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“Düşünsene şehit olmuşsun.
Aleyhine tüm söz ve davranışlar derdest,

ihtirasların buhar,
bütün kaygıların duman,

her şey bir anda tamam olmuş.”
— Halil Kantarcı
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Recep Tayyip ERDOĞAN

T.C. Cumhurbaşkanı

Şehit ve gazi ailelerinin hakkını, hukukunu emanet ettiğimiz 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bu eserini, 
şehitlerimizin şehadetine şahitlik edilmesi bakımından hayırlı 
ve önemli bir çalışma olarak görüyorum. Emeği geçenleri 
tebrik ediyorum. Milletimiz 15 Temmuz’da tarih yaptı, bu tür 
eserler, inşallah, o tarihin yazılmasına katkı sağlayacaktır.

4



Ülke ve millet olarak, 15 Temmuz gecesi, sinsi bir darbe 
girişimine, hain bir saldırıya maruz kaldık. Asker üniformaları 
içine gizlenmiş bir ihanet çetesi, devletin, vatan savunması 
için kendilerine emanet ettiği savaş uçaklarını, helikopterleri, 
tankları, silahları millete çevirme cüreti gösterdi.

Hamdolsun, sıradan bir toplum olmadığını o gece bir kez 
daha gösteren milletimiz, ellerindeki en gelişmiş savaş 
araçlarına güvenerek darbeye teşebbüs eden hainlerin 
karşısına, sadece yüreğiyle, çıplak yumruklarıyla ve ellerinde 
Türk bayraklarıyla çıktı.

O gece sokaklara dökülen milletimiz, haksızlıkların, 
adaletsizliklerin, sömürgeciliğin envai çeşidinin hüküm 
sürdüğü bir dünyada, kutlu bir direnişin sancağı haline 
dönüştü. Millet olarak, dünyanın ve insanlığın vicdanının, 
kendini büyük sananlardan daha büyük olduğunu, tekbirlerle, 
ezanlarla, salâlarla cümle âleme ilan ettik.

Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tankların üzerlerine 
çıkan, paletlerinin altına yatan, helikopterlere, savaş 
uçaklarına meydan okuyan milletimiz, 250 şehit, 2.193 gazi 
verme pahasına vatanını kurtardı. 15 Temmuz’un sırrı, 
Bedir’de dersini aldığımız, Uhud’da pekiştirdiğimiz, Hendek’te 
ezberlediğimiz, Çanakkale’de perçinlediğimiz, İstiklâl 
Savaşımızda rehber edindiğimiz şehadet şuurudur.

Milletimiz, gençliğin yozlaştırılmaya, insanların tüketim 
tuzaklarıyla ruhundan koparılmaya çalışıldığı bir dönemde, 
mütekebbir siyaset mühendislerinin hesaplarını işte 
bu şuurla alt-üst etmiştir. 15 Temmuz direnişi, yaşanan 
zulümler, haksızlıklar, adaletsizlikler karşısında ümitlerini

kaybetmek üzere olanları heyecanlandıran bir dirilişin 
müjdecisi olmuştur.

Tarih bundan böyle farklı akacaktır. Çünkü biz, kendimizle 
birlikte tüm mazlumlar, mağdurlar için de yeni bir yol açtık. 
İnsanlık tarihinin bu kritik döneminde, bir milletin iradesine 
nasıl sahip çıkılabileceğini, bir toprak parçasının nasıl vatana 
dönüştürülebileceğini, bir kez daha, tüm dünyaya gösterdik.

Milletimizin zaferini hazmedemeyenler, bu kutlu direnişi 
küçümsemek için, ilk andan itibaren çırpındılar, yalanla, 
iftirayla, çarpıtmayla hakikatlerin üzerini örtmeye çalıştılar. 
Güneş balçıkla sıvanamayacağı gibi, 15 Temmuz gerçeği de 
inkâr edilemez. Bu darbe girişimini yapanlarla ve onların 
arkalarındaki güçlerle hesaplaşmamızı sonuna kadar devam 
ettireceğiz. Bugün bize düşen, şehitlerimizin canlarını ortaya 
koyarak sahip çıktığı milli irade mücadelemizi, gazilerimizin 
kanlarıyla savunduğu “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet” davamıza canla, başla, şevkle, aşkla sahip çıkmaktır.

15 Temmuz sonrası, gittiğim şehit evlerinin, ziyaret ettiğim 
gazilerin hepsinde de destansı hikâyeler dinledim. Şehit ve 
gazi ailelerinin hakkını, hukukunu emanet ettiğimiz Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bu eserini, şehitlerimizin 
şehadetine şahitlik edilmesi bakımından hayırlı ve önemli bir 
çalışma olarak görüyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. 
Milletimiz 15 Temmuz’da tarih yaptı, bu tür eserler, inşallah, o 
tarihin yazılmasına katkı sağlayacaktır.

Milletimizin gazası mübarek olsun!

Şehitlerimizin makamı cennet olsun!

Gazilerimizin ömrü uzun olsun!

İstiklalimiz daim, istikbalimiz aydınlık olsun!

15 Temmuz Zaferinin Sırrı:
Şehadet Şuuru
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Devletimiz ve milletimiz, 15 Temmuz’da büyük bir şok dalgası 
ile karşı karşıya kalmıştır. 

Devletimizin en kilit noktalarına yıllardır büyük bir gizlilik 
içinde sızan FETÖ’cü hainler, o gün içlerinde biriktirdikleri 
kin ve nefreti büyük bir vahşetle kusmuşlar, sokaklarımızı 
kan gölüne çevirerek ülkemizi yaşanmaz hale getirmek 
istemişlerdir.

Milletimizin namuslarına emanet ettiği tankları, uçakları, 
silahları aziz milletimizin üstüne yönelten maskeli hainler, 
başta görev yaptıkları karargâhları olmak üzere millî 
bağımsızlığımızın tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni ve Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Muhterem 
Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almışlardır.

Gayelerine ulaşmak üzere karşılarına çıkan her engeli aşmak 
için hunharca saldıran emperyalistlerin işbirlikçisi FETÖ’cü 
teröristlerin attıkları bombalar ve sıktıkları mermilerle 250 
kahraman vatan evladı şehit olurken, 2 bin 193 kardeşimiz de 
gazilik mertebesine erişmiştir.

Üniformalı teröristlerin o gece uçaklardan attıkları bombalar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi külliyesinde büyük yıkıma yol 
açarken, yüreklerimizi de derin şekilde yaralamıştır.

Ülkemiz, belli aralıklarla darbe ve muhtıralara maruz 
kalmış bir ülkedir. Neredeyse her nesil üzerinde darbeciler 
bir iz bırakmıştır. Siyasi hayatımızı alt üst eden ve ülkemizi 
militarist bir kimliğe büründüren darbe kültürünün 21. 
yüzyılda yeniden canlanmaması bizim elimizdeydi. Nitekim 
ben de o gece, darbe girişiminin başladığı ilk saatlerde millî 
iradeye duyduğum bağlılık ve sorumluluk gereği, herhangi bir 
yerden teklif ve telkin almadan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunu açtım. O gece, Genel Kurul salonunda bütün 

siyasi partilerimizden milletvekilleri hazır bulunarak, hürriyet 
ve bağımsızlığımıza sahip çıktıklarını göstermişlerdir.

Evet, 15 Temmuz’da milletimiz büyük bir demokrasi 
imtihanından geçmiştir. Milletimizin her temsilcisi, darbe 
geleneğini hortlatmak isteyen eli silahlı hainleri büyük bir 
cesaret ve kararlılıkla lanetlediğini beyan etmiştir. Genel 
Kurulun çalışmaması sebebiyle o gece Ankara’da olmayan 
milletvekili arkadaşlarımız da halkımızla birlikte sokaklara 
inerek, demokrasiyi yaşatmak için ettiği yemine sahip 
çıkmıştır. Böylece milletimizle omuz omuza vererek, başta 
Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere millî irade adına son derece övünç duyulacak bir 
başarıya birlikte imza atarak Türkiye Cumhuriyeti’ni milletin 
devleti yaptık.

O gece kazanan aziz milletimiz oldu. Darbeciler sükût-u 
hayale uğradı. Bu vatan haini, millet düşmanı teröristler teker 
teker yakalanarak yargı önüne çıkartılmak üzere cezaevlerine 
gönderildi. Böylece milletimiz, onlarca yıllık sinsi darbe 
planlarını da hazırlandıkları karanlık mahfillere iade etmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan 
bu değerli eser, 15 Temmuz’un mana ve ehemmiyetini 
anlatmak açısından son derece kıymetlidir. Ortaya çıkartılan 
eserde, hürriyet ve bağımsızlığımızı korumak için şehit 
düşen kardeşlerimizin destansı hayatları derlenmiştir. Onlar 
şehadetleriyle, kanlarıyla suladıkları bu vatanı bizlere emanet 
bırakmışlardır. Titizlikle hazırlanan bu eserle, cennet mekân 
şehitlerimizin fedakârlığı, cesareti, feragati, nesiller boyu 
şükranla anılacaktır.

Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Anısına
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İsmail KAHRAMAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

15 Temmuz’da milletimiz büyük bir demokrasi imtihanından 
geçmiştir. Milletimizin her temsilcisi, darbe geleneğini 
hortlatmak isteyen eli silahlı hainleri büyük bir cesaret 
ve kararlılıkla lanetlediğini beyan etmiştir. Genel Kurulun 
çalışmaması sebebiyle o gece Ankara’da olmayan milletvekili 
arkadaşlarımız da halkımızla birlikte sokaklara inerek, 
demokrasiyi yaşatmak için ettiği yemine sahip çıkmıştır.
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İktidarda olduğumuz 15 yıl boyunca ne yazık ki, 
demokrasimize kasteden pek çok badireler atlattık. Ama 
hiçbiri 15 Temmuz gecesi kadar kanlı ve zalimce değildi.

15 Temmuz gecesi çok çetin bir imtihandan geçtik. Mazisi 
nice zaferlerle dolu milletimiz en büyük mücadelelerinden 
birini o gece verdi.

Milletimiz, Türkiye’yi, Türkiye’nin geleceğini, ayyıldızlı 
bayrağımızı namertlere çiğnetmedi, çiğnetmeyecek.

İşte bu nedenle bu aziz milletin her bir ferdi birer demokrasi 
kahramanıdır.

İşte bu nedenle o gece verilen mücadele, demokrasisine, 
istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir milletin destanıdır.

Bizler, ülkenin her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak 
için, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, adalet ve kalkınma 
idealiyle inşa etmek isteyen siyasi geleneğin temsilcileriyiz.

Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız 
ülkemizde, refah ve huzurun hakim olması için var 
gücümüzle çalışıyoruz.

Bizler iktidarda olduğumuz süre içerisinde bu destanı yazan, 
milletimizin her bir ferdine, hiçbir ayrım gözetmeksizin, 
Türkiye’nin her bir köşesine eşit hizmet götürmenin 
mücadelesi içinde olduk. Yaşadığımız tüm bu gelişmelere 
rağmen ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine 
ulaştırmak, vatandaşlarımızın huzur ve refah içinde 
yaşamasını sağlamak hedeflerimizden asla vazgeçmedik, 
vazgeçmeyeceğiz.

O gece cumhuriyetimize ve demokrasimize korkusuzca sahip 
çıkan ve ülkemizin dört bir yanında günlerce demokrasi 
nöbeti tutan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Hiç kimse ülkemizi bölemez, bölmeye kalkışamaz.

Herkes bilmelidir ki, bu millet tarihinde esaret altına 
girmemiştir, asla da girmeyecektir.

Herkes şunu iyi bilmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti böyle 
fedakar, vatanına, milletine, bayrağına  sevdalı insanları 
var oldukça, ilelebet birlik ve beraberlik içinde varlığını 
sürdürecektir.

Aziz Milletimize
Şükranlarımı Sunuyorum
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Binali YILDIRIM

T.C. Başbakanı

O gece cumhuriyetimize ve demokrasimize korkusuzca sahip 
çıkan ve ülkemizin dört bir yanında günlerce demokrasi 
nöbeti tutan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.
Hiç kimse ülkemizi bölemez, bölmeye kalkışamaz.
Herkes bilmelidir ki, bu millet tarihinde esaret altına 
girmemiştir, asla da girmeyecektir.
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Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

15 Temmuz’da bir kez daha şahit olduk ki şehitlik; anne 
ve babaların, doğmayan bebeklerin, yetimlerin, öksüzlerin 
yüzünde cennetten bir müjde gibiydi. Bu müjde yeni 
nişanlıların, gelinlerin, nice sevdalı yüreklerin Rabbine 
kavuştuğu, düğünlerini ahirete ertelediği, vuslat gecesiydi. 
O gece her şehidimiz şehadetiyle yaşadı “şeb-i arus”u.
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15 Temmuz’da istiklal ve istikbalimize sahip çıkan, yurdu 
yaşatmak için tanklara, silahlara göğsünü siper ederek kutlu 
bir direnişin destanını yazan, vatan ve hürriyet uğruna 
canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd 
ediyorum.

O gece zulme rıza göstermeyen, zalime boyun eğmeyen aziz 
milletimiz, ölümü öldürürcesine şehadete koştu. Anneler, 
babalar evlatlarıyla helalleşerek, dualarla, tekbirlerle, 
salâlarla çıktılar meydanlara. Kadınlar eşlerini, bu gece 
sokağa çıkmazsan bir daha çıkamazsın diyerek, şehadete 
uğurladı.

Şehitlerimiz Çanakkale’de, Dumlupınar’da olduğu gibi 
15 Temmuz’da yeni bir destan yazdı. Darbeci hainler 
karşısında devleşen yürekler vardı o gece. On beş yaşlarındaki 
Muhammetlerden Mahirlerden, altmış yaşlarındaki 
Osmanlara Tevhitlere kadar geleceğimizi güneş gibi 
aydınlatan nice güzel insanın hayat hikâyesini bu eserde 
bir araya getirdik. Burada yer alan her hikâye milletimiz ve 
insanlık için bir dönüm noktasıdır.

Aziz milletimiz, Mekke’de İslam’ın ilk şehidi Hazret-i 
Sümeyye’den öğrendiği şehadet bilincini, İstiklal savaşımızın 
kahramanları Nene Hatunlar, Gördesli Makbuleler,
Şerife Bacılardan ilham alarak bugünlere taşımıştır.

Şehadet şuuruyla bu topraklarda analar nice kahramanlar 
yetiştirmiştir.

15 Temmuz’da bir kez daha şahit olduk ki şehitlik, anne ve 
babaların,  doğmayan bebeklerin, yetimlerin, öksüzlerin 
yüzünde cennetten bir müjde gibiydi. Bu müjde yeni 
nişanlıların, gelinlerin, nice sevdalı yüreklerin Rabbine 
kavuştuğu, düğünlerini ahirete ertelediği, vuslat gecesiydi. 
O gece her şehidimiz şehadetiyle yaşadı “şeb-i arus”u.

15 Temmuz şehitlerimizin kahramanlık öyküleri, tarihe 
tanıklık eden, şehadeti yüreğinde hisseden yazarlarımızın 
kaleminde yeniden hayat buldu. Çalışmalarımızı büyük 
bir titizlikle yürüttük. Şehit ailelerini bizzat ziyaretimiz 
sırasında elde ettiğimiz bilgi ve belgeleri, tanıkların ifadelerini 
kaydederek, şehitlerimizin aziz hatırasını yine yakınlarının 
hassasiyetlerini gözeterek kaleme aldık. Tarihimize ışık tutan 
bu eserin yayına hazırlanmasında emeği geçen herkese 
şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Yüreğimizde yanan özgürlük ateşinin küllendiğini 
sananlar 15 Temmuz’da bir kez daha hüsrana uğradılar…  
Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya, aziz hatıralarını her 
yerde yaşatmaya devam edeceğiz.

Şehitlerimizin aziz hatırasına saygıyla…

Şehitlerimizin Aziz Hatırasına Lâyık Olabilmek
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Şehit Babanın Şehit Oğlu

Fatih Olçok*

ABDULLAH TAYYIP OLÇOK
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— Abdullah, kardeşim dikkat et kendine.

— Tamam abi, merak etme.

— Amcamın sözünden çıkma, kolundan ayrılma.

— Tamam abi!

Böyleydi son görüşmemiz… Amcamın şehadet haberini 
aldıktan sonra seni kaç kere aradığımı hatırlamıyorum. Senin 
şehadet haberin ulaşana dek telefon düşmedi elimden. O 
haber geldiğinde ise, biz düştük, yıkıldık.

Elbette çok üzgünüz.

Elbette yaramız kabuk bağlamıyor.

Bağlamayacak da.

Ama şehitliğin peygamberlikten sonra en yüksek makam 
olduğuna iman ettik, şükürler olsun.

Amcamız şehit, sen onun şehit oğlu şehidisin!

Tek tesellimiz budur!

Abdullah Tayyip 17 yaşındaydı. Hayatının baharındaydı. 
Merhametli, saygılı, herkesin iftihar ettiği yiğit bir 
delikanlıydı. İyi bir eğitim alıyordu ve biz onun babasının 
izinden yürüyerek milletimizin, memleketimizin hayrına 
güzel işler yapacağına inanıyorduk.

Biz niyetlerimizden sorumluyuz ve kaderin ise bir sahibi var.

Hain darbe teşebbüsünün olduğu o karanlık gecede, 15 
Temmuz gecesi babasının ısrarlarına aldırmadı Abdullah 
Tayyip. “Sen nereye, ben oraya” diyerek düştü peşine. Ve 
yürüdü vatan düşmanlarının üzerine.

Yaşına aldırmadan, alçaklardan korkmadan, Allah için, vatan 
için Boğaziçi Köprüsü üzerinde kurşunların önünde siper etti 
gövdesini.

Bu vatanın her köşesindeki şehitlikler gibi, o da koyun koyuna 
yattı babasıyla.

Ey şehidim; “Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?”

Abdullah Tayyip!

Sevgili amcam, seni hep “kral oğlum” diye severdi. Kral gibi 
yaşadın, kral gibi göçtün bu fani hayattan.

Seni çok özlüyorum.

Bir gün buluşacağımıza olan inancım ise her gün güçlenerek 
büyüyecek.

Sen, babanla birlikte koca koca ömürlerin bırakamayacağı 
bir mana bıraktın bizlere. Kitaplarla, hikayelerle, derslerle 
öğretilemeyecek, anlatılamayacak gerçek bir yiğitlik, 
kahramanlık örneğisin artık herkese. Şeref diye göğsümüzde 
taşıdığımız baban ve sensin kardeşim.

Gururum, kardeşim, şerefim…

* Kuzeni.

Lise öğrencisi
17 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Babasının sözünden 
hiç çıkmazdı. 15 
Temmuz gecesi ilk 
defa itiraz etti. “Evde 
kal!” dediği halde 
babası, “Sen nereye, 
ben oraya!” dedi.
Abdullah Tayyip Olçok, 24 Haziran 1999’da 
İstanbul’da, ailesinin ilk evladı olarak dünyaya 
geldi. Lise öğrencisiydi. Hukuk okumak istiyordu. 
Babasının yakın mesai arkadaşı olması nedeniyle, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yakınlarında büyümüştü. Cumhurbaşkanı, Erol 
Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok’un cenazesinde, 
‘Evladım gibiydi’ dedi Abdullah Tayyip için. 
Yıllardır ülkesi için ter döken Cumhurbaşkanı, 
Abdullah Tayyip vesilesiyle milleti için gözyaşı 
döktüğünü de açık etmişti.

Babasının sözünden hiç çıkmazdı Abdullah 
Tayyip. 15 Temmuz gecesi ilk defa itiraz etti. “Evde 
kal!” dediği halde babası, “Sen nereye, ben oraya!” 
dedi. Şehadet yoluna beraber çıktılar.

Abdullah Tayyip Olçok’un ismi Ankara 
Yenimahalle’deki Özel Dört İklim
Ortaokulu/Anadolu Lisesi’ne verildi.
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XXI. yüzyıl, sivil toplum asrı diye derslerde anlatıyorduk. 
Bilinçli yurttaş olmanın faziletinden bahsediyorduk. 
Anlatılanlar ders kitaplarında kalmadı. Halk, bu yükselen 
çağdaş değerleri hakikat kıldı. Hem de canı pahasına savundu 
ülkesinin rejimini.

Ben de 1946 şaibeli seçimlerinde şehit vermiş bir demokrat 
ailenin torunuyum. Anlarım, alkışlarım o insanları… 
Peki, kimdi Türkiye siyasal tarihini yazan o kahramanlar? 
Cuntaların vesayetini kırmak ile Türk tarihinde bir dönüm 
noktasını ders kitaplarına aktaranlar?

İşte, içlerinden/içimizden biri. Adil Büyükcengiz.
Zeytinburnu’nda esnaf. Evli, mutlu bir yuva, üç kız çocuk 
sahibi. O meşum gece anneciğinin evinde. Dayanamıyor, 
demokrasinin katli teşebbüsüne… Eve telefon edip, “geç 
geleceğim” diyor. Saraçhane’de direnişe katılıyor. Orada o 
güzel yüreğinden vurularak şehit oluyor.

Ailesine ve ülkesine bir “demokrasi onuru” madalyası 
bırakarak. Tarihi, liderler yazar. Eyvallah. Ancak, bu 
süreçte sıradan demeyeyim, sıra dışı bireylerin de tarihi 
değiştirebileceğini Adil Büyükcengizler biz bilim adamlarına 
öğretiyor. 15 Temmuz’dan sonra Türk Tarihi bir farklı akıyor.

Rahmet diliyoruz, aziz hatırası önünde…

“Demokrasi 
namusumuzdur.”

Mim Kemal Öke*

ADIL BÜYÜKCENGIZ

Tarih felsefesi bize insanoğlunun özgürlük koşusu/yürüyüşü 
olduğunu söyler. Biz de üniversitede böyle okuturuz. İyi de, 
kimi vardır; bu koşuya katılmaktansa sırt üstü yatar, zaman 
asfalttaki tanklar gibi üzerinden geçip gider. Kimi ise yürek 
taşır, bayrağı kapar ve o yarışa girer. Demokrasi o cesur 
insanların döşediği zemin üzerine yükselir. Adil Büyükcengiz 
o kişilerden biridir. Hem de içimizden biri…

Bu topraklar, caddeler, sokaklar çok darbe gördü. Ayıplı bir 
demokrasi sicilimiz var bizim. Hoş, gerçi tarih cuntacıları 
nerede olursa olsun lanetlemiş/lanetlemekte ama nedense 
milli iradeye ipotek koymak, hem de buna silah çekerek 
kastetmek hırsı bir türlü kazınamıyor yakın tarihimizden…

15 Temmuz’da “ilk”ler yaşandı. Ben dahil hiçbir siyaset bilimi 
profesörünün öngörüsüne sığmayacak şekilde bir cemaatin 
cuntalaştığı görüldü! Ne var ki, asıl önemli olan ilk, liderinin 
insiyatifi ile halkın özgürlüğüne sokakta sahip çıkışıydı.

* Yazar, Prof. Dr.
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Esnaf, 52 yaşında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şehit 
oldu.



Yirmi yıllık evli, 52 yaşında, 3 kız babasıydı. Gaziantep 
doğumlu, Zeytinburnu ilçesinde esnaf olarak tanınan ve 
sevilen bir simaydı. 15 Temmuz gecesi, darbe girişiminden 
haberdar olduğunda annesinin evindeydi. Televizyondan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını izledi 
ve tereddüt etmeden Saraçhane’ye koştu. O gece ailesiyle 
yaptığı son konuşmada, kızına, “Geç geleceğim, beni merak 
etmeyin” dedi. Bir müddet sonra çalan telefonuna cevap 
veremediği için ailesi büyük telaş yaşadı. O geceye kadar 
eşinin, kızlarının, ailesinin ve vatanının sevgisini sığdırdığı 
kalbinden vuruldu.

“Geç geleceğim, beni merak etmeyin”
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Ibrahim Çiçek*

“Gidin, şehit olun…” 

AHMET KARA

* Gazi Arkadaşı.

Allah bana bir ailede büyümeyi nasip etmedi ama iki güzel 
dostum, iki can arkadaşım İsmail ve Ahmet bana aile sıcaklığı 
yaşattılar. Ahmet ve ben üç gün arayla doğmuşuz. O gün 
bağlanmış kaderlerimiz. Düştüğümüzde beraber kalkardık. 
Kalktığımızda beraber yürürdük. Su sızmazdı aramızdan. 
İşimiz olmadığı zaman hep beraberdik.

O çok sevdiği soğuk meze işinde ustalaşmıştı, ben Fatih’te 
otelde çalışıyordum. Her iş çıkışı mutlaka buluşurduk. 
Taksim’de Hatay yöresi yemekleri yapan bir restoranda soğuk 
mezeler hazırlıyordu. İşini çok seviyordu, severek çalışıyordu.

Ne de olsa gençlik; haytalıklarımız yok değildi. Annesi trafik 
kazasında vefat edince, birden ağırbaşlı biri oluverdi Ahmet. 
Sorumlulukları arttı. O sıralar, köyümüzde bize Kur’ân 
öğreten hocamızın tayini İstanbul’a çıkmıştı. “İbrahim, 
hadi gidelim, hocamızdan helallik isteyelim” dedi. Beş vakit 
namaza başladı. Bir de sevdalandı, sevdiği vardı. Namazlarını 
büyük camilerde kılmaya özen gösteriyordu. Bir gün 
annesinin kabrini ziyarete gittik. Kederli bir sesle fısıldadı 
bana: “Ben vefat edince, beni annemin yanına gömün!”

15 Temmuz akşamı, Taksim’deki mesaisini tamamlayıp 
Vatan Caddesi’nde çalıştığım otele gelmişti. Televizyondaki 
görüntüleri görünce, darbe olduğunu anladık. Hemen abdest 
aldık, namazlarımızı kıldık. Emniyet Müdürlüğü binasına 
doğru yürüdük. Oradaki kalkışma çabucak bertaraf edilince, 
polisler bizi Saraçhane’ye, Büyükşehir Belediyesi’nin önüne 
yönlendirdiler.

Bu arada yolda yaşlı bir teyze gördük. “Senin ne işin var, 
burada teyze? Sen geride kal!” dedik. O da sakince, “Eğer bu 
zalimlere razı olmak, Allah’ın bana bahşedeceği şehadetten 
daha kıymetli ve büyük ise ben geride kalacağım. Ama 
hiçbir rütbe Peygamber ve ashabı ile aynı safta durmaktan 
daha şerefli değildir. Gidin şehit olun, benim şehadetime 
karışmayın!”

Kalabalık daha yoldayken, uzun namlulu silahlarla üzerimize 
ateş açıldı. Yaralananlar oldu; yaralıları yakındaki özel 
hastaneye kaldırmışlardı. Bir süre ben, İsmail ve Ahmet, 
yaralıların taşınmasına yardım ettik. Hastanedeki işimiz 
bitince, yeniden Saraçhane’ye doğru yürüdük, polislerin 
yanına doğru hareketlendik. “Bari polislere siper olalım da, 
onlara kurşun değmesin” diye en öne geçtik. Yine ateş açıldı 
üzerimize. Polislerden yaralananlar oldu, yaralıları geri çektik, 
taşıdık.

Derken rütbeli bir subay gördük Belediye binasının önünde. 
Bize 15-20 metre mesafedeydi. Silahının şarjörünü takmaya 
çalışıyordu ama belli ki korkuyordu, eli titriyordu. Bunu fırsat 
bilip üstüne doğru abanmak için koştuk ama tam o sırada 
şarjörü takıp bize sıkmaya başladı. Ben Ahmet ve İsmail’i 
arkama saklamıştım o sırada. Ama Allah’ın hikmeti, hiç 
bana kurşun değmedi; muhtemelen kolumun arasından 
geçip Ahmet’in kalbine saplandı. Geri dönünce, Ahmet’in 
düştüğünü gördüm. Bana nasip olmayan şehitlik Ahmet’in 
nasibi olacakmış meğer.
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Soğuk Mezeci
24 yaşında
İstanbul Saraçhane Meydanı’nda şehit oldu.



Ailesinin tek oğlu; 24 yaşındaydı. 
Üç kız kardeşi var. Babası 
Arabistan’a çalışmaya gidince, 
eğitimini lise 2’de kesip İstanbul’a 
çalışmaya geldi. Bir süre tekstil 
sektöründe çalıştı. Daha sonra 
aşçılığa başladı, soğuk meze ustası 
olarak çalışıyordu.

“Bari polislere siper 
olalım da, onlara 
kurşun değmesin” diye 
en öne geçtik. Yine ateş 
açıldı üzerimize.
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Esîlâ**

O küçük mutlu mesut yuvandan çıkıp yürüdüğünde o meşum 
geceye, o gecenin vuslat gecesi olacağını bilemezdin ama 
“Ben Allah için çıktım, Allah için yürüdüm, neticesini ona 
bıraktım” dedin. Çocukluğumda merak ettiğim o ayetin bir 
kelimesini senin evladının ismi olarak duyunca, evladın da 
artık evladımız oldu: “Esila...” Ne güzel bir isimdir bu. Bir şehit 
emanetine ne güzel yakışmıştır.

Artık yerin kara toprak değil, yerin arş-ı a’lâda meleklerin 
bile kıskanarak baktığı makamdır. İnanır da biliriz. Bir daha 
dünyaya gelsen yine aynı şeyi yapacağını da biliriz. Yine 
tankların üstüne çıkacağını, yine paletler üzerinden geçerken 
imanlı göğsünü bir seccade gibi önüne sereceğini biliriz. 
Kurşunlar elindeki tesbihin sesi gibi gelmiştir sana, biliriz.

Şehidin cesaretini melekler destekler. Benim şehit kardeşim, 
koca yürekli, yiğit Ahmet Kocabay sana merhaba... Yavrunu 
yavrumuz bileceğiz artık. Bizi de kardeşin olarak kabul eder 
misin? Vatan için, millet için, bayrağımız için, Kur’ân’ımız için 
şehit düşen kardeşlerim size de merhaba.

Evet, şimdi dualarımda sen de varsın, ailen de var, iki 
yaşındaki emanetin “Esila” da var. Senin adın ve kızının 
adı kulağımda, kalbimde yer etti petek petek. Dualarım 
inanıyorum ki makamına, ruhuna ulaşacak.

Al bayrağın senin üzerine kefen olduğu eşi benzeri olmayan 
müstesna bir ülkeden sesleniyorum sana. Şimdi bir yaprak 
düşerken, seni hatırlayacağız. Yarının nesillerinin gözlerinde 
parlayacak ateşin.

Şimdi dâvâ büyük. Bıraktığın yerden o dâvâyı omuzlamak 
bize düşüyor. Bir hilal uğruna can veren birinin dâvâsının 
izini sürmek, arkadan gelenlerin dâvâsı oluyor şimdi.

Esila’ya seslenmek ve haykırmak geliyor içimden: “Esila 
baban ölmedi! Öyle diyor ölüleri dirilten Allah. Sakın üzülme.”

Selim Gündüzalp*

AHMET KOCABAY

* Yazar. ** Esîlâ/Asîlâ, “ikindi vakti”, “akşamüzeri” manalarına gelir.

Bin yıl yürür geçer, bin yıl bir geceye sığar bazen de gün 
doğuncaya kadar. Beyaz atıyla Eyüp sırtlarında dolaşırken 
görülür bir Fatih. Çeker şehidi peşi sıra. Sonra kırklar, yediler, 
üçler toplanır. Tâhâ ve Yâsînler...

15 Temmuz burada toplandı, burada kendini gösterdi. Bir 
milletin kalp sesi oldu. Ecdâd-ı Fâtihân oradaydı. Torunları, 
torunlarının torunlarının torunları…

Ve bin yıl bir şehidin evinin üzerinden geçer. Hanımı ve iki 
yaşındaki kızı gülümser. Bu işarettir, bu “ötelerde buluşuruz” 
demektir. Onlar anlar bu dili, bu işareti...

Çocukluğumdan beri hep arzu ederdim bir şehitle arkadaş 
olmayı. Benim de bir şehit kardeşim var artık. Adı Ahmet 
Kocabay. Vatan için, hepimiz için vefat eden dopdolu bir 
yürek.
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Tekstil İşçisi
31 yaşında
İstanbul, Bağcılar/İSTOÇ’ta şehit oldu.



Sevdiği, değer verdiği 
herkes ve herşey için; 
ailesi için, vatanı için 
gözünü bile kırpmadı. 
Ahmet Kocabay, Esîlâ’nın babası, 31 yaşındaydı. 
Küçük ve mutlu bir yuvası vardı. 15 Temmuz 
gecesinde, Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 
iki yaşındaki dünya tatlısı Esila’sını ve çok sevdiği 
eşi Başak Kocabay’ı evde bırakıp havalimanına 
doğru yola çıktı. Sevdiği, değer verdiği herkes ve 
herşey için; ailesi için, vatanı için gözünü bile 
kırpmadı. Havaalanı yolunda karşısına çıkan 
tankların yolunu kesmek için kendisi gibi vatan 
sevdalılarıyla tankların üzerine çıktı. Askerlerin 
oracıkta birkaç kişiyi şehit etmiş olmaları onu 
yolundan çevirmedi. Darbe yanlısı askerler 
tarafından kolundan vuruldu, fakat o hâlâ tankın 
üzerindeydi. Bu haldeyken Bağcılar-İSTOÇ’a 
kadar yol aldı; burada asker üniformalı bir vatan 
haini tarafından 3 kurşunla şehit edildi. Geride, 
babasının eve ne zaman döneceğini merak eden 
Esila’yı ve ‘Vatan Sağolsun’ diyen eşini bıraktı.

23



Dünyaya arka arkaya geldiler, isimleri ananeye uygun olarak 
Ahmet ve Mehmet kondu. Kısa aralıklarla evlendiler. Dünyaya 
veda ederken de birlikteydiler. Kevser Havuzu’nun başında 
bekleyen sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa(sav) ile 

buluşmaya da birlikte gittiler. Aynı kaderin iki yüzüydüler 
adeta. Aynı işi yapıyorlardı. Adana’da Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü’nde görev yapıyorlardı. Küçüklükten beri 
istedikleri helikopter pilotluğu eğitimini almak için Ankara’ya 
geldiklerinde ‘En Sevgili’ de onları bekliyordu.

Merhamet ve sevgileri önce vatana, milleteydi. Vatanın kurtuluş 
ve selameti için 15 Temmuz darbe kalkışmasında vatanları 
için direndiler, mücadele ettiler isyancılarla. Ahmet Oruç’un 
iki ay sonra ilk defa baba olacağı hiç aklına gelmedi. Değil mi 
ki vatandı korunmaya ihtiyacı olan, onu tercih etti önce. Vatan 
varsa, ailesi, annesi, babası, çocuğu da güven içinde devam 
ettirebilirlerdi hayatlarını… Onun uğrunda arka arkaya şehit 
oldu her ikisi. Özleyenleri çok olacaktı, sevenleri çoktu çünkü. 
İsimlerinin verildiği durakta sürekli Fâtiha okuyanları olacak.

Şehadetin İkizi
Nevin Meriç*

AHMET-MEHMET ORUÇ

Değil mi ki vatandı korunmaya ihtiyacı 
olan, onu tercih etti önce. Vatan varsa, 
ailesi, annesi, babası, çocuğu da güven 
içinde devam ettirebilirlerdi hayatlarını… 
Onun uğrunda arka arkaya şehit oldu her 
ikisi. Özleyenleri çok olacaktı, sevenleri 
çoktu çünkü.

* Yazar.

Ahmet ve Mehmet Oruç ikizler o meşum gecede darbecilere 
bedenlerini siper ederken, çoktan gülümseyerek ellerini 
uzatmışlardı ‘En Sevgili’ye. Dünyayı kaygıları ve hay 
huylarıyla geride bırakıp, büyük bir istekle Kevser 
Havuzu’ndan kana kana içmek istiyorlardı. Vatan ve millet 
kurtuldu, Ahmet ve Mehmet Oruç ikizler de şehadetle bu 
kurtuluşa destek oldukları için ebedi kurtuluşa erdiler. Allah 
yakınlarına sabır, millete de hayırla yad etmeyi nasip etsin.
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Polis Memurları, 26 yaşındalar
Gölbaşı’ndaki Havacılık Dairesi
Başkanlığı’nda şehit oldular.



Ahmet Oruç’un Hifa’sı 
şehadetinden sonra 
doğdu. “Edepli, güzel 
kadın” demek Hifa. Dua 
diye taşıyor ismini şimdi; 
inşallah kabul olacak. 

“Küçük yaştan itibaren 
çalışmaktan gocunmadılar. On 
üç yaşlarındayken, marangoz 

yanında çalışarak, simit satarak 
harçlıklarını çıkardılar.”

“İkizlerin kalbi bir atar, birinin hissettiğini diğeri de 
hisseder” derler. İşte o karanlık gecede de öyle oldu. Yirmi 
altı yaşlarındaki iki kardeş Adana’da hayata gözlerini 
açtılar. Beraber büyüdüler, beraber hissettiler, hatta âşık 
olmaları bile ardarda oldu. Altı ay ara ile evlendiler. Görev 
yerleri Adana’ydı ama vatan onları çağırmış olacak ki, 
eğitime geldiler Ankara’ya. Gölbaşı’nda beraber yürüdüler 

şehadete. Vatan için şehit düştüler zamanı gelince. 
Ahmet Oruç’un Hifa’sı şehadetinden sonra doğdu. “Edepli, 
güzel kadın” demek Hifa. Dua diye taşıyor ismini şimdi; 
inşallah kabul olacak. Annesinden dinleyecek babasının 
kahramanlıklarını. Sessiz kalsa bile toplum onları hep 
anacak. “Onlar çok özeldi, eşi benzeri yoktu” derken 
babaları iki evlat acısını birden kucaklıyordu.
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Bekir Berat Özipek*

ardından, helikopterden indirme yapan askerler tarafından 
üzerlerine kurşun yağdırıldı. Ahmet ve arkadaşı Ali orada 
şehit oldular.

Ahmet’in şehadetinin beni ne kadar etkilediğini ise cenaze 
namazına durduğumda anladım. Ve o gün orada, arada bir 
yerde saf tuttuğum için şükrettim.

Başarısız bir darbe girişimiydi 15 Temmuz. Ama gayet iyi 
planlanmıştı. Darbeciler nereleri ele geçireceklerini çok 
iyi biliyorlardı ve bunun için acımasız da olabiliyorlardı. 
Planlayamadıkları, kendilerine karşı canları pahasına 
direnecek onurlu insanlardı. Onların denklemdeki yerini 
hesaplayamamışlardı. Ahmet’lerin hesapsızlığı, onların bütün 
hesaplarını bozdu.

Teşekkür ederiz Ahmet. Sen güzel bir insandın ve zamana 
güzel şahitlik ettin.

Samimi ve Hesapsız

AHMET ÖZSOY

Mütevazı, sessiz ve sakindi. Ona baktığınızda içindeki 
barışın bakışlarındaki, hal ve tavırlarındaki yansımasını 
görebilirdiniz. Çevresindeki herkes, hangi fikirden olursa 
olsun, onun samimi ve hesapsız olduğuna gönül rahatlığıyla 
şahitlik ederdi. Kendi aleyhine söylenen sözlere karşı nefs-i 
müdafaaya geçmez, ama birinin bir toplulukta diğerini 
rencide etmesine anında müdahale ederdi. Herkesin hatasını 
yüzüne karşı söylerdi; ama sükûnetle. Bu yüzden kendisiyle 
tartışan bir arkadaşını, ertesi gün başka bir arkadaşına 
yardım etmek için arayıp şaşırttığı olurdu.

Hayatı boyunca kendisini öne çıkarmak için bir çaba içine 
girmedi. Sessiz ve mutedildi. Çoğu kez bulunduğu ortamda 
susup kendisini gözden kaybettirmeyi başaracak kadar. Ama 
darbeciler Türksat’a girmeye kalkıştıklarında hiç tereddüt 
etmeksizin harekete geçti. Arkadaşıyla beraber kurumun 
girişini araçlardan bir barikatla kapatmayı başarmalarının 

* Prof. Dr., Yazar.
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TÜRKSAT Tesisler Müdürü
49 yaşında
TÜRKSAT Tesisleri’nde şehit oldu.



Şimdi anlıyorum ki, şehit 
olmayı istemek ayrı bir şey, 
şehit olmayı hak ederek 
yaşamak ayrı bir şey… O 
şehadeti hak etmek üzere 
yaşıyordu.”
“Şimdiki zamanın dervişiydi. O benim 
mektebimdi; ben ona öğrenci oldum. Onun için 
hayat Bakara Sûresi 153. ayetinin yansımasıydı: 
‘Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin.’ Onu 
vakit namazları dışında seccadede görürseniz ya 
içi yanmıştır ya birisi için dua ediyordur.

“Şimdi anlıyorum ki, şehit olmayı istemek ayrı 
bir şey, şehit olmayı hak ederek yaşamak ayrı bir 
şey… O şehadeti hak etmek üzere yaşıyordu.”

 — Yasemin Özsoy, Eşi

15 Temmuz’da televizyon ekranlarının 
kararmaması ve olup bitenleri herkesin 
izleyebilmesi, TÜRKSAT görevlisi Ahmet Özsoy 
ve çalışma arkadaşlarının yazdığı destan 
sayesinde oldu. O gece, çöp konteynırları da 
dâhil, bulabildikleri tüm araçları TÜRKSAT’a 
ulaşmak isteyen darbecilerin yolunu kesmek için 
kullandılar. TÜRKSAT’ı ele geçirerek televizyon 
yayınlarını kesmek isteyen darbecileri oyaladı. 
Darbeye direnişin en kritik yerinde nöbet tuttu. 
Mesai arkadaşı Ali Karslı ile beraber şehit oldu.
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Dersini iyi çalışmış olmalı Akın Sertçelik. En fazla bir taksi 
koltuğu bildiği dünyanın sağ kapısını araladı. “Kenara çek!” 
dercesine dünyaya, pijamasını üzerinde unutarak yola çıktı. 
Cüzdanını da unuttu. Kimliği yoktu yanında.

Gelip geçici olan dünya hayatından, kendisine kalıcı bir 
şey çıkarmaktı muradı. Zulmün karşısında sert ‘çelik’ yaptı 
gövdesini. Tanklara güvenenlerin, silahlara yaslananların, 
uçaklarla şımaranların yüzüne haykırdı zulümlerini.

Akın’ın gözlerinde, o gece, dünya bir ‘sarı taksi’ydi. Kısa dünya 
yolculuğunu bilerek koltuğuna eğreti yaslanmıştı. “Müsait bir 
yerde”, Köprü’de indi.

“Kenara çek!”

Semine Demirci*

AKIN SERTÇELIK

Başkalarının heyecanlı yolculuklarına eşlik ederdi. 
Arabasında hep birileri olurdu, kâh yanındaki koltukta, 
kâh arkada. Bazen mahrem konuşmalara sırdaş olur; 
bazen sözlü bir kavganın ortasında bulurdu kendini. “Kulak 
misafiri” olurdu en fazla; “üstü kalsın” der, unuturdu nice 
sırrı. Belki birini bir yere yetiştirecek, belki birini sevdiğine 
kavuşturacaktı, belki bir ayrılığın ilk adımına şahitti, belki 
uzunca bir hasretin vuslatını hızlandırıyordu.

Sürprizlere açık olmaktı taksi şoförü olmak.

Gün boyu, şehrin dehlizlerinde koşturur; hayatın kılcal 
damarlarına girerdi ama yolun sonunu ‘misafirler’ine 
bırakırdı. Arabasının rengi ille de sarı olmalıydı. Gelip 
geçiciliğin sembolü. Yol ehli olmanın hatırlatıcısı “Kalamazsın 
burada!” demeye geliyordu. Sarı solgun güz yaprakları gibi, 
vedaları bol bir yoldaşlığın mekânıydı taksi.

* Yazar.

En fazla bir taksi koltuğu bildiği 
dünyanın sağ kapısını araladı. “Kenara 
çek!” dercesine...
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Taksi Şoförü
41 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Kırk bir yaşında, geçimini taksicilikle sağlıyordu. Adapazarı 

doğumluydu. Sema Sertçelik ile 18 yıllık evliydi. 17 yaşındaki 

kızı Irmak ve 10 yaşındaki oğlu Hamza Sarp ile mutlu bir 

yuvası vardı. Darbe girişimi sırasında uyuyorken, annesi 

telefonla arayıp uyandırdı. Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın ‘Sokağa çıkın’ çağrısını televizyondan 

öğrendi. Üstündeki pijamaları değiştirmeyi bile düşünmeden 

kalabalıklara karışarak Boğaz Köprüsü’ne doğru ilerledi. 

Sabahın erken saatlerine kadar ailesiyle irtibat halindeydi. 

“Etrafta çok kan var!” diyor, fakat yine de vazgeçip eve 

dönecek olmaktan bahsetmiyordu. Bir müddet sonra artık 

telefonlara çıkmaz oldu. Eşi, ertesi gün, her yerde onu aradı ve 

şehit olduğunu öğrendi. Akın Sertçelik, geride, “Bu evde vatan 

için kendini feda edecek üç can daha var” diyen, dirayetli bir 

aile bıraktı.

Çok espiriliydi,
eve girer girmez 

kahkahalar uçuşurdu 
havada. Çocuklarla 

çizgi film izlerdi.

“Çok espriliydi, eve girer girmez kahkahalar uçuşurdu havada. 

Çocuklarıyla çizgi film izlerdi.”

“Ramazan’da şehit olmak için dua ederdi. Ben de ‘sen asker 

değilsin, polis değilsin, nasıl şehit olacaksın!’ derdim.”
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Otuz üç yaşında kalacaksınız hep.

Hep otuz üç kurşunla vurulacaksınız bu topraklarda. 
Her sabah, otuz üç tane yeşil kuşun kanadında bir daha 
yükseleceksiniz semaya. Bir daha irkilecek cennet çığlık 
çığlığa dudaklarınızda.

Gittiniz...

Ama dönmemek için değil. Kınından çıkan kılıçların daha 
keskin oluşu gibi, “gel” dendiğinde, daha güçlü gelebilmek için 
geriye.

Vurulmuştunuz!

Hem de en acıyan yanlarınızdan, bir daha geleceği 
vurulmasın diye bu çocukların...

Nail Varal*

ÂKIF ALTAY

“Vurulmuştunuz!”
Hem de en acıyan yanlarınızdan, bir daha geleceği 
vurulmasın diye bu çocukların...

Yüzünüz yorgun bir güneşi taşıyordu Bedir’in eteklerinden. 
Sesiniz uzaklardan geçen yorgun bir kervan, gözleriniz 
şehirleri fethetmeye durmuş mağrur bir komutandı içimde. 
Kâinatın siyah zülfüne notlar düşüyordu ayağa kalkışınız. 
Kıyamete kadar konuşulacak bir hikâyeyle çoğaltıyordunuz 
bizi siz. Şimdi, ebede namzet o bakışlarınızla hayatın akışına 
yön veriyorsunuz.

Çünkü şehadeti koymuştunuz her sabah duanızın başına. 
Duanızın başında yeni bir cennet irkilirdi her sabah. Varsın 
sizin şehid olduğunuz için iyi bir insan olduğunuzu düşünsün 
bu ölümlüler. Ben, iyi bir insan olduğunuz için şehadetin 
mahrem duvağını açtığınızı bileceğim her zaman.

Biliyorum, gece hiçbir zaman o geceki kadar mavi olmayacak 
bir daha. Bir daha iki yüz elli güneş birden doğmayacak bu 
gökte. Yıldızlar o günkü kadar parlayamayacak. O günkü 
kadar uzun sürmeyecek hiçbir gece bir daha.

* Yazar.

Gittiniz... Ama dönmemek için değil. 
Kınından çıkan kılıçların daha keskin 
oluşu gibi, “gel” dendiğinde, daha güçlü 
gelebilmek için geriye.
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Polis Memuru, 53 yaşında
Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda şehit oldu.



Ateşten gömleği attı,  
cennetten gömleği giydi.
“Ben iyi bir insan olsaydım eğer şehitlik bana da yazılırdı” dedi 
defalarca. Çok istiyordu bu mertebeye erişmeyi. Belki arkadaşları, 
kader ortakları her gün şehadete erişirken yaşamayı haksızlık 
görüyordu kendine. İyi bir insandı Âkif Altay, iyi bir baba, iyi bir eş.

Önce haber alamadı ailesi, ulaşamadılar ona, “Tedavi oldu, 
hastaneden çıkmış” dediler ama nedense bir türlü açmıyordu 
telefonları. Endişeliydi ailesi. Böyle yapmaz asla habersiz 
bırakmazdı. En ağır operasyonlarda bile içini ferahlatırdı 
sevdiklerinin. Bu sefer öyle olamadı. Farklı bir isimde Gazi 
Üniversitesi’nde soğurken bedeni, oğlu Niyazi ile buluştu 
rüyasında. Haberci rüyalar vardır ya hani, bazen güzel hülyalara 
sevk eder bazen tarifsiz kederlere. Bu sefer ikincisi oldu. Oğlu 
babasına ulaştığında yüzünde bir tebessüm vardı, öyle ya 
şehadet şerbeti dudaklarına dokunmuş, çok istediği şehitlik 
makamına kavuşmuştu.

Siyaseti çok severdi, sporu da; Fenerbahçeliydi, herkese yardım 
ederdi, hayalleri vardı, işte bütün bu anılarla hatırlayacak ailesi 
onu, hep güzel şeylerle, işini hiç yarım bırakmamasıyla. O gece de 
yapmadı, vatanı yarı yolda bırakmadı, bu uğurda kahraman oldu. 
Eşinin ifadesiyle “Ateşten gömleği attı, cennetten gömleği giydi.”
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ÂKIF KAPAKLI
M. Ali Bülte*

“Beni sessiz de sevebilir 
misin?”

Şair Kemal Sayar’ın şiirinin içinde bir yerde buluyorum Âkif 
Kapaklı’nın hatırını. İki âşık arasındaki mahcup sessizliği, 
ümitli yakınlığı dillendiren o şiir, sanki Âkif ile vatanı için 
yazılmış. Meğer sessiz severmiş Âkif Kapaklı vatanını: “Beni 
sessiz de sevebilir misin?/yağmur almış toprağı/ve üşüyen 
kâinatı dinlerken/araya dünya sözleri karışmadan.”

“Olaydan haberim olunca babamı aradım” diyor oğlu Eyüp 
Kapaklı. “Evde Kur’ân okuduğunu söyledi. ‘Darbe olmuş 
baba!’ dedim. Sakince ‘Haberim yok, cüzümü bitireyim, sonra 
bakarım.’”

Altmış ikisinde bir ‘delikanlı’ Âkif Kapaklı. Cüzünü bitirince 
Külliye’ye doğru yola çıkıyor. Vatan olunca, en önde koşuyor. 
Bayrağın al rengine katılmış canlara can olmak üzere meydan 
okuyor hainlere.

Önce diğer oğlu Ömer Faruk’la beraber Etimesgut Belediyesi 
önüne geliyorlar. Halkla beraber meydanlara doğru gitme 

* Avukat, Diyarbakır Barosu.

kararı alıyorlar. Çokları toplu taşıma araçlarına biniyor. “Belki 
birilerini daha alırız yolda…” diyor Âkif, “biz kendi arabamızla 
gidelim.”

Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler’in önüne geldiklerinde, diğer 
oğlunun yetişmesi için beklemeye başlıyorlar. Tam o sırada 
görüyorlar hainlerin idaresindeki tankların nizamiyeden 
çıkarak Külliye’ye doğru hareket ettiğini. Tankların peşine 
düşüyorlar. Bir tankı durdurmayı başarıyorlar. Ne var ki 
diğer tanktaki hain, verdiği ‘vur’ emri ile durduruyor Âkif 
Kapaklı’yı.

“Babamın yanındaydım o sırada!” diyor Ömer Faruk. “Orada 
beklerken, tuhaf bir gürültüyle irkildik. Çok sayıda tank yola 
çıkıyordu. Çok hızlı gidiyorlardı. İnsanlar kaçıştı fakat babam 
dimdik ayakta duruyordu. Ateş edilince, ortalık toz duman 
oldu. Baktım ki babam tankın yanında yatıyor. Alıp hastaneye 
götürdük.”

Beştepe’nin ilk şehidi Âkif Kapaklı.

Şimdi o şiirin sesiyle sesleniyor şehirlerin telaşlı 
gürültücülerine: Sessiz oturabilir miyiz seninle?/aramızda 
yaprakların hışırtısından/ve ceylanların hayata çıkışından/
başka bir ses olmadan.
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Müteahhit
62 yaşında
Jandarma Genel Komutanlığı’nda şehit oldu.



Evli, 62 yaşında, 7 çocuk 
sahibiydi. Sungurlu doğumlu. 
Müteahhitlik yapıyordu. Darbe 
girişimini haber alır almaz, oğluyla 
birlikte Külliye’ye doğru yola çıktı. 
Etimesgut’taki zırhlı birlikten 
çıkan tankları engellemeye çalıştı. 
Tanktan açılan ateş sonucu şehit 
oldu. O sırada kendisine refakat 
eden oğlu Ömer Faruk Kapaklı gazi 
oldu. Sungurlu’da toprağa verilen 
babasının cenazesine tekerlekli 
sandalye ile katıldı.

Oğlu, babasının 
cenazesine tekerlekli 
sandalye ile katıldı.
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Yo, yo; hayır! “Ölü demeyin Allah yolunda öldürülenlere” diyor 
Allah. “Diridir şehitler; hem de sizin farkına varamayacağınız 
diriliktedirler. Sizden bile diri, ey kendini diri sananlar. Sizin 
bildiğiniz hayattan daha yüksek bir hayatta nefes alırlar. Siz 
bilmezsiniz.”

Bilemeyiz biz Elif Ecrin’e sunulacak tesellinin sıcaklığını. 
Tahmin edemeyiz, şehit yakınına rüya rüya dokunan 
müjdeleri. Göremeyiz o mahzun kalplerin taraçalarında 
kanatlanan kuşları. Duyamayız o gönüllerinin vadilerinde 
akışan serin nehirlerin çağıltısını.

“Sana, yalnız Sana kulluk ederiz…” demenin hakkını vermek 
için düştü Ali Alıtkan toprağa. Kula kul olmamak için koştu. 
Kulu kul etmemek içindi çırpınışı. Her namazın kıyamında, 
bir irade anıtı olarak yükselen, bir hürriyet sütunu olarak 
ayağa kalkan insanın hayat kıyamıydı 15 Temmuz gecesi. 
Namazın hakkını vermek için düştü Ali Alıtkan da. Fâtiha’da 
verdiği “İyyâke na’budû ve iyyâke ne’staîn…” sözleşmesi 
bozulmasın diye parçalandı teni.

Elif gibi dik, diri, duru ve doğru olmanın destanıdır Ali 
Alıtkan’ın şehadeti…

“Elif gibi…”

Necmettin Şahinler*

ALI ALITKAN

Elif Ecrin’in babası. Her isim bir duadır ya; o da öyle dua 
etmiş. Elif gibi dik, diri, duru ve doğru olsun istemiş evladı. 
Böyle fısıldamış arzusunu yavrusunun kulağına. Yeryüzüne 
değen insan çığlığının cennet avazına dönüşmesi için 
çabalamış. “İncecikten bir kar yağar” dediğince ozanın, ak 
pak kalsın insan diyeymiş çabası. Kar taneleri gibi güzel, kar 
taneleri gibi sessiz, kar taneleri gibi hesapsız bir can olup 
düştü Ali Alıtkan ülkesinin toprağına. Beyaz bembeyaz bir 
özgürlük hatırası bıraktı ardı sıra.

1984 doğumlu Ali Alıtkan. Kızı Elif Ecrin ise 6 yaşında. “Baba” 
seslenişinin yüreğe dokunduğu çağ bu çağ, bilenler bilir. 
Sessiz bir çığ gibi sarmalanışıdır muhabbetin, sevdanın, aşkın, 
şefkatin. O gece kaderi değişti Alıtkan ailesinin ama nasıl? 
Dışarıdan bakanlar “Her şey yarım kaldı” diyecekler şimdi. 
“Kırıldı muhabbetin aynası” diye sızlanacaklar. “Dağıldı şefkat 
taneleri” diye ağıt yakacaklar.

* Yazar.
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DİB R. Börekçi Eğitim Merkezi Personeli
32 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Bu benim içtiğim son su!..

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Eğitim 
Merkezi’nde santral görevlisi olarak çalışıyordu.

15 Temmuz gecesi gerçekleşen kalkışmada 
Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile hemen harekete 
geçti Ali Alıtkan. Ailesine, olaylara karşı tepki 
vermek amacıyla gitmek istediğini söyledi. Evden 
çıkarken aile bireyleriyle ayrı ayrı helalleşti. 
Kardeşi Hamdi’yi de yanına alarak yola çıktı.

Yolda su içerken kardeşine “Bu benim içtiğim 
son su!” dedi. Kardeşi arabayı park ederken, o 
hızlıca Genelkurmay’ın önüne gitti. Uzunca bir 
süre kendisinden haber alınamadı. En son alınan 
haber Ali Alıtkan’ın şehadet haberi oldu.
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“Seni anlata anlata bitiremiyorum halkım/nerden başlasam 
haksızlık oluyor diğerine/nerden başlasam eksik kalıyorsun” 
diyor ya Tuba Kaplan İtibar’da yayımlanan “Halkım” şiirinde… 
İşte bu mısraları hatırlatan bir hikayesi var Anar çiftinin. 
Severek evlenmişlerdi Anar çifti. Nuray Hanım’ın ailesi, 
Ali’nin işsiz olması nedeniyle karşı çıkmıştı bu evliliğe. 
İtirazlara rağmen bir yuva kurup köyde mütevazı bir hayat 
sürdürmeye başlamışlardı. 15 yıl içinde 6 çocukları oldu. 
Ali’nin muhtar seçilmesinden sonra biraz rahata kavuştular. 
Cumhurbaşkanının düzenlediği muhtarlar toplantısına 
katılmayı çok istermiş.

Ailenin büyüklerinin hastalığıydı bir üzüntüleri. Ali’nin babası 
kötü hastalığa yakalanmış, tedavi görüyordu.

Annesi Yurdagül Hanım hastanedeydi ya, gece hastanenin 
acil servisine yaralılar gelmeye başladığında, içine bir ateş 
düştü, oğlunu aradı hemen. Telefonu kapalıydı. ‘Eyvah 
yavrum öldü’ diye düşündü, çıldırdığını sandı ve hemen 
gelinini aradı. ‘Annem, senin oğlan da var, ayağından 
vurulmuş’ dedi Nuray Hanım. O öyle biliyor olmalıydı, ancak 
Yurdagül Hanım şüphelenmişti. Oğlunun orada yattığını 
biliyordu, ölmemiş olsa aramaz mıydı? Acil servise koştu, 
kanlar içinde yatan gazilere tek tek baktı. Gömlekler hangi 
renkte olursa olsun, kana boyanmıştı. Niye oğlu yoktu?

Hastaydı, haber bir süre saklandı kendisinden. Ne zaman 
öğrendiğini hatırlıyor, ama hemen ardından neler olduğu 
bir türlü gelmiyor aklına. Orada kayıp bir zaman dilimi var, 
ölümle şehadet arasındaki farkı öğreten İlahî bir bağış gibi. 
Beyaz gömlek misali haberi hazırlayan, sabra alıştıran bir 
süre, aynı cümlelerde buluşturdu şehidi seven kadınları. 
Zaten güzeldi, o gün daha da güzelleşmişti, bir başka 
görünüyordu beyaz gömleğiyle, değil mi?..

Cihan Aktaş*

ALI ANAR

Beyaz Gömleğin Demek 
İstediği

Şekeri yükseldiği için o gün hastaneye yatırılmış olan 
Yurdagül Anar’ın medyada yer alan hatırlamalarını döne 
döne okuyorum, haftalardır. Nasıl vakur, olgun, mütevekkil… 
“Beyaz gömleğiyle gelmişti. O kadar güzel geldi ki gözüme, 
‘Benim oğlum bu kadar güzel mi?’ dedim. Bembeyaz bir 
gömlek... Karda leke var, onda yoktu. O kadar güzeldi ki... 
‘Anne bir istediğin var mı?’ diye sordu. ‘Yavrum sen işine 
bak’ dedim. Kapıdan çıkınca cama koştum hemen, arabayla 
kaybolana kadar arkasından baktım.”

Beyaz gömleğini giydikten sonra, direnişçi dolu arabasıyla 
koşmuştu Ali Anar, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na. Temiz 
sicil, şehadet arzusu… Eşi Nuray Hanım da beyaz gömleğiyle 
ve aynada saçlarını taradıktan sonra, yüzünün çok güzel 
göründüğünü hatırlıyor. Hayatının kadınlarında bıraktığı 
izlenim buydu.

* Yazar.
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Muhtar
35 yaşında
Kahramankazan, Akıncı Üssü’nde şehit oldu.



Gömlekler hangi renkte 
olursa olsun, kırmızıydı. 
Kana boyanmıştı.
Büyük oğlu Hüseyin, asla unutamayacağı 
sahnelere şahit oldu.

Elektrikler kesildi, bir helikopter uçuşmaya 
başladı direnişçilerin üzerinde. Silah sesleri 
duyuldu. 15 yaşındaki Hüseyin, karanlıkta 
telefonunun feneriyle babasını aramaya 
çalışırken kafası kopmuş, bacağı, kolu kopmuş 
direnişçileri gördü. Bunları gördü ve metanetini 
korumaya çalışarak babasını aramaya devam 
etti. Yok, bir türlü bulamıyordu, üstelik 
askerler geçip gitmesini, yoksa vuracaklarını 
söylüyorlardı. Sonunda ambulansa bindirilirken 
gördü onu. Konuşmaya çalışsa da başaramadı. 
Hüseyin bütün bunları gördü. Babası sedyeye 
değil sedyenin altına yatırılmış. Bunu annesi 
Nuray Hanım gazetecilere söyledi. Hüseyin mi 
anlatmıştı ona?
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O gece en zor soruyu sordular Ali İhsan Lezgi’ye: “Canını seve 
seve sevdiğin uğruna verir misin?”

Düşünmedi ki. Hiç düşünmedi ki, versem mi diye. Dedeydi. 
Torunları vardı. Onları şimdiye kadar parklara, oyunlara 
götürmüştü. Ve evladı… Herkesler çocuğunun saçının teline 
zarar gelmesin diye güneşlerden, sokaklardan, toz topraktan 
sakınırken o, onların en güzel örneği olarak ellerinden tutarak 
can paresiyle, en zor sorunun cevabını vermeye götürdü.

Ve anlattı ona: Bu vatandır oğul; uğruna ölünür...

Bu memlekettir oğul, sevdiğindir, amasız sevilecek en güzel 
yârdır...

Ve torunlarının şehid dedesi olarak yanaklarda bir damla yaş 
oldu yâdı. Artık minik parmaklar heyecanla dedenin yüzünü 
gösteriyor: “İşte bu adam benim dedem! İşte bu adam benim 
büyükbabam! Sevdiğine yenilen adam…”

“Yenilmelerin en güzeli 
sevdiğine yenilmektir.”

Mehmet Deveci*

ALI IHSAN LEZGI

Ali İhsan Lezgi, o gece sevdiğine yenildi, sevdiklerine yenildi, 
seve seve yenildi. İnsanlık onuru için düştü toprağa. “Bana 
Seni gerek Seni…” diye sevdiği Allah için tüketti nefeslerini. 
Sevdiklerinin hatırına yenildi. Ama hainleri yendi. Münafıklığı 
yendi. Zorbalığı devirdi.

Sevmediği ile kazanmaktansa, sevdiği uğruna kaybetmeyi 
yeğledi. Ne de olsa yenilmelerin en güzeli, sevdiği 
uğruna yenilmekti. Adına yenilmek denilse de, aslında 
bu kazanmaların en güzeliydi. Çünkü bir daha hiç 
yenilmeyecekti. Önüne belki de bir defa çıkacak imtihanı en 
güzel yenilgi(!) ile süsleyecekti.

Ömür bu. Yaşanılan ne kadar da olsa bitecek bir şeydi. Bir 
gün yaşayanın da, elli iki yıl yaşayanın da gelip geçeceği bir 
duraktı. Bu durakların bekleşenleri, eğleşenleri olarak bazen 
hiç umulmadık olaylarla karşılaşabilir insan. Birden karşınıza 
bir soru çıkar ve hemen cevap vermeniz gerekebilir.

* Yazar.
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Devlet Memuru, 52 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Ebedi ateşe düşecek 
denli gözü dönmüş 
hainler, dünya 
ateşinde şehit etti Ali 
İhsan Lezgi’yi. 
Ali İhsan Lezgi devlet memuru, 52 yaşındaydı. İki torunu var, iki toruna daha dede olmak 
üzereydi. Cumhurbaşkanımızın “Meydanlara çıkın” çağrısıyla indi sokağa. Yanında oğlu 
vardı. Uçak cayırtılarına, kurşun vızıltılarına, bomba gürültülerine aldırış etmeden yürüdüler. Külliye’ye vardıklarında hava saldırısı yoğunlaştı. Ebedi ateşe düşecek denli gözü dönmüş hainler, dünya ateşinde şehit etti Ali İhsan Lezgi’yi. Oğlu ise ağır yaralandı. Genç üniversite öğrencisi babasının şehadetinden uzun süre haberdar olamadı. Hainlerin başaramadıklarını öğrenince, tebessüm etti.
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ve çocuklarına döndü: “Darbe girişimi varmış. Beni göreve 
çağırıyorlar!” Evde buz gibi bir hava esti. Eşi “gitme” dercesine 
gözlerine baktı, iki büyük oğlu babalarıyla sokağa çıkmaya 
can atıyordu. Kalktı, üzerini değiştirdi. Büyük oğlu Osman 
Sefa ile birlikte evden çıktı.

Sokaklar karışmıştı. Darbeciler iletişimin beyni olan 
TÜRKSAT’ı ele geçirmek için yoğun bir saldırı başlatmıştı. 
Osman Sefa, tank ve helikopterlerle halkı püskürtmeye 
çalışan darbeci katil sürülerine karşı koyarken Ali Karslı da 
mesai arkadaşı Ahmet Özsoy’la birlikte hareket ediyordu.

Osman Sefa ile babası bu kargaşa yüzünden birbirlerinden 
ayrı düşmüşlerdi. İkisi de darbecileri durdurmak için farklı 
cephelerde direnen vatandaşların arasına karışmıştı. 
Saatler ilerliyor, darbeciler daha büyük hava saldırılarıyla 
halkı evlerine dönmek için püskürtmeye çalışıyordu. Fakat 
kimsenin sokakları teslim etmeye niyeti yoktu.

Osman Sefa’nın içini büyük bir sıkıntı kaplamıştı. Babasını 
merak ediyordu. Bir kenara çekilip cep telefonundan 
babasının numarasını çevirdi. “Allah’ım, ne olur açsın” diye 
dua ediyordu. “Buyur oğlum” diyerek karşılık verdi Ali Karslı. 
Osman Sefa’nın içi ferahladı. “Nerdesin baba?” “TÜRKSAT’ta 
bir arkadaşım yaralandı oğlum. Onunla ilgileniyorum. İşim 
biter bitmez eve döneceğim. Merak etme. Sen nasılsın? 
İstersen sen eve doğru git.” “Yok baba, biz de burada mücadele 
ediyoruz. Kendine dikkat et. Allah’a emanet…”

Uğursuz silah sesleri arasında kayboldu babasının sesi… 
“Allah’a emanet…” Osman Sefa’nın elinden telefon düştü. 
Kalbi yangın yerine dönmüştü. Ali Karslı, düşerken, 15 
Temmuz’un cuma vaazındaki ayet geldi aklına. Kalbinde 
akıyordu ayetin serin çağıltısı: “Allah yolunda katledilenleri 
sakın ölü sanmayın…”

Kalbine Ayeti Nakşeden Yiğit
Özcan Ünlü*

ALI KARSLI

Yaz mevsiminin tam ortası sayılır. Hava çok sıcak ama o 
üşüyor. İçinde titremeyle ürperti arasında bir gariplik var. 
“Acaba” diyor, “Çorum’da havalar nasıl?” Eli telefonuna 
gidiyor ama vazgeçiyor; “hayrolsun inşallah” diyerek yürüyor. 
Bugün Cuma. Hocanın vaazı kulaklarında. Hoca minberde 
iyilikten, cömertlikten söz etti. Doğu ve Güneydoğu’dan gelen 
şehitlerden bahisle vatan sevgisinin kutsallığını anlattı. İç 
üşümesi belki o yüzdendi Ali Karslı’nın.

TÜRKSAT’ta mesaisi bitmiş evine doğru yürüyordu. Şehitliğin 
en büyük insanî mertebe olduğunu çok iyi biliyordu. Kalbine 
bir levha gibi Âl-i İmrân Sûresi’nin şu ayetlerini kazımıştı: 
“Allah yolunda katledilenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis 
onlar diridirler, Allah’ın lütfundan kendilerine verdikleri ile 
sevinçli bir halde, Rableri katında rızıklandırılırlar…”

Evde akşam yemeği yendi, ailece televizyon izlemeye 
başladılar. Gözleri bir anda ekranın solundan akan son 
dakika haberine ilişti. Tam o sırada cep telefonu çaldı. Şaşkın 
ve tedirgin bir ses tonuyla birileriyle konuştu, sonra eşine 

* Yazar.
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TÜRKSAT’ta memur
45 yaşında
TÜRKSAT Tesisleri’nde şehit oldu.



Düşerken, 15 Temmuz’un 
cuma vaazındaki ayet geldi 
aklına. Kalbinde akıyordu 
ayetin serin çağıltısı: “Allah 
yolunda katledilenleri sakın 
ölü sanmayın…”
Çorum doğumluydu, TÜRKSAT’ta memurdu. TRT’de 
korsan bildiri okunduktan sonra oğlu Osman Sefa’yı alarak 
nöbete çıktı. Oğlunun anlattığı kadarıyla, darbe girişimine 
karşı duran vatandaşlarla birlikte dışarıda beklerken, bir 
helikopterin alana indiğini gördü. Onlar, üzerlerine ateş 
açan helikopterden kaçarken, babası Ali Karslı ve Ahmet 
Özsoy, darbecileri durdurmak için tankların önünü büyük 
araçlarla kesmeye çalıştı. Oğluyla yaptığı son konuşmada, 
TÜRKSAT’ta görevli bir arkadaşının yaralandığını ve onunla 
ilgilenip eve döneceğini söyledi. Ancak, bu konuşmanın 
hemen ardından başlayan çapraz ateş arasında kaldı, 
mesai arkadaşı Ahmet Özsoy’la birlikte şehit oldu. 
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Sıradan bir yaz günüydü…

Bilindik telaşlar içinde geçmişti.

Ailecek geçirilecek bir hafta sonunun planları yapılıyordu 
belki de.

Biz de hukuk fakültesinden mezun olan kızım Fatma’nın 
diploma törenindeydik.

Nereden bilebilirdik ki hainlerin pusuya yattığını.

***

Gecenin ilerleyen saatlerinde, jetler alçak uçuşa geçtiğinde, 
medeniyetler beşiği İstanbul’un gerdanlığı tanklarla 
kapatıldığında kısa bir şaşkınlık yaşandı. Neler oluyordu?

Bir avuç alçağın, vatanına milletine ihanet ettiği 
anlaşıldığında;

Şaşkınlık, öfkeye; öfke cesarete döndü…

***

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cep telefonundan 
milletini sokaklara çağırdı.

Ali Mehmet nasıl dururdu?

Safiye bacım, Erol kardeşim, Halis astsubay ve binlercemiz 
görev bildik.

Yüzlerce kez destan yazan milletimiz; bir kez daha vatanı 
için, bayrağı için, ezanı için canını ortaya koydu.

***

Meclisimiz ateş altındaydı.

Korkmuyorduk; şahadet, peygamber muştusuydu. Oğlum 
ve çalışma arkadaşlarımla milletimizin bize emanet ettiği 
Meclisimize koşarken; başımızın üzerinden mermiler 
yağarken…

Ali Mehmet Vurel de çok yakınımızdaydı.

42 yaşında, üç evladını bin bir zorlukla büyüten Ali Mehmet 
kardeşim; önce asker ocağındaki oğlunu aradı.

Eşi Reyhan’a; “Reis, çağırıyor. Bu millet ve vatan bizim” 
diyerek sokağa fırladı.

Reyhan bacım; 24 yıl aynı yastığa baş koyduğu Ali 
Mehmet’inin şehadetini gece 03.00’te yengesiyle gittiği 
hastanede öğrendi.

***

Aynı yerdeydik, belki birkaç yüz metre vardı aramızda.

Ali Mehmet, vatanı uğruna şehit düştü; yüzlerce 
kahramanımız gibi.

Emanetleri başımızın tacı…

15 Temmuz’da Türkiye’nin ilelebet payidar kalacağını dosta 
düşmana kanıtlayan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı 
sunuyor; şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Şehadet, Peygamber 
Muştusu

Nihat Zeybekçi*

ALI MEHMET VUREL

* T.C. Ekonomi Bakanı.
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Mobilya İşçisi
42 yaşında
Ankara, TBMM yakınlarında şehit oldu.



Mobilyacı Ali Mehmet Vurel 3 çocuk babasıydı. O gece, oğlu 
Deniz İstanbul’da vatani görevini yapmaktaydı. Kıt kanaat 
geçiniyorlardı; hayat arkadaşı Reyhan Hanım, aile bütçesine 
destek olmak için apartman temizliği yapıyordu.

Reyhan Hanım anlatıyor: “O akşam, Mehmet, elinde kızarmış 
tavukla geldi. ‘Kocakarı’ derdi bana. ‘Çok çalışmışsın, al sana 
ödül’ dedi. Beraber oturup yemek yedik. Nedense, o akşam, 
hiç olmadığı kadar neşeliydi. Uzun uzun oğlumuzla görüştü. 
Saatlerce konuştular, şen şakrak sohbet ettiler.”

Darbe girişimi olduğu anlaşılınca, Deniz uyarıyor: “Baba işler 
karışık sakın sokağa çıkma!” “Merak etme oğlum” diyor, “ben 
zaten yorgunum. Bir ara uyuyakalıyor. “Cumhurbaşkanımızı 
aşırı derecede severdi” diyor Reyhan Hanım. “Meydanlara çıkın!” 
çağrısını duyar duymaz, yerinden fırladı. Arkadaşlarını toparladı 
hemen. Bir hızlı hızlı gidişi vardı ki…

“Aradım, iyiyim, merak etme!” dedi. Bir ara, kapıya konu komşu, 
akrabalar geldiler. Çok kalabalıktılar. ‘Mehmet yaralı!’ dediler. 
Ben de içimden, ‘bu kadar kalabalık olduğuna göre, yok dedim, 
yaralı değildir o, ölmüştür’ diyorum. Hastaneye vardık; her yer 
kan revan, baktım, hafif yaralıları gönderiyorlar. Kaynımı benden 
önce almışlar morga…”

Rüyamda görüyorum 
bembeyaz yüzü, pırıl 
pırıl! ‘Tıraş mı oldun 

Mehmet?’ diye sordum. 
‘Yok’ dedi, ‘namaz 

kılmaktan bu…’

Oğlumuz Deniz daha bekâr. Deniz’in 
çocuğunun hayalleriyle yaşardı. Ben 
kendime ‘dede’ dedirtmeyeceğim derdi. 
‘Dede’ diyemeyecekler artık; duası 
kabul oldu.
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Alparslan Yazıcı o rüzgârın ince çığlığı. Yeryüzünde kırk 
beş bahar görmüş, çiçekleri ümit diye koklamış. Üç evladın 
babası. Cumhurbaşkanı’nın koruması olmakmış duası. 
Şehadetiyle hem cumhuru hem başkanını korudu. Bahar 
rüzgârı gibi dokunduğu yerde dirilişler başlattı…

Fatma Tatlı*

ALPARSLAN YAZICI

Rüzgâr gibi…
Bir ağacın ömrünü ve bir çiçeğin cesaretini isteyen şairi 
hatırlıyorum. Eksik istemiş gibi. Ben de Allah’tan rüzgârların 
geçip gitme huylarını isterim. Ne bileyim onlar gibi aniden 
ortaya çıkabilmeyi. Sevindirebilmeyi yetimleri. Zalimlerin 
yüreğini parçalayabilmeyi. Şeffaf olabilmeyi. Hasretten yüreği 
çatlamış bir yetimin alnında teselli serinliği olmayı isterim. 
Bir pencerenin pervazında ince bir ninni olabilmeyi…

O gece, evet o gece, rüzgâr olduk hepimiz. Bir anda çıkıverdik 
ortaya. Hesapsızca estik estik. Kurşunlar delip geçemedi 
tenimizi. Ateşler yakamadı; ateşi biz söndürdük. Diriliş 
nefhası olduk Temmuz’un dal uçlarına. Rüzgâr olduk; 
adımızı koyamadı zalimler. Yönümüzü tahmin edemediler. 
Hesaplarına sığmadık analistlerin, toplum mühendislerinin. 
Serazat ruhlarımızı aldık doldurduk meydanları. 
Gövdelerimizi vurdular boş yere; düşmedik, yenilmedik, 
incinmedik.

* Yazar.

Diriliş nefhası olduk Temmuz’un dal 
uçlarına. Rüzgâr olduk; adımızı koyamadı 
zalimler. Yönümüzü tahmin edemediler. 
Hesaplarına sığmadık analistlerin, 
toplum mühendislerinin. Serazat 
ruhlarımızı aldık doldurduk meydanları. 
Gövdelerimizi vurdular boş yere.
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Polis Memuru, 45 yaşında
Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda şehit oldu.



İdealinde Cumhurbaşkanı 
koruma ekibinde görev almak 
vardı. Duası ummadığı 
bir şekilde kabul edildi. 
Cumhurbaşkanı’nı korumak 
için sokağa çıkan cumhura 
katılmak üzere hazırlık 
yapıyordu ki, darbecilerin 
hava saldırısında şehit oldu.

Kırk beş yaşındaydı. Özel harekat polisiydi. Küçük 
yaşta evin sorumluluğunu üstlendi, bu yüzden 
yarım bıraktığı eğitimini ancak askerlik sonrası 
tamamlayabildi. Liseden mezun olur olmaz 
polis okulu sınavlarını kazandı. Evli ve 3 çocuk 
babasıydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
gönülden bir muhabbet, derin bir hürmet 
beslerdi. Vazifesini aşkla yapardı. Yüreğinde vatan 
sevgisini anne sevgisi gibi büyütüyordu. İdealinde 
Cumhurbaşkanı koruma ekibinde görev almak 
vardı. Duası ummadığı bir şekilde kabul edildi. 
Cumhurbaşkanı’nı korumak için sokağa çıkan 
cumhura katılmak üzere hazırlık yapıyordu ki, 
darbecilerin hava saldırısında şehit oldu.
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bir gün kanlı gömleğim eline ulaştığında bağrına basıp şerefle 
taşır mısın?” dedi ve sonra yine boynunu büküp: “Ben kimim 
ki bana şehadet gelsin, ben evlat olabildim mi ki mürşidime 
de o beni defnetmeye gelsin?” deyip sustu. Sonra da bir anda 
coşup şöyle seslendi: “Bilsem ki ne zamana denk gelecek o 
gelişin, damat gibi hazırlanır güzelce süslenirdim, kanımı 
toplardım fışkıracağı yerde, ey şehadet sen benim canımsın, 
can özümsün” mısralarıyla “Şehadet isteriz ya Rabb!” sedası 
birbirine karıştı, yüreğinin derinliklerinden çarparak semaya 
aksetti...

Yaşayışıyla da zaten şehadet etmekteydi Alper. Yalansız, 
riyasız bir hayatı vardı, istikamet üzere. İşyerinde ustabaşıydı. 
Hakka girmemek için, işine bir saat erken gider, bir saat geç 
çıkardı. Eşi bunu niye yaptığını sorduğunda, “Yuvamıza haram 
lokma girmesini ister misin?” diye cevaplardı. Emeğe çok 
saygılıydı. Özellikle Pakistan ve Afganistan’dan gelen işçilerin 
hakkını gözetirdi. Kimseye ‘hayır’ demezdi, elinde ne varsa, 
az çok demeden mutlaka ihtiyaç sahibine verirdi. İş yerinde 
namazlarını çay ve yemek molalarında kılardı; namaz için 
ayrıca izin almazdı. “Olur ki, patronların kalbine ibadete karşı 
buğz gelir” diye titrerdi. Şehadetinden günler sonra çalıştığı iş 
yeri tamamen yandığında tek yanmayan şey onun seccadesi 
olmuştu. Seccadenin üzerine, binayı söndürmek için atılan 
sudan da tek bir damla dahi düşmemişti. Yanmayan seccade 
ve onun yüreğini yakan şehadet…

Dua dua beklenen…

Fatma Toksoy*

ALPER KAYMAKÇI

“Şehit toprağa düşmüş öyle bir tohumdur ki,
verdiği başakta bin mümin kalbi çarpar.”

— Sezai Karakoç 

Ellerini dua için her açtığında, dillerinden dökülürdü: 
“Bekliyorum seni şehadet…” Sonra boynunu büker: “Rabbim, 
benim Senden başka ne isteğim olabilir ki. Senden bana 
şehadet şerbetini nasip etmeni istiyorum” diye mahcup, 
fısıldardı.

Neden bu kadar içten isterdi şehadeti? Mal mülk istemezdi 
de şehadet diye yanıp tutuşurdu? Bilirdi o da âyetlerdeki 
muştuyu:

“Allah, şehitler için ‘Onlar rızıklanırlar’ buyurdu. O, gıda için 
ne ağız vardır, ne tabak!” Mevlânâ böyle derken, Hz. Ömer(ra) 

de “Şehit kendisini Allah’a adayan kimsedir” der. Ayet ayet 
müjdelenmiş şehitliğe ulaşmak her yiğide nasip olmaz ki… 
O da bunun idrakinde olduğundan münâcat ederdi her 
namazında. Sevgili eşine bir gün: “Sen de bir gün alnıma 
tevhid kuşağını bağlayıp imanlı bir eş olarak kendi elinle beni 
cihada gönderir misin? Allah için arkandayım der misin? Ve 

* Yazar.
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İşçi, 30 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



O gece yakınlarına sesleniyordu: “Bu gece meydanlara 
çıkmazsanız Cumhurbaşkanı düşer; Cumhurbaşkanı 
düşerse ne vatan kalır ne İslâm. Bu bir cihaddır.” Bayramlık 
elbiselerini giyip Külliye’ye gitmek üzere dışarı çıkıyor. 
Oraya ulaştığında polislerle beraber etten duvar örerek 
tankların Külliye’ye girmesine engel oluyor. Gecenin bir 
vakti yakınlarına telefonda, “Tankların önünde bekliyorum 
tek başıma, grup arkadaşlarımı kaybettim, acımasızca 
insan öldürüyorlar, gözümün önünde iki tane kardeşim 
şehid oldu. Hakkını helal et, belki her an şehadet bana 
da ulaşır” diye seslendi. Sabah beraberindekilerle Millet 
Camii’nde namazını kılıp nöbetinin başına dönmüşken 
F-16 ateşiyle vuruldu. Şehadetinden iki gün önce cennet 
şarabından söz eden ayeti okurken, yüzünü sayfaya 
kapatarak: “Bana da bu şerbetten nasip eyle ya Rabbi” diye 
yalvaran bu yiğidin duası kabul oldu.

Evliydi. Şehadetinden 10 gün sonra, eşi bir çocukları 
olacağını öğrenir, diriliş bayraklarını taşıyacak olan… 
Haklı çıkarır Sezai Karakoç’u: “Ekin ekilmeye mahsus/Yeni 
tohum atılmaya ait/Yeni insan doğsun için...”

Bu gece meydanlara 
çıkmazsanız 
Cumhurbaşkanı düşer, 
Cumhurbaşkanı düşerse 
ne vatan kalır, ne İslâm. 
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askerlere karşı direnen vatandaşların yanına giderek destek 
olmuştur. Askeri Çoban kardeşimiz kayıtlara göre saat 05.20 
civarlarında keskin nişancı tarafından başından vurularak 
şehit düşmüştür. Vatanı için gözünü kırpmadan ardında 7 
yetimi bırakarak kalkışmaya dur demek için gövdesini siper 
eden Askeri Çoban memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 
toprağa verildi.

15 Temmuz Şehidi Askeri Çoban kardeşimizin ismi Ergani’de, 
12 Eylül darbesinin baş mimarı olan Kenan Evren’in adını 
taşıyan ortaokula verilerek “15 Temmuz Şehidi Askeri Çoban 
Ortaokulu” olmuştur. İstanbul-Ümraniye’de de bir ilkokula 
verilmiştir: Şehit Askeri Çoban İlkokulu...

15 Temmuz kahramanları tankların, tüfeklerin, bomba atan 
uçakların altında sadece bedenleri ve imanları ile siper 
oldular. Böyle bir inancı, böyle kutsal bir amacı Türk Milleti 
Çanakkale’de ve 15 Temmuz’da göstermiştir.

Yedi yetim...

Salim Uslu*

ASKERI ÇOBAN

Tarihin en karanlık gecesini Türk Milleti en acı şekilde yaşadı. 

Şanlı Türk Ordusunun içine sızmış, ordumuzu kötü emelleri 

ile kirletmeye çalışan, hainlikten gözleri dönmüş bir grup, 

vatanımıza, ülkemize, Meclisimize darbe yapmaya kalkıştılar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihinde ilk kez bombalandı. 

İstanbul Boğazı askerler tarafından kapatılmaya çalışıldı. 

Tanklar vatandaşlarımızın üzerine sürüldü. Helikopterlerden 

adeta kurşun yağdırıldı.

Evli, 7 çocuk babası Askeri Çoban, 53 yaşındaydı 

ve SGK emeklisiydi. Darbe girişiminin olduğu gece 

Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile çocuklarıyla beraber 

darbeyi protesto etmek için “Biz bu akşam çıkmazsak namus 

elden gider” diyerek İstanbul’da sokağa çıkmıştır. Boğaziçi 

Köprüsü’nde olayların daha da büyüdüğünü öğrenen Çoban, 

oğlunu Kısıklı’da bırakarak Boğaziçi Köprüsü’nde, hain 

* TBMM İdare Amiri.
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SGK Emeklisi
53 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Sabaha doğru telefonunu bir başkası 
açtı. Ailenin şehadet haberiyle 
panikleyeceğini düşünen kişi, telefonun 
sahibinin kalp krizi geçirdiğini söyledi. 
Ailesi, Askeri Çoban’ın şehadetini 
Zeynep Kamil Hastanesi’nde öğrendi. 
Bu habere ana yüreği dayanamadı. 
Oğlunun şehadetinden kısa bir süre 
sonra Hakk’a yürüdü.
Diyarbakırlı Askeri Çoban SGK emeklisiydi. 15 Temmuz 
gecesi darbe girişimini televizyondan öğrendi ve oğluyla 
birlikte önce Kısıklı’ya gitti. Olayların daha çok Boğaziçi 
Köprüsü’nde yaşandığını öğrenince, köprü gişelerine 
geçtiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde oğlunu, “Evdekiler 
bomba seslerinden korkar, onların yanına git” diyerek eve 
gönderdi. Sabah saatlerine kadar ailesiyle irtibat halindeydi. 
Fakat saat 06.00’da arandığında, telefonu bir başkası açtı. 
Ailenin şehadet haberiyle panikleyeceğini düşünen kişi, 
telefonun sahibinin kalp krizi geçirdiğini ve isterlerse 
Zeynep Kamil Hastanesi’nde onu bulabileceklerini 
söyledi. Ailesi, ömrünü kendilerine adayan Askeri 
Çoban’ın şehadetini orada öğrendi. Bu habere ana yüreği 
dayanamadı. Oğlunun şehadetinden kısa bir süre sonra 
Hakk’a yürüdü.

49



O akşam, darbe teşebbüsü netleşir netleşmez, “Abi biz niye 
oturuyoruz” diyor kuzenine. Hemen yemekten kalkıyorlar. 
Beştepe’ye doğru yöneliyorlar. “Buna bir tepki koymamız 
lazım” diyor. Babasını arıyor ‘ne yapayım?’ diye. Her anne 
babanın söyleyeceğini söylüyor Nurettin Çopur. “Oğlum 
madem tehlikeli durumlar var, eve gidin.” Hiçbir şey 
söylemeden telefonu kapatıyor ama kararlı direnmekte.

Yatsı namazını kılmamışlardı. Vakit gece yarısı; yakındaki 
camiye yöneliyorlar. Abdestlerini alıyorlar ama cami kilitli, 
namazlarını kılamıyorlar. Serhat’a diyor ki: “Ben gidemem, 
dinim vatanım için buradayım. Burada olmazsam eğer, ne 
zaman vatanımın yanında olacağım.”

“Helikopterin yaklaştığını göremedik” diyor Serhat, “gürültü 
de duymadık. Birden taramaya başladı. Aydın yere düşerken 
kurşunu yemiş.”

“Bu başka yatsı namazı…”

Ali Hakan Kaya*

AYDIN ÇOPUR

Hayali, babası gibi olmaktı. Askeri liseye kaydoldu, oradan 
Harp Okulu’na. Ama olmadı, 15 Temmuz’da ondan son 
nefesini çalan, geçmişte de hayallerini çaldı. İzin vermediler 
asker olmasına, vatana böyle hizmet etmesine. Yapamadı, 
bırakmak zorunda kaldı. Yılmadı, endüstri mühendisi oldu.

Kırıkkale’den kuzeni Serhat da biraz muhabbet etmek için 
gelmişti Ankara’ya. Kaderi fısıldadı belki kulağına, “Vatan 
seni çağırıyor” diye. Bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Harp 
Okulu’nda şahit olduklarından ötürü annesine dert yanmıştı 
bir ara: “Anne” demişti, iç geçirerek, “Siz beni almasaydınız 
Harp Okulu’ndan, onlar zaten atacaktı. ‘Ya kendiniz gidin ya 
da biz göndereceğiz’ diyorlardı.” “İyi de evladım”, diyor annesi 
Rukiye Hanım, “Seni aldığıma hiç pişman olmadım, ama niye 
bunu 6 yıl sonra söylüyorsun?” “Anne” diyor, “Sen bilmezsin 
bunları, onların içinden öyle şeyler çıkacak ki, herkes 
şaşıracak!”

* Yazar.

50

Endüstri Mühendisi, 27 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Bir ara “Anne ya” dedi, 
“Allahu Tealâ bana kaç 
yıllık ömür biçmiştir ki! 

Cennetine alacaksa beni, bu 
masadan kalkmayayım.”

Yedi aylık doğdu Aydın; hiperaktif, ele avuca sığmayan bir çocuktu. Işıklar Askeri 
Lisesi’ni kazandı. Niyeti pilot olmaktı. Orada baskı altında kalmış. Gözünde miyop var 
diyerek pilotluk hakkını almışlar.

Son günlerde, çok sık ölümden söz ediyordu. Ramazan ayıydı; bir ara bana döndü; 
gözlerinde tatlı bir sevinç vardı: “Şehit annesi olmak istemez misin anne?” dedi. Şehit 
cenazelerini seyrederken ‘Şehitlerin arkasından niye ağlanıyor ki…’ derdi. Ayıplıyordu 
sanki ağlayanları. ‘Şehit anneleri ağlamaz, şehit anneleri üzülmez. Asıl biz kendi 
halimize ağlayalım’ derdi.”

“Bir ara ‘Anne ya’ dedi, ‘Allahu Teâlâ bana kaç yıllık ömür biçmiştir ki! 
Cennetine alacaksa beni, bu masadan kalkmayayım.’ Birden niye böyle söyledi, 
anlayamamıştım. Beni hazırlamış meğer…”

— Rukiye Çopur, Annesi
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Havaalanına koşuyorlar; vatan savunması için yüreklerinde 
derin dualar. Artık yapılacak tek şey düşman üstüne 
yılmadan yürümektir. Nasıl oluyorsa kendilerini Beştepe’de 
buluyorlar oğluyla. Şehadete yürürken arınmış, temiz dualar 
yüklü namazlara duruyorlar. Millet Camii’nde kıldıkları 
namaz onları esenlik yurduna taşıyan, an an diriliş ve umut 
yüklü serin bir yeli taşır yüreklerine.

Kalabalık gittikçe artar. Mahşeri bir kalabalık ve yağan 
kurşunlar. O ara kaybediyor can parçası oğlunu. Ama arayacak 
vakit yok. Karışıyor kalabalığa ve yürüyor durmaksızın, 
cesurca. Bombalar yağıyor göklerden. Bir savaş bu, kahpece 
kurgulanmış bir savaş. Ve oracıkta abdestli azalarına şarapnel 
parçaları isabet ediyor ve şehadet şerbetini içiyor.

Rabbim rahmet ve merhamet eylesin güzel insan, her daim, 
helal süt emmiş çocuklarına helal lokma yedirmiş, bu vatanın 
halis evladı Ayhan Keleş’e...

Selvigül Kandoğmuş Şahin*

AYHAN KELEŞ

Milletin Mayası
Bu topraklar hep bereketlidir. Esnafıyla, çiftçisiyle, tüccarıyla, 
okumuş yazmışıyla herkes derinden bağlıdırlar vatanlarına. 
Çünkü o vatan ki; şehit kanlarıyla sulanmış, kutsal bilinmiş 
ve binlerce şehidin kanıyla mayalanmış cesaretin, birliğin, 
dirliğin yurdudur.

Ayhan Keleş başkentin kalabalık caddelerinden, tenha 
sokaklarından geçip, evine helalinden ekmek götürme 
derdindeyken nereden bilebilirdi kahpe kurşunlarla şehit 
düşeceğini. 15 Temmuz gecesi karanlık kahpe yüzleriyle 
şehri kuşatmaya çalışan hainler nereden bileceklerdi bu 
topraklarda kendi halinde yaşayıp giderken, eline silah bile 
almamış mütevazı insanların vatan sözkonu olduğunda eşsiz 
bir cesaretle düşman üstüne yürüyeceklerini. Ayhan Keleş 
de hiç düşünmeden Cumhurbaşkanı’nın çağrısına uyarak 
atıyor kendini yollara. Yanında can parçası evladı heyecanla 
yürüyorlar.

* Yazar.
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Mobilyacı, 52 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Arkadaşlarıyla beraber 
gitti. Onun arkadaşları 
döndü ama benim 
arkadaşım dönmedi.

— Badik Keleş, Eşi

En yakın arkadaşımı 
kaybettim, bundan sonra 
torunuma bakarak ayağa 
kalkacağım.

— Badik Keleş, Eşi

Geçimini mobilyacılık yaparak sağlayan 52 
yaşındaki Kırşehirli Ayhan Keleş, 15 Temmuz 
gecesi evde durmayı içine sindiremedi. Oğluyla 
birlikte önce Esenboğa Havalimanı’na gitti. 
Ardından Beştepe’ye geçtiler ve Millet Camii’nde 
namaz kıldılar. Jandarma Genel Komutanlığı’nda 
saldırının şiddetlendiğini öğrenince, buraya 
geçtiler. Oğluyla birbirlerini kaybettiler. Babasını 
telefonla arayıp, nerede olduğunu öğrenmek 
isteyen oğlu Fazlı Keleş, telefonda başkasının 
sesini duydu. Bu kişi kendisine, telefonun 
sahibinin yaralandığını ve hemen yanına 
gelmesi gerektiğini söyledi. Atılan bomba sonucu 
vücudunun iki yerine şarapnel parçası isabet 
eden Ayhan Keleş, şehadet şerbetini oracıkta içti. 
Geride, kendisini çok seven bir eş ve abi-kardeş 
gibi yakın olduğu iki evlat bıraktı.
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Kaldırdı ellerini Mevlâ’ya.

Tek dua.

“Rabbim vatanımı koru...”

Ve çıktı sokağa. Eşiyle. Herkes gibi, sessizce, dualarla. 
Altunizade’ye vardıklarında yol kapanmıştı. Yürümeye 
başladılar. İsteseler bir yerde durur, daha fazlasını 
yürümezlerdi. Yürüdüler. Tanklara yürüdüler. Onlar ateş 
ettiler, o an attı kendini yere Ayşe Aykaç. İstese kaçardı. 
Kaçmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmân ve Rahîm Allah’ın 
ismiyle. Kalktı yerden yürüdü bir daha.

Allah’ın adıyla çıkmıştı evinden, O’nun rızasını kazanmak 
için. O’nun adıyla kalktı yerden ve vuruldu!

Peygamber sancağında o da bir nefer şimdi.

Ev kadınıymış...

Dört çocuk annesiymiş...

Ne gam...

“Annesiz kalır da evlatlar, vatansız kalmaz...”

Artık bir nefer o da kutlu sancakta, şerefle!

“Var mı ötesi?”

Abdulhalık Çimen*

AYŞE AYKAÇ

Hani ağzımıza pelesenk olmuş yapışıp kalmış cümleler 
var ya... İşte o cümleler de anlamını yitirdi o gece. “Sen ev 
kadınısın, evinde kalmalısın” mesela. Ne saçma. Ayşe Aykaç 
ev kadınıydı. Evinde oturuyordu. Saat 21.00 civarı. Hava 
sıcak. Günlerden 15 Temmuz. O gece. “Bir kalkışma var...” 
Televizyonda bu sesi duydu önce. “Vay hainler!” diye geçirdi 
içinden. Tereddütsüz “Vay hainler!” diyebildi. Devam etti 
televizyonu izlemeye. Çok geçmedi. Cumhurbaşkanı konuştu.

“Haydi!” dedi. “Milletimizi sokaklara demokrasiye sahip 
çıkmaya çağırıyorum. Siz dik durun yeter, biz ölümüne...” 
Var mıydı ötesi? Dedim ya, düşünmedi hiç... Düşünmedik 
hiçbirimiz. Bizim gibiydi o da... Kalktı, abdestini aldı, iki rekat 
namaz kıldı.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah, sağına...
Esselamu aleyküm ve rahmetullah, soluna...

* A Haber Genel Müdürü.
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Ev Hanımı
44 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Kastamonulu Ayşe Aykaç, 44 yaşındaydı. Ailesinin mutluluğu 
için çabalayan bir ev hanımıydı. O gece de hep birlikte güzel bir 
akşam yemeği yediler, ancak daha sonra izledikleri haberlerle 
keyifleri kaçtı. Askerlerin köprüleri kapattığını öğrenen 
Ayşe Aykaç, eşiyle birlikte sokağa fırladı. Hiç tereddütsüz 
yürüyorlardı. O sırada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ‘sokağa çıkın’ talimatını izleyince, adımlarını daha 
sıkı bastılar. Araçlarını Kısıklı’ya bıraktıktan sonra Köprü’ye 
kadar yürümeye başlayan çift, kurşunlara rağmen pes 
etmedi. Kendi askerlerimizin kurşunlarının onları vuracağına 
inanmıyorlardı. Fakat hainlerin kurşunları onu da hedef aldı ve 
eşinin gözleri önünde şehit oldu. Geride, sevgiyle büyüttüğü ve 
kendisine hayranlık besleyen dört çocuk ve yokluğunu, ‘Vatan 
sağ olsun!’ diyerek avutmaya çalışan bir eş bıraktı.

Adı, çok sevdiği semtinde yeni yapılan Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’ne verildi.

Adı, çok sevdiği 
semtinde yeni yapılan 

Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’ne verildi.
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geldi ve sabah saatlerinde Ankara Adli Tıp Kurumu morguna 
gitti. Ne boy, ne kilo, ne renk, ne tebessüm… Bir morg nasıl 
bunca tanınmaz hale gelmiş cesetle dolu olurmuş… Kişisel 
renkleri ve kendine özgü olanı yok etmek üzere gelen darbe 
girişimi, yenileceğini fark ettiğinde amansız bir şiddetle öç 
almaya çalışmış sanki. Bir işaret gerekliydi, çok belirgin bir 
fark. Ayşe Hanım cenazeler arasında eşini ararken bir elde 
gördüğü yüzük dikkatini çekti. Nişan alyansını tanıdı. Baktı, 
baktı ve haykırmaya başladı, bakarak ağladı. 14 yaşındaki 
kızları Rabia Gizem’e, 4 yaşındaki oğulları Mehmet’e bu 
olanları nasıl anlatacağını düşündü. Alyansı öylece bıraktı 
mı, son bir kez sarılmanın yaşanmadığı bir ayrılık mı bu, 
bilmiyorum.

Asla yaşanmayacak bir vedanın yerini hangi sözler tutabilir, 
ne tür bir tanıma? Bundan sonra ne yaşarsa yaşasın, morgda 
gördüklerinden sonra içeriği bir haşiyeden farksız olacaktır; 
öyle mi düşündü Ayşe Hanım?.. ‘Şehitler ölmez!’, bunu sürekli 
hatırlatması gerekecek ölümden söz edenlere. Sonsuz aşk da 
başka nasıl tarif edilir ki!.. Başlangıcın sözlerinin izi olarak 
alyans, sadece ömür boyu değil, sonsuza kadar uzayıp gidecek 
sadakatin de sembolü.

Aşkla Bilinen

Cihan Aktaş*

AYTEKIN KURU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevliydi Aytekin Kuru. 21 
yıllık polis memuruydu. Darbe girişiminden 15 gün önce Özel 
Harekât Daire Başkanlığı’na atanmıştı.

Bir tür intikam şiddeti sergileyen hava saldırısını takip 
eden saatlerde bütün aile Aytekin Kuru’ya ulaşmaya çalıştı. 
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Pekmezci Mahallesi’nde 
yaşayan annesi Esma, tedirgin olmasını istemediği halde 
sonunda gelini Ayşe’yi aramaya mecbur kaldı. “Ben de 
ulaşamıyorum” dedi Ayşe. Esma Hanım, huzursuz bir gecenin 
ardından ertesi gün çocuklarıyla birlikte Ankara’ya hareket 
etti.

Yaralı mıydı, esir mi? Bir yerde bayılıp kalmış mıydı yoksa? 
Hafızasını yitirmiş olamaz mıydı? Kısa bir süreliğine bu 
sorular geçmişti akıllarından. Morgda teşhis edinceye kadar 
umutlarını korumayı sürdürmüşlerdi. Aile fertleri bir araya 

* Yazar.
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Polis Memuru, 43 yaşında
Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda şehit oldu.



Henüz 15 günlük Özel Harekat polisi olan Aytekin 

Kuru, evli ve iki çocuk babasıydı. Kızı genç kız 

olmuştu, 14 yaşındaydı. Babasıyla arkadaş gibiydi. 

Diğeri ise henüz beş yaşında, babasının oyun 

arkadaşıydı.

15 Temmuz gecesi nöbetçiydi. Savaş uçaklarının 

gökleri delercesine uçmaya başlamasıyla eşiyle 

konuştu telefonda “Buralar çok karışık lütfen 

dikkatli olun.” Bu konuşmadan kısa süre sonra 

görevli olduğu Özel Harekat Daire Başkanlığı’na 

hava saldırısı gerçekleşti.

Nişan alyansını tanıdı. Baktı, 

baktı ve haykırmaya başladı, 

bakarak ağladı. Alyansı 

öylece bıraktı mı, son bir kez 

sarılm
anın yaşanmadığı bir 

ayrılık mı bu, bilmiyorum.
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şeyler oluyormuş.” Barış, annesini teselli etmeye çalıştı: 
“Yok bir şey anne. Hakkını helal et sen. Bir işim var. Halledip 
geleceğim” diyerek kendini sokağa attı. “Helal olsun yavrum, 
helal olsun a benim kınalı kuzum” dedi arkasından ağlamaklı 
sesiyle.

Tekbir sesleriyle, daha sonra canıyla adını vereceği Köprü’ye 
doğru yürürken annesi aradı. “15-20 dakikaya geliyorum 
anneciğim, merak etme. Sen dua et yeter” diyerek onu 
teselliye çalıştı.

Sanki bir düşman ülkenin tanklarının karşısında idiler. 
Ellerinde G-3 tüfekleriyle kendilerini karşılayan sanki bir 
düşman ülkenin askerleri. Barış sadece bunu hatırlatmak 
için bir iki adım attı: “Arkadaşlar, komutanlarım. Kimi 
kime karşı koruyorsunuz! Kime silah çekiyorsunuz! Siz ne 
yapıyorsunuz!”

Bir anda farklı silahlardan üzerine yağmur gibi kurşunlar 
yağmaya başladı. Elindeki bayrağa sımsıkı sarıldı. Yere 
düşerken üzerine son kurşunu sıkan askerin gözlerinin içine 
baktı. Sesinin en gür tonuyla, “Allahüekber” diye haykırdı.

Saat 03.00. Telefon sesiyle irkildi Nazife Anne. Karşısındaki 
ses “Hakkınızı helal edin, evladınız...” diyordu. Dakikalar sonra 
sakinleşti. İçini bir huzur kapladı. Gece sabaha kavuşmak 
üzereydi. Komşuları ve hane halkı gözlerinin içine bakıyordu. 
Bir anda durdu. Dudaklarından sadece üç kelime düştü: “Çok 
şükür Yarabbi!..”

Şehadeti doğduğu
gün yazıldı

Özcan Ünlü*

BARIŞ EFE

“A oğul. Kınalı kuzum. Bir an önce git de gel. Gözümün nuru.”

Sanki toy kurulmuştu. Sadece Gültepe değil de İstanbul’un 
tamamı Barış’ı askere uğurluyordu. Büyük bir coşkuyla, 
sağ avuç içine kınalar yakılmış Barış Efe’yi vatan nöbetine 
göndermek için halaya durmuştu. Barış ki, mahallenin 
sevimli, bıçkın delikanlısı. Bazen şehit cenazelerinin en ön 
safında. Bazen de kalbine kazıdığı al yıldızlı bayrakla vatan 
müdafaasında; kahvede, konfeksiyonda, sokakta.

15 Temmuz akşamı tankların ve silahların namlularını 
kendi halkına çeviren vatan hainlerini görür görmez, 
çocukluğundan bu yana içinde biriken öfkesini daha fazla 
kontrol edemedi. “Biz askere bunun için mi gittik? Bu kadar 
şehidi bunun için mi veriyoruz? Biz bu devlete bu yüzden mi 
vergi veriyoruz? Biz bu vatanı sokakta mı bulduk?” diyerek 
ayağa fırladı. Hemen eve koştu. Annesi Efe’nin boynuna 
sarıldı. “Oğul, nereye böyle akşamın dar vakti, bak anarşik 

* Yazar.
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Tekstil İşçisi
37 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



“Oğul, nereye böyle akşamın 

dar vakti, bak anarşik şeyler 

oluyormuş.” Barış, annesini 

teselli etmeye çalıştı: “Yok 

bir şey anne. Hakkını helal 

et sen. Bir işim var. Halledip 

geleceğim” diyerek kendini 

sokağa attı. “Helal olsun 

yavrum, helal olsun a benim 

kınalı kuzum” dedi arkasından 

ağlamaklı sesiyle.

Tekstil işçisi, 37 yaşındaydı. Annesinin 

ısrarlarına rağmen Cumhurbaşkanımızın 

çağrısı ile milli irade’ye destek olmak için 

sokağa çıktı. Köprü’ye doğru ilerledi. Saat 

01.00 ile 03.00 arası ailesiyle irtibat halindeydi. 

Ailesini endişelendirmemek için Köprü’de 

olduğunu gizledi. Sürekli “15-20 dakika sonra 

geliyorum” diyordu. Saat 02.50’de en son ablası 

ile konuştu. Açılan yaylım ateşi sırasında 

yaralandı. Ambulanslar gelemediği için yarım 

saatten fazla vurulduğu yerde kaldı. Saat 03.00 

civarında hastanede olduğu haberini aldılar, 

sabaha doğru şehadet haberi geldi. 
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O gece olaylar iyiden iyiye rayından çıkmıştı. Uçakların ateş 
etmesi olayın vahametini ortaya koymuştu. Battal anlamıştı. 
Bu gece hiç de güzel şeyler olmayacaktı. Yanında kendisi 
ile dışarı çıkan arkadaşlarına “hadi benimle gelin, bu gece 
abdestsiz olmamak lazım, sonumuz belli değil” dedi. Bu 
gecenin şehadetle nihayet bulacağını hissetmiş gibi, Kızılay 
Meydanı’nda arkadaşları ile birlikte namaz kılmak için 
hazırlık yapmaya başladılar.

İçinde kim bilir nasıl fırtınalar kopmuştu. Kendisine namluyu 
çeviren askerler bir zamanlar ailesinin onu da gururla 
uğurladığı ‘Peygamber Ocağı’nın erleriydi. “Bu nasıl olur 
Allah’ım, bunlar bizim askerimiz değil midir?” diye geçirdi 
içinden.

Abdestini almış ve bir köşe bularak namaza durmaya 
niyetlenmişti ki, ortalık birden tanktan açılan ateş sesleri ile 
inlemeye başlamıştı. Ani bir refleks ile yere uzandılar; ateşin 
nereden geldiğini anlamaya çalışıyorlardı.

Arkadaşları Battal’a doğru seslendiler. “Battal kalk oğlum 
şu yana doğru gidelim, siper almış oluruz. Bunların şakası 
yok laa...” Fakat Battal’dan ses gelmedi. Rabbinin huzuruna 
namaz ile çıkacakken şehitlik libasını giyerek çıkmak için yola 
revan olmuştu bile.

Yiğitler böyle yürür
meydana

Ebru Olur*

BATTAL ILGÜN

Otuz beş yaşında Anadolu tabiri ile “çakı gibi” bir delikanlı. 

Geçimini kokoreççilik yaparak sağlayan Battal kendi halinde 

biriydi. Fakat vatan onun ve onun gibi binlercesinin kırmızı 

çizgisiydi! Darbe girişiminin daha ilk saatlerinde sokağa 

atmıştı kendini. Yanındaki arkadaşları ile istikametini Kızılay 

Meydanı’na çevirdi. Vatan elden gidiyorsa durmak olmazdı.

Anadolu insanının kaderi yiğitlik, cömertlik olarak yazılmıştı 

zaten. Köklerinde bu olguları taşıyan Battal’a durmak 

yaraşmazdı. Damarlarında var olan yiğitliği vatanı için 

harekete geçirmek tam da ona yaraşır bir işti.

Meydana vardıklarında tankların yürüdüğünü görmüşlerdi. 

Bir tankı hedef alıp önce onu durdurmaları gerektiğine 

karar verdiler ve durdurdular da... Tankın içindeki askerleri 

çıkarmayı başardılar…

* Yazar.
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Serbest Meslek
35 yaşında
Kızılay Meydanı yakınlarında şehit oldu.



Namazını kılamadığını 
hatırladı. Fırsatı değerlendirip 
tam namaza duracaktı ki, 
tanklar göründü yeniden.

Seccadeyi serdiği sırada duydu dışarıdaki sesleri. Bir 
süre anlamaya çalıştı, olmadı. Babası, “darbe” deyince 
farkına vardı her şeyin. Televizyondan, “sokaklara çıkın” 
çağrısı vatanın her köşesine dalga dalga yayıldı. O da hiç 
düşünmeden evdekilerle vedalaşıp çıktı sokağa. Annesi, 
onu son kez yolcu ettiğinden habersizdi. Birkaç gün önce 
arkadaşlarıyla da helalleşmişti. Bayır Bucak’a gidip savaşmak 
ve şehit olmak istiyordu. Şimdi vatanı söz konusuydu ve 
buranın selameti onların da kurtuluşu demekti.

Kızılay Meydanı’nı dolduran insanlar... Cesaretlerine hayran 
olmuştu. Kendi yaptıklarının farkında değillerdi, tanklara 
kafa tutuyorlardı çünkü. Bir ara etraf duruldu. Namazını 
kılamadığını hatırladı. Fırsatı değerlendirip tam namaza 
duracaktı ki, tanklar göründü yeniden. Haince açılan bir ateşle 
sendeleyip yere düştü. Arkadaşları koştu yardımına. Ama o, 
hep istediği makama ulaşmıştı artık. Ailesi hüzünlü bir onur 
taşıyordu, ekmeğini kazandığı kokoreç tezgâhı sahipsiz.

Muhlise Altundal*

* Yazar.
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Millet ruhunun güruh soysuzluğuyla 
savaşı ateşlendi o gece. İradeyi ve 
özgürlüğü şeref bilenler ile ezmeyi 
sömürmeyi marifet bilen zorbaların 
çarpışmasıydı olanlar.

O gece olması gereken yerde oldu Batuhan. Milletinin 
yanında. Özgürlüğün tarafında. İnsan iradesini savunanlar 
arasında. Egemenlerce varlığı küçümsenen bir milletin asil 
ruhunun nişanesi oldu Batuhan. Hakk’ın hatırına koştu, 
koştu, koştu ta düşene kadar. Kana bulanmış, dumana 
boğulmuş dünyanın çölüne zarif bir Hazret-i Hacer silueti 
bıraktı.

Şenol Göka*

BATUHAN ERGIN

“Düşene kadar koştu.”
Batuhan, toprağı vatan haline, toplulukları millet kıvamına 

getiren şeffaf bir örgünün ince ilmeği. Derin devlete karşı 

derin milletin ferdi. Hesapsız. Hasbi. Analistlerin teorilerini 

çürüten bir kahraman özne. Sosyal mühendislerin 

çerçevelerini kıran ele avuca gelmez bir yiğit. Nesnesi değil 

kimsenin. Milletinin onurunu kıyama kaldıran altın sütun. 

Vatanı namus bilen kadim bilgeliğin sessiz zaferi. Tariflerin 

taşıyamadığı, sıfatların yetişemediği bir başkalığın temsilcisi.

15 Temmuz’un iki cephesi vardı: Anadolu’yu vatan yapan 

millet ve vatansız ve milletsiz bir güruh. Millet ruhunun 

güruh soysuzluğuyla savaşı ateşlendi o gece. İradeyi ve 

özgürlüğü şeref bilenler ile ezmeyi sömürmeyi marifet 

bilen zorbaların çarpışmasıydı olanlar. Kuvveti hakta gören 

medeniyetle, kuvvetli olmayı haklılık sayan medeniyetsizlerin 

savaşıydı bu.

* TRT Eski Genel Müdürü.
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Sivil
21 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Hayalini 
kurduğu evliliği 
gerçekleştiremedi, 
ahirete kaldı düğünü. 
Bir ‘şeb-i arus’ vaad 
etti Rabbi ona.
21 yaşında vatanperver bir genç. Vatan söz 
konusu olduğunda “Niye ben?” demeyen asil bir 
ruh. Askerden döneli iki ay olmuştu. Doğu’da 
yapmıştı vatani hizmetini; zorla değil, bilerek 
ve isteyerek. Çoklarının korkup kaçtığı, adım 
atamadığı yerlere, olaylara vatanı uğruna, milleti 
hatırına düşünmeden adım atardı. Cesurdu. 
Yaşının verdiği hareketliliği vardı.

O gece evine gidip güvenle oturmayı, olan 
biteni seyretmeyi yakıştırmadı kendine. 
Vatan kaybedilseydi eğer nasıl bakardı ileride 
çocuklarının yüzüne. Tarih yazılırken, Batuhan’ın 
kanı ve teri mürekkep oldu. Arkadaşı Murat’la 
gitti Köprü’ye. Son fotoğrafını paylaştı oradan. 
Cesaretin tablosu oldu resmi. Nefes nefese 
tamamladı kahramanlık tablosunu. Hayalini 
kurduğu evliliği gerçekleştiremedi, ahirete kaldı 
düğünü. Bir ‘şeb-i arus’ vaad etti Rabbi ona.
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“Çocuğun ateşi yükseldi” diyor eşi ama 
Beytullah farkında ki, memleket alev 
alev yanmakta. Doğudan ya da batıdan 
değil, tam ortasından tutuşturulmuş. 
Yangını ancak ölümden korkmayanlar, 
vatanını kendinden çok sevip iman dolu 
göğüslerini siper edenler ve çekinmeden 
Hz. Hüseyin’in liderliğindeki orduda 
asker olmaya talip olanlar söndürebilir.

Tankları ezen yiğit

Emre Şahin*

BEYTULLAH YEŞILAY

Beytullah Yeşilay, alevi boğan binlerce kum tanesinden biri.

Savaşın ortasından bir çığlık yükseliyor: “Vatan olmazsa biz 
de olmayız!” İki tankı etkisiz hale getirdiklerini anlatıyor eşi 
Asiye’ye. “Çocuğun ateşi yükseldi” diyor eşi ama Beytullah 
farkında ki, memleket alev alev yanmakta. Doğudan ya da 
batıdan değil, tam ortasından tutuşturulmuş. Yangını ancak 
ölümden korkmayanlar, vatanını kendinden çok sevip iman 
dolu göğüslerini siper edenler ve çekinmeden Hz. Hüseyin’in 
liderliğindeki orduda asker olmaya talip olanlar söndürebilir.

“A... aradım çok kere, polis cevap verdi en sonunda. ‘Ağır 
yaralı, Numune Hastanesine gel’ dedi. ‘Elim, kolum ulaşmaz, 
gelemem’ dedim. Sabah oldu geldim, yolda öğrendim. O gece 
şehit olmuş.”

Beytullah Yeşilay, tankları ezen yiğit.

* Yazar.
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İnşaat İşçisi
32 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı yakınlarında şehit oldu.



Gecenin ilerleyen vakitlerinde tekrar telefonla 
irtibat kurdular. “Savaşın ortasındayız” 
diyebildi. Yutkundu. “Hakkını helal et, sizi 
önce Allah’a sonra size emanet ediyorum” 
dedi sessizce. Zaman durdu sanki…

Otuz iki yaşındaki inşaat işçisi Beytullah Yeşilay, kızı Miray ve eşi 
Asiye’yi, bayram tatili için memleketleri Erzurum’a yolculamıştı. 
Yolcu ederken kızına bol bol sarıldı öptü, kokladı. Eşine bir dolu 
tembihte bulundu. Sükûnet ve telaş arası garip bir hali vardı. “İyi 
misin?” diye sordu Asiye, Beytullah’a. Kollarında sıkıca tuttuğu 
kızını annesine uzatırken “annene iyi bak, kızım” demişti. Genç 
çift son kez göz göze, gönül gönüle birbirlerine baktıklarını 
bilemezlerdi.

O gece ortalık yangın yerine dönmeye hazırlanırken Beytullah 
telefona sarıldı. Sesindeki heyecanı bastıramamıştı: “Reis-i 
Cumhurumuzun talimatıyla sokağa çıkıyorum” dedi. Sokağa 
çıkmasını istememişti Asiye ama biliyordu ki, eşi onu böyle bir 
durumda asla dinlemezdi. Allah’a emanet etti, dualar okudu…

Gecenin ilerleyen vakitlerinde tekrar telefonla irtibat kurdular. 
“Savaşın ortasındayız” diyebildi. Yutkundu. “Hakkını helal et, sizi 
önce Allah’a sonra size emanet ediyorum” dedi sessizce. Zaman 
durdu sanki…

Telefonu kapattı ve etrafı kolaçan etti. Yanında kardeşi ve 
arkadaşlarıyla Sıhhıye’ye gitmeleri gerektiğine karar verdiler. Hızlı 
hareket etmeleri gerekiyordu. Bomba sesleri gelmeye başlamıştı. 
Genelkurmay’ın önünde vatan müdafaası devam ediyordu. Oraya 
çevirdiler yönlerini. Ortalık mahşer yeriydi…

Önce gökleri yararak gelen o gürültü sardı etrafı. Ardından 
helikopterden açılan aralıksız ateş… Helikoptere karşı ellerinde 
var olan tek şey vatan sevgisiydi. Tek silahları yürekleriydi.
Gencecik bedeni o çok sevdiği vatan toprağını öptü. 
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onları mutlu yuvalarında izleyebilmek, artık boyunlarına 
sarıldıklarında tepkisiz kalmadan daha candan sokulabilmek 
için büyür. Bacakları ne kadar güçsüzleşse de onları kapıda 
karşılamak, kapıya kadar uğurlamak için büyür. Bir baba 
kızlarına “Ağlamayın!” demek için büyür.

Özel Harekat Polisi Birol Yavuz’u hainler öldürdüklerini 
sandılar. Vatan sevgisiyle dolup taşan bir baba ölür mü hiç? 
Cennet kapısında dimdik eşi Hatice’yi, kızları Cemre Nur, 
Zeynep ve Kübra’yı bekliyor.

“Baba!”

Fatma Akdağ*

BIROL YAVUZ

Söylerken titretir, yazarken titretir. Bir 
baba ölür mü hiç? Bir baba büyür. Eşiyle, 
dostlarıyla büyür. Vatanıyla büyür. 
Babalar en çok da kızlarıyla büyür.

Söylerken titretir, yazarken titretir. Bir baba ölür mü hiç? Bir 
baba büyür. Eşiyle, dostlarıyla büyür. Vatanıyla büyür. Babalar 
en çok da kızlarıyla büyür.

Kızlarının doğum tarihlerini hafızasında tutabilmek için 
büyür. Gözlerinin rengini ayırt edebilmek, her sene artan ayak 
numaralarını takip edebilmek, uzayan saçlarını örebilmek 
için büyür. Yumurta tokuştururken yenilen olmaktan 
vazgeçip mızmızlanmalarına gülmek, ezberledikleri sûreleri 
dinleyebilmek için büyür. Kızları eve geç geldiğinde ters 
ters bakmak, girdikleri büyük sınavlarda heyecansız, sakin 
durmak, daha diplomasını aldığı gün “Sana hemen iyi bir iş 
bulalım” demek için büyür.

Gelin olan kızına sarıldığında belki de ilk kez sarsıla 
sarsıla ağlamak, torunları geldiğinde çocuklaşmak için 
büyür. Babalar kızlarıyla dertleşebilmek, eskisi gibi ateşli 
ve hızlı değil de tane tane konuşabilmek, köşesine çekilip 

* Yazar.
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Polis Memuru, 41 yaşında
Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda şehit oldu.



Ankara’daydı o gece. Eğitim 
verecekti, yeni kahramanlar 
yetiştirecekti. Nereden 
bilebilirdi ki, dersin konusu 
‘şehadet’ti ve öğrencileri ise 
bütün insanlık. Ne güzel ders 
verdi!
Kendini vatana adamış bir eş, evlatlarının onurla 
anacağı bir baba, ülkesini haine teslim etmeyen 
bir polisti. Yıllarını mesleğine verdi; ümit oldu 
milletine. Bu vatan kolay kazanılmadı, öylece 
de verilemezdi. Üç kez şark görevi yaptı, zor 
zamanlarda operasyonlara katıldı, gazi oldu. 
Kendisine verilen tazminata dokunmadı, şehit 
arkadaşının hesabına yatırdı. O sağdı, sağlamdı, 
bakardı ailesine. Ama arkadaşının ailesi muhtaçtı; 
yiğitsiz kalmıştı.

Ankara’daydı o gece. Eğitim verecekti, yeni 
kahramanlar yetiştirecekti. Nereden bilebilirdi ki, 
dersin konusu ‘şehadet’ti ve öğrencileri ise bütün 
insanlık. Ne güzel ders verdi!

“Her şeyde beni geçerdi, şehit olarak da geçti…” 
diyor ağabeyi. Sadece ağabeyini değil, hepimizi 
geçti Birol Yavuz.
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Biz Burak’ı Gazi Çengelköy sokaklarında garson bilirdik. 
Üniversite harçlığını çıkarmak için yaz boyu masaların 
etrafında dolaşan gençlerden sanırdık. Okulu bitirip neler 
edeceğini dinlediğimiz yüzbinlerce 22’lik hayalperestten ayrı 
bilmezdik.

Meğer onun canına minnetmiş istikbal kaygısı. Mesele 
istiklal olunca nasıl bir aslana dönüştüğünü, baba yurdunu 
savunurken görmek nasipmiş. Nereden bilecektik ki, 
diplomasının üzerinde mühendis, öğretmen, doktor değil 
de ‘şehit’ yazacağını. Doğruymuş meğer; Burak canıyla 
şahit oldu ki, Allah daha iyisini daha sonraya saklar. O’nun 
vermeyişinde de hayır vardır.

Aramızdan bir ‘burak’ hızıyla geçti Burak. Miracın sırrına 
baş koyan Muhammedî hayret yolculuğunun duraklarından 
biri oldu hatırası. Belli ki, durmayacak bu yolculuk; göklere 
çıktıkça yol, yeryüzüne daha çok şehitler düşecek. Onların 

Irfan Gürkan Çelebi*

BURAK CANTÜRK

“Garson 
şehadet siparişi alır mı?”

Aramızdan bir ‘burak’ hızıyla geçti Burak. 
Miracın sırrına baş koyan Muhammedî 
hayret yolculuğunun duraklarından biri 
oldu hatırası.
çileli ayak izlerinde gerçekleşecek insanlığın doğruya ve 
hakka yükselişi. Yeryüzünde yetim kalmış hakkın kefesi 
Burakların canıyla ağır basacak. Yoksullaşmış gönül gündemi, 
Burakların nefesleriyle dolacak.

Bizden bir çorba siparişi alırken, hatırını sormadık 
Burak’ın, belki o vakit söylerdi gayretinin vatan, özleminin 
şehadet olduğunu! Onun kadar anlayabilsek keşke, Rabbin 
ölümsüzlük vaadinin, ölümü nasıl da güzel öldürdüğünü…

“Allah yolunda katledilenlere ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar 
diridirler. Fakat siz sezemezsiniz.”(Bakara, 154)

* Yazar.
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Öğrenci
23 yaşında
İstanbul/Çengelköy’de şehit oldu.



Biz üç kardeşiz. Bir 
ablam bir de erkek 
kardeşim var. Annem 
ev hanımı babam ise 
kahvecilik mesleği ile 
uğraşmakta.
Bundan sonraki 
hayatımda alacağım 
eğitimle varolan 
yetilerimi geliştirip, 
olmayan yetilerimin 
de farkına vararak 
ailemin benden gururla 
bahsedebileceği bir 
yaşam sürdürme 
temennisindeyim.

Burak Cantürk, 23 yaşındaydı. 15 Temmuz 
gecesinde minarelerden okunan ezanları 
ve milli iradeye sahip çıkma davetini 
dinledi. Babası ve kardeşiyle Çengelköy 
Havuzbaşı mevkiine gitti. Yüreği, vatan 
sevgisiyle doluydu. “Bana ne!” diyenlerden 
olmadı. Kaçmadı savunmadan. 
Zorbaların karşısında bir can aynası oldu; 
kötülüklerini gösterdi yüzlerine. Balıkesir 
Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf 
öğrencisiydi. Yazları eğitim masraflarını 
karşılayabilmek için garsonluk yapıyordu. 
Hainler tarafından sırtından vuruldu. 
Babasının kucağında verdi son nefesini. 
15 Temmuz’da sonsuzluğa doğdu.
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Artık kışımız yok. Darbeciyi iki kaşının 
ortasından vuran Ömer Halisdemir’in 
kahramanlık ve şehadet hikâyesini 
anlata anlata bitiremeyecek torunlarımız. 
28 Şubat ve sonrasında yaşadığı 
eziyetlerle yılmayan Halil Kantarcı’nın 
şehadetini sosyal medyadan müjdelemesi, 
o mütebessim hali, umudumuzu 
yaşatacak… 15 Temmuz’da zaman 
kısa bir süreliğine durdu… Tarih içinde 
tarih kendine sordu; buna benzer kaç 
örnek vardı? Azdı. Peki, şimdi tarihi kim 
yazacaktı? Elbette şahitler ve şehitler…

Temmuz artık 15 çekiyor. Meydanların tek sahibi biziz. 
Şahit olduklarımız, şehit olanların mütebessim siması… 
Atlattığımız, geçmişimizde atladığımız güzel dönemlerin 
sağlaması gibi. Adamlığın kitabının yeniden yazıldığı, 
sokağın masaya galip geldiği mevsimdeyiz. Artık kışımız yok. 
Darbeciyi iki kaşının ortasından vuran Ömer Halisdemir’in 
kahramanlık ve şehadet hikâyesini anlata anlata 
bitiremeyecek torunlarımız. 28 Şubat ve sonrasında yaşadığı 
eziyetlerle yılmayan Halil Kantarcı’nın şehadetini sosyal 
medyadan müjdelemesi, o mütebessim hali, umudumuzu 
yaşatacak…

15 Temmuz’da zaman kısa bir süreliğine durdu… Tarih içinde 
tarih kendine sordu; buna benzer kaç örnek vardı? Azdı. Peki, 
şimdi tarihi kim yazacaktı? Elbette şahitler ve şehitler…

Tarih tekerrürden ibaretse eğer, galiba Çanakkale’yi yeniden 
yazdık. Biz kaldık. Şehitlerimize imrendik. Asırdan asıra 
beslendik, gelecekten esinlendik. Çoğalan kötülüğe inat; 
elhamdülillah, biz hep azdık.

Abdulhamit Güler*

BURHAN ÖNER

Azların Zaferi

* Yazar.
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İnşaat işçisi
42 yaşında
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde şehit oldu.



Önce çocuklarını 
uyuttu. Eşiyle vedalaştı. 
Arabasına atlayıp 
Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’ne doğru ilerledi. 
Şehadeti burada yakaladı.
Kırk iki yaşındaki inşaat işçisi Burhan Öner’in 
15 Temmuz’u, alın teriyle kurulan bir sofradan 
sonra geldi. Ailesiyle yedikleri o akşam yemeğinde 
lokmaları boğazına dizildi. Televizyondan 
gelişmeleri takip edip olup bitenleri anlamaya 
çalışırken arkadaşları telefonla darbe girişimini 
haber verdi. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ekranda görünüp bir şeyler 
söylemesini bekledi ve ‘sokağa çıkın’ davetini 
duyar duymaz kararını verdi. Fakat önce 
çocuklarını uyuttu. Eşiyle vedalaştı. Arabasına 
atlayıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne doğru 
ilerledi. Şehadeti burada yakaladı.
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Şehitlerin İlki

O gece olup bitenler dönüp duruyor zihninde. Ne zaman 
gözünü kapatsa o hainin yüzü beliriyor. Daha o gün aynı 
karavanadan çorba kaşıklamışlardı. Hainin her türlüsünü 
görmüştü yıllardır. Ama böylesini düşündükçe kanı 
çekiliyordu. Zaten her an tetikte beklediklerinden bir solukta 
varmışlardı görev yerlerine. Binanın içine girdiklerinde ise 
hainlerce Kuvvet Komutanlarının tesirsiz hale getirildiğini 
fark ettiler.

Bülent Aydın komutanları korumak için silahına davrandı. 
Önce bacağından yaralandı. Umursamadı, direnmeye 
devam etti. Dışarıdan duyulan silah sesleri uzun gecenin 
ilk habercisiydi. O akşam Bülent Astsubay sadece silahını 
değil büyük bir direnişin de fitilini ateşledi. Çok geçmeden 
meydanları dolduran milyonlar, bu yiğit askerin ülkenin 
kaderini değiştirdiğini günler sonra öğrenecekti.

Bülent Aydın hain kurşunları önce fark etmedi. Arkadaşıyla 
göz göze geldi. Bu bakış ‘dayanmak zorundayız’ demekti. 
Nefesleri bitene kadar geri adım atmayacaklardı. Her ikisi 
de yaralıydı ve içlerinden biri diğerinin düşüşünü çaresizce 
izledi.

Hastanede gözlerini açtığında ilk aklına gelen silah 
arkadaşıydı. Kimse bir şey söylemedi. Suskunluk her şeyi 
söylüyordu. Bedenindeki yaradan çok, yüreğindeki acıyordu.

Gülcan Tezcan*

BÜLENT AYDIN

Bir asker için belki de en zor vazife silah arkadaşını anlatırken 
gözyaşlarını saklamaktır. İçi yanıp kavrulsa da ‘devrem’ 
dediği yoldaşının ailesine teselli cümleleri kurmak... Tabii 
önce o cümleleri bulabilmesi lâzım. O yüzden alabildiğine 
metanetli şehidin ailesi. Bakamıyor gözlerine onların. ‘Neden 
koruyamadın’ derlerse ‘ne derim’.

Yüzünün hayaline odaklanıyor bir an. Sitem ediyor içinden: 
“Kavilleşmiştik hani beraber içecektik o şerbeti.” Dualara 
sığınıyor bir süre. Beş yıl önce emekli olduğunda ‘ihtiyarladın 
bırak artık bu işleri’ diye takılmıştı da omuzuna acı bir 
kuvvetle vurup, ‘kim demiş ihtiyar olduğumu, formalite onlar, 
daha genciz’ diye gülümsemişti Bülent Astsubay.

Gencecik erler nöbette. Kara Kuvvetleri Komutanı Koruma 
Astsubayı Şehit Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın’ın 
başucunda. Silah arkadaşına Fâtiha’sını okuyor, içtiği suyu 
paylaşır gibi. “Herkese nasip olmaz böyle uğurlanmak” diye 
gıpta ediyor.

* Yazar.
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Topçu Astsubay
47 yaşında
Genelkurmay Karargâhı’nda şehit oldu.



Koruma aracından silahıyla 
indi ve darbecilerle 
çatışmaya başladı. 
Saat 21.34 civarında 
bacaklarından yaralandı. 
Bülent Aydın, iki Genelkurmay Başkanı’nın ve iki 
Kara Kuvvetleri Komutanı’nın korumalığını yaptı. 
Genelkurmay’da kalkışmayı ilk o fark etti. Koruma 
aracından silahıyla indi ve darbecilerle çatışmaya 
başladı. Saat 21.34 civarında bacaklarından yaralandı. 
Aracı siper alarak, dört kişiyle vuruşmaya devam etti. 
Siper aldığı araç hareket edince, kurşunların hedefi 
oldu. 21.38 civarında sol göğsünden vuruldu. İlk asker 
şehit olarak kayıtlara geçti. 
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Mehmet Deveci*

Ama bu sefer bu filmin yaşayanı Bülent Karalı’ydı. 
Ekranlardan öğrenince şaşırdı önce. Daha sonra Reis-i 
Cumhur’un çağrısını duyunca heyecanlandı. O an bir 
karar vermek zorundaydı. Yıllar sonra bu olay anlatılırken 
“Korktum ve evimde oturdum!” diyenler arasında olmak 
dokunurdu ona, o güzel yüreğine... “Meydanlara inin” diyen 
liderinin sesine kulak vermemek gelip de içine otururdu. 
Duramadı yerinde. Kalamadı… Bir şey yoktu belki elinde ama 
içindeki o kocaman yüreği sol yanında nasıl da atıyordu öyle. 
Nasıl da durdurmuyordu yerinde.

Gelip geçen zamanın içinde rızkını helal yollardan kazanıp 
evine temiz bir alınla gitmenin onurunu, yorgunluğunu 
taşıyordu. Azı çoğa, helali harama tercih eden bir hayatın 
yaşayanıydı. Kendi sade dünyasının kahramanıydı aslında.

Tarihin seyredeni olmaktansa yazanı olmak için kalktı 
yerinden ve ismini altın harflerle yazdırdı tarihe. Birkaç gün 
yaşayıp geçip gidecek bir ömrü ölümsüzleştirdi. Kendisine 
tanınan ömür sermayesini en güzel yerde değerlendirdi. 
Şehadet nişanını tam göğsüne takıp Ankara’nın yiğit evladı 
olarak bizlere en güzel imrenmeler bıraktı.

Milletin kalbini taşıdı 
göğsünde

BÜLENT KARALI

Rüya gibiydi. Ya da kabus. Büyüklerimizin hep anlattığı 
darbenin şahitleri bu sefer biz oluyorduk. Ekranlardan canlı 
izliyorduk üstelik. Olur muydu bu zamanda? Hangi devirde 
yaşıyorduk? Oluyordu işte basbayağı. Boğaz Köprüsü’ne gelen 
tankları “terör saldırısı mı var acaba?” diye hayra yorarken, 
televizyon ekranlarından bir spiker korku dolu gözlerle bunun 
bir oyun olmadığını, tarihin tekerrür ettiğini anlatıyordu.

Bu, darbeydi.

Büyüklerin hep anlattığı, korku dolu cümlelerle anlattığı 
darbeydi bu. Ankara’nın üzerinde bu sefer kuşlar değil, 
yağmur taşıyan gri bulutlar değil, savaş uçakları dolaşıyordu. 
Hem de nasıl bir uğultulu sesle. Bizim uçaklarımızdı bunlar 
ve bizim üzerimizde dolaşıyorlardı. Tarih anlatılırken bir 
hikâye gibi dinlenirdi. Sanki gerçek olmamış sadece gösterilen 
bir filmmiş.

* Yazar.
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Serbest Meslek, 39 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Cumhurbaşkanımızın 
konuşmasını dinleyince 
“Biz ona kefen giydirmeyiz. 
Gerekirse biz giyeriz!” dedi.
1977 doğumluydu. Annesi ve erkek kardeşi ile 
birlikte yaşamaktaydı. Babasını beş buçuk ay önce 
kaybetmişti. Kantin işletmeciliği yaparak geçimini 
sağlıyordu. 15 Temmuz darbe kalkışmasını 
televizyondan öğrendi. Cumhurbaşkanımızın 
konuşmasını dinleyince “Biz ona kefen giydirmeyiz. 
Gerekirse biz giyeriz!” dedi. Abisi ile birlikte 
Külliye’ye doğru gittiler. Gece saat on iki sularında 
gerçekleşen çatışmada göğsünden ağır yaralandı.

Yavrum benim, sana Külliye 
değil cennet görünmüş 
meğer…
 — Aynur Karalı, Annesi
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En büyük aşkı vatandı, sevdası ise Hilâl’di. Aşkı olan vatanını 
korumak uğruna sevdasını çok yalnız bıraktı. Ama hiçbir 
zaman gözü arkada kalmadı.

Soyadının hakkını verdin Bülent Yurtseven, şehadetin kutlu 
olsun.

Hilal Yurtseven*

BÜLENT YURTSEVEN

Sevdası “Hilal”di.

Yanındaki arkadaşları şehit olduğunda, 
kendisi şehit olamadığı için hüsrana 
kapılıp onu dert edinip “Bu mertebe 
bize de bir gün nasip olur mu?” derdi. 
Kızlarının isimlerini kulaklarına 
fısıldarken, onların vatansever evlatlar 
olmaları için Allah’a dua etti.

Kimileri sadece kendi varlığı için yaşar. Kimileriyse vatanın 
varlığı için canını ortaya koyar. Bülent de ömrünü vatanına 
adadığını 15 Temmuz gecesi kanıtlamıştır. 1968 Iğdır doğumlu 
Bülent Yurtseven, 48 yıllık yaşamı süresince Allah’tan 
başka hiç kimseye boyun eğmemiş, vatanını hainlere teslim 
etmemiştir.

Yirmi beş yıllık görev süresi boyunca, hiçbir görevden 
kaçınmayarak kendine verilen bütün görevleri layıkıyla 
yerine getirmiştir. Yanındaki arkadaşları şehit olduğunda, 
kendisi şehit olamadığı için hüsrana kapılıp onu dert edinip 
“Bu mertebe bize de bir gün nasip olur mu?” derdi. İki kız 
çocuğu babası olan Bülent Yurtseven, balalarıyla arkadaş 
gibiydi. Kızlarının en büyük eğlenceleri, babalarıyla voleybol 
oynamaktı. Kızlarının isimlerini kulaklarına fısıldarken, 
onların vatansever evlatlar olmaları için Allah’a dua etti. Ve 
nihayetinde babalarının yolundan giden evlatlar yetiştirdi.

* Eşi.
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Polis Memuru, 48 yaşında
Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda şehit oldu.



Iğdırlı, 4
8 yaşında, evliydi. Özel Harekat Polisi. Elif’in

 

ve Kübra’nın babasıydı. Ailesi tarafından okusun 

diye Ankara’ya, teyzesinin yanına gönderildi. 

Yıllarca hem çalışıp hem okumuştu. Zor şartlarda 

edindiği için mesleğini hem hak ediyor hem hakkını 

veriyordu.

15 Temmuz gecesi görevdeydi. “M
eğer üzerimizden 

geçen uçaklar Bülent’i almaya gidiyormuş bizden” 

diyor eşi Hilâl. Teröristlerin kontrolündeki F-16’ların 

Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda yaptığı hava 

saldırısında ağır yaralandı.

Hacettepe Üniversitesi’nde tedaviye alındığında 

bilinci açıktı. Selam söyledi ailesine. Hastanede 15 

gün misafir k
aldı. Gazilik unvanından sonra şehitlik 

unvanını aldı, sonsuzluğa kanatlandı.

Rüyasında gördüğünü anlatıyor eşi: “Bana ‘İnşirah 

Sûresi’ni okudu: ‘Gönlünü açmadık mı Biz senin? 

Belini büken yükü kaldırmadık mı senden? İsmini 

yüceltmedik mi?’”

İnşirah Sûresi’ni okudu bana: 

‘Gönlünü açmadık mı Biz senin? 

Belini büken yükü kaldırmadık mı 

senden? İsmini yüceltmedik mi?’
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götürürken şehit düşene ölü denir mi hiç! Düşmanına karşı 
komutanının emrini değil yüreğinin emrini dinleyen bir aslan 
parçasını yazdı mı ki kitaplar? Bendeniz okumadım!

Peki ya kimdi 15 Temmuz’da gelenler?

Asya ve Avrupa arasına uzanmış, memelerinden insanlığı 
besleyen medeniyetler anasının çocuklarının üstüne kurşun 
sıkanlar? Siz tanıdınız mı onları? Onları biz tanımasak 
da Anadolu tanıyor, ta Truva’dan! Agamemnon’un savaş 
meydanında yenemeyip “Hediye” diye yolladığı atın 
içerisinden çıkanların torunlarıydı onlar! Gaza meydanında 
yenilip, kancıklığın hileleri ile gelenler! 1915’te Çanakkale’ye 
geldiklerinde en büyük zırhlılarının adı da “Agamemnon’’ 
değil miydi ki? Bu sefer bizim Kınalı Kuzularımızın elbisesinin 
içerisine girmişlerdi!

Ey 15 Temmuz’un Kınalı Kuzuları! Siz 101 yıl önceki savaşın 
son şehitlerisiniz! Ey 15 Temmuz’un Kınalı Kuzuları! Siz “Yeni 
Türkiye”nin ilk şehitlerisiniz! Zor olan sizlere layık olmaktır! 
İnşallah bizler de bu zoru başaracağız!

Yeni Kınalı Kuzularımıza
Ahmet Yenilmez*

CELALETTIN IBIŞ 

— Celaletin İbiş’in şahsında tüm Kınalı Kuzularımıza ithaftır...

Nedir zor olan? Ölüm mü? İki saniyesine hâkim olamadığımız 
ve iki saniye sonrasını bilemediğimiz bir hayat serüveninde 
zor olan ölüm mü? Yoksa imtihan koridoru olan bu yalan 
dünyada “ölmemeyi’’ başarabilmek mi? Hani Koca Yûnus 
demiş ya; “Ölen beden imiş, âşıklar ölmez!” “Âşıklar ölmez!’’

Analar üç şeyi kınalamışlar bu topraklarda: Kurbanlık koçları 
kınalamışlar Allah’a kurban olsun diye! Gelinlik kızlarını 
kınalamışlar, evine, evdeşine, çocuklarına kurban olsun diye!

Bir de Peygamber ocağına yolladıkları kuzularını kınalamışlar, 
vatana, bayrağa, kurban olsun diye! Ondandır ölüm “düğün 
gecesi’’ olmuş bu toprakların yiğitleri için!

Çanakkale’de ara bölgede yaralı halde inim inim inleyen 
düşmanının inlemesine dayanamayıp, komutanı “Yapma 
siperden çıkma!’’ demesine rağmen, siperden çıkıp ara 
bölgedeki yaralı düşman askerini sırtlayıp sıhhiye çadırına 

* Sinema Oyuncusu.
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Ankara/Altındağ Belediyesi’nde İşçi
53 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



“Yoldan dönmek yok!”

Tartaklanmıştı satılmış bir darbeci; 
burnu kanıyordu. Araya girdi Celalettin 
“Yapmayın” dedi yine de, “Bunlar bizim 
evlatlarımız, yavrularımız bunlar bizim.” 
Elindeki su şişesini uzattı titreyen haine. 
Allah’ın Cemal sıfatının tecellisiydi o 
anda.

İslam şer ve zora karşı mücadeleyi emretmişti. Abdest aldı Celalettin. 
Bu ülkenin evlatlarını vatansız bırakmamaya kararlıydı. “Ya şehit 
ya gazi ötesi yok” deyip öfkeyle çıktı evden. Allah’ın Celal sıfatının 
tecellisiydi o anda.

Tartaklanmıştı satılmış bir darbeci; burnu kanıyordu. Araya girdi 
Celalettin “Yapmayın” dedi yine de, “Bunlar bizim evlatlarımız, 
yavrularımız bunlar bizim.” Elindeki su şişesini uzattı titreyen haine. 
Allah’ın Cemal sıfatının tecellisiydi o anda.

Bir adım geri çekilmişti ki, helikopter ölüm saçtı tepelerinden. Kanını 
satılmışların önüne döküp susuz dudaklarla canını Rahmân’a teslim 
etti. Rahmân’a misafir geldi, Rahmân’a misafir oldu.

Darbe girişimini iş yerindeyken haber aldı. Beş arkadaşıyla beraber 
Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne gitti. Genelkurmay Başkanlığı'nın 
kapısını kırıp içeri girdikten hemen sonra eşini aradı. “Genelkurmay’ı 
aldık. TRT ve Boğaz’da durum ne?” diye sordu. Genelkurmay’dan içeri 
girince kendilerine silah doğrultan eri ikna ederek, silahını indirtti, 
erin korktuğunu görünce elindeki su şişesinden askere su içirip yüzü-
nü yıkadı. Müdahaleler sertleşince “Geri çekilsek mi acaba?” diyen ar-
kadaşlarını “Bu yoldan geri dönüş yok. Gerekirse şehit, nasip olmazsa 
da gazi olacağız” diye uyardı.

* Yazar.

Leyla Polat*
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Can pazarına canını sürdü; sattı Allah’a. Daha iyi ‘müşteri’ 
mi vardı? Rabbinin huzurundaydı nihayet. Yüzü nur bahçesi, 
dudaklarında Rabbin en güzel mertebelerinden birine 
kavuşmanın gülümsemesi.

Öldüğünü fark etmedi bile. Duyalı çok olmuştu Nebi müjdesini: 
“Sizden biriniz, karınca ısırmasından ne kadar acı duyarsa, 
şehit olan kimse de ölümünden ancak o kadar acı duyar.”

Emine Rana Karaabalı*

CEMAL DEMIR

Onbeşlik Delikanlı
Yaşı 67. İhtiyar diyorlardı ona. O gece on beşlik delikanlı gibi 

fırladı yerinden. Anlamıştı hainlerin pusu kurduğunu, hem 

de hepsinin riyakâr olduğunu. Mertçe değildi saldırıları. 

‘Düşman’ kelimesinin bile itibarı vardı; bunlar ‘dost’ 

görünümlü düşmandı. Üniformalı teröristtiler. Mehmetçik 

elbisesine bürülü hain. Sivillere ve savunmasızlara zırh delici 

mermilerle ateş eden ‘sıfatsızlar’.

Vatandan daha kıymetli, bayraktan daha emniyetli üst mü 

vardı insana? Köprüye koştu. Hiç tereddütsüz. Namlularına 

güvenenler, silahlarına dayananlar yürekli adamları hiç 

mağlup edememişti ki. “Dur!” diyenlerin sesini duymadı bile. 

Uyumak olmazdı; seyretmek yakışmazdı. Karanlığın içine 

daldı. Yanında nefes nefese yürüyen kardeşlerinin arasında 

onu buldu kurşun. Şehit diye yazıldı adı. Demek ki ‘kurşun 

adres sorar’dı.

Can pazarına canını sürdü; sattı Allah’a. 
Daha iyi ‘müşteri’ mi vardı? Rabbinin 
huzurundaydı nihayet. Yüzü nur 
bahçesi, dudaklarında Rabbin en güzel 
mertebelerinden birine kavuşmanın 
gülümsemesi.

* Okul Öncesi Eğitimi Öğrencisi, Marmara Üniversitesi.
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İşçi Emeklisi
67 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



“Karıncayı bile incitmezdi” diye 
tanınan Cemal Demir, o gece 
Eskişehir’den oğluyla birlikte 
otomobiliyle İstanbul’a ulaştı.
Cemal Demir, geçimini tornacılık yaparak 
sağlıyordu. “Karıncayı bile incitmezdi” diye 
tanınan Cemal Demir, o gece Eskişehir’den 
oğluyla birlikte otomobiliyle İstanbul’a ulaştı. 
Boğaziçi Köprüsü’nde vücuduna isabet eden 
iki kurşun, onu şehadete eriştirdi. Geride, o ve 
onun gibiler sayesinde dimdik ayakta duran bir 
vatan ve bu vatanı kaosa sürüklemek isteyen 
darbecilerin cezasız kalmamasını isteyen bir aile 
bıraktı.
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Fakat o da ne? Korsan bildiri okunuyor. Başkomutan’ı derdest 
etmek nedir Allah aşkına? Milletin seçtiğini hain ilan etmek 
ha; o ne küstahlık öyle! Ülke idaresini deruhte edeceklermiş. 
Kim bu genetiğiyle oynanmış apoletliler?

Elimizden geleni yapmaya hazırız ama Başkomutan’dan 
haber yok. Onu görsek rahat bir nefes alacağız. Kalbimiz 
sıkışmış beklerken ekranda görünüyor ‘Reis’, “çıkın 
meydanlara!” diyor. Kulaklarda yankılanıyor o son kelime, 
ölümüne! “Ya onurumuzla öleceğiz ya da sefil bir hayat 
sürmeye razı olacağız.” “Ölümüne” emrini alan bir millet 
dökülüyor sokağa. “Hazırız ölmeye!”

Emri duyduğu an abdestini tazeleyip çocuklarını, eşini, 
anne babasını Allah’a emanet edip şehadete koştu Cengiz 
Hasbal. Çocuklarına özgür bir ülke bırakmak için koştu. Bize 
sokaklarında yürünebilir bir İstanbul bırakmak için düştü o 
sokaklardan birine. Kur’ân “öncüler” diyor onlar için, “yarışta 
öne geçip arayı açan öncüler.”

“Yarışta öne geçip arayı 
açanlar…”

Leyla Turan*

CENGIZ HASBAL

Öncüleri anlatır Kur’ân, “yarışta öne geçip arayı açanlar”ı, 
“cennete önden girecek olanlar”ı. Kolay değil bu göreve talip 
olmak. Cesur bir yürek, samimi bir hakikat aşkı ister. Yıllarca 
alın teri dökülerek elde edilen afili kartvizitlere gerek yok, 
ister profesör ol İlhan Varank gibi, ister garson ol Cengiz 
Hasbal gibi; kapı herkese açık.

Günlük işleri bitirip yorgunluk kahvesi içmeye 
hazırlandığımız olağan bir Temmuz akşamında Devlet Ana 

romanında okuduğumuz kancık vuruşun gerçek olacağını 
nereden bilecektik. Önce bir “neler oluyor?” paniği sardı 
her yeri. Ne yapması gerektiğini kimse bilmiyordu. Tam bir 
karmaşa. Kaosun planlayıcıları yüzsüz.

“Toparlanırsak başaracağız, ümitsizliğe yer yok” diyor 
inananlar. Aç Kur’ân’ı, Fetih Sûresi’ni oku, bak ne diyor. 
Elimizden geleni yaparsak düşmanı zelil edeceğini vaad 
ediyor Allah. Toparlanırız elbet ama bizim başımız nerede? 

* Yazar.
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Garson
35 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Hastanedeki 19 günlük 
misafirlikten sonra, 
sonsuzluğa kanatlandı. 
Henüz 10 ve 2 yaşlarındaki 
çocuklarına, özgür bir ülke 
bıraktı.

Televizyondan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine, 
ağabeyi ile önce Beylerbeyi’ne, oradan Boğaziçi Köprüsü’ne gittiler. Anne 
babası, eşi ve iki çocuğuyla aynı evde kalıyordu, garsonluk yapıyordu, 
35 yaşındaydı. Açılan ilk ateşle göğsünden yaralandı. Kendisini dualarla 
uğurlayan eşi, annesi ve babası, Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne 
kaldırıldığını öğrendi. Ağır yaralıydı. Hastanedeki 19 günlük misafirlikten 
sonra, sonsuzluğa kanatlandı. Henüz 10 ve 2 yaşlarındaki çocuklarına, özgür 
bir ülke bıraktı.
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bağa girenlere karşı ne hissetmişse Cengiz Polat’ı da o 
hisler sarıyordu. Bedeni 43 yaşındaydı ama ruhu bin yıllık 
bir coğrafyanın yaşına eşti. Allah için, vatanı ve milleti 
için kabaran mukaddes öfkesine son işareti de aldı. Bu 
beldenin devletinden destur almadan kıpırdamayan ama 
işaret aldığında da hiçbir bend tanımayan insanları gibi, 
Cumhurbaşkanı’nı görünce televizyonda, bir de vatanını, 
milletinin namusunu korumak için “herkes göreve!” dendiğini 
duyunca, duramadı.

Bin yaşındaydı dedim ya Cengiz Polat. Tıpkı Malazgirt’te, 
Çanakkale’de, Kutü’l-Amare’de, Sakarya’da gazaya atılmadan 
önce ecdadının yaptığı gibi yaptı, abdestini aldı, şehadete 
hazırlandı.

İçini hiç görmediği ve göremeyeceği Genelkurmay binasının 
önünde buldu, kendini. İşgal altındaydı ordunun kalbi. Peki 
neydi Allah aşkına Cengiz Polat’ı içini hiç görmediği ve belki 
de giremeyeceği bir binaya koşup yaşamını tehlikeye atmasını 
sağlayan? İmandır, pazarlıksız bu koşuşu başlatan.

Eve son bir kez döndü Cengiz Polat. Kimliğini almaya. İlk 
bakışta basit bir güvenlik tedbiri gibiydi. Ama işin aslı 
bambaşka. Cengiz Polat’ın şehit edilmeden önceki bu hamlesi, 
aslında bütün olayı özetliyor gibi. 15 Temmuz akşamı, önce 
maddesiyle sonra ruhuyla yeryüzünden silinmek istenen bir 
milletin ve onun şahsında bütün bir İslam âleminin kimliğini 
alma meselesiydi aslında. Milletine ne yapılırsa yapılsın 
unutmadığı ve unutmayacağı kimliğinin hikayesiydi 15 
Temmuz’un ve Cengiz Polat’ın direniş destanı. Tüm bu kısacık 
hikâyede artık adımız gibi emin olduğumuz şu ki; Cengiz 
Polat’ın hainlerin kurşunlarınca hayattan koparılan bedeni 
“İhtisas Hastanesi”ndeydi ama ebediyet âlemine pervaz eden 
ruhu, “Kim var?” diye sorulduğunda etrafına bakmadan “Ben 
varım!” diyen ruhun abidesi oldu.

Unutulmayan Kimlik

Koray Şerbetçi*

CENGIZ POLAT

İhanetin adeta şiddeti heykelleştirdiği o şehirde uykusundan 
sıçrayan bir adam. Yorucu bir günün ardından, Temmuz 
sıcağında rehavete karşı koyamayarak daldığı uykusundan 
korna gürültüleriyle uyandığında neler hissetti Cengiz Polat? 
Öfkelenmiştir büyük ihtimalle. Sakinlik bağına destursuz 
girilmesine öfkelenen kavruk tenli, samimi her Anadolu 
insanı gibi, o da öfkelenmiştir. Hele kemâle adım atıldığına 
inanılan kırk yaşını bir de üç sene de geçmişse Cengiz Polat 
gibi, sakalına düşen akların vakarı hatırına öfkelenmiştir 
elbet.

Bu öfkesi başkadır artık. Ruhunu azaplandıran zulme karşı 
bir diklenişin öfkesidir şimdi onu saran. Kırlaşmaya başlayan 
sakallı, kavruk tenli, mütevazı ve mütebessim yüzünün 
gerilmesi, bundan ötesi kendi nefsi için değil!

Şikayetsiz yaşayan, şikayetsiz hastalanan, şikayetsiz 
ölen bu mütebessim ve mütevekkil insanlar, destursuz 

* Yazar.
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Elektrikçi
43 yaşında
Ankara, Kızılay Meydanı’nda şehit oldu.



Can
Karşılığı
Cennet

Fecir ve gurup vakti 
arası yeryüzünde 
rızkını aramak için 
dolanan nice adamdan 
biri. Sokaklar şahitti 
mücadelesine, sokaklar 
şahit oldu şehitliğine.

Çankaya’da yürümek zor bundan 
böyle, zor Ankara’nın caddelerinde 
dolaşmak. Adım attığın her yer şehit, 
baktığın her yer gazi. Ancak bir şehit 
yükseltir adını şehrin. Bir polis, bir 
öğrenci, bir esnaf, bir elektrikçi Cengiz 
Polat… Ahitlerine vefa gösterenler.

Fecir ve gurup vakti arası yeryüzünde 
rızkını aramak için dolanan nice 
adamdan biri. Sokaklar şahitti 
mücadelesine, sokaklar şahit oldu 
şehitliğine.

Cengiz Polat, elektrikçi, 43 yaşındaydı. 
Canı karşılığında cenneti satın aldı.

* Yazar.

Arzu Kadumi*
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Hiç unutulmayacak, hiç. Yeni doğan bebelerin kulağına 
isim diye okunacak adı. Bu vatanın huzurunda şeffaf bir 
ilmek gibi hep var olacak. Ne kadar iyilik yaparsa bu millet, 
hepsi Cennet imzalı olacak; pay alacak iyilikten ebediyen. 
Afrika’nın ücra köyünde susuzlara açılan kuyuda Cennet’in 
emeği olacak. Afganistan’da, Myanmar’da, Gazze’de bir yetimi 
sevindiren her çaba, Cennet’in avuçlarından başlayacak.

Bir Cennet vardı, yiğitlik yoluna kurbandı, diye anlatılacak 
satır satır. Onu okuyan gönüller onu sevecek, gözleri nemli; 
“Ne güzel bir sevdaya düşmüş!” diyecek… 

Cennetin yolu 
yiğitlikten geçer

Mehmet Deveci*

CENNET YIĞIT

Yiğitlik ise, şehadete en çok yakışan sıfattır. Biliriz, her 
ölüm acıdır ve acı; insanın yüreğine oturup oradan hiç 
kımıldamayan lokma gibidir. Ama uğruna ölünmesi gereken 
bir vatan varsa, gerisi lafıgüzaftır.

Ne de güzel demişti şair: “Sahipsiz vatanın batması haktır, sen 
sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır!” Sahip çıktı Cennet. 
Bir yiğitlik gösterip; belki kendi ana babasını ağlatıp; bir 
incelik gösterip anaların, babaların, çocukların ağlamaması 
için kendi canını armağan etti. Belli ki vatan, sadece bir 
toprak parçası değildi; uğrunda ter dökülen, hatırına can 
verilen, sınırları namus sayılan bir emanetti.

Gencecik ömrünün en güzel zamanlarını gözünü kırpmadan 
“memleket uğruna” hediye edip ölümsüz bir hayatı seçti. 
Ona kurşun sıkan eller tarihe adlarını: “vatan haini”, “ihanet 
çetesi” diye yazdırırken; şimdi o imrenilmiş bir ömrün 
kahramanı olarak anılıyor.

Hiç unutulmayacak, hiç. Yeni doğan 
bebelerin kulağına isim diye okunacak 
adı. Bu vatanın huzurunda şeffaf bir 
ilmek gibi hep var olacak.

* Yazar.
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Komiser Yardımcısı, Özel Harekat Dairesi
23 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Cennet Yiğit de bu ülkeyi 
öyle sevdi işte, uğruna 
ölecek kadar. Kahraman 
oldu diğerleri gibi. Adını 
aldığı yere gitti.

Henüz 23 yaşında gencecik cesur bir Özel Harekat Polisiydi. Huriye ve Yahya Kemal Yiğit 
çiftinin dünyalar güzeli evladıydı. Ne zordur bir anneye “Yoldaşını, sırdaşını, her an yanında 
olan evladını kaybettin!” demek. Bu sefer de zor oldu…

Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisiyken Polis Akademisi 
sınavlarına girdi ve kazandı. İki üniversiteyi aynı anda tamamlayıp mezun oldu, hayatına 
polis olarak devam etmeye karar verdi. Özel Harekât’a olan hayranlığından dolayı eğitimlere 
katılmaya karar verdi ve 3 aylık zorlu bir eğitimi tamamlayıp üniformayı giymeye hak 
kazandı. Sporcu bir kişilikti Cennet; voleybol oynamayı, yüzmeyi, resim yapmayı ve 
hayvanları çok severdi. Sözlüydü ve 20 gün sonra nişanı olacaktı. Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda Komiser Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Farklıydı, diğer genç kızlardan farklıydı. Onun hayali güzel bir ev, iyi bir eş, okumuş çocuklar 
değildi, “Vatandı.” Bir kadının sevmesi başka hiçbir şeye benzemez. Annedir o. Sevdiklerine 
öyle bağlanır, çocuğunu korur gibi korur. Cennet Yiğit de bu ülkeyi öyle sevdi işte, uğruna 
ölecek kadar. Kahraman oldu diğerleri gibi. Adını aldığı yere gitti.
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Sırtında al bayrakla yürüyordu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 
doğru. Belki uyanırlar diye. Belki utanırlar kendi bayraklarına 
ateş etmeye, diye. Hayır, bayrağı siper etmedi kendine Cuma. 
Kendini bayrağına siper etti. Gözü dönmüş çetenin insaf 
bilmeyen hainleri, Cuma’nın direnişine mağlup olacaklardı 
elbet. Dağ gibi direndi Cuma. Gecenin göğsüne koydu kalbini. 
Göğe erdi başı.

Havadan gelen yaylım ateşinin ilk hedefi oldu. Düştü. Hiç 
düşürmemecesine al bayrağını. Tazeleyerek al bayrağın alını 
kanıyla. Şehit koydular adını Cuma’nın; dağ gibi hatırası artık 
zorbaların yüzünü utandıran ayna. Cuma günü veda ederken 
hayata, Cuma da veda etti dünyaya. Yedi gün sonra muzaffer 
bir Cuma yaşadı ülkesi Cuma’nın. Ama dönmedi, belli ki, 
memnun gittiği yerden. Âmennâ.

Melahat Aydıner*

“Belki utanırlar diye…”

CUMA DAĞ

Şehit koydular adını Cuma’nın; dağ 
gibi hatırası artık zorbaların yüzünü 
utandıran ayna. Cuma günü veda 
ederken yeryüzüne, Cuma da veda etti 
dünyaya. Yedi gün sonra muzaffer bir 
Cuma yaşadı ülkesi Cuma’nın. Ama 
dönmedi, belli ki, memnun gittiği yerden. 
Âmennâ.

* Yazar, Öğretim Görevlisi, Dumlupınar Üniversitesi.
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Jeoloji Mühendisi, 39 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Cuma Dağ, 39 yaşında, evli ve 
6 yaşında bir evlat sahibiydi. 
Jeoloji mühendisiydi. “İşinde 
gücünde” diye tabir edilen bir 
vatan sevdalısıydı. 15 Temmuz 
gecesi Külliye yakınlarında yeni 
aldıkları evlerinden tankları 
gördüler. Anladılar zorbaların 
niyetini. Çocuklarını bir yakınlarına 
emanet ederek eşiyle birlikte vatan 
savunmasına koştular. Hainler gözü 
dönmüşçesine bombalar, kurşunlar 
yağdırıyordu halkın üstüne.

Derken bir uçaksavar mermisi… 
Büyük bir gürültü… Ateşli toz 
bulutu kalkınca, eşi sadece birkaç 
metre arkasındaki Cuma’ya döndü. 
Kıyafetlerini gördü ama emin 
olamadı yerdekinin eşi olduğundan. 
İşte öyle parelenmişti mübarek 
naaşı. Yanındakilerden yardım 
istedi; ceplerini kontrol ettiklerinde 
yerde yatanın hayat arkadaşı 
olduğunu anladı.

15 Temmuz gecesi 
Külliye yakınlarında 
yeni aldıkları 
evlerinden tankları 
gördüler. Anladılar 
zorbaların niyetini. 
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Emniyet Amiri Cüneyt Bursa, darbe kalkışmasının yaşandığı 
15 Temmuz gecesi önce salâsını dinleyip sonra şehit olan 
250’lerden birisi... Artık ona “ölü” diyemeyeceğimiz vakt 
eriştiğinde 37 yaşındaydı. Evliydi. Ceylin adında sekiz yaşında 
kızı, Kerem Doruk adında iki aylık oğlu vardı. Allah yolunda 
yaşadı. Vatan sevgisinin imandan olduğunu bilenlerdendi. 
Bahtı yâr oldu, bahtiyar doğdu ebedî âleme.

Kafkasların meşhur, gözünü daldan budaktan sakınmayan, 
korkusuz Nart destanı kahramanları gibi, ancak bir zayıf 
noktası bulunabilirse öldürülebilirdi. Düşmanları onun zayıf 
noktasının, suyunu içtiği, ekmeğini yediği vatanı olduğunu 
bilmişlerdi. Kalbi Allah, vatan, millet sevgisiyle doluydu. 
Cüneyd-i Bağdâdî misali, tevhid makamında gark etmişti 
gönlünü. Çerkes Cüneyt de “kalbimde Allah’tan başkası 
yoktur” diyenlerdendi. Gözünü Türkiye’nin en uzun gecesine 
kapadığında ardında bıraktığı ülkenin şimdi daha bir ülke, 

Servet Gündoğdu*

CÜNEYT BURSA

“Bahtı yâr oldu.”

Çerkes Cüneyt de “kalbimde Allah’tan 
başkası yoktur” diyenlerdendi. Gözünü 
Türkiye’nin en uzun gecesine kapadığında 
ardında bıraktığı ülkenin şimdi daha 
bir ülke, milletin şimdi daha bir millet 
olduğunu iyi biliyordu. Önce salâsını 
dinledi, sonra ise şehit oldu. 

milletin şimdi daha bir millet olduğunu iyi biliyordu. Önce 
salâsını dinledi, sonra ise şehit oldu. Bahtiyar doğdu ebedî 
âleme.

Rabbim hepimize şahit olarak yaşamayı, şehit olarak göçmeyi 
nasip etsin. “Gelsin, Fâtiha’lar, gelsin Yâsîn’ler!”

* Araştırma Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
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Emniyet Amiri
37 yaşında
Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit oldu.



Sakin, efendi, ana 
kuzusuydu ama hak söz 
konusu olduğunda kaplan 
kesiliyordu. Gök kubbede bir 
hoş sadâ bırakarak gitti.
“O Türk askeri, ben Türk polisiyim. Neden bana saldırsın?” Cüneyt Bursa’nın sorduğu soruya cevap vermek ne mümkün?
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde amirdi. Polis Koleji’ni de Polis Akademisi’ni de başarıyla 
bitirdi. Vatana hizmet için göreve atıldı. Siyaseti hiç sevmedi o, umurunda değildi. Milletini 
düşündüğü için, gerisi boştu. Tabii bir de Beşiktaş vardı. Futbol vazgeçilmez bir tutkusuydu. Sürekli şehit haberini aldığı meslektaşlarının acısını, stresini böyle atmaya çalışıyordu belki de.
Eşini, oğlunu ve kızını milletine emanet bıraktı. Daha nicelerinin evladı tehlikedeydi, onları korumalıydı. Amcasının ifadesiyle, “sakin,
efendi, ana kuzusu”ydu ama hak söz konusu olduğunda kaplan kesiliyordu. Gök kubbede
bir hoş sadâ bırakarak gitti.
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Dizi senaryoları yazılır televizyonlar için. Her sezon onlarca 
dizi başlar ekranlarda. Herkes dizilerden bazılarına yoldaş 
olur, yazılı kahramanların göğsüne koyar kalbini. Sevinir, 
ağlar, üzülür, öfkelenir… Pek azımız biliriz, dizinin arkasında 
da senaryolar vardır. Yazılmamış, seyredilmeyen, belki diziden 
daha heyecanlı gizli senaryolar.

O gizli senaryo, kader, Çetin ve Fatma’yı bir dizi setinde 
buluşturdu. Çetin ışık şefiydi. Fatma kostüm dikiyordu. 
Kalpleri birbirine ısındı. Kaderin kumaşına taze bir 
mutluluğun ışığı düştü. Çok geçmeden iki sanatçı ruhun 
ince ince dokuduğu bir yuva kuruldu. Odalarda ışıkların 
cıvıldadığı, duvarlarda çeşit çeşit aynaların birbiriyle 
söyleştiği bir yuva. Güvercinleri seviyordu, kuş kanatlarına 
yüklediği hayalleri vardı. Güzel hayallerin güvercinlerle 
beraber mavi göklere havalandığı sıcacık yuvasından uçtu 
15 Temmuz gecesi. Kanıyla ‘Hakimiyet Milletindir’i zamanın 
sayfasına yazarak.

Semine Demirci*

ÇETIN CAN

Güvercinlerinin  
ardı sıra uçtu…

Dizi senaryoları yazılır televizyonlar için. 
Her sezon onlarca dizi başlar ekranlarda. 
Herkes dizilerden bazılarına yoldaş olur, 
yazılı kahramanların göğsüne koyar 
kalbini. Sevinir, ağlar, üzülür, öfkelenir… 
Pek azımız biliriz, dizinin arkasında 
da senaryolar vardır. Yazılmamış, 
seyredilmeyen, belki diziden daha 
heyecanlı gizli senaryolar.

* Yazar.
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Işık Şefi
34 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Ramazan’ı yeni uğurlamıştık. 
Bayramdan hemen sonra, Çetin, 
Şevval ayında şehitlik namazı 
kılınması gerektiğini öğrenmişti. 
15 Temmuz Cuma akşamı evde 
şehitlik namazı kıldı. Namazın 
ardından televizyondan darbe 
haberlerini izledik.

Çetin gitmeye hazırlanıyordu. Ona 
“Sen bensiz nereye gidiyorsun?” 
dedim. “Hadi hazırlan o zaman!” 
dedi bana. Ben de hazırlandım, 
çıktık. Köprü’ye doğru yöneldik. 
Köprü’ye vardığımızda, bekleşen 
insanları gördük, aralarına katıldık. 
Tam o sırada, tanktan üzerimize 
iki kez ateş açıldı. Biz siper aldık. 
Tank gidince yürümeye devam 
ettik. Köprü’de büyük bir otobüsün 
durduğu bir nokta vardı. Orası çok 
kalabalıktı. Orada bir süre bekledik. 
İlerleyemeyince ne yapalım diye 
düşündük. Çetin de yan şeride 
geçmemizi istedi. Yan şeride 
geçince, tahminime göre keskin 
nişancıya açık bir hedef olduk ve 
eşim orada vuruldu.

Çetin şehadet namazı kıldıktan 
4 saat sonra şehit oldu. Haberi 
yoktu. Veren Allah, alan Allah. Bir 
keresinde “Ben ölürsem mezarıma 
meyve veren bir ağaç dik” demişti. 
Mezarının başına erik ağacı diktik.

— Fatma Can, Eşi

Çetin şehadet namazı 
kıldıktan 4 saat sonra 
şehit oldu. Haberi 
yoktu. Veren Allah, 
alan Allah.
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Ağarmış saçlarından başka silahları yok. Fakat iyi bir 

istihbarat var ellerinde: Tankların üzerinde duranlar da birer 

evlat. Yüzünde yatsının nurunu taşıyan stratejistler eylem 

planını oracıkta yapıyor. Onlara evlat olduklarını hatırlatmalı! 

Sözü güzel söyleyip, nasihat etmeli.

Babalar yürüyor.

Çünkü merhamet onların yüzüne saklanmış subliminal 

bir mesajdır. Bir işçi emeklisi iki oğlunun payını koyuyor 

ortaya. Elli bir yıl boyunca koruyup sakladığı babalığı. 

Sabahları onu erkenden uyandıran, en ağır yükleri omuzuna 

yükleyen, kılı kırk yaran hesaplarla uykularını bölen şeyi. 

Ali ve Abdülkadir’in hakkını Genelkurmay binasının önünde 

mühimmat niyetine paylaştırıyor.

Babalar yürüyor.

Babalar yürüyor

Demet Şahin*

DAVUT KARAÇAM

Fakat merhamet geçirmiyor zırhlar. Kurşun Davut Karaçam’ın 
iki küreğinin arasından giriyor. Onu reddederek gayrı 
meşruluklarını kanıtlıyor katiller. Her yeri arıyorlar. Silahlar 
toplanmalı, eylem planları ele geçirilmeli. Fakat nafile, 
cephaneler boşaltılmış. Bu bir tuzak! Devraldıkları babalıkları 
kuşanmış yeni erler meydana akın akın iniyor.

Ve tuzak kuranların en hayırlısı Allah elbette!

* Yazar.

Sabahları onu erkenden uyandıran, 
en ağır yükleri omzuna yükleyen, kılı 
kırk yaran hesaplarla uykularını bölen 
şeyi. Ali ve Abdülkadir’in hakkını 
Genelkurmay binasının önünde 
mühimmat niyetine paylaştırıyor. 
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İşçi emeklisi
51 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Ankaralı, 51 yaşındaki işçi emeklisi Davut 

Karaçam, Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın ‘sokağa çıkın’ çağrısı 

üzerine hazırlandı. Eşi, önce razı olmadı. 

Ancak Davut Karaçam, “Ben gitmezsem, 

kimse gitmezse halimiz ne olur?” deyince 

direnemedi. Genelkurmay’ın önüne gitti. 

25 ve 22 yaşlarında iki evlat babası Davut 

Karaçam, tank ateşiyle düştü, ama milli 

iradeyi düşürmedi elden.
Birbirine kenetlenmiş aile olmak kadar, 

birbirine kenetlenmiş vatan sevdalısı 

olmanın da paha biçilemez olduğunu 

öğretiyor Karaçam ailesi.

Birbirine kenetlenmiş 
aile olmak kadar, 

birbirine kenetlenmiş 
vatan sevdalısı olmanın da paha 

biçilemez olduğunu 
öğretiyor Karaçam 

ailesi.
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16 Temmuz gecesi saat 21.08’de yakın arkadaşı facebook 

sayfasından sesleniyor Demet Sezen’e: “Kuzun burada 

Demet’im, şimdi uyuttum. Sütünü de içti, merak etme. Yarın 

sabah ne diyeceğim yavruna? Yaktın bizi…”

Ne zordur annesini kaybetmiş bir çocuğu teskin etmek...

Teskin ederken yüreğiniz dağlanır çünkü. Kendinizi teskin 

edemezsiniz ki, şehit annenin kuzucuğuna teselli olasınız.

Gözyaşlarınızı tutamazsınız ki, mavi gözlü kuzucuğun 

gözyaşlarına mani olasınız...

Demet de, kim bilir kaç şehit çocuğunun başını okşadı, kaç 

şehit evladını kucağına alıp bağrına bastı.

Talihe bak ki, en şerefli ölüm olan şehadet haberi onun en 

sevdiklerinin de yüreğini yaktı.

Halime Kökçe*

DEMET SEZEN

Bir vatana şehit olmak,
bir şehide evlat olmak...

Bu vatan için canını verdi Demet ve vatan nöbetine bir evlat 
bırakıp gitti. Öpmeye, koklamaya doyamadan Hüseyin’ini, 
şehadet şerbetini içti.

Sevgili Hüseyin, sana da söyleyeceklerim var.

Bir gün bu satırları okuyacaksın, eminim.

Annenin emanetisin bize.

Şehit oğlusun Hüseyin. Babası şehit olan çok olur Hüseyin, 
senin annen şehit oldu Hüseyin.

Senin annen kahraman Hüseyin.

Sadece vatanı uğruna can verdiği için değil, babası şehit 
düşen güzel çocuklara bu acı haberi vermeyi de yüklendiği 
için...

Sen bir kahraman kadının evladısın Hüseyin. Sen bir şehit 
çocuğusun, unutma Hüseyin...

Unutma, dünyayı alsan da annenin uğrunda canını verdiği bu 
vatanı, Hüseyin.

Canı cananı bütün varımızı alsın da Hüda
Etmesin tek vatanımızdan bizi dünyada cüda.

İşte senin annen bunun için şehit oldu Hüseyin, vatan için, 
senin için, hepimiz için...

Sen de Hüseyin gibi ol, Hüseyin.

Direnişin ve dirilişin Hüseyin’i ol!

* Gazeteci-Yazar.

96

Polis Memuru, 31 yaşında
Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda şehit oldu.



Avanoslu. Özel Harekât Dairesi Başkanlığı’nda sosyal hizmetlerden 

sorumluydu. Şehit olan arkadaşlarının şehadet haberini vermek gibi zor 

ve hassas bir görevi yürütüyordu. Çaldığı kapılara gözyaşı taşıdı, o derin 

acıyı anne babayla, eşle, evlatla birlik
te kucakladı. “Yavrunuz şehit oldu 

ama ben varım, ben de sizin evladınızım” diye teselli ederdi acılı anne 

babayı. Kalbiyle giriyordu eşikten, kalbiyle konuşuyordu her defasında.

Vatan hainlerinin küstahlaştığı o gece, bir bombanın amansız gürültüsü 

içinde göçtü dünyadan. İslam’ın ilk şehidi Sümeyye(r.anha)  ile birlik
te 

anılacak adı.

Nevşehir’de hainlere ait bir kolej binasına millet adına el konuldu ve Kız 

İmam Hatip Anadolu Lisesi’ne çevrildi, Şehit Demet Sezen’in adı verildi.

“Yavrunuz şehit oldu ama ben 

varım, ben de sizin evladınızım” 

diye teselli ederdi acılı a
nne babayı. 

Kalbiyle giriyordu eşikten, kalbiyle 

konuşuyordu her defasında.

Şehit cenazelerinde hep şunu derdi: 

“Bu kadar kalabalık, bu kadar çok 

dua bizim cenazemizde de olacak mı?”

— Ayşe Demir, Arkadaşı.
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Özgül Acar*

Darbeye Darbe Vuran Yürek

DURSUN ACAR

15 Temmuz gecesi, Ankara Gölbaşı polis lojmanlarında küçük 
ama mutluluk, huzur dolu yuvamızda, üç yaşındaki kızım Elif 
Naz’la başbaşaydık. Yalnızdık zira babamız o gecenin nöbetçi 
müdürüydü.

Başımıza geleceklerden habersiz bavul hazırlıyorduk kızımla. 
Ertesi gün dört yıldır yapamadığımız tatil için yola çıkacaktık. 
Televizyonlardaki o donuk, kimsenin anlam veremediği 
kareye takılmışken gözümüz, bir komşum “Tatbikat mı ki bu?” 
diye sordu. “Köprü’nün ortasında tatbikat mı olur?” deyip 
eşimi aradım hemen. Yoğunluktan açamadığı telefonuma 
dönmesini beklerken, ilk patlamanın sesiyle sarsıldık. 
Evimizle patlama noktalarının arası 600 metreydi. Kısa bir 
süre sonra eşim aradı ve “Bu resmen darbe! Hemen kadınları 
ve çocukları topla, bodrum katına indir!” dedi.

Bir süre sonra eşim tekrar arayıp eve çıkmamızı ve camlardan 
uzak, güvenli bir alanda beklememizi istedi. Bir yandan 

çocukları sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan haberleri 
ve sosyal medya paylaşımlarını takip ediyordum. Çok 
geçmeden netleşti ki, bu asker üniforması giyen, ordumun 
araç ve silahlarını usulsüzce kullanan bir grup hainin darbe 
girişimiydi.

Bu vatan hainlerinin ilk hedefi de Özel Harekat’ın kalbi, 
Daire Başkanlığı idi. Çünkü Ankara’da onları durdurabilecek 
yegane güç oradaydı. Önce uçuşlarına engel olunmasın 
diye Havacılık Dairesi’ni, ardından da göreve çıkmak üzere 
hazır bulunan kahraman Özel Harekatçılarımızın toplandığı 
nizamiyeyi vurdular.

Şehit olmak en büyük hayaliydi eşimin. Bütün Özel 
Harekatçıların olduğu gibi. Nisan ayında Nusaybin’de 
şehit olan can dostu Özel Harekat Emniyet Amiri Doğan 
Sakarya’nın cenazesinden sonra “Herhalde ben o kadar iyi bir 
insan değilim ki, Rabbim bütün yakın arkadaşlarıma nasip 
ettiği şehadete layık görmüyor beni” demişti.

Yaradan kulunu duydu ve benim ruhum Peygamber 
Efendimize komşu oldu. Can dostlarına kavuştu, hayali 
gerçek oldu. 

* Eşi.
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3. Sınıf Emniyet Müdürü
45 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Bu hainliğe kalkışanlar 
her şeyi ince ince hesap 
ettiler, tek bir şey hariç: 
Darbeye darbe vuran 
yüreklerimizi...

Yirmi üç yıllık Özel Harekatçı Dursun Acar, kriz yönetimi ve operasyon konularında 
tecrübeliydi. Proje, ihale ve satın alma konularını bizzat takip ettiği ve iki gün sonra 
Doğu illerine gönderilecek olan toplam 10 adet Ejder isimli zırhlı aracın Ankara’da 
sahaya çıkarılmasını organize etti. Son görüşmeyi patlamadan sadece üç dakika 
önce yaptı. Ankara’daki hava saldırılarının püskürtülmesinde ve darbe girişiminin 
engellenmesinde bu hamlenin etkisi büyük oldu.

Bu hainliğe kalkışanlar her şeyi ince ince hesap ettiler, tek bir şey hariç: Dışarıda ve 
içeride, bilinen ve bilinmeyen bu kadar çok düşmanla mücadele eden devletimizin 
hâlâ dimdik ayakta durmasını sağlayan, tarih boyunca hiçbir düşmanın 
bozamadığı milli birlik ve beraberliğimizi, darbeye darbe vuran yüreklerimizi...
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Bir gazetecinin belki de en zor zamanlarıdır ekran karşısına 
geçerek ülkesine darbe haberini vermek. O gün olan her şey 
tarihe geçerken ve dünya bunu izlerken Türkiye yeni bir 
dirilişin destanını yazdı. Haber metinleri önümüze akarken 
bir çok vatan evladının şehit olacağı belliydi zaten. İşte o 
evlatlardan birisiydi Edip Zengin.

Bir kaç gün önce izne ayrılmıştı. O gece izinde olmasına 
rağmen ekranlardan olanı biteni izlemiş ve ne yapması 
gerektiğine de hiç tereddüt etmeden karar vermişti. Üzerini 
giyindiği gibi silahını kuşandı ve kendisini sokağa attı.

Yalnız değildi. Bir ülkenin yaşlısı-genci çoluğu-çocuğu vatan 
için atan milyonlarca yürek de onunla beraber sokaklardaydı. 
Silahını eline aldığında düşündüğü tek şey gerekenin 
yapılmasıydı. Hep cesurdu, o gece de farklı olmayacaktı. Kime 
sorsanız onu, “Edip cesurdur” derdi. Belinde silahı ile Ankara 
sokaklarına daldı. Evden çıkmadan önce ulaşabildiği tüm 

Deli fırtına gibi…

Turgay Güler*

EDIP ZENGIN

arkadaşları ile konuştu, kendi aralarında organize olmaya 
çalıştılar.

Gece karanlık ve daha önce hiç görülmemiş bir geceydi. 
Evden deli bir fırtına gibi fırlayarak çıktığında aklından 
geçirdiği tek şey vatanın müdafaa edilmesiydi. Son kez 
baktı eşine ve çocuklarına. Gözünden sakındığı iki kızını 
kucakladı. Yüzünde endişenin bin bir iziyle “Bu vatanı sizler 
için bekliyorum bunu biliyorsunuz değil mi çocuklar?” dedi. 
Çocuklarının ve eşinin başı yere eğilmişti. Herkes buruk, 
herkes endişeli…

Vedalaştılar. Biliyorlardı bu gece başka bir geceydi. Helallikler 
alındı. Son tembihler çınladı kulaklarda. Edip, kızlarının 
zaten kahramanıydı, onları ve diğer çocukları korumak için 
hayatından vazgeçecek kadar kıymetliydi bu vatan onun 
için. Bu yüzden “dur!” demediler. Sessizce vedalaşıp Allah’a 
ısmarladılar onu.

* Televizyon Programcısı, Yazar.
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Son kez baktı eşine ve 
çocuklarına. Gözünden sakındığı 
iki kızını kucakladı. Yüzünde 
endişenin bin bir iziyle “Bu vatanı 
sizler için bekliyorum bunu 
biliyorsunuz değil mi çocuklar?” 
dedi. Çocuklarının ve eşinin başı 
yere eğildi.
Özel Harekât Polisi. Göreve başladığından beri 
hep sahadaydı. Kolay değildi vatanı savunmak. 
Fedakârlık istiyordu. Edip Zengin hiç yorulmadı, 
geri adım atmadı. İnandığının peşinden gitti ve 
bu uğurda şehit oldu. İzindeydi aslında. Ama 
asker için, polis için izin hiç baki olmaz, biliyordu. 
İzin tam olarak hiç kullanılamaz. Yine öyle oldu, 
silahının başına geçti. Gereken yapılacaktı. Hep 
cesurdu, o gece de farklı olmayacaktı. Birçok 
meslektaşı ile beraber şehit düştü Edip Zengin. 
Geride metanetli bir eş bıraktı. İki küçük kızı vardı. 
Onlar için güçlü olmak, ayakta durmak gerekirdi. 
Babaları kahraman olmuştu, onları ve diğer 
çocukları korumak için hayatından vazgeçmişti. 
Bu millet bu şerefli evladını hiç unutmayacak.
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Olanları duyunca, yerinden fırladı. Darbe diye bir cüretin 
olamayacağını söyledi. Gece yarısına doğru dışarı çıkmaya 
karar verdi. Skorsky’ler insanları tarıyor, F16’lar alçak 
uçuyordu.

“Ben bugün çıkmazsam, yarın Ada’nın yüzüne nasıl bakarım!” 
dedi. Eşim de, kızım da Allah’a emanet diyerek çıktı yola. 
“Darbe olursa, ben çocuğumu onlara teslim edemem” 
diyordu. Yürürken bir taksi duruyor. Genel Merkez’e 
gidiyorum, sizi götüreyim diyor. Vardıklarında tankın üzerine 
çıkıyor Emin. Tankın içindeki rütbeli, “Ben sizdenim abi” diyor. 
Bunun üzerine bırakıyor tankı. Bırakınca, namluyu sivillere 
doğrultuyor.

Emin, dört kişi tankın üzerinde kalıyor. İçeridekilere 
sesleniyorlar. “Tankı bize teslim ederseniz, sizi linç edilmekten 
koruruz” diyorlar. Aşağıdaki yüzbaşı küfür ediyor, sizi kurşuna 
dizeceğiz diyor. Görgü şahitleri, tankın en son hız limitinde 

“Ada’nın yüzüne nasıl 
bakarım!”

Ilknur Güner*

EMIN GÜNER

Yürürken bir taksi duruyor. Genel 
Merkez’e gidiyorum, sizi götüreyim 
diyor. Vardıklarında tankın üzerine 
çıkıyor Emin. Tankın içindeki rütbeli, 
“Ben sizdenim abi” diyor. Bunun üzerine 
bırakıyor tankı. Bırakınca, namluyu 
sivillere doğrultuyor.

(110 km/saat) gittiğini söylüyor. Emin tankı durdurmak 
isterken, tankın üzerinden düşmüş.

Biri yetişip kucağına alıyor, son nefesini orada veriyor. 

* Eşi.
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“Hep gülümsemesiyle 
hatırlıyoruz onu. Naif, hatır-naz, 
hoşgörülü… Sanki şehit olmak 
için yaşıyordu. 
Çorumlu, 47 yaşındaki Emin Güner, kanlı darbe 
girişimini öğrendiğinde, evinin yakınındaki Ak 
Parti Genel Merkezi’ne gitti. Burada kahramanca 
tanklara direndi. Parti genel merkezine iki tankın 
ilerlediğini görünce, diğer vatanseverlerle birlikte 
tankı ele geçirmek istediler. Vatandaşların üzerine 
tank süren hainlere uzun süre karşı koydular. 
Geride gözü yaşlı bir eş ve 4,5 yaşında kızını 
bıraktı.

İlknur Güner, Sosyal Bilgiler Öğretmeni: “Eşimi 
ben anlatacağım çocuklara. O kadar bıçak sırtı bir 
noktadayız ki, bir tarafta ateş var, bir tarafta eşsiz 
bir onur…

 “Hep gülümsemesiyle hatırlıyoruz onu. Naif, 
hatır-naz, hoşgörülü… Sanki şehit olmak için 
yaşıyordu.

“Ada ile aralarında, inanılmaz bir baba-kız ilişkisi 
vardı. Ada’nın yaşıtı bir arkadaşı var, o da şehit 
çocuğuymuş. Konuşmuşlar. ‘Anne galiba ben de 
büyüyünce şehit olmak istiyorum’ dedi.”
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Babasından dedesinin hayat hikâyesini duya duya büyüdü. 
“Unutma evladım,” dedi, “Dedemiz Çanakkale’de şehid oldu.” 
Ümmetin yedi düvelin amansız silah gücüyle boğulmaya 
çalışıldığı Çanakkale’de, şühedanın kanı üzerine kuruldu bu 
ülke. İstanbul böyle var oldu. Erzurum’un yüzü böyle aklandı. 
Trabzon, Samsun, Giresun, Sakarya böyle tebessüm etti.

15 Temmuz milletin kader gecesiydi. Ha Nene Hatun, ha 
Türkmen Tekin Hanım. Ha Seyyid Onbaşı, ha delikanlı Emrah. 
Çanakkale’den buraya ölüleri dirilten bir şüheda ibrişimi 
uzanıyordu; tank tüfek, uçak füze hesabındaki üniformalı 
hainler ne bilirdi bu gerçeği.

Eşi beş aylık hamileydi Emrah Sağaz’ın. Hayallerini süsleyen 
Hiranur’un tebessümünü geride bırakarak çıktı sokağa. 
Esenler’de cadde boylarında gördüğü tankların üzerine 
üzerine yürüdü. Kaybedecek bir şeyi yoktu; mademki 

Ayşe Taşkıran*

EMRAH SAĞAZ

Çanakkale’den Esenler’e 
esen ruh

can yokluktan verilmişti; sırası geldiğinde Sahibine iade 
edilecekti. Tereddüt etmedi.

Eşiyle helalleşerek çıkmıştı yola. Zalim bir tankın altında 
kaldı bedeni. Eti ezebilirdi çelik; teni yırtabilirdi kurşun ama 
tankların ezdiği bir ruhu yazmıyordu tarih. Sabaha kalmadan 
tanklar yenildi; tank sahipleri kelepçelendi. Emrah kazandı; 
Emrah’la birlikte yürüyenler kazandı. Emrah’ı sevenler 
kazandı. İstiklal kazandı. Millet iradesi Emrah’ın kanıyla 
yeniden yazıldı.

Gökte ay, yerde olanları sakince seyrediyordu. Şehitlerin 
üzerine düştüğünde günün ilk ışıkları, güneşin yüzü bir 
daha kızardı. Ah, insan, ah! Kabil’le başlayan o fitne devam 
ediyordu. Oralı değildi Emrah. Tanpınar’ın şiiri okunuyordu 
sessiz dudağında. “Bir masal meyvesi gibi paylaştık/Mehtabı, 
kırılmış dal uçlarından”...

* Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Şube Müdürü.
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“Baba yüreği. 

Hüzünleniyoruz tabii. Elim 

tuttuğu müddetçe silah alır 

giderim. 70 yaşındayım, 

70 tane düşman vurmak 

isterim. Türk milletinin, 

geride kalanlarının canı 

sağ olsun.”

— Nazım Sağaz, Babası

Giresunlu, 27 yaşındaki Emrah Sağaz, 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 

çağrısını duyar duymaz hiç tereddüt etmeden darbe 

girişimini engellemeye çalışanlardan. Evliydi ve eşi 

bir kız çocuğuna hamileydi. Yakın zaman içinde 

kız babası olacaktı. Yuvasının huzuru, vatanının 

geleceği için çıktığı Esenler Atışalanı Köprüsü’nde 

yürürken, sivillere rastgele ateş açan hainlere karşı 

direndi. Tankları durdurmaya çalıştı, durdurdu da.

Emrah Sağaz’ın genç eşi Elif, 1
5 Kasım günü şehidin 

emaneti bebeğini doğurdu. Kız bebeğe şehidin çok 

istediği Hiranur adı verildi. Hiranur’un ilk ziyaretçisi 

de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı 

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile eşi Selçuk Bayraktar 

oldu. Mezun olduğu Esenler’deki 50. Yıl İlk
öğretim 

Okulu’na Emrah Sağaz adı verildi.

Emrah Sağaz’ın genç eşi 

Elif 15 Kasım günü şehidin 

emaneti bebeğini doğurdu. 

Kız bebeğe şehidin çok 

istediği Hiranur adı verildi.

“Bir kere kucağına alıp sevseydi 

bebeğini. ‘Anne söz veriyorum 

Kurban Bayramı’nda geleceğim’ 

dedi. Ama gelemedi.”

— Asiye Sağaz, Annesiı
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çalışıyordu. Henüz çok gençlerdi nasılsa. Önlerinde çok uzun 
bir hayat vardı. Boy boy çocukları olacaktı.

Yemeğin ardından kanepeye geçti. Eşi çayı demlerken bir not 
düştü telefonuna:

“Çay demleyenin varsa mutlusun!” Çok sevmişti bu sözü. 
Çayını elinden içeceği bir hayat yoldaşı olduğu için şükretti. 
Hafif bir uyku çöktü üzerine. Gerçekle hayal arası. Rüya mı 
yakaza mı belli değil. Uzak çok uzaklardan bir ses: “Gel haydi! 
Bize katıl! Bekliyoruz.” Sesin sahibini merak etti Emrah. Hızla 
koştu. Dağlar vadiler aştı. Uçuyor muydu ne! Ulaştığı yerde 
onu gördü. Gencecik bir sima ona bakıyordu. Nasıl aydınlık, 
nasıl nurani bir yüz! Şaşırdı. Kimdi bu ve kendini niçin 
çağırmıştı. “Geldim”, dedi usulca. Gülümsedi aydınlık yüzlü 
adam. Omuzlarından yakaladı Emrah’ı: “Gün gayret günüdür” 
dedi manalı bakışlarla.

Ayşe’nin sesiyle uyanıverdi. Çayını uzatıyordu. “Allahuekber” 
dedi usulca. Çayından iki yudum almıştı ki; bal renkli gözleri 
fal taşı gibi açıldı. Cumhurbaşkanını, o çok sevdiği koca lideri 
hiç o kadar sıkıntılı görmemişti:“Tüm halkımı meydanlara 
davet ediyorum. Milletten daha güçlü olan kimse yok.”

Hızla doğruldu yerinden. Geride Ayşe’nin ince nidası: 
“Emrah’ım gitme!” “Tutma beni Ayşe!” “Ya sana bir şey olursa!” 
“Gün gayret günüdür. Olursa da vatan sağ olsun.”

Eşinin ellerinden sıyırarak ellerini yürüyüp gitti. Gel dedi mi 
gidilmeden edilmeyecek tek sevgiliydi vatan.

“Gayret Günüdür Ayşem!”

Nurdan Damla*

EMRAH SAPA

Puslu bir yaz akşamıydı. İşten çıkmış hızlı adımlarla eve 
dönüyordu Emrah Sapa. Gençliğinin en güzel günlerindeydi. 
Umut doluydu. Yirmi dokuz yaşındaydı daha. Sıcak bastıkça, 
şehrin koyu mavi gökleri kurşun renginde bir griliğe 
dönmüştü. Ağaç gölgeliklerine sığınmış kuşlar bile susmuştu 
sanki. Eve yürüdü. Karısı, güzel Ayşe’sini görünce ne sıcak 
kalırdı ne yorgunluk. Ayşe’si açtı kapıyı. Bu ona son kapı açışı 
mıydı? Bu, Emrah’ın, bu kapıyı son çalışı mıydı? Kaderin ince 
kaleminin sırlarını onu yazandan başka kim bilebilirdi ki? 
Susuz dudaklarına tebessüm düştü genç adamın: “Selam 
Ayşe’m” dedi. “Hava çok sıcak. Su ver bana!”

Birkaç hoş kelam, tatlı gülücükle akşam yemeklerini yediler. 
O gece farklı bir bakışla baktı Ayşe’sine Emrah. Uzak bir 
yolculuğa çıkacakmış gibi. Bu Ayşe’sini son seyredişi miydi? 
Yeşiller diyarından, memleketlerinden, Ankara’ya ekmek 
parası için gelmişlerdi. Kazan ilçesinde bir inşaat firmasında 

* Yazar.
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Emrah, alnının ortasından, 
devletinin silahından çıkan hain 
bir kurşunla vuruldu. Mehmet 
Âkif’in dizeleri yeniden anlamına 
kavuştu: “Âsımın nesli… 
diyordum ya… nesilmiş gerçek/
İşte çiğnetmedi namusunu, 
çiğnetmeyecek.”
Kazan’ı ‘Kahraman’ yapan kahramanlardan biri 
Emrah Sapa evli, 28 yaşındaydı. Ailesine, vatanına 
milletine bağlı, sevecen ve yardımsever bir gençti. 
Kazan’da prefabrik yapı inşaatında çalışıyordu. 
O gece istikameti Akıncı Üssü’ydü. Kalabalık bir 
grupla cuntacı askerlere karşı koyarken askerlere 
yaklaşan motosikletli birinden “Vur!” emri 
duyuldu.

Sonrasında gözü dönmüş teröristlerin ateşlediği 
silahlardan rastgele kurşunlar saçılmaya başladı 
etrafa; kimi insanlığı, kimi geleceği, kimi umutları, 
kimi hayalleri vuran…

Emrah, alnının ortasından, devletinin silahından 
çıkan hain bir kurşunla vuruldu. Mehmet Âkif’in 
dizeleri yeniden anlamına kavuştu: “Âsımın 
nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek/İşte 
çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.”
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“Bu O!” dediler. Canını verip Cânân’ı 
bulan Engin. Ekmeğini taştan çıkaran 
yoksul Engin. Yüreği memleket kadar 
büyük Engin. “Bu, enginliğin yüzü...”

Üçyüz yıl önceydi. Konya’nın Cihanbeyli ilçesinden göçen 
Canbeg aşiretine mensup Hasan Oğlu İbrahim, Malatya’nın 
Pütürge kazasında Nohutlu adında bir mahalle kurdu. Üç 
yüzyıl sonra, mahallede yaşayan Tilbeç ailesinin ayağı sakat 
ferdi, İstanbul’un Sultangazi ilçesinin İsmetpaşa mahallesine 
göçtü. Yoksuldular. Anne işsiz, mesleksiz, parasızdı. Baba 
yaralıydı, engelliydi. Evin oğullarından, on beş yaşındaki 
Engin, çok istemesine rağmen okuyamadı, okulunu terk etti, 
ailesini geçindirmek için bir tekstil firmasında çalışmaya 
başladı. Günler günleri kovaladı. Temmuzun on beşinci 
gecesi, uçaklar bomba yağdırmaya, tanklar cesur yürekleri 
acımasızca ezmeye, silahlar, roketler ölüm kusmaya 
başladığında Engin, kardeşleri ve mahalle arkadaşlarıyla 
birlikte evden çıktı. Dışarısı kıyamet gibiydi. O mahşerde 
kardeşlerini, yoldaşlarını kaybetti. Bir kamyonetin kasasına 
güçlükle bindi. Karanlıkta gözden yitti. Ülkesine saldıran 
hâinlere bu kutlu, bu aziz millet dur dedikten tam üç gün 

Sadık Yalsızuçanlar*

ENGIN TILBEÇ

“Bu, enginliğin yüzü!”

sonra bulunabildi Engin. Vurulmuş muydu, yoksa ezilmiş 
miydi anlaşılamadı. Evden çıkarken kimliğini almayı 
unutmuştu. Kim olduğu bilinmiyordu. Yüzü tanınmaz 
haldeydi, parçalanmıştı. Asıl çehresine bakılınca tanındı 
Engin. Ölmemişti. Diriydi. Adlî Tıp Kurumu’na gelen yakınları, 
“evet, bu Engin bir yüz” dediler. Yüzünde bir hilal, bir yıldız, 
bir de marifetin rengi olan kırmızı ile birliğin rengi olan 
beyaz vardı. “Bu O!” dediler. Canını verip Cânân’ı bulan Engin. 
Ekmeğini taştan çıkaran yoksul Engin. Yüreği memleket kadar 
büyük Engin. “Bu, enginliğin yüzü” dediler.

* Yazar.
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Henüz 15 yaşındaki Malatyalı 
Engin Tilbeç, kısacık hayatını 
mazlum yaşadı fakat son 
nefesini verdiğinde, artık 
kimsenin unutmayacağı bir 
destanın başkahramanıydı.
Henüz 15 yaşındaki Malatyalı Engin Tilbeç, 
kısacık hayatını mazlum yaşadı fakat son nefesini 
verdiğinde, artık kimsenin unutmayacağı bir 
destanın başkahramanıydı. O gece, Sultangazi’deki 
evlerinden Vatan Caddesi’ne gitmek için 
arkadaşlarıyla birlikte bir kamyonun kasasına bindi. 
Kendisinden daha sonra haber alınamadı. Abisi 
İrfan Tilbeç, kardeşini hastane hastane dolaşarak 
aradı. Fatih’teki Bezmialem Hastanesi’nde 
kimliksiz bir cesedin bulunduğu haberini alır 
almaz buraya gitti ve yüzü parçalanan Engin 
Tilbeç’i kıyafetlerinden teşhis etti. 15 Temmuz’a 
kadar annesi ve babasıyla yaşayan Engin Tilbeç’in 
gencecik yaşında erdiği şehitlik makamı, minnetle 
karşılanıyor.
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hanımlar eve dönerken o var gücüyle sıçradı. Ben köprüye 
giden kardeşime “Ateş açıyorlarmış, artık geri dön n’olur,’’ 
diye yalvarırken o arkasındakilere göz kırpıp sıçradı. “Yürü 
oğlum eniştenle sen de git” deyip kardeşimi gönderen annem 
onlara ulaşamadığımızda fenalaşırken o anne babasına 
gülümseyip dimdik sıçradı.

Erdem, daha otuz yaşındaydı, sol kulağından yara aldı. 
Çatışmaların yoğun olduğu Orhanlı gişelerinde yaralı bir 
polise yardım etmek için hiç tereddüt etmeden öne atıldı. 
Oradan da göklere… 

Fatma Akdağ*

ERDEM DIKER

“Yürü oğlum...”
Fıskiyeden iç içe yelpazeler yaparak dökülen su, bu sefer bir 
ummana saçılıyor gibi geldi gözüne. Dayanamadı avludaki 
berrak suya ayaklarını daldırdı. Gülümsedi. Ama öyle bir 
gülümsemek ki… Etrafında minik dalgalar kabardı, rengârenk 
balıklar bacaklarının arasında fır döndü, havuzun beyaz 
kenarları genişledi.

Cami avluları buğulu bir sadâyla doldu. Ezân-ı Muhammedî. 
Kulağına aktı usulcacık: “Erdeeem, Erdeeem, Erdem.” Önce 
sağ ayak parmaklarını mesh etti. Kamet çınladı kulaklarında. 
“Erdem.” Sonra sol. Salâlar işitti; yakıcı, yatıştırıcı. Salâlar; 
Çengelköy’ü, Orhanlı’yı, Arş-ı alayı sardı. Önce sağ ayağını koydu 
bembeyaz mermerin kenarına sonra sol. Ve sıçradı. Ama öyle bir 
sıçramak ki… Fersah fersah, umman umman, mertebe mertebe.

Erdem, kardeşim yaşındaydı. O gece arasına katıldığımız 
kalabalıkta cesur bir ses “Arkadaşlar, şimdi sessizce, 
kırmadan, incitmeden köprüye gidiyoruz,’’ dediğinde biz 

* Yazar.

Fıskiyeden iç içe yelpazeler yaparak 
dökülen su bu sefer bir ummana saçılıyor 
gibi geldi gözüne. Dayanamadı avludaki 
berrak suya ayaklarını daldırdı. 
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Serbest Meslek, 30 yaşında
İstanbul/Kurtköy Orhanlı gişelerinde şehit 
oldu.



Sol kulağından yara aldı. 
Çatışmaların yoğun olduğu Orhanlı 
gişelerinde yaralı bir polise yardım 
etmek için hiç tereddüt etmeden öne 
atıldı. Oradan da göklere…
Erdem Diker, 30 yaşında. 15 Temmuz’daki darbe 
girişimine kayıtsız kalamadı ve kardeşleri ile 
birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek 
için çıktı. Çatışmaların Orhanlı gişelerinde 
yoğunlaştığını öğrenince buraya yöneldi. Bir 
polisin yaralandığını gören Erdem Diker, yaralı 
polise yardım etmek için hiç tereddüt etmeden 
öne atıldı. Fakat asker kılığındaki vatan hainleri 
sivillere ateş açmaktan çekinmiyordu ve Erdem 
Diker’e de ateş ettiler.
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Genelkurmay’ın önüne gittiklerinde ortalık anababa 
günüydü. Devletin kendi öz evladı kendine ateş açmıştı. Atıldı 
Erhan. Cansiperane geçti tankların önüne. Ağlayan, bağıran, 
haykıran kalabalığın önünde kartal gibi açtı kollarını.

“Şu cihanda savaşsız gün görmedik/Dostumuz var sandık hiç 
bulamadık/Her zaman inandık ama hep aldandık/Yıllarca biz, 
dost sandığımız düşmana kandık.”

Kanıyla Destan Yazanlar

Nurdan Damla*

ERHAN DURAL

Göklerden ateş yağıyordu o akşam. Vatan tehlikede, 
düşman tetikteydi. Genç, yaşlı, çocuk dökülmüştü yollara. 
Yüreği iman aşkıyla dolu olanlar bir an beklemediler. 
Döküldüler yollara. Onlardan biriydi Erhan Dural. Daha 
otuz üç yaşındaydı. Durmadı, duramazdı Erhan. Hainler 
çetesinin zulmünü susturmadan yatamazdı. Bu aldatılmışlar 
güruhuna karşı gövdesini siper etmeye gidiyordu. Ruhundaki 
cehd damarlarında yürürken, gözü bir şey görmedi. 
Kabullenemiyordu bir türlü. “Nasıl bir ihanetti? Nasıl 
vicdandı? Nasıl yürekti onlarınki?”

Anlayamadı. Eşi ve yavrusuyla çıktılar dışarıya. Kıyamadı 
yavrusuna. Daha küçüktü. Kanın, barutun, gözyaşının 
içinde kalsın istemedi. Yaman Asaf’ını kokladı doyasıya. 
Onu halasına bırakırken son kez baktı gözlerinin içine. Nasıl 
masum bakıyordu yavru. İsmiyle müsemma olsun istemişti. 
Bir an dahi beklemeden yürüdü meydanlara. O ve çok sevdiği 
eşi Ayşegül vatan savunmasına koştular.

Eşi Ayşegül ile birlikte vatan 
savunmasına koştular. Genelkurmay’ın 
önüne gittiklerinde ortalık anababa 
günüydü. Devletin kendi öz evladı 
kendine ateş açmıştı. Atıldı Erhan. 
Cansiperane geçti tankların önüne.

* Yazar.
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Teknisyen
33 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Döndü toprağa baktı. Kan 
vardı yerde. Kalkmaya yeltendi, 
kalkamadı.

Rize’nin Pazar ilçesinin Irmaklı köyünde doğdu. O gece gördüğü 
her tankın önüne geçti. Boğucu Temmuz sıcağında, gecenin 
karanlık kucağında ölümle nefes nefeseydiler. Barut kokusu, 
kurşun yağmurları, devrilip giden canlar, acı, ter, gözyaşıydı 
gördükleri. Hepsinden zor gelen ise ihanet darbesiydi. Geç 
saatlere kadar direndi. Eşi çok yorulduğunu görmüştü: “Erhan, 
perişan oldun, az dinlen tekrar gelelim.” “Sen git. Tehlike 
bitmeden gelemem.”

Saldırıya kalkışan tanklardan dördünü durdurmuş, sıra 
beşincisine gelmişti ki, alnından aldığı tek kurşunla yere serildi. 
Döndü toprağa baktı. Kan vardı yerde. Ayağa kalkmaya yeltendi 
ama kalkamadı. Oğlu Yaman Asaf’ın gözleri geldi gözlerinin 
önüne. O masum bakışları seyrederken gülümsedi. Yavrusunun 
gözbebekleri içinden öteleri seyretti.

Gözlerinin feri sönerken aklına geldi bir ay önce babasına 
söyledikleri: “Babacığım, ben şehit olacağım.” Gülümsemişti 
babası: “Oğlum asker değilsin, polis değilsin nasıl şehit 
olacaksın?” Yeminini yenilemişti: “Bak görürsün baba, ben şehit 
olacağım!”
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çalıştı. 21 yaşında bir genç olan Erhan, etrafıyla ilişkilerinde 
muhatabının işaret dilini bilmemesinin sıkıntılarını birçok 
kez tecrübe etmiştir muhakkak. Bir kamyonun kasasında 
diğer direnişçilerle birlikte Baştabya Kışlası’na giderken 
gözlerimin önüne getirmeye çalışıyorum onu. Kelimeler, 
sesler, sözler alışılmış ifade ve anlamlarından taşmışlardı 
elbette, fakat samimiyetin yalınlığını sergiliyorlardı. Yüzler 
konuşuyor, adımlar duyuruyordu. Abartılı söz ve davranışlara, 
yorucu izahlara, can sıkıcı yanlış anlamalara mahal olmazdı, 
apaçık haklı bir direniş sırasında. Ne soru vardı ne yargı, ne 
korku vardı ne tereddüt. “Ya Allah! Bismillah Allahuekber!”

Duyarlılık diye bir şey varsa bunu sağlayan beş duyudan 
farklı bir algı kaynağı ve herhalde kalp, akleden kalp.

Her çocuk ailesi için değerlidir, fakat Erhan aynı zamanda 
tamamen biricikti. İmmihan Hanım’la Ramazan Bey’in tek 
çocuğuymuş. Yetiştirdikleri asil mizaçlı çocuğun o geceyi 
kızıl karanlıktan kurtaran kahramanlar arasında yer alması 
Dündar ailesi için bir teselli olmuştur, inşallah.

Gönülden Hisseden

Cihan Aktaş*

ERHAN DÜNDAR

“Duyarlı” sıfatını ne çok kullanıyoruz gündelik 
konuşmalarımızda ve sıklıkla, çok da üzerine düşünmeden. 
Kim, niye, hangi açıdan duyarlı? Bir insanın duyarlılığını 
ölçmenin kusursuz bir yöntemi var mıdır? Kalp gözü açık 
olmak, kalbinin mührü çözülmüş olmak…

15 Temmuz darbe girişimi şehitlerinden Erhan Dündar, o 
gece gerçekleşen hareketi devrime yaklaştıran sahnelerin 
kahramanlarından biri. İşitme ve konuşma engelli olması, 
etrafında olup bitenlere mesafe koymasına yol açmamış, 
haberi alır almaz harekete geçmiş. Tanımadığı yüzleri aşina 
kılan bir koşu sırasında, öncelikle nerede olması gerektiğini 
anlamaya çalışmış olmalı. Onun, Sultangazi Baştabya 
Kışlası’na giderek darbe girişimini engellemeye çalışan halkın 
arasına katıldığı sırada, demokrasi veya darbeler konusunda 
çok duyarlı bilinen ün sahibi birçok kişi sessiz kalmayı 
yeğledi, dahası halkı da sokaklara çıkmaktan sakındırmaya 

* Yazar.
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İşçi
21 yaşında
İstanbul/Habipler civarında şehit oldu.



İnanacağız kadere… 
Kader bu…  
O ne diliyorsa o...

— Babası

Malatyalı Erhan Dündar 21 yaşında bir yiğit. O gece arkadaşlarıyla birlikte bir hafriyat 
kamyonunun kasasına binerek, Habipler tarafına gitti. Tanklardan birinin, içinde bulundukları kamyona çarpması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. İlk müdahale Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Fakat daha sonra Çapa Tıp Fakültesi’nde yoğun bakıma alınan Erhan Dündar, şehadet şerbetini 10 gün sonra içti. 
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Baktı hainler etrafta cirit atıyor, herkesi memleketin kalbine 
çağırdı. Düşmemeliydi Külliye. İmanı olanlar tankları 
yenecekti, emindi. Olmazları olduran’a teslim olunca, 
olmazlar yine olacaktı; hiç şüpheye düşmedi.

Tam o sıra geldi kurşun. Düşman karşısında değildi. 
Cepheden saldıracak kadar mert değildi. Yanında 
gözüküyordu milletin. Herkesin hürmet ettiği üniformaya 
saklanmıştı. Nasıl çıkabilirdi ki, Allahuekber diyenlerin 
karşısına!

Keskin nişancılar uzaktan vurdular. Erkan Er’in gözlerinin 
içine bakmaya cesaret edemediler, edemezlerdi de. O, izzetini 
Rabbinin yanında arıyordu; şahit olduğu gerçeği imzaladı 
hücre hücre. Kimsenin yıkamayacağı bir şehadet anıtı oldu. 

M. Emre Hayyar*

ERKAN ER

“Bu bir cihad...”
Bu millet, tarih boyunca pek çok düşmanla çarpıştı. Ne 
kahramanlarını unuttu, ne hainleri. Nesilden nesile aktardı 
yaşadıklarını. Ama 15 Temmuz başka. Ağzı Allah diyen haini 
nasıl anlatmalı? Karşımızda değil; yanı başımızda, içimizde 
olan düşmanı nasıl tanıtmalı?

Erkan Er ilk fark edenlerdendi olanları. Daha başkomutan 
direnişe çağırmadan bilmişti hainlerin niyetini. Tekbirleri 
işittikçe korkmalarından mı anladı acaba? Külliye’de 
direnişe ilk başlayanlardandı. Peki, nasıl bildi oraya gitmesi 
gerektiğini?

Çıplak elleriyle direniyorlardı. En öndeydi Erkan Er. En 
önlerinde hakkı haykıranların. Yaralandı ama dönmedi 
yolundan. Bunu bir cihat biliyordu. Allah yolundan dönmek 
ne mümkün! Ateş eden helikopterleri görünce kaçmadı.

* Öğrenci, İstanbul Üniversitesi.
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PVC Pencere Ustası, 44 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



15 Temmuz gecesindeki darbe girişimini 
öğrendiğinde Cumhurbaşkanımızın çağrısını 
beklemeden sokağa çıkanlardandı. Hedefin 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olduğunu düşünerek Külliye önüne gitti. 
“Neredeyseniz çıkın!” dedi hainlere, abisini 
uyardı. Şarapnel parçası kulağına geldi, 
yaralandı. Yakınlarına cep telefonundan 
yaralandığını gösteren fotoğrafı göndererek 
“Bu bir cihattır. Yemin ediyorum burada bize 
helikopterden ateş ediyorlar. Arkadaşlar, hainler 
cirit atıyor. Nerelerdesiniz Allah aşkına! Herkes 
işini gücünü bıraksın ne olur!” diye mesaj yazdı. 
Fotoğrafını paylaştıktan birkaç dakika sonra 
şehit oldu.

Oğlu Fatih, “Bayrağı ben devraldım. Tek 
düşüncem babama layık bir evlat olmak” diyor. 

Bu bir cihattır. 
Yemin ediyorum bize 
helikopterden ateş 
ediyorlar. Arkadaşlar, 
hainler cirit atıyor. 
Nerelerdesiniz Allah 
aşkına! Herkes işini 
gücünü bıraksın ne olur!
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Zamanı gelmişti, gitmeliydi. O yaşına kadar kurduğu bir 
hayali vardı. Zaman zaman söylediği o cümle döküldü yine 
dudaklarından “bizi şehitlik paklar.”

Abdestini aldı, ailesiyle vedalaştı, ardına son bir defa 
bile bakmaya cesaret edemeden evden çıktı. Çok sevdiği 
evlatları için kurduğu hayalleri vardı. Hani olur ya ardında 
bıraktıklarına kalbi meylederse, gidememekten korktu.

Yol boyu dudağından düşmeyen dualar ile Rabbine yöneltti 
kalbini. “Biliyorum, biliyorum Sen vermeyeceğin şeyi kuluna 
hayal ettirmezsin. Ya Rabbi ver bana şehitliğimi.”

Büyük hayaline, şehitlik mertebesine erişeceği mekâna doğru 
yöneldi. Yaşından beklenmeyen cevvallik ile yürümüştü 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne. Karmaşanın tam 
ortasına daldı. Askerlerin karşısına dikildi. Vızır vızır silah 
sesleri. Gözlerinin önünde vurulan gençler, çocuklar, yaşlılar. 
Derken karanlığın içerisinden ıslık çalarak gelen ve kendisine 
adreslenmiş olan kurşunla yere serildi.

Yere düştüğünde, gözlerinin içine bakan onu gören biri 
olmuş muydu bilinmez. Fakat inandığımız bir gerçek var ki, 
gözlerine rahmet melekleri nazar etti. O gece babalarının 
ardından koşan evlatları ortalık sakinleyince aradılar 
babalarını. Sonunda bir şehit yüzüyle tanış oldular. Kalbinden 
vurulmuş tebessüme bulanmış nur yüzüyle öylece yatıyordu.

En büyük hayali gerçek olmuştu. O, bu vatanda başka 
evlatların da hayalleri çiçek açsın diye şehit olmuştu. 

“Bizi şehitlik paklar” 

Serdar Gökhan*

ERKAN PALA

Sanat ve kültür dünyasının içerisinde her türlü olayın 
kurgulanması ve perdeye taşınması mümkündür. Senaryo 
gereği her türlü olayı ele alır ve perdeye taşırsınız. Fakat iş 
gerçeğin ta kendisi olunca, nutkunuz tutulur. 15 Temmuz 
gecesinde olduğu gibi.

O gece meydanlar hayatın her sahnesinden capcanlı 
gerçek kahramanlarla doluydu. Canını, vatan dedin mi göz 
kırpmadan, nefes almadan, bir an bile tereddüt etmeden 
verebilen kahramanlar vardı o gece. İşte bu kahramanlardan 
birisi Erkan Pala. Elli iki yaşında, emekli olmuş ama hâlâ 
hayatın içerisinde aktif olan bir ticaret adamı.

Onu anlatanlar özellikle gençlere ve çocuklara çok değer 
verdiğini ve yardım etmeye çalıştığını söylüyorlar.

O gece televizyonda gördü olanları. Karanlık gecenin fitili 
ateşlendiğinde kalbinde zerre kadar korku hissetmemişti. 

* Aktör.
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52 yaşında
Emekli
İstanbul Saraçhane Meydanı’nda şehit oldu.



Son iki yıldır bir arkadaşıyla 
bayrak basıyorlardı. Meğer kendi 
üzerine ve şehitlere örtülmek 
üzere, 15 Temmuz’da meydanlarda 
elimize tutuşturmak üzere 
hazırlıyormuş bayrakları. 
Ezanlar semti Fatih’te doğdu. İstanbul’u fetheden şanlı komutanın 
kabri başında geçirdi çocukluğunu. Furkan, Harun, Sümeyye’nin babası. 
Ticaretle uğraşıyordu. Son iki yıldır bir arkadaşıyla bayrak basıyorlardı. 
Meğer kendi üzerine ve şehitlere örtülmek üzere, 15 Temmuz’da 
meydanlarda elimize tutuşturmak için hazırlıyormuş bayrakları.

Her daim ilkelerinin yanında olurdu, ne pahasına olursun olsun kırmızı 
çizgilerini çiğnetmezdi. Helal kazanmayı önceliyordu. Haksızlığa 
tahammülü yoktu. Sessiz ve sakindi. Her şeyi yumuşaklıkla çözmeye 
çalışırdı. Herkese halim selim davranırdı. Kavgacı değildi; doğru 
bildiğinden şaşmazdı. Son bir iki yıldır, “Yoruldum artık” diyordu. “Çekip 
gideceğim buralardan.” Meğer bizi hazırlıyormuş vedasına.

— Nurdan Özçelik, Kız Kardeşi
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dinimizin içini boşaltıyor, sanal ahiretlere berat veriyor, 
ağzından ‘Allah, peygamber, din, himmet’ lafı eksik olmayan 
müritlerini bu ihanete ortak ediyordu. İnsanları, emeksiz, 
çabasız hakkaniyetsizce ulaşılan mertebelerle ayartıyordu. 
Baskı, şantaj ve cinayetlerle yıldırıyordu. Ülkemizin her 
metrekaresine pislik bulaştırırken, Peygamber Ocağı denen 
asker ocağımızı da gözden düşürüyordu.

Bu derecedeki ahlâk dışılığı, gayri insaniliği, inançsızlığı 
Erkan’ın havsalası almıyordu. Bu kertedeki düşkünlüğü bir 
insana yakıştıramıyordu. Kendi uçaklarımızın Külliye’yi 
vurmasını dehşetle izliyordu. Telefonuyla saldırıyı filme 
alırken atılan ikinci bomba nedeniyle ölümcül bir şekilde 
yaralandı. Yakınlarından helallik istedi ve son nefesini 
vererek şehadet şurubunu yudumladı.

İkizi gazi Volkan Yiğit kendisiyle yapılan bir söyleşide 
‘Aynalarda ikizimin yüzünü görüyorum’ dedi. İzleyen 
herkesin gözleri dolmuş olmalı. Volkan’ın diğer yarısı artık 
yok. Otuz dört yaşındaydı. Arkasında eşini, iki masum 
yetimini, yeterince yaşanmamışlığını ve hasretini bırakarak 
gitti. Kur’ân’da defalarca tekrarlandığı üzere şehitler ölü 
değiller. Erkan’ın maddi varlığı sonlandı. Onun yeri artık 
Allah katında. Bir de gönül aynaları var. Erkan Yiğit ve diğer 
şehitlerin akisleri bu aynalarda kıpır kıpır.

Erkan Yiğit, sen ve benzerlerin sayesinde ülkemiz binlerce 
yıllık askeri kurumunun yıpranmadığını, Türkiye’de devletin 
dimdik ayakta durduğunu gösterdi. Bölgemizde ağırlığımız şu 
anda her zamankinden fazla. İkinci Kurtuluş savaşımızı fiilen 
başlatanlar sizlersiniz. Anadolu’nun medeniyet telakkisi 
bağlamında dünyaya edecek bir sözü var. Sizler sayesinde 
Türkiye’nin, Anadolu’nun yepyeni bir paradigmanın beşiği 
olması ihtimalinden büyük bir heyecan duymaya devam 
ediyoruz. Senin sayende Anadolu bu dünya için bir umut 
kaynağı olmaya devam ediyor.

Erkan kardeşim, gönül aynalarında gururla gülümsemekte 
çok haklısın.

Sadık Yemni*

ERKAN YIĞIT

“Aynalarda ikizimin 
yüzünü görüyorum.”

Darbeci asker kendi askerimiz değildi. Erkan’ın aklı bunu 
almıyordu. Üniformasında ayyıldız olan birinden bir kötülük 
bekleyemiyordu. Oysa darbeye kalkışanlar Türk askeri değildi 
artık. Küresel Egemenler’in kuklası olan bir hainin beyinlerini 
yıkadığı mankurtlara dönüşmüşlerdi.

Ezanı, bayrağı, bağımsızlığı yitirmemek için sokağa çıkan 
yürekli insanlar kendilerini bu uğurda feda ederek şehitlik 
mertebesine yükseldi. Allah’ın içimize üflediği nefesi yitirmiş 
canilerin karşısına nefesi muhkem yiğitler, Erkan Yiğit’ler 
çıktı. Kanlarını bu uğurda akıttılar. Erkan’ın bir ikizi vardı. 
Volkan. O da omuzuna isabet eden bir şarapnelle gazi oldu.

O gece Anadolu’da son bin yılda tezgâhlanmış en büyük 
ihanet sahneleniyordu. Sivil güç olarak Erkan, yakınları 
ve milletimiz bu ihanetin göbeğine dalarak karşı durdu. 
Mesele sadece tanka, topa, uçağa karşı koymaktan ibaret 
değildi. Siyonist ve Haçlı emellerinin vaizi ve yardakçıları 

* Yazar.
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Esnaf, 34 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Tam namaza durmuşlardı ki, 
havadan serseri bombalar 
yağmaya başladı.
Gönüllü erlerdi onlar. Bir an bile tereddüt 
etmeden, kazanç ya da kayıp hesabı gütmeden, 
gönüllerinde vatan ve bayrak sevgisiyle hainlerin 
karşısında saf tuttular. Yiğit kardeşler o gece 
Külliye’deki caminin çevresindeydiler. Gece 
boyunca yerlerini terk etmeden nöbete devam 
ettiler. Nöbet esnasında Erkan Yiğit yakınlarıyla 
helalleşirken “Ölmek var dönmek yok” diyordu.

Artık fecr yaklaşıyordu. Tesbihler çekildi, dualar 
edildi. Tam namaza durmuşlardı ki, havadan 
serseri bombalar yağmaya başladı. Peş peşe atılan 
bombalar namazdaki insanların yakınına kadar 
düşüyordu. Bunlar olurken Erkan duramamıştı 
yerinde oradan oraya koşturuyor, yardım çağırıyor, 
bir yandan da hainlerin yaptıklarını belgelemek 
adına telefonuyla çekim yapmaya çalışıyordu. 
İşte tam o esnada bombaların altında, hayatları 
boyunca hiç ayrılmayan ikizlere ayrılık düştü. 
Erkan şehit olmuş, al kanlara bulanmış yerde 
yatıyordu. Belki de o an Cafer-i Tayyar misali 
kanatlanmış göklere doğru süzülüyordu da biz 
göremiyorduk. Volkan da omuzundan yara almış 
gazi olmuştu. O menfur gecenin sabahı Erkan 
Yiğit gibi nice şehitler vardı bu vatan toprağının 
bağrına düşen. Volkan Yiğit gibi nice gaziler vardı 
bedeninde o gecenin izlerini ömür boyu taşıyacak 
olan…

Sare Tamgüney Ziyansız*

“Ölmek var  
dönmek yok!”

* Yazar.
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Allah’ın zirve ikramı şehitlik. Kâinatın sahibinden gelen bir 
ikramın dengi olur mu? Olmaz elbet ne şanlı lütuf, ne büyük 
makam. Şehidim siz sadece işgale karşı değil, vatanımıza ve 
canımıza kastetmiş katiller eli ile milletimizin yok edilmesine 
karşı direndiniz ve şehit oldunuz. Sessizce karanlığa 
karışanlardan, karanlıkları içine hapsetmiş bedbahtlardan 
değil, nura gark olanlardan oldunuz. Vatan için, bayrak için, 
istiklâlimiz için hepimiz adına şehit oldunuz. İşte bu yüzden 
15 Temmuz sizin şanlı şehit oluşunuzun destansı günüdür. 
Kabul buyurursanız aciz ağızlardan dökülen Yâsîn’lerden, 
hatimlerden oluşan hediyelerimizi kabul günüdür. Kabul 
buyurun.

Bahadır Yenişehirlioğlu*

EROL INCE

İnce Bir Şehadet Yürüyüşü

15 Temmuz sizin şanlı şehit oluşunuzun 
destansı günüdür. Kabul buyurursanız 
aciz ağızlardan dökülen Yâsîn’lerden, 
hatimlerden oluşan hediyelerimizi kabul 
günüdür. Kabul buyurun.

* Yazar.
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Polis Memuru, Özel Harekat Dairesi
48 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Bundan böyle ince ailesinin 
sofrasında bir tabak eksik 
olacak ancak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kahramanı 
bir artmış olacaktı…

Kırk sekiz yaşında ve Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda görevliydi. Evli ve iki evlat 
babasıydı. Dalmayı ve yüzmeyi sever, dalgıçlar 
eğitirdi. Vaktinin çoğunu oğulları ve ailesiyle 
geçirirdi. Her erkek gibi futbola merakı vardı, 
bazen oynar ama daha çok izlerdi. On beş 
Temmuz gecesi hainler sinsi planları devreye 
sokuyorken, İnce ailesi birlikte vakit geçiriyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tüm personeli göreve 
çağırınca, Erol İnce de bir an evvel görevde 
olabilmek için bir çırpıda hazırlanıp çıktı evinden. 
Görev yerine gideli kısa bir zaman olmuş 
teçhizatını henüz almışken, darbecilerin vatanı 
canı pahasına koruyacaklarını bildiği için hedef 
seçtiği Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, hava 
saldırısına uğradı.

Bundan böyle İnce ailesinin sofrasında bir tabak 
eksik olacak ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kahramanı bir artmış olacaktı…
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Türkiye, Cumhurbaşkanımızın ‘paralel devlet yapılanması’ 
olarak nitelediği terör örgütüyle mücadele sürecine devam 
ediyordu. Bu mücadeleyi kendine dert edinmiş dostlarımız, 
arkadaşlarımız vardı. Sadece bürokratik akıl bu mücadelede 
yeterli değildi. Vatana aşkla, devlete sadakatle bağlı olmak 
gibi bir duygunuz yoksa her şey kuru bir davadan ibaret kalır. 
Erol Bey, vatana aşkla bağlıydı.

Saat 22.30’da Erol Bey beni aradı ve “hocam ne oluyor?” diye 
sordu. “Darbe oluyor!” dedim. 

Sonrasında abdest aldım, silahımı aldım ve eşimle 
helalleştim. Evimin hemen yanında, Erol Bey’in evi vardı. 
Evini çok kullanmıyordu, bu yüzden onun evinin daha 
güvenli olacağını düşündüm. Oğlumu ve eşimi onun 
evine göndermek istedim. Erol Bey ile konuştum. “Tamam, 
daha iyi olur” dedi. O gece Mücahit Bey ve Yalçın Bey ile 
buluşacaktık. Sonra onlar geldiler, komşum Beşir Atalay Bey 
geldi. O an kendiliğinden bir kriz masası oluştu. Teşkilat 
mensuplarımızı arayarak meydanlara yönlendiriyorduk. 
Radyo ve TV programlarına bağlandık. Sonra Erol Bey bir 
daha aradı ve “Ben çıkıyorum” dedi. Tabii, bir şey diyemedim 
o an. Çünkü hepimiz çıkıyorduk. Belli bir süre sonra Cevat 
Bey aradı “Ağabeyime ulaşamıyoruz. Haydarpaşa Numune 
Hastanesi’nde diyorlar ama ulaşamıyoruz” dedi. Ben hemen 
ilgili makamları aradım. O gün bürokraside birçok kişiye 
ulaşmak zordu.

Arkadaşımız Prof. Dr. Lütfü Orhan Bey ile görüştüm. Acı 
haberi Lütfü Bey’den aldım ve sonrasında Erol Bey’in şehit 
olduğu haberini kardeşi Cevat Bey’e ilk ben söyledim. 

Adam gibi adam...

Mahir Ünal*

EROL OLÇOK

Güzel olan bir şey sözcüklerle ifade edildiğinde, güzelliğinden 
bir şeyler yitiriyor sanki. Onun hakkında susmak, 
konuşmaktan daha değerli gibi hissediyorum çoğu zaman.

O benim ustam, dostum, yol arkadaşımdı.

O çok güzel bir insandı.

Konuştuğumda onunla ilgili anılarımın büyüsü bozulacakmış 
gibi hissediyorum. Bu yüzden onunla ilgili şimdiye kadar pek 
konuşmadım. Konuşmak da istemedim açıkçası. Belgesel için, 
röportaj için, kitap için aradılar, “Çok yakındınız, en azından 
birkaç kelime söyleseniz.” dediler, söyleyemedim.

Şimdi şehadetinin üzerinden tam bir yıl geçmiş ama dün gibi 
hatırlıyorum.

15 Temmuz gecesiydi. Her birimiz darbe girişimini haber 
aldığımız andan itibaren ülkemizin neyle karşı karşıya 
olduğunu anladık. Türkiye’nin uzunca zamandan beri vermiş 
olduğu bir mücadelenin en zorlu anıydı.

* AK Parti Tanıtım Medya Genel Başkan Yardımcısı,
Kahramanmaraş Milletvekili.
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Reklamcı
54 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



helalleştik. O an benim için çok kıymetliydi. O gecenin ertesi, 
beraberce İstanbul’a döndük ve cuma günü şehadet şerbetini 
içti.

Erol Bey’in benim için özel bir yönü var. Biz yıllarca çok yakın 
çalıştığımız için dostluğu benim için nefes almak gibiydi. 
Nasıl aldığınız havayı kaybettiğinizde nefes alamazsınız 
ve havanın önemi daha da anlaşılır, onu kaybettiğim an 
onun benim için ne büyük anlam ifade ettiğini bir kez daha 
anladım.

Erol Bey özel bir adamdı. Mesela bir sorun yaşadığınızda, bir 
anda o sorunu anlamsızlaştırırdı. Coşkusu, sevinci, hayata 
meydan okuyan duruşu, etkileyici sözleri ile sorununuzu 
buharlaştırırdı. Yüreğinize umut aşılardı. Bir anda “Evet ya, 
biz bu sorunu aşarız” diye düşünmeye başlardınız.

Abdullah’ı “kralım” diye severdi, Emir’i “prens”, Şamil’i ise 
“şehzade”… Onlara bunu hissettirirdi. O dostuna dostluğunu, 
evladına babalığını, annesine evlatlığını hissettirirdi. Ve 
herkesle hak ettiği şekilde ilişki kurardı. Eğer birisi ihanet 
etmişse ona da hainliğini hissettirirdi. İnsanlarla o kadar 
sahici bir ilişki kurardı ki; insanlar kendi gerçek yüzlerini 
onun aynasında görürlerdi. Bu çok kıymetli bir özellik… Hiç 
kimseye hak etmediği şekilde davrandığını görmedim. Eğer 
bir kişiye sert bir şekilde davranırsa, o kişi bilirdi ki onu hak 
etmiştir. Birine sevgi gösteriyorsa, o kişi mutlaka o sevgi ve 
şefkati hak etmiştir.

Korkusuz bir adamdı, bir fişek gibi yaşadı ve bir fişek gibi 
göçtü bu dünyadan.

Onun ölümü bana ölümü sevdirdi. Yani bir gün onunla 
yeniden karşılaşacağım düşüncesi ölümü bana daha yakın, 
daha sevilir hale getirdi. İnsan para, mal, mülk biriktirmekten 
daha çok dostluk ve kardeşlik biriktirmeli. Bize çok şey öğretti 
dedim ya, ölümü de bize çok şey öğretti. Duam, inşallah 
dostluğumuzun ahirette de cari olmasıdır.

Hepimiz onu çok özlüyoruz. Şehadetlerinin birinci yılında onu 
ve “kral oğlu” Abdullah Tayyip’i bir kez daha hasretle, sevgiyle 
anıyorum.

Şehitler ölmez.

Makamları yüce olsun.

Bu hayatta benim için ikinci en zor şeydi. İlki annemi 
kaybettiğimiz zamandı. Menderes ağabeyim askerdeydi. Ona 
annemi kaybettiğimizi söylememiştik. Askerden geldiğinde 
söylemiştik. Sonra Cevat Bey Abdullah Tayyip’i sordu. Tekrar 
konuştum Lütfü Bey ile… O da şehit olmuş…

O an her şey durdu. Telefon konuşmaları durdu, insanlar 
durdu, zaman durdu. Sadece “Allahuekber” dediğimi 
hatırlıyorum. “Allahuekber” dediğimde etrafımda Erol Bey’in 
çok yakın dostları Yalçın Bey, Mücahit Bey ve Beşir Bey vardı 
ve ne olduğunu sordular. Cevap veremedim. İşte o an her şey 
bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti.

Erol Bey ile ilk tanıştığımız an geldi gözümün önüne. 
Gülümsemesi, kendine özgü tavrı, özgüveni, neşesi ve böyle 
şövalye yürüyüşüyle odaya girişi. Ağabeyim aracılığıyla 
tanışmıştık. 1992’de ortak bir reklam ajansı kurmuşlardı. 
Ben o yıllarda Florya Tevfik Ercan Lisesi’nde öğretmenlik 
yapıyordum. Ajansa gitmiştim; kapıdan gülümseyen ve 
gülümsemesine bir heybetin, coşkunun, özgüvenin eşlik 
ettiği bir adam girmişti. Ve sonra onunla yaşadıklarımız, 
paylaştığımız acı ve sevinç dolu günler, dostluklarımız, 
sohbetlerimiz.

O kadar çok şey vardı ki… Bir an hepsi gözümün önünde 
uçuşmaya başladı.

O sene Ramazan ayı boyunca görüşememiştim kendisiyle. 
Umreye gitmişti. Oğlum daha yeni dünyaya gelmişti ve Erol 
Bey de çok mutlu olmuştu. Şule Hanım’la evlenmemize 
Erol Bey vesile olmuştu. Israrlı davetini kıramayarak 
Assos’a gittim. Ve biz Assos’ta, 1992’den o güne kadar adeta 
dostluğumuzun karşılıklı ibrasını yaptık ve helalleştik.

“Buraları yaptık Hocam ama” dedi “buralar bize kalmayacak”. 
Dedim ki, “Ya şaka yapma biz seninle 80’e kadar yaşayacağız, 
kalbinde stent var diye mi böyle konuşuyorsun?”. “Hocam ben 
şehit olmak istiyorum” dedi. Dedim ki, “Seni askere almazlar, 
sen nasıl şehit olacaksın?” Hep şehadet vardı aklında, hep 
onu söylerdi ve birçok insana da bunu söylemiştir.

15 Temmuz şehitleri ile ilgili genel olarak böyle bir ayan 
beyan hali vardır. Sanki hepsi “şehadet onlara ayan olmuş 
ve bunu beyan etmiş” gibiydiler. Ben bütün şehitlerle ilgili 
bunu hep duydum, aynı şeyi Erol Bey’de de gördüm. Orada 
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Oğuz” bu isim/sıfata bürünmüş, Allah’ın lütuf deryasında 
mânevî dirilerden(Bakara, 154) olmuştur. Ve arkada kalıp henüz 
kendilerine katılmamış olan bizlere, korku ve üzüntüden 
uzak olduğunun müjdesini vermektedir.(Âl-i İmrân, 170) Ey ölümü 
ve hayatı bir imtihan(Mülk, 2) olarak önümüze koyan Rabbim! 
Vatanının ekmeğini yediği gibi, uğruna kurşun da yemekten 
kaçınmayan bu yüce gönüllü fedakâr kahraman “Eyüp 
Oğuz”a rahmetinin kapılarını sonuna kadar aç! Âhiretteki 
şefaatine bizi kavuştur. Başta ailesine, çocuklarına ve 
sevdiklerine “Eyüp Sabrı” nasip et! Ve ülkemizi, milletimizi 
“Allah ile aldatanların” tuzaklarından koru! Çünkü Sen 
herşeye şahitsin.(Burûc, 9)

Sırat’ı dünyada geçti
Necmettin Şahinler*

EYÜP OĞUZ

“Sırat” sadece âhirete özgü olup üzerinden geçenlerin 
kurtulacağı bir köprü değildir. İdrâk edene, yaşadığımız dünya 
da bir “Sırat”tır. İşte, dünyada “Sırat”ı geçenlerden biri de, 
15 Temmuz gecesi darbeyi duyduğunda tereddütsüz göreve 
koşan “Eyüp Oğuz”du. O geceki duruşu, onun “Sırat”ı oldu. 
Böylece “Eyüp Oğuz”, Kur’ân’ın “onlar ne güzel arkadaşlar” 
dediği nebîler, sıddıklar, şehitler ve salihler arasına/sırasına 
karıştı.(Nisâ, 69) Aslında ilk şehadetini zaman öncesi boyutta 
yapmıştı “Eyüp Oğuz.” Allah ile insanın ezelî sözleşmesinde, 
“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”(A’raf, 172) sorusuna “Evet” 
diyenlerdendi. Bazıları dünya hayatına geldiğinde bu “ezelî 
şehadeti” unutmuşlardı ama “Eyüp Oğuz” unutmayanlardandı 
ve o gece, Allah’ın hakîkatine “kendi varlığını” şahit kılarak 
sözünü yerine getirdi. Ne uçaklar onu korkuttu, ne kurşun 
yağmurları, ne de geride bıraktığı eşi ve iki çocuğunun 
endişesi. “Tarihin kalbi” olmak böyle bir cesaretti.

Allah’ın güzel isimlerinden biri de “Şehîd” ismidir ve “her 
şeye tanıklık eden yegâne şâhit” demektir. Şimdi “Eyüp 

Allah’ın güzel isimlerinden biri de 
“Şehîd” ismidir ve “her şeye tanıklık eden 
yegâne şâhit” demektir. Şimdi “Eyüp 
Oğuz” bu isim/sıfata bürünmüş, Allah’ın 
lütuf deryasında mânevî dirilerden 
olmuştur.

* Yazar.
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Polis Memuru, Özel Harekat Dairesi
45 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



15 Temmuz gecesi istirahat 
günüydü. Gelen görev emriyle 
cuntacı askerlerin darbe 
girişiminden haberdar oldu 
ve hızla görev yerine ulaştı.
Polis Memuru, 45 yaşında, evli ve iki çocuk 
babasıydı. 15 Temmuz gecesi istirahat günüydü. 
Gelen görev emriyle cuntacı askerlerin darbe 
girişiminden haberdar oldu ve hızla görev yerine 
ulaştı. Uçaklar, helikopterler sürekli bomba 
yağdırıyordu. Bir şarapnel parçasıyla sonsuzluğa 
yürüdü.
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Eşi Moritanyalı kendisi Karadenizliydi, 
deli akıyordu kanı. Televizyondaki haberi 
gördüğünde öfkelenip ayağa kalktı, 
oturmak ağır geldi.
Kardeşleriyle çıktı sokağa. “TRT’yi ele geçirmişler” dedi biri, 
oraya gittiler. “İstanbul uyuma! Memleketine sahip çık!” 
diye slogan attıkça o, şehir uyanıyordu. TRT’ye geldiklerinde 
binlerce insan vardı artık ve bağırıyorlardı: “Ya Allah Bismillah 
Allahuekber! Ya Allah Bismillah Allahuekber!” Duymuyordu 
hainler, sivil direnişe sağırdılar. Görmüyordu hainler, gerçeğin 
yüzüne kördüler. Ateş açıyorlardı gelmesinler diye üstlerine. 
Polis barikat kurmuş, korumaya çabalıyordu insanları. 
Fahrettin Yavuz durmadı. Aştı barikatları ve atıldı öne. 
Başından vurdu onu kör ve sağırlar. Alıp başını gitti sonsuzluk 
diyarına Fahrettin, rezillik hainlerin başına kaldı.

Ali Murat Binark*

FAHRETTIN YAVUZ

“Şimdi ölmezsek ne zaman 
öleceğiz!”

Yorulmuştu bütün gün çalışmaktan. Ama eve girdiği anda, 
kapıyı açan eşi ve çocukları unutturuverdi her şeyi. Ali’yi 
kucağına aldı, Mahmut’u çekti yanına, “Okuyun!” dedi. 
Başladılar hep birlikte: “Trabzon’un aşkına, şimdi eller havaya! 
Geliyor Trabzon’um, estiriyor fırtına! Benliğim bordo, kalbimse 
mavi. İşte tam karşından Karadeniz faslı! Değil yirmi üç sene, 
elli sene bekleriz! Biz Karadenizliyiz, herkesi yeneriz!”

Eşi Moritanyalı kendisi Karadenizliydi, deli akıyordu kanı. 
Televizyondaki haberi gördüğünde öfkelenip ayağa kalktı, 
oturmak ağır geliyordu ona. Bir şeyler yapması lazımdı! 
Çocuklarına baktı önce, sonra eşine. Hemen çıkar giderdi 
şimdi, ama onlar… Dakikalar geçiyor ama dakikalar, 
geçmiyordu. Çağrıyı duyduğunda daha fazla dayanamadı, attı 
kendini sokağa. Komşuları durdurmaya çalıştı onu: “Gitme, 
bir şey olacak!” O sadece şunu söyledi: “Şimdi ölmezsek, ne 
zaman öleceğiz!”

* Yazar.
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Serbest Meslek
36 yaşında
Harbiye, İstanbul Radyosu önünde şehit oldu.



Vatanın bize şimdi 
ihtiyacı var. Şimdi 
ölmezsek ne zaman 
öleceğiz!
İş yerinden eve yeni dönmüştü, 36 yaşındaydı. Eşi 
ve 10 ile 5 yaşlarındaki çocuklarıyla ilgilenirken, 
televizyondan darbe girişimi olduğunu öğrendi; 
“meydanlara çıkın!” çağrısını duyar duymaz hiç 
tereddüt etmeden, kardeşlerini de çağırarak 
yürüdü. Komşuları, endişelenip, “Gitme, bir şey 
olacak!” diye uyarırken, o sadece şunu söyledi: 
“Vatanın bize şimdi ihtiyacı var. Şimdi ölmezsek 
ne zaman öleceğiz!” Harbiye İstanbul Radyosu 
binasının önünde, vatandaşı hainlerin açtığı 
ateşten korumak isteyen polisle karşılaştı fakat 
barikatları önemsemeyip öne atıldı.
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Nefesi tutmayı, korkmamayı öğretti genç polislere. Özel 
Harekât’ta hâlâ Faruk Demir’in notlarıyla eğitim veriliyor.

Düşman karşıdan gelince kimse bileğini bükemezdi Faruk 
Demir’in. Ama hıyanetin böylesine hazırlıklı değildi. Yan 
yana çarpıştıkları, kol kola yürüdükleri, beraber operasyon 
yaptıkları ‘üniformalı’lara karşı hazırlığı yoktu. Hıyanete 
aklı yetmezdi ki. Onun aklından geçmeyen, hainlerin aklının 
hepsiydi, ne yazık ki…

O gece mesai arkadaşı Zafer Koyuncu aradı evi. Birkaç dakika 
içinde kapının kapandığını duydu eşi ve çocukları. Arkadan 
kapanmıştı kapı. Sessiz ve vedasız çıkıp gitti. Vazife olunca, 
kimseyi rahatsız etmezdi. Birkaç dakika içinde yerini aldı, 
mevzilendi. İlk patlamanın ortasında buldu kendini.

Eşi Semra Hanım da Özel Harekâtçı. Son patlamadan 15 
saniye önce konuştular. “Dikkat et!” diyebildi eşi sadece. 
“Göreve gideceğiz, konuşamam” oldu son sözleri.

Görevini şerefle tamamladı. Bize devretti vatan nöbetini…

Asım Akıncı*

FARUK DEMIR

“Şehadeti sevdi...”
Adı bir duanın avuçlarında doğdu. İyiyi kötüden ayırsın diye. 
Çirkinin yanında güzeli fark etsin diye. Hz. Ömer gibi yiğit 
olsun diye, Ömer’e kardeş bir adı oldu. Sevdi. Vatanını sevdi. 
Eşini sevdi. Çocuklarını sevdi. Şehadeti de sevdi.

Arazide olmaya can atardı. Sıcak temas içindeydi hainlerle. 
Ateş altında, çadırda nöbetler tuttu. En yakın arkadaşları 
gözünün önünde şehit düştü. Soğukkanlılıkla direndi 
düşmana. Hendekli tuzakları bozdu. Yeni dönmüştü 
Nusaybin’den, sınır nöbetinden. Şehadetin eşiğinde beklemişti 
dokuz ay. Sonsuzluğa şehit diye doğumu Gölbaşı’nda Özel 
Harekât’ta olacakmış; nereden bilsin?

Gözünü budaktan sakınmayan bir vatan evladı Faruk Demir. 
Vatan aşığı. Gez göz arpacık diye diye geçti ömrü. Silahın 
dürbünün çizgilerinin çatısında hep düşman oldu. Tetiği 
vaktinde çekmeyi öğretti. İşaret parmağını kuğu gibi alıştırdı 
tetiklere. Keskin nişancılık dersleri verdi Özel Harekât’ta. 

* Yazar.
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Polis Memuru, Özel Harekat Dairesi
51 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Eşi Semra Hanım da özel 
harekâtçı. Son patlamadan 
15 saniye önce konuştular. 
“Dikkat et!” diyebildi eşi 
sadece. “Göreve gideceğiz, 
konuşamam” oldu son 
sözleri. 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığı kadrosunda 
görevliydi polis memuru Faruk Demir, 51 
yaşındaydı. Özel Harekât’tan Zafer Koyuncu 
telefonla kendisini çağırdı ve hiç tereddütsüz 
evden çıktı. Kendisi gibi polis olan eşi ve iki 
çocuğunu bırakıp çıktığı o 15 Temmuz gecesinde 
vatan nöbeti uğruna şehit oldu.
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Alçakça bir zalimliğin gecesi köprülerde, havaalanlarında, 
caddelerde tuzaklar kuruluyor özgürlüğüne âşık bir millet 
için. Hain çehreler silahlar doğrultuyor, onları kanlarının 
içinde gömebilmek için. Anneleri şehit edip evlatları yetim 
bırakıyor, evlatları şehit edip babaları feryatlara boğuyor.

Kaç kurşun yağıyor Fatih’in bedenine o gece? Yıkılıyor bir 
gövde daha vatan için, özgürlük için. Kan düşüyor yere bir 
kez daha. Onun adı bir dua idi: “Fatih olsun!”du; “gerçeğin 
üzerindeki örtüyü kaldırsın”dı, “hakikate erişmeye engel 
olanları yok etsin”di, “huzur ve barışı yaysın!”dı. Dua dua 
yükseldi adı. Toprağı vatan yapacak adanmışlığın yadı oldu 
adı. “Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” sözünün 
hakkını vermeye ahdetti. “Niye ben?” demiyor şehitlerin 
hiçbiri. Fatih de öyle. “Önce ben!” diye siper ediyor çıplak 
avuçlarını vatanının namusu için. O düşüyor, ruhu yüceliyor.

Bize sadece anlatması kalıyor; utana sıkıla yazıyoruz adını. 
Biz öleceğiz, kesin; onlar ‘hiç ölmeyecekler’ listesinde. 

Ilknur Demirci*

FATIH DALGIÇ

“Önce ben!”

Adı bir dua idi: “Fatih olsun!”du; 
“gerçeğin üzerindeki örtüyü kaldırsın”dı, 
“hakikate erişmeye engel olanları yok 
etsin”di, “huzur ve barışı yaysın!”dı. Dua 
dua yükseldi adı. Toprağı vatan yapacak 
adanmışlığın yadı oldu.

“Toprak eğer uğrunda ölen varsa 
vatandır” sözünün hakkını vermeye 
ahdetti. “Önce ben!” diye siper ediyor 
çıplak avuçlarını vatanının namusu için. 
O düşüyor, ruhu yüceliyor. 

* Yazar.
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26 yaşında
İstanbul/Sabancı Polis Merkezi
önünde şehit oldu.



Bir polis arkadaşı ile 
buluştu o gece. Bir süre 
sonra geceye beraber 
başladığı arkadaşıyla ayrıldı 
dünyaları.

Fatih Dalgıç, genç bir polis ama hayalleri vardı. 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon okuyacaktı. 
İnsanlara sağlık, huzur dağıtacaktı. Yapıyor 
olduğu polislik de hayalini kurduğu meslek de 
korumak, kollamak üzerineydi.

Bir başka polis arkadaşı ile buluştu o gece. 
Başladıkları gibi devam etmedi gece. Her 
yerdeydi hainler, her yerde. Pusu kurmuşlardı. 
Zorbalık ediyorlardı. Kendi milletine namlu 
doğrultuyorlardı. Hayaller, umutlar beklerdi ama 
vatan beklemezdi. Savunma zamanıydı. Herkesle 
beraber o da sokaktaydı. “Güvensiz, gitmeyin!” 
uyarılarını umursamadı. Zaten tehlikede iken 
yanında olmak lazımdı ülkenin. Öyle yaptı. Bir 
süre sonra geceye beraber başladığı arkadaşıyla 
ayrıldı dünyaları. Düştüğü yerde milletin onuru 
ayağa kalktı.
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FATIH KALU
Ahmet Ataç*

“Silahım yoksa da  
canım var!”

Bir civan, bir delikanlı, aslanlar gibi bir vatan sevdalısı. Şairin 
deyimiyle “arşa değen bir baş”. Fatihler yetiştiren medeniyetin 
dal uçlarında taze bir gonca. Öğrenci. Ümitleri var bahar 
kokulu. Hayalleri var gök mavisi.

Gerede’de İzzet Baysal Üniversitesi’nde bilgisayar 
mühendisliği okuyordu. 15 Temmuz sabahı, çağrılmış 
gibi, arkadaşını da yanına alarak Ankara’ya geliyor. Eve 
vardığında, annesinin ve kız kardeşinin ağladığını görüyor. 
“Ne oluyor?” diye sorunca, darbeyi haber veriyor annesi. 
“Cumhurbaşkanımızı da Adnan Menderes gibi asacaklar!” 
diyor. Kız kardeşi Zehra ise, “Kur’ân’ımızı elimizden alacaklar, 
namazımıza engel olacaklar!” diye sızlanıyor.

Önce babasının gözlerine bakıyor Fatih. Babasının gözleri 
“gitme, kal!” der gibi bakıyor. Cevabı hazır: “Baba sen, şu kadar 
yıl vatan ve bayraktan bahsedersin, şimdi de gitme diyorsun” 
deyince izni koparıyor. “Gideceksin ama keleşin var mı?” diye 
soruyor. “Keleşim yok ama canım var!” diye karşılık veriyor. 

Herkesle helalleşerek yola çıkıyor. Doğruca Külliye’ye koşuyor. 
15 Temmuz gecesi, “müşterisini Allah bilenler için canların 
satıldığı” pazarın ortasında buluyor kendini.

O gece, kırk yıldır tezgâhlarında ödlek, tedbirci, korkak bir 
güruh yetiştiren kan emicilerin kirli emellerini sergiledikleri 
geceydi. Sessizliğin alçak uçuşlarla, tank gıcırtılarıyla 
bozulduğu gece, münafıkların makyajının döküldüğü, 
hainlerin maskesinin düştüğü geceydi. “İşte o an bu an” 
dedi. “Hakiki imanı elde eden insan kâinata meydan okur!” 
düsturunun tecellisiyle bir ok gibi fırladı yerinden.

Necip Fazıl’ın deyimiyle “Kim var?” denildiğinde, hemen “Ben 
varım!” diyecek bir gençliği temsil için yürüdü. Bu cennet 
vatanı karanlık adamların kirli hesaplarına yedirmemek 
için, hainlerin planlarını kafalarına geçirmek için kalktı. Milli 
iradeye sahip çıkmanın sorumluluğunu yüreğinde hissederek 
tarlasını yakan muhtar Hicabi, Saraçhane Meydanı’ndaki 
heyecanı “şimdi tavaftayız” diyerek ateşleyen İlhan Varank 
gibi, “Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz” diyerek tanklara 
meydan okuyan Türkân Hanım gibi, olması gereken yerde, 
olması gereken vakitte oldu Fatih.

Şehadet şerbetine arının çiçeklere uçuşu gibi hızla uçtu. 
Şehadet meydanına düğüne gider gibi gitti Fatih. Kendinden 
sonrakilerin bahtını açmak için, Fatih olmanın hakkını 
vermek için koştu, koştu. Darbeyi bile bedavaya getirmek 
isteyen hainlerin kurşunlarına çelikten bir kalkan oldu. Diğer 
masum sivillerle beraber mânâ âleminde Allah diye atan bir 
yüreğe dönüştü. Ölümsüzlüğe giden yolda gülerek başladı 
kutlu yolculuğuna. “Sadıklarla beraber olun!” çağrısına 
uymanın mutluluğuyla. “Kâinatın Efendisi”ne komşu olacak 
olma tesellisiyle düştü vatan toprağına...

Artık bu cennet vatanda onun adı yaşayacak. Her Fâtiha’dan 
nasibini alacak Fatih. Yeni doğan bebeklerde yaşayacak adı. 
Yüreklerde yeşerecek hatırası, sevgiyle, muhabbetle, aşkla...

* Prof Dr., Celal Bayar Üniversitesi.
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Üniversite Öğrencisi, 21 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Önce babasının gözlerine bakıyor 

Fatih. Babası “gitme, kal!” der gibi 

bakıyor. Cevabı hazır: “Baba sen, 

şu kadar yıl vatan ve bayraktan 

bahsedersin, şimdi de gitme 

diyorsun” deyince izni koparıyor.

Üniversite öğrencisi. Gerede’de İzzet Baysal 

Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği okurken, 

15 Temmuz sabahı Ankara’ya dönmek üzere yola 

çıktı. Akşam eve varınca, annesini ve kız kardeşini 

ağlar halde buldu. Darbeyi öğrenince taksi 

şoförlüğü yapan babasından izin alarak Külliye’ye 

doğru yola çıktı. Babası Erdal Bey de taksisiyle 

hastanelere yaralı taşıdı. Fatih Külliye’de şehit 

düştü.
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“Dersini çalış oğlum bilgisayarda oyalanma!” diyen annesine 

gülümsedi Fatih. Bilgisayar mühendisliğine girmişti o sene. 

Oysa pilot olmak yatıyordu gönlünde, defalarca sınava girdi 

sonradan. Gökyüzünde eşlik edecekti bulutlara. Ağaçlara, 

nehirlere, dağlara tepeden bakacak, insanı görecekti.

İnsan! Ne kadar küçüktü! Sonunda istediği oldu pilotluğa 

kabul edildi. İstinyeli, ailesinin küçüğü, mahallenin sevilen 

delikanlısı. Artık Sarıyer semalarında viril yapıp spiral dalışa 

geçişlerini hayal ediyordu.

15 Temmuz’da gireceği bir imtihanı daha varmış meğerse. 

Sevine sevine, içinde bin ümitle, babasıyla vedalaşarak 

gitti sınava. İstanbul’da karanlık kol geziyordu o gece. 

Yaralıları taşıdı hastaneye. Sevdalıydı vatanına, pilot olmak 

için yılmayan yüreği vatanını bırakır mıydı? Gene döndü 

meydanlara. Pusudaki hainlerin kurşunları bedenine ulaştı, 

önce boynuna sonra göğsüne.

“Uçuş Sınavı”
Songül Koç*

FATIH SATIR

Sonunda istediği oldu pilotluğa kabul 
edildi. İstinyeli, ailesinin küçüğü, 
mahallenin sevilen delikanlısı.

İstediğin yerlere uçabilirsin artık, Fatih, 
sen yüreğinle geçtin bu sınavı! En zor 
sınavın kazananı oldun. Tebrik ederiz; 
başka ne diyebiliriz!
Annesi minik oğlunu kucağında tutuyor, koklamaya bile 
kıyamadığı boynundan öpüp göğsüne bastırıyordu. Gözlerini 
açtığında şehit evladının kanıyla yıkanmış bayrağı sinesinde 
buldu.

İstediğin yerlere uçabilirsin artık, Fatih, sen yüreğinle geçtin 
bu sınavı! En zor sınavın kazananı oldun. Tebrik ederiz; başka 
ne diyebiliriz! 

* Yazar.
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Sivil
28 yaşında
İstanbul Borsası önünde şehit oldu.



İstediğin yerlere uçabilirsin 
artık, Fatih, sen yüreğinle 
geçtin bu sınavı! En zor 
sınavın kazananı oldun.
Tebrik ederiz; başka ne 
diyebiliriz!

“Hainlerin topu tüfeği 
vardı ama benim 

oğlumun yüreği vardı.” 
— Turan Satır, Babası

Henüz 28’inde gencecik, umut dolu bir isim Fatih Satır. 
O gece de arkadaşlarıyla birlikteyken vatanın hainler 
tarafından kana bulandığını görünce, arkadaşlarıyla 
birlikte İstanbul Borsası’na geldiler. Yaylım ateşinin 
yoğun olduğu dakikalarda olay yerine doğru ilerleyen 
Fatih Satır, açılan ateş sonucu boynundan ve göğsünden 
kurşunlandı. Arkadaşları onu hastaneye yetiştirdi ancak 
o şehitlik mertebesine ulaştı. Genç yaşında, hayal ve 
umutlarla dolu hayatını şehadetle taçlandıran Fatih Satır, 
ailesi ve çevresinin onur kaynağı.
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evine yeni girmiş, bu en acısı… Ardında dinmeyecek bir 
hasret bıraktı. Eşi sevmeye kıyamazken, onu toprağa koydu.

Çiçek solar, insan ölür, kural budur, ama bu vakitsiz ölümler 
niyedir? Niyedir yedi düvelin çirkin oyunlarla bir ülkeye 
saldırdığı? Ülke işgal edilince, ne yar kalır, ne yer, ne hayat, ne 
onur, bunu bilerek girmiş olsa gerek mesleğine.

Ama kim bilebilirdi, bizi koruyacak yiğitlerin alçak bir 
saldırıda, kardeş kurşunu ve hainliğiyle yok edileceklerini? 
Sayıların yalan söylediğini bilmedi, matematikçi oğul. 
Kardeşin kardeşe hainliğini bir an sezmiş olsa da, o bir andan 
ikinci ân’a geçemedi, en yüce makamı aldı, kandan kına 
yakıldı o gece, yaşlısı genci, askeri sivili, görevlisi görevsizi, 
vatan söz konusu olunca tankların, silahların, ölümün 
karşısında duran nicesine…

O gün ailesiyle geçirdiği güzel bir gündü, ardından göreve 
gitti. Asker kılıklı teröristlerin işgal haberi gelince, teyakkuza 
geçtiler. Diğer arkadaşlarıyla teçhizat kuşanıp, çık emri 
beklerken, terörist pilotların F-16 savaş uçaklarıyla yaptığı 
hava saldırısında çoğu şehit oldu. Özel Harekatta canlarına 
kastedilenler 80 milyona eşit oldu.

Vatan dediğin nedir, ey Ferhad? Sen ki, dağı delenin adını 
taşırsın, vatan denen o Kâbe uğruna, canından geçtin, dağı 
taşı deldin, kalanlara bir vatan verdin.

Senin hakkın ve senin gibi 15 Temmuz işgalinde canından 
geçenlerin hakkı ödenir mi, Ferhad? Şimdi bütün Şirin’ler 
sana ağıt ve duada… Ölüm dediğin nedir peki? Bu sizinki 
ölmek midir? Kalanlara bir vatan bağışlayanlar ölür mü, 
Ferhad?

“Dağın ardında şiirin var.”

Ayşe Kilimci*

FERAMIL FERHAT KAYA

Ne güzel bir ad, hem adı hem soyadı hem mertebesiyle 
ne mutlu Feramil Ferhad Kaya’ya. (İlk adı, kale muhafızı, 
koruyucusu, ikinci adı aşk ile dağlar delen, soyadı da adlarına 
yaraşan, Kaya…)

Ömür dediğin nedir? Bir kurşun atımı, suya değen taşın 
halkalandığı. Kimi hikâyesini kendi yazar, ölüm gelir noktalar. 
Kiminden ömür esirgenir, şehadet bağışlanır, önce nokta 
koyulur, destanı sonra yazılır. Kader böylesinden eylesin, 
herkesi…

Güzel bir vatana güzel bir oğul, en zor bilimin yolunda yürüdü, 
herkes hayatın içinde ölüme yürürken, o zamansız, amansız, 
alçaklar elinde ölse de, ölümün içinden hayata yürüdü, 
hepimizden diri, diri olduğuna vatan ve onca insan tanıktır…

Matematik okudu, ama polis olmayı yeğledi. Bir güzel oğul idi. 
O gerçek dünyada; biz yalan dünya insanları onun fotoğrafına 
bakıyoruz, boylu poslu, yakışıklı, güzel bakışlı, üstelik dünya 

* Yazar, Sosyal Hizmet Uzmanı.
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Polis Memuru, Özel Harekat Dairesi
28 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Sayıların yalan söylediğini 
bilmedi matematikçi oğul. 
Kardeşin kardeşe hainliğini bir 
an sezmiş olsa da, o bir andan 
ikinci ân’a geçemedi, en yüce 
makamı aldı, kandan kına 
yakıldı o gece.
Yirmi sekiz yaşında ve yeni evliydi. Henüz çocuğu 
yoktu. Üniversitede matematik bölümünde 
okumasına rağmen polis olmayı tercih etti.

15 Temmuz günü, ailesiyle güzel bir gün 
geçirdikten sonra göreve gitti. Bir grup asker 
kılığına girmiş teröristin darbeye kalkıştıkları 
haberi üzerine teyakkuza geçtiler. Arkadaşlarıyla 
birlikte teçhizatını donanıp çıkış emrini beklediği 
sırada teröristlerin kontrolündeki F-16 savaş 
uçaklarının yaptığı hava saldırısında şehadete 
erdi.
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FERDI YURDUSEVEN
Halise Mutlu*

Bayrağına sarılarak koştu 
şehitliğe...

* Sosyolog.

Sinop’tan Samsun’a, Samsun’dan İstanbul’a uzanan, 15 
Temmuz’da sonsuzluğa kanatlanan bir hikâye onunki.. Geride 
gözü yaşlı bir eş, anne-baba, bir minik evlat, bağımsız bir 
Türkiye bırakıp şehitliğe uzanan kutlu bir hikâye…

Akşam saatlerinde gelmişti evine, eşine, yetimine. 
Sonra haberdar oldu işgal ve ihanet girişiminden. 
Cumhurbaşkanı’nın sesiyle harekete geçti: “Milletime de 
bir çağrı yapıyorum, milletimizi illerimizin meydanlarına, 
havalimanlarına davet ediyorum. Milletçe toplanalım ve bu 
azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa 
orada yapsınlar. Halkın üzerinde bir güç ben tanımadım ömrü 
hayatımda.” diyordu, Cumhurbaşkanı.

Bekleyemedi daha fazla, arkadaşı Hikmet ile atladı motoruna. 
Havalimanı’ndaki işgali duydular yolda. Havalimanı’na doğru, 
davetine doğru, hasretine doğru, şehadete doğru koşar adım 
gitti. Öyle derindi ki bu hasret, yıllarca yüreğinde taşımış, 

harlayarak sürüklemişti onu. Yayladere’de düşmüştü ilk kez 
zihnine, kalbine. Öyle kavi bir arzuydu ki bu, yazıcılık görevini 
bırakmıştı ona ulaşmak için. Dağlarına çıkmıştı Bingöl’ün, 
şehadet için…

Nasip olmadı. Askerden dönmüş ama vazgeçmemişti 
sevdasından. Çıktığında evinden, bir daha dünya gözüyle 
göremeyeceği yuvasından, en çok da bu iştiyakla koştu 
meydanlara, vuslata ereceğini bilmeden.

O kadar samimiyetle istemişti ki, geri çevirmemişti Mucîb 
olan, rahmetiyle karşıladı onu. O değil miydi duaları çokça 
kabul eden, “Bana dua edin, duanızı kabul edeyim!” diyen.

O kadar sevmişti ki ülkesini, tarihinin en şanlı sayfalarına 
yazılmıştı adı. Öyle bir aşktı ki bayrağına duyduğu, ona 
sarılarak koştu şehitliğe. Evladını yetim bıraktı, ülkesinin nice 
evladına ümit oldu, hayat oldu, baba oldu. Şimdi ne söylesek 
eksik kalacak, biliyoruz. Kelimelerin ifade edemeyeceği 
duygular var, biliyoruz. Şehidimize borçluyuz, biliyoruz.

Söz veriyoruz: Bizi meydanlara çağıran salâları, ezanları 
susturmalarına izin vermeyeceğiz. Bayrağımızı gönderden 
sadece tabutumuza sarmak için indireceğiz, söz veriyoruz. 
Yetimlerimizle belki ama onur ve gururla yürüyeceğiz, söz 
veriyoruz.

“Onlar gittiler
Yalnız bir yemin kaldı aramızda

Ben şimdi bu yanda
Kasılmış çıplak bir kurşun gibiyim

Namluda.
Onlar gittiler

Giderken bir muştu gibiydiler.”

— Erdem Bayazıt
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Kurye, 28 yaşında
İstanbul, E-80 Karayolu Akşemseddin 
Viyadüğü’nde şehit oldu.



Ferdi Yurduseven, evli, 28 
yaşındaydı. Kurye olarak çalışıyordu. 
Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, 
arkadaşı Hikmet Baysal’la birlikte 
motosiklete binerek Havalimanı’na 
doğru yola çıktı. Direniş için giderken, 
E-80 karayolu Edirne istikametinde 
Akşemseddin Viyadüğü’nde sürücüsü 
belli olmayan, yola park etmiş bir araca 
çarptılar, motosiklet devrildi.
Ferdi Yurduseven, evli, 28 yaşındaydı. Kurye 
olarak çalışıyordu. Cumhurbaşkanımızın 
çağrısıyla, arkadaşı Hikmet Baysal’la 
birlikte motosiklete binerek Havalimanı’na 
doğru yola çıktı. Direniş için giderken, E-80 
karayolu Edirne istikametinde Akşemseddin 
Viyadüğü’nde sürücüsü belli olmayan, yola 
park etmiş bir araca çarptılar, motosiklet 
devrildi. Darbe kalkışımının doğurduğu 
kargaşa nedeniyle beraberce şehit oldular.

141



O siyahın gizemini şöyle açıklıyor Gizem: “Her şeyi planlı 
yapardı Ferhat. Anlıyorum ki, onun yasını tutayım diye 
giyeceğim başörtüsünü seçmiş benim için. Tuttuğumuz 
evimize gittim. Hayallerimizi ninnilediğimiz evde, Ferhat’tan 
bir iz aradım. Ferhat’ın hiçbir eşyası yoktu. Belki de hep 
gitmeye niyetliydi. Evini ahirette biliyordu. Düğünü başka bir 
düğün olacakmış meğer.”

Ayşe Demir*

FERHAT KOÇ

“Bana senden hatıra 
kalsa...”

Bir öğretmeni sevmişti Ferhat. Bursa’da bir akşam üzeri, 
sevdiğinin gözlerinin içine koyarak kalbini, bir ricada 
bulundu. “Bana senden bir hatıra kalsa…” dedi, çekinerek. 
Gizem’in başörtülerinden birini seçti: Siyah, simsiyah olanı. 
Çok geçmedi, o hatıranın hatırı çoğaldı, nişanlandılar. 
Düğün hazırlıklarına başladılar. Bursa’dan Ankara’ya 
taşındı Gizem. Ferhat, Ankara Gölbaşı’ndaki Havacılık Daire 
Başkanlığı’nda teknisyen polis memuru olarak çalışıyordu. 
Uygun bir daire kiralandı, yeni yuva için eşyalar beğenildi. 
Ağır ağır yerleştirildi. 15 Temmuz gecesi geldiğinde, düğüne 
günler kalmıştı. Düğüne yetişemedi damat; bir başka âlemin 
damadı olmaya hüküm giymişti. Eşyalar öylece kaldı; hiç 
dokunulmadan. Hasret kokuyordu oda köşeleri.

Ferhat’ın şehadetinden sonra, arkadaşları Daire 
Başkanlığı’ndaki dolabında siyah bir başörtüsü buldular. 
Siyah simsiyah. O siyahın yanağında saklı beyaz hayalleri 
tahmin edemezdiler.

* Sosyolog, ASPB.

Anlıyorum ki, onun yasını tutayım 
diye giyeceğim başörtüsünü seçmiş 
benim için. Yeni kiraladığımız evimize 
gittim. Hayallerimizi ninnilediğimiz 
evde, Ferhat’tan bir iz aradım. Ferhat’ın 
hiçbir eşyası yoktu. Belki de hep gitmeye 
niyetliydi.
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Polis Memuru, 29 yaşında
Gölbaşı’ndaki Havacılık Dairesi 
Başkanlığı’nda şehit oldu.



15 Temmuz gecesi, Gölbaşı’nda 
Havacılık Daire Başkanlığı’nda 
nöbetçiydi. Özel Harekat Daire 
Başkanlığı’nın hemen yanında. 
Bir ara babasını aradı, anlam 
veremediği bir şeyler oluyordu. 
“Üstümüzde F-16’lar uçuyor.” 
Nihayet, F-16 da bu ülkenin uçağı 
değil miydi? Tahmin edemedi 
Ferhat. Çünkü tahmin edilemez bir 
şeydi ihanet. Telefonu kapattığında, 
arka arkaya bombalar indi 
Havacılık Daire Başkanlığı’na. O 
güne kadar omuz omuza verdikleri 
arkadaşlarının ihanetiyle şehit 
oldu Ferhat Koç. Göreve Hakkari 
Yüksekova’da kendi tercihiyle 
başlamıştı. İki hafta sonra düğünü 
olacaktı. Geride kendisiyle onur 
duyan bir aile ve kendisine minnet 
borçlu bir vatan bıraktı.

Göreve Hakkari 
Yüksekova’da kendi 
tercihiyle başlamıştı. 
İki hafta sonra düğünü 
olacaktı.
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arzuladığı en güzel mertebeyi de nasip etti. Kimse neler olup 
bittiğini anlayamadan Ankara’nın sükuneti bozulmuştu. 
Hainler huzura kast etmişti. Böyle bir ortamda görev şüphesiz 
her zamanki kutsallığından daha kutsaldı. Evindeyken göreve 
çağırıldı.

Vazifeye geç kalmamak için yatsı namazını görev yerinde eda 
etti. Son namazını kıldığını bilemezdi, alnını koyduğu secde, 
varlığını Allah’a adamak anlamına geliyordu. Baş koyduğu 
gerçeğin ardı sıra koştu.

En fazla yara alan yerlerden birine göreve gitti: Gölbaşı 
Polis Özel Harekât Dairesi Başkanlığı... Babasına da 
telefonda “Korkmuyorum, benim imanım kuvvetli” demişti. 
Korkmuyordu. Onun iman dolu göğsü gibi serhaddi vardı. 
Her yer cepheydi, her yer Çanakkale. Çanakkale hiç geçilir 
miydi? Vatanın istikbali için canını siper edenlerdendi. Önce 
yaralandı ama şehitlik makamını öyle çok istiyordu ki…

Nişanlısı ve kardeşi onu görev kıyafetleriyle uğurladı.

Tuğba Güner*

FEVZI BAŞARAN

“Korkmuyorum,
ben iman ettim!”

15 Temmuz. En uzun gece. Vatanımız, canımız; şimdiye kadar 
benzerini yaşamadığı bir darbe girişimine maruz kaldı. Akıl 
alır gibi değildi ama kendi halkına hiç tereddüt etmeden 
kıyabilen asker kılıklı insanlar vardı. Vatan namustur diye 
ezberledik hep ve bu söz, o uzun gecede alnımıza tekrar 
kazındı. Ölmeden dirildik ve bu öyle bir dirilişti ki, emsali 
görülmemişti. Tükeneceğimizi sanıyorlardı ama her şehidin 
ardından yeniden dirildik. Zaten şehitler hiç ölmezdi ki!

O gece herkes farklı yerlerdeydi ama birden, görülmemiş 
bir hızla yekvücut olundu, gerçekten yekvücut. Ömerler, 
Fatmalar, Buraklar vardı ama herkesin amacı aynıydı, vatan! 
Akıllarımızdan hiç çıkmayacak kahramanlarımız oldu. 
İrademiz namusumuz ve o namusa dokunulmasın diye nice 
canlar kurban oldu.

Fevzi Başaran onlardan biri. Kimya öğretmenliği mezunuydu 
ama o hep polis olmak istiyordu. Allah ona polisliği ve 

* Yazar.
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Polis Memuru, Özel Harekat Dairesi
31 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Vazifeye geç kalmamak için yatsı namazını 
görev yerinde eda etti. Son namazını kıldığını 
bilemezdi, alnını koyduğu secde, varlığını 
Allah’a adamak anlamına geliyordu. Baş 
koyduğu gerçeğin ardı sıra koştu.
Fevzi Başaran, 31 yaşında, Ürgüp doğumlu. Kimya 

öğretmenliğinden mezundu fakat gönlünde 

hep polis olmak yatıyordu. Nişanlıydı. Düğün 

hazırlıkları yapıyordu. 15 Temmuz gecesi 

evindeyken göreve çağırıldı. Gecikmemek için 

ertelediği namazını dahi görev yerine vardıktan 

sonra eda etti. Babasına en son telefonda, 

“Korkmuyorum, benim imanım kuvvetli” diyordu.
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Görevli olduğu Genelkurmay Başkanlığı 
kaynıyordu. Polis darbecilerle sıcak 
çatışma halindeydi. Yalnız değillerdi. 
Helalliğini alanlar sokakları dolduruyor, 
etten duvarlar örüyorlardı. Fırat Bulut, o 
gece helallik isteyecek vakit bulamadı.

Çoktan halletmişti helallik işini. 
Birkaç gün önce gördüğü rüya üzerine 
helalleşmişti bile yakınlarıyla. 

 Vatanı savunmasız sanıyordu birileri. Birileri, sinsi planlarla 
geçirmişti ömrünü. Hesaba katamadıkları, pek çok kişinin 
ömründe vatana borcunu ödeyip Hakk’a yürümek için böyle 
bir anı beklediğiydi.

Onlardan korkanlar olmadı mı? Oldu. Karımı bırakamam, 
dedi birisi. Diğeri yeni doğan bebeğini düşündü. Kiminin 
annesi hastaydı. Sebep bulamayan biri evin taksitlerini öne 
sürdü. Fırat’sız vatan olur, dedi Fırat Bulut, ancak vatansız 
Fırat olmaz. O, beş yaşındaki kızı Büşra’yı Allah’a emanet 
ederek giydi üniformasını.

Görevli olduğu Genelkurmay Başkanlığı kaynıyordu. Polis 
darbecilerle sıcak çatışma halindeydi. Yalnız değillerdi. 
Helalliğini alanlar sokakları dolduruyor, etten duvarlar 
örüyorlardı. Fırat Bulut, o gece helallik isteyecek vakit 
bulamadı.

Çoktan halletmişti helallik işini. Birkaç gün önce gördüğü 
rüya üzerine helalleşmişti bile yakınlarıyla. Ailesini 
gururlandıran makam ona önceden ayrılmıştı.

Mehmet Babalıoğlu*

FIRAT BULUT

Vatansız Fırat Olmaz

* Yazar.
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Polis Memuru,
30 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



İki gün öncesinde, “Fırat’sız 
vatan olur ancak vatansız Fırat 
olmaz” diyerek, devletin bekası 
için gerekirse canını seve seve 
vereceğini müjdeliyordu. 
Fırat Bulut, 30 yaşında, evli ve 5 yaşında bir 
kız çocuğu babasıydı. Oldukça zor koşullarda 
eğitimini tamamlamış ve polis memuru olmuştu. 
Şehit olacağını kısa bir süre önce gördüğü rüya ile 
sezen Fırat Bulut, yakın çevresiyle helalleşmişti 
bile. O gece, Genelkurmay Başkanlığı’nda 
görevliyken hainlere karşı kahramanca vatanı 
savundu. Daha iki gün öncesinde, “Fırat’sız vatan 
olur ancak vatansız Fırat olmaz” diyerek, devletin 
bekası için gerekirse canını seve seve vereceğini 
müjdeliyordu.
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Çorum’da görev yaparken tam 15 canın onun sayesinde 
intihardan vazgeçtiği hâlâ anlatılır.

Çorum’da yaklaşık dört yıl Özel Harekat Şube Müdürü 
olarak görev yapan Emniyet Müdürü Fikret Metin Öztürk, 
bir yıl önce Ankara Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’na tayin 
istedi. Tayininin çıkmasının ardından kendisi dilekçe vererek 
Güneydoğu Bölgesi’ndeki terörle mücadele çalışmalarında 
görev almak istediğini belirtti. Geçici görevle Cizre, Silopi, 
Şırnak ve Sur’daki operasyonlarda yer aldı.

PKK ile mücadelede hainlere kök söktürdü. Görünen, karşıda 
duran hainlerle çarpışmak, millet için, Allah için candan 
geçenler için en kolayı. Ya görünmeyen, sinsice tezgâh 
kuranlarla nasıl vuruşur insan?

Öyle bir geceydi. İhanet sarmıştı dört yanı... Sanırsın 
kıyamet... Gökten ateşler yağdı... Savaşta düşmanın bile 
bir ahlâkı varken, bu hainler hangi namerdin soyudur? 
Düğmelerine basılmış korkaklar, inlerinden çıkarak kahpece 
vurdular, Özel Harekat Dairesi Başkanlığını... Böylesini 
görmemiştir dünya bidayetten beri. Üç yaşındaki Ahmet, 19 
yaşındaki Elif Ülkü millete emanet kaldı.

“Böylesini görmemiştir 
dünya”

Bekir Bilgili*

FIKRET METIN ÖZTÜRK

Şehidin kardeşi Şaban Öztürk’ün, kardeşinden naklettiği şu 
cümle, şehidin vatan, millet ve devlet kavramlarına bakışını 
özetler mahiyette: “Devletin en ufak bir zararını istemem. 
Babam da olsa karşısında olurdum” derdi.

Kaptan olacaktı... Rizeliydi... Denize tutkunluğu oradan. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte 
Bölümü’ne 1986 yılında girdi. 1988 yılında fazla milliyetçi 
bulunarak okuldan atıldı. 1980 darbesinin izleri henüz tazedir 
ve o günün muktedirlerinin gadrine uğrayanlardan biridir o 
da. Anadolu irfanının taşıyıcısı milyonlarca yiğitten biridir. 
“Devlet bizim, bazen bizden olmayanların borusu ötse de” 
diyenlerdendir.

Polis olmaya karar verir. Vatana hizmet etme arzusunu 
bu şekilde yerine getirebilecektir. Polis olur ama ilk aftan 
yararlanıp kaptanlık diplomasını da asar duvarına. Öyle 
de azimlidir. Öyle de kararlı... Babacandı, halden anlardı... 

* Editör.

148

3. Sınıf Emniyet Müdürü
51 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Hem polis olur hem kaptan. 
Öyle de azimlidir. Öyle de 
kararlı... Babacandı, halden 
anlardı. Çorum’da görevdeyken 
en az 15 genci intihardan 
döndürdüğü anlatılır hâlâ.
İşine de çocuklarına da çok bağlıydı o. Aynı vatanına 
bağlı olduğu gibi. Bunun için alanı olmadığı halde 
polis oldu. Bayrağına en çok böyle hizmet edebilirdi, 
ailesini en çok böyle gururlandırabilirdi. Özel 
Harekat’taydı, Ankara’daydı.

Ve karanlık gecenin şafağı doğdu. Her zamanki 
gibi bir gündü, sadece onun için değil tüm Türkiye 
için. Lakin akşam değişmeye başladı. Gün karardı. 
Hareketlilik, koşuşturmalar, görev başına geçme, 
silahlar… Sonra bir duman, bir bomba, bir tane 
daha… O dumanın içinde şehit oldu polis Fikret 
Metin Öztürk. Bir hilâl uğruna batan güneşlerden 
biri oldu.

Eşi Hatice Öztürk o sabah aldı şehadet haberini. 
Belki en acı sabahtı onun için ama en onurlu şafaktı 
da.
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ve sokağa çıktı. Önce Ulus’a kadar şirket aracıyla gitti. 
Ulus’tan TBMM’ye kadar ise, vatanı savunmaya çıkmış 
insan seliyle birlikte yürüdü. O sırada cep telefonuyla kayıt 
yapıyor, uçakların nasıl alçak uçuş yaptıklarını belgeliyordu. 
Belgeliyordu ki, bu hainlerin yaptıkları tarihe şahitlik etsin. 
Gözlerinin müşahit olduğu bu menfur saldırıya kamerası da 
şehadet etsin…

Helikopterden açılan ateşle kolundan yaralandı fakat pes 
etmedi. Bir arkadaşı köprü altına çekti onu… Orada atletini 
çıkarıp koluna sararak kendi kendine tampon yaptı. Niyeti 
tekrar ayağa kalkıp vatan savunmasına devam etmekti. 
Güvenpark civarında askeri helikopterin ateş açması 
sonucunda ağır yaralandı. Bir yiğidin vatana can vermek için 
atan kalbi hastanede durdu, zaman durdu, saat durdu. 

“Vatansız can ne işe yarar?”

Fatma Toksoy*

FUAT BOZKURT

Saat 01.25… Birdenbire durdu zaman. Yelkovan akrebi 
çiviledi…

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘‘Saatin kendisi mekân, yürüyüşü 
zaman, ayarı insandır’’ dediği gibi ayarladı kendini, ayarladı 
zamanı ve şehadete yürüdü. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştü. 
Vatan uğrunaydı canı feda edişi. Çünkü vatansız can ne işe 
yarardı? Diriliş bayrağı elinde. Bayrak ve vatan her şeyiydi. 
Facebook sayfasını bile bayrakla donatmıştı. Bir şubat 
soğuğunda güllerden yapılmış bir bayrak ve üzerinde büyük 
harflerle yazılı:

“Uğrunda ölürüm, adına leke sürdürmem Türkiye’m”

İş makinesi operatörüydü. Darbe girişiminden haberdar 
olunca, memleketi Malatya’daki ailesini arayıp helallik istedi. 
“Vatansız can ne işe yarar? Vatan elden gidiyor, hakkınızı 
helal edin. Ben bu hainlere karşı koymaya gidiyorum” dedi 

* Yazar.

Güvenpark civarında askeri helikopterin 
ateş açması sonucunda ağır yaralandı. 
Bir yiğidin vatana can vermek için atan 
kalbi hastanede durdu, zaman durdu, 
saat durdu.
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Operatör
31 yaşında
Ankara/Kızılay Güvenpark’ta şehit oldu.



“Vatansız can ne işe yarar? 
Vatan elden gidiyor, hakkınızı 
helal edin. Ben bu hainlere 
karşı koymaya gidiyorum” 
dedi ve sokağa çıktı.
Fuat Bozkurt, iş makinesi operatörüydü, 31 
yaşında, bekardı. Beş çocuklu Malatyalı ailenin 
üçüncü çocuğuydu. Darbecilere karşı koymaya 
giden selin içinde ilerlerken Güvenpark civarında 
askeri helikopterin ateş açması sonucu ağır 
yaralandı. Hastanede şehit oldu.
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çalışmaktaydı. Yıllık iznini kullanmak için kayınbiraderine 
misafir gelmişti kardeşi Volkan ile birlikte. Misafir olduğu 
evin sahibiyle birlikte darbeyi duyar duymaz atmışlar 
kendilerini sokağa. Çengelköy Polis Karakolu’nun işgal 
edilmeye çalışıldığını duyunca koşmuşlar. Görgü tanıklarının 
anlattığına göre böyle bir direnmeyi tahmin ettiklerinden, 
pusu kurmuşlar vatandaşın geleceği yola. Bir direnişçi diyor 
ki, “Böyle şey görmedim, askerde öğrendiğimiz gibi tam bir 
pusu taktiğiydi, sokak aralarına dağılıp, binaların çatılarına 
keskin nişancı yerleştirilmişti.” Bu kahramanlar karakola 
yaklaşınca sözde Albay Mürsel Çıkrıkçı, kendi tabiriyle âdeta 
kendini tasvir eder gibi “At izinin it izine karıştığı” o anda 
ateş emrini veriyor. Öldürme azmini ise telsizde şöyle dile 
getiriyor. “Helikopter nerede. Beylerbeyi yolu üzerindeki 
kalabalığa doğrudan ateş edin”

O anlarda önce Gökhan’ın kardeşi Gazi Volkan bacağından 
vuruluyor. Amaçları yaralıları çekip almak ateşin altından. 
Mermi vızıltıları altında Gökhan yaralıların tarafına atlıyor, 
kardeşini çekiyor kenara. Kardeşini bir araca bindiriyor. 
Kayınbiraderine de “Siz kardeşimi kurtarın, ben buradakilere 
yardım edeceğim” diyor.

Cemal Toksoy*

GÖKHAN ESEN

Hıfz edin evladım siz bu vatanı
Sâyenizde bizim devrânımız var
Zikr edin daima ism-i Rahmân’ı

Bizim sığınacak Sübhân’ımız var

— Kağızmanlı Cemal Hoca

Gül Saati
Çengelköy; İstanbul’un en asude semti. Belki de Boğazın 
herkes tarafından bilinen en meşhur muhiti. Bir de 
başlangıçta kışla, daha sonraları askeri hastane, sonraları bir 
takım idari değişikliklerle 1925 yılında kurulan Kuleli Askeri 
Lisesi yine Çengelköy’ün en bilinen yönüdür. Çengelköy 
sakinleri ve esnafı her zaman burada okuyan öğrencilere 
emanet gözüyle bakmışlar, her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışmışlar ve ikramlarda bulunmuşlardır. Ta ki, o meşum 
geceye kadar. Yıllardır mahalle sakinlerinin gurur duydukları 
bu okul, hainlerin en önemli üslerinden biri olmuştu. 
Çengelköy 15 Temmuz gecesi en çok goncanın toprağa 
düştüğü mahalle. Darbeciler Kuleli’yi belki Köprü’yü daha 
iyi kontrol edebilmek, belki de 1. Ordu Komutanlığı’na daha 
rahat ulaşmak için seçmiş olabilirler.

Aslen Kahramanmaraş Göksun Kamışcık Köyü nüfusuna 
kayıtlıydı Gökhan. Kırıkkale Şeker Fabrikası’nda 

* Yazar.
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İşçi
36 yaşında
İstanbul/Çengelköy’de şehit oldu.



Gökhan Esen, 36 yaşında. İstanbul’a akraba 

ziyaretine gelmişti. Televizyondan darbe girişimi 

olduğunu öğrenince, kardeşi ve kayınbiraderiyle 

birlik
te Çengelköy’e doğru yola çıktılar. Kardeşi 

Volkan Esen yaralandığında onu hastaneye 

kaldırmaya yardım etti. O
 sırada bir başkasının 

yaralandığını gördü ve ona da yardım eli uzattı 

ancak bu sırada açılan ateş sırasında kendisi de 

vuruldu. Kurşun göğsüne isabet etti.

Zonguldak’ta hainlerin yuvası olduğu tespit edilen 

ve kamulaştırıla
n bir koleje adı verildi: Şehit 

Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi... B
ir 

kahramana “Sen 07.05.1980’de doğdun, rahmet-i 

Rahmân’a kavuşma tarihin 15.07.2016, ancak 

adın payidar kalsın” diye. Şimdi Karacaahmet 

Mezarlığı’nda kendisi gibi Allah yolunda yürümüş 

nice kahramanla birlik
te yatıyor. Allah sevdikleriyle 

beraber haşretsin.

“Acım da var gururum da 

var. Sevincim de üzüntüm 

de. Oğlum şehit oldu ama 

vatan kurtuldu.” — Annesi

Dört oğlum daha var. 

Onlar da feda olsun bu 

uğurda bu vatana.”
— Annesi
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Durmadan çalışıyordu, zor öykülerdendi onunkisi… Babası, o 
daha küçücükken vefat etmişti, annesi gitmişti, babaanne ile 
dede büyütmüştü iki kardeşi. Hem çalışmış hem okumuştu. 
Hep mücadele etmişti. Sonra Saffet gelmişti dünyasına, 
oğlu…

O gece Saffet yoktu, o gece halasıyla eniştesinde 
televizyon izliyordu. Kapkara bir geceydi. 15 Temmuz’du. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gördü sonra… 
Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla o da çıktı sokaklara. Saffet için, 
Saffetler için, milleti için, ülkesi için…

O gece vurulduk, o gece üzerimize bomba yağdı, o gece 
helikopterlerden ateş açıldı üzerimize… O gece o ateşten 
şehit düştü. Şehadet saati 00.01’di.

Onun adı Gökhan Yıldırım idi. Artık ‘15 Temmuz Demokrasi 
Şehitleri’nden Gökhan Yıldırım.

Unutmayın onun adını! Vatanı için, milleti için, demokrasi 
için şehit oldu Gökhan Yıldırım. Bizler için şehit düştü, 
çocuklarımızın uğruna şehit düştü. Unutmayın onun adını! 
Saffet’in babası o, demokrasi kahramanı!

Nûr içinde yat Gökhan Yıldırım!

Hande Fırat*

GÖKHAN YILDIRIM

Belki her akşam kapattığınız, her sabah güneş dolsun diye 
açtığınız perdenizde onun alın teri vardır. O perdeyi asarken 
belki bir çay ikram etmişsinizdir.

Siz belki hatırlamıyorsunuzdur… Belki ismini 
sormamışsınızdır.

Biliyor musunuz, onun hayat perdesi indiğinde henüz yolun 
yarısına gelmemişti; 34 yaşındaydı…

Helikopter ateşiyle şehit düştüğünde sadece 34 yaşındaydı.

Perdeciydi. Hayali kardeşi ile kendilerine ait bir perdeci 
dükkanı açmaktı.

On bir yaşındaki oğlu Saffet’in geleceği için çalışıyordu. 
Saffet… Eşinden ayrılmıştı ama Saffet onu hep görmeye 
geliyordu.

En büyük zenginliğiydi Saffet. Kardeşi vardı bir de.

Belki ismini 
sormamışsınızdır...

* Gazeteci-Yazar.
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Perdeci, 34 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Bir kardeş, bir evlat. İşte tüm sahip olduğu bu. Bir de 

bayrak. 15 Temmuz’da hepsi için şehit oldu.

Mücadele içinde geçen bir hayat. Eğer bu hayat 

sonlanacaksa bir gün şehit olarak ölmek isterdi. 

Kim bilir, b
elki de bu sözler dilinden dökülürken dua 

kapısı açıldı.

Her babanın hayalidir, evladı için daha güvenli, 

düzgün bir gelecek sağlamak. Oğlunun yüreğindeki 

onurlu hüzün bir m
illetin mayalanışı adına 

derinleşiyor gün be gün. 

Zor öykülerdendi onunkisi… Babası, 

o daha küçücükken vefat etmişti, 

annesi gitmişti, babaanne ile dede 

büyütmüştü iki kardeşi. Hem çalışmış 

hem okumuştu. Hep mücadele etmişti. 

Sonra Saffet gelmişti dünyasına, oğlu… 
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15 Temmuz gecesi kahraman milletimiz Kurtuluş Savaşı 
mücadelesini aratmayan kararlı ve azimli bir duruş ve emsalsiz 
bir mücadele sergiledi. Ve bu sayede Türkiye 16 Temmuz sabahına 
bir kahramanlık destanı daha yazmış olarak erişti. Şüphesiz ki 15 
Temmuz’un en büyük kahramanı “Ben halkın gücünün üstüne 
bir güç tanımadım bugüne kadar” diyerek milletini vatanına ve 
demokrasisine sahip çıkmaya davet eden Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’dı.

Ogün sokağa çıkan milyonlarca isimsiz kahramanımız arasında, 
“yine olsa yine aynı şekilde hareket ederim” diyen 2194 asil 
gazimizin yanı sıra, 250 kahraman şehidimiz vardı. Tıpkı gazilerimiz 
gibi, şehitlerimiz de adeta bir Türkiye mozaiği idi: Kimi neredeyse 
çocuk yaşta, damarlarındaki kan jetlerden daha hızlı “delikanlı” 
gençlerimiz, vatanını ve hürriyetini namusu bilen onurlu 
erkeklerimiz, çınar gibi yaşlılarımız yani ihtiyar delikanlılarımız, 
yüreği tanklardan güçlü dağ gibi kadınlarımız...

İşte o kadın şehitlerimizden biri de Gölbaşı Özel Harekât Daire 
Başkanlığında çalışan 24 yaşındaki Komiser Yardımcısı Gülşah Güler 
kızımızdı. Hayatının henüz baharında, çalışkan, dürüst, başarılı, 
kısacası pırlanta gibi, göz aydınlığı bir evlattı Gülşah Güler… Polis 
olma hayali vardı ve Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği 3. sınıf 
öğrencisiyken akademiye girmesiyle bu hayali gerçekleşmişti. Bir 
yandan üniversite eğitimine devam ederken, bir yandan da polis 
akademisini başarıyla tamamladı.

Gülşah Güler güvenlik güçlerimizin gözbebeği ve 15 Temmuz’un nice 
isimsiz kahramanının da adresi olan Özel Harekât Dairesinde göreve 
başladığında anneciğine “Kızının adını tüm Kırıkhan duyacak” 
derken, bilmeden belki de bir hayalinin daha, yani şehadetinin 
müjdesini veriyordu. Özel Harekât imtihanında 1000 kişi arasında 
başarıyla 60. sırada yer aldığında ailesi onunla yine gurur duymuştu. 
Diyarbakır ve Şanlıurfa’da geçici görevde bulunduğu süreçte de 
cesareti ile dikkatleri üzerine çekmişti.

O gece haberleri duyunca merak eden yakınları Gülşah’ı telefonla 
aradıklarında, saldırıya karşı mücadele halinde olduğu için meşgul 
edilmemesini istedi onlardan. Endişelenen babası dayanamayıp 
aramaya devam etti ama saat 00:00’dan sonra kendisinden haber 
alınamadı. Yaralı olduğu haberini müteakiben şehadet haberi geldi…

Şehit Gülşah Güler Hatay’da cenazesi defnedilmeden önce eve 
getirildiğinde tabutun üzerindeki al bayrağa bembeyaz bir duvak 
refakat ediyordu… Şehidin ağabeyi metin, asil ve vakur bir şekilde 

“Kızının adını tüm Kırıkhan 
duyacak…”

Ravza Kavakçı Kan*

GÜLŞAH GÜLER

15 Temmuz 2016, sıcak bir yaz günü, günlerden Cuma…

Yani Müslümanların bayram günü, güzel bir gün, Cuma…

Özellikle yaza denk gelen her Cuma olduğu gibi, hafta sonu tatilinin 
o tatlı telaşı sarmıştı yine Ankara’yı. Fakat akşama doğru bu Cuma 
gününün diğer Cumalardan farklı olduğu, bir şeylerin yolunda 
gitmediği huzursuzca hissedilir olmuştu… Ve o parlak yaz gününün 
gecesi, Türkiye için çok ama çok karanlıktı. 15 Temmuz Türkiye’nin 
en uzun gecesiydi.

Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki, milletimiz dünya demokrasi 
tarihinde eşi benzeri görülmeyen bir milli mücadele sergiledi ve 
ellerinde bayrakları, gönüllerinde vatan sevgisi ve göğüslerinde 
imanlarıyla tanklara, mermilere, F-16’lardan atılan bombalara 
ve onların arkasındaki gözü dönmüş hainlere “Dur!” dedi. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sayın Başbakanımızın 
davetleriyle milletimiz eşsiz bir destan yazdı. Sayın TBMM 
Başkanımız İsmail Kahraman’ın başkanlığında milletvekillerimiz, 
milli iradenin tecelligâhı olan Meclis’i–üzerine yağan bombaların ve 
kurşunların altında–açtılar.

* AK Parti İstanbul Milletvekili,
TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi,
TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi.156

Komiser Yardımcısı, 24 yaşında
Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda şehit oldu.



“O gitmezse, ben gitmezsem Türkiye diye bir şey olmaz” diyerek, 

vatan ve bayrak için ödenen bedelleri hatırlatıyordu. Şehidin 

cenazesinde ise Anneannesi bir süre evvel vefat eden dedesine 

selam gönderiyordu şehit torunu ile… Gülşah Güler’in adını sadece 

Kırıkhan değil, artık tüm Türkiye duymuştu.

Güler yüzü, pozitif enerjisi ve cesaretiyle tanıyanların gönüllerinde 
taht kuran Gülşah, artık 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının evladı, gururu ve kahramanıdır. Adı ve hikâyesi gelecek 
nesillere, özellikle genç kızlarımıza güzel bir örnek teşkil edecektir.

O gece hayatının baharında toprağa düşen taptaze bir gül goncasıdır 

Gülşah Güler… Fakat aziz hatırası gibi kendi de asla solmayacaktır: 
Çünkü şehittir, ölmemiştir, diridir...

Bizler bu kahraman evladımızın ve diğer 250 kahraman şehidimizin 
milletleri, bayrakları, vatanları ve devletleri için en büyük fedakârlığı 
yaptıklarına şahidiz; onları ebediyete kadar şükranla yâd edeceğiz. 
Rabbimiz inşaAllah şefaatlerine nail eylesin.
Aziz şehitlerimize hitaben:
“İnna lillah ve inna ileyhi raciun.”
(Şüphesiz ki Allah’tan geldik ve dönüş O’nadır.)
Entum lena selef ve nahnu halef ve inna inşaAllahu bikum lahikun.
(Siz bizden önceydiniz ve biz halefiz ve Allah isterse size katılacağız.)
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vuruldu. Cebinde Üstadının ümmetin gündemine getirdiği 
Cevşen-i Kebir kitabı vardı.

“Ey Şehit, senin aziz varlığına beni şahit seçtin, lütfettin 
bana… Görülmeyen beni, görmeyen beni, Seni görmekle 
şereflendirdin… Âmennâ!”

En son, bir hac mevsiminde Mekke’nin coşkulu mekânlarında 
göz göze gelmiştik. Kalbinde her dem Mekke-Medine 
sevdası, yüreğinde Resulullah aşkı, klasik zamanları temsil 
eden vakur kıyafeti, hep gülümseyen siması... Hakan’ı ilk 
tanımlayan cümleler...

Hayatını hayra vakfetmiş bir güzel insandı. Ömrünü milletin 
maneviyatına adamış güzel insanların dostu, yoldaşı, 
hizmetkârı oldu. 15 Temmuz’un hemen öncesinde, “Hatimli 
Teravih” sonrası bir dost mekânında sahura kadar sohbet 
etmiştik. Tebessümü eksik olmayan yüzü kaldı hatırımızda. 

Muhammed Özdemir*

HAKAN ÜNVER

Şehit esmasının şahidi
Demetevler’de işlettiği eczanede bir derviş edasıyla karşılardı 
bizi. Yanında Suriye’den, Irak’tan masum ve mazlum 
coğrafyalardan insanlar olurdu her daim. İşittiği, şahit olduğu 
onca acıyı kucaklayan yüreğiyle karşılık verirdi, muhacirlerin 
ihtiyaçlarına. Cömertliği, sehaveti anlatılmayacak kadar 
güzeldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı olduğu 
haberini alınca, yanına bol miktarda acil müdahale 
malzemesi alarak sokağa fırladı. Yolda göz ucuyla baktığı 
cep telefonunda, hain çete liderinin “Sokağa inmeyin, kan 
dökülmesin!” çağrısını okuyunca, doğru yerde olduğundan 
bir kez daha emin oldu. O ne diyorsa, tersi yapılmalıydı. Ki, 
hep öyle yapmıştı. FETÖ’nün parlak öğrencilere sunduğu 
makam mevki vaatlerine kanmamıştı. Üstadının “Vermek 
isteseler bile sadaka almayacaksın!” ilkesini karın tokluğuna 
tutuyordu. LGS ve LYS derecelerini, çalınmış sorularla 
yapmamıştı. Meşru hedefe bile gayrimeşru yollardan 
gidilmeyeceği dersini veriyordu gençlere. F-16 kurşunu ile 

* Arkadaşı.
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Eczacı Teknisyeni
43 yaşında
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şehit oldu.



15 Temmuz’un hemen 
öncesinde, “Hatimli 
Teravih” sonrası bir 
dost mekânında sahura 
kadar sohbet etmiştik. 
Tebessümü eksik 
olmayan yüzü kaldı 
hatırımızda.
İyilik timsaliydi Hakan Ünver. İyiliği 
insan olma standardı olarak biliyordu. 
O gece ilkyardım malzemelerini alarak 
çıktı sokağa. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısını duyar 
duymaz abdest alıp giderken, karşılaştığı 
mahalle esnafını, “Cihada gidiyorum, 
geliyor musunuz siz de?” diyerek davet 
ede ede… Ankara Emniyet Müdürlüğü 
önündeki tanklara çıktı, askerleri 
vazgeçmeleri için ikna etmeye çalıştı 
ancak asker üniformalı bir vatan haini 
tarafından vuruldu.
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Semine Demirci*

“Doğum Günü 15 Temmuz”

HAKAN YORULMAZ

Temmuz’un 15’ini severdi Hakan. Sevdiği de severdi 
Temmuz’un 15’ini. Hakan’ı sevdiği için severdi. 1988’in 
Temmuz’unun 15’inde dünyaya açmıştı gözlerini. Doğum 
günüydü 15 Temmuz. Gölbaşı Özel Harekât Dairesi’ne 
güvenliğin ince eleğinden geçerek içeri sokulan, yumuşacık 
tatlı paketin yolculuk sebebi buydu. Hakan’ın nişanlısının 
doğum günü pastasıydı paket.

Paketi heyecanla açtı. Hakan tebessüm etti, Gülhan 
Hakan’ın sevindirdiği için sevindi. “İyi ki doğdun…” şarkısı 
mırıldandı. Mumlar üflendi. Yüzlerde gülücük vardı. Ve hep 
böyle olmalıydı. Özel Harekât’ın vatansever gençleri, yiğit 
delikanlıları, yürekli genç kızları, babacan amirleri, pastaya 
başka türlü bakıyordu. Vatan’ın tadı saklıydı pastada; barış ve 
huzurun renkleri vardı.

İçten alkışlar koptu bir anda. Herkesin gözünde mutluluk 
ve huzur… Bu ülkenin Hakan ve Gülhan gibi delikanlıları 

* Yazar.

genç kızları severek büyümüşlerdi, sevildiklerini bilerek 
yetişeceklerdi, onurlarıyla yürüyeceklerdi. Vatan demek, 
güven demekti, özgürlük demekti. Ümitle göğe bakabilmek 
demekti vatan; kimliğinin ve itibarının emin ellerde oluşu, 
haklarının ve görevlerinin hakkaniyetle belirlenmesi demekti.

Sevda demekti vatan.

Temmuz’un 15’ini severdi Hakan. 
Sevdiği de severdi Temmuz’un 15’ini. 
Hakan’ı sevdiği için severdi. 1988’in 
Temmuz’unun 15’inde dünyaya açmıştı 
gözlerini. Doğum günüydü 15 Temmuz.
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Polis Memuru, Özel Harekat Dairesi
28 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Nişanlısı Gülhan “Hakan 
hakkını helal etsin diye” 
düğün günleri olan 28 
Ağustos’ta mülakata girerek 
polis olmaya karar verdi.
15 Temmuz 1988’de doğdu Hakan. Yirmi sekiz 
yılının en büyük hediyesini almak için uyandı 
15 Temmuz 2016 sabahına. O gün nişanlısının 
sürprizi doğum günü pastasını kesti, şehit 
olacak arkadaşlarıyla paylaştı.

Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekât 
Dairesi’ne komiser olma hayalleriyle gelmişti. 
Omuzunda yıldızlar olacaktı ama daha 
değerlisini aldı; şehitlik yıldızıyla terfi etti.

Bir ara görüştü nişanlısıyla; sakinleştirmekti 
muradı: “Bina taranıyor ama patlama filan 
yok” dedi. Ama ikinci patlamada Hakan’ın 
yüzüne sonsuzluk kapısı aralandı.

Nişanlısı Gülhan’la 28 Ağustos’ta 
evleneceklerdi. Sinema televizyon ve siyasal 
eğitimi alan Gülhan, “Hakan hakkını helal 
etsin diye” düğün günleri olan 28 Ağustos’ta 
mülakata girerek polis olmaya karar verdi. 
Özel Harekât Dairesi’nin hemen yanında, 
Hakan’ın şehit olduğu yerden 100 metre 
ileride, Polis Akademisi’nde komiserlik eğitimi 
aldı.
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Hiç düşünmeden kendini atıyor caddeye. Cadde bir adım 
yol oluyor, heyecan ve coşkun duygu sağanağıyla akarken 
caddelerde haykırıyor: “Kahpeler, ayıptır bu yaptığınız, 
sıkmayın kurşunları, sıkmayın” diye.

Elinde cep telefonunu açıyor ve kaydediyor bir taraftan, 
çektiği kayıtları ablası bize nasıl da ağlayarak göstermişti. 
Haykırıyordu cesaret ve metanet yüklü sesiyle kalabalığa 
doğru koşarken şehit Haki Aras. Nereden bilebilirdi biraz 
sonra bu kayıtlar bir acı hatıraya dönüşecek ve şehadete 
kahpe bir kurşunla yürüyecek.

İşte tam da o vakit oluyor ne oluyorsa. Emniyet’ten dumanlar 
yükseliyor, kıyamet gibi ortalık, oluk oluk insanlar akıyor 
ve kurşunlar durmaksızın yağıyor gökten. Sıcak yapış yapış 
Temmuz gecesi, kara bir yorgan gibi seriliyor insanlığın 
üzerine. Kahpeler fırsat bulsalar kuşatacaklar caddeleri, 
yolları ve Emniyet Binasını. Ama cesur şehit Haki Aras gibi 
binlerce vatandaş fırsat vermiyor darbecilere. Onların hain 
tuzakları başlarına dönüyor.

Yoksul ve Onurlu

Selvigül Kandoğmuş Şahin*

HAKI ARAS

Rabbimin merhameti, rahmeti, bağışlaması kime nasıl 
dokunur bilinmez. O yarattığı her zerreye nazar eyleyen, her 
mahlûku düşünen ve hepsinin rızıklarını ayrı ayrı gönderen 
merhametlilerin en merhametlisi Rahmân ve Rahîm olan… 
Şehit Haki Aras da Rabbimin bağışına, merhametine ve 
şehitlik mertebesinin onurlu yolculuğuna ram olmuş bir 
garip, bir güzel insan.

Annesi kederli esmer yüzünde belli belirsiz yer eden hüzünlü 
bir tebessümle anlatıyor. “En son İstanbul/Aksaray’da bekâr 
evinde kalıyordu ama yanınıza geleceğim demişti. Biz de 
sevinmiştik.”

Rabbim adaletlidir, Rabbim merhametlidir, dünya 
cennetlerinden ailenin sıcaklığını yaşamamış Haki Aras’a 
ahiret cennetlerini nasip etmiştir.

O kara gece Aksaray’da bekâr odasında otururken izlediği an 
meydana gelen kara haberlerle anlıyor darbenin geldiğini. 

* Yazar.
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Sivil
47 yaşında
İstanbul Vatan Caddesi’nde şehit oldu.



O kara gece Aksaray’da bekâr odasında otururken izlediği an 
meydana gelen kara haberlerle anlıyor darbenin geldiğini. 
Hiç düşünmeden kendini atıyor caddeye. Cadde bir adım 
yol oluyor, heyecan ve coşkun duygu sağanağıyla akarken 
caddelerde haykırıyor: “Kahpeler, ayıptır bu yaptığınız, sıkmayın 
kurşunları, sıkmayın!”

Ardahan’ın bereketli topraklarından çıkıp gelmişler, metropolün iflah olmaz kalabalığının içine. Annesi 
çileli, evlatlar büyütmüş, önden ahirete evlatlar göndermiş, esmer kederli yüzüyle ama teslim gözleriyle 
başı hep önünde yaşmağıyla gözyaşlarını siliyor sessizce ağlıyor bize anlatırken.

Elinde telefon, kalabalığa doğru koşarken geldi kurşunlar ve şehadete yürüdü, Haki Aras. O zaman 
bulamadığı, kavuşamadığı aile sıcaklığına inat, dağılan yuvasının duvarlarını koruyamamanın 
pişmanlığıyla vatanı dağıtmama uğruna çıplak elleri ve savunmasız bedeniyle cennetlere yürüdü.

Sade ve kırgın yaşantısının arkasından gözü yaşlı bir ana, daima ağlayan kardeşler, ablalar bırakan Haki 
Aras, belki de hayatının son demlerinde doya doya öpüp koklayamadığı küçük kızını düşünmüştür.

Rabbim her daim mütevazı ve garip şehidimize rahmet ve merhamet eylesin.
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Arkadaşlarıyla birlikte Özel Harekat Daire Başkanlığı 
avlusunda teçhizatını donanıp çıkış emrini beklediği sırada, 
teröristlerin kontrolündeki F-16 savaş uçaklarının yaptığı 
hava saldırısında şehadete erdi. Eşi ve kardeşleri uzun 
saatler ulaşamadılar Halil Hamuryen’e. Telefonu kapalıydı, 
saatler geçmesine rağmen ulaşılamıyordu. Aksilik olmasa evi 
habersiz bırakmaz; iyi olduğunu haber verirdi.

Ayşe Demir*

HALIL HAMURYEN

Cennet çağırdı ve gitti

Vanlı bir aileye mensup. Babasını 
erken yaşta kaybetmiş; yetimliğin 
hüznüyle yaşıyor. Küçük yaşta ailesi 
adına sorumluluk üstlendiği için, erken 
olgunlaşmıştı. Yetimlerin en güzelinin 
baş koyduğu yola adamış kendisini.

Onu ‘Borga’nın Babası’ diye anlatmalı. Ailesine düşkün, 
evladına çok merhametli. Ziyarete gelen yetkililerin verdiği 
hediyeyi hemen kabul etmiyor Borga. Annesinin gözünün 
içine bakıyor izin istemek üzere.

Halil Hamuryen, sekiz çocuklu Vanlı bir aileye mensup. 
Babasını erken yaşta kaybetmiş; yetimliğin hüznüyle 
yaşıyor. Küçük yaşta ailesi adına sorumluluk üstlendiği 
için, erken olgunlaşmıştı. Yetimlerin en güzeli Muhammed 
Mustafa’nın(sav) baş koyduğu yola adamış kendisini. Ülkesinin 
bağımsızlığı için, milletinin onuru için ter dökmeyi seviyor. 
Adının hakkını veriyor, “Halil” oluyor herkese; sımsıcak 
dostluklar kuruyor. Mükemmeliyetçi yapısı nedeniyle özel 
harekât polisi olmayı tercih etmişti.

15 Temmuz gecesi gelen görev emriyle Özel Harekat Daire 
Başkanlığı’na gitmeden önce eşi ve oğluyla vedalaştı. Belli ki, 
bir şeylerin ters gidebileceğini öngörmüştü.

* Sosyolog, ASPB.
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Polis Memuru, Özel Harekat Dairesi
39 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Her akşam olduğu gibi, oğlu Borga’yla 
oyun oynadılar. Annesi Borga’yı 
uyutmak için yatağına bırakırken, 
Halil Hamuryen çay hazırladı. Ne var 
ki, çayın ilk yudumunu tadar tatmaz, 
telefonlar acı acı çalmaya başladı. 
Amiri Cennet Yiğit arıyordu.
Mesai çıkışı eve döndü. Akşam yemeğini yediler. Her akşam 
olduğu gibi, oğlu Borga’yla oyun oynadılar. Annesi Borga’yı 
uyutmak için yatağına bırakırken, Halil Hamuryen çay 
hazırladı. Ne var ki, çayın ilk yudumunu tadar tatmaz, 
telefonlar acı acı çalmaya başladı. Amiri Cennet Yiğit 
arıyordu. Cennet çağrısıydı bu; şehitliğe doğru yürüyüşü 
başlamıştı. Daireye gitmesi gerekiyordu.

Televizyonda Boğaziçi Köprüsü’nün kesildiğine dair 
görüntüler veriliyordu. Eşi, acil çağrının İstanbul’a yönelik 
bir operasyon olabileceğini düşünerek yolculuk bavulu 
hazırladı. Borga’yı yanağından öptü. Telaşlı gidişine alışıktı 
eşi. “En son WhatsApp’tan görüştüm, 12’ye 4 kala” diyor. 
Eşine ve ailesine karşı son derece merhametliydi.
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Necmettin Şahinler*

HALIL IŞILAR

Yana yana gül oldu
Bu ülkenin gençliğinin tükendiğini 
sananlara Halil’in yadı cevap oldu. Seyyid 
Onbaşıların ruhu hâlâ diri. Şehit Kâmiller 
hiç ölmedi. Şehitler diridir; ölüden diri 
çıkaran Allah’ın vaadidir bu; adımızdan 
çok eminiz.

“Hiç bilemeyeceğiniz bir diriliktir bu” diye 
yeniden hatırlatır Hayatın Sahibi. Belli ki, 
hiç bilemeyeceğimiz o diriliğin özellikleri 
arasında, diri diye bildiklerimizi daha da 
diriltmek de var. Şehitler diridir ve diriltir. 
Şehit Halil şahittir.

Hazreti İbrahim’in(as) unvanıdır “Halil”. ‘Dost’ demek, hangi 
şartlarda olursa olsun, Rabbine dost. İçine atıldığı çılgın dünya 
ateşinin söndürülmesini bile istemeyecek kadar dost. “Ziyanı 
yok; Rabbim benimleyse, ateş sönmese de olur.” Halil’ine ateşi, 
‘serin ve selametli’ eyledi Rabbi. Güle döndü kül.

Adını ‘Halil’ koymuşlar ya doğar doğmaz, dua etmişler: “Dost 
olasın Rabbine. Ateşi de serinliği de bir bilesin. Küllerden 
gül çıkarasın” diye. Yirmi iki yaşındaki Halil, Ankara Emniyet 
Müdürlüğü binasını ateşe veren kurşunlara siper oldu. Ateş 
içinde buldu serinliği. Gül oldu yüreği.

Bu ülkenin gençliğinin tükendiğini sananlara, Halil’in yadı 
cevap oldu. Seyyid Onbaşıların ruhu hâlâ diri. Şehit Kâmiller 
hiç ölmedi. Şehitler diridir; ölüden diri çıkaran Allah’ın 
vaadidir bu; adımızdan çok eminiz. “Hiç bilemeyeceğiniz bir 
diriliktir bu” diye yeniden hatırlatır Hayatın Sahibi. Belli ki, 
hiç bilemeyeceğimiz o diriliğin özellikleri arasında, diri diye 
bildiklerimizi daha da diriltmek de var. Şehitler diridir ve 
diriltir. Şehit Halil şahittir.

* Yazar.
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Elektrikçi
22 yaşında
Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit oldu.



Elektrikçi Halil Iş
ılar 22 yaşında. Kızılcahamam’da 

arkadaşlarıyla halı sahada maç yapıyordu. Polis 

ekipleri “O
rtalık karışacak, evlerinize gidin” diye 

uyarınca dağıldılar. Fakat eve vardığında bir darbe 

girişimi olduğunu öğrendi ve Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını duydu. Annesi 

‘Gitme!’ dese de sokağa çıktı. Arkadaşlarıyla birlik
te 

Emniyet binasına kadar gittile
r. Tanklar, kurşunlar… 

O geceyi ilik
lerine kadar hissederek yaşadı ve 

vazgeçmedi. Arkadaşları evlerine döndüler. Halil is
e 

asıl sılasına…

Halil Iş
ılar 22 yaşında. Annesi 

‘Gitme!’ dese de sokağa çıktı. 

Arkadaşlarıyla birlikte Emniyet 

binasına kadar gittile
r. O geceyi 

iliklerine kadar hissederek yaşadı 

ve vazgeçmedi.
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kafasının arkasından içeri girmişti. Bir araçla Bayrampaşa 
Devlet Hastanesi’ne kaldırdık. Gürültülü bir ortam olduğu 
için kurşun sesini bile duymadık. O bölgede 2-3 kişinin daha 
vurulduğunu duyduk.”

Vatan savunmasına kendilerini feda edenler için yakılan 
“Hey on beşli, on beşli” türküsü, şimdi bir de 15 Temmuz 
darbesine “Hayır” deme cesaretini gösteren bir başka on beşli 
için yankılanıyordu. Halil İbrahim Yıldırım, Bayrampaşa 
Muratpaşa Mahallesi’ndeki Muradiye Camii’nde kılınan 
cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa 
verildi. 15 Temmuz’un bu genç şehidinin adı memleketi 
Şanlıurfa’da bir anaokuluna verildi.

Suavi Kemal Yazgıç*

HALIL IBRAHIM YILDIRIM

“Anne ver bayrağımı 
koşayım!”

Halil İbrahim bir ara yere düştü. Ben 
de ayağı yere takıldı diye düşündüm, 
kaldırmak istedim ancak elime kan bulaştı. 

Onbeşliklerden. Ailesi Şanlıurfalı. Bayrampaşa’da doğma, 
büyüme. Beş çocuklu bir ailenin evladı. Ortaokulu yarıda 
bırakmak zorunda kalmıştı. Ailesinin maddi durumu 
nedeniyle bir yandan çalışıyor bir yandan da liseyi dışarıdan 
bitirmeye uğraşıyordu. En büyük hayali çalıştığı galeride 
satılanlar gibi bir otomobili olması ve arkadaşlarıyla birlikte 
uzun yolculuklara çıkmaktı. 15 Temmuz akşamı yorgundu 
ve uzanmıştı. Ancak haberler gelmeye başlayınca uykusu 
açıldı ve babasını darbeye karşı koymaya ikna etti. İbrahim 
Peygamberin atılması için hazırlanan ateşe, safını belli 
etmek için su taşıyan o karınca misali düştü yollara. Babası 
Bahattin Yıldırım, İbrahim’in şehit olduğu anı şu sözlerle 
anlatıyor: “Komşularımızla birlikte Çevik Kuvvet’e doğru 
gidiyorduk. Halil İbrahim bir ara yere düştü. Ben de ayağı 
yere takıldı diye düşündüm ve kalkması için kendisine 
seslendim, yanıt alamayınca kaldırmak istedim ancak elime 
kan bulaştı. Nereden geldiğini bilmediğimiz bir kurşun 

* Yazar.
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Öğrenci
15 yaşında
Bayrampaşa Çevik Kuvvet önünde şehit oldu.



Zorluklar sebebiyle okulu 
bırakmak zorunda kalmıştı. 
Babasıyla dışarı çıktılar. 
Bayrampaşa Çevik Kuvvet 
Şubesi’ne doğru ilerlerken yere 
yığılıverdi.
Gencecik bir fidandı. Annesinin babasının 
kuzusuydu önceden sadece, ama artık bir de 
vatanın yiğit bir aslanı! Babası Bahattin Yıldırım, 
5 çocuğunu zor şartlarda yetiştirmeye çalışıyordu. 
Hatta bu zorluklar sebebiyle Halil İbrahim Yıldırım 
okulu bırakmak zorunda kalmıştı. Mülayim, 
sevecen, sevilen bir delikanlı! Darbe girişimi 
gecesinde babasıyla dışarı çıktılar. Bayrampaşa 
Çevik Kuvvet Şubesi’ne doğru ilerlerken Tuna Sağlık 
Meslek Lisesi civarında yere yığılıverdi. Kafasına 
isabet eden kurşun sebebiyle ağır yaralandı. Babası 
tarafından hastaneye kaldırıldı; yoğun bakımda 
ancak 3 gün kalabildi. Halil İbrahim’in organları 
nakil bekleyen hastalar için bağışlandı.
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Seni nasıl hatırlayacağım biliyor musun abi? Osman anlattı 
son saatlerini. Yakup anlattı. Sürekli telefonlaşmışsınız 
ikisiyle de. ‘Durulmaz’ demişsin. Çocukları öpüp, hanımla 
helalleşip çıkmışsın.

Osman görüntüleri izlerken sürekli kendi kendine ‘inme 
o arabadan reis, inme’ demiş. Sanki inmesen, sanki üç 
dakika daha beklesen o arabada her şey başka olacakmış 
gibi. ‘Olacak olanın olmasına engel teşkil edecek hiçbir şey 
olamaz’ cümlesini elbette o da biliyor. Ama kalp dayanmıyor 
işte be reis.

Vurulup düştüğünün haberini aldığımda, o gece üzerinden 
tank geçen arabamın yanına gidiyordum abi. Taksideydim. Bir 
şey geldi ve koptu kalbimden. Sert, acı, acımasız bir şey gelip 
koptu. Sonra şehit olduğun geldi aklıma. Dedim ki, ‘Vay be 
reis, yine yaptın yapacağını; yine düştün önümüze. Yolu açtın 
yine’...

Halil Reis, bir polisin omuzunda sana hıçkıra hıçkıra 
ağlarken, cennetin en güzel yerinde olduğun geldi aklıma. 
İnsan ağlarken de gülümseyebilirmiş. Sayende bir şey daha 
öğrendim.

“Yaptın yine yapacağını…”

Ismail Kılıçarslan*

HALIL KANTARCI

Demek böyle olacaktı.

Hâlbuki aramızda bedel ödeyen biri varsa o da sendin.
28 Şubat’ın o soğuk, puslu, kirli atmosferinde, daha çocuk 
yaşında, elbette işlemediğin bir suçla seni hapse atmışlardı. 
Bedelse, sen o bedeli en ağır, en olağanüstü biçimde 
ödemiştin.

Seni nasıl hatırlayacağım biliyor musun abi? Üsküdar’da sen, 
ben, Yakup ve Tayyar abi oturmuştuk hani. Bizim çocuklar 
da vardı. Gündemin her zamanki gibi bu memleketin güzel, 
aydınlık yarınlarıydı. Zaten bizim kuşak için ya ekmek ya da 
vatandır hakiki gündem. Gerisi teferruattır hep. Yattığımız 
hapis dâhil, verdiğimiz can dâhil.

Seni nasıl hatırlayacağım biliyor musun abi? Hani birbirinden 
güzel o üç çocuğunla bazen parkta, bazen evde çeşitli 
fotoğraflar çekip paylaşıyordun ya. Yüzünde hep bir ‘evet, geç 
oldu biraz; ama sonunda oldu işte’ ifadesi…

* Yazar.
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Esnaf
37 yaşında
Çengelköy Polis Karakolu önünde şehit oldu.



Sri Lanka’nın yetimlerinin 
sevindirileceği yetimhaneye 
isim oldu Halil. Adıyla nöbetini 
tuttuğu İbrahim’in(as) ‘Dost’ 
unvanını ebedî hatırlatacak bize. 

Küsmesi gerekirdi Halil’in devletine, milletine. Hepimizden 
hayat alacağı vardı; çünkü gençliğini hepimizi kuşatan 
bir cinnetin kuyusunda tüketmişti. “Bana ne…” diyebilirdi 
o gece. Henüz 15’inde uçarı delikanlıyken, hayallerinin 
elinden tutmasını umduğu devleti, ona hapishaneyi lâyık 
gördü. Yoğun gürültülerin arasında yitirdik Halil’in hakkını. 
Düştüğü yerden kaldıramadık Halil’i. Kalın hesapların 
telaşıyla duyamadık kederli iniltisini. 28 Şubat darbecilerinin 
Halil’i idamla yargıladığını unuttuk. Çektiğini bizim adımıza 
çektiğini bilemedik. FETÖ’nün sözde savcıları ve hâkimleri 
tarafından 10 yıl hapse mahkûm edildi.

Sonunda çıktı zindandan. Evlendi. Özgürlüğü çok gördüler, 
yeniden dava açtılar, kirli ellerini yakasından çekmediler. 
Bu arada, pırıl pırıl üç evlat büyüttü Halil. Güzel mi güzel 
bir babaydı. Evladıyla çektirdiği fotoğrafın sıcağı milletinin 
kalbini ısıtmaya devam edecek. Derdi vardı, yetimler için 
kanadı kalbi. Durduğu yer, “Yetimler Yetimi”nin durduğu 
yerdi; yetimlerin tarafı, öksüzlerin yanı…

Çengelköy Karakolu’nun askerler tarafından baskın yediğini 
duyar duymaz, çocuklarını birer birer öpüp dışarı çıktı. Jet 
gürültüleri ve patlama seslerinin duyulması üzerine eşi, 
kapıda, ‘Gitme’ dedi. ‘Bana bir şey olacaksa evde de olur. 
Hakkını helal et’ dedi ve Çengel’e indi.

Son sözü, “Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Onları 
ümmete emanet ediyorum” oldu. Sri Lanka’nın yetimlerinin 
sevindirileceği yetimhaneye isim oldu Halil. Adıyla nöbetini 
tuttuğu İbrahim’in(as) ‘Dost’ unvanını ebedî hatırlatacak bize. 

Halil
Senai Demirci*

* Yazar.
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Ankara’yı, Gölbaşı’nı bombalayan hainler cam sandılar 
aynayı. Kırarız tuzla buz olur, ateşe salarız eriyip su olur 
sandılar. Gölgesi uzayıp giden ağaçlarla, misk kokulu bilinmez 
çiçeklerle, incilerle, yakutlarla sırlandığını bilemediler. 
Bölündü aynalar. Halitler sehere doğru cennet cennet çoğaldı.

Fatma Akdağ*

HALIT GÜLSER

Aynayı kıracaklarını 
sandılar

Ankara’yı, Gölbaşı’nı bombalayan hainler 
cam sandılar aynayı. Kırarız tuzla buz 
olur, ateşe salarız eriyip su olur sandılar. 
Gölgesi uzayıp giden ağaçlarla, misk 
kokulu bilinmez çiçeklerle, incilerle, 
yakutlarla sırlandığını bilemediler. 
Bölündü aynalar. Halitler sehere doğru 
cennet cennet çoğaldı.

Nurdan elleriyle kavradığı aynayı başının hizasına kaldırdı 
genç kız. Halit göründü, bir tek Halit. Çenesini öne doğru 
çıkarıp beyaz kravatını son kez düzeltti. Omuzlarını 
elleriyle hafifçe süpürüp kollarından tutan annesi “Ne ara 
böyle genişledi omuzların, nasıl da güçlenmişsin!” deyip 
tebessümlü gözlerle baktı. Yüzüne bakamadı babası. Sırtına 
vurdu hafifçe. Sözsüz baba yine arkasındaydı. Sakalını 
sıvazladı Halit, gülümseyerek göz kırptı, aynayı eline aldı.

Halit’in sevdası, sevdiği oradaydı. Aynalar ipeklerle sırlandı. 
Karanlıkmış da yeni aydınlanıyormuş gibi daha bir parladı gün. 
Etrafında bir telaş, bir sevinç. Beyazlar içinde yüzlerce, binlerce 
hanım sim sim süslediler Halit’in sevdasını. Cennet güzelini.

Vuslatın arefesiydi onlar için 15 Temmuz. Memleketten 
misafir gelmiş anne babasını bırakıp üniformasını giydiği gibi 
vatanı için görevinin başına koştu. Bilemezdi hayat arkadaşı 
olarak seçtiği sevdasının şehadet arkadaşı olacağını.

* Yazar.
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Polis Memuru, Özel Harekat Dairesi
29 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Âşık olmuştu, sevmişti, sözlenecekti. Acil 
emir geldi; sehere yetişemedi nefesleri. Özel 
Harekatçıydı; vatan beklemezdi.

Hayat bazen umudun yeşerdiği anda karanlığa gömülür. 
Polis Halit Gülser için de öyle oldu. Âşık olmuştu, sevmişti, 
sözlenecekti. Acil emir geldi; sehere yetişemedi nefesleri. Özel 
Harekatçı’ydı; vatan beklemezdi.

Gölbaşı’na yapılan hain saldırıda şehit oldu. Diyarbakırlıydı. 
Bin bir zorlukla yetiştirdi ailesi onu. Vatanperver, sağlam 
karakterli, sözüne sadıktı. Vatanı korumaya yemin etmişti, ona 
uzanan ellerin karşısında duracaktı. Öyle de yaptı.
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A. Ali Ural*

HALIT YAŞAR MINE

“Kalk gidelim!”
Halit Yaşar Mine’nin karşısına kışlasında çıktı hainler. Yer: 
İstanbul... 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kışlası. 
Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine direniyor ihanete. 
Hainlerin kimin askeri olduğu belli. Ama kendisi milletin 
askeri. Adanalı. 28 yaşında. Henüz dünya evine girmemiş. 
Çakı gibi. Bir an tereddüt etmiyor zulme karşı çıkmada. 
Zalimlerin gözünü kan bürümüş. Halit ölmeyeceğini biliyor. 
Korkmuyor bu yüzden. Şanlı bir yürüyüş oluyor şehadete. 
Dünya evine girmeden ukba evine giriyor. Akıbet muttakilerin.

Halit Yaşar Mine ölmedi. Yoksa cenazesi musallaya 
konulduğunda kardeşi Bülent, ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta 
eliyle vurup “Kalk gidelim!” der miydi ona? “Sen ölmedin, 
kalk!” diye seslenir miydi?

Şehit bu davet üzerine tabutundan kalksa, kardeşini de 
yanına alarak yürümeye başlasaydı, kimse şaşırmayacaktı. 
Halit Yaşar Mine kardeşiyle yürüyüp gitmedi belki, fakat 
yürüyüp gitti uğruna can verdiği milletiyle.

* Yazar.

Hainlerin kimin askeri olduğu belli. 
Ama kendisi milletin askeri. Adanalı. 28 
yaşında. Henüz dünya evine girmemiş. 
Çakı gibi. Bir an tereddüt etmiyor zulme 
karşı çıkmada. Zalimlerin gözünü kan 
bürümüş. Halit ölmeyeceğini biliyor. 
Korkmuyor bu yüzden. Şanlı bir yürüyüş 
oluyor şehadete. Dünya evine girmeden 
ukba evine giriyor. Akıbet muttakilerin.
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Piyade Uzman Çavuş
28 yaşında
İstanbul 66. Mekanize P. Tug. K.lığında şehit oldu.



Halit Yaşar Mine ölmedi. Yoksa 
cenazesi musallaya konulduğunda 
kardeşi Bülent, ay yıldızlı bayrağa 
sarılı tabuta eliyle vurup “Kalk 
gidelim!” der miydi ona?

Askerdi, görev yerindeydi, 28 yaşında pırıl pırıl bir gençti. Vatanını 
çok sevdi o. Bu uğurda ölecek kadar. Bu düşünceyle asker oldu, böyle 
direndi.

Beraber çalıştığın, her gün selamlaştığın insana silah çekmek, 
karşısında direnmek çok zordur. Hele ki, askersen daha da zordur. Emre 
itaat etmeyip doğru olanı yapmak kolay olmaz.

Şehit Halit Yaşar Mine karşı koydu darbeye. Olmaz dedi, vatan verilmez 
dedi. Dinlemediler. Vatan uğruna çekti silahını, ülke için direndi. Bu 
uğurda şehadete erdi. O zoru başardı, bayrağı çok sevdi, ruhu şad olsun.
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Birden sessizleşti Hasan ve evdekilerin yüzünü ezber etmek 
istercesine baktı onlara; “Ben bir daha bu eve gelmeyeceğim” 
dedi. Birden buz kesti ortalık…

Hasan olağan bir halmişçesine hazırlıklarına devam ederek 
konuşmasına devam ediyordu. Eşi sözünü kesti ve sordu; 
“Neden böyle konuşuyorsun?” Eşinin yüzüne baktı. O esnada 
abdestini almış havlu ile yüzünü silmeye hazırlanıyordu. 
Hızlıca anlatmaya başladı; “Darbelerin ne zorluklar getirdiğini 
bilmiyorsunuz… Bu ülke ne çektiyse bu darbelerden çekti. 
Lakin bu sefer durum başka, bu darbeden öte bir şeydir. Bu 
düpedüz işgaldir. İlerleyemedik, hep yerimizde saymamız 
içindi tarih içerisinde kafamıza tepeden indirilen o sözde 
darbeler. Ne zaman Türkiye azıcık kafasını kaldırıp belini 
doğrultsa, bir işgal ile kırıldı kolu kanadı. Bu sefer buna asla 
ama asla izin vermeyeceğiz. Bilin ki, bu işgal gerçekleşir ise 
Suriye’den beter oluruz.” diyerek vedalaştı ve evden çıktı.

Evden çıkarken arkadaşlarıyla iletişime geçmişti. 
Dikimevi’nde buluşmayı kararlaştırmışlardı. Buluştular ve 
kendilerini tanklara siper ettiler. Tek hedefleri vardı tankları 
durdurmak. Başardılar da… Ortalık mahşer yeri… Bir ara 
tanklardan ateş açıldı. Hasan korkusuzca önlerdeki saflardan 
ayrılmıyor geriye çekilmiyordu.

Tanktan çıkan bir merminin sesi duyuldu önce sonra Hasan 
bir anlık duraladı. Ciğerinden ve bağırsağından yaralanmıştı. 
Gözleri karardı. Yere düşmek üzereyken cebinden düşen 
telefon tevafuken ev numarasını çevirmişti. Telefonun 
ucundakiler, Hasan’ın Kelime-i Şehadet getirdiğine şahit 
oluyorlardı. Hane halkı matem mi tutsun yoksa sevinsin mi 
bilemeden donup kalmışlardı. Bu hane bir şehidin hanesiydi 
artık. Gözlerden boşalan yaşlarla birbirlerine sarıldılar. 
Evlatlar babalarına, bir eş ise hayat arkadaşına veda ediyordu.

“Gün Gayret Günüdür”
Ahmet Şimşirgil*

HASAN ALTIN

* Prof. Dr.

Bir memleket düşünün bir gecede 60 yaşında delikanlıları 
ile çoluk çocuk demeden sokağa dökülmüş… Tıpkı ataları 
gibi en muteber gördüklerine yani devletlerine sahip çıkmak 
dendi mi şaha kalkan bir millet… Ve o gece Vahdet ne demek 
dünyanın gözüne sokarcasına tek yumruk olmayı başarmış 
bir millet…

İşte bu milletin en güzel kahramanlarından biri, 60 yaşındaki 
Hasan Altın idi. 15 Temmuz gecesinde evinde dinlenirken, 
erken denecek bir saatte, Whatsapp’tan işgal girişimini 
öğrendi ve hiç vakit kaybetmeden ayaklandı. Telaşlı bir 
şekilde evdekilere seslendi. “Gün gayret günüdür.” Ev ahalisi 
şaşkın…

Abdest hazırlıkları yaparken de bir taraftan aile efradına 
yüksek sesle konuşuyordu. Ailesi bu telaşlı halin sebebini ilk 
anda anlayamadı. Hasan “İşgal işgal” diye bağırana dek… Eşi 
şaşkın bir şekilde bakarak; “Darbe mi oluyor?” dedi. Hasan 
sesini daha da yükselterek “Hanım hanım bu darbeden de öte 
bir şey. Bu bir işgal projesi. Bu ülkenin ve İslam Ümmetinin 
mahvıdır…”
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Emekli
60 yaşında
Ankara/Dikimevi’nde şehit oldu.



Ailesine “Ben gelmeyeceğim!” 
dedi. Darbelerin kötülüğünü 
çok iyi biliyordu. 
“Başarırlarsa, Suriye’den 
beter oluruz!” diye söylenerek 
araladı kapıyı.
Yozgatlı, 60 yaşında, üç evlat babasıydı. 15 
Temmuz gecesinde evinde dinlenirken, erken 
denecek bir saatte, Whatsapp’tan darbe girişimini 
öğrendi ve hemen ayaklandı. Ailesine “Ben 
gelmeyeceğim!” dedi. Darbelerin kötülüğünü 
çok iyi biliyordu. “Başarırlarsa, Suriye’den 
beter oluruz!” diye söylenerek araladı kapıyı. 
Arkadaşlarıyla Dikimevi’nde buluştular, oradaki 
tankları durdurmayı başardılar. Tanklardan 
üzerlerine ateş açıldığında, telefonu açıktı. Son 
cümlesi “Eşhedu en lâ ilâhe illallah…” oldu.

O gece Hasan Altın, vatanı darbecilere 
bırakmanın ne denli zorluklar getireceğini 
bilen ve en az kendisi kadar cesur bir milletle 
sokaklarda buluşmuştu. Gözünü kırpmadan 
canını sakınmadan vatan uğruna kendisini 
feda eden bu cesur adam şehadet şerbetini 
yudumlamıştı. Ve geride ona minnet borçlu olan 
bir millet bırakarak çıkmıştı o sonsuz ve şerefli 
seferine…
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Bedir’den Kerbelâ’ya; Malazgirt’ten Çanakkale’ye; terörden 
darbe teşebbüsüne değin ihtiyaç duyulduğu her an canlarını 
verip karşılığında böylesi devletlere nail olan şehitlerimizin 
ruhu şad olsun! Geride bıraktıkları maddi-manevi emanetleri 
bizimle yürüsün, bizi de kendisine benzetsin!

Ahmet Turgut*

HASAN GÜLHAN

Şehadet yolunda
bir başka Hasan

Vaktiyle Afganistanlı bir çocuğun ifade 
ettiği gibi farkındayız ki “Bizim iyilerimiz 
şehid oldu.” Kalanlarsa şahitler. Onların 
davalarına ve ne uğruna, nasıl canlarını 
Rabbe sunduklarına… Bu şahitliğimizin 
sunduğu asgari bir vefayla niyaz 
ediyoruz Şehid olan Mevlâmıza…

Şehadet; muhatabını nebiler, sıddîklar ve salihler ile birlikte 
aynı müstakim yolda yürüten bir nimet…

Vahyin “Nimetullah” olarak zikrettiği Güzelliğin(sav) “Nasıl 
yaşarsanız öylece can verirsiniz” buyurması vazeder ki; ancak 
ömrünü hakka ve hakikate şahit kılmış nefislere lütfedilen 
bir nimettir şehadet…

Mehmed Âkif’in eşsiz tasviriyle Âlemlere Rahmet Ağuş’un 
sarıp sarmaladığı ‘Şehid Oğlu Şehid’ misali izzet ve ikram 
görebilmenin vesilesidir.

Vaktiyle Afganistanlı bir çocuğun ifade ettiği gibi farkındayız 
ki “Bizim iyilerimiz şehid oldu.” Kalanlarsa şahitler. 
Onların davalarına ve ne uğruna, nasıl canlarını Rabbe 
sunduklarına…

Bu şahitliğimizin sunduğu asgari bir vefayla niyaz ediyoruz 
Şehid olan Mevlâmıza…

* Yazar.
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Polis Memuru
46 yaşında
Ankara’da şehit oldu.



Yıllarını verdi mesleğine 
Hasan Gülhan. Meslekten 
öte görüyordu polisliği. 
İnsanlığa insanlığının edası. 
Vatana vicdan borcu. Vatanı 
savunmak “iş” değildi; 
özgürlüğün ve huzurun 
temini temel sorumluluktu 
herkes için.
Yıllarını verdi mesleğine Hasan Gülhan. 
Meslekten öte görüyordu polisliği. İnsanlığa 
insanlığının edası. Vatana vicdan borcu. Vatanı 
savunmak “iş” değildi; özgürlüğün ve huzurun 
temini temel sorumluluktu herkes için. Emniyet 
Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi 
Başkanlığı’nda korumaydı.

Milletin iradesinin sembolü Meclis’in bile 
bombalandığı o gece, Hasan Gülhan da hainlerin 
hedefi oldu. İki evladını ve eşini emanet bıraktı 
milletine. Hüzün ki, en çok yakışandır bize. Hasan 
Gülhan’ın emanetlerine de yakışan o; şükür ki, 
şehadet var, şükür ki, hayat buradan ibaret değil.
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Yüreğini koyduğu yerde
yürüdü. Cesareti ve adaleti, istiklâli ve izzeti, kanıyla 
yeryüzünde yazmak üzere koştu.

Ecdadının kendisine miras bıraktığı ülke hainlerin 
ayakları altında olmamalıydı. Kandırılmışlığına yandı. İyi 
niyetlerinin kötüye kullanıldığını gördükçe kahroldu. Hiç 
tereddütsüz yürüdü ateşlerin üzerine. Uçakların kara gölgesi, 
helikopterlerin uğursuz homurtusu, tankların soğuk yüzü 
daha da büyüttü içindeki öfkeyi.

Avuçlarıyla ittirdi tankı. Durdurdu bile. Kandırılmışları 
yolundan çevirdi. Yumuşacık oldu Hasan’ın dünyadan geçişi. 
Yüreğini koyduğu yerde, vatan yeniden ayağa kalktı. Gövdesi 
düştü, ruhu yücelere pervaz etti. Resulullah’tan(asm) emanet 
aldığı istiklâl uğruna kan içinde yere düştü. Alçakların 
alçaklığını yüzüne haykırıyor artık hatırası.

Ahmet Bulut*

HASAN KAYA

Arkasına bakmadan koştu. Bu gece uyku haramdı, yatak 
haramdı. Olan bitene seyirci kalmak haramdı. Kalbine 
koştu, kalbi bildiği vatanına; olunması gereken yer sokaktı. 
Meydanları yüreğiyle doldurmak üzere yürüdü, yürüdü. 
Ta o soğuk, kara yüzlü tankı görene kadar. Merhametsizce 
ilerliyordu tank; insan kalabalığını yara yara. Yakışmıyordu 
sivillerin sokağına. Sınırda düşmana doğru doğrultması 
gerekirken, kendi milletine dönüktü namlusu. Namluları 
düşmana çevrilmeliydi, kendi halkına değil.

Darbenin en acısını hissetti yüreğinde. Nasıl olurdu, ama 
nasıl! Ülkesinin ümitlerini çala çala büyümüş bu örgüt, şimdi 
soğuk tank paletlerini mi yürütüyordu şehrin kalbine. Nasıl 
olurdu? Alnı secdeye değenden zarar gelmez diyen bu saf 
millet, şimdi yüreğinden vuruluyordu.

“Niye ben?” demedi; mazeretlere sığınmadı. Adını aldığı 
Peygamber torununun hatırasını bayraklaştırmak üzere 

* Yazar.
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İnşaat Ustası
47 yaşında
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde şehit oldu.



İnşaat işçisi, 47 yaşında.“Ben 
şehit olmaya gidiyorum” diyerek 
kızıyla birlikte yola düştü. 
Kalabalık ve olaylar arttıkça 
artan heyecanıyla, kızını bırakıp 
ön saflara koştu. Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’ne vardılar ve 
buradaki tanklardan birine çıktı.
İnşaat işçisi, 47 yaşındaydı. Evli, iki evladı var. 
O gece köprüden tankların geçtiğini gördü. Eve 
geldiğinde darbe girişiminden haberdar oldu ve 
ailesine, konu komşusuna, “Ben şehit olmaya 
gidiyorum” diyerek kızıyla birlikte yola düştü. 
Kalabalık ve olaylar arttıkça artan heyecanıyla, 
kızını bırakıp ön saflara koştu. Arkadaşlarıyla 
beraber Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne vardılar 
ve buradaki tanklardan birine çıktı. İçindeki 
askerlerden birini aşağı indirmeye çalışırken 
vuruldu. 
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Darbenin merkezinden uzaktaydık, ne olup bittiğini tam 
olarak anlamaya imkân yoktu. Geç vakit eve döndüğümüzde 
işin boyutlarına ancak muttali olabildik. Milletin tekmil 
garipleri harekete geçmişti ve sanki hepsini ortak akıl 
yönetiyordu. “Üst akıl” diye ben işte buna derim: Lâtîfü’l-
Habîr olan Allah, halimizden haberdardı, âmennâ… Hâli 
birbirine benzeyenler ilâhî iletişimle yürüyüşe geçmişti. 
Ben o meydandaki insanları asla unutmayacağım. Bir an 
ayakkabılara gözüm takıldı, yamru yumru bir eski ayakkabı 
ayağında bir anne, kızının koluna girmişti. Kaldırıma oturmuş 
gençler, simit paylaşıyorlardı aralarında…

Yürüyüş: Ölümüneydi… “Ölümüne!” kelimesinden başka bir 
şeyi şimdi bile hatırlamıyorum…

Hasan Yılmaz kardeşim de o gece darbe girişimini haber 
aldığında “Döşekte ölen yiğit murdar olur!” dercesine 
yerinden kalkanlardandır. Darbecilerin ana karargâhı Akıncı 
Jet Üssü’ne gittiğinde kızı yanındadır. Ailelerimiz ne kadar 
benziyor. Şeceresinin bizim oralardan kök salmışlığı ise, 
Anadolu’nun vatan bilincinin irtifasını gösterir. Ertesi gün, 
“Daha çok ağlarız hanım, ocağa bir çay koy!” demiştim ve için 
için ağlayacağız.

“Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak!” dizesi, bence 
kemalini o gece buldu. Hasan’ın şehadetine, kızı da şahit 
yazıldı. Hasan Yılmaz, şakiler ateş açtığında kızına siper 
olmuş, kahpe kurşunlara hedef olmuştu. O şehit olurken, kızı 
yaralanarak gazilik şerefine ermiştir. Ardında, vatan sevgisi 
tüten bir ocak, aslan gibi bir aile bıraktı.

Tevafuktur, Hz. Hasan ile aynı yaşta göçtü Hasan Yılmaz; 
abisinin adı da Hüseyin Yılmaz imiş.

Ya Rabbi, sen Hasanımızı “Hasaneyn”e ötede komşu kıl! 
Ailesine, hususan kerimelerine sabr-ı cemil ihsan eyle!

Âmin…

Berat Demirci*

HASAN YILMAZ

Hz. Hasan ile aynı yaşta
Çalışma odamdaydım… Aniden heyecanla kızım içeri girdi. 
Baba “Askerî darbe olmuş!” dedi. Televizyonun karşısına 
geçtik. Bütün darbelerden hasarlı çıkan biriyim; çocuklarımın 
yüzünde korku görmeyince rahatladım. Hanım spiker, darbe 
metnini okuyunca, “Şaka gibi…” dedim ve teskin ettim 
hanemi. Az sonra Cumhurbaşkanımızın cep telefonundan 
bir kanala bağlanarak verdiği mesaj üzerine, harekete geçtik. 
Üç çocuktan biri zaten meydandaydı, sağıma soluma diğer 
oğlumu ve kızımı alarak yürüyüşe geçtik. Benden kesinlikle 
cesurdular ve yolu onlar açtılar. Kızım “Bugün meydanda 
olmazsak, yarın birbirimizin yüzüne bakamayabiliriz!” 
demişti. Ayrıntı deyip geçmeyin, elime de hurma dalından 
yapılmış asamı almıştım. Meydana vardığımızda insanlar 
barikat gibi dizilmişlerdi. Eminim, İstanbul ve Ankara’dakine 
benzer bir vahşet şehrimde de yaşansaydı, tanklar geçecek 
yer bulamazdı.

* Yazar.
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İşçi
44 yaşında
Kahramankazan, Akıncı Üssü’nde şehit oldu.



Tevafuktur, Hz. Hasan ile aynı yaşta 
göçtü Hasan Yılmaz; abisinin adı da 
Hüseyin Yılmaz imiş.

Ya Rabbi, sen Hasan’ımızı “Hasaneyn”e 
ötede komşu kıl! Ailesine, hususan 
kerimelerine sabr-ı cemil ihsan eyle!

Âmin…

Gece darbe girişimini haber aldığında evinde duramayan 
vatanseverlerdendi. Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne gittiğinde kızı 
yanındaydı. Ailece huzurlu bir vatanda yaşamak için, vatanı 
ailece savunmaya gitmişlerdi. Oracıkta erdiği şehadetine, 
gözünden yaralanan kızı da şahit oldu. Kızını korumak isterken, 
kurşunların hedefi olmuştu.
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Vatan uğruna

Ahmet Altınöz*

HIKMET BAYSAL

Bu ömür bir rüya. Ölmeden önce ölenler bilir bu sırrı sadece. 
Uyanmadan önce uyananlar uyarıyor bu rüyaya kananları. 
Dünya rüyası, rüya olduğunu inkâr ettiriyor uykuculara. Oysa 
uyandığında başka bir âleme açıyorsun gözlerini.

Herkesin ‘son’ sandığı senin için başlangıç olacakmış meğer, 
ancak, o vakit görüyorsun gerçeği. Çoklarının ölüm diye 
korktuğu, sana ebedî bir doğum hazırlığıymış; ancak doğunca 
anlıyorsun korktuğuna değmediğini. Hiçlik değil ölüm. 
Yokluk değil. Dünya darlığından ahiretin bahçelerine geçiş. 
Sonsuzluğa kanatlanış...

Yirmi üç yaşındaki Hikmet’in canıyla ortaya koyduğu gerçek 
bu. Dünya uykusunu bir köşesinden yırtan ‘uyanmışlar’dan 
Hikmet. Alıp yüreğini çıkıyor yola. Sonunu düşünmeden. 
Yeter ki, ‘Reis’ çağırmış olsun. Yeter ki, ‘vatan uğruna’ olsun. 
Yeter ki, istiklâl olsun adı gidişin.

Tanklara çıplak avuçla karşı koyacak. Kurşunları göğsünde 
durduracak. Yûsuf Kıssası’nın ‘ahsen’leştiği yerde bir kıssa 
bırakacak bize. Hayatın en güzel deminde, kabrin arkasına 
talip olacak. Öğretecek bize en güzelden de güzelin olduğunu 
perde ardında.

Arkadaşı Ferdi Yurduseven’le beraber motosiklete atlıyorlar. 
İki tekerlek üstünde düşüyorlar yola. Tereddütleri yok. 
Havalimanı’na gidecekler. Direnişin merkezine. Topu tüfeği, 
tankı uçağı mağlup edecekler.

Yoldalar henüz; motosikletin sesi F-16 cayırtıları arasında 
eriyor. Hikmet’in dudağında dualar. Ferdi tekbir getiriyor. 
Bilmiyorlar ki, iki tekerlek üstünde iki şehadet yazılı. Son 
sürat ilerliyorlar. Canlarını koyacaklar meydana. Nefes nefese 
direniş olacaklar. Milletin kader gecesinde yıldızlaşacaklar.

Gecenin 02.30’u… Karanlıkta bir şeye çarpıyorlar. Motosiklet 
savruluyor viyadük üzerinde. Hikmet yere düşüyor. Rüyasının 
en tatlı yerinde uyanıyor. Yirmi üç yaşında. Hayallerinin 
eşiğinde. Ülkesinin onurunu canıyla çerçeveliyor. Karanlıkta 
sessizce direniş oluyor hatırası.

Ardı sıra, Hikmet’li bir şehadet cümlesi kurmak bize düşüyor. 
Nasibimiz bu kadar… Nasibi şehadet olan Hikmet’lere selam 
olsun.

* Tekstilci.
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İşçi, 23 yaşında
İstanbul, E-80 Karayolu Akşemseddin 
Viyadüğü’nde şehit oldu.



Hikmet Baysal, 23 yaşında, bekâr.

Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine arkadaşı 

Ferdi Yurduseven’le birlik
te motosiklete binerek 

dışarı çıktılar. Sultangazi’den Havalimanı’na doğru 

hareket ettile
r. Yol üzerinde aynı istikamete giden 

çok sayıda araç vardı. Gece saat 02.30 sularında, 

E-80 yolu Edirne istikametinde, Akşemsettin 

Viyadük’ü üzerinde, yol üzerine park edilmiş bir 

araca çarptılar. Hikmet Baysal, arkadaşı Ferdi 

Yurduseven’le birlik
te olay yerinde şehit oldu.

Yoldalar henüz; motosikletin sesi F-16 

cayırtıla
rı arasında eriyor. Hikmet’in 

dudağında dualar. Ferdi tekbir getiriy
or. 

Bilmiyorlar ki, iki tekerlek üstünde iki 

şehadet yazılı. S
on sürat ilerliyorlar. 

Canlarını koyacaklar meydana. Nefes 

nefese direniş olacaklar. M
illetin kader 

gecesinde yıldızlaşacaklar.
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bilmezsiniz, biz bir Temmuz sabahında öğrendik, “Baba!” diye 
çağırınca beliren boşluğun soğuk ürpertisini. Biz, üçümüz, üç 
kardeş, ben Hilal, kardeşim Zeynep ve Ahmet Reşit o sabah 
öğrendik Temmuz’da üşümeyi…

Hayallerimiz vardı; şimdi bizim gibi yarım kalan. Seneye 
emekli olacaktı. O gece, görevlendirmesinin son gününde 
meslektaşlarına yardım ulaştırmak için göreve çağırıldı. 
Son günüydü, gitmese de olurdu ama durmadı. İlk bomba 
sesi geldiğinde evimize “Merak etmeyin, ben iyiyim, 
yaralı arkadaşlara yardım ediyorum” dedi. Bir saat sonra 
olacaklardan bihaber yüreğimize su serptik. Ama daha 
bitmemiş görevi; çok kutlu bir davete icabet edecekmiş 
aslında.

İş yerinden mesai arkadaşları geliyorlar ziyaretimize. “Hurşut 
Ağabey’in dilinde hep sizler vardınız; sizi anlattıkça mutlu 
olur, mutlu oldukça sizi anlatırdı” diyorlar.

Babam, yanı başımızdayken eşsiz bir babaydı. Her kız gibi 
ben de babasına hayran bir çocuktum. Ağzımızdan çıkan 
en ufak bir isteği emir sayardı kendine. Her daim, içimi 
ısıtan bir gülümsemeyle bakardı gözlerimin içine. Bütün 
gücümü ondan alırdım. Sanırdım ki, babam sadece benim 
kahramanımdı. Yanılmışım, babam, bu vatanın her ferdinin 
kahramanıymış. Sonradan anladım.

“Babam cennete giderken 
süsünü evde unuttu...”

Zeynep Sena Duran*

HURŞUT UZEL

Babamı 15 Temmuz’un o karanlık gecesinde emanet ettik 
vatan toprağımıza. 19 yıllık hayatımın, sabahını göremediğim 
tek gecesinde. “Şehit Hurşut Uzel’in kızı” oluşumun da ilk 
gecesinde…

İlk evlatları olarak yıllar önce hayatlarına girdiğimde adımı 
babam koymak istemiş benim. Doğumumu kendi dünyasının 
“bayramı” ilan etmiş, adıma bu yüzden de “Hilal” demiş.

Benden 4 sene sonra da kız kardeşim Zeynep gelmiş dünyaya. 
Anneme “Hanım, ikinci kızın hakkı senindir, adını sen koy” 
demiş. Annem de bilir ya babamın kızlarını ne çok sevdiğini… 
“Babasının süsü” yapıvermiş onu. Nereden bilebilirdi ki, 
günün birinde babamın süsünü evde unutup tek başına 
cennete gideceğini…

Zeynep’ten sonra Ahmet Reşit de geldi. İlkokula babamın 
şehadetinden sonra başladı. Merak ediyorum o da ‘Ba-ba’
kelimesini hecelerken titreyecek mi bizim gibi? Siz 

* Üniversite Öğrencisi, Hurşut Uzel’in kızları Hilal, Zeynep ve oğlu Ahmet Reşid adına yazdı.
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44 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Özel Harekat Polisi, 44 yaşında, evli, Hilal’in, 
Zeynep’in ve Ahmet Reşit’in babası. Darbe 
girişimine karşı koymak için hazırlık yaparken 
hava saldırısıyla şehit oldu.

Babama veda etmiyorum 
ben. Biliyorum ki, şehitler 
diridir; ne ölen var, 
ne giden. Sonsuz bir 
yakınlığın eşiğinde yürek 
yüreğeyiz şimdi.

Babama veda etmiyorum ben. Biliyorum ki, 
şehitler diridir; ne ölen var ne giden. Sonsuz 
bir yakınlığın eşiğinde yürek yüreğeyiz şimdi.

Babam gittiğinde, aylardan Temmuz’du,

Onun yaşı 44, benimki 19’du,

Şimdi biraz yalnızım, ama onurlu,

Sabahı olmayan bir gecenin ardından,

Artık benim yaşım 44, onunki 19 oldu.

— Hilal Uzel’in babası için yazdığı şiir
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Ceren’i ağlarken gördüm...

Herkesin bir ismi, herkesin bir adı var şu yalan dünyada. İsmi 
Hüseyin, adı Şehit olan bir adam... Dağ gibi bir adam.
15 Temmuz hainlerinin ağır pususunu deviren cinsten bir 
adam. Demir madenindendir Hüseyin...

Ceren’i ağlarken gördüm...

Saydım ki, ceylanlar gelmiş taziyesine de gözyaşları ırmak 
olmuş. Saydım ki, melekler inmiş vedasına da, aminler 
aminler aminler ve heybetli salâlarla yükselmiş göklere 
Hüseyinler... 

İsmi Hüseyin Adı Şehit...

Sibel Eraslan*

HÜSEYIN GORAL

Ceren’i ağlarken gördüm...

Albayrağa sarılmış Hüseyin’ine son kez dokunduruyordu 
avuçlarının içini... Hüseyin’e kesmişti bütün dünya o camii 
gününde, o şehit salâsında melekler ayak basacak yer 
bulamıyorlardı...

Ceren’i ağlarken gördüm...

15 Temmuz 2016’da durmuştu tüm saatleri. O saatlerin 
incilerindendi eşi Hüseyin... Helikopterlerle ateş yağdıran 
zalimlere bir kalkan, bir siper etmişti vücudunu... Sadece 
26 yaşındaydı Hüseyin Goral... Ondan da gençti Ceren... Bir 
yıl geçmiş miydi, düğünlerinin üzerinden... Her ikisinden de 
küçüktü Ceren’in karnında taşıdığı küçük yavru... Hepimizden 
de küçük, hepimizden de büyük bir yazgıyı sırtlanmıştı 
daha doğmadan... Şimdi, o daha ana karnındayken ‘şehit 
yavrusu’na çıkmıştı adı...

Ceren’i ağlarken gördüm...
Saydım ki melekler inmiş vedasına da, 
aminler aminler aminler ve heybetli 
salâlarla yükselmiş göklere Hüseyinler..

* Yazar.
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26 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Elazığlıydı. 26 yaşındaydı. Büyürken polis olma 

hayali vardı, sonunda polis oldu. Aylar önce çok 

sevdiği memleketinde evlendi. Artık vatanını daha 

da iyi korumalıydı, sorumlulukları daha fazlaydı. 

Belki bir çocuğu olurdu, ona daha güvenli bir ülke 

teslim etmeliydi. Çok sevdi mesleğini, Özel Harekat’ı 

seçti.

15 Temmuz gecesi görevinin başındaydı. Hava 

karardıkça kararıyordu. Uçaklar serserice uçuyor, 

gürültüler çoğalıyordu. Neler olduğunu anlamak 

mümkün değildi. Semayı dinledi bir süre, 

anlayabilmek için. Bir şeyler yanlış gidiyor, belliydi.

Dakikalar haddinden fazla uzadı. Sonra öğrendiler, 

savundular, vatan için savaştılar. Bu uğurda şehit 

oldu Hüseyin Goral. Nice arkadaşıyla beraber 

sonsuzluğa yol aldı.

Aylar önce çok sevdiği 

memleketinde evlendi. 

Artık vatanını daha da iyi 

korumalıydı, sorumlulukları 

daha fazlaydı. Belki bir ço
cuğu 

olurdu, ona daha güvenli bir 

ülke teslim etmeliydi.

“Eşim şehit 

olduğunda üç aylık 

hamileydim. Bebeğimi 

bekliyorum.*  İlk
 evlilik 

yıldönümümüzü kabri 

başında idrak ettik.”

— Ceren Goral, Eşi

* Ali bebek 12 Aralık 2016 

günü doğdu.
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dedi sarışın spiker. Sokağa çıkmamayı bir annesi yasaklar 
sanıyordu kız çocuğu. Bir şeyler değil, çoğu şey ters gidiyordu. 
Hâlbuki yatma vakti gelmişti; bir taraftan sokaktan insan 
sesleri yükselmeye başladı. Hiç görmediği araçlar, garip 
bir uğultuyla ilerliyordu ana caddelerde. Televizyonlar 
gösteriyordu. Annesine sarıldı sımsıkı. Annesi telefondan 
gönderilen mesaj ve videoları gördükçe yüzü değişiyordu.

Sözler arasında en çok ‘tank’ kelimesi geçiyordu. “Asker 
ateş açıyor...” Sonra, hep alışık olduğu o babacan sesi 
duydu. “Milletimi meydanlara çağırıyorum.” Babasının 
hareketlendiğini gördü o anda. Yüzünde kararlı bir 
ifade, gözlerinde öfke ile yürüdü baba. Tek tek helalleşti. 
Yanağından abdest suyu süzülüyor. Gündüzleri duymaya 
alıştığı o ses, gecenin ortasında her yönden geliyor. Salâ 
sesleri. “Yoksa ölen mi var?”

Gitti baba. “Allahu ekber” diye inleyen insan kalabalığına 
karıştı. Uzunca baktı ardı sıra. Sarı soluk bir gölge haline 
gelene kadar gözlerini ayırmadı babasından.

Gece yarısına doğru uçak gürültüleri yükseldi. Kulağı sağır 
edercesine uçuyorlar, sanki Ankara’nın sessiz huzurunu 
yırtıyorlardı. Uzaklardan, çok uzaklardan, hep savaş 
filmlerinde gördüğü alev toplarının resmi geliyor, kulağına 
ateşli uğultular çarpıyordu.

Sabaha doğru, annesi eğildi yanağına. “Hastaneye gidiyorum 
kızım” dedi. Gidiş o gidiş. Gün ağarmıştı. Gürültüler 
susmuştu. Çok sonra döndü annesi. Yanında kalabalık 
vardı. Amcaları, yengeleri, büyük annesi, kuzenleri… Herkes 
kapıdaydı.

O gece öğrendiği ‘darbe’, ‘tank’, ‘korsan bildiri’ gibi kelimelere 
bir yenisi eklendi: “Şehit...” Nedense, bu kelime serin gelmişti 
kulağına. Annesinin yanağındaki gözyaşlarına karışarak 
geldiği için mi?

Baba diye ‘şehit’ kelimesine sarılıyor o gün bugündür.

Serap Buharalı*

HÜSEYIN GÜNTEKIN

Bir kız çocuğu. Babasını bekliyor; hasreti bile sıcak, sımsıcak 
babasını. Buluştular sonunda; kucaklaştılar. Derken, garip 
şeyler olmaya başladı. Telaşlı sesler. Endişeli mırıltılar. 
“Genelkurmay’dan silah sesleri geliyor” diyorlar. “Köprü’yü 
kapatmışlar.” “Darbe mi yoksa?” Bir kız çocuğunun anlamını 
bilmediği cümleler.

Annesi televizyonu açıyor. Her kanalda aynı resim, aynı 
kare, aynı telaş. Renkleri kaybolmuştu sanki ülkenin. “Galiba 
terör saldırısı ihbarı var da ondan, merak etmeyin…” diyor 
babası. Gece yarısına doğru en sarsıcı haber TRT’den geliyor. 
Annesinin yüzünün değiştiğini fark ediyor. Televizyonda 
sarışın bir kadın haber sunuyor gibi ama sesi titriyor. Ne 
demekti bu? Her şey ne kadar da güzeldi. Bir ara dışarı 
çıkmışlardı bugün. Dondurma yemişlerdi, vanilyalısından.

Diğer akrabalarla telefonlaştılar. “Darbeyi bilirim!” 
diyorlardı, “Bir daha olmaz sanmıştık!” “Ne olacak şimdi?” 
“Cumhurbaşkanı’ndan hiç haber yok ama...” “Korsan 
yayın bu!” dedi biri. “Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir!” 

“Baba diye...”

* Psikolog.
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Kasap
43 yaşında
Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit oldu.



O gün bambaşka bir hali vardı, telaşlıydı. Her Cuma 
namazı sonrası annesine uğrardı. O Cuma ‘Anne bugün 
işlerim çok yoğun, halletmem gereken işler var’ demiş. 
Akşam eve yorgun geldi. ‘Bir bakıp geleyim’ dedi. 
Emre ve Mervenur’un babasıydı, 47 yaşındaydı. Kardeşleriyle beraber kasaplık yapıyorlardı. 
Başkomutan’ın çağrısını dinleyip salâları duyunca günün yorgunluğuna aldırmadan koşa koşa 
Ankara Emniyet’e gitti. Kararlı... “Ölümse ölüm… Vatan olmazsa hiçbir şey olmaz. Bugün yatarsak 
uyanamayız” diyordu ailesine.

Eşi Fatma Hanım anlatıyor: “Nereye gidersek, hep Hüseyin’le beraber giderdik. Çocuklarına çok 
düşkündü. Çok merhametliydi, üzerlerine çok titrerdi. Ama o akşam bambaşka bir hali vardı, telaşlıydı. 
Her Cuma namazı sonrası annesine uğrardı. O Cuma ‘Anne bugün işlerim çok yoğun, halletmem 
gereken işler var’ demiş. Akşam eve yorgun geldi. ‘Bir bakıp geleyim’ diyerek dışarı çıktı. Aradan 
bir süre geçti, telefona cevap vermedi. Önce Belediye’nin önüne gitmişler. Sonra Ankara Emniyet’e 
geçmişler. Bombalamada yaralanmış. Dışkapı Hastanesi’ne yaralı olarak getirilmiş. Acile girdiğinde 
şuuru açıkmış, dosyaya adını kendisi yazdırmış. Üç saat ameliyatta kalmış. Sabaha doğru aldık haberi.”
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HÜSEYIN KALKAN
Alper Kış*

Hüseyin’in Kerbelası razı oldu da, kan sıcağının akışını hissetti mübarek sakalında. 
Böyle böyle “Güzelin de güzeli, güzelceğiz” diye isim koydu 
Hüseyin’in yeryüzündeki emsalsiz varoluşuna.

Çünkü Hüseyin hak adına candan vazgeçmenin temsili. Çünkü 
Hüseyin doğrunun hatırına eğip bükmeden söz söylemenin 
zirvesi. Çünkü Hüseyin hakkın kuvveti hep yeneceğinin kanla 
imzalı belgesi. Çünkü Hüseyin “emrolunduğu gibi dosdoğru 
olma”nın ete kemiğe bürünmüş hatırası.

Çünkü Hüseyin, bütün “çünkü”leri hak eden, imanı imkân 
bilen bir direnişin mercan rengi…

Hüseyin Kalkan’ın hikâyesi, Hz. Peygamberin(asm) ağızından 
çıkan o güzel kelimeyle başladı. Adı Hüseyin konulan 
bebekler ve adı Hüseyin konulacak bebekler, “Hüseyin’in 
durduğu yerde dursun!” duasıyla yürümeyi öğrendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne doğru, arabasız araçsız, 
kimselere haber vermeden nefes nefese koşarken, Kerbela’da 
onurluca düşenlerin düştüğü yere koştuğunu biliyor 
olmalıydı Hüseyin.

Biliyor olmalı…

“Güzelcik” demeye geliyor Hüseyin ismi. “Güzel” anlamındaki 
“Hasan”ın küçültülmüş hali. Türkçemizde biraz küçültme 
biraz da güzelleme anlamına gelir “— cik” eki. Biraz da 
şefkati çağrıştırır. Şefkatli bir anma tınısı saklar içinde. Aynı 
zamanda, “— cağız” ekiyle akrabadır. “Çocukcağız” diye anılır 
mesela bir yetim ya da öksüz. “Adamcağız” ya da “kadıncağız” 
da bu tür bir duygu fonunu çağrıştırır.

Belki de “güzel” torunu Hasan’dan sonra, yine can parçası 
Fatıma’dan doğan, âlim ve yiğit oğul Ali’den olma bebeğe, 
“Hasancağız” demek istedi Hz. Peygamber(asm).

Gayba âşinâ nazarıyla, oğlunun Kerbela’daki ciğer-sûz 
bekleyişini gördü. Hakkın yanında olmanın ağır bedelini 
ömrünün her anında ödemiş olan Peygamber, evladının 
başına gelecekleri beklemiyor olamazdı. Kerbelâ’yı bildi ki, 
Hüseyin’le beraber çatladı dudakları. Kerbelâ’nın bebelerini 
hissetti de, nefeslerine alev dokundu. Hüseyin’in şehadetine 

* Sanatçı.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şehit oldu.



Yanındaki arkadaşları, şehadete 
ererken, elleri kulağının 
arkasında, kamet pozisyonunda 
olduğunu ve yüzünde eşi 
benzeri olmayan bir gülümseme 
gördüklerini anlatıyorlar.
Hüseyin Kalkan, Milli Savunma eski Bakanı Vecdi 
Gönül’ün uzun yıllar yakın korumalığını yaptı. 
Anne ve babasını rahat ettirmekten başka derdi 
yoktu. Darbe girişimi olduğunu öğrendiğinde 
görev emri aldı ve tedirgin olmalarını istemediği 
ailesine bunu belli etmeden evden çıktı. Arabası 
yoktu, otobüsler de çalışmıyordu. Türlü türlü 
yollar deneyerek Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne 
ulaştı. Burada darbecilere karşı mücadele 
ederken, albay kılığındaki bir vatan haini 
tarafından vuruldu. O sırada yakınında bulunan 
arkadaşları, şehadete ererken, elleri kulağının 
arkasında, kamet pozisyonunda olduğunu ve 
yüzünde eşi benzeri olmayan bir gülümseme 
görüldüğünü anlatıyorlar. Geride bıraktığı anne 
babası, ‘hayırlı evlat’ dedikleri Hüseyin Kalkan 
sayesinde şehit annesi ve şehit babası olma 
onurunu yaşıyor.
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M. Tevfik Göksu*

Hüseyin. Kızının yaşındayken kaybettiği annesinin kokusunu 
kokladı hayat arkadaşı, can yoldaşı Hülya’sında…

Helalinden aşını yedi. Her gün oturduğu, gözünde saraylardan 
öte evinde şöyle bir kuruldu köşesine, bastı kumanda’nın 
düğmesine, son kez basabilir gibi. Önce şaşırdı, neler 
olduğunu anlayamadı, hızlı hızlı kanalları gezemeye başladı.
Bir şeyler oluyordu, hem de kötü şeyler. Çok sevdiği, örnek 
aldığı Cumhurbaşkanı’nı gördü birden. Kanal değiştirmeye 
son verdi ve televizyonun sesini açtıkta açtı. Can kulağıyla 
dinledi. “Sokağa çıkın!” demişti Reis. Hızla kalktı, camdan 
dışarı baktı. Tekbir sesleri yükseliyordu sokaklardan, bir tekbir 
de o çekti: “Allahuekber…”

Hızla üstünü giydi, kapıya yöneldi. Döndü bir kere daha 
arkasına baktı eşine, can yoldaşına, yavrusuna… Attı kendini 
sokağa, katıldı kalabalığa. Vatanını, namusunu savunmaya 
koştu. Yıllardır gidip geldiği sokaklarda gördüğü manzara 
karşısında şaşırmıştı ama şimdi evham zamanı değil, şimdi 
vatanı savunma, şimdi çocukluğundan beri özlemini güttüğü 
şehadet şerbetini içme zamanıydı…

Minibüslerin, okula giden çocukların yürüdüğü caddede buz 
gibi tanklar yürüyordu. Tekbir seslerinin, kulakları çınlatan 
tank paletlerinin gıcırtısına karıştığı sırada, gözlerinin önünde 
tankın altında sürüklenen Türkmen ablasının sessizce içtiği 
şehadete gıpta etti Hüseyin. Tanklar bedenini çiğnemeli 
ama geçmemeliydi. Dün Çanakkale’de gemileri geçirmeyen 
ecdadın torunu, Esenler’den tankları geçirecek miydi? Esenler 
bugün Çanakkale’ydi, kendisi ise yola döşenmiş bir mayın 
olmuştu. “Esenler geçilmeyecek” diye mırıldandı.

Çıktı tankın karşısına,“Geçemezsin” dedi, “senin namlun bize 
doğrulmamalı” dedi, bilemedi… Bilemedi, içinde hainlerin, 
acımasız katiller olduğunu. Türkmen ablası gibi gitti Hüseyin, 
sessizce. Soyunun adı gibi kısacık ömrüne destanlar sığdırdı, 
gitti…

HÜSEYIN KISA

Yer gök atış alanı
Cennet vatanın bereketli topraklarında, Temmuz sıcağında 
kavrulan asfalt, güneşin batışının ardından yerini tank 
paletlerine bırakmıştı.

Bir cadde düşünün ki, sonu topçu kışlasına çıksın. 
Düşündükçe kendini güvende hisseden insan nereden 
bilebilirdi ki, nöbet kulübelerine el salladığı kışlanın içinden 
üzerinden hayâsızca geçecek tanklar çıkacağını.

Kurtuluş Savaşında Conk Bayırı, Anafartalar, Arıburnu, 
Seddülbahir neyse 15 Temmuz’da da Atışalanı o’ydu! Ne 
canlar yattı tankların altına cansiperane, ne canlar gözünü 
kırpmadan gidenlerin ardından kurşunlara göğüs gerdi.

Hüseyin Kısa, 15 Temmuz vatan şehidimizdir.

Sıcak günün ardından yorulan vücudunun ve tornadan 
yağlanan ellerinin bereketi ile kızına sımsıkı sarıldı. Ne kadar 
çabuk büyümüştü gözlerinin önünde. Yetimliğini hatırladı 

* Esenler Belediye Başkanı.
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Gözlerinin önünde bir kadının 
tanklardan biri tarafından ezilip 
şehit edildiğine şahit olunca 
dayanamayıp tankın önüne atıldı. 
Paletlerin altında kaldı. Hatırası tüm 
zalim tankların karşısında set oldu.
Yirmi sekiz yaşındaydı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ‘sokağa çıkın’ çağrısını duyduktan sonra evde 
bir dakika bile durmadı. Yaya olarak Esenler Atışalanı’na 
gitti. İnsan kalabalığı arasında vatanı savunmak için bir an 
bile geri adım atmadı. Tankların insanları ezdiğini görünce 
şaşkına döndü. Gözlerinin önünde bir kadının tanklardan biri 
tarafından ezilip şehit edildiğine şahit olunca dayanamayıp 
tankın önüne atıldı. Tankı durdurmak ve bu vahşetin devam 
etmesini engellemek istiyordu. Paletlerin altında kaldı. 
Hatırası tüm zalim tankların karşısında set oldu.
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IBRAHIM ATEŞ
Betül Soysal Bozdoğan*

İbrahimî duruşun vakti
Kuramları, paradigmaları ve tüm sosyolojik analizleri alt 
üst eden Türkiye halkı, pozitivist bilimin sosyal mühendislik 
çalışmalarına yüreğiyle karşı durdu. Sosyal bilimin tüm 
matematiği, İbrahim’in imanıyla alt üst oldu. Dünya 
kurulalı beri geçerli olan bir hakikat yine tezahür etti. 
Yine “güçlü” olan kazanmadı. Yine “haklı” olan, Hakk’ın 
yanında olan kazandı. Oysa think-tank çalışmalarında 
Türkiye’yi multidisipliner yaklaşımla masaya yatırmışlar, 
kırk beş sene öncesinden planı hazırlamışlardı. Aksiyon o 
zaman başlamıştı. Planın son perdesinde finale gitmemek 
için onlar açısından hiçbir engel yoktu. Çünkü kibir ve 
özgüven sarhoşluğunda rasyonel dünya, hakikat olasılığını 
tanımlayamıyordu bile. Bilgi çağında hakikatten yoksun 
kalmak… Ne acı! Onların kitaplarında Nemrud’a karşı 
duran bir İbrahim yüreği var mıydı? Urfa’da zulme karşı 
duran, imanı bürünmüş bir ‘beden’... O beden ki; ateşleri gül 
bahçesine çeviren bir imanı taşıyordu. Son Peygamber’in(sav) 

rehberliğinde bu toprağın insanı bu hikâyeleri dinlemeye 
devam ediyordu. İşte bütün mesele bu!

15 Temmuz’da hesaplanmayan tek unsur, İbrahimlerdi.

O gece Ankara’da demirden ölüm makinelerinin karşısına 
İbrahimlerden biri çıktı. İbrahim inancı, teslimiyeti ve 
tevekkülü ile “İbrahimî bir duruşun tam vaktidir” dedi. Otuz 
yaşında İbrahim Ateş ‘direniş’ kararını camide namaz sonrası 
aldı. Evine gitti. İki yavrusu ve kıymetli eşi ile helalleşti. 
Şehit İbrahim o gece hakkı haykırdı, tankların üzerine 
çıkarak askerleri ikna etmeye çalıştı ve adeta oradan oraya 
koşturarak şehadeti aradı. Sonunda bir şarapnel parçası 
şehadet şerbeti içmesine vesile oldu.

Binlerce yiğit insanımız; kadını erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla, 
akademisyeni ve esnafıyla kanlarını bu topraklar için 
akıtmaktan çekinmedi. Varlıkları milletimiz için onur kaynağı 
olan şehitlerimiz her daim gönlümüzde ve dualarımızda, 
şehitlerimizin emanetleriyse devletimizin baş tacı olacak.

O gece, ayağımızdaki prangaları söküp attık. Yüzyıllık 
uykudan uyandık. Gecenin zifiri karanlığında hürriyet 
güneşimiz doğdu. Çanakkale artık bize uzak değil! Daha iyi 
anlıyoruz Seyit Onbaşı’yı. Binlerce Nene Hatun’umuz varmış. 
Onbeşlilerimiz bir o kadar yürekliymiş.

Bir millet diriliyor ve medeniyete dair umudumuz artıyor. 
İbrahimlerimizin ruhu şad olsun.

* Gazeteci-Yazar.

196

Mobilyacı
30 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti. 
Tankların üzerine çıkarak, askerleri ikna 
etmeye çabaladı. Hatta tanktaki askerlerden 
birinin ağlayarak “Benim hiçbir şeyden 
haberim yok” dediğini anlattı.

Otuz yaşında ve evli olan İbrahim Ateş, 8 yaşındaki Onur’un ve
4 yaşındaki Büşra’nın babasıydı. Mobilya malzemeleri satan kendi 
halinde bir esnaftı.

Ertesi gün çıkacakları tatil hazırlıklarında eşine yardım etmek ve 
çocuklarıyla vakit geçirmek için işten her zamankinden erken döndü. 
Dokuz yıllık evli olduğu eşi İbrahim beyi ilk defa bu kadar heyecanlı 
görüyordu.

Yatsı namazına kısa bir süre kalmışken evden çıkarak Hacı Bayram 
Camii’ne gitti. Namazın sonlarındayken F-16’ların alçak uçuş yapmaya 
başlamasıyla birlikte cami cemaatiyle birlikte darbe girişiminden 
haberdar oldu. İmama vitr namazını kılıp kılmayacaklarını sordu. 
“Vakit yok. Dönersek gaziyiz; dönemezsek şehidiz” cevabını aldı. Bunun 
üzerine evine döndü, çocukları ve eşiyle görüştükten sonra Kızılay’a 
giderek vatan savunmasına katıldı.

Kızılay’da halkın ortak mücadelesiyle askeri hareketlilik azalınca, 
Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti. Tankların üzerine çıkarak, askerleri 
ikna etmeye çabaladı. Hatta tanktaki askerlerden birinin ağlayarak 
“Benim hiçbir şeyden haberim yok” dediğini anlattı.

Genelkurmay Başkanlığı yakınlarına atılan bir bombanın şarapnel 
parçalarının şah damarına yaptığı derin kesiyle şehit oldu.
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Eyüp Otman*

IBRAHIM YILMAZ

“Hakk’la ve haklı…”
Fatih’in dua kokulu sokakları barut kokusuyla oldu kopkoyu. 
Günlerden Cuma idi; vakit yatsı. Secdenin siyaha düştüğü 
demler. Kalplerin dünyadan yüz çevirdiği eşikte. “Lâ uhibbu’l 
âfilîn” acısını İbrahimce söyleyiş zamanıydı. “Batan şeyler 
sevilmez…” diye diye baş koyma vaktiydi ebed yolunda. 
Semada çınlıyordu mermi vızıltısı, ne gam. Dillerde tekbir: 
“Allahu Ekber” “Haydin sefere” çağrısıyla inliyordu sokaklar.

Bir vatan, bir bayrak ve elbet din içindi bu. Zerrece korku 
yoktu ölümden; yürüyüş şehadet içindi. İmam İbrahim de 
koşanların önünde koşuyordu. Tekbir sesleriyle cemaati 
kıyama koşturuyordu. Yatsı abdestiyle şehadet namazı kıldı. 
Vatanını canından mukaddes biliyordu.

Kurra hafızdı, İbrahim’di adı. Hakikat uğruna ateşi göze alan 
İbrahim’in(as) yolundaydı nefesleri. Henüz yirmi beş yaşında 
delikanlı. Bir çocuk babası. Belli ki, şehadeti gördü düşünde 
İbrahimce. Zalimlerin ateşinin içinde saklı gül bahçesine 
koştu. Serinlik ve selamet çıkarmak üzere ateşten.

Allah büyüktür elbet, zalimin çalıntı tankından. Allah’la 
olanlar da elbet etkilenmez kumpasçının çarkından. Hakk 
adamlarının haklı çıplak avuçları sıcaktır zorbaların soğuk 
namlularından.

Mermiye el uzattı, gövdesini koydu tankın önüne İbrahim. 
Biri Allah’a güvendi, diğeriyse kinine. “Ateşle oynama” dediler 
kandırılan erlere. “Gelin, sahip çıkın, mukaddes değerlere.” 
Böyle böyle çığ gibi aktı millet Saraçhane’ye.

Yakışmazdı bu aziz millete zillet. Ak köpükler kıracaktı kirli 
zâlim elini. Bu millet iyi bilirdi hürriyetin değerini. Silahlarına 
dayanıp Skorsky’lerine sığınanlar, tanklarına güvenip içinde 
büzüşenler korkaktı. Kaybedeceklerdi. Kaybettiler de.

Sivil direniş ordusu vardı karşılarında, dimdik: “Lâ tahzen, 
innallahe meanâ” çınlayan kulaklarında. Hakk’laydılar, 
haklıydılar. Ve haykırdılar: “Allahu ekber!”

Kurşun vızıltılarını bastırdı tekbirler. Gecenin yumuşak 
göğsüne iniverdi şehitler. Kazandı, kazandılar, kazandık.

Elhamdülillah…

* Yazar.
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Kurra Hafız, İmam
25 yaşında
İstanbul Saraçhane Meydanı’nda şehit oldu.



Yaralı bir vatandaşa 
yardım etmeye çalışırken 
kurşunların hedefi oldu. 

Vücuduna isabet eden 
iki kurşunla şehitlik 

makamına erişti.
Yirmi beş yaşında, kurra hafız, imam İbrahim 
Yılmaz evli ve bir çocuk babasıydı. Abdest 
alıp, ailesini beklemeden İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi önüne gitti. Yaralı bir vatandaşa 
yardım etmeye çalışırken kurşunların hedefi 
oldu. Vücuduna isabet eden iki kurşunla 
şehitlik makamına erişti. İbrahim Yılmaz, 
sosyal medyada en son merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun “Namlusunu milletine çeviren 
tanka selam durmam” cümlesini paylaşmıştı. 
Samimiyetini, şehadetiyle ortaya koydu.
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IHSAN YILDIZ
Hümeyra Özdemir*

“Yıkılma sakın…”

İhsan Yıldız, elinde kireçli su bardağına koyulmuş çay içerdi 
ekmeğini kazanırken. O akşam da herhangi bir akşamken; 
yüzünün çizgileri, demirlere şekil veren ateşin kömür ettiği 
elleri memleket kokulu çay ile yumuşarken haberi aldı İhsan 
Yıldız. Ha bu vatan elden gidemezdi.

Havaalanına doğru yola çıktı. Ne iş yerindeki kireçli çay, ne 
evde yarım bıraktığı taze dem… Aklında yalnızca memleket 
türküleri, dilinde yalnız duaları… Yol aldı. Varmak üzere 
miydi, yolun başı mıydı, belki de yarısıydı bilinmez, şehadet 
onun elinden tuttu ve yola çıkanlarla, yolda olanlarla, 
menzile varanlarla beraber parmak izini aldı.

Şiir ise her defasından daha anlamlı olarak sonlandı o gece:

“ölüyoruz, demek ki yaşanılacak...”

* Yazar, Psikolojik Danışman ve Rehber.

Yeryüzünde ardımızda bırakacağımız tek dikili taşımız 
kabrimizin başucunda yükselecek. O taşın üzerinde, 
vefat tarihi 2016 Temmuzun tam ortası yazacak olan 
bahtiyarlardan: İhsan Yıldız.

“Biliriz dünyadaki yorgunluk habire mızraklanır” der, Yıkılma 
Sakın şiirinde İsmet Özel. O gece bu dünyayı vatan-iman 
şahitliğinde terk edenler, habire mızraklanan bir yorgunluğu 
gerilerinde bırakıp kanatlandılar. Gökyüzüne yükselen salâ 
seslerine karışan ruhlar, beden mülkünü yıkıp geçtiler, bir 
bayrağın kızıllığına doğru yürüdüler.

Devam etti şiir: “dağlarda gürbüz bir ölümdür bizim 
arkadaşlarınki / pusmuş bir şahanız şimdilik, ne kadar şahan 
olsak / ama budandıkça fışkıran da bizleriz...” Karadeniz sanki 
durmaksızın gri, durmaksızın telaşeli… Gürbüz bir ölüme 
yakışır ne de olsa bir Karadenizli. Dağları kıyıya vatan hainleri 
gibi paralelse de; başlar hep dik, öfkeler hep diri.

“pusmuş bir şahanız şimdilik, ne kadar 
şahan olsak / ama budandıkça fışkıran 
da bizleriz”
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Kaynakçı, 32 yaşında
İstanbul/Kurtköy Orhanlı gişelerinde şehit 
oldu.



Karadenizlidir İhsan Yıldız. Oflu. 
Demir kaynakçısı. Öfkeli derler 
buraların insanı için. Belki öyledir. 
Ama bir özelliği daha vardı buraların 
insanının... Vatanı çok severler. 
Kim zora düşse yardım ederler, öfke 
ateşleri diniverir o zaman.
Karadenizlidir İhsan Yıldız. Oflu. Demir kaynakçısı. Öfkeli 
derler buraların insanı için. Belki öyledir. Ama bir özelliği 
daha vardı buraların insanının... Vatanı çok severler. Kim 
zora düşse yardım ederler, öfke ateşleri diniverir o zaman.

Kazancı öyle çok değildi: Helalinden geçindiriyordu ailesini. 
Kendi yağında kavruluyor derler ya, öyle işte. 15 Temmuz 
normal bir gündü, her günkü gibi. Hava karardıktan bir süre 
sonra gece rengini değiştirdi. Kızıla büründü. Ülke tehlike 
altındaydı, yerinde duramazdı. O da onlarcası gibi çıktı 
dışarı. Aşkla şehadete yürüdü.
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Meydanı’ndaki sivil yürüyüşe, çok sevdiği çocuklarından önce 
vatanı için “Arkadaşlar, biz de korkarsak, herkes korkar. Ben 
dışarı çıkıyorum” diyerek koştu. Sonunda şehadet olacağını 
bile bile, evine gidip namaz kılıp temiz kıyafetler giydikten 
sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne geçti.

Bir ara etrafa ateş saçan bir askerle karşı karşıya kaldı. 
Kendisine de silah doğrultan askeri “Yapmayın, bu 
vatan hepimizin. Bizim askerimiz bizi vurmaz!” diyerek 
vazgeçirmeye çalıştı. Asker ikna olmuş ve silahını indirmişti. 
Fakat o sırada vatan hainlerinin safındaki bir albay, etrafa 
ateş açmaya başladı. İlhan Varank’ ı şehadete eriştiren 
kurşunlar bu albayın kurşunları oldu.

Çocuklarının babalarının gidişine cevapları şuydu: “ Babamız 
ölmedi ki, şehitler ölmez!” Öğrencilerine kocaman yüreğiyle, 
kahramanlığıyla son dersini verip gitti Varank Hoca.

Son Ramazan’ın son on gününü Şehzadebaşı Camii’nde 
itikafta geçirmişti. Kabri orada şimdi. Hafız Osman’a komşu. 
Bizi bekliyor olacak orada…

Bir çocuk terapistiyim. Bir terapist, babasını kaybeden 
bir çocuğun acısını dindirebilir mi? Hele bu baba bir de 
çocuklarına karşı çok sevecen, şefkatli, merhametli iyi bir 
baba ise.

İlhan Varank ise…

Prof. Dr. İlhan Varank, 45 yaşında, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm 
Başkanı. Hayatımda tanıdığım en mütevazı insanlardan. 
Öğrencileri için de böyleydi. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, emeğe 
duyduğu saygı ile tanınırdı. Öğrencilerin en çok güvendiği 
hocalardandı. Ağabey gibiydi. “Tembellik yok çalışmaya 
devam!” sözü çocuklarına ve öğrencilerine her daim nasihatı 
oldu.

15 Temmuz gecesi babalarını kaybedecekleri çocuklarının 
akıllarının ucundan bile geçmemişti. İlhan Varank Saraçhane 

* Yazar, Psikolog.    

Fazilet Seyidoğlu*

ILHAN VARANK

Son dersini  
Saraçhane’de verdi…
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Akademisyen
45 yaşında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şehit oldu.



“Arkadaşlar, biz de korkarsak, 

herkes korkar. Ben dışarı 

çıkıyorum” diyerek, sonunda 

şehadet olacağını bile bile, 

evine gidip namaz kılıp temiz 

kıyafetler giydikten sonra, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi önüne geçti. 

İlhan Varank, yeryüzündeki varlığını eşsiz bir 

ikram olarak görüyordu. Savunmasız bedenini 

bunu bilerek koydu can pazarına. “Allah Kerim!” 

diyordu kesik nefesleriyle. En önde koştu. 

Saraçhane meydanındaki sivil yürüyüşe tavaf 

heyecanıyla katıldı. “Şimdi yaptığımız umredir; 

yürüyün arkadaşlar. Burası Çanakkale’dir 

kardeşlerim, durmayın!” diye diye zalim 

kurşunları utandırdı. Yaralanıp düştüğünde, 

sesi kesilmedi. Son cümlesi, sadece bu dünyası 

olanların yüreklerini titr
etiyor hâlâ: “Arkadaşlar, 

biz de korkarsak, herkes korkar. Ben dışarı 

çıkıyorum!” “V
erecek sana Rabbin, sen de razı 

olacaksın!” m
üjdesine koştuğuna şahittir 

âlem.
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“Kerem’in Dedesi”

Senem Yıldız*

ISMAIL KAYIK

Çünkü dedeydi o. Çünkü Kerem etmişti Allah ona. Torunu 
Kerem’in hasretine dayanamamıştı.

Kerem’e ve tüm Kerem’lere özgür bir vatan, onurlu bir hatıra 
bırakmalıydı. O yüzden, “Hastasın baba, sen çıkmasan iyi 
olur!” diyen oğluna da, kızına da, “Siz karışmayın bana, 
kendinize dikkat edin yeter” diye karşılık verdi. Engel 
olmasınlar diye telefonu kapattı.

Kalbinin durduğu o gece, milletini ayağa kaldırdı İsmail 
Kayık. Daralan göğsüyle siper oldu hainlerin uçaklarına, 
kurşunlarına, bombalarına. “Sabaha kadar haber alamadık!” 
diyor oğlu Ayhan Emin. Önce Okmeydanı Hastanesi’ne 
kaldırılmış ancak yoğun bakım müsait olmadığı için, 
Yenibosna’da özel bir hastaneye sevk edilmişti. “Orada yoğun 
bakımda buldum babamı… Uyuyordu, sadece uyuyordu. Olur 
da bir ara gözlerini açar da Kerem’i görür diye ümitlendik. 
Konuşamadık hiç. Baba senden razıyız diyemedim…”

Meydanlarda vatan nöbeti devam ederken, Kayık ailesi 
bir de yoğun bakım nöbeti tutuyordu. Bir kesik nefesi, bir 
solgun bakışı ümit bilerek, kederli ama onurlu bir sessizliğin 
göğsünde sabahladılar, akşamladılar. Kerem’in “Dede!” 
arayışlarına cevap veremediler. Ne güzel ki küçük Kerem, 
Kerîm’ine yolculamıştı dedesini. Vaadini yerine getirenin 
yeryüzü tecellilerinden biri olma lütfunu da İsmail kuluna 
bahşetmişti.

Çok değil, 18 gün sonra, 3 Ağustos 2016’da şehadete yürüyüşü 
tamamlandı İsmail Kayık’ın. Son nefesini de iade ederek bu 
fani dünyaya, ahirete doğdu. Yüreğinin son çırpınışı, vatanın 
cesur yürekli bir evladının adını daha unutulmazlar arasında 
yazdırdı.

Allah şehadetini kabul etsin. Kalemimizi şehadete şahitlik 
ettirerek şereflendiren Allah’a hamd olsun.

“Niye ben ki?” demeyenlerden İsmail Kayık. 15 Temmuz 
gecesinin koyu siyah sayfasına beyaz bir hece olarak düştü. 
Zafere adını yazdırdı sessizce. Zaferi yazdı adıyla. Emekliydi 
ve ciddi sağlık sorunları vardı. “Bana iş düşmez…” deme hakkı 
vardı; demedi. Kalkışımı ince ince hesaplayanların aksine, 
hesapsızdı. Pazarlık yapmadı can pazarına canını koyarken. 
Olunması gereken yer meydansa orada olunmalıydı. Sokağa 
indi. Yola düştü. Koştu. Koştu.

Ne var ki, nefesi yetmedi. Zaten yaralı olan kalbi, vatanına 
yapılan ihanetle daha derinden yaralandı. Vatanı için yola 
düşen İsmail Kayık, yolda düştü. Gecenin karmaşasından, 
ambulansların yetişemeyişinden, acil servislerdeki 
olağanüstü yaralı yoğunluğundan ötürü, kalp krizi geçirdiği, 
çok sonra anlaşıldı. Müdahale için geç kalınmıştı.

O gece İstanbul’da olmayabilirdi. Emekli olduktan sonra 
Sinop’a yerleşmişti ama dayanamayıp İstanbul’a dönmüştü. 

* Aile ve Çocuk Ergen Danışmanı.
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Emekli
55 yaşında
İstanbul/Kağıthane’de şehit oldu.



Kalbinin durduğu o gece, milletini 
ayağa kaldırdı İsmail Kayık. Daralan 
göğsüyle siper oldu hainlerin uçaklarına, 
kurşunlarına, bombalarına. “Sabaha 
kadar haber alamadık!” diyor oğlu Ayhan 
Emin. Önce Okmeydanı Hastanesi’ne 
kaldırılmış ancak yoğun bakım müsait 
olmadığı için, Yenibosna’da özel bir 
hastaneye sevk edilmişti. “Orada yoğun 
bakımda buldum babamı… Uyuyordu, 
sadece uyuyordu. Olur da bir ara 
gözlerini açar da Kerem’i görür diye 
ümitlendik. Konuşamadık hiç. Baba 
senden razıyız diyemedim…”

İsmail Kayık, 55 yaşında, evliydi. Ayhan Emin’in ve 
Yasemin’in babası, Kerem’in dedesidir. Kırtasiyecilik 
yapıyordu. Emekli olmuştu. Kâğıthane’de ikamet 
ediyordu. Ciddi sağlık sorunları vardı. Eşi Refika Hanım 
ev hanımıdır. Olay gecesi yolda kalp krizi geçirerek düştü, 
bir vatandaş tarafından hastaneye kaldırıldı. On sekiz gün 
kadar yoğun bakımda kaldıktan sonra şehit oldu.
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Neden aklıma Hanzala(ra) geldi ki, 
şimdi seni okuyunca İsmail? Neden 
içimin denizlerinden ayakları ıslanmış 
o adam çıktı ki, seni düşünürken ben? 
Evet, onun şehadete yürüyüşü de senin 
gidişine benziyordu İsmail. O da senin 
gibi “Hayyale’l-cihad” emrini duyunca 
meydanlara koşmuştu. O da senin 
gibi hainlere karşı göğsünü siper eden 
çelik kanatlı bir üveyike dönüştü. Sen 
de onun gibi, kanatlarını kuşanmış, 
“Çanakkale’de dedelerimin geçirmediği 
boğazı ben geçirmem” demiştin.

Neden aklıma Hanzala(ra) geldi ki, şimdi seni okuyunca 
İsmail? Neden içimin denizlerinden ayakları ıslanmış o 
adam çıktı ki, seni düşünürken ben? Evet, onun şehadete 
yürüyüşü de senin gidişine benziyordu İsmail. O da senin gibi 
“Hayyale’l-cihad” emrini duyunca meydanlara koşmuştu. O 
da senin gibi hainlere karşı göğsünü siper eden çelik kanatlı 
bir üveyike dönüştü. Sen de onun gibi, kanatlarını kuşanmış, 
“Çanakkale’de dedelerimin geçirmediği boğazı ben geçirmem” 
demiştin.

Sen de gidemedin evine. Çünkü sana da Rabbinin yanı, 
evinden daha geniş gelmişti. Biliyorum, sana da bin cennet 
yalvardı “bana gel” diye, bin cennet senin için hazırlandı 
göklerde, göklerde bin hikâye yazıldı, bin güneş yaratıldı 
doğsun diye söndüğünde gözlerin. Ne güzel de yakışmıştı 
gülümseme yüzüne. Cihada “lebbeyk” diyenlerin kaderidir 
Hanzala olmak İsmail. Seni de Hanzala gibi melekler 
yıkadı mı bilinmez ama bilirim ki, senin de alnından öptü 
Peygamber. Başın, kanadın ve canın olmak için İsmail.

* Yazar.

Nail Varal*

ISMAIL KEFAL

Hanzala, âh!
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Garson
32 yaşında
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde şehit oldu.



Giresunlu, garson, 32 yaşındaydı. O akşam mesai 
sonrası eve geldi. Darbe girişiminden haberdar 
olunca arkadaşlarını aradı ve Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’nde buluştular. Köprü trafiğe 
açılana kadar direndiler. Bir ara sosyal medya 
hesabından ‘canlı yayın’ yaptı. “Arkadaşlar 
ne olur ayağa kalkın” diyerek çevresindekileri 
cesaretlendirdi. Darbeci askerlerin teslim 
olmasının ardından evine dönerken, bir tank 
topu darbesiyle şehit oldu. “Ya Allah, Bismillah!” 
nidalarıyla çıktığı vatan savunmasını, şehadetle 
noktaladı.

Bir ara sosyal medya 
hesabından ‘canlı yayın’ 
yaptı. “Arkadaşlar, ne 
olur ayağa kalkın!” 
diyerek çevresindekileri 
cesaretlendirdi.
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Özel kalemdeki arkadaşlarım, henüz günlük mesainin 
başındayken biraz mahzun bir ifadeyle, tek sayfalık bir bilgi 
notu verdiler bugün.

“İzzet Özkan. Kuaför. Evli, 3 çocuk babası. 33 yaşında... 16 yaşında 
babasını kaybetmiş, annesi KOAH hastası. 23 yaşında evlenmiş. 3 
çocuğun en büyüğü 9, en küçüğü 4 yaşında.

“15 Temmuz akşamı TRT’de darbe bildirisi okununca ve çok sevdiği 
Cumhurbaşkanının ‘sokağa çıkın’ talimatı üzerine dışarı çıkmış. 
Tankın önünde durmuş, helikopterden gelen 3 kurşunla şehit 
düşmüş. Şehit olduğu yer: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.”

Sorumluluk, bazen en olmadık anda kapınızı çalar. Bazen de 
siz gidersiniz ve bir sorumluluğu üstlenirsiniz.

Elimde tuttuğum kâğıt parçasında her iki türden 
sorumluluklarla, mecburiyetlerle dolu bir hayatın; her ne 
olursa olsun o sorumluluğun gereğini yapmış, kaçmamış, 
geri adım atmamış gencecik yiğit bir kalbin hikayesi ve o 
hikayenin sahibinin ismi vardı: İzzet Özkan.

Her akşam televizyonlarda, ana haberlerde veya magazin 
programlarında görmediğimiz için, belki büyük bir kabalıkla 

“sıradan hayatlar” diye tabir edilen ama asla sıradan veya 
basit olmayan; her seçimi, her kararı başlı başına bir 
sorumluluk taşıyan bir hayat hikayesini, elimdeki kâğıttan 
tekrar tekrar okudum.

Bir ailenin sorumluluğunu daha küçük yaşta yüklenmek ve 
yılmadan, zorluklardan gözü korkmadan bu dünyaya üç tane 
pırıl pırıl evlat bırakmak. Kimsenin kapısını çalmamasına, 
bir şeye zorlamamasına rağmen o meş’um gecede “Ben 
bir kuaförüm, siyasetten bana ne, ben olmasam da olur” 
demeden annesini, eşini, evlatlarını devletinin ve milletinin 
yanına Allah emaneti koyup, o üç evladının geleceği için sanki 
feleğe nazire yapar gibi 3 kurşunla Hakk’a yürümek ve şehit 
düşmek... Evlatlarına ve ailesine hem güzel bir ülkeyi hem de 
büyük bir onuru ve şerefi miras bırakabilmek... Bunlar basit 
işler değildir. Kâğıttan okumak veya kalemle yazmak kadar 
basit işler değildir.

O bilgi notunda, belki tutanak diliyle üç beş cümleyle 
özetlenen hadisenin altında işte böyle bir gerçeklik, 
fedakarlık ve sorumluluktan oluşan büyük bir hayat hikayesi 
yatmaktaydı.

Nottan anladığım kadarıyla benden, bu şehitliğe şahitlik 
etmem isteniyordu.

Evet, şahitlik ederim. Ben, bu ülkenin İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, kıymetli kardeşim İzzet Özkan’ın bu hayatta 
şerefi ve namusuyla yaşadığına, karşısına çıkan hiçbir 
sorumluluktan kaçmadığına; bu hayatın bütün yükünü, 
yaşattığı bütün acıları koskocaman yüreğiyle beraber 
sırtlandığına; ailesi ve milletinin, devletinin geleceği için 
gözünü kırpmadan, bir adım geri durmadan canını ortaya 
koyduğuna ve nihayetinde can emanetini ailesi, devleti ve 
milleti için teslim ettiğine; şehit düştüğüne şahitlik ederim.

Allah bizlerin şehitliğini, İzzet Özkan kardeşimizle beraber 
bütün şehitlerimizin şehadetini kabul etsin, kendilerine 
rahmetiyle ve bereketiyle muamele eylesin. Ailesine ve aziz 
milletimize sabırlar ihsan eylesin.

Amin.

* T.C. İçişleri Bakanı.

Süleyman Soylu*

IZZET ÖZKAN

Şehadete şahitliğimdir

208

33 yaşında, Kuaför
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



“Hemen geliyorum” diyerek 
çocuklarını annesine bıraktı. 
Fakat daha sonra telefonla 
arayıp ortalığın çok karışık 
olduğunu söyledi. O gece 
eşiyle de bir telefon görüşmesi 
yaptı. Helalleşti ve çocuklarını 
emanet etti.

Kuaför, 33 yaşında, 3 çocuk babasıydı. Eşi 15 
Temmuz gecesinde başka bir şehirde olduğu için, 
“Hemen geliyorum” diyerek çocuklarını annesine 
bıraktı. Fakat daha sonra telefonla arayıp 
ortalığın çok karışık olduğunu söyledi. O gece 
eşiyle de bir telefon görüşmesi yaptı. Serap Özkan 
ile helalleşti ve çocuklarını emanet etti. Gecenin 
ilerleyen saatlerinde artık irtibat kurulamaz oldu. 
Külliye’de şehit edildi.

209



Herkesin kendisine, hakkında çok güvendiği kanaatları 
vardır ve benimki de milletimi iyi tanıdığıma dairdi. Yıllarca 
“göbeğini kaşıyan adam” lobisinin tezlerine karşı kavga 
vermiş ve milletin yüzümüzü hep ak çıkardığına şahitlik 
etmiştik.

15 Temmuz öncesi konuşur veya aklımıza gelirdi; bunca 
tecrübeden sonra eğer bir darbe girişimi olursa, millet nasıl 
tepki verirdi? Tankların önüne dikilir mi, yoksa “rasyonel” 
davranıp rövanşı mı beklerdi? Ben ilk şıktan yanaydım, 
çoğumuz gibi. Ama bir şüphe hep vardı içimizde.

15 Temmuz gecesi, 16 Temmuz sabahı, bırakın milleti 
tanımayı, insanı ve kendimi dahi tanıyamadığımı 
gördüm. Rabb bir kibir vesilemi daha kırmış, bir kez daha 
özgürleştirmişti beni. Sanki demişti ki; senin küçük aklına 
sığmayacak büyük işler yapıyorum Ben. Ve o işleri gönüllerde 
yapıyorum. Kaygılanmakla haddini aşıyorsun.”

Şehitlerin arasında Jouad Merroune’nin ismini gördüğümde 
bunları düşündüm. Hakkında bilgi olmayan, morgda sahipsiz 
kalan bu şehit ne kadar yakın bana. Bu kavganın iki millet 
arasında olduğunu nasıl da özetliyor. Mazlumlar ve zalimler. 
Habil ve Kabil. Bir kavganın kardeş kıldığı, içinde olmaktan 
onur duyduğum, hayatımın anlamını veren bir ünsiyet var 
aramızda.

O gece şehit olmak için sokağa çıkanlardan biriydim; nasip 
olmadı. Jouad’a oldu. O kavganın küresel ve milletler üstü 
olduğunu biliyorlardı. Suni sınırlarla kavgadan münezzeh 
olunamayacağını da. Kavga devam ediyor ve kıyamete kadar 
edecek. Ne mutlu adalet ve barışa hayatından çok değer 
verenlere. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun.

Jouad Merroune; hakkında bilgi olmayan, 
morgda sahipsiz kalan bu şehit ne kadar 
yakın bana.

* Yazar.
 Şehidimizin herhangi bir fotoğrafına ulaşamadık. Şehidimizin anısına, kardeş ülke Fas Krallığı’nın 

bayrağını sayfaya yerleştirdik.

Markar Esayan*

JOUAD MERROUNE

Bir kavganın kardeş 
kıldığı...
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Fas Vatandaşı.
15 Temmuz’da İstanbul’da şehit oldu.



O gece yanımızdaydı Jouad Merroune. Faslıydı. 
Daha doğrusu Mağribli. “Güneşin battığı yer” demek 
Mağrib. Sonrası okyanus. Osmanlı’dan hatıra bu isim. 
Osmanlı’nın barış adasının en batı ucundaydı ülkesi. 
Bu yüzden Mağrib idi.

Jouad Merroune, Osmanlı’nın çekilişiyle ülkesinin 
nice fırsatçının elinde sömürgeleştiğini çok iyi biliyor 
olmalıydı. Belki dedesinden duydu; belki okudu. 
Belki onun da dedesi vardı Çanakkale’de. İşgale karşı 
duruşun, istiklâl için direnişin hasreti vardı içinde. 
Hasreti vuslat oldu o gece.

15 Temmuz gecesi, kendi ülkesini ve nicesini 
köklerinden koparan, özgürlüklerini elinden alan 
şer bloğunun karşısında buldu kendini. Biliyordu ki, 
ülkesini özgür kılan, inancıyla yaşamasını sağlayan 
medeniyet bu topraklarda başlamıştı, bu topraklarda 
yeniden yeşerebilirdi.

Bizim tarafımızda olmayı tercih etti. Medeniyetin 
tarafında. İstiklâlin tarafında. Özgürlüğün yanında.

“Güneşin battığı 
yer”den
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“Geldiğinde rengi sararmıştı. Boncuk 
boncuk ter atıyordu. Sonra oturdu. 
Telefonu çalmadığı halde kaldırıp sanki 
biriyle konuşuyor gibi ‘Tamam’ dedi, 
‘Ben gidiyorum’ diyerek kapıya yöneldi. 
Durduramadık. Ardına bile bakmadan 
gitti. Yanına sadece ehliyetini aldı.”

Cumhurbaşkanımızın çağrısından önce çıktı yollara. Saat 
daha 23.00 idi. Kimse yollara çıkmamıştı.”

Kader Sivri, 00.30’da Çengelköy’ün huzur kokulu sokağına 
düştü. Kader’in kaderine Çengelköy’ün ilk şehidi olmak 
düştü.

Çengelköy’ün huzur kokan sokaklarına ateş düşürdü 
zorbalar. Kanserli hücreler gibi sardılar her yeri. Ellerinde 
silahlar, gözlerinde ‘kin ve öfke’, hedef seçmeden herkesi 
vuruyorlardı. Anlaşılmaz bir küstahlık. Tarifsiz bir zorbalık. 
Gençlere ve çocuklara kurşun sıktılar. “Evladım anneni mi 
vuracaksın şimdi?..” diye sitem eden yaşmaklı yaşlılara bile, 
bin yıllık düşman ordusunun kendine yakıştıramayacağı bir 
vahşetle namlu doğrulttular.

Yatsı namazını camide kılıp evine doğru yöneldi Kader Sivri. 
Uzaktan silah sesleri duymuştu, eşine evden çıkmamalarını 
tembihledi. Eve geldiğinde, olan bitenin ne olduğu 
anlaşılmıştı. Eşi anlatıyor: “Geldiğinde rengi sararmıştı. 
Boncuk boncuk ter atıyordu. Sonra oturdu. Telefonu 
çalmadığı halde kaldırıp sanki biriyle konuşuyor gibi ‘Tamam’ 
dedi, ‘Ben gidiyorum’ diyerek kapıya yöneldi. Durduramadık. 
Ardına bile bakmadan gitti. Yanına sadece ehliyetini aldı. 

* Öğrenci, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Zeynep Kılbüker*

KADER SIVRI

Çengelköy’ün ilk şehidi
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Şoför
42 yaşında
İstanbul/Çengelköy’de şehit oldu.



“Hepimiz bu vatanın 
evladıyız” dedi fakat 
askerler onu dinlemedi.
Geçimini şoförlük yaparak sağlayan, hatta 
ailesini geçindirmek için zaman zaman minibüs 
şoförlüğü de yapan, çalışkan, sevecen, sevgi 
dolu biriydi. Darbe girişimi olduğunu öğrenince, 
kendini sokağa attı. Eşi, “Gitme” dediğinde verdiği 
cevap, “Vatanım, milletim ve Cumhurbaşkanımız 
için ölürüm!” oldu. Çengelköy Karakolu’nun 
önüne vardığında askerlerin halka ateş açtığını 
gördü. Askerleri caydırmak için, “Hepimiz bu 
vatanın evladıyız!” dedi fakat askerler onu 
dinlemedi. Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri halka 
ateş açmayı sürdürdü.
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Bir kapı açıldı sonunda; o vakit anladı önceki kapıların niye 
kapalı tutulduğunu. Bu kapı onun için saklanmıştı. Şehadetin 
eşiğine vurdu ayağını. Şimdi ‘Şehitler’ diye adını değiştirdiği 
Köprü’nün yakasına yıldız diye takıldı hatırası. Nefes nefese 
koşan kalabalığın içinde en hareketlisiydi. Koştuğu kapının 
adını bilmiyordu. Köprüyü hainlerden kurtarayım derken, 
canını dünya fitnelerinden çekip aldı.

Can ile sınandı o gece. “Bana ne!” diyenlerden olabilirdi. 
Uyuyabilirdi. En önde durdu. Direndi. Dikildi. Dik durdu. 
Hürriyetin sancağını dalgalandırdı nefes nefese. Yeryüzünün 
fani astarına ipek bir desen ördü. Dünyadan ahirete yol oldu 
adı. Canı Canan’a vermekte tereddüt etmedi.

Düştü sonunda. Dünya düşünden uyandırmak üzere 
hepimizi. Sahibine iade etti canını. Hiç yoktan verdiği canı, 
Sahibine hepten vermek, kâr sayılmaz mıydı? Kâr etti Kemal; 
adı şehitler arasına yazıldı. 

Can ile sınandı o gece. “Bana ne!” 
diyenlerden olabilirdi. Uyuyabilirdi. En 
önde durdu. Direndi. Dikildi. Dik durdu. 
Hürriyetin sancağını dalgalandırdı nefes 
nefese. Yeryüzünün fani astarına ipek bir 
desen ördü. Dünyadan ahirete yol oldu 
adı. Canı Canan’a vermekte tereddüt 
etmedi.

Düştü sonunda. Dünya düşünden 
uyandırmak üzere hepimizi. Sahibine 
iade etti canını.

* Öğrenci, Marmara Üniversitesi.

Büşra Özdemir*

KEMAL EKŞI

Düştü sonunda
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Serbest Meslek
24 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Arkadaşlarıyla birlikte Kısıklı’ya 

gitmeye karar verdiler. Annesiyle 

telefonla kısa bir görüşme yaptı. 

Annesi kendisini caydırmaya 

çalışmasın diye, “Burası 

bildiğiniz gibi bir yer değil. Ben 

gidiyorum, gelmeyeceğim” dedi.

Askerliğini yeni bitirmişti, 24 yaşındaydı. İki 

yıllık üniversite mezunuydu ve iş arıyordu. 15 

Temmuz gecesi de arkadaşlarıyla bir yerde 

oturmuş sohbet ediyorlardı. Babası eve çağırdı, 

“Sakın gitme oralara” dedi . Fakat arkadaşlarıyla 

birlikte Kısıklı’ya gitmeye karar verdiler. Annesiyle 

telefonla kısa bir görüşme yaptı. Annesi kendisini 

caydırmaya çalışmasın diye, “Burası bildiğiniz gibi 

bir yer değil. Ben gidiyorum, gelmeyeceğim” dedi 

ve telefonu kapattı. Kendisinden bir daha haber 

alınamadı. Köprü’de göğsünden vuruldu.
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Acı. Sıcağın vücuduma yayılmasını 
anlıyorum da bu acı nereden geldi 
şimdi? Ne diyordum! Emanet. Üniforma. 
Sahiplenmeli de aynı zamanda. Ne için 
yaşadığını bilmeli insan. Vatan diyorum 
vatan. Sırtım yanıyor. Şimdi iki çocuk 
bırakacağım ben arkamda. Beni iyi 
hatırlarlar mı? Terden sırılsıklam oldum. 
Hele de sırtım.

Sıcak! Havadandır. Ne de olsa Temmuz ayındayız. Ama 
vücuduma böylesine hızlı yayılması garip. Evet, koştum. 
Haklısınız, biraz da gerginim. Çünkü daha önce böyle bir şeyle 
karşılaşmadım. Bunu etraflıca konuşabiliriz. Ama şimdi zamanı 
değil. Yetişmem gereken bir yer var. Emanetten söz ediyorum. 
Bana verilmiş emanetten. Üniformayı taşımak yetmiyor.

Acı. Sıcağın vücuduma yayılmasını anlıyorum da bu acı 
nereden geldi şimdi? Ne diyordum! Emanet. Üniforma. 
Sahiplenmeli de aynı zamanda. Ne için yaşadığını bilmeli 
insan. Vatan diyorum vatan. Sırtım yanıyor. Şimdi iki çocuk 
bırakacağım ben arkamda. Beni iyi hatırlarlar mı? Terden 
sırılsıklam oldum. Hele de sırtım.

Ben demeyi sevmiyorum. Emanetin önüne hiçbir şey 
geçmemeli. “Ben” bile. Vatan diyorum. Önüne hiçbir şey 
geçmemeli. “Ben” bile. Salâlar yükseliyor İstanbul’da. 
Köprü’den de pek güzel duyuluyormuş. İşte bunu diyorum. 
Önüne hiçbir şey geçmemeli. 

* Yazar.

Asım Akıncı*

KEMAL TOSUN

“Emanetin önüne hiçbir şey 
geçmemeli...”
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Polis Memuru
49 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Cumhurbaşkanımızın 
İstanbul’daki programlarında, 
konvoyu yönlendiren ekibin 
başıydı. Cumhurbaşkanımızın 
İstanbul’a geleceğini öğrendi ve 
karşılamak için havaalanına 
giderken vatan hainlerinin 
halka ateş ettiğini gördü, yoluna 
devam etti, pes etmedi. Sırtından 
vuruldu.
Kemal Tosun, 49 yaşında, polis memuruydu. Evli 
ve iki evlat babasıydı. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki programlarında, 
konvoyu yönlendiren ekibin başıydı. On beş yıldır 
bu görevi hakkıyla yerine getiriyordu. 15 Temmuz 
gecesi, Cumhurbaşkanımızın İstanbul’a geleceğini 
öğrendi ve karşılamak için havaalanına giderken 
vatan hainlerinin halka ateş ettiğini gördü, yoluna 
devam etti, pes etmedi. Sırtından vuruldu.

217



Uzak yoldan gelmiş, nefes nefese kalmıştı. Biraz soluklanmak 
ve kendine gelmek istiyordu. Haftanın yorgunluğu çökmüştü 
üstüne. Çocukları ve eşiyle birlikte akşam yemeklerini 
yemişlerdi. Dinleniyordu, elindeki televizyon kumandasıyla 
kanallar arasında gezerken. Birden durdu. Kalakaldı. 
İnanamıyordu duyduklarına ve gördüklerine. “Boğaziçi 
Köprüsü, ‘askerler’ tarafından kapatılmıştı. ‘Asker’ kendi 
halkını hedef almıştı.” 1. Ordu Komutanlığı’nda sivil memur 
olarak çalıştığından; iyi tanırdı milletin gerçek askerini. İşte 
bu yüzden askerimizin kılığına bürünmüş hain bir çetenin, 
destekçilerine güvenerek, önce türdeşlerine sonra varlık 
ve içindekilere kıyarak en büyük kıyımda bulunduklarını 
anlaması uzun sürmedi.

Allah’ın, imanlarına iman katsın diye mü’minlerin kalplerine 
bahşettiği güven ve sükûneti yanına alarak Boğaziçi 
Köprüsü’ne gitti. Yanına “en büyük silahımız, haklılığımız” 

Siz ey iman edenler!
Zorluklara karşı direnin, direnişte birbirinizle 

dayanışma içinde olun.

— Âli İmrân, 200

düşüncesiyle çakı bile almadı, silahsızdı. “Geceleyin baskın 
yapıp” kendilerince sinelere korku salacaklarını zanneden 
hain çetenin darbe kalkışmasına karşı, direnişe destek verecek 
ve vatanını koruyacaktı. “Mü’minler ancak kardeştirler” ilahi 
mesajına uyarak, kendisi gibi vatana sevdalı olan yiğitlerle 
birlikte tankların üzerine doğru yürümekten çekinmedi.

Hain çete yanlısı askerler, Köprü’ye doğru yürümeye çalışan 
vatandaşlara ateş açıyordu. Haliyle kimileri yaralanıyor 
kimileri vuruluyordu. O da yaralılara yardım ediyordu. Ta ki, 
keskin nişancı onu sırtından vurana dek. Hastane, ‘kan kaybı’ 
diyerek not düşmüş, 1966 Trabzon doğumlu Köksal Karmil’in 
dosyasına. O kan kaybının bir millete can kazandırdığını 
yazmaya müsait değildi dosya.

“Her şeyim” dediği eşine “Bu makamı kaçıramam! Vatanım 
için gitmem gerekir!” dedi. Ruhun şad olsun Karadeniz’in 
Köksal’ı ve adın gibi kök salsın tarihe şehadetin…

* Öğretim Görevlisi, Dumlupınar Üniversitesi.

Melahat Aydıner*

KÖKSAL KARMIL 

“Bu makamı kaçıramam!”
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1. Ordu Komutanlığında Sivil Memur
50 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Tankların üzerine doğru 
yürümekten çekinmedi. 
Yaralılara yardım ederken, 
keskin nişancıların 
kurşunlarına hedef oldu.
15 Temmuz akşamı ülkemize yönelik yapılan 
darbe girişimi haberini alır almaz kimseye haber 
vermeden evden çıktı. Darbeye karşı direnişe 
destek vermek ve vatanı korumak duygusuyla 
Boğaziçi Köprüsü’ne gitti. Kendisi gibi vatana 
sevdalı olan yiğitlerle birlikte darbe girişiminde 
bulunanlara karşı durdu. Tankların üzerine 
doğru yürümekten çekinmedi. Yaralılara yardım 
ederken, keskin nişancıların kurşunlarına 
hedef oldu. Sırtından vurulmuştu. Çevredeki 
vatandaşlarca hastaneye kaldırıldı. Son anlarına 
kadar yiğitçe direnen ve şehitlik makamına eren 
Köksal Karmil de, o gecenin efsanesini yazanlar 
arasında.
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bombadan fırlayan şarapnel parçasıyla makam aracının 
yanında şehit olmuştu. Millet Camii önünde.

Kadın kalbine gelen mesajlara kulağını tıkamaya çalışırken 
uyuyakaldı. Neden sonra zamansız çalan kapı ziliyle uyandı. 
Koşarak açtı kapıyı heyecanla. İçi sızladı; kapıda eşini değil, 
görevlileri görünce, anlamıştı. Bedelini canlarla ödediğimiz o 
olağanüstü gecenin sabahında hepimiz gibi Şerife de yeni bir 
Türkiye’ye uyandı. Artık ne yâri ne de içinde yârinden taşıdığı 
bir parçası vardı. Anlayamadı. Saldırı şeklinin hainliğini ve 
kendi bombalarımızla şehit olmasını. En acı olanı buydu. 
“İçinde hâlâ mermileri var ihanet gecesinin...”

İnsanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmesidir 
fedakârlık. Bütün 15 Temmuz Şehitleri gibi Köksal Kaşaltı 
da bizim için canından vazgeçti. O silahının namlusuna 
mermi değil, hayatını sürmüştü. Ölümü öldürdü. Ve cennetlik 
alışverişe yürüdü.

O can tekerleğini bu kez şehadet makamı için döndürdü; 
hainleri deliye döndürdü. Ruhun şad olsun Köksal polis. 
Şehadetinle adın gibi kök salsın tarihe kahramanlığın… 

O bir makam şoförüydü. Can tekerleğini Ankara İl Emniyet 
Müdür Yardımcısı Yaman Ağırlar’ın makam şoförü olarak 
döndürürdü. Görevdeydi, Türkiye’nin en kanlı günlerinden 
biri olarak tarihe geçen o gece. Eve gelmedi. Gece boyunca 
telefonuyla eşine iyi olduğu haberini verdi. Bu aralar eşi son 
derece duygusaldı. Her zamankinden daha çok ilgiye ihtiyacı 
vardı. Bebek bekleyen her kadın gibi. İşinden geriye kalan 
tüm zamanlarını geçirdiği biricik kızı ve eşinin yanına bir can 
parçası daha eklenecekti. Mutluydu.

Saat sabahın beşiydi. Son kez atılan mesajda; “Ben iyiyim, 
hadi uyu” yazıyordu. Bilseydi bu eşinin ona dair okuyacağı 
son kelimeleri olduğunu, acaba ne yazardı? Ve artık 
aranan kişiye ulaşılamıyordu. Biçare kadının mesajlarına 
cevap verilmiyordu. Nasıl verebilirdi ki. Köksal Kaşaltı çok 
sevdiği vatanı ve milleti uğruna dünyadaki yolculuğunu 
tamamlamıştı. Helikopterden açılan ikinci ateş sonucunda 

* Öğretim Görevlisi, Dumlupınar Üniversitesi.

“Ben iyiyim, sen uyu…”

Melahat Aydıner*

KÖKSAL KAŞALTI
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Polis Memuru, 37 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Gece eşini arayarak, 
“Benden başka kimseye 

kapıyı açma” diye sıkı 
sıkı tembihledi.

O gece ailenin bir şehidi daha 
oldu. Ana rahminde ağırlanan 
iki aylık cenin, babasının şehadet 
haberiyle annesinden erken 
kopup ahirete doğdu.

Kırıkkaleli polis memuru Köksal Kaşaltı evli 
ve bir çocuk babasıydı. Ankara İl Emniyet 
Müdür Yardımcısı Yaman Ağırlar’ın makam 
şoförlüğünü yapıyordu. Kitap okumayı seviyor, 
işten arta kalan tüm zamanını biricik yavrusu 
ve eşiyle geçiriyordu.

15 Temmuz gecesi görevdeydi. Annesi eşinin 
yanındaydı. Gece eşini arayarak, “Benden 
başka kimseye kapıyı açma” diye sıkı sıkı 
tembihledi. İlerleyen saatlerde bir fırsatını 
bulup, iyi olduğunu söyledi, bir müddet sonra 
haber kesildi.

O gece Kaşaltı ailesinin ikinci bir şehidi 
daha olacaktı. Ana rahminde ağırlanan iki 
aylık cenin, babasının şehadet haberiyle 
annesinden erken kopup ahirete doğdu.
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Kübra çok içine kapanık, kendi halinde, aynı zamanda çok 
duygusal, çok kırılgan, asla ama asla dedikoduyu sevmeyen, 
dedikodunun olduğu ortamda bulunmayıp konuşanları 
susturan bir çocuktu. Ağzı sıkıydı.

Cesurdu, korkusuzdu ve çok hırslıydı. Ama son iki ayda 
çok şey değişmişti. Galiba bunda mesleğinin çok etkisi 
oldu bilemiyorum. Derdini anlatmaya, insanlarla daha sıkı 
bağlar kurmaya, içini dışa aktarmaya, gezmeye, eğlenmeye 
başlamıştı. İşine âşıktı. Elinden gelenin fazlasını yapar, işini 
bitirmeden asla yemek yemezdi. Ve gördüğüm kadarıyla, Özel 
Hareket Dairesi Başkanlığı’nın her yerinde onun izleri var. 
Her şeyi düzenlemiş, elini dokundurmuş ve muhteşem bir iş 
çıkarmış her zamanki gibi.

Ben İzmir’ de yaşıyorum. O gece bir kafede arkadaşımla 
otururken birden haberler gözüme çarptı. İstanbul’da 
Köprü’yü kapatmışlar, darbe girişimi olduğunu söylüyorlardı. 

Aklıma hemen kardeşim geldi. Acaba Ankara’da da bir 
hareketlenme var mıdır ki, arasam mı dedim kendi kendime. 
Arkadaşım durdurdu beni. “Arama boş ver, belki şu anda 
haberi yoktur, telaşa verme onu da” dedi. Bir süre bekledim. 
Ama içim rahat etmedi. Dayanamayıp aradım onu hemen. 
Saat 23.58 idi. “Ablam n’apıyorsun, nasılsın, iyi misin?” 
dedim. “Abla merak etme biraz işim var benim, iyiyim. 
Şarjım bitebilir benim. Annem babam ararsa onlara benimle 
konuştuğunu ve iyi olduğumu söyle.” “Lütfen Ayete’l-Kürsi 
oku!” dedim. Hadi görüşürüz dedik ve kapattık.

Görüşmemizden üç dakika sonra şehit düşmüş. Ama haberim 
yok; sabaha kadar uyumadım. O gece tam tamına 628 
görüşme yapmışım. Ne kimsenin numarası, ne de bize haber 
veren biri vardı. Haber ajansları, valilik, il emniyet, hastaneler, 
tanıdık polis arkadaşlarım, Ankara’daki arkadaşlar ve daha 
nicesi… Ama kimseden haber gelmedi. O bir gün bir asır gibi 
geldi. Arayan herkese, akrabalara da anneme ve babama 
söylemesinler diye tembih ettim. Onların olaydan haberi 
yoktu sabaha kadar. Belki dedim bir haber gelir ondan. 
Ankara’ya gitmek istedim o gece. Uçuş yoktu. Fakat sabaha 
dayanamadım. Araba kiralayıp Ankara’ya yollara düştüm. 
“Gitme!” dedi çoğu kişi. “Yollar kapalı alırlar seni.” Gözüm 
hiçbir şeyi görmedi. Yola çıktıktan üç saat sonra haber geldi. 
Kardeşim Ulus Devlet Hastanesi’nde bebekler gibi mışıl mışıl 
uyuyormuş. Akrabamız Can haber verdi.

Ve o gece sivil bir arkadaşı evdeymiş. “Gel, Kübra seni abime 
götüreyim n’olur gitme daireye!” demiş. Kübra ise “Benim 
abilerim, arkadaşlarım orda gitmem gerek, ben vatan haini 
miyim!” demiş ve koşa koşa gitmiş. Birinci bombalamadan 
sonra Özel Hareket Dairesi’ne geçmiş ve silahları alıp İl 
Emniyet’e doğru yola çıkmışlar. Ve o sırada ikinci bombalama 
olmuş ve şehit olmuşlar. Üç arkadaş bir arada uçmuşlar 
şehadete: Gülşah, Cennet ve Kübra.

* Kardeşi.

Şerife Doğanay*

KÜBRA DOĞANAY

“Benim abilerim orda...”
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Komiser Yardımcısı
23 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Bir gün aradı beni Kübra. Abla bir şey 
söyleyeceğim ama anne babama sakın söyleme 
dedi. “Ben Diyarbakır Sur’a gidiyorum. Oraya 
görevlendirildim. Annemlere Çanakkale’ye 
gidiyorum dedim. Eğer bana ulaşamazsan beni 
bulacağın yer Diyarbakır Sur” dedi. “Ablam 
n’apıyorsun, gitme ne yapacaksın orda” dedim. O 
da bana “Ne olabilir ki abla. En fazla ölürüz!” dedi. 
Doğruydu ne olabilirdi ki?

Kübra Doğanay Marmara Üniversitesi’nde İç Mimarlık okurken aynı zamanda 
Polis Akademisi’ni tamamlamış ve mesleğe Komiser Yardımcısı olarak başlamıştı. 
Çocukluk hayaliydi polis olmak; kafasına koyduğunu nihayet gerçekleştirmişti. 
Yetmedi, mesleğinin de en iyisi olmak istiyordu. Özel Harekat Polisi oldu. İdealleri 
ve planları vardı. Pilot olmak istiyordu mesela…

Özel Harekat Polisi olduğu için sıklıkla geçici görevlendirmeyle Doğu ve 
Güneydoğu’da görevleri oluyordu. Tedirgin olan ailesine “Neden korkuyorsunuz ki? 
En fazla ölürüm” diyordu.

15 Temmuz akşamı darbe plancılarının Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’na 
yaptıkları saldırıda şehit olan Kübra Doğanay; yapabileceğinin en iyisini yapmaya 
adamıştı kendini. Öyle de yaptı… Rütbelerin en yücesini; makamların en 
büyüğünü hak etti genç yaşında.
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LOKMAN BIÇINCI
Sare Çizmecioğlu*

“Birazdan geleceğiz 
ablamla…”

Doğduğu gün onuncu çocuğunun kulağına ezan okuyan 
babası “Yavrum, var olduğun sürece dinin, vatanın ve ailen 
için çalış!” diyerek üç kere fısıldamıştı adını. “Lokman.” 
Allah’ın hikmet vereceği bir kul olması niyetiyle. Bir kardeşi 
daha dünyaya gelecekti daha sonra.

On bir çocuklu aile, Erzurum’dan Ankara’ya göç etmişti. 
Lokman, ismiyle birlikte kendine verilen misyonu çok 
küçük yaşta omuzladı. İşçi olarak çalışıyor, evin bütçesine 
destek oluyordu. Ortaokulu dahî bitiremeden ana-babasına, 
kardeşlerine şefkat kanatlarını gerdi. Yıllar içinde abla ve 
abilerinin bir kısmı evlendiler. Lokman, ekmeğini bölüşecek 
kadar diğerkâm, ihtiyaçlıları gözetecek kadar merhametli 
genç bir adam oldu.

Onbeş Temmuz akşamı, bir süredir ağır hasta olan ablasının 
vefat haberiyle binanın tuğlalarından biri kayıverdi. Ağıt 
yoktu evde hüzün ve teslimiyet vardı. Ağabeyleri derhal 

cenazeyi Ankara’ya getirmek üzere yola çıktılar. Lokman 
işten dönünce sessiz sessiz ağlayan anasına, konuşmadan 
kaskatı oturan babasına sarıldı. Zordu evlat tesellisi. Havayı 
yumuşatmak için televizyonu açtı. “Kalkışma” olarak 
adlandırılan darbe girişimini, savaşta kullanılan tankların 
şehir merkezlerine dökülmesini, askerler tarafından kesilen 
yolları görünce yerinde duramadı. Evdekilerle helalleşti, 
kardeşi Metehan’ı yanına alarak fırladı evden. Annesinin onu 
durdurmak için yalvaran sesi asılıp kaldı odaya. Ablası baka 
kaldı arkalarından...

Önce belediye binası önünde toplanan Kazanlılar’a doğru 
yürüdüler. Reis’in daveti gelince de hep beraber hıyanetin 
merkezi Akıncı Üssü’ne. Sarıkamış’ta donarak can veren 
askerlerin ahfadıydı Lokman. Cesur, gözü kara. Yaylım 
ateşiyle püskürtülen mermiler sinek vızıltısı gibi kulağının 
dibinden geçip giderken birkaç yerinden ısırıldığını hissetti. 
Boynundan aşağı süzülen terini siliyordu ablası.

“Sana geliyordu abimler, ne zaman geldin!” diye mırıldandı 
Lokman. Metehan ise, yaralıları hastaneye taşıyan grubun 
içindeydi. Döndüğü zaman ağabeyini bıraktığı yerde 
bulamadı.

Ne kadar aydınlık o zifir gece. Gökyüzünde uçuşan kuşlar 
yemyeşil. Daha önce görmediği bu manzara ne kadar güzel! 
Elleri açık bekleyen Allah Resulü mütebessim...

“Birazdan geleceğiz ablamla, merak etme bizi anam!..”

* Yazar.
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İşçi
25 yaşında
Kahramankazan, Akıncı Üssü’nde şehit oldu.



Erzurum Narman’dan Ankara’ya göçmüş geniş 
bir ailenin on bir çocuğunun onuncusuydu. 
Yirmi beş yaşındaydı. İşçi olarak çalışıyordu. 
Vatanını sevmesiyle, cömertliğiyle biliniyordu. 
O gün, büyük ablasının Erzurum’dan gelecek 
cenazesini beklerken, kaderin kendisine şehadeti 
yazdığından haberi yoktu. Akıncı Üssü’ne 
direnmeye giden siviller arasında vuruldu. 
Sabaha doğru hastaneden arayıp şehadet 
haberini verdiler. Ablası Erzurum’da, kendisi 
Kahramankazan şehitliğinde toprağa verildi.

O gün, ablasının Erzurum’dan 
gelecek cenazesini beklerken, kaderin 
kendisine şehadeti yazdığından haberi 
yoktu. Akıncı Üssü’ne direnmeye giden 
siviller arasında vuruldu. 
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LOKMAN OKTAY
Gamze Öğredici*

“Öyle bir aşkla
yürüdü ki…”

Bazıları farklı doğar. Lokman Oktay onlardan biri. O, asil 
milletimizin kahraman evlatlarından. Hayatını ailesine 
vakfetmişti. Aileden daha kutsal, daha değerli tek şey 
vardı: Vatan... 15 Temmuz gecesi hiç tereddüt etmeden 
Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Köprü’ye koştu. Vatan 
hainleri, bu aziz milletin, nice Lokman Oktay’ların böyle 
tereddütsüz koşacağını, şehadete milyonların talip olacağını 
hesap edememişlerdi.

Lokman Oktay’ın polis olan oğlu Burak haberi alır almaz 
koşarak gitti görev yerine, babasına da haber verdi. 
“Annemin yanında kal” dedi. Lokman Oktay durmadı, 
vatan müdafaasına koşarken helallik aldı arkadaşlarından, 
ailesinden. Son kez olduğunu bilmeden her şeyden kıymetli 
ailesine, çocuklarına veda etti.

Şehadete koşarken hiç tereddüt etmedi, ayaklarını sıyırıp 
geçen kurşunlara aldırış etmedi. Başkumandanını öyle çok 

severdi ki, bu vatan onun için öyle kutsaldı ki, ayakları bir 
an dahi tereddüt etmedi, keskin nişancı hainler ona ateş 
ettiğinde “Allah!” diyerek şehadete kanatlandı.

Milyonların şehadete koştuğu 15 Temmuz gecesi bu 
şerefe nail olanlardan biri, aslen Gümüşhaneli, Ahmet ve 
Burak’ın çok kıymetli babası, Semra Hanım’ın eşi, Ahmet ve 
Ürkiye Oktay’ın biricik evladı ve artık hepsinden öte vatan 
kahramanı şehit Lokman Oktay oldu.

Lokman Oktay, Hakk’ın, haklının, adaletin yanında olmak için 
Şehitler Köprüsü’ne ismini verdi. Öyle bir aşkla yürüdü ki, o 
köprüde Allah ona şehadeti lütfetti.

O gece sokaklardaki milyonlar Lokman Oktay’da vücut 
buldu, tekrar tekrar şehadete koştu. Genelkurmay önünde 
koşturuyorduk o sırada. Karanlığı yırtmak üzere, hain 
hesapları bozmak üzere. Yanımıza şehitler düştü ama 
nasibimize şehitlik düşmedi. Şehit Lokman Oktay’ı yazmak 
düştü bize. Bu da şereftir!

Vatan sana minnettar. Lokman Oktay hakkını helal et.

* Sosyolog.
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Elektrikçi
47 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Elektrikçiydi Lokman Oktay, 47 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. 
15 Temmuz gecesinde darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak sokağa 
çıktı. Ümraniye Son Durak mevkiinden Boğaziçi Köprüsü’ne, tekbirler 
getirip koşarak ulaştı. Daha ilk dakikalarda, bacaklarından ve vatan 
aşkıyla dolu kalbinden vuruldu.

Ailesi, Lokman Oktay’ın şehit olduğu haberini alır almaz, Boğaziçi 
Köprüsü’ne koştu. Yanına vardıklarında şehit olduğunu anladılar. 
Evden çıkmadan evvel, herkesten helallik isteyen Lokman Oktay, 
çevresinde oldukça sevilen biriydi. Her hayırlı işe önce o koşardı. 
Şehadetiyle taçlanan ömrü, vatan sevgisinin her şeyden üstün 
olduğuna dair unutulmaz bir öğüt oldu.

Elektrikçi, 47 yaşında. Evli ve iki çocuk 
babası. Ümraniye Son Durak’tan Boğaziçi 
Köprüsü’ne, tekbirler getirip koşarak ulaştı. 
İlk dakikalarda, bacaklarından ve vatan 
aşkıyla dolu kalbinden vuruldu.
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15 Temmuz ateşinin düşüp kavurduğu yer Gülşen ailesi. İki 
oğullarını, bir damatlarını aldı katiller. Anne Gülşen, “Vatan 
için hediye ettim yavrularımı” diyor. “Aldılar” demiyor benim 
gibi. “Ocağımıza ateş düştü” demiyor. “Ciğerim yandı” demiyor. 
“Çok mutluyum yavrularımın şehit olduğuna, bir tane daha 
yavrum var onu da yollamak isterim” diyor. Biz hayret edip, 
dudak büküyoruz.

Kızılcahamam’da alıyorlar haberi. “Biz de gelelim” diyen 
gençleri “Siz şimdilik gelmeyin. Biz şehit olmaya gidiyoruz” 
deyip almıyorlar yanlarına. Yetmiş kilometre yol alıyorlar 
şehit olmak için. Evden çıkarken, “Anahtarımı alıyorum ama 
ya döneriz ya dönmeyiz” diyor Lütfi Gülşen.

Düğüne gider gibi hazırlanıyorlar. Helalleşiyorlar evdekilerle. 
Külliye’de nöbete duruyorlar. Türkiye’nin kalbini koruyorlar 
teröristlerden. Canlarıyla koruyorlar sabaha kadar. 
Türk ordusunun itibarını teröristlerden temizlemek için 
direniyorlar.

* Yazar.

“Bize Allah’tan korkmayı 
öğrettiler, kuldan korkmayı değil”

Meliha Öz*

LÜTFI-MEHMET-HAKAN GÜLŞEN
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Lütfi Mehmet Hakan
63 yaşında 61 yaşında 43 yaşında
Emekli Esnaf Güvenlik Amiri
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldular.



“Biz de gelelim” diyen gençleri 
“Siz şimdilik gelmeyin. Biz 
şehit olmaya gidiyoruz” deyip 
almıyorlar yanlarına. Yetmiş 
kilometre yol alıyorlar şehit 
olmak için. Evden çıkarken, 
“Anahtarımı alıyorum ama ya 
döneriz ya dönmeyiz” diyor 
Lütfi Gülşen.

Ellerindeki bayraklarla yürürlerken aileleriyle sık 
sık irtibat kuruyorlardı. En son eve dönmelerini 
isteyen ablalarına, “Nasıl dönelim, bugün burada 
olmayıp da ne zaman olacağız?” cevabını verdiler. 
“Bize Allah’tan korkmayı öğrettiler; kulundan 
değil... Allah’tan korkanların, bu Allah korkusu 
olmayanlara karşı dik durması gereken gündür 
bu gün...” diyorlardı.

Külliye’ye atılan bomba üzerlerine düştü. 
Altmış üç yaşındaki Lütfi Gülşen, 61 yaşındaki 
Mehmet Gülşen ve 43 yaşındaki Hakan Gülşen’in 
birbirleriyle muhabbet dolu aile hayatları, 
şehadetlerinde tacını giydi.

“Gelin artık, herkes geldi” diyor telefonda Gülşen gelin. Saat 
sabahın beşi, gün doğmuş. “Bir elim tankta, bir elimde bayrak, 
bugün durmayıp da ne zaman duracağım?” deyip reddediyor 
eve dönmeyi.

Bir elinde güneş, bir elinde ay. Yine de dönmüyor davasından. 
O adamlar elleriyle doğurmuş güneşi. Tırnaklarıyla kazmışlar 
geceyi. Yeni bir ülke kurmuşlar sabaha kadar. Onu tutmuşlar 
avuçlarında. Torunlarının daha huzurlu yaşayacağı bir ülke. 
Her aklına esenin ölüm saçamayacağı bir ülke. Bunun için 
ölmek gerekiyor madem, ölmeye durmuşlar sabaha kadar.

Bombalar yağmış sonra. Bizim jetlerimizle bizi 
bombalamışlar. Külliye’yi bombalamış, Meclis’i bombalamış, 
polisi bombalamış, vatandaşı bombalamış. Sımsıkı 
sarındıkları bayraklar kana bulanmış. Bayrak kana 
doymamış. Katil kana doymamış. Toprak kana doymamış.

Geride çocuklar, torunlar, eşler ve doksan yaşında bir anne 
kaldı. Kanlı birer bayrak kaldı geriye ki, dökülen kanların 
hepsi helal. Koca bir ülkenin minneti kaldı. Ve adları anıldıkça 
birer Fâtiha boynumuza borç kaldı.
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Korkusuzca, darbeci askerlerin üzerine yürümüş.

Birkaç askeri polise teslim etmeyi bile başarmış. Fakat 
üzerine çıktığı tanklardan birinde, ‘binbaşı’ kılıklı bir hain 
tarafından kalbinden vurulmuş. O güne kadar vatan ve millet 
aşkıyla atan kalbinden vurularak şehit edildi kardeşim ama 
annem yine de diyor ki: “Vatan için gerekirse diğer çocuğumu 
da gönderirim.”

On yedilik bir delikanlının, yüzüne bakmaya kıyılmaz 
Mahir’imizin kanının düştüğü yolu adımlıyor şimdilerde 
insanlar. Kim bilir hangi hasreti dindirmenin peşindeler? 
Ama bizim ve annemizin hasreti hep taze kalacak: “Benim 
oğlum o gece evine uğramadan, işten çıkıp Şirinevler’den 
Havalimanı’na cihada gitti. Ülkesi, vatanı için koşarak gitti. 
Oğlumun katilinin idam edilmesini istiyorum. Adalet yerini 
bulsun. O hain acaba bir baba mı? Onun evladı yok mu? 
Ben oğlumla her zaman onur duyacağım. Ama onların anası 
onlardan hep utanacak.”

Başka gençler ölmesin diye en önde koştu Mahir. Uğrunda 
ölünen bu toprakların vatan olması için. Hürriyetin şehidi 
olarak anılacak her daim.

Kardeşim benim o. Henüz 17 yaşında. Çanakkaleli şehitlerin 
ruhunu taşıyarak koştu Havalimanı’na. Bir askeri, tanktan 
çıkarıp polise teslim etmeyi başarmış fakat asker daha sonra 
kaçmış. “Ben gencim, siz yaşlısınız. En önde gideceğim ben” 
deyip koşar adımlarla gitmiş.

Anamızın kuzusu. Babamızın gözbebeği… Okumak yerine, 
ailenin tekstil işinde çalışıp hem meslek öğrenmeyi hem de 
aileye katkıda bulunmayı tercih etmişti. Antalya’da babamın 
butiğinde çalışıyordu. Turizm bölgesinde çalışmak için üç dil 
öğrenmişti: Almanca, Rusça, Farsça. İkitelli’de iki ay önce bir 
pastanede çalışmaya başladı.

Darbeden haberdar olduğunda pastanede mesaisindeymiş. 
Babam hemen aradı. “Kendine dikkat et, bir yere çıkma” 
dedi fakat o kararını çoktan vermişti. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını da duyunca, bulunduğu 
yerde bir dakika bile kalmadan çıkmış. Havalimanı’na gitmiş. 

* Kız kardeşi.

Zehra Ayabak*

MAHIR AYABAK

“Salâlarla geldi, 
salâlarla gitti…”
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Garson
17 yaşında
İstanbul Atatürk Havaalimanı’nda şehit oldu.



Mahir, üç gün çalışır iki gün okula giderdi ama liseyi ikinci sınıfta terk etti. Annesi Muteber Hanım okuması için çaba sarf etse de kendisi “Devletin bana verdiği kitaplara yazık. Ben 
çalışmayı seviyorum bırakın hak eden bir insan kullansın o kitapları, ben çalışarak size de 
bakmak istiyorum” derdi.

Yabancı gençlere dinimizi ve ülkemizi anlatırdı. “Baba ben onlara ülkemizin güzelliğini 
anlatıyorum. Turizm sektörü zaten krizde. Onlara ırkçı değil barıştan yana olduğumuzu söylüyorum ki, arkadaşlarına anlatsınlar onlar da ülkemizi ziyaret etsinler.” diye açıklardı.
Mahir, İstanbul’da Marmara depreminde doğdu ve doğduğu hastanedeki tek çocuktu. Salâlarla ve tekbirlerle açtı gözlerini çünkü hâlâ artçı depremlerle sarsılıyorduk. Ne mutlu ona ki, yine salâlar ve tekbirlerle uğurlandı.

— Babasının Notları

Başka gençler ölmesin diye en 
önde koştu Mahir. Uğrunda 
ölünen bu toprakların vatan 
olması için. Hürriyetin şehidi 
olarak anılacak her daim.
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MAHMUT COŞKUNSU
Esma Sayın*

“Vaktin kalbine düştü…”

* Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

İstiklâl sevdası, vatan sevgisi Bakü’den İstanbul’a getirmişti 

Mahmut Coşkunsu’yu. “Baba…” dediği Tayyip Erdoğan’ın 

çoğu mitingine Azerbaycan’dan gelirdi. O gece milletine karşı 

yapılan meş’um darbeye direnmekte bir an bile tereddüt 

etmedi. Eşi Nigar Hanım anlatıyor: “Bizi Ümraniye’de evimize 

bıraktı, abdestini aldı, hemen Kısıklı’ya koştu.”

Kısıklı’dakiler Mahmut Coşkunsu’nun bağırışlarını hatırlıyor: 

“Baba nerede? Bir şey olmasın babaya…”

Kısıklı’dan Köprü’ye ilk varanlar arasında. Adeta uçarak 

gidiyor. Köprü’de yaşlı biri, “Oğlum iyi ki geldiniz, asker 

dipçikle öldürecekti bizi, aracımıza zor sığındık!” diyor. 

Köprü’den ateş açıldığında, Mahmut Coşkunsu kararlılığını 

bir an bile yitirmiyor: “Korkmayın, kalkın! Biz bu gece 

ölmezsek, ne zaman öleceğiz!” diyor.

Sabaha kadar hastaneye yaralı taşıyor Mahmut Coşkunsu. 
Gövdesini insanlara siper ediyor. Kan ter içinde, nefes nefese 
koşturuyor, sağında solunda şehit düşenlere gıpta ile bakarak, 
disiplinini yitirmeden vazifesini tamamlıyor.

16 Temmuz sabahı Mahmut Coşkunsu’nun evindeki duvar 
saati, tam 06.16 civarında duruyor. Pili bitmiş olamazdı. 
Yakınları sonradan öğreneceklerdi ki, saatin durduğu dakika, 
Mahmut Coşkunsu’nun şehit düştüğü andı…

Nice yaşayanlar vardır; ölmüşlerdir. Nice ölüler vardır; 
yaşamaktadır. O gece ölmedi Mahmut Coşkunsu… Onu 
öldürdüklerini sananlar ebedî ölüdür artık. Ölümden hayat 
bahşeden, ölüleri dirilten Allah’ın “ölü demeyin!” dedikleri 
arasında Mahmut Coşkunsu. Hep diri. Hep diriltecek bir nefes 
olarak kalacak hatırı.

Şehitler vaktin babası ve hâkimidir.
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İşadamı
43 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Mahmut Coşkunsu, 43 yaşında, 
işadamıydı. Memleket sevdalısıydı. 
O gece darbe girişimini öğrenince 
ilkin abdest aldı. Evden çıkıp 
önce Kısıklı’ya, ardından Boğaziçi 
Köprüsü’ne gitti. Sabah saatlerine 
kadar cuntacılara karşı direndi. 
Kurşun yağmurlarına rağmen bir 
kez bile başını eğmedi. “Bugün 
ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz!” 
diyerek çevresindekilere de cesaret 
aşılıyordu. Eşiyle konuştuğunda 
bile bir bayramın, bir mitingin 
ortasındaymış gibi coşkuluydu. 
Askerlerin sivil halka ateş 
açabileceğini hiç düşünmeyen 
eşi de rahatlıyordu fakat aslında 
durum hiç de öyle değildi. Mahmut 
Coşkunsu boynundan vuruldu ve 
orada şehit oldu. Ardında, o gün 
5 aylık olan oğlu Ali Rıza’yı, eşini 
ve yiğitliğini örnek alacak koca bir 
millet bıraktı.

“Bugün ölmeyeceksek 
ne zaman öleceğiz!” 
diyerek çevresindekilere 
de cesaret aşılıyordu. 
Eşiyle konuştuğunda 
bile bir bayramın, bir 
mitingin ortasındaymış 
gibi coşkuluydu.
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MAHMUT EŞIT
Ömer Faruk Birpınar*

“Vatanına göz dikeni  
ez oğul!..”

* Senarist, Çevirmen.

Darbe girişiminden iki gün sonrası. Sokaklar her geçen gün 
daha da kalabalıklaşıyor. Millet hâlâ ayakta, vatan nöbeti için 
meydanlara akın ediyor. Mahmut bir yandan döner keserken 
bir yandan da iki gün önce şehadet fırsatını kaçırdığı için 
kendi kendine söyleniyor, şehadet şerbeti içenleri düşündükçe 
onlara imreniyordu. Patronu “Bu gece mesai var” deyince 
önce anlamadı. “Nöbet diyorum” dedi, “Nöbet! Saraçhane mi? 
Taksim mi? Hangi meydana gidelim?” Mahmut’un içi içine 
sığmıyordu: “Neresi olursa abi, yeter ki gidelim!”

Akşamüzeri eve geldi Mahmut’un patronu. Motosikletle 
yanaştı kapıya. Mahmut tişörtünün altından büyükçe bir 
bayrak çıkardı, boynuna bağlayıp sırtından sarkıttı. Patronun 
arkasına binip beline sarıldı. Motosiklet hızlandıkça bayrak 
dalgalanıyor, yandan geçen bir arabadan son ses yükselen 
bir marş da bu coşkuya eşlik ediyordu: “Vatanına göz dikeni 
ez oğul!” Ve tekbirler, tekbirler, tekbirler… İmanın çağıltısı 
sokaklarda.

Gece yarısına doğru nöbetten dönüş vakti. Motosiklette 
patronunun arkasında, omuzunda dalgalanan bayrakla 
Mahmut.

Sultangazi’de, zifiri karanlık bir ara sokaktan çıkan maskeli 
bir grubu gördü. “Abi, hızlı sür, bunların niyeti iyi değil!” 
demeye kalmadan grubun attığı taşlar üzerlerine geldi. 
Maskeli grubun içinden biri bir binanın kenarından sinsice 
koştu ve yerden büyük bir taş alıp fırlattı ve motosiklet birden 
hafifleyiverdi. Patronu “Bir şeyin yok değil mi Mahmut?” 
diye soracaktı ki, Mahmut’u göremedi. Hemen motosikleti 
durdurup indi. Mahmut üzerinde bayrakla yüzükoyun yerde 
yatıyordu. Patronu Mahmut’un yanına çöktü, Mahmut 
gülümsüyordu: “Abi dualarım kabul oluyor herhalde, bak bu 
sefer oluyor!” dedi. “Ne oluyor oğlum?” dedi patronu “Seni 
hemen hastaneye götürüyoruz, her tarafın kanıyor.”

Ameliyat altı saat sürdü. Hanımı Kevser, çocuklarıyla 
beraber ameliyathanenin kapısında bekliyordu. Patronun 
yüzünde emaneti o akşam evine teslim edememenin 
mahcubiyeti vardı. Bakamıyordu Kevser’in yüzüne. Az sonra 
doktor çıktı ameliyathaneden. Koştular yanına, “Maalesef 
kaybettik” cümlesini duyduklarında bir tek en küçük çocuğu 
anlamamıştı olan biteni.

Belki biz de sonra anlayacağız “kaybettik” dediklerimizin 
aslında “kazandık!” dediklerini. Belki…
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Dönerci
43 yaşında
İstanbul Sultangazi’de şehit oldu.



Kirada oturuyordu Mahmut Eşit. Aza kanaat eden, 
helalinden kazanmayı dert edinmiş bir adamdı. Eşi Kevser 
ev işleriyle ilgilenirken o da akşama kadar dükkânda 
döner keserdi. Her akşam yemekten sonra televizyonu 
kapatıp çocuklarına dinî sohbetler yapar, nasihatlerde 
bulunurdu Mahmut Eşit. Hak yemekten çok korkardı. 
Çocuklarına kimseye muhtaç olmadan yaşamayı, kendi 
ayakları üzerinde durmayı tavsiye ederdi. Şehadet 
şerbetini içtiğinde arkasında 6 çocuk bıraktı.

Ameliyat altı saat sürdü. Hanımı Kevser, 
çocuklarıyla beraber ameliyathanenin 
kapısında bekliyordu. Patronun 
yüzünde emaneti o akşam evine 
teslim edememenin mahcubiyeti vardı. 
Bakamıyordu Kevser’in yüzüne. Az sonra 
doktor çıktı ameliyathaneden. Koştular 
yanına, “Maalesef kaybettik” cümlesini 
duyduklarında bir tek en küçük çocuğu 
anlamamıştı olan biteni.

Belki biz de sonra anlayacağız 
“kaybettik” dediklerimizin aslında 
“kazandık!” dediklerini. Belki…
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MEDET EKIZCELI
Ersin Çelik*

“Baba ben vuruldum…”

* Yeni Şafak Gazetesi, İnternet Yazı İşleri Müdürü.

Akıl almaz şeyler oluyordu 15 Temmuz gecesi. Birileri 
pervasızca vatana kastediyordu. Bizim askerimiz, bizim 
ülkemizi, kim adına işgal etmeye yelteniyordu? Akıllarda birçok 
soru dolaşıyor, endişeler, kararsızlıklar birbirini kovalıyordu.

Derken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesi 
yankılandı ekranlarda. Başkomutan bir direniş çağrısı 
yapmıştı! Millet bu alçak darbe girişimini göğüsleyecek 
ve irademize el koymak isteyen hainler emellerine 
ulaşamayacaktı. Çankırı’da yaşayan ve senelik izninin bir 
kısmını geçirmek için eşinin Ankara’daki ailesine misafirliğe 
gelen Medet Ekizceli mesajı almıştı. Ailesi istemese de artık 
Ekizceli’yi evde tutmak imkânsızdı. Vatan millet aşkıyla 
kuşanmıştı ve gelen telefon tam da gitmek istediği yerin 
haberini veriyordu.

Sincan Belediyesi’nde kamyon şoförlüğü yapan kayınpederi, 
darbe girişimine karşı göreve çağrılmıştı. “Duramam artık, 

ben de gideceğim” diyerek çıktı evden. Kayınpederinin 
kullandığı kamyon ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne doğru 
harekete geçtiler. Görevleri, darbecilerin kontrolündeki 
tankların önünü kesmekti.

Beştepe’ye vardıklarında, içinde bulundukları kamyonu 
tankların önüne çekmeye çalışıyorlardı. Gözünü kan bürümüş 
caniler ise, ellerinde bayraktan başka bir şeyleri olmayan 
sivillere ölüm kusuyordu. Vurulmuştu Ekizceli. Son sözlerini 
şehadet yolculuğundaki arkadaşına, kayınpederine sarf 
etti ve “Baba ben vuruldum!” dedi. Bir yiğit daha düşmüştü 
toprağa. Vatan elden gitmesin diye koştuğu meydanlara, 
kanı damlıyordu Medet Ekizceli’nin. Ambulansla hastaneye 
kaldırıldı, ancak ailesi iki gün boyunca onu hiçbir yerde 
bulamadı. Kimliği ve telefonu kamyonda kalmıştı ve teşhis 
edilemiyordu.

İki günün sonunda bulundu aziz naaşı. Çankırılı Medet 
Ekizceli, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı canını 
ortaya koyan kahramanlar arasındaydı. Astsubay Ömer 
Halisdemir’in, Erol Olçok’un, Muhtar Mete Sertbaş’ın, gazeteci 
Mustafa Cambaz’ın nasibiyle nasiplenmişti. Ardında, şehit eşi 
olma şerefine nail olan karısını, aslan parçaları 9 yaşındaki 
Hüseyin Efe ve 6 yaşındaki Metehan’ı bırakmıştı. Bir de her 
anını onlara borçlu olduğumuz bu vatanı…
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35 yaşında, İşçi (Sendika Temsilcisi)
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Sincan Belediyesi’nde 
kamyon şoförlüğü yapan 
kayınpederi, darbe girişimine 
karşı göreve çağrılmıştı. 
“Duramam artık, ben de 
gideceğim” diyerek çıktı evden. 
Kayınpederinin kullandığı 
kamyon ile Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne doğru harekete 
geçtiler. Görevleri, darbecilerin 
kontrolündeki tankların 
önünü kesmekti. 

Evli, 35 yaşında, Hüseyin Efe’nin ve Metehan’ın 
babasıydı. Çankırı’da oturuyordu. Yıllık izninin 
bir bölümünü geçirmek üzere eşinin ailesinin 
yanına Ankara’ya gelmişti. Sincan Belediyesi’nde 
görevli kayınpederi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nin önüne kadar geldiler. Vuruldu ve 
yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kimliğini direniş için bindiği kamyonda bıraktığı 
için uzun bir süre arandı. Ailesi, şehadet haberini 
iki gün sonra öğrenebildi.
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Kırk beş sene evvel Ankara’nın Dikmen’de dünyaya geldi. 

O yıllarda Anadolu insanını ancak kişisel muştuları 

sevindirebiliyordu. O da Anadolu’daki pek çok ailede olduğu 

gibi gözlerinin önünde idam edilen bir Başbakan’a, için 

için ağlayan bir ailede dünya gelmişti. Henüz idam edilen 

başbakanın acısı yüreklerde bir kor ateş gibiydi. Bu ateşe su 

serpen bir muştu gibi aileye katıldı. Yüreklere sevinç, gözlere 

umut ve zihinlere nefes aldırdı. Kurbanlar ve dualarla gelişi 

karşılanmıştı.

Büyüdü, okul hayatı başladı. Ülkeye ve topluma hizmet için 

hayatını pey akçesi olarak ortaya koymuştu kafasında. Bunun 

gereğini de yaptı. Karşılığında cennet olan bir makama giden 

yolu bilerek seçmişti zira. O gece kırkbeş yıllık ömründeki 

çabalarının karşılığını garanti altına alacak bir imkan geçti 

eline ve bunu geri çevirmedi.

Ümmet için, ülke için ve millet için kendini feda eden Âkif’in 
bedeni bütün kötülükleri durdurmuşcasına darmadağın 
oldu. Ruhunu alıp gitmişti, omuzlarımıza emanet bıraktığı 
naaşında gülümsemesi kaldı. Tahtından Rabbine gülümseyen 
ifadesi...

O giderken salâlar ezanlara, ezanlar tekbirlere, dualar 
aminlere karışıyordu.

İhanet bu coğrafyada var olabilirdi ama M. Âkif’in ve 
M. Âkiflerin ruhu ihanetin meskûn olmasına asla izin 
vermeyecekler.

İhanet bu coğrafyada var olabilirdi ama 
M. Âkif’in ve M. Âkiflerin ruhu ihanetin 
meskûn olmasına asla izin vermeyecekler.

* Prof. Dr., Karatay Üniversitesi.

MEHMET ÂKIF SANCAR
Mazhar Bağlı*

Tahtında Rabbine 
Gülümseyen Adam
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Polis Memuru, Özel Harekat Dairesi
45 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



15 Temmuz istirahat 
günüydü, çalışmıyordu 

ama uzun yıllardır yaptığı 
mesleğinin sürprizlerle dolu 

olduğunu, her an göreve 
çağrılabileceğini biliyordu. 

Mehmet Âkif Sancar Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda görevliydi, 45 yaşında, evli 
ve 3 çocuk babasıydı. 15 Temmuz istirahat 
günüydü, çalışmıyordu ama uzun yıllardır 
yaptığı mesleğinin sürprizlerle dolu olduğunu, 
her an göreve çağrılabileceğini biliyordu. 
Darbe girişiminin ardından diğer meslektaşları 
gibi göreve çağrıldı. Vatan nöbetini ‘şehit’ 
unvanıyla sürdürüyor şimdi. Şehadeti bir 
milletin dirilişi oldu.
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MEHMET ALI KILIÇ
Mahmut Övür*

Bu topraklar sizi 
unutmayacak

Sen ve seninle birlikte o gece, o 15 Temmuz gecesi sokaklara 
dökülen ve meydanlara akan, seninle birlikte tanklara, 
F-16’lara, helikopterlere karşı direnen milyonlar, bizim 
içimizde ukde kalan bağımsızlık ve özgürlük hayallerimizi, 
“Ortak Vatan” arayışımızı hayal olmaktan çıkardı, gerçek 
kıldı… Biz bunu gördük, siz bunu bize gösterdiniz.

Ölüme meydan okuyarak gösterdiniz.

Tanklara, F-16’lara, bombalamalara yalnızca ellerinizle, 
ellerinizdeki bayraklarla ve çıplak ayaklarla karşı çıkarak 
gösterdiniz.

Tek kurşun atmadan, şiddet kullanmadan, kiminiz Allah 
diyerek kiminiz demokrasi ve özgürlük diyerek ama hepiniz 
vatan diyerek zalimlere meydan okudunuz. Senin “Anne, 
işgalciler için Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı. Ben Köprü’ye 
gidiyorum” deyişin sonsuza kadar kulaklarımızda çınlayacak.

Sen ve senin şehit arkadaşların–bizim yıllarca hayalini 
kurduğumuz–darbecilere, onların arkasındaki küresel işgalci 
güçlere ve onların içerideki işbirlikçilerine karşı sadece elleri 
ve bayraklarıyla direnerek, insanlık tarihinin en anlamlı sivil 
devrimini gerçekleştirdi.

Bize de şairin dediği gibi “Çok şükür, çok şükür bugünü de 
gördük, ölsem gam yemem gayri…” demek düştü.

Ve siz bunu yaparak sadece bizi mutlu etmediniz, gelecek 
nesillere öyle anlamlı bir miras bıraktınız ki, bu topraklar sizi 
asla unutmaz.

O gece sen 22 yaşındaydın… Sen, benim devrim hayalleri 
kurduğum yaşta, tarihin en anlamlı, en sivil ve en demokratik 
devriminin şehidi oldun.

Senin mekanın cennet, bunu biliyorum. Senin de bir şeyi 
bilmeni istiyorum. Senin yaşındayken biz fark etmedik; 
bugün seni şehit edenler 70’lerde bizleri birbirimize düşman 
etmek için neler neler yaptılar. Bağımsızlık, özgürlük ve 
demokrasi özlemlerimizden yararlanıp her on yılda bir 
darbe yaparak ülkemizi kan gölüne çevirdiler… Biz de kendi 
değerlerimizle kavga etmeye başlayarak onlara fırsat verdik. 
Sonra da işin içinden çıkamadık.

Sonuç olarak sağdan veya soldan, bu toprakların gençleri 
olarak kurduğumuz hayallerin gereğini yapamadık ama hiç 
de vazgeçmedik. Ne zaman bir fırsat bulsak, ortak vatan 
tasavvuruna vurgu yaptık, sivilleşmeyi destekledik ve o günü 
hep bekledik. Uzun zaman aldı ama inan değdi.

* Gazeteci-Yazar.
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Öğrenci
22 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Yirmi iki yaşındaki Mehmet Ali Kılıç, 15 Temmuz 

günü denize gitmişti. Akşam üzeri kolunu incittiği 

için hastaneye geçmişti. D
arbe girişiminden haberdar 

olduğunda da hastanede tedavisi sürüyordu. Annesini 

aradı. “Anne, işgalciler için Cumhurbaşkanımız 

çağrı yaptı. Ben eve gelmeyeceğim, Köprü’ye 

gidiyorum” dedi. Saat başı annesiyle irtib
at 

kurdu. Sabah saatlerine kadar darbecilere karşı 

arkadaşlarıyla birlikte direndi, yaralandı. Annesi 

haberi arkadaşlarından aldı ve hastaneye koştu. Fakat 

Mehmet Ali çoktan uçmuştu… 

Sen ve senin şehit arkadaşların, 

bizim yıllarca hayalini kurduğumuz 

darbecilere, onların arkasındaki 

küresel işgalci güçlere ve onların 

içerideki işbirlikçilerine karşı sadece 

elleri ve bayraklarıyla direnerek, 

insanlık tarihinin en anlamlı sivil 

devrimini gerçekleştirdi.
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MEHMET ÇETIN
Ümmühan Atak Doğan*

Sonsuz Bayram
Annesinin elinden kurulan sofraya oturduğunda, eşini, 
çocuklarını alıp gelmenin, aylardır burnunda tüten 
memleketinde bir bayrama daha kavuşmuş olmanın 
huzurunu hissetti. İyi ki, gelmişlerdi. İyi ki, aynı memleketten 
biriyle evlenmişti. İyi ki, tüm sevgisini biricik karısı Sevgi’ye 
vermişti de, şimdi bugün bu bayram sofrasının sevinciyle 
yüzleri gülüyordu. Öptüğü her elin ardından edilen “Çok 
bayramlar gör” duası, daha çok bayramlar göreceklerine olan 
inancını tazeliyordu. Ev mis gibi ekmek kokuyordu.

Ramazan ayı boyunca tutulan oruçların, eda edilen 
namazların karşılığı olmalıydı bu bayram buluşması. Bu 
doyulmayası sohbetler, çocukların ortalıkta koşturması, içine 
bir kaşık şeker katılan çay… Çocukluğu da şuralardaydı işte; 
şu bayram harçlıklarını sayan çocukların arasında. Tel tel 
ayrılan ev baklavasının tadında bir yerlerdeydi. Polis olma 
hayali kurmaya başladığı çocukluğuna kadar geldi konu. 

Çünkü sohbet döndü dolaştı, uğruna nice canlar verilen 
vatanı korumaya kadar geldi. ‘Ne kadar da zordu görevi.’ 
Annesinin yutkunduğunu fark etti. Fakat ama ‘bir o kadar 
da kutsaldı’ işte. Herkeste bir gurur… Perdeler hafiften 
havalandı. Belli ki, komşuda tarhana pişiyordu.

“Herkesin ismi kurşunun üzerinde yazıyordur” dedi. Her 
işi bırakıp kendisine kulak kesilenlere anlatacakları vardı; 
“Başkasının kurşunu bana gelmez, benim kurşunum da 
başkasını bulmaz.” Bir anayı bile ferahlatacak teslimiyetti 
bu. Terörle, kaçakçılıkla boğuştuğu yıllarda lokması 
boğazından geçmeyen ana babasına bunu her söylediğinde 
de, tam da böyle, az bir rahat nefes alırlardı. Başını kaldırıp 
gülümsedi. Ardından anası, babası, eşi, kardeşleri… En 
güzel gülümsemesini, şehadetine sakladığını henüz kimse 
düşünmüyordu. Ama olacak olan oydu.

Köyüne gitti. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden 
öptü. Dualar aldı, dualar etti. Yakın bir zaman sonra buraya 
defnedileceğinin henüz farkında değildi. Ama olacak olan 
oydu. Bir gün elbette şehit olacak ve al bayrağa sarılı bedeni 
toprağına kavuşacaktı. Bu vatanı, kendine vatan belleyenlerin 
hafızalarından silinmeyecek şanlı bir direnişle koruyacaktı. 
Çocukluk hayaliydi bütün bunlar, elbette hepsi gerçek 
olacaktı.

Bir sonraki bayramda da kavuşmak temennileriyle, el salladı 
ailesine. Takvime baktılar. Bir sonraki bayrama aslında 
daha çok vardı. Fakat nasıl olduysa oldu, 15 Temmuz gecesi, 
herkesi imrendirecek bir şey yaptı; eşi, çocukları, anası, babası 
için, vatanı için canını verdi. Öyle bir şey yaptı ki; yüzünde 
bitmeyen bir bayram gülüşü bıraktı.

* Gazeteci.
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Polis Memuru, Cumhurbaşkanlığı
Koruma Dairesi Başkanlığı, 39 yaşında
Muğla/Marmaris’te şehit oldu.



Uşaklı Mehmet Çetin, 39 yaşındaydı. Son iki 
yıldır Cumhurbaşkanlığı’nda koruma olarak 
görev yapıyordu. Aydın ve Van gibi şehirlerden 
sonra göreve başladığı Ankara’da, eşi ve iki 
çocuğuyla birlikte kurdukları hayatları huzur 
ve mutluluk doluydu. 15 Temmuz gecesi, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yanında, Marmaris’teydi. Darbeci askerlere karşı 
direnen vatan sevdalılarından biriydi. Polis olarak 
göreve başladığından beri, “Benim adıma yazılan 
mermi, gelir beni bulur” tevekkülüyle yakınlarını 
teskin eden Mehmet Çetin, ‘kendi adına yazılan’ 
bir kurşunla o gece şehit oldu.

“Herkesin ismi kurşunun üzerinde 
yazıyordur” dedi. Her işi bırakıp 
kendisine kulak kesilenlere 
anlatacakları vardı; “Başkasının 
kurşunu bana gelmez, benim 
kurşunum da başkasını bulmaz.” Bir 
anayı bile ferahlatacak teslimiyetti 
bu. Terörle, kaçakçılıkla boğuştuğu 
yıllarda lokması boğazından geçmeyen 
ana babasına bunu her söylediğinde 
de, tam da böyle, az bir rahat nefes 
alırlardı.
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İki damla, iki yağmur damlası, iki vatan sevdalısı, yağmurlu 
bir günde okyanuslara ulaşma heveslerinin ilk adımını 
atıyorlar. Birlikte dolaşıyorlar ömür deryalarında. Aynı kurak 
toprakların neşesi oluyorlar. Denizi seviyorlar. Sonra geceyi ve 
‘kadri’ni biliyorlar vaktin. Ulaşılmışın hevesi daha tazecikken 
yüreklerinde, daha sanki hiç başlamamışken mutluluk, daha 
çokken yarına dair cennet beklentileri, bir gece vakti, kimseler 
duymadan belki de, herkeslerden önce öne atılıp bir okyanus 
fatihi, son bestenin notası oluyor yeniden.

“Senin sesin çok güzel ‘Okyanus’um…” diyor, “bu gece benim 
için Yâsîn okur musun?” Mavi gözlerde bir meddücezir 
başlıyor, bir fırtına, bir fırtına ki, taşıyor dünyanın 
kıyılarından. “O niye ki Mehmed’im?” “Olur mu ki?..” “Hiç 
insan eşine, yaşarken Yâsîn okur mu ki?”

Baba da olmak istiyordu Mehmet. Eşi gibi ‘okyanus’ gözlü 
bir kız çocuğuna, belki bir delikanlıya. Arkadaşının oğlunun 
adının anlamını merak ediyor şehadetinden az önce: “Eymen 
ne demek Okyanus’um?” “Cennetin yedi kapısından birinin 
adı Mehmed’im…” “Öyle mi? Sahi, biz de girer miyiz o 
kapıdan? Girer miyiz?”

Başkası değil kendi, başkası değil yüreği, başkası değil 
sevdasını gerilerde bırakıp, ülküsünün derdi ile kadrini 
belletiyor memleket meselesinin. Toprağa ıslanmış bir ömrün 
daha tazecik, daha hevesi kursağında bir hayatını bırakıyor 
gerilerde.

Çok sevilen bir eş, çok seven bir eş olarak kursaklarda 
kekremsi bir isim olarak kalıyor şimdilerde. Anlatılmaz 
yaşanır bir sevdanın kahramanı, sen ne güzel yaşadın, ne 
güzel sevdin davayı ve sevdayı…

Sana selamların en güzeli olsun…

Okyanus’un gözleri

Mehmet Deveci*

MEHMET DEMIR 

Yüreği yufka, yüreği serin, yüreği okyanus kadar geniş bir 
kişiliğin ömrüyle yazdığı o şiiri okumaya kalkmayayım. 
Yarım kalır cümleler. Benimkisi sadece bir deneme… 
Mahcubiyetimin itirafı, en fazla…

Düşünün ki, duygusal bir zeka, ömrünün baharında, kurak 
yerlerinin neşesiyle karşılaşıyor ve içinin çöllerine ‘okyanus’ 
olarak kabul ediyor onu. Eş olmak istiyor uçsuz bucaksız 
deryalara. Islanmış hüzünlerin düşen çınar yapraklarını 
yaren ediyor ömrüne. Dikeceği ömür çiçekleri ıslansın, 
yeşersin ve yârine ve yarına dair hevesi olsun…

Yağmurların müjdesi ise, ulaştığı bereket harelerinin 
son damlası, yine yağmurlu bir günde tamama eriyor. 
Buluyor aradığını, sonra nişanlanıyor, sonra evleniyor. 
Gökyüzünden kendi başına süzülen emanet damlalar, sanki 
melekler eşliğinde iniyor yeryüzüne. İniyor ve aynı toprakta 
birleşiyorlar. Kalbin kalpte ağırlanışı başlıyor.

* Yazar.
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Polis Memuru, 31 yaşında
Gölbaşı Havacılık Dairesi Başkanlığı’nda 
şehit oldu.



Uçakların alçaktan uçtuğunu 

görünce Mehmet Demir, “Bu işte 

bir hainlik var; Allah korusun, 

yeni gelen çocukların başına bir 

iş gelmesin” diyerek koştu.

“Geri gelecek misin?” diye sormuş 

‘Okyanus’. Cevap vermemiş.

Gaziantepli Mehmet Demir, 31 yaşındaydı. Marmara 

Üniversitesi Otomotiv Öğretmenliği Bölümü mezunuydu. 

Atamasını beklerken polis olmayı tercih etti. A
nnesine ve 

ailesine yardım edebilmek için Gaziantep’te göreve başladı. 

Ama o yağmurlu günde, üniversitenin koridorlarında, sadece 

gözlerinin mavisini gördüğü o kızı unutamadı. Okyanus diye 

kodladı sevdasının adını. Kalbinin vatanı bildiği gözlerinin 

hayaliyle yaşadı yıllarca. Aradı, aradı; görev yaptığı okulun 

merdivenlerinde buldu Okyanus’unu. Elinde ne kadar çiçek 

varsa, atıverdi önüne. Kavuştu sevdiğine.

“İki defa nişan yaptık, iki defa da düğün…” diyor eşi, yani 

‘Okyanus’u. “Araya görevler, vefatlar girdi, hep erteledik…” 

diyor ‘Okyanus’. “O gece yüzünde değişik bir beyazlık vardı; 

esmerdi aslında. Büyük annemin yüzünde de görmüştüm o 

beyazlığı ve birkaç gün sonra vefat etmişti. Anlamalıydım.”

Uçakların alçaktan uçtuğunu görünce Mehmet Demir, “B
u işte 

bir hainlik var; Allah korusun, yeni gelen çocukların başına 

bir iş gelmesin” diyerek koştu Havacılık Dairesi Başkanlığı’na. 

Eğitim
e yeni başlamış, genç polisleri düşünüyordu ve bir de 

çocukluk arkadaşlarını. “Çocuklardan önce gitmem lâzım, 

hem diğerlerinin de çocukları var, ben yetişeyim” dedi. 
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MEHMET GÜDER
Merve Şebnem Oruç*

Mürekkep oldu, kan oldu, 
destan oldu.

* Gazeteci-Yazar.

Sıradan bir yaz akşamı gibi başladı 15 Temmuz. Kimi evde 
kimi dışarıda az sonra kopacak fırtınadan habersiz sıcak 
geceyi yaşıyordu Türk halkı. Fatih’te bir çay bahçesine 
koşarak giren çocuklar, “Tanklar Vatan’a girdi!” diye 
bağırdığında istikamet belirmişti. Herkes çayını bıraktı, 
Vatan’a koştu.

Mehmet Güder’in de şehadet yolunda istikameti Vatan 
Caddesi’ydi. İşletme müdürlüğünü yaptığı Fatih’teki 
restorandan çıkıp oraya vardı, “Bu vatana bugün sahip 
çıkmazsak ne zaman çıkacağız?” diyerek. Vatan için omuz 
omuza direnenlerden biriydi Mehmet Abi. Vatan Emniyet’i ele 
geçirmek için gelen tankların önündekilerden biriydi o.

“Yâ Allah, Bismillah, Allahuekber!” diyerek mücadelenin 
‘Hak ve Batıl’ arasında yaşandığının bilincinde olduğunu 
gösteren, “Sen kimin askerisin?” diye bağırarak kiminle karşı 
karşıya olduğunu bilen, bu yolda “ölmek var dönmek yok” 
diyenlerdendi.

Vatan Caddesi’nde darbecilerin karşısına adeta Türkiye’nin 
etten bir duvarı dikilmişti. Millet akın akın tanklara 
yaklaştıkça, darbeciler ateş ediyor, ilerleyemedikçe ateş 
püskürüyordu. Hain emellerine ulaşabilmek için hava desteği 
istediler.

Aralıksız silah seslerinin arasında yakınlardaki açık alana 
inmeye çalışan bir Skorsky helikopterin sesi duyuldu sonra. 
Helikopteri durdurmak için oraya koştu halk. Hainler 
onlara da ateş etmekten çekinmediler. Ama Mehmet Abi’yi 
korkutamadı, sindiremediler. Tanklara kafa tutan, mermilere 
meydan okuyan, darbecilere göz açtırmayanların en başında 
Mehmet Abi’nin geldiğini ne bilsinler?

Mehmet Güder helikoptere tutunup başlarına bela olunca, 
emellerine engel olunca, vazgeçmeyince onu başından 
vurdular; omuzundan vurdular. Oracıkta şehit düştü 
Mehmet Abi. Canını feda etti, ama tanklarına geçit vermedi, 
Skorsky’lerine izin vermedi.

Sıradan bir yaz akşamıyla başlayan 15 Temmuz gecesi 
bir millet şaha kalktı ve tarih yazdı. O yazıya kalem oldu 
Mehmet Abi; mürekkep oldu, kan oldu, destan oldu. İsmiyle 
müsemma Mehmet Güder, bu vatan bu topraklar var oldukça 
unutulmayacak.
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Özel Sektör Çalışanı
51 yaşında
İstanbul, Vatan Caddesi’nde şehit oldu.



“Babam darbe girişimini öğrenir 
öğrenmez, personeline seslenir: ‘Bugün 
vatan için, millet için, bayrak için destek 
vermezsek, ne zaman destek vereceğiz!’ 
Fatih’ten Vatan Caddesi’ne doğru yola 
çıkar, kendi çalışanları da onu izler.”
1965 yılında Tokat’ta doğdu. Sekiz çocuklu bir ailenin altıncı 
çocuğu... Turhal İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 
Küçükçekmece’de ikamet etmekteydi. Ailesine çok bağlı, 
ailesinden ayrılmayan, çocuklarıyla arkadaş gibi olan, inançlı, 
vatan sevdalısı, çok güler yüzlü biriydi; insanları çok sever, değer 
verirdi. Yardımseverdi. Fatih’te bir restoranın işletmecisiydi.

Oğlu şöyle anlatıyor o geceyi: “Babam darbe girişimini öğrenir 
öğrenmez, personeline seslenir: ‘Bugün vatan için, millet için, 
bayrak için destek vermezsek, ne zaman destek vereceğiz!’ 
Fatih’ten Vatan Caddesi’ne doğru yola çıkar, kendi çalışanları da 
onu izler. Vatan’da askerlerin sivillere müdahale ettiğini görür. 
‘Siz bu milletin askeri değil misiniz?’ diye sorar. Bir ara, bir 
helikopterin yaklaştığını görür, oraya gider. Helikopterin inmesini 
engellemeye çalışır. Helikopter insan boyu kadar alçalınca, ayak 
kısmına asılarak engellemeye çalışır. Bunu gören diğer vatandaşlar 
da babama destek olmaya gelir. Helikopterden etrafa ateş edilir. 
Babam omuzundan ve başından vurulur. Oracıkta şehadet 
şerbetini içer.”
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Gizem’in Gözleri

tankların karşısında. Fil ordusuna, Ebrehe küstahlığına 
direnmek için kalbinden ebabiller uçuruyor. Fatıma’ya baba 
olan hatırına, Hasan’ın ve Hüseyin’in şehadetine gizlice 
hüzünlenen o ‘baba’ adına yürüyor Köprü’ye.

Gizem’in gözlerinde yitiveren babayı arıyorum, gecenin 
koynunda, hafif yağmurlu bir akşamüzeri. Ben de Gizem’in 
yaşında “Ya babasız kalırsam…” diye gizlice ürperirdim. 
Kimseye diyemezdim; babama bile. Babaya aşkı meşhurdur 
kız çocuklarının ama dilsizdir. Belki Gizem’inki de böyle.

Çoğumuza göre 15 Temmuz gecesi geçti, gitti. Kara geceden 
ak sabaha erdik; şükür. Ama Gizem’ler var, Fatıma Betül’ler 
var, Rümeysa’lar var, Ömer’ler var… Küçücük alınlarında 
babasızlığın derin ince çizgilerini taşıyor onlar. Sessizce. 
Yaşlarından umulmayan bir vakarla. Şikâyet etmeden.

Babalarının isimlerinin önündeki ‘şehit’ kelimesinin anlamını 
bilmeden. Büyüklerin ağzından mahcubiyetle çıkan o iki hece, 
dirilerden diri o şehit babanın Sahibinden, bir sıcak teselli diye 
iniyordur yüreklerine. Allah’ın rahmetinden bunu bekliyorum 
ben. Yetimlere kol kanat geren, iyiliğin mimarı, güzelliğin 
mayası, Fatıma’nın babası Muhammed Aleyhissalâtu 
Vesselâm’dan bir rüyalık teselli bekliyorum Gizem’lere.

Elini tutunca bir kız çocuğu, kız çocuğu elini çekinceye kadar 
elini çekmediğini biliriz Hazret-i Peygamber’in. Zamanlar 
üstü miracın sahibi o Sevgili’den Gizem’in yanağına bir 
öpücük isterim…

Muhammed aşkına… Mehmet’ler hatırına…

Zeynep Beydilli Bulca*

MEHMET KARAASLAN

Gizem’in gözlerinden seyrediyorum karanlıkta gözden 
kaybolan babasını. Adı Mehmet. Ünvanı “Baba!” Dağ gibi 
dik, yıkılmaz bir kelime “Baba!” Yıkılmaz direklere, sağlam 
kalelere verilen isim. Ekmek gibi sıcacık. Tebessüm gibi yakın 
mı yakın… Hem ‘baba’ hem ‘Mehmet’; iki güzellik üst üste.

Bu toprağın mayası Mehmet ismi; ‘Muhammed(asm) ismine 

hürmetin nişanesi; olur da biri incitir diye hafiften 
bozuluyor; ‘Muhammed’ değil de ‘Mehmet’ deniyor. Anadolu 
nezaketi. Bir o kadar eşsiz bir vefanın adı; ‘Muhammed’i 
çağırmadan olmaz, Muhammedî hayatın hasretini oğullara 
mühürlemeden olmaz.

Sesi dünyadan çekilmiş bir “baba” Mehmet Karaaslan. 
Gizem’in “Baba!” sesi boşlukta kalacak bir ömür. Yarım 
kalacak o sıcaklık. Uzakta olacak o tebessüm.

Adının bir bedeli var Mehmet’lerin; ödüyor da. Muhammed 
Mustafa’nın(asm) adını taşımanın sorumluluğuyla duruyor 

* Hemşire.
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İşçi
40 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Darbe girişimini, ulaşabildiği arkadaşlarına 

haber verdi. Herkesi direnmeye çağırdı. 

Köprü’ye gitti. B
ir müddet sonra telefonu 

cevap vermez oldu. Sonunda telefonu 

bir başkası açtı ve telefon sahibinin 

vurulduğunu haber verdi. Hastaneye 

kaldırılamadı engellemeler yüzünden.

Mehmet Karaaslan’ın 12 yaşındaki kızı 

Gizem duygularını şöyle şiirleştiriyor:
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MEHMET KARACATILKI
Betül Nurata*

“Boynuma sarılmalarını 
nasıl anlatayım, nasıl?..”

İşte çantanı hazırladın, gideceksin az sonra.

“Yine mi, yine bırakıp?”

“Biz gitmeyelim de kimler gitsin, vatanı kimler korusun 
gülüm” diyeceksin. Gülün başını eğecek. Haklıydın, ne 
diyebilirdi ki.

Sevmesini sen de bilirdin. Sen de bilirdin kalmasını. İki oğlun 
var evin neşesi. Masum yavruların bakıyorlar ardından. Ne 
zaman geleceksin baba? Soruyorlar, bir daha ne zaman?

“Annenize iyi bakın ha!” Böyle dedin mi her oğul babası gibi, 
öptün mü yanaklarından kocaman? Enselerinden tutup 
bastırdın mı bağrına, Emir Hamza’nın kokusunu çektin mi 
içine, miiis mis, misler melekler gibi yavrucağım, dedin mi?..

Kapıdan çıkıp giderdin öylece. Bakmazdın arkana. Hiç bakılır 
mı? Gözünde vatan, Allah için yollarda, daima.

Eşin bakardı ama. Yollar seni görünmez yapana kadar izlerdi 
Gülpembe’n. Bilirdin bunu. Sönmüş gözleriyle takip ederdi. 
“Ne zaman bitecek bu gidiş gelişler Mehmed’im, ne zaman?”

Her şey aynıydı. Valizin, duruşun. Her şey ne kadar aynıydı o 
gün. Tedirgin edecek kadar aynı. Ta ki sen... Ta ki, sen dönüp 
bakana kadar.

İşte adımını attın, fakat çevirmiyorsun yüzünü. Gözlerin hep 
kapıda. Yüreğindeki korla, geri geri gidiyorsun çocuklar gibi. 
Söyleyemedin, ama hissetmiştin değil mi?

Kalpleri düzenleyen Allah, “Acaba hiç dönmeyecek mi?” 
sorusunu kor gibi düşürdü gülüne. Yoksa hiç dönmeyecek 
miydin?

Sahi en son ne düşündün, neler geçti kalbinden? Hangi 
dualar sığınağın oldu, en son hangi resim geçti gözlerinden, 
hepsi sır olup gitti. Mesela kınalı elleriyle gelinin, burnunda 
melek kokulu Emir Hamza’n, aslanlar gibi Gökhan Emin’in, 
hep kuzusu olduğun anacığın...

Sahi, anacığına seni sordular. Ne desin?..

“Boynuma sarılmalarını nasıl anlatayım, nasıl?..”

* Öykü Yazarı.
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Polis Memuru
32 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Bu kitabın hazırlıkları 
sırasında annesine 
sorduk Mehmet’ini. 
Kelimeler düğümlendi 
boğazında. Çok birşey 
söyleyemedi. “Hakkınızı 
helal edin, yorduk!” 
dediğimizde, büyük bir 
mahcubiyetle cevap 
verdi: “Asıl siz hakkınızı 
helal edin. Kuzum için 
uğraşıyorsunuz.”

1984 yılı, Mart ayıydı. Karacatilki ailesinin üçüncü evladı doğdu. Dedesinin adını 
verdiler: “Mehmet...” O gün atıldı Mehmet için kaderin düğümü. 2016’nın Temmuz’unda, 
32 yaşında şehit düşerken, adını aldığı dedesi ile aynı yıl ahirete doğacaktı.

“Özel Harekât” kimliğini çok seviyordu. Yıllar önce bir 15 Temmuz günü çok sevdiği 
görevine başlamıştı. Her operasyona gönüllü giderdi. Gönüllü olarak uzunca bir süre 
Cizre’de savaştı. Arkasından eğitim vermek üzere Afyon’a gitti; yine gönüllü. Eğitim 
vermeyi çok seviyordu; yetiştirdiği polislere evladı gibi ihtimam gösterirdi. “Bizim gibiler 
yetişsin ki, bizim gibiler vatanı korusun” diyordu. En son Ramazan Bayramı’nda ailesiyle 
beraberdi. Vedalaşıp Ankara’ya gitti yine eğitim vermeye, yine gönüllü olarak. “O gün 
vedalaşırken, başka türlü vedalaştı” diyor eşi. “Hiç arkasına bakmadan giderdi. Ama 
o gün, gözünü kapıdan hiç ayırmadı. İçime doğmuştu; ‘bir daha dönmeyecek miydi 
yoksa?’ diye, geçirdim içimden.”

Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’na yapılan hava saldırısında şehit oldu. Görevini 
şehadetle tamamlama tarihi de 15 Temmuz oldu.
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bohçası vardı ki, hayalinde açıldıkça gül kokuyordu, gül 
koktukça açılıyordu. Düğünü sonraya kalanlardan olacaktı. 
Nereden bilebilirdi ki, “damat” diye çağırılmadan önce “şehit” 
diye anılacaktı. Alnına yazılan yazı, o gece yeryüzü sayfasına 
düşecekti.

Haberleri izler izlemez, arkadaşlarıyla beraber sokağa çıktı. 
Doğruca MİT binasına gittiler. Olamazdı; kimsenin güzel 
beklentilerine çabalarına dokunmaya hakkı yoktu. Yine 
beraber olurlarsa onları def edebilirlerdi. İnandılar. Bu vatanın 
topraklarında yeşeren her gencin inandığı gibi inandılar.

MİT binasını koruyan polisler, eve gitmelerini söyleyince 
“Vatan elden gidiyor. Biz evde oturmaya değil, buraya ölmeye 
geldik” diye karşılık verdiler. Bir süre sonra MİT civarından 
ayrılarak Genelkurmay’a doğru yöneldiler. Araçlarını 
Maltepe’ye park ederek Genelkurmay Başkanlığı önüne 
ulaştılar ve polislere destek olmaya başladılar.

Genelkurmay’ın kapısını açmaya çalışırken darbecilerin 
helikopterle saldırısında yaralanan arkadaşı kendini yana attı. 
Mehmet, dört kurşunla karnından, omuzundan ve kafasından 
yaralanmıştı. Arkadaşının kucağında Kelime-i Şehadet getiren 
Mehmet’in son sözleri, “Annem ve babam sana emanet” oldu.

Ömrünün baharında

Zeynep Kılbüker*

MEHMET KOCAKAYA

Bu güzel vatanın göğü daima taze hayallerle örülüdür. Her 
gün insanlar bunlara ulaşmak için uyanır, hazırlanır ve yola 
koyulur. Bunları bir gün gerçekleştirecekleri anın kıpırtısıyla 
önlerine konulan işi olabilecek en güzel şekilde yerine 
getirirler. Böylece her bir hayal tanesi milletimizin ortak 
hayaline dönüşür ve aslında her gerçekleştirilen hayal de 
bir sonrakinin teminatı haline gelir. Böylece bu topraklarda 
daima gülümseyen insanlara rastlarsınız. Yüzleri ak ve 
gözleri pırıl pırıldır onların.

Mehmet Kocakaya, genç kalbinde, kendisi için, ülkesi için 
tomurcuklanan idealler taşıyordu. Gökyüzünde dayalı döşeli 
bir mutluluk köşesi büyütüyordu. Uçurtma diye gönlünü 
salıyordu geleceğin göğüne. Sevdalanacaktı daha. Yuvası 
olacaktı. “Baba!” diyen kızları, oğulları olacaktı. Bir yerde, 
bir ceviz sandığa usulca dizilip naftaline bulanan el emeği 
göz nuru çeyizlerin sunulduğu damat olacaktı. Bir mutluluk 

* Öğrenci, Uludağ Üniversitesi.

252

Güvenlik Görevlisi
22 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Helikopter saldırısında 
vurulan ve arkadaşının 
kucağında Kelime-i 
Şehadet getiren 
Mehmet’in son sözleri, 
“Annem ve babam sana 
emanet” oldu.
Yirmi iki yaşındaydı, güvenlik görevlisi olarak 
çalışıyordu. Yeni başlamıştı hayata. Değiştireceği 
şeyler olduğuna inanıyordu. Mahalleden 
arkadaşlarını alarak çıktı meydana. Helikopter 
kurşunlarıyla düştü yere. Ahiretin ufkuna doğdu. 
Yaşıtlarının izzetle yaşaması için vatan toprağına 
düştü. Yüreğiyle savunduğu ülke, hatırası kadar 
aziz oldu.
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zalim ve acımasız olabilirdi? Kim, hangi sebeple bu denli 
kin biriktirmişti benliğinde?.. Uzun yılların ardından bir kez 
daha, kaba kuvvet yoluyla toplumu bir cuntanın iradesine 
teslim olmaya çağıran titrek sesli bildiriyi dinlemişlerdi 
televizyonda; sonra da Cumhurbaşkanı’nın çağrısını. 
Kâbusun geri dönmesine seyirci kalamazlardı. Şehrin rutin 
zamanını olduğu gibi, mekânlarını da değiştiriyordu adımları.

Markus Miessen’in Katılım Kâbusu isimli kitabında yer alan 
ifadesiyle, mimari bir tür şahitlik ifadesi kazandı o gece 
ve sonraki gün ve gecelerde de bu ifadeyi şehre dağıttı. 
Karanlıkta bir tankın Türkmen Tekin’i ezip geçtiği güzergâhta 
olmalı, darbeci askerler bir tankı dosdoğru direnişçilerin 
üzerine sürdü ve ikisinin de içinde bulunduğu grubu 
bariyerlere sıkıştırdı. Ölümcül kargaşada Şefkatlioğlu çifti 
kaybetti birbirini. Mehmet Şefik Şefkatlioğlu tankın altında 
kalarak şehadet mertebesine ulaşırken, Vahide Şefkatlioğlu 
bacaklarından ağır yaralandı. Dokuz ameliyat geçirdi Gazi 
Vahide Hanım. Tankın ezdiği sol bacağı kesildi, ben bu 
satırları yazarken sağ bacağı kurtarılmaya çalışılıyordu.

Karanlığın önünü alamadığı adımlar, bir başına ve birlikte, 
Allah’ın kullarıyla yan yana şehre kendini yeni baştan 
tasarlamanın güvenini kazandırdı. Şehrin insanları ise bir 
değil birçok ömre sığacak bir gecenin yürüyüşünü borçlu, 
geniş yürekli, istikamet sahibi Şefkatlioğlu ailesine...

Şehri değiştiren adımlar

Cihan Aktaş*

MEHMET ŞEFIK ŞEFKATLIOĞLU

Üç çocuk düşünün ki, babaları şehit, anneleri ise gazi. Aileyi 
neşeli bir atmosferde bir araya getiren bir fotoğraf vardı 
medyada, direniş sırasında ise aynı kaygıyı paylaştılar.

Mehmet Şefik Şefkatlioğlu o gün izinliydi. Haberi öğrendikleri 
sırada evinin duvarlarını boyuyordu. Eşi Vahide Hanım’la 
birlikte namazın ardından iki kızlarıyla vedalaşıp evden 
çıktılar. Oğulları, 24 yaşındaki Ömer yanlarındaydı. 
Esenler’den Havalimanı’na doğru yürüyen direnişçilerin 
arasına karıştılar. Düşmanlık ve nefret karşısında tevekkül 
ve sabırla çözüm arayan kesimlerin başka bir boyuta 
sıçradığı saatlerde yol alıyorlardı. Bütün programlar, planlar, 
hayaller, hayatın önlerine çıkardığı imtihan tarafından iptal 
edilmişti. Okunmuş kitapların, söylenmiş şiir ve şarkıların 
gözlerinin önünde canlandığını görüyor ve hatırlıyorlardı. 
Daha önce benzeri görülmüş bir tecrübe değildi bu, herhangi 
bir darbeye benzemiyordu. Kim, hangi sebeple bu kadar 

* Yazar.
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Tamirci
49 yaşında
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda şehit oldu.



Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, üç çocuklu ailesini geçindirmek 

için beyaz eşya tamirciliği yapıyordu. Darbecilerin ülkeyi 

kaosa sokmak istediklerini televizyondan görüp öğrendi. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, 

vatanı korumak için eşi Vahide Şefkatlioğlu ve 24 yaşındaki 

oğlu Ömer Şefkatlioğlu ile dışarı çıktı. Esenler-Atışalanı 

Köprüsü’nden Havaalanı’na doğru giderken insan kalabalığını 

ve tankları görürler ancak, tankların insanları acımasızca 

öldürdüğünü tahmin bile edemezler. Bir tank tarafından 

bariyerlere sıkıştırılan Mehmet Şefik Şefkatlioğlu oracıkta 

şehit oldu. Ayaklarının üzerinden tank geçen eşi Vahide 

Şefkatlioğlu ise ağır yaralandı. Sol bacağında oluşan kangren 

nedeniyle ameliyat olan Vahide Şefkatlioğlu’nun sol bacağı 

kesildi. Şefkatlioğlu ailesi, Peygamberlikten sonraki en büyük 

makam olan şehitliğe eren bir baba ve gazilik unvanı kazanan 

bir anneye sahip oldu. Vatan ise minnet borçlu olduğu üç 

güzel insana…

Eşi Vahide Şefkatlioğlu ve 24 
yaşındaki Ömer Şefkatlioğlu ile 

dışarı çıktı. Esenler-Atışalanı 
Köprüsü’nden Havaalanı’na 

doğru giderken insan 
kalabalığını ve tankları görürler 

ancak, tankların insanları 
acımasızca öldürdüğünü tahmin 

bile edemezler. 
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Mehmet Şengül. Helal kazanılmış olanla çarkı döndürülen bir 
evin, helal süt emmiş evladı.

Alçaklar sürüsü Ebrehe’nin Fil Ordusu gibi ateşler yağdırırken 
göklerden, yerlerden köprülerden...

Mehmet’ler ebabil kuşları gibi yetişirlermiş dört bir yandan... 
Mühendis Bey kanatlarını açar gibi savurunca al bayrağı. 
Birden bir parlak nurun içine geçmiş yolu. Parlak ışıktan 
bir kalkan. Parlak ışıktan bir set. Parlak ışıktan bir duvar... 
“Nedir bu?” diye sormuş Mehmet’ler... Burası siz şehitlerin 
mihrakıdır, vatanı tutan Rahmânî hattır demiş Melekler...

Sibel Eraslan*

MEHMET ŞENGÜL

Artık bir Fen Lisesi’nde yazıyor o güzel 
ismin Mehmet Şengül...

Senin gibi zeki, parlak, atak çocukların 
çınlayan sesleriyle dolu merdivenler... 

Artık bir Fen Lisesi’nde yazıyor o güzel ismin Mehmet 
Şengül...

Senin gibi zeki, parlak, atak çocukların çınlayan sesleriyle 
dolu merdivenler... O merdivenlerden koşarak çıkacak 
çocuklar, koşarak okuyacaklar adını... Merdivenlerin en 
üstündeki ŞEHİTLERE has kılınmış cennetten seyredeceksin 
onları...

Bir 15 Temmuz direnişisin sen...

Direnişin inşaatını kuran genç mühendis...

Mühendis Bey... Mühendis Bey... Şehit Mühendis Bey...

15 Temmuz gecesi; “Vatanı mı yıkacaklarmış, memleketi 
mi çökerteceklermiş, önce beni çiğnesin hainler’’ diyerek 
bayrağı kaptığı gibi vurmuş kendini caddelere... Bayraklar, 
yıldızlar, hilaller, şehitler ve meleklerin aktığı o gece... 
Seçilmişlerdendin sen Mehmet. Seçilmişlerden güzel şehit...

* Yazar.

Meleklerden Mehmedlere 
Selam Var
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Makine Mühendisi
30 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Nefes nefese arşınladı sokakları. Vatan 
sevdalıları ordusuna katıldı, Bayrağıyla 
Genelkurmay’a gitti. Orada bulunan 
herkes ile kol kola girdiler. Etten bir 
kalkan oluşturdular. Vatanı yok etmek 
istiyorlarsa önce onları geçmeleri 
gerekiyordu.
Makine mühendisiydi, gelecek vaat eden bir 
gençti. Ankara’da yaşıyordu. Olayları öğrenince 
o da dışarı çıkmaya karar verdi. Nefes nefese 
arşınladı sokakları. Vatan sevdalıları ordusuna 
katıldı, bayrağıyla Genelkurmay’a gitti. Orada 
bulunan herkesle kol kola girdiler. Etten bir 
kalkan oluşturdular. Vatanı yok etmek istiyorlarsa 
önce onları geçmeleri gerekiyordu. Sonra 
helikopter geldi, ateş açtı. Birer birer düştüler 
yere. Mehmet Şengül de onların arasındaydı.
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O gece canını vatana, millete, bayrağa ve 
dinine adadı.

Ahmed’e dost olmaktı, Talha’ya dost 
olmaktı muradı. Efendimiz’e hürmetini 
biricik oğluna verdiği isimle ispatlamıştı.

Ahmed’e dost olmaktı, Talha’ya dost olmaktı muradı. 
Efendimize hürmetini biricik oğluna verdiği isimle ispatlamıştı. 
Bir şey daha ispatladı Mehmet Şevket. Canı, asıl Sahibine 
teslim etmeyi. Hakk yolunu canı ile adımlamayı öğreterek 
ayrıldı aramızdan. Mehmet Şevket, şimdi Efendimize komşu!

Şehitler kervanına katıldı… Şehitler ki, Peygamberimizin 
yolunun yolcusu, onun ahiretteki komşusu. 

Hasan Öztürk*

MEHMET ŞEVKET UZUN

* Ülke Tv Yayın Yönetmeni.

Oğluna Peygamberimizin isimlerinden Ahmet ismini 
vermişti. Bir de Efendimizin dostu Talha’nın ismini. Belli 
ki, Peygamberimize dost, dostlarına dost olmaktı niyeti. İyi 
bir baba, iyi bir eşti. Aynı zamanda iyi bir polis, iyi bir vatan 
evladı…

15 Temmuz gecesi iyi bir vatanperver, iyi bir bayrak sevdalısı 
olduğunu da gösterdi. Canıyla, kanıyla. Amirlerinden aldığı 
emri yerine getirmek için… Yani ki, vatanını, milletini, 
bayrağını, harem-i ismetini savunmak için bir an bile 
tereddüt etmeden görev yerine koştu. Telsizden, “Hiç kimse 
silahını teslim etmeyecek. Bir adım dahi geri çekilmeyecek” 
talimatı verilmişti. Harfiyen yerine getirdi. Son nefesine 
kadar emre uydu. Darbecilerin Borsa İstanbul’u işgal etme 
girişimini akamete uğratan yiğitlerden biri olarak tarihe geçti.

O gece canını vatana, millete, bayrağa ve dinine adadı.

Ahmed’e Ümmet,  
Talha’ya Dost
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Polis Memuru
31 yaşında
Borsa İstanbul’da şehit oldu.



İstanbul Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü’nde polis olarak göreve başladı. 15 Temmuz gecesi, İstanbul Borsası önüne yönlendirildi.

Polis memuru, 31 yaşında, evli ve Ahmet Talha’nın babası. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde polis olarak göreve başladı. 15 Temmuz gecesi, İstanbul Borsası önüne yönlendirildi. Eşiyle irtibat halindeydiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü’nde Acil Bakım Teknikeri olarak nöbette olan eşi Nuriye Uzun ile bağlantısı koptu. Eşinin Okmeydanı Hastanesi’ne yaralı olarak kaldırıldığını öğrendi Nuriye Hanım. Saatler sonra ulaşabildiği hastanede, Mehmet Şevket Uzun’un şehit olduğunu öğrendi.
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Gün geçtikçe gönlündeki makama 
susuyor ve suyun kendisini arayan 
susuzu bulacağına inanıyordu. O meşum 
gece, harareti arttıkça arttı, duramaz oldu 
yerinde. Köprü’ye koştu hiç düşünmeden. 

MEHMET YILMAZ
Sare Çizmecioğlu*

“Suyun sesi gitgide 
yaklaşıyordu.”

Biliyordu kırklı yaşların kemalât yaşı olduğunu. Hz. Adem’in 
çamuru kırk gün yoğurulmuş, Hz. Mûsâ’nın Tûr-i Sînâ’da 
mikatı kırk gün sürmüş, Hz. Muhammed’in mübarek 
omuzlarına kırk yaşında ağır bir vazife emanet edilmişti. 
O da, bu yaşta peygamberlerin bile gıptayla bakacağı bir 
makama talipti: Şehitlik...

Serbest grafiker olarak çalışıyor. Sevilen bir aile reisi. 
Muhammed’in ve Sümeyye’nin babası. Evinden işine, işinden 
evine gidip gelirken isminde ve gönlünde taşıdı Resul’un 
izlerini. Ondan öğrendiği her şeyi özünde yaşadı. Kırmadı 
kimseyi. Zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih ederek 
mutluluğu onların yanında buldu. İnsanların arkasından 
konuşmaz, konuşandan da haz etmezdi.

Gün geçtikçe gönlündeki makama susuyor ve suyun kendisini 
arayan susuzu bulacağına inanıyordu. O meşum gece, 
harareti arttıkça arttı, duramaz oldu yerinde. Köprü’ye koştu 

hiç düşünmeden. Büyük bir set çekilmişti suyun önüne. 
Yanıp tutuşuyordu. Bir damla su, ne olur bir damla. İstediğine 
ulaşmak için yıkılması gerekiyordu zırhlanmış duvarın. Kalp 
atışları hızlandı, elleri, ayakları ve kıpırdayan dudaklarıyla 
omuz verdi. Suyun sesi gitgide yaklaşıyordu. Ve delindi 
duvar...

O sıcak gecenin sabahına varmadan götürüldüğü hastanede 
kana kana içti suyu. Kana kana içti şehadeti...

* Yazar.
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Grafiker
45 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Kırk beş yaşında, evli, Muhammed’in ve Sümeyye’nin babasıydı. 
Çekirdekten yetişme grafikerdi. Serbest çalışıyordu. Okumayı çok 
seviyordu. Milli Gençlik Vakfı’nda başladığı gönüllü öğrenci yetiştirme 
çalışmalarını, İkra Derneği kurucusu olarak sürdürdü. Şehit olduğunda 
Yedi Hilal Derneği adına çalışıyordu. Eczacı çıraklığından çay ocağı 
işletmeciliğine, Mahmutpaşa’da tezgâhtarlıktan grafikerliğe kadar 
değişik işler yaptı. Yaptığı her işi aşkla yapmasıyla tanınırdı. İçinde 
şehitlik ateşi hiç sönmemişti. Hayali buydu. Ezilenlerin yanında olmak 
isterdi. Kalp kırmazdı, kimsenin arkasından konuşmaz, konuşturmazdı.

15 Temmuz’un karanlığını ilk hissedenlerdendi. Evlatlarının 
okuması için özel çaba gösterdi. Onu tanıyanların ilk sözü “namaz 
kılmaya çok önem verirdi” oldu. 15 Temmuz’da Köprü’ye koştu. İlk 
vurulanlardandı. Hastaneye kaldırıldı. Sabaha doğru şehit olduğu 
haberi geldi.

15 Temmuz’un karanlığını ilk 
hissedenlerdendi. Evlatlarının 
okuması için özel çaba 
gösterdi. Onu tanıyanların 
ilk sözü “namaz kılmaya çok 
önem verirdi” oldu.
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Yerlerde olan, gözlerle görünen tehlikelere karşı canını ve 
vatanını, ülkesini ve sevdiklerini koruyordu. Yerlere sığmayan 
sevdasını, vatanını, her karış toprağı için ölmeyi göze alarak 
yaşatıyordu. Kendi evladı biliyordu milletinin her evladını. 
Sevda buydu ne de olsa. Emek buydu.

Kelime kalabalığını sevmezdi; icraat adamıydı. Sert 
görünürdü ama yufka bir yüreği vardı. Sessiz sedasız umutlar 
büyütüyordu evladı için, eşi için. O umudun göklerde uçuşan 
yelesine “ Sevdamız yoluna can feda” yazısını asıyordu.

Sınır nöbeti için endişelenen ailesine sıkı sıkı tembihliyordu: 
“Merak etmeyin, şehadet bizi bulur; nerede olursa olsun 
bulur; olacak olan olur!” Bir adım atsaydılar, hainlere 
hadlerini bildirecektiler. Onların gölgelerinden korkan hainler; 
daha hareket etmeden vurdular onları.

Meriç Alemdar’ın hatırı bir nehir gibi canlı akıyor milletinin 
gönlünde. Haykırıyor insanlığa, diriden diri olan şehidimiz: 
“Bizim sevdamız kelimelere bile sığmaz, yanı başına 
ömrümüzü de iliştirip, çağımızın en güzel şahitleri olmasını 
da biliriz…”

İsminin hakkını verdi şehit; sınır boylarımızın, onurumuzun 
sessiz bekçisi olarak b/akmaya devam ediyor. 

MERIÇ ALEMDAR
Mehmet Deveci*

“Bizim sevdamız kelimelere 
sığmaz”

Bir sınır nöbetçisidir Meriç Nehri. İki yakasından tutar tarihin 
acılarını. Çağıltısıyla örtmek ister kederleri. Meriç Nehri’nin 
adını taşırken, onun gibi sık sık sınır nöbetine yazıldı adı. 
Nusaybin’den yeni dönmüştü. “Kulağımız şehadet haberine 
hazırlıklıydı ama Ankara’da şehadet beklemiyorduk.” Nereden 
bilebilirdi ki, darbe birlikte çay içtikleri, birlikte mesai 
yaptıkları ‘sözde’ arkadaşlarından gelecekti.

Ansızın ve sinsice geldi saldırı Özel Harekât’a… “Keşke 
doğrudan saldırsalardı…” diyor şehit eşi. “Kahramanlıklarını 
göstermelerine izin verselerdi.” Ama hainin hainliği de böyle 
‘arkadan vurmak’la oluyordu.

“Vatanını milletini seviyordu; daha ne söyleyeyim” diyor eşi. 
“Özel Harekât’a âşıktı Meriç…” Yüreğindeki vatan sevgisini 
kelimelerine, sayılara ve diplomasına iliştirip bir ibadet 
aşkıyla devam ediyordu görevine. Hem ekmeğini helal yoldan 
çıkarıyor, hem de birikimini memleketinin bağımsızlığı 
yolunda değerlendiriyordu.

* Yazar.
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2. Sınıf Emniyet Müdürü
44 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Bir sınır nöbetçisidir Meriç 
Nehri. İki yakasından 
tutar tarihin acılarını. 
Çağıltısıyla örtmek ister 
kederleri. Meriç Nehri’nin 
adını taşırken, onun gibi 
sık sık sınır nöbetine 
yazıldı adı. Nusaybin’den 
yeni dönmüştü.
Özel Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı. İkinci 
Sınıf Emniyet Müdürü, 44 yaşında, evli, 18 yaşında 
ve 14 yaşında iki evladın babasıydı. O gün yoğun 
bakımda yatan babasını ziyaret etti. Şehidin 
akciğer yoğun bakımda tedavi görmekte olan 
babası, üç gün sonra, oğlunun şehadet haberini 
ahirette almak üzere Hakk’a yürüdü. 
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Günlük yaşamında sessiz, sakin, kendi 
halinde, evine, ailesine bağlı, kavgadan 
ve tartışmadan uzak duran kişiliği ile 
tanınıyordu. 15 Temmuz gecesi Ankara 
semalarında uçan jetlerin sesleri ile 
fevkalade bir durumun olduğunu anladı. 

Hiç şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz gecesi 
yaşadığı darbe girişimini asla unutmayacaktır. Hiç şüphesiz, 
Türk halkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi hem bugün 
hem de yarın hainlerin karşısında durmayı bilecek güçte 
ve asalettedir. Hiç şüphesiz şehitlerimiz kalplerimizdeki 
mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir ve hiçbir 
şehidimiz unutulmayacaktır. Bundan 50-100 yıl sonra doğan 
çocuklarımız da 15 Temmuz’u ve şehitlerimizin büyük 
destanını öğreneceklerdir.

O gece tüm Türkiye’de olduğu gibi, Altındağ’da da büyük bir 
destan yazıldı. Altındağ’dan 10 şehit verdik, 140 gazimiz oldu. 
Mesut Acu şehitlerimizden biri.

Mesut Acu, günlük yaşamında sessiz, sakin, kendi halinde, 
evine, ailesine bağlı, kavgadan ve tartışmadan uzak duran 
kişiliği ile tanınıyordu. 15 Temmuz gecesi Ankara semalarında 
uçan jetlerin sesleri ile fevkalade bir durumun olduğunu 

Veysel Tiryaki*

MESUT ACU

* Altındağ Belediye Başkanı.

anladı. Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyması ile erken 
saatlerde sokağa çıkmayı arzu etse de, ailesinin, özellikle 
de hasta olan oğlunun yaşadığı korku nedeni ile onların 
uyumasını bekledi. Evde herkesin uyuduğundan emin 
olduktan sonra gizlice evden çıktı.

Aile fertleri Mesut Acu’nun evde olmadığını sabah 
kalktıklarında fark ettiler. Ancak iki gün sonra şehadet 
haberini aldılar.
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Ayakkabı İmalatçısı
56 yaşında
Ankara, Kızılay Meydanı’nda şehit oldu.



Ayakkabı imalatçısı. Ankaralı. 
Olayları televizyondan öğrendi. 
Vatanı tehlike altındaydı. “Böyle 
bir şey olmaz!” deyip kendini 
sokağa attı. Genelkurmay’a doğru 
yürüyordu. Yürüyüşü şehadete 
doğruymuş aslında. Kalbinden 
vurulmuştu. Ülkesini kalbi 
bilenlerin akıbeti ona da nasip 
olmuştu.
Evli, 4 çocuk sahibi, 56 yaşında, ayakkabı 
imalatçısıydı. Olayları televizyondan öğrendi. 
Vatanı tehlike altındaydı. “Böyle bir şey olmaz!” 
deyip kendini sokağa attı.. Genelkurmay’a doğru 
yürüyordu. Yürüyüşü şehadete doğruymuş 
aslında. Birkaç gün sonra geldi haber. Kalbinden 
vuruldu. Ülkesini kalbi bilenlerin akıbeti ona da 
nasip oldu.
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silah çekmezdi, çekemezdi! İşte tam önünde bir polis, askere 
bunu anlatıyor ve silahını indirmesi için bağırıyordu. Araya 
girdi Mesut. Polise bakıp, “o da bir emir kulu” dedi askeri 
kastederek. Polis geri çekildi ve fakat ne acıdır ki Mesut, az 
önce hakkında “o da bir emir kulu” dediği asker tarafından 
vuruldu! Şehadetin katmerlisiydi bu...

Takdir-i ilahi, zaman zaman çok ince işaretlerle kendini 
gösterir ama, Mesut Yağan’ın şehadetinde öyle bir işaret vardı 
ki, hepimizi şaşırttı: Onun adı “Mesut”, soyadı ise “Yağan”dı. 
İşte o; Efendimiz’in(sav) “Saîd o kimsedir ki, annesi karnında 
saîd olmuş; şakî o kimsedir ki, annesi karnında şakî olmuştur” 
haberi uyarınca annesinin karnında “Mes’ud” olduğu için, 
yağmur gibi “Yağan” kurşunlara da göğsünü siper edebilmişti!

Biz eğer bugün, ülkemizin şehirlerinde ve sokaklarında 14 
Temmuz günü olduğunca serbest gezebiliyorsak, hayatımıza 
aynı şekilde devam edebiliyorsak, bu hiç şüphesiz ki, Mesut 
Yağan ve diğer şehitlerimiz “yollara” düştükleri içindir. Yolun 
uzunluğunu veya kısalığını düşünmeyip, aslolanın o yolu 
gidenin kendisi olduğunu bize öğrettikleri içindir.

Şimdi şehid Mesut Yağan’ın bize verdiği dersi, bir daha 
unutmamak üzere tekrar etme vaktidir: “Mesele yol değil, 
sensin. Zira yolun ne kadar olursa olsun, ancak kendin kadar 
gidersin!”

“Mesele yol değil, sensin.”

Bertan Rona*

MESUT YAĞAN

Zira yolun ne kadar olursa olsun, ancak kendin kadar 
gidersin!

Şofördü Mesut Yağan. Ailesinin, evladının nafakasını, 
direksiyon sallayarak kazanıyordu. Mesleği icabı hep yollarda 
olduğu için; yolun, yolcunun ve yolculuğun ne demek 
olduğunu herkesten iyi biliyordu. Ve tabii hayatın bir yolculuk 
olduğunu da... Özüne, hakikatine doğru bir yolculuk... Bir 
dönüş yolculuğu...

Mesut Yağan, 15 Temmuz gecesi yine bir yola çıktı. Ama 
bu kez oldukça farklıydı çıktığı yolculuk. Eşini alnından, 
yavrularını yanaklarından öptüğü ve onları Allah’a emanet 
ederek çıktığı yolculuklardan çok daha başkaydı. Bu bir 
iman yolculuğuydu: İsyana karşı selametin, şeytana karşı 
ümmetin, ihanete karşı şehadetin yolculuğu!

Vatana karşı ihaneti duymuş ve kendini yollara vurmuştu. 
Lakin hâlâ inanmak istemiyordu. Kendi askeri, kendisine 

* Yazar.
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Şoför
32 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Şimdi şehid Mesut Yağan’ın 
bize verdiği dersi, bir daha 
unutmamak üzere tekrar etme 
vaktidir: “Mesele yol değil, 
sensin. Zira yolun ne kadar 
olursa olsun, ancak kendin 
kadar gidersin!”
Şoför, 32 yaşında. 15 Temmuz gecesi 
Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine sokağa çıktı. 
Yanında babası, kardeşleri ve eşi de vardı. Hayatlarında 
ilk kez bir protestoya katılacaklarını düşündüler fakat 
durum çok daha farklıydı. Tanklar, tüfekler, uçaklar… 
Genelkurmay’ın önüne geldiklerinde bir polisin bir 
askeri azarladığını gördü. Polisi, “O da bir emir kulu” 
diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Polis geri çekildi fakat 
birkaç dakika sonra aynı asker tarafından vuruldu! 
Eşi onu hastaneye yetiştirmeye çalışırken, babası da o 
askeri bulup hesap sormak istedi. Mesut Yağan, yolda, 
eşinin yanında son nefesini verdi. Sekiz yıllık evli 
olan, 2, 3 ve 7 yaşlarında üç güzel evlada sahip Mesut 
Yağan, olayların yoğun olarak yaşandığı Genelkurmay 
Başkanlığı önündeki ilk şehidimiz.
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işini çok severek yapan nadir insanlardan biriydi. Muhtarın 
işinin sadece ikametgâh belgesi veya nüfus sureti vermek 
olmadığına inanır, mahalleyi güzelleştirmek, iç huzuruyla 
yaşanır bir yer yapmak için çırpınırdı.

Babasından sonra adaylığını koyduğunda, tüm mahalleli 
hiç düşünmeden oyunu verdi Mete Sertbaş’a. İki dönemdir 
onu seçiyorduk muhtar olarak. Başka aday olmazdı zaten, o 
varken kimse adaylığını koymazdı. Her zaman rakipsizdi.

15 Temmuz gecesi vatanını seven herkes gibi hiç 
düşünmeden sokağa çıkmış, Telekom’u ele geçirmeye çalışan 
asker kılığına girmiş teröristlere yaptıklarının yanlış olduğunu 
anlatmaya çalışıyordu. Ve... Birkaç metre mesafeden atılan 
kurşunla göğsünden vuruldu...

Acaba onu hiç tereddüt etmeden vuran o gözü dönmüş katil 
nasıl bir insanla karşı karşıya olduğunu bilseydi, yine çeker 
miydi o tetiği? Çekerdi herhalde... Mete yerde üç saat boyunca 
kan kaybederken, o alçak katil, insanların yardım etmesine 
engel olacak kadar kötü biriydi. Ama bilmediği şey Mete’yi 
öldüremediğiydi. Mete ölmedi, şehid oldu. Yaşadığı gibi 
onurlu, sevilen biri olarak şehid oldu.

Ah Mete ah! O gecenin seçkinleri sizler oldunuz... Bizlerse 
boğazımızda kocaman bir yumruk, gözlerimizde yaş, gıptayla 
arkanızdan bakakaldık.

Sen bize bakma.

Bütün bu anlattıklarımız üzüntümüzden değil, içten içe 
imrendiğimizden.

“Onun düştüğü yerde millet 
ayağa kalktı.”

Şafak Tavkul*

METE SERTBAŞ

Ah Mete ah! O senmişsin meğer. Sabaha karşı cep telefonuma 
düşen görüntülerdeki o kahraman muhtar senmişsin.

Haberi duyduğumda inanmak gelmedi içimden. Muhtar 
vurulmuş dediler. Muhtar mı? Sadece muhtar mı? Mete 
Sertbaş’tan söz ediyorsak eğer, “muhtar” unvanı yetersiz 
kalır inanın. Mete muhtardan öte kardeşinizdi, ağabeyiniz, 
amcanız, dayınızdı...

Önce babası Eyüp amcayı tanımıştık muhtar olarak. Mete, 
babasının yanında yardımcı olarak çalışırdı. O yıllarda 
bilgisayar sistemine geçerek tüm mahalleliyi kaydetmişti. 
Bu bürokrasinin en küçük birimi olan mahalle muhtarlığı 
için çok büyük bir yenilikti. Bir işiniz olduğunda bilgisayara 
girerek işinizi kolayca halleder, muhtar Eyüp amcaya da 
sadece imza atmak kalırdı. Herkesi tanırdı. İsim isim tüm 
aile fertlerini bilirdi. İşlemlerinizi yaparken çay ikram eder, 
halinizi hatırınızı sorardı. Muhtarlığı meslek edinen ve 

* Grafik Sanatçısı, Yazar.
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Muhtar
49 yaşında
İstanbul/Acıbadem’de şehit oldu.



Haberi duyduğumda inanmak 
gelmedi içimden. Muhtar vurulmuş 
dediler.

Filmlerde vurulanlar gibi yere yıkılmaz gerçek hayatta 
vurulanlar. Sessizce, bağırmadan, abartmadan, dünyanın 
gözünü üzerine çevirmeden. O kadar sessiz düşerler 
ki, yanındaki sözde askerler bile bunun en sıradan bir 
hareket olduğuna inanır ve yardım etmek için kılını 
kıpırdatmaz. Mahallenin sevilen muhtarı Mete Sertbaş, 
karnını tutarak asfalta uzandığında bizler onu bir gün 
görelim diye kameralar kayıt tutmaktaydı. Sadece onu 
değil, yanı başındaki haini de çekmekteydi aynı kamera.

Mete Sertbaş’ın düştüğü yerden millet ayağa kalktı. 
Hainler ise ebediyen yenildi, rezil oldu.

Bir kültür merkezi hayaliyle yaşayan Mete Sertbaş, 
düştüğü noktadan kaldırıldığında artık o yerle 
hiçbir bağlantısı kalmamıştı. Düğümlerini çözmüş, 
ağırlıklarından kurtulmuş ve yükselişe geçmişti. 
Üzerinden attığı ağırlıklarını onunla aynı semtte 
yaşayan bizler bağladık ayaklarımıza; ilk fırsatta onları 
başkalarına emanet edip gidebilme umuduyla. Emaneti 
ilk teslim eden annesi oldu; oğlunun acısına dayanamayıp 
günler sonra dünyadan ayrıldı.

Naime Erkovan*

* Yazar.
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Sonraki günlerde de hakkında aklıma gelen sorulara cevap 
verecek bir habere ulaşamadım. Kaç yıldır İstanbul’daydı, 
hâlihazırda nerede çalışıyordu? Taşeron firmalardan biriyle 
mi iş görüyordu, emeğinin karşılığını alnının teri kurumadan 
alıyor muydu? Nasıl bir evde kalıyor, iş saatleri dışında 
vaktini nerelerde geçiriyordu? Ürün veya mekanı, üzerinde 
emeği olanı hatırlamadan kullanma gibi normalleşmiş, 
hakşinaslıktan uzak bir alışkanlığımız var.

İnşaat işçisi, emeği bir firmanın ambleminin gerisinde 
kaybedilen kişi. Büyük ihtimalle ömründe bir gece bile 
kalamayacağı ihtişamlı evler için çalışırken aklından neler 
geçiriyordu acaba? Ter döktüğü inşaatlar hakkında sınırlı 
tahmin yürütebilirim Arslan’ın, ama mesuliyet hissinin 
kaynakları üzerine yüzlerce sayfa yazabilirim. Gani gönüllü, 
sağlam karakterli, cevvaldi, herhalde. 15 Temmuz Cuma 
günü gecesi, darbe girişimini engellemek için her yere 
yetişmeye çalışmış. İşçiliğinin sağladığı dakiklikle ilgili olsa 
gerek, hiçbir yere gecikmemeyi de başarmış. Önce Boğaz 
Köprüsü’ne gitmiş, daha sonra aldığı haberler üzerine 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne geçmiş; “Bir adım 
ileri, Allahuekber” diyerek. Şehrin ona tanıdığı imkânın 
çok üstünde bir şehirlilik bilinci taşıdığı muhakkak. Zira, 
sokaklarında yürüyebileceğimiz bir şehir bırakmak için feda 
etti kendisini. Gözüne isabet eden kurşunla şehit olduğu 
yazılı haberlerde. Şahidiz. Gece yarısı şehri koşar adım kat 
ederken neleri gördü kurşunlanan gözleri, tam olarak asla 
bilemeyecek, sorumluluk hissi ve yiğitliği için ona borçlu 
kalmaya devam edeceğiz.

Gani Gönlün Bağışı

Cihan Aktaş*

METIN ARSLAN

“Bütün halk birlik olmazsa, kavga haklı olmuyor” diye geçiyor 
Cem Karaca şarkısında. 15 Temmuz şehitleri arasında iş 
adamları da var işçiler de. Toplumsal fay kırıklarını harekete 
geçirerek sürekli birbirimize girmenin meydanlarını 
hazırlamaya çalışıyorlardı bizlere. Daha sonra, darbe 
girişiminin iç yüzü kısmen bile anlaşıldığında, halkın desteği 
daha da genişledi.

Metin Arslan’ın 44 yaşında, bekâr ve inşaat işleriyle 
uğraştığını okudum, cenaze törenini anlatan, neredeyse aynı 
ifadelerle çeşitli sitelerde tekrarlanan bir haberde. Arayıp da 
ulaşamayan yakınları endişe içinde yola çıkarak İstanbul’a 
gelmiş ve Adli Tıp Kurumunda yer alan isim listelerine 
bakarak öğrenmişler şehadetini. İşçi ölümlerine başka bir 
şekilde alışık olan Karabük’te toprağa verildi. Kim bilir, hangi 
umut ve tasarılarla ayrıldığı şehrine şehit olarak dönmek 
varmış nasibinde.

* Yazar.
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Serbest Meslek
44 yaşında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şehit oldu.



15 Temmuz şehitleri arasında iş 
adamları da var işçiler de. Toplumsal 
fay kırıklarını harekete geçirerek sürekli 
birbirimize girmenin meydanlarını 
hazırlamaya çalışıyorlardı bizlere. 
Daha sonra, darbe girişiminin iç yüzü 
kısmen bile anlaşıldığında, halkın 
desteği daha da genişledi. 

Karabüklü, 44 yaşında ve inşaat işleriyle uğraşıyordu. Darbe 
girişimini öğrenince önce Boğaziçi Köprüsü’ne gitti. Daha sonra 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne Saraçhane Meydanı’ndaki 
direniş nöbetine katıldı. Direniş sırasında gözünden vuruldu.
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Bedeni için nasıl mücadele ettiyse ülkesi içinde aynı 
kararlılıkla mücadele etmesi gerektiğine inanıyordu. 
Arkadaşlarıyla yoğun bir telefon trafiği yaşadı. Sahip olduğu 
vatan duygusu ve sadakati onu daha fazla durduramadı ve 
soluğu sokakta aldı. Arkadaşlarıyla birlikte Genelkurmay 
Başkanlığı’na doğru yol alıyordu. Ortalık toz duman olmuş 
sinemalarda, televizyon filmlerinde gördüğü sahneleri an 
be an yaşıyordu. Ankara Ankara olalı böyle bir saldırıya 
maruz kalmamıştı. Okuduğu ve dinlediği tarih bilgileri 
aklına geldi. Anadolu, bin yıl önce geldiğimiz bu topraklar 
böyle bir ihanete tanık olmamıştı. 1243 Kösedağ Savaşı’nı 
yaşayan Anadolu, 1402 Ankara Savaşı’nı yaşayan Anadolu 
ve Kurtuluş Savaşı’nı yöneten Ankara birilerine peşkeş 
çekilmek isteniyordu. Hangi vatan evladı, hangi gönül buna 
razı olabilirdi ki? Ekmeğini yediği, suyunu içtiği bu aziz vatan 
büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalmıştı.

Annesini evde bırakmış fakat habersiz bırakmamıştı. Sürekli 
iletişim halindeydi. Gördüklerini ve yaşadıklarını an be an 
anlatıyordu. İnanılır gibi değildi, tanklar insanları eziyor, 
araçların üzerinden geçiyor, helikopterler insanları tarıyor, 
uçaklar bombalar yağdırıyordu. Annesi oğlunun anlattıklarını 
televizyon ekranlarında görüyor, oğlu için kaygılanıyordu. 
“Evladım kendine dikkat et!” seslenişleri arasında, halkın 
üzerine atılan bombalardan daha ateşlisi annesinin 
yüreğinde patladı. Mucip annesiyle görüştüğü sırada şehadete 
yürüdü.

Kendisini sokağa atan anne yalın ayak hastane hastane 
dolaştı, kan revan içerisinde kalmıştı. Evladını, can parçasını 
arıyordu. “Oğlun burada!” dediler. Oğlunun, evladının, can 
parçasının, adeta altı ay önce yeniden doğan ciğerparesinin 
Adli Tıp’ta olduğu ve şehadete yürüdüğü haberini aldı. 
Dizlerinin üzerine çöktü, “Şehadetin mübarek olsun oğul!” 
dedikten sonra dudaklarından şu cümleler döküldü: “Şehitler 
ölmez. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez...”

Ömer Naci Yılmaz*

MUCIP ARIGAN

Mucip Arıgan, 15 Temmuz’dan altı ay kadar önce bedenine 
yönelik olan kolon kanseri darbesinden kurtulmuştu. 
Kanserden kurtulmuş olmanın verdiği mutluluk sarmalı 
aileyi öylesine kuşatmıştı ki, bir an olsun Mucip’ten 
ayrı kalmak istemiyorlardı. Ailesi bir an olsun Mucip’in 
iyileşeceğine dair umudunu kaybetmemişti. Evlerinde 
yeni doğan bir bebeğin getirdiği mutluluk havası teneffüs 
ediliyordu.

Arıgan ailesinin yaşadığı mutluluk yüzlerinden okunuyordu. 
Aylardan Temmuz, günlerden Cuma idi. Her akşam 
olduğu gibi aile 15 Temmuz akşamında da yine birlikteydi. 
Televizyonlarda geçen alt yazılar Mucip’in yüreğine bir 
hançer gibi saplanmıştı. Yıllardır mücadele ettiği hastalığın 
sanki bedenini yeniden kuşattığı hissine kapıldı. Ekranlarda 
gördüğü ve izlediği görüntüler adeta yüreğine oturmuştu. 
Şaşırmıştı, nasıl böyle bir şey olabilirdi? Bir anda kendisini 
toparladı. Kansere teslim etmemişti bedenini. Ülkesini de 
kanser gibi saran hainlere teslim etmeyecekti.

* Eğtimci Yazar.

Kanserden sonrası… 
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Serbest Meslek
26 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



“Evladım kendine dikkat et!” 
seslenişleri arasında, halkın 
üzerine atılan bombalardan 
daha ateşlisi annesinin 
yüreğinde patladı. Mucip 
annesiyle görüştüğü sırada 
şehadete yürüdü.

Kanserden yeni yeni iyileşiyordu. Ölümden 
dönmüş olmanın mutluluğu vardı yüzünde; 26 
yaşındaydı. Arkadaşlarıyla birlikte Genelkurmay 
önüne gitti. Annesiyle sürekli görüşüyor, tankların 
insanları ezdiğini, helikopterlerden halkın 
üzerine ateş açıldığını anlatıyordu. Yine telefonla 
görüştükleri bir sırada kelime-i şehadet getirdi. 
Annesi Saliha Arıgan, oğlu Mucip Arıgan’ın 
vurulduğunu anladı. Yürüyerek, ayakları kanlar 
içinde kalana kadar hastane hastane dolaştı. 
Son çare olarak gittiği Adli Tıp’ta oğlunun şehit 
olduğu haberini aldı.
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Cennetin reyhanına karıştı Muhammed’in 
ruhu. Adını taşıdığı güzel insanın hatırı 
adına, imanını siper yaptı zorbalara. 
Gövdesi düştü yere Muhammed’in. Ama 
yâdı hiç düşmedi. Zalimlerin yüreğine 
korku salacak bundan böyle.

fatihleri olmak üzere babalarının uğrunda can verdiği yolda 
yürüyecekler.

Dediğince şairin “… en güzel söz, henüz söylememiş olduğum 
sözdür”. Muhammed en güzel sözü söylemiş olarak gitti. 
“Ölürsek, şehit oluruz.” Var mı bundan güzeli?

“Ölürsek şehit oluruz…”

Ramazan Bingöl*

MUHAMMET AKSU

Ben öyle bilirim ki yaşamak,
berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır.

— İsmet Özel

Darbe girişiminden haberdar olunca, “Ölürsek şehit oluruz,” 
diyerek sokağa çıktı. Herkesin yapıştığı hayatı başka türlü 
tarif ediyordu o. “Ölürsek…” demek istedi, “… sonrası var; 
sonsuz olanı var hayatın”. Hiç yoktan var eden, fani dünyadan 
fazlasını vaat etmez miydi kuluna? Her türlü hesabı yapan, 
hıyanetlerini ince ince ölçüp biçen hainler, Muhammed’in 
hesapsızlığını hesaba katmamışlardı.

Cennetin reyhanına karıştı Muhammed’in ruhu. Adını taşıdığı 
güzel insanın hatırı adına, imanını siper yaptı zorbalara. 
Gövdesi düştü yere Muhammed’in. Ama yâdı hiç düşmedi. 
Zalimlerin yüreğine korku salacak bundan böyle.

Ümmet adına dalgalana dalgalana şereflenmiş istiklal 
bayrağının alına karıştı kanı. Allah’a kul, Peygamber’e 
ümmet, milletine bende olsun diye duasını ettiği iki oğul artık 
ümmetin evladıdır. Yetimlerden fatih çıkaran ümmetin yeni 

* Yazar, Restoran Zinciri İşletmecisi.
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Aşçı
39 yaşında
Esenler/Atışalanı Köprüsü’nde şehit oldu.



Darbe girişimini duyduğunda kuzeniyle 
beraber Esenler’de Atışalanı Köprüsü’ne 
gitti. İçlerinde bulundukları araca 
doğru bir tank ilerliyordu. Olayların 
yeni başladığı dakikalarda, askerlerin 
vatandaşı canice öldüreceğini 
düşünemediler. Tankı kullanan 
darbeciler, arabayı ezmekten çekinmedi.
İki delikanlının babası, 39 yaşındaydı. Darbe girişimini 
duyduğunda kuzeniyle beraber Esenler’de Atışalanı Köprüsü’ne 
gitti. İçlerinde bulundukları araca doğru bir tank ilerliyordu. 
Olayların yeni başladığı dakikalarda, askerlerin vatandaşı canice 
öldüreceğini düşünemediler. Tankı kullanan darbeciler, arabayı 
ezmekten çekinmedi. Aracın içinde ezildi Muhammet Aksu, fakat 
vatanın bağımsızlığını, milletin onurunu çiğnetmedi. Memleketi 
Samsun’da toprağa verildi. Adının yazılı olduğu taş hainlere karşı 
bir kale gibi. Bil ki; artık ne geçilir ne vazgeçilir bu vatandan.

275



Dilan Özgökçe*

MUHAMMET AMBAR

“Evde durma vakti değil!”
Her insan gibi adını dua diye taşıdı üzerinde. “Muhammed” 
diye seslenildiğinde ilk duranlar arasındaydı. Kâinatın 
varlığıyla övündüğü, âlemlere rahmet Peygamber’in(asm) 

ismini yaşatıyordu. Herkesten nazik olması, her adımını 
dikkatle atması, her sözünü inceden tartması gerekiyordu. 
“Muhammed” ismine toz konduramazdı.

İki çocuk babası Rizeli Muhammet Ambar. Kız kardeşi Emine 
Bulut, “Her zamankinin aksine, son günlerde çok neşeliydi. Biz 
de bu haline şaşırıyorduk!” diyor. Şehadetinden 15 gün önce, 
mermilerle ‘Önce Vatan’ yazmış sosyal medya sayfasına. 
“Ramazan Bayramı’ndan iki gün önce evimizde iftardaydık” 
diyor Emine Bulut. “Eşime ben şehit olacağım demiş iftar 
vakti.” Belli ki, duası kabul oldu Muhammet Ambar’ın.

Köprüye doğru koştu. Cüzdanını ve telefonunu yanına aldı. 
“Böyle zamanlarda evde mi durulur! Çıkın siz de evden!” 
diyerek, arkasına bakmadan yürüdü.

* Halkla İlişkiler Sorumlusu, Van/Tuşba Belediyesi.

İki çocuk babası Rizeli Muhammet 
Ambar. Kız kardeşi Emine Bulut, “Her 
zamankinin aksine, son günlerde 
çok neşeliydi. Biz de bu haline 
şaşırıyorduk!” diyor. Şehadetinden 15 
gün önce, mermilerle ‘Önce Vatan’ yazmış 
sosyal medya sayfasına. “Ramazan 
Bayramı’ndan iki gün önce evimizde 
iftardaydık” diyor Emine Bulut. “Eşime 
ben şehit olacağım demiş iftar vakti.” 
Belli ki, duası kabul oldu Muhammet 
Ambar’ın.
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Sivil
39 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Muhammet Ambar, 39 yaşındaydı. 
15 Temmuz akşamı ailesiyle 
bir ev ziyaretindeydiler. Darbe 
girişiminden haberdar olduğunda, 
ailesini eve bırakıp arkadaşlarıyla 
sokağa çıktı. Çıkmadan evvel 
tanıdığı herkesi tek tek arayıp “Olay 
var. Ne duruyorsunuz? Ülkeye bu 
zamanda yardım etmeyeceksek 
ne zaman yardım edeceğiz?” 
diyerek sokaklara çağırdı. Boğaziçi 
Köprüsü’ne gittiğini bilen ailesi, 
evlerinden ateş seslerini duyuyor 
fakat askerlerin halkın üzerine ateş 
açacağına ihtimal vermiyordu.

Şehadetinden bir hafta önce, “Ben 
şehit olacağım” deyince, eniştesi, 
“40 yaşında adamsın, seni bu 
yaştan sonra askere mi alırlar” diye 
karşılık vermişti. O da son sözünü 
söylemişti: “İlla asker mi olmak 
lazım şehitlik için?”

Şehadetinden bir 
hafta önce, “Ben şehit 
olacağım” deyince, 
eniştesi, “40 yaşında 
adamsın, seni bu 
yaştan sonra askere mi 
alırlar” diye karşılık 
vermişti.
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Yeniden yazdık tarihimizi…
Anlattık. Canımızı fedâ ederek can dediğimiz şeyin emanet 
olduğunu…

Gösterdik. Görünmeyen tarafımızı, göremedikleri o birlik 
rûhumuzu sînemizde deli gibi sakladığımızı.

Söyledik. Cümle cümle konuşarak değil; bi’l-cümle beraber 
yan yana durarak yıkılmayacağımızı.

Yazdık. Defalarca üzülerek okuduğumuz yakın tarihimizin 
miladını.

Ne mi yaparız bundan böyle?

Biz evvelâ; Allah için boynumuzu taşa dayar, Hz. İbrâhîm’in 
bıçağı altına yatarız. Adımız kurban olur, şeref duyarız.

Sonra; vatan için bismillâh der, göğsümüzü yere dayar 
irademizi gasp edenlerin tanklarının altına yatarız. Adımız 
şehîd olur, şeref duyarız.

En son; aşk için alnımızı secdeye dayar, iman dolu 
göğsümüzün çırpınışları için yaşarız. Adımız âşık olur, şeref 
duyarız.

Zira bizim başımızı, Allah, vatan ve aşk dışında hiçbir şey için 
eğdiremezler.

Korkma! Allah, bizimle beraber…

Aşk-ı Â’zam*

MUHAMMET FAZLI DEMIR

Ne mi yaptı o gece Muhammet Fazlı?

Milletinin ruhuna gövde oldu. “Biz” oldu o gece Muhammet 
Fazlı. Biz “Muhammet Fazlı” olduk.

Sinesinde ezelden yazılmamış, yazılanı da kendi ihâneti 
ile kalbinden silmiş bu sevdayı, bî-pervâ kendi çıkarlarına 
âlet edenlere ilk emri ifâ ettirircesine “oku”ttuğumuz vatan 
müdafaasını, bizâtihi kalplerine hançer gibi soktuk evvela. 
Bizim başkalarından öğrenmemizi arzu ettikleri ittihâd 
kelimesinin mânâsını da; öğreterek değil yaşatarak anlattık 
sonra… Tarihin kanlı sayfalarında hep ezilen olarak yazılan 
adlarımızı; kendi kanımızla “haini ezen” diye değiştirdik bu 
defa…

Ne mi yaptık biz o gece?

Yaşattık. Hür irâdeye müdahale etmenin bir oyun olmadığını; 
oyunlarına âlet olmayarak.

* Yazar.
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İnşaat Firmasında AR-GE Sorumlusu
41 yaşında. İstanbul Türk Telekom binası 
önünde şehit oldu.



Onun düştüğünü sandı hainler. Evet, 
gövdesi düştü belki toprağa, ama bir 
milletin sonsuza dek ayağa kalkma 
ümidi oldu. Gönlünün kıblesini 
“Allah!” diye bilenlerin, bulanların 
tekbir sesi oldu son nefesi.
Muhammet Fazlı Demir, 41 yaşındaydı.
15 Temmuz gecesinde darbe girişimini 
öğrendiğinde hazırlanıp milli iradeye sahip 
çıkmaya niyetlendi. Eşinin kardeşini arayıp, “Ablanı 
ve çocuklarımı sana emanet ediyorum” dedi. 
Acıbadem Türk Telekom binası önünde vuruldu.

Onun düştüğünü sandı hainler. Evet, gövdesi 
düştü belki toprağa, ama bir milletin sonsuza dek 
ayağa kalkma ümidi oldu. Gönlünün kıblesini 
“Allah!” diye bilenlerin, bulanların tekbir sesi oldu 
son nefesi.
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MUHAMMET OĞUZ KILINÇ
Senai Demirci*

“Gül’e Gül’e Oğlum…”

* Yazar.

“Oğlum…” deyince bir adam, içinde kocaman bir ülke doğar. 
Yeryüzüne sığmaz o ülke. Sınır tanımaz. Göklere kadar uzanır. 
“Oğlum ha…” diye bir şaşırışı vardır ki koca koca adamların. 
O kadar yılın göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini unuturlar. 
Rahmetli Barış Manço’nun şarkılaştırıp yüreğimize emanet ettiği 
sözleri biraz olsun açar baba yüreğini: “Güle güle oğlum ne kadar 
da çabuk geçmiş meğer yıllar/Kendi kanatlarınla uçacak kadar 
büyüdün ha/O kadar oldun mu sen oğlum, o kadar büyüdün 
mü…”

15 Temmuz gecesi babası Zeki Kılınç aradı Muhammet Oğuz’u… 
O gecenin binlerce baba-oğul konuşmalarından biriydi Zeki 
ve Muhammet Oğuz’un konuşması biraz farklıydı ama. Yirmi 
dokuz yıllık polis baba, yeni polis oğluyla konuştu telefonda. 
“Bak oğlum…” diye başladı sözlerine. Babasını sevip babasının 
mesleğini seven oğlu, başıyla onayladı sessizce, belindeki silahını 
yokladı bir taraftan. “Anladım baba…” dedi, “anladım.” “Her an 
gelebilirler!”di.

Öyle de oldu. Hainlerin ilk hedeflerindendi Ankara Emniyet 
Müdürlüğü. Havadan ateş açtılar, aralıksız kurşun ve bomba 
yağdırdılar. Muhammet Oğuz gibi kahramanlardan korkularını, 
sinsice ele geçirdikleri helikopter ve F-16 bombalarıyla 
kapatmaya çalışıyorlardı. Öteden beri öğrendikleri tek hasletleri 
ödleklikti. Mertçe savaşmadılar; arkadan vurdular.

Şehit düştü Muhammet Oğuz. Baba mesleğinin hakkını 
babasından önce verdi. Milletinin istiklali için harcadı son 
nefesini. Babası bir gün sonra öğrenebildi şehadetini aslan 
oğlunun. Belli ki, başka türlü söyledi Barış Manço şarkısını: 
“Gül’e Gül’e oğlum, gözlerimin nemlendiğine aldırma…” 
Adaşı Muhammed’e, âlemlere rahmet Peygamberimize komşu 
gönderdi oğlunu. Kâinatın en güzel, en nadide, en mahcup, 
en kırmızı Gül’üne… “Gül’e Gül’e oğlum Muhammed…” dedi. 
“Muhammed’e Muhammed’e git…”

Gözlerimin nemlendiğine aldırma Zeki kardeşim. Benim 
oğlumun adı da Muhammed Furkan; o da 26 yaşında. Benim 
Muhammed’im senin Muhammed’ine ömür boyu borçlu 
olacak…

“Bak oğlum…” diye başlar en tatlı nasihatler. Sıcacıktır sözleri. 
Sahicidir; hâşâ, kıl kadar hesap girmez içine. Ter dökülerek 
söylenmiştir. Hasbidir. İçtendir. Dudakla söylenmez o sözler. 
Yüreğin diliyle söylenir çoğu kez. Sıla kokar. Vatan kokar. Toprak 
kokar. Baba nasihatidir çünkü. “Bak oğlum…”

Baba olmak, suskun olmak diye bilinir, havasına edasına 
kurban olduğum bu memlekette. Babalar öyle kolay açılamazlar 
oğullarına. Susarak konuşurlar. Kaş çatarak uyarırlar, göz 
kırparak onaylarlar. Tebessüm ederek tebrik ederler. Gizli gizli 
severler. Uyurken okşarlar çocuklarının saçlarını. Yüreklerinin 
taraçalarında sohbet ederler kızlarıyla, oğullarıyla. Kız gelin 
olurken, oğlan askere giderken, saklarlar gözyaşlarını. Erkekler 
ağlamaz. Hele babalar, asla! Asla ağlayamazlar.

Oysa bıraksalar kocaman bir çağlayan olacaktır babalar. 
Köpük köpük döküleceklerdir taş kesilmiş dünyanın yüzüne. 
Suskunluğun perdesi ardında öyle çok hasret biriktirmişlerdir 
ki… Açılsa o baraj kapağı, sele vereceklerdir her yeri, sonu 
gelmeyen bir şiir olup akacaklardır.
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Polis Memuru
26 yaşında
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şehit oldu.



Muhammet Oğuz Kılınç, 26 yaşında. Baba 
mesleğiydi polislik. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 
kadrosunda görev yapıyordu. Van’a göreve 
gitmeye hazırlanıyordu, evini tutup eşyalarını 
almıştı. Antalya’da görev yapan babası darbe 
girişimini öğrenir öğrenmez oğlunu telefonla 
arayıp hem baba hem de meslektaş olarak 
nasihat verdi.

15 Temmuz gecesi darbeci hainler Ankara 
Emniyet Müdürlüğü’ne de saldırmışlardı. 
Muhammet Oğuz, bu saldırıda şehit oldu. Babası 
tam bir gün sonra oğlunun şehit olduğunu 
öğrenebildi.

Sonradan öğrenildi ki, Muhammet Oğuz Kılınç, 15 
Temmuz öncesi kimle ne hesabı varsa kapatmıştı. 
Borçlarını ödemiş; herkesten helallik almış. 
Şehadete hazırlanmıştı.

Muhammet Oğuz Kılınç,
15 Temmuz öncesi kimle ne hesabı 
varsa kapatmıştı. Borçlarını 
ödemiş; herkesten helallik almış. 
Şehadete hazırlanmıştı.

“Bak oğlum…” diye başlar en 
tatlı nasihatler. Sıcacıktır sözleri. 
Sahicidir; kıl kadar hesap girmez 
içine. Hasbidir. Harbidir. Dudakla 
söylenmez. Yürekle söylenir. Sıla 
kokar. Vatan kokar. Toprak kokar.
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Safa Yalçın*

yatıyormuş meğer Muhammed’im. Yaralıymış. Gözleri 
göklerin lacivertine odaklanmış halde. Toprak kokusu 
duymuş sanki o an. Aslının kokusu! Uzaktan duyulan 
ambulans sesleri, sadece uzakta kalmış. Muhammed’i ve 
diğer yaralıları almalarına izin vermemişler.

Eşim ve kızım Muhammed’i Külliye önünde aramaya çıktılar. 
Bulamayınca, hastanelerde aramışlar. İlk gittikleri Gazi 
Üniversitesi Hastanesi’nde yaralı listesinde görmüşler ismini. 
Eşim doktordan Muhammed’in durumunu sormuş: “Neyi 
oluyorsun?” demiş doktor. “Babasıyım” deyince, sadece “Sakin 
ol!” diyebilmiş. “Sakin ol!”

Gözyaşlarını saklayamamış eşim, ince ince dökülmüş 
yüzüne. Oğlumun şehadetinin imzası diye çok seyrettim o 
gözyaşlarını. Ne zaman adını ansa Muhammet’imin öyle 
diyor eşim: “Ben şehit düşmek için evden çıkmıştım fakat 
oğluma nasip oldu.”

“Tamam baba, geleceğim!”

MUHAMMED YALÇIN

Eşim Selahattin Yalçın, 22 yaşındaki oğlumuz Muhammed’in 
telefonundan duydu bu sözü. Ona “Oğlum niye gelmiyorsun?” 
dediğinde böyle cevap vermiş. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni 
zorbalara kaptırmamak için yürüyenlerin arasındaydı. 
Ellerinde ne silah vardı ne taş. Baba ve oğul birlikte 
çıkmışlardı fakat ayrı bölgelere dağılmışlardı.

Babasıyla son konuşması sırasında, bomba gürültüsü 
duyuluyormuş. Nefes nefeseymiş sesi. Milletin silahını 
millete doğrultan hainlerin niyeti ciddiydi. Gökten bomba 
yağdırıyorlardı eşimin ve oğlumun ve yoldaşlarının üzerine. 
“Baba 50 metre ilerimize bomba düştü!” dedikten sonra 
Muhammed’in sesi kesilmiş…

Babasına en son “Babam…” diye seslenmiş. Telefonu elinden 
düşmüş ama açık kalmış. Babası silah seslerini ve ayak 
seslerini telefondan dinlemiş uzunca bir süre. “Muhammed! 
Muhammed!” diye bağırdıysa da, cevap alamamış. Az ötede 

* Annesi.
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Öğrenci, 22 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Darbe girişimini duyunca 
“bugün evde oturursak; yarın 
oturacak bir evimiz olmayacak” 
diye düşünerek sokağa indi. 
Külliye’nin önüne geldiğinde 
devletine, milletine, reisine 
sahip çıkanları da gördü; 
devletinin, milletinin üstüne 
kurşun yağdıranları da…
Dört çocuklu bir ailenin oğluydu. Üniversite 
üçüncü sınıf öğrencisiydi. Ailesinin onuru, yarını, 
umuduydu. Engelli kız kardeşi, çok sevdiği 
ablası, kardeşi Yasin ve anne babasıyla birlikte 
yaşıyorlardı.

15 Temmuz gecesi, darbe girişimini duyunca 
“bugün evde oturursak; yarın oturacak bir 
evimiz olmayacak” diye düşünerek sokağa indi. 
Külliye’nin önüne geldiğinde devletine, milletine, 
reisine sahip çıkanları da gördü; devletinin, 
milletinin üstüne kurşun yağdıranları da…

Muhammed adını taşımanın hakkını verdi; 
dimdik durdu, topun tüfeğin karşısında. Siper 
etti gövdesini, dursun diye bu hayâsızca akın. Al 
bayrağın rengine kattı kanını.
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Muharrem Kerem,

Âb-ı hayattır sana, yudumladığın şerbet-i şehadet/

Son seslenişindi anneciğine “Köprü’ye yürüyoruz, şerefsizler 
Köprü’yü kapatmış” dedin ve oradan Hakk’a erişti adımların 
arşın arşın. Elinden bırakmadığın al bayrağa sımsıcak değdi 
kanının rengi ve o bayrak ki, artık kanının yegâne vârisi.

Muharrem Kerem,

Allah’ın bir ikramı bilecek hep seni bu millet/

Siman vuruyor vatanımın her karış toprağına. Geçse de yüz 
binlerce sene ödenmez vatan borcumuz sana.

Muharrem Kerem,

Arş-ı Â’ladan toprağa süzülür seni kuşatan o kudsî ebediyet/

Kahramanlığın, kıyamete değin Nazargâh-ı İlahî olan 
kalbimizde bize yeniden hayat bahşedecek. 

Pınar Nazar*

MUHARREM KEREM YILDIZ

Muharrem Kerem,

Yirmi dokuz yaşında bir ehli mübarek/

Ailesinin neşesi, milletinin zafer nişanesi… Kerbelâ’nın 
yaşandığı mübarek ay’ın, asil ve şerefli olmanın manasını 
taşıyor adın. Hayat dalında çiçeğe durmuş yaşın gibi genç ve 
tazecikti umutların. Kalbini yâren ettiğin sevdiğinle evlenip; 
kendin gibi evlatlar yetiştirmekti muradın.

Muharrem Kerem,

Seni anlatmaya ne dil dayanır ne yürek/

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısına koşar 
adım gittin. Vatan için, millet için ve ümmet için kın olmuş 
cesaretini ve sarsılmaz ferasetini alarak çıktın evden. 
Kâğıthane’den Gültepe Meydanı’na kadar yürüdün. Gültepe 
Meydanı’nı Muhammedî güllerle donattın ve bahar muştusu 
ile bürüdün.

* Yazar.

Ab-ı hayattı sana, 
Yudumladığın şerbet-i şehadet
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Satış Temsilcisi
29 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Tam olarak anlamadıkları bir 
karmaşa vardı ve “Bir gidip 
bakayım” diyerek evden çıktı.
Yirmi dokuz yaşındaydı, evlilik hayali kuruyordu. Sevdalı olduğunu ancak 
‘düğün günü’nde, cenazesinde öğrendi ailesi. Sol kolundaki rahatsızlıktan 
ötürü askere gidemedi ama çok istekli olduğu için kısa süreli sembolik 
askerlik yaptı. Ailesiyle birlikteyken, Köprü’de olay çıktığını gördüler. 
Tam olarak anlamadıkları bir karmaşa vardı ve “Bir gidip bakayım” 
diyerek evden çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte önce Kağıthane Karakolu’na 
gittiler. Ardından olayların daha yoğun yaşandığını öğrendikleri Boğaziçi 
Köprüsü’ne yürüdüler. Vatan-millet söz konusu olduğunda oldukça 
hassastı, siyasetle yakından ilgilenirdi.

Sevdiği kıza genç bir adamın ölümünü anlatan bir kitap hediye etmek 
üzereydi. Kitabın içine bazı notlar koymuştu. Evden çıkarken notları 
odasındaki koltuğun üzerine bıraktı.
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MUHSIN KIREMITÇI
Ali Karataş*

“Tatlı kuşum…”

* Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı.

Öyle de oldu. Babası sayesinde gökçe güzel oldu ülke. 
Şehit babasının şehit arkadaşları sayesinde Türkiye’nin 
adı yeryüzünde zulme direniş olarak yazıldı. Al bayrağımız 
özgürlüğün simgesi olarak, istiklâlin sancağı olarak, İslam’ın 
imzası olarak dalgalandı.

Babasının şehadetinden yaklaşık kırk gün sonra doğdu Gökçe.

Gökçe, gökçe bir ümittir artık. Gökçe, kanatlanan hayallerin, 
sevinçle fısıldanan hasretlerin yadıdır. Gökçe, hesapsız diri 
olan şehidimizin dünyaya bastığı mühürdür artık. Gökçe’nin 
sessiz bakışı ümidin ‘seda’sı olacak yeryüzünde.

Öyle diyor Gökçe’nin annesi, şehidimizin eşi Seda Hanım: 
“Gökçe’ye hamileyken Muhsin karnıma hep ‘tatlı kuşum’ 
diyerek dokunurdu. Babanı görüyor musun kızım, baba sana 
‘tatlı kuşum’ diyor mu dediğimde uyurken nefes alışları 
hızlanıyor, gülümsüyor.”

Gökçe’nin gülümsemesi şahittir şehitlerin diri olduğuna. 
Âmennâ…

Adı Gökçe. “Tatlı kuşum” dediği babasının. 15 Temmuz 
gecesi ne yaşamaktan haberi vardı, ne ölümden. Emanet 
canı ağırlanırken ana rahminde, hıyaneti de bilemezdi, 
hainleri de göremezdi. “Ilık bir ülke”nin sakiniydi şehitler gibi. 
Duyamazdı da uğursuz tank şıkırtılarını. Bir annesinin kalp 
sesleri bir de babasının “tatlı kuşum” deyişleri aşinasıydı.

O gece Gökçe’nin babası hıyanete karşı durdu. Doğumuna 
günler kala, o “tatlı kuşu” henüz ömür boyu sürecek bir 
kederin kafesine aldı darbeciler. Gökçe’den önce doğdu 
babası. Gökçe dünyaya doğmayı beklerken, babası ahirete 
doğdu.

Babası istiyordu ki, özgür bir ülkeye doğsun Gökçe’si, “tatlı 
kuşu…” Göklerde korkusuzca kanat çırpsın. Ona ümit olsun 
ülkesi, o da ülkesine. Vatanını gökçe mavi bilsin, gökçe huzur 
dolu görsün, gökçe ışıltılı bulsun.

286

Komiser Yardımcısı
28 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Yirmi sekiz yaşındaki Özel 
Harekat Polisi Muhsin Kiremitçi 
evliydi. Şehadetinden 40 gün kadar 
sonra bir kız çocuğu doğdu. Şehidin 
verdiği adı koydular: Gökçe. Planlar 
yaptığı; tüm boş vakitlerini birlikte 
geçireceği Gökçe’nin dünyaya 
doğmasından önce ahiret hayatına 
doğdu.

15 Temmuz akşamı acil 
olarak göreve çağrılan Muhsin 
Kiremitçi’nin eşi darbe girişiminin 
ne demek olduğunu soruyor 
kardeşine. Kardeşi açıklıyor: “Darbe, 
güç gösterisi demektir.” 15 Temmuz 
darbe girişimi, daha fazlasıydı. 
Vatana ihanetti; kardeş canına 
kastetmekti, yüzlerce masum canın 
şehit edilmesi demekti.

Muhsin Kiremitçi, görev emrine 
uyup Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’na gittikten kısa bir süre 
sonra bombalar yağdı görev yerine.

Öyle diyor Gökçe’nin 
annesi, şehidimizin 
eşi Seda Hanım: 
“Gökçe’ye hamileyken 
Muhsin karnıma 
hep ‘tatlı kuşum’ 
diyerek dokunurdu. 
Babanı görüyor 
musun kızım, baba 
sana ‘tatlı kuşum’ 
diyor mu dediğimde 
uyurken nefes 
alışları hızlanıyor, 
gülümsüyor.”
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işgale kalkışmıştı.
Oysa biz, ne darbe bekliyorduk ne de işgal…
Hıyanet aniden gelmiş, hazırlıksız yakalanmıştık!
Ne sefer görev emrimiz vardı, ne savaş kültürümüz.
***
Murat ne olduğunu anlamaya çalışırken, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, “Paralel yapının işgal girişimi ile karşı karşıyayız. 
Milletimizi meydanlara davet ediyorum” çağrısını duydu 
TV’den…
Hemen üst kata koştu, anne babasından helallik istedi.
Adeta ayaklarına kapanan annesi, “Muradım gitme!” diye 
yalvardı.
Ama o “Vatan elden gidiyor anne, Reis çağırıyor; nasıl 
gitmem” diyerek sokağa fırladı.
Bir taraftan da yakın arkadaşlarını aradı. Hepsi sokağa 
koştular. Çünkü o da mahallenin “Reis”iydi, kimse onu 
kırmazdı.
İşte, o zavallıların anlayamadığı şey buydu.
Bağımsızlığımıza düşmanca yönelen kim olursa olsun, 
karşısında iman dolu göğsümüzü bulurdu.
Bunu yedi düvel öğrenmiş ama aramızdaki satılmışlar 
öğrenememişti daha…
Nitekim…
Düşmandan daha vahşiydiler… Kendi insanına kurşun 
yağdırıp, mermisi bitince yanındaki askerin tüfeğiyle ölüm 
kusmaya devam edecek kadar kin ve nefretle saldırdılar.
Ama sonunda onlar da öğrendiler…
Tankları, uçakları kurtaramadı onları düştükleri zilletten.
Hıyanetlerine rağmen, insanlık dersi aldılar milletten…
***
Meğer ‘büyükler’ boşuna endişelenir, gençlerimize boşuna 
yüklenirmiş.
Meğer gençlerimiz, arkasından yürüyecek bir “Reis” 
beklermiş…

MURAT AKDEMIR
Nuh Albayrak*

Meğer gençlerimiz
bir “Reis” beklermiş…

Ne zaman bir mevzu açılsa, onlara hep yüklendik, “Ne olacak 
bu gençliğin hali?” dedik, ülkemizin geleceği için endişelendik.
Murat kardeşimiz de olgunluğa ilerleyen bir İstanbul genciydi.
Daha iki yıllık evliydi.
Tek arzusu minik oğlu Muhammed Efe’nin “Baba!” demesiydi.
***

Sıcak bir Temmuz akşamıydı.
Muhammed Efe’nin doğum günü için pasta siparişi verdi ve 
evine geldi.
Eşine hal-hatır sormuş, biricik oğlunu henüz kucağına almıştı 
ki, dışarıda bir şeyler olduğunu fark etti.
Ortada bir gariplik vardı.
Tanklar köprüye çıkmış; askerler sokağı tutmuştu.
Armalar, formalar bize benziyordu ama içlerinden “düşman” 
fışkırıyordu.
Evet… İnanması çok zordu ama “bizim” diye güvendiğimiz 
hainler meğer çoktan satılmış, kendi ülkesini ‘düşman’ca 

* Gazeteci-Yazar.
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Esnaf
27 yaşında
İstanbul/Çengelköy’de şehit oldu.



Evden, “Reis çağırdı, ben 
gidiyorum” diyerek çıktı. 
Çengelköy’deki evlerinden, Kuleli 
Askeri Lisesi’ne doğru giderken, 
askerlerin, “Sıkıyönetim var, 
evlerinize dönün” ikazlarına 
rağmen durmadı.
Murat Akdemir, sadece 27 yaşındaydı. Babasıyla birlikte bir dürümcü dükkânı işletiyordu. O gece evden, “Reis çağırdı, ben gidiyorum” diyerek çıktı. Çengelköy’deki evlerinden, Kuleli Askeri Lisesi’ne doğru giderken, askerlerin, “Sıkıyönetim var, evlerinize dönün” ikazlarına rağmen durmadı. Arkadaşlarıyla birlikte askeri lise öğrencilerini ikna ederek, cinayet işlemelerini engellemek istedi. Fakat öğrencilerin başındaki subayın emriyle üzerlerine ateş açıldı. Murat Akdemir’in yanına gelen rütbeli asker, yakından ateş etmeye devam etti. Murat Akdemir, 15 kurşunla

uçuverdi sonsuzluğa.
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vatanı için koştu. Vatanı vatan yapan bir taş olarak tarihin 
surlarına adını yazdırdı.

Şehadet bir çağrıdır tüm zamanlara ve çağlara. Bu çağrıyı 
her kulak duyamaz. Bu çağrıyı, gönlü engin, kalbi sevdalı 
ve yüreği kahramanlık aşkıyla dolup taşanlar duyabilir. 
Şehadet, sonsuzluğa kanatlarını açmış olanlara Allah’ın bir 
armağanıdır ki, bu armağana kavuşanlar “Hoş geldin kulum!” 
hitabıyla karşılanır. Mutluluğun zirvesi bu olsa gerek.

Tarih boyunca büyük devletler kurmuş olan milletimizin 
büyüklüğünün şifresi işte bu “şehitlik” kavramı. Bu kavram 
durdukça, bu millet de kıyamete kadar ayakta duracak ve 
daha çok Murat Alkan’lar ortaya çıkıp vatan ve millet için 
canını verecektir.

Şehadetin kutlu olsun Murat Alkan. 15 Temmuz gecesinin 
tüm şehitlerine ve tarih boyunca kendini vatana, millete ve 
Allah’a adamış tüm şehitlerimize Fâtihalar sunuyoruz.

D. Ali Taşcı*

MURAT ALKAN

“Murat telefonun çalıyor!”

“Bakarım ben. Alo… Buyurun amirim. Tamam, amirim; 
hemen geliyorum!”

Polis memuru Murat Alkan, çoluk çocuğuyla birlikte oturduğu 
yemek masasından, yemeğini yarıda keserek, amirinin 
direktifleri doğrultusunda Gölbaşı’ndaki Emniyet Genel 
Müdürlüğü Özel Havacılık Dairesi Başkanlığı’nın yolunu 
tuttu. Merkeze geldiğinde hiçbir şeyin farkında değildi; ama 
arkadaşlarının büyük bir çoğunluğunun burada toplanmış 
olduğunu görünce olağanüstü bir durum olduğunu sezdi.

15 Temmuz gecesinin şehitleri arasına katılan Murat 
polis, bu ülke için artık bir kahraman. Vatanı vatan yapan 
ruhun mücessem bir sembolü. Vatan, ruhunu kalıba 
dökebildiğin yerin adı olsa gerek. Murat Polis, çoluk çocuğuyla 
görüşemeden, onları son bir kerecik olsun koklayamadan 

* Yazar.

Milletimizin  
büyüklüğünün şifresi
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Polis Memuru,
42 yaşında
Gölbaşı Havacılık Dairesi’nde şehit oldu.



15 Temmuz gecesi, evinde 
ailesiyle birlikteyken gelen bir 
telefonla göreve çağırıldı. Gölbaşı 
Özel Harekat Dairesi’ne atılan 
ilk bombayla şehit oldu. Ailesi 
şehadetini ertesi gün eve gelen 
amirlerinden öğrendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire 
Başkanlığı’nda teknisyen polisti, 42 yaşındaydı. 
15 Temmuz gecesi, evinde ailesiyle birlikteyken 
gelen bir telefonla göreve çağırıldı. Gölbaşı Özel 
Harekat Dairesi’ne atılan ilk bombayla şehit 
oldu. Ailesi şehadetini ertesi gün eve gelen 
amirlerinden öğrendi. Onüç yaşında bir kızı ve
10 yaşında bir oğlu vardı. Ailesi için bir 
kahramandı. Şimdi tüm milletin kahramanı.
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“Ateşten korkar mı hiç 
İbrâhimî olan?”

ışıltıları cezbedebilir, hangi bezginlik, hangi korku, hangi 
endişe, atalet ve uyuşukluğa sevk edebilirdi!

İşte Başkomutan, başında bomba yüklü uçaklar dolanırken, 
ölümün kol gezdiği bir mekana ve milletinin bağrına gelmiyor 
muydu! Hesapların üzerinde bir hesap, kaderlerin üzerinde 
bir kader vardı. Bu yüzden Murat uyarıları duymadı bile.

Gecenin bir yarısı, Harbiye’deki TRT binasının önünde, 
asker kılıklı bir teröristin başına isabet ettirdiği bir kurşunla 
şehadete yürürken, safını belirlemiş ve bedelini ödemiş bir 
ruhun huzuru içindeydi.

Murat ve diğer şehitlerimiz… Onların toprağa akan kanları, 
bir milletin özgürlük ve şerefini yerden fışkırttı. Onların 
cansız bedeni yere düşerken, bir milletin namusunu ve 
haysiyetini ayağa kaldırdı. Onlar Ebrehe fillerini yerle bir eden 
Ebabil kuşları gibiydiler.

Onlar arkalarında sadece yetimler, öksüzler ve dul eşler 
bırakmadılar. Bize de bir vatan bıraktılar! Bize aynalara 
bakacak bir yüz, bir şeref ve haysiyet bahşettiler. Bize imanın 
gücü karşısında tankın, topun, kurşunun ve bombanın 
teferruat olduğunu öğreten, Malazgirt ruhu kadar ihtişamlı, 
Çanakkale ruhu kadar sağlam bir miras bıraktılar.

Mekanları cennet, ruhları müsterih olsun. Onların manevi 
bereketinin soluğumuza kattığı kuvvetle biz de haykırıyoruz 
bütün dünyaya: Bu vatan parçalanmaz, bu millet esir 
olmaz. Kimselere kul olmaz; Allah diyen. Hiçbir haine, hiçbir 
emperyaliste. Bırakmayız bu yurdu ebediyen.

Mehmet Emin Kazcı*

MURAT DEMIRCI

Murat Demirci, 39 yaşındaydı.

Kurtuluş Savaşı’nda en çok şehit veren ilimiz olan 
Kastamonulu bir ailenin İstanbul’da doğan çocuğuydu. 
Onbir yıllık evli, 2 çocuk babasıydı. 15 Temmuz gecesi 
Başkomutanımızın “Meydanlara çıkın” çağrısını duyduğunda 
kararını verdi.

İhanetin ayyuka çıktığı bir gecede evde duramazdı. Bir bedeli 
vardı; vatana sahip olmanın. Bir bedeli vardı; al bayrağın 
gölgesinde ve ezan sesleri arasında imanlı, özgür ve bağımsız 
yaşamanın. Bir bedeli vardı; bir milletin izzetini, onurunu ve 
iradesini savunmanın.

Hem âlemleri içinde gezdirene hangi cetvel hudut çizebilirdi! 
Her adımda bir rahmeti, bir merhameti ve bir mağfireti şiar 
edineni hangi fırtına sarsardı? Ateş-i Nemrut’tan korkar 
mıydı İbrâhimî olan! “Mutlak sevgili”yi bulanı hangi faniliğin 

* Gazeteci-Yazar.
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Tekstil Atölyesi Sahibi
39 yaşında
İstanbul/Harbiye, TRT Binası önünde şehit oldu.



Eşine “Böyle zamanda 
ülkemizi sahiplenmeyeceğiz 

de ne zaman sahipleneceğiz?” 
dedi. Harbiye’deki Radyoevi 

önünde vuruldu.

İki evladı vardı, 39 yaşındaydı. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısını televizyondan izledikten sonra 
hiç durmadan hazırlandı. Eşine “Böyle zamanda ülkemizi 
sahiplenmeyeceğiz de ne zaman sahipleneceğiz?” dedi. 
Harbiye’deki Radyoevi önünde vuruldu. Sabaha karşı polisler 
eşini arayıp, Murat Demirci’nin yaralandığını haber verdi. Eşi 
Taksim Acıbadem Hastanesi’ne varınca şehadet haberini aldı.
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MURAT ELLIK
Hacı Yakışıklı*

Onurlu Yürüyüş

* Yazar.

Bombalarla geceyi yakacaklarını sandılar, gecenin 
karanlığında bir devleti avuçlarına alıp baronların 
emrine vereceklerini sandılar, her 10 yılda bir yapmaya 
alıştıkları darbeyi tekrar ellerini kollarını sallayarak 
gerçekleştireceklerini sandılar. Ama bu sefer başaramadılar.

Ev hanımları bir darbeyi durdurdu. Küçük çocuklar, 
yanlarından geçen tanklara babalarıyla beraber lanet okudu. 
Esnaflar, çiftçiler, memurlar, işçiler, patronlar, memleket 
sevdalıları bir darbeyi durdurdu. Ezanlar bir darbeyi 
durdurdu. O gece minareler konuştu, jetler susturuldu.

Yirmi beş yaşındaki polis Murat Ellik bir darbeyi durdurdu. 
Kim derdi ki yiğit, mahzun bakışlı ve mert yürekli Murat; 
ülkesinin başkentinde canıyla bedel ödeyerek milletini ve 
vatanını kurtaracak.

Murat’ın babası da polisti, üstelik Murat Özel Harekat’ı 
seçmişti. Başarılıydı, çevikti… Anne ve babasının yüreği 

tedirgin olsa da kış boyu operasyonlara katılmıştı. 15 Temmuz 
gecesi izindeydi. Fakat görev beklemez, alnına şehadet 
yazılmışsa kurşun ve bomba gelir seni bulur. O bombalara 
karşı dimdik duruş ise bir vatanın onurudur. İzinli olmasına 
rağmen göreve çağırılınca bir an bile tereddüt etmedi. 
Yüzlerce polis arkadaşı gibi Murat da Özel Hareket Dairesi 
Başkanlığı’na geldi ve görev emrini beklemeye başladı. Emir 
bekliyordu, vatanının nöbetini tutuyordu, milletinin acı 
çekmemesi için tüm hücreleriyle mücadeleye hazırdı.

Teröristlerin kontrolündeki F-16 alçak uçuş yaparak yaklaştı. 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığı’nı havadan bombaladı 
ve ilk bomba sonrasında büyük bir yangın çıktı. Uçak 
ikinci manevrasını yaptı ve o zaman görev bekleyen 50’ye 
yakın arkadaşı şehit düşerken çok sayıda polis gibi Murat 
da yaralandı. İki gün ağır yaralı olarak tedavi gördüğü 
hastanede tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Şehadete yürüdü. 
Kanlı dünyanın dönüp bakmaya cesaret dahi edemediği 
mazlum milletler için ruhunu teslim etti Murat… Ezilenlerin 
son umudu, milletin son sığınağı, mazlumların son 
kalesi Türkiye’de bugün hâlâ ay yıldızlı bayrak onurluca 
dalgalanıyorsa, ezanlar beş vakit okunuyorsa; Murat 
Ellik’in ve arkadaşlarının emanet ettiği onurlu yürüyüş 
sayesindedir…
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Polis Memuru
25 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Özel Harekat polisi, 25 yaşındaydı, bekârdı. Polis olan babasının izinden giderek polis olmuştu. Özel Harekat’ı özellikle tercih etmişti. Başarılı bir polisti ama kış boyu operasyonlarda olunca ana baba yüreği tedirgin bir bekleyişteydi.
15 Temmuz günü izinliydi. Göreve çağırıldı. Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’na yapılan saldırıda yaralandı. Hastanede tedavi altına alındı ancak şehit oldu.

Ezilenlerin son umudu, milletin 
son sığınağı, mazlumların son 
kalesi Türkiye’de bugün hâlâ 
ay yıldızlı bayrak onurluca 
dalgalanıyorsa, ezanlar beş 
vakit okunuyorsa; Murat 
Ellik’in ve arkadaşlarının 
emanet ettiği onurlu yürüyüş 
sayesindedir…
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korkunç homurtularla korku salmaya çalışıyordu yüreklere. 
Ama bilmedikleri bir şey vardı: O yüreklerin her zerresi iman 
olmuştu, korkuya yer yoktu. İnsanlar geri adım atmak şöyle 
dursun, insan yiyen vahşi canavarlara dönüşmüş tankların 
üstüne atılıyordu gözünü kırpmadan. Tanklar zırhlıydı, 
kullananların yürekleri teneke...

Feraset.

“Eve dön oğlum!” diye yalvardı annesi telefonda. Ana 
yüreğiydi ne de olsa. Evde oturma zamanı değildi ki. “Salâlar 
okunurken ben nasıl evde oturabilirim anne, nasıl?.. 
Memleket için mücadele edeceğim” dedi. Abisi arıyordu sık 
sık, durumunu öğrenmek için. Kararlıydı. “Nasipten ötesi 
yok. İnşallah bu ülke, bu darbecilere kalmayacak. Vatan sağ 
olsun...”

Şehadet.

Sağ oldu da… Vatan için toprağın bağrına düşenler sayesinde 
sağ oldu. Tekrar çaldığında telefon, cevap veren Murat 
değildi. “Şehit” dedi o ses. O geceye kadar tanışmadıkları 
halde, o gece tek yürek olan bir ‘kardeş’i. “Şehit oldu!” Bir 
şarapnel parçası hem Murat’ı ebediyete alıp götürmüş, hem 
de ateş düşürmüştü yüreklere. Gül kokulu 4 minik yüreği de 
parçalayıp geçmişti o şarapnel.

Askerliğini yaparken hep şehadet umudunu yüreğinde 
taşıyordu Murat İnci. Şehitlik ona 15 Temmuz’da nasip oldu. 
Bir nasibi daha vardı Murat’ın. Sanki olacakları sezmiş gibi, o 
gece düğünde helalleşmişti eş dostla, “Hakkınızı helal edin!” 
demişti tek tek. Oysa hiçbirimizin hakkı olmayacak üstünde, 
biz borçluyuz ona ebediyen…

Hakkını helal eder misin bize Murat İnci?

Yürek Destanı

Emeti Saruhan*

MURAT INCI

Cesaret.

Aceleyle “Hadi gidiyoruz” dedi eşi Meryem’e, “çocukları topla.” 
Müberra, Dürdane Melike, Melisa Elif’i alıp düştüler yola, 
10 aylık Mira Nur kucaklarında. Oysa güzel başlamıştı gece, 
güzeldi de, ta ki, hainlerin vatanı tank paletlerinin altında 
ezmeye çalıştıklarını öğrenip yüreği ağzına gelinceye dek... 
Bir yakınlarının düğününe, mutluluklarına ortak olmaya 
gitmişlerdi. Ülkeye bir kabus gibi çökmek isteyenlerin 
inlerinden çıkıp geldiklerini duyduğunda tereddüt etmedi. 
Gül kokulu evlatlarını annelerine emanet edip eve bırakır 
bırakmaz, üstündeki takım elbisesiyle fırladı sokağa, 
Genelkurmay’ın önüne gitti.

Kıyamet.

Silahlar ölüm kusuyordu geceye. Kurşunlar uçuşuyor, tanklar 
paletlerinin altına insanları almaktan çekinmiyordu. F-16’lar 

* Yazar.
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Mobilyacı
42 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Tekrar çaldığında telefon, cevap 
veren Murat değildi. “Şehit” dedi o 
ses. O geceye kadar tanışmadıkları 
halde, o gece tek yürek olan bir 
‘kardeş’i. “Şehit oldu!” Bir şarapnel 
parçası hem Murat’ı ebediyete alıp 
götürmüş, hem de ateş düşürmüştü 
yüreklere. Gül kokulu 4 minik yüreği 
de parçalayıp geçmişti o şarapnel.

Murat İnci, 42 yaşındaydı. O gece ailesiyle bir 
düğündeydi. Eş dost birçok kişiyle görüşüp 
muhabbet ettiler. Darbe haberini alır almaz 
evlerine döndüler. Kıyafetlerini değiştirmeden 
evden çıktı. Genelkurmay Başkanlığı önünde 
demokrasi mücadelesi verirken sık sık abisi ile 
görüşüyordu. En son, “Nasipten ötesi yok. İnşallah 
bu ülke bu darbecilere kalmayacak. Vatan sağ 
olsun” dedi. Bu konuşmadan sonra kendisiyle 
irtibat kesildi. Saatler sonra telefona bir başkası 
cevap verdi, şehadet haberini verdi.
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Çanakkale’yi geçilmez kılan ruh, o gece, Vatan Caddesi, 
Saraçhane ve Türkiye’nin her yerinde, yeniden vücuda geldi.

Üstad Sezai Karakoç’un “Geceye yenilmeyen her insana, ödül 
olarak bir sabah, bir gündüz ve bir de güneş vardır.” sözünü 
doğrularcasına şehitlerimiz, ülkemizi o kara geceye teslim 
etmedi; güneşli, aydınlık bir sabahı bize kazandırdı.

Fatih’imizin şehidi, Murat Kocatürk onlardan biriydi. Yaşı otuz 
beşti. İkisi çocuk, dört kişilik ailesine bakmak için ayakkabı 
satıyordu. O gece iş çıkışı hemen eve gitmedi. Saraçhane’de 
şehadeti ile randevusu vardı. Daha önce Suriye’de Türkmen 
Dağı’nda da aramıştı şehadetini ama nasip Saraçhane’deydi. 
Şehadete Fatih’te, ecdadı Fatih’le kol kola yürüyecekti.

İbn-i Haldun “Geçmiş geleceğe, suyun suya benzediği 
gibi benzer” der. Kahraman şehidimiz Murat Kocatürk, 
adaşı ve ceddi Murad-ı Hüdavendigâr’ın “Yâ Rab, beni bu 
Müslümanlara kurban eyle! Tek mü’minleri küffar elinde 
mağlup edip helâk eyleme! Bunları mansûr ve muzaffer eyle! 
İlâhî, beni yanına alıp, mü’minlere ruhumu fedâ kıl!” duasını 
etti ve kabul oldu. Biz o gece Muradların, Yıldırımların, 
Fatihlerin, Süleymanların yeniden tarih sahnesine 
çıkabileceğini gördük.

Mehmet Âkif’in “İmandır o cevher ki, İlahi ne büyüktür./ 
İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür” dizelerinde ifade 
ettiği gibi; tankların, topların, uçakların karşısında; iman 
gücünün her şeye rağmen galip geldiğini gördük.

Ve Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in “Hayat, inanan ve salih 
ameller işleyenler dışında, hiç kimsenin kazanamadığı 
bir oyundur” sözünde olduğu gibi; inanan ve salih amel 
işleyenler kazandı.

“Geceye Yenilmedik!

Mustafa Demir*

MURAT KOCATÜRK

“Ecdadımız otağını sırtlanların ve çakalların 

geçiş yerine kurmuş, ne fayda.”

— II. Abdülhamid

* Fatih Belediye Başkanı.

15 Temmuz gecesi, birlik ve beraberliğimizi hedef alan, dünya 
demokrasi tarihine kara bir leke olarak yazılan hain bir 
girişim yaşandı. O gece, şehirlerimizin kilit yolları tutuldu, 
Meclisimiz ve polis karargâhlarımız bombalandı, tanklar 
sivil vatandaşların üzerine yürüdü, asker kılığına bürünmüş 
hainler halka ateş açtı.

Tüm bunlar yaşanırken Türk Milleti; Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir mesajıyla, sadece birkaç 
dakika içinde topların, tankların, tüfeklerin, mermilerin 
karşısına çıktı. O gece, Üstad Cemil Meriç’in “Bu memlekette 
sağcı-solcu, ilerici-gerici yoktur. Bu memlekette, namuslu 
ve namussuzlar vardır.” sözünde olduğu gibi; tüm memleket 
sevdalıları vatan savunması için; havaalanlarına, köprülere, 
caddelere, sokaklara, meydanlara akın etti.

Çanakkale’de, Kutü’l-Amare’de, Dumlupınar’da nasıl 
davrandıysa; 15 Temmuz’da da aynı onurlu duruşu gösterdi.
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Ayakkabı Ustası
35 yaşında
İstanbul Saraçhane Meydanı’nda şehit oldu.



Üstad Sezai Karakoç’un “Geceye yenilmeyen her 
insana ödül olarak, bir sabah, bir gündüz ve bir de 
güneş vardır.” sözünü doğrularcasına şehitlerimiz, 
ülkemizi o kara geceye teslim etmedi, güneşli, 
aydınlık bir sabahı bize kazandırdı.
Otuz beş yaşında, ayakkabı imalatçısıydı. Biliyordu 
şehit olacağını Murat Kocatürk. Son haftalarda 
babasına hep bunu söylüyordu. Hissetmişti 
belli ki. O kara gecede olanları televizyondan 
izledi. “Sokağa çıkın!” çağrısıyla, ayak sesleri salâ 
seslerine karıştı. Şehadetinin salâsını dinledi. 
Abdestini aldı, normal bir yere gidiyormuş gibi 
çıktı evden. Cesurdu, hiç korkmadı. Haber gelmedi 
bir daha. Ertesi gün şehadet haberi geldi.
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Selahaddin Kocaaslan*

Özgürlüğüne düşkündü Murat; 
hiç tereddütsüz yürüdü silahların 
üzerine. Hesap sordu. Çok sevdikleri 
muhtar Mete Sertbaş’ı hiç acımadan 
vurmuştu üniformalı bir hain.

Mete Sertbaş’ı hiç acımadan vurmuştu üniformalı bir hain. 
Muhtar yaralıydı, başka yaralılar da vardı. Bölgeye ambulans 
yanaştırmıyorlardı. Vatan için kanıyordu hepsi. Koştu; 
sadece iyilik için koştu; belki bir kanamayı durdurabilirdi. 
Sırtından vurdular Murat’ı; kendilerine yakışanı yapmışlardı. 
Kendilerine yakışan hıyanetti; Murat’a şehadetin yakıştığını 
göremezlerdi. Murat’ın düştüğü yerde, bir ülkenin özgürlük 
muradı ayağa kalktı. Hakk galip geldi kuvvet karşısında.

MURAT MERTEL

Acıbadem’de silah sesleri yükseliyor. Gecenin huzurlu 
lacivertini hain eller yırtıyor. Belli ki, insanlardan korkuyorlar, 
birbirleriyle haberleşmelerinden ürküyor, tir tir titriyor 
olmalı ürkek yürekleri. Silahların arkasına saklanmışlar. Türk 
Telekom binasını ele geçirmek istiyorlar. Kimsenin kimseden 
haberi olmasın da hainliklerini küstahça icra edebilsinler.

Bir ömür insanları ibadetle kandıran büyük nifak çetesinin 
yüzündeki maske düşmüştü çoktan. Murat da, “bana ne!” 
demeyenlerdendi. Uykuyu kendine haram edenlerden. Alıp 
kocaman yüreğini namluların karşısına koyanlardan. Üç 
evladına ve eşine değil sadece, ülkenin tüm evlatlarına, 
annelerine ve babalarına iyilik yapmak üzere durdu 
zorbaların karşısında. Kurşun geçiren bir teni vardı ama 
yüreği çelikten nice kurşunları yenecekti.

Özgürlüğüne düşkündü Murat; hiç tereddütsüz yürüdü 
silahların üzerine. Hesap sordu. Çok sevdikleri muhtar 

* Radyo Programcısı, Erkam Radyo.

Yüreği çeliği yendi
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Esnaf, 40 yaşında
İstanbul Türk Telekom binası önünde
şehit oldu.



Yakın zamanlarda Kapalıçarşı’da bir 

dükkân açmıştı; bunun mutluluğunu 

yaşıyordu. 15 Temmuz gecesi 

Cumhurbaşkanımızın çağrısını 

duyunca, evdeki herkesle tek tek 

vedalaştı. Abdest alıp namaz kıldı. 

Annesinden de telefonla helallik 

aldıktan sonra, tekbirler getirerek 

evden çıktı. Arkadaşlarıyla toplanıp, 

Türk Telekom’a düzenlenen saldırıyı 

önlemek istiyordu. Geç saatlere kadar 

darbecilere karşı direndi.

Kırk yaşında, evli ve üç çocuk babasıydı. Yakın 

zamanlarda Kapalıçarşı’da bir dükkân açmıştı; 

bunun mutluluğunu yaşıyordu. 15 Temmuz gecesi 

Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca, evdeki 

herkesle tek tek vedalaştı. Abdest alıp namaz kıldı. 

Annesinden de telefonla helallik aldıktan sonra, tekbirler 

getirerek evden çıktı. Arkadaşlarıyla toplanıp, Türk 

Telekom’a düzenlenen saldırıyı önlemek istiyordu. Geç 

saatlere kadar darbecilere karşı direndi. Arkadaşının 

yaralandığını görüp ona yardım etmek için koştu.
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Evde geçtiği yerde fırtına estiren çocuğu vurmuşlardı...

İçim kırıldı...

...

Yazlıktan ani bir kararla İstanbul’a gelmişti. O akşam olanları 
duyunca sokağa fırlamıştı. Basıldığını anlayınca, başta genç 
Acıbadem Muhtarı, arkadaşlarıyla evden 150-200 metre 
ötedeki Türk Telekom’un orada toplanmışlardı.

Önce muhtarı sırtından vurmuşlardı, sonra Murat ve 
arkadaşlarının oluşturduğu grubu taramışlardı...

Aileye o harika hediyeye kıymışlardı...

...

Cenaze törenini yaptık... Toprağa verdik... Baba evine gittim.

“Nermin Teyze nerede?” dedim.

“Mutfakta…” dediler.

Yanına vardım. Annesi dedi ki: “Oğuz, ben kime isyan 
edeyim?”

O anda diyemedim ki: “Nermin Teyze, özgürlüğümüze, 
bağımsızlığımıza, onurumuza, varlığımıza göz dikenlere…”

Sonra aşağıda baba Raviddin Enişte’nin yanına oturdum.

Dedi ki: “Ben kime ne yaptım? Herkese iyi davrandım. Herkesi, 
hepinizi hoş tuttum…”

O anda diyemedim ki: “Raviddin Abi, ateş gibi bir adam 
yetiştirdin. Adalete, hakkımıza, helalimize, umudumuza, 
aydınlığımıza, onurumuza göz dikenlere karşı tutulamayan. 
Fırtına gibi, yanardağ gibi bir çocuk…”

Ruhun şad olsun çocuk...

O sürpriz,
fırtına gibi çocuk için

Oğuz Haksever*

MURAT NAIBOĞLU

O akşam ve gece yayını yaptıktan sonra eve döndüğümde 
geldi haber. Yanımda eşim, telefonda dinlerken sarsılıyor...

...

“Murat’ı vurmuşlar…”

“Kurtaramamışlar…”

“Murat?”

“Nermin Teyze’nin Murat...”

...

Önce, Acıbadem’deki hayat dolu, kalabalık bahçeli ev 
çıkageldi hafızamdan. Yeğenlerinin müstakbel eşi olarak 
Nermin Teyzelere tanıştırıldığım günlerdi. Sonra ablalarının 
peşinden koştuğu, ailenin bir dediğini iki etmediği 7-8 
yaşlarında fırtına gibi o çocuğu hatırladım.

Aile tamamlandı diye düşündüklerinde doğmuştu...

Naiboğulları’na bir sürpriz armağandı...

* Gazeteci.
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Serbest Meslek (Ticaret), 39 yaşında
İstanbul Türk Telekom binası önünde
şehit oldu.



“Şehadet tespihinde bir inci”
Naime Erkovan*

* Yazar.

Uzun yıllardır yaşadığım, okula 
gittiğim, ekmek aldığım, fatura 
ödediğim semtin adı Acıbadem. 
Rabbimin onun toprağıyla 
benim toprağımı aynı yerden 
yarattığına inandığım bu bölge, 
her zaman huzurun ve asayişin 
sembolü olmuştur benim için. 
Güvenle geceleyin bile caddede 
dolaşılabilecek bir yer olan 
Acıbadem, 15 Temmuz’da bütün 
ezberlerimizi bozdu. Ve artık kanın 
tadını almış kaldırımlar, bir daha 
dost olmazdı kimseyle.

Mete Sertbaş’la aynı mahalleden 
olan Murat Naiboğlu, sokağa çıkın 
çağrısıyla evden ayrılıp birkaç 
adım sonra teröristle karşılaştı. “Ne 
yapıyorsunuz?” diye hesap sorunca 
düşmanın cevabı net oldu: “Vur 

onu!” Bu sözleri duyan ve belki de 
hayatında ilk kez gözlerine bakıp 
bir insanı öldürmesi istenen askerin 
eli titreyince başka birine yöneltti 
sözlerini kıdemli terörist.

Diğerinin gözü de kalbi ve aklı gibi 
karaydı; gerçek bir düşmandı yani. 
Öyle ki, emri yerine getirip taramakta 
beis görmedi Murat Naiboğlu’nu.

Arkadaşlarını arayacak kadar mecali 
vardı: “Abi beni vurdular”, diyebildi 
sadece. Arkadaşları önce bunun 
bir şaka olduğunu sandıysalar da 
koşarak sokağa geldiler.

Geldiklerinde gördüler ki, Murat 
Naiboğlu, ibadetlerin en büyüğüyle 
sokaktan ve bu dünyadan ayrılmıştı. 
Canını bir inci tanesi gibi şehadet 
tespihinin ipine eklemişti.
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15 Temmuz’a kadar birdi,
15 Temmuz gecesi bin oldu
Mustafa Aslan. 

İhanet hainleri küçültür, karanlığa gömer. O bir isimsiz 
kahraman iken şehitler kervanında sonsuzluğa ışık oldu. 
Geride bıraktığı yavrularına onur oldu; ülkesine övünç oldu. 
Onun şehadetini görüp onun gibi ölmeye, onun gibi olmaya 
koşan nice arkadaşına ilham oldu o gece Mustafa Aslan.

15 Temmuz’a kadar birdi, 15 Temmuz gecesi bin oldu Mustafa 
Aslan. Onu doğuran anneye selam olsun, onu büyüten 
babaya selam olsun. Yüce Allah geride bıraktığın hüzünlü 
eşin ve yavrularına Mevla olsun.

Şehitler ey, sizi öldü sananlar utansın. Milletimiz sizinle 
çoğalıyor; sizinle yürüyor sonsuzluğa!

Mehmet Âkif Kireççi*

MUSTAFA ASLAN

Mehmet Kaan, Furkan ve Burak isimli üç güzide yavrunun 
babası, İlkay Hanım’ın eşi Mustafa Aslan. Yirmi iki yıldır 
yüklendiği mesuliyetle milletinin güvenliği için gecesini 
gündüzüne katan isimsiz kahramanlardan… İnsanlar 
rahat uyusunlar diye yatağından, yorganından, evinden, 
yavrularından uzakta geceyi gündüzü birbirine katan, geceyi 
gündüzü unutan nice fedakâr ruhlardan...

Kim bilebilirdi ki, yıllarca dağlarda hainlerin peşinde koşarken 
ihanetin onu ülkenin kalbinde bulacağını; kim bilebilirdi ki, 
ihanetin en derinden, en yakından geleceğini; kim bilebilirdi 
ki, ihanetin düşman peşinde değil vatanın gerçek evlatlarının 
peşinde koştuğunu?.. Darbe girişimine karşı hazırlık 
yaparlarken tarihin en utanılacak sahnelerinden biri yaşandı 
Ankara Gölbaşı Özel Harekât Birliğinde: bir Türk F-16’sı 
bombaladı birliği... Vatanımızı ve vatandaşlarımızı emniyette 
tutmayı görev bilen Özel Harekât Daire Başkanlığı’na saldırdı 
hainler ve şehit oldu Mustafa Aslan.

* Öğretim Üyesi, Bilkent Üniversitesi.

Adının hakkını verdi
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Polis Memuru
47 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



10 Temmuz’da kadrosunun 
bulunduğu Tokat’tan 
Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’na eğitmen 
olarak görevlendirilmişti.
Polis Memuru Mustafa Aslan 47 yaşındaydı ve 
Tokat’ta görev yapıyordu. Evli ve 3 oğlu vardı. 
Ailesiyle evinde vakit geçirmekten hoşlanıyordu. 
Yıllardır yoğun bir şekilde görev yapıyor; emeklilik 
hayalleri kuruyordu. Emekli olunca ailesiyle 
daha çok vakit geçirecek; toprakla uğraşacaktı. 
10 Temmuz’da kadrosunun bulunduğu Tokat’tan 
Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’na eğitmen olarak 
görevlendirilmişti.
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Tanklara kaldırımdan söktüğü taşlarla karşı koydu. 
Kalabalığın toplanması için gövdesini nüve yaptı. Hain 
bombaların şarapnelleri cesaretini kıramadı, sadece tenini 
parçaladı. Yaralandığı yere ambulanslar yanaştırılmadı.

Babası anlattı: 15 Temmuz Cuma vaktiydi. Cennet üzerine bir 
sohbeti dinlemişti. “Şehit olsam da cennete gitsem” demişti.

Hacer Kocabaş Özdemir*

MUSTAFA AVCU

“Ah, bir şehit olsam!”

İktidar sahiplerine yaranmalar, mevzi 
elde etmek için takiyye yapmalar, terfi 
almak için namazdan vazgeçmeler 
hayaline bile dokunamazdı. Tanklara 
kaldırımdan söktüğü taşlarla karşı 
koydu.

Yirmili yaşlarındaydı. Hiç darbe deneyimi yoktu; 28 Şubat 
kâbusunu bile hatırlamıyordu. Mühendislik okuyordu. Gözü 
dönmüş hainlerin gasp ettiği Skorsky’den atılan kurşunlara 
rağmen düşe kalka yürüdü. Ömür boyu güçten yana olmuş, 
nerede iktidar varsa, oraya mevzilenmiş ihanet çetesinin 
tatlı çelmelerine karşı koymuş, yüksek miktardaki burs 
tuzaklarına yüz vermemişti. Delikanlıca bir ömür yaşamış 
Said Nursi’nin, kırmızı kitaplarından iman dersi alıyordu.

Tanklara karşı yürürken, Said Nursi’nin destansı eseri Divan-ı 
Harb-i Örfi’nin satırları aklındaydı. Otuz Bir Mart darbesinde, 
darbecilere karşı dimdik duran, idam sehpalarının gölgesinde 
“Zalimler için yaşasın cehennem!” diye bağıran Üstadının 
mangal gibi yüreğini koymuştu göğsüne. İktidar sahiplerine 
yaranmalar, mevzi elde etmek için takiyye yapmalar, 
terfi almak için namazdan vazgeçmeler hayaline bile 
dokunamazdı.

* DOST Tv Genel Yayın Yönetmeni.
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Üniversite Öğrencisi
22 yaşında
Ankara, Kızılay Meydanı’nda şehit oldu.



Yakup Sürücü, 29 yaşında, polis. Henüz 1,5 yıl olmuştu 
Ümmügülsüm öğretmenle evleneli. Mesleğine sevdalıydı, bir o 
kadar da gözü karaydı. Ama içinde bir yerde hep bir çocuksuluk 
vardı. Şemdinli’de öğretmenlik yapıyordu Ümmügülsüm öğretmen. 
Erzurum’da aynı mahallede tanışmadan büyümüşler ve görücü 
usulüyle evlenmişlerdi. Yakup’un tabiriyle severek evlenmişlerdi. 
“Evliliğimizin başından beri, hiç kesintisiz otuz gün yan yana 
olamadık” diyor Ümmügülsüm. “17 Haziran’da yaz tatili için 
Ankara’ya geldiğimde, o otuz günü garanti gördüm. Ama 17 
Temmuz’a ulaşamadık, yarım kaldı özlemimiz.” Hesaplar başka 
yöne çıktı.

Fethiye’ye tatile gittiler 12 Temmuz’da. Birkaç gün sonra dönüş 
yolculuğu başladı. Yolda neredeyse hiç mola vermeden gece 
yarısına doğru Ankara’ya vardılar. Evlerine girdikten kısa bir 
süre sonra Havacılık Daire Başkanlığına atılan bombanın sesini 
duyunca, mesai arkadaşıyla yaptığı telefon konuşmasından 
öğrendiler olanları. “Adam lazımdır” dedi sadece. ‘Yol yorgunuyum, 
izinliyim’ demeden Özel Harekât Daire Başkanlığına gitti.

15 Temmuz gecesi ailesiyle birlikte 
yatsı namazını kıldıktan sonra darbe 
haberini alan Mustafa “Bugün evde 
oturursak yarından itibaren bir Türkiye 
kalmayacak” deyip arkadaşlarına da 
haber etti ve evden koşar adım çıktı .
Gazi babanın şehit oğlu…

Mustafa Avcu 22 yaşında ve Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
3. sınıf öğrencisiydi. Anne ve babası akademik başarısının yanı sıra 
değerlerine bağlı bir evlat yetiştirmeyi önemsiyordu. Mustafa da 
öyleydi.

15 Temmuz gecesi ailesiyle birlikte yatsı namazını kıldıktan 
sonra darbe haberini alan Mustafa “Bugün evde oturursak 
yarından itibaren bir Türkiye kalmayacak” deyip arkadaşlarına da 
haber etti ve evden koşar adım çıktı. Babası ve kardeşi ise onun 
peşinden evlerine yakın olan Keçiören Belediyesi’ne gitmişlerdi 
ki, Mustafa’nın vurulduğu haberini aldılar. Yüksek İhtisas 
Hastanesi’ne gittiklerinde Mustafa genç yaşında çok arzu ettiği 
şehadet şerbetini içmişti.

Kısa ömrünü babasını örnek alarak yaşamıştı. Babası 1992 yılında 
vatani görevini yaparken Gazi olmuştu, Mustafa ise şehit…
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kurşun sıkıyorlar,” demiş. Eşi Semra Hanım, patlama sesleri 
duyulur duyulmaz, engellemesine rağmen gittiğini belirtiyor.

Kimliksiz pasaportsuz yaşadı bu ülkede onlarca yıl, otuz 
yıldır evliydi ve yirmi beş yaşında bir oğlu vardı. Mükafatı 
hazırlanıyormuş: 250 şehidin arasına katılırken kayda geçti. 
Nasıl da hüzünlü ve aynı zamanda onurlu ve sonuna kadar 
hak edilmiş bir ikâmet hakkı! Kalabalıkların omuzlarında, 
tekbir sesleriyle ebedi yolculuğuna uğurlandı. Ona bir kimlik 
veremesek de şehadetiyle Çengelköy Mezarlığı’na yerleşti 
ve ismi metrobüs durağına konuldu. Bir kimliği yoktu, ama 
dağılıyor ismi ülkeye, hafızalara ve mekânlara yerleşiyor.

Cihan Aktaş*

MUSTAFA CAMBAZ

Hak edilmiş vatandaşlık… 

Ona bir kimlik veremesek de şehadetiyle 
Çengelköy Mezarlığı’na yerleşti ve ismi 
metrobüs durağına konuldu.

Kamerası dışında hiç yükü yokmuş gibi çevik bir insandı. 
Neşeli, kalender, saygılı, sempatik, hoşsohbetti. Göçmendi, 
Türkiye’yi yurdu biliyordu. İstanbul çeşmelerinin aşığı olarak 
tanınırdı. Türkiye’de kaç Ulu Cami var, ondan sorulurdu. Yersiz 
yurtsuzdu, ama askerlik yapmamak için Gümülcine şehrine 
bağlı köyünden kaçarak geldiği Türkiye’yi vatanı biliyordu.

Son günlerdeki yorgunluğundan söz ediyor oğlu Alparslan. 
Halka ateş açıldığı sırada çıkıp gitmiş, ama fotoğraf 
makinesini unutmuş. Yeni eve taşındıktan sonra bir oda 
dolusu kitap kolisini açmamış. Yorgunluğu anlaşılmaz mı… 
Kaçımız sevdiği, yurdu bildiği ülkede kimliksiz yaşama 
tecrübesi üzerinden konuşabilir?

Çengelköy’de halka ateş açılırken telefon ettiğinde, “Ani 
hareketler yapma” diye uyarmış Alparslan. Kolaylıkla öne 
atılabilen biri, sürekli bir yolcu çünkü. Mehmet Şeker’e 
telefonda, “Çengelköy Karakolu’nun önündeyiz, vatandaşa 

* Yazar.
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Gazeteci
53 yaşında
İstanbul/Çengelköy’de şehit oldu.



Adı, uzun yıllar çalıştığı 
Yeni Şafak gazetesine 
gitmek için indiği 
metrobüs durağına 
verildi. Darbelerin zihni 
hazırlayıcısı olduğu 
anlaşılan ‘Kuleli Askeri 
Lisesi’ binasını çektiği 
o güzel fotoğrafın içi 
artık, güzel bir projeyle, 
vatanını seven, milletine 
bağlı insanları ağırlıyor 
olacak.

Gazeteci ve iyi bir fotoğrafçıydı. Türkiye’nin Ulucamileri’ni 
fotoğraflayarak güzel bir albüme imza attı. Onu herkes, 
Yunanistan’dan, “Yunan askeri olmaktansa vatanımda 
yaşarım” diyerek Türkiye’ye göç etmesiyle tanıyordu. 
Bu ülkenin vatandaşı olmayı yıllarca bekleyen Mustafa 
Cambaz, burada bir aile kurdu. Bu ülke için canını vermeyi 
göze aldığını ise 15 Temmuz gecesi gösterdi. O gece 
evindeyken darbe girişimi olduğunu televizyondan öğrendi 
ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla 
Çengelköy sırtlarındaki evinden çıkmak üzere ayaklandı. 
Kendisine, “Gitme” diyen eşine cevaben, “Dışarıda bu olaylar 
olurken beni evde tutamazsın” dedi ve Çengelköy’e indi. 
Telefonla irtibat kurduğu oğluna, gecenin ilerleyen saatlerinde, 
“Asker karakolu bastı. Halka ateş ediyorlar” dedi. Duyulan son 
cümlesi bu. ‘Lâ ilahe ilallah’ı ise son nefesine saklamış olmalı.

Mustafa Cambaz’a Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı 
şehadetinden sonra verildi. Adı, uzun yıllar çalıştığı Yeni 
Şafak gazetesine gitmek için indiği metrobüs durağına verildi. 
Darbelerin zihni hazırlayıcısı olduğu anlaşılan ‘Kuleli Askeri 
Lisesi’ binasını çektiği o güzel fotoğrafın içi artık, güzel bir 
projeyle, vatanını seven, milletine bağlı insanları ağırlıyor 
olacak.

Şehadetinden üç ay önce Kuleli’yi çekti.
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“Yarın her şey için geç 
kalmış olmaz mıyız?”

sarılan baba Nihat Direkli gözyaşlarına boğulurken, şehidin 
yakınları da uzun süre ağladı. Nihat Bey, “Haberlerde bu olayı 
duyunca dışarı çıkmak istedi. 3-5 defa telefonda görüştük, 
hatta tartıştık. Daha sonra çıkmak için sürekli mesaj yazmaya 
başladı. Bana ‘Baba Cumhurbaşkanı çağırdıktan sonra sokağa 
inmem gerektiğini düşünüyorum’ dedi. Ben de dizginlemeye 
çalıştım. ‘Yarın her şey için çok geç kalmış olmaz mıyız?’ 
dedi.” sözleriyle anlattı 15 Temmuz gecesini.

Mustafa, cenneti en güzel anlatan adam Bediüzzaman’ın 
adını taşıyan kabristana sonsuzluk yolcusu olarak emanet 
edildi.

Suavi Kemal Yazgıç*

MUSTAFA DIREKLI

Mustafa, cenneti en güzel anlatan adam 
Bediüzzaman’ın adını taşıyan kabristana 
sonsuzluk yolcusu olarak emanet edildi. 

Arkadaşı Veysel Kilim, Mustafa’nın şehit olmadan önce 
askerleri ikna etmeye çalışmasına ve son nefesini vermesine 
şahit oldu. Onun çevresindeki herkesin her sıkıntısına 
koşmasını anlatmak için “Sanki ondan dört-beş tane vardı” 
deme ihtiyacı duyuyordu. Veysel, 15 Temmuz’dan çok 
daha önce Mustafa’nın sohbetlerinde askere gittiğinde 
komando olmak istediğini ve orada şehitliğin kendisine nasip 
olmasını temenni ettiğine de şahit olmuştu. Şehitlik için 
Mustafa “Nerede bizde o şans?” diye hayıflanıyordu hatta. 
15 Temmuz’da ve henüz Mustafa sivilken bu dua kabul 
edildi. Mustafa, tonlarca ağırlığındaki tanklara dur deme 
cesaretini gösterdi. Gidebileceği başka ülke olmadığı için 
başka ülkelerden medet umanların yapmayacağı bir şekilde 
toprağın altına girmeyi göze aldı. Canı pahasına yola çıktı ve 
canı kabul edildi.

Şanlıurfa’da 1909 yılında inşa edilen Şehbenderiye Camii’nde 
kılındı Mustafa’nın namazı. Üzerine bayrak örtülen tabutuna 

* Yazar.
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Öğrenci, 20 yaşında
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 
şehit oldu.



O kadar cesur ve yürekliydi 
ki kesinlikle çıkmıştır 
diye tahmin ediyordum. 
Sürekli dualar ediyordum. 
Aradığımda “Merak etme 
canım benim!” demişti. 

Saçının tek teline 
kıyamazdım 
oğlumun; vicdansızlar 
başından vurmuşlar; 
bari ayaklarından 
vursalardı ya…

1996’da peygamberler diyarı Şanlıurfa’da doğdu. İstanbul’da Okan Üniversitesi İç 
Mimarlık Bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. Arkadaşlarıyla birkaç günlük bir tatil için 
yurtdışına çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak kader ona başka bir yolculuk hazırlamıştı. 
Darbe girişimini televizyondan duyunca arkadaşlarıyla kaldığı evin yakınında 
bulunan havalimanına beş arkadaşıyla koştu ve şehadet şerbeti orada kendisine 
ikram olundu.

— Esma Direkli, Kardeşi

— Dursun Direkli, Annesi
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MUSTAFA KARASAKAL
Nail Varal*

“Bahar yağmuru…”
muhtaçtır. Asâ kullanmadan denizleri yararken, suya 
ihtiyacı olmadan söndürür ateşleri. Anlam olarak hiçbir 
bilgenin veremeyeceği bilgiyi aktarır hayata. Hiçbir mevsimin 
taşıyamayacağı bir canlılığı sağar göğün göğsünden. Sesin 
gürültüsünde bunalan göğsümüze, sözün inşirahını fısıldar 
her gece.

Mustafa diridir ve diriltir hayatı. Şehitler diridir diriltirler 
hayatı.

Onların diri oluşları, bizim nefes alışverişlerimizle ilgili bir 
canlılık değildir ki, oksijen kullanmadıkları için ölü olsunlar. 
Varoluşlarını hissettirme etin sıcaklığına bağlı değil ki, 
hissetmediğin zaman ölü bilinsinler. Nasıl ki, gerçek diri 
O’nunla dirilendir ve yine nasıl ki, O’nunla dirilenler ölmez 
bir daha. Şehitler de bizim gibi ölülere hayat olacak kadar 
hayattadırlar. Çünkü Allah, bizim sahiplendiğimiz diriliği 
değil, onların sahiplendirildiği ölümsüzlüğü işaretler kitapta. 
“Allah yolunda katledilenlere ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar 
diridirler. Ancak siz bu [diriliğin nasıl bir dirilik olduğunu] 
bilemezsiniz.”(Bakara, 154)

Bir bahar yağmuru. Sürpriz bir gökkuşağının içinden 
süzülerek indi toprağa. Adı Mustafa. Sadece 17’sinde. 
Tebessümünden ümit güneşleri doğuyor. Yüreğinin 
taraçalarından kırlangıçlar kanatlanıyor.

Yağmurun dokunuşu ne ise ilkbahara, onun dokunuşu da 
öyle bir şey hayata! Eli, ayağı, sesi ve sözü yoktur aramızda 
ama nitelik ve niceliği vardır. “Ölü demeyin ona…” diyen 
“ölüden diri çıkaran” Yaratıcı olunca, bize sadece susmak 
ve anlamak için beklemek düşer. Çünkü Allah ona “Hayy” 
esmasının sırrında, ölmemek gibi bir saltanat bahşetti. Bu 
yüzden konuşmadan konuşur, dokunmadan etkiler, söz 
söylemeden ağlatır insanı. İsminin anıldığı yerde gözyaşımız 
bundandır.

Meyveye durmak için suya ihtiyacı olan bizim dünyamız. 
Biziz nefes almadan yaşayamayacak olan organik moleküller 
yığınağı varlıklar. O yaşamak için ne havaya ne de yemeye 

* Yazar.
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Öğrenci
17 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Sadece 17 yaşındaydı, lise öğrencisiydi. Babasını, daha altı aylık 
bir bebekken kaybetmişti. Annesi Ayşe Hanım’ın daha sonra 
evlendiği Muhiddin Şahbaz’dan baba şefkati görmüştü. 15 
Temmuz gecesinde TRT’de okunan sahte darbe bildirisini izleyip 
Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyduktan sonra, manevi babası, 
kardeşleri ve kuzeniyle birlikte evden çıktılar.

Evden ayrılmadan evvel, annesiyle uzun uzun vedalaştı. 
Vatanını kalbi bilen gençlerdendi. Hatırası bir milletin dirilişine 
vesile olacaktı. Genelkurmay Başkanlığı önündeki tanklarla 
savaşırlarken, bir helikopterden açılan ateşin hedefi oldu.

Sadece 17 yaşında, lise öğrencisi. 
Babasını, daha altı aylık bir 
bebekken kaybetmişti. Annesi 
Ayşe’nin daha sonra evlendiği 
Muhiddin Şahbaz’dan baba şefkati 
görmüştü.
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MUSTAFA KAYMAKÇI
Ismail Halis*

Türkiye, bugün, onlarla 
Türkiye

* Tvnet Yayın ve Program Direktörü.

Mustafa...

Şehit Mustafa Kaymakçı...

Aynı yaştaymışız Mustafa ile. Hatta komşu bile sayılırız. 
Aramızda sadece birkaç sokak varmış. Üsküdar/Hasippaşa’da 
evi. Sonradan öğrendim. Özel güvenlikçi. İnsanları koruyor, 
Çocukları, aileleri koruyor. O gece, belinde silahıyla 
gitmemişti Köprü’ye. Binlerce insan gibi, elinde sadece 
bayrağı vardı. O bayrağı korumak için gitmişti, o bayrağın 
düşmemesi için. Tanklardan açılan ateşle yetinmeyen 
teröristler, helikopterden de kurşun sıkıyorlardı. Amaçları, 
korkutmak değildi, öldürmekti, yıldırmaktı. Öldürdüler de. 
Fakat korkutamadılar, yıldıramadılar da.

Şehidin kardeşinin ifadeleriyle; “helikopterden açılan ateşle, 
mermi sağ omuzundan giriyor, iç organlarını parçalayarak, 
belkemiğinde kalıyor,” yanıbaşında bulunan insanlar da 
şahit, kelime-i şehadet getiriyor, şehit oluyor. Bu kelimeleri, 

belki teker teker yeniden okumak gerekiyor, helikopter, 
ateş, mermi, omuz, organlar, parçalanıyor, belkemiği… O 
gece, onlarca şehidin bedeni için bu paramparça kelimeler 
kullanıldı, kardeşler, anneler, babalar, oğullar, bu kelimelerle 
tanıştılar.

Bu ülkenin, Türkiye’nin omuzlarına, organlarına, belkemiğine 
kurşun sıktılar.

Ama bu ülkenin binlerce yıllık asil bedeni, acıdı, kanadı, 
yaralandı, ama direndi. Direndi ve o binlerce yıllık asil vatan, 
soylu evlatları sayesinde, vatan toprağı kalmaya devam etti.

İşte, o soylu vatan evlatlarından sadece biriydi Tosyalı 
Mustafa Kaymakçı. Üç kardeşi vardı, her zaman onların 
arkasında durmaya çalışırdı. Ailesini bir araya getirmeyi, 
mutlu etmeyi çok severdi. Cebinde 5 lirası olsa, iki buçuk 
lirasını kesin çıkarır verir, kendi aç kalır ama çevresindekileri 
aç bırakmazdı. Her ay mutlaka eşine hediye alırdı. Birine bir 
iyiliği dokununca mutlu olan insanlardandı.

Yiğit adında bir bebekleri vardı; Mustafa şehit olduğunda 
9 aylıktı. Maddi yetersizlik nedeniyle doğalgazları kesilince 
o evde kalamamışlar, oğulları Yiğit üşümesin diye, kız 
kardeşinin evinde kalmışlardı. Mustafa Kaymakçı, evde, hep 
elinde mama kavanozuyla gezerdi. Bebeğin karnı toksa da 
bu kez tabak elinde eşinin peşindeydi, ailesiyle çok yakından 
ilgilenirdi. Bebeğine son bir ayakkabı almıştı ama büyük 
geldiği için değiştiremeden şehit olmuştu.

Şehidin muhtereme eşi Kadriye Kaymakçı anlatıyor; “Oğlum, 
babası gibi olsun yeter.” Yiğit, büyüdüğünde bilecek ki, 
kahraman babası, ona uğruna şehit olunacak kadar bir vatan 
bıraktı. Mustafa Kaymakçı’ya ve tüm kahraman şehitlerimize 
rahmetle, minnetle.
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Güvenlik Görevlisi
37 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Tanklara, uçaklara, bombalara 
imanlarıyla direnen insanların ülkesi. 
Her bir şehrinde, her bir mahallesinde, 
sizi bir şehidin, bir gazinin selamladığı 
ülke. Türkiye, bugün, onlarla Türkiye. 
Türkiye, bugün, şehitlerin emanetine 
verilen sözün ülkesi: Millet Eğilmez, 
Türkiye Yenilmez.
Özel güvenlik görevlisi, 37 yaşındaydı. En değerlisi 
bir ailesi bir de vatanıydı. Çocuğuyla ilgilenmeyi 
çok severdi, eşini ve diğer herkesi mutlu ettikçe 
huzur bulurdu. Cömertti; güleryüzlüydü. Maddi 
sıkıntıları oluyordu ama son zamanlarda yavaş 
yavaş durumu toparlanmaya başlamıştı. Mutlu 
olmak zamanıydı; olmadı. Ülkenin içinde 
bulunduğu vaziyete sessiz kalamadı. Köprü’ye 
gitti, geri durmadı, silahlardan kaçmadı. Tanktan 
açılan ateş değil ama yukarıdaki helikopter ateşi 
geldi buldu onu.
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“Vatan!” diye diye çıktı düşmanın 
karşısına. Yoldaşlarını da aldı yanına. 
Kalkışımı duyduğundan beri, yumruğunu 
sıkmış, hiç dinmeyen bir öfkeyle 
arşınlıyordu sokakları. Etrafındaki 
insanlar çoğaldıkça, kalabalığın 
ağzında tekbirler yükseldikçe, gözlerini 
göğe çevirdi. Bir ümit arıyor gibiydi. 
Sanki “melek ordusu” inecekti Hendek 
Savaşı’nda olduğu gibi. Belki de bir 
rüzgâr silip süpürecekti, zorbaların 
tanklarını tüfeklerini.

MUSTAFA KOÇAK
Serra Deniz*

“Nefesi rüzgâr oldu…” 
Son veda. Eşine ve iki çocuğuna “Allahaısmarladık!” diyor o 
gece. Kim bilirdi ki, bu son veda olacaktı. O “Allahaısmarladık” 
söylenmiş tüm “Allahaısmarladık”lara “Allahaısmarladık” 
demeye geliyordu. Vedaya veda ediyordu Mustafa Koçak.

“Vatan!” diye diye çıktı düşmanın karşısına. Yoldaşlarını da 
aldı yanına. Kalkışımı duyduğundan beri, yumruğunu sıkmış, 
hiç dinmeyen bir öfkeyle arşınlıyordu sokakları. Etrafındaki 
insanlar çoğaldıkça, kalabalığın ağzında tekbirler yükseldikçe, 
gözlerini göğe çevirdi. Bir ümit arıyor gibiydi. Sanki “melek 
ordusu” inecekti Hendek Savaşı’nda olduğu gibi. Belki de bir 
rüzgâr silip süpürecekti, zorbaların tanklarını tüfeklerini.

O rüzgâr onun nefesiydi. O melekler onun duasıydı. Nereden 
bilsindi! Amacı, Külliye’ye gitmekti. Ama alçakça planlanmıştı 
her şey. F-16’lar füze yağdırdı üstlerine. Bir şarapnel 
parçasının tam kalbine isabet etmesiyle içti şehadet şerbetini 
Mustafa Koçak. Yere düştü ama vatan düşmedi. Can verdi; bin 
can oldu milletine…

* Öğrenci, Üsküdar Tenzile Erdoğan Anadolu İHL.
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İnşaat İşçisi, 34 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



İşçi, 34 yaşında, Ankara’da yaşıyordu. Eşi ve iki 
çocuğuyla beraber, huzurlu sakin bir hayatı 
vardı. Ama vatan hep öndeydi ve önde olacaktı. 
Çağrıyla çıktılar o gece dışarı arkadaşıyla beraber. 
Külliye’ye gelmeye çalışıyorlardı. F-16’lardan 
bomba yağdı üzerlerine. Bir şarapnel parçası 
isabet etti tam kalbine.

Son veda. Eşine ve iki çocuğuna 
“Allahaısmarladık!” diyor o gece. 
Kim bilirdi ki, bu son veda olacaktı. 
O “Allahaısmarladık” söylenmiş 
tüm “Allahaısmarladık”lara 
“Allahaısmarladık” demeye 
geliyordu. Vedaya veda ediyordu 
Mustafa Koçak.
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Nifakın ölüm gecesi…

diyemezdim. Desem de biliyordum ki, ardında 10 Zeynep de 
bıraksa söz konusu vatan olunca gidecekti.

Patlamadan 4-5 dakika önce aramıştı. “Kapıları kilitle kimseye 
açma, ben arayamıyorum aileme iyi olduğumu haber et” 
dedi. Onu Allah’a emanet ettim, vedalaştık... Merak etsem de 
görevde olduğundan aramıyordum. Saat 24.00’ü geçiyordu. 
Merakla beklerken belimden bir şey koptuğunu hissettim, 
dizlerimin dermanı kesildi ve kalbim yerinden çıkacak 
gibiydi. Aklıma kötü bir şey getirmek istemiyordum. Daire 
Başkanlığı’na F-16 ile bombalı saldırı yapıldığını öğrendim. 
Aradım telefonuna ulaşılamıyordu.

“Doğudayken çatışmalardan sonra defalarca onlarca kurşunu 
can yeleğinden ben çıkarttım” diye anlatıyor devre arkadaşı. 
Hain pusulardan çatışmalardan burnu bile kanamadan 
çıkmış. Keskin nişancılığını ve cesaretini biliyorum ki, o gece 
orada çatışma olsaydı yine kurtulurdu. Daha yapacak çok 
işimiz vardı, hayallerimiz vardı. Lösemili kızının iyileştiğini 
görecekti. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölürmüş ve nasıl ölürse 
öyle yeniden dirilir.

“Şehitlik bize kısmet olmaz ki! Nerde bizde o kısmet!” derdi 
hep. Ve o gecenin sabahında her Cuma olduğu gibi kendi 
ailesini ve benim ailemi tek tek arayarak herkesin Cumasını 
kutladı. Nişanlısını askere uğurlayan kuzenimi “Üzülme, 
korkma; Allah’ın verdiği nefes sayılı, 20 yıl doğuda görev 
yaptım ne malum vuslatın beni burada bulmayacağı…” diye 
teselli etmişti.

Takdire bakın ki, çok sevdiğimiz Burhaniye’mize geleceğimiz 
izin haftasında bütün Burhaniye ve Türkiye bizi karşıladı. İki 
sene hayalini kurduğumuz, ailemizle birlikte geçireceğimiz 
ilk iznimizdi. Doğum gününde çok sevdiği Burhaniye’sinde 
toprağa verildi. Şehit eşi olarak ben ve benim gibiler bu vatan 
için mutluluğumuzu ahirete bıraktık. Bizlere bıraktıkları 
emaneti ve şerefi layıkıyla taşımayı nasip etsin Rabbim. 
Şehadetin kabul ve mübarek olsun; ruhun şâd mekânın 
cennet olsun Mustafa’m.

Keziban Zeynep Serin*

MUSTAFA SERIN

* Eşi.

Mustafa, 1994 yılında girdiği Diyarbakır Polis Okulu’nda 
yetişmişti. Bursa, Şırnak, Şanlıurfa’da görev yaptı. Özel 
Harekat polisliği tam bana göre deyip her fırsatta mesleğine 
olan sevgisini anlatırdı. Ankara Özel Harekat Şube 
Müdürlüğü’ne atanmıştı. Belirli aralıklarla doğu ve güney 
doğunun hemen hemen her ilinde, Irak’ta ve İmralı’da 
görev yaptı. Zamanının çoğu sevdiklerinden uzakta geçse 
de hiç şikâyet etmedi. Emekliliği hak ettiği halde çok sevdiği 
mesleğinden ayrılmadı.

15 Temmuz günü izne ayrılmıştı. Beni, yani henüz dört 
ay önce evlendiği eşini, ilk defa baba ocağına götürecekti. 
O akşam aniden göreve çağırıldı. Üç saat önce görevden 
gelmişti, yorgundu. Hiç düşünmeden, iki dakikada hazırlandı, 
göreve koştu. Giderken sanki içine doğmuş gibiydi. O yüz 
ifadesi hiç gözümün önünden gitmiyor... Aylarca dönmeyecek 
gibi vedalaşmasına bir anlam verememiştim. “Gitme!” 
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Polis Memuru, Özel Harekat Dairesi
47 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Takdire bakın ki, çok sevdiğimiz 
Burhaniye’mize geleceğimiz izin 
haftasında bütün Burhaniye ve 
Türkiye bizi karşıladı. İki sene 
hayalini kurduğumuz, ailemizle 
birlikte geçireceğimiz ilk 
iznimizdi. Doğum gününde çok 
sevdiği Burhaniye’sinde toprağa 
verildi.
1969 doğumlu. Burhaniyeli. İki kızı var. 15 Temmuz günü izne ayrılmıştı. Uzunca bir süre Doğu’da meskun mahal operasyonlarına katılmış, iki yıl izin kullanamamıştı. Henüz 4 aydır evli olduğu eşi Keziban Zeynep hanımı baba ocağı Balıkesir’e götürecekti. Akşam üzeri aniden göreve çağırıldı. Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan hava saldırısında şehit oldu.
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bir yaprağım, ağacımın yani vatanımın devamı için yapraklar 
dökülmesi gerekiyorsa dökülebilir. Yeni yapraklar bizim 
yeşerttiğimiz umutlarla doğar.” Bu bilinçle sabaha kadar 
milletin külliyesinde mücadele etti. Kırküç yıllık hayatı 
dağınık sayfalardaki yazılar gibi bu direnmenin arasına 
giriyor ve ona güç veriyordu. Zor bir hayatı olmuştu. Ekmek 
derdinde hep sevdikleri için çalışmıştı. Bugün de çok sevdiği 
vatanı için zoru başarmaya kararlıydı. Bu düşüncelerdeyken 
hanımı telefonla aradı “İyiyim, nereye gideceğim, gitmem 
gereken yere” dedi. Sabaha kadar güzel temennilerle 
konuştular. Konuştular ama vatandaşlarıyla orada sabaha 
kadar çok zor saatler geçirmişlerdi. Umudunu kaybetmeden, 
korkusuzca… Adeta işgal güçleri gibi saldıran helikopterin 
açtığı ateşten kurtulmanın şaşkınlığını yaşarken, eve yine 
iyiyim demişti. Hiç tanımadığı insanlarla gönülden gönüle 
konuşurken verdiği mücadelenin hem yorgunluğunu hem 
de gururunu yaşıyordu. İşte o an gelmişti: Kendi vergileriyle 
aldıkları bir F-16 saldırısı, beklenmedik bir anda Mustafa’yı 
ve gönüldaşlarını şehit etti. Bu bir hayalin çağrısıydı, evet 
bu kadar temiz yaşamış olan Mustafa Solak tıpkı zorluklar 
içinde yaşamış Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’nın(sav) 
hayalinin çağrısına gitmişti. Yaprak, ağacı için dökülmüştü. 
Sıra yerine çıkacak yaprakların kendileri için feda olan büyük 
yapraklara layık olma çabasına gelmişti.

Türkiye ağaç, o ise son 
ağacın son yaprağı…

Gülenay Pınarbaşı*

MUSTAFA SOLAK

“Hayatım” dedi Mustafa eşine “hava çok sıcak, iş çok yordu, 
erken yatıyorum, saati kurmayı unutma!” Güzel oğlunu öptü, 
küçücük evinde kıvrıldı yattı. Mustafa, hayatta en çok neyi 
seviyordu? Biricik oğlunu, güzel ailesini, bir de uçsuz bucaksız 
düzlükleri, mis gibi havasıyla memleketini. Güzel duygularla 
daldığı uykudan acı bir telefon sesiyle uyandı. Rutin bir alarm 
sesi değildi bu. Sezgileri oğlu sayesinde gelişen Mustafa, 
güzel memleketinin tehlike altında olduğunu bir “Alo” ile 
hissetmişti. Ne olduğunu derinlemesine anlamasına gerek 
yoktu. Vatan elden gidiyordu. Bir an oğlunun gözlerine baktı, 
onun gözlerindeki “Sen seyirci olamazsın baba” mesajını aldı.

Türkiye’nin kalbi milletin meclisinin bombalandığını yolda 
duydu ve küçükken köyde duyduğu bir misali hatırladı, 
doğayı çok severdi: “Ağacın yaprakları ağaçtan ayrı değildir. 
Ama yapraklar geçicidir ve dökülürler, yani ölürler. Buna 
rağmen ağaç var olmaya devam eder. Asıl varlık ağaçtır. Ben 

* Yazar.
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Dekorasyoncu, 43 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Kırküç yıllık hayatı dağınık 

sayfalardaki yazılar gibi bu 

direnmenin arasına giriyor 

ve ona güç veriyordu. Zor 

bir hayatı olmuştu. Ekmek 

derdinde hep sevdikleri için 

çalışmıştı. Bugün de çok 

sevdiği vatanı için zoru 

başarmaya kararlıydı.

Dekorasyoncuydu. Evliydi, 43 yaşındaydı. 

Engelli bir oğlu vardı. Hayatını ailesine 

adamıştı. Onlar için yaşıyordu. O gece 

yorgundu. Erkenden yatmıştı. Ondan sonra 

gelen telefonla uyandı. Darbe oluyordu. Huzur 

onun için son bulmuştu. Bir dahaki uykusu 

ebedi olacaktı. Külliye’ye gitti. Gece boyunca 

cesurca mücadele etti. Ailesine haber veriyordu 

iyi olduğunu. Sabah oldu, gün doğdu. Uyuyun 

dedi eşine, sıkıntı yok. Kapattı telefonu. Hainler 

son çırpınışlarını gerçekleştiriyordu. Önce bir 

bomba sonra açılan ateş. Orada şehit oldu 

Mustafa Solak.

Ondan geriye, anıları, Fenerbahçelileri kızdırıp 

güldürmesi, doğaya olan sevgisi kaldı.
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Özel Harekât binası her zaman gittikleri halde değildi. Sıkıntı 
vardı havada ama ortada cesaret kol geziyordu. Durmadı yan 
binaya koştu. Kasım onun koşmasını karşıdaki otoparktan 
gördü. Yapması gereken en kutsal görevi yerine getirmeye 
koşuyordu. Vatanı ele geçirmek istemişlerdi, kurşunlar 
bombalar yağdırıyorlardı milletin üstüne. Vatanı kurtarmak 
gerekti. Babası onlara “vatan anneden babadan önce gelir” 
diye öğretmişti. Bir bomba patladı bu arada. Yaralı doldu 
ortalık. Kasım yaralılara yardım etti, hastaneye koşturdu. 
Kalbi kan ağlarken, yaralanan elini sardılar. Her yer ateş 
topuydu. “Babam yan binadaydı” diye teselli etti kendini, “ona 
bir şey olmaz.”

Gece, yıkık kırık, acı dolu bir sabaha dönüyordu. Her yerden 
şehit haberleri geliyordu. Millet memleketine sahip çıkmıştı. 
Darbeciler geri püskürtülmüştü. “Babam görevde”, diye 
düşündü Ahmet Kasım, “birazdan gelir.”

Gelmedi baba. Annesi, iki kardeşi beklediler, gelmedi. Gelen 
sadece bir haberdi. Dünya gözüyle acı, ahiret nazarıyla 
ebedî müjde: “Şehit oldu!” Babasının sözünü hatırladı “Önce 
İslam’a, sonra vatana hizmet edin evladım. Vatansever bir 
Müslüman olun.” Boğazına bir şey düğümlendi ama hemen 
yuttu. Vatan sağ olsundu. Babası şehit olmuş ama darbe 
başarısız olmuştu. Ona verdiği sözü hatırladı, adil bir hâkim 
ya da savcı olacaktı.

“Babam bizi ‘önce İslam’a sonra vatana hizmet edin’ diye 
yetiştirdi” diyor Kasım. Bu cümle, yedi cihanda adalet 
ile hüküm sürmüş, üç kıtada at koşturmuş bin yıllık 
medeniyetin kalbe sızan usaresiydi. Buraya kadar şerefle 
yerine getirildi bu tavsiye, bundan sonra da öyle olacak…

“Önce İslam’a…”

Binnur Feyizli*

MUSTAFA TECIMEN

Sıcak bir yaz akşamında Ankara Gölbaşı’nda ılık bir rüzgâr 
eşlik ediyor çayla beraber yapılan sohbete. Çoluk çocuk 
derken laf yine dönüp dolaşıp memleket meselelerine geliyor 
iyice demlenen sohbette. Ahmet Kasım her zamanki gibi yine 
babasının dizinin dibinde oturup onları dinliyordu. Yirmi iki 
yaşındaydı, seneye Hukuk Fakültesi’ni bitirecekti. Merttir diye 
düşündü babası için, vatanseverdir benim babam.

Derken, ılık geceye soğuk telefon sesleri karıştı. Masada 
babasının arkadaşları Özel Harekâtçı abilerin telefonları 
aynı anda çalmaya başladı. Yüzlerindeki sakin ifade yerini 
fırtınalara bıraktı. “Darbe oluyormuş!” deyip fırladılar. 
Nasıl olurdu? Eve koştular babasıyla. Akademide öğrenci 
yetiştiriyordu. Silahını aldı aşağı indi, “Sen kal!” dedi Kasım’a. 
Babasını bırakmadı Kasım. Birlikte gittiler. Yolda “Bunlar yolu 
da kesmişlerdir” dedi silahın mermisini namluya sürerken. 
Korkuyor muydu? Hayır, o babasının oğluydu.

* Yapımcı, TRT.
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3. Sınıf Emniyet Müdürü
51 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



“Babam bizi ‘Önce İslam’a sonra vatana 
hizmet edin’ diye yetiştirdi” diyor, Kasım. Bu 
cümle, yedi cihanda adalet ile hüküm sürmüş 
üç kıtada at koşturmuş bin yıllık medeniyetin 
kalbe sızan usaresiydi. Buraya kadar şerefle 
yerine getirildi bu tavsiye, bundan sonra da 
öyle olacak…
Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Tecimen 
51 yaşında, evli ve 3 çocuk babasıydı. 15 Temmuz 
gecesi silah ve görev arkadaşlarıyla birlikte 
gerekli tedbirleri aldı, görev emri bekliyordu ki… 
Kırk yıllık nifak örgütünün sinsice büyüttüğü 
nefret ateşi altında kaldı. Ateş yakamazdı 
İbrahim soyluları. Bundan sonra, Nemrut soylular 
yanacaktı.
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Engellen, yaftalan, fişlen, tahkir edil, tehlikeli görül ama 
hayata küsüp kenara çekilme; azmini koru, vatana-devlete 
düşman olma, vazgeçme, tevekkül et ve başar! Özellikle 
28 Şubat ve sonrasında İmam Hatipli olmak işte bunu 
gerektirirdi. Başka hiçbir okulda karşılaşamayacağınız, 
şehirleri farklı olsa da onları bir kılan bu ruh, tanıştıklarında 
birbirlerine birer bezm-i elest hatırasıyla karşılaşmış gibi en 
kalbi kucaklaşmayla mukabele ettirirdi.

Sonra o gün geldi; işgal kuvveti misali “Sürü halinde gezen 
sayısız tayyare” kalplere korku salmak için alçak sirto 
atarken Gölbaşı Özel Harekât Dairesi’ne de saldırdı. Haber 
hızla yayıldı. Hanımı diğer evlatlarını uyuturken o da beş 
yaşındaki evladını henüz uyutmuş bir babaydı. “Akademi’de 
patlama olmuş” deyip hanımıyla vedalaşarak dışarı çıktı 
hızlı adımlarla, bir yandan da telefonda konuşuyordu. Kartal 
Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Mustafa Yaman, dairenin 
yanındaki Şehitler Camii’nde imamdı, cemaatinin büyük 

Ali Sürmelioğlu*

MUSTAFA YAMAN

“Bezm-i elest hatırası…”

“Akademi’de patlama olmuş” deyip 
hanımıyla vedalaşarak dışarı çıktı 
hızlı adımlarla...
kısmını teşkil eden özel harekâtçı polisleri merak etmişti. 
Balkona çıkıp arkasından bakan hanımı yüzünü son bir kez 
olsun göremedi.

O meş’um geceden sonra hep şunu düşündüm: Bizleri 
yetiştiren hocalarımız bir gün şehit ve gazilerimizle böyle 
topyekûn kıyama kalkacağımızı hiç düşünmüşler midir? 
Sorabildiklerimin gözleri dolu dolu oluyor. Bu kıvanç elbet 
onların hakkı! Ve ben dünya gözüyle hiç göremediğim lakin 
mahşer günü kucaklaşmak niyazında bulunduğum Şehit 
Mustafa Yaman’ın ardından, bir hocasının söylediği şu 
sözü mırıldanıyorum: “Doğru her yerde aynı tezahür eder!” 
Şehadetin mebrur olsun kardeşim!

* Yazar.
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İmam
31 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Bir anda alev topu sardı her yanı. 
Bina üzerimize yıkıldı. Kendime 
geldiğimde, her yanım kan içindeydi. 
“Darbeyi haber alınca, Mustafa Yaman Hocamla, köy 
yollarından dolanarak Özel Harekât’a gittik. Özel 
Harekâtçı polis arkadaşlar bizim gecenin o vaktinde yollar 
tutulmuşken oraya geldiğimizi görünce, ‘Hocam hoş 
geldiniz. Bizi bugün de mi yalnız bırakmadınız!’ dediler. 
‘Bugün yanınızda olmayacağız da hangi gün yanınızda 
olacağız!’ dedik.

“Bir anda alev topu sardı her yanı. Bina üzerimize yıkıldı. 
Kendime geldiğimde, her yanım kan içindeydi. Mustafa 
yanımda uzanmış yatıyor. Kafasını kaldırdım kucağıma 
koydum. ‘Mustafa… Mustafa… Mustafa…’ diye bağırmaya 
başladım. Ellerimi yüzüne sürdüm. Sadece bir hırıltı vardı 
Mustafa’da. Uykudaki hâl gibi bir hâl vardı.

“Bizim hâlimiz, Hz. Hüseyin’in hâline benzer. Ona da 
Kerbela’ya giderken ‘Gitme!’ demişlerdi. Ama insanı kaderi 
çağırıyor. Din görevlileri, kaderini toplumun kaderine 
bağlayan insanlardır. Hasta olana yardıma koşar, ihtiyaç 
sahibi için çabalar, cenazesi olanı yalnız bırakmaz, yanından 
ayrılmayız. Sevinci olanın sevincine ortak olur, bir yetim 
olduğu zaman o yetime elinden gelen imkânları sağlar.”

— Hasan Hüseyin Alkır,
Gölbaşı Şehitler Camii Müezzini

İmam Mustafa Yaman’ın mesai arkadaşı
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İki gün boyunca haber alamadık Mutlucan’dan. Rüyamda 
görüyordum. “Üşüyorum anne!” diyordu bana. Meğer 
emanetimiz ‘soğuk’ta bekletiliyormuş. Külliye’nin bahçesine, 
sabaha doğru atılan bomba ile şehit olmuş evladım. 
Cenazesini bayrakla örtmüşler.

Son günlerde içine kapanmıştı sanki. Vedaya hazırlanıyor 
gibiydi. O yaşında çalışıp bize hizmet ediyordu. Kiramızı 
ödüyordu, eve ekmek getiriyordu. Hep hayalini anlatırdı 
bana: “Hele 18 yaşımı doldurayım, ehliyetimi alacağım, bir 
de araba alacağım, sonra bir de ev alacağım, seni arabamla o 
evine götüreceğim.” Ama 18 yaşına basamadı oğlum. Sekiz yıl 
beklemiştik doğsun diye, kısmette Mutlucan’ı Sahibine iade 
etmek varmış. “Keşke”lerle kaldık…

Her kapı çaldığında Mutlucan geldi sanıyorum. Rüyalarımda 
teselli ediyor beni: “Anne ağlama!” diyor, “sakın ağlama!”

Yıldız Kılıç*

MUTLUCAN KILIÇ

“Üşüyorum anne…”
O gece hastaydı Mutlucan’ım. Ağır grip olmuştu. Babasına 
seslendi: “Baba, bak Cumhurbaşkanımız çağırıyor.” Sıcak bir 
şeyler içirdim, yattı. Babası hemen çıktı, Ankara Emniyet’e 
doğru gitti. Kızımla beraber olanları izliyorduk. Gece yarısına 
doğru, üzerimizden geçen F-16 çok gürültü çıkardı. Uyandı. 
“Babam nerede?” dedi. “Niye beni çağırmadın?” diye sitem etti. 
Bir süre oturdu, bizimle televizyon izledi.

Televizyonda, TBMM’ye bomba atıldığı haberi gelince, “Eyvah, 
babam öldü!” diye bağırdı. Hastalığını unuttu, sokağa çıkmak 
için hazırlandı. Ne dediysek, durduramadık. Merdivenleri 
hızla indi. Pencereden seslendim. Aşağıdan yukarıya doğru 
şöyle bir baktı bana. Meğer veda bakışıymış o. Kızılay’a doğru 
yürümüş. Halasını aramış saat 03.00 sularında, “Merak 
etme ben iyiyim” demiş. Arkasından silah sesleri geliyormuş 
konuşurken. Babasıyla en son saat 05.30’da mesajlaşmışlar. 
Külliye’ye doğru yürümüş arkadaşlarıyla.

* Annesi.
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Garson, 17 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Henüz 17’sinde gencecik bir fidandı 
Mutlucan Kılıç. Anne ve babasının 
sekiz yıl süren evlat dualarının 
kabul olmuş haliydi. İsmini o 
yüzden ‘Mutlu’ vermişlerdi. Aile 
bütçesine katkıda bulunmak 
için garsonluk yapıyordu. Darbe 
girişimini hasta yatağında öğrendi. 
Babası önceden dışarı çıkmıştı. 
Babasını arayıp “Ben de gelmek 
istiyorum” dedi.
Henüz 17’sinde gencecik bir fidandı Mutlucan 
Kılıç. Anne ve babasının sekiz yıl süren evlat 
dualarının kabul olmuş haliydi. İsmini o yüzden 
‘Mutlu’ vermişlerdi. Aile bütçesine katkıda 
bulunmak için garsonluk yapıyordu. Darbe 
girişimini hasta yatağında öğrendi. Babası 
önceden dışarı çıkmıştı. Babasını arayıp “Ben 
de gelmek istiyorum” dedi. Babasının karşı 
çıkmasına rağmen Külliye’ye doğru yola çıktı. 
Babası da darbecilere karşı direndiği için bir 
türlü irtibat kuramadılar. Sabaha karşı babası 
Mutlucan’ı aradı ancak artık cevap veremezdi.
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Tankın üzerindeydi Muzaffer. Kollarını havaya kaldırıp ellerini 
yumruk yaparak Genelkurmay’ın içindeki darbecilere haykırıp 
“Yapmayın etmeyin” diyordu. Bir anda Genelkurmay’daki 
darbeciler silahlarını ateşlemiş, tankın üzerindeki insanlar 
kaçışmaya başlamıştı. Kardeşim tek başına tankın üzerinde 
dimdik duruyordu. Bu anları yayınlanan bir videodan izledim 
ve dedim ki, “Rabbim, kurşundan dahi kaçmayan bu korkusuz 
yiğit kuluna şehitliği nasip ettiğin için Sana şükürler olsun… 
Ey Rabbim, onu Hz. Hamza’ya teslim et ki, Muzaffer kuluna 
aslan avlamayı öğretsin!”

Kurşunlar bedenine isabet ettiğinde, sendeledi, çöker gibi 
oldu tankın üstünden yere dizleri üstü düştü, yüzünde hiç 
acı ifadesi yoktu, gülüyordu. Çünkü yerde melekler açmış 
kollarını bekliyordu.

Amcaoğlu Emre Aydoğdu hastaneye yetiştirmek istedi. 
Kucağında taşıdı. Sevgisini kalbinde taşıdığı kızı Tuana’nın 
adını sayıklıyordu son nefeslerinde.

Tanka karşı yumruk
Zafer Aydoğdu*

MUZAFFER AYDOĞDU

Benim kardeşim; Cafer’in, Kâzım’ın ve Sinan’ın abisi...

15 Temmuz gecesi vatanını, milletini, dinini ve namusunu 
korumak için çıktı dışarı. “Eğer bu gece çıkmazsam dışarı, 
bu olanlara dur deyip yürümezsem bunların üstlerine. Yarın 
yürüyeceğimiz hiçbir sokak dahi olmayacak. Bu hainler her 
kimse şunu öğrenecekler: Bu vatan bölünmez, bu böyle biline. 
Bu vatan uğruna hazırım ölmeye. Ana, baba, kardeşlerim, 
büyük ailem ve canımdan çok sevdiğim kızım Tuana ve eşim 
Fatma hakkınızı helal edin” deyip herkesten helallik almıştı.

Kalktı ve sokağa fırladı. Yürüdükçe içindeki belirsizlik, 
tedirginlik azaldı. Genelkurmay’ın önüne geldiğinde Allah 
kalbinden korkuyu söküp almıştı.

“Allah’ım, Sen bizi görünmez ordularınla yönlendir ve bizi 
destekle” deyip Genelkurmay’ın önünde nöbete durdu. 
Allah’ın melekleri oradaki yiğitlerin kalplerine dokunmuş 
olmalı. O nurdan varlıklar o kalabalık için dua etmiş olmalı.

* Ağabeyi.
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Sivil
36 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



“Allah’ım, Sen bizi görünmez ordularınla 
yönlendir ve bizi destekle” deyip Genelkurmay’ın 
önünde nöbete durdu. Allah’ın melekleri oradaki 
yiğitlerin kalplerine dokunmuş olmalı. O nurdan 
varlıklar o kalabalık için dua etmiş olmalı.

Tankın 
üzerindeydi 
Muzaffer. 
Kollarını havaya 
kaldırıp ellerini 
yumruk yaparak 
Genelkurmay’ın 
içindeki 
darbecilere 
bağırıyordu. 
Bir anda 
Genelkurmay’daki 
darbeciler 
silahlarını 
ateşlediler. 
Muzaffer tek 
başına tankın 
üzerinde dimdik 
duruyordu.

Muzaffer Aydoğdu evli ve güzeller güzeli bir kız çocuğu sahibiydi. Eşiyle 
mutlu, kendi hallerinde geçinip gidiyorlardı. Cumhurbaşkanımızın 
yaptığı çağrıyı duyunca bir an dahi düşünmeden eşinden ve ailesinden 
helallik isteyerek meydanlara çıktı. Genelkurmay Başkanlığı önünde 
hainlerin silahından çıkan bir kurşunun beline isabet etmesiyle ağır 
yaralandı. Hastaneye kaldırıldığında şehadet şerbetini içmişti.

Geriye milletinin vefasına emanet ettiği Tuana’sı ve Ankara’da meydana 
gelen patlama sonrası 18.02.2016 tarihinde paylaştığı sözleri kaldı: “Biz 
iyiyiz. Bize bir şey olmadı, merak etmeyin demekten utanıyor insan...”
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MÜNIR MURAT ERTEKIN
Ümmühan Atak Doğan*

Ah şu dizlerin bağı!
Evin önü kalabalıktı. Duyan gelmişti işte. Sarılıp ağlaşanlar, 
bir köşeye kıvrılıp Kur’ân okuyanlar, birazdan gelecek olan 
emaneti karşılamak için hazırlık yapanlar… Nasıl oluyor 
da oluyor, aynı mekanda zaman hem duruyor, hem hâlâ 
capcanlı sürüyordu böyle? Ellerini başının arasına aldı. 11 
çocuğundan biri, biriciği, Münir Murat’ı, daha bir hafta önce 
bayramlaşmak için ailesiyle gelmişti. Akraba buluşmaları, 
hürmetle öpülen eller, eski bayramlara duyulan özlem… 
Ve elbette anne. Yıllar önce hayatını kaybeden anneyi, 
bayramlarda rahmet ve minnetle anmamak olur mu?

Yutkundu. Susamıştı. Ama, ‘bir şey isterse hemen getirelim’ 
diye bekleşen kimseden su istemedi. Aslında yas tutmuyor. 
Aslında su da içebilir. Şu önüne getirilen yemeği bile 
yiyebilir. Ama şimdi değil. Şimdi oğlu gelecek. Binbir emekle 
büyütüp okuttuğu, polis olduktan sonra yollarını gözlediği 
oğlu, al bayrağa sarılmış olarak gelecek üstelik. Tekbirlerle, 

* Gazeteci.

‘Vatan bölünmez’ nidalarıyla, gözyaşlarıyla gelecek. Fakat 
şimdi biraz yorgun. Metin olmakla üzgün olmak arasında 
gidip geldiği için, üzerinde bir halsizlik. Fakat kesinlikle 
pişman değil. Şükürler olsun ki, oğlunu çok güzel yetiştirdi, 
ona hep destek oldu… Polis olmak istediğini öğrendiğinde 
sevinmişti. Vali olmayı kafasına koyduğunu öğrendiğinde 
de ümitlenmişti. Vatanını bu kadar seven, uğruna canını 
feda etmekten bile çekinmeyeceğini söyleyen oğlunun iyi 
niyetinden emindi. Vatanını satmayacağından emindi.

İşte göründü. İşte Sivas’a bir yiğit daha döndü. Binlerce 
insan nasıl bu kadar kısa sürede toplanmıştı da, oğluna 
eşlik ediyordu. Koşmak istedi. Ama kıpırdayamadı. Aslında 
gerçekten çok güçlü. Dünyaları devirebilir. Ama böyle dizleri 
titrerken değil. Şimdi değil. “Eşim, çocuklarım ve arabam 
burada kalsın baba, haftaya gelir alırım” demişti. Eşi, 
çocukları, arabası burada kalmıştı işte. Üniversiteli Rümeysa, 
liseli Furkan ve eşi Şerife. “Önce Allah’a, sonra bize emanetler 
artık” dedi içinden, torunlarına bakıp. Oğluna kıymet veren, 
onu başına taç eden gelinine minnet duydu. Kolay mı, bunca 
yıl her sabah uğurlarken içinin titremesi? Kolay mı, iki 
çocukla bunca yıl evi çekip çevirmek?

Al bayrağa dokundu. Daha iki ay önce Cizre’de vurulmuştu 
Münir Murat’ı. Herkese dediler, babasına diyemediler. Ne 
zaman ki, hastaneden taburcu edildi, öğrenmiş oldu. İki 
ay önce de böyle al bayrakla gelmiş olabilirdi baba evine. 
“Takdir-i İlahi!” dedi; “Bir bayramı daha birlikte göreceğimiz 
varmış.” O vakit nasıl sımsıkı sarıldıysa oğluna, şimdi de 
sarılası var ama… Yaşlılıktan mı denir, ne denir; ah şu dizlerin 
bağı!
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4. Sınıf Emniyet Müdürü
47 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Kırk yedi yaşındaki, 4. Sınıf Emniyet Müdürü 
Münir Murat Ertekin, 15 Temmuz gecesi vatanı 
için ayağa kalkanlardandı. Ülkesini çıkarları 
uğruna feda etmeyi göze alan vatan hainlerinin 
darbe girişimine karşı durdu. Olaylardan 
haberdar olduğunda bir TİM hazırlayarak 
Özel Harekât Dairesi Başkanlığı’na gitti. Fakat 
darbecilerin uçaktan attıkları bombalara 
hedef oldu ve o gece şehit edildi. Babası, eşi ve 
çocukları, bu kutlu görevi şehadetiyle taçlandıran 
Münir Murat Ertekin’in ardından, onur ve gururla 
vatan emanetine sahip çıkıyor.

İşte göründü. İşte Sivas’a bir yiğit 
daha döndü. Binlerce insan nasıl 
bu kadar kısa sürede toplanmıştı 
da, oğluna eşlik ediyordu. Koşmak 
istedi. Ama kıpırdayamadı. Aslında 
çok güçlü. Dünyaları devirebilir. 
Ama böyle dizleri titrerken değil. 
Şimdi değil. “Eşim, çocuklarım 
ve arabam burada kalsın baba, 
haftaya gelir alırım” demişti. Eşi, 
çocukları, arabası burada kalmıştı 
işte. Üniversiteli Rümeysa, liseli 
Furkan ve eşi Şerife. “Önce Allah’a, 
sonra bize emanetler artık” dedi 
içinden, torunlarına bakıp.
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İnançlı biriydi. Adil ve hakkaniyetli, naif bir kişiliğe 

sahipti. Analitik zekâsını mizah duygusuyla pekiştirerek 

yaşam felsefesi olarak hayatına geçirmişti. Araştırmacı ve 

entelektüeldi. Saygı duyulan ve sevilen bir polisti.

Annesi için hayırlı bir evlat, altı yaşındaki kızı için kahraman 

bir baba, fedakâr bir eş ve tüm sevdikleri için vefalı bir dost, 

arkadaş ve kardeş olmayı başaran ender insanlardan biriydi.

Sevmeyi ve sevilmeyi çok seven, tüm canlılara saygı duyan bir 

kişiydi.

15 Temmuz 2016 Cuma akşamı Boğaziçi Köprüsü’ne yapılan 

darbe girişiminde kalbinin tam arkasından aldığı kurşunla 

şehit olmuştur.

Ruhu şad olsun. 

Nuran Alkan*

MÜNÜR ALKAN

Vatana adanmış bir ömür
Yirmi bir yıldır büyük bir aşkla bağlı olduğu mesleği için 15 
Temmuz 2016 Cuma günü görevinin başındaydı. Kendisi 
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yakın 
korumasıydı.

Ailesini endişelendirmemek adına mesleğinin ve 
sorumluluklarının büyüklüğünden hiç bahsetmezdi.

Münür Alkan herkes için özel biriydi. Annesine, biricik 
kızına ve eşine olan bağlılığı herkes tarafından takdir 
edilirdi. Arkadaşları, dostları onun kıymetlileriydi. Çalışma 
arkadaşları, devreleri, çocukluk arkadaşları hep hayatındaydı. 
Hiç vazgeçmedi sevdiklerinden.

Alkan ailesinin çınar ağacıydı Münür Alkan. O heybetli 
ağacın gölgesinde nasıl birçok insan dinlenebiliyorsa, ailesi 
ve dostları onun merhametli yüreğinin manevi desteğini her 
zaman hissederdi.

* Kardeşi.
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41 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



18 Haziran 1975’te Tekirdağ’da doğdu. Okul hayatına Fevzi Çakmak 
İlkokulu’nda başladı. Orta ve lise öğrenimini Namık Kemal 
Lisesi’nde tamamladı. Meslek hayatına atılmak üzere İstanbul’a 
gelerek Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu’nu başarıyla bitirdi.

Görevine 1995 yılında İstanbul’da başladı. 1999 yılında şark 
görevini tamamlamak üzere Hakkari’de bulundu. 2001 yılında 
Bolu’ya atandı. İstanbul’da görevine devam ederken tahsil hayatını 
da sürdürdü. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi 
Bölümünü bitirdi.

2008’de Aylin Garip Alkan ile evlenen Münür Alkan, 2010 yılında 
Asya Alkan adında bir kız çocuğu babası oldu.

Çalışma hayatı boyunca mesleğini severek sürdürdü. Kendisine 
verilen tüm görevleri başarıyla tamamladı. Çalışma arkadaşları, 
ailesi ve yakın çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan biriydi.

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen darbe girişimi sırasında 
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı korurken Boğaziçi 
Köprüsü’nde şehit düştü. 

Münür Alkan herkes için özel biriydi. 
Annesine, biricik kızına ve eşine olan 
bağlılığı herkes tarafından takdir edilirdi. 
Arkadaşları, dostları onun kıymetlileriydi. 
Çalışma arkadaşları, devreleri, çocukluk 
arkadaşları hep hayatındaydı. Hiç 
vazgeçmedi sevdiklerinden.
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Recep Akdağ*

Necati Beyin eşi, Fazıl’ın kayınvalidesi peşlerinden ağladı. 
Gidemedim diyeydi ağlayışları.

Hep planlıydı Fazıl. Taze heyecanları vardı. Oğlu Ömer’i 
ilkokula yazdıracağı günleri bekliyordu heyecanla. Sünnet 
yaptırmayı planlıyordu. Ömer her şeyiydi onun, biriciği, 
kopyası, yaşam enerjisi.

Kuşları çok seviyordu bir de. Hep eve bir kuş almak istemişti 
ama mümkün olmamıştı. O gün, 15 Temmuz günü, evlerinin 
terasına bir kuş geldi. Çiçeklerin arasına konuverdi. Beyaz 
renkli, mor desenli bir muhabbet kuşu. Fazıl akşam üzeri eve 
kafes getirdi heyecanla. Yuvası olsun istedi kuşun. Bir saate 
yakın kuşu seyretti. Fısıldaştılar uzun uzun. Daha sonra, 
Necati Bey “Moviş” koyuyor kuşun adını. Kafes alıp baş köşeye 
yerleştiriyorlar. Bilge Hanım’ı arıyorlar. “Kuş ölecek yoksa, 
yem al gel” diyorlar.

Bilge Hanım, 15 Temmuz akşamı eve girdiğinde kuşa eşlik 
edecek iki adamı gördü karşısında. Onlar da uçacakmış o 
gece; nereden bilebilirdi!

Rüyasını hatırladı Bilge Hanım. 15 Temmuz’dan bir hafta 
öncesiydi. Türkiye-ABD arasında bir olaydan dolayı 
gökyüzünde uçaklar uçuyordu. Ama ertesi gün yine pırıl 
pırıldı gökyüzü rüyasında. Sadece biraz beton düşüyordu 
evin tavanından. Önce babasına anlattı gördüğü gün. O gece 
mesaideyken herkesle paylaştı rüyasını. Nereden bilebilirdi o 
betonun, onun iki canı, evinin iki direği eşi ve babası olacağını.

Önce Kızılay’a araba ile gitti aile. Sonra arabayı park edip 
Genelkurmay’a doğru yürüdüler. Silah seslerine, gökten inen 
amansız ateşlere aldırmadılar. Telefonlaşıyorlardı sık sık Bilge 
ile Fazıl. Normalde çok temkinlidir Fazıl ama bu defa hayli 
rahat geliyordu sesi. “Babam tanklara taş atıyor, bir görsen” 
diyor Bilge’ye ve gülerek anlatıyordu. Korkuyu korkutmuştu o 
gece. En son Bilge Hanımla helalleşti telefonda. Son sözleriydi...

NECATI SAYIN & FAZIL GÜRS

* Prof. Dr., T.C. Başbakan Yardımcısı.

Şehit oğlu Şehit Fazıl Gürs. Kayınpeder ve damat değil, baba 
oğuldular. Babası Necati Sayın ile içtiler şehadet şerbetini. 
Koltukları hep yan yana oldu yaşarlarken. Aynı yöne baktılar, 
aynı yolda yürüdüler, aynı gün sonsuzluğa adım attılar. 
Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca, hemen ayağa kalktı 
aile. Necati Bey, “Şimdi cihat vakti” dedi, “bu onların son 
çırpınışı!” Önce Fazıl ve ardından eşi Bilge atıldı gitmek için. 
“Yok”, dediler eşine aile efradı “Senin oğlun var, şimdi uyuyor 
evde ona sen bakmalısın, annesin dediler!” Usulca oturdu 
yerine Bilge. Giderken, sitemle bakan kızına son bir kez 
döndü Necati Bey; tüm tereddütlerini, sıcak tebessümüyle 
eritti kızının. O tebessümünün sonsuza kadar kızında aynı 
sıcaklıkta kalacağını bilircesine. Yaşarken şehit olmaktı 
en büyük isteği Necati Sayın’ın. “Ben yatağımda bile vefat 
etsem bilinsin ki, şehidimdir” derdi ailesine. Herkesin gitmek 
istediği cihada, Necati Sayın’ın, Fazıl Gürs’ün, Ülkü Sayın’ın 
ve Ayşe Emine Sayın’ın gitmesine karar verildi. Vehibe Hanım, 

Kuşların ardısıra
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Necati Sayın Fazıl Gürs
İnşaat Mühendisi Grafik Tasarımcı
62 yaşında 36 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldular.



Menziline ulaşmış bir ruhun istiklal 
bayrağına sarılı emanetlerine “Baba” 
ve “Dede!” diye seslenen Ömer 
milletin vefasına emanettir artık. 
Sonsuzluğun göğsüne yazılı bin 
satırlık şiir Ömer’in omuzlarında.
Genelkurmay’ın orada, ansızın arabayı sürükleyerek gelen tank 
köprüden düşürdü Necati Sayın, Fazıl Gürs ve Ülkü Sayın’ı. Ayşe Emine 
Sayın ise köprüde asılı kaldı. Bacağından yaralanmıştı, yarı baygın 
haldeydi. Köprünün dibinde gördükleri yüreğini yakıyordu. Biri babası, 
biri öz abisinden yakın gördüğü eniştesi, biri ise ablası... Köprüden 
düşmüş ağır yaralanmışlardı. Ablası Ülkü’nün şehit oldu sanılarak 
üzerinin bayrakla örtüldüğünü gördü.

Ertesi gün ailesi Necati Sayın’a hastanede ulaştı. Nefes alamıyordu, 
akciğerleri parçalanmıştı ama “Elhamdülillah iyiyim” diyordu 
çocuklarına. Fazıl Gürs’ün eşine cevabı ise ancak monitörden izlenen 
kalp atışlarıydı. Bilinci kapalıydı.

Necati Sayın, 16 Temmuz sabahı sonsuzluğa uçtu. Hastaneden teslim 
edilen gömleğinin cebinde şehit olmak için okunacak duaların olduğu 
küçük bir not kâğıdı vardı. Fazıl Gürs ise “baba”sından iki gün sonra 
Hakk’a yürüdü.

Necati Bey 62 yaşında, Fazıl Bey ise 36 yaşında idi.

Ömer, 6 yaşında, hem şehit oğlu, hem şehit torunu. Bugünlerde 
“Zaman makinesi icat edildi mi?” diye soruyor: “Zaman makinesiyle 15 
Temmuz gecesine döneceğim. Ben de babamla ve dedemle birlikte şehit 
olacağım” diyor.

Menziline ulaşmış bir ruhun istiklal bayrağına sarılı emanetlerine 
“Baba” ve “Dede!” diye seslenen Ömer milletin vefasına emanettir artık. 
Sonsuzluğun göğsüne yazılı bin satırlık şiir Ömer’in omuzlarında.

Adıyaman’da iki güzel okula yazıldı isimleri:

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Necati Sayın İmam Hatip 
Lisesi.
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Hikmet ki; habersiz olan bizdik, gafil olan onlar. Gafilmişler, 
bilmiyorlarmış.

“Baş”ının gövdesinden koparılmasına izin vermeyecek tek 
tek ve aynı zamanda yekpare milleti bilmiyorlarmış. Necmi 
Bahadır Denizcioğlu diye birini bilmiyorlarmış mesela…

Orta yaşlarında, iki kız evladın yetişmesine didinen, mütevazı 
esnafı bilmiyorlarmış. “Baş” seslenirse, gövdenin ayağa 
kalkacağını bilmiyorlarmış.

Hikâyemiz tam da budur; “BAŞ” seslendi, “GÖVDE” ayaklandı. 
O sese Necmi Bahadır da cevap verdi milletin diğer efradı gibi.

Temmuz’un sıcağına darbenin ateşinin eklendiği o gece, 
evinden çıkıp Beştepe’ye, milletin evine gitti. Helikopterden 
açılan ateşle tarandı. Vahşetin resmini çizmeye gerek yok. 
Bugün sadece Necmi Bahadır’ın ismiyle, cismiyle, ruhuyla, 
imanıyla gerçek olduğunu biliyoruz.

Onlar bilemezler, biz biliriz Necmi Bahadır ve Necmi 
Bahadırlar kimdir?

Bu toprağı bir kez daha vatan kılanlara selâm olsun.

‘Baş’ seslenir, ‘gövde’ 
ayaklanır.

Zeynep Türkoğlu*

NECMI BAHADIR DENIZCIOĞLU

İlmek ilmek dokunmuş, sabırla olgunlaştırılmış, dış akılla 
içteki kötü mayanın inşa ettiği kırk yıllık sızıntı hikâyesinin, 
“vahşetin, adiliğin bu kadarı olamaz!” dedirten delirmiş, 
çıldırmış hatta kudurmuş son hamlesi; 15 Temmuz.

Beklenmiyordu!

İhanetin bu raddesi beklenmiyordu.

Vahşetin, gözü dönmüşlüğün böylesi beklenmiyordu.

Hainin, canımı, namusumu, geleceğimi koruması için altına 
verdiğim helikopteri, tankı, eline verdiğim silahı dönüp sana, 
bana, bize doğrultması beklenmiyordu.

Benim köprümü o alçağın kesmesi, ekmeğimin, 
suyumun, hürriyetimin teminatı Meclis’imi bombalaması 
beklenmiyordu.

Aynı alçağın “Beni yaşat, devleti yaşat, hatta dünyadaki 
mazlumları da yaşat!” diyerek temsil hakkı verdiğim “Baş”ımı, 
suikastla benden almak istemesi de beklenmiyordu...

* TV Programcısı.
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Serbest Meslek, 50 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Evli, 50 yaşında, iki kız babasıdır. 15 Temmuz 
gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 
Beştepe’ye giderek devletin birlik, bütünlük 
ve düzenini hedef alan teröristlere direndi. 
Helikopterden açılan ateşe hedef oldu.
Evli, 50 yaşında, iki kız babasıdır. 15 Temmuz 
gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 
Beştepe’ye giderek devletin birlik, bütünlük 
ve düzenini hedef alan teröristlere direndi. 
Helikopterden açılan ateşe hedef oldu. Onun 
düşüşü, onurlu bir millet şiirinin son satırı oldu. 
Çelik tankların ardına sığınan korkakların ebedî 
korkusu olarak yad ediliyor adı.
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Vatanı yeniden vatan 
yapmak içindi

sıra halinde ilerleyişi, vs. Oysa bu görüntüler yanıltıcı; bu 
görüntüler çok eksik.

Kimse bize o helikopterlerin “millet burada, darbeciler 
nerede?” diye bağıran ilçe meydanındaki halkın üzerinden 
uçarak oteller bölgesine gittiğini anlatmadı. Bir helikopterdeki 
makineli tüfekçi yüzbaşının yerel emniyet güçlerince nasıl 
tabancayla vurulduğunu; ilçe emniyet müdürlüğünde de 
görevli Nedip Cengiz Eker’in sivilleri korumak için kendini 
kurşunlara siper ederek şehit olduğunu detaylarıyla 
öğrenemedik.

Saldırıya uğrayan polislere ulaşan 112 yardım ambulansına 
darbeci helikopterlerin ateş açtığını; hemşire Birgül 
Marçalı’nın o esnada cep telefonu ışığında yaralıların damar 
yolunu bulup açarak serum takmaya çalıştığını bilmiyoruz.

O gecenin şehidi polis Nedip Cengiz’le, adı duyulmayan 
gazisi Birgül hemşireyi birlikte anıyorum. Çünkü şehitlerin 
canlarıyla şahit olarak bize bıraktığı emaneti, gaziler 
nefesleriyle taşıdılar. Her kutsalı sıradanlaştıran, tek 
kullanımlık malzeme gibi tüketen çağın gözüne ‘vatan’ 
kelimesini soktular. Vatan, onların tam da gözden 
düşürdüğünü sandığı kavramdı.

Onlar ki, işgali zihinde başlatırlar. Vatanın kendisinden önce 
‘vatan’ kelimesini çalarlar. Yeryüzünden bahsederler sana. 
Dünyadan, evrenden, küresel çağdan ve küresel insandan 
söz ederler. Ama bir “yer”in yoksa dünyaya bakacak yüzün de 
olmayacağı gerçeğini saklarlar.

Yerin, yurdun niye önemlidir? Çünkü insan yolcudur ama 
yola “durduğu yer”den başlayarak çıkacaktır.

Şükür ki, tekrar tekrar öğrenilir vatan. Tam unuturken, 
unutturuluyorken kafana dank eder; çıplak, evsiz, ufuksuz 
bırakılacağını fark ettiğin 15 Temmuz gecesinde hatırlarsın.

Haşmet Babaoğlu*

NEDIP CENGIZ EKER

“15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız ilk açıklamasını 
yaptığı esnada 12 gazeteci vardı. Açıklama on dakika sürdü. 
Açıklamayı ben sosyal medya üzerinden canlı olarak 
yayınladım. Açıklama sonrası Marmaris’te binlerce kişi 
Cumhurbaşkanı’mızın oteli önünde toplanmaya başladı.”

Yerel medyadan Temel Irmak böyle anlatıyor. 
Cumhurbaşkanı’nın “meydanlara ve havaalanlarına 
toplanma” çağrısını... Irmak’ın Facebook sayfasından izleyip 
birbirini haberdar eden binlerce Marmarisli hemen sokaklara 
dökülmüş. Cumhurbaşkanı otelden ayrılıncaya kadar 
kalabalık orada beklemiş.

Hani o unutturulmak istenen “15 Temmuz ruhu” var ya, tam 
da bu işte! O gece görüntülenmeyenler. TV’lere o geceden 
yansıyan Marmaris görüntülerini hatırlayın. Soluk sokak 
lambaları, ıssız sokaklar, otel yakınlarına inen darbecilerin 
helikopteri, ağır silahlarla donanmış bir takım askerlerin tek 

* Yazar.
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Polis, Muğla Emniyet Müdürlüğü
41 yaşında
Muğla/Marmaris’te şehit oldu.



Hani o unutturulmak istenen  
“15 Temmuz ruhu” var ya, tam da bu 
işte! O gece görüntülenmeyenler. TV’lere o 
geceden yansıyan Marmaris görüntülerini 
hatırlayın. Soluk sokak lambaları, ıssız 
sokaklar, otel yakınlarına inen darbecilerin 
helikopteri, ağır silahlarla donanmış bir 
takım askerlerin tek sıra halinde ilerleyişi, 
vs. Oysa bu görüntüler yanıltıcı; bu 
görüntüler çok eksik.
Polis memuru Nedip Cengiz Eker 41 
yaşındaydı. Şark görevini tamamlamış ve 
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 
görev yapmaktaydı. Kendisi gibi polis 
olan bir sevdiği vardı; yakında düğün 
yapmayı planlıyorlardı. 15 Temmuz 
gecesi teröristlerce Cumhurbaşkanımızın 
konakladığı otele gerçekleştirilen saldırıda 
şehit oldu.
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parçaları geliyor, gene ayaktan alıyor darbeyi, o yüzden de 
dışarı çıkamıyor, yangının ortasında kalıyor.

Babası o kaçak teröristten ‘gavur’ diye söz ediyor, doğru 
diyor, sürünsün istiyor, haklı. Nice fidana balta olup inenler, 
sürüm sürüm sürünsün… Vatansız, çaresiz kalsın. Bunlar o 
kahramanları geri getirmese de, yürek soğur.

Düğün dernek kurulmuş gibi, Kahramanmaraş’taki baba 
ocağı, insan seli, bayraklarla donatılmış. Babacığının bir 
gözü yaş dökmekten kapanmış, diğeri ağlamayı sürdürüyor, 
yüzü vakur, ama, bağrı yanıyor. Ananın ve bacının da öyle… 
Tarsus’ta bir okula şehidin adı veriliyor, o ev artık onsuz, 
gelinsiz-toysuz. Gene de ailesinin ve Kahramanmaraşlıların 
yüzünde anlatılmaz bir vakar…

Kimine işte böyle, geleceği ve içinden geçilmekte olan 
karanlığı aydınlatmaya, meş’ale olmak yazılır, ne mutlu… 
Gene de anayı, bacıyı, babayı görünce insanın içi nasıl sızlar, 
bir evden bir oğulun ayağının kesilmesini, sesinin silinmesini, 
evladın toprağa göğ ekinmişçesine biçilip koyulmasını 
düşününce…

Bunlar malum oluyorsa eğer, ‘bin defa dünyaya gelsem, 
gene insanım, vatanım için ışık olmayı, meş’ale olup yanıp 
tütmeyi, şehadeti seçerim’, diyor olmalı…

Ayşe Kilimci*

NIYAZI ERGÜVEN

“Bin defa dünyaya gelsem, 
yine…”

Demokrasiye, bağımsızlığa güvenin, koruyuculuğun 
karşılasın, bulunduğun alemde.

Ömrünün başında, hayata karışmadan, çoluk çocuğa 
karışmadan daha, toprağa karışmak yakıştı mı? Ya bir ülkeye, 
o ülke insanlarına işgal, yakıştı mı, kapıkulu olduğu ülkeler 
emriyle, kendi küçük hırslarına köle olup, üstümüze saldığı 
üç beş hasta ruhlu marifetiyle?

Yakışmadı diyorsun, duyuyoruz, Kahramanmaraş’ın 
kahraman evladı… Susarak ve ölerek dediğiniz her şeyi 
duyuyor; sayenizde bağımsız, diri, ayakta ve her vatandaşıyla 
omuz omuza olan bu millet.

Beş kardeşten biri, henüz bekar, mesleğine tutkun, beş 
ay önce Diyarbakır Sur operasyonunda yaralanmış, 
kasığından ve ayaklarından. Raporunun bittiği gün şehadetle 
randevulaşıyor. Hava saldırısında ayaklarına şarapnel 

* Yazar, Sosyal Hizmet Uzmanı.
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Polis Memuru
26 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Cuntacı askerlerce yapılan hava 
saldırısında göreve başladığı gün 
her iki ayağına da şarapnel parçası 
isabet etmesi nedeniyle yaralandı. 
Yaralı olduğu için yangından 
çıkamadı, ateşin ortasında 
İbrahimce bir gül bahçesi oldu 
hatırası.
Yirmi altı yaşında Özel Harekat polisiydi. Beş 
ay önce Diyarbakır Sur ilçesinde devam eden 
meskun mahal operasyonlarında yaralanmıştı. 
Tedavi süreci tamamlanmış ve kadrosunun 
bulunduğu Ankara’ya dönmüştü.

15 Temmuz gecesi yani raporunun bittiği gün 
darbe girişimi nedeniyle göreve çağırıldığında, 
hızla hazırlanıp Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda hazır bulundu. Cuntacı askerlerce 
yapılan hava saldırısında göreve başladığı gün 
her iki ayağına da şarapnel parçası isabet etmesi 
nedeniyle yaralandı. Yaralı olduğu için yangından 
çıkamadı, ateşin ortasında İbrahimce bir gül 
bahçesi oldu hatırası.
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“Gök ekini biçilmiş gibi…”

Cepheden yana ne tereddüdümüz, ne endişemiz, ne 
korkumuz vardır.

Oğuzhan Yaşar, o cephenin korkusuz kahramanlarından, 
zorbaların yürekliliğini hesap edemediği yiğitlerden. 
Genç; henüz 24’ünde. Hayallerinin, hülyalarının en güzel 
günlerinde. Gönlünde belki bir güzel yar, belki bir araba, belki 
bir iş planı var besleyip büyüttüğü. Ama değil mi ki mesele 
memleket meselesi, ne gözü gördü başka bir şey ne gönlü. 
Silip atıp gönlünden her şeyi sokağa çıkmak istedi ve kimse 
mani olmasın diye yalan söyledi. “Bir arkadaşıma gidiyorum” 
dedi anne-babasına. Televizyon başında gece bitmezdi, bir şey 
yapmalı hem de hemen yapmalıydı. Önce sokağa çıktı. Sonra 
tankların üzerine, sonra ağır yaralı olarak hastaneye gitti, en 
son cennete uçtu Oğuzhan. O son gecesinde Rabbi, söylediğini 
doğru çıkardı. Bir arkadaşına gitti Oğuzhan; Güzeller Güzeli 
Peygamberi’ne gitti. Gül’e Gül’e gitti. Güle güle.

Oğul Oğuzhan değil artık Yiğit Oğuzhan, Kuzen Oğuzhan değil 
artık Cesur Oğuzhan, Yeğen Oğuzhan değil artık Kahraman 
Oğuzhan...

Gençlerle ilgili konuşanlar, araştırmalar yapanlar Oğuzhan’ı 
bilmeden tanımadan konuşmasınlar. Gençlere dair olumsuz 
bir şey söyleyecek olanlar Oğuzhan’ı düşünsün, dillerini 
ısırsın. Gençlerle ilgili ümitlerini kaybetmek üzere olanlar 
Oğuzhan’ı hatırlasın, ümitlerini tazelesin.

Yûnus diyesi “Bu dünyada bir nesneye, yanar içim göynür 
özüm/Yiğit iken ölenlere, gök ekini biçmiş gibi...”

İçimiz yanıyor, kalbimiz kanıyor ama biliyoruz ki, Oğuzhan 
yiğit iken öldü ama yiğit gibi öldü. Dünya rüyalarını 
gerçekleştiremedi belki ama çok kimsenin rüyası oldu. 
Kahramanı var mıydı bilmiyoruz ama bu toprakların 
kahramanı oldu.

Mehmet Dinç*

OĞUZHAN YAŞAR

* Klinik Psikolog.

Bir gece ama her geceden farklı.

Bir gece ama her geceden zor.

Bir gece ama her geceden acı…

Üzüldük, gönlümüz daraldı, kalbimiz parçalandı o gece. 
Belirsizlikler yaşadık, vatanımız için kaygılandık, milletimiz 
için üzüldük. Ama korkmadık hiç, endişe etmedik canımız 
için, tereddüt etmedik sokağa çıkmak için. Sinsice 
hazırlanmış bir darbe, kimsenin hayal bile edemeyeceği 
fedakârlık ve cesaret örnekleriyle bertaraf edildi. Bu tecrübe 
gösterdi ki, biz korkak değiliz, bu tecrübe gösterdi ki, biz hain 
değiliz, bu tecrübe gösterdi ki, biz bencil değiliz. Şükürler, 
şükürler, şükürler olsun.

Bu toprağın insanları, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle 
kalbini halen muhafaza etmektedir. O kalp, vatan için, millet 
için, ezan için, bayrak için, din için, iman için atmaktadır. 
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Mağaza Çalışanı, 24 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Bir mağazada çalışıyordu; 24 yaşındaydı. 
Erzurumlu. 15 Temmuz gecesi evdekilerin 
karşı çıkacağını düşündüğü için, “Bir 
arkadaşıma gidiyorum” dedi. Fakat 
Külliye’ye gitti, milli iradeye sahip çıkmak 
için direnenlerin arasına karıştı.

Bir mağazada işçi olarak çalışıyordu. Yirmi 
dört yaşındaydı. Erzurumlu. 15 Temmuz gecesi 
evdekilerin karşı çıkacağını düşündüğü için, “Bir 
arkadaşıma gidiyorum” dedi. Fakat Külliye’ye 
gitti, milli iradeye sahip çıkmak için direnenlerin 
arasına karıştı. Bir tankın üzerine çıkıp, darbeci 
bir askeri polise teslim ederken ağır yaralandı. 
Kaldırıldığı hastanede 18 gün tedavi gördü; 
sonrasında şehit oldu. “Arkadaş”ına gitti, sahiden. 
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Burcu Sarıduman*

Aytmatov’un “Gün olur, asra bedel!” dediği o gün gelip çatıyor. 
Evi az aşağıda; dönmüyor. Vatan’ını ‘ev’i biliyor bu defa.

“Bak sen, sokağa çıkma yasağı ilan etmiş küstahlar!” 
Sokağın kime ait olduğunu gösterecek millet; dar getirecek 
meydanları hainlere. Biraz sabır. “Sakın sokağa çıkma, hele 
Köprü’ye doğru hiç gitme, ölürsün!” diyor bir arkadaşı. 
Onur’lu cevap geliyor hemen: “Ölürsem de vatanım için 
ölürüm!” diyor. “Önden gitmeyi severdi zaten” diyor annesi. 
“Atılgandı. Bayrak için, vatan için koşardı.”

Kısıklı’ya çağırıyor annesini babasını kardeşini. “Kucaklaştık” 
diyor annesi. Cenneti kucaklar gibi bir kucaklaşma. Gül 
kokulu. İğde esintili. Menekşe renkli.

Hemen yola düşüyor, Köprü’ye doğru hareketleniyor 
Nişanlısını arıyor bir ara, helalleşmek istiyor: “Beni 
seviyorsan, gitme!” diyor nişanlısı. Onur’lu cevap geliyor 
yine: “Seni seviyorum ama vatanımı daha çok seviyorum.” 
Köprü’nün ayağına kadar yaklaşıyor; gişelere kadar varıyor. 
“Fazla ileri gitme!” diyenlere cevabı şu: “Önden gidenler şehit 
olur, geri kalanlar onurlu yaşar.”

“Seni seviyorum ama 
vatanımı daha çok 

seviyorum.”

ONUR ENSAR AYANOĞLU

Bir adı Onur, bir adı Ensar, 27 yaşında. Huzurun adresi olan 
evlerin inşası için ter döküyor. Vinç operatörlüğü yapıyor. Yeni 
sevdalı. Taze nişanlı. Düğün hazırlığı yapıyor. İşten dönerken, 
annesini arıyor. “Yolları kapatmışlar anne” diyor, “yürüyerek 
geliyorum, sen merak etme.”

Çok geçmeden geliyor haber. Köprü’nün kapatılışı da, 
F-16’ların alçak uçuşu da anlaşılıyor. Ülkenin birliğini 
çekemeyen, milletin iradesine tahammül edemeyen meşum 
örgütün işi bu. Bugünlerde yetişkin olan herkesin içinden 
geçerek büyüdüğü o uğursuz kelime: “Darbe!” Nifak örgütüne 
yakışan da bu, zorbalık! “Hadi oradan!” diyor Onur Ensar.

Kısıklı’ya doğru yürüyor, evine giden yol üzerinde zaten 
Kısıklı. Kalabalık giderek çoğalıyor. Direnç keskinleşiyor. 

* Halkla İlişkiler Uzmanı.
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Vinç Operatörü
27 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Yaralılar için eğildiğinde yağmıştı 
kurşunlar Onur Ensar’ın gövdesine. 
Kardeşi Oğuz da yaralanarak gazi 
oldu.

“Adını Ensar koyduk ya…” diye anlatıyor annesi Ferda Ayanoğlu. 
“Ensar ruhluydu oğlum. Çok cömertti. Herkese yardım etmek 
isterdi. Yardım isteyenin işini çözene kadar uğraşırdı. Kendinde 
yoksa da bir başkasından bulur, muhtacı mutlaka sevindirirdi. 
İsteyeni geri çevirmezdi.”

Kardeşi ve babasıyla birlikte vardılar Köprü’ye. Bir ara koptu 
babasının yanından. Adını değiştireceği Köprü’de tankların tam 
karşısına dikildi. Gişelerin önünü nöbet yeri bildi. Ribata durdu. 
Vurulanlar oldu tank ateşiyle ve keskin nişancı kurşunlarıyla. 
Oradaki yaralılara yardım etti kardeşiyle birlikte. O sırada, 
babası vurulduğu için ‘baba!’ diye feryat eden bir kızın yürek 
parçalayıcı sesini duydu. “Tamam kardeşim, babanı alacağız 
oradan” diyerek diğer direnişçilerle beraber koştular. “Geri 
gelin!” dedi babası. “Tamam baba, gelirim” diyordu yaralıya 
koşarken. Bu son sözüymüş meğer. Sonra cevap vermez oldu 
telefonu. On beş dakika sonra telefonu başkası açtı babasına: 
“Amca,” dedi, “telefonun sahibi vuruldu.”

Yaralılar için eğildiğinde yağmıştı kurşunlar Onur Ensar’ın 
gövdesine. Kardeşi Oğuz da yaralanarak gazi oldu.

“Saatlerce aradım, kimse telefonlara cevap vermedi” diyor Ferda 
Hanım. “Meğer bana söylemek istememişler. Onur’um uçmuş 
çoktan…”
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Burak Bakıcı*

ONUR KILIÇ

Köprü’ye gidiyor, nefes nefese. On beş 
yirmi adım gittikten sonra, keskin nişancı 
tarafından vuruluyor. Tam kalbinden 
vuruluyor. Onur’un vuruluşuyla 
kalabalık coşuyor, tek yürek oluyor. 
Direnç zirveleşiyor.

“Cenazesini görmeye geldik İstanbul’a” 
diyor babası. “Tebessüm halindeydi. 
Annesi sarıldı, ağladı. Oğlum kapat 
gözlerini dedi. Öylece gözlerini kapattı.”

Babasının biriciği. Sımsıcak evlat tadı. Tayyip Erdoğan 
hastasıydı. Uyuyamıyordu bazen. “Reis’e haksızlık yapılınca, 
sinirimden uyuyamıyorum” diyordu. “Diyarbakır’da PKK’yı 
tuzağa düşürdüğümüzde, birileri koruyordu” diye uzun uzun 
anlatıyor babasına. Subaylara karşı gelmek istemiş o sıralar. 
Sonra geri göreve almışlar. Haksızlıklara tahammülü yoktu.

“Vatan elden gidiyor, hainler devletimize el koydu. Hakkını 
helal et. Her tarafı istila ettiler. Genelkurmay Başkanı’nı 
tutukladılar” diyordu. Ağlayarak konuşuyordu o gece. 
“Sakinleş oğlum!” diyor babası, ama faydasız. “Gidiyorum!” 
diyor sonunda. “Hayırdır, nereye gidiyorsun?” “Vatan elden 
gidiyor, ben göreve gidiyorum.” “Sen git, ben de Rize meydana 
iniyorum.”

Köprü’ye gidiyor, nefes nefese. On beş yirmi adım gittikten 
sonra, keskin nişancı tarafından vuruldu. Tam kalbinden 
vuruluyor. Onur’un vuruluşuyla kalabalık coşuyor, tek yürek 
oluyor. Direnç zirveleşiyor.

“Cenazesini görmeye geldik İstanbul’a” diyor babası. 
“Tebessüm halindeydi. Annesi sarıldı, ağladı. Oğlum kapat 
gözlerini dedi. Öylece gözlerini kapattı.”

* Sosyal Medya Uzmanı.

Milletin Onuru
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Taksici
23 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Polislerin ilerlemesine engel 
olması üzerine, askerliğini 
tank şoförü olarak yaptığını, 
tankları cuntacı askerlerden 
alabileceğini söyleyerek izin 
aldı. İlerlediler... Köprü’nün 
başını tuttular.

Rizeliydi, 23 yaşındaydı, taksi şoförüydü, bekârdı. 
15 Temmuz’dan üç gün önce anne ve babası 
Onur’a kız istemek için memleketleri Rize’ye 
gitmişti. Tüm ısrarlara rağmen Onur anne 
babasıyla gitmemiş, “Siz gidin birkaç gün sonra 
gelirim ben” demişti

Darbeye kalkışıldığı haberini alan Onur, babasını 
arayıp helallik istedi ve amcasıyla birlikte 
önce Kısıklı’ya çıktı. Polislerin ilerlemesine 
engel olması üzerine, askerliğini tank şoförü 
olarak yaptığını, tankları cuntacı askerlerden 
alabileceğini söyleyerek izin aldı. İlerlediler... 
Köprü’nün başını tuttular. Babası da Rize’de 50 
araçlık konvoyla vatan savunmasına çıkmıştı. 
Babası, geç vakit, eve döndüğünde kalabalık eş 
dost tarafından karşılandı. Kanser hastası olan 
ağabeyine bir şey olduğunu sandı ancak haber 
İstanbul’dandı.

Onur’un adının önüne onurlu bir ‘şehit’ kelimesi 
eklenmişti.
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ORHUN GÖYTAN
Betül Nurata*

“Anneme varamadık...”

* Öykü Yazarı.

İki metre boyum, yüz otuz kilom ve geniş omuzlarımla 
bana bir dev diyebilirsiniz, ama annemle babamın minik 
bebeğiydim ben. Bebeğiydim onların. Yüzüme bakmalara 
doyamazlardı. Baktıkça sevinirlerdi, anlam veremezdim.

“Senin de çocukların olsun, anlarsın,” diyordu gözleri. 
Anlamam imkânsız.

En güzelleri yaşadım daima. Hayallerden, umutlardan, nice 
beklentilerden örülü bir hayatım vardı herkes gibi. Gidişimle 
hepsi bir anda yıkıldı. Geride dipsiz bir ızdırap bıraktım. 
Üzgünüm.

Okudum, büyüdüm, çalıştım. Mevsimler geçti. Otuzaltıma 
bastım. Yaz geldi sonra, Temmuz’un tam ortası, kışa daha çok 
var diyordum, kışa daha çok var…

Sonra o gece, işte siz de biliyorsunuz artık, kendimizi ateş 
hattında bulduk abimle. Abim Kenan’ı anmadan nasıl 

geçerim. Beraber şahit olduk her şeye. İyi ki, kurtuldun abim, 
seni kurtarana sonsuz teşekkür…

Babam demişti aslında. “Çıkmayın çocuklar, çıkmayın. Sakın 
çıkmayın!”

Sözünü dinlemedik, ama keşke demenin faydası var mı 
babam? Su akacaksa geçilmiyor ki önüne. Ok yaydan çıkınca 
bir kere…

Annemin yanına varmak için çıkmıştık yola.

İlk kurşunu abim aldı. Abim gaza basıyor, basıyor, ama 
ilerlemiyor araba. “Abim gaza bassana” diyorum. “Abim 
hadi gidelim” buradan. Bir araba başka ne işe yarar ki zaten. 
Gitsene be araba!

O çaresizliği anlatamam size. Araba hiçbir yere gitmedi. 
Anneme varamadık. Beni de vurdular.

İndim arabadan. Umudum vardı! Masumduk sonuçta.

“Biz düşman değiliz ki! Bizi neden vuruyorsunuz?” Neden, 
neden, neden…

İçimde biriken kelimeler düğüm düğüm boğazımda. Ah bir 
haykırabilsem!

Ne kadar safmışım. Son isteğimi bile sormadılar. Tam 11 
kurşunla vurdular.

İşte o zaman bir ses yükseldi benden. Şaşkındım, oyun değil, 
film değil, tam 11 kurşun…

“Of anam of” dedim en son. “Öldüm ben, öldüm!”

***

Mademki burada, tam da bu sayfadayım, hadi son isteğimi 
sorun bana. Hakkım var buna. Var, değil mi?

Çok değil, küçük bir dua. Bu sayfaya gözü değen, eli değen 
herkesten küçük bir dua bekliyorum, Orhun’unuz için küçük 
bir dua…
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Turizmci, 36 yaşında
İstanbul Türk Telekom binası önünde
şehit oldu.



Otuz altı yaşındaydı. 15 Temmuz gecesi ağabeyi 
ile birlikte işyerindeydiler. Darbe girişimini 
televizyondan öğrendiklerinde, babaları Gültekin 
Göytan’ı telefonla aradılar. “Sakın çıkmayın” 
tavsiyesi üzerine bir müddet beklediler ancak 
daha sonra anneleri Şennur Göytan’ın yanına 
gitmek için yola çıktılar. Acıbadem mahallesine, 
Türk Telekom binası önüne geldiklerinde, içinde 
bulundukları araçları darbeci askerler tarafından 
tarandı. Ağabeyinin bacağından yaralandığını 
gören Orhun Göytan, gaz pedalına basmak için 
eğildiğinde kurşunlara hedef oldu. Yaralı olarak 
arabadan çıkıp, askerlere, “Bize ateş etmeyin” dedi 
fakat bir asker yaralı haldeki Orhun Göytan’ın 
yanına gelerek, üzerine 11 el kurşun sıktı.

Ağabeyinin yaralandığını gören 
Orhun Göytan, gaz pedalına 
basmak için eğildiğinde 
kurşunlara hedef oldu. Yaralı 
olarak arabadan çıkıp, askerlere, 
“Bize ateş etmeyin” dedi fakat 
bir asker yaralı haldeki Orhun 
Göytan’ın yanına gelerek, üzerine 
11 el kurşun sıktı.
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Son koşu

eşyalar, insanlar, mekânlar, günler oluyor, ömür boşa akıp 
gidiyor. İşte o anlarda hatırlamamız gereken bir insan var 
artık: Osman Arslan...

Osman Amca o gece işini gücünü, zevkini keyfini bir kenara 
bıraktı. Elli üç yaşının ağırlığına, aksayan ayağının acısına 
rağmen kendiyle alakalı bütün gerçekleri ve gerekçeleri 
altüst edip en üste milleti koydu, memleketi koydu. Tüm fizik 
kurallarını unuttu, imanını hatırladı, hatırlattı. Televizyon 
başında ah vah etmeden, pencereden bakıp “birileri bir şey 
yapsa!” diye beklemeden, telefonlara sarılıp oradan buradan 
haber istemeden en sıcak bölgeye koştu. Genelkurmay 
Başkanlığı’nın önüne gitti.

Hiç vakit kaybetmeden, kimseyi gözlemeden, kimseye 
aldırmadan, kimseden etkilenmeden meydana çıktı. 
Ebabil gibi tanklara karşı taşlar kuşandı. Etrafındaki kimi 
kardeşimizin üzerinden tank geçti, kimisi keskin nişancı 
kurbanı oldu, kimisi bomba yedi. Osman Amca, buna 
rağmen mücadeleye devam etti. Yanındakinin vücudunun 
parçalandığını gördüğü halde, kanlar içindeki şehitleri usulca 
bayrakla örterek, hedefine koştu. Gözü kara, gönlü aydın bir 
şekilde devam etti mücadeleye. İnsanlığa ders oldu.

Herhangi bir takvim yaprağı değil artık 15 Temmuz; bir diriliş 
destanı, bir kurtuluş mücadelesi, bir bağımsızlık, fedakârlık 
ve kahramanlık eşiği. İmanın arzın sayfasına kazınan imzası. 
Açık, apaçık bir şahitlik belgesi. Osman Amca o imzanın ince 
bir çizgisi.

Görenler anlatıyor: Kucağında taşlarla 17’lik delikanlı gibi 
koşuyordu Osman Arslan. Kimse Osman Amca’nın doğuştan 
bir ayağının aksak olduğunu söyleseler inanmazdı. O gece 
inanılmazı başaranlar ‘olmazları olduran’ Rahmân’ın 
misafiriydi. Koşuşu öyle bir koşuştu Osman Arslan’ın. Hep 
hayal ettiği hacca gider gibi. Safa-Merve arasında koşar gibi. 
Hacer gibi; milletinin İsmail’lerine serin bir zemzem müjdesi 
olmak ister gibi…

Mehmet Dinç*

OSMAN ARSLAN

Zor bir hayat yaşıyoruz.

An geliyor kalbimiz ağırlaşıyor, taşıması zorlaşıyor, daraldıkça 
daralıyor, sıkıştıkça sıkışıyor, sevmeye sevilmeye enerjisi 
kalmıyor, güvenmeyi inanmayı tüketiyor, şüphelerle nefretle 
doluyoruz.

An geliyor aklımız aleyhimize çalışıyor, kötü düşüncelerden 
kendini kurtaramıyor, felaket senaryolarına sürükleniyor, 
tefekkürü kaybediyor, tasavvurumuz kararıyor ve 
tahayyülümüz kirleniyor.

An geliyor kimseye faydamız olmadığı gibi kendimize 
de faydamız olmuyor, kimseye inancımız kalmadığı 
gibi kendimize de inancımız kalmıyor, kimseye güven 
duymadığımız gibi kendimize de güven duymuyoruz. 
Doğru işler yapmaya enerji, hakikati söylemeye heyecan, 
hasbi ilişkiler kurmaya güven, güzel günler görmeye inanç 
bulamıyoruz. Hayatımız; kendini tekrarlayan işler, ilişkiler, 

* Klinik Psikolog.
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İşçi Emeklisi
53 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Ailesinin itirazına rağmen, “Ben bu 
salâların susmasına izin vermem” 
diyerek camilerden okunan salâ 
sesleriyle birlikte evden çıktı. Bir ayağı 
aksayan ve o güne kadar koşabildiğini 
görmeyenler, göğsüne doldurduğu 
taşlarla bir tankın peşinden ‘kurşun 
gibi’ hızla koştuğuna hâlâ inanamıyor. 
Çorumlu işçi emeklisi, 53 yaşında. Hayali bir gün şehit olmaktı. 
Yakın zaman önce umreden dönen ve tek arzusu hac farizasını 
yerine getirmek olan Osman Arslan, bu yaşından sonra, hiç değilse 
o mübarek topraklarda şehit olmak istiyordu. 15 Temmuz gecesi 
darbe girişimini haber aldığında, müjdelenmiş gibi ayağa kalktı.

Ailesinin itirazına rağmen, “Ben bu salâların susmasına izin 
vermem” diyerek camilerden okunan salâ sesleriyle birlikte 
evden çıktı. Bir ayağı aksayan Osman Arslan’ın o güne kadar 
koşabildiğini görmeyenler, göğsüne doldurduğu taşlarla bir 
tankın peşinden ‘kurşun gibi’ hızla koştuğuna hâlâ inanamıyor. 
Arzuladığı şehitlik mertebesine, Genelkurmay Başkanlığı önünde 
erdi.
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T. Harun Arpacı*

Kaderi Peygamberimizle(sav) ortak bir şehit, Osman! Adının 
sahibiyle haşrolasıca!

Osman, hainlerin girişimini duyar duymaz körleşmiş, 
sağırlaşmış, leşleşmiş bedenlere Hakk’ı anlatmaya koştu. 
Milletin emeğiyle alınan helikopter mermisi karşısında 
“sözüne sadık kalanlardan” olmaya söz verdi. Ah Osman! 
Yetimliğini şehadetle taçlandıran Osman. Gövdeni devirdiler 
ama hatıranı yıkamazlar.

“Sorsan çocuk doğurmadım, anne değilim ama bu ömürde iki 
defa evlat acısı gördüm” diyen, ama onurlu duruşundan taviz 
vermeyen Sakine Teyze’nin kol kanat gerdiği Osman! Osman, 
ev hanımı Sakine Teyze’yle MKE’de döküm ustası rahmetli 
Mustafa Amca’nın evlat edindiği ikinci yetimdi.

Sakine Teyze ile Mustafa Amca çok istediler ama Allah nasip 
etmedi evladı. İlk olarak bir yetime sahip çıktılar. Hüdayi idi 

“Her akşam bekliyorum…”

OSMAN EVSAHIBIOĞLU

adı. On yaşına geldiğinde teslim ettiler emaneti sahibine. İlk 
evlat acısını tattılar.

“Bir daha…” dediler. Bu sefer Osman nasip oldu onlara. Çok 
sevdiler Osman’ı. Bağırlarına bastılar.

Bir gün Sakine Teyze usulca “Evladım, ölümlü dünya, hastalık 
var, kaza var, istersen, bir bak, anneni babanı bul” dedi 
Osman’a... “Benim annem de, babam da sizsiniz” deyince 
Osman, dünyalar onun oldu. Peygamberimizin kaderiyle 
burada da çakıştı Osman’ın kaderi. Hani Peygamberimizin 
evlatlığı Zeyd vardı ya. Annesi babası Zeyd’i buldular yıllar 
sonra. Ve Peygamberimiz kararı Zeyd’e bıraktı; “İstersen 
annene babana git…” dedi. Osman da Zeyd gibi yaptı tercihini.

15 Temmuz gecesi geldiğinde, yeni bir tercihte daha 
bulundu Osman. Zeyd’in tercihi gibi. Peygamberimizin 
tarafında. Hakk’ın yanında.  Hainlerin emelini anlayınca 
Osman, elindeki yarısı dolu bardağı bıraktı sehpanın üstüne. 
Annesine bir şey söylemeden darbenin merkezlerinden birine, 
Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti.

Direndi geri adım atmadı Osman. Topa tüfeğe meydan okudu. 
Tanka uçağa set oldu. Adının hakkını verdi. Osman(ra) gibi 
Hakk’ın yanında durdu.

O gece, sabaha karşı kapısı çaldı Sakine Teyze’nin. Yer sustu, 
gök sustu sadece sessizlik konuştu. “Bir umut” dedi Sakine 
Teyze, koştu hastaneye. Ama anladı ki, şehitler kervanına 
katıldı Osman. O sustu, herkes sustu!

Gözü yaşlı döndü evine. “Şu kapıdan girişini görünce dünyalar 
benim olurdu” diyor şimdi. “Artık giremeyecek ya, dünyada 
başka kimse yok gibi hissediyorum” diye mırıldanıyor.

* ASPB, Ankara İl Müdür Yardımcısı.

“Sana yetimler hakkında soruyorlar.
De ki, onları iyi yetiştirmek daha hayırlıdır…”

— Bakara, 220
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Mobilyacı
29 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



* Aile ve Çocuk Ergen Danışmanı.

“Ben 72 yaşındayım. Ben bilmem 
operasyonun ne olduğunu. Sorsan 
çocuk doğurmadım, anne değilim 

ama bu ömürde iki defa evlat acısı 
gördüm. Sehpada yarım bardak 

içeceği kalmış. Hepsini içecek vakit 
bulamamış oğlum…”

— Sakine Evsahibioğlu, Annesi

15 Temmuz akşamı... Askeri kalkışmadan haberdar olan Osman annesine 
haber vermeden Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti, helikopterden açılan 
ateşe maruz kaldı. Sabah Osman’ın eve gelen arkadaşlarından, Osman’ın 
hastanede olduğunu öğrendi annesi Sakine Hanım. Yaralıdır, diye koşarak 
gitti ama yetkililerin mahcup sessizliğinden şehit annesi olduğunu anladı.

“Ben 72 yaşındayım. Ben bilmem operasyonun ne olduğunu. Sorsan çocuk 
doğurmadım, anne değilim ama bu ömürde iki defa evlat acısı gördüm. 
Sehpada yarım bardak içeceği kalmış. Hepsini içecek vakit bulamamış 
oğlum…”

Yok, yok, içememiş ya da vakit bulamamış değil... Yarım kalan bardağı 
içmemiş şehla bakışlı yiğit. O harikulade Nakkaş’ın Osman için hazırladığı 
şehadet şerbetine hazır etmiş kendini şehidim...

“Şu kapıdan girişini görünce dünyalar benim olurdu. Artık giremeyecek ya, 
dünyada başka kimse yok gibi hissediyorum.”

“Hiç kimse yok gibi hissediyorum” demiş ya şehidimin anası nereden 
bilecekti 15 Temmuz sabahının, aydınlığının ilk kez batan geceden 
karanlık olacağını... Yeryüzünün yine şaha kalkmış, gökyüzünün sedaya 
durmuşluğunu... Osman’la beraber tam 250 canı alıp, gök kubbenin “nûrun 
âlâ nûr” halkalarından oluşmuş taçlarını şehidlerimize takacağını...

İçin rahat olsun Sakine Annem, artık dünyalar Şehidimizin...

Bardakta içeceği yarım kaldı
Senem Yıldız*
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Üç çocuk babası Osman Yılmaz, Çengelköy’ün yiğitlerinden. 
Zorbaların karşısına tek yürek direnen kalabalığın incisi. Apar 
topar düşmüş yola. Silah sesleri, patlamalar vazgeçirmemiş 
yolundan. Telefonda “Korkmayın, sabaha her şey geçecek” 
diyerek koşuyor. Kur’ân aşkını yüreğinde sımsıcak tutan 
kahramanlardan Osman Yılmaz. Eşi Şule Hanım anlatıyor: 
“Bana sürekli ‘Ben öleceğim. Çocuklarıma sen bakacaksın’ 
derdi. O sözüne dayanamazdım. Birbirimize çok düşkündük. 
Beni ve çocuklarımı uyurken uzun uzun seyredermiş. Geceleri 
sesli sesli Kur’ân okurdu. ‘Alçak sesle oku, uyuyamıyoruz’ 
dediğim bile olmuştur. Çok sık Mushaf eskitirdi; okumaktan 
yıpranmışların sonuncusu bana yadigâr kaldı.

“O gece ben de Pendik’teydim; annemi ziyarete gelmiştim. 
‘Bana çıkma evde otur, Fetih Sûresi oku’ dedi. Ben ısrar 
edince, ‘Peki çık ama kim vurduya gidersin’ dedi. ‘Olursa 
olsun!’ deyip çıktım. Ben sordum neredesin diye. ‘Evdeyim’ 

“Sabaha her şey geçecek…”

Irfan Gürkan Çelebi*

OSMAN YILMAZ

dedi ama hazırlanıyormuş meğer. Aslında böylesi durumlarda 
sokağa çıkmak yerine oturup dua ederdi. Ama o gece 
başka bir Osman olmuş, iş kıyafetlerini çıkarmış, bayram 
kıyafetlerini giymiş, koşa koşa gitmiş. Yıllardır şehitlik için 
dua ederdi; meğer istediği şey ayağına gelmiş…

“Yolda giderken Arapça hocasını arayıp ‘Ben şehadete 
gidiyorum’ demiş. Ben de o sırada aradım, telefonda 
konuşurken, arkasından silah seslerini duyuyordum. Telefonu 
hiç cevap vermedi ondan sonra. Bir ara arkadaşı aradı beni. 
Haber sorunca, ‘Ben size ne diyeyim ki abla…’ dedi, sesi 
titriyordu.”

“Öyle güzeldi ki”, diyor baldızı Melike Topçu, “dokunsak 
konuşacak gibiydi. Çocuklarını görene kadar gözleri açıktı. 
Çocukları gelince, tebessümle birlikte gözleri kapandı.”

Şule Hanım fısıldıyor büyük sırrı: “2003 yılında hacca gittik. 
Tek hayali şehit olmakmış. Hacda şehit olmak için sürekli dua 
etmiş. Hacı arkadaşımızın kucağında Çengelköy’de şehit oldu. 
Allah dualarını kabul etti.”

* Yazar.
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Esnaf
46 yaşında
İstanbul/Çengelköy’de şehit oldu.



Kastamonulu bir esnaf Osman Yılmaz, üç çocuk 
babasıydı. 15 Temmuz gecesi haberlerden darbe 
girişimini ve gelişmeleri öğrenince, kardeşi Hasan 
Yılmaz ile birlikte evinden çıkarak mücadeleye 
katıldı. Üzerinde kısa süre önce Ramazan 
Bayramında aldığı giysileri vardı. Çengelköy’de 
Osman Yılmaz’ın da adıyla inşa edilmiş bayram 
havası var şimdi.

Şule Hanım fısıldıyor büyük 
sırrı: “2003 yılında hacca 
gittik. Tek hayali şehit 
olmakmış. Hacda şehit olmak 
için sürekli dua etmiş. Hacı 
arkadaşımızın kucağında 
Çengelköy’de şehit oldu. Allah 
dualarını kabul etti.”
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Bir yıllık polis memuru, 23 yaşında. Pendik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevliydi. Altı 
ay önce nişanlanmıştı. Teslim aldıkları darbeci askerleri 
emniyete götürürken, Tuzla Orhanlı gişelerde yoldan 
üzerlerine ateş açıldı. Nereden geldiği bilinmez o kurşun 
Ozan’ın şehadet nişanı oldu. Ozan’ı, memleketi Bolu’da 5 
bin kişi uğurladı ebedi diyara. “Oğluma nasıl kıydılar?” diye 
soran annesi Emine Hanım ve babası Metin Bey güçlükle 
yürüdü. Nişanlısı Büşra Hanım, tabuta sarılıp “Rüyama 
gel, ağlamıyorum. Ahirette bekle beni” dedi. O, bin yıldır 
yaşadığımız bu topraklar, vatanımız kalsın diye canını feda 
etti. Şimdi Fâtihalarınızı, Yâsînlerinizi bekliyor.

Tanktaki asker “Halka ateş etmem, polise de ateş etmem” 
diyor. Bunun üzerine kendini başından vuruyor. Askerleri 
halkın elinden linç edilirken alıyor, güvenli bölge karakoluna 
getiriyorlar. Karşıdan ateş açılıyor. 

Suavi Kemal Yazgıç*

OZAN ÖZEN

“Rüyama gel…”

* Yazar.

Nereden geldiği bilinmez o kurşun 
Ozan’ın şehadet nişanı oldu. Ozan’ı, 
memleketi Bolu’da 5 bin kişi uğurladı 
ebedi diyara. “Oğluma nasıl kıydılar?” 
diye soran annesi Emine Hanım ve babası 
Metin Bey güçlükle yürüdü. Nişanlısı 
Büşra tabuta sarılıp “Rüyama gel, 
ağlamıyorum. Ahirette bekle beni” dedi.

Yüzlerce yıldır yaşadığımız bu topraklar, 
vatanımız kalsın diye canını feda etti. 
Şimdi Fâtihalarınızı, Yâsînlerinizi 
bekliyor. 
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Polis Memuru, 23 yaşında
İstanbul/Kurtköy Orhanlı gişelerinde şehit 
oldu.



Üniversitede Haritacılık Bölümü 
okudu. Polis olmayı tercih etti. 15 
Temmuz gecesi darbecilere engel 
olmak için arkadaşlarıyla Sabiha 
Gökçen Havalimanı’na gittikleri 
sırada, darbeden habersiz olan 
bir asker “ben masum sivillere 
silah doğrultmam” diyerek intihar 
girişiminde bulundu. Ozan ve 
arkadaşları Mehmetçiğe ilk 
müdahale yapılmasını sağladılar. 
Ardından iki askeri teslim alarak 
güvenli bir bölgeye intikalini 
sağlamak üzere havalimanından 
ayrılıyorlardı ki; araçları, hareket 
halindeyken bir başka darbeci asker 
tarafından vuruldu. Yaralı haldeki 
Ozan araç hakimiyetini kaybederek 
kaza yaptı ve şehit düştü.

15 Temmuz gecesi 
darbecilere engel olmak 
için arkadaşlarıyla 
Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na gittikleri 
sırada, darbeden 
habersiz olan bir asker 
“ben masum sivillere 
silah doğrultmam” 
diyerek intihar 
girişiminde bulundu.
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O gece dördümüz beraber çıktık. Ben, Ömer Can, Enes 
ve Ömer. F-16 cayırtılarını duyduğumuzda, Risale-i 
Nur okuyorduk. Abdest alıp çıktık sokağa. Dönecektik, 
bilgisayarları açık bıraktık. Silahımız yoktu tabii… Giderek 
çoğalan kalabalığın içinde yürüdük. Ne uçaklar, ne bombalar, 
ne tanklar bizi korkutmuyordu. Başka bir eda vardı halimizde. 
Herkes öyleydi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne doğru 
yürüyen tankların uğursuz sesi iyice çoğaldı. Babamdan çok 
duymuştum ‘tank’ seslerini; darbeyi çağrıştırırmış hep.

Ömer Can da, Hukuk Fakültesi mezunu olacaktı. Hak 
ve adaletin yanında durmasına iki yıl kalmıştı. Sokağa 
fırladığımızda, üçümüzün de aklında, Doğu Cephesi’nde 
milis kuvvetlerinin başında gönüllü alay kumandanı olarak 
savaşan Üstad Said Nursi’nin cesareti vardı. Üstad Said Nursi, 
bir taraftan, Kur’ân’ın harf harf tefsirini yaparken bir taraftan 
işgalci Rus ordusuna karşı tüfek doğrultuyordu. Ruslara esir 
düşene kadar ne tefsiri ne de savaşı terk etmişti.

Bizi, Ömer Can’ı, muktedirler karşısında süklüm püklüm 
eğilmeye, sözüm ona ‘hizmet’ için yalan konuşmaya, takiyye 
yapmaya bin yıl uğraşsalar inandıramazlardı. Said Nursi’nin 
itibarını sinsice kullanarak yükselen örgütün adamları, 
yetenekli görünce bizleri, çengel atmaya çalışmışlardı daha 
lise yıllarımızda. Yüz vermedik şükür; kandıramadılar!

Şükür ki, İslam’ın izzeti adına Rus komutanı karşısında 
ayağa kalkmayı reddeden ‘delikanlı Said’in izini sürüyorduk. 
Dördümüz birden düştük helikopterden atılan bombayla. 
Zırh delici kurşunlar ayağını parçaladı Ömer Can’ın. Ben 
omuzumdan ve kolumdan yaralandım. Enes’in ve Ömer’in 
yaraları da benimki gibi hafifti. Enes, Ömer Can’ı kucağında 
hastaneye taşıdı. İyi sanıyorduk Ömer Can’ı ama akciğerini 
parçalayan kurşunları fark edememişiz. “Abi hakkını helal 
et!” derken kesik nefesiyle, okkalı bir fırça yedi: “Ne hakkı 
kardeşim!”

Ömer Furkan Özdemir*

ÖMER CAN AÇIKGÖZ

“Hakkını helâl et…”

Dördümüz birden düştük helikopterden 
atılan bombayla. Zırh delici kurşunlar 
ayağını parçaladı Ömer Can’ın. Ben 
omuzumdan ve kolumdan yaralandım. 
Enes, Ömer Can’ı kucağında hastaneye 
taşıdı. İyi sanıyorduk Ömer Can’ı ama 
akciğerini parçalayan kurşunları fark 
edememişiz. “Abi hakkını helal et!” 
derken kesik nefesiyle, okkalı bir fırça 
yedi: “Ne hakkı kardeşim!”

* Öğrenci, TOBB-ETÜ Hukuk Fakültesi, Arkadaşı.
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Hukuk Fakültesi Öğrencisi, 21 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



“Gerçek hukukçu olacağız” demişti babasına. 
Gerçek oldu hatırası ama hukukçu olamadı. 
Vuruldu. Ameliyata alındı, o kızıl sabahın ilk 
saatlerinde durdu kalbi. Bu hayattan başka 
bir boyuttaydı artık o. Daha güzel, daha 
temiz. Kendi gibi kahramanlarla beraberdi.

Sinoplu olan ailesi Gebze’de yaşıyordu. Bu Ülke’de irfanı anlatmaya 
bir ömür adayan Cemil Meriç’in adını taşıyan Sosyal Bilimler 
Lisesi’nden mezun oldu.

Hukuk fakültesini kazanınca Ankara’ya geldi. Üniversiteden 
arkadaşlarıyla bir eve yerleştiler. Daha 2. sınıftaydı, 21 yaşındaydı. 
Hayalleri vardı, başarıları vardı. Hepsi yarım kaldı.

Dışarı çıktılar arkadaşlarıyla olayları öğrenince. Kim bilirdi ki, 
gencecik bedeninin birkaç kurşunla solup gideceğini. “Gerçek 
hukukçu olacağız” demişti babasına. Gerçek oldu hatırası ama 
hukukçu olamadı. Vuruldu. Ameliyata alındı, o kızıl sabahın ilk 
saatlerinde de durdu kalbi. Bu hayattan başka bir boyuttaydı artık o. 
Daha güzel, daha temiz. Kendi gibi kahramanlarla beraberdi.
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eli oldu. Tabağındaki tek yemeği düşünmeden verdi yetime, 
öksüze… Bu dünyanın adamı değildi Ömer. Çalışan hakkını 
almalıydı, cömert olunmadıkça zengin olunmazdı. Vicdan 
sahibi olmadıkça akıl sahibi olunmazdı. Bu dünya böyle 
değildi; biliyordu Ömer. Ama umutluydu. Herkes bir el atarsa 
düzelir belki şuuruyla bir el uzatıyordu her seferinde.

İşte yine bir gün ve en son olarak Rabbine, vatanına, ana, 
baba, kardeşine, bu dünyada çok sevdiği çocuklara, bütün 
dostlarına kendisinden beklendiği, Ömer’e yakışır biçimde 
vefa elini uzattı. Biliyordu ki, sevgiliye verilen en güzel hediye 
sadakat ve vefa idi. Sevgililerin en sevgilisi çağırmıştı yanına. 
Davete icabet etmemek olur muydu?

Gitti Ömer. Şeref misafiri olarak gitti. Bu dünyadayken 
vazgeçtiği her şey için gitti. Sokaktaki kediye verdiği ekmek 
için, komşu teyzeye verdiği selam için gitti. Dürüstlükten 
geçmeyip parasından geçtiği için gitti. Anasından geçmeyip 
yardan geçtiği için gitti. Ve bu topraklar üzerinde çocuklar 
özgürce bayram yapabilsinler diye canından geçti.

Şimdi, yeni neslin tohumları Ömer’in adıyla ekilecek. Sadece 
diplomalara değil belleklere kazınacak adı. Sadece adı değil, 
Ömer’i Ömer yapan ne varsa yaşanacak, yaşatılacak. Milleti 
unutmayacak Ömer’i, unutturmayacak. Bu okuldan mezun 
olan her çocuk, içinde bir Ömer büyütecek, ahde vefanın 
anlamıyla hayatını anlamlandıracak.

Ömer… İki heceden çok daha fazlası…

Kadriye Alev*

Ahde Vefa

ÖMER CANKATAR

Ömer iki heceden çok daha fazlası… Ömer abasız, postsuz 
bir derviş… Ömer “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl 
ölürseniz öyle haşredilirsiniz” ayetinin ete kemiğe bürünmüş 
hali…

Ömer olmak kolay değildi. Biliyordu bunu. Adı ilk söylenirken 
kulağına fısıldanmıştı sorumlulukları. Aklıyla şerefini, diniyle 
asaletini, ahlâkıyla şahsiyetini kazanacaktı. Hz. Ömer gibi 
olacaktı. Kanaat ettikçe zenginleşecek, tevazu gösterdikçe 
yükselecekti. Her şeyin başında adaletli olacaktı. Bu dünyada 
haksızın karşısında durup hakkın yanında yer alacaktı.

Ömer olmak kolay değildi. Hz. Ömer gibi olmak… Ahde vefa 
göstermek… Kılıcının keskin ucunu adaletsizliğe, haksızlığa 
doğrultmak…

Unutmadı Ömer yüreğine fısıldanan adını. Hep öyle yaşadı. 
Annesinin yoldaşı, kardeşinin gizli kahramanı, dostunun vefa 

* Yazar.
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Stajyer Mali Müşavir
33 yaşında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şehit oldu.



Şimdi yeni neslin tohumları Ömer’in 
adıyla ekilecek. Sadece diplomalara 
değil belleklere kazınacak adı. Sadece 
adı değil, Ömer’i Ömer yapan ne 
varsa yaşanacak, yaşatılacak.

Muhasebeci, 33 yaşındaydı. Vatansever ve heyecanlı bir gençti. 
15 Temmuz gecesi darbe girişimini haber aldığında Fatih’te 
evindeydi. Cumhurbaşkanımız’ın çağrısı üzerine bir dakika 
bile durmadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önüne gitti. 
Kendisinden gece boyunca haber alınamadı. Sabah olduğunda, 
annesi Atike Cankatar, gelen bir telefonla Ömer Cankatar’ın 
şehit olduğunu öğrendi. Daha evvel, defalarca, “Keşke cephede 
savaşsam” diyen Ömer Cankatar’ın şehadeti bir milletin 
dirilişine vesile oldu.

sanmayın bir fidan devrilmiş yatıyor

orada

ihanet çemberini en kavi imanıyla

yararken

toprağı kanıyla sulamış, yanında hilâl,

alnı şehadet şerbetiyle yıkanmış…

ey Anadolu’nun kara yağız delikanlısı!

bir ananın umut ışığı!

ÖMER’im!..

ÖMER adaletlim…

hayırlı evlat diye sana denir.

Yedi Güzel Adam’la yan yana yatarken,

yüzbinler, milyonlar seni uğurladı.

şu yüzünü kınından çıkarmış salyalı 
adama söyleyin,

yiğitlik nedir senden öğrensin!

Kara Temmuz’u Kanıyla Temizleyen Şehidime;
Baha Beyoğlu
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Hak’tan bir nidâ geldi “İrci” verildi emir

Bak sana hazırladım kulum cennetime gir

Vatan aşkıyla bir er çıktı dilinde tekbir

Herkese nasip olmaz çünkü Hakk’tandır emir

Şehadet şerbetini içti en Halisdemir

Mert idi, adil idi Ömer’e benzerdi o,

Derdi hep vatan idi, aşk ile severdi o

Al bayrağın altında can verdi, gül derdi o

Herkese nasip olmaz çünkü Hakk’tandır emir

Şehadet şerbetini içti en Halisdemir

“Dön, sılana dön Ömer!”

Mustafa Tatçı*

ÖMER HALISDEMIR

Vur vatan hainini, buyurdu bir Aksakal

Sonunda şehadet var Ömer oğlum hoşça kal

Hakkını helal eyle, Terzi hain tedbir al

Herkese nasip olmaz çünkü Hakk’tandır emir

Şehadet şerbetini içti en Halisdemir

Yüzünde tebessümü Peygamberden bir nişan

Gülistana dönmüştü vücudundan akan kan

Mustafa’ya yoldaştır hiç şüphesiz Ömer cân

Herkese nasip olmaz çünkü Hakk’tandır emir

Şehadet şerbetini içti en Halisdemir.

* Yazar.
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Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş
42 yaşında
Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda şehit oldu.



Tam da o sırada geliyor haberler. Tankların, kurşunların üzerine üzerine yürüyen 
halkımın güzel haberleri. Çıplak bedenleri ve çıplak elleriyle direnen o şanlı, o güzel 
halkım durmaksızın koşuyor kahpenin üzerine. Doğacak güneş biliyorum, aydınlık 
bir sabah serinliğiyle ebabiller uçacaklar hep gökyüzünde.

Şimdi yanan kaldırımlarda, cehenneme dönmüş caddelerde çıplak ayaklarıyla, çıplak 
bedenleriyle bir halk var şehadet koşusuna çıkmış. Bedrin aslanlarına eş bir halk 
dökülmüş yollara. Yıldızlar avuçlarında, koparıp almışlar rütbeleri bir bir kalleşlerin 
omuzlarından. Dipçik darbeleriyle hırpalanan körpe delikanlılar, göğüslerini nasıl da 
siper etmişler hep gece karanlığında yağmur gibi, dolu gibi delip geçen mermilere.

“Tam alnının ortasına gönderiyorum kurşunu. Tam da kahpe, tiksinti uyandıran o 
melun yüze gönderiyorum. Hainlerden temizlenecek bu vatan toprakları biliyorum. 
Baba, o kasketini eğip de bakma bana öyle. Baba senin gri temiz gözlerinden benim 
yaralı bedenime, otuz kurşun yemiş bedenime akan bakışların ağlamasın. Ağlamasın 
baba. Elifnur’um, güzel kızım… Körpe yavrum otuz kurşun nedir ki?.. Vatan 
sağolsun. Siz sağolun.”

* Yazar.

Selvigül Kandoğmuş Şahin*

“Evladım oranın namusu sensin, 
makamı teslim etme, geliyorum.”
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Sadece 34 yıl yaşadı bu dünyada Ömer. Yalnızca 34 kış 
gördü, 34 bahar, 34 yaz; adı artık “Şehit Ömer” diye anılacak. 
Lisede okurken zenginlerden zorla alıp fakirlere verdikleriyle 
bilinirmiş Ömer. Evlendiğinde de durum değişmemiş; 
kardeşleri ona aldıkları yeni kıyafetlerden hiçbirini üzerinde 
görememiş. Ertesi gün ihtiyacı olanlara verirmiş çünkü.

O meşum 15 Temmuz gecesi, bir düğünden gelmiş ve hafiften 
uyuyakalmış, evdekilerin telaşı ile uyandığında yerinden 
fırlayıp işgali görünce “Ben gidiyorum, bu hakla bâtılın savaşı 
baba!” diyerek kapıya yönelmiş. “Çocuklarım sana emanet, 
şehit olmaya gidiyorum” derken, babasının onunla birlikte 
çıkmasına da mani olmuş.

Sokağa çıktığında, ne “Bu bir tiyatro”, diyen Türkiye’deki 
alçaklardan ne de işgalin hemen akabinde ABD basınında yer 
alan “Bu darbe, Türkiye’nin İslami bir diktatörlük olmaktan 
kurtulması için son şansıdır. Bu darbede rol alanlar iyi 

adamlar...” şerefsizliğinden haberi yokmuş Ömer’in.

Neşe Kutlutaş*

ÖMER IPEK

“Çocuklarım sana 
emanet…”

Ömer, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün önündeki direnişe 
giderken, dayanamayıp arkasından çıkan babası, ateş 
altındaki Genelkurmay’a koşmuş oğlunu bulma umuduyla. 
Şehadet babaya değil oğula nasip olmuş.

“Şehadetinden sonra dolabını açıp baktık; bütün giysileri 
arkadaşlarının ya da akrabalarının eskileriydi. Bir tane yeni 
takımı vardı, o da düğünden sonra infak edeceği bir takım 
elbise. İşte o takımıyla da şehit oldu. Anladık ki, bu dünyada 
hesabını veremeyeceği hiçbir şeyi yokmuş kardeşimin. 
Bizlere ve vatanımıza bu acıyı yaşatan Fetullahcılara ve 
yardakçılarına hakkımız haram olsun. Hepsinin kökü 
kazınıncaya kadar savaşmaya and içtik. Allah vatanımızı 
hainlerden korusun. Vatan bizim namusumuz, Ömer 
namusumuzu çiğnetmemek için şehit oldu…”

Arkadaşım Sevda işte bunları söyledi şehit kardeşinin 
ardından.

Bu satırları yazan da, okuyan da, okumayan da Ömer’e çok 
şey borçlu; o ve onun gibi cesur vatan evlatları olmasaydı 
ne ben bu satırları yazabilirdim ne de siz okuyabilirdiniz. On 
yıllık evliliği boyunca heyecanla beklediği beş aylık ikizleri 
Muhammed Talha ile Yağmur Zülal’e ve bu ülkede yaşayan 
her bir ferde özgür bir ülke bıraktı Şehit Ömer.

Utanarak diliyorum ki; Allah şefaatine nail etsin bizi.

* Yazar.
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Reklamcı
34 yaşında
Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit oldu.



Meğer Ömer’in 
yetimlerine hazırlıyormuş 
Rabbim bizi. Ömer’e 
“bu kadar koşturma, 
bak emanetlerin var” 
demiştim.
 “15 Temmuz’dan önceki hafta, annem de ben de 
nedense hep Mâûn Sûresine takılıp kalıyoruz, 
bütün rekatları Mâûn’la kılıyordum, Allah kabul 
etsin. Mâûn Sûresi, yetimlere sahip çıkmamızı 
istiyor ya, ben de kız kardeşimin yetimi Hira’yı 
büyüttüm, diğer yetimim Sena’ya sıra geliyor 
diye yorumladım. Meğer Ömer’in yetimlerine 
hazırlıyormuş Rabbim bizi. Ömer’e “bu kadar 
koşturma, bak emanetlerin var” demiştim 
bir keresinde de, “Talha’yı da Yağmur’u da 
büyütürsün ne olacak!” demişti.”

— Döndü İpek, Kız Kardeşi

Ömer’im, kardeşim, şehidim, nasıl anlatsam seni? O gece 
“Nereye Ömer?” diye soranlara, “safım belli benim, Hakk’ın 
safındayım. Burası da düşerse İslam’ın başka toprağı 
kalmayacak. Namusumuzu korumaya gidiyorum” deyişini mi? 
Sıcak günlerde vinç tepelerinde oruçlu oruçlu ter dökmüşken, 
iftarda “Siz karnınızı doyurun ben ikiz bebeklerimle ilgilenirim” 
deyip bir bardak suyla yetinip ay yüzlü kızını ve oğlunu şefkatle 
kucaklayışını mı? Mertçe yaşayıp namertlere fırsat vermeden 
şehadete yürüyüşünü mü? Yeni aldığın kazağı hiç giymeden 
bir garibanın sırtına giydirmeni mi? Cebindeki son kuruşunu 
Somali’ye yardım için verişini mi? Hayatın boyunca zalimin 
karşısında, mazlumun yanında kol kanat geren o koca yüreğini 
mi? Tepesinden savaş uçakları geçerken bile ablasına ‘korkma!’ 
diyerek teselli veren gönlün gibi aydınlık yüzünü mü?

— Döndü İpek, Kız Kardeşi
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Kazanlı kazan kaldırmazdı devletine. Aldırmazdı vatan 

söz konusu olduğunda tarladaki mahsulüne. Bir ihanet 

sezdiği vakit üzerine yürürdü uçağın, tankın. Ajan apoleti ve 

hainlerin tank paleti korkutamazdı Kazanlı’yı. Bize benzeyen, 

bizden görünen hainlerin efendileri adına bu ülkeyi işgal ve 

istila etme girişimine dur dedi Kazanlılar. Kimi mahsulünü 

ateşe verdi, kimi bedenini tankın önüne serdi.

Ömer, Hz. Peygamberin “İki Ömer’den biriyle dinimi güçlendir 

ya Rabb” duasına icabet edercesine şehadete atılan bir can; 

zulmün şakağına sıkılan bir kurşun; ihanet paletini canıyla 

ölçen bir arşındı. Ömer, yirmisinde bir yiğit, zalimin safında 

olanlara hakkı haykıran bir öğüttü. Paletlerin ezdiği Ömer’in 

eti ve kemiğiydi; hak katına yükselense Ömer’in adanışıydı. 

Zira kurbanların eti-kemiği değil, sahibinin adanmışlığı hak 

rızasına yükselirdi.

Ömer Aydıner*

ÖMER TAKDEMIR

Kapkara bir ihaneti aşikâr ediyordu iki bin on 
altının on beş temmuz gecesi.

Milletin iradesine istiklal ve istikbaline suikast 
düzenlemişti muhteris ihanet çetesi.

Göklerden alçak uçuşla uçuyordu alçakların 
uçurduğu ölüm saçan uçaklar

Gözdağı veriyordu kendilerince bu aziz ve asil 
millete kan dökücü alçaklar.

Adanış Gecesi

Zulüm hesabına kazan kaldıranlara karşı, 
tevhid ve millet namına kazana atılmayı 
göze alarak dik duran ve bize bir vatan 
bağışlayan tüm Ömerlere Ömer Takdemir 
ile bir Ömer daha eklendi. Kazanlılar onun 
şehadetiyle yeniden yüreklendi. Allah 
şehadetini kabul eylesin.

Zulüm hesabına kazan kaldıranlara karşı, tevhid ve millet 
namına kazana atılmayı göze alarak dik duran ve bize bir 
vatan bağışlayan tüm Ömerlere Ömer Takdemir ile bir 
Ömer daha eklendi. Kazanlılar onun şehadetiyle yeniden 
yüreklendi. Allah şehadetini kabul eylesin.

* Eğitimci.
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İşçi
20 yaşında
Kahramankazan, Akıncı Üssü’nde şehit oldu.



Kazan’a ‘kahraman’ unvanı kazandıranlardan 

Ömer Takdemir, Çubuk doğumlu, 20 yaşında 

bir fid
an. 15 Temmuz gecesinde, eve heyecanla 

girmiş ve ailesine bombaların patladığını, 

ortalığın karıştığın söylemişti. D
arbe olduğunu 

oğulları Ömer Takdemir’den öğrenen ailesi, önce 

hiç kimsenin dışarı çıkmasını istemedi. Yerinde 

duramayan Ömer Takdemir, babasına, defalarca 

“Ben gidip şehit olacağım. Vatan elden gidiyor” 

dedi. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine, 

babasından izin alabildi ve çıktı. Akıncı 4. Ana 

Jet Üs Komutanlığı’na gitti. S
aat 04.30 sularında 

göğsünden vuruldu.

Kazan’a ‘kahraman’ unvanı 

kazandıranlardan Ömer 

Takdemir, Çubuk doğumlu, 20 

yaşında bir fid
an.

367



Yiğit bir annenin yiğit bir evladı. ‘Üç Güzel’in kahraman 
babası. Hangi hikâyesine baksanız şehitlik yolunun, şeref 
vardır orada, haklı bir onur, sürûr gözyaşları. Senin kanatlanıp 
uçtuğun yere Halid b. Velid “ah” ediyor. Hâlid’i yakan ateş 
sayısız cenk edip, yumuşak yatakta can vermek değil miydi? 
Ya sen Önder Güzel! Sen şehadet yolunun “Güzel” bir “Önder”i 
oldun. Bu büyük bahtiyarlık senin, bu yüce şeref sana ait. 
Dünyada bıraktığın kıvanç ise önce annenin, ailenin; sonra 
sevenlerinin, Aksaray’ın, ülkenin…

Gülşen’i, Elif’i ve Deniz’i var Önder Güzel’in. Gülşen’in adı, 
‘gül bahçesi’ cennet duası olarak düşmüş olmalı dudağına. 
Elif ise, ‘elif gibi doğru, duru ve diri’ olmak için yemin olmuş 
olmalı diline. Deniz’in adı sonsuz mutluluk serinliği, ebedi 
huzur arzusu olarak dolanmış olmalı diline. “Güzel”ce üç kız 
yetiştiren sonsuz cennete konarmış. Bir şehit, bin canı bile 
olsa Hakk yoluna adarmış… Hakk yolunda ölenler ölü değil, 
aslında “hayy”mış…

Yusuf Bahri Gündoğdu*

ÖNDER GÜZEL

Üç ‘Güzelliğin’ Güzel Babası
Gülşen’i, Elif’i ve Deniz’i var Önder 
Güzel’in. Gülşen’in adı, ‘gül bahçesi’ 
cennet duası olarak düşmüş olmalı 
dudağına. Deniz’in adı sonsuz mutluluk 
serinliği, ebedi huzur arzusu olarak 
dolanmış olmalı diline. Elif ise, ‘elif gibi 
doğru, duru ve diri’ olmak için yemin 
olmuş olmalı diline.

Şeref dolu bir hayatın kısa hikâyesi: Kutlu yoldan, Ulu 
Câmi’ye; büyük rütbeden, yüce mertebeye… Tarihi 
kahramanlık hikâyeleriyle dolu aziz milletimizin güzel bir 
evladı Önder Güzel’i her daim minnet, şükran ve rahmetle 
anacağız.

* Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi.
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2. Sınıf Emniyet Müdürü
46 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Çocuklarının kahramanıydı. 
15 Temmuz gecesi personeli 
ile birlikte görev hazırlığı 
yaparken Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’na düzenlenen 
bombalı saldırıda şehadete 
erdi.
Önder Güzel, 46 yaşındaydı. Özel Harekat Dairesi 
Başkan Yardımcısı ve ikinci sınıf emniyet müdürü. 
Gülşen, Elif ve Deniz’in babası. Meslek hayatı 
haksız, suçlu ve yanlışla mücadele etmek ile 
geçmiş onurlu bir Türk polisiydi. Çocuklarının 
kahramanıydı. 15 Temmuz gecesi personeli ile 
birlikte görev hazırlığı yaparken Özel Harekat 
Dairesi Başkanlığı’na düzenlenen bombalı 
saldırıda şehadete erdi.
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Hülya Yakut Üstündağ*

Biz “kaybettik” dedik,
o “buldum” dedi

ÖZCAN ÖZSOY

* Yazar.

Gözlerinin baktığı, TV ekranı mıydı, yoksa ona ebedlerden gelen 
daveti mi okuyordu, bunu kimse bilemedi. Bir şeyler oluyordu. 
Köprü’de tanklar vardı. Tuhaf uğultular geliyordu sokaklardan ve 
gökten.

Şöyle bir yüreğini yokladı. Aynı hareketlilik, iman mahalli olan 
kalbinin, tam orta yerinde de vardı. “Meydanlara inin!” çağrısı 
sanki sadece kendisine söylenmişti. Abisiyle beraber fırladılar. 
Ateşin en yoğun olduğu yere, Beştepe’ye doğru ilerlediler. Kimse 
“dur” diyemezdi zaten.

Otuziki yaşının verdiği cesaret değildi ondaki... İhanet 
bombalarının üzerlerine yağdığı vatanı tehlikedeydi. Bunun için 
cesur, kadın, genç, yaşlı olmak gerekmezdi ki... Bunun için âşık 
olmak yeterdi. Vatan, bayrak, ezan aşkı ile dopdolu bir yüreğin 
olsun yeterdi.

Bir oğlu vardı; üç yaşında, can parçası ve eşi. Ardına bakmadan 
gitti. Belli ki, Cennet’i göresi gelmişti. Alçaktan uçan jetler, 
kurşun yağdıran helikopterler daha bir ateşledi şevkini. 

Tutuştu her zerresi ve her saniyesi. Yanıyordu... Yakıyorlardı. 
Al bayrağının dalgası serinletirken yanan duygularını, kayan 
saniyelerden de hızlı uçtu Beştepe’ye...

“Vatan sevgisi imandandı” ya. İşte o imanla dikildi tankların, 
silahların, ihanetin, din ile aldatmanın karşısına. Teslimiyetinin 
aydınlığında gördü ki, bir milletin şahlanışının tam orta yerinde 
o da vardı.

“Dur” diyecekti. Hadsizlere haddini bildirecekti. Hürriyetsiz 
yaşanmaz, kutsalıma dokunmak mı? “Asla” diye kükreyecekti. 
Ensesinde bir sıcaklık hissetti. Gülümseten, sevindiren, müjde 
gibi seslere kulak kesildi. Yüreğinin en mahrem köşelerine 
ulaşan “Allahu Ekber” sesleri, diğer tüm sesleri yara yara gelip 
yüreğine demirledi.

İhanetin koyuluğuna direnen, esaret zincirlerini kıran insanlara 
gülümsedi. Silik bir kaç hayale uzandı gönlü. Kendine el sallayan 
hayallere... Ailesi, al duvaklı gelin ettiği helali, yavrusu. Bir tatlı 
tebessüm çiçeklendi dudaklarında. Dizleri büküldü. Çökmekte 
olan bedeni üzerinde vatanı yükseliyordu.

Ambulansın sireni, tatlı bir ilahi ezgisi gibiydi. Hastane 
koridorları, doktor, hemşire sesleri… Telaşlı adımların 
gereksizliğini söyleyecek; söyleyemiyordu. Davet edildiği yere, 
ebedlere uzanmanın hazzı yüzüne yayılmıştı çoktan. “Gaziler” 
arasında yazıldı adı. Ayları bulan hastane günlerinde, gözleriyle 
selamladı ziyaretçilerini. Her nefesini ödünç alıyordu; biliyordu. 
Son günlerde bilinci açıldı; gözleriyle vatan sevdasını fısıldadı 
herkese. Derken bir gece, ağır enfeksiyonlara çare etmedi ilaçlar. 
Hastanelerin o rutin sesi yankılandı ağabeyinin kulağında: 
“Kaybettik!” “Kaybettik” sözcüğünün dünyalık tanımına inat, 
o “buldum” haykırışlarıyla, fena ve fani dünyaya vedasını 
yapıyordu.

Çiçek bahçelerinden, yürek kandili titreyişlerinden, kelime-i 
tevhid coşkularından geçe geçe kanatlandı bilinmez diyarlara... 
Ve “şehitlere ölü denmez” sırrını aylar sonra yeniden yazdırarak 
gönüllere.
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Serbest Meslek, 32 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



“Gaziler” arasında yazıldı adı. Ayları bulan 
hastane günlerinde, gözleriyle selamladı 
ziyaretçilerini. Her nefesini ödünç alıyordu; 
biliyordu. Son günlerde bilinci açıldı; 
gözleriyle vatan sevdasını fısıldadı herkese. 
Derken bir gece, ağır enfeksiyonlara 
çare etmedi ilaçlar. Hastanelerin o rutin 
sesi yankılandı ağabeyinin kulağında: 
“Kaybettik!” “Kaybettik” sözcüğünün 
dünyalık tanımına inat, o “buldum” 
haykırışlarıyla, fena ve fani dünyaya 
vedasını yapıyordu.

Özcan Özsoy, 32 yaşında, bir çocuk 
babasıydı. Ağabeyi Tekin Özsoy’la birlikte 
Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Beştepe’ye 
gittiler. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 
Külliye’ye doğru yaklaşmaya çalıştılar. Saat 
02.30’da açılan ateşlerle ağabeyi yaralandı. Bu 
saatten sonra olaylar tırmanınca birbirlerini 
kaybettiler. Sabah, ağabeyi onu, Gazi Üniversitesi 
Hastanesi’nde buldu.

Tedavisi sürerken ziyaretine gelenleri, bakışlarıyla 
teselli ediyordu. Nefes almakta zorlanıyordu. 
Şuurunun tam yerine geldiği hafta, yaklaşık 4 ay 
sonra şehit oldu.
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O gece herkes beraberdi, kol kolaydı ama herkes duygularında 
yalnızdı. Sokakta olanlar ‘bütün’ü göremiyordu. Mesela 
biz Kadıköy’de toplandık sonra Köprü’ye doğru ilerledik. 
Ama ne Saraçhane’de olup bitenlerden haberimiz vardı 
ne Ankara’da Gölbaşı’nda, Külliye’de, Kızılay’da, Kazan’da 
olanları görmüyorduk. Televizyon başında olanların 
gördüğünü göremezdik. Saldırının topyekûn ülkeye yönelik 
olduğunu kavradıksa da gözlerimizle göremedik. Görsek bile 
saldırının sadece Türkiye’ye değil; İslam dünyasına, insanlığa 
yöneldiğini ancak günler sonra fark edecektik.

O gece, tanıdıklarımızla, dostlarımızla, akrabalarımızla 
ve tabii tanımadıklarımızla, daha önceleri siyasi muhalif 
olduklarımızla birlikte yürüdük. Tanklar, uçak gürültüleri, 
mermi sesleri arasında, başımıza geleceklere dair hiçbir 
fikrimiz yoktu, hiçbir tahminimiz olamazdı. O kurşunlar ve 
bombalar kimseyi kimseden ayırmıyordu; yürüyen herkes 

ÖZGÜR GENCER
Nimet Zenginer Kirişci*

“Geri dönmeyi 
düşünmediler.”

ölmeyi zaten göze almıştı. Giderek sıklaşan ayak sesleri, 
hainlerin korkak yüreğine iniyordu. Yanımızda yöremizde 
vurulanlar, parçalananlar oldu, ezilenler oldu; bunlar kimseyi 
yıldırmadı, dahası direncimize kan oldu, ruhlarımıza cesaret 
üfledi.

Az ötede Acıbadem’de direnenlerle, Kızılay’da tanklara çıplak 
avuçlarıyla müdahale edenlerle, Kazan’da uzun namlulu 
silahlara göğsüyle karşı koyanlarla aramızda sanki şeffaf 
bir bağ varmış; şimdi daha iyi anlıyorum. Aynı duanın 
avuçlarına çizilmiş meğer kaderimiz. Aynı gecenin sayfasına 
yazılmış nasibimiz. O görünmez bağ hep varmış aslında, 
sanki görünmez bir ipe dizilmiş tespih taneleriymişiz. O gece 
gözlerimizle gördük o bağı… Sanki ‘düşman’ı yoldan çeviren, 
ümitlerini bitiren ‘örümcek ağı’ gibiydi o bağ. Hani şu Sevr 
mağarasının kapısındaki örümcek ağı…

O gece terapist kimliğimi unuttuğum geceydi; çünkü 
herkes birbirine iyilik olmuştu, birbirlerinin hikâyesini 
tamamlıyordu. O gece kadın kimliğimi unuttuğum gece oldu; 
herkes herkese bacı, kardeş, abi, baba, anne olmuştu. O gece 
anne kimliğimi unuttuğum geceydi; herkes birbirini cesaret 
dolu gözlerinde ağırlıyor, yüreklendiriyordu, ayaktakiler 
yaralananları sırtında, kucağında taşıyordu, el bebek gül 
bebek bayrak örtüyorlardı şehitlerin üzerine.

O gece kimsenin can derdi yoktu; herkes ‘şehadet’ için 
abdest almıştı; ben de geri dönüp dönmeyeceğimden emin 
olmadan yürüdüm; Allah şahit. Şimdi bu satırları yazarken, 
İstanbul’dan uzakta benimle birlikte yürüyen Özgür 
Gencer’le özel bir bağımın olduğunu fark ediyorum. Niye geri 
dönebildiğimi şimdi anladım galiba; geri dönmeyen Özgür’ün 
hikâyesini yazmak için…

Özgür o geceyi kanıyla yazdı; şimdi bana Özgür’ün yazdığını 
hecelemek düştü. Şehit olamadımsa da, bir şehide şahit diye 
yazıldı adım. Minnettarım.

* Psikoterapist.
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Esnaf, 31 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Özgür o geceyi kanıyla 
yazdı; şimdi bana 
Özgür’ün yazdığını 
hecelemek düştü. Şehit 
olamadımsa da, bir şehide 
şahit diye yazıldı adım. 
Minnettarım. 
Otuzbir yaşındaki elektrik teknisyeni Özgür 
Gencer, o gece darbe girişiminden haberdar 
olduğunda evinde ailesiyle birlikteydi. 
Vatani duygularla sokağa çıktı ve gece 
03.00 sularında eve döndü. Burada bir 
müddet kaldıktan sonra içi rahat etmedi. 
Abdest alıp arkadaşıyla sözleşti ve yeniden 
darbecilere karşı direnmek için kendini 
dışarı attı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
atılan ikinci bomba, onu şehadete ulaştırdı.

Geride bıraktığı iki çocuğu, eşi ve sevenleri, 
milli iradeye sahip çıkmak için canını ortaya 
koyan Özgür Gencer’i minnetle anıyor.
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Namertliğe karşı zerre korku barındırmayan sinelerini, tüy 
ve telekleri zümrütten, zebercetten bir masal kuşunun 
kanatlarını açması gibi açıp, kahpeliğin her türlüsüne dayanır 
mertler.

Mertler dayanır, namertler kaçar, meydan gümbür 
gümbürdenir.

Meydan, bazen bir güzide memlekettir. Ve memleket, çiçek 
açmış kayısı ağaçlarının ılık gölgeliğinde oturup, ülkenin 
bütün çocukları için güzel hayaller kuran, Özkan Özendi gibi 
adamlarındır…

Özendi elli beş yaşında, altı çocuğun babası, henüz terli 
ensesinden firdevsî rayihalar buhurlanan bir minicik 
bebeciğin dedesiydi. Dedesiydi dediğime bakmayın o lafın 
gelişi, hâlâ öyle…

15 Temmuz gecesi, bayrağını alıp sokağa çıktığında, herkes 
kadar bir kurşunun, insanın göğüs kafesini parçalayıp 

Mert dayanır, namert 
kaçar…

Özkan Öze*

ÖZKAN ÖZENDI

ciğerine saplandığında neler olacağını çok iyi biliyordu. Türlü 
savaş makinelerine ait ürpertici homurtuların, ardı arkası 
kesilmeyen makineli tüfek tarrakalarının bir fener alayına, bir 
şehrayine ait olmadığının da, pekâla farkındaydı.

Özkan Özendi aslında pek çok şeyin farkındaydı.

Sinsi çakallar gibi sızdıkları türlü kuytuluklardan nihayet 
meydanlara taşan namertler, açık yüreklilikle yaşamayı bile 
beceremediklerine göre; ülkenin bütün çocukları için, çiçek 
açmış kayısı ağaçlarının altında güzel hayaller kurmak gibi, 
“La ilahe illallah Muhammedur resulullah!” diyerek ölmek de, 
yine mertlere düşerdi…

NOT: Onun yaralı bedenini tankların arasından çekip çıkaranlar, 
sıkıca tutunduğu bayrağını, son anlarına kadar elinden 
bırakmadığına şahit oldular…

* Yazar.
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Emekli Memur
55 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Onun yaralı bedenini tankların 
arasından çekip çıkaranlar, sıkıca 
tutunduğu bayrağını, son anlarına 
kadar elinden bırakmadığına şahit 
oldular…
Malatyalı Özkan Özendi, 55 yaşında ve evliydi. 
Altı çocuk bir de torun sahibi olan Özkan 
Özendi çevresince şükretmeyi seven, cömert 
ve yardımsever bir kişi olarak tanınmaktadır. 
15 Temmuz gecesi milletinin geleceği uğruna 
evinden Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Genelkurmay Başkanlığı’na giderek onurlu 
mücadelesini verdi... Salâlar dinmesin diye 
salâlarla çıktığı evine dönemedi.
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Annem çay demlemiş, dinleniyorduk. Televizyonu açar 
açmaz, Başbakan’ın sesini duyduk. Ramazan, “Bu küçük bir 
kalkışım değil, bildiğin darbe!” dedi. Bazı söylentiler de geldi 
kulağımıza. Cumhurbaşkanımızın hayatından endişe ettik. 
Sonunda ekranda görünce çok mutlu olduk.

Rümeysa’yı da yanımıza alarak hemen yola çıktık. “Öleceksek 
bugün ölelim!” diyordu Ramazan. Tatlı bir telaşı vardı. 
Genelkurmay’a varmaktı hedefimiz. Arabayı Mithatpaşa’da 
park ettik. Güvenpark’a doğru yürüdük. Kalabalık giderek 
artıyordu. Orada ceset parçaları görünce, kalabalık iyice 
öfkelendi, Ramazan’ı tutmak mümkün değildi.

Sonra, Genelkurmay’a doğru yöneldik. Oradaki kavşakta 
bekledik. İkimiz de şeker hastasıyız. O gece içimizde hiçbir 
korku yoktu. Hastalığımızı da unutmuştuk.

Bir ara iki helikopter belirdi üzerimizde. Biri hemen yanı 
başımızda Meclis’e bomba bıraktı, sonra bizi taramaya 

“Öleceksek, bugün ölelim!”

Hacer Konuş*

RAMAZAN KONUŞ

başladılar. Taramalar sırasında birbirimizin üzerine 
yatıyorduk. Bir ara, bir duvarın dibinde oturduk. Jandarma 
Genel Komutanlığı’nın önüydü.

Ramazan sürekli saati soruyordu; hiç böyle yapmazdı. 
Yakınımızda bir patlama oldu bir anda. Yerle gök birbirine 
yapıştı sanki. Kafama yüzüme bir şey çarptı. Ramazan 
ortamızdaydı, sağımda, boynunu bükmüş halde oturuyordu. 
Ben bayıldı sandım. Kucağıma alıp yere indirdim.

Ambulans gelemedi. Yürüdük, ağır yaralı olduğumuzu 
bilmeden. O sırada salâlar verilmeye başladı, öldük sandım, 
bizim salâlar bunlar diyorum. Hastaneye vardığımda, “Sen 
beyin kanaması geçiriyorsun” dediler. Rümeysa için “bu kız 
ölür” dediler birden, kızım olduğunu bilmeden. Rümeysa 
ağır ameliyatlar geçirdi ve Uludağ Üniversitesi’nde Hukuk 
Fakültesi’nde eğitime başladı.

* Eşi.
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Akademisyen-Veteriner Hekim
49 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



“Biz öldük, bunlar bizim salâmız 

herhalde...” — Hacer Konuş, Eşi

Veteriner hekim. İdealist ve çalışkan bir 

akademisyen. Ne var ki, 15 Temmuz darbesini 

hazırlayan FETÖ tarafından kariyeri engellendi. 

Sonunda kendi tabiriyle “sahaya indi.” Tarım 

Bakanlığı teşkilatında, Bandırma’da veteriner 

hekimlik yapmaya başladı. Akademik hayallerini 

alternatif bir ‘akademi topluluğu’ kurarak 

gerçekleştirdi.

Güzeller güzeli üç kızın babasıydı. Büyük kızımız 

Rümeysa’yı hukukçu olmaya teşvik ediyordu. 

“Kızım, bunlar [FETÖ] yargıyı ele geçirerek darbe 

yapıyor, iyi çalışın savcı olun, hâkim olun” diyordu. 

Rümeysa, sevgili babasını sevindirmek için 

üniversite sınavlarına büyük bir gayretle çalıştı. 

“Kızım, bunlar [FETÖ] yargıyı 

ele geçirerek darbe yapıyor, iyi 

çalışın savcı olun, hâkim olun” 

diyordu.

— Hacer Konuş, Eşi
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Vazgeçti evine dönmekten. Direnmek gerekti. Evini, yuvasını 

barındıran vatan için atladı kamyona.

İstanbul’un tekbirlerle yankılanan gecesine doğru yürüdü. 

“Şeytana yularını kaptıranların yaptıklarının sonucu” 

gözlerinin önündeydi. Silah seslerine, gökten inen amansız 

ateşlere aldırmadı. Ne zamandır yanan yüreği, ülkesinin 

ufkunda bir ümit çerağı olmak istiyordu. Heyecanlıydı. 

Sokaklara çıkan, çıplak avuçlarıyla direnen, tenlerini tanklara 

kalkan yapanları tanımıyordu ama ne önemi vardı ki; 

hepsinin yüreğinde bayrak dalgalanıyor, salâ yankılanıyor, 

vatan türküleri söyleniyordu. “Milletimin mayası bu…” diye 

düşündü. “Elhamdulillah” diyordu içinden. Hainlere teslim 

edilmeyecek kadar değerliydi bu vatan. Hem yeryüzünde 

giderek küstahlaşan başkaca hainlere karşı koymak için son 

kale idi bu vatan.

Milletin mayası

Harun Sarı*

RAMAZAN MEŞE
İki gece önce şehit olan kardeşlerinin 
yoluna düştü. Şehadeti kaçırmıştı ama 
şehitlerin durduğu yerde durabilirdi. 
Tek yürek olmuş kardeşlerinin arasında 
olmalıydı. Korkakların ve ödleklerin, 
nifakçı ve zorbaların yüreksiz 
gürültülerinin sustuğu günlerin ertesinde, 
Ramazan Meşe’nin adı ‘kan kaybı 
nedeniyle’ şehit olanlar arasındaydı.

İki gece önce şehit olan kardeşlerinin yoluna düştü. Şehadeti 
kaçırmıştı ama şehitlerin durduğu yerde durabilirdi. Tek 
yürek olmuş kardeşlerinin arasında olmalıydı. Korkakların 
ve ödleklerin, nifakçı ve zorbaların yüreksiz gürültülerinin 
sustuğu günlerin ertesinde, Ramazan Meşe’nin adı ‘kan kaybı 
nedeniyle’ şehit olanlar arasındaydı.

Sonsuzluğun göğsüne yazılı bir satırlık şiiri omuzladı 
sevdikleri.

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli.
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Marangoz
25 yaşında
İstanbul/Güzeltepe’de şehit oldu.



Yirmi beş yaşındaki Ramazan Meşe, 17 Temmuz 
gecesi, darbe girişimini protesto etmek isteyen, 
meydan nöbetine giden bir grubun kamyonlara 
bindiğini görünce, eve gitmekten vazgeçti. 
Kamyonlardan birinin içinde kendine yer bulan 
Ramazan Meşe, araca düzenlenen silahlı saldırıda 
yaralandı.
Yirmi beş yaşındaki Ramazan Meşe, 17 Temmuz gecesi, darbe 
girişimini protesto etmek isteyen, meydan nöbetine giden bir 
grubun kamyonlara bindiğini görünce, eve gitmekten vazgeçti. 
Kamyonlardan birinin içinde kendine yer bulan Ramazan Meşe, 
araca düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Civardaki özel 
bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Ramazan Meşe’nin tedavisini 
üstlenmeyip geri çeviren hastane görevlileri, vatandaşların 
tepkisi üzerine bir ambulans verdi. Bu ambulansla başka bir 
hastaneye sevk edildi ancak burada şehit oldu.
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Ramazan’ım,
Gardaşım. Adaşım. Otuz yıllık dostum.
Demek ki sen çayları demlerken, ruhun da şehadeti demliyormuş. 
Sensiz buralar daha yalnız. Yorgun, durgun ve üzgün. Senli günleri 
özledik. Sen vuslata erdin, biz gurbetteyiz.
Misafirlerin seni bekliyor. Gençlerin abisi gözler seni arıyor. Biliyorum, 
kıymetini bilemedik. Kadir kıymet bilmez bir çağda seni yeterince fark 
edemedik. Eksikliğini şimdi anlıyoruz.
Aynı mekânı, aynı atmosferi yıllarca birlikte paylaştık. Bunca yüreği 
nasıl fethettin? Gariban gönülleri nasıl mest ettin? O yoğunluk içinde 
hiç mi ruhun daralmadı? Canın sıkılmadı? Bunu hiç yansıtmadın. O 
ağır yükü nasıl kaldırdın, insanların kahrını yıllarca nasıl çekebildin? 
Gerçekten nasıl becerdin? Sana dargın olan, küskün kalan bir Allah’ın 
kulu var mı, bilmiyorum? Be mübarek! Bir defa olsun insan kızmaz 
mı? Surat asmaz mı?
Mü’minlere karşı merhametli olmanın ne demek olduğunu senden 
öğrendik. O selim, sevecen, sempatik kalbini bunca kirden, kinden, 
kasvetten, karanlıktan nasıl koruyabildin?
İncindin ama incitmedin. Üzüldün ama üzmedin. Belki hep içine 
attın. Kalbin buruktu ama bir o kadar da büyüktü. Çok yoruldun 

Bilge Gardaş

Ramazan Kayan*

RAMAZAN SARIKAYA

ama kimseyi yormadın. Benden dolayı kimse davadan soğumasın, 
derdindeydin. Bakışlarındaki içtenlik, içimizi ısıtırdı. Şu görkem, 
gösteri, görünürlülük çağında hep geri durdun, kendini hiç belli 
etmedin. Nasıl olsa bilen biliyordu.
Herkesle anında nasıl samimiyet kurabiliyordun? Aramızda en 
kolay ulaşılan, en kolay anlaşılan bir kuldun. Zor Müslümanlardan 
geçilmeyen bir zamanda gerçekten kolay bir Müslümandın.
Kerim kardeşim,
Belli ki ikramına yüreğini katmıştın. Mütevazı duruşun mesaj 
olarak yetiyordu. Susman bile bir başka güzeldi. Söz israfın yoktu. 
Nezaket, nezahet, letafet Allah’ın sana bir lütfuydu. Sadeliği, safveti, 
samimiyeti, sadakatı, sabrı hep sende gördük. Üzerinde hep mü’min 
suhuleti ve sükuneti vardı.
15 Temmuz gecesi yine beraberdik. Vakıftan birlikte çıkmıştık. 
Saraçhane tarafından tekbir seslerini duyunca süzüldün gittin. 
Kaşla göz arasında nasıl da gözden kayboldun? Ne ayakların titredi 
ne de üzerinde bir tedirginlik vardı. Ve kurşun sesleri gelmeye 
başladı. Tekbirlerin tetiklere galebesi başlamıştı. On dakika sonra 
vurulduğunu duydum.
Güzel dost, 
Yoksa Saraçhane cihetinden Cennet kokusu mu aldın? Bana en 
son Elmalılı tefsirini okuduğunu söylemiştin. Yoksa o an şu ayeti 
mi hatırladın? “Genişliği yerle gök arası olan Cennete koşun…” Bir 
kuş gibi kurşunlara karşı korkusuzca koştun. Koştuğuna şahidim. 
Coştuğuna, çağladığına tanığım. O gece bir başka güzeldin.
Hastane günlerin başladı, ameliyattan sonra gözünü açtığında 
özlemin dudaklarından dökülüyordu: “Keşke ben de şehit olsaydım…” 
İkinci ameliyattan sonra gözlerini bir yumdun, bir daha açmadın. 
Dünyaya yüz vermedin, fani olana dönüp bakmadın.
Şifa dualarımıza ‘amin’ demedin. Senin için seferber olan tıp 
dünyasını da takmadın, belli ki şehadete odaklanmıştın.
Yaşam destek üniteleri senin için devrede ama senin umurunda değil. 
Bakışların ötelere dikili. Uykunun kollarında Cennet düşlerindeydin. 
Günlerce şehadetin sınırında nöbet tuttun. “Varsın gecikmeli olsun 
ama illa şehadet olsun” arayışındaydın. 241. olmak için çırpındın.
Seslenişimize cevap vermeni bekledik, sustun.
Şehadetinden bir gün önce hastaneye ziyaretine gelmiştim. Üç 
yaşındaki sevgili kızın Belinay bana demişti ki: “Babam Cennete 
gidecek. Çünkü o Cenneti çok seviyor.”
Demek ki, haberi çocuktan almak gerekiyormuş.

* Yazar, AKDAV.
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Emekli, 53 yaşında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde vuruldu. 
Kırk gün sonra hastanede şehit oldu.



Ramazan Sarıkaya, 53 yaşında, 
emekli olmasına rağmen ailesini 
geçindirmek için çalışıyordu. 
Çalışmayı çok sever, ailesiyle 
birlikte vakit geçirmekten 
mutluluk duyardı. 15 Temmuz 
gecesi darbe girişimini öğrenip 
Cumhurbaşkanımızın çağrısını 
duyunca İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi önüne gitti. Belediye 
önüne varır varmaz, darbeci 
askerlerin saldırısına maruz 
kalarak, iki kurşunla yaralandı. 
Kırk güne yakın hastanede tedavi 
gördü Ramazan Sarıkaya ancak, 
arzuladığı şehadet mertebesine 
hastanedeyken ulaştı.

Şehadetinden bir gün 
önce hastaneye ziyaretine 
gelmiştim. Üç yaşındaki 
sevgili kızın Belinay 
bana demişti ki: “Babam 
Cennete gidecek. Çünkü o 
Cenneti çok seviyor.”

Demek ki, haberi 
çocuktan almak 
gerekiyormuş.
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Tehlikeli sularda yüzmek, her yöne savuran kasırgalar 
ortasında yürümek, bir nebze bile ışık sızdırmayan 
bir duvarın arkasındaki hareketleri, olguları sezmeye 
çalışmaktır; daha da güç olanı, gelecekten kopup gelecek 
bereketli nasipler avlayabilmektir, bekar yaşamak... Hz. 
Muhammed’in çok sevdiği, ‘Günler karşına bilmediğin şeyleri 
çıkaracaktır; haberleri sana, kendisine hiç azık vermediğin 
kimseler getirecektir!’ (Antere) mısraında da belirtildiği gibi, 
meçhullere gebe günler içinde, doğru ve isabetli hedefler 
peşine düşmektir.

Karadeniz rüzgârlarının Rize’den alıp Türkiye’nin irfan ve 
medeniyet başkenti Dersaâdet’e, İstanbul’a savurduğu Recep 
Büyük de işte, bakışlarıyla ufku tarassut ettiği, tümel ve tikel 
yazgısının ona neler getirip ondan neler götüreceğini sezmeye 
çaba sarf ettiği bu zaman avcılığı esnasında, mukaddes ve 
baki davayla, vatan toprakları için cihad hakikatiyle yüzleşme 

Sadık Kılıç*

RECEP BÜYÜK

“Nebi’den tebessümler 
ağmakta şafaklarımıza…”

fırsatına nail oldu, Kısıklı’dan yola koyulduğu 15 Temmuz 
2016 gecesinde… Özgürlüğe, demokrasiye, onurlu ve insanca 
yaşamaya tuzak kuran; cuntacı ve yabanıl bir vahşetle 
Türkiye’yi kalbinden yok etmeye kalkışanlara ‘dur!’ demek 
için, kardeşi ve kuzeninden oluşan ‘ferdi cihad timi’ eşliğinde, 
varlığını, kutsal ve adanmış bir mermi misali namluya sürdü, 
milletine mukaddes bir vedia olarak, Boğaziçi Köprüsü’nde…

Turnalar uçmakta şimdi Rize’den İstanbul’a, kuzeyden 
kuzey batıya, tüm ülkeme… Nebi’den tebessümler ağmakta 
şafaklarımıza, afakın dört bir yanına…

Müjdeler olsun; annesinin kuzusu Recep, şehadet şerbetini 
yudumlayarak, vatanın ve milletin de Receb’i oldu, 
tarrakalarla üzerinden uçan jetler, vücudunu sıyırıp geçen 
mermiler arasında… Hatırasını; cennetî tüllerin, manevi ve 
meleksi erguvanilerin kendisini bürüdüğü bir emanet olarak 
kalbimize bıraktığı, aydınlıklara bir geçit olan, o 15 Temmuz 
gecesinde…

* Prof Dr, Ordu Üniversitesi.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Turnalar uçmakta şimdi 
Rize’den İstanbul’a, kuzeyden 
kuzey batıya, tüm ülkeme… 
Nebi’den tebessümler 
ağmakta şafaklarımıza, 
afakın dört bir yanına… 
Rizeli Bakkal Recep Büyük adaşı ve hemşehrisi 
Cumhurbaşkanımızın büyük hayranıydı. 
Bekardı, ailesiyle birlikte yaşıyordu. Darbe 
girişiminden yakınları aracılığıyla haberdar 
oldu. Kardeşini ve kuzenini alarak Kısıklı’ya gitti. 
Daha sonra binlerce kişiyle Boğaziçi Köprüsü’ne 
doğru yol aldı, karşısına çıkan darbecilerden 
korkmuyor, tepesinden geçen uçak ve mermilere 
aldırmıyordu. Atalarına yakışanı yapacak, 
onurlu mücadelesini kanının son zerresine 
kadar sürdürecekti. Öyle de yaptı. Göğsünün 
sağ altından vurularak yaralandı, hastaneye 
gidinceye kadar bilinci yerinde, metaneti yüksekti. 
Arkadaşlarını mücadelede yalnız bıraktığına 
üzülüyordu.
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Oyuna koşulur yiğidim…

Annenin bir sofra etrafında aileyi toplayacağı nefis yemeklere 
yetişmek için adeta uçulur…

Yıllardır görmediğin çocukluk arkadaşının çağrısına tez elden 
varılır…

Baba, “Hele gel oğul!” deyince nerede olsa peşine düşülür…

Yâr mektubun ucunu yakınca dünyanın bir ucuna gidilir…

Bunları biliyoruz da yiğidim; tankların, mermilerin önüne 
sokakta yürür gibi tereddütsüz gidilebildiğini sende 
görüyoruz.

Vatanın; anadan, atadan, babadan, yârdan mukaddes 
olduğunu düştüğün yerde anlıyoruz!

Bedir’deki kardeşlerimize verir sanırdık Peygamberimiz(sav) o 
müjdeyi. Meğer sen o büyük şerefin gizli öznesiymişsin…

Irfan Gürkan Çelebi*

RECEP GÜNDÜZ

Yâr mektubun ucunu 
yakınca

“Her kim, bugün düşmandan yüz 
çevirmeyip sebât eder, şehit düşerse, 
Cenâb-ı Hak elbette onu cennete 
koyacaktır. Bugün şehit olanlara Firdevs 
Cenneti hazırdır. Hücûm ediniz, hamle 
ediniz!”

“Her kim, bugün düşmandan yüz çevirmeyip sebât eder, şehit 
düşerse, Cenâb-ı Hak elbette onu cennete koyacaktır. Bugün 
şehit olanlara Firdevs Cenneti hazırdır. Hücûm ediniz, hamle 
ediniz!”

* Yazar.
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İnşaat İşçisi
27 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Olamazdı, izin veremezdi. 
Erzincan’daki ailesini aradı; 
babasına, kardeşlerini dışarı 
göndermemesini söyledi. Onları 
korumaya aldı ama kendisi için 
aynı şeyi düşünmedi.
Henüz 27 yaşında, hayatını ailesine adamış, 
parasını eve yollayan inşaat işçisiydi. Yılın 
bir süresinde İstanbul’a gelir çalışırdı. İşte 
o zamandaydı. İşten sonra oturup Köprü’yü 
izledi. Dinleniyordu. Bildiği sevdiği İstanbul 
manzarasına takılıp kaldı. Işıklar, sesler her 
şey tanıdık. Sonra bir telefon geldi “Darbe 
oluyor!” Olamazdı, izin veremezdi. Erzincan’daki 
ailesini aradı; babasına, kardeşlerini dışarı 
göndermemesini söyledi. Onları korumaya aldı 
ama kendisi için aynı şeyi düşünmedi Recep 
Gündüz. Herkesten önce ulaştı Köprü’ye. Ateş 
açıldı üzerine, vuruldu. Bir polis gördü onu, 
kendilerini korumaya gelmişti. Böylece ölmesine 
izin vermezdi. Polis üzerine kapandı ama polis 
de oracıkta şehit oldu. Hastaneye götürülüyordu, 
bacağından yaralıydı ama anlamıştı, şehadet 
vaktiydi. Hastaneye yetiştiremediler. 
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Yüreği vatan sevdasıyla yanmış bir adam, bir yaman delikanlı. 
Nasıl da mutluydu o gece. Yalnız geçen zamanın acısını 
çıkartırcasına sevdiğine kavuşacaktı ertesi gün. Sabredememiş, 
bekleyememiş, erkenden tıraşını olmuş, çiçeğini çikolatasını 
bir gün önceden hazırlamıştı. Eve gelmişti, içinde garip bir telaş 
vardı. Gözlerine ağırlık çökmüştü; buluşma heyecanı sarmış 
diye düşündü. Hava sıcak; gökyüzünde yıldızlar memleket 
türküsü söylüyor gibiydi.

Vakit bir hayli ilerlemiş, sürekli uçak sesleri geliyordu. 
Gecenin sessizliğini yırtarcasına. Meraktan internete takıldı, 
birileri darbeden bahsediyordu. Sanmışlardı ki, bu vatan 
sahipsiz; silahla uçakla tankla yola gelirler, direnmezler, 
korkarlar diye hesap etmişlerdi. Hesaplarında bu milletin 
hesapsızlığı yoktu. Hızla toparlandı; uzaktan uğultular 
geliyordu. Durur mu hiç Resul. Elif ana durmamış, Hatçe kız 
durmamış, kağnılar durmamış, atlar durmamıştı.

RESUL KAPTANCI
Hayri Gözlükgiller*

“Sevdiğine kavuşacaktı 
ertesi gün…”

Durmadı Resul; arkadaşlarını aradı. Vatan dedi; “ölümse 
ölüm” dedi; kırpmadı gözünü, burak misali şaha kalktı. 
Biliyordu yakında bir yerde Efendimiz ona gülümsüyordu. 
Biliyordu ki, sancak yere düşerse bayrak yere düşerse, namus 
yere düşerdi, izzet son bulurdu, haysiyet kalmazdı. Doğruca 
Genelkurmay’a koştular. Hainler vatanın kalbine saplamıştı 
hançerini. Karanlıkta bir namludan fırlayan kurşunun sesi, 
“seni mahşere bekliyor Allah!” diye duyuluyordu.

Dönüşü yoktu bu gidişin; ön safta buldu kendini Resul. 
Arkadaşlarının yanında mırıldandı: “Ey nazlı çiçek, buraya 
kadarmış, ben hayat sürgününden mezun olmaya gidiyorum, 
sen kendine yeni baharlar seç, hakkını helal et.”

Bir yandan da söyleniyordu evlerinde oturanlara. “Bu vatan 
sadece bizim değil sizin de efendiler!” Nihayet bir yolunu 
bulup girdiler Genelkurmay binasına. Bir yandan sesleniyordu 
arkadaşlarına; “önce komutanı kurtaracağız!” Yukarıdan 
yağmur misali kurşunlar yağıyordu. Önce iki adım geri attı, 
aynı sesi yine duydu; “Korkmaya zaman yok senin kanınla 
temizlenecek bu vatan!” Çanakkale kahramanları gibi atıldı 
öne; bir kurşun geldi omuzuna, bir adım attı geriye, kelime-i 
şehadet getirdi, tekrar bir adım daha atmıştı ki, düştü…

Karanlık yüzlü insanlar geldi etrafına, bir an göz göze geldi. 
Zannetti ki o hain yüzler, korkacak Resul onlardan; Resul’ün 
bakışı korkuttu hainleri. Acıyarak baktı her birinin yüzüne; 
“Keşke ananız sizi doğuracağına taş doğuraydı” der gibi. Son 
kurşun alnına geldi; şehit diye yazdırdı adını yeryüzüne.

* Tıp Doktoru.

“Ey nazlı çiçek, buraya kadarmış, ben 
hayat sürgününden mezun olmaya 
gidiyorum, sen kendine yeni baharlar seç, 
hakkını helal et.”
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İşçi
33 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Otuz üç yaşında; yufkacılık yapıyordu. Altı 
çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu. Anne 
ve babası Haymana’da yaşamakta, kendisi ise 
kardeşleriyle birlikte mütevazı bir evde geçim 
derdindeydi. Evlenmek üzereydi. 15 Temmuz 
hainliği yaşanmasaydı anne ve babası oğullarına 
kız istemeye gideceklerdi. Darbe haberini 
duyunca Genelkurmay Başkanlığı’na doğru gitti. 
Ancak hain bir kurşun Resul’ün dünya nasibini 
bitirdi, ahirete yazıldı adı. İçtiği şehadet şerbetiyle 
sonsuz bir yolculuğa çıktı.

Karanlık yüzlü insanlar geldi 
etrafına, bir an göz göze geldi. 
Zannetti ki o hain yüzler, korkacak 
Resul onlardan; Resul’ün bakışı 
korkuttu hainleri. Acıyarak baktı 
her birinin yüzüne; “Keşke ananız 
sizi doğuracağına taş doğuraydı” 
der gibi. Son kurşun alnına geldi; 
şehit diye yazdırdı adını yeryüzüne.
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Göğsünü çelik tabyalara karşı siper etmemiş olsaydın Resul 
Rüstem, geçebilirler miydi bilinmez ama, minarelerden 
yükselen o sese karşı “senin için buradayız” diyememiş 
olsaydın, geçerlerdi belki de. Ya da seninle birlikte 
Çanakkale’de 16 yaşında gençler, Sarıkamış’ta 90 bin şehit 
gelip de çıkmasaydı o tankın üzerine, geçerlerdi be Resul 
Rüstem. Geçerlerdi yiğidim.

Adını Resul Rüstem koyanlar öyle dua ettiler ki, her daim 
En Sevgili’nin durduğu yerde durasın. İstediler ki, âlemlere 
rahmet Peygamberin(asm) olduğu halde olasın. Arzu ettiler 
ki, O’nun ve sahabelerinin uğrunda can verdiği davaya can 
olasın, nefes veresin.

Kim bilirdi ki, senin hatırına “Lâ tahzen…” diyecektik 
birbirimize, Sevr mağarasındaki gibi ölüm/kalım çizgisinde 
kalan millete kurtuluş olacaktın. Kim derdi ki, senin gibi yiğit 
delikanlıların cesaretiyle huzurun ülkesine hicret edecektik..

RESUL RÜSTEM PERÇIN
Nail Varal*

“Lâ tahzen…”

On sekiz yaşını yeni doldurduğu için 
‘fotoğraflı nüfus cüzdanı’nı 5 gün 
önce alma heyecanını yaşamıştı. Şehit 
cenazesinde kendi çektirdiği vesikalık 
fotoğraf vardı sevenlerinin yakasında.
“Allahu Ekber” sözü bu kadar mı güzel yakışır insana? 
Bu kadar mı güzel vurulurdu bir insan? Yine yeşil kuşlar 
havalanıyordu bir yiğidin göğsünden. Göğsünden, sırtından, 
kalbinden, alnından vurulanların gülüşü yükseliyordu bir 
Ömer ve Ali gibi semaya.

Onları da tam sırtından vurmuşlardı bir gece. Bir gecede, 
tarih kadar büyüyen adamlar koymuşlardı arkada. Evet, 
Resul Rüstem’in göğsü, zirvelere bulanmış bir Ömer, gözü, 
cennetleri seyre dalan Ali’nin gözleriydi o gece.

* Yazar.
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İşçi, 18 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



“Allahu Ekber” sözü bu kadar mı 
güzel yakışır insana? Bu kadar mı 
güzel vurulurdu bir insan? Yine yeşil 
kuşlar havalanıyordu bir yiğidin 
göğsünden. Göğsünden, sırtından, 
kalbinden, alnından vurulanların 
gülüşü yükseliyordu bir Ömer ve Ali 
gibi semaya.
On sekiz yaşındaydı, ana kuzusu Resul Rüstem Perçin, 
15 Temmuz gecesi amcası ile santranç oynarken, 
televizyondan darbe girişimi olduğunu haber aldı. 
Amcası ve kuzenleriyle birlikte Jandarma Genel 
Komutanlığı’na gitti. Tankların önüne korkusuzca 
yürüdü fakat tanklardan açılan ateş sırasında şehit 
oldu. On sekiz yaşını yeni doldurduğu için ‘fotoğraflı 
nüfus cüzdanı’nı 5 gün önce alma heyecanını 
yaşamıştı. Şehit cenazesinde kendi çektirdiği vesikalık 
fotoğraf vardı sevenlerinin yakasında. Dört gün önce 
de sigortalı bir işe başlamıştı.
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Öncelikle insandı Sait. Eşti. Babaydı. Komutandı. Zeynep 
Ceren’in ve Elif İrem’in babası. Mehmetçiklerinin de babası. 
Son nefesine kadar mesleği ve özel yaşamıyla ilgili tüm 
sorumlulukları mükemmelen yerine getirdi. Mesaisi çok 
önemliydi, herkesten önce gider, herkesten sonra gelirdi. 
Devletin bir çivisi ziyan olacak diye ödü kopardı.

Bugün 18 yaşındaki büyük kızım Ceren, mesai yoğunluğu 
nedeniyle babasıyla 11 yaşında Napoli’de tanıştığını söyler. 
Sait, bu duruma çok üzülürdü. Ceren’in nasıl büyüdüğüne 
şahit olamadığı için küçük kızımız İrem doğduktan sonra 
açığı kapatmak için elinden geleni yaptı.

15 Temmuz gecesi kızlarımız ve ben Akçay’da annemin 
yanındaydık. Sait, 15 Temmuz Cuma günü yanımıza gelmek 
üzere yıllık izin almıştı. Olanları öğrendikten sonra, arkadaşı 
Davut Albayla birlikte iki yıl önce görev yaptığı 66. Mekanize 
Zırhlı Tugay’a gidiyor. “Oradakiler beni sever, tanır, onları 

Ömrünü vatana adamış  
bir nefer

Ceylan Ertürk*

SAIT ERTÜRK

ikna ederim” diyor. Yakın bir arkadaşı uyarıyor: “Sait, gitme, 
kimin ne olduğu belli değil, başına her şey gelebilir.” Şöyle 
diyor Sait: “Orada hiçbir şeyden haberi olmadığı halde bu işte 
kullanılacak çocukları kurtarmalıyız.”

Önce Kartaltepe Nizamiyesi’nden giriş yapıyorlar. Halkın 
toplandığı Topkule Nizamiyesi’ne geliyorlar. Sait, içeride 
hücum yeleğini ve silahını bırakarak halka etkili bir konuşma 
yapıyor: “Siz ne için buradaysanız, biz de onun için buradayız. 
Özel Harekât polisleri gelecek, bir koridor açıp girmelerine 
izin verin” diyor. Halk tezahürat yapıyor. Sait onlardan 
dua istiyor ve tekrar dua ile içeri giriyorlar. Nizamiye’ye 
geldiğinde, ne yapacağını bilemez durumda olan astları, “Sait 
Albayımız geldi, o bu işi halleder” diyerek cesaretleniyor.

Nizamiyede toplanan halktan biri şöyle diyor: “Öyle şanlı bir 
yiğitti ki, değil oradaki hainlerle, dünya orduları gelse hepsiyle 
savaşabilirdi.” Sait, Tugay’da emir komutayı devralıyor.

Süreç 3-4 saat sürüyor. Mehmetçiklerin hayatlarını 
kurtarmakla kalmıyor Davut Albayla beraber, tugayın dışarı 
çıkmasını engelliyor, İstanbul’u daha büyük bir tehlikeden 
kurtarıyor. Karşısına çıkan hainlere kendisini tanıtıp teslim 
alıyor. Sait ve Davut albaylar darbenin İstanbul ayağını 
engelliyorlar.

Mehmetçiklere hep evlatları gözüyle bakardı Sait. Rütbesi 
ne kadar büyürse büyüsün onlarla olan bağını koparmadı. 
Yatakhaneleri soğuk olduğu için evin klimasını yatakhaneye 
taktırmıştı. Hep temiz yataklarda yatmalarını, hep temiz 
yemek yemelerini sağladı. “Disiplin ve otoritesinin altında 
yatan eşsiz bir şefkati vardı.” diyor bir asker. Bir başka askeri 
“Onurlu yaşamayı ondan öğrendik” diyor.

* Eşi.
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Piyade Kurmay Albay
47 yaşında
İstanbul Topkule 66’ncı Zırhlı Tugay’da şehit oldu.



Kızı bir mektup yazdı Sait Albay için. Bir kız, bir babaya nasıl 
seslenirse öyle… Rütbelerin en büyüğünü almış bir komutanın 
kızıydı o, biliyor babasının “yok” olmadığını. “Hiç şehit 
görmemiştim”, diyor mektubunda. “Babam” diyor, yüzüne eğilip. 
Gülüyormuş Said Albay.

Nasıldır bir kahramanın evladı olmak!

“Okuduğu kitapları aslında hep yerine koyardı. Şehadetinden 
sonra masasının üzerinde, sayfası açık bir kitap buldum. 
Müminûn Sûresi’nin ilk on ayetinin meali vardı. “Kurtuluşa erdi 
müminler… Onlar ki Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar 
orada ebedî kalacaklardır.”

Mehmetçiklere hep 
evlatları gözüyle 

bakardı Sait. Rütbesi 
ne kadar büyürse 

büyüsün onlarla olan 
bağını koparmadı. 
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Uğursuz gürültünün ortasına koştu. Köprü’nün kapandığı 
haberi geldi. Ne olup bittiği belli değildi. Bir tuhaf 
müphemiyet sarmıştı birdenbire etrafı. Sonra anlaşıldı ki, 
kaos hazırlığı yapılıyordu. Arabasını Küplüce’de bir köşeye 
park etti. Tankların uğursuz şıkırtısı mahalleye kadar 
varıyordu. Beylerbeyi’ne indi koşarak. Çok geçmeden, 
bombalar patlamaya, helikopterler serserice turlamaya 
başladı. Tanklar hiç olmaması gereken yerdeydi.

Üsküdar’ın, Boğaz’ın mavisine yaslanan başının dertte 
olmasıyla dertlendi. Düşmana çevrilmesi gereken o tank 
namlusu neden milletin göğsüne dönüktü? Milletin 
sofrasından ekmek eksilterek, evladının harçlığından keserek 
aldığı savaş uçaklarının, helikopterlerin milletin başı üzerinde 
uğursuzca uğuldaması akıl alır şey değildi! Razı olamadı buna 
Salih.

Menziline doğru yürüyen her yolcu gibi o da bu dünya 
gölgesinde üzerine düşeni yapacaktı. Cumhurbaşkanının 

Hilmi Türkmen*

SALIH ALIŞKAN

Salihlerden bir Salih
‘Sokağa çıkın, meydanlara inin’ çağrısını 
duyduğundaysa, zaten doğru yerde 
olduğunu anladı. İlerledi. 

* Üsküdar Belediye Başkanı.

kararlı sesiyle yüreğindeki Karadeniz fırtınası şiddetlendi. 
Kimse durduramazdı artık Salih’i…

‘Sokağa çıkın, meydanlara inin’ çağrısını duyduğundaysa, 
zaten doğru yerde olduğunu anladı. İlerledi. Kalabalığı yarıp 
bir şeyleri anlamaya çalıştı. Belli ki, bu çılgın kalkışma, bu 
anlamsız diretme sonuç vermeyecekti. Sabaha kalmaz her 
şey sakinleşirdi.

Fakat gökten gelen yaylım ateşleri sabahı haram etti Salih’e. 
O da zorbaların heveslerini kursağında bıraktı işte. Ülkeye can 
oldu, yaralılara kan oldu adı. Uzunca bir süre yoğun bakımda 
kaldı. Kimsenin asla bilemeyeceği, muhteşem bir dirilikte var 
olmak üzere. Ebediyen.
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İşçi
48 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



“Üç beş haine teslim 
olmayacağımıza göre 
direneceğiz” diyerek hiçbir 
yıldırmaya kanmayıp 
ilerleyişini sürdürdü. 
Gişelere geldiğinde 100 metre 
mesafeden darbeci askerler 
tarafından hedef alındı. 
Göğsünden vuruldu. 
48 yaşında, evli ve 3 çocuk sahibi Salih Alışkan, 
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısı 
üzerine evinden çıktı ve hainlerle mücadele 
etmek üzere Köprü’ye gitti. “Üç beş haine teslim 
olmayacağımıza göre direneceğiz.” diyerek, hiçbir 
yıldırmaya kanmayıp ilerleyişini sürdürdü. Gişelere 
geldiğinde 100 metre mesafeden darbeci askerler 
tarafından hedef alındı. Göğsünden vuruldu.
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Onu en son şehadetinden kısa süre önce gördüm. Uzun 
boyluydu, yakışıklıydı, sımsıcaktı. Samimi bir yüzü vardı. Hani 
birini görürsünüz, derdinizi unutturur, yaşama sevincinizi 
artırır ya, öyle bir yüz. Hayat dolu, hayalleri, ümitleri olan, 
yüreği büyük, taze bir delikanlı… Yirmi yaşındaydı…

Yüzüne yansıyan, belki de, 3 yaşında annesini, 13 yaşında 
babasını kaybetmiş olmanın hüznüydü. Onu görünce bir 
sevgi rüzgârı gönlünüze çarpıyordu hemen. Karşısında beni 
görünce yüzündeki tebessüm büyüdü. Elini uzattı. “Başkanım 
nasılsınız?” dedi.

Babaannesi büyütmüştü Samet’i. Bir yıl kadar önce 
köylerindeki eve onları ilk ziyarete gittiğimde babaannesinin 
Samet’i nasıl sevdiğine şahit olmuştum. O günden sonra 
Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde işçi olarak çalışmaya ve 
ekmek parasını kazanmaya başlamıştı. Bir yandan da evlilik 
hazırlıkları yapıyordu. Arkadaşlarına “Ben düğün yaptığım 
zaman insanlar bir köye sığmayacak” demişti.

Öyle de oldu.

“Başkanım nasılsınız?”
Lokman Ertürk*

SAMET CANTÜRK 

Babaannesi büyütmüştü Samet’i. Bir yıl 
kadar önce köylerindeki eve onları ilk 
ziyarete gittiğimde babaannesinin Samet’i 
nasıl sevdiğine şahit olmuştum.

O ‘Kara Gece’de evinde duramadı. Kardeşini babaannesine 
emanet etti. Helallik aldı. Önce Belediye Hizmet Binası önüne 
geldi ve oradan binlerce kişiyle Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne 
yürüdü. Vatan için, bayrak için, milli iradeye sahip çıkmak 
için F-16’lara kafa tuttu, FETÖ’cü hainlere çıplak elle ‘Dur’ 
dedi, şehit düştü. Sahiden de ‘düğün’ünde kalabalık köye 
sığmadı.

Şimdi geriye dönüp bakınca onu, o güzel yüzüyle, bana 
“Başkanım nasılsınız?” derken hatırlıyorum. Sayende iyiyiz, 
Samet’im. Sayenizde iyiyiz. Emanetinizi koruyacak, sizleri 
unutmayacak, unutturmayacağız. Mekânınız cennet olsun.

* Kahramankazan Belediye Başkanı.
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İşçi
20 yaşında
Kahramankazan, Akıncı Üssü’nde şehit oldu.



Şimdi geriye dönüp bakınca onu, 
o güzel yüzüyle, bana “Başkanım 
nasılsınız?” derken hatırlıyorum. 
Sayende iyiyiz, Samet’im. Sayenizde 
iyiyiz. Emanetinizi koruyacak, sizleri 
unutmayacak, unutturmayacağız. 
Mekânınız cennet olsun.
Üç yaşında annesini, 13 yaşında babasını 
uğurladı ahirete. Henüz 20 yaşındaydı 
Samet Cantürk. Kazan Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışıyordu. 15 
Temmuz gecesinde, kendilerine hem annelik 
hem babalık eden babaannesini, kardeşine 
emanet ederek evden çıktı. Hain darbe 
girişimine direnmek için Akıncı Üssü’ne gitti. 
Çevresine daha evvel; “Ben düğün
yaptığım zaman insanlar bir
köye sığmayacak” diyordu.
Öyle de oldu. 
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SAMET USLU
Bekir Bilgili*

Ebrehe’nin Filleri Ebabilleri 
Geçemedi

Şehadeti yüreğinde taşıyanlar, bu makamı en çok hak 
edenlerdir. Öyleydi Samet de. Yıllardır oynanan oyunun 
farkında olan sessiz çoğunluktan biriydi o da. Vakti saati 
gelince olması gereken yerde olacağını biliyordu. İhanetlere, 
aşağılamalara, bir milletin inancını, tarihini yok etmeye 
azmetmiş köksüzlerin çaresiz hezeyanlarına dişini sıkarak “La 
havle” çeken milyonlardan biriydi.

O gece iplerin koptuğu andı. Şehadete yürüme anının geldiği 
an... Doğrudan vatana, milletin iradesine kastedenlerin 
çakal sürüleri gibi köşeleri tuttuğu gece, yine mi dişini sıkıp 
evde oturmalıydı? Jetler Ankara semalarında alçak uçuş 
yaparak halkı sindirmeye çalışıyor, tanklar yolları kapatıyor... 
Hainlerin yaptığı her çılgınlık, Samet ve daha nicelerini 
korkutmak yerine cesaretlerini ve öfkelerini biliyordu.

Darbe bu!

* Editör.

“Yo, bu sefer olmaz” diye düşündü. Köprü’deki tankı görünce 
bir volkan kaynadı içinde... “Bir şeyler oluyor, oturamayız 
böyle, gitmek lazım” dedi. Koşar adım gitti.

O gece sokakta olmayanların ya da başka kaygılarla sokakta 
olanların asla anlayamayacağı bir his kapladı ruhunu. Allah 
korkuyu Samet’in ve daha nicelerinin kalbinden söküp 
almıştı. “Bu gözü dönmüş hain sürüsünün karşısında neyle 
dururuz? Nasıl savunuruz kendimizi? Elimizden ne gelir 
sonra?” gibi normal zamanlarda anlamlı olabilecek sorular, 
Allah ve vatan aşkıyla sokakları tutan bu insanlar için hiçbir 
ehemmiyeti haiz değildi. Serden geçmek böyle bir şeydi.

O gece Ebrehe’nin filleri ebabilleri geçemedi. 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nde şehadete yürüdü Samet... Bize bu ülke 
kadar büyük, izzetli bir miras bıraktı. Zillet, tank paletlerini 
halkın üstüne süren sefillere kaldı.
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Muhasebeci
26 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Trabzonlu Samet Uslu 26 yaşında ve bekârdı. 
Muhasebecilik yapıyor, ailesiyle birlikte 
yaşıyordu. Cumhurbaşkanımıza büyük bir 
hayranlık duyuyordu. 15 Temmuz akşamı 
Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara 
çağırması üzerine Boğaziçi Köprüsü’ne gitti ve 
canı pahasına mücadele etti. Yaylım ateşi altında 
kaldı, ağır yaralandı, bilahare şehit oldu.

O gece sokakta olmayanların 
ya da başka kaygılarla sokakta 
olanların asla anlayamayacağı bir 
his kapladı ruhunu. Allah korkuyu 
Samet’in ve daha nicelerinin 
kalbinden söküp almıştı. “Bu gözü 
dönmüş hain sürüsünün karşısında 
neyle dururuz? Nasıl savunuruz 
kendimizi? Elimizden ne gelir sonra?” 
gibi normal zamanlarda anlamlı 
olabilecek sorular, Allah ve vatan 
aşkıyla sokakları tutan bu insanlar 
için hiçbir ehemmiyeti haiz değildi.
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Gülay Uzunhasanoğlu*

“Hastalık bahane 
olamazdı…”

Ankara’da misafirdi. Hastaydı. Tedavisi için gelmişti. Kardeşi 
refakatçiydi yanında. Ateşli kâbus gecesi başladığında, 
teşhisine aldırmadı. Doğruldu hemen. “Dışarı çıkma!” dediyse 
de kardeşi, cuntacıların karşısında duracak gücü vardı.

Nefesi var olduğu sürece, can bedende durduğu kadarıyla 
tarafını belli etmeliydi. Belki İbrahim’i(as) yakmak için 

tutuşturulan ateşe bir damla su taşıyan karınca gibi hissetti 
kendini. “Yangın söner miydi Sedat’ın halden düşmüş 
nefesiyle?” “Olsun!” dedi o; “Tarafımız belli olsun!”

İnsanın iradesi Kâbe hürmetindedir; böyle anlatmışlardı ona. 
Emanettir insana iradesi. Milletin iradesi ise daha büyük 
emanet. Kul olma izzeti ancak irade ile gerçekleşirdi. İnsanı 
insan yapan gönüllülüğüdür; irade yoksa insanın gönlüne 
meydan açılmazdı ki.

Halsizliğine aldırmadı; hastalığını mazeret saymadı. Cılız 
nefesleriyle zorbalığa karşı direndi. Bilâl-i Habeşî’yi hatırladı; 

SEDAT KAPLAN

Halsizliğine aldırmadı; hastalığını 
mazeret saymadı. Cılız nefesleriyle 
zorbalığa karşı direndi. Bilâl-i Habeşî’yi 
hatırladı; ağır taşlar altında, kızgın 
güneş karşısında “Allah bir! Allah bir!” 
deyişlerini.

ağır taşlar altında, kızgın güneş karşısında “Allah bir! Allah 
bir!” deyişlerini. Ona da Muhammedî emanetin yükünü 
taşımak düşmüştü. Ne güzel nasipti; kanı pahasına, canını 
bedel diye ödeyerek O’nun safında yer almak…

Nasibine razı oldu Sedat. Görevi reddetmedi. Omuzlandı seve 
seve. Allah’tan razı oldukça, Allah’ın razı olacağı güzelliğe 
kavuşacağını biliyordu. Bildiğince muradına erdi. 

* Yönetici Asistanı, ASPB.
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İşçi, 31 yaşında
Ankara, Kızılay Meydanı yakınlarında
şehit oldu.



Otuz bir yaşındaydı. Ümitleri vardı. 

Yüreğini vatan bilmişti. Vatanı yüreğince 

geniş biliyordu. İstiyordu ki, ülkesi 

yetimlere şefkat eli olsun, mültecilere 

yuva olsun, ezilmişlere ümit olsun. 

“Dünya beşten büyük!” diye haykıran 

Başkomutan’ın kararlı sesini duyunca, 

daha bir diklendi. Yürüdü. Şehadetine. 

İstiyordu ki, ülkesi 
yetimlere şefkat eli 

olsun, mültecilere 
yuva olsun, ezilmişlere ümit olsun. “Dünya beşten 

büyük!” diye haykıran 
Başkomutan’ın kararlı 

sesini duyunca, daha 
bir diklendi. Yürüdü. 

Şehadetine. 
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“Ey İbrahim, bizi burada kime bırakıp gidiyorsun?” diye 
sormuştu Hz. Hacer. Aynı soruyu iki kez tekrarlamış ve 
ardından, “Bunu sana Rabbin mi emretti?” diye değiştirmişti 
karşılıksız kalan sorusunu. “Evet” diye cevap vermişti 
İbrahim(as). “O zaman” demişti, “Rabbin beni zayi etmez.” O 
gece, kadınların hepsi, bir Hacer silüetini tamamladı nefes 
nefese: “Rabbim beni zayi etmez!” Safa-Merve arasında koşan, 
kutsî anne yüreğini koydular göğüslerine: “Rabbim beni zayi 
etmez!” Zayi etmedi Rabbi onları. Hiç bilemeyeceğimiz, hiç 
tatmadığımız bir dirilikte yeniden var etti. Şehadetleri kabul 
olsun. Seher Yaşar, onlardan sadece biri.

Hacer’ce bir direnişin sembolü Seher. Bir ömrü Safa-Merve 
arası sa’y diye öğreten İslam’ın yeni koşucusu. Ülkesinin 
İsmail’lerinin özgürlüğü zemzem diye içmesi için koştu 
ümitle. Ümidin sancağı oldu adı; şehitler tepesinde nazlı nazlı 
salınmakta.

Arzu Kadumi*

SEHER YAŞAR

Seher sükûneti

O gece, kadınların hepsi, bir Hacer 
silüetini tamamladı nefes nefese: 
“Rabbim beni zayi etmez!” Safa-Merve 
arasında koşan, kutsî anne yüreğini 
koydular göğüslerine: “Rabbim beni 
zayi etmez!” Zayi etmedi Rabbi onları. 
Hiç bilemeyeceğimiz, hiç tatmadığımız 
bir dirilikte yeniden var etti. Şehadetleri 
kabul olsun. Seher Yaşar, onlardan 
sadece biri. 

* Yazar.
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Komiser Yardımcısı
24 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Seher ki, vaktin kalbi demekti. 
Vatanın kalbi oldu Seher. Kalbini 
vatan bilenlerden. Uğrunda can 
verdiği özgürlüğün varisi olduk. 
Hepimiz her birimiz.
Yirmi dört yaşında Özel Harekat Dairesi Başkanlığı 
emrinde komiser yardımcısı olarak görev yapan 
Seher Yaşar, çocukluk hayalini gerçekleştirerek polis 
olmuştu. Ailesi ve arkadaşları tarafından neşeli 
ve güler yüzlü, sevecen biri olarak tanınmaktaydı. 
Sıcak tebessümleriyle ayrıldı aramızdan; dağı taşıyla 
tebessüm olmuş bir âleme doğdu.

Seher ki, vaktin kalbi demekti. Vatanın kalbi oldu 
Seher. Kalbini vatan bilenlerden. Uğrunda can verdiği 
özgürlüğün varisi olduk. Hepimiz her birimiz.
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SELIM CANSIZ
Ahmet Taşgetiren*

Selim bir kalbin kırık 
hikâyesi

15 Temmuz.

Türkiye’nin, sabahına yeniden doğduğu gece. Milli Mücadele’den 
sonra ezanın, bayrağın, imanın, vatanın yeniden aynileştiği, birbirine 
sarıldığı ve bir İslam yurdunun bir milletin bağrından çıkan 
haykırışla yeniden “Ben varım” dediği gece.

15 Temmuz.

Sütçü İmam’ın, Rıdvan Hoca’nın, Çanakkale şehitlerinin vatan 
savunması için torunlarının şahsında yeniden bedenlendiği gece.

15 Temmuz.

Bu ülke toprağının yeniden mübarek şehid kanı ile buluştuğu ve 
yeniden diriler kervanına katıldığı gece. Şehadet duygusunun, bütün 
fesat fırtınalarına karşı bu topraklarda, bu toprağın çocuklarının 
yüreğinde hâlâ ölmediğinin kanıtlandığı gece.

15 Temmuz.

Ezanların, salâların, “Ya Allah Bismillah, Allahüekber” nidalarının 
ebedi bir İslam mührü olarak bu ülke insanının yüreğine kazındığı 
gece.

15 Temmuz.

Bir diriliş gecesi.

15 Temmuz.

İslam’dan yola çıkanların İslam üzerinde sabitkadem olmasının, 
yola çıkış kadar hayati olduğu, kalb kaymalarına karşı müteyakkız 
olmanın, bazan bir “iman değeri”nde olduğunun ispatlandığı gece.

15 Temmuz.

Birilerinin bayraktan koptuğu gece, ezandan koptuğu, salâlardan 
koptuğu, vatandan koptuğu, ümmet bütünlüğünden koptuğu gece.

15 Temmuz.

İslam dışında birilerini dost ve veli edinmenin, kalpleri nasıl bir fesat 
çukuruna sürükleyebileceğinin ayan beyan ortaya çıktığı gece.

15 Temmuz.

Bir İslam vatanını yere çöktürdükten sonra dünyada vatan aramanın 
nasıl bir çılgınlaşma olduğunu ortaya koyan akıl tutulmasının, zihni 
tefessühün, basiret tükenişinin dibe vurduğu gece.

15 Temmuzdan önce, 15 Temmuzdan sonra.

Bir diriliş bir çürüyüş.

Büyük bir ibret. Büyük bir ikaz. Yanıbaşımızda ateşe düşen, yeni bir 
yol oluşturmak için uğraşırken ümmet bütünlüğünden koparılmış 
insanları görmenin acısı.

Kalplere mukayyet olma zarureti. Sırat-ı müstakimde durabilme 
gayreti. 15 Temmuz için milletin destanı yazılsa sezadır. Ve 15 
Temmuzda birileri için mersiye yazılsa sezadır.

Çaldılar, çaldılar, çaldılar ya... Sonunda yürekleri çalındı çalanların...

15 Temmuz.

“Lâ galibe illallah.” Ayağındaki alçıyı kırıp ümmeti onarmak için 
koşan Selim’lerin yüreklerinde yazar bu hakikat; onlar kaybetmezler. 
Bayraklarımız, uğrunda can veren Selim Cansız’ların kanının remzi 
olarak hiçbir zaman kaybetmeyenlerin sembolüdür.

* Yazar.
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İnşaatçı
28 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Evliydi, 28 yaşındaydı, inşaatçıydı. Dört yaşındaki 
Defne Hamide’nin babasıydı. İki gün önce 
geçirdiği kaza sonucu ayağı kırılmış ve alçıya 
alınmıştı. Abdest almak için ayağındaki alçıyı 
kırarak dışarı çıktı. Arkadaşı Beytullah Yeşilay 
ile birlikte Genelkurmay’ın önüne gittiğinde 
helikopterden açılan ateş sonucu arkadaşıyla 
birlikte şehit oldu.

“Lâ galibe illallah.” 
Ayağındaki alçıyı kırıp 
ümmeti onarmak için koşan 
Selim’lerin yüreklerinde 
yazar bu hakikat; onlar 
kaybetmezler. Bayraklarımız, 
uğrunda can veren Selim 
Cansız’ların kanının 
remzi olarak hiçbir zaman 
kaybetmeyenlerin sembolüdür.
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Firavunun askerlerine karşı, Mûsâ’nın 
asâsı gibi tüm büyüleri bozan güçle 
meydan okudu zalimlere. Gecenin 
karanlığına ay ve yıldızın gölgesi düştü. 
Polis Serdar ve halk tek bir kelimede 
birleşti: “Vatan!”

SERDAR GÖKBAYRAK
Eda Cezayirli*

Nifakın Ölüm Gecesi
Nemrut’un zulmüne karşı İbrahimî bir teslimiyetti onlarınki. 
“Allah bize yeter” diyerek yürüdüler ateşe doğru. Kimi secde 
etti üzerine çıkan tanklara aldırmadan… Kimi kıyamda yine 
filleri yenen kuşlar gibi; imanlı. İmandı gönülleri böyle ağır ve 
böylesine kuvvetli yapan.

Halk polisti o gece. Polis ise halkın namusu, ümidi. Polis 
Serkan Gökbayrak gibi. Arkadaşlarıyla beraber emanete sahip 
çıkmak için direndi. Firavunun askerlerine karşı, Mûsâ’nın 
asâsı gibi tüm büyüleri bozan güçle meydan okudu zalimlere. 
Gecenin karanlığına ay ve yıldızın gölgesi düştü. Polis Serdar 
ve halk tek bir kelimede birleşti: “Vatan!”

Kırk yıllık nifakın ölüm gecesiydi o gece.

O polis memuru ki, görevinin başında. Bayrağına bağlı. 
Milletine huzur borçlu. Ezanlar susmasın istiyor. Kimi 
arkadaşlarının bir kolu bir bacağı acele etmiş sahiplerinden 
önce cennete gitmeyi yeğlemişti.

Gecenin rengi kızıla çalıyordu aşikâr. Şehadet yazılmıştı 
alnına vaktin. Gecenin avuçlarından bir kelebek edasıyla 
uçacaktı nice yiğit. Bayrak bir kez daha allanacaktı. Alına al 
katacaktı, belli. Polis Serdar’ın şehadet kararı da göklerden 
geldi. Çağırdılar onu.

Hiç durmadı. Dünyaya çağrılı olduğu gibi, ahirete de 
çağrılacağını aklından hiç çıkarmamıştı.

* Yazar.
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Polis Memuru, 45 yaşında
İstanbul 66. Mekanize P. Tug. K.lığında
şehit oldu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde polis 
memuruydu. Kırk beş yaşındaydı. Evli; Ceyda 
Nur, Elif Emine ve Muhammet Alperen isimli 
3 çocuğu var. Meslek hayatı boyunca birçok 
başarılı operasyona katılmıştı. 15 Temmuz gecesi 
aşkla bağlı olduğu görevinin başındaydı. Yanlışa, 
suça, suçluya, teröre, teröriste karşı duruşuyla 
tanınıyordu, son nefesini böyle teslim etti.

Gecenin rengi kızıla çalıyordu 
aşikâr. Şehadet yazılmıştı alnına 
vaktin. Gecenin avuçlarından 
bir kelebek edasıyla uçacaktı 
nice yiğit. Bayrak bir kez daha 
allanacaktı. Alına al katacaktı, 
belli. Polis Serdar’ın şehadet 
kararı da göklerden geldi. 
Çağırdılar onu.
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Serhat Önder’in yayın yönetmenliğini 
yürüttüğü Mahya dergisi, Almanya 
Nürnberg’te çıkıyor. Son sayısında yayın 
yönetmenini kapak konusu yaptı. Şehit 
Serhat Önder’in ağzından yazılan ‘Son 
Başlık’ adlı yazıda şöyle ‘diyor’ şehidimiz: 
“Dergiye bu sefer kardeşlerim beni konu 
olarak uygun görmüşler. Artık veda 
vakti…”

Serhat Önder ekmek kavgası için sılayı terk eden Almanya 
gurbetçilerinin ikinci kuşağı idi. O, Nürnberg’de yaşayan 
çocuklarını alıp Anadolu’nun temiz havasını solumaları 
için Ankara’ya taşıdı. Avrupa’da sürdürdüğü toplumsal 
iyilik faaliyetlerini Türkiye’de tanıştığı Kızılay ailesi içinde 
Küçükesat Şube Başkanı olarak sürdürdü.

O uğursuz kalkışma gecesi Cumhurbaşkanı’mızın “istiklalimize 
ve istikbalimize sahip çıkın” çağrısına tereddüt etmeden 
karşılık verdi. Ailesini de alıp ihanetin ele geçirmeye çalıştığı 
yere, işin merkezi olan Genelkurmay’ı savunmaya gitti.

Serhat’ın son sözleri uçak seslerinden endişelenen oğluna 
“Korkma oğlum” oldu. Bu sırada helikopterden açılan ateşle 
o tertemiz kanı, hasreti ile bir ömür ayrı kaldığı vatanına 
döküldü. Bir Hilal uğruna batan nice diğer güneşler gibi...

Serhat Önder’in yayın yönetmenliğini yürüttüğü Mahya 

dergisi, Almanya Nürnberg’te çıkıyor. Son sayısında yayın 

Kerem Kınık*

SERHAT ÖNDER

“Hiç gitmedin ki sen 
babam…”

yönetmenini kapak konusu yaptı. Şehit Serhat Önder’in 
ağzından yazılan ‘Son Başlık’ adlı yazıda şöyle ‘diyor’ 
şehidimiz: “Dergiye bu sefer kardeşlerim beni konu olarak 
uygun görmüşler. Artık veda vakti…”

* Kızılay Genel Başkanı.
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Kızılay Derneği Küçükesat Şube Başkanı
41 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Serhat’ın son sözleri 
uçak seslerinden 

endişelenen oğluna 
“Korkma oğlum” oldu. 

“Sevgili oğlum, 15 Temmuz akşamı giderken bana ve annene 
öyle sarılıp kucaklayışın vardı ki, adeta, ayrılığın habercisiymiş 
de bilememişiz. Seni beyazlara bürüyüp düğününü yaptık. 
Seveni sevdiğine uğurladık.”

— Babası İsmet Önder

“Şehidim, eşim, hayat arkadaşım, biz o gece seninle beraber 
yürüdük. Sen, ben ve çocuklarımız. Ama Rabbim mertebeyi 
sana layık görmüş. O gece sanki gül bahçesine girer gibi koşman 
gözümün önünden gitmiyor.”

— Eşi Canan

“Hiç gitmedin ki sen babam. Gözlerimden kalbime taşındın. 
Önceden bir yerdeyken şimdi baktığım her yerdesin.”

— Oğlu Aytuğ
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SERKAN GÖKER
Nuriye Çakmak*

“Hoş geldin…” dedi şehadet
Bazı meslekler vardır. Güç ister. Bilek gücü. Beden kuvveti 
yetmeyen kabul edilmez o göreve.

Bazı meslekler vardır, bilek gücü yetmez emanetini sırtlamak 
için. İman gücü de ister. Adanmışlık ister ki, ne sen onu 
bırakabilirsin, ne o seni.

O meslek artık senin kimliğin olur da, toprağa girene dek 
uğurlar. Sonra ebediyete taşır. Mezar taşına kazınır. Evladına 
miras kalır.

Bilek gücün olmadan ‘Polis’ olamazsın. Yürek gücün olmadan, 
başkasını savunayım diye silah kuşanamazsın. Adanmadan, 
ölümü her sabah, her akşam cebinde bir emanet gibi 
taşıyamazsın. O üniformayı çıkarırsın çıkarmasına da gel 
gelelim o ruhu bir kenara bırakamazsın. Sen artık vatanın 
yükünü yüklenmişsindir omuzlarına, ne vatan senden 
vazgeçer bundan sonra, ne de sen bir an düşünürsün, o seni 
çağırdığında..

* Gazeteci-Yazar.

Serkan Göker, eski Özel Harekât polisiydi. Eskimemişti fakat. 
Kendi isteğiyle görevden ayrılmıştı ama ne aklını ne yüreğini 
ayıramamıştı.

15 Temmuz gecesi, yıllardır teröristlerle mücadele ederken 
giydiği üniformayı giyen teröristler çıktı karşısına Göker’in. 
Kendilerine karşı savunduğu Devlet’in içinden geliyorlardı 
bu kez. Bu nasıl bir akıl tutulmasıydı. Bu nasıl vicdan. Hani 
nerede iman?

Otuz dokuz yaşındaki Serkan Göker, ezbere bildiği yollardan 
geçti de koştu görev yerine. Kâğıt üstünde, görevde değildi 
o gece. Ama görev onun yüreğindeydi. Bir nefes tereddüt 
etmedi. Bir an oyalanmadı. Özel Hareket Dairesi’nin kapısına 
geldiğinde, onu şehadet karşıladı.

‘Hoş geldin’ dedi ona, bırakamadığı mesleği. ‘Hoş geldin’ dedi 
ona, canını birlikte ortaya koyduğu yiğit meslektaşları. ‘Hoş 
geldin’ dedi ona Gölbaşı. Ve ‘Hoş geldin’ dedi ona şehadet.. Sen 
bir kere adanmışsın dedi, ne sen beni bırakırsın, ne de ben seni.

Dört evladı vardı yiğit Serkan Göker’in. Gök ekini biçilmiş gibi 
uğurlandı. Melekler kondu acılı anasının omuzlarına, Fatıma 
Ana oğulcuğunun başında, “Allah sana cennet kapısını açsın. 
Evlatlarım bu vatana feda olsun” diyordu. “Âmin” diyordu 
Şehit Serkan’ın naaşı.

Kabul olmuş bir dua gibi göklere yol alıyordu.
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Eski Özel Harekat Polisi
39 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Otuz dokuz yaşında, evli ve 4 çocuk babası olan 
Serkan Göker, bir dönem Özel Harekat polisi 
olarak çalışmıştı. 15 Temmuz gecesi evinde 
ailesiyle vakit geçirirken hain girişimi haber aldı 
ve eğitmenlik yaparak bir çoğunu yetiştirdiği 
meslektaşlarının bulunduğu Özel Harekât Dairesi 
Başkanlığı’na gitti. F-16’ların attığı bombalarla 
şehadete ulaştı.

Dört evladı var yiğit Serkan Göker’in. 
Gök ekini biçilmiş gibi uğurlandı. 
Melekler kondu acılı anasının 
omuzlarına, Fatıma Ana oğulcuğunun 
başında, “Allah sana cennet kapısını 
açsın. Evlatlarım bu vatana feda 
olsun” diyordu. “Âmin” diyordu Şehit 
Serkan’ın naaşı.

Kabul olmuş bir dua gibi göklere yol 
alıyordu.
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Seramik ustasıydı. Dağların acılarını 
bilirdi. Taştan çıkartırdı umudunu. Umut 
servetiydi.

SERVET ASMAZ
Ahmet Furkan Demir*

“Davamızın arkasındayız!”
Kırkbeşinde bir adam. Her gün yaptığı gibi işine son bir kez 
daha gitti ve dönerken etrafına sıkıca baktı. “Eski Türkiye 
değil artık!” diyordu. Umudu içinde taşıyordu. Bu umut 
kendine has bir özellik olarak verilmişti. Dağlarla oynamadı 
elbette, ama seramik ustası olduğundan dağların acılarını 
bilirdi. Taştan çıkartırdı umudunu. Dağların baskısından 
sarsılmadan umuduna sahip çıktı. Umut servetiydi. Güzel 
insanların serveti... Şehidimizin ismi Servet Asmaz, kendisi 
gibi umudu olan bir kadınla evlendi. Sema Hanım’dan dört 
serveti, dört umudu oldu.

En karanlık ama umudun en parlak olduğu bir gecede 
“Eski Türkiye değil artık, davamızın arkasındayız !” diyerek 
yola koyuldu. Tabii ki de bu yürek, bu umutla, davayla 
harmanlanmış. Gitme desen bile duramaz. Sen gitme desen 
bile o yoldadır artık.

Mücadele kaçınılmazdı, mücadele ettiği servetine, umuduna 
göz koyanlara karşılık davasıyla yoldaydı. Belki de içinden 

* Öğrenci.

en güzel sözü söylemişti ve gerçek olduğunda o sözü 
yaşayacaktı. Şehitliği sonuna kadar bekleyerek, iliklerine 
kadar tadarak, umuduyla, inancıyla, servetiyle ahirete göçtü. 
Umudun parladığı, ışık saldığı an da şehadet şerbetini içerek 
bizlere veda etti güneş gibi parlayacak olan Türkiye için. 
Herkesin umudunu koruyarak, servetini bırakarak vedalaştı.

Şu an bizim gibi gençlerin önünde ise, yarınlara büyük 
umutla bakabilen, servetini sırtında dahi değil, kafasının 
üstünde taşıyan, kirlenmesine tahammül bile edemeyen dava 
sahibi gençler bıraktı. Servet ağabeyimiz, bizi yeniden davaya 
inandırdı.

İnanarak gitti ve değiştirdi. İnandı ve inandırdı.
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Seramik Ustası
45 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Kırk beş yaşında seramik ustası olan Servet 
Asmaz’ın Sema Hanım ile olan evliliğinden 4 
çocuğu var. 15 Temmuz gecesi medyadan darbe 
girişiminin haberini alan Servet Asmaz “Eski 
Türkiye değil artık, davamızın arkasındayız!” 
diyerek mücadeleye katılmak için evinden 
çıktı. Boğaziçi Köprüsü’ne giderken darbeciler 
tarafından vurularak ağır yaralandı ve sabaha 
karşı şehadet şerbetini içti.

Mücadele kaçınılmazdı, mücadele ettiği 
servetine, umuduna göz koyanlara 
karşılık davasıyla yoldaydı. Belki de 
içinden en güzel sözü söylemişti ve gerçek 
olduğunda o sözü yaşayacaktı. Şehitliği 
sonuna kadar bekleyerek, iliklerine kadar 
tadarak, umuduyla, inancıyla, servetiyle 
ahirete göçtü.
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SEVDA GÜNGÖR
Hatice Kübra Bektaş*

Sevda’landık bir daha… 
Sevda. 1989 doğumlu. Yaşıtım. Kızkardeşim. Vatanı için 
ölümü hiçe sayıp en zorlu şartlarda görevini yapmak üzere 
eğitim almış bir Özel Harekat polisi.

Sevda. Bir başka hemcinsimizin silah zoruyla devletin 
kanalında “Sıkıyönetim ilan edilmiştir!” dediğini belki 
duymadı. Köprülerimizin tutulduğunu, havaalanlarımızın 
kurşunlandığını, limanlarımıza girildiğini, demokrasimizi 
bizden almak istediklerini duymadı. Kahramanlarımızın 
abdest alıp şehit olmak üzere sokağa taştığını, tanklara 
bedenlerini siper ettiklerini görmedi. O güzel insanların 
vatanlarını kimseye vermediklerini duymadı. Çünkü o, 
yurdun semalarında jetler ses duvarını aşarken, bayrağının 
hürce dalgalanabilmesinin bedelini ödeyenlerdendi. 15 
Temmuz gecesindeki vatan aşkıyla dolu yüzlerce kahraman 
gibi göklerde ezanların çınlamasının bedelini ödedi.

Sevda, Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nda mesai 
arkadaşlarıyla birlikteyken yüzyıllardır şerefle taşınan 

* Psikolog.

üniformamızı giymiş bir grup hain tarafından şehit edildi. 
Darbeci hainlerin milletin tankını, milletin uçağını, milletin 
silahını millete doğrulttuğunu bilmedi Sevda. Bu milleti 
kendileri gibi vatansızlaştırmak istediklerini ama milletin 
her bir vatandaşının destansı bir yiğitliğin hikayesini tarihe 
yazdığını bilmedi. Zamanında İstiklal Marşı’nı yazdıran şehit 
kanının ve gözyaşlarının yıllar sonra yeniden insanları tek 
vücut haline getirdiğini bilemedi. Her bir vatandaşın kendini 
Türk ordusu gibi hissettiğini, imanla vatana sarıldığını 
göremedi. Âkif’in şiirindeki gibiydi kahraman ordu. “Ne çelik 
tabyalar ister, ne korkar[dı] hasmından.” Sevda bilirdi bunu 
ama canlı bir anıta dönüştüğünü göremedi.

Sevda. Tabutuna beyaz duvak koyan annesi Nural Hanım mı 
vermişti ismini acaba? Sevdası ülkesi olanın beyaz duvağı 
şehitlikle taçlansın diye…

Sevda. Şehit kızkardeşim. Sen görev başındayken hainlerin 
yaptıklarından henüz haberin yoktu. Kurşunlar bombalar 
yağarken, ülkende neler oldu öğrenemedin. Günlerce bu 
kahraman ordu, bu aziz millet, sizlerin şehadetiyle tekrar 
vatanlaşan ülkemiz için nöbet tuttu. Demokrasinin değerini, 
millet olmanın anlamını Anadolu topraklarında bir kere daha 
yaşattı.

Senin de, diğer şehitlerimizin de aziz hatıralarına sahip 
çıkacağız; bu hain darbe girişimini unutmayacağız. Zaten 
“Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın; / Seni ancak 
ebediyetler eder istiab.”

Âmennâ… İnandık Sevda… Sayende ümide Sevda’landık bir 
kez daha…
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Polis Memuru, 27 yaşında
Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda şehit oldu.



Yirmi yedi yaşındaydı. Özel 
Harekat Polisi. Mesleğine gönül 
vermişti. Alanında yükselmek ve 
önemli hizmetler yapmak istiyordu. 
Ankara Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda arkadaşlarıyla 
beraber şehadet şerbetini içti.

Sevda. Şehit 
kızkardeşim. Sen görev 
başındayken hainlerin 
yaptıklarından 
henüz haberin yoktu. 
Kurşunlar bombalar 
yağarken, ülkende neler 
oldu öğrenemedin. 
Günlerce bu kahraman 
ordu, bu aziz millet, 
sizlerin şehadetiyle 
tekrar vatanlaşan 
ülkemiz için nöbet 
tuttu. Demokrasinin 
değerini, millet olmanın 
anlamını Anadolu 
topraklarında bir kere 
daha yaşattı.
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“Annem hep dua ederdi. ‘Allah benden 
alsın, Cumhurbaşkanımıza versin’ diye. 
Umarım duası kabul olmuştur.”

Karacaahmet’teki taze mezarlardan birinin taşı pek ‘Sevgi’li. 
Elli bir yaşındaki Sevgi Yeşilyurt’un ‘tek taşı’ o. Gıpta edilesi 
bir güzellik içinde o mezar taşı. Yanı başında al bayrak 
salınıyor. Sevgi Yeşilyurt, kardeşlerini tek-yürek yapan, 
tek nefeste buluşturan o uyanışa maya diye çaldı canını. 
Şahitler, “Sevgi Teyze, kaplan kesilmişti o gece!” diye anlatıyor. 
Köprü’ye giden yola ilk düşenlerden. Milleti düştüğü yerden 
kaldıran, destansı bir kıyamı bir gecede yazan, eğilmeden dik 
durmayı öğreten bir kahraman.

Eminönü’nde bir muhasebe şirketinde çalışan Sevgi 
Yeşilyurt, Boğaziçi Köprüsü’nün kapatıldığını duyunca 
istikametini yasaklı bölgeye çevirdi ve oraya varır varmaz 
açılan ateş sonucu şehadet mertebesine ulaştı. Oğlu 
Sadık’ın ifadesiyle kendisi havalimanına, annesi de köprüye 
yönelmiş. Çatışmaların şiddetlendiğini gören oğlu 02.30 
civarlarında annesini aramış fakat yabancı biri telefonu 

SEVGI YEŞILYURT

Sonsuz tebessüm

açarak Sevgi Yeşilyurt’un yaralandığını ve Haydarpaşa 
Numune Hastanesi’ne gelmesi gerektiğini söylemiş. O gece 
birçok şehit yakınının gösterdiği ortak davranışa bir kez daha 
tanıklık ettik. Hastaneye çağırılan her yakın, kalbinin bir 
köşesinde hatta tamamında morg kelimesini taşısa da onu 
sesli söylemeye cesaret edememiştir en başta. Bütün katları 
ve odaları arattırmayı tek çare olarak görseler de sonunda 
ağızlarından dökülüvermiş o soğuk kelime. Şehitlerin odası 
sadece morg olurdu çünkü. Odaya giren Sevgi Yeşilyurt’un 
yakınları, bütün dünyalık yüklerini şehadetle takas eden 
kahraman bir kadın simasıyla tanıştılar.

* Habertürk Tv Genel Müdürü.
 Ailesinin ricasına hürmeten Sevgi Yeşilyurt’un fotoğraflarını kitaba koymadık. Bize ulaşan tek 

fotoğrafında ise şehitliğe yazılı olmanın buğulu edası okunuyor simasında. Sevgi Yeşilyurt şehidi-
mizin simasını, her daim mağdurların sevinci, mazlumların ümidi olmuş ‘istiklal bayrağımız’ın 
simasına katıyoruz. [Senai Demirci, Editör]

Veyis Ateş*
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Muhasebe şirketinde çalışıyordu.
51 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Sevgi Hanım’a da 
sesleniyorlardı “Yere yat 

abla!” diye ama yatmıyordu. 
Tankların önüne doğru 

yürüdü. Yılmadı. Korkmadı… 
Ve Boğazici Köprüsü’ndeki ilk 

şehitlerden oldu.

Darbe haberini alan oğlu annesini saat 23.00 gibi 
aradığında “Ölmek var dönmek yok” dedi Sevgi Yeşilyurt. 
Gözü dönmüş teröristler halkı, yeri, göğü bombalarken 
vatandaş mücadeleye devam edebilmek için yere yatıyor, 
siper alıyordu. Sevgi Hanım’a da sesleniyorlardı “Yere 
yat abla!” diye ama yatmıyordu. Tankların önüne doğru 
yürüdü. Yılmadı. Korkmadı… Ve Boğazici Köprüsü’ndeki 
ilk şehitlerden oldu.

15 Temmuz’da kızı 8 aylık hamileydi. Annesinin şehit 
olduğundan habersizdi. Sadece yaralı olduğunu sanarak 
İstanbul’a döndü. Sevgi Hanım’ın şehadetinden kısa bir 
süre sonra evladını kucağına aldı. Bebeğe şehit Ömer 
Halisdemir’in hatırına Ömer Halis adı verildi. “Bir ölür 
bin doğarız” diyor kızı ve ekliyor “Annem hep dua ederdi. 
Allah benden alsın Cumhurbaşkanımıza versin, diye. 
Umarım duası kabul olmuştur.”
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“Çok hayalimiz kaldı.” Böyle diyor Orkide Hanım.

Diyarbakır’da görevdeydi Seyit Ahmet Çakır. Eşi ise 6,5 aylık 
hamileydi. Bir şeyler ters gitmeye başladı. Aradı, “İzin al, 
gel!” dedi. Gaziantep’teydiler, hastanede. Erken doğdu Eylül. 
Eylül’ü bekleyemedi. Babasıyla göz göze gelmek için mi acele 
etmişti?

“Böyle olmayacak” dedi Ahmet Çakır. “Uzun kalacaksınız 
hastanede, size bir şeyler getireyim.” Ankara’da oturuyorlardı. 
İçinde bir sıkıntı vardı; birine bir şey olacakmış gibi 
hissediyordu. Farkında değildi ama son zamanlarda şehitlik 
sürekli dilindeydi. “Şehit olursam kızıma kahraman gibi 
savaştığımı anlat!” diyordu. Orkide Hanım şaşırıyordu bu 
sözlere. Doğu görevi bitmişti çok şükür, izinliydi. Ankara’da, 
evlerinde başına ne gelebilirdi ki?

Vatanın kalbindeki ikinci gününde göreve çağırıldı yeniden. 
Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’na gitti. Herkesi aradı, “Dikkat 

Eylül, Eylül’ü bekleyemedi

Betül Kurtvuran*

SEYIT AHMET ÇAKIR

edin!” dedi. Annesine haber verdi görevde olduğunu. İlk kez 
oluyordu bu. Pek söylemezdi annesine kritik görevlerini; 
korkmasın diye.

İlk bomba düştü.

Orkide Hanım aradı telaşla. Bir şey olmamıştı. Ama ikinci 
bomba patladı çok geçmeden. Kor düştü Orkide’nin yüreğine. 
Zaman zaman “Ankara güzel yer, tehlikesiz. Özel Harekat 
Dairesi Başkanlığı’nın tek sıkıntısı geniş ve açık bir alanda 
olması, koruması yok. Havadan saldırmazlarsa birşey 
yapamazlar derdi.” Haklıydı. Bunu vatanın kalbine hançer 
saplamak isteyenlerin bildiğini biliyordu.

“Seni seviyorum” cümlesi dudakta yarım kaldı. Eylül, ilk 
Eylül’üne babasız tebessüm etti. Olsun; bu da Güzeller Güzeli 
Peygamberin kaderi değil miydi? Vardır Rahmân’ın bir hesabı. 
Vardır elbet…

* Üniversite Öğrencisi.
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Polis Memuru, Özel Harekat Dairesi
26 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



“Seni seviyorum” cümlesi 
dudakta yarım kaldı. 
Eylül, ilk Eylül’üne babasız 
tebessüm etti. Olsun; bu da 
Güzeller Güzeli Peygamberin 
kaderi değil miydi? Vardır 
Rahmân’ın bir hesabı. 
Vardır elbet…
Seyit Ahmet Çakır, 26 yaşında, evli, 5 Temmuz’da 
doğmuş prematüre bir bebeği bulunmaktaydı. 
Bebeğin adını Eylül koydular. Eylül’de gelecek 
bebeğin Temmuz’da gelmesi, meğer babasını 
dünya gözüyle görmek içinmiş. O gece acilen 
göreve çağırıldı Seyit Ahmet polis. Polis olmak, 
polis eşi olmak, polis çocuğu olmak zordu. 
Biliyorlardı… Hazırlandı ve görevinin başına gitti.
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“Vatanım, sana canım 
feda…”

Türkiye’nin en fazla şehit veren ilçesi Keçiören o gece 
ayaktaydı, 27 vatan evladını şehit verdi.

15 Temmuz gecesi ülkenin üzerine karabasan gibi çöken 
hainlere karşı canını ortaya koyarak dimdik durup tarih 
yazan necip milletle gün yeniden aydınlandı, şafakla 
birlikte tarih bir kez daha “kahraman Türk milletini” yazdı. 
O gece askerin içine sızmış gözü dönmüş hainler, devletin 
imkânlarını kullanarak kendilerine zimmetlenmiş silahları 
kendi halkına doğrulttu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın televizyon ekranından yaptığı “Meydanlara 
inin!” çağrısı insanların terlikleriyle vatan, bayrak, millet 
aşkına insan seli olarak sokaklara akmasına neden oldu. 
Her vatan evladı bir an bile tereddüt etmeksizin seferberlik 
ruhuyla canı pahasına evinden çıktı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Keçiören’de de bu şanlı 
mücadelenin saflarında yerini alan vatanın şerefli 

Mustafa Ak*

SUAT AKINCI

* Keçiören Belediye Başkanı.

evlatları, ölümsüz bir destanda yerlerini aldılar. O destanın 
kahramanlarından biri de Yozgat Sarıkaya İlçesi Burunkışla 
Köyünde doğan ve 10 yıldır Keçiören’de ikamet eden Suat 
Akıncı’ydı. Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrası evden 
adeta ok gibi fırlayan Akıncı, 2 kardeşi, 1 yeğeni, yengesi ve 
anne babasını evde bırakarak arkadaşı ile sokağa çıkmış. 
Su tesisatçılığı yapan 32 yaşındaki şehidimiz, hainlerin 
silahlarına karşı durmak için dükkânına uğrayıp sapanını 
alıp cebini taşla doldurarak koşmuş. Genelkurmay Başkanlığı 
önünde atılan bombadan seken şarapnel parçasıyla 
ciğerinden yaralanmış. Olayın sıcaklığı ile vurulduğunu 
hissetmeden mücadelesine devam ederken yere yığılmış. 
Sabah 05.00’e kadar akciğerinde tüp takılı halde kalmış ama 
Cenab-ı Allah ona şehitlik mertebesini uygun görmüş.

Yeryüzündeki her yaratılanı Yaradan’dan ötürü seven 
vatansever evladımız bayraklaşan istiklal ve istikbal 
mücadelesi ile diğer şehitlerimizle birlikte bizlere adeta 
vatanı yeniden emanet ettiler. Bu ülkenin bölünmez 
bütünlüğünü bir kez daha dosta düşmana gösterdiler. Suat 
Akıncı o kahramanlardan sadece biri. Naaşı Karşıkaya 
Mezarlığı’nda, mücadelesi dualarımızda...

Vatansever Türk evladının şanlı direnişinin, Türk milletinin 
yeniden şahlanışının nesilden nesile bayraklaşması 
temennisiyle...
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Tesisatçı
32 yaşında
Ankara, Kızılay Meydanı’nda şehit oldu.



Darbe girişimini haber alınca, 
evden çıkarak Kızılay’a gitti. 
Şarapnel parçasıyla yaralanan Suat 
Akıncı heyecan ve motivasyondan 
olsa gerek yaralandığını anlamadı. 
Sabah erken saatlerde şehit oldu.
Yozgatlı Suat Akıncı 32 yaşında ve bekardı. 
Tesisat işiyle uğraşıyordu ve yakınları tarafından 
“hiperaktif” olarak biliniyordu. 15 Temmuz 
akşamı 22.00 sularında işten eve giden Suat 
Akıncı, sivillerden darbe girişimini haber alınca, 
evden çıkarak Kızılay’a gitti. Şarapnel parçasıyla 
yaralanan Suat Akıncı heyecan ve motivasyondan 
olsa gerek yaralandığını anlamadı. Sabah erken 
saatlerde şehit oldu.
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Şehidimizin bayraklarla donanmış evine gidiyoruz. Boy boy 
bayraklar nazlı nazlı dalgalanıyor. Dualar okunuyor. “Âmin” 
nidaları diğer sokaklardan duyuluyor. Hep bir ağızdan 
“Vatanımızın birliği, dirliği için... Aziz Şehitlerimizin ebediyete 
intikal eden ruhları için...”

Şehidimizin evindeyiz... İki ağır rahatsızlığı birden yaşayan 
annesi, kız kardeşleri, yeğenleri... Büyük bir sınavdan 
geçiyorlar. Beş kardeşler. iki kız üç erkek. Suat 38 yaşında. 
Sadece 40 gün önce şehidin bir erkek kardeşini kalp krizi 
sonucu kaybetmişler. İki erkek kardeşin duası birlikte 
okunuyor. Birinin vefatının kırkıncı, diğerinin yedinci günü...

Yaşlı gözleri ve titreyen sesleriyle şehidi anlatıyorlar. Sekiz 
yıl önce babasını kaybettikten sonra annesinin tüm bakımını 
üstlenmiş. Bu yüzden de evliliği hiç ama hiç düşünmemiş. 
Annesinin rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler nedeniyle sık 

Ayşe Demir*

SUAT ALOĞLU

“Annelerin en güzeli…”

Yaşlı gözleri ve titreyen sesleriyle şehidi 
anlatıyorlar. Sekiz yıl önce babasını 
kaybettikten sonra annesinin tüm bakımını 
üstlenmiş. Bu yüzden de evliliği hiç ama 
hiç düşünmemiş. Annesinin rahatsızlıkları 
nedeniyle bir günde annesine beş çeşit 
çorba yaptığını anlatıyorlar.
sık mide bulantısı yaşaması sebebiyle, bir günde annesine beş 
çeşit çorba yaptığını anlatıyorlar.

Anneciği “Benim kadar vatanını da seviyordu, yavrum” diyor. 
İki evladının acısını kalbinde zar zor taşırken, buruk da 
olsa şehadet müjdesiyle tebessüm ediyor. Bıraksalar o da 
yürüyecek zorbaların üzerine, kesik nefesleriyle.

* Sosyolog, ASPB.

420

Serbest Meslek
39 yaşında
Milli Savunma Bakanlığı önünde şehit oldu.



“Düğünlerine gider gibiydiler” 
diyor Suat Aloğlu’nun kardeşi 

evden çıkışlarını anlatırken. 
Milli Savunma Bakanlığı’nın 

önüne gittiklerinde kol kola 
girdiler. Yekvücut başladılar 
mücadeleye diğer demokrasi 

sevdalılarıyla.

Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca ailecek ayaklandılar. 
Yakınlarıyla beraber çıktı evden. “Düğünlerine gider 
gibiydiler” diyor Suat Aloğlu’nun kardeşi evden çıkışlarını 
anlatırken. Milli Savunma Bakanlığı’nın önüne gittiklerinde 
kol kola girdiler. Yekvücut başladılar mücadeleye diğer 
demokrasi sevdalılarıyla. Etkisiz hale getirdikleri her bir tank 
için şölen havası yaşıyorlardı. Mahşer yeri gibi bir kalabalık 
vardı... Halkın tekbirini büyük bir gürültü bastırdı aniden.

Kol kola girmiş üç yiğidin soluna düşen bombayla Suat Aloğlu 
şehit oldu. Yanındaki iki yakını ise ağır yaralanarak hastaneye 
kaldırıldı. Ertuğrul Özlü bacağından yaralandı ve kulağında 
işitme kaybı oluştu. Erhan Çayır ise yüzüne isabet eden 
şarapnel parçalarıyla gazi oldu.
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Çanakkale Zaferi denince Âkif’in Çanakkale şiirini hatırlarız. 
Savaş, bir film gibi gözlerimizin önünde canlanır. Ne yazık 
ki, o sahneler sanata fazla yansımamış, filmlere, tiyatrolara, 
romanlara, hikayelere konu olmamıştır. Bu sebepten 
çocuklarımız, gençlerimiz bu konuda fazla duyarlı ve bilgi 
sahibi olamamışlardır. Çanakkale Zafer’i de kutlanması 
gereken günlerin içinde değildir.

Dedem (annemin babası) savaştan yaralı olarak döner, iki 
ay hastanede yatar, raporludur ama bir yolunu bulup tekrar 
savaşmaya gider. Şehit haberi geldiğinde, annem kucakta, 
dayım iki yaşındadır. Ben bir şehit torunu öğretmen olarak 18 
Martlarda edebiyat derslerinde Çanakkale Zaferi konusunu 
işlerdim. Zaferin 65. yılında girdiğim sınıflarda öğrenciler 
“Biz bu konuyu bu yıl okumadık, bilmiyoruz” dediler. Hayatta 
ilk defa ders anlatamayacak durumdaydım. Lisede olup 
Zafer’i bilmemek ne acıydı! Onları biraz üzmek biraz da 
düşündürmek istemiştim. Kompozisyon yazılısı yaptım. Konu: 

SULTAN SELIM KARAKOÇ
Ayla Ağabegüm*

Yar için yarasını unuttu…

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin.

Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

— Mehmet Âkif 

“Cumhuriyetin 65. yılında 18 Mart’ın anlamını bilmeyen 
gençlere ülkemizi nasıl teslim edebiliriz?” Cevaplar çok 
güzeldi, tarih öğretmenlerini, Bakanlığı suçluyorlardı. Onsekiz 
Mart’ın neden kutlanması gereken günler içinde olmadığını 
soruyorlardı. Kompozisyonlardan bölümler alarak bir mektup 
hazırlayıp Türk Edebiyat Vakfı’mızın Başkanı Ahmet Kabaklı 
Hoca’ya yolladım. O devrin Tercüman gazetesinde, Hoca’nın 
Gün Işığı sütununda yayınlandı. O yıl 18 Mart kutlanması 
gereken günlerin içinde yer aldı. Savaşlar, üzüntüler, acılar 
çabuk unutulur, sanata yansıması gerekir.

15 Temmuz şehitleri için de durum aynı. Hatıralar 
kitaplaşıyor, şiirler yazılıyor, o gece an be an gözlerimizin 
önüne seriliyor. Gelecek günlerde yaşananlar güçlü 
yapımlarla, sinemaya, tiyatroya aktarılmalı, şehitlerin olduğu 
il belediyeleri belgeseller hazırlamalı, aile fertlerinden 
şehitlerin hayat hikâyesini dinlemeliyiz. Ses çok önemli; 
sabah telefonla konuştuğum Yunus Bey’in sesi hâlâ 
kulaklarımda, o geceyi canlı yaşadım.

Şehidimizin kardeşi Yunus Karakoç Cumhurbaşkanımızın 
çağrısından çok önce Ankara’da akrabalarıyla yola çıkmıştır. 
Bir süre önce beyin tümörü ameliyatı geçirdiği için ağabeyi 
Selim’i yormak istememiş, haber vermemiştir. Selim ise saat 
23.30’dan sonra arabasıyla heyecanla yola çıkar. Yunus Bey 
“Yollar çok kalabalık arabayla gelemezsin” der. Geri döner, 
arabayı bırakır, abdest alır, eşiyle helalleşir. En küçüğü iki 
yaşında olan üç yavrusunu aceleyle öpmeden, vatan aşkıyla 
yola çıkar. Meclis’e kadar uzun yolları yürüyecektir. Meclis’e 
varmadan bir şarapnel gelir ve ameliyat yerine isabet eder. Eşi 
meraktadır, sabaha doğru gelir şehadet haberi.

* Yazar.
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Serbest Meslek
42 yaşında
Ankara, TBMM önünde şehit oldu.



Sessiz sakin bir hayat yaşayan, helal kazançla 
ticaret yapan, insanları seven, gönlü Allah aşkıyla 
dolu olan, gecenin sessizliğinde huşu içinde 
gösterişten uzak ibadetini yapan şehidimizin 
arkasından sadece iyiliği anlatılmaktadır. Bu sakin 
hayatın içinde yakınlarına yaptığı şakalarla da 
anılmaktadır.
Sultan Selim Karakoç, doktorların bile mucize dediği ameliyatı 
atlatmıştı. Helalleşerek evden ayrılırken şehadet şerbetini içmeye 
koştu. O mahşer gecesi, bizim askerimizin üniformaları içinde 
caniler vatanı bombalamışlardı. Sessiz sakin bir hayat yaşayan, 
helal kazançla ticaret yapan, insanları seven, gönlü Allah 
aşkıyla dolu olan, gecenin sessizliğinde huşu içinde gösterişten 
uzak ibadetini yapan şehidimizin arkasından sadece iyiliği 
anlatılmaktadır. Bu sakin hayatın içinde yakınlarına yaptığı 
şakalarla da anılmaktadır. Son mekânı Rize’nin Güneysu köyü 
mezarlığıdır. Yolumuz düşerse, uğrayıp dualarımızı ederiz.
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SÜMER DENIZ
Ruhan Umut*

“Biz daha ölmedik!”
Sesler korkutucu, sesler tanıdık değil.

Gece yarısı böylesine gürültü yapanlar belli ki, çocuklara da 
dost değil.

O gece “Anne ne oluyor” diye soran çocuklarına ne söyledi 
en çok korkmuş anneler? Ben, “Bazı yaramaz kişiler, uçakları 
helikopterleri kaçırmışlar gizlice. Açmışlar uçakların sesini 
sonuna kadar. Tepemizde vızır vızır dönüyorlar. Martılar ne 
çok korkmuştur şimdi.” diye, hikâyeler uydurmuştum, henüz 
“kötü”yü bilmeyen beş yaşındaki oğluma. Korkma demiştim, 
korkma!

İnsan olmayı beceremeyince hain olanların, annelere 
babalara kurşun atanların, milletine ihanet edip vatanını 
satanların “kötüler” olduğunu söyleyemedim o gece ama 
büyüyünce, gürültülü gecenin destan yazan kahramanlarını 
anlatacağım oğluma.

* sonpeygamber.info Web Portal Editörü.

“Zeynep Hira ve Kemal Emir’in babaları var ya” diyeceğim, 
“onun hikâyesini anlatayım mesela. Seni korkutan o 
sesleri duyunca ‘Allahuekber’ dedi, attı kendini sokağa. 
Hiç düşünmeden, korkmadan, tereddüt etmeden… Belli ki, 
tekbirlerle kazanılmış vatan toprağına kötüler girmişti. Belli 
ki, niyetleri de kötüydü kendileri gibi.”

“Sümer Deniz abi durdurdu tankları, uçakları, helikopterleri. 
‘Biz daha ölmedik!’ diye bağırırken ölümsüz olacağını 
bilmiyordu daha.”

“Şehitler tek tek tahtına kuruluyordu. Salâlar yıldızlara 
değiyordu. Küçücük eller koca tankları durduruyordu. Bütün 
çocuklar ‘Subhaneke’yi okuyordu. Canlar, değil vatanı, 
Köprü’yü bile kötüye vermemek için canını veriyordu. Bütün 
canlar dua ediyordu.

“O gece milletin sesi ‘Allahuekber’ oldu. Ezanlar Bilal-i Habeşi 
okur gibi okundu. O gece yüzlerce can şehit oldu, vatan sağ 
oldu.”

424

Esnaf
42 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Sümer Deniz 42 yaşında, evli, Zeynep Hira ve 
Kemal Emir’in babası. Evlatlarına düşkünlüğü 
ve işine titizliği ile tanınıyordu. Esnaftı, eski 
arabalarla uğraşmayı çok seviyordu. 15 Temmuz 
gecesi ailesi Kayseri’de idi. Hain kalkışmayı 
öğrenince dışarı çıktı. Genelkurmay’dan açılan 
ateşle yaralandı. Hastaneye kaldırıldı, burada 
şehadet şerbetini içti.

“O gece milletin sesi 
‘Allahuekber’ oldu. 
Ezanlar Bilal-i Habeşi 
okur gibi okundu. O gece 
yüzlerce can şehit oldu, 
vatan sağ oldu.”
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ŞENER DURSUN
Ibrahim Tenekeci*

Şehitle Akran Olmak

15 Temmuz akşamı biraz rahatsızdım. Erken yattım. Telefon 
çaldı. Arayan arkadaş, “bir sıkıntı var, galiba askeri darbe 
oluyor” dedi. Hemen bilgisayarı açtım. Twitter yavaş. Vakit 
kaybetmeden Ankara’dan sağlam bir kardeşimi aradım. 
Şaşkınlık içinde söyledikleri: “Ağabey darbe oluyor. Burada 
her yeri bombalıyorlar. Çok sayıda şehit var.” İnanılır gibi 
değil. O ara twitter açıldı. Hiç düşünmeden bir şeyler yazıp 
gönderdim. Sonrası herkesin bildiği.

Sekiz ay dolmak üzere. Bu yazıyı yazmak için bilgisayar 
karşısına geçtim. Ankara’daki “çok sayıda” şehitten biri de 
Şener Dursun. Kırk sekiz yaşında. Kızlarından birinin ismi 
Kübra. Kırk altı yaşındayım. Kızlarımdan birinin ismi Kübra. 
Hikâyesini okudukça bir garip oluyorum.

Sivil. Yani resmi bir vazifesi yok. Gitmese de olurdu. Kimse 
hesap sormazdı. Fakat gitmek zorundaydı. Vatan onu 

çağırıyordu. Bu çağrıya kayıtsız kalmak, milletin vefalı ve 
sadık evlatlarına yakışmazdı.

Tanklara müdahale ederken kalp krizi geçiriyor. Bu bilgiye 
sahip olur olmaz kalp krizi geçiren bir büyüğümüz aklıma 
geldi. “Nasıl oldu ağabey?” diye sormuştum kendisine. “Çok 
canım yandı” demişti. ‘İnşallah canı fazla yanmamıştır’ diye 
mırıldandım.

Allah ondan razı olsun.

* Yazar.

bir hayat, mahçup ve duru
Tanrım, gülleri

ve sessiz harfleri koru

Ankara’daki “çok sayıda” şehitten biri 
de Şener Dursun. Kırk sekiz yaşında. 
Kızlarından birinin ismi Kübra. Kırk altı 
yaşındayım. Kızlarımdan birinin ismi 
Kübra. Hikâyesini okudukça bir garip 
oluyorum.
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Serbest Meslek, 48 yaşında
Ankara/Mamak Ak Parti İlçe Başkanlığı 
yakınlarında şehit oldu.



Şener Dursun, 48 yaşında ve 
evliydi. Feyza’nın, Kübra’nın 
ve Bilal’in babası. Feyza iki 
yaşındayken vefat etmişti. 
15 Temmuz gecesi Mamak 
caddelerindeki tankları durdurmak 
için koştu. Müdahale sırasında 
kalp krizi geçirdi. Vatandaşların 
yardımıyla Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kalp Merkezi’ne tedavi 
için götürüldü ancak yolda kalbinin 
durduğu ve şehit olduğu fark edildi.

Olayları öğrenir 
öğrenmez, çağrıyı 
duyar duymaz, sokağa 
çıktı. Önce tankları 
gördü. Ülke savunması 
için milletin emeğiyle 
alınan bu araçları 
şehrin içinde görmek 
uğursuz darbelerin 
hatırlatıcısıydı. Buna 
izin veremezdi. Bu 
çirkin manzara şehrine 
yakışmazdı. Önce 
Mamak’ta caddeyi 
işgal eden tanklara 
müdahale etti. Onların 
tankı tüfeği varsa, 
kendisinin güzel bir 
kalbi vardı. Kalpsizlere 
kalbiyle karşı koydu.
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Ruhun şad olsun Şenol Sağman. Sen 
olmasaydın… Evet, senin gibi yiğitler, 
Halisler, Hasanlar, Ahmetler, Bülentler, 
Erollar, Haliller, Ayşeler, Zeynepler 
olmasaydı, sebepler dairesinde şimdi 
nasıl bir ülkede yaşıyor olurduk?

ŞENOL SAĞMAN
H. Hümeyra Şahin*

“Sen olmasaydın...”
Bir şehidin ardından yazmak; üstelik şehadetiyle tanıdığın…

İnsan ne diyebilir ki, dünya yüzüyle hiç görmediği ama 
cesaretiyle, yiğitliğiyle, ahde vefası ve şehadetiyle çok iyi 
bildiği birisi hakkında, ne diyebilir ki insan! Hiç tanımamak 
ama aslında çok iyi tanımak arasında...

Ruhun şad olsun Şenol Sağman. Sen olmasaydın… Evet, 
senin gibi yiğitler, Halisler, Hasanlar, Ahmetler, Bülentler, 
Erollar, Haliller, Ayşeler, Zeynepler olmasaydı, sebepler 
dairesinde şimdi nasıl bir ülkede yaşıyor olurduk? Minnettarız 
sana ve bu acıyla hayatı yüklenen ailene… Bu toprakların 
vatan olduğu idrakini bize sizler yaşattınız!

Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşı’ndan okuyorduk, bastığımız 
toprağın şehit kanlarıyla sulandığını, coğrafyanın vatan 
olduğunu fakat 15 Temmuz’un Seyit Onbaşı’larının, bize 
Boğaziçi Köprüsü’nde bir mirası elden teslim edeceğini hiç 
düşünmemiştik. Şimdi her geçişimizde, ‘Şehitler Köprüsü’nde 

selama duruyor, ‘el-Fâtiha’ ile kalbimizi ve aklımızı bu 
emaneti taşıma sorumluluğuna açıyoruz.

Senin her gece motorunla geçtiğin o rızık köprüsü, bizim için 
artık vatan toprağını tescilleyen bir anıt hükmünde.

Ruhuna selam olsun! Allah, seni ve tüm şehitleri rahmetiyle 
kuşatsın! Biz geride kalanlara da, hakkı ve hakikati hakim 
kılma yolunda feraset ve basiret nasip eylesin! Amin!

* Yazar.
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Serbest Meslek (Yemek Dağıtıcısı)
43 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Kırk üç yaşında, evli; 13 yaşındaki Mert’in 
babasıydı. Yemek dağıtıcısı olarak çalışan Şenol 
Sağman o gece işten motoruyla çıktı. Boğaziçi 
Köprüsü’ne ulaştığında darbe girişimi olduğunu 
anladı. Ön saflarda yer aldı mücadelede. Açılan 
ateş ile vuruldu ve hastaneye kaldırıldı. Şehadet 
şerbetini burada içti.

Çanakkale’den, Kurtuluş 
Savaşı’ndan okuyorduk, bastığımız 
toprağın şehit kanlarıyla 
sulandığını, coğrafyanın vatan 
olduğunu fakat 15 Temmuz’un 
Seyit Onbaşı’larının, bize Boğaziçi 
Köprüsü’nde bir mirası elden teslim 
edeceğini hiç düşünmemiştik.
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ŞEYHMUS DEMIR
Esra Elönü*

“Buradayım!”

* Yazar.

O gece şehadet yoklamasında “Buradayım!” diyen hakikat 
eri Şeyhmus Demir. Kalbine kat kat insan giyinse de vatanı 
yoksa üşüyeceğini bilir. Gözü yükseklerde değildi ama gönlü 
cennetteydi. Gariplerdendi.

Sen gömleğinin ceplerini yoklar kartvizit ararsın, garipler 
soğumuş alınterlerini avuçlayıp toprağın üzerine basarlar. 
Sen buluttan nem kaparsın, garipler rahmetten nimet kapma 
peşinde. Senin rezervasyonlu masaların vardır, gariplerinse 
günü geçmiş gazete kâğıtlarından sofraları. İşte Şeyhmus 
böyle bir garipti.

Yoksuldu ama merhametin, hakikatin, adamlığın zenginiydi 
Şeyhmus. Kardeşlerine ekmekti. O gece Yakup oldu Şeyhmus; 
kuyulara atılmak istenen Yûsuf’un vatanını dua dua içine çekti.

Vatan yoksa nar gibi dağılacaktı onuru. O gece 
eğdiremedikleri boynundan vurdular Şeyhmus’u. Akan, kan 

değil Kevser’di. Düşen, başı değildi asla. Düşen, kardeşlerine 
götüremediği ekmekti.

Gördün mü kuyulardan Yûsuf’ları çeken anneleri?

Gördün mü bayrakta secde izi hepsi, alınlarında istiklal teri?

Gördün mü ey cehil, zalimliğinle verdiğin emir, ümmetin 
yağızlarına düşmandan zehir!

Gördün mü hicrete iman eder onlar, lakin terke 
zorlayamazsın!

Gördün mü köpeklerin çıplakken yerde, vatan şehide yakışan 
ne güzel hulle!

Şeyhmus bu ümmetin yağızı. Şeyhmus Cehil’in ordusuna 
Ebrehe’nin cellatlarına başını vermeyerek şehadete baş 
koyanlardan.

Bu şehadetin içinde hicrete zorlanan mültecilerin duası 
var. Bu şehadetin içinde Rabia’sını, Mûsâ’sını, Esma’sını 
emziremeden Firavun ateşine teslim etmiş annelerin duası 
var. Bu şehadetin içinde Kudüs’ün kıyamı var, Aksa’nın 
inleyişi var. Bu şehadetin içinde komutan Aliya İzzet’in 
“Eğilme!” diyen ruhu var.

Bizi Ebrehe’nin saldığı ateş değil, o gecenin Hamza’larını 
Şeyhmus’larını Ömer’lerini Abdullah’larını unutmak yakar. 
Ne Fâtiha’mız eksilecek ne de duyduğumuz minnet. Asla ve 
asla unutmayacağız.
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Kurye
28 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



Yirmi sekiz yaşındaydı, bekârdı. Restoran kuryesi 
olarak çalışıyordu. Mardinli bir ailenin altı 
çocuğunun ikincisiydi. Beyoğlu Tarlabaşı’nda 
oturuyordu. Zihinsel engelli bir kardeşi vardı. 15 
Temmuz gecesi, Boğaziçi Köprüsü’nde vuruldu.

O gece şehadet yoklamasında 
“Buradayım!” diyen hakikat 
eri Şeyhmus Demir. Kalbine 
kat kat insan giyinse de 
vatanı yoksa üşüyeceğini 
bilir. Gözü yükseklerde değildi 
ama gönlü cennetteydi. 
Gariplerdendi.
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ŞIRIN DIRIL
Fadime Özkan*

Şirin diriltti milletini
Şirin Diril’i Türkiye, şehadetinin ardından tanıdı. Şehidine 
hayran ve minnettar kaldı. Hatırasını başının üstünde 
gezdirmeye, adını bayrak gibi göndere çekmeye karar kıldı.

Gaziantep Islahiye doğumluydu Şirin Diril. İstanbul 
Maltepe’de yaşıyordu. Otuz üç yaşındaydı. Bekardı. Bir an 
önce yuva kurmasını en çok annesi istiyordu, her anne gibi. 
“Hadi oğlum” diyordu, “bak yaşım 70 oldu, evlen gözüm 
ardımda kalmasın, çoluk çocuğa karış, evin yurdun belli 
olsun.”

Evlenemedi, kendi ailesi olamadı ama yeniden kazanılması 
için canını feda ettiği vatanı ilelebet yurdu oldu Şirin’in, 
bütün bir milletten kurulu kocaman bir ailesi.

Evlilik planlarını ertelemesinin bir nedeni vardı aslında. Yeni 
aldığı minibüsün borcu bitmemişti. Çalışıp borç ödüyor bir 
yandan da arabasına gözü gibi bakıyordu Şirin.

İşte o minibüsünü hiç düşünmeden Acıbadem Türk 
Telekom’un önüne çekti Şirin, darbecilerin yolunu kesmek 
için... Özel Harekat polislerini terörist ateşinden korumak 
için... 15 Temmuz gecesi bedenini kalkan, aracını siper etti 
Şirin.

İşgalciler için iletişim hatlarına el koymak kritik öneme 
sahipti çünkü. Diğer kritik noktalar gibi, İstanbul 
Acıbadem’deki Türk Telekom binasına da saldırmış ve içeri 
girmeyi başarmıştı teröristler.

Kalkışmadan haberdar olur olmaz direnişe geçen ve çok 
sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan 
milyonlar gibi hiç düşünmedi Şirin Diril de.

Aracıyla çıktı. Türk Telekom binasını darbeci teröristlerden 
temizlemek için operasyona hazırlanan Özel Kuvvet 
polislerine yardımcı olmak için yol kesti. Tanktan yapılan 
“aracını çek” uyarısına uymadı ve oracıkta, minibüsünün 
içinde şehit düştü Şirin Diril... Operasyonu tamamlayan on 
iki özel kuvvet polisinin hayatıyla birlikte aziz vatanını da 
kurtararak...

Şimdi şehidin Islahiye’deki mezar toprağını okşuyor annesi: 
“Ben Kürdüm” diyor “şehit anasıyım. Allah’a şükür ki, benim 
evladım kötü yolda can vermedi. Dinini, milletini, vatanını, 
bayrağını korumak için şehit oldu. Kimse sevinmez evladını 
kaybedince ama benim çocuğum vatan için şehit düştü diye 
de şükrediyorum.”

* Gazeteci-Yazar.
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Şoför, 33 yaşında
İstanbul Türk Telekom binası önünde
şehit oldu.



Otuz üç yaşında. Şoför olarak çalışıyordu. 

On iki kardeşten beşincisiydi. O gece abisiyle 

konuştu ama dışarıda olduğunu söylemedi. 

Oysa Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 

arkadaşlarına da “gelin” diyerek dışarı çıkmıştı. 

Minibüsü ile gidiyordu. Kadıköy’de Türk 

Telekom’un önünde askerlerle polislerin 

çatıştığını gördü. Minibüsünü oraya sürdü. Aracı 

ile polise siper oldu. Polislerin söylediğine göre 12 

polisin hayatını kurtardı. Üç kurşun ile şehadet 

şerbetini içti.

Şimdi şehidin Islahiye’deki 

mezar toprağını okşuyor 

annesi: “Ben Kürdüm” diyor 

“şehit anasıyım. Kimse 

sevinmez evladını kaybedince 

ama benim çocuğum vatan 

için şehit düştü diye de 

şükrediyorum.”
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ŞUAYIP SEFEROĞLU
Meryem Gayberi*

“Biz döndük, sen 
dönmedin!” 

* Gazeteci-Yazar.

15 Temmuz akşamı, FETÖ terör örgütü millete, milletin 

Meclisine, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, Beştepe 

Külliyesi’ne, MİT’e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otele 

tankla, tüfekle, helikopter ve uçakla saldırdı. Milletten öyle 

nefret ediyorlardı ki, adeta gözleri dönmüştü. Tanklarla; yaşlı, 

kadın, genç demeden insanların üzerinden geçip katliam 

yaptı. Bir gecede onlarca şehit verdik. Vatan için, millet 

için, demokrasi için gövdesini tanklara siper eden bu aziz 

kahramanlar birer destan yazdı.

Tam o saatlerde vatanı için çoluğunu çocuğunu Allah’a 

emanet edip yola çıkan bir yiğit daha vardı. Rize Küçükköy’lü 

Şuayip Seferoğlu. Şehit Şuayip, eşinin ve üç çocuğunun 

rızkı için İstanbul’da lokantacılık yapıyordu. FETÖ’cü 

alçakların işgal girişimini duyduğu gibi İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin Fatih’teki binasına doğru yola çıkmıştı.

Hiç düşünmeden, vatanın, milletin, onurun, çocuklarının 
geleceği için şehit oldun.

Şuayip kardeşim, makamların en güzelindesin. Peygamber 
Efendimize komşusun.

15 Temmuz gecesi milyonlarca insan gibi korkmadan, dışarı 
çıktın. Mermilere, bombalara, tanklara kafa tuttun.

Biz evlerimize geri döndük ama sen ‘En Sevgili’nin yanına 
gittin. Allah’ın “Onlar diridirler!” dediği en güzel mevkidesin. 
Kurtuluş Savaşı’nda dedelerimizin, ninelerimizin verdiği 
mücadeleyi daha iyi anladığımız bir gecede, sen o hainlerin 
alçak oyunlarını başlarına geçirdin. Bu vatanın, bu milletin 
bayrağını yere düşürmedin.

Bu vatan için üç güzel yavrunu geride bıraktın. Onları, Allah’a 
ve vatana emanet ettin.

Nilüfer, Gülşah ve Yunus Emre için endişen olmasın. Onlar 
bize, bu millete emanet.

Sevgili eşin Yıldız, şehadetinin ardından demişti ya: “Beni hiç 
üzmedin. Ben senden razıyım. Yüce Mevlam da razı olsun.”

Şimdi 80 milyon aynı şeyi söylüyor; “Şehit Şuayip kardeşim. 
Yüce Mevlam senden razı olsun…”
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Esnaf
42 yaşında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şehit oldu.



Evliydi, 42 yaşındaydı. Nilüfer, Gülşah ve Yunus 
Emre isimli 3 çocuğu var. Lokanta işletiyordu.

15 Temmuz gecesi, işyerindeyken duydular 
hainlik planını. Hep beraber, Saraçhane’ye 
Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gittiler. Kollarını 
açıp göğsünü de siper ederek meydan okudu 
hainlere. Yetmedi; çıktı bir tankın üstüne….

Sonrası bir silah sesi…

Belki saniyenin onda biri kadar süren bir 
sessizlik…

Saatler 02.15’i gösterirken Hakk’a yürüdü Şuayip 
Seferoğlu…

Biz evlerimize geri döndük ama 
sen ‘En Sevgili’nin yanına gittin. 
Allah’ın “Onlar diridirler!” dediği 
en güzel mevkidesin. Kurtuluş 
Savaşı’nda dedelerimizin, 
ninelerimizin verdiği mücadeleyi 
daha iyi anladığımız bir gecede, 
sen o hainlerin alçak oyunlarını 
başlarına geçirdin.
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İhanet kadar kötüsü yok ve biz gördük o ihaneti... Şükrü 
Bayrakçı da gördü...

Gözleri ihanetten kararmış, kalpleri ihanetten taşlaşmış, 
vicdanları ihanetten körelmiş zalimler, onun da üstünden 
jetler uçurdu, üzerine tanklar sürdü, kurşunlar yağdırdı 
bütün milletle beraber. Fakat ne tanklar ne kurşunlar ne 
jetler ne onu, ne de o gün sokağa çıkmış her yaştan, her 
görüşten, her düşünceden insanımızı geri döndürmedi; 
canıyla ortaya koydukları kararlı direnişlerini parçalayamadı.

Beş yaşındaki Bade’nin babasıydı Şükrü Bayrakçı. O gece 
makam şoförü olarak çalıştığı iş yerinden dönüyordu. 
Çakmak Köprüsü civarında tankların halkın üzerine hareket 
ettiğini görünce kan beynine sıçradı. Askerliğini Keşan’da tank 
şoförü olarak yapmıştı. Milletin emaneti tankların milletin 
üzerine yürümesine tepkisiz kalmadı. Arabasıyla engellemeye 
çalıştı tankları. Söz konusu vatandı; eşini ve kızını unuttu 
o anda. Tereddüt etmedi Şükrü Bayrakçı, beklemedi, geri 
durmadı, geri dönmedi. Ve bize bir ders verdi.

ŞÜKRÜ BAYRAKÇI
Mehmet Dinç*

“Defineye malik  
viraneler var…” 

* Klinik Psikolog.

O gece Şükrü Bayrakçı, diğer bütün şehitlerimiz ve 
gazilerimiz gösterdi ve öğretti ki; en bilmediklerimiz en 
kahramanlarımızdır. Gösterdi ve öğrettiler ki; bizi biz yapan, 
bizi ayakta tutan değerlerimiz taş gibi sapasağlam, dimdik 
ayaktadır.

Şükrü Bayrakçı ve diğer şehitlerimiz TV’lerde görünmeyen, 
sosyal medyada konuşulmayan, meşhur olmayan, popüler 
olmayı bilmeyen bu milletin aslıdır, kendisidir. Tarih 
kitaplarına dönmeyelim kahraman aramak için. Çıkıp 
sokakları gezelim, etrafımıza bakalım ve büyüklerimizin 
sözünü tutalım: “Her gördüğünü Hızır bil...”

Sair zamanda karşılaşsak yanına yaklaşmak istemeyip 
yolumuzu değiştirebileceğimiz, cesaretlerine şahit olanların 
“tinerciye benzeyen gençler” diye tanımladıkları o delikanlılar, 
sarhoşluktan peltekleşmiş diliyle “memleket elden gidiyor” 
diye bütün meyhaneyi meydana çağıran ve dinleyenlerin “bu 
kafayla adam bunu ayırt edebiliyorsa ciddi bir şey var” deyip 
ikna oldukları o “kafası güzel” kalbi güzel amca, Acıbadem’de 
asker herkesi sindirmek üzereyken onca erkeğin arasından 
öne çıkıp askerlerin başındaki yüzbaşıya tokat atarak bütün 
askerleri şoke eden ve böylece vatandaşın fırsatı değerlendirip 
askerlerin silahlarına müdahale etmesini sağlayan kısa boylu, 
dövmeli, şortlu kıymetli bacım baştacımızsınız.

Bundan böyle Peygamberimizin(asm) “Kardeşini hakir 
görmesi kişiye kötülük olarak yeter” sözünü daha bir güzel 
anlayıp daha bir doğru yaşamaya çalışacağız. Kimseye yan 
bakmayacak, burun kıvırmayacak, beğenmezlik etmeyeceğiz. 
Kimseyi kınamayacak, hele kötü söz hiç söylemeyeceğiz. 
Büyüklerin hayat dersi hep kulağımızda çınlayacak. “Defineye 
malik viraneler vardır” dersine çalışacağız.

Kâğıtta çok bulunur bu ders de, hayatta az görünür. Şükrü 
Bayrakçı, kâğıtlara bakmadan yazdı dersini. Kopya çekmedi; 
kimseleri taklit etmedi. ‘Üretilmiş’, ‘icat edilmiş’, ‘cilalanmış’ 
nice sözde kahramanı unutturamayacak belki; Rabbinin 
nazarında, milletinin hatırasında ‘biricik’ olacak, inşaallah.

436

Makam Şoförü, 31 yaşında
Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında
şehit oldu.



Kâğıtta çok bulunur bu ders de, 
hayatta az görünür. Şükrü Bayrakçı, 
kâğıtlara bakmadan yazdı dersini. 
Kopya çekmedi; kimseleri taklit 
etmedi. ‘Üretilmiş’, ‘icat edilmiş’, 
‘cilalanmış’ nice sözde kahramanı 
unutturamayacak belki; Rabbinin 
nazarında, milletinin hatırasında 
‘biricik’ olacak, inşaallah.
İstanbul Göztepe doğumlu, evli ve bir 
çocuklu, 31 yaşındaydı. Çocukluğu ve 
gençliği Kartal’da geçti. Askerliğini Edirne 
Keşan’da tank şoförü olarak yaptı. Makam 
şoförü olarak çalışıyordu. 15 Temmuz 
gecesi, işten eve dönüyordu. Ümraniye 
Çakmak Köprüsü civarında, otoyolda 
tankların ters yönde ilerlediğini gördü. 
Arabasıyla manevra yaparak tankları 
durdurmaya çalıştı.
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TAHSIN GEREKLI
Turgay Bakırtaş*

Bir Aile
Hayrunnisa. “Kadınların hayırlısı...” Ama önce babasının gülü, 

kuzusu, neşesi. Kardeşler arasında bebekken en çok ağlayan 

o muydu? Ya da en iştahlısı? Anneye sormak lazım. Baba 

sevmekle yükümlü daha çok, çetele annede. Hayrunnisa 

büyüyünce doktor olabilir. Bildiğimizden değil, tahmin 

yürütüyoruz. O isme en çok o yakışır gibi. Kadın doğum 

uzmanı mı? Belki. Belki bir anneye zor şartlar altında doğum 

yaptırtacak, onlar da doğan kızlarının adını Hayrunnisa 

koyacak. Kim bilir.

Muhammed Hamza. Dünyada yan yana bu kadar güzel 

duran iki isim pek yoktur. Biri Efendimiz, öğretmenimiz, 

komutanımız; diğeri tepeden tırnağa cesaret, kuvvet ve 

sadakat. Muhammed Hamza muhtemelen bir feraset ve 

cesaret sınavıyla karşılaşmadı; uslu, sakin bir çocuk. Dört kız 

kardeşle ödüllendirmiş Allah onu. Günü gelince o dört kız 

* Gerçek Hayat Dergisi Yazı İşleri Müdürü.

kardeşi için neleri feda edecek bilinmez. Ama gözündeki ışığa 
bakarak az çok bir şeyler tahmin edebiliriz.

Rumeysa. Göğün en büyük, en parlak yıldızı demekmiş 
Rumeysa. Bu güzel kız da babasının en sevdiği, ama 
kardeşleri üzülmesin diye bunu asla dillendirmediği olabilir 
mi? Biraz muziplik, biraz da inatçılıkla birlikte doluyor ismi 
kulağa. Hayatta ne isterse sonuna kadar zorlayacak sanki. 
Üzüldüğü zamanlar da olacak ama çok çaktırmayacak, dik 
duracak. Bir de, babasına en çok o mu düşkün ne?

Ayşe. “Ayşe’m gelir oraktan / Yolları pıtıraktan / Yolunda kül 
olurum / Bir öpersen yanaktan.” Ayşelere çok türkü yakılmış. 
Çünkü Ayşe güzeldir, temizdir. Yar olanı da, anne olanı da, 
evlat olanı da. Ailede şımarmak en çok Ayşe’ye yakışıyor 
sanki. Ayşe’ye kızmamak konusunda kendiliğinden bir 
anlaşma yapılmış sanıyor insan. Büyüyünce ne olacağını 
kestirmek zor, çünkü büyümeye niyeti yok Ayşe’nin; 
çocukluktan vazgeçmeye niyeti yok.

Meryem. Allah, Resulüne “Kitapta Meryem’i de an” buyurmuş. 
O halde Meryem’i anmak hepimizin boynuna borç. Hem 
söylesenize, Meryem’den güzel kaç isim var şu dünyada? 
İçinde Meryem gibi saflıklar bulunan kaç hane, kaç aile var? 
Kaçımıza bir Meryem’in babası olma şerefi nasip edilmiş? 
O halde Meryem’i analım; dünyanın tüm gül yanaklı kız 
çocukları adına analım Meryem’i.

Tahsin. İstanbul’da bir konfeksiyoncu. Atölyesi vardı; insanları 
çalıştırıyor, ticaretle uğraşıyordu. Eşinin dostunun sevdiği, 
genç, tertemiz bir adamdı. Hayrunnisa, Muhammed Hamza, 
Rumeysa, Ayşe ve Meryem adlarında beş güzel çocuğun 
babasıydı. Bir ihanet gecesi, çocukları düşman çizmesi 
görmesin diye evinden fırladı. Bir daha da dönmedi.
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Tekstil Firması Sahibi
39 yaşında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şehit oldu.



Evli, 39 yaşında, Hayrunnisa, Muhammed 
Hamza, Rumeysa, Ayşe ve Meryem isimli beş 
çocuğu vardı. Tekstil firması işletiyordu. O gece 
arkadaşları ile Bayrampaşa Çevik Kuvvet’e 
gitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çatışma sesleri duydular ve buraya gittiler. 
Kurşun sıyırdı ama mücadeleye devam etti. Lakin 
bir diğer kurşunla şehit oldu.

Tahsin. İstanbul’da bir konfeksiyoncu. 
Atölyesi vardı; insanları çalıştırıyor, 
ticaretle uğraşıyordu. Eşinin dostunun 
sevdiği, genç, tertemiz bir adamdı. 
Hayrunnisa, Muhammed Hamza, 
Rumeysa, Ayşe ve Meryem adlarında beş 
güzel çocuğun babasıydı. Bir ihanet gecesi, 
çocukları düşman çizmesi görmesin diye 
evinden fırladı. Bir daha da dönmedi.
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Seksenlik Eyyube’l-Ensarî’nin yaşına aldırmadan at sırtında 
fethe geldiği ve şehit düştüğü Eyüp semtinin ‘şehr-i emin’i 
olarak 60’lık Tevhit’i yazmak bana düştü. O gece Tevhit Akkan, 
üç evladıyla beraber Ankara’da Külliye’ye yürürken, biz 
Eyüplüler Saraçhane’ye, Havalimanı’na, Köprü’ye yöneldik. 
Ne Tevhit bizi tanırdı, ne biz Tevhit’i bilirdik. O gece yan 
yanaydık, aynı heyecanın yokuşunda terledik. Kaderin şeffaf 
ipine dizilmiştik beraberce. Şimdi Tevhit’i yazarken, daha sıkı 
tutunuyorum o ipe. Yazdıkça yazılanla aynı kareye düşüyorum. 
Anlatan olarak anlatılanın menkıbesine dâhil oluyorum.

Belli ki, canını emanet bilenlerden Tevhit Akkan. Hiç yoktan 
aldığı canı Sahibine iade etmekten çekinmeyenlerden. 
Allah’la alışverişte. “Allah verir, Allah alır…” diyenlerden. 
Telaşlı değildi. Kalıbını koyduğu yere kalbini de koymak 
için ayağa kalktı. Evladını topladı yanına. Yürüdü. Hainlerin 
tuzağını dağıtmak üzere yürüdü. Tankların arkasına sığınmış, 

TEVHIT AKKAN
Remzi Aydın*

Eyüp’ten ensâra selam…

F-16’ların gölgesine saklanmış korkakların yüzsüz yüzüne 
Osmanlı tokadı aşk etmek üzere yürüdü.

Adı, varlığın en önemli gerçeği ‘tevhid’in hatırlatıcısıydı: 
‘Bir’dir Allah; başkaları O’na muhtaç. ‘Bir’dir kudret sahibi, 
gayrisi aciz. ‘Bir’dir Allah; rahmetin kaynağı O; başkaları bize 
acıyası değil.

Bir’dir Allah; yokları var eden O; başkaları hatırımızı 
sayası değil. Bir’dir Allah; olmazları olduran O; başkaları 
yolumuzdan engelleri kaldırası değil.

‘Tevhid’i hatırlatıyordu adı ve tevhidin en önemli göstergesi 
ise milletin ‘vahdet’iydi. ‘Bir’ Allah’a iman edenler ‘birlik’ 
olmalıydı elbet. Ne ilerlemiş yaşını bahane etti, ne köşe bucak 
seyyar satıcılık yapan biri olarak “bana ne!” dedi. O eşsiz birliğe 
kattı canını. Vatanına karşı birinci derecede sorumlu gördü 
kendini. En önde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne doğru yürüdü. 
Bombalar geldi, kurşunlar yağdı; savrulmadı, sarsılmadı.

Atıldığı kuyuyu da aziz yapan bir Yûsuf yüzlü olarak 
aramızdan ayrıldı. Köle diye satıldığı Mısır’ı hürriyetine 
kavuşturan Yûsufça bir kadere yazıldı adı. Hapsedildiği 
zindanı gerçeğin rüyasına uyandıran Yûsuf gibi ‘doğru’ların 
yanında yer aldı.

Bir şey daha var ki, her şeyi açıklıyor aslında: Altmışlık Tevhit 
Akkan’ın babası hayatta. Doksanlı yaşlarının başında. Kim 
ziyaretine gittiyse, oğlunun şehadetiyle mesrur  gördü onu. 
Altmış yıl önce oğlunu ‘tevhid’ duası diye karşılayan bu ince 
ruh, şimdi ‘şehit’ diye gülerek uğurluyor emanetini. Bildiğimiz 
tebessümle. Doksanlık bu ihtiyarın yüzündeki şehadet 
tebessümünü görmek, bu vatanın toprak parçası olmaktan 
öte bir ruh taşıdığının belgesi.

Biz tevhid’e iman ettik, Tevhit ise imanına canını şahit 
kıldı, şehit diye yazıldı akıbeti. Kâinatın en güzel misafirini 
ağırlayan Eyyube’l-Ensarî’yi ağırlayan Eyüp’ten, canını ‘Birdir 
Allah; birliktir ümmet’ gerçeğine mihmandar eden Tevhit’e ve 
babasına selam olsun.

* Eyüp Belediye Başkanı.
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Seyyar Satıcı
60 yaşında
Jandarma Genel Komutanlığı’nda şehit oldu.



Altmış yaşındaydı. Seyyar satıcılık yapıyordu. 
Üç çocuğunu yanına alarak Külliye’ye gitti. 
Jandarma Genel Komutanlığı’nın önünde tankın 
içindeki askerlerin ateş açmasıyla şehit oldu. 
Çocuklarından biri ağır yaralandı, gazi oldu.

Canını emanet bilenlerden Tevhit Akkan. 
Hiç yoktan aldığı canı Sahibine iade 
etmekten çekinmeyenlerden. Allah’la 
alışverişte. “Allah verir, Allah alır…” 
diyenlerden. Telaşlı değildi. Kalıbını 
koyduğu yere kalbini de koymak için 
ayağa kalktı. Evladını topladı yanına. 
Yürüdü. Hainlerin tuzağını dağıtmak 
üzere yürüdü. Tankların arkasına 
sığınmış, F-16’ların gölgesine saklanmış 
korkakların yüzsüz yüzüne Osmanlı 
tokadı aşk etmek üzere yürüdü.
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Koltuk ustası Timur Aktemur talaş ve tutkal kokusunu 
geride bırakıp huzur kokan evine gelmiş, ailesiyle çorbasını 
içtikten sonra kendi yaptığı koltuğa geçip televizyon izlemeye 
başlamıştı. An geldi bir leke sıçradı ekrana; kapkara bir 
ihanet lekesi. Askerliğini komando olarak yapmış olan 
Timur Aktemur gözlerine inanamadı. Türk askeri olamazdı 
bu üniformalılar. Sonra Milletin Adamı’nın vakur ve kararlı 
çağrısını işitti. Göz açıp kapayıncaya kadar hazırlandı. Eşi ve 
üç çocuğuyla tek tek vedalaştı. Askerden geldiğinde kardeşine 
“Gittik geldik, bir şehit olamadık!” demişti. Şimdi tekrar gitme 
vaktiydi ve kim bilir…

Otuz yedi yaşındaydı Çıldırlı Aktemur. Ömrü boyunca koltuk 
yapmış fakat koltukta gözü olmamıştı. Şehadet makamını 
kalbinde taşıyarak Boğaziçi Köprüsü’ne koştu. Boğaziçi 
Köprüsü’nün adını değiştirmeye koştu. Köprüyü sırat 
eylemeye koştu. Kardeşine kıyamet günü, “Gittik gelmedik, 

“Koltuk yapmış ama 
koltukta gözü olmamıştı…”

A. Ali Ural*

TIMUR AKTEMUR

Otuz yedi yaşındaydı Çıldırlı Aktemur. 
Ömrü boyunca koltuk yapmış fakat 
koltukta gözü olmamıştı. Şehadeti 
kalbinde taşıyarak Boğaziçi Köprüsü’ne 
koştu. Boğaziçi Köprüsü’nün adını 
değiştirmeye koştu. Kardeşine kıyamet 
günü, “Gittik gelmedik, çok şükür şehit 
olduk!”, demek için koştu.

çok şükür şehit olduk!”, demek için koştu. Sonunda Kuba 
Camii’nin olduğu bir yoldu bu. Orada konuldu musallaya. 
Orada “Hakkınızı helal eder misiniz?” diye soruldu kalabalığa. 
Doğru cümle, “Hakkını bize helal et!” olacaktı.

* Yazar.
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Döşemeci
37 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



“Bu gece her günden daha 
çok birlik olmalıyız.” diye 
düşünerek mahalledekilere 
seslendi: “Sokağa çıkın! 
Durmayın, sokağa çıkın!”
Karslı, evli ve 3 çocuk babasıydı. Koltuk ustasıydı. 
Recep Tayyip Erdoğan hayranıydı. 15 Temmuz 
gecesi darbe haberini alır almaz kardeşini 
arayıp eve dönmesini söyledi ancak kendisi önce 
Kısıklı’ya, oradan Boğaziçi Köprüsüne yürüdü.

Cumhurbaşkanının çağrısını duyunca “Bu gece 
her günden daha çok birlik olmalıyız.” diye 
düşünerek mahalledekilere seslendi: “Sokağa 
çıkın! Durmayın, sokağa çıkın!”

Ailesi Timur Aktemur’a ulaşamadı gece boyu. 
Telefona cevap vermedi. Sabaha doğru, Timur’un 
telefonunu cevaplayan kişiden aldılar haberi. 
Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne ulaştıklarında 
Timur’un ebedî âleme doğuşuna şahit oldular.
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TOLGA ECEBALIN
Oktay Onaran*

Kelebekler sonsuza uçar

* Dr, Lepidopterist.

Ömrümün çoğu kelebek peşinde geçti. Çocukluk yaşlarımdan 
beri dağ taş dere tepe koştum. Sevdim kelebekleri. Severken 
de hep sordum: Bu kadar muhteşem bir güzellik niye bu 
kadar kısa yaşıyordu ki? Hem de gizli saklı köşelerde, karanlık 
vadilerde, ulaşılmaz yamaçlarda…

Yıllar sonra, bana kar tanelerini hatırlattı bir dostum. “Bu 
soruyu kelebeklerden daha çok hak etmiyorlar mı?” diye 
sordu. Anlata anlata bitirilemez bu güzelliği, eşsiz inceliği 
tasarlayan Yaratıcı, bir anda erimesine nasıl razı olurdu ki?

Şimdi Tolga için de sordum bu soruyu. Tolgalar için.
15 Temmuz’un pırıl pırıl yürekleri için. Kelebekler peşinde 
koşarken saklı köşelerini keşfettiğim, samimi insanlarını 
tanıdığım, hayvanlarıyla dost olduğum bu ülkenin eşsizliğinin 
belgesi oldu 15 Temmuz gecesi. Bir kelebek kanadı gibi sessiz 
ama renk dolu ülkemin, vazgeçilmez renklerinden biri Tolga. 
“Vatan!” dendiğinde kalp atışı hızlananlardan…

Etrafına neşe saçan, ümit dolu bir genç Tolga. Silahsız ve 
çıplak avuçla, özgürlüğü için direnirken yaylım ateşine 
tutuldu. Üstelik kendisini ve ülkesini korumakla görevli 
sözüm ona ‘askerler’ tarafından. Bitmedi. Peki ya 8 yaşındaki 
yakışıklı Tarkan’a, 5 yaşındaki gülücük dolu Bade’ye nasıl 
kıydılar? Tarkan da Bade de babasız şimdi. Yetimler. Bir 
ömür “Baba!” diye seslenişleri boşlukta çınlayacak. Serseri 
kurşunların, hain tetiklerin ettiğine bak…

Kelebek gibi narin bu yürekleri kim teselli edecek şimdi? 
Kiminle mutluluğun çiçekli yamaçlarına kanatlanacaklar? 
Kelebeklerin ardı sıra kim koşturacak onları? Kim papatya 
koparacak onlara? “Seviyor, sevmiyor” oyununu kimden 
öğrenecekler?

Kelebeklerin ardı sıra kanatlanan kalbim şimdi bu iki ince 
yüreğin derdinde… Üşüyorum ara sıra… Söyleyecek bir şey 
bulamıyorum kendi evladıma. Sokakları adımlarken mahcup 
oluyorum. Ama biliyorum ki, üşümeye değer. Eminim ki, 
mahcup bir sessizlik tüm hoyrat sözlerden daha çok şey 
söyler…
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Satış Temsilcisi
27 yaşında
İstanbul Saraçhane Meydanı’nda şehit oldu.



Sol gözünün altından vurulmuştu Tolga. 
Annesinin şehadetinden üç gün önce 

“Tolgam, sol gözünün altındaki leke de 
ne?” diye sorduğu yerden. Yaralı Tolga’yı 

hastaneye yetiştirmek babasına düştü ancak 
Tolga gözünü şehadete dikmişti. 

Tolga Ecebalın, 27 yaşındaydı. İstanbul Ayvansaray’da ailesiyle 
birlikte ikamet ediyordu. Önceki evliliğinden cennet kokulu 9 
yaşındaki Tarkan’ın ve 5 yaşındaki Bade’nin babasıydı. Yeniden 
evlenmek üzereydi. Nişanlıydı. Düğünü 28 Eylül’de olacaktı.

15 Temmuz gecesi satış temsilcisi olarak çalıştığı işyerinden 
evine gelirken askeri hareketliliği görünce babasını aradı. Neler 
olduğunu sordu. Kimse birşey bilmiyordu. Eve ulaşıp ailecek 
akşam yemeklerini yedikten sonra nişanlısıyla görüşmek için 
evden çıktı.

Hainler planlarını tam da o saatlerde uygulamaya koymuşlardı. 
Tolga, babası ve birçok kişi televizyonlardan gelişmeleri 
takip ediyordu. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine, Tolga 
nişanlısıyla, babası ise arkadaşlarıyla vatan savunmasına 
çıktı. Haberleşen baba-oğul Saraçhane’de buluştu. Bir yandan 
yaralılara yardım ediyor; bir yandan hainleri engellemeye 
çalışıyorlardı. Tolga babasını dikkatli olması için uyarıyordu. Son 
kez aradığında yine “Dikkatli ol!” demesini bekliyordu babası 
ama “Babaaaaa…” diye acı bir ses duydu.

Sol gözünün altından vurulmuştu Tolga. Annesinin, Tolga’nın 
şehadetinden üç gün önce “Tolgam, sol gözünün altındaki leke de 
ne?” diye sorduğu yerden. Yaralı Tolga’yı hastaneye yetiştirmek 
babasına düştü ancak Tolga gözünü şehadete dikmişti.

Nişanlıydı. Ama şehitliğe nişanlıydı doğuştan.
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İki çocuğu iki yanına kanat olup 
uçurdular babalarını ahirete, duaları ile…

Ömürleri otuz yediyi vurduğunda, bir “balkon muhabbetimiz 

daha olsun hatıralarımıza ekleyeceğimiz” diyerek 

oturmuşlardı sandalyelerine belki de.

Aynur Hanım pek keyifli değildi o akşam. Temmuzun 

sıcağında, rehavet miydi bu üzerine çöken başka bir şey mi 

bilemedi. Çaylarını yudumlarken, sessizliği bozdu telefonun 

sesi. Çalmıyor, sızlıyordu sanki derin derin.

Turgut Bey acilen göreve çağrılıyordu; polisti. Vatanını, 

vatandaşını koruyan onurlu bir polis. Bir an olsun tereddüt 

etmeden, hızlıca hazırlanıp çıktı evinden. Darbe haberini 

almıştı çünkü.

Aynur Hanım için saatler ilerledikçe, serinliyordu hava 

Temmuz’a rağmen. Herkeste bir “Neler oluyor?” telaşı, 

çocuklara belli edilmeyen…

TURGUT SOLAK
Ayşegül Akakuş Akgün*

“Vatana bedel diye
ödenmiş can”

Ve beklerken üşüdü yürekler. Ajanslara düşen haberlerle iyice 
buz kesti. Vakit geceyi geçince salâlarla irkildi yürekler.

Aynur Hanım, eşi Turgut beye ulaşamadıkça, iki çocuğunun 
bakışları da, lambadaki ışıkla beraber titriyordu. Önce 
bakışlarda gizli kaldı yaşlar. Acı gerçekler gibi saklanmak 
istediler. Sonra ümit azaldı ve süzüldüler özgürce.

O gece, Havacılık Dairesi’ne yapılan saldırının ardından Özel 
Harekât Dairesi Başkanlığı’nı da vurdu hainler. Turgut Solak 
ikinci patlamada aldığı darbe ile şehadete ulaştı. İki çocuğu iki 
yanına kanat olup uçurdular babalarını ahirete, dualarıyla...

Turgut Solak. Bedeni düşse de yere, ruhu yüceldi en ulvi 
mertebeye...

* Yazar.
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Polis Memuru, Özel Harekat Dairesi
37 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Aynur Hanım için saatler ilerledikçe, 
serinliyordu hava Temmuz’a rağmen. 
Herkeste bir “Neler oluyor?” telaşı, 
çocuklara belli edilmeyen…

Ve beklerken üşüdü yürekler. 
Ajanslara düşen haberlerle iyice buz 
kesti. Vakit geceyi geçince salâlarla 
irkildi yürekler.
Polis memuru, 37 yaşında, evli, iki çocuk 
babasıydı. 15 Temmuz akşamı evlerinin 
balkonunda oturup sohbet ederlerken iş yerinden 
gelen telefonla darbe girişiminden haberdar 
oldular. Hazırlanıp hemen iş yerine gitmesi 
gerekiyordu; öyle yaptı. Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehadete ulaştı.
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Esenler sakinlerinden Türkân Türkmen Tekin, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın “Sokağa çıkın” çağrısı üzerine apar topar 
hazırlanmaya başladı. Eşi Ramazan Tekin’in, ortalığın biraz 
sakinleşmesini beklemesi yönündeki teklifine yanaşmadan–
tesettürlü giyimi biraz vakit alabileceği halde–kısa süre içinde 
hazırlandı, acelesinden ayakkabısını bile giymedi, terlikleriyle 
çıktı evinden. Adeta yüz yıllık bir teyakkuzun yerini alan 
bir sabırsızlık gösteriyor, “Vatanımız için, hadi çabuk ol” 
diye bağırıyordu. Karı-koca, semtlerinde bulunan Atışalanı 
Karakoluna kadar yürüdüler. Cuntacıların tankları Atatürk 
Havalimanı’na doğru yürüttüğünü öğrenince, içecek su alarak 
orada toplanan diğer direnişçilerle birlikte kararlı adımlarla 
havaalanına yöneldiler. Yolun bir noktasında birden ışıklar 
kesildi. Fark edilmemek için ışıkları kapatılan tank üzerilerine 
yürüdü ve Türkmen Tekin’i ezdi. Ramazan Bey o an dünyanın 
durduğu hissi içinde olduğunu anlatıyor. Ağlaya ağlaya sevgili 
eşini tankın altından çıkarmaya çalışmış.

Cömertliği Yüzüne Vuran

Cihan Aktaş*

TÜRKÂN TÜRKMEN TEKIN

Ailece geçim sıkıntısı içinde olsalar bile, elinde olanı son 
kuruşuna kadar muhtaçlarla paylaşacak kadar cömertmiş 
Türkmen Hanım. Hamd ve şükür içinde yaşayan ve evin 
geçimine katkı sağlayan bir kadın olduğunu anlatıyor 
akrabaları. Başörtüsü mücadelesi vermiş. Darbeyi başından 
almış, çenesi parçalanmış.

Eşi, annesi, kız kardeşi ve eltisinin hakkında anlattıklarını 
okudum. Onunla ilgili sarf edilen sıfatlardan biri, 
“cömertlik”ti. Tankın önüne kadar götüren acelesi de 
cömertliğinin yansıması değil mi zaten? Esir ve zelil 
düşmeyelim diye kendini feda etti işte. Şükründen söz 
ediyorlar ayrıca, iyimserliğinden, gayretinden. Müminsen 
ilk alametin “cömertlik” olmalıydı, Tirmizî rivayetine göre, 
ikinci alametin ise “iyi ahlâk.” Fotoğrafını inceliyorum: İçi 
dışı bir insanlardan, kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş. 
Öyle ya, yüzümüz zamanla kendi eserimize dönüşüyor. 
Allah’ın verdiği yüzü yaşayıp giderken amel, duygu ve 
düşüncelerimizle yeniden yapıyoruz.

Bir kadın niye onca aceleyle yollara düşer gecenin bir 
vaktinde, terlikleriyle, hangi cesaretle atılır karanlığa… 
Cumhurbaşkanı çağrıda bulunmuştu, televizyonda dinlemişti; 
öyleyse, eskimek bilmeyen büyük bir anlamı hatırlamak ve 
meydanları boş bırakmamak gerekirdi. Eşini dostunu da ikna 
etmişti. 52 yıllık ömründe şahit olduğu üçüncü darbeyi geri 
döndüren direnişin yıldızları arasına karıştı. Dışarının ve yola 
çıkmanın bizim olan, bize düşen vakti adına…

Yaya ve silahsız bir kadındı. Yine de onunla karşılaşmayı göze 
alamayıp, ışıkları karartıp üzerine yürüdüler. Yaya ve silahsız 
bir kadının beklemedikleri itirazıyla planları ayaklarına 
dolandı, tuzağa dönüştü.

* Yazar.
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Satış Temsilcisi
52 yaşında
Esenler Atışalanı Köprüsü’nde şehit oldu.



Bir kadın niye onca aceleyle 
yollara düşer gecenin bir 
vaktinde, terlikleriyle, hangi 
cesaretle atılır karanlığa… 
Cumhurbaşkanı çağrıda 
bulunmuştu, televizyonda 
dinlemişti; öyleyse, eskimek 
bilmeyen büyük bir anlamı 
hatırlamak ve meydanları 
boş bırakmamak gerekirdi.
Küçük kızının adını Sümeyye koymuştu Türkân 
Türkmen Tekin. İslam’ın ilk şehidine hürmeten. 
Kızı için yaptığı dua, önce kendisi için kabul 
edildi. Elli iki yaşında, ailenin geçimini de 
sağlayan bir hanım. Tank paletlerinin altında 
kaldı, parçalandı gövdesi. Geride bıraktığı hatıra 
ise, hiçbir tankın parçalayamayacağı güzellikte. 
Her dem yeniden yaratan Hâlık’a iman etmişti 
o. Hiç yoktan yaratan Hâlık, bir daha yaratırdı 
elbet! Öyle güzel bir vazgeçişle geçti ki canından, 
tasvirine kelimeler yetmiyor. Sonsuz dirilişi 
bekliyor teni şimdi.
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Belde jandarma yetkilileri veriyor şehadet haberini. Nasıl 
denir ana babaya, oğullarının şehadeti; o haberi verenler de 
ölüp ölüp diriliyor olmalı. Sabah işe giden bir babanın artık 
evine dönmeyeceği nasıl anlatılır, çocuklarına, eşine? Bunun 
bir dili, yöntemi, hafifletici yanı olabilir mi?

Evli, iki çocuk babası, 42 yaşında. Ailesine düşkün, boş 
zamanlarında hep onlarla birlikte. Zor bir mesleğin perde 
gerisindeki meslektaşıdır, asker ve polis aileleri. Babaları 
şehadet onuruna erişti. Gidene belki kalandan kolay. Ama 
geride kalanlarda kurşun yarası, her gün daha soğuyor yara, 
daha büyük sancısı.

Hünerli bir insan Ufuk Baysan, tahta oymacılığı ve hat 
sanatıyla uğraşıyor. Her ikisi de sanat yeteneği, sabır 
gerektiren iş. Eşiyle ortak hayalleri, çocukları biraz daha 
büyüyünce hep birlikte dünya turuna çıkmak …

Ayşe Kilimci*

UFUK BAYSAN

Ufuklar Ötesi 
15 Temmuz günü vatanın bütünlüğüne, birliğine el uzatan 

hainlerin, düşmana kullanacakları silahları, jetleri vatanın 

insanlarına doğrultan cuntacıların darbe girişiminde Özel 

Harekat Dairesi Başkanlığı’na düzenlenen hava saldırısında 

en yüce mertebeye ulaştı, 48 arkadaşıyla birlikte, şehid oldu.

Nasibin böylesi görülmüş değildi! Darbe gecesi, sekiz yıl aynı 

sınıfta okuyan üç arkadaşın biri şehid, biri gazi, bir diğeri 

hain oldu. Ufkun ötesine geçmek Ufuk Baysan’a nasip oldu. 

Çocuklarına, eşine, yakınlarına ve hepimize özgür ufuklar 

armağan ederek.

Yaşayamadıkları hayatlardan hepimize sorumluluk düşer. 

Ülkemize, bağımsızlığımıza ve demokrasimize, çocuklarımıza, 

geleceğimize dört elle sarılmak, şehit çocuklarına sahip 

çıkmak, çocuklarımıza/gençlerimize olanları iyi anlatmak.

* Yazar, Sosyal Hizmet Uzmanı.
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4. Sınıf Emniyet Müdürü
42 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Canbek Bora ve Ilgın’ın Babası, 42 
yaşındaydı. Özel Harekat polisiydi. 
O gece hainlerin saldırılarını 
durdurmak için hazırlık yaparken, 
ansızın gelen hava saldırısında 
şehit düştü. Toprağı vatan 
yapan aziz şehitler arasında 
anılıyor adı. Canbek Bora ve Ilgın 
millete emanet, dünya ufkunda 
şehidimizin yadı olarak nefes 
alıyorlar. 

Nasibin böylesi 
görülmüş değildi! 
Darbe gecesi, sekiz yıl 
aynı sınıfta okuyan 
üç arkadaşın biri 
şehid, biri gazi, bir 
diğeri hain oldu. 
Ufkun ötesine geçmek 
Ufuk Baysan’a nasip 
oldu.. Çocuklarına, 
eşine, yakınlarına ve 
hepimize özgür ufuklar 
armağan ederek.
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“Gördük; çok cevher var insanoğlunda” diyor Metin Önal 
Mengüşoğlu “Temmuz Meydanı” şiirinde. Doğrusu uzun 
zamandır tedavülde olan “yozlaşan gençlik” söylemlerine 
hiçbir zaman katılmadım. Yozlaşma hissine sebep olan 
aslında bizlerin “olmak” ve “sahip olmak” arasında niyet ve 
hedefini şaşıran hallerimizdi ve gençlik bir başına bununla 
başa çıkamazdı. Çok bileşenli, fakat Fethullahçıların ağırlık 
kazandığı darbe girişimi sırasında ve sonraki meydan nöbeti 
günlerinde gençlerin nasıl inançlı ve güvenli bir heyecan 
içinde sorumluluk üstlenmeye çalıştığına şahit oldum. 18 
yaşındaki Uhud Kadir Işık, Sağlık Meslek Lisesi mezunuydu. 
O gece camilerden salâların yükselmesi üzerine, babası 
Mehmet Işık’la birlikte Keçiören Aktepe’den yürüdükleri 
Kızılay’a, 3 saat kadar sonra, sabaha karşı ulaştılar. Tankları 
ve ezilmiş arabaları gördüklerinde, babası bir sıkıntı olduğunu 
söyledi ve geri dönmelerini istedi. Uhud, ‘Madem sonuna 
kadar gitmeyecektik, niye buraya kadar geldik?’ diye sordu. 

“Bedir’den Uhud’a”

Cihan Aktaş*

UHUD KADIR IŞIK Baba-oğul böylelikle yola devam ettiler. Akay Kavşağı’ndan 
Genelkurmay’ın önüne döndükleri sırada Mehmet Bey 
dinlenmek için oturdu, ancak Uhud beklemeksizin yoluna 
devam etti. O sırada Meclis’e bomba atıldığını duydu 
Mehmet Bey. Hemen telefon açarak oğlunu yanına çağırdı. 
‘Gelmeyeceğim ben sağlık mezunuyum. Belki yaralanan olur, 
yardım ederim’ dedi Uhud. Gökten yere kurşunlar, bombalar 
yağıyordu. Yaralıları tedavi ederken aynı zamanda siper etti 
kendisini yağan kurşunlara karşı ve şehitlik mertebesine 
yükseldi. “Yerden göğe Allahuekber!”

Hz. Peygamber’in(sav) sevdiği dağın adını taşıyordu, 
Müslümanların Uhud’da, Okçular Tepesi’nde yüz yüze geldiği 
“sahip olma” sınavını erken yaşta derk etmiş olmalıydı. 
Sağlık Astsubayı olmak için başvurmuştu, spor sınavı çok iyi 
geçmişti, ertesi gün mülakata girmeye hazırlanıyordu. Adıyla 
ve sanıyla bize yeni bir Uhud dersi verdi. Sırtında üç kurşun 
yarasıyla bulundu; uzak ülkelerde, kapalı kapılar ardında 
yapılan yıkım planlarını bozan üç kurşunun yarasıyla…

Bedir’in kardeşiymiş Uhud, sonra bunu öğrendim. Bedir’den 
Uhud’a doğru yürüyen hak yolculuğunun nişanesi 
olarak doğmuş öyleyse. Hangi yaşta ölürsek ölelim, 
tamamlanmayacak cümlelerimiz olacak; sıklıkla bunu 
düşünürüm, masa başında çalışırken. Bir tek şehitlerin, 
hakiki şahitlerin cümleleri kusurdan arınmış geliyor, hayata 
bağışladıkları değerlerin ışığıyla göründükleri için.

* Yazar.
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Öğrenci
18 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



“Tutamadım Uhud’u. Sokağa indi. 
Ortalık mahşer yeri gibiydi. Birini 
görmek, seçmek mümkün değildi. 
Bir ara ortalık aydınlandı, Uhud’u o 
ara gördüm. Üzerimize doğru gelen 
helikopterin ışığıymış.
Sağlık Meslek Lisesi’nden yeni mezun olmuştu ama hep asker 
olmak istemişti. “Niye asker olmak istiyorsun?” diyen teyzesine 
“şehit olmak istiyorum” diye cevap vermişti. 2016 Yılı Kara Harp 
Okulu/Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Seçmelerine 
başvuruda bulunmuş ve bedeni yeterlilik sınavını kazanmıştı. 
Mülakata çağrılmıştı. Son iki aydır annesine sürekli şehit 
olacağını, cenaze namazına Cumhurbaşkanı’nın katılacağını 
söylüyordu. Mülakata davet edildiği gün, şehit düştü.

“Tutamadım Uhud’u. Sokağa indi. Ortalık mahşer yeri gibiydi. 
Birini görmek, seçmek mümkün değildi. Bir ara ortalık 
aydınlandı, Uhud’u o ara gördüm. Üzerimize doğru gelen 
helikopterin ışığıymış. O helikopterin ateşiyle yaralandı oğlum. 
Koştum yanına. Dizime yatırdım. Tişörtümü çıkarıp kanayan 
yarasına bastım. ‘Beni bırakma, oğlum’ dedim. Duyduğundan 
emin değilim. Hazret-i Hamza yürekli oğlum şehit oldu.”

— Babası

“Oğlumun adı yeni yapılan bir camiye verilsin istiyorum. 
Mümkünse Keçiören’de olsun, evimize yakın. Adı sadece 
Uhud Camii olsun yeter. Uhud’u karşıma alıp hep Rabbimizi, 
Peygamberimizi anlatmıştım. Çok şükür, Uhud bana layık bir 
evlat oldu, şimdi ben ona layık bir anne olmaya çalışacağım.”

— Annesi
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Ümid’in çobanıydı Ümit Çoban. Babası ârif’ti, anası ârife. O 
gece, kendisini asfaltın orta yerine çağırılmış olarak buldu. 
Ne olup bittiğini anlamak için çevresine bakındı. Etrafına 
bir kurtlar sofrası kurulmuştu. Oysa ki gözetmesi gereken, 
kendisine emanet edilen kuzucukları, ailesi, yalnız ve güzel 
bir ülkesi vardı. Çoban hepsinin ümidi, ümidin çobanı oldu. 
Üzerine giyindiği bembeyaz dikişsiz kepeneğiyle bile isteye 
kurtlarla büyük bir kavgaya tutuştu.

Sırtındaki kepeneği istiklâl bayrağının renklerine bulandı, 
dikişsiz kefeni oldu. Biri askerde, diğeri ortaokuldaki iki 
kuzusuna güzel bir ülke bıraktı. Hepsinin ümidi, ümidin 
çobanı oldu. Belki kavalıyla değil ama yüreğinin sesiyle 
demokrasinin türküsünü çağırdı. Hâlâ da çağırmakta. Taa 
buralardan, bu satırlardan bile duyulur!

Sahi, asfalttaki çobanın yüreği ile, sizinkisi bir mi şimdi?

“Ümid’in Çobanı”

Atiye Gülfer Gündoğdu*

ÜMIT ÇOBAN

Ümid’in çobanıydı Ümit Çoban. Babası 
ârif’ti, anası ârife. O gece, kendisini 
asfaltın orta yerine çağırılmış olarak 
buldu. Ne olup bittiğini anlamak için 
çevresine bakındı. Etrafına bir kurtlar 
sofrası kurulmuştu. Oysa ki gözetmesi 
gereken, kendisine emanet edilen 
kuzucukları, ailesi, yalnız ve güzel bir 
ülkesi vardı. Çoban hepsinin ümidi, 
ümidin çobanı oldu. Üzerine giyindiği 
bembeyaz dikişsiz kepeneğiyle bile isteye 
kurtlarla büyük bir kavgaya tutuştu.

* Araştırma Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
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Yüzme Antrenörü, 41 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



Amasya’dan Ankara’ya geleli çok 
olmamıştı. Sevinç saçardı etrafına. 
O gece sokağa çıkın çağrısı inledi 
kulaklarında. Dışarıdaydı, taksiye bindi 
ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın 
önüne geldi. Dünyada dakikaları 
kalmıştı artık.

Antrenördü, 41 yaşındaydı.Yüzme dersi verecekti. 
Amasya’dan Ankara’ya geleli çok olmamıştı. 
Sevinç saçardı etrafına. O gece sokağa çıkın 
çağrısı inledi kulaklarında. Dışarıdaydı, taksiye 
bindi ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın önüne 
geldi. Dünyada dakikaları kalmıştı artık. Slogan 
attı. Uzun değil, kısacık belki. Kelimeler boğazında 
tıkandı. O an vuruldu Ümit Çoban. İlk şehitlerden 
oldu. Ümit oldu milletine. Kalbini vatan etti, 
vatanı kalbi bildi. Ruhu şâd olsun!
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O karanlık gecenin aydınlığa 
kavuşmasına vesile olanlardandı Ümit 
Güder ve ailesi. Ailenin üç üyesi de vatan 
hainlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Feyza Başgöze*

“Kalbe vurulan düğüm”

ÜMIT GÜDER

İman, Arapça bir kelime olup “emin” kökünden türemiştir. 
Emin olma, emniyette olma, güvende olma manalarına gelir.

İhya’da imanı, “kalbe vurulan düğüm” olarak açıklar İmam-ı 
Gazali Hazretleri. “Bu düğüm kimi zaman şiddetlenir, 
kuvvetlenir, kimi zaman gevşer ve zayıflar. Tıpkı ipteki 
düğümler gibi” der.

Güder ailesinin kalbindeki düğüm öyle kuvvetliydi ki, 
gözlerini kırpmadan gittiler F-16’ların havalandığı üsse, 
uçakların kalkışına engel olacaklarına inanarak. Yurdun 
bir başka yerindeki yiğitleri, tonlarca ağırlığı olan tankların 
önüne yatıran da aynı düğümdü... Gövdelerini hiç tereddüt 
etmeden namluya siper ettiren de... Çanakkale Savaşı’nda 
iki yüz kiloluk top mermisini kaldıran Seyit Onbaşı’nın 
düğümüyle aynı düğümdü bu... Ve bu düğümün ucu gelip şu 
kelam-ı latifle birleşiyordu: “Vatan sevgisi imandandır.”

* Biyolog.

O karanlık gecenin aydınlığa kavuşmasına vesile olanlardandı 
Ümit Güder ve ailesi. Ailenin üç üyesi de vatan hainlerinin 
açtığı ateş sonucu yaralandı. Ümit Güder hastaneye 
kaldırıldığı beşinci günün sonunda şehadetle müşerref oldu. 
Mertcan ‘dağ’ gibi babasını yitirmişti, Türkan Hanım da on 
yıllarca aynı yastığa baş koyduğu arkadaşını. Ve içini kavuran 
kaybına rağmen dudaklarından şu kelimeler dökülüvermişti: 
“Darbeyi bertaraf edebildiğimiz için mutluyuz.”

15 Temmuz gecesi yurdunu müdafaa edenler, Âkif’e 
İstiklal Marşı’nı yazdıran ecdadın torunlarıydı. “İman dolu 
göğüs”leriyle bir destan daha yazmışlardı.
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Sivil
63 yaşında
Kahramankazan, Akıncı Üssü’nde şehit oldu.



Evliydi, 63 yaşındaydı. Fisun, Ferdi, Figen, Funda, 

Ferit ve Mertcan isimli altı çocuğu vardı. 15 

Temmuz gecesi ailecek dışarı çıktılar. Mertcan da 

yaralandı. Kazan’da 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 

F-16’ların kalkmasını engellemek istediler. 

Yaralandı ve beş gün sonra şehit oldu.

Evli, 63 yaşında, Fisun, Ferdi, Figen, 

Funda, Ferit ve Mertcan isimli altı 

çocuğu vardı. 15 Temmuz gecesi 

ailecek dışarı çık
tılar. Mertcan da 

yaralandı.
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Bankta arkadaşlarıyla dertleşirken, gözlerini karanlığa 
kaçırdı. Korkuyordu, ele verecekti gözleri ince sızısını. Bir 
türkü dolamıştı diline, bağrındaki gönül yarasını ola ki, 
iyileştirir diye. Birkaç gündür televizyon izlemiyordu, o 
günün sabahından beri telefonunu da kapamıştı. Bir ayrılığın 
dehşetli hüznü vardı gönlünde. Ne kimseden bir haber almak 
ne de kendinden bir haber vermek istiyordu artık. Küskün 
gözleriyle yıldızları seyre dalmıştı.

Silah sesleri... Ardından bağrışmalar, feryatlar, ‘Allahu ekber’ler. 
Koştu Ümit, bütün gücüyle arkasında kalan caddeye doğru 
koştu. Bir şeyler oluyor, fakat Ümit anlamakta güçlük çekiyordu.

Kaldırımda yürüyenlerden aldı haberi. Aldığı gibi yeniden 
koşmaya başladı, kanları yere süzülen cesetleri gördükçe 
hırslandı, hızlandı. Elinde silahla bekleyen askerin yanına 
yaklaşıp birdenbire “Alçaklar, alçaklar, alçaklar!” diye bağırdı.

ÜMIT YOLCU
Ilknur Demirci*

Ümit oldu milletine…

Uzun sürmedi kalbine saplanacak 
kurşunların yola çıkması. Uzun sürmedi, 
vatanına canını bağışlaması. İki gün 
sonra sonsuzluğa uğurlandı.

Alçak kelimesinin yetmediğini biliyordu. Söz yetmeyince, 
sesine yüklendi. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Dünyaya şikayet 
ediyordu bu amansız hıyaneti. Zorbaların zorbalığına 
haykırışıyla gem vurmak istiyordu. Belki ümidi vardı; 
utanırlardı; çekinirlerdi, pişman olurlardı. Âh, ne mümkün! 
Kırk yıllık nifak örgütünün katran bağlamış vicdanı silahların 
tetiğini dost bildi.

Uzun sürmedi kalbine saplanacak kurşunların yola çıkması. 
Uzun sürmedi, vatanına canını bağışlaması. İki gün sonra 
sonsuzluğa uğurlandı. 

* Yazar.
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Satış Temsilcisi
20 yaşında
Bayrampaşa Çevik Kuvvet önünde şehit oldu.



Bayrampaşa’da 
arkadaşlarıyla birlikte 
evlerinin yakınında bulunan 
bir parkta otururken, darbe 
girişiminden haberdar oldu. 
Hemen Bayrampaşa Çevik 
Kuvvet Şubesi’ne hareket 
etti. Bu süreçte darbeci 
askerlerle polis arasında 
çıkan çatışmada rütbeli 
bir asker tarafından halka 
doğru ateş açıldı. Ümit, bu 
askerin silahını almaya ve 
ateş açmasını engellemeye 
çalışırken şehit oldu. 
Yirmi yaşındaydı. Hareketli ve sıcakkanlı bir 
delikanlıydı. Bayrampaşa’da arkadaşlarıyla 
birlikte evlerinin yakınında bulunan bir parkta 
otururken, darbe girişiminden haberdar oldu. 
Hemen Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şubesi’ne 
hareket etti. Bu süreçte darbeci askerlerle 
polis arasında çıkan çatışmada rütbeli bir 
asker tarafından halka doğru ateş açıldı. Ümit, 
bu askerin silahını almaya ve ateş açmasını 
engellemeye çalışırken şehit oldu.
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Hiçbir okulda öğretilemeyecek bir destanı 
yazdı. Üzerine yağan namert kurşunlarla, 
yanına bir yoldaşını da alarak, eşinin 
tabiri ile “kuş olup” gitti.

VAHIT KAŞÇIOĞLU
Banu Yüm*

Rüya Tabiri

* Haber Spikeri.

O gece rüyasında kendi düğününü gördü kaynakçı ustası 
Vahit. Sabah gülümseyerek uyandı ama ne kendi ne de 
gözünün nuru eşi rüyayı tabir edebildi.

Demiri demire sımsıkı kaynattığı yorucu iş gününün akşamına 
ulaştığında, aklında sıradan, huzurlu, serin bir dinlence vardı 
belki. Demir yumruk olmuş bir milletin kurtuluşuna kaynak 
olacağını bilemezdi elbette. O sıcak temmuz akşamı...

Huzur bozan bir şeyler vardı, iyi değildi gelen haberler, darbe 
darbe vuruyordu yüreğe, dayanamadı... Eşi önüne geçti, 
“Beni seviyorsan gitme” diye yalvardı. “Seni seviyorum” dedi 
Vahit Usta “ama vatanımız olmazsa namusumuz da olmaz!” 
Kanatlanmışcasına sokağa attı kendini.

İki yoldaşı ve sipsivri canından başka bir şeyi olmayan 
kaynakçı ustası Vahit, okumak için giremediği üniversitenin 
kampüsünde, hiçbir okulda öğretilemeyecek bir destanı yazdı. 

Üzerine yağan namert kurşunlarla, yanına bir yoldaşını da 
alarak, eşinin tabiri ile “kuş olup” gitti.

Bizi birbirimize kenetleyen kahraman, ardında üç inci 
tanesini ve kalbinin yarısı hayat arkadaşını bırakarak, 
rüyasında gördüğü düğününe kavuştu. O eş ki, evinin 
direğini vatanın kurtuluşuna payanda ettikten sonra bile 
“Ya Cumhurbaşkanımıza bir şey olsaydı” diyor. Artık bize 
emanettir.

Hatırası Sultanbeyli Vahit Kaşçıoğlu İmam Hatip 
Ortaokulu’nun melek simalı öğrencilerinin kalbinde yaşıyor.
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Kaynakçı, 42 yaşında
İstanbul/Kurtköy Orhanlı gişelerinde şehit 
oldu.



1974’te Erzurum’un Hınıs ilçesinde doğdu. Üç 
çocuğu ve eşiyle kendi hallerinde bir yaşamları 
vardı. Kaynak ustasıydı. 15 Temmuz sabahı 
yüzünde bir tebessümle uyandığını anlattı eşi. 
“Rüyada düğünüm oluyordu” demiş, gülüşmüşler. 
Rüyada düğünün şehitlik demeye geldiğini 
bilemezlerdi!

Akşam eve dönünce TV’den öğrendiler darbe 
girişimini. Eşi Vahit Bey’e “Darbe nedir?” diye 
sordu. Vahit Bey şöyle açıkladı: “Bizi Suriye’ye 
benzetecekler. Daha kötüsü olacak. Bizi hangi 
ülke kabul eder? Suriyelilere Türkiye sahip çıktı. 
Bize kimse sahip de çıkmaz!” Cevap verirken, 
dışarı çıkmak için hazırlık yapıyordu. Eşi önüne 
geçti, “Beni seviyorsan gitme” dedi, fakat Vahit 
Bey kararlıydı. “Seni seviyorum ama vatanımız 
olmazsa namusumuz da olmaz” dedi. Eşinin 
ifadesiyle “kuş gibi uçup gitti” Vahit Kaşçıoğlu.

Eşi Vahit Bey’e ”Darbe nedir?” diye 
sordu. Vahit Bey şöyle açıkladı: “Bizi 
Suriye’ye benzetecekler. Daha kötüsü 
olacak. Bizi hangi ülke kabul eder? 
Suriyelilere Türkiye sahip çıktı. Bize 
kimse sahip de çıkmaz!”
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Hiçbir şey konuşmadan, sessizce, yârinin 
gözlerinden son helal bakışı alarak kapıyı 
çekti. Bir dünya kapısı kapandı ve bir 
şehadet kapısı aralandı. Bir gül bahçesi 
ve iki evladı, iki dağıyla beraber geçirdiği 
o güzel günler Kevser’in kıyısına kaldı.

VAROL TOSUN
Ibrahim Erdoğan*

Dörtnala bir cennet neferi
Doğduğunda kulağına üç kez “Varol!” diye seslenmişler 
ruhuna da üç kez “Vatan!” Bu toprakların hafızasında hep 
var olacak bir yiğit Varol Tosun. İçinden vatan geçen bütün 
dualarda ‘âmin’ gibi dik. O gece şehadet öncesi son bakış. O 
gece bütün mabetlerde en coşkulu niyaz.

Öyle güzel bir hal giyinmiş ki üzerine, her zerresi zalimle 
cenk. Ardında bıraktığı iki evladının üzerinde baba kokusu ne 
kadar sinmişse Varol’un gövdesinde öyle diri vatan kokusu.

Secdelerinden başka gidecek yeri olmayan yiğitler arasında, 
cennette saf tutacak yiğitler arasındaydı Varol. Cüsseleri 
vatansız hançer, kalpleri topraksız ceset bir avuç leş yiyici 
akbabalar karşısında, adı bir daha anılmayacakların, 
onursuzca kendi çamurlarında yok olacakların karşısında 
VAR OL.

Garip bir his, içindeki. Ne kuşlar göğünde, ne dervişler 
yolunda.

* haber7.com Genel Yayın Yönetmeni.

Canı öylesine sığmıyor ki içine, dörtnala bir cennet neferi.

Hiçbir şey konuşmadan, sessizce, yârinin gözlerinden son 
helal bakışı alarak kapıyı çekti. Bir dünya kapısı kapandı ve 
bir şehadet kapısı aralandı.

Bir gül bahçesi ve iki evladı, iki dağıyla beraber geçirdiği o 
güzel günler Kevser’in kıyısına kaldı.
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Polis Memuru
44 yaşında
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şehit düştü.



Niğdeli Varol Tosun, 22 yıllık evli ve iki çocuk 
babasıydı. Yoğun iş temposundan arta kalan 
tüm zamanını ailesiyle geçiriyordu. Beraber 
seyahatlere gidiyor, eşi ve çocuklarıyla çadır 
kampı yapmayı seviyordu.

Neşe Hanım anlatıyor: “15 Temmuz akşamı, 
yemekten sonra uçak seslerini duyduk. 10 
yaşındaki oğlum Arda’ya, ‘Gel balkona çıkalım. 
Uçaklar gösteri yapıyor herhalde. Bir daha 
göremeyiz’ dedim. Balkonda biz ‘uçakların 
gösterisi’ni izlerken Varol şüphelendi durumdan. 
Henüz görev emri dahi gelmemişken, hazırlandı 
ve çıktı evden. En son 01.14’te konuştuk. Sonra da 
haber alamadım; ta ki, sabah 08.00’de arkadaşları 
eve gelinceye kadar...”

15 Temmuz akşamı gelen görev 
emri ile evden çıkarken eşini sıkı sıkı 
tembihledi: “Korkmayın, sabaha hiçbir 
şey kalmayacak. Bir de camları açın 
basınçtan patlarsa zarar görürsünüz!”

Emniyet Müdürlüğü’nü savunurken bir 
tanktan açılan ateş sonrası şehit oldu.
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Yaşayacak güzel günleri vardı eşi ve 
kızıyla. Hayaller büyütüyordu. Umutlar 
saklıyordu. Hasretleri vardı. Yirmi sekiz 
yaşında bir babaydı.

VEDAT BARCEĞCI
Esma Özçelik*

“Zeyneb’in Babası”
Hayattan beklentisi isminin anlamında gizliydi Vedat’ın. Sevgi 
ve dostluk. “Vedud” esmasının hayatında tecelli etmesi için 
dua edilmişti. Zira her isim bir dua idi.

Canından çok sevdiği kızını ardında bıraktı 15 Temmuz 
gecesi. Canından çok sevdiği vatanında sevgi ve dostluk olsun 
diye hiçe saydı canını. Sokağa çıktı, meydanlara yürüdü. 
Silah seslerine aldırmadan, F-16 gürültülerinden çekinmeden 
çıplak avuçlarıyla karşı koydu zorbalığa.

Yaşayacak güzel günleri vardı eşi ve kızıyla. Hayaller 
büyütüyordu. Umutlar saklıyordu. Hasretleri vardı. Yirmi 
sekiz yaşında bir baba. Biricik kızının, Zeyneb’inin özgür bir 
ülkede büyümesini isterdi. Tanklara direnen, füzelere göğüs 
geren milletinin kanıyla canıyla ‘vatan’ yaptığı coğrafyada 
onurluca yaşasın isterdi. Bedeli kendi canıydı. Canını 
vererek, can oldu yuvasına, ülkesine, eşine, kızına. Ülkesinin 

* Restoratör-İç mimar.

tüm çocuklarına babalık etti. Yeryüzündeki özgürlük 
mücadelesinin meşalesi olmak üzere düştü toprağa.

Şehadete çağırıldı o gece. Yerinde duramazdı. Ömrünün en 
güzel an’ında ölümünü isteyen Yûsuf(as) gibi, o da bu dünya 
rüyasından gerçeğe uyanmak üzere koştu, koştu. Rabbine 
koştu. Dünyanın en güzelinden daha güzelinin ahirette 
olduğundan emindi.

Göklerden inen acımasız bir kurşun gibi gözükse de, aslında 
Vedat’ın ismiyle fısıldadığı duanın kabulüydü kısmetine düşen. 
Kısmetine razı oldu. Alnına yazılan şehitliği sessizce kabul etti.
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Kuyumcu
28 yaşında
İstanbul, Kanal D/CNN Türk yakınında şehit oldu.



Evli, 28 yaşında, üç yaşındaki Zeyneb’in babasıydı. 
Kızına düşkünlüğü ile biliniyordu. 15 Temmuz 
gecesi arkadaşı Serkan Çağlayan ile birlikte CNN 
binasının önüne gittiler. Helikopterden üzerlerine 
ateş açıldı. Boynuna isabet eden kurşunla şehit 
oldu.

Şehadete çağırıldı o gece. Yerinde 
duramazdı. Ömrünün en güzel ân’ında 
ölümünü isteyen Yûsuf(as) gibi, o da bu 
dünya rüyasından gerçeğe uyanmak 
üzere koştu, koştu. Rabbine koştu. 
Dünyanın en güzelinden daha güzelinin 
ahirette olduğundan emindi.
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VEDAT BÜYÜKÖZTAŞ
Fatma Bayram*

“Kuru ekmek yiyen 
kadının oğlu…”

15 Temmuz, sıradan görünen büyük insanların yazdığı bir 
destandır. Her birinin hikâyesine baktığımızda hoşnutlukla sürüp 
giden sade bir hayatın içinde beslenip büyütülmüş koca koca 
yürekler gördük. Darbe planlayıcıları, vatan söz konusu olduğunda 
ortaya çıkan bu delice cesaretin nasıl olup da bu sade hayatlar 
içinde gizli bir cevher gibi korunduğuna akıl erdiremediler. 
Düşmanı şaşırtıp dostu hayran bırakan bu kahramanlar, Vedat 
Büyüköztaş’ın hikâyesinde olduğu gibi işiyle gücüyle meşgul, 
hayatın imtihanlarını aşmaya çalışan sıradan insanlardı. 
Yüreklerinde bir dağ gibi taşıdıkları vatan sevgisi dışında onları 
o akşam Genelkurmay’ın önünde bir araya getiren başka hiçbir 
ortak nokta yoktu. Kimi memur, kimi emekli, kimi ev hanımı, kimi 
de Vedat Büyüköztaş gibi ekmeğini eliyle kazananlardandı.

Adını Yüce Yaratıcı’nın Vedûd (seven ve sevilen) isminden 
alan Vedat, mobilya ustasıydı ve kısacık hayatında hep 
çetin imtihanlar vermişti. Dört yıl önce bir kazada eşini ve 
iki evladını kaybetmişti. Şimdi de birileri vatanını elinden 
almaya çalışıyordu. O akşam hemşehrisi Yusuf Çelik’le 

* Vaize.

buluşmuşlar, birlikte yemek yemişler, tam evlerine dönecekleri 
sırada duydukları bir haber üzerine Genelkurmay’ın önüne 
gitmişlerdi. Neler olup bittiğini anlamaya kalmadan üzerlerine 
ateş açılmış, etrafları bir anda ölü ve yaralılarla dolmuştu. 
Sonradan anneciğinin anlattığına göre Vedat beş arkadaşıyla 
beraber oradaydı ve başından vurulmadan önce pek çok yaralının 
hastaneye gönderilmesine yardım etmişti. Kızkardeşinin telefonda 
“Abi eve gel!” çağrısı karşısında Vedûd olan Allah’ın sevdiği 
kullardan olacak ki, Vedat, “Ben eve gelirsem, başkası evine 
giderse vatanı kim kurtaracak?” diye sormuş ve “Kaderde ölmek 
varsa vatan için ölürüm. Vatan kurtulur, bana da bir şey olmazsa 
gelirim” demiş, bu da ondan duydukları son söz olmuştu.

O gece hepimiz sokaklardaydık, ama şehadet içimizden 
kendisine en layık olanları seçti. Bedir’den beri yaptığı gibi... 
Vedat Büyüköztaş’ın yüreğindeki acıya, ailesini kendi elleriyle 
toprağa vermesinin hüznüne, gençliğine, kendisini bekleyen 
geleceğe ulaşmak için duyduğu isteğe galip gelen vatan sevgisi 
onun ismiyle müsemma olan has insanlardan olduğunu gösterdi. 
Çanakkale’de, Sakarya’da canlarını çekinmeden, düşünmeden, 
korkmadan veren gök ekinler gibi, onun adı da sonsuza kadar 
anılacak.

Memleketi Sarıyahşi’de o geceki kader arkadaşı ile beraber 
defnedilen yiğit, sana minnettarız, duacıyız. Ama hepsinden çok 
sadece Vedat Büyüköztaş’ın değil, bu vatanın tüm evlatlarının 
annesi makamındaki Adalet Hanım’a ve onun şahsında kimbilir 
hangi zorluklarla büyüttükleri evlatları vatan için ölmeyi seçince 
bundan yalnızca onur duyan o annelere minnettarız. Kendi 
ifadesiyle şehit yavrusunu sokaktaki kurumuş ekmekleri ıslatarak 
büyüten o anneye (muhtemelen yaşıt olmamıza rağmen) ellerini 
saygıyla öperek diyorum ki: “Ey kuru ekmekleri ıslatıp çocuklarını 
büyüten kadın! Rabbimden dilerim ki, senin oğlun–bizzat kendi 
ifadesiyle–kuru ekmek yiyen bir kadının oğlu olan Hazret-i 
Muhammed’in cennet sofrasında ağırlansın! Ve Yüceler Yücesi 
Rabbim vatan kurtulmadan eve dönmeyecek olanlar hürmetine 
bu vatanı onların masum evlatlarına bağışlasın!
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Mobilyacı
36 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Otuz altı yaşındaydı. Annesi Adalet Hanım 
kuru ekmekleri ıslatarak büyütmüştü Vedat’ı. 
2012 yılında geçirdikleri kazada eşi ve 2 
çocuğunu kaybetti. Onları çok özlüyordu. 
Cumhurbaşkanı’nın çağrısı ile Genelkurmay’ın 
önüne gitti. Açılan ateşte şehit düştü.

Şehit yavrusunu sokaktaki kurumuş 
ekmekleri ıslatarak büyüten o anneye, 
ellerini saygıyla öperek diyorum ki: 
“Ey kuru ekmekleri ıslatıp çocuklarını 
büyüten kadın! Rabbimden dilerim ki, 
senin oğlun–bizzat kendi ifadesiyle–
kuru ekmek yiyen bir kadının oğlu 
olan Hazret-i Muhammed’in cennet 
sofrasında ağırlansın!
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VELIT BEKDAŞ
Süleyman Özışık*

“Seni arayacağım…”
Karanlığın güneşi yutmaya başladığı saatlerde başlayan 
sessiz tehdit, ilerleyen saatlerde Ankara’nın üzerine bir 
felaket gibi çöktü.

Yer gök sarsılıyordu adeta...

Darbeydi yaşanan...

Bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ölümüne direniş” 
çağrısı geldi. O çağrı bir çığlık dalgasıyla cevap buldu... 
Milyonlarca insan, mancınıktan fırlamış dev kaya parçası gibi 
düştü Ankara’nın sokaklarına...

Onlardan biri de Özel Harekat Polisi Velit Bekdaş’tı. Görev 
emrinin gelmesiyle birlikte harekete geçti. Hayatı yaşamaya 
değer kılan eşi yolunu kesecek gibi oldu. “Gitme!” sözleriyle 
başlayan itirazı bir tek sözüyle bastırdı.

“Ben gitmezsem, başkası gitmezse, kim gidecek” diye cevap 
verdi. Ruhunda bir şafak söküyorcasına “Ben şehadet 

* Gazeteci.

şerbeti içmeye gidiyorum” diye ekledi, helallik aldı ve kirişe 
yerleştirilmiş bir ok gibi çıktı evinden.

Kapısının eşiğini aştığı an, kaderinin yoluna gireceğini ve alın 
yazısını kimsenin değiştiremeyeceğini biliyordu. Attığı her 
adım onu dünyanın sınırına, kendisine sunulacak mukaddes 
sona götürüyordu.

Görev yeri ihanet şebekesinin ele geçirmeye çalıştığı 
Gölbaşı’ydı. Oraya vardığında bir kıyamet provasının, gökten 
yağan alev toplarının içinde buldu kendini...

Bir an bile tereddüt etmedi, geri adım atmadı. Çünkü vatana, 
bayrağa, millete ezeli ve ebedi sadakat yeminiyle bağlı 
olduğunu göstermekle görevliydi o gece...

Bir ulusun özgürlüğünü karara bağlama göreviydi bu görev!

Çatışmanın en şiddetli anında kendisini arayan eşi Meryem 
Hanım’a, “Burası yanıyor. Çatışıyoruz. Seni arayacağım” 
dedi ama bu son arayış, son konuşmaydı. Ankara’yı vuran 
bombalardan biri onu ve arkadaşlarını buldu.

Birkaç dakika sonra büyük buluşma gerçekleşti. Vefatından 
önce diyarın tüm minarelerinden salâsını okutan yüzlerce 
şehidin arasına katıldı. Kendinden önce giden arkadaşlarının 
yanına, Resulullah’ın komşuluğuna gitti.
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Polis Memuru, Özel Harekat Dairesi
30 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Mardinli Velit, onurlu bir Türk polisiydi. Özel Harekat Dairesi 
Başkanlığı’nda görev yapıyordu. Yılın çoğunu görevde 
geçiriyor; evde olduğu günleri neredeyse parmaklarıyla 
sayıyordu.

15 Temmuz 2016 öyle bir gündü. Eşiyle birlikte 
evlerindeydi. Tam sıra dışı bir şeyler olduğunu duyduğu 
esnada gelen telefonla görev emrini aldı.

Koşar adım gitti görev yerine. Üniformasını giydi, 
teçhizatını aldı ve çıkış emrini beklemeye koyuldu. Sesten 
hızlı bir uçak; arkadaşlarıyla ayaküstü yaptığı sohbeti 
böldü. Silahını doğrultmasıyla uçaktan atılan bombanın 
gürültüsü neredeyse tüm Ankara’dan duyuldu.

Velid Bektaş, silah arkadaşlarıyla birlikte şehit oldu.

Koşar adım gitti görev yerine. 
Üniformasını giydi, teçhizatını aldı 
ve çıkış emrini beklemeye koyuldu. 
Sesten hızlı bir uçak; arkadaşlarıyla 
ayaküstü yaptığı sohbeti böldü. 
Silahını doğrultmasıyla uçaktan 
atılan bombanın gürültüsü 
neredeyse tüm Ankara’dan duyuldu. 
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Çalıştığı matbaada her gün art arda harfler diziyordu. 
Gönlünde biri var mıydı bilinmez, ama dizdiği harfler ile 
kendisi arasında saklı bir isim vardı… O ismin harflerine her 
rastladığında yüzüne bir gülümseme yayılır parmaklarıyla 
harfleri severdi…

O gülümsemenin aynısı bir de şehit olduğu gün belirmişti 
yüzünde. Bu sefer harfler gönlündeki isim olarak yan yana 
dizilmiş sırlarını açık etmeden kurşun yarasının olduğu yeri 
okşayarak kapatmaya çalışmışlardı. Güçleri yetmemişti, kan 
yeryüzüne çoktan ulaşmıştı. Sonra, yıllardır matbaada ard 
arda dizdiği harflerin hepsi gelmişti yardıma. Hepsi Volkan’a 
Canöz olmaya gelmişti… Kelimeler bütün hikmetli sözleri 
kalplerinde taşırdı. Birinin olmazsa bir diğerinin faydası 
olurdu elbet. Volkan okunan bir “salâ” ile yola çıkmıştı… 
Kelimeler salânın da hikmetini bilirdi ölümünde. Ölüm 
karşısında kenara çekilip havada öylece asılı kaldılar…Yan 
yana gelip şunu yazdılar: “Vatan kalbini bıraktığın yerdir.”

Zehra Dilek Cihan*

VOLKAN CANÖZ

Kelimelerin kalbine hikmet indiren Allah’a hamd olsun.

— İbn-i Arabi

“Kalbimi koyduğum yer 
senin vatanındır.”

Çalıştığı matbaada her gün art arda 
harfler diziyordu. Gönlünde biri var mıydı 
bilinmez, ama dizdiği harfler ile kendisi 
arasında saklı bir isim vardı… 

Sabah ezanı okunuyordu. Volkan’ın gitme zamanıydı. İşinin 
uzun sürdüğü günler, sabah ezanını duyduğu an işini bırakır. 
Birkaç güzel kelime yanına alır eve giderdi.

Annesi sabah ezanında mutlaka beklerdi oğlunu. Fakat bugün 
eve gitmeyecekti… Sürekli yanında taşıdığı altı harfli bir ismi 
kalbini bıraktığı yere koydu… Sonra biri geldi. Yerde duran 
harfleri avucuna aldı. Avucunda adı yazıyordu…

Ve başka birkaç kelime:

“Kalbimi koyduğum yer senin vatanındır.”

* Yazar.
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Matbaacı
29 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Kırklarelili Volkan 29 yaşındaydı. Matbaada çalışıyordu. Gözü pek, 
vatansever bir delikanlıydı. Mahallesinde sevilen; yardıma koşan, heyecanlı 
bir genç. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara davet 
etmesi üzerine mahalleliyi topladı. “Reis emrediyor, evde oturmak olmaz!” 
dedi. Top, tüfek, silah soranlara kalplerini işaret etti. Şehadet parmağı ile 
okunan salâlara dikkat çekti. Ne bayrak inecek ne de salâ dinecekti.
Kırklarelili Volkan 29 yaşındaydı. Matbaada çalışıyordu. Gözü pek, 
vatansever bir delikanlıydı. Mahallesinde sevilen; yardıma koşan, 
heyecanlı bir genç. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımızın 
halkı meydanlara davet etmesi üzerine mahalleliyi topladı. “Reis 
emrediyor, evde oturmak olmaz!” dedi. Top, tüfek, silah soranlara 
kalplerini işaret etti. Şehadet parmağı ile okunan salâlara dikkat 
çekti. Ne bayrak inecek ne de salâ dinecekti.

Mahalleliyle beraber çıktı yola. Meclis’in önüne gitti. Hainler 
milletin kalbine kastetmişti ve o kalp imanla doluydu. Hiç 
tereddütsüz tankın üstüne çıktı. Amacı halka ateş eden tankın 
ilerleyişini engellemek ve ateşini kesmekti.

Hainler kendine yakışanı yaptı, arkasından vurdu Volkan’ı. 
Volkan’ın nasibine ölümü öldürmek düştü. 
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OYAK’ta şoför olarak çalışıyordu Volkan Pilavcı. Amirini 
havaalanından alıp şirkete getirdi. TRT’den korsan darbe 
bildirisini duyunca, yerinde duramaz oldu. “Bak şu küstahlara, 
bir de sokağa çıkma yasağı ilan etmişler” diye söylendi. Arabayı 
ters yönde sürerek, üzerlerine gelen tankları savuşturdu.

Eşi Gülsüm Pilavcı anlatıyor: “Eve gelir gelmez üzerini 
değiştirdi. Kanepeye bile oturmadı. Hemen ablasını aradı. 
‘Hadi sokağa çıkalım’ dedi. ‘Ben de çıkmak istiyorum…’ 
dedi ablası. Ablasından sonra, eniştesine seslendi: ‘Abi sen 
bugün evde mi yatacaksın?’ Sesi titriyordu. ‘Bugün yatma 
günü değil’ diye bağırdı. Hem kızıyor hem ağlıyordu. Birden 
balkona çıktı. Ellerini açıp avazı çıktığı kadar bağırdı: ‘Uyuma 
Ankara, uyuma Ankara! Bugün uyuma vakti değil!’ Boğazını 
yırtarcasına haykırıyordu.”

“Ablası, erkek kardeşi, eniştesi ve yeğenleriyle birlikte, 
00.30 gibi dışarı çıktılar. Yolda bağırmaya devam ediyordu. 

“Uyuma Ankara, uyuma!”

Mehmet Nuri Işık*

VOLKAN PILAVCI

“Eve gelir gelmez üzerini değiştirdi. 
Kanepeye bile oturmadı. Hemen ablasını 
aradı. ‘Hadi sokağa çıkalım’ dedi. ‘Ben 
de çıkmak istiyorum…’ dedi ablası. 
Ablasından sonra, eniştesine seslendi: 
‘Abi sen bugün evde mi yatacaksın?’ Sesi 
titriyordu. ‘Bugün yatma günü değil’ diye 
bağırdı. Hem kızıyor hem ağlıyordu.”

Komşuların anlattığına göre sanki aslan kesilmişti; 
kükrüyordu! Meğer Rabbim şehadet haberini düşürmüş 
gönlüne. Külliye’ye kadar bağıra bağıra gitmiş, öyle ki, sesi 
kısılmış. Son nefesini de son sesini de vatan için tüketti.

* Yapımcı, TRT.
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Şoför, 36 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında 
şehit oldu.



“İki evlat bıraktı ardında. Hikmet 
Kaan ve Zehra, işten dönene kadar 
bile sabredemezlerdi babasızlığa ama 
şimdi bir ömür sabırla bekliyorlar. 
Sabretmeyi onlar öğretiyor bana.”
Haykırışları birden kesildi Volkan’ın, aniden yere yığıldı. Kurşun 
yarası almıştı ama bir yerinde kan yoktu. Bir araba geldi, 
hastaneye doğru yola çıktılar. Ablasının kucağında verdi son 
nefesini. Kardeşi Erkan ağır yaralandı. Yeğeni Elif ve eniştesi 
Hacı gazi oldu.

Gülsüm Hanım’a, sadece vurulduğunu söylemişler o gece. 
Şehadet haberini ancak sabahleyin vermişler. ‘Zaten başka 
bir türlü ölmek yakışmazdı Volkan’ıma’ diyor. Aslında ‘ölmek’ 
yakışmazdı; şükür ölmedi de, çünkü şehitler ölmez!

“Sabahleyin hastaneye, eşimin yüzünü görmeye gittim. 
Giderken ağlıyordum ama dönerken gülüyordum. Sıcacık bir 
tebessüm vardı yüzünde. Şehadeti ümit oldu bize.

“İki evlat bıraktı ardında. Hikmet Kaan ve Zehra, işten dönene 
kadar bile sabredemezlerdi babasızlığa ama şimdi bir ömür 
sabırla bekliyorlar. Sabretmeyi onlar öğretiyor bana.

“Haram yemedi, bize de haram yedirmedi. Bence anne 
babasının duasını alarak şehitlik makamına erdi.”
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YAKUP KOZAN
Melih Altınok*

“Vurulup düşerken 
gülümsüyordu…”

15 Temmuz gecesi asker üniforması giymiş teröristler bu 
halkı, bu ülkeyi esir almak için sokakları düşman adına 
işgal ederken, 42 yaşındaki Yakup olan biteni televizyondan 
izleyecek değildi elbette.

Kardeşi Yasin’le birlikte kapıya doğru yürüdüler. Şortla, 
tişörtle… Annelerini korkutmak istemiyorlardı, ortalığı 
velveleye vermediler, sessizlerdi.

Ama anneleri dışarıda yaşananın, bu toprakların en büyük 
kavgalarından biri olduğunun farkındaydı. “Bugün zaten evde 
oturulmaz” dedi iki delikanlıya, canlarına.

Hoş; aksi olsaydı da kim durdurabilirdi ki;

Kalkıştığı işin sonunda ölüm olduğunu bile bile kararlı 
adımlarla yürüyeni…

Vurulup düşerken bile gülümseyeni…

* Gazeteci.

Hastane yolunda “şehit olamadım” diye hayıflanan kardeşine 
adeta “ben başardım” dercesine tebessüm edeni…

Sonunu değil vatanı düşünüp sokağına, ülkesine, vatanına 
sahip çıkanı…

Yakup’u…

Gözlerini kırpmadan şehit düşen canlarımızı…

Evet, kimse!

Yedi düvelin bile gücü yetmedi durdurmaya bizi.

Tankları, topları, tüfekleri, ihanetleri, yalanları, 
kurnazlıkları, maskeleri annelerinin dualarla uğurladığı 
vatanseverlerimizin önünde birer birer eridi gitti.

Şimdi hesap vakti.

O gece bu coğrafyanın şahit olduğu en büyük ihanete ortak 
olanların adını anmaya anneleri bile utanacak.

Kimi anneler, kardeşler ve evlatlarsa birer madalya gibi 
taşıyacaklar güle oynaya şehit olmaya gönderdikleri 
Yakuplarımızın soyadlarını…

Yolun yolumuzdur Yakup.
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İşçi
42 yaşında
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şehit oldu.



Babasını 9 yaşındayken kaybetmişti. Güçlü bir annenin kol kanat 
gererek büyüttüğü iki evlattan biriydi. 15 Temmuz’a kadar annesinin 
sözünden çıkmamış; vatanına, milletine, değerlerine, örfüne sahip 
temiz ahlâklı bir adamdı.

15 Temmuz gecesi, iş çıkışı saat 22.00 sularında kardeşi Yasin’i 
arayarak “Kızılay’da tanklar var. Haberlere bir bak. Sorun mu var?” 
diye sorduğunda henüz hain kalkışmadan haberdar değildi.

Güçlükle ulaştığı evinde ailecek yenen yemeğin ardından kardeşi 
Yasin ile birlikte TV izlerken darbe girişiminden haberdar oldular. 
Birlikte ayaklanan kardeşler, annelerinin mücadeleye katılmalarına 
izin vermeyeceğini düşünmüşlerdi ama anneleri “Bugün evde 
oturulmaz” deyince evden koşar adım çıktılar. Yasin’in arabasına 
binip Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne kadar geldiler. Yakup’un 
elinde Yasin’in arabasındaki bayrak dalgalanıyordu.

Saat 01.00 sularıydı. Yasin o anları “Mermiler yağmur gibi yağıyordu. 
Şırnak’ta askerlik yaptım ama böyle bir manzarayla karşılaşmadım” 
diyerek anlatıyor. Ağabeyi Yakup ile önlü arkalı ilerlerlerken bir 
uzman çavuşun önde giden Yasin’i hedef alması ve daha yukarıdan 
asker kılıklı bir teröristin vur emri vermesiyle gerginlik yaşamışlardı. 
Yakup kardeşine sahip çıkarken kulakları sağır eden bir patlama 
oldu. İl Emniyet Müdürlüğüne atılan bombayla yer gök adeta 
birleşti. Arkasından mermi yağmuru başladı. Yasin arkasına döndü 
gayriihtiyari. “On saniyelik bir olay!” diyor. Yakup dizlerinin üstüne 
yüzünde hafif bir tebessümle düşmüştü. Göğsünden vurulmuştu. 
Yakup’un göğsünü açtı. Hızla koşarak yolda duran ambulansa aldı. 
Ankara Numune Hastanesi’ne götürdüler. Şuuru son ana kadar 
açıktı. Yakup ameliyata alındıktan sonra Yasin sabaha kadar yaralı 
taşıdı hastaneye…

Yakup Kozan, 17 Temmuz günü akşam saatlerinde peygamberine 
koşarak şehit oldu.

Yasin arkasına döndü gayriihtiyari. “On 
saniyelik bir olay!” diyor. Yakup dizlerinin 
üstüne yüzünde hafif bir tebessümle 
düşmüştü. Göğsünden vurulmuştu. 
Yakup’un göğsünü açtı.
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Fethiye’den Ankara’ya doğru yürüyen araç önce yavaşladı. Sağa 
yanaştı, hiç beklenmedik bir yerde durdu. Görenler arızadan 
sanırdı. Hayır! Aşktan! Evet, aşktan! Ümmügülsüm’ün çok 
iyi bildiği bir aşktı bu. “Bayrağımıza aşıktı Yakup…” diyor. “Yol 
kenarında nazlı nazlı salınan bayrağı görünce, ‘bu bayrakla da 
fotoğrafımı çek’ dedi.” Gördüğü her bayrakla fotoğraf çektirirdi 
genç polis memuru Yakup Sürücü. “Nereden bileyim bu son 
fotoğrafımız olacakmış…”

Aklına Düden şelalesinin çağıltısı düşüyor o anda. Şehadetinden 
günler önceydi. Antalya Düden Şelalesi’ni geziyorlardı. Köpüklü 
suların arasında hayıflanarak sormuştu Yakup: “Gülsüm, cennet 
de bu kadar güzel midir?” Şaşkınca cevapladı Ümmügülsüm: 
“Canım, hiç güzel olmaz mı? Burada su akıyor, orada bal akar, 
süt akar, kevser akar…” “Gideriz değil mi?” dedi sonra Yakup. 
Avuçlarına Düden’in tüm sularını alıp dua yağmuru diye göğe 
yağdırdılar.

Yıllık izinlerinden dönüyorlardı. Henüz izinleri bitmemişti ama. 
Gölbaşı’na uğrayıp İstanbul’a devam edeceklerdi. Yol boyu 
radyoyu hiç açmadılar. “Hiçbir yerde mola vermeden geliyorduk, 
radyoyu açmadığımız için de olan bitenden haberimiz yoktu” 
diyor. “Sanki bir yere yetişecekmiş gibiydi Yakup…” Yol 

Senai Demirci*

YAKUP SÜRÜCÜ

“Muradımız Allah’ta saklı.”

boyu, radyo yerine Yakup’un güzel sesinden türküler dinledi 
Ümmügülsüm öğretmen. “Gece saat 22.00 civarıydı. Elini 
direksiyona vurdu, bana baktı. “Zalımın kızı” dedi, “ben seni niye 
bu kadar çok seviyorum?” Yola bakmaktan vazgeçmişti, araba 
gidiyordu. “Ben de seni böyle çok sevdiğimdendir” dedim de 
öyle yola çevirdi gözlerini. Çok keyiflendi, o türküyü söylemeye 
başladı. ‘Bu gidişin dönüşü yok mu/sende hiç merhamet yok mu? 
Zalımın kızı…’”

Son Ramazan’ında, oruç kadar tutulduğu sevdiğinin gözlerinin 
içine bakarak konuşmuştu: “Bana bir şey olursa gözüm arkada 
kalmaz, devlet sana bakar, değil mi?” dedi. Gözlerinde sebepsiz 
bir endişe vardı. “Aşk olsun” diye karşılık verdi Ümmügülsüm, 
buruk bir tebessümle, “Nereden çıktı o sözler? Sen benim 
yanımda olursun da bana sen bakarsın.” Kim bilirdi ki, cennet 
orucunun iftarı bekliyordu onu.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde girdiler Gölbaşı’na. Göl 
üzerindeki yakamozlardan başka bir şey görmüyordu gözleri. 
Hıyanetin adı konmamıştı henüz. En güzel türküsünü Gölbaşı’na 
saklamıştı Yakup: “Yüksek minarede kandiller yanar/Kandilin 
şavkına bülbüller konar/Herkes sevdiğine böyle mi yanar./Ellerin 
benimle ne davası var/Bülbülün gül ile har davası var.”

Eve girmişlerdi ki, ilk patlama sesini duydular. Camlar sarsıldı. 
Avizeler sallandı. Çivisinden kurtulan bir fotoğraf yere düştü. 
Hemen televizyonu açtı. Ayağa kalktı. “Adam lazımdır, ben 
gideyim” dedi. Durdurmak istedi eşi. İzindeydi ama! “Vatan 
meselesi bu, gitmem lazım” dedi.

Evden çıkarken, o acele ettiği güzelliğe doğru koştu adeta. 
Ümmügülsüm “Sadece Ayete’l-Kürsi okuyabildim ardı sıra” diyor. 
“Öyle acelesi vardı ki… Oysa her gün, kapıdan bana el sallardı, 
ben de balkona çıkar ona el sallardım. O gece el sallamayı bile 
unuttu vatan aşkından.”

O günden sonra düşen fotoğrafları dışında hiçbir şeyi ellemiyor 
Ümmügülsüm. Bir buçuk yıldır beraber yaptıkları, aldıkları her 
şey yeni, her şey canlı. Şimdi yalnız başına eskitmekten korkuyor. 
Yakup’u küser diye korkuyor.

“Muradımız gözümüzde kaldı. Hiçbir eşyamız eskimedi’’ 
diyen eşine gülümsüyor Yakup ebedî âlemden; cevap veriyor 
Ümmügülsüm: “Muradımız Allah’ta saklı.”

* Yazar.
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Polis Memuru,
29 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Darbe girişiminin ilk saatlerinde 
girdiler Gölbaşı’na. Göl üzerindeki 
yakamozlardan başka bir şey 
görmüyordu gözleri. Hıyanetin adı 
konmamıştı henüz.

“Muradımız gözümüzde kaldı,  
hiçbir eşyamız eskimedi!”

Yakup Sürücü, 29 yaşındaydı, polisti. Henüz 1,5 yıl olmuştu 
Ümmügülsüm öğretmenle evleneli. Mesleğine sevdalıydı, bir o 
kadar da gözü karaydı. Ama içinde bir yerde hep bir çocuksuluk 
vardı. Şemdinli’de öğretmenlik yapıyordu Ümmügülsüm öğretmen. 
Erzurum’da aynı mahallede tanışmadan büyümüşler ve görücü 
usulüyle evlenmişlerdi. Yakup’un tabiriyle severek evlenmişlerdi. 
“Evliliğimizin başından beri, hiç kesintisiz otuz gün yan yana 
olamadık” diyor Ümmügülsüm. “17 Haziran’da yaz tatili için 
Ankara’ya geldiğimde, o otuz günü garanti gördüm. Ama 17 
Temmuz’a ulaşamadık, yarım kaldı özlemimiz.” Hesaplar başka 
yöne çıktı.

Fethiye’ye tatile gittiler 12 Temmuz’da. Birkaç gün sonra dönüş 
yolculuğu başladı. Yolda neredeyse hiç mola vermeden gece 
yarısına doğru Ankara’ya vardılar. Evlerine girdikten kısa bir 
süre sonra Havacılık Dairesi Başkanlığına atılan bombanın sesini 
duyunca, mesai arkadaşıyla yaptığı telefon konuşmasından 
öğrendiler olanları. “Adam lazımdır” dedi sadece. ‘Yol yorgunuyum, 
izinliyim’ demeden Özel Harekât Dairesi Başkanlığı’na gitti.
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Pendik Belediyesi’nde kepçe operatörü olarak çalışıyordu 
Yalçın Aran. Kendi halinde dar gelirli bir aile babasıydı. 
İstiklâl Savaşımızda yoksunluklara rağmen verilen destansı 
direnişin örneklerinden birini yaşattı bize.

Mesleği üzerine düşününce, gözlerimizin önüne yıkılan 
bir gecekondunun molozlarını ortadan kaldırmaya çalışan 
bir kepçe geliyor. Deprem enkazları, viraneler, yol yapımı, 
hafriyat çalışmaları, dolan ve boşalan kepçe olmadan 
düşünülemez. Bir kepçe nasıl vuruşkan bir darbesavara 
dönüşür ve can kurtarır; bunu Yalçın Aran’dan öğrendik. 
“Başaklar, küheylan, toprağa hiç değmeyen kaftanlı 
sözler…” Darbe girişimi sırasında kepçesiyle sokaklara 
indi Aran, Ali Emre şiirinin gönülden duyurduğu şekilde, 
bir iftitah tekbiri çeker gibi önüne geçti tankların ve uzun 
namlulu silahlarla, uçaksavarla şehit edildi. Kepçesiyle, 
gökyüzünden kin yağdıran jetlerin karasal ortağı bir tankı 

Emeğin ve Kaygının Şiiri

Cihan Aktaş*

YALÇIN ARAN
durdurmaya çalışması, ihmal edilebilir bir ayrıntı olabilir 
mi? İş makineleriyle tankların önüne yürüyen başka yürekli 
insanlar da tanıyorum, ev geçindirdikleri makinelerle değil 
yalnızca, bedenleriyle de atıldılar tankların önüne.

Otuz altı yaşındaydı, Asalet Aran’ın eşi, beş çocuk babası 
Yalçın Aran. En az 6 kişinin sorumluluğunu taşıyan işçi, 
geçim sıkıntısının ve her türlü hayat yorgunluğunun ötesine 
geçerek hep kıyamda durduğunu gösterdi. Silahlarla arası 
nasıldı? Üzerine yürüyen kelepir askerlere karşı, iş aracını 
silah edindi. Tanka karşı kepçe, o geceye özgü bir bağış 
olan devrim ışıltısının ve imanın silahıydı. İş makineleri, 
kamyonları ve sıradan araçlarıyla köprüye yöneldi insanlar. 
Aran’ın kepçesi Orhanlı gişelerini kapatarak darbecileri 
şaşkına çevirdi. Bir kepçe tanka karşı direniyorsa, orada şiir 
geri çekilir; bir süreliğine de olsa. Faşist fütürist şair Marinetti, 
savaşı, silahları, şiddeti, metali, öldürmeyi yüceltmiş ve 
estetize etmişti. Yalçın Aran ise iş aracıyla bir askeri darbenin 
bastırılmasına katılarak şiirlere layık bir cesaret sergiledi. 
Geçit vermediği tanktan açılan ateş sonucu şehadete erişti. 
Gecenin salâlarla ezanlarla dile geldiği esnada köleliğe 
karşı haysiyetin, yalana karşı masumiyetin müdafaasını 
gerçekleştirdi. Kahramanlık da başka nasıl tarif edilebilir ki…

Cenazesi Niğde’ye bağlı Değirmenli kasabasında toprağa 
verildi Yalçın Aran’ın. Çocukları henüz küçük olmalılar. 
Ailesine onun eksikliğini unutturamayız elbette. Ancak 
babalarının örnek kişiliğini birlikte hatırlamanın kanallarını 
çoğaltmalı, onu layıkıyla hatırlamayı sağlayan kaynaklara yol 
açmalıyız.

* Yazar.
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Kepçe Operatörü, 36 yaşında
İstanbul/Kurtköy Orhanlı gişelerinde şehit 
oldu.



“Başaklar, küheylan, toprağa 

hiç değmeyen kaftanlı 

sözler…” Darbe girişimi 

sırasında kepçesiyle sokaklara 

indi Aran, Ali Emre şiirinin 

gönülden duyurduğu şekilde, 

bir iftitah tekbiri çeker gibi 

önüne geçti tankların ve 

uzun namlulu silahlarla, 

uçaksavarla şehit edildi. 

Kepçesiyle, gökyüzünden 

kin yağdıran jetlerin karasal 

ortağı bir tankı durdurmaya 

çalışması, ihmal edilebilir bir 

ayrıntı olabilir mi?

Evliydi, 36 yaşındaydı, 5 kız babasıydı. Pendik 

Belediyesi’nde kepçe operatörü olarak çalışıyordu. 

Amiri, Yalçın Aran’ı arayarak, Orhanlı gişelerinde yolu 

kapatmasını istedi. Hiç tereddüt etmeden darbecilere 

karşı durmak üzere yola çıktı. Kepçesiyle yolu 

kapatmaya çalışırken tank ateşiyle şehit oldu.
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YASIN BAHADIR YÜCE
Hatice Sarı Tan*

Oğluna kendi adını vermek 
istedi…

İslam’ın akidesinde vardır emaneti ehline vermek. Şehitlik 
emanetini de böyle güzel ve temiz insanlara emanet eden 
Rabbimizin neler umduğunu bilemeyiz elbette, fakat yıllarca 
hafızalarımızdan silinmeyecek olan o gece hepimizin 
hayatına birçok şey kattı.

Sürekli bir yerlerden şehit haberleri akıyordu ekranlara, 
telefonlara. Boğaziçi Köprüsü’nde insanların üzerine ateş 
açmışlardı, Çengelköy’de ve Üsküdar’da tanklar insanları 
ezip geçiyordu. Meclis bombalanıyor, havalimanının üzerinde 
F-16’lar uçuyordu.

Şiddetli çatışmanın yaşandığı yerlerden birisi de 
Gölbaşı’ndaki Havacılık Dairesi Başkanlığı’ydı. Onlarca 
insanımızı şehit verdik burada. Anneler babalar evlatsız, 
evlatlar annesiz babasız kaldı o gece tam bu noktada.

Yasin Bahadır Yüce de Gölbaşı Havacılık Dairesi’nde 
görevliydi. O gece sekiz aylık hamile eşini Gölbaşı 
lojmanlarındaki evinde bırakıp hemen Havacılık Dairesi 
Başkanlığı’na koştu. Eşi ve babası bombaların altında 

* sonpeygamber.info Web Portal Editörü.

kendisinden bir haber alabilmeyi beklediler bütün gece. 
Babası Hasan Raşit Yüce civardaki hastaneleri dolaşıp bir 
haber var mı, diye koşuyordu. “Bu öyle bir durum ki, insanın 
vücuduna organları sığmıyor. Ya beden küçük ya organlar 
büyük. O durumu yaşadım” diyor Yasin Bahadır’ın babası, 
evladından küçük de olsa bir haber alabilmeyi beklerken. 
İnsanın şu koca dünyaya dar geldiğini hissettiği anlardan 
birisidir bu da işte; kalp acıdan öyle büyür öyle büyür ki, 
dünya dar gelir nefes almak için. Hastanede sabahlayan 
Hasan Raşit Yüce, Yasin Bahadır’ın arkadaşlarının 
ambulansla hastaneye geldiklerini görür. O sabah Adli Tıp’a 
giderek Yasin Bahadır’ın şehit olduğu haberini alır.

Bir baba için bundan çok daha acı ve çok daha şerefli bir 
durum var mıdır, bilemiyorum. Yasin Bahadır, doğmasına 
bir ay kalan bebeğine kendi ismi olan “Yasin Bahadır” ismini 
koymak istedi hep. Arkadaşları “Babası oğluna kendi adını 
verir mi?” diye serzenişte bulunsa da Yasin Bahadır bu ismi 
evladına verme konusunda kararlıydı. Birisi kulağına şehit 
olacağını ve isminin evladında yaşayacağını fısıldamıştır 
belki, kim bilir? Nitekim Yasin Bahadır’ın şehadetinin 
ardından dünyaya gelen oğluna Yasin Bahadır ismi verildi.

Bir Yasin Bahadır bu dünyada şehit oldu, bir Yasin Bahadır bu 
dünyaya doğdu. Minik Yasin Bahadır doğduktan sonra ertesi 
gün hastaneden eve gitmek yerine ilk önce babasını ziyarete 
gitti.

Şimdi insan kendi kendine sormadan edemiyor; 32 yıllık 
ömrüne ne sığdırdı da, Rabbi ona böyle bir gecede şehitlik 
mertebesini nasip etti? Otuz iki yıllık ömrü boyunca nasıl 
güzelliklerin peşinde koştu, nasıl temiz yaşadı, nasıl haya ve 
şeref sahibiydi ki, Rabbi ona şehadet şerbetini içirdi?

Hangi şehidimize baksak ardından şerefli bir hayat çıkıyor. 
Yasin Bahadır’ın cesareti de şerefinin bir parçasıydı 15 
Temmuz gecesi.

Minik Yasin Bahadır ve bu millet gece başını yastığa rahat 
koysun diye toprağın bağrına verildi şehit Yasin Bahadır. 
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Polis Memuru
32 yaşında
Gölbaşı Havacılık Dairesi’nde şehit oldu.



Otuz iki yaşında, evli ve polisti. Gölbaşı’ndaki 
Havacılık Dairesi’nde görevliydi. 15 Temmuz 
gecesi Havacılık Dairesi’ne atılan bomba ile şehit 
oldu. Şehit düştüğü gece eşi 8 aylık hamileydi. 
Şehidin evladına babasının ismi verildi.

Doğmasına bir ay kalan bebeğine 
kendi ismi olan “Yasin Bahadır” ismini 
koymak istedi hep. Arkadaşları “Babası 
oğluna kendi adını verir mi?” diye 
serzenişte bulunsa da Yasin Bahadır 
kararlıydı. Birisi kulağına şehit olacağını 
ve isminin evladında yaşayacağını 
fısıldamıştır belki, kim bilir? Yasin 
Bahadır’ın şehadetinin ardından 
dünyaya gelen oğluna Yasin Bahadır 
ismi verildi.
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“İnşaallah yenilmeyeceğiz!”
Kimsenin “Gitme!” diyemediği bir akşamda çıkıverdi 
sokağa. Son sınavını meğer sıralarda değil, kurşunlara karşı 
meydanlarda verecekmiş. Ablası o geceki yazışmalarını 
paylaşıyor: “Öldüm”, diyor “cevap gelmedikçe!” Yasin, dua 
istiyor son mesajında. Dua alıyor ve dua oluyor, en sonunda.

Bir videoda hayallerini anlatıyor Yasin. Bilmiyor ki, ne şanlı 
bir mevki onu bekliyor. Bilmiyor ki, alacağı diploma şehadet 
diploması olacak. Bilmiyor ki, bütün millet ona dualar edecek. 
Canıyla cihada koşan o güzel ruhu nasıl da milletin kalbine 
dolacak.

Fakat bilmeyen biziz, Yasin’i oraya çağıran sesi… Fakat 
duymayanıyız ruhu sarıp sarmalayan o fısıltıyı. Fakat 
görmeyen biziz, ateşe doğru aldırışsız yürüyen Yasin’lerin o 
geceki yoldaşlarını. Fakat hesap etmeyen biziz, Yasin’lerin 
canla başla razı olduğu o eşsiz diriliği…

Bünyamin Demirci*

YASIN NACI AĞAROĞLU

Anne ve babasına veriliyor diploması 
Yasin’in. Yüzlerinde Yasin’in izleri… Öyle 
bir oğul ki, şehadetle anılacak. Öyle bir 
iz bıraktı ki, umutluyuz, yeni Yasin’ler 
gelecek.
Anne ve babasına veriliyor diploması Yasin’in. Yüzlerinde 
Yasin’in izleri… Öyle bir oğul ki, şehadetle anılacak. Öyle bir 
iz bıraktı ki, umutluyuz, yeni Yasin’ler gelecek. Onlar öyle 
bütün bir ruhun parçalarıydı ki, her biri düştüğü yerden 
dirilecek. Onlar öyle bir fethin ayak sesleri ki, gün ışığı onların 
nefesleriyle gelecek.

Her şeyi hesaplayan düşmanın bilmediği, hesaba katmadığı 
şey; Yasin’di, Ömer’di, Mustafa’ydı, Hüseyin’di… Düşmana 
gösterdiler: “İnşaallah yenilmeyeceğiz!”

* Yazar.
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Öğrenci
22 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Yirmi iki yaşındaydı. 

Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nin en başarılı 

öğrencilerindendi. Hayali 

akademisyenlikti. “Tarafımız 

belli olsun!” diyerek sokağa 

çıktı. Genelkurmay Başkanlığı 

önünde helikopterden açılan 

ateş sonucu şehit oldu. 

Dönem sonunda şehidin 

Hukuk Fakültesi diploması 

ailesine verildi. 
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Terzi. 35 yaşında. Perdeler dikiyor pencerelere. Fakat 
pencereden şerri seyretmek istemiyor o da. Davete icabet 
edip sokaklara atıyor kendini. Endişeyle “Gitme!” diyen eşine 
söylediği şu cümle: “Vatan gidiyor!” O gece yeni evlenecek 
bir çifte perde yetiştirmesi gerek. Gündüzleri bir mağazada 
çalışıyor, akşamları evinin atölyeye çevirdiği bir odasında 
perde dikiyor.

Fakat bu kez perde dikmenin değil, yırtmanın vakti. Ülkenin 
ışığını örtmek isteyenlerin perdelerini lime lime etmenin. 
Yozgatlı Yasin Yılmaz, Kazan sokaklarında karanlığı 
püskürtenler arasında buluyor kendini. Akıncı Hava 
Üssü’nden ateş açıyor darbeciler üzerine. Eşine İstanbul’a 
gitme sözü vermiş, ne çıkar. Cennet, İstanbul’dan da güzel. 
Altı yaşında bir oğlu var. Adı Eyyub. Sabretsin diye mi 
koydu acaba bu adı? Akdağmadeni Oluközü Beldesi ayakta. 
Cenazede kucağına alıyor annesi ve şöyle fısıldıyor kulağına: 
“Bu kalabalık niçin burada biliyor musun?” “Niçin?” diye 
soruyor çocuk. “Senin baban için!” diyor anne.

A. Ali Ural*

YASIN YILMAZ

“Senin baban için…”

Bu kez perde dikmenin değil, yırtmanın 
vakti. Ülkenin ışığını örtmek isteyenlerin 
perdelerini lime lime etmenin. Yozgatlı 
Yasin Yılmaz, Kazan sokaklarında 
karanlığı püskürtenler arasında buluyor 
kendini. Akıncı Hava Üssü’nden ateş 
açıyor darbeciler üzerine. Eşine İstanbul’a 
gitme sözü vermiş, ne çıkar. Cennet, 
İstanbul’dan da güzel. Altı yaşında bir 
oğlu var. Adı Eyyub. Sabretsin diye mi 
koydu acaba bu adı?

* Yazar.
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Özel Bir Şirkette Şef/Terzi
35 yaşında
Kahramankazan, Akıncı Üssü’nde şehit oldu.



Terziliğini bu 
kez ülkesinin iki 
yakasını bir araya 
getirmekte kullanıyor. 
Yüreksizlere karşı, 
yüreklice direniyor. 
Kazan’ı ‘kahraman’ yapan şehitlerden. Hıyanetin 
merkezi olmuş Akıncı Üssü’ne yürüdü sivil 
direnişçilerle birlikte. Gecenin karanlığını yırttı 
nefesleri. Hainlerin kurşunuyla yere düşerken, bir 
ülkeyi ayağa kaldırdı. Terziliğini bu kez ülkesinin 
iki yakasını bir araya getirmekte kullandı. 
Yüreksizlere karşı, yüreklice direndi.

Henüz 6 yaşındaki oğlu Eyyub’un kalbindeki baba 
hasreti giderek inceliyor, keskinleşiyor. Milletin 
Eyyub’a baba şefkati borcu büyüdükçe büyüyor.
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YILDIZ GÜRSOY
Fatma Ekinci*

Ankara’nın ‘Yıldız’ı
O günün akşamında gündelik rutinimizin bu kadar güçlü bir 
şekilde değişeceğini hiçbirimiz bilemezdik. Akraba, komşu, 
arkadaş veya aynı mahallenin fertlerinin bir komplonun 
parçası olabileceğine ya da güvenliğimizi emanet ettiğimiz 
polis ve askerimizin bu ülkeye ihanet edebileceğine ihtimal 
dahi veremezdik. “Hizmet, himmet, cemaat, hoca” gibi 
tertemiz kavramlarımızı hain emellerine alet edebileceklerini, 
samimi duygularımızı istismar edeceklerini tahmin 
edemezdik.

Ancak onlar da bu milletin her bir ferdinin beklenmedik 
bir anda kahramana dönüşeceğini, vatan söz konusu 
olduğunda ana-baba-evlat kaygısı olmaksızın korkusuzca 
ölüme yürüyeceğini, memleket için seferberlik çağrısına 
kadını-erkeğiyle, yaşlısı-genciyle tereddütsüz koşacağını 
beklemiyorlardı. Hesaplı, planlanmış, hain “darbe” 
teşebbüsüne mukabil samimi ve korkusuz bir direniş 
gerçekleştirileceğini “hesap” edememişlerdi.

Kollektif kimliğimizin milli seferberlik ruhuyla tecessüm 
ettiği bir gün oldu 15 Temmuz. Kutsalımıza dokunulduğunda 

* Meridyen Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi Akademik Çalışmalar Direktörü.

direniş ruhunun tüm canlılığıyla yeniden nasıl ortaya 
çıktığının tarihi bir örneği. Sıradan insanların inanılmaz 
kahramanlık hikayeleri yazdığı, toplumsal hafızamızın 
derinliklerine gömülü duyarlılıklarımızın gün yüzüne çıktığı, 
bitti zannedilen cesaret, şecaat, vefa, bağlılık, vatanperverlik, 
metanet gibi hasletlerin daha güçlü bir şekilde ortaya çıktığı 
bir dönüm noktası oldu.

Toplum gibi insanın da gerçek karakteri kriz anlarında aldığı 
kararlarda ortaya çıkar. Neyi nasıl yapacağına, krizi nasıl 
çözeceğine dair tercihi, bilinç altında olanın bilince çıkmasını 
sağlar. 15 Temmuzda her birimiz bilmediğimiz, tanımadığımız 
bir yönümüze daha şahit olduk. Kimi dua zırhına sığınırken 
kimi şehadet arzusuyla içindeki gizli kahramanı açığa çıkardı.

O kahramanlardan biri Yıldız Gürsoy’du. Kendi halinde, 
işten eve, evden işe bir hayatı vardı. Sıradan başlayan günün 
akşamında günün yorgunluğunu atmak için televizyon 
karşısına geçtiğinde Cumhurbaşkanının seferberlik çağrısıyla 
bir anda yerinden fırladı Yıldız Gürsoy. Hırkasını aldı ve 
annesinin itirazını “gitmezsem burası da Suriye olur” diye 
karşılayarak evden çıktı. O sırada Genelkurmay’ın önüne 
giden kalabalığa karıştı. Bir anneydi o. Oğlu Eray gibi 
nice gençlerin, çocukların geleceği için; vatanın selameti 
için en ön safta yürüyor, “hainler” diye bağırıyordu. Evet 
karşısındakiler hain ve acımasızdı. Tanklarını kalabalığın 
üzerine sürmekten, F-16 uçaklarıyla alçak uçuş yapmaktan 
çekinmemiş, helikopterlerden kalabalığa ateş açmışlardı. O 
gece kötülüğe ayarlanmıştı muhataplarının zihni. Tek vücut 
olmuş kalabalığın kararlılığı karşısında çaresizlikle silaha 
sarılmış, tüm imkanlarıyla harekete geçmişlerdi. O sırada 
bir şarapnel parçası Yıldız Gürsoy’un başına isabet etti. 
Düştüğü yerde saatlerce bekledi. Onu oradan uzaklaştırmak 
isteyenlere izin verilmemişti. Nihayet sabaha karşı hastaneye 
kaldırılabildi. Bir hafta sonra şehadet şerbetini içti.
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Çaycı
42 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Yıldız Gürsoy annesi ile yaşıyordu. Bir özel şirkette çaycı olarak çalışıyordu. Kısa süren evliliğinden 
kendisine kalan tek güzel şey oğlu Eray, 20 
yaşındaydı.

15 Temmuz gecesi “Hakkını helal et, belki gelirim belki gelmem” dedi annesine ve evden çıktı. Yolda kalabalığa karışarak Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne gitti. En ön saftaydı. Başına isabet eden bir şarapnel parçasıyla orada yığılıp kaldı, vücudunda kırıklar vardı. Sabaha doğru ancak hastaneye 
götürülebildi. Hemen ameliyata alındı. Yoğun 
bakımda bir hafta kaldıktan sonra Rabbine teslim oldu. Ankara’nın, 15 Temmuz’daki tek
sivil kadın şehidi.

15 Temmuz gecesi “Hakkını helal 
et, belki gelirim belki gelmem” 
dedi annesine ve evden çıktı. Yolda 
karşılaştığı kalabalıkla beraber 
Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne 
gitti. En ön saftaydı. Başına isabet 
eden bir şarapnel parçasıyla 
orada yığılıp kaldı, vücudunda 
kırıklar vardı. Sabaha doğru ancak 
hastaneye götürülebildi.
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Adı, sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen 
Boğaziçi Köprüsü. Ara sokaklardan anayollara, anayollardan 
otoyola doğru akan insanlar...

Onlar, göğsünde imanından başka hiçbir silahı olmayan, her 
biri cesaret abidesi vatanseverler. Sniper’lar, tanklar ve elinde 
ağır silahlarla bekleyen asker kılığına bürünmüş vatan haini 
kalleşlerin kapattığı köprüye doğru akın akın yürüyorlar.

Fani dünyadan hakiki âleme bir gece yürüyüşü sanki…

Kalabalığın içinde genç bir motosikletli. Yılmaz Ercan. 
Altındaki motosiklet, dörtnala koşan bir savaş atı sanki. 
Gözlerini, parmağı tetikte bekleyen kalleşlere kilitlemiş 
basıyor gaza. Cebinde Kur’ân’ı ve göğsünde imanından başka 
silahı yok. Basıyor gaza! Ne kadar hızlı giderse o kadar çabuk 
kavuşacak sanki Rabbine. Öyle de oluyor. Vuruyor kalleşler 
Yılmaz Ercan’ı kolundan. Sırf vatanını canını verecek kadar 
sevdiği için vuruyorlar. Silahsız olduğu halde vuruyorlar.

“Sen sonra gelirsin…”

Çiğdem Tavkul*

YILMAZ ERCAN

Fani dünya ile hakiki âlem arasındaki bir köprüye 
benzetebilirdim onlar için ölümü, eğer ölmüş olsalardı! Biz, 
ne şehit Yılmaz Ercan’a ne de diğerlerine ölüler demiyoruz. 
Çünkü onlar diridir. Sadece biz hissetmiyoruz!

Siz bu kitabı okurken takvimler hangi yılı gösteriyor olacak 
bilmiyorum. Fakat ben bu yazıyı başımın üzerinde hâlâ 
bir çatı varken yazabiliyorsam, yaşıyorsam, özgürsem, 
ülkemdeysem, duşumu alabiliyorsam, karnım doyuyorsa 
bunu 15 Temmuz’da, ölmekten zerre kadar korkmadan, 
canını bana siper eden şehitlere borçluyum.

Hâlâ Üsküdar’dan Eminönü’ne vapurla geçerken 
martılara simit atabiliyor, boğazdaki kafelerde çaylarımızı 
yudumlayabiliyorsak, semalarımızı günde beş vakit ezan 
sesi kaplıyorsa hâlâ ve parklarda çocuklar salıncaklarda 
sallanabiliyorsa güven içinde, hâlâ taptaze sebzelerin, 
meyvelerin satıldığı semt pazarları kuruluyorsa mahallemizde 
ve sırf adettendir diye bir liralık maydanozu elli kuruşa almak 
için pazarlık yapılabiliyorsa, bunu o gün ölmekten zerre 
kadar korkmadan, canını millete, vatana siper eden şehitlere 
borçluyuz. İşte o şehitlerden sadece biri Yılmaz Ercan…

O gece hazırlığını yapıyor. Abdestini alıyor. Namaza duruyor.

“Öyle bir kıyama duruşu vardı ki, onu gören karşısında Kâbe 
var sanırdı. Öyle bir secdeye varışı vardı ki…” Böyle diyor eşi 
onun için. Sonra devam ediyor, “Bir Allahu ekber deyişi vardı 
ki…” Tamamlayamıyor sözünü. Susuyor. Bir şehit eşi nasıl 
bakarsa öyle bakıyor. Bundan sonrası için kelimelere hiç 
ihtiyaç kalmıyor.

Evden çıkarken eşi, “Beni bekle, abdestimi alayım!” diyor.

“Sen sonra gelirsin, İlknur!” diyor eşine, “Sen, sonra gelirsin…”

* Yazar.
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Serbest Meslek
39 yaşında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit oldu.



O gece hazırlığını yapıyor. Abdestini 
alıyor. Namaza duruyor.

“Öyle bir kıyama duruşu vardı ki, onu 
gören karşısında Kâbe var sanırdı. 
Öyle bir secdeye varışı vardı ki…” 
Böyle diyor eşi onun için. Sonra devam 
ediyor, “Bir Allahu ekber deyişi vardı 
ki…” Tamamlayamıyor sözünü. 
Susuyor.
Yaşadıkları mahallenin “Yılmaz Abi”si. Biraz “ağır abi”, 
biraz “abi”. Beş yıllık evli, elektrikçi, evine bağlı, baba olma 
arzusunda, kendi halinde biriydi. 15 Temmuz gecesi diğer 
günler olduğu gibi işten geldi. Sevgili eşiyle sohbet edip 
yemeklerini yediler. Kur’ân-ı Kerîm okuyup uyuyacaktı ki, 
darbe girişimini duydu. Hemen hazırlandı, motosikletine 
atladığı gibi önce Kısıklı’ya sonra da köprüye gitti. Hainlerin 
kontrolündeki tankların üstüne sürdü motorunu. Tankların 
çelik mermileri, Yılmaz Ercan’ın ise iman dolu göğsü vardı.

Ağır yaralandı. Köprü’de bulunan vatandaşlar yaralı 
bedenini hastaneye ulaştırmak için almak istediler. Hainler 
yanaştırmadılar.
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YUNUS EMRE EZER
Aysun Özkan*

“Salâlarla Yükseldi…”
Temmuz’un o sıcak gecesi televizyonlar değişik bir haberi 
seslendi halka. Köprüler kapatılmıştı. “Darbe Girişimi” diyordu 
spikerler. Halkın çoğunluğu darbelere, sokaklar alçaktan uçan 
uçaklara alışkın değildi. Şimşek sesine bile ürken çocuklar 
oynadıkları oyunu bırakıp korkuyla gökyüzüne baktılar. 
Patlama sesleri eşlik edince karanlıktaki gürlemeye, bazısı 
babasının bacakları ardına saklandı. Bazısı ağabeyinin.

Evladını arkasına alıp koruyan babalar gibi, kardeşini 
kollayan ağabeyler vardır. Hem kollayan, hem sırtını 
sıvazlayıp, “hadi aslanım” diyen.

Yunus Emre de kuzusu Meryem Nur’unu annesine emanet 
edip sıvazladı kardeşinin sırtını. “Hadi aslanım” dedi, 
“vatanımızın bize ihtiyacı var.” Çankırı gibi yurt saydıkları 
İstanbul’un belediye binasını zapt etmişti teröristler. 
Darbeye kalkışan bir grup hain, askerin namlusundan 
kurşun yağdırıyordu halkın üstüne. Vatan aşkının imandan 

* sonpeygamber.info Web Portalı Koordinatörü.

olduğunu bilecek kadar kuldular Allah’a, vatan için nöbet 
bekleyeceklerdi.

Oraya vardıklarında gördükleri manzara bambaşkaydı. 
Savaşı haberlerde, filmlerde izlemişlerdi ama o çıldırtan 
kurşun seslerinin, karanlığı dehşetle yaran mermi alevlerinin 
içinde olmak farklıydı. Havada uçan mermilere tekbirlerle 
göğüs geren silahsız insanlara karıştı iki kardeş. Ön saflarda 
olmalıydılar. Ambulans sesleri siren seslerini bastırıyordu. 
Havada ter ve kan kokusu. “Ya Allah Bismillah” diye omuz 
omuza yürüdüğü kardeşlerinin bazısı şehadet nidasıyla 
yığıldıkça yere abi kardeşin adımları kuvvetlendi. Onlar 
kardeşlerinin yerlere dağılmış kanlarına basamazken, kardeş 
bildiklerinin namluları doğrulmuştu üstlerine.

Korkmuyorlardı. Şehzade Camii ışıl ışıldı. Gökyüzü ışıl ışıldı. 
Şehadete yükselen her nur yıldızların arasına karışıyordu bir 
bir. Biri vuruldu yanı başında, düştü iniltiyle. “Kardeşim!” dedi 
ilk defa gördüğü kişiye. Kucakladı kardeşini. Ilık kanı ellerine 
akıyor, gözlerindeki ıstıraplı hal içini acıtıyordu. Yıkılmak 
istenen kardeşlikti o gece ama ne güzel ki, Saraçhane’de, 
Köprü’de, Külliye’de, Kazan’da, Kızılay’da, Havalimanı 
kapılarında, her yerde, her köşede, her vurulup yıkılanla 
“kardeşlik” ayağa kalkacaktı. Bir daha hiç devrilmemecesine.

Şehzade Camii’nin müezzini salâya başladı. Salâ çınlıyordu 
kulaklarında. “es-salâtü ve’s-selâmü aleyke yâ seyyidenâ 
yâ Resûlallah.” Dudaklarında kelime-yi şehadet. Binbir nur 
caminin ışıklarına karışıyordu. Bir nur daha yükseldi cennet-i 
a’lâya.

Arkada dünyanın en şanslı yavrusunu bıraktı Yunus Emre. 
Meryem Nur bir şehit kızı artık. İsimsiz kahramanların 
arasına karışan babasının nuru dünyasını aydınlatırken, 
şefaati cennetin kapısında bekleyecek onu. Güzel baba Yunus 
Emre, kızına verdiği “nur” ismini şehadetiyle taçlandıracağını 
biliyor muydu?
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Reklamcı
38 yaşında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şehit oldu.



Otuz sekiz yaşında, evli ve reklamcıydı. Sekiz yaşında Meryem 
Nur isimli bir kızı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 
asker ile polis çatışırken kardeşiyle iki ateş arasında kaldılar. 
Evden çıkarken, abdestini alıp, şehadet namazını kıldı. 
Uzunca bir süre telefonu açılmadı. Açıldığında bağırış çağırış 
sesleri duyuluyordu. “Yanımdaki bir çocuğu kalbinden 
vurdular!” dedi. “Bu geceyi alırlarsa, yüz yıl daha ellerinde 
kalırız!” dedi eşine. Birkaç dakika sonra, yaylım ateşi altında 
kaldı, vuruldu. Şehadet parmağını kaldırdı, kendi etrafında bir 
tur döndükten sonra yere düştü.

“Yanımdaki bir çocuğu kalbinden vurdular, 
ah! Bu geceyi alırlarsa, yüz yıl daha ellerinde 
kalırız!” diye haykırıyordu.  Birkaç dakika 
sonra, yaylım ateşi altında kaldı, vuruldu. 
Şehadet parmağını kaldırdı.
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Sen artık 15 Temmuz gecesinin unutulmayacak 
olanlarındansın. Sen de kutsal mücadelemizin ölümsüzleşen 
simgelerindensin. Ve sen de artık, o muhteşem kurtuluş 
destanımızın şehitlerindensin.

Ey Yunus Uğur, kardeşin Furkan, üniformanı koklayarak 
“Ağabeyim kokuyor” diye ağlamıştı. İnandık ve iman ettik ki, 
şehitler ölmez! Silmedik Furkan’ın gözyaşlarını ki, mahiyetini 
bilemediğimiz hayatından bir nişane vursun gözlerimize. 
Kardeşin her ziyaretinde kokunu bu yüzden tekrar tekrar 
duyacak Allah’ın izniyle. Toprağa emanet ettik aziz naaşını, 
taşa yazdık adını; unutmayalım diye değil billahi; hatırın hep 
gönlümüzde olacak, senin arkadaşlarının hatırası ümitlerimizin 
güneşi olacak.

Anlam veremiyordun biliyorum ve sen de bu aziz milletin 
vatansever her ferdi gibi soruyordun:

Talha Bora Öge*

YUNUS UĞUR

“Bütün ülke sen kokuyor…”

Yunus Uğur Adanalı. Henüz 26 yaşında 
genç polis memuru. İdealleri ve hayalleri 
vardı tüm yaşıtları ve meslektaşları gibi. 

Nasıl olur da bir polis, kendi halkına ateş açar, bomba atar?

Nasıl olur da rütbesini milletten alan bir asker milletin 
emaneti silahlarla kadın çocuk demeden vicdanları yaralar?

Nasıl olur da bir asker, kendi milletini, hem de böyle 
merhametli bir milleti zifiri karanlık bir sabaha zorlar?

Cevapları bulamadan o bombalardan biri seni hakiki hayatla 
tanıştırdı.

Evet aynen böyledir; vatanı var olsun diye dünyadan yok 
olana hayatını kaybetti denemez!

Bilakis O “hayatı” bulmuştur! Hayat kazanmıştır. Hayat 
olacaktır milletine.

* Radyo Programcısı, Radyo7.
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Polis Memuru, 26 yaşında
Gölbaşı’ndaki Havacılık Dairesi’nde
şehit oldu.



Bu ülke topraklarında hiç umulmadık 
bir kötülük oldu. İdealleri buna ihtimal 
vermiyordu elbet. Ama olan oldu. Önce 
büyük bir gürültü; sonra kısa süreli 
bir aydınlık... Tüm bu ses ve ışık bir 
bombaya ait... Yunus şehit… 

Yunus Uğur Adanalı. Henüz 26 yaşında genç bir 
polis memuruydu. İdealleri ve hayalleri vardı 
tüm yaşıtları ve meslektaşları gibi. Her gün anne 
ve babasıyla telefonda konuşuyor; izne gitme 
planları yapıyordu.

15 Temmuz akşamı, hainler görev yaptığı 
Havacılık Dairesi Başkanlığı’nın üstünden 
geçmeye başladı. Bu ülke topraklarında hiç 
umulmadık bir kötülük oldu. İdealleri buna 
ihtimal vermiyordu elbet. Ama olan oldu. Önce 
büyük bir gürültü; sonra kısa süreli bir aydınlık... 
Tüm bu ses ve ışık bir bombaya ait... Yunus 
şehit…
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Ölüm ne ki onlara? Annesinin bağrında 
sıcak bir salıncak, Rabbi Rahmân şahit 
olan onu ağırlayacak. Doğduğunda ismin 
Yûsuf kurulmuş ya! Ne güzeldir ahirete 
Yûsuf’unu bulmuş olarak uyanmak.

Ikra Ela**

YUSUF ÇELIK*

“Âh’ımız var ardın sıra, 
ahdimiz var adınca…”

senin gibi Yûsuf’u özler, âh ettikçe şahit olacağı ân’ı, şehit 
olacağı son ân’ı.

Ölüm ne ki onlara? Annesinin bağrında sıcak bir salıncak, 
Rabbi Rahmân şahit olan onu ağırlayacak. Doğduğunda ismin 
Yûsuf kurulmuş ya! Ne güzeldir ahirete Yûsuf’unu bulmuş 
olarak uyanmak.

* 15 Temmuz gecesi şehitlerinden ikisinin adı ve soyadı aynıdır. Birinci Yusuf Çelik Almanya’dan 
izine geldiği sırada şehit oldu. İkinci şehidimiz Yusuf Çelik ise Ankara’da ikamet ediyordu. İki aziz 
şehidimizin şehadet yeri de Genelkurmay Başkanlığı önü... [Senai Demirci, Editör]

** Yazar.

Babam diye okudum seni, Yakub’un(as) kederinden kaybettiği 
gözlerinde. Yakub derdi ile dertlenmişsin besbelli! Yakupça 
çarpan bir yürek, biliyordu arzularının peşine düşenlerin, 
hakikatin üzerini örterek gizledikleri azgın dişlerini…

Bilemediler ya, bilemeyecekler de Yakup yüreklerin “Yâ 
esefâ!” sessizliklerini! Yakupça yürüyenler, Yûsuf’u özleyenler 
bilirler, dünya sarayında gözleri yoktur, onlar ihlasa 
erdirilmişler, Yûsuf’u dert edindikçe Yûsuf’un sarayı ona 
kucak açar, bekler.

Âlemlerin Rabbi takdir etmiş ya! Kokusuna yandığın 
yurduna gelip şehadetini göstermek varmış! Ne belli, belki 
inanmayanlar olmuştur senin çelik gibi yüreğin ile küfrü 
ezdiğine. Rabbimiz gösterdi ya, her şeye Şahid olan, imanı 
yüreğinde, nefsi ile yürümeyen kulunun şehadetini.

Ey Yûsuf’unu bulmuş babam! Yûsuf kokusunu duyurdun ya 
bize! Selam olsun sana, biliyor musun; senin gibi nice babalar 
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Almanya İşçi Emeklisi
65 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



“Babamın yerinde duramayacağını çok 
iyi biliyordum. Cumhurbaşkanımızı 
ve ülkesini çok severdi. Annem, biz 
üzülmeyelim, endişeye kapılmayalım diye 
babamın iyi olduğunu söylemiş meğer. 
Cumhurbaşkanımızın ‘meydanlara inin’ 
çağrısı üzerine abdestini alıp, namazını 
kılarak dışarı çıkmış. Telefonunu, 
cüzdanını bile yanına almamış.”

“Yenikapı’daki mitingi izliyorduk. 
Ardından 15 Temmuz Marşı klibi 
yayınlandı. Klibi izlerken eşim bir 
anda ‘Babam bu!’ diye seslendi. 
Gerçekten eşimin dediği kişi babamdı. 
Babam tankın üstündeydi. Darbeci bir 
askeri tanktan çıkarmaya çalışıyordu. 
Gözyaşlarımı tutamadım.”

– Oğlu ve gelini

Almanya’dan emekli işçiydi, 65 yaşındaydı. Bayrama 
gelmişti memlekete. Oğlu ve gelininin, Yusuf Çelik’i en son 
gördüğü yer bir tankın üzeri. Şehadetinden günler sonra. 
Televizyonda. “15 Temmuz Demokrasi Marşı” filminde 
darbeci bir askeri tanktan çıkarmaya çalışıyordu.

Darbe girişimi olduğunu televizyondan ve sosyal paylaşım 
sitelerinden duyunca hemen babasını aramış oğlu: “Dikkatli 
olmalarını söyledim. Haberleri izlediğini, iyi olduklarını 
söyledi. Daha sonra telefonu kapattım. Olayın ilk anlarında 
çok şeyden haberimiz yoktu.”

Yaşananların bir darbe girişimi olduğunu görünce 
tekrar anne ve babasını arıyor: “Babamın yerinde 
duramayacağını çok iyi biliyordum. Cumhurbaşkanımızı 
ve ülkesini çok severdi. Annem, biz üzülmeyelim, endişeye 
kapılmayalım diye babamın iyi olduğunu söylemiş meğer. 
Cumhurbaşkanımızın ‘meydanlara inin’ çağrısı üzerine 
abdestini alıp, namazını kılarak dışarı çıkmış. Telefonunu, 
cüzdanını bile yanına almamış. Bugüne kadar hiç yapmadığı 
bir şeydi. Annem, o gece babam gelmeyince meraktan 
aramaya çıkmış, hastanelere, karakollara sormuş. Numune 
Hastanesi’nde bulmuşlar. Hastaneye yaralı olarak gelmiş. 
İsmini ve memleketini ancak söyleyebilmiş.”
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Bir son ağaç yalnızlığı bu, iyi bil 
kardeşim. Uçurumun son çiçekleri gibi 
dokunulmazsın, temizsin, paksın. 
Unutmadım, gülün rahlesinde diz 
çökersem belki, anlayacağım seni. Belki 
tohumun tekkesinde zikredersem, hakkını 
vereceğim hatıranın. Kekemeliğimi 
mahcubiyetime bağışla...

YUSUF ÇELIK
Yusuf Özkan Özburun*

Uçurum çiçeği gibi

* Yazar.

seni anlatma iddiasındaki sayfaları. Aynalar yetişemiyor 
koşuşuna. Temmuz şafağına kırgın bir cümle olup düşüyor 
adın. Cümle şehitler gibi.

Bir son ağaç yalnızlığı bu, iyi bil kardeşim. Uçurumun son 
çiçekleri gibi dokunulmazsın, temizsin, paksın. Unutmadım, 
gülün rahlesinde diz çökersem belki, anlayacağım seni. 
Belki tohumun tekkesinde zikredersem, hakkını vereceğim 
hatıranın. Kekemeliğimi mahcubiyetime bağışla...

Yusuf kardeşim...

Suskunluğumu acemiliğime bağışla kardeşim Yusuf. 
Kalbime yetişemeyen dilime emanet edildi adın, adaşım 
Yusuf. Hecelerin arasında, kelimelerin göğsünde ağırlamaya 
çalışıyorum yadını yoldaşım Yusuf.

Bağışla beni, bir yaşama ustası değilim daha. Senin düşüşünü 
yazacak sıfatı bulamayışımı bağışla. Ne cinnetten döndü 
yüzüm ne cennetten, şaşkınlığımı bağışla. Kaderi suskunluğa 
yazılmış son ağacın gölgesine, uzak tepelerin rüzgârında 
kayboldum, suskunluğumu bağışla.

Ölüm değil bu… Hayır, ölüm değil. Sonsuzdan sonluya 
balkıyan hatıranın dizi dibinde dağılıyor cümlelerim. 
Ünlemlerim sesini yitiriyor! Üç noktalarım tedirgin oluyor. 
Konuşsam, ayıp edeceğim sana. Sussam bir başka mahcup 
olacağım, bağışla.

Silelim üstünü aforizmaların. Zırhını kıralım cümle 
‘ben’lerin. Kılıcını kınına sokalım yalnız hıçkırıkların. Yırtalım 
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Sivil
46 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı yakınlarında şehit oldu.



Kırk altı yaşındaydı, evliydi. Hatice Kübra’nın, 
Feyza’nın ve Hanne’nin babasıdır. 15 Temmuz darbe 
girişimi haberini alır almaz evden çıktı. Eşi Hülya 
Hanım gece boyu kendisinden haber alamadı. 
Ertesi gün kullandığı araç Genelkurmay Başkanlığı 
civarında bulundu. Genelkurmay Başkanlığı’nın 
önüne ilk gidenler arasında yer aldı ve tankların 
önüne yattı. Vurulduktan sonra vatandaşlar 
tarafından güvenli bir bölgeye alındı, burada şehit 
oldu.

Şehidin cenazesi Ramazan Bayramı öncesinde 
ziyarette bulunduğu, “burası bize uygun” diyerek 
gömülmek istediğini belirttiği memleketi 
Çankırı’nın Tüney köyünde toprağa verildi.

Silelim üstünü aforizmaların. Zırhını 
kıralım cümle ‘ben’lerin. Kılıcını kınına 
sokalım yalnız hıçkırıkların. Yırtalım seni 
anlatma iddiasındaki sayfaları. Aynalar 
yetişemiyor koşuşuna. Temmuz şafağına 
kırgın bir cümle olup düşüyor adın. Cümle 
şehitler gibi.
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Kardeşim diye okudum seni.

O tertemiz alnın kulluğun a’lâ’sına düştü. Sen şahitsin şimdi; 
yâdın secdede Subhane Rabbiye’l-A’lâ okuyor şimdi. Gecenin 
en derininde Muhammedî hatırı saydın, bir hilal uğruna 
batmaya razı oldun; güneştin, güneş!

Hakk belli olduktan sonra, gerisin geri dönmek olamazdı. 
Canının mürekkebiyle yeniden yazılacaktı hak; bu da sana 
nasip olacaktı. Taze nefeslerinin sıcağıyla harlanacaktı hakkın 
hatırı. Allah’ın, sadece Allah’ın nazarında itibar aranacaktı 
gecenin koyusunda, kimselere görünme derdine düşmeden 
toprağa düşmeye razı olunacaktı; razı oldun sen. “Viranededir 
hazineler” sözünü doğrulayacaktın; bir tenhada, sessizce 
şahitlik ettin gerçeğe. Ne şöhret hesabın oldu ne alkışlanmayı 
umdun.

Kuyu da olsa itildiğin, zindan da olsa atıldığın, kölelik de olsa 
satıldığın, sen Yûsuf olduktan sonra, ne gam! Kuyu da, kölelik 
de, zindan da sende bulur izzetini.

“Cennete sen  
ümitlendirdin bizi…”

Ikra Ela*

YUSUF ELITAŞ

Hakk belli olduktan sonra, gerisin geri 
dönmek olamazdı. Canının mürekkebiyle 
yeniden yazılacaktı hak; bu da sana 
nasip olacaktı. Taze nefeslerinin sıcağıyla 
harlanacaktı hakkın hatırı. Allah’ın, 
sadece Allah’ın nazarında itibar 
aranacaktı gecenin koyusunda.

Yûsuf kardeşim, ‘saraylı’sın sen bilmem mi; saraya sen 
ümitlendirdin bizi. Yûsuf öğretmenim, görülenlerin aslını 
görmeyi öğretirsin bilirim; dünya rüyasını seninle hayra 
yorduk biz.

* Yazar.
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37 yaşında
Öğretmen
Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit oldu.



Biri ortaokulda öteki ise henüz 
3,5 yaşında mis kokulu 2 
evlada sahip Yûsuf öğretmen. 
Üniversitede tarih okumuştu ve 
“darbe”nin ne demek olduğunu 
gayet iyi bilirdi.
Biri ortaokulda öteki ise henüz 3,5 yaşında 
mis kokulu 2 evlada sahip Yûsuf öğretmen. 
Üniversitede tarih okumuştu ve “darbe”nin ne 
demek olduğunu gayet iyi bilirdi. Hem iki çocuğu 
vardı güvenli bir geleceğe ihtiyacı olan hem 
de yüzlerce öğrencisi. Yaşadığı topraklar nice 
badireler atlatmış; nice kanlı ellerin eylemlerine 
sahne olmuştu. Her bir karışı şehit kanıyla 
kazanılmış; ilmek ilmek kahramanlık destanları 
örülmüştü vatanında.

Susamazdı; duramazdı. Gün mücadele günüydü. 
Evinden çıkıp Genelkurmay Başkanlığı önüne 
geldiğinde gözü dönmüş hainler şuursuzca 
saldırıyordu milletin iradesine... Gördüklerine ve 
duyduklarına inanamadı. Duraksamadan yürüdü, 
kalabalığa karıştı.

Devletinin helikopteri ile üstlerine mermiden 
yağmurlar yağıyordu. Bayrağın al’ına taze 
kanlar katılıyor, kahramanlar destan yazıyordu. 
Susamazdı, duramazdı. Gün bu gündü. Yûsuf 
öğretmen sonu şehadet olan yolu yürüdü.
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15 Temmuz Cuma günü, Meclis’teki çalışmalarımızı tamamladıktan 
sonra, Aksaray’a gitmek için hazırlıklarımı yapmak üzere evime 
geçtim. Saat 21.00 sıralarında danışmanım Fatma Hanım beni 
arayarak, endişeli bir ses tonuyla, “Boğaziçi Köprüsü askerlerce 
tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı, darbe girişimi olacağına ilişkin 
duyumlar alıyoruz” dedi. Daha sonra arayan danışmanım Engin Bey 
de aynı ifadeleri kullanınca, hemen telefon trafiği başladı. İlk olarak 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem 
Müdürü Hasan Doğan Beyi aradım. Telefonu, çalar çalmaz açınca 
içimde şüpheli olan durum netleşti. Hasan Bey, “Evet başkanım 
bu darbe girişimi, sesimizi duyurmalıyız” dedi. Ben de “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yerini sormuyorum ama iyi mi?” diye sordum. 
O da iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Yaşananların bir darbe ve işgal girişimi olduğunun teyidini aldıktan 
sonra hızlı bir şekilde televizyon bağlantılarımız oldu. İlk olarak 
CNN Türk canlı yayınına bağlanarak bunun bir kalkışma olduğunu 
ve darbeci hainlere asla geçit verilmeyeceğini, milletimizle beraber 
meydanlarda olacağımızı bildirdik. Ardından yine A Haber canlı 
yayınına bağlanarak milletimize aynı mesajları verdik ve ardından 
evden çıktık. İlk duyduğumda o anda gerçekten uzun yıllar boyunca, 
14 yıllık iktidarımız boyunca darbelere, muhtıralara, vesayetçilere 
karşı verdiğimiz amansız mücadeleyi düşündüm. Adeta darbeler 

Ilknur Inceöz*

ZAFER KOYUNCU

tarihi olan yakın siyasi tarihimizi göz önünde bulundurduğumuzda 
14 yıllık mücadelemizin, aldığımız önlemlerin, attığımız adımların 
ve yaptığımız düzenlemelerin önemi ortaya çıkıyor.

Vatandaşımızı doğru bilgilendirme adına evden televizyon 
bağlantılarımızı yaptık ve hep birlikte dinlediğimiz Sayın 
Cumhurbaşkanımız net açıklamalar yaptı. Adeta bir ülkenin milletine 
tarihine yön veren o açıklamasında şu cümlesi çok önemli, bunu 
özellikle belirtmek istiyorum; “Ben milletimin üstünde hiçbir güç 
tanımadım.” Ve milletimizi sokağa çağırması ile birlikte milletimiz 
milli iradesine sahip çıkmak için o gece sokakları doldurdu.

Meclise ulaşmaya çalıştık. Önce “Başbakanlığa gidelim” dedik; 
daha sonra Meclis’e geldik. Gelirken TRT’de baskın olduğunu 
öğrendik. Sanırım sözde darbe bildirisi o anda okundu. Meclis’e ilk 
gelenlerden biri olduğum için sorunsuzca içeriye girdik. Kapılar 
kapalı, ışıklar yok, her zaman yapıp bildiğiniz şey o an zor olabiliyor. 
Koridorların ışıklarını yaktık. Şunu hiç unutmuyorum: Ben, “Işıkları 
açın; milletimizin sokaklarda açık hedef olduğu bir durumda, 
parlamentoda iradesini temsil etmek üzere milletvekilleri olarak 
biz de burada olduğumuzu göstereceğiz” dedim. Çalışanlarımızdan 
bazıları “Başkanım ışıkları yakarsak burası direk görünür ve hedef 
olur” telkinlerinde bulundular. “Milletin sokakta canını ortaya 
koyduğu bir durumda burada cansa can. Bu gece can verilecek” 
deyip burada ışıkları yaktırdığımızı hatırlıyorum.

Ama en yoğun saldırı Özel Harekâta gerçekleştirildi. Özel Harekât 
ülkemizin özellikle 20 Temmuz’dan sonra terörle mücadele 
konusunda en çok katkıyı veren, en çok yetişmiş elemanı, beyin 
takımı her şeyiyle bu mücadelenin içerisinde olan bir yerdi.

15 Temmuz gecesi milletimiz bir destan yazdı. Milli iradesine sahip 
çıkmak için F16’lara; tanklara çıplak elle karşı koydu. Aziz milletimiz 
canı pahasına buna izin vermedi. Gölbaşı’nda, Özel Harekat ve 
Havacılık Dairelerine gerçekleştirilen saldırılarda hainlere geçit 
vermeyen 49 polisimiz şehit oldu. Bu kahramanlardandı Zafer 
Koyuncu. Geride Aleyna ve Yağız isminde iki evladını emanet bıraktı. 
Mesleğini her zaman en iyi şekilde icra etmiş, vatan sevgisini 
göğsüne nakşetmiş, bu uğurda canını feda etmiş olan şehidimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Evladın evladımızdır, gözün arkada 
kalmasın, şehidim.

* AK Parti Grup Başkanvekili, Aksaray Milletvekili.

“Bu gece can verilecek...”
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2. Sınıf Emniyet Müdürü
45 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



“Zafer’in ve arkadaşlarının 
evlerinden sonraki evleri 
Özel Harekat Dairesi’ydi. 
Kocaman yürekli 
adamlardı. Koşarak gittiler, 
çünkü vatan; ötesi yok…”

Zafer Koyuncu, 45 yaşında, iki çocuk 
babasıydı. Özel Harekat Dairesi Başkan 
Yardımcısıydı. Özel Harekat’ı çok severdi. 
Görevini aşkla yapardı, vatanına sevdalı. 
En hararetli çatışmalarda, en tehlikeli 
hatlarda, dağda, taşta mesleğini layıkıyla 
yürüten, bayrağını onurla taşıyan, günlerin 
çoğunu ailesinden uzakta geçiren bir yiğitti. 
Sayısız operasyonda görev almış; sayısız 
başarıya imza atmıştı. Meslektaşlarıyla ve 
arkadaşlarıyla sayısız kez aynı hatta görev 
almıştı.

15 Temmuz gecesi yine vatan için çıktığı 
görevde, üniforma giymiş teröristler 
tarafından şehit edildi.
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Hani delikanlıca bir düsturu vardır herhangi bir hayrı 
yapmanın; iyiliğe ihtiyaç duyandan daha fazla muhtaçtır 
iyiliği yapma kudretini elinde bulunduran!

Her şeyde olduğu gibi nasip meselesidir vermekle 
şereflenmek!

İşte Zekeriya Bitmez de adını aldığı Zekeriya Peygamber’le 
asıl benzeştiği meselenin daha önemli, daha başka olduğunu 
gösterdi hepimize.

Yaşına aldırmadan koştu; kayıtsız kalamazdı zorbalara. 
Ne olacaksa bu gece olmalıydı. Mazereti yoktu kimsenin; 
İbrahim’in(as) atıldığı ateşe su taşıyan karınca misali belli 
etmeliydi tarafını. Zorbalık karşısında diklenmeyenin, 
torunlarına anlatacağı bir hikâyesi olmayacaktı. Zulme karşı 
koymayanın, kelimelerinin anlamı tükenecekti, nasihatleri 
sahteleşecekti. Tanktan kaçmayı değil, Allah’a kaçmayı 

Talha Bora Öge*

ZEKERIYA BITMEZ

“Zekeriya’lar bitmez…”
öğrenmişti o. “Hemen firar edin Allah’a” seslenişine hücre 
hücre cevap oldu.

Nasibini arıyordu. Nasibine koştu. Nasibi onu buldu!

Canını istiklâl uğruna vermek herkese nasip olmazdı ve 
olmadı da!

O daha ilk anda çağırmıştı aslında bu şerefli sonu!

Öyledir dostlar; kimi vardır 40 yıl tüm imkanlarını hainlik için 
harcar da ruhunu tüketir.

Kimi de Zekeriya Bitmez gibi, aziz milleti adına anında ve 
tereddütsüz bir kararla,‘ezan dinmesin, bayrak inmesin’ diye 
ruhunu yüceltir!

Bir baba evlatlarına bundan daha kıymetli ne bırakabilir ki!

Ruhun şâd ola...

Mirasın ve emanetlerin emin ellerde ey aziz şehidimiz.

* Radyo Programcısı, Radyo7.
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57 yaşında
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda şehit oldu.



Yaşına aldırmadan koştu; kayıtsız kalamazdı 
zorbalara. Ne olacaksa bu gece olmalıydı. 
Mazereti yoktu kimsenin; İbrahim’in(as) atıldığı 
ateşe su taşıyan karınca misali belli etmeliydi 
tarafını. Zorbalık karşısında diklenmeyenin, 
torunlarına anlatacağı bir hikâyesi olmayacaktı. 
Zekeriya Bitmez 57 yaşındaydı, dört çocuk babasıydı. Darbe 
gecesi çocuklarını aradı: “Sokağa çıkın, gerekirse şehit olun” dedi. 
Havalimanına doğru yola çıktı. Ne olursa olsun direnecekti. Vatan 
için ölünecekse, ölünmeliydi. Kalabalığın arasında kurşun onu 
buldu. Şehadetin herkese nasip olmadığı doğruydu.

Asaf Hâlet şiiri söyler gibiydi kalabalığın içinde süzülüşü:
“Vakit geldi [ey vatanım]/dünyayı göreli çok oldu/bu can içimde 
kuştur ey [vatanım]/seni görünce titrer…”

Adını aldığı Hazret-i Zekeriya’nın(as) duasını avuçladı Zekeriya 
Bitmez. “Rabbim sana yakardığımda elim hiç boş dönmedi.” Boş 
dönmedi eli Zekeriya Bitmez’in. Kucak kucak şehadet reyhanı taşıdı 
vatanına, yuvasına. Dudakları tatlı bir tebessümle kilitlenmişti. 
Zekeriya(as) gibi susma orucunda hâlâ.

Bayrağın al’ı bir ton daha koyulaştı Zekeriya Bitmez’in kanıyla.
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Irfan Gürkan Çelebi*

Evindeydi Zeynep Komiser… Çocuklarının yanında, onlar 
için güzel bir sofra hazırlamanın telaşı içindeydi… Nereden 
bilecekti ki, onun için hazırlanmış bir maide sofrasının en 
güzide konuğu olarak çağırılıyor olduğunu…

Huzur veren yuvasının sessizliğini bozan bir telefon sesiyle 
değişti her şey… Açtı Zeynep Komiser, sofrada suyun yanına 
katık koymaya zamanının olmadığını anladı. Vatan onu 
hainlerin tutuşturduğu büyük yangına su taşıması için 
çağırıyordu. Bir an tereddüt etmedi. Evlatlarının sofrada 
mahzun olacakları gelmedi bile aklına. Yumruğunu sıktı 
ve gönlü şehadetin cezbesine kapılınca, geri dönememek 
ihtimalini unutarak ayrıldı yuvasından.

Biliyordu onu bekleyenin ölüm olamayacağını, şehitlere ölü 
denemeyeceğini, şehadeti kana kana içen meslektaşlarının 
güzel yüzlerinde ezberlemişti. Ve o da diğer mazlumları 
yaşatmak için koşan diğer kardeşleri gibi kızıl yakuttan bir 

ZEYNEP SAĞIR

Ateş İbrahim’e ne e/der ki…

Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar

Anandan babandan yardan ayrı koyarlar.

– Urfa Türküsü

kalbe sahip olduğunu aleme gösterircesine bir alev topu oldu! 
Cehennem ateşine korku veren bir iman eri… Yürekli bir yiğit 
göründü ateşin ortasında…

Ve artık adının önünde şerefli bir serlevha vardı ŞEHİT 
Zeynep Komiser! Emanet vatan olunca nasıl gözü kara 
olunurmuş göstermek için âleme… Kendini İbrahimî bir 
tevekkülle bıraktı ateşin içine. Ankara artık Gölbaşı’ndan 
ibaret bir vaha dense yeridir. Özlediği Cebeci Şehitliği’ndeki 
son kabre yetişmek için bedenini ölümsüzlüğe koşarak terk 
etti.

Zeynep Komiserim, sofrada bir başına bıraktığın evlatların 
için üzülme. Onlar bu büyük milletin en ulvi emanetleri 
oldular. Sen yüce peygamberlerin, sıddıkların yârânısın… Bizi 
de dostluğundan beri tutma…

Eminiz biz; “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, 
Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, 
şehidlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır!”(Nisa, 69)

* Yazar.
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Komiser
37 yaşında
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde şehit oldu.



Adıyaman Kâhta doğumlu. Özel 
Harekat polisiydi, 37 yaşındaydı. 
Doğukan Nazım ve Emir’in annesi. 
Eşi emekli polis. 15 Temmuz 
akşamı, akşam yemeklerini 
yedikten sonra acilen göreve 
çağırıldı. Şehit olduğu ana kadar eşi 
Oktay Beyle iletişim halindeydi. İlk 
bomba patladığında, “Bomba yedik!” 
dedi eşine. İkinci bombalamadan 
sonra iletişim koptu. Vatan 
savunması için göreve hazırlanan 
arkadaşlarıyla beraber şehit düştü.

FOTOĞRAFIN
HİKAYESİ

Daireye eşimin özel 
eşyalarını almaya 
gittiğimde, Özel 
Harekât’ta görevli bir 
memur arkadaşımız 
beni görüp yanıma 
geldi. “Abi, Zeynep 
Komiserimi en son 
görenlerdenim” dedi, 
“elinde tüfeği vardı, 
diğer eliyle bana 
kendinden emin 
bir şekilde böyle 
[fotoğraftaki gibi] 
selam verdi, göreve 
hazırım der gibi.”

— Oktay Sağır, Eşi

‘O kadar çok yerde 
görev yaptım ki, her 
yerin bende bir işareti 
var’ diyordu.
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ZIYA ILHAN DAĞDAŞ
Yusuf Akçay*

Şehitler ölmez; her dem 
yeniden doğar.

Erzincan’dan Ankara Kara Harp Okulu Bando Komutanlığına 
tayini çıkalı daha dört gün olmuştu. Tarihler 15 Temmuz’u 
gösterdiğinde gecenin üstüne yağan karanlık, şükür ki, onun 
ziyâsını söndürmeye yetmeyecekti.

O meşûm gecenin isimsiz kahramanı Astsubay Başçavuş Ziya 
İlhan Dağdaş, Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyar duymaz, 
Genelkurmay Başkanlığını hâinlerin elinden kurtarmaya 
giden binlerce insandan biriydi. Sivil kıyafetliydi. İsminden, 
işinden, rütbesinden sıyrılıp “Yâ Rab! Yok mu bu uğursuz 
gecenin sabahı” diyerek halkın arasında, halktan biri olarak 
direnişe katıldı. O, son nefesini verirken şu üç günlük dünya, 
ebedî bir kahramana şâhitlik ediyordu.

Ziya İlhan Dağdaş’tan uzunca bir süre kimse haber alamadı. 
Muğla’da yaşayan annesi Bilsen Dağdaş; 6 gün sonra kimliksiz 
cenazelerden birini teşhis ettiğinde acısı bir kat daha artacak; 
kader, çocuğunu kaybetmiş bir anneyi tuhaf bir imtihanla 

baş başa bırakacaktı. Anne Bilsen Dağdaş, oğlunun vatan 
hainlerinden biri olup olmadığının netleşmediğini ve bu 
haliyle şehit sayılamayacağını öğrendiğinde dünyası başına 
yıkılmıştı. Evet, binlerce kahramanla beraber direnen bir 
vatan evladı, ancak üç beş kişinin katıldığı göstermelik bir 
cenaze namazı ile defnediliyordu. Oğlunun vatan sevgisinden 
zerre kadar şüphe etmeyen anne, onun masumiyetini ve 
şehadetini ispat etmek için uğraşıyordu artık.

“Şüphesiz Allah, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.” Fakat 
anne yüreği, Allah’ın bildiğini kulların da bilmesini istiyordu. 
Tam 152 gün boyunca gece gündüz çalıştı. Sıkıntılarla, 
sancılarla geçen 152 günün sonunda oğlunun hak ettiği 
itibarını geri kazandı. Ziya İlhan Dağdaş’ın nââşı, şehir 
mezarlığından şehitliğe nakledildiğinde anne Bilsen Dağdaş, 
yürek sancılarından kurtulmuş; oğlunu âdeta ikinci defa 
doğurmuştu.

* Yazar.
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Astsubay Başçavuş
32 yaşında
Genelkurmay Başkanlığı yakınlarında şehit oldu.



Ziya İlhan Dağdaş, Kara Harp Okulu Bando 
Komutanlığı’nda görevliydi. Otuz iki yaşındaydı. 
Astsubay Başçavuştu. 15 Temmuz kalkışmasından 
4 gün önce Erzincan’dan Ankara’ya Kara Harp 
Okulu Bando Komutanlığı’na tayin edilmişti. 
Ankara’da yerleşme hazırlıkları yaptığı sırada, 
15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımızın 
çağrısı üzerine Genelkurmay’ın önüne gitti. Sivil 
kıyafetliydi. Halkın arasında, halktan biri olarak 
direnirken, vuruldu, oracıkta şehit düştü.

Oğlunun vatan sevgisinden zerre 
kadar şüphe etmeyen anne Bilsen 
Dağdaş, onun masumiyetini ve 
şehadetini ispat etmek için tam 152 
gün boyunca gece gündüz çalıştı. 
Sıkıntılarla, sancılarla geçen 152 
günün sonunda oğlunun hak ettiği 
itibarını geri kazandı.
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Hasan Aycın*

* Çizer.
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