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S. 04 Dakika Dakika Darbe 
Girişimi
Darbeye giden süreç nasıl gelişti, dakika dakika 
neler yaşandı?

Millete
Darbe 

Yapılamaz
15 Temmuz gecesi tüm 

Türkiye korkunç bir gece 
yaşadı. Hep beraber 'Millete 

Darbe Yapılamaz' dedik.

S.12 Darbeye Darbe Yapan
Cengaverler
O gece Sakarya Valiliği'nde 14 kişi 
vuruldu. Tüm detaylarıyla neler oldu?

15 TEMMUZ
DARBE GİRİŞİMİ

Gazeteniz dijital mecrada!
Serdivan Ajans gazetenizi, mobil cihazınızdan QR 
kodunu okutarak ya da bilgisayarınızdan 
issuu.com/serdivanajans adresini ziyaret 
ederek okuyabilirsiniz.
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Hazırlayanlar

Serdivan Ajans Yazı İşleri

Ahmet Musa Bala

Yusuf Temizcan

Safure Nermin Öz

Büşra Mercan

Zeynep Sena Tuna

Abdulkadir Abuş

Fırat Göktaş

EN UZUN VE
EN KARANLIK
GECE
15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece, ülke-
mizin yaşadığı en uzun ve en karanlık gece oldu. 
Türkiye dehşet verici, kanlı bir FETÖ darbe girişi-
mini tecrübe etti. Bu tarihi süreci not düşmek için 
'darbe özel dosyası' hazırladık.
Röportajlar yaptık, kahramanlarımızın hikayele-
rini yazdık, darbe sürecinin nasıl geliştiğini der-
ledik, olayı bizzat yaşayanlarla, yaralalanlarla 
konuştuk. Sakarya'da neler olduğunu ele aldık. 
Raporlar oluşturduk. Umarız tüm yaşadığımız acı 
tecrübeler bizim için ders olur.
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Sosyal
Medyadan

 237 ŞEHİT
 170’i Sivil
 62’si Polis
 5’i Asker
 2191 Yaralı
 144 Tedavisi Devam
  Eden Yaralı

34
Darbecilerden ölü olarak ele geçirilen kişi sayısı.

50
Yaralı ele geçirilen darbeci sayısı.

10,192
Tutuklanan toplam rakam.

2,626
Hakim ve savcı gözaltına alındı

8,651
Darbe girişimine katılan askeri personel.

149
İhraç edilen general ve amiral.

18,756
Toplam Gözaltı Sayısı.

11,031
Asker gözaltına alındı.

5,846
Sivil gözaltına alındı

RAKAMLARLA
DARBE
GİRİŞİMİ

15:00 MİT darbe girişimin istihbara-
tını aldı, teyit etmek için askeriye için-
deki komutanları aradı fakat ulaşa-
madı.
16:00 Ankara’da şüpheli bir hareket-

lilik tespit eden MİT, durumu Genel-
kurmay’a iletti. 
18:00 MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 

Genelkurmay’daki kriz toplantısına 
katıldı.
18:30 Genelkurmay Başkanı, hava 

sahasını askeri uçaklara kapatan, 
tank ve birlik hareketliliğini yasakla-
yan talimatlar gönderdi. Fakat tali-
mat çoğu yere ulaşamadı.
21:00 İkna edilmeyince Genelkur-

may Karargahı’nda Orgeneral Akar ve 
Orgeneral Güler’i rehin alan darbeci-
ler, sonradan gelen Orgeneral Çolak’ı 
da derdest etti.

21:46 Boğaz köprüsü ve FSM köprü-
sü bir grup asker tarafından tek yönlü 
olarak trafiğe kapatıldı.
22:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar-

be girişimini Marmaris’te kaldığı otel-
de haber aldı. İstanbul’da olan Başba-
kan Binali Yıldırım, köprüden Anadolu 
yakasına doğru geçerken bir gariplik 
olduğunu fark etti. 
22:00 Genelkurmay Başkanlığı polis 

kordonuna alınınca darbeciler, Akar, 
Çolak ve Güler’i Akıncılar Üssü’ne he-
likopterlerle naklettiler.  
22:05 Savaş uçakları Ankara semala-

rında alçak uçuş yapmaya başladı. 
22:10 Türkiye genelinde birçok kamu 

binası önünde asker ve polis karşı kar-
şıya geldi. Ankara’daki MİT binasına 
ve Genelkurmay’a helikopterden ateş 
açıldı. 

22:17 İstanbul’da Beylerbeyi Sarayı 
önünde bazı askerlerin, ordunun yö-
netime el koyduğu yönünde duyuru 
yaptığı iddiaları geldi.
22:22 Askerler tanklarla iki köprüde 

Avrupa yakasına geçişi kapattı. 
22:30 Genelkurmay’da silah sesleri 

gelmeye başladığı haberleri yayılıyor. 
22:35 Tanklarla Atatürk Havalima-

nı’na gelen askerler kontrol kulesine 
de girdiler. Ankara Kızılay’a giriş ka-
patıldı. 
22:50 Sosyal medyada başta Ankara 

ve İstanbul olmak üzere bazı şehirler-
den patlama ve silah sesleri duyuldu-
ğu haberleri artarak yayıldı. Bu olay-
ların bir terör saldırısı mı, yoksa darbe 
girişimi mi olduğu sorusu cevabını bu-
lamıyordu.
23:00 Ankara TRT’ye 2 otobüs, 1 

kamyon ve 1 minibüsle giren darbeci 
askerler, TRT çalışanlarını dışarıya çı-
kardı.
23:10 Hükümetten ilk açıklamayı 

Başbakan Binali Yıldırım yaptı. NTV 
canlı yayınına bağlanan Yıldırım olay-
ların bir “kalkışma” olduğunu, TSK’da-
ki bir grup askerin darbe girişiminde 
bulunduğunu söyledi. Emniyetin ha-
rekete geçtiğini vurguladı. Mecliste 
grubu bulunan tüm partiler darbe gi-
rişimini hemen kınadı.
23:15 Darbe ihtimali kesinleşince halk 

yavaş yavaş sokaklara çıkmaya, köp-
rüye yürümeye başladı.
23:45 Darbeci grup, TSK’nın akredite 

gazetecilerle iletişim kurduğu e-mail 
adresinden “kontrolü tam olarak eli-
ne aldığı” yönünde mesaj gönderdi.
23:50 Başta TRT merkezi olmak üze-

re Ankara’nın değişik bölgelerinden 

DK. DK. Darbe Girişimi
15 Temmuz 2016 gece 03.00’da harekete geçmek için birbirlerine fax ile haber veren darbeciler, 
darbe girişiminin önceden anlaşılması üzerine panikleyerek 21.00’da düğmeye bastılar. Safure Nermin Öz

 nerminleyl
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Rıfat ve Mine Özer Çifti (62) 

Rıfat Özer ve Mine Özer. 62 yaşındalar. Gölbaşı'nda 
yaşıyorlar. 15 Temmuz günü, yönetimi zorbalıkla 
ele geçirmeye çalışmaktan öte, büyük bir gözü 
dönmüşlük ile kendi halkına ateş açan hain darbe-
ciler, bu iki güzel insana Gölbaşı'nda helikopterden 
ateş ettiler.

Aldıkları kurşunlarla yaralanan çift şöyle dedi: "O 
tankları nasıl durduralım? Bedenle, gücümüzle de-
ğil. Dua ederek, Kur'an okuyarak yürüdük." 

Ankara Bayındır Hastanesi'nde tedavileri devam 
eden kahramanlarımız olayın nasıl geliştiğini an-
lattılar: "Gölbaşı'nda Polis Akademisi'nin oradan 

gök gürültüsü gibi bir ses geldi, gök yü-
züne dumanlar yükselmeye başladı. De-
dik ki tamam, ülke gidiyor. Yatsı namaz-
larımızı kılmıştık, tekrar abdest aldık, 
üstümüzü başımızı geri dönememe ihti-
amalimizi göze alarak giydik, yola çıktık. 
Tankların Cumhurbaşkanlığı külliyesine 
gittiğini anladık. "Engellememiz lazım." 

dedik. Hem Cumhurbaşkanımızı, hem de ülkemizi 
korumak amacıyla oraya yola çıktık. Saydığım ka-
darıyla 3 tank vardı. 

Eşim tanklardan birindeki çocuğa "Çocuğum siz 
kime silah çekiyorsunuz, neden geldiniz bu tankla 
buraya? İnin oradan hadi evladım" dedi. Yanımızda 
da bir tane çocuk vardı, o çocuğu silahla vurdular. 
Hemen ardından gök gürlemesi gibi bir ses geldi, 
her taraf ateş içinde kaldı. Tarandığımızı düşün-
dük. Vücuduma bir şeylerin saplandığını hissettim. 
Eşim yere düştü. O ağır yaralanmıştı. Sonra bir 
grup yardıma gelip bizi hastaneye taşıdı."

SADIK YALSIZUÇANLAR -  Yazar

Dünya Müstekbirlerin 
Dünyası Olmayacak
15 Temmuz, bir NATO-FETÖ kanlı darbe girişimidir. 
ABD ve şer ittifakının (Haçlı-Siyonist ittifakının), 
FETÖ-PDY'yi kullanarak Türkiye'ye yaptığı bir sal-
dırıdır. Küresel savaşın en önemli boyutudur. Bu 
yapı, maalesef bir Lawrens gibi, bu milletin sine-
sinde büyütülen bir yılandı. Şimdi tümüyle deşifre 
oldu. 

Sözümona dindar göründüler. Milletin maddi-ma-

nevi katkılarıyla büyüdüler. Devlette örgütlendi-
ler. Şimdi efendilerinin emriyle Türkiye'ye saldırdı-
lar. Aziz millet bu alçakları püskürttü. Özgürlüğüne 
sahip çıktı. Bir Osmanlı şamarı indirdi. Aslında indi-
rilen şamar, onların yüzsüz yüzleri üzerinden Derin 
ABD ve müttefiklerine idi.

Bundan böyle Yeni Türkiye'nin önünde böylesine 
sinsi bir engel kalmadı. Artık Türkiye, tarihdaşla-
rıyla birlikte büyük İslam birliğini oluşturma yö-
nünde emin adımlarla ilerleyecektir. Ve yeniden 
dünyaya adalet dağıtmaya başlayacaktır. Dünya-
nın patronajlığı değişiyor artık. Dünya müstekbir-
lerin dünyası olmayacak.

KAHRAMANLARIMIZ

RÖPORTAJ 

AHMET TAŞGETİREN 
Star Gazetesi Baş Yazarı

Bu Bir Dönüm Noktasıdır, 
Bir Milattır
Bu bir darbe girişimidir. Milletin iradesine karşı 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki bir grubun 
kullanılmasıdır. Bunun arkasında bir dini cemaatin 
mevcut olması, işin vahametini daha da büyütü-

yor ne yazık ki. Bugüne kadar dini cemaatler top-
luluklar, topluma dayanmıştır, millete dayanmıştır. 
Milletimiz Müslüman bir millettir ve siyasi iktidar-
da bu milletin oylarıyla oluşmuş bir iktidardır.

Üstelik bu güne kadar gelen iktidarlardan farklı 
olarak, dindar toplum çevrelerinin özgürlüklerden 
en çok istifadesinin zeminini hazırlayan bir iktidar-
dır. Böyle bir iktidara karşı silahlı kuvvetler içinde-
ki bir grubu silahlarıyla birlikte yöneltmek ve onu 
devirmeye çalışmak, günahların en büyüğüdür, 
cürümlerin en büyüğüdür ama millet bu darbe kal-
kışmasına karşı gerçekten büyük bir dirlik, büyük 
bir celadet gösterdi ve bunu püskürttü.

Millet iradesine bu tarz komplolarla boyun eğdi-
rilemeyeceğini çok net ortaya koydu bu millet. 
Milleti tebrik etmek lazım, ona önderlik edenleri 
tebrik etmek lazım. Bu bir dönüm noktasıdır, bir 

milattır. Artık Türkiye'de millet iradesine, arkasın-
da uluslararası odakların da bulunduğu cuntalarla 
millet iradesine boyun eğdiremeyeceğine göste-
ren tarihi bir dönüm noktasıdır diye bakıyorum ve 
milletimiz kutluyorum. 

Robotlaşmadan, Farkında Olarak
Hareket Etmek

Bu süreçten sonra devlet içerisinde paralel yapı-
lanmalara fırsat vermemek lazım ve belki de bu 
tarz yapıların dini gruplar bünyesinde oluşmasına 
da fırsat vermemek lazım. Böyle yapılar dini hiz-
metlerinde yozlaştırılması anlamına geliyor, onlara 
da fırsat vermemek lazım. İnsanlarımızın da uyarıl-
ması gerekiyor. Robotlaşmamak, bir yola giderken 
nereye gittiğinin farkında olmak, körü körüne tabi 
olmamak bilincini işlememiz gerekiyor. 

RÖPORTAJ 

güçlü patlama sesleri geliyor. 
00:00 Cuntacı askerlere en fazla 

mukavemet göstermesi beklenen An-
kara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Ko-
mutanlığı’nı ele geçirilmeye çalışıldı. 
Çatışma haberleri gelmeye başladı. 
Sonradan anlaşıldı ki, helikopter, füze 
ve diğer ağır silahlarla buraya saldı-
rı gerçekleşmişti. 47 polis şehit oldu, 
50'ye yakın polis yaralandı.
00:15 TRT’yi basan darbeci asker-

ler, haber spikeri Tijen Karaş’a bildiri 
okuttular. 
00:35 FaceTime üzerinden CNN 

Türk’e bağlanan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bu girişimin paralel örgütün işi 
olduğunu belirterek, tüm vatandaşları 
darbeci hainlere karşı meydanlara çık-
maya davet etti.
00:50 Cumhurbaşkanı'nın çağrısı 

sonrası tüm şehirlerde halk meydan-
lara akın etti. Darbe girişiminin önlen-
mesinde çok kritik bir öneme sahip 
oldu bu çağrı.
01:00 FSM köprüsü tamamen cun-

tacılar tarafından kapatıldı. 
01:10 TÜRKSAT uydu istasyonu Si-

korsky tipi askeri helikopter tarafın-

dan vuruldu.
01:20 Marmaris’teki otelden ayrı-

lan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava yo-
luyla İstanbul’a hareket etti. Kısa süre 
sonra cuntacıların suikast timi Erdo-
ğan’ı öldürmek için otele geldi. 2 po-
lis şehit oldu. 
01:21 İçişleri Bakanı Efkan Ala, Genel-

kurmay Başkanlığı, TSK ve polisin ül-
kedeki darbe girişimine müdahale et-
tiğini açıkladı.
01:35 MİT'ten çatışma haberleri ge-

liyor.
01:40 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

emriyle camilerde Sâlâ ve Ezan oku-
narak, darbe girişimine karşı halka 
sokağa çıkma çağrısında bulunuldu. 
Çağrılar sabaha kadar sürdü. 
01:45 Boğaziçi Köprüsü’nü geçmeye 

çalışan sivillere askerler ateş açtı.
02:00 Özel TV'lerin canlı yayınlarına 

bağlanan bazı komutanlar, bu girişi-
min emir-komuta dahilince olmadığını 
belirterek askere kışlaya dönme çağ-
rısı yaptı.
02:21 Gölbaşı’nda, Ankara Emniyet 

Müdürlüğü’nü vuran askeri helikopter 
düşürüldü.

Çeşitli bakımlardan hep eleştirdiği-
miz gençlerimiz o gece bütün ‘bü-
yükler’e örnek oldu, yüzleri nur ol-
sun kalpleri surûr olsun.

İsmail Kılıçarslan
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Basından Sosyal
Medyadan

02:35 Sosyal medyadan ölü ve yaralı 
haberleri çoğalmaya başladı.
02:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. As-
keri helikopterler ve F-16’lar TBMM’yi 
vurmaya başladı. Milletvekilleri ve 
basın mensuplarının sığınağa geçti-
ği meclise sabaha kadar dört bomba 
atıldı. 
02:55 Cumhurbaşkanlığı külliyesine 

helikopter ile ateş açıldı, bomba atıldı. 
03:00 Sakarya Valiliği'ni ele geçir-

meye çalışan cuntacı askerler teslim 
olmak zorunda kaldı.
03:10 ABD, AB ve NATO’dan, Türki-

ye’deki demokratik kurumlara saygı 
çağrısı geldi.
03:23 CNN Türk’e canlı yayında mü-

dahele edildi ve yayını kesildi.

03:50 TEM Mahmutbey’de Emniyet 
güçleri tırlarla barikat kurarak İstan-
bul’a giriş ve çıkışları kapattı.
04:07 Atatürk Havalimanı’na inen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini 
karşılayan kalabalık halka bir konuş-
ma yaptı. Cumhurbaşkanı halka cesa-
ret verdi ve meydanlara gelme çağrı-
sını yineledi.
06:10 Boğaz Köprüsü’ndeki askerler 

teslim oldu. 
07:32 TBMM Başkanı İsmail Kahra-

man, şu ana kadar 1374 kişinin gözal-
tına alındığını açıkladı.
07:48 29’u albay, 5’i general toplam 

34 askeri görevden uzaklaştırıldığı 
açıklandı.
07:52 Bir tank Genelkurmay karar-

gahından çıkarak barikat olarak bek-
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ADEM ÖZKÖSE
Gazeteci, Savaş Muhabiri

Bir Destan Daha Yazdı
Bu Millet
Mavi Marmara’da bulundum, yıllarca savaş muha-
birliği yaptım, çeşitli çatışmalara da şahit oldum 

ama köprüde gerçekten büyük bir destan yazdı 
bu millet. Milletimize bir kez daha hayran oldum. 
Köprüdeyken on dakikada bir, birisi vuruluyordu. 
Sonra bir sessizlik… Akabinde “Vuruldum!” diye bir 
ses…Vurulan hemen hastaneye götürülüyor. Geri 
kalanlar korkusuzca yerlerinde bekliyorlardı. Bu 
şekilde sabaha kadar birçok kardeşimiz yaralandı.

Ya Durdurulacak Ya da Öleceğiz

Polislerle görüştüğümüzde, eğer onlar şehit olursa 
silahları biz alıp çatışmaya devam edecektik. “Ya 
bu darbe durdurulacak, ya da biz öleceğiz!” diye 
arkadaşlarla konuştuk. 

Motorsikletli bir genç geldi. Motoruna da bir da-
macana su almış. Bu genç: “Polisler kaç saattir 

orada bekliyorlar. Onlara su götüreceğim, susa-
mışlardır.” dedi. Biz de: “Dikkat et kendine, adam-
lar sürekli sıkıyorlar, maazallah…” O arkadaş: ‘Ya 
Allah’ diye bağırdı. Birkaç dakika geçmedi, tankla 
üzerimize ateş açtılar. Tanktan bomba atıldı. Be-
nim iki metre yanımdaki 5-6 kişi yaralandı. 3 ta-
nesinin durumu çok ağırdı onlara kelime-i şahadet 
getirttim. Daha sonra o su götüren arkadaş aklıma 
geldi, onun yanına gittim. Baktım, kafası bir taraf-
da bacağı bir tarafta. Allah hepsine rahmet eylesin. 

Sabaha kadar sıktılar. Biz bağırıyorduk:”Ulan kur-
şunlarınız bitecek, teslim olacaksınız.” diye. Halkın 
kararlılığını görünce de teslim olmak zorunda kal-
dılar. 

Mustafa Zorova  (70)

"Ben Menderes'in elini öpmüş biriyim. Mende-
res'in idam edildiğinde biz bütün akrabalar ağ-
ladık." diye başlıyor, hastanedeki yatağında ver-
diği röportajına. 70 yaşındaki Mustafa amcamız 

Ankara Kazan'da darbenin ilk saatlerinde cuntacı 
askerlerin karşısına dikilenlerden. Askerin darbe 
yapacağını öğrendiğinde Kazan'daki kışlaya gidi-
yor. Niye geldiklerini soran subaya, "Asker darbe 
yapıyormuş onu önlemeye geldik" diyor. Yaklaşık 
50 kişi gelmişler. 

"Bizi öldürmeye mi geldiniz ulan siz?" diyor komu-
tan ve askerlerine emir veriyor: "Doldur boşalt." 
Kalanını Mustafa amcamızdan dinleyelim: "Askere 
gidenler bilir, doldur boşalt talimatı gelince saniye 
sürer ateş açılması. Komutan askere 'doldur boşalt' 
dedi ve bir bu tarafı, bir de diğer tarafı taradılar. 
Ben de bacağımdan vuruldum. Yine bazı askerler 

talimata uymadı. Bir asker yanıma geldi, kemerimi 
çıkarıp bacağıma sardı, "bu kanı keser merak etme 
dayı" dedi. "Oğlum bir ambulans çağır bari" dedim, 
"Napayım amca elimde değil" dedi ve gitti. Karan-
lıkta sürünerek yanımdakilere ulaştım. 

Etrafımdaki herkes ölmüştü. Birden vuracaklarını 
düşünmedim. Benim silahımı bana doğrultan bir 
asker görmedim daha ben hayatımda... Benim ne 
çıkarım var, vatan için gittik biz. 70 yaşında emekli 
biriyim ben." 

İSMAİL KILIÇARSLAN 
Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı, Şair, 
Yönetmen

Darbeler’in Makus Tarihini 
Değiştirdik

Türk milleti ilk defa Türkiye’nin makûs darbeler ta-
rihini kırabilecek bir fırsat geçirdi eline ve bu fırsatı 
iyi kullandık. Zira bize babalarımız ve dedelerimiz, 
Menderes’i kurtaramadıklarını, 80 darbesinde 
korkudan evlerinin ışığını bile yakamadıklarını 
anlatırlarken biz 2016'da bir darbe girişimine karşı 
sokağa indik ve hakkımızı gayet sivil ve onurlu bir 
direnişle savunduk.

Böylelikle Türkiye’nin darbeler konusunda ki ma-
kus tarihini değiştirmiş olduk. Burada Sayın Baş-
bakanın ve Sayın Cumhurbaşkanı Başkomutanı-
mızın “sokağa çıkın” çağrısı çok büyük önemde 
olduğunu zannediyorum . Biz o çağrıdan evvel 
sokaktaydık. 200 kadar kişi ile köprüye yürüyüp 
yürümemeyi tartışırken “Sokağa çıkın!” çağrısı ile 

binlerce kişinin caddelere aktığını bizzat sokaklar-
da müşahade ettik. 

Aydınlık Bir Türkiye

Bu darbe girişimi bize bir kez daha yepyeni, sivil, 
üzerinde yaşayan tüm insanların haklarına saygı 
duyan şeffaf bir yeni ülke kurabileceğimiz konu-
sunda büyük bir cesaret verdi. Artık karanlık ka-
pılar arkasında, şeffaf olmayan, bir takım cemaat-
lere terk edilmiş, bir takım oluşumlara terk edilmiş 
bir yapılanmaya izin vermeden; yepyeni, şeffaf, 
denetlenebilir, halk tarafından da denetlenebilir 
bir ülke olmaya doğru elimize muazzam bir fırsat 
geçti. Umut ediyorum bu fırsatı çok güzel değer-
lendirir ve aydınlık bir geleceğe merhaba deriz.

KAHRAMANLARIMIZ

RÖPORTAJ 

RÖPORTAJ 

leyen kamyonlara ateş açtı. 
08:55 Darbecilerin rehin aldığı Genel-

kurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cum-
hurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Ka-
sırga kurtarıldı.
13:15 MİT, Akıncı Üssü ve Kara Ha-

vacılık’ta operasyonların sürdüğünü 
ve sistematik operasyonun bittiğini, 
nokta operasyonuna geçtiklerini açık-
ladı.  
13:30 Darbecilerden 8 kişi helikopter-

le Yunanistan’a kaçtı. Türkiye iadeleri-
ni talep etti.
14:25 HSYK, 2 bin 475 hakimi açığa 

aldı. 
16:10 İncirlik üssü kapatıldı.
17:00 Meclis Genel Kurulu, Başkan 

İsmail Kahraman’ın başkanlığında ve 
dört partinin katılımıyla olağanüstü 
toplandı, birlik mesajı verildi. 
18:15 Darbe girişimde elebaşı oldu-

ğu açıklanan eski HKK Orgeneral Akın 
Öztürk gözaltına alındı. Yüzlerce su-
bay da yakalandı.
21:57 Ankara Cumhuriyet Başsavcılı-

ğı, “aynı örgüte üye oldukları değer-
lendirilen” idari ve adli yargıda görev 
yapan 2 bin 705 hakim ve savcının gö-
zaltına alınması ve haklarında soruş-
turma başlatılmasını istedi. Operas-
yonlar, Danıştay, Yargıtay ve Anayasa 
Mahkemesi’ni kapsıyor.

20/07/2016

10:35 Darbe girişimi sonunda gözaltı-
na alınan Hulusi Akar’ın yaveri Levent 
Türkkan itirafçı oldu. Fethullah Gülen 
örgütüne bağlı abilerin talimatı ile ge-
nelkurmay odasına dinleme cihazları 
koyarak haftalık raporlar verdiğini be-
lirtti. Darbe girişiminin paralel örgü-
tün işi olduğunun en kuvvetli delille-
rinden biri bu itiraftı.
23:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ay-

lık olağanüstü hâl ilan etti. 

Birden vuracaklarını düşünmedim. 
Benim silahımı bana doğrultan bir asker 
görmedim daha ben hayatımda... 
Mustafa Zorova
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Önde giden bir kaç kişi çeşitli yerle-
rinden vuruldu. Herkes yere yatmıştı. 
Kalktıklarında yaralıları görenler daha 
da hırslanarak ilerlemeye devam etti-
ler. Önde giden iri yapılı bir abimiz "Beni 
vurun, beni" diye bağırıyordu. Ateş 
edilmeye devam edildi. Fakat yüzlerce 
insanın geldiğini gören askerler ateşi 
kesmek zorunda kaldılar.

Kısa sürede darbeci komutanlar ve 
onların emrine uyan askerler, vatan-
daşların yardımıyla polis tarafından 
dışarı çıkarılarak tutuklandı. Silahları 
alındı. Halk öfkeli olsa da hiçbir askere 
zarar verilmedi. O gece sabaha kadar 
valilikte ve meydanlarda vatan nöbe-
tini vatandaşlar tuttu. Toplam 14 kişi 

vücutlarına isabet eden kurşunlar ne-
deniyle hastanelere kaldırıldı. İki kişi-
nin durumu kritik. Elhamdülillah vefat 
eden yok.

Kent Meydanı'nın ismi Sakarya De-
mokrasi Meydanı olarak değiştirildi ve 
günlerce halk bu meydanda toplanarak 
hain darbe girişimini lanetledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan 
on binlerce kişi, "Dik dur eğilme, bu mil-
let seninle", "Darbeye karşı omuz omu-
za", "İdam isteriz", "Bayraklar inmez, 
ezanlar dinmez" şeklinde sloganlar at-
maya devam ettiler.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 15 
Temmuz darbe girişimine en sert tep-
kiyi gösteren isimlerden biri olmuştu. 
Askerlerin valilik önünde sivillere ateş 
açması sonrasında tutuklanan askerle-
re karşı söylediği “Cezanızı göreceksi-
niz. Millete nasıl ateş ettiniz.

Sivil halka nasıl ateş ettiniz. Siz Türk as-

keri değil misiniz? Size emir ve-
ren adi şerefizler millete ateş 
et derse bu emri nasıl uygulu-
yorsunuz. Kanunsuz emirden 
haberiniz yok mu?” konuşma-
larını içeren video sosyal medyada 
hızla yayıldı. Ayrıca o gece valilik binası 
önünde elinde ağır silahla çekilen pozu 
darbe girişimin sembol görsellerinden 
biri oldu. 

Yusuf Alemdar'dan Sert Tepki

15 Temmuz gecesi valilik binasına ilk 
gidenlerden biri de Serdivan Belediye 
Başkanı Yusuf Alemdar idi. Darbe gi-
rişimin ardından yapılan açıklamada 
Alemdar, “Vatandaşların dini duygu-

larını istismar ederek genç beyinleri 
kendi düşünceleri doğrultusunda yön-
lendiren, eğitim kurumları aracılığıyla 
yanlarına çektikleri öğrencileri devletin 
farklı kurumlarına yerleştirerek devle-
ti ele geçirmeye teşebbüs eden vatan 
hainlerinin Serdivan’da barınmasına 
izin vermeyeceğiz. Tüm çalışmalarımızı 
hukuk ilkeleri çerçevesinde yürütme-
ye devam edeceğiz.” diyerek FETÖ ile 
işbirliği tesbit edilen tüm okul, yurt ve 
işyerlerini kapattı. 

Sakarya 
Demokrasi
Meydanı

 15 Temmuz gecesi ülkenin dört bir 
yanında seferber olan halk Sakarya’da 
da sokaklara dökülmüştü. Her ne kadar 
halkımız İstanbul ve Ankara'da olanlara 
odaklansa da, bir destan da burada ya-
zılıyordu. 

Darbecilerin whatsapp yazışmaların-
dan da anlaşıldığı üzere, ilk hedeflerden 
biri Sakarya'yı kontrol altına almaktı. 
Sakarya Valiliği ile işe başlamak iste-
yen hain cuntacıların hiçte ummadığı 
bir şey vardı: Halk tepkisi.

Sakarya'da o gece cuntacılar 22.00 
sularında Sakarya Valiliği'ne girdiler. 
Askerler valilik binasını kontrol altına 
aldığında tanklar bahçede bekliyordu. 

Darbe haberini duyar duymaz halk 
Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile mey-
danlara döküldü.

Sokaklara çıkan vatandaşlara ve kara-

kollara gelenlere "Valiliğe gidin, polisin 
desteğe ihtiyacı var" anonsları yapıldı. 
23.00 sularında yaklaşık 50 kişi valilik 
binasında toplandı ve "Asker kışlaya!" 

sloganları atmaya başladı. Askerin ha-
vaya ateş açması ve vaktin ilerlemesi 
ile iyice kalabalık arttı. Polisle birlikte 
valilik binasına doğru yürüyen vatan-
daşlar kendi askerlerinin kendi silahla-

rı ile onlara ateş açacağına hiç ihtimal 
vermemişti. 

Askerlerin ateş açma ihtimaline karşı 
koca yürekli annemiz erkeklerin önü-
ne atılıp "Ben kadınım, bana bir şey 
yapamazlar" dedi. Engelli bir abimiz de 
önlerde ilerliyordu. Kapıda iki asker gö-
rülüyordu, muhtemelen binanın pence-
relerinde de hazır askerler vardı.

Bir anda halkın üzerine ateş edilmeye 
başlandı. Kimse beklemiyordu bunu. 

Darbe Gecesi
Sakarya'da Neler Oldu?
15 Temmuz gecesi Sakarya'da da bir destan yazıldı...

Darbeye Darbe Yapan Cengaverler

Zeynep Sena Tuna
 zynpsntn

FETÖ'nün 
bu kadar 
alçalacağını 
düşünmemiştik.
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Basından Sosyal
Medyadan

 Başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
olmak üzere üst düzey hükümet yetki-
lileri yargılanıp asılırdı. Diğer hükümet 
üyeleri hapishanelere gönderilir, siyasi 
yasaklar getirilirdi.

 Devletin bütün kademelerine darbe-
cilerin mensupları gelir, valilikler, kay-
makamlıklar, emniyet müdürlükleri ve 
genel müdürlükler değiştirilirdi.

 Ülke en az otuz yıl geriye giderdi. Ve 
uzun bir süre kendini toparlayamazdı.

 Yurtta sıkıyönetim ilan edilir, ülkeyi 
bir süre askeri rejim yönetirdi. Sonrası? 
Muamma…

 Sivil halktan da birçoğu yargılanır, 
hapse atılır, vatandaşlıktan çıkarılır, 
sürgünlere gönderilirdi. Hatta araların-

da asılanlar bile olabilirdi.

 Sokağa çıkma yasağı uygulanır ve 
evlere baskınlar yapılırdı. Sokağa çıkan 
halk ile askerler çatışırdı. 

 Dış ülkelerle ilişkilerimiz ve yapılan 
anlaşmalar bozulurdu.

 Ekonomi dibe çöker, ülkede kıtlık baş 
gösterebilir ve karneyle ekmek alınan 
dönemler tekrar gelebilirdi.

 İç savaş çıkabilirdi. Bunu fırsat bilen 
ABD, ülkeye demokrasi getirmek adına 
(Afganistan’a, Irak’a vb. ülkelere yaptığı 
gibi) müdahale ederdi.

 Türkiye’yi bölüp devlet kurmak iste-
yen terör örgütü PKK, bu karışıklıktan 
faydalanıp devlet kurmak için harekete 

geçerlerdi. 

 Ülkede sadece TRT yayın yapar, in-
ternete, sosyal ağlara ve medyaya kı-
sıtlama getirilir veya kapatılırdı.

 Birçok yayın (film, kitap, gazete, 
dergi) yasaklanırdı. Düşünce özgürlüğü 
kalmaz, gazeteciler, yazarlar yargılanır-
dı. 

 Milletin iradesi diye bir şey kalmazdı.

 Bütün dernekler ve vakıflar kapatı-
lır, bankaların çalışmaları durdurulur, 
halkın bankalardaki hesaplarına el ko-
nulurdu.

  Çok sayıda faili meçhul ölümler olur-
du.

 İslam dünyasının son kalesi düştüğü 
için ümmet kaybederdi. 

Darbe Olsaydı Ne Olurdu?
15 Temmuz 2016 akşamı başlayan darbe girişimi eğer başarılı olsaydı ne olurdu? Türkiye’nin 
geçmişte yaşadığı darbelerden ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkardığımız sonuç:
kaynak: anadolu ajansı

Tüm bunlar hayali değil, olabilecek şeyler. Bunların çoğu 
bir dönem bu ülkede yaşanmış gerçekler. Eğer darbe giri-
şimcileri emellerini gerçekleştirmiş olsalardı biz de bugün 
bu durumda olabilirdik. Halk olarak büyük bir imtihan ver-
dik. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimize rahmetle…

İslam dünyasının son kalesi düştüğü için 
ümmet kaybederdi. 

Safure Nermin Öz
 nerminleyl
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SERDAR TUNCER
Televizyon Programcısı ve Şair

Bu Kadar 
Alçalabileceklerini 
Düşünmemiştik
15 Temmuz günü yapılanın Fetullahçı Terör Örgü-
tüyle irtibatı olduğu muhakkak. Azıcık izan sahibi, 
azıcık irfan sahibi, azıcık akıl sahibi olan herkes o 
hakkı teslim ediyor.

Bu adamların çok kötü olduğunu bilen insanlar 
dahi, öyle zannediyorum ki bu kadar alçalabilecek-
lerini tahmin etmiyorlardı.

Yalnız hala tam olarak bilemediğimiz hususlar var: 

15 Temmuz akşamında neyin yaşandığını, yapıla-
nın bir darbe kalkışması mı, yoksa ülkeyi yaşanmaz 
hale getirerek Suriyeleştirmeye, Iraklaştırmaya, 
NATO operasyonuna açmaya yönelik bir hareket 
mi olduğunu netleştiremedik. 

Ayrıca o gün bu işi yapanlar tam manasıyla bu-
lundu, yakalandı, şu an elde mi tutuluyor, yoksa 
elimizde asıl ağabeylerini saklamak için kendileri-
ni kamikaze gibi kullanan bir sürü mü var? Bütün 
bunların net olduğunu düşünmüyorum.

İşin arkasında Amerika'da olsa, NATO'da olsa, bu 
işin maşası FETÖ'de olsa veya başka bir şey de 
olsa buradan çıkartılması gereken ders şu, bütün 
dünya şunu gördü; bu millet diğer İslam toplum-
ları gibi 3 günde karıştırabildikleri, 2 günde liderini 
alaşağı edebildikleri, 5 günde bahar budalalığıyla 
oyalayabildikleri diğer ülkelere benzemiyor, bunu 
fark ettiler. 

Milletin bir araya geldiği vakit, dışarıdan yapılacak 
bir müdahaleye açık olmadığını fark ettiler. "Hadi!" 
dediği vakit arkasında yürüyebileceği bir lideri fark 
ettiler. Bu da korku olarak bundan sonra onlara 
yeter diye düşünüyorum.

İşte 17-25 Aralık'ta denediler olmadı, sonrasında 
Gezi ile denediler, sonrasından ellerinde ki son koz 
diye düşündüğüm bu kalkışma ile denediler, olma-
dı. Bundan sonra yine denemeye devam edecek-
ler. 

Kardeş Olmamız Lazım

Devam edecekler. Bunun adı PKK olacak, bunun 
adı Alevi-Sünni meselesi olacak, bunun adı başka 
bir şey olacak ama denemeye devam edecekler. 
Bize düşen de şu diye düşünüyorum:

Biz kardeşler olabildiğimiz müddetçe hepsinin 
üstesinden geliriz evelallah ama sihirli sözcük şu: 
"Kardeş olmamız lazım". Sağcı olabiliriz, solcu ola-
biliriz, muhafazakar, liberal, ne bileyim bir sürü bir 
şey olabiliriz. 

Türk, Kürt, Alevi, Sünni bir sürü bir şey olabiliriz, 
hayata başka yerlerden bakıyor olabiliriz, devleti 
farklı yorumluyor olabiliriz ama biz bu milletin ev-
ladıyız.

İki: kardeşler bunu bilirsek ayrılıklarımızı gayrlıkla-
rımızı mesele devlet ve millet olduğunda, çocuk-
larımızın istikbali olduğunda, ümmetin geleceği 
olduğunda, bize açılan mazlum ellerin hatırı oldu-
ğunda her şeyi farklılıkları bırakıp bir araya gele-
bilirsek bu milletin bu devletin önünde evelallah 
kimse duramaz.

Ama sihirli şey, bu milletin gerçek evlatlarının kar-
deş olmayı bundan sonra biraz hassasiyetle bece-
rebilmesi lazım. 

RÖPORTAJ 

Şehit Ömer Halis Demir (32)

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutan-
lığında görevliydi. Piyade Astsubay Kıdemli Baş-
çavuş Ömer Halis Demir. Niğde Borlu. İki çocuk ba-
bası. Güneydoğu'da görevli darbeci general 1. Özel 
Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih 
Terzi, darbe günü askeri uçakla Ankara'ya gelmiş, 
emrindeki 20-30 kişilik silahlı askerle Ankara'daki 
Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitmişti. 

Bu sırada içerideki darbeci subaylar da harekete 
geçmişti. Terzi başkanlığındaki grup, makamın bu-
lunduğu binaya girmişti. Fakat bir engelle karşılaş-
tı: Başçavuş Ömer. Komutanını aradı "Komutanım, 
başlarında Terzi Paşa olan bir grup makamı teslim 
almaya geldi" dedi.

"Evladım, oranın namusu sensin, makamı teslim 
etme" talimatını aldı. Tereddütsüz silahını çekti ve 
"Komutanımın emri, sizi içeri alamam" dedi. Dar-
beci general Terzi ise Başçavuş Ömer'e "Yönetime 
el koyduk,  yeni komutanın benim, yukarı çıkaca-
ğız" dedi. Tartışmanın ardından darbeci komutanı 
alnının ortasından vurdu.

Etrafındaki askerler de Başçavuş'u şehit ettiler. 
Darbeciler lanet ve nefret ile anılırken O'nun kah-
ramanlık hikayesi asla unutulmayacak. Babası 
oğlu ile gurur duyduğunu söyledi.

KAHRAMANLARIMIZ

YORUM

 Biz, yani onlara nispetle biraz daha 
yaşı ileride olanlar ise bazı iç hesaplaş-
malarını, kavgalarını halledememiş bir 
ülkede “darbeler dönemi bitti artık” 
paradigmasının çöpe gittiğini gördük. 

Darbe teşebbüsü yapmak istediği şey-
leri yapamadı ve dolayısıyla ulaşmak 
istediği amaçlara ulaşamadı. Şüphesiz 
her darbecinin gayelerinden bir tanesi 
de halkı sessizleştirmek ve sindirmek-
tir. Bunun için sokağa çıkma yasağı uy-
gulanır, bunun için bir askerî darbeden 
sonra sadece “sağcılar” veya “solcular” 
alınmaz; her iki taraftan da insanlar 
tutukluluk, gözaltı, hapishane ile tanı-
şırlar. Başarılı olmuş bir darbenin gös-
tergelerinden birisi de sessizleşmektir.

Tank Gönder de Kovalım

Doğal olarak halk da 15 Temmuz’daki 
mel’un teşebbüsten sonra, bu formüle 
edilmemiş kaidenin farkındaymışçası-
na, dışarı çıktı ve ses çıkardı. Zira atılan 
sloganlardan çalınan kornalara ve de 
“FETÖ, pabucu yarım/ tank gönder de 
kovalayalım” gibi mizahî içerikli çağrı-
lara kadar her şey ve her ses, bize bu la-
netli teşebbüsün hedefine ulaşamadı-
ğını tekrar be tekrar hatırlattı. Ama bu 
şarkıyı/bu tekerlemeyi dile getirenlerin 
yaş ortalamasına bakınca ayrıca kötü 
rüyalar görme devrine adım attığımızı 
da aklımızın bir köşesinde tutmamız 
gerekir. 

Bizler halk olarak darbeyi isteyecek 
değildik ve istemediğimizi de elimiz-

den gelen kadarı ile göstermekten geri 
durmadık. Varlığı görünür ve dolayısıy-
la denetlenebilir olan, siyasî partiler ya-
sasına göre kurulmuş, hesap sorulması 
mümkün olan ve muhtelif seçim sınav-
larından birincilikle çıkan ve bunun bir 
gereği olarak iktidarın sahibi, icraatın 
sorumlusu olan siyasî kişiler ve kurum-
lar ve de sivil halk, gizlilik esasına göre 
mevcudiyetini devam ettiren, şeffaf ol-
mayan, spekülasyonların ve suçlamala-

rın nesnesi haline gelmiş amorf bir ya-
pının karşısında aldığı tavırla düşünme 
kabiliyetini henüz yitirmemiş insanlara 
büyük bir ders verdi. 
. 

Paradigma ve Ütopya 
Değişimi

Öte yandan da, yazının başında belirt-
tiğime biraz daha temas edecek olur-

sam, 15 Temmuz darbe teşebbüsü (her 
ne kadar yukarıda “paradigma” olarak 
ifade ettiysem de) bir ütopyanın çökü-
şü oldu. Peki nedir bu ütopya? “Darbe 
tehlikesi ve korkusunun olmadığı bir 
Türkiye’de yaşıyoruz”un ütopyası. “O 
zaman bugün için ütopya, hal-i hazırda 
yaşandığı zannedilen şeydir; yaşanma-
sı ileride tahayyül edilen bir mevhum 
olmaktan uzaktır” tarzındaki düşünce-
yi benimseyebilir, Türkiye’nin de böy-
lesi bir yanlış bilinci geride bıraktığını 
iddia edebiliriz. 

Zizek’in “Jaws” isimli filmi yorumlarken 
değindiği bir nokta dikkat çekicidir. 
Film esnasında aniden ortaya çıkan kö-
pekbalığının önemli ve herkes tarafın-
dan birden bire fark edilemeyecek bir 
rolü vardır: Köpekbalığının görünmesi 
bizim bütün korkularımızın tek bir nok-
tada birleşmesine yol açar. (Belki bu 
bütün korku filmleri için de geçerlidir 
hatta. Günlük hayatta çok fazla şeyden 
korkan bizler, bütün korkularımızı unu-
tup, bunların hepsini tek bir noktaya 
dikmek için korku filmine gidiyor ola-
maz mıyız?)

Tıpkı Jaws filminde köpekbalığının be-
lirmesinin korkuları bir arada toplaması 
gibi, darbecilerin ortaya çıkması da 
bize ait birçok şeyi bir araya getirdi. 
Fakat bu bir araya gelen şeyler yalnızca 
korkularımız olmadı, tartışmalarımız, 
ihtilâflarımız ve ideolojik farklılıklarımız 
da bir araya geldi. 

Ayhan Koçkaya 
 akockaya

15 Temmuz 
2016 akşamı 
yaşananlar bize 
içinde yaşadığımız 
ülkenin kolay bir 
ülke olmadığını 
tekrar gösterdi. 
Artık 2000’li 
yıllarda doğan genç 
arkadaşlarımız da 
“darbe”, “OHAL” 
vb. kavramların ne 
olduğuna dair bazı 
fikirlere sahip. 

Birisi Darbe Yapacağını Söylediğinde

Neden Korna Çalmak Gerekir?
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Halil Oğuz (33)

Hatay'ın İskenderun ilçesinden. 15 yıllık tecrübeli 

güvenlik görevlisi. İngiltere ve İskoçya'da yedi yıl 
özel güvenlikçilik yaptı. Darbe girişiminin olduğu 
günde Doğan Medya Center'da görevli idi. Darbeci 
askerler helikopter ile Doğan Medya'ya gelmişti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak CNN Türk'e 
bağlanarak halkı sokağa çağırdığı için darbeciler o 
kızgınlıkla CNN'i basmak istediler.

Halil Oğuz askerlerin yanına giderek "Burada her-
kes vatandaş, kimseye ateş etmeyin." dedi. Yüz-
başı, içeri gireceklerini söyledi. Binaya girmelerine 
eşlik ettikten sonra gizlice yanlarından ayrıldı. 2 
hafta sonra doğum yapacak eşini aradı.

Erken doğum yapmasından endişelendiği eşine 
"Darbe olayları nedeniyle sığınağa iniyoruz, endişe 
etme, telefonum kapalı olacak." dedi. Telefonunu 

kapalı moda aldı. Üç şarjörle birlikte silahını yanına 
aldı. İkinci grup kapıya gelmişti. Halil Oğuz, "Kapı-
lar güvenlik nedeniyle kendiliğinden kapandı. Dı-
şarıdan açılmaz." dedi.

Kapıya ateş açacaklarını söyleyen komutana "Kur-
şun işlemez." diyerek yanıt verdi. Onları oyalamak 
istiyordu. Askerler havaya ateş açtı, Oğuz Bey'i 
yere yatırarak sırtına silah dayadı. Askerler içeri 
girdikten sonra gelen polislere özel güvenliğe ait 
MP5 silahlarından verdi.

Askerleri teker teker tarif etti. Yeni gelen ikinci he-
likoptere ateş ederek inmesini engelledi. Sonradan 
yanındaki emniyet müdürü "Eğer helikopter insey-
di büyük katliam olacaktı." diyecekti.

Şehit Ahmet Çakır (26)

Darbe girişimi esnasında en ağır ve acı kaybı Ankara'da bulunan Özel Harekât 
Daire Başkanlığı'nda verdik. Tam 47 polisimiz şehit oldu. Onlardan biri Ahmet 
Çakır idi. Henüz 26 yaşındaydı Ahmet.

İlk patlamada hemen telefona sarılarak "Bana bir şey olmadı, merak etmeyin" 
dedi. Ama ikinci patlamada 'merak etmeyin' diyemedi. Füzelerle, F-16'larla 
hedef gözetmeksizin saldırılmış, asker ile polis çatışmaya girmişti. Eşi henüz 
yeni doğum yapmıştı.

Tazecik çocuğu vardı Ahmet'in. 1 yıllık evli idi. 18 Temmuz 2015 onun düğün 
tarihi, 15 Temmuz 2016 ise şehit edildiği gün oldu. Ne eşine ne de çocuğuna 
doyabildi.

Şehit Erol Olçok (53) ve Abdullah Tayyip Olçok 
(16)

Erol Bey, 1993'den bu yana Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri. Onun 
tüm reklam kampanyalarını, seçim stratejilerini belirleyen bir isim. 

Bir anlamda AK Parti'nin girdiği tüm seçimlerden zaferle çıkmasının arkasın-
daki gizli kahraman. Göz önünde olmayı sevmediği için biz onu pek ekranlar-
da göremedik.

Darbe girişiminin olduğu gece tereddüt etmeden Boğaziçi köprüsündeki 
tankların üzerine yürüdü. Hem de 16 yaşındaki oğlu ile birlikte. Ve ikisi de 
orada şehit oldu. Allah onlara ve tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin.

KAHRAMANLARIMIZ

KAHRAMANLARIMIZ

KAHRAMANLARIMIZ

BİLAL TAYYİP APAYDIN 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. 

Sınıf Öğrencisi

Öldürmekten 
Çekinmediler
Bu röportajı olanları unutmayalım, söz uçarsa yazı 
kalsın, öfkem-kinim dinmesin diye veriyorum. 

Gözlerimin önünde şehit olanları, cesur kahraman-
ları unutmayalım diye veriyorum.

Ankara Emniyet’in iki yüz metre kadar gerisinde, 
Ankamall’ün karşısındaki köprünün üstünde, dar-
beci askerler yolu kapatmış.

Daha darbenin ciddiyetini de sezebilmiş değilim. 
İnsanların öldürüldüğünü, Emniyetin vurulduğu-
nu bilmiyorum henüz. Darbecilerin yolu kapattığı 
yerin yüz metre kadar gerisinde insanlar bekliyor, 
ben aralardan geçip öne doğru geliyorum ve yerde 
yatan insanları, asfalttaki kan lekelerini, cayır cayır 
yanan Emniyet’i görüyorum. O zaman anlıyorum 
karşımızdakilerin vurmaktan, öldürmekten çekin-
mediğini.

Biraz daha ilerleyip askere doğru bağırmaya baş-
lıyorum: “Sen kime hizmet ediyorsun ulan, bizi 
mi öldüreceksin, kimin askerisin lan sen. Allah’tan 
kork adi …” Asker: “Emir aldık dağılın, yaklaşma-
yın.” diye bağırıyor sürekli. Daha sonra o vahim 
olay oluyor:

Asker kenara çekiliyor içerden iki tane zırhlı araç 
çıkıyor. Üstünde makinalı tüfekler var. Üzerimi-

ze doğru sürüyor, 
etrafa yaylım ateşi 
açıyor. İnsanlar zırhlıların önünden çekiliyor, daha 
sonra arkasından koşuyor. İnanılmaz bir kargaşa. 
Ben arkamı dönünce hemen beş metre kadar ge-
ride yatan birini görüyorum. Başında arkadaşı fer-
yat ediyor. Kafası parçalanmış, asfalta yapışmış…

Heyecandan hemen arkadaşımı aradım, ağlıyo-
rum. Sürekli aynı şeyi tekrarlıyorum. “Kafasını 
tank ezdi tank! Gözlerimin önünde öldü çocuk!” 
Hemen geriye doğru atıyorum kendimi. Elimi yü-
zümü yıkıyorum. Ama elim ayağım boşaldı. Gözü-
mün önünden çocuk gitmiyor.

İlerleyen vakitlerde şoku atlattım ama kin ve nef-
ret doluyum. Kapıdaki bir tank teslim olmuş, in-
sanlar tepesine çıkmış, İstiklal Marşı okuyor, “Ya 
Allah, Bismillah, Allahuekber” diye bağırıyor. Sa-
nırım bir emniyet müdürü bağırmaya başladı: “Bu 
çocuklar teslim oldu, onlara dokundurtmam. Arka 
tarafta teslim olmayan 3-4 tank daha var. Oraya 
gidin.”

Hasılı o gece şehadet bizlere nâsib olmasa da bir-
çok kardeşimizin şehadetine şahit olduk.

RÖPORTAJ 

HASAN ZAN 
Kırklareli Üniversitesi / Uluslararası 

İlişkiler 2. Sınıf

Bir Gecelik Cehennem
Sosyal medyada bir haber gördüm. Köprü as-
kerlerce kapatılmıştı. Herkes meraktaydı. Kimi 
haberler bir terör saldırısı olabileceği için önlem 
olduğunu kimi haberler de bu bir darbe girişimi 

olarak yayın yapmaktaydı.Daha önce darbe ve ya 
herhangi bir askeri girişim görmediğimiz için ne 
yapacağımız konusunda kararsızdık. 

Sosyal medyada herkese "Dışarı çıkın, meydanlara 
gidin ve direnin." çağırısı yapılıyordu. Böylece fik-
rimiz oluştu ve Kısıklı’ya Cumhurbaşkanlığı Konu-
tu’na gitmeye karar verdik. Kısıklı'ya gittiğimizde 
henüz bir avuç insan vardı ve herkes: ”Buraya ne 
gelirse gelsin direneceğiz.” diyorlardı.

Hepimiz hazırdık artık. Oradaki az sayıda polis 
araçlarıyla barikat kurmaya çalışıyordu. Tekbirler-
le kendimizi direnmeye hazırlıyorduk. Zamanla in-
sanlar dolmaya başladı. Herkes de büyük bir şevk 
ve kararlılık vardı. 

"Siz Neden Saklanıyorsunuz?"

Bir ara ses bombası atılmıştı. Bazı insanlar araç 
arkalarında saklanırken kucağında bebeğiyle bir 
kadın: ''Ben bebeğimle ilerliyorum, siz neden sak-
lanıyorsunuz'' diye bağırdı. O zaman herkes ilerle-

meye başladı. İnsanlar adeta ölüme gidiyor-
du. Kurşunlar ön taraflara yakınlaştıkça artmaya 
başladı. Sürekli yaralananlar oluyordu. Çevredeki 
motosikleti olanlar kurşunların önüne atlayarak 
yaralıları hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Gece 
boyunca sağımızda solumuzda insanlar vuruluyor-
du. Vurulanlar hastaneye gönderildi ama kalanlar 
kaçmıyor ve direnmeye devam ediyordu. 

Tank atış yaptı, helikopter ateşine maruz kaldık, 
keskin nişancılar bir, bir herkesi vuruyordu ama 
kimse yerini terk etmedi. Vurulananlara sinirlenen 
bazı kişiler yerini bırakarak darbecilere koşmaya 
başladı ama çok geçmeden onları da vurdular. 

Sadece bir gece de herkes kendini ölüme hazırla-
dı. Kurşunlar yanımızdan geçerken artık hepimiz 
sıramızı bekliyorduk. Kurşun sabah 5.45 gibi gün 
henüz aymışken beni de buldu.

Fedakâr bir motosikletli beni motosikletine alıp 
hastaneye götürdü fakat aklım geride kalanlar-
daydı.

RÖPORTAJ 
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Sosyal
Medyadan

Basından

 "Kalabalıkların Ateşle
Dağıtılması" Talimatı

Yarbay Muzaffer Düzenli: Tekrar 
Emri. İletiyorum. Toplanan kalabalıklar 
ateşle dağıtılacak.
Albay Müslüm Kaya: İş makineleri-
ni AKOM'a yaklaştırıyorlar. Arkadaşlar 
ateş ediyor.
Albay Uzay Şahin: Ateşle karşılık ve-
rin, yaklaştırmayın.
Binbaşı Mehmet Karabekir: Kala-
balığa ateş ediyorum, bekliyorum. Tek-
rar tekrar kontrollü kullanın dağılıyor-
lar 10-15 kişi pert. İnsiyatif kaybetme 
yok.
Binbaşı Muammer Aygar: Kuleli'de 
yoğun çatışma var. Gruba ateş ediyo-
ruz
Yarbay Muzaffer Düzenli: Ateşle 
karşılık verilen kalabalıklar dağılıyor. 
Allah yardımcımız olsun.

"2. Köprüye Havadan Taarruz?"

Binbaşı Muammer Aygar: 2. Köprü-
ye uçakla hava taarruzu değerlendirile-
bilir mi?
Albay Müslüm Kaya: Taksim daya-
namıyoruz diyor
Albay Uzay Şahin: Gücümüz yetti-
ğince arkadaşlar
Yarbay Uğur Coşkun: Sakarya’da 
dozerle ana kışlaya girmeye çalışıyorlar 
durum kritik
Albay Müslüm Kaya: Uçaklar mo-
ral için önemli hava aydınlanınca hava 
desteği artırılabilir mi?
Yarbay Uğur Coşkun: Halk polisten 
beni istiyor. Ateş açalım mı sayıları çok 
fazla.

“Ezin, Yakın, Taviz Yok" Talimatı

Yüzbaşı Mehmet Türk: 17 kişi CNN’e 
takviye için helikopterde kalkmak üze-

reyiz.
Yarbay Uğur Coşkun: Bizim valilik-
teki adamların hepsini halk ezip polise 
teslim etmiş. Polisler halka engel olma-
ya çalışıyor ama zor.
Binbaşı Mehmet Karabekir: Ezin, 
yakın, taviz yok.
Yarbay Uğur Coşkun: Ateş açarsak 
üç beş vururuz ama içeri girişi engelle-

yemeyiz
Albay Uzay Şahin: Allah yardımcınız 
olsun
Albay Müslüm Kaya: Komutanım 
yandaş medya devam ediyor
Albay Zeki Atmaca: Çamlıcada’ki an-
tenlere müdahale edilmeli acilen.
Yarbay Uğur Coşkun: Sakarya’da acil 
destek lazım

WhatsApp Darbesi
Cuntacı askerlerin Whatsapp yazışmaları deşifre oldu. FETÖ mensubu askerlerin darbe gecesi 
haberleşme için kurdukları whatsapp grubunda kan donduran ifadeler kullandıkları ortaya 
çıktı. Dökümleri yapılan yazışmaların bazıları şöyle:
kaynak: anadolu ajansı
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SİBEL ERASLAN 
Star Gazetesi Köşe Yazarı

Bu Bir Serhattir
246 şehidimiz var. Her yaştan, her etnik kökenden, 
hiçbir ayrım yapılmadan.15 Temmuz gecesi millete 

karşı yönlendirilmiş bir darbeydi. Esasında bunu 
bir darbe olarak görmüyorum. Bu bir savaştır. Tür-
kiye’ye açılmış bir savaş. Darbeyi aşan bir girişim. 
Halka karşı açık silah kullanıldı. Tanklar insanları 
ezip geçti. 

TBMM gazi unvanıyla anılır. Kurtuluş harbimiz-
den bu yana hiçbir şekilde yara bere almamıştır, 
bir düşman bombardımanına uğramamıştır ama 
orayı dahi bombaladılar. Bizatihi Cumhurbaşka-
nı’mızın canına kast etmek niyeti ile yapılmış bir 
harekettir. Hâsılı ilk defa kendi içimizden böyle bir 
hıyanetle karşı karşıya kaldık ama Allah'a şükür 
milletimizle iftihar ediyoruz, tüm sokaklarda tek 
yürek halinde olduk. Darbe olduğu akşam Sakar-
ya’daydım. Sakarya’daki meydanların köylerden, 
ilçelerden gelen insanlarla dolduğunu kendi gözle-
rimle şahit oldum.

Hatta yaşlı nineler traktörlerine binerek köyle-
rinden inip geldiler. Şevval oruçlarını tutuyorlar-
dı. Oruçlarını açmadan o meydanlara geldiler ve 
sabaha kadar da oradaydık. İkinci günün orucuna 
bir bardak suyla niyetlendi o nineler. Ninesiyle, de-
desiyle, kucağında bebeğiyle gelen kadınlarımızla 
top yükün bir millet karşı koydu bu darbeye ve 
ters tepti. 

Sancağı Düşürmeyeceğiz

Şimdi milli iradeyi çok sağlam bir şekilde, sıkıca 
tutmamız gerekiyor. Herkes yapabildiği şeyi ya-
pacak. Birisi yazı yazacak, birisi pankart taşıyacak, 
birisi bayrak taşıyacak ama herkes elinden geleni 
ortaya koyacak. Sancakların düşmemesi gereki-
yor, ayakta durması gerekiyor bunun için çaba sarf 
edeceğiz ve Allah’ın izni ile bunu da aşacağız. 

Şehit Engin Tilbaç (16)

Engin Tilbaç. Sadece 16 yaşında. Annesi zihinsel, 
babası fiziksel engelli. Bayram için ailesi Malat-
ya'ya gitmişti. Kanlı darbe gecesinde, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan bütün riskleri göze alarak tanklarla 
kuşatma altına alınmış olan Yeşilköy Atatürk Ha-
vaalanına gitmişti.

Baştabya kışlasından kalkan başka tanklarda ha-
vaalanına gidecekti. Darbe olduğunu duyan Engin, 
arkadaşının kamyonunun arkasına atlayarak Baş-
tabya'ya gitmeye karar verdi. Tankları engelleriz 

diye akıllarından geçmişti belki de. Elinden başka 
ne gelebilirdi ki, henüz 16 yaşındaydı.

Ordunun içindeki hainler her şeyi planlamışlardı 
ama Engin gibi binlerce kişinin karşılarına ölümü-
ne dikileceğini düşünmemişlerdi. O ve kahraman 
arkadaşları tankların çıkmasını, başkalarını öldür-
mesini ve belki de Cumhurbaşkanını engellemesi-
ni önlediler. Bir gün sonra Engin'in cesedi kışlanın 
önünde bulundu. 250'ye yakın kahraman şehitten 
biri olarak, bir gurur tablosu olarak tarihe geçti. 
Geride kalanların omzunda büyük bir yük bıraka-
rak ayrıldı aramızdan.

Şehit Demet Sezen

O da Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlı-
ğında şehit düşenlerden. Kendisi gibi 50'ye yakın 
şehidimizin olduğu bölgeden. Füzelerle, bom-
balarla, ağır silahlarla, sanki düşman ülkenin en 
stratejik noktasını vuruyormuş gibi saldırdıkları 
yerden.

Özel Harekat'ın İnsan Kaynakları Şubesinde polis 
memuru idi Demet Sezen. Darbe teşebbüsünün 
olduğu gün şehit yakınlarına şehit olanların habe-
rini o veriyordu. Her türlü ağır acıyla ilk o karşıla-

şıyordu. Şehit çocuklarıyla beraber gözyaşı döküp 
teker teker ilgileniyordu. Peki onun acısını kim ha-
ber verecekti?

2,5 yaşındaki oğlu Hüseyin Alp ile çektirdiği fotoğ-
rafı yeni koymuştu sosyal medyaya. 16 Temmuz 
21.08'de şöyle bir yorum düştü fotoğrafın altına: 
"Kuzun burada Demet'im. Uyuttum. Sütünü de 
içti merak etme. Yarın sabah ne diyeceğim yavru-
na? Yaktın bizi".

KAHRAMANLARIMIZ

KAHRAMANLARIMIZ
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Yarbay Muzaffer Düzenli: Uğur 
kontrol edemiyorsan çekil
Yarbay Uğur Coşkun: Yollar kapalı 
çekilmek de zor ama deneyeceğiz
Albay Uzay Şahin: Gaza gelip silahla-
rınızı bırakmayın

"Özel TV’lerin Susturulması
Gerekiyor"

Albay Sadık Cebeci: Özel TV'lerin 
susturulması gerekiyor.
Yarbay Mustafa Düzenli: Arkadaş-
lar çok şükür Ankara ve İstanbul’da 

birçok hedef ele geçirildi. TRT’de bildiri 
okundu. Aynen devam. Harekatımıza 
karşı duranlara sert karşılık verilecek. 
Emir budur. 
Yüzbaşı Mehmet Türk: Çok büyük 
grup bize yaklaşıyor.
Yarbay Uğur Coşkun: Polis ve halk 

birleşti. Valilikte personele teslim ol 
çağrısı yapıyorlar. Destek ihtiyacı var. 
Kuvvetimiz yeterli değil.
Yarbay Uğur Coşkun: Sakarya’da 
acil destek ihtiyacı var halk tanklara da 
müdahale etmeye çalışıyor.
Binbaşı Mehmet Karabekir: Sabiha 

Gökçen direk sağa sola ateş edin sıkıntı 
var orada. Halkı kullanması sıkıntı ol-
masın.
Binbaşı Muammer Aygar: Çengel-
köy’de direnen 4 kişiyi vurduk. Sorun 
yok.
Yarbay Uğur Coşkun: Acil hava des-
teği Sakarya için

"Ankara’dan Gelen Talimat: 
Ateş Edilecek"

Albay Uzay Şahin: Arkadaşlar her 
şey planlandığı gibi gidiyor. Bu televiz-
yonların susturulması gerekiyor.
Yarbay Uğur Coşkun: Sakarya’da ca-
milerden anons yapıp halkı topluyorlar 
ve ilçelerden de çağırıyorlar destek 
ihtiyacı var. Jandarma bölge kurmay 
başkanı Sakarya jandarmaya emirlerin 
dinlenilmemesi için emir vermiş halk 
birliklerin üzerine geliyor acil destek 
lazım
Albay Uzay Şahin: Vatanı (İstanbul İl 
Emniyet Müdürlüğü binası) gerekiyor-
sa vurun

Albay Uzay Şahin: Çamlıca tepesini 
gören tanklar antenleri vursunlar irfan 
Çamlıca'ya gidip vurabilir misin
Albay Müslüm Kaya: Yayınları kes-
memiz lazım
Yarbay Muzaffer Düzenli: Arka-
daşlar tereddüt edilmeden müdahale 
edilecek
Binbaşı Murat Yanık: Ankara’dan 
gelen talimat: Ateş edilecek
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğ-
lu: Komutanım halkı silahlandırdıkları 
bilgisi geldi. Halk üstümüze gelirse 
tereddütsüz önce havaya sonra yere 
sonra üstlerine ateş edeceğiz
Albay Uzay Şahin: AKP il teşkilatı 
bölgesinde ön ayak olanları vurun
Yarbay Muzaffer Düzenli: Askeri 
kuvvetlere karşı sivil kalkışmalara sert 
müdahale edilecek. Müzahir yayın or-
ganları susturulacak
Binbaşı Mehmet Karabekir: Moral 
bozmak yok kanımızın son damlasına 
kadar devam 
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Basından Sosyal
Medyadan

 7’den 70’e herkesin etkilendiği, canı 
pahasına vatanını korumaya çalıştığı 
15 Temmuz gecesi ve sonrası, şüphesiz 
hafızalardan silinmeyecek hikayeler ve 
görüntüler bıraktı arkasında. Genç yaş-
lı demeden sokaklara dökülen halk son 
yüzyılın en büyük kahramanlık desta-
nını yazdı.

Her alanda olduğu gibi gündemin nab-
zının attığı ortam sosyal medya, olayı 
ilk duyuran alan oldu ve kısa sürede 
örgütlenmeyi sağlamayı başardı. Ki-
mileri tankların nasıl durdurulacağını 
yazarken, kimileri ihtiyaçları paylaştı. 
Köprüye, meydanlara giden insanlar 
gerek sosyal medyadan yaptıkları canlı 
yayınlarla, gerekse anlık paylaşımlarıy-
la hadisenin vahametini tüm dünyaya 
duyurdular. 

Tüm Dünya’ya “vatan” ne demek 
gösteren, evlatlarımıza, torunlarımıza 
rahat edebilecekleri bir Türkiye ve-
rebilmek için canından, sağlığından 
olan kahraman, yiğit halkımıza şükran 
ve minnetlerimizi iletiyoruz. Öfkesini 
diri tutan ve aynı zamanda sabırlı bir 
milletiz ki, bir yandan şehid haberleri 

gelirken bir yandan da 'askerler zarar 
vermeyin' uyarıları yapıldı. Kahraman-
lık destanına, bu alçak darbe girişimine 
destek verenlere ve sosyal medyada 
nasıl yankı bulduğuna yakaladığımız 
görsellerle darbe özel sayımız boyun-
ca bakmaya çalıştık. Tarih, bu olanları 
umarız olduğu gibi yazacaktır. 

Büşra Mercan
 zbusramercan@gmail.com

Tüm Dünya’ya 
“vatan” ne 
demek gösteren, 
evlatlarımıza, 
torunlarımıza rahat 
edebilecekleri bir 
Türkiye verebilmek 
için canından, 
sağlığından olan 
kahraman, yiğit 
halkımıza şükran 
ve minnetlerimizi 
iletiyoruz.

Sosyal Medyada

Nasıl Yankı Buldu?

YORUM

Ebubekir Morgül

5 Saat Rehin Kaldık
Çengelköy’de bir kıraathane işletiyoruz. Darbe 
haberini daha yeni almıştık ki Çengelköy polis ka-
rakoluna Kuleli Askeri Lisesi’nden bir yüzbaşı gelip 
ihtilal olduğunu ve dükkânlarımızı kapatıp evlere 

dönmemizi istediler.Vaziyet bu hali alınca duru-
mun ciddileştiğini anladık.

Arbede çıktı ve biz askerlerin üzerine doğru yü-
rümeye başladık. Nasıl darbe yaparlar diye sinir-
lenmiştik. Şaşılacak bir şey ki kendi askerimiz bize 
doğru ateş etmeye başladı. Kendilerince bölgede 
kontrolü sağladıktan sonra 50’ye yakın kişiyi rehin 
aldı askerler. Bizde rehin alınanlar içerisindeydik. 5 
saat boyunca rehin tutulduk. Ellerimiz kelepçeli bir 
şekilde hiçbir hareket imkânı verilmeden bekleti-
liyorduk.

Aynı zamanda askerlerin başındaki komutan Albay 
Mürsel Çıkrıkçı rehineleri sorguya çekiyordu. Rehi-
nelere, “Burada ne işin var? Her gün Türkiye’de bu 
kadar şehit varken siz hala daha dışarıda dondur-
ma yemeğe mi çıkıyorsunuz?” şeklinde bağırırken 
aynı zamanda ciddi bir şekilde darp ediyordu. As-

kerlerin kurşunundan yaralananları taşıyan re-
hinlerin üstlerine bulaşan kanları göstererek: ‘’Ne 
oldu? Ne bu kan? İt mi taşıdınız; leş mi taşıdınız?” 
diyerek hakaret ediyor ve hırpalıyordu.

Sâlâ okunmaya başladığı zaman, “Bak işte İslam’ı, 
dini kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.” di-
yor ve önüne geleni darp ediyordu.

Sabaha kadar bu durum devam etti. Bir an da ne 
olduysa bir telefon geldi ve aralarında konuşma-
lar başladı. Sonrasında kademeli bir şekilde geri 
çekilmeye başladılar. Yanımıza gelerek, ’’Biz uzak-
laşacağız. Uzaklaşana kadar yerinizde oturun. Biz 
uzaklaştıktan sonra kalkabilirsiniz.” dediler.  Aker-
ler çekildikten sonra birkaç dakika geçmeden çe-
vik kuvvet ve özel hareket geldi. Sonrasında olay-
lar normale dönmeye başladı.

RÖPORTAJ 
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Şehit Mete Sertbaş (49)

Neredeyse 10 yılı aşkın bir süredir Üsküdar Acıba-
dem Mahallesi'nin muhtarlık görevini yürütüyor-

du. Aslen Erzincanlı olan Mete Bey'in babası da 
neredeyse 20 yıl muhtarlık yapmıştı. Bir anlamda 
baba mesleğini yürütüyordu. En büyük hayali ma-
halleye çocuk parkı ve kültür merkezinin yapılma-
sını sağlamaktı.

Darbe girişiminin olduğu gece tanklar Üsküdar'a 
çıkınca o da evinde duramadı. Cuntacı askerler 
stratejik noktalardan biri olan Acıbadem'deki Türk 
Telekom binasını ele geçirmeyi planlıyorlardı. Po-
lisler ve vatandaşlar caddeyi iki yönden kapattılar. 
Muhtar kendisini doğal olarak grubun söz sahibi 
olarak görüyor ve engel olmak için elini kaldırarak 
askerlere doğru yürüyordu. Kimsenin  beklemedi-
ği bir şey oldu.

"Engel olmaya çalışanları vuracaksınız" gibi cani-
ce bir emir alan askerler Mete Bey'e ateş ettiler. 
İddialara göre bir yüzbaşı onu vurmuştu. Hem 
de yakın mesafeden. Kan kaybına dayanamayan 
muhtar orada şehit düştü.

Onu öldüren yüzbaşı, emrindeki askerlere "Teslim 
olursanız sizi vururum" demişti. Kendisi kaçarken 
öldürüldü. Muhtar Mete Sertbaş, vatan için, kendi 
vatanını korumakla görevli kendi askerler tarafın-
dan şehit edildi. Tarih böyle yazacak.

Şehit Mustafa Canbaz

Darbe girişiminin gazeteci şehidi olarak anılacak 
olan Mustafa Canbaz aynı zamanda sanat fotoğ-
rafçısıydı. Onlarca cami temalı kitabın sanat fo-
toğrafçılığını yapmıştı. Yeni Şafak gazetesinin foto 
muhabiri olan Canbaz, evli ve bir çocuk sahibi idi.

15 Temmuz gecesi evde televizyon izlerken darbe 
haberlere geçmeye başladı. Tereddüt etmeden fo-
toğraf makinesini alarak dışarı çıktı. Çengelköyde, 
nereden geldiği belli olmayan, G3 (ağır silahlardan-
dır) mermisi ile göğsünden yaralandı. Hastaneye 

kaldırıldı ama kurtarılamadı. Eşi Semra hanım 
"Ölüme, uçar gibi, koşar gibi gitti" diyerek anlatı-
yor.

Telefonda oğluna, Çengelköy Karakolu'nun kur-
şunlandığını ve kendisinin köşeye sıkıştığını söy-
lemişti. Eşi "O an öleceğini hissettim. 'Baban gitti 
oğlum' dedim." diyor. O telefon konuşması bir 
veda konuşması olmuştu. Eşi haklı çıkmıştı. Şehit 
Mustafa Canbaz'ın son twitter mesajı şöyleydi: 
"Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa 
çıkıyoruz."

KAHRAMANLARIMIZ

KAHRAMANLARIMIZ

CİHAT AKKAYA
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 

Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi

Vurulma Pahasına 
Meydanlara Geldiler
Darbe haberini alır almaz yükseköğrenim yurdun-
dan arkadaşlarla İBB’ye doğru harekete geçtik. 
Oraya vardığımızda bir grup insan, "Ya Allah, Bis-
millah, Allah-u Ekber" diye tekbirler getiriyorlardı. 
İlerleyen süreçte askerin önüne yürüyüşe geçtik. 
Bu süreçte asker, sürekli havaya ateş açıyordu. 20-

25 metre askeri geriye çektikten sonra, başların-
daki uzman çavuş "vurun" diye bir emir verdi.

O emirden sonra ilk vurulanlardanım. Vurulduk-
tan sonra sekerek kenara çekildim. İlk müdahaleyi 
oradaki insanlar yaptı ve sonrasında nasıl oldu ise 
hastanedeydim. Sonrasında aldığım haberler beni 
oldukça şaşırttı. Bizim vurulmamızın akabinde ka-
labalık iyice artmış; düşünebiliyor musunuz? Az 
önce burada insanların vurulduğu haberini alanlar, 
vurulma pahasına alanlara gelmişler. Hamdolsun 
ki sonrasında İBB önünden darbeciler temizlenmiş.

RÖPORTAJ 

Yunus Emre Avşar
Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay 

Bilimleri

Şehit Olamasak da Şahidiz
Haberleri görünce çarpılmışa dönüyoruz. Dakika-
lar ilerliyor. Kafalar karışık. Cumhurbaşkanından 
haber yok. Genelkurmay Başkanı alınmış. Biraz 

daha geçiyor. TRT’de ne idüğü belirsiz bir bildiri. 
Yetmiyor...

Ülkenin dört bir yanından acı haberler gelmeye 
devam ediyor. Bazı sivil toplum kuruluşlarından 
“sokağa çıkın” mesajları gelse de temkinli davra-
nıyoruz. Neyse ki Cumhurbaşkanımızın sağ sa-
lim olduğunu, telefonla bağlandığı bir televizyon 
programından öğreniyoruz. “Meydanlara!” diyor. 
Tereddüt yok. İniyoruz.

Önce Üsküdar’a... 7 tane tank geliyor. Manevi ha-
vasından mıdır bilmem, tanklar hiç mukavemet 
etmeden duruyor. Biriken kalabalıkla tankların 
üzerine çıkıyoruz. Biraz geçince salâlar okunuyor. 
İçli, yanık ve cesur salâlar. Sokaklar daha da ka-
labalıklaşıyor. Bir gözümüz haberlerde. Boğaziçi 
Köprüsü’nde şehitlerin olduğu haberi geliyor. Ka-
labalığın bir kısmıyla beraber köprüye gidiyoruz. 

Kimimiz araçlarla, kimimiz yürüyerek, koşarak. 
Varıyoruz.

Köprü tam bir savaş alanı. Jet ses hızını aşıyor. 
Bomba etkisi hissettirip halkı kaçırmak istiyor. 
Kaçmıyoruz. Helikopter uğruyor ara sıra. Biraz ta-
rayıp gidiyor. Bazen tank, öyle bir top atıyor ki... 
Köprüyü sallıyor. Şehitler, yaralılar... Çığlıklar ko-
parıyoruz “Allah-u Ekber!”. Zaten tankların önüne 
diz kıran G3’ler hiç susmuyor. Şehit olamasak da 
şahit oluyoruz geceye, ihanete, direnişe ve şahla-
nışa.

Aklını ve kalbini kiraya verenlerin, ihtiras ve nef-
retleri uğruna kendi memleketini ateşe verenleri 
de görüyor bu gözler. Vatan için tanklara kafa tu-
tan, helikoptere ateş eden, G3’lere meydan oku-
yanları da... “Tarih unutmaz.” derler. İhaneti de 
yazıyor, şahlanışı da. 

RÖPORTAJ 

Abdülaziz Güven 

Ayaklarımdan Vuruldum!
15 Temmuz gecesi Ankara’da kimi meydanlara git-
ti, kimi havaalanlarına gitti, kimi Kızılay merkeze 
gitti, kimi Genelkurmaya gitti. Kimisi de tankları 
durdurmak için birliğe gitti.

Ben de evden çıktım, genelkurmaya gitmeye karar 
verdim. Herkes konvoy şeklinde Genelkurmay’a 
gidiyordu. Genelkurmay’a vardığımızda korkunç 
bir manzarayla karşılaştık. Genelkurmayı bomba-
lıyorlardı.

Helikopterler ateş ediyordu. Böyle bir ortamda 
Genelkurmayın kapısına kadar gittik. Asker bize: 
‘’Uzaklaşın” dedi ve sonra ateş etmeye başladılar. 
Ben de iki ayağımdan vuruldum. Sonrasında beni 
Genelkurmay’a yakın bir hastaneye götürdüler. 
Genelkurmay’dan sabaha kadar bomba ve silah 
sesleri gelmeye devam etti. 

İnsanların kalplerinde Allah’ın verdiği şuurla oldu 
bu iş. Aksi takdirde cüret edilemeyecek olaylar 
oldu. Mermilerin üzerine koştu bu millet. Tanklarla 
dalga geçtiler adeta. Biz de evden çıkarken şehit 
olmaya diye çıktık. Bu olayın sonunu düşünme-
den çıktık. Tekrar olsa tekrar da çıkarız. Şuan iki 

ayağımın üzerine 
basamıyorum ama sürünerek de olsa çıkar gide-
rim oraya. Allah o şuuru almasın bizden. Vurulunca 
da şikâyetimiz olmadı, sakat kalırsam da olmaz 
elhamdülillah. 

RÖPORTAJ 

Onur Ayan 
Sakarya Valiliğinde Yaralananlardan

Yine Olsa, Yine Gideriz
15 Temmuz akşamı bir arkadaşımdan telefon gel-
di: “Onur Sakarya valiliğini asker ele geçirdi. Ben 
çıkıyorum. Geliyor musun?” dedi. Herhangi bir te-
reddüt yaşamadan onunla birlikte koşarak valiliğe 
gittik. Girişteki askerlerle ve bina kapısındaki as-

kerlerle arbede yaşadık. Daha sonra valilik maka-
mının bulunduğu bina önündeki kapıya doğru iler-
ledik. On, on beş kadar asker vardı. Karşılarındaki 
insan topluluğunun ilerleyişini durduramayacağını 
düşünmüş olacaklar ki ateş açmaya başladılar. 
Kimisi havaya ateş ediyordu, kimisi de insanların 
üzerlerine ateş ediyordu. 

Ateş açılır açılmaz vuruldum. Daha da acısı benimle 
beraber olan annem ve kız kardeşimde vurulmuş-
tu. O an ki çaresizlik ve sinir halini size anlatamam. 
Kendi vurulmanız bir yana, onların yaralı halini 

görmek ve koruyamamak, müdahale edememek 
nasıl bir acziyettir, mahcubiyettir ve öfkedir! Evet, 
ağabey şuan yardımcı oldunuz bana aradığım ke-
limeyi söylettiniz. Elimden bir şey gelmiyor. İnsan 
böyle çaresiz kalır ya, anlatmak istediğim o işte 
annem ve kız kardeşim yanı başımdalar ama elim-
den bir şey gelmiyor yani, bir şey yapamıyorum. 

Hamdolsun şuan hepimiz iyiyiz. Düşünüyorum da 
yine olsun, yine gideriz ağabey. Vatan sağ olsun. 

RÖPORTAJ 
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YORUM

 Yani olağanüstü şartlar altında 
meydana çıkan halkın tepkisi “ideal” 
bir noktada kalır. Durum tuhaftır: Halk 
aşağıda fakat halkın tepkileri yukarıda 
(idealde) kalır.

Peki, bu denli halkın uyanışı, direnişi, 
ayaklanması, isyanı, bekleniyorsa onu 
kim beklemiyor olabilir? 15 Temmuz 
bunun cevabını yeterince verdi. Kendi 
gözlerinde emredilen bir hayvan, bö-
cek olan halkın; tankların üstlerine çık-
ması, büyük bir cesaretle ölümü göze 
alarak vatanı savunması onların tezgâ-
hını dağıtmaya yetti.

Darbenin işbirlikçilerini de aynı bozgun 
bekliyordu: Sadece istatistik olarak 
“değer” verdikleri o halk tarafından 
çok “değerli” hesap kitapları çöplüğe 
yollandı. “Lanet olası ayak takımı”, yine 
yapacağını yapmıştı. Hesapta kitap-
ta olmayan işlerin biz en altta olanlar 
tarafından yapılmasına alışık olmaları 
gerekirken onlar için sıra dışı bir tepki 
verilmiş olması, hazmedilemez durum-
dur. Çoğu zaman halkın tehlikeli oldu-
ğu kabul edilir fakat nedense tehlikeyi 
göstereceği kabul edilemez. 

Siyasetin genel gürültüsü içinde dar-
benin devrilmesinin anlamı başkadır: 
Uluslararası güçler açısından kartlar 
alışık olmadıkları hesaplar yüzünden 

yeniden karılmaya başlandı. Bu süreçte 
büyük güçler, oyun kurucular, strate-
jistler, “biz her şeye hâkimiz” görüntü-
süne halel getirmek istemese de ger-
çekte olan başkadır.

Yani köy kahvesindeki adamın siyasi 
düşünceleri, değerlendirmesi, o elitist 
iktidar merkezleriyle şu an itibariyle 
aynıdır. Zira şartlar; yüzlerce komplo 
teoriyi, kurguyu, pratiğin belirsizliğin-
de eşitledi. Tasarlanan kurgular, biçilen 
roller ve elbiseler, olup biten şeylere 
göre hiza almaya mecbur kaldı. Farklı 
olan şey, bu güçlerin her daim darbe 
yapabilecek-yaptırabilecek biz en alt-
takilerin ise bu oyunları bozabilecek bir 
kuvveye sahip olmasıdır. 

Darbeyi devirmenin siyasal anlamı 
açıktır. Halk bunu kahramanlığın ger-
çek anlamını gös-
tererek ispatladı. 
Ucuz kahramanlık 
edebiyatı ise, dar-
be yapanlara kal-
dı. Aynı zamanda 
Post-modern bir 
çağda tankın üstü-
ne çıkmak, mermi-
lere karşı yürümek 
çok önemli bir iti-
raz olmalıydı:

Büyük anlatıların sonunu ilan edenle-
re karşı, “hakikatin ölümü”nden bah-
sedenlere karşı, insanları sadece ve 
sadece kendi istek – menfaatleriyle 
dünyayı, âlemi görmeleri gerektiğini 
söyleyenlere karşı büyük bir itirazdı bu. 
Herhangi bir dava için insanların yaşa-
ması yahut ölmesi, aslında post-mo-
derniteyi sürekli yalanlıyordu.

Hele hele darbeye karşı isyan eden, 
hem de dünya egemenlerinin himme-
tiyle yapılmaya çalışılan bir darbeye 
karşı isyan eden halkın durumu, bütün 
her şeyin aynı olasılık ve geçerliliğe sa-
hip olmadığını fazlasıyla ispat ediyor-
du. Her atılan tokadın illa yukarıdan 
“efendilerden” geleceğini sanmanın ne 
denli yanıltıcı olabildiğini darbeyi devi-
ren halk tokadıyla göstermiş oluyordu. 

Servet Kızılay

“Halk ayaklanması”, 
“Halk direnişi” 
sosyalist ve 
komünist düşüncede 
ideal ve merkezi 
bir yer işgal etse 
de aslında tüm 
düşünce mektep 
ve meşreplerince 
-o denli olmasa da- 
olumlu karşılanan 
belki beklenen bir 
durumdur. Lakin 
halkın galeyana 
gelmesi, isyan 
etmesi, direnmesi 
pratikte oldukça 
zordur.

DARBEYİ DEVİRMEK!
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