


SUNUŞ

Sevgili hemşerilerim, 

15 Temmuz 2016 yılında milli irademize karşı düzenlenen darbe girişiminin üze-
rinden dört sene geçti. Hafızalarımızda tazeliğini dün gibi koruyan 15 Temmuz 
darbe girişimine karşı, bayrak, bağımsızlık ve istikrardan yana tavır gösteren 
milletimiz, her zaman olduğu gibi o gün de ideallerinden şaşmadı. Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün, milletimizin iyi niyetini ve fedakarlığını suiistimal ederek, her 
türlü imkânı örgütleşmek, silahlanmak ve terör suçu işlemek üzere kullanma-
ya kalkışması üzerine, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde meydanlara çıktı ve iradesini muhafaza etmek için canlarını ortaya 
koydular. 

Türkiye’nin siyasî, ekonomik, askerî, ticarî ve iradî özgürlüğüne her geçen gün 
yaklaşıyor olmasından rahatsız olan ve darbeyi kendilerince çözüm yolu sayan 
dış odaklar; Irak, Afganistan, Mısır, Suriye, Yemen ve Libya gibi birçok bölge-
de kullanışlı hale getirdiği terör örgütleri ve cuntacı anlayışla ülkemizde hâki-
miyet arayışına giriştiler. Bu tabloda hesaba katamadıkları bir şey vardı… O 
da eskisinden daha güçlü bir Türkiye idi. Milletimizin devletimize olan itimadı, 
bayrağına olan sevgisi, bağımsızlığına olan düşkünlüğü bu başıbozuk planlara 
geçit vermedi.

Artık her geçen gün ideallerine daha çok yaklaşan, her alanda gelişimini sürdü-
ren, yerli ve milli hamleleriyle lider ülke Türkiye parolasına adım adım yürüyen 
ülkemizin önünde darbeler ve darbeci zihniyet engel olamayacaktır. Türkiye, 
ümidin güldüğü son diyar ve dünya mazlumlarının son sığınağıdır. 15 Temmuz 
darbe girişimine karşı bizi birleştiren sır buradadır. Bu vesileyle 15 Temmuz şe-
hitlerimizi rahmetle yâd ederken, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 
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Sakarya’da 15 Temmuz
 15 Temmuz gecesi ülkenin dört bir yanında seferber olan 
halk Sakarya’da da sokaklara dökülmüştü. Sakarya’da o gece 
cuntacılar 22.00’da Sakarya Valiliği’ne çok sayıda asker ve 
tankla giriş yaptılar.

 Darbe haberini duyar duymaz sokaklara dökülen Sakar-
ya halkı, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte hızlıca mey-
danlarda bir araya gelmeye başladı. 

 Darbecilerin valiliğe girmeye çalıştığını duyan vatandaş-
lar, 23.00 sularında Sakarya Valiliğine akın etti. 

 Valilikte bulunan askerler yaptıkları uyarının ardından ka-
labalığa ateş açmaya başladılar. 14 kişi bacaklarına ve vücut-
larına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralananlar hasta-
nelere kaldırıldı. Kalabalık Valiliğe yürümeye devam ederken, 
askerler havaya uyarı ateşi açtılar.

 Askerin üzerine yürüyen halk, askeri birliklerin kışlasına 
dönmesini söyledi. Devam eden tartışmalar sonunda askeri 
birlikler vatandaşların sert tepkileri sonrasında geri çekilmek 
zorunda kaldı. 

 Binlerce vatandaşın Sakarya Valiliğine akın etmesi sonra-
sında askerler polisler tarafından gözaltına alınarak Yenikent 
Polis Karakoluna götürüldü. 

 Vatandaşlar sabaha kadar evlerine girmedi ve nöbete de-
vam etti. 

 Çark Caddesi’ndeki Tugay’ın önü Belediyelerin iş maki-
neleriyle kapatıldı, halk etrafını sardı ve protesto gösterisini 
sürdürdü. 

 14 kişinin yaralandığı darbe girişimi Sakarya’da vatandaş 
ve polis iş birliğiyle yekvücut şekilde püskürtüldü.

 Günler boyu süren nöbetlerde Sakaryalılar meydanlara 
akın etti ve milli iradesine sahip çıktı.
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Genelkurmay’da silah sesleri duyuldu. 
Jetler Ankara’da alçak uçuşa başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan canlı ya-
yında açıklama: “Bedelini çok ağır öde-
yecekler, milletimizi meydanlara davet 
ediyorum.”

Tüm yurtta vatandaşlar darbe girişimi-
ne karşı sokaklara çıktı.

TRT yayınlarını kesen TÜRKSAT’ın Göl-
başı’ndaki tesisleri askeri helikopterlerle 
vuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü F-16’lar ve 
helikopterlerle vuruldu. 

TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve mil-
letvekilleri Genel Kurul Salonu’nda yerini 
aldı. 

Helikopterlerden Genelkurmay önünde-
ki insanların üzerine ateş açıldı. 

Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı Ka-
rargahı ve TRT Genel Müdürlüğü FE-
TÖ’cü darbeci askerlerce ele geçirildi. 

İstanbul’da Boğaziçi ve FSM köprüleri 
darbeci askerler tarafından kapatıldı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel 
Harekat Eğitim Merkezi vuruldu.

Başbakan Yıldırım’dan televizyonda 
açıklama: “Bu girişime izin verilmeye-
cektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli öde-
yeceklerdir. Askerin içinde bir grubun 
kalkışması söz konusu.”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar FETÖ’cü darbeci askerler tarafın-
dan rehin alındı. 

Milli İstihbarat Teşkilatı Kampüsüne as-
keri helikopterlerce saldırıldı. Saldırıya 
silahla karşılık verildi. 

Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Atatürk Havalimanına doğru 
hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TRT’yi işgal eden kalkışmacı askerler, 
korsan darbe bildirisi okuttu. TÜRKSAT, 
TRT’nin yayınını kesti. 
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye 
çalışan terör örgütü FETÖ mensubu 3’ü 
rütbeli, 13 asker gözaltına alındı. 

Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet 
özel harekat polislerince ele geçirildi. 
Karargahtaki Fetullahçı Terör Örgütü’ne 
mensup askerler etkisiz hale getirildi. 

HSYK, silahlı terör örgütü FETÖ üyesi 
hakim ve savcılar hakkında en ağır ted-
biri almak üzere toplandı. 

Türkiye genelinde, silahlı terör örgütü 
FETÖ üyesi 1.374 TSK personeli gözaltı-
na alındı. 

Genelkurmay Başkanlığından çıkan 
700’e yakın silahsız er ve erbaş polise 
teslim oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süre ka-
lıp ayrıldığı Marmaris’teki otele saldıran 
FETÖ’cü askerler bölgeden kaçtı. 

Başbakan Yıldırım Çankaya Köşkü’nde 
açıklama yaptı: “Demokrasi tarihinde 
milli iradeye karşı yapılmış en büyük 
darbe girişimidir. Diğer darbelerden far-
kı, bu darbe girişimine karşı vatandaşın 
vurduğu darbedir.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi, jetler tara-
fından defalarca bombalandı. 

TRT normal yayına döndü. TRT Genel 
Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalı-
şan FETÖ’cü askerler gözaltına alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’a gel-
di. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te 
konakladığı ve gece yarısı ayrıldığı otele 
helikopterlerden ateş açıldı. FETÖ üyesi 
darbeci askerler, oteli abluka altına aldı. 
Çıkan çatışmada iki polis şehit oldu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fe-
tullahçı Terör Örgütüyle irtibatlı yargı 
mensupları ve darbeci askerler hakkında 
gözaltı kararı verdi. 

FETÖ mensuplarınca, Cumhurbaşkanlığı 
külliyesinin yakınlarına 2 bomba atıldı. 
Saldırıda 5 vatandaş şehit oldu. 

Boğaziçi Köprüsü’nde halka ateş açan, 
insanları tankla ezen darbeciler halk ve 
polis tarafından etkisiz hale getirildi. 

Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına ope-
rasyon düzenlendi, Genelkurmay Başka-
nı Orgeneral Hulusi Akar kurtarıldı. 

FETÖ mensubu darbeci askerle gözaltı-
na alınmaya başlandı. 

İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen 
vatandaşların protestosu tankların önü-
ne durması üzerine polis alana hakim 
oldu. 

Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı 
havadan vuruldu. Saldırıda 50 polis şehit 
oldu.

TRT’yi ele geçirmeye kalkışan darbeciler, 
vatandaşlar ve polis tarafından etkisiz 
hale getirildi. 
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Ali Yaşar Sarıbay
Bursa Uludağ Üniversitesi

15 Temmuz’u Yaratan 
Yapısal Mekanizmalar
15 Temmuz darbe girişimi, tam “artık demokrasi-dışı müdaha-
leler bitmiştir” dendiği bir dönemde neden vuku buldu? So-
ruya cevaben, şimdiye kadar çok çeşitli anlatılar yapıldı ama 
bu anlatılar, büyük bir felakete yol açacak böyle bir girişimin 
yapısal mekanizmaları üzerine pek eğilmedi. Bu yazıda 15 Tem-
muz’a sebep olduğu, en azından o girişime zemin oluşturduğu 
düşünülen bazı yapısal mekanizmalar üzerinde durulacaktır ki, 
bu mekanizmalar da devlet-toplum ilişkisinin hassas noktala-
rıyla ilgili şekilde ele alınmıştır.

Tarihsel olarak, Türkiye’de devletin işleyiş tarzı, Kınalızâde Ali 
Efendi’nin (1511-1571) “Adalet Dairesi” şeklinde tanımladığı bir 
döngüselliğe tâbi olmuştur. Daire, servet olmadan devlet; hal-
kın refahı olmadan servet; adalet olmadan refah, devlet olma-
dan adalet ve nihayet servet olmadan devlet şeklinde tamam-
lanan geometrik bir çizgiyi oluşturur. Görüldüğü üzere, Devlet, 
bu dairenin odağındadır. Devletin bu odak konumu, onun da-
ğıtımcı işlevinin hem sebebi, hem sonucudur. Bu ise devletin 
oturduğu siyaset zemininin mahiyetini açığa vurur. Dağıtımcı 
olan bir devlet, ancak toplumdaki maddî (buna servet diyelim 
genel olarak) ve maddî olmayan (buna da statüler, mevkiler, 

unvanlar,vs. diyelim) kaynakların otorite (devlet iktidarı diye-
lim) aracılığıyla paylaştırılmasının karar mekanizması olan bir 
siyaset anlayışını esas alır.

Böyle bir siyaset anlayışı üzerinden devletin toplumla olan 
ilişkisini sağlam bir zeminde inşa etmenin teminatı merkezileş-
medir. Nitekim, tarihsel süreçte bu olgu kendini 1858 Arazi Ka-
nunnamesinde ve 1864 Vilayet Nizamnamesinde göstermiştir. 
Merkezileşme olgusu, esasen devletin topluma nüfuz etme 
kanallarını tesis etmesiyle alâkalı bir husustur. Tarih ve siyaset 
sosyoloğu Michael Mann’e başvurarak söyleyecek olursak; 
devlet topluma ya “zor kullanıcı iktidar” kanalını döşeyerek, 
ya da “altyapısal iktidar” uygulayarak nüfuz etme imkânına 
sahiptir. “Zor kullanıcı iktidar”; yönetici elitlerin toplum kesim-
leriyle rutin ve kurumsallaşmış pazarlıklara gerek duymadan 
muktedir olduklarını gösterme kapasitesidir. “Altyapısal ikti-
darı” ise, devletin topluma nüfuz edebilme ve siyasi kararları 
geniş kesimler üzerinde uygulayabilme kabiliyetidir. Michael 
Mann’a göre, modern devletler zor kullanıcı olarak zayıf, altya-
pısal olarak güçlüdürler. 
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Bu tespitin, Türkiye için tersinin doğru olduğunu düşünüyo-
rum: Türkiye’de devlet tarihsel ve siyasi kültür olarak zor kul-
lanıcı biçimde güçlü; altyapısal olarak zayıftır. Bunun sebebi ise 
modernleşme sürecinin yarattığı yapısal bozulmadır. Yukarıda 
bahsettiğim merkezileşme olgusu, modernleşme sürecinde 
ilerledikçe-zorunlu reformlar aracılığıyla-siyasi yapıyı adem-i 
merkezileşme yönüne sevk etmiş ve başkalaştırmıştır. Aynı 
şekilde, sosyal yapıda “bireyleşme” diyebileceğimiz bir başka-
laşma kendini hissettirmeye başlamıştır. Söz konusu iki baş-
kalaşmayı paralel düşündüğümüzde, Adalet Dairesi’nin odağı 
olan devlet, merkezi konumunu kaybetme riski karşısında “zor 
kullanıcı iktidar” uygulama yoluna sapmıştır. Fakat, böyle bir 
iktidarı kullanma kapasitesi, aslında iktidarın şu dört kayna-
ğını (gene Mann’a başvuruyorum) koordine etmeyi zorunlu 
kılmaktaydı. Bu kaynaklar, siyasal, askeri, ideolojik, ekonomik 
nitelikteydi. 

Osmanlı, çöküşe geçtiğinde söz konusu kaynakları biraraya 
getirebilecek güçten yoksundu; belki kullanabileceği en önemli 
kaynak ideoloji idi; o da “bu devlet nasıl kurtarılabilir?” soru-
suna cevap teşkil eden bir bütünsellikten yoksun ve klikleşmiş 
haldeydi (Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık vs. gibi). 
Bu doğrultuda, devletin Adalet Dairesi’ndeki işlevsel yüküm-
lüğü zayıflatılmış, segmanter bir sosyal ve siyasi yapının teşkili, 
devlet siyasetinde rol ifa eden, ilâveten o role heveslenen han-
gi grupsa, onun kendisini “DEVLET BENİM” tavrına muadil bir 
konum için iştihanı kabartmıştır. Bu ise devletin zor kullanıcı 
iktidarını pekiştirmesi kadar; rakip grupları da aynı tür ikti-
dara tâlip hâle getirmiştir. Unutulan nokta ise devletin, siya-
sal-olanın kendini gösterdiği yegâne biçime tekabül etmediği 
olmuştur. Devletin kendisinin ele geçirilmesi gereken stratejik 
bir mekân olması; yönetici elitlerin (iktidarda olanlar ile dışın-
da kalanlar) arasındaki çekişmenin sadece söz konusu mekâna 
özgü vuku bulduğu gibi bir yanlış varsayıma dayandırılmıştır. 
Oysa, devletin topluma nüfuzu kadar, toplumun da devlete 
nüfuz etmesi söz konusudur ve bu da bahsettiğimiz iktidar 
kaynaklarını koordineli şekilde kullanma kabiliyetine veya des-
teğine sahip grupların becermeye yeltenecekleri bir şeydir. 

Bununla beraber, belirtmek gerekir ki, 15 Temmuz darbe girişi-
minin, aynı iktidar kaynaklarının küresel çapta koordineli şekil-
de kullanıldığı bir dönemle bağlantılı olmasıdır. Bundan kastım, 
Carl Schmitt’in “Küresel İç Savaş” (Weltbürgerkrieg) dediği, 

“yeni düşmanların” ve “yeni düşmanlık algılarının” yaratıldı-
ğı olgunun varlığıdır ve bu olgu devlet-dışı unsurlar arasında 
vuku bulmakta; bölgesel/küresel siyasi dizaynlar için iktidar 
ağlarının içine uygun olan sosyal iktidar sahibi grupları da ko-
layca dâhil edebilmektedir.

Herhangi bir iktidar, devletin dağıtımcı işlevini ifa ederken, 
Adalet Dairesi dâhilinde tam bir işleyişi, iktidarın dört kayna-
ğını, vesayetçi anlayış karşısında örtüştürme zorunluluğundan 
dolayı gerçekleştiremeyebilir. Fakat, meselelere giderek devlet 
odaklı bakar hale gelmesi, o iktidarın en başta ideolojik pay-
daşlığın, bir sosyal iktidar unsuru olarak iştahlı bir rakip doğu-
rabileceğini kestirememe olasılığını da her ân zuhur ettirebilir. 
Bu tür bir rakip, Küresell İç Savaş’ın paydaşlığını tercih ederek 
siyasi riskli yüzünü 15 Temmuz’da fiilen göstermiştir.

Bu, her şeyden önce, demokrasinin geniş bir tabana otur-
tulması, devlet iktidarı paydaşlarının âzami derecede artı-
rılmasına engel teşkil etmiştir. Bir başka ifadeyle, altyapısal 
iktidarın tahkim edilmesinin önüne geçmiştir. Öte yandan, 15 
Temmuz’un yarattığı haklı şüphecilikle toplum kesimleriyle 
rutin ve kurumsallaşmış müzakereler sekteye uğratılmıştır. Bu 
gerçekleştiğinde ise demokrasinin zayıflayarak, rakip sosyal 
iktidar unsurlarını, Küresel İç Savaş’ın aktörlerine dönüşmesi-
nin zemininin kendiliğinden döşenmiş olacağı ihtimali potan-
siyel tehlike olarak mevcudiyetini koruma hevesi yaratmış; 
dahası, yapısal mekanizmalara sızma isteklerini tamamen 
köreltmemiştir. Bunun önüne tamamen geçmek ise altyapısal 
iktidarın tahkim edici politikalarını hayata geçirmekle, dolayı-
sıyla 15 Temmuz’a direniş bilincini taze tutmakla mümkün gö-
rünmektedir.
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Darbeciliğin Psikolojisi
Toplum olarak bir türlü başımızı kurtaramadığımız darbecilik, 
cumhuriyetimizin vesayet sistemi olarak kurulmasıyla yakın-
dan bağlantılı. Darbecilerin psikolojisini de vesayet sistemi be-
lirliyor. 

Cumhuriyetimizin meşruiyeti kesinlikle tartışmasızdır. Ama bu 
gerçek, kuruluş felsefemizde bir açmaz olduğunu söylememize 
mani değil. Bir yandan hem egemenliğin kayıtsız şartsız mil-
letle olduğu ileri sürülüyor bir yandan da vesayetçi bir sistem 
öngörülüyor, cumhuriyetin ancak asker-sivil bürokratik vâsiler 
aracılığıyla sürdürülmesinin zorunluluğu kaziye olarak kabul 
ediliyordu. Tamamen topluma güvenilemezdi zira onu yönlen-
diren düşünce ve inançlar, geri kalmamızın esas nedeni olarak 
görülüyordu. Bir an önce asrın icaplarına uyum sağlanarak 
toplumun içine düştüğü gerilikten kurtarılması gerekir diye 
akıl yürütülüyordu.

Cumhuriyetimizin bir vesayet sistemi olarak kurulmasında-
ki bir başka sosyopsikolojik unsur, bölünme korkusu ve beka 
kaygısıydı ve bunu anlamak da zor değildi. Cumhuriyet dönemi 
boyunca vasiler, kendi şüpheci ruh hallerinden kaynaklanan 
korku ve kaygıyla dış ve iç düşmanlar saptadılar, topluma hep 
bu “öcü”leri göstererek siyasal algıyı şekillendirdiler. Onlar için 
millet, istek ve ihtiyaçları, belirli bir tarihe ve geleneğe yaslanan 
kimlikleri olan hür insanlardan müteşekkil ergin bir topluluk 
değil, “komünizm”, “bölücülük”, “irtica” gibi tehlikelerden ko-
runması gereken bu nedenle resmî ideolojiden hiç dışarı çıkma-
ması gereken bir çocuk kitlesiydi. Rejim, çocuğun ebeveynine 
bağlılığına benzer bir psikolojik manevrayla ayakta tutulmaya 
çalışıldı; topluma sürekli olarak “dışarıda o kadar çok tehlikeler 
var ki, benden habersiz sokağa bile çıkma” denildi. Tıpkı “ne 
yapıyorsam senin için yapıyorum” diyen baskıcı ebeveynin 
yaptığı gibi toplumun maruz bırakıldığı baskılar meşrulaştırıldı. 

Ama bunlar meselenin yalnızca bir yüzü, cumhuriyetimizin si-
yasal tarihinin bir de demokratik yüzü var. Bu iki kesim ara-
sındaki mücadele hep süregeldi. Demokrasiden yana olanlar, 
çok-partili sistem ve toplumun çağdaş bir dünyanın icaplarına 

uygun ileri bir demokrasi için çabalarken, gerçek bir vesayet 
sisteminden yana olanlar toplumumuzun demokrasi mücade-
lesi yol aldıkça vesayetçiliklerini darbeciliğe çevirmekte bir beis 
görmediler. Vesayetçilik ve darbecilik zaten birbirinin mütem-
mim cüzleriydi.

Darbeci, sisteminin ne pahasına olursa olsun korunmasına inan-
mış vesayetçidir! Darbeci, hepimizin yakından bildiği, gündelik 
hayatta örneğini çokça gördüğümüz bir kişiliğe sahiptir. En öne 
çıkan özelliği, her şeyi kendisinin bildiğini, toplumun güdülmesi 
gereken bir sürü olduğunu düşünmesidir. Darbeciler, ülkenin 
nasıl kurtulacağının yegâne reçetesinin kendi kafalarının içinde 
olduğu saçmalığına inanacak kadar kendilerine ve güce tapı-
nırlar. Bu “her şeyi ben bilirim”cilikleri, toplumu küçümseyen 
tavırları onları sevimsiz, ruhsuz bir çehreye büründürür. 

Erol Göka
Psikiyatr, Yazar

8TEMMUZ 2020



Darbecilerin ikinci özellikleri, şüpheci ve vicdansız oluşlarıdır: 
Herkesten kendilerine karşı oldukları konusunda şüphelenirler 
–ki aslında haklıdırlar, kimse onları gerçekte sevmemektedir- 
ve şüphelerini yatıştırmak için olmadık zulümlere başvururlar 
ve yaptıklarından asla suçluluk ve vicdan azabı duymazlar, zu-
lümlerini hep meşru görürler. 

Zihniyet dünyalarındaki benzerliğin yanı sıra bu ruhsal yapı 
tüm darbeciler silsilesinde görülür. Darbeci kişiliğin kendine ve 
güce tapınan ben bilirimciliği, şüpheciliği ve despotluğu, tüm 
darbeciler için söz konusudur. Hepsi de toplumu küçümseme, 
aşağılama, çocuk olarak algılama konusunda hemfikirdirler. 
Darbecilerin tamamı, dar kafalı, demokrasi ve toplum düşmanı 
ideolojik fanatiklerdir.

Doğru, 15 Temmuz darbesi, öncekilerden epeyce farklar içeri-
yor. Bunların dinamosu “Fetö” denilen, kendini güya yüce di-
nimize nispet etmeye çalışan, spritüel bir cinnet topluluğu. Bu 
darbeyi planlayan esas aklın, başarıdan ziyade ülkeyi Suriye 
benzeri bir iç savaşı hedeflediği de ayan beyan. Ama farklılıklar, 
sadece görünüşte. Bu spritüel cinnet darbecileri ile önceki dar-
becileri aynı kumaştan dokunmuşlar. O yüzden Genel Kurmay 

Başkanı’nı kendileriyle birlikte olmaya çağırırlarken sordukları 
soru “: Kenan evren olacak mısın?”dır!

FETÖ, diğer darbecilerle aynı kumaştan ama aralarındaki mü-
him bir fark da kesin “İhanet” noktasında.“İhanet” ve hain” söz-
lerinin iktidara ve şartlara bağımlı olduğunu bildiğimden elim-
den geldiğince bu sözleri kullanmamaya gayret ederim ama 
FETÖ olgusu, bize başka yol bırakmıyor. FETÖ’yü “ihanet”ten 
başka ifade edebilecek bir söz yok. “Militan ezoterizm” ve “spi-
ritüel cinnet” gibi kavramlarla formüle etmeye çalıştığım bu 
yapının, aslında en net tanımlayıcısı, “ihanet”. Bu toplumu bir 
arada tutan ne varsa yıkmaya, “maya”yı bozmaya, ortak ak-
lın simgesi olan devleti gayri-meşru ve gayri-ahlaki yollarla ele 
geçirmeye, devletin silahını halka çevirmeye ve milleti birbirine 
düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya dönük faaliyetlerine 
yakışan bir başka kavram daha bilmiyorum. 

Darbecilik üzerine çok düşünmeliyiz ama FETÖ ihanet şebeke-
si, nasıl bu topraklardan, içimizden ortaya çıktı bunu daha çok 
düşünmek zorundayız.
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15 Temmuz Direnişi,
Diriliş Ruhuna Dönüştürülmeli
15 Temmuz, NATO’nun FETÖ eliyle gerçekleştirdiği bir darbe ve 
işgal girişimiydi.

Bin yıl adalet, hakkaniyet ve kardeşliğin yeryüzünde hâkim ol-
ması için mücahede eden, mücadele veren bu toprakların çile-
keş insanlarının nihâî olarak tarihe gömülme saldırısıydı.

Ama bu toplum, bu saldırıyı, destansı bir direnişle püskürttü ve 
tarih yazdı.

Bize düşen, 15 Temmuz gecesi tankların önünde dimdik dura-
rak yazdığımız destansı tarihi, ortaya koyduğumuz tarihî dire-
nişi, bir diriliş ruhuna dönüştürerek tarih yapmaktır.

15 TEMMUZ DESTANININ İÇİNİN BOŞALTILMASINA İZİN 
VERİLMEMELİ!

15 Temmuz darbe ve işgal girişimi başarıya ulaşsaydı, bu ül-
kenin nasıl paramparça edileceği, bize bel bağlayan, dua eden 
mazlumların umudunun nasıl söndürüleceği, 15 Temmuz gece-
si, ortaya koyduğumuz direnişin, tarihin akışını değiştiren nasıl 
büyük bir hâdise olduğu bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor.

15 Temmuz direnişini, diriliş ruhuna dönüştürmemiz gerekiyor.

Bu nedenle, 15 Temmuz destanını anarken, bu ruhla hareket 
etmemiz gerekiyor.

15 Temmuz Destanı, şehitlerimizin ruhunu rencide edecek pes-
paye konserlerle, içi boş, anlamsız nutuklarla, ruhsuz etkinlik-
lerle kutlanırsa 15 Temmuz Ruhu katledilir.

Bu ruhu diri tutacak, yarınları kuracak bir ruhla anılmalı, hatır-
lanmalı, canlı tutulmalı 15 Temmuz direniş destanı. Ve sadece 
bu toprakların değil, bütün mazlum coğrafyaların direnişinin 
miladı olan bu destan, uzun soluklu bir diriliş ruhuna, diriliş 
hamlesine dönüştürülmeli.

Unutmayalım:

15 Temmuz, İslâm dünyasının kan gölüne dönüştürüldüğü, me-
deniyet-kurucu şehirlerimizin harabeye çevrildiği, işgallerin, 
katliamların, gözyaşının arş-ı âlâyı titrettiği, bütün umutların 
söndüğü bir kış mevsiminde, dünyanın bütün mazlumlarının 
gözlerini, bin yıl adaletin, hakkaniyetin, sulhün ve selâmetin 
bayrağını üç kıtaya yayan bu toprakların çilekeş insanlarına, 
Anadolu kıtası büyüklüğünde bir coğrafyaya çevirdikleri bir 
zaman diliminde, İslâm dünyasının ve bütün mazlumların umu-
dunu yeşerten bu toplumun bütün emperyalistlere karşı top-
yekûn direniş ve mazlumlara umut oluş destanıdır.

15 TEMMUZ SALDIRISI, İKİ ASIR SÜREN HESAPLAŞMA-
NIN SON PERDESİYDİ!

15 Temmuz saldırısı, iki asır süren hesaplaşmanın, saldırılar dizi-
sinin son perdesiydi.

İki asır önce, Mithat Paşa’lar, Âlî Paşa’lar ve Fuat Paşa’lar gibi 
İngilizlere çalışan ihanet çeteleriyle Osmanlı içerden ele geçiril-
meye ve çökertilmeye çalışıldı.

Yusuf Kaplan
Yazar / Yenişafak
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1908’de komitacılar devleti ele geçirdiler.

İngilizlerin İslâm dünyası üzerinde uygulamak üzere geliştirdik-
leri iki büyük projesi vardı.

Birincisi, tarih yapan bir aktör olarak İslâm’ı tarihten uzaklaştır-
mak: Osmanlı’yı durdurarak, Müslüman Hindistan’ı parampar-
ça ederek bu birinci projeyi başardılar.

İngilizlerin ikinci projesi, Müslüman toplumları İslâm’dan uzak-
laştırma projesiydi.

İslâm’ı hayattan uzaklaştırarak, mümkünse Budizm, Hinduizm, 
Taoizm gibi fosilleştirmekti bu.

Bunun için İslâm dünyasında iki paralel din icat ettiler: Arap 
dünyasında Vehhabilik, Hint dünyasında Kadıyanilik.

Vehhabilik üzerinden selefsizlik / köksüzlük demek olan ne-
o-selefilik ve terör örgütlerini icat ederek İslâm’ı terörle özdeş-
leştirmeye çalıştılar. Bunu da büyük ölçüde başardılar.

Bu projeyle birlikte İslâm’ı protestanlaştırmak, hayattan uzak-
laştırmak amacıyla iki asır önce Kadiyaniliği icat ettiler.

FETÖ ile Kadiyaniliği karşılaştırın, FETÖ’nün nasıl bir İslâm’ı 
protestanlaştırma projesi olduğunu görecek, benzerliklerden 
ötürü küçük dilinizi yutacaksınız.

15 TEMMUZ DİRENİŞİNİ DİRİLİŞ RUHUNA DÖNÜŞTÜR-
MELİYİZ...

Şunu aslâ unutmayalım: İslâm, bu toplumun yegâne omurgası 
ve tarih-yapıcı ruhudur.

İslâm’ı kaybedersek, hiç bir şeyi kazanamayız: Bu ülkeyi, em-
peryalistlere, leş kargalarına dekor yapmış oluruz. Emperya-
listlerin emellerini gerçekleştirmelerinin önünü sonuna kadar 
açmış oluruz.

Ki, bu, bu toplumun intiharı demektir.

Yine bu, emperyalistlerin dünya üzerinde mutlak hegemonya 
kurmalarının önündeki en büyük engelin kaldırılması -yani me-
deniyet iddialarıyla kuşanacak müslüman bir Türkiye’nin tarih-
ten silinmesi- demektir.

15 Temmuz direnişi, bir milattır: Emperyalistlere ve uşaklarına 
verilmiş tarihî ve destansı bir cevaptır.

15 Temmuz direnişi, iki asırdır, sürüklendiğimiz cendereden 
çıkmamız, devleti ele geçirerek bu toplumun ruhköklerini yok 
etmeye çalışan şebekelerin elinden devleti kurtarmamız ve 
devletle milletin aynı hedeflerde buluşmasını sağlayarak tarihî 
bir yürüyüşü başlatmamız demektir.

O yüzden 15 Temmuz direnişini, bir diriliş ruhuna dönüştürmek 
zorundayız. Vesselâm
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15 Temmuz’un üzerinden dört sene geçti, ağır bir süreç 
yaşadık, bu darbe kalkışmasını diğer darbelerden ayıran 
neydi?

Darbeleri birbirinden ayırmak, bir yanıyla tuzak. Tamam, 15 
Temmuz’da halkın üzerine savaş uçakları ve tankları sürdüler, 
katliam yaptılar. Elbette bu yanıyla çok farklı diğerlerinden. 
Ama 15 Temmuz’u “işgal girişimi” diğerlerini “darbe” olarak 
nitelendirip tefrik edersek ,zımnen de olsa “darbenin ehven-i 
şerri” zihniyetine kapı aralar bu. 

27 Mayıs’ta Başbakan ve 2 Bakan ipe çekildi. Korkunçtur ner-
den baksanız...28 Şubat post-modern darbesi öncesinde de 
Garnizon çıktısı manşetleri hatırlayalım. Özelikle “Gerekirse 
silah bile kullanırız” manşetini... Soralım şimdi: Kime karşı kul-
lanacaktılar o silahları? Bakınız, 12 Eylül darbesi için de aynı şeyi 
söyleyebiliriz. Şayet halk direnseydi, katliam yapmayacakları-
nın garantisini kimse veremezdi.

15 Temmuz’u diğer darbelerden ayıran şey bu aziz milletin dire-
nişidir. 27 Mayıs’ta bu ülkede Başbakan astılar koca ülkede bir 
meczup bile ayağa kalkıp direnmedi ama 15 Temmuz’da bu aziz 
millet tankların altında yattı. Bu zaman içinde bu aziz milletin 
müthiş zihniyet devrimdir.

Sonuç itibariyle, darbe darbedir ve tüm darbeler ayağımızın 
bodrumundadır

Bu kalkışmaya heveslenenler böyle bir direnişle karşıla-
şacağını elbette tahmin edemedi. Milletimizi bu direnişe 
iten etkenler sizce nelerdir?

Öncelikle toplumsal hafıza. Ki bu her zaman vardı. Ne zaman 
bu ülke adına güzel bir atılım gündeme gelse, “Yaptırmazlar” 
denir ya, tek başına bu bile toplumsal hafıza göstergesidir. 
Ama çekinik bir halin de ifadesidir. “Yaptırmazlar” ifadesinden 

“Yapacağız!” kararlılığına ve sorumluluk alışverişine geçmediği 
sürece arazide bir karşılığı olmayan bir toplumsal hafızaydı bu. 
15 Temmuz direnişi,  “Yaptırmazlar” deyip seyretmek yerine 
“Yapacağız” diyerek inisiyatif alma sorumluluğudur. Zihniyet 
devrimi dediğim de budur zaten. Bu devrim sabahtan akşama 
olmadı tabi. Bu millet, “Ağır acılı sulardan” geçti, Başbakan’ının 
asıldığını gördü. 28 Şubat’a merhum Erbakan’a omuz vurup 
“Pezevenk” diye hakaret edenleri gördü. Bir şiir okudu diye Er-
doğan’ı nasıl hapse attıklarını gördü. 2007’de AK Parti’yi kapat-
ma girişimini gördü. 17 -25 Aralık’ta Fetullah’ın “teknik nakavt” 
tesmiye ettiği darbe girişimini gördü. Ki, bu darbe girişimine 
hiçbir siyasi lider ve hükümet dayanamazdı. Bu aziz millet Er-
doğan’ı adeta yağlı urganın altında koştu aldı. Aynı şekilde 15 
Temmuz’da da Erdoğan “ölümüne” direndi, bu aziz millet de 
bu direnişe “ölümüne” omzu verdi. Yaptırmak istemeyenle-
re, yani, “Yeniden Büyük Türkiye”ye engel olmak isteyenlere 
geçit vermedi. Bunda Erdoğan’a güven duymalarının elbette 
belirleyici etkisi vardı. Kendilerini yarı yolda bırakmayacağını 
biliyorlardı.

Salih Tuna ile
15 Temmuz Üzerine

RÖPORTAJ
Bilal Işıkakdoğan
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Gelinen noktada Türkiye her geçen gün çok farklı saha-
larda gelişim göstermekte. Bu durumda 15 Temmuz’un 
perde arkasında kalanlar, Türkiye’nin gelecekteki konu-
mundan rahatsız olup yeni senaryolar üretebilir mi?

Sabah gazetesindeki köşe yazılarımda da sıklıkla dile getir-
meye çalışıyorum: Hiçbir zaman vaz geçmeyecekler! Zaten 
vaz geçmediler de. Sadece şekil değiştirdiler. Değişik kalplara 
girerek aynı hedefe sinsi şekilde yürüyorlar. Lütfen 15 Temmuz 
öncesini hatırlayalım. O dönemde kimi nasıl hedef almışlarsa 
şimdilerde de aynı şekilde devam ediyorlar. Muhalefet elbet-
te olacak. Ama 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenlerin 
yegane umudu haline gelmeyecek. Dahası FETÖ için “Adalet” 
yürüyüşleri yapmayacak. Muhalefet en sert şekilde iktidarı 
eleştirecek. Ama müstevlilerin “açtıkları yolda gösterdikleri 
ülküde” yürümeyecek... RAND’ın son raporu muhalefetin nasıl 
hareket etmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Yazık ki muha-
lefet pek farklı hareket etmiyor.  Uzun lafın kısası, yeni senar-
yolar ürettiler de uygulamaya bile geçtiler. Elan yaşadığımız 
budur. Haliyle millet teyakkuzda olmalı, özellikle de fitne/ fesat 
hareketlerine çok dikkat etmeli. Tam bağımsızlık yolunda ke-
sintisiz direnişten başka çare yoktur.  

15 Temmuz başta ABD olmak üzere AB üyesi ve BM üyesi 
ülkelerinin sınırlı(yetersiz)tepkisinin yanı sıra,  pratikte 
terörle mücadele noktasında oldukça zaafiyet içerisinde. 

En azından şunu daha rahat söyleyebiliriz ki bir müttefik 
gibi bu konuda samimi değiller ve başka ajandaları var. 
Sonuç itibariyle artık çözümsüz bir AB ve BM’ye karşı 
Türkiye’den nasıl bir pozisyon almasını bekliyorsunuz?

15 Temmuz darbesine karşı bu aziz millet çıplak ellerle direnip 
zafer elde edince mecburen ve göstermelik bir tepki gösterdi-
ler. Ama FETÖ elebaşı dahil darbecilere hâlâ yardım ve yataklık 
ediyorlar. AB İngiltere’nin ayrılmasından sonra zaten eski AB 
değildir. Türkiye’ye hiçbir zaman AB’de yer yoktu. Türkiye artık 
AB’de kendisine yer aramakla vakit kaybedecek değildir. Tür-
kiye diklenmeden ama dik durarak, hamasete prim vermeden 
ama kendine olan inancını da kaybetmeden, sabrederek, kısa 
ve uzun vadeli planlar yaparak azimle yoluna devem etmeli-
dir. Dış politika da durağanlık kaldırmaz. Mesela, BAE ve Suudi 
Arabistan Akdeniz’de Türkiye’ye karşı hasmane tutum takınır-
ken, Suriye’de karşı karşıya geldiğimiz İran Akdeniz’de yanımız-
da olduğunu deklere etti. Demem o ki hem ilkeli olmak hem de 
mevzi durumlara ayak uydurmak zorundayız. 

15 Temmuz Kalkışmasının 4. senesindeyiz ve şu soruyu 
çok rahat sorabiliriz diye düşünüyoruz. Cumhuriyet ta-
rihinde bir başka benzeri olmayan bu kalkışmanın Tür-
kiye’nin toplum yapısı üzerinde ne gibi değişim ve dönü-
şümlere sebebiyet verdiğinden bahsedebiliriz?

15 Temmuz sonrasında toplumsal fay hatlarında (en azından, 
müstevlilerin açık işbirlikçilerine karşı) belirli bir yakınlaşma ol-
ması beklenirdi. Tam tersi gerçekleşti. İlk günden değil elbette. 
İlk yılda “tiyatro” veya “ kontrollü darbe” diyerek 15 Temmuz 
direnişini  itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Sonra özellikle de diji-
tal medya üzerinden korkunç bir hibrit savaş yürüttüler. Buna 
mukabil, gladyoya karşı, vatanın bekasını önceleyen ittifaklar 
da oluşmadı değil. Ne ki bu ittifakın karşısında 15 Temmuz ön-
cesinden daha şedit ve nefretle malul bir cephe var. Bu bile 15 
Temmuz’u kalkışmasını gerçekleştirenlerin yapısını / harici ve 
dahili paydaşlarını gösteren bir durumdur. 

Agah olmak zorundayız.
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Yapımcılığını Serdivan Belediyesi ve Fikir Sanat Akademisi’nin üstlendiği Cephe Sa-
karya Belgeseli 15 Temmuz 2016 gecesi Sakarya’da yaşanan hadiseleri ele alıyor. 
Belgeselde, Sakarya valiliğinin darbeci askerler tarafından işgalini konu edinen gö-
rüntüler başta olmak üzere birçok isimle yapılmış röportajlar yer alıyor. 15 Temmuz 
gecesi Sakarya’da yaşanan olayları farklı boyutlarıyla yansıtan belgeselde şanlı di-
renişte yer alan tanıkların ve gazilerin anlattıkları hain kalkışmada yaşananları tüm 
çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. 

Belgeseli izlemek isteyenler Fikir ve Sanat Akademisi Youtube kanalını ziyaret ede-
bilirler. 
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Vatan, sâdece toprak ve bayraktan ibâret değildir. Vatan; kıyâ-
fetimiz, örfümüz-âdetlerimiz, mutfağımız, toprağımıza âit her 
türlü ürün, hem millî hem de beynelmilel mecrâdaki sporumuz, 
lisânımız, hattâ yüz-yıllardır benimseyip şiirler yazdığımız lisâ-
nımız ve dahi bize âit olanla birlikte kendimize mâl-eylediğimiz 
her türlü sanatımızdır; ki en önde geleni mûsıkîdir. 

Müzik, derdimizi-sevincimizi anlatırken, aşkımızı îtirâf eder-
ken, düğün-derneğimizde, cenâzemizde, savaşta, millî propa-
gandamızda, dînî duygularımızı ifâde ederken ve dahi dînimizi 
yayma çabamızda; vel-hâsıl-ı kelâm doğduğumuzda kulağımı-
za okunan ezandan, göçtüğümüzü haber veren salâya kadar 
bütün hayâtımız boyunca birlikte yaşadığımız en başta gelen 
sanattır. İşte bu sebeple devletlerin ve o devletlere âit millet-
lerin hür ve kendileri gibi yaşamaları; tam-bağımsızlıklarının 
temâdisine garanti olan anâsırın en önemli unsurudur mûsıkî.
Ve elbette; sözlü müziğin temeli “edebiyât” yâni lisânımız.

Mûsıkî ile lisânın; milletleri maksat edinilen mecrâya sürükle-
me gücü, kanaatimizce dolu barajdan serbest bırakılan suyun 
gücü gibidir, kontrollü sevk ve idâre edilmezse  sel olur da can 
alır Allah muhafaza.

Anadolu’nun Türkleştirilmesi ve İslâmlaştırılması için yazılan 
propaganda şarkılarının müzik cümleleri, maksat hâsıl olduk-
tan sonra unutulmamış; lisânı; güftesi değiştirilerek aşk şarkı-
larına dönüştürülmüştür. Lisânın şiiriyeti, hassasiyeti, üslûbu 
ve doğru kullanımı, insanı güzel hasletlere sevk eder. Kötüden; 
çirkin ve zararlı olandan men etmesi ise, bir neslin vatana–mil-
llete hayırlı olması için elzemdir. Siz hiç Itrî, Zekâi Dede, Hacı 
Ârif Bey, Yesâri Âsım Arsoy, Cevdet Çağla, Selâhaddin İçli veyâ 
Mozart, Hendel, Caykovski dinlerken kendini bile-isteye jiletle 
yaralayan bir genç gördünüz mü? Hâşâ mine’l huzûr; ineklerin 
bile güzel-düzgün müzik dinlerken daha verimli oldukları de-
neylerle bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Evdeki kedilerimin Ni-
yazi Sayın-Necdet Yaşar ikilisinden saz eseri dinlerken çalışma 
odama gelip bir köşede sessizce kıvrıldıklarına ve işim bitip de 
televizyonda haberleri açtığımda veyâ reklamlar başladığında 
nasıl kaçıştıklarının şâhidiyim. Bu sebeple şiddet ve acıtasyo-

nun ifâde tarzı olan “arabesk” insan ve toplum için zararlıdır. Bir 
çeşit virüstür ki girdiği bünyede iyinin yeşermesine izin vermez. 

İslâm Tasavvufunun yeşertilip, Müslümanları iyi birer kul olma-
ya sevk eden tekkelerde icrâ edilen müzikle; ya bir Âyet; veyâ 
bir Hadis tefsîri olan kelâm-ı kibar söylenmiştir. Müzikle ifâde-
nin gücü maksatlı kullanılmıştır yâni. 

Gerçi devletin aslî vazîfelerindendir; lâkin, çocukların 3 ile 5 yaş 
arasında gelişen zevkinin yüksek seviyesi için, anneler evde iş 
yaparken, babalar ise bir meşgûliyetlerine peyrevlik eden mû-
sıkî ile terbiye yoluna baş-vurmuştur; bilerek yada bilmeyerek.. 

Bütün bu esbâbdan, emperyalizm kendine köle etmeyi amaç 
edindiği milletlerin benliğinde peydâh ettiği ve yaşatıp büyüt-
mek için çok para harcadığı virüsleri palazlandırmaya, önce 
müzik sanatını; bu yolla lisânını ve ahlakî değerleri ile dînine 
kadar uzanan bir dejenerasyon operasyonu yapar. Bu yolda, 
yere-batasıca enerjilerini; köksüz milletler için boşuna harca-
maz elbette. Çünkü onları, ya kabîle kavgaları ya da cehâletin 
neticesindeki yoksulluklarını kullanarak kolayca halleder ve 
sömürür. Lâkin Türk Milleti gibi kökü olan ve sağlam temelli 
devlet geleneği ile korunmuş bir müzik sanatına sâhip olan mil-
letler için daha planlı, ve uzun zamana yayılmış planlı çalışmalar 
yapar.

TARİHE NOT DÜŞMEK LÂZIM:

70’li yıllardı; bir sohbetimizde merhûm Cinuçen Tanrıkorur, şöy-
le bir cümle kurmuştu. “-II.Mahmud, Yeniçeri Ocağı’nın varlığı-
nı bitirirken, Mehterhâne’nin de kapanmasına sebep olmakla, 
Türk Müziği tarihine kap-kara harflerle yazılmıştır!..” Ben o 
gün de bu görüşe katılmamıştım, bugün de fikrim aynıdır. Zîrâ 
Sultân II.Mahmud, iyi bir mûsıkî-şinas olarak bu ithâmı hak-et-
memekle; Osmanlı’nın üzerine katar-katar gelen Avrupa kültür 
emperyalizmi krizini ince manevralarla geçiştirmiştir.. Mızıka-i 
Hümâyûn’un kuruluşu ve Fransız baskısına rağmen iki İtalyan 
müzisyenini Saray’a getirterek onlara “Paşa”lık rütbesi verme-
si; her ne kadar İsmâil Dede’yi üzdüyse de, yapılacak daha akıl-

Sanatın Emperyalizmle İmtihanı

Mustafa Doğan Dikmen
TRT İstanbul Radyo Sanatçısı
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lıca bir manevra olmadığının farkına hâlâ varılamadı!.. Vaka-i 
Hayriye başka bir meseledir.

Sözün özü, emperyalizmin Osmanlı ve devamındaki genç 
Cumhûriyet üzerindeki oyunları zannedilenden çok daha eski 
zamanlarda başlamıştır. Çünkü bu tek dişi kalmış canavar iyi 
bilir ki, Türkler gibi göçebe hayattan bir cihân imparatorluğu 
kurmuş köklü milletler ne harp meydanında, ne de fitne hesap-
ları ile kolay-kolay dize gelmezler. Lâkin benliklerini; onları bir 
vatana bağlayan anasırın; yâni kültür unsurlarının içine yabancı 
virüsler sokarlarsa; uzun vadede de olsa; çökertemeseler bile 
dize getirebilirler. 

Emperyalizmin kültür-dejenerasyonu değirmenine, her-za-
man; savaş açtığı milletin sözüm-ona vatan-severleri(!) su ta-
şırlar maalesef!..

Cumhûriyet’in ilk siyâsî kadroları içinde yer alan bir-kısım zevât, 
Türk Müziği’nin içinde bulunduğu gayr-ı nizâmi ve kendi müzi-
ğinin geleceğini düşünmeden; sâdece şöhretleri için çalışarak 
Türk Müziği’nin hak etmediği kadar kötü icrâları ile ortalıkta 
arz-ı endâm etmenin tadını çıkarıp, nîmetlerinden istifâde 
edenler bir-yana, en üst düzeydeki idârecilerle kol-kola gezer-
ken veya bir vesîle yan-yana gelmişken müziğin temâdîsi adına 
bir çaba sarf etmekten geri duran; ve fakat hepsi bugün bize 
müziğimizin hem tekniğini hem de icrâsını öğreten devâsâ mû-
sıkî-şinaslardır maalesef.

Hal böyle iken, bir de Türk Müziği’nin aleyinde büyük gayret 
göstererek, her türlü hâdisât ve sebebi bahâne edip, yayının-
dan eğitimine kadar resmen engelleyenler vardır. Hem de Re-
is-i Cumhûr Mustafa Kemâl Atatürk’ün, kendi Mûsıkîsine bun-
ca sevgisi, ilgisi ve bütün dünyaya tanıtma arzusuna rağmen.

Ata’nın bu çabaları, bilinçli olarak yanlış yorumlanmış ve genç 
Cumhûriyet’in yeni nesli, kendi müziğini resmî tedrîsatla öğ-
renebilmekten 53 yıl geri bırakılmıştır. Bu sürede bazı özel 
dernekler öğretici kurum vazifesi görmüş, lakin devlet  kontro-
lünden çıkmakla müziğin bozulmasına vesîle olmuşlardır. Yâni, 
bitiremeyeceğini iyi bildiği için bozmak sûreti ile emperyaliz-
min maksadı hâsıl olmuştur.

İmparatorluk süzgecinden geçmiş rafine bir dünya müziği olan; 

kendine has ses sisteminin armonikleri ve bugün batı dünya-
sını hayran bırakan perde-melodi zenginliği ile Mûsıkîmiz, bir 
yandan da “tek sesli” veyâ “makam-usûl müziği” tanımları ile, 
beyinleri nohuttan küçük mercimekten hallice zevât tarafın-
dan aşağılanmaya çalışılırken, kendi kardeşi olan folklor müzi-
ğimiz (Halk Müziği) karşısına rakip gibi çıkarılıp; kardeş kardeşe 
kırdırılmıştır. 

Bu konuda bilimsellikten uzak ama akademik(!) çevrelerde 
master ya da doktora tezi diye sunulan çalışmalar vardır. Fakat 
bu çalışmalardaki belgelerin tamamı eksik ve sadece seçilmiş 
cümlelerin kullanıldığı sözüm-ona akademik çalışmalar olduğu 
için nazarımda bir kıymet-i harbiyesi olmamakla, bu ülkenin öz 
kaynakları ile vücûda getirilmiş olmaları can sıkıcıdır. (Bu baş-
lıkta yazılanlar sesli ve yazılı kaynaklarla ispatlanabilir.) 

Lafı dolandırmadan;

Ülkelerin sosyal ve ekonomik hayatı devâm ederken, egemen 
emperalist güçler, milletleri benliklerinden koparmanın; mak-
satlarına ulaşmakta ne kadar önemli olduğunun bilinci ile çok 
hesaplı bir çalışma yürütürler ki bu durumu, muhâtab oldukları 
ülkeler ancak neticeye ulaştığında fark edilebilir.

Milletlere belirli dönemlerinde enjekte edilen müzik türleri 
toplumun yaşayışını derinden etkiler.

Atatürk ve etrâfındaki sanat-severlere rağmen yürütülen 
maksatlı politikayı geçip yakın târihimize bakalım. 1960 ihtilâ-
linin öncesi Türk Müziği ve sonrasında isteyerek veyâ korku ile 
değiştirilen güftelerin hâkim olduğu müzik trajik; dikkat çekici-
dir. 70’li yılların başında, etkisini iyiden iyiye hissettiren arabesk 
(ilk peydâh olduğu yıllarda “dolmuş müziği” olarak anılırdı...) 
günümüzde dahi aşısı bulunamamış bir virüstür. Gerçi onlar da 
yakın Arap radyolarından aşırılmış melodilere duygu sömürü-
sü yapmaktan öteye gitmeyen sözlerle yazılmıştır. Sonra halk 
müziğimizin, sağ-sol çatışmasında taraf olan ozanlarla icrâsı. 
Popüler müzik yapanların bile, duygusal şarkılar söyleyenleri 
bir tarafa; bölünmesi ve TRT’de nispeten denetlenen; ve fakat 
televizyonla popülerleşmenin Türk Müziği’ne kattığı menfî 
değer.

Derken geldik 80 ihtilâline... O da başka bir âlem.
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Öncesinde toplumun farkına varmadan alıştığı müzik türlerinin 
bazılarına getirilen yasaklar, yerini; hiç-bir şeyi umursamayan, 
hayâtı bedenî aşktan(!) ibâret kabûl edip tüketimi körükleyen; 
bu arada yurt-dışına millet’in kesesinden ödenmek zorunda 
kalınan aşırma melodilerden  sebep telif cezâlarına içi cızzz 
etmeden semiren besteci-şarkıcıların  topluma pompaladığı 
gayr-ı ahlâkî şarkı sözleri ile gençlerin nereye gideceklerini bil-
mez halde kalışları. (çünkü evde aldıkları ahlak dersi ile televiz-
yonda izledikleri ve dinledikleri arasında çelişki var.) ve tabii ki 
arabesk şarkıcıların topluma konser öncesi sattırdıkları jiletler 
sayesinde hareketlenen demir-çelik piyasası ?!?.. Benim genç-
liğimde (70’li yılların ilk çeyreği diyelim.) beğendiğiniz ve fakat 
tanımadığınız bir kıza laf atarken; “ne kadar güzelsiniz.” veyâ 

“saçlarınız rüzgârda ne kadar güzel uçuşuyor.”dan öte söz söy-
lenemezdi. Hele “-Kız hepsi senin mi!..” demek; eğer abisi veya 
erkek kuzeni falan varsa iyice bir dayak yeme sebebi olurdu. 
Zâten biz de bu kadar ağır bir sözle laf atmaya utanırdık doğ-
rusu.

Biz az söyleyelim siz çok anlayın...

Derken aynı hızla devam eden 90’lar ve 28 Şubat süreci... 

Bu süreçte, TRT kontrolündeki, güftesi Evliyâullâh’tan seçilmiş 
eserlerin yayınlarında popülizm adına tekkelerde icrâ edilme-
yen solist söyleyiş üslûbu ile, husûsiyetle meraklı gençlerin 
çok etkilendiği bir vakıadır. Hiç şüphesiz bu durum elzem bir 
ihtiyâctan kaynaklanmıştır. Yeni-yeni ürün vermeye başlayan 
bu müzik türünde, önceleri korunan tekke tavrı, halkın tevec-
cühü ile denetim gereğinden ayrılınca,  yeni; ve fakat neye hiz-
met ettiği pek anlaşılamayan bir tür(!) hâline geldi. 28 Şubat 
post-modern darbesinden sonra ise Atatürk’ün sevdiği şarkı-
lar repertuvarına; hayatta iken sâdece bir defâ dinlediği; belki 
tekrârını arzu etmediği eserler de eklendi…

Ve nihâyet yeni milenyum.

2000’li yıllarda, daha önce yaşanan ateşli “Batı Müziği-Türk 
Müziği” tartışmaları ve dergilerdeki biri-birine sataşan makâ-
leleri görememekle “..özlemedik” diyemeyiz. Gerçi o cenâh; 
ortalıkta pek esâmesi okunmayan ve Halkın’da îtibâr etmediği 
Batı Müziği câmiâsı olarak, bâzı cılız makâleler ve sözüm-ona 
akademik(!) tezlerle Türk Müziğini küçük görme garâbetinde 

ber-devâmdırlar. Lâkin, bu yeni durum; yâni peydâh olunan 
yeni Türk  Müziği(!) ve icrâ üslûbu, ferâset sâhibi sanat-sever-
lere “..keşke eskisi gibi doğu-batı savaşı olsaydı da bu nesebi 
gayr-ı sahih müzik olmasaydı!..” dedirtti.

Ve bu yeni peydâh olunan müzik, genellikle ve husûsiyetle 
Dîn-i İslâm’ın estetiğini bozarak; adına da “Tasavvuf Müziği” 
dedirtti ki kimse yan-bakamasın. Çeşitli tarîk ve gruplar veyâ 
cemaatler  mârifeti ile  halk’ın samîmi dînî duygularını ve en 
çok da seçerek hizmetlerine himmete mecbûr ettikleri çalanlar 
ve söyleyenleri ile halktan kazandıklarını alıp, kendi maksatla-
rına kullandılar. Bir daha yaşamak ihtimâlini ortadan kaldırmak 
için düşünülmesi gereken; 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız o 
meşum gecenin  hazırlayan esbâbı  arasında hiç şüphe duyul-
masın ki, bu kültür erezyonu da vardır. Devlet, çeşitli kurumları 
ile önce kendini; ve yönetmeye tâlip olduğu halkını korumaya 
memur ve mezundur ve bu vazîfesini îfâ ettiğine şüphe yok-
tur. Fakat mûsıkî câmiası her şeyi devletten beklemekle, görev 
tanımını; yâni amme hizmetini yapmayarak, Mûsıkî’nin halkın 
üzerindeki tesirinin maksûduna engel teşkîl etmektedir. O za-
man sormazlar mı “..size ne gerek var?” Halk kendi-kendine 
eğlenmenin bir yolunu bulur nasıl olsa! Müziğin eğiten; kötü-
lükten uzaklaştıran, zaman-zaman ağlatan veyâ eğlendiren ve 
Allah’a yaklaştıran husûsiyetlerini, tahsilini yapmış olanlardan 
beklemek gerekmez mi?.. “Allah” demeye vesile olan Mû-
sıkîm’in estetiği nerede? 

Hani Allah güzeldi, güzel’i severdi; şimdi güzel(!) mûsıkîmizin 
neyini sevsin ki?

Benim bu gidişâttan anladığım gerçek şudur; emperyalist güç-
lerin tüketim politikası ile uluslara enjekte ettikleri kültür, her 
devirde kendine bir müzik türü peydâh etmektedir.       

Bu kültür emperyalizmi ile savaşarak benliğini unutmamak ve 
halkına da unutturmamak için, devletin bir müzik politikası  ol-
malıdır vesselâm.

Lâkin bu, nasıl olmamalıdır?

Çok tafsîlatlı bir araştırma konusu.

Mustafa Doğan Dikmen
TRT İstanbul Radyo Sanatçısı
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251 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. Türkiye’ye açılmış bir savaş. Darbeyi aşan bir girişim. 
Halka karşı açık silah kullanıldı. Tanklar insanları ezip geçti. 
Türkiye Büyük Millet Meclisimiz gazi unvanıyla anılır. Kurtuluş 
harbimizden bu yana hiçbir şekilde yara bere almamıştır, bir 
düşman bombardımanına uğramamıştır ama orayı dahi bom-
baladılar. Bizatihi Cumhurbaşkanı’mızın canına kast etmek ni-
yeti ile yapılmış bir harekettir. Hâsılı İlk defa kendi içimizden 
böyle bir hıyanetle karşı karşıya kaldık ama Allaha şükür mil-
letimizle iftihar ediyoruz, tüm sokaklarda tek yürek halinde 
olduk. Darbe olduğu akşam Sakarya’daydım. Sakarya’daki 
meydanların köylerden, ilçelerden gelen insanlarla dolduğunu 
kendi gözlerimle şahit oldum.

Bu Bir Serhattir

ARŞİV

Hatta yaşlı nineler traktörlerine binerek köylerinden inip 
geldiler. Şevval oruçlarını tutuyorlardı. Oruçlarını açmadan o 
meydanlara geldiler ve sabaha kadarda oradaydık. İkinci gü-
nün orucuna bir bardak suyla niyetlendi o nineler. Ninesiyle, 
dedesiyle, kucağında bebeğiyle gelen kadınlarımızla top yü-
kün bir millet karşı koydu bu darbeye ve ters tepti. 

Sancağı Düşürmeyeceğiz

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

Kaynak: Serdivan Ajans’ın 15. Sayısından alınmıştır.

Sibel Eraslan
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Lügatte istiğfâr, Allah’tan rahmet, duâ, ta’zîm (büyütme, hür-
met ve ikram), îlâm, ihbâr, bildirme, namazın vaktini cemaate 
önceden haber verme, ibadet etmek, bağışlanma dilemek ve 
yalvarmak, ateşe tutmak, kızartmak anlamlarına gelen “Salât” 
kelimesi, aslen “Namaz” ibadetinin Arapça karşılığıdır. “Kutsa-
mak, desteklemek ve seyirci kalmamak, ilgi”, gibi anlamlara da 
gelen salât, genel manada duâ anlamında kullanılmıştır. Ahzâp 
sûresinin 56. âyetinde “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygam-
ber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, 
selâm edin” buyurulmaktadır. Hz. Peygamber’e salât etme 
emri, ona olan bağlılığı ve saygıyı ifade etmektedir. Hz. Pey-
gamber de hadislerinde kendisine belirli ifadelerle salât ü selâm 
getirilmesi hususunda inananlara tavsiyelerde bulunmuştur. 
Salât ü selâm Kur’ân-ı Kerîm’de genel olarak duâ anlamında 
kullanılmıştır. Hz. Peygamber de hadîslerinde müminlerin 
salât ü selâm okumalarına dikkat çekmiştir. Dolayısıyla salât 
ü selâm okumak dinî bir emirdir. Hz. Peygamber döneminde 
ibadete çağrı olan ezân dışında, müminleri bazı hususlar üze-
rinde “uyarmak ve haber vermek” için Hz. Peygamber’e salât ü 
selâm içeren bazı ifadeler ferdî olarak kullanılmıştır. Müezzinle-
rin Hz. Peygamber’i ve ondan sonra gelen halîfelerini cemaatin 
namaza hazır olduğunu beyan etmek üzere salât ü selâm ile 
uyarmaları bunun ilk örnekleri olarak kabul edilebilir. Hatta 
Hz. Peygamber’in vefâtı esnasında sahâbenin onun huzuruna 
girerken salât ü selâm getirerek girmeleri de bu uygulamanın 
o dönemde de var olduğunu gösteren deliller arasında zikredi-
lebilir. Daha sonraki süreçte özellikle Ahmed b. Tolun’un Mısır’ı 
fethinden (254/868) sonra başlatılan uygulama ile minâreden 
okunmaya başlayan salât ü selâm, kültürel açıdan farklı bir yer 
edinmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Özellikle mevlîd kutla-
maları ve çeşitli vesîleler ile hem minâreden okunan salâ, hem 
de topluca belirli besteler üzerine okunan salavât formu Sel-
çuklular ve Osmanlılar ile Anadolu’da zengin bir cami ve tekke 
mûsikîsinin oluşmasına vesile olmuştur.

Müslümanların, korku anında cesaret toplama, hüzün anında 
ferahlık bulmak ve sevinç anında zaferi kutlamak gibi maksat-
larla tekbîr, tehlîl, salâ ve salât ü selâmları topluca ya da ferden 
Hz. Peygamber’den bu yana okudukları bilinmektedir. Hz. Pey-
gamber’in tekbîr ve tehlîli her durum ve zamanda sadece ferdî 
olarak değil yanındakilerle beraber sesli bir şekilde okuduğuna 

şahit olmaktayız. Hz. Peygamber askerleri ile beraber seferlere 
giderken tepelere tırmandıkça onun tekbîrler getirdiği, inişler-
de ise tesbîhte bulunduğu, müşriklerin bu seslerle morallerini 
bozduğu ve onlara korku saldığı zikredilmiştir. Bu durum on-
ların her daim Allah’a sığındıklarını ifade etmektedir. İnsanların 
korku ve sevinci bir arada yaşadığı önemli olaylar şüphesiz sa-
vaşlardır. Topluca okunan bu tekbir, tehlil ve salâlar, kendilerini 
cesaretlendirirken, karşı tarafa da korku salmıştır.

Osmanlı’nın son zamanlarında Anadolu’nun düşman işgalleri 
ile Türk Milleti’nin esaret altında kalacağını uman işgalciler bu 
Milletin feraset ve cesaretini göz ardı etmişlerdi. Onların bu 
feraset ve cesaretlerini imanlarından ve Hz. Peygamber’e olan 
bağlılıklarından aldıklarını hesaba katmamışlardı. O zor günler-
de Milletimizin sığındığı tek merci imanları idi ve bunu her daim 
gösteriyorlardı. Moral ve motivasyonlarının yegâne sembolü 
ezânlar ve salâlar idi. İster meskûn ister cephe isterse namaz-
gâhlarında ezân ve salâlar ile cesaretlerini perçinleştiriyorlar 
ve işgalcilere karşı her daim şehâdet üzere olduklarını ifade 
ediyorlardı. Bu uygulamalar, şifâhi bilgilerin yanında yazılı me-
tinlerde de tarih kitaplarımızda yerini almışlardır. Anadolu’nun 
işgali sırasında inananların cesaretini artırmak adına minare-
lerden salâlar verilmiştir. İşgal altında da işgal sonrası sevinçli 
zamanlarda da minarelerden salâlar verilmiştir. Aynı manzara 
15 Temmuz darbe girişiminde de karşımıza çıkmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti ve Milletimize yapılan bu küstah bir darbe girişimi, 
Kahraman Ordumuza sızmış hainler tarafından yapılmış; yine 
Kahraman Ordumuz mensubu subaylar, Kahraman Polis Teşki-
latımız ve Kahraman Milletimiz sayesinde bu girişim atlatılmış-
tır. Bu darbe girişimi ve işgali önleyen pekçok unsurun yanında 
Milletimizin manevi motivasyonunu ve cesaretini pekiştiren 
en önemli unsurlardan birisi de Anadolu’nun her yerinde o gece 
sabaha kadar durmadan okunan Salâlar ve Ezânlardır.

Salâ Mü’mine Güven Küffâra Korkudur

Fatih Koca
Ankara Üniversitesi
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Melekler ellerimizden duayı kapışıyor babacım
Tıpkı senin öğrettiğin gibi açıyorum avuçlarımı semaya
Sen oraya doğru giderken ellerini görüyorum
Küçükken tırmandığım baş parmağını babacım
Oradan tutuyor melekler
Kevserin başında bekliyorlar seni babacım
Firdevsi âlâ ahalisi ve müptedi yarenler
Güzel saçlı efendimin ordusu da orada babacım
Hani bana onu şöyle öğretmiştin
O ki yetimi sevindirir,bir iyilik güneşidir üzerimizde
Şimdi ben de onun gibi yetim oldum
Onun yetimlerinden oldum babacım
Çok güzel bir koca ayıya benziyorsun babacım
Baş parmağını sıvazlıyor melekler
Yaralarını babacım yaralarını
Ömer de orda ebubekir de
Osman ve ali ve tüm sahabe
Gülümsüyorlar sana babacım gülümsüyorlar
Ve kollarını açmış bekliyor peygamber.

Halil
Mustafa Akar

Şair
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15 Temmuz 2016.

Bu tarihi asla ve asla unutma genç arkadaşım.

O gece yazılan destanı unutmamak ve nesiller boyu anlatmak 
boynumuzun borcudur.

O gece Türkiye’nin geleceğine kasteden düşmanlar ordumu-
zun içindeki hainler marifetiyle büyük bir kalkışmaya girişti, 
lakin milletimiz zulme boyun eğmedi, kıyam etti, darbeye izin 
vermedi, unutma.

Kirli emellerini gerçekleştirmek uğruna her şeyi mübah gören, 
yıllarca devletimizin çeşitli kurumlarına, kademelerine sızmış 
olan zalimlere ve hainlere karşı milletimizin göstermiş olduğu 
o eşsiz direnişi unutma.

Darbe söylentilerini haber alır almaz yüreklerindeki iman ve 
vatan aşkıyla meydanlara dökülen, şu fâni hayatımızı en bü-
yük rütbe olan şehadetle süsleyen aziz şehitlerimizi unutma.

Darbenin gerçekleşmesi hâlinde korkunç zulümler işleyecek 
olanlara fırsat vermeyen, tankların önüne koşarak giden ve 
ölümü öldüren o gencecik gazilerimizi unutma.

Masum insanlara kurşun yağdıran, milletin jetlerini milletin 
üzerine kaldıran, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalayan 
asker üniformalı teröristleri unutma.

O gece Menderes’in aziz hatırası canlandı gözlerde, “bu defa 
asla” diyerek gözyaşlarıyla sokaklara döküldü yetmişlik dede-
ler, unutma.

O gece zillet ve izzet arasında bir seçim yapılacaktı, “korkaklık-
ta zillet, cesarette izzet” vardır diyen En Kutlu Nebi’ye uyuldu 
ve izzeti seçtik, unutma.

O gece Suriyeli garipler, Filistinli yetimler, Afrika’daki mazlum-
lar, dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki müminler kalplerinin en 
hisli yanları ve vefa duygularıyla “Allah’ım Türkiye’ye yardım 
et, Allah’ım Türkiye’yi koru” diye sabahlara kadar duadaydılar, 
unutma.

Süleyman Ragıp Yazıcılar

O Geceyi Unutma!

Süleyman Ragıp Yazıcılar
Genç Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
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O geceyi unutma genç arkadaşım, o gece Bedir gibi mukaddes, 
Malazgirt gibi muazzam ve Çanakkale gibi muazzezdir.

O gece, tıpkı Osmanlı’daki akıncı fedaileri gibi öleceğini bile bile 
tankların üstüne yürüdü insanlar, öle öle dirilen bir millet ol-
duğumuzu, ölümden zerre kadar korkmadığımızı tüm dünya 
yeniden gördü, dostlar sevindi, düşmanlar kahroldu, unutma.

O gece Nene Hatunların torunları olan kadınlar destan yazdı, 
inanılmaz şecaatleri dünya durdukça yıldız misali parlayacak 
semalarımızda, unutma.

O gece ruhlarını Rahman’a teslim edenlerin, hayatı iman ve 
cihat olarak görenlerin dudaklarında “ya Allah, bismillah, Alla-
huekber” nidaları vardı, unutma.

O gece, bir zamanlar olduğunun aksine, ezanlar ve selalar dar-
belere dur dedi, karanlığı nurani bir halka gibi yarıp camilerden 
göğe yükselen o lahutî sesler iman, İslam, vatan aşkını harladı 
sinelerde, muhteşem kıyamın müjdecisi oldu, unutma.

O geceyi unutma arkadaşım, o gece sadece bizlerin kaderini 
değil ümmetin kaderini şekillendirecek kadar dehşetli, heybet-
li ve ibretliydi.

O gece Allah’ın yardımıyla tarihimizin en büyük badirelerinden 
birini atlattık, Rabbimiz milletimize kurulan tuzağı zalimlerin 
başına geçirdi, Hak’tan büyük bir inayet gördük, “attığımız za-
man biz atmadık, Allah attı” genç arkadaşım, unutma.

O geceyi unutma ve unutturma, o gece zalimlerin kabusu, 
mazlumların ümidi olmuştur, o gece kutsal değerlerimizi kulla-
narak insanları aldatanların maskesi düşmüş, o gece ülkemize 
diz çöktürüp İslam’ın kaderinde yakılmak istenen fitne ateşle-
rinin en büyüklerinden biri söndürülmüştür.

O geceyi unutma ve unutturma genç arkadaşım...

O gece muazzezdir, mukaddestir.

O gece muazzamdır, muhteşemdir.

Süleyman Ragıp YazıcılarSüleyman Ragıp Yazıcılar
Genç Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
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Neyi Hatırladığımız Kimliğimizle 
Ne Kadar İlgilidir
Neyi hatırladığımız, hangi günleri andığımız sahip olduğumuz, 
içselleştirdiğimiz kimliğimizin farik vasıfları arasında yer alır. 
İçselleştirdiğimiz kimlik, parçası olduğunu hissettiğimiz bütün 
önemli kişi ve tarihlerle örülüdür ve bu önemli kişiler ve de ta-
rihler söz konusu bütünü sürekli yeniden üretir, perçinler, tah-
kim eder. Söz gelimi bir sosyalistin hatırlamak istediği ve ha-
tırlamaktan özellikle kaçtığı, default olarak gelen bir listesi her 
zaman mevcuttur ve bu liste ailenin her bir yeni üyesinin eline 
tutuşturulur gibi zihnine nakşedilir. Bir a priori sevilecekler ve 
sevilmeyecekler listesi… Bir (veya kimi örneklerde birçok diye-
lim) sosyalist Roza Luxemburg ve Karl Liebknecht’in ölümünü 
mutlaka hatırlayacaktır, ama Stalin eliyle öldürülen Troçki’nin 
ölüm yıldönümü çok fazla bir anlam taşımayacaktır; hatırlan-
maya değmez zira hatırlamak yüzleşmeyi gerekli kılar. 

Hatırlanacaklar ve hatırlanmaktan ictinab edilenler listesi uzar: 
Pol Pot (Saloth Sar), Kızıl Kmerler, ölüm tarlaları ve Kamboç-
ya… Bütün bunlar hatırlanmaması gereken şeylerdir ama me-
selâ İspanyol İç Savaşı’nda sosyalistlerin anarşistlere ne derece 
yardımının dokunduğunu uzun uzun dinler dururuz. Bu da kimi 
zaman hatırlamanın aslında yüzleşmek demek olduğu gerçeği 
ile alâkalıdır. Bağlı olduğunuz ideolojinin taşıyıcıları eliyle ger-
çekleştirilen her fiili hatırlamak istemezsiniz. Şayet hatırlar-
sanız onlara dair sorulan sorulara da cevap vermeniz, yani bir 
takım tarihi gerçeklerle yüzleşmeniz gerekir. 

Türkiye’de hemen her ideoloji için böyle bir hat koymak, bunu 
bir turnusol kağıdı gibi işletmek mümkün. Hatırlama, hakkında 
tartışma ve feryat ile yüz geri etmek günübirlik şahit olduğu-
muz insanî bir durum aslında. Kimi zaman bunun pragmatik bir 
saikle yapıldığını düşünebiliriz ama uzun vadede bu entelektüel 
bir temele de sahip. Belirli şeyleri hatırlıyorsanız o mahallenin 
entelektüelliğine halel getiriyorsunuz, usulün dışına çıkıyorsu-
nuz, terkibi bozuyorsunuz demektir maalesef. 

Bunun en son örneğini 15 Temmuz’u anmak ve 15 Temmuz’daki 
direnişi konu dahi etmemek üzerinden düşünebiliriz. 15 Tem-
muz’da darbe teşebbüsü karşısında direnen halkın ortaya 
koyduğu ruh eşine her devirde ve her coğrafyada rastlayama-
yacağımız türden bir halk tepkisidir. Darbe karşısında direnen 
bir halkın bu onurlu mücadelesi nesiller boyunca hatırlanacak 
ve anlatılacaktır şüphesiz. Gerçekten de çok az insan ömründe 
böylesi bir direnişe şahit olabilir, böylesi bir direnişin içerisinde 
yer alabilir. Tehlike anları insanların birçok şeyi düşünmediği, 
gözünün önüne bile getirmediği anlardır. İnsanlar tehlike anın-
da en değerli varlıklarını veya o anki hastalıklarını bile unutur 
ve sadece tehlikeye yol açan şeyin ortadan kaldırılması için 
çalışır, çaba sarf eder. Fakat 15 Temmuz bu ezberin dışında bir 
harekettir diyebiliriz. İnsanlar darbe tehlikesi karşısında en de-
ğerli olanı, yani canlarını tehlikeye atmış ve eşine az rastlanır 
türden bir toplumsal hareketi hızla örgütlemiştir. Bu yanıyla hiç 
şüphesiz 15 Temmuz’da darbenin önüne geçilmesi bütün halkın 
müşterek çabası ile gerçekleşmiştir. 
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Fakat ülkede kimi entelektüellerin aslında bu halk direnişine 
yeterince değer vermediğini söyleyemez miyiz? Gerçekten de 
kimi düşünürler ve siyasetçiler halkın bu organik dayanışması 
ve direnişini hak ettiği oranda takdir edemediğini söylemek 
herhalde yerinde olacaktır. Zira o gece halkın gösterdiği dira-
yet ülkenin sadece bir kesimini, belirli bir partiye bağlı olan in-
sanları büyük bir tehlikeden kurtarmamış, bütün bir ülkeyi bir 
felaketten korumuştur. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe direnişine 
ülkenin bir bütün olarak sahip çıkması gerekir.

15 Temmuz sosyolojisinin bir diğer yönü de hepimizin bildiği 
gibi Cumhuriyet tarihinin o güne kadarki darbelerinin maalesef 
böylesi bir direnişle karşılaşmamış olmasından kaynaklanıyor. 
Geçtiğimiz yüzyılda kimi darbelerin yazın dünyasında da öv-
güyle karşılandığını görüyoruz üstelik. 12 Mart muhtırasının 
hemen ardından yazılan bir yazı “Ordu Kılıcını Attı” başlığını ta-
şır örneğin. Yazının oldukça tanınmış muharriri bu kısa yazısın-
da muhtırayı adeta “beklenen oldu sonunda” tarzı bir şekilde 
selâmlar ve biz yazının hemen başında şöyle bir ifade görürüz: 

Beklenen oldu. Ordu bir yol daha politikaya el koydu. Öteden 
beri maval gibi okunan bir martaval vardır: “Asker siyasetle 
uğraşmaz!”

Gerek bilgi alma kaynaklarının artık çeşitlilik arz etmesi gerek-
se gündelik hayatın artık daha geniş bir zaman dilimi içerisinde 
yaşanması 15 Temmuz’daki direnişin imkân şartlarıyla ilgilidir 
şüphesiz. Tabi buna geçmiş darbelerin sebep olduğu felaketler-
den alınan dersleri de eklememiz gerekir. Bütün bunlara, ken-
disini halka hiçbir zaman kabul ettirememiş bir yapının böylesi 
bir darbe teşebbüsüne kalkışması halkın direnişinin parametre-
leri arasında yer alıyor diyebiliriz. 

20. yüzyıl geride kalırken darbelerin çok geride kaldığını düşü-
nüyorduk. Buna bir istisnayı 2007 Nisan’ında verilen “e-muh-
tıra” teşkil ediyorsa da elbette e-muhtıra fiili bir darbe teşeb-
büsüyle kıyas edilmemelidir. Fakat 15 Temmuz 2016 gecesinin 
birçok gencin diline “darbe” kelimesini yeniden sokmuş olması 
hepimiz adına olumsuz bir gelişmedir. Fakat darbe karşısında 
alınan tavır ve kararlılık artık Türkiye sosyolojisinin ne derece 
değişmiş olduğunu göstermektedir. Belki birçoğumuz, geçmiş-
teki kimi darbecilerin esasında ülkeyi sağ-sol bölünmesi gibi 
bölünmelerden “kurtardığını” duymuşuzdur, fakat günümüzde 
herhangi bir darbe teşebbüsünün iki veya üç nesil öncesi Türk 
halkından çok farklı bir sosyoloji ile karşı karşıya kalacak olması 
başlı başına eşsiz bir durum anlamına geliyor. Bu aynı zamanda 
“darbeler tarihi” adına da bir dönüm noktası zira.

Tekrar edecek olursak, neyi hatırlamak istediğimiz ve hangi 
tarihleri kutladığımız bizim hayattaki duruşumuzla, referans 
noktalarımızla birebir ilişki içerisindedir ve 15 Temmuz’daki dar-
be teşebbüsü ve de karşısındaki sivil direnişin asla unutulma-
ması gerekir. Zira bu tarih bugün 20’li yaşlarda olan gençleri, 
anca tarih kitaplarında okuyacakları “darbe” kavramı ile yüz 
yüze getirmiştir.
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Eyâ şehîd-i âlîşân yüzün pertev-nisâr olsun

Îlâ yevmi’l-kıyâme burda nürun âşîkâr olsun

Şu on beş temmuz akşamı kanınla yazdığın destan

Vatan millet için dâim medâr-ı iftihar olsun

Fedâ-yı cân için bir an tereddüd etmedin elhak

Ki kastın oldur elbet dîn ü devlet pâyidar olsun

Senin evsâfının medhinde âciz kalmış ol hâme

Şecât bahsinin meddâhı kâdir kirdigâr olsun

Makâmın cennet-i âlâ, habib-i kibriyâ yârin

Mekânın kerbela şehîdleriyle hem civâr olsun

“Siyâbu sündüsin hudrun” hemîn hil’atına tebşir

“Sekahum rabbuhum” lutfuyla lebin berhudâr olsun

Nişânın kâbe-i ulyâ olur ancak, bu mevki’ de

Şehidim hâtırandan millete bir bergüzâr olsun

Gelüb bir ism-i “hayy” mahvi olur bünyâdına târih

“Şu âbide azîz şehîdler için yâdigâr olsun”

İdris Mahfî
Şair

15 Temmuz Şehitler Kitâbesi
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15 Temmuz Bitti mi?
28 Şubat’tan geriye bir söz kaldı, “bin yıl sürecek”… Daha sonra 
bunu söyleyen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı, söylediğini 
yıllar sonra revize ederek “İrtica bin yıl sürerse, 28 Şubat da bin 
yıl sürecek dedim” ifadesini kullandı. Bu sadece yaşananların 
niyetini itiraf eden bir açıklama oldu.  Ortada olan her şey irtica 
kılıfına sokulmuş bir düşmanlığın göstergesiydi. 

Tarihler 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde bin yıldan birine yine 
şahit olduk. Bu sefer bambaşka şekilde irtica (!) ile mücadele 
etmek istediler, maşa olarak da irtica dairesine uzak görün-
meyen bir örgütü kullanarak. Bu örgütün yıllar boyu 28 Şubat 
kodlarından beslenerek mağduriyet devşiren bir anlayışla or-
taya çıktığını herkes iyi bilir. 28 Şubat’ı Bin yıl üzerinden hesaba 
katanların, 15 Temmuz’u bu plandan ayırdığı söylenemez.

15 Temmuz kalkışmasını gerçekleştirenlerin, hangi kodlarla 
o güne geldiklerini ve söylemlerini hatırlayalım… Bank Asya 
önünde cevşenler okunuyor, Fuat Avni isimli bir twitter hesabı 
Cumhurbaşkanı’nın “ikindi namazını kılmadığını” ifade ediyor, 
örgüt yurtlarında beddua seansları düzenleniyordu. Tiran, fi-
ravun, münafık ve diktatör gibi lakapların ardı arkası kesilmi-
yordu. Paralı köşe yazarları bu imalardan kaçınmıyor, hatta bir 

edebiyatçıyla Aksiyon dergisinde yaptıkları röportajda geçen 
“tek parti döneminden daha beter bir dönemdeyiz” ifadesi-
ni kapaktan veriyorlardı. Profesör sıfatı taşıyanlar “Profesör 
olacağıma albay olsaydım, daha çok hizmet ederdim” diyerek 
niyetlerini ortaya koyuyorlardı. Bu örnekler çoğaltılabilir. Me-
selenin özü, darbeyi besleyen kodları kavrayabilmek. 

İrtica ile mücadele koduyla yola çıkan 28 Şubatçılardan, fira-
vunla mücadele eden (!) darbeci anlayışa uzanan bir dönem 
geçirdik. İkisi arasındaki zıtlık kafamızı kurcalamasın. İki kalkış-
manın da yakından akrabalığı var diyebiliriz. Sadece, mutfak 
takımı, bu seferki kurgusunu irtica, laiklik, çağdaşlık gibi kav-
ramlar üzerinden gerçekleştirmedi. Yeni ve yabancı olmadığı-
mız kavramlar üzerinden bir darbe büyüttüler; hizmet, ihlas, 
bağış…

Türkiye, nerede durması gerektiğine dair ne zaman bir beyanat 
içerisinde olursa eli sopalı şekilde kapıda bekleyenler, Hollywo-
od sinemasını aratmayacak kurgularıyla karşımıza dikildiler. 
Onların Türkiye’ye tayin ettiği yeri yadırgamamız, bu dar alana 
olan kanaatsizliğimiz onları daima tetikte tutmaya yetti. Tür-
kiye kurulurken mutfaktakiler “hayal kurmayacaksın” temina-
tı istediler ve ne zaman bu teminatın dışına çıkma potansiyeli 
gördüyseler ikinci teminatlarını “hayal kurdurtmayacaksın” 
üzerine inşa ettiler. 

Hayal kurmamak ve hayal kurdurtmamak üzere istenen te-
minatlara karşı beyanatta bulunuşumuz mutfaktakileri daima 
rahatsız eder oldu. Gelgelelim, Türkiye’nin yerini yadırgaması, 
karşımıza bir daha teminatla gelmeyin demeye eşdeğer gö-
rüldü. 15 Temmuz’u planlayalar her şeyi hesaba katmış olsalar 
da, teminatla uyuttukları bir toplumun bu denli derlenip to-
parlanacağını okuyamadılar. Eskisinden daha güçlü ve daha 
organize şekilde var olabilirler mi? Elbette. Herkesin kendi 
kartlarını kardığı ve dünyayı vahşete sürüklediği bir dönemde 
Türkiye’nin bu tekere çomak sokmak için hayal kurduğunu ve 
kurdurttuğunu düşünmek onları yeni bir harekete zorlayabilir. 

Türkiye de her şey olup biterken yerini yadırgamaya ve içerde 
güçlenip güçlenip gelmeye devam edecektir. 
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Darbe haberini alır almaz yükseköğrenim yurdundan 
arkadaşlarla İBB’ye doğru harekete geçtik. Oraya vardı-
ğımızda bir grup insan, “Ya Allah Bismillah Allahu Ekber” 
diye tekbirler getiriyorlardı. İlerleyen süreçte askerin 
önüne yürüyüşe geçtik. Bu süreçte asker, sürekli havaya 
ateş açıyordu. 20-25 metre askeri geriye çektikten sonra, 
başlarındaki uzman çavuş “vurun” diye bir emir verdi. O 
emirden sonra ilk vurulanlardanım. Vurulduktan sonra 
sekerek kenara çekildim. İlk müdahaleyi oradaki insanlar 
yaptı ve sonrasında nasıl oldu ise hastanedeydim. Son-
rasında aldığım haberler beni oldukça şaşırttı. Bizim vu-
rulmamızın akabinde kalabalık iyice artmış; düşünebiliyor 
musunuz? Az önce burada insanların vurulduğu haberini 
alanlar, vurulma pahasına alanlara gelmişler. Hamdolsun 
ki sonrasında İBB önünden darbeciler temizlenmiş.

Nakkaştepe tarafından yürüyerek köprüye geldik. Biz 
oraya vardığımızda vurulmuş bir arkadaşımız, hasta-
nede pansuman olup tekrardan köprüye gelmiş ve hala 
daha en ön saflarda darbeci askerlere karşı direniyor. Bu 
olay beni çok etkiledi ve o andan itibaren ayağımızı köp-
rünün gişelerine çiviledik adeta. 

Hiçbir zaman artık gidelim, dönelim, yorulduk, bitsin bu 
bekleyiş, bir şekilde devlet bunu çözer veya sadece bu-
rası kaldı, endişe edilecek bir şey yok gibi bir rehavete 
kapılmadan, askerler teslim oluncaya kadar oradaydık. 
Milletçe destan yazdık.

15 Temmuz gecesi Ankara’da kimi meydanlara gitti, kimi 
havaalanlarına gitti, kimi Kızılay merkeze gitti, kimi Ge-
nelkurmaya gitti. Kimisi de tankları durdurmak için birliğe 
gitti. Ben de evden çıktım, genelkurmaya gitmeye karar 
verdim. Herkes konvoy şeklinde Genelkurmay’a gidiyor-
du. Genelkurmay’a vardığımızda korkunç bir manzarayla 
karşılaştık. Genelkurmayı bombalıyorlardı. Helikopterler 
ateş ediyordu. Böyle bir ortamda Genelkurmayın kapı-
sına kadar gittik. Asker bize: ‘’Uzaklaşın” dedi ve sonra 
ateş etmeye başladılar. Ben de iki ayağımdan vuruldum. 
Sonrasında beni Genelkurmay’a yakın bir hastaneye gö-
türdüler. 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. Mermile-
rin üzerine koştu bu millet. Tanklarla dalga geçtiler adeta.
Biz de evden çıkarken şehit olmaya diye çıktık. Bu olayın 
sonunu düşünmeden çıktık. Tekrar olsa tekrar da çıkarız. 
Şuan iki ayağımın üzerine basamıyorum ama sürünerek 
de olsa çıkar giderim oraya. Allah o şuuru almasın bizden. 
Vurulunca da şikayetimiz olmadı, sakat kalırsam da ol-
maz elhamdülillah.

Yaşayanların Dilinden
Cihat Akkaya - İstanbul Teknik Üniversitesi Abdülaziz Güven

Okan Çıldır – Sakarya Üniversitesi

Hazırlayan: Merve Kurtoğlu Temizcan 28TEMMUZ 2020



15 Temmuz akşamı bir arkadaşımdan telefon geldi: 
“Onur Sakarya valiliğini asker ele geçirdi. Ben çıkıyorum. 
Geliyor musun?” dedi. Herhangi bir tereddüt yaşama-
dan onunla birlikte koşarak valiliğe gittik. Girişteki as-
kerlerle ve bina kapısındaki askerlerle arbede yaşadık. 
Daha sonra valilik makamının bulunduğu bina önünde-
ki kapıya doğru ilerledik. On, on beş kadar asker vardı. 
Karşılarındaki insan topluluğunun ilerleyişini durdura-
mayacağını düşünmüş olacaklar ki ateş açmaya başla-
dılar. Kimisi havaya ateş ediyordu, kimisi de insanların 
üzerlerine ateş ediyordu. 

Ateş açılır açılmaz vuruldum. Daha da acısı benimle 
beraber olan annem ve kız kardeşimde vurulmuştu. 
O an ki çaresizlik ve sinir halini size anlatamam. Kendi 
vurulmanız bir yana, onların yaralı halini görmek ve ko-
ruyamamak, müdahale edememek nasıl bir acziyettir, 
mahcubiyettir ve öfkedir! Evet, ağabey şuan yardımcı 
oldunuz bana aradığım kelimeyi söylettiniz. Elimden 
bir şey gelmiyor. İnsan böyle çaresiz kalır ya, anlatmak 
istediğim o işte annem ve kız kardeşim yanı başımdalar 
ama elimden bir şey gelmiyor yani, bir şey yapamıyo-
rum. 

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

Sosyal medyada bir haber gördüm. Köprü askerlerce kapa-
tılmıştı. Herkes meraktaydı. Kimi haberler bir terör saldırı-
sı olabileceği için önlem olduğunu kimi haberler de bu bir 
darbe girişimi olarak yayın yapmaktaydı. Daha önce darbe 
veya herhangi bir askeri girişim görmediğimiz için ne yapa-
cağımız konusunda kararsızdık. Sosyal medyada herkese 
dışarı çıkın, meydanlara gidin ve direnin çağırısı yapıyordu. 
Böylece fikrimiz oluştu ve Kısıklı’ya Cumhurbaşkanlığı Ko-
nutu’na gitmeye karar verdik. Kısıklı’ya gittiğimizde henüz 
bir avuç insan vardı ve herkes: ”Buraya ne gelirse gelsin 
direneceğiz.” diyorlardı. Hepimiz hazırdık artık. Orda ki az 
sayıda polis araçlarıyla barikat kurmaya çalışıyordu. Tekbir-
lerle kendimizi direnmeye hazırlıyorduk. Zamanla insanlar 
dolmaya başladı. Herkes de büyük bir şevk ve kararlılık var-
dı. Meydan genç, yaşlı demeden insanlarla dolmuştu. Artık 
herkes tek vücuttu. Bazen tankların geldiğine yönelik ha-
berler geliyordu ve herkes o yöne doğru koşuyordu tankla-
rın önüne siper olmak için. Kısıklı yeterince kalabalık olunca 
Boğaz Köprüsü’ne gitmeye karar verdik. Boğaz köprüsün-
den silah sesleri geliyordu ve yakın mesafeden savaş uçak-
ları geçiyordu. Buna rağmen herkes Köprüye doğru yöneli-
yordu. Köprüye ilk girdiğimizde birçok yerin kan olduğunu 
gördük. Kurşunlar çevremizden geçerken insanlar kaçmıyor 
tam aksine silah seslerinin geldiği yöne doğru gidiyordu. Bir 
ara ses bombası atılmıştı. Bazı insanlar araç arkalarında 
saklanırken kucağında bebeğiyle bir kadın: ‘’Ben bebeğimle 
ilerliyorum, siz neden saklanıyorsunuz’’ diye bağırdı. O za-
man herkes ilerlemeye başladı. İnsanlar adeta ölüme gidi-
yordu. Kurşunlar ön taraflara yakınlaştıkça artmaya başladı. 
Sürekli yaralananlar oluyordu. Çevredeki motosikleti olan-
lar kurşunların önüne atlayarak yaralıları hastaneye yetiş-
tirmeye çalışıyordu. Gece boyunca sağımızda solumuzda 
insanlar vuruluyordu. 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. Vuru-
lananlara sinirlenen bazı kişiler yerini bırakarak darbecilere 
koşmaya başladı ama çok geçmeden onları da vurdular. Sa-
dece bir gece de herkes kendini ölüme hazırladı. 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 kalanlardaydı.

Onur Ayan – Sakarya Valiliğinde Vurulanlardan

Hasan Zan - Kırklareli Üniversitesi
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15 Temmuz gecesi milletimiz, memleketimiz büyük bir ihanetle 
ile yüzyüze geldi. Gözleri ihanetten kararmış, kalpleri ihanet-
ten taşlaşmış, vicdanları ihanetten körelmiş zalimler insanı-
mızın üstünden jetler uçurdu, üzerine tanklar sürdü, kurşunlar 
yağdırdı. Yüzlerce şehidimiz yüzlerce yetimimiz oldu. En ye-
tişmiş, en yürekli, en güzel insanlarımızı kaybettik. Gözümüz 
yaşlanıyor, gönlümüz kanıyor. 

Bununla beraber 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız sonucu gör-
dük ve öğrendik bu millet bitmiş diyenler halt etmiştir. Gördük 
ve öğrendik ki; en burun kıvırabileceklerimiz en kahramanları-
mız çıkmıştır. Gördük ve öğrendik ki; bizi biz yapan, bizi ayakta 
tutan değerlerimiz taş gibi sapasağlam, dimdik ayaktadır. 

O meşum ihanet gecesinde bu millet bir destan yazmıştır. Tek 
başına tankların ve askerlerin üzerine yürüyüp tehditlere, darp-
lara aldırmadan “sizden korkmuyorum” diyerek bağıran o koca 

yürekli abla, cebindeki bütün parayı zaten öleceğim diyerek 
otostop çektiği motorcuya bırakan ve tankın paletine ciğerini 
denk getirmeye çalışarak acısız ölme planı yapan o korkusuz 
abi, aylarca emek ve para harcadığı tarlasındaki ekini ihanet 
uçaklarının kalkmasına mani olmak için tereddütsüz ateşe ve-
ren cömertler cömerdi çiftçi amca tv lerde görünmeyen, sosyal 
medyada konuşulmayan, meşhur olmayan, popüler olmayı bil-
meyen bu milletin aslıdır, kendisidir. İşte bu yüzden bu milleti, 
insanımızı ne olur küçük görmeyelim artık. Bu milletten ümit 
kesmeyelim. Bu millete kötü davranmayalım. Sokakta görüp 
selam vermediğimiz insanımız kalmasın, trafikte kızıp küfür et-
tiğimiz insanımız olmasın, yanlışını görüp doğrularını unuttu-
ğumuz insanımız bulunmasın. Çünkü bu memleketi o beğenip 
selam vermediğimiz, trafikte kızıp belki küfür ettiğimiz, bir ha-
tasını görüp bin sevabını unuttuğumuz insanlarımız kurtardı. 
Hem de hiç bir şey bilmeden, beklemeden, istemeden kurtardı. 
Şimdi yeniden tarih kitaplarına dönmeyelim kahraman arayıp 
bulmak için. Kahraman arıyorsak çıkıp sokakları gezelim, etra-
fımıza bakalım ve büyüklerimizin sözünü tutalım: “her gördü-
ğünü hızır bil”  

O meşum ihanet gecesinde en burun kıvırabileceklerimiz en 
kahramanlarımız çıkmıştır. Sair zamanda karşılaşsak yanına 

Mehmet Dinç

Ne Gördük,
Ne Öğrendik?

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
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yaklaşmak istemeyip yolumuzu değiştirebileceğimiz, cesa-
retlerine şahit olanların “tinerciye benzeyen gençler” diye 
tanımladıkları o mübarek çocuklar, içki masasından kalkıp 
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 as-
ker herkesi sindirmek üzereyken onca erkeğin arasından öne 
çıkıp askerlerin başındaki yüzbaşıya tokat atarak bütün as-
kerleri şok eden ve böylelikle vatandaşın fırsatı değerlendirip 
askerlerin silahlarına müdahale etmesini sağlayan kısa boylu, 
dövmeli,şortlu kıymetli bacım baştacımızsınız. Bundan böyle 
Efendimiz’in “müslüman kardeşini hakir görmesi kişiye kötü-
lük olarak yeter” hadisi şerifini daha bir güzel anlayıp daha bir 
doğru yaşamaya çalışacağız. Kimseye yan bakmayacak, burun 
kıvırmayacak, beğenmezlik yapmayacağız. Kimseyi eleştirme-
yecek, kınamayacak, hele kötü söz hiç söylemeyeceğiz. Büyük-
lerin o hayat dersi hep kulağımızda çınlayacak: “defineye malik 
viraneler vardır”

O meşum ihanet gecesinde gördük ki bizi biz yapan, bizi ayak-
ta tutan değerlerimiz taş gibi sapasağlam, dimdik ayaktadır. 
Dünyanın çivisi çıkmış, babana bile güvenmeyeceksin bu devir-
de, dini imanı para, tuz kokmuş vs gibi kalıp yargılara insanımı-
zı ve insanlığımızı mahkum eden, bizlere değersizlik atfeden, 
birbirimize karşı güvensizlik yayan sözlere ve söyleyenlerine 
yazıklar olsun. İstanbul Emniyet Amiri telsizden operasyonu 
başlatacağını söylediğinde “şehadet için emrinizi bekliyoruz” 
cevabını verip ölümü korkutan o yürekli polisin, askerlerin sal-
dırısından vatandaşı korumak için yolu kesen ve vatandaşı geri 
dönmeye ikna etmek için “ateş ediyorlar, ölmek isteyen varsa 
buyursun” diyen polisimize “ben varım” “ben varım” “ben de 
varım” “bir daha mı geleceğiz dünyaya, şimdi ölmüyorsak niye 
yaşıyoruz” diye cevap veren o efsane şahsiyetlerin, emrinde 
olduğu komutanını teslim etmesini isteyen kendisinden üst 
rütbeli haini etrafındaki onca silahlı askeri düşünmeden, tered-
düt etmeden ve gözünü kırpmadan alnından vurup sonra gele-
ceği muhakkak olan şehadet şerbetini içen o aziz askerin verdi-
ği dersi görsünler. O ders ki insanların biraz daha uzun yaşamak 
için varını yoğunu feda ettiği bir dünyada, canan tanımayıp en 
kıymetlileri olarak canlarını bildikleri bir dünyada, canı kur-
tulsun bir yana biraz daha rahat etsin diye yüzlerce cana kı-

yılmasına sebep oldukları bir dünyada bu toprakların insanları 
olarak değerleri için canlarından, cananlarından, dünyalarından 
tereddütsüz vazgeçebilme gözükpekliğini ispatlayarak anlatır 
bize. Kağıtta çok bulunur bu ders de, hayatta az görünür. Şimdi 
görme vaktidir, o dersi alma vaktidir. O dersi alıp yeniden, daha 
bir inançla, daha bir sevinçle, daha bir enerji ile değerlerimizi 
kuşanma vaktidir. Değerlerimizi artırma vaktidir. Değerlerimizi 
aktarma vaktidir. 

15 Temmuz gecesi gördük ve öğrendik ki; bu topraklarda Ça-
nakkale ruhu halen sonsuz şükürler olsun ki yaşamaktadır. 
Akif’in “ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından; alınır kal’a 
mı göğsündeki kat kat iman” mısralarını ve Çanakkale için 
yazdığı destanı artık daha iyi anlıyoruz.  Öyle ise bu tecrübe 
bizi değiştirmeli, dönüştürmeli, bambaşka bir insan yapmalı-
dır. Milletine, memleketine ve değerlerine daha bağlı; insanına 
daha güleryüzlü, geniş gönüllü, anlayışlı, hoşgörülü ve sabırlı; 
bu topraklar için daha azimli, gayretli ve fedakar olmaz isek ya-
zık etmez miyiz o harika insanların canlarını feda ederek ya da 
riske atarak bize hediye ettikleri o şahane örnekliğe…
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Şehadet emrini kahramanca gözünü 
kırpmadan yerine getirdi, darbeci ha-
inlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Ast-

subay Başçavuş Ömer Halisdemir, evli ve iki çocuk babasıydı. 
Özel Kuvvetler askeri Ömer Halisdemir, yurt içi ve yurt dışında 
birçok görevde yer aldı. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Ko-
mutanı Zekai Aksakallı paşanın, darbeci generali “vur” emrini 
yerine getirerek darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol 
oynadı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Ko-
mutanlığı’na yanındaki korumalarıyla birlikte girerken darbeci 
generali vurarak öldürdü. Darbeci hainler tarafından 30 kur-
şunla şehit edildi. Kahraman asker Ömer Halisdemir’in cena-
zesi Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında son 
yolculuğuna uğurlandı.

45 yaşındaki Prof. Dr. İlhan Varank, Milli 
Eğitim Bakanlığı Bursu kazanarak ABD 
Ohio State Üniversitesinde bilgisayarlı 

öğretim teknolojileri alanında master yaptı, daha sonra aynı 
alanda doktorasını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı 
görevini yürütüyordu. Evli ve iki çocuğu vardı. Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank’ın da ağabeyi olan İlhan Varank, 
darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı, direnen vatandaş-
larla birlikte darbecilere karşı mücadele etti. Saraçhane’deki 
İstanbul Büyükşehir binası önünde darbecilerin açtığı ateş so-
nucu şehit düştü. Şehit İlhan Varank, Fatih Camii’ndeki cenaze 
töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dava insanı, dava yolunda şehit düştü. 
5 Mart 1962 yılında Çorum’un Mecide-
yekavak Köyü’nde doğan Erol Olçok, 

evli ve üç çocuk babasıydı. 54 yaşındaki reklamcı Erol Olçok, 
Türkiye’de en önemli siyasi iletişim kampanyalarının duayeniy-
di. 15 Temmuz gecesi oğlu Abdullah Tayyip ile gittiği Boğaziçi 
Köprüsü’nde hain darbeciler tarafından şehit edildi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, cenaze töreninde, “Erol benim bir yol arka-
daşımdı Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekanı cennet 
olsun inşallah.” diyerek gözyaşlarını tutamadı. Şehit Erol Ol-
çok, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze namazı 
sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda evladı Abdullah Tayyip ile 
yan yana defnedildi.

44 yaşındaki Ayşe Aykaç, ev hanımıydı. 
Ev hanımı Aykaç, kalkışmayı öğrendik-
ten sonra hemen abdest alarak, namaz 

kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sokağa çıkın” çağrısıyla bir-
likte, evdekilerle helalleşerek vatan ve millet sevdasıyla yollara 
düştü. Eşiyle birlikte yan yana Boğaziçi Köprüsü’ne doğru yola 
çıktı. Aykaç çifti, Altunizade’ye gelince araçlarından inerek, 
darbeci hainleri önlemek için köprüye doğru yürüdü. Ayşe Ay-
kaç, köprüye girişte darbeciler tarafından vatandaşların üzeri-
ne açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Köprüye ön saflarda 
yürüyenler arasında bulunan Ayşe Aykaç, arkasında gözü yaşlı 
4 çocuk bıraktı. Aykaç’ın cenazesi istanbul Çengelköy’de son 
yolculuğuna uğurlandı.

Ömer Halisdemir İlhan Varank

Erol Olçok
Ayşe Aykaç
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Babasının ısrarına aldırmadı, genç yaşta 
şehadet şerbeti içmeye koştu. 16 yaşın-
daki Abdullah Tayyip Olçok, duayen isim 

Erol Olçok’un oğluydu. Koşuyolu Özel Birey Temel Lisesi’nde 
eğitim görüyordu, mezun olup hukuk fakültesine girecekti. 15 
Temmuz gecesi babası dava insanı Erol Olçok, hain darbecilere 
karşı sokağa çıkınca o da bir an bile tereddüt etmedi. Baba-
sıyla birlikte omuz omuza direndi. Hain darbecilerin Boğaziçi 
Köprüsü’nde açtığı ateş sonucu babasıyla birlikte şehadet ma-
kamını seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Erol benim bir yol ar-
kadaşımdı; Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekânı cennet 
olsun inşallah” derken gözyaşlarını tutamadı. Abdullah Tayyip 
Olçok, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze namazı 
sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda babasıyla yan yana defne-
dildi.

37 yaşındaki Halil Kantarcı, küçük yaştan 
beri inandıkları uğruna mücadele eden 
biriydi. 28 Şubat döneminde henüz 15 

yaşındayken haksız yere idamla yargılandı, 10 yıl hapis yattı, 
suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. 15 Temmuz gecesi 
sosyal medyada arkadaşlarını direnişe çağırmış, “Ateş ediyor-
lar. Millet birikiyor. Allah büyük” paylaşımında bulunmuştu. 
Darbeci hainlerin açtığı ateşte, İstanbul Çengelköy’de şehit 
düştü. Yanındaki ağabeyine son sözleri, “’Eşimi ve çocukları-
mı çok seviyorum. Onları ümmete emanet ediyorum’’ oldu. 
Şehidin eşi, “Onunla bir mücahit olduğunu düşündüğüm için 
evlendim, gururluyum” dedi. Kantarcı, geride 9 aylık, 2,5 ya-
şında ve 9 yaşında 3 yetim evlat bıraktı. Şehit Halil Kantarcı, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle İstanbul Fatih 
Camii’ndeki cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

1969 doğumlu Topçu Kıdemli Başçavuş 
Bülent Aydın hain darbe gecesi ilk şehit 
olan askerlerden biri oldu. Özel Kuvvet-

ler’dendi, 5 yıl önce emekli oldu ama “daha genciz” diyerek 
çalışmaya devam etti. Darbeci hainler ilk olarak Genelkurmay 
Başkanlığı’nı basmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Salih Zeki Çolak’ın koruma astsubayı Bülent Aydın, komuta-
nını korurken darbeci hainler tarafından vuruldu. Onu almaya 
giden ambulansa da ateş açıldı. Kahraman Astsubay Bülent 
Aydın şehit oldu. Ağabeyi, “Kardeşim Bülent öğle yemeğini 
birlikte yediği arkadaşı tarafından şehit edildi” dedi. Astsu-
bay Bülent Aydın, darbecilere karşı ilk kurşunu sıkanlardan… 
Eşi Şahnaz Aydın, eşinin, darbecilere karşı ilk kurşunu sıkarak 
darbenin seyrini değiştirdiğini söyledi. Şehit Bülent Aydın şim-
di Ankara’nın Mamak ilçesindeki Cebeci Askeri Şehitliği’ndeki 
ebedi istiratgahında…

53 yaşındaki Mustafa Cambaz, Yenişa-
fak Gazetesi’nde foto muhabiriydi. Batı 
Trakya’nın Gümülcine kentinde doğan 

Mustafa Cambaz, Yunan ordusunda askerlik yapmayı reddet-
tiği için Yunanistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Evli ve bir 
çocuk babasıydı. Şehidin eşi, “Gitme dedim ama “Bu olaylar 
başlamışken beni evde tutamazsın” dedi.” ifadesini kullanıyor. 
Sosyal medya adresinden, “Başkomutan Erdoğan’ın isteği ve 
emriyle sokağa çıkıyoruz.” mesajını paylaştı. Ardından darbe-
cilere karşı direnmek için sokağa çıktı. Çengelköy Karakolu’nu 
basan darbeciler tarafından göğsünden iki kurşunla şehit edil-
di. Şehit olduğunda resmi vatandaşlığı yoktu, 15 Ağustos’ta 
Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alındı. Türki-
ye’deki tüm ulu camileri bir kitapta toplamak hayallerinden 
biriydi.

Abdullah Tayyip Olçok Halil Kantarcı

Bülent Aydın
Mustafa Cambaz
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Doğumları bir, şehit olmaları bir oldu. 
Adanalı ikiz kardeş Ahmet ve Mehmet 
Oruç, Adana’da Çevik Kuvvet Şube Mü-

dürlüğü’nde görev yapıyorlardı. 6 ay arayla evlendiler, Ahmet 
Oruç’un eşi 7 aylık hamileydi. Helikopter pilotu eğitimi almak 
için Ankara’ya geldiler. 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat 
Daire Başkanlğı’ndaydılar. Hain darbeciler, ele geçirdikleri sa-
vaş uçaklarıyla Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na bom-
ba yağdırdılar. İkiz polis memurları, aynı anda şehadet şerbe-
tini içtiler. İkiz oğullarını kaybeden Baba Hacı Ali Oruç cenaze 
töreni sırasında “Oğullarım. Beni bırakıp nereye gittiniz? Ben 
sizsiz ne yapacağım.” diyerek gözyaşı döktü. Şehitler Mehmet 
ve Ahmet Oruç, son yolculuklarına Adana’da binlerce kişinin 
katıldığı törenle uğurlandı.

28 yaşındaki Beytullah Yeşilay, inşa-
at işçisiydi. 1 yıl önce evlenmişti. Eşine 
‘Vatan olmazsa biz de olmayız’ derdi. 15 

Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine so-
kağa çıktı, kardeşi ve arkadaşlarıyla direnişe geçti. Önce grup 
olarak Ankara Numune hastanesi önündeki darbeci tankını et-
kisiz hale getirdiler. Ardından Başkent Ankara’da darbeci işgali 
altındaki Genelkurmay Başkanlığı’na gittiler. Beytullah Yeşil, 
hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü, kardeşi de gazi 
oldu. Şehit babası, “Ben de hazırım, vatan için canımız feda” 
diyor. Beytullah Yeşil, memleketi Yozgat’ta gözyaşlarıyla son 
yolculuğuna uğurlandı. Şehit Beytullah Yeşilay’dan geriye eşi 
ve 4 aylık kızı Miray kaldı.

3 yaşındaki bebeğini yatağında uyuttu, 
son görevi için Özel Harekat Daire Baş-
kanlığı’na gitti, şehadet şerbetini içti. 31 

yaşındaki komiser Demet Sezen, Ankara Özel Harekat Daire 
Başkanlığı İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal Hizmetler Büro-
su’nda çalışıyordu. En zor işi yapanlardandı. Şehit ailelerine acı 
haberi veriyor, “Yavrunuz, anneniz, babanız şehit oldu” diyor-
du. 15 Temmuz gecesi 3 yaşındaki oğlu Hüseyin Alp’i uyuduğu 
yatağında bırakıp, Özel Harekat Daire Başkanlığı’na gitti. Hain 
darbecilerin ele geçirdiği savaş uçaklarıyla yaptığı saldırı son-
rası şehit düştü. Birçok kez, şehit yakınlarına, “Şehitlik, şaha-
det en büyük mertebe” demişti. 

Kardeşini kurtardı ama kendisi şehit 
oldu. 36 yaşındaki Gökhan Esen, firma-
larda teknik personel olarak çalışıyordu. 

Aslen Kahramanmaraşlı olan Gökhan Esen, 15 Temmuz gecesi 
arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte sokağa çıktı. Çengelköy’de-
ki darbeci terörüne karşı geldi. Çengelköy Polis karakolunun 
yakınlarına geldiğinde darbeciler tarafından ateş edildi. Yaralı 
kardeşi Volkan’ı kurtardı, hastaneye gönderdi. Arkadaşlarına, 
‘Siz gidin kardeşimi kurtarın ben buradakilere yardım edece-
ğim’ dedi. Darbeci hainlerin saldırısında kendisi şehit düştü. Şe-
hit Gökhan Esen, Çengelköy’deki Yıldırım Beyazit Camisi’nde 
cenaze namazı sonrası Çengelköy mezarlığına defnedildi.

22 yaşındaki Yasin Naci Ağaroğlu, Anka-
ra Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiydi. 
Darbe girişimini duyunca, sokağa çıktı. 

Hain saldırıya karşı Meclis’i, Genelkurmay’ı, Türkiye’yi koruma-
ya koştu. Genelkurmay Kavşağı’nda helikopterden açılan ateş 
sonucu şehit düştü. Öğretmen bir anne ile babanın oğlu şehit 
Yasin Naci Ağaroğlu için Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde düzen-
lenen törene yaklaşık 50 bin kişi katıldı. 22 yaşındaki oğulları-
nın Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezuniyet diplomasını alan 
Zehra ve Osman Ağaroğlu çifti, gözyaşlarını tutamadı.

37 yaşında bir polis memuruydu. 15 Tem-
muz gecesi darbe girişimini haber alır 
almaz görevi başına gitti. Cumhurbaş-

kanlığı Külliyesi bölgesinde hain darbecilerin savaş uçaklarıyla 
yaptığı saldırı sonrası şehit düştü. Köksal Kaşaltı’nın babası, 
“Oğlumun şehit düşeceği sanki içine doğmuştu. Göreve gider-
ken eşi ile helalleşip ‘Benden hariç kimseye kapıyı açma’ de-
mişti. “ ifadesini kullandı. Polis Memuru Köksal Kaşaltı’nın kızı 
Ecrin Naz, eşi Şerife, babası Hüseyin, annesi Satı cenazede göz-
yaşları döktü. Polis memuru Kaşaltı, Karşıyaka Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.

Ahmet ve Mehmet Oruç Beytullah Yeşilay

Demet Sezen
Gökhan Esen

Yasin Naci Ağaroğlu
Köksal Kaşaltı
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17 yaşındaydı Mahir Ayabak... Garsonluk 
yapıyordu. 15 Temmuz gecesi darbe gi-
rişimi sırasında işyerindeydi. İşten çıkar 

çıkmaz işgal altındaki Atatürk Havalimanı’nı kurtarmak için 
yola çıktı?. Mahir ve arkadaşları, darbeci hainlerden birini etki-
siz hale getirerek polislere teslim etmişti. Olay sonrası darbe-
cilerin hedefi oldu, genç yaşta şehit düştü. Annesi, “ Vatan için 
gerekirse diğer çocuğumu da yollarım. Benim oğlum ölmesey-
di başkasının oğlu ölecekti’’ dedi. 17 yaşındaki Mahir Ayabak, 
Edirnekapı Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.

42 yaşındaki Şuayip Seferoglu, İstan-
bul’da esnaflık yapıyordu. Evli ve üç ço-
cuk babasıydı. “Ben savaş gidiyorum, 

memleket elden gidiyor” diyerek evinden çıktı, 15 Temmuz 
gecesi direnişe katıldı. DARBE girişimi sırasında İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi binası önünde hainlerin silahından çıkan 
kurşunla şehit düştü. Şehidin annesi, “Benim oğlum, silahsız 
savaşa girip şehit düştü, onur duyuyorum” dedi. Şehit Şuayip 
Seferoğlu, memleketi Rize Merkeze bağlı Küçükköy köyünde 
son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır Sur’da gazi olmuştu, Anka-
ra’da şehit düştü. 26 yaşındaki Niyazi 
Ergüven, bekardı. Diyarbakır’ın Sur İl-

çesi’ndeki çatışma sonrası bacağından yaralanmış, Ramazan 
Bayramı’ndan sonra taburcu olmuştu. Ankara’daki görevi ba-
şına dönen Niyazi Ergüven, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı’ndaki 
Özel Harekat Daire Başkanlığı’ndaydı. Ablasıyla konuşurken 
telefondaki son sözü, ‘Vatanımı size bırakmayacağım şerefsiz 
hainler’ oldu. Hain darbecilerin gasp ettiği savaş uçaklarıyla 
yapılan saldırıda şehit düştü. Şehit Niyazi Ergüven için mem-
leketi Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’nde cenaze töreni dü-
zenlendi.

Sosyal medyada yayınladığı son video-
sunda “İstanbul uyuma, memlekete sa-
hip çık” sloganlarıyla halkı sokağa çağır-

dı. İstanbul’da hain darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. 
36 yaşındaki Fahrettin Yavuz, İstanbul’da camcılık yapıyordu. 
6 yıl önce gittiği Afrika’ya gitmiş, Moritanyalı eşiyle evlenmiş-
ti. 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin işgal ettiği TRT Harbiye 
stüdyolarının önüne gitti. Tam o sırada darbecilerin silahından 
çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu şehit düştü. Trab-
zonlu Fahrettin Yavuz arkasında Moritanyalı bir eş ve 2 çocuk 
bıraktı. Şehit Fahrettin Yavuz, Eyüp’teki aile mezarlığında ebe-
diyete uğurlandı.

Mahir Ayabak Şuayip Seferoğlu

Niyazi Ergüven

Fahrettin Yavuz

26 yaşındaki Fatih Satır, pilot olma ha-
yalleri kuruyordu. Pilotluk sınavını ka-
zanmış, mülakata girmeyi bekliyordu. 

“Baba ölmek var, dönmek yok. Hakkını helal et. Şehit olmak-
tan geriye dönüş yok. Sizi çok seviyorum” diyerek yola çıktı. 
Sarıyer’den İstinye’deki Borsa İstanbul’un önüne geldi. Hain 
darbecilerin açtığı yaylım ateşi sonucu şehit düştü. Şehidin ba-
bası, “”Şehit oğlumun üzerindeki kanlı bayrağı asla yıkatmam” 
diyor. Şehit Fatih Satır’ın cenazesi İstinye Aile Kabristanlığı’nda 
son yolculuğuna uğurlandı.

40 yaşındaki Murat Mertel, Makedon-
ya’nın Gostivar bölgesinden gelen göç-
men bir ailenin çocuğuydu. Kısa süre 

önce büyük bir hevesle Kapalıçarşı’da işyeri açmıştı. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın, “Sokağa çıkın” çağrısı sonrası abdest alıp 
evden çıktı, darbecilerin ele geçirmeye çalıştığı evine yakın 
olan İstanbul Acıbadem’deki Türk Telekom binasına doğru 
yöneldi. Sabaha doğru bir arkadaşının vurulduğunu görünce 
tişörtü ile yarasını bağlamış, hastaneye götürmek isterken 
sırtından vuruldu. Ümraniye Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, 
sürekli tekbirler getiriyordu, en son eşi ve çocuklarını görmek 
nasip oldu. Şehit Murat Mertel, Karacaahmet Şakirin Camiin-
deki cenaze namazı ile defnedildi.

Fatih Satır

Murat Mertel
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