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Türkiye Aşkına







Tarihî ve kültürel öğelerin geleceğe taşınmasında önemli bir yeri olan edebi eserlerin yeni nesil-
lere katkısı büyük olacaktır. Öğrencilerimizin dünyada ve ülkemizde olup bitenlere kayıtsız kalmadan, 
araştırarak, gördüklerini yorumlayarak, kendi zihninde yeniden üreterek edebi ve tarihî birikim geliştir-
meye katkıda bulunmalarını sağlamak en önemli çıkış noktamızdır. Öğrencilerimizin yazılı olarak kendil-
erini etkin ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları ise varış 
noktamızdır. Çünkü ifade gücüyle birlikte zenginleşen kelime hazinesi siz öğrencilerimize yeni kapılar 
aralayacaktır. 

        Toplumda yaşanan önemli olaylar edebi eserlere her daim konu olmuştur. Bu bağlamda hazırlanan 
bu seçkide halkımızın demokrasiyi ve milli iradeyi bütün dünyaya gösterdiği 15 Temmuz'da yaşananları; 
Bilsem gözünden ve kaleminden sizlerle buluşturuyoruz. Bu şekilde sizlere millî ve toplumsal konularda 
yazma deneyimi yaşatabildiğimiz için çok mutluyuz. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” üze-
rine hazırlanan bu seçkiyle Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin yeteneklerinin açığa çıkmasına yönelik 
bir adım atılmıştır.

     BİLSEM’ler; düşünsel yaratıcılık ile sanat eğitiminin verildiği, bilim ve iletişimle kültürel akti-
vitelerin planlandığı, öğrencilerimizin ruhsal ve fiziksel anlamda yaşamlarına anlam katan değerlerin 
bulunduğu merkezler olarak değerlendirilmektedir. Bilim ve Sanat Merkezleri; kültür ve demokrasinin 
elçisi, kültürel mirasın aktarıcısı olma yolunda güçlü bir adım atmıştır. BİLSEM’li çocuklarımız “Tür-
kiye Aşkına” muhtevasıyla yakın tarihimizin fotoğrafını kendi kadrajından çekerek sese, söze ve yazıya 
dökmüşlerdir.

        Sevgili öğrenciler, 15 Temmuz’da yaşanan olayları kaleme alarak arşiv niteliğindeki bu eseri bizlere 
kazandırdığınız için sizlere ve öğretmenlerinize teşekkür ederim. Emeği geçen çalışma ekibini de tebrik 
ederim. 

Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU
Genel Müdür



SUNUŞ

Bilim ve Sanat Merkezleri ortak proje çalışması olarak hazırlamış olduğumuz “Türkiye Aşkına” 
şiir ve kompozisyon seçkisini gurur ve mutlulukla sizlerle paylaşıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde belirtildiği üzere; Millî, ahlaki, 
insani, manevi ve kültürel değerlerimizi çocukların yaşantılarında inşa etmelerini sağlamayı bu yak-
laşımımızın özü olarak değerlendiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi kültürüne, bağımsı-
zlığına, milli değerlerine sahip çıkması, toplumsal hafızanın Çanakkale’den Kurtuluş Destanımıza ve 
15 Temmuz’a genç dimağlarda yaşatılması, nesilden nesle aktarılması gerektiğini vurguluyoruz. Bütün 
bunların ışığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında “Türkiye 
Aşkına” muhtevası üzerinden Türk Milletinin 15 Temmuz gecesi “Vatanı Uğruna”, “Milleti Uğruna”, 
“Demokrasisine Sahip Çıkmak Uğruna”, “Milli İradesi Uğruna”, “Milli ve Manevi Değerleri Uğruna”, 
“Ay Yıldızlı Şanlı Bayrağı ve Namusu Uğruna” vermiş olduğu mücadelenin anlatıldığı şiir ve kom-
pozisyonların Türkiye’deki tüm Bilim ve Sanat Merkezlerinde bulunan öğrenciler tarafından kaleme 
alındığı bu çalışma hayata geçirilmiştir. Hatay’ dan Sinop’a; İzmir’den Kars’a  ülkemizin her bölgesinden 
Bilsem’li çocuklarımızın ulvi duygularıyla derlenen “Türkiye Aşkına” seçki kitabı oldukça özveri ile 
hazırlanarak sizlerle buluşturulmuştur. 

Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde hazırlanan bu seçkinin hayat bulmasında başta Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu’na, Özel Yeteneklilerin 
Geliş-   tirilmesi Daire Başkanı Sayın Mecit Ramazan Barın’a; hazırlık aşaması ve uygulama safhasında 
emeği geçen tüm Bilsem öğrencilerine, değerli öğretmenlerine ve çalışma ekibine ayrı ayrı teşekkür edi-
yoruz. 
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Geçilmez Vatan

Arzum Güneş Kara
Mardin Midyat Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Esra Yavuz

Tarih, 15 Temmuz 2016. Gökyüzünün karanlığa büründüğü, ay ve yıldızların 
semada yerini aldığı sıradan bir geceydi ilk bakışta. Hâlbuki gecenin ilerleyen va-
kitlerinde tarih, büyük bir sahneye şahitlik edecekti.

“Düşman içerden olunca kapı kilit tutmaz.” derler. Hainler az sonra olacaklardan 
habersizce, yıllardır planladıkları emellerini devreye sokup vatanın çeperinden içeri 
sızmaya çalıştılar. Namlular zırhsız halka doğrulmuştu. Düşmanın hesaba katmadığı 
bir şeyler vardı: Bu aziz milletin nelere göğüs gerdiğini, söz konusu vatan olunca yiğitçe 
nasıl savaştığını, damarlarında şanlı ecdadın kanının aktığını unutmuşlardı. Ansızın 
minarelerden selalar yükseldi. Cennet vatan hain bir darbeye gebeydi. Babalar, analar, 
evlatlar, yüreği vatan aşkıyla çarpanlar o gece milli bir ruhla haykırarak sokaklara, cad-
delere akın ettiler. İhanete siper oldu her bir beden, korkusuz yürek. Bir ülke ancak 
vatan sevgisi ile ayakta kalabilirdi. Dualar ve aminler arş-ı âlâya yükselmişti. Çanakkale 
ruhu dirildi o gece. Vatan sevgisi uğruna şehadet şerbeti içmeye herkes çoktan razıydı 
bir kere. Geçit vermedi Türk halkı zalime, haine; çiğnetmedi namusunu ezelden ebe-
de…

Bir destan yazıldı o gece dillere pelesenk olan. Ömer Halis yürekliler, adını tari-
he nakşetmiş yüzlerce kahraman…Vatan sevgisi böyle kutsaldır işte. Gönül dünyasın-
da bu güzide sevgiyi taşıyan herkese selam olsun…



15 Temmuz

Ahmet Güzel
Antalya Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Nilgün Azeken

Topa tuttu şehri,
Cani terör tankları.
Durur mu Türk genci?
Geçti tankın önüne,  hiçe sayarak canını.
Döküldüler sokağa,
Aziz vatan uğruna
Hepsi aynı düşüncedeydi:
Bayrağa can feda!

Yattılar köprüye,
Er, çocuk, yaşlı.
Terör yenilmiş olsa da, 
Kahraman aileleri yaslı.

Harp, terör, darp
Zarar verir demokrasiye.
Ama hepsi hatırlatır,
Vatan sevgisini millete.
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Dön Bak Şu Tarihe

Ahmet Yahya Bahadır 
Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / İlhan Sahip

Her şeyden üstün tuttuk şanlı devletimizi.
Korkmadık hainlerden dönmedik asla geri.
15 Temmuz gecesi ne acı şeyler gördük?
Siper olduk hep birden, kurşunlara yürüdük.

Şifre mi, parola mı cebindeki bir dolar?
Sıktığın kurşunların karşılığı mı bunlar?
Nasıl gözün döndü ki sırtımdan bıçakladın?
Hele söyle bakalım nedendir kuyruk acın?

Onlarca yıl içimizde ne planlar yapmışlar?
Sinsi bir yılan gibi kıvrılıp saklanmışlar.
Yıllarca biriktirmiş kinini ve zehrini
Bak nasıl bir gecede tepeledik hepsini.

Dön bak şu tarihe ki, ne destanlar yazmışız.
Mevzu vatan olunca dünyayla çarpışmışız.
Damarımda akan kanda şehitlik arzusu var.
Malazgirt, Dandanakan, Çanakkale ruhu var.

Satılmış ruhlarıyla tanka binen densizler.
Yaradan var yukarıda, yaradan bizi izler.
Kudret onun elinde, kaderi Allah yazar.
Kırk yıl plan yapsan da Türk’ün eliyle bozar.
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15 Temmuz

Ahmet Yasir Erdoğan
Konya-Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mehmet Yağcıoğlu

Köprü üstünde binlerce vatan çiçeği
Özgürlük için feda olmuş niceleri
Memleket sevdalıları tankların önünde etten kemikten siper
Hainlere karşı Ömer Halis “Dur!” der.
Şehitlik, bize de vazife gün gelince
Türkiye aşkına koşarım en önde
Al bayrak adına yazılan destan
Kahraman millete olsun armağan.
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15 Temmuz Şehitleri

Ahmet Yusuf Barel
İstanbul Başakşehir Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Banu Fulya Çelik

15 Temmuz şehitleri,
Göğsü iman dolu bedenleri,
Onlar vatan için öldü 
Ancak düşmanı savurdu.

O şehitler için her 15 Temmuz,
Gurur ve hüzün ile doldu.
Onlar sayesinde bu vatan,
Gücünü kanıtlamış oldu.

En sıkıntılı anımızı bulsalar,
En zayıf yerden vursalar.
Bu milletin içinden, 
Yine 15 Temmuz şehitleri çıkar. 

Kanla alındı bu topraklar,
Hainlere vatan olmaz. 
Bu ruh bizde yaşadıkça
Düşman zafere ulaşamaz.
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Demokrasi Destanı

Ahsen İri
Afyonkarahisar  Dinar Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman  Öğretmen / Zeynep  Zeybek  Sezer

Türk milleti her zaman bağımsızlığına, demokrasisine, devletinin varlığına önem 
veren bir millettir. 15 Temmuz da Türk milletinin azimli, kararlı, fedakâr ve tek yürek 
oluşunu gösteren en güzel örneklerden biridir.

Türk halkı o gece anasını, babasını, eşini, çocuğunu evde bırakıp, ailesiyle 
helalleşerek geri dönmemek pahasına meydanlarda sabahlara kadar demokrasisine 
sahip çıktı. Yeri geldi tankların önüne geçti, yeri geldi el ele darbecilere geçit vermedi. 
Hainler milleti temsil eden meclisi bombaladılar, masum silahsız insanlara kurşun sık-
tılar, milletin verdiği vergiler ile vatanı savunması için alınan silahları millete doğrulttu-
lar, devletin tüm imkanlarını devleti ele geçirmek için kullandılar.

Peki Türk milleti ne yaptı? Okunan selalar ile birlikte yuvalarını terk edip; ken-
di canını hiçe sayarak gözünü kırpmadan bağımsızlık ve demokrasi yolunda ölüme 
yürüdü. Sadece vatanımızı, milletimizi, bağımsızlığımızı ve demokrasimizi düşünerek 
üzerlerinden geçen savaş uçaklarının bombalarını umursamadan kendilerini tankların 
önüne attı. Her kesimden insan o gece birlik olmayı başardı. En önemlisi de vatan hain-
leri karşısında, damarlarımızda asil Türk kanı taşıdıklarını göstererek, tek yürek oldu. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır.” sözü bir kez daha gerçekleşti. Biz o gece bağımsızlığımızı ve demokra-
simizi yine aynı şekilde, yıllar önce yaptığımız gibi kendi azim ve kararımızla kurtardık. 
Ama bu uğurda çok canlar verdik. O canlar ki kimisi anneydi, kimisi baba, kimisi evlattı, 
kimisi dede, kimisi eşti, kimisi kardeş… Gözlerini kırpmadan ölüme yürüdüler ve şehitlik 
mertebesine ulaştılar. Türk'ün gücünü ve azmini bir kere daha bütün dünyaya eşi ben-
zeri olmayacak şekilde gösterdiler. Tüm devletlere örnek olacak şekilde demokrasi 
destanı yazdılar. Bilinmelidir ki; milletimiz, konu vatan, millet, bağımsızlık ve demokra-
si olunca gözlerini kırpmadan şehitlik yolunda canı pahasına mücadele etmek için 
hazırdır. 

Aziz şehitlerimiz ve vatana gönül veren halkımız sayesinde bugün evlerimizde 
ailelerimizle huzurlu bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Verdiğimiz bu demokrasi mü-
cadelesi ile birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek bir kez daha kenetlendik. Bu destanı 
yazan vatansever halkımıza tarih boyunca minnettar kalacağız.



15 Temmuz Ruhu

Ali Arıcı
Şanlıurfa Siverek Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Sultan Ateş

         Tarihimizde bir kara lekedir 15 Temmuz gecesi. Takvimler 15 Temmuz 2016’yı 
gösterirken gecelerin en karanlığı, en zifirisi yaşanıyordu. Kardeşin, dostun, düşmanın 
birbirine karıştığı en puslu gece…

        FETÖ’nün kanlı, hain girişimini gerçekleştirdiği o gecede henüz 6 yaşındaydım ve 
darbe, kalkışma, hain, ihanet sözcüklerine lügatımda yer yoktu o güne kadar. Sükûnet, 
refah,  huzur ve adalet içerisinde yaşam sürerken demokrasiye vurulmak istenen bir 
darbeydi bu hareket. 

       Ülkemize göz diken terör örgütünün kuklası olan ve kendi ordumuz içinde yuva-
lanmış bu hain zihniyet, sözde özgürlük adına milli iradeye, birlik beraberliğe, hukukun 
üstünlüğüne darbe vurmaya kalkışmak istemiştir. Ne var ki “Vatan için tadılan ölüm 
kadar tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?” ruhuyla hareket eden kadını, erkeği, yaşlısı, 
çocuğu canını siper ederek kardeş bildiğimiz bu güruh zihniyete karşı şanlı bir mü-
cadele vermiştir.

      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın çağrısı üzerine meydanlara inen 
halk, milli birlik beraberlik içerisinde savaş uçaklarına, tanklara ve her türlü silaha karşı 
göğsünü siper ederek destansı bir direniş gerçekleştirmiştir. Bu süreçte pek çok vatan-
daşımız, kardeş bildiğimiz hainler tarafından şehit ve gazi olmuştur. Herkese nasip 
olmayacak bu mertebeye erişen vatandaşlarımız her daim yüreğimizde yaşamaya de-
vam edeceklerdir. 

 “Allah tuzak kuranların hayırlısıdır (El Enfal, 8/30) ki ülkemiz üzerinde çeşitli o- 
yunlar oynamaya çalışan güçler amaçlarına ulaşamamışlardır. 15 Temmuz gecesi tüm 
dünya Türk bayrağına, bağımsızlığına gölge düşürücü her türlü kalkışmaya karşı dik 
ve kararlı duruşumuza şahitlik etti. Türkiye üzerinde beyhude emelleri olan düşman 
güçlerin bittiğini zannettikleri Çanakkale ve Millî Mücadele ruhunun hala dipdiri oldu-
ğunu ve ilelebet var olacağını onlara o gece kanıtladık.

Allah bir daha böylesine utanç verici bir hadiseyi yaşatmasın bu ülkeye…
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Milletimizin Gücü

Ali Efe Belene
Tokat Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Şebnem Karakeleş

15 Temmuz 2016, vatanımızda hain bir şekilde oluşan darbe girişimine karşı 
başta Ömer HALİSDEMİR olmak üzere şehitlerimiz, gazilerimiz, sivillerimiz ve onların 
gösterdiği kahramanlık... Eğer ben şu an bu yazıyı yazabiliyorsam vatan evlatlarının 
o hain darbe girişimine karşı gösterdiği kahramanlıktandır. O gece, dost zannettiğimiz
kötü kalpli hainler bizi kandırdı. Biz, onlara güvenmiştik ama onlar verdiğimiz maka-
mları kendi çıkarları için kullandılar. O caniler çok sayıda vatan evladını katletti. Kan
gövdeyi götürüyordu. Bu nasıl bir insanlık? Allah’ın verdiği canı sadece Allah alabilir.
Onların vatan evlatlarının canını almaya hakkı yoktu. Ama bu ilkeller, caniler, hainler
insanların canını yakmayı severler.

Bu gecenin ilk şehidi, bordo bereli rahmetli Bülent AYDIN’dır. En genç şehidi ise 
15 yaşındaki rahmetli Halil İbrahim YILDIRIM’dır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın “Milletimizi meydanlara bekliyoruz.” çağrısı üzerine gözünü kırpmadan 
sokaklara akan insan selinin içinde öyle bir kahraman da vardı ki tabutlara sığmadı; 
çünkü 23 yaşında 1.95 boyunda bir fidandı, O kahraman Oğuzhan YAŞAR. Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Oğuzhan YAŞAR’ı morgda bizzat ziyaret etmiş 
ve şöyle demiştir: “Dünya güzeli bir fidan, şehadetle bir başka güzelleşmiş ve morg-
da şöyle bir cemalini görmek istedim. İndim bir de cemalini izledim. 23 yaşında 1.95 
boyunda bir fidan.”

O gecede bordo bereli Ömer HALİSDEMİR, darbe yanlısı Tuğgeneral Semih 
TERZİ’yi Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalıştığı için göğsünden vurarak 
öldürdü; ama 16 Temmuz’da kendisine 17 kurşun sıkılarak şehit oldu. HALİSDEMİR’in 
bu kahramanlığı darbenin önlenmesine büyük katkıda bulundu. Ne kahramanlık ama! 
Öyle bir kahramanlık ki onun adı üniversitelere, okullara, kurumlara, caddelere, hatta 
çocuklara konuluyor. Burada adını andığımız kahramanların dışında daha nice şehit-
lerimiz, gazilerimiz var.
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15 Temmuz

Ali Özhan
Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Bilge Sedef

15 Temmuz gecesi, 
Türk milleti göğsünü siper etti.
Kimisi şehit oldu,
Kimi ise gazi.

Düşman kalkıştığına
Pişman oldu birden.
Darbeciler gördü ki,
Halkın direnişi gönülden.

Bu yurdu sahipsiz
Bırakmadı Türk halkı.
Kahraman Ömer HALİSDEMİR
Verdi ülkesi için canını.
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Kötülükler de Doğar

Alya Duru İpekçi
Tokat Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Öznur D. Kocabaş

Aslında bazı insanlarla birlikte kötülükler de doğar. Bir düşünelim mayasında 
iyilik var ya da mayasında kötülük var sözü ne anlam ifade eder? Çocuklar belli bir yaş-
ta daha hiçbir şey anlamazlar. Duydukları kelimeleri tekrar ederler. Ancak hiçbir canlı 
gelişimini çocuk yaşında bitiremez. Büyüdükçe bazı hayalleri olur; ama bunlar geçici 
olabilir. İşte vatan sevgisinin tohumlarının atıldığı zaman tam da burasıdır. Bir nevi 
insanın mayası burada şekillenir de diyebiliriz. İşte bu temeli sağlam atılmış insanlar 
ülkenin geleceğini, kaderini şekillendirir. Ömer HALİSDEMİRLER gibi…

15 Temmuz 2016’da düzenlenen hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. O 
gece 251 vatandaşımız şehit, 2196 vatan evladımız gazi oldu. Bu hain darbe girişimi 
bütün Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Sayısız silah, uçak, gemi, helikopter, tank kullanıldı; 
ancak vatanını seven, ülkesi için can vermeyi göze alan halkımız bu hain darbe girişi-
mine son vermeyi kafaya koydular. İnanmış, adanmış, kafaya koymuş, kendini vatanı 
için siper etmiş bir halkın karşısında kim durabilir ki? 

15 Temmuz gecesindeki Türk Milletini sedum çiçeğine benzetiyorum. Sedum 
çiçeği için öğrendiklerimi söylediğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız aslında. 
Sedum çiçeklerinin kimseye ihtiyacı yoktur. Güneş bile istemez. Zor koşullardan et-
kilenmez ve her koşulda büyür. Güçlüdür, cevvaldir, dirayetlidir, kimseye eyvallahı yok-
tur. Bir nevi kendi ayakları üzerinde durur, şikâyet etmez ve ne olursa olsun yaşaması-
na bakar. Sedum çiçeğinin yaşaması için saksıdan başka hiçbir şeye gerek yoktur. İşte 
buradaki saksı vatanımız Türkiye’dir. Sakura çiçeği ise Türk Milletidir. Türk Milleti o 
gece tıpkı sakura çiçeği gibi güçlü, dirayetli, özgür, kimseye muhtaç olmadığını göster-
miştir. Milletimizin demokrasiye, özgürlüğe, vatan sevgisine ve bağımsızlığına düşkün 
olması sayesinde o gece hainlere fırsat vermemiştir.

Bu kahramanlık destanı; vatan, millet, bayrağın ne demek olduğunu anlatmanın 
yanında birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu bize bir kez daha göstermiştir. Bizlere 
düşen görev ise, şehitlerimizden aldığımız vatanımıza sahip çıkmak ve güzel bir vatan 
için birlik ve beraberlik içinde yaşamaktır.
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15 Temmuz

Aras Kadim Ercan
İstanbul Küçükçekmece Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mehmet Yeşilkaya

Bugün 15 Temmuz
Bunu biliyor muydunuz?
Bugünün önemini
Hissediyor musunuz?

Ülkemizden bazıları
Yönetimi devirmek istediler.
Askerleri, tankları
Devrime hazır ettiler.

Halk buna karşı koydu
Elinde bayraklarla
Tankların, askerlerin önünde
Devrime engel oldu.

Bu yüzden çocuklar
Bugüne önem verin.
Halkın vatan sevgisini
Gururla takdir edin.
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Ya İstiklâl Ya Ölüm!

Adal Duru Yılmaz
Tekirdağ Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mehmet Doruk Baytur

Zamanın adeta donduğu, bütün renklerin karardığı o gece… 15 Temmuz 2016. 
Bir milletin başına gelebilecek en kötü şey darbe girişimi. Fakat bizim o gece yaşadığımız 
şey her şeyden daha alçakçaydı. Kendi kanımızdan ülkemizden kardeşimiz dediğimiz 
insanlar bizi öldürmeye, vatanımızı ele geçirmeye çalıştı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Ya istiklal ya ölüm!” sözü ge-
reği Türkler her zamanki gibi varlarını yoklarını vererek sokaklara döküldüler. Fakat 
unuttular ki biz ne savaşlar kazandık, ne şehitler verdik, ne kanlar döktük vatan uğruna. 
Küçük bir darbemi düşürecekti, yıkacaktı bizi?

Bu vatana saldıranlar, bu kahraman milletin her bir vatandaşının namusuna, 
bayrağına ve vatanına göz dikildiğinde nasıl birer Alparslan, Mustafa Kemal gibi yiğit 
birer asker olacağını hesap edemediler. Ölüme kahkaha atarak giden Türk milletini 
tankla, tüfekle püskürtmeyi denediler. Daha doğrusu düşlediler. Evet, Türk olmak zor-
dur dünya ile savaşırsın; fakat Türk olmamak katbekat daha zordur çünkü Türkler ile 
savaşırsın. 

Onlar çok yanlış yaptılar. Türklerin topraklarına göz diktiler. Türk halkının azmi 
ve kararlılığı sayesinde ülkemiz kalkışmadan kurtularak bağımsızlığı pekiştirdi. Onlar 
bizi zayıflattığını düşüne dursunlar, biz yedi düvelle gülerek savaşan ülkemizi savun-
mak için Türkiye’nin dört yanını asil Türk kanıyla sulayan bir milletiz.

15 Temmuz günü de biz Türklüğümüzü tüm dünyaya tekrar gösterdik. Gös-
termeye de devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. İstiklal 
Marşımızın yazarı Mehmet Akif ERSOY’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı 
yazdırmasın.” sözüne öykünerek; “Allah bir daha Türk milletine böyle bir gece yaşat-
masın.” diyorum.



15 Temmuz Gecesi

Asya Ece Şergun
Antalya Serik Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hazel Pehlivan Şahin

Düşmanlar sarmış ülkeyi,
Durur mu Türk milleti?
Elleri boş önemli değil,
Ama dolu yüreklerinde vatan sevgisi.

Milleti için vatanı için,
Ay yıldızlı bayrağı için,
Mağlup etmeli düşmanları
Oğulları, kızları için.

Ülkeyi güven altına almalı,
Herkes nöbetini tutmalı,
Düşmanları yenene kadar 
Canla başla savaşmalı.

31



Vatan Uğruna

Asya Ünal
Ankara Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Bünyamin Oğuz

Bir gün ki düşünün,
Kıyamet kopmuş.
Güzel yurdumun üstüne,
Karanlık çökmüş.

Sanmayın bu bela,
Allah’tan gelmiş.
Yakıp, yıkıp, kavuran,
Hain insan olmuş.

Neyse ki vatanı uğruna,
Elini, ayağını, gözünü verecek,
Bayrak düşmesin diye, 
Kanıyla toprağı sulayanlar olmuş.

Vatansever halkımın,
Yüreği umut dolmuş.
Umutlar da birleşince,
Ülkem cennet olmuş.
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Yok Kimseden Korkumuz

Atlas Artun Amiroğlu
İstanbul Şişli Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Hasan Helvalı

Günlerden 15 Temmuz,
Tankların önüne yatan bir sürü korkusuz.
Günlerden 15 Temmuz,
TBMM’ye bombalar yağdı,
Meclisten kimse dışarı çıkmadı.

Günlerden 15 Temmuz,
Ömer HALİSDEMİR, Semih Terzi’yi vurdu,
33 kurşun şehidimiz göğsünde
Ve 251 kişiyi şehit bayrağa renk veren.

Bizden gibi gözüküp içimize sızdılar,
Bu güzel vatanı almaya çalıştılar,
Fakat başaramadılar,
Kaybettiklerini anlayınca Yunanistan’a kaçtılar.

Tanka meydan okuyanlar,
Teröristleri kovdular,
Yağdı her yere bombalar,
Bizim gücümüzü gören teröristler kaçtılar, korkaklar.
15 Temmuz günü halk gücünü gösterdi,
15 Temmuz’u unutulmaz bir gün yaptılar şimdi,
Bütün ülke hatırlayacak Ömer HALİSDEMİR’i ve şehitlerini.

Oysa bizden sanmıştık,
Burs vermiş, iş vermiş, rütbe vermiştik.
Hain çıktı,
Düşman çıktı,
Teröristlerle savaştık,
Onlar kaçtı, saklandı.
Türkiye’nin kutlu günü 15 Temmuz,
Halk sokakta bağırıyor “Yok kimseden korkumuz!”.
Ve ben sesleniyorum 2022’den “Yok kimseden korkumuz!”
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Kara Gece

Aysunaz Dolu
Osmaniye Kadirli Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Turgut Kaya 

15 Temmuz gecesi,
Çıktık yola.
Canımızı verdik,
Bu vatan uğruna.

Yaşlı, genç, çocuk demeden,
Güzel vatanı savunduk.
Yedi düvelin desteklediği,
Hain darbecileri savurduk.

O gece kara bir geceydi,
Selalarla uyandık,
Hep birlikte sokaklarda,
Ülkemiz için bağırdık.

Gözü dönmüş darbeciler,
Masum insanlara saldırdı.
Genç yaşlı aldırmadan,
Silahları kan kustu.

Ülkemiz cennet gibidir,
İnsanları merhametlidir,
Kim vatana düşman kesilirse.
Onun adı haindir.
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15 Temmuz

Ayşe Demirgüneş
Çanakkale Biga Bilim ve Sanat Merkezi 
Danışman Öğretmen / Yasemin Balaban

Kurtuluş Savaşı
Başarıyla sonuçlandı
Yıllar yıllar sonra
Bir darbe girişimi yaşandı.

Çok kötü insanlar
Demokrasiye karşı koydular.
Biz ise Atatürk’ün izinde
Demokrasiyle birlikteyiz.

Ülkemizi korumak bizim görevimiz
Yüzlerce kişi şehit ancak;
Ülkemiz yaşıyor,
Haklarımız korunuyor.

Türkiye aşkına
Biz her şeyi yaparız.
Milli birlik ve beraberliğimizle 
Kötülere karşı koyarız.

Herkesin kararına 
Saygı gösterilmeli,
Demokrasiyle yaşanılmalı,
15 Temmuz’u unutmamalı.
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15 Temmuz

Ayşe Gülsen Yılmaz 
Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi 

Danışman Öğretmen / Mustafa Palaz

Tarihimizde kaç tane destan yazılmıştır bilir misiniz? Bakın “yazılmıştır” diyo-
rum, “yaşanmıştır” demiyorum. Yazılmış ama yaşanıp yaşanmadığı bilinmeyen bir sürü 
destanımız var, sayısını bilmem; ama kalemden kağıda dökülmese bile her zaman 
yaşanmış en muteber tarihlerden biri olarak kalacak o gün: Temmuz, 15, 2016.

 TRT ana binasının, sokaklardaki mağazaların, insanların içinden bir kurşun gibi 
çıktığı evlerin kamera görüntüleri; izlerken sağ üstteki 2016-07-15 yazısını gördükçe 
sanki kayboluyorum bir yerlerde. Çünkü binlerce yüreğin tek yürek olduğu, binlerce 
ayağın yerleri inlettiği gün yazılı o köşede.

 Napolyon’un bir sözü var, “Türkler öldürülebilir ama mağlup edilemez.” Fransız 
bir asker ve politikacıya bu sözü söylettiren ne olabilir? Bütün milletin tek bir ordu ol-
ması mı ya da bayrağın ateşler altında bile hala gökyüzünde olması mı? Bilemeyiz. 
Ama bu ülkenin altında, üstünde, en ücra köşelerinde bile bastığı yere toprak diyerek 
geçmeyen insanlar var, vardı, var olacak.

 Tarihler önemli değil aslında veya sayılar... Tek bir şehit verilse bile vatan için 
dolup taşan yüreklerde, bu sayı bir milyon. Göz kör; kulak sağır olsa bile bu ülkenin 
insanları hala bayrağı görüyor, top seslerini hala duyuyor. Napolyon doğru söylemiş 
aslında, Türkler öldürülse bile yenilmiyor.
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15 Temmuz

Ayşegül Yeloğlu
Bolu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Seray Altunöz

Temmuz’un 15’inde 
Geldiler bizim üstümüze 
Darbe yapacaklardı sözde 
Alırız sandılar ülkemizi
Dağıtırız sandılar birliğimizi

Sızdılar içimize kadar
Demek ki önceden planlamışlar
Ama asla alamayacaklar 
Canım ülkemi
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15 Temmuz Destanı

Ayşe Kumbasar Polat
İstanbul Kartal Prof. Dr Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi

Danışman Öğretmeni Ayşe Özden Bal

Bir milletin başına gelebilecek en kötü şey nedir? Vatanlarının ellerinden alın-
ması elbette. Bu bize karşı terör örgütleri tarafından pek çok kez denendi; ancak hiçbiri 
başarılı olamadı. Bu denemelerin sonuncusu 2016 yılında gerçekleşti.

 Aslında gün gayet normal başlamıştı; fakat o akşam, yani 15 Temmuz akşamı, 
kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” diyen bir grup, birlik beraberliğimize, onca kan döküp 
şehit vererek geldiğimiz bu günlere ve Cumhuriyetimize kastettiler amma velakin 
başarılı olamadılar; çünkü onlara izin vermedik ve geldikleri gibi gitmek durumunda 
kaldılar ki bu da millet olarak bu gibi zor durumlarda nasıl bir dayanışma içerisine girip 
bölünmez olduğumuzu gösteriyor.

Bu uğurda ne Ömerler, İlhanlar, Erollar şehit düştü; yüzlerce cesur Mehmetçiği 
kaybettik ama zafer sonunda bizim oldu. Korkusuz Türk halkı ölümü göze alarak vatan-
larını savundu, kendileri bunu göremese bile “Vatan sağ olsun!” diyerek bu vatanın 
güvenliği için savaştı.

 “Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın!” demiş Mehmet Akif ERSOY; biz 
bu vatanı kolay kazanmadık, kolay bırakmayız! Onu en güzel şekilde korur, Atatürk’ün 
izinden giderek onu en güzel şekilde temsil ederek gelecek nesillere teslim ederiz.

38



39

15 Temmuz’da Ne Oldu?

Ayşe Melek Altındal
Antalya Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / İrfan Yaylalı

Nerede hata yaptık ya da neyi yanlış yaptık? Binlerce masumun ölmesine ne-
den olacak kadar bir insan veya grubun gözü nasıl döner, beyni nasıl bu kadar yanar 
anlamıyorum? Nasıl planladılar? Neden planladılar? Eğer bu plan “başarı” ile  sonuçlan-
mış olsa neler olurdu? Neden yüzlerce masum, yüzlerce asker öldü? 

 Bu sorular birçok kez cevaplanmaya çalışıldı elbet, birkaç şey de ben ifade etmek 
isterim. Halk tek yürek oldu, ya halk bu kadar duyarlı olmasaydı daha neler yaşanırdı? 
Atladı tankların önüne korudu vatanını. Kimisi yaşlıydı kimi genç, fakat bunun bir önemi 
var mıydı? Tek bir amaç vardı sonuçta: Vatanı korumak. Atatürk ve silah arkadaşları-
na saygısızlık etmişti onlar. Bu gül kokulu vatanı almaya çalışmış, hiçe saymıştı tüm 
yaşanmışlıkları onlar. Kanı, teri, gözyaşını vahşeti ve ölümü gördük o gece. Askerini 
bekleyen genç kızları, babasını, anasını bekleyen bebeği, evladını bekleyen anayı, 
kurtuluş savaşı ruhunu, tek yürek olmanın verdiği o cesareti, o hissi yok saydı onlar. Ne 
kadar sürmüştü planlamaları? Ve hala sürüyor mu bir şeyler?

 Şimdi, kendi iç sesimi dışa vurmak isterim, tekrar bu vatan için herhangi bir planı 
olan farklı düşünceleri olan kişi veya gruplar var ise biz Türk milleti; bu güzel vatana, 
her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış cennetten bir köşeye, yani Türkiye’mize aşığız. 
Bütün heveslerinizi kursağınızda bırakırız.



Millet Ordusu

Ayşe Naz Yakar
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mustafa Süt

İki bin on altı aylardan Temmuz,
Yurduma saldırdı çapulcu soysuz.
Sözde ihtilali yapamadılar.
Onlar hep korkaktı, millet korkusuz.

Hiçbirinde yoktu Allah korkusu,
Kardeş kardeşine kurmuştu pusu.
Gayeleri bu vatanı bölmekti, 
Fakat karşı durdu millet ordusu.

Seksen iki milyon oldu tek yürek, 
Kimisinde kazma kiminde kürek.
Tankların önüne siper oldular, 
Ölüme gittiler gülümseyerek.

Ömer Halis gibi nice Yiğitler, 
Vatan için can veren o şehitler,
Ölmediniz hala yaşıyorsunuz,
Milletim, tarihim hepsi şahitler!

Kırk yıllık plandı bu bir oyundu, 
Üç beş çakal aslanlığa soyundu. 
Bu millet kaleydi, vezirdi, şahtı,
Onlar ise sadece bir piyondu.

Bu vatan, bu millet düşmez tuzağa,
Uzaklara kaçın, çok çok uzağa. 
Meydanlara çıkar yine ölürüz,
Vermeyiz bu yurdu üç beş bozuğa.
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Türkiye Aşkına

Ayşenur Üstün
İstanbul Silivri Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Gökay Çınar

15 Temmuz 2016 Cuma gecesi,
Yüce Türk Milleti’nin topyekun sesi,
O gece Türk Milleti’ne tarihin bir payesi,
Vatan uğruna canını hiçe saydı aziz milletimin cümlesi. 

Tek yürek, tek bilek, tek milletiz biz,
Al bayrağın gölgesinde yaşarız hepimiz,
Güzel vatanımızı candan öte severiz,
Ülkemize göz dikene aman vermeyiz.

Hele bir denesin de gör, döner şaşkına;
Yiğitleri serpilmiş adım başına,
Kurbanız biz hepimiz toprağına, taşına,
Canımızı veririz vatanımız uğruna, 
TÜRKİYE AŞKINA!
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Ne Mutlu Türküm Diyene!

Ayşe Sena Kaptan 
Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen  / Rabia Çeçen

15 Temmuz gecesi, 
Sela sesleri duyuldu. 
Mabedimin göğsüne, 
Namahrem eli değiyordu. 

Tanklar durmuş Boğaziçi’nde, 
Halkı durdurmak niyetiyle. 
Yılmamış gözü pek vatansever. 
Ne mutlu Türküm diyene! 

Halkın iradesini hiçe saydılar, 
Gazi meclise bombalar yağdırdılar. 
Hiç beklemedikleri bir anda, 
Fatih’in torunlarını karşılarında buldular. 

Kim bilir kaç kahraman, 
Tankların önüne atıldı. 
Vatanı için gözünü kırpmadan, 
Şehitler kervanına katıldı. 

Vatanını seven kim varsa 
Sokakları doldurdu. 
Gece gündüz nöbet tuttu, 
Terk etmedi kutsal saydığı yurdu
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Biz

Aziz Erdem Deniz
Tekirdağ Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Şebnem Gürler 

Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz,
Tarihin emanetlerinin yılmaz bekçileriyiz.
Korkunun, ümitsizliğin değil,
Adaletin, özgürlüğün sesiyiz.
Demir gibi bükülmez,
Nehir gibi coşkun,
Feza gibi sonsuz 
Bir bilek taşır bayrağımızı.
Bayrağa, vatana kasteden düşmana,

Göğsümüzü siper eder,
Haddini bildiririz.
Biz büyük ve güzel bir ülkeyiz,
Ovamız, dağımız, taşımız, bağımız, 
bostanımızla,
Yiğidimiz, bayramımız, seyranımızla,
Tek yürek, dört mevsimiz.
Bir ekmeği bölüşürüz,
Türkülerle söyleşiriz,
Hain kapıya dayanınca,
Gözümüzü kırpmadan dövüşürüz.
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15 Temmuz

Azra Arslan
Balıkesir Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Aslıhan Şahin

Bu vatan,
İnsanların çığlıklarıyla boğulmuş.
15 Temmuz’da,
Darbe gecesinde.

Uyanmışlar,
Gecenin bir saatinde.
Patlayan bombalara,
Hıçkırarak ağlayan çocuk seslerine.

Kanlar dökülmüş o gün,
Çok canlar acımış.
Birçok ailenin,
Gözlerinden yaşlar akmış.
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Ey Şanlı Bayrak

Bade Adlı
Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mustafa Süt

Al beyaz dalgalan sen göklerde,
Biz düşürmeyiz seni asla yerlere.
Ey, şanlı bayrak! 
Türk bayrağı.

Senin var oluşunla var bu millet,
Bu vatan.
Ey, şanlı bayrak!
Türk bayrağı.

Yoktur dünyada senden güzel,
Kırmızı rengiyle şehitleri andıran.
Ey, şanlı bayrak!
Türk bayrağı.

Tam doksan dokuz yıldır var oluşunla,
Ay ve yıldızınla.
Ey şanlı bayrak!
Türk bayrağı.  
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O Gün

Bahar Bilir 
Kocaeli-Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi 

Danışman Öğretmen / Murat İlhan

O gün bölmeye çalıştılar vatanımızı,
Görünce huzur bulduğumuz topraklarımızı;
Ama asla bilemezdiler,
Halkın vatana olan aşkını.

O gün şehit ettiler onlarca insanı,
Yoktu çoğunun elinde silahı;
Herkes biliyordu sonunda ne olacağını,
Bölemeyeceklerdi bu cennet vatanı!

O günün adına darbe dediler,
Her yere sızmıştı hainler,
Gecenin içine kâbus gibi çöktüler;
Halk aydınlatınca meydanları,
Yıkıldı hainlerin karanlık planları.

Milletin vatan ve millet aşkı
Aydınlattı tüm karanlığı
Bu cennet vatan bir kez daha kanıtladı
Bağımsız ve hür yaşadığını.
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Ay Yıldızımız için

Bahar Sevinç KIZILIRMAK
Bursa Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Fatih Şener

Özgürlük uğruna,
Çarpıştık bayrak için.
Demokrasi istedik,
Önlerinde dikildik!

Milletimiz uğruna biz,
Nice şehitler verdik.
Koruma sırası bizde.
Yaşasın milletimiz!

Bağımsızlığı istedik.
Ay Yıldız yukarıda!
Mücadele ettik hepimiz.
Bu güzel vatan uğruna!
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15 Temmuz

Barış Soydan  
İstanbul Şişli Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Hasan Helvalı

Sandık onlar bizdendir
Gecemizi bastılar.
Türkiye devletini
Almaya çalıştılar.

Halk haberdar oldu.
Olduğu gibi doldu.
Doldu caddelere
Köprülere, yattı
Yattı tankların önüne.

15 Temmuz gecesi
Meclis’i de,
Onu bile bombaladılar.
Milletvekilleri, kaçmadı onlar.

Onlar, öleceksek,
Kendi meclisimiz
Türkiye’miz altında
Ölelim dediler, ölelim ama kaçmayalım.

Çocuklar, korku doldu
Uçak sesleri, gökyüzünü boğdu.
Kara duman yükselir, Ömer Halis’in silahından
Semih Terzi yerde, ödüyor günahını.
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O Gece

Başak Bayrakçıoğlu
Tokat Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Öznur D. Kocabaş

15 Temmuz günü geldi,
Hainler meydana indi.
Tanklar, uçaklar yurdumda şimdi,
Vatanı, milleti bölmeye geldi.

Kahraman milletim meydanı bekler,
Haini yurdumdan kovmayı ister.
Tanklara siper olan bedenler,
Yurt için birleşmiş yürekler.

Tankların, tüfeklerin gücü yetmez bize,
Vatan sevgisi hep içimizde.
Engel çıkaracağız her daim size,
Türk bayrağı olacak göklerde.

Bu ülkeyi sevene,
Bin canımızı verdik vatanımıza seve seve.
Ulaştık, ulaşacağız her daim zafere,
Türk bayrağı göklerde.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
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Tanklar ve Bedenler

Begüm Aydoğan
Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Bahri Yağmur

Yıl 2016. Aylardan Temmuz. Yaz mevsiminin ortaları. Güneş bütün yakıcılığıyla 
kendini hissettiriyor ülkeme. Bütün yurttaşlarım için her zamanki gibi başladı o yaz da. 
Sakin, dingin, huzurlu… Her temmuz gibi geçiyordu bu temmuz da. Hepimizin kend-
ince planları vardı. Ta ki o güne kadar.

Ayın 15’i. Gece yarısı. Güzel yurdumun dört bir tarafında saklanan hainler bir 
bir ortaya çıkmaya başladı. İşte o şanlı gecede Türk Halkı ne kadar cesur ve güçlü ol-
duğunu bütün dünyaya bir kez daha gösterdi. Çok uzun zamandır gizli gizli bunu plan-
layanlar ülkemizi yıkmaya çalışan dış kuvvetler değil, tam da bizim içimizdendi. Bizim 
kardeşimiz dediğimiz insanlardı. Her yerde beraber olduğumuz, beraber okuduğumuz, 
gezdiğimiz, çalıştığımız hatta birlikte yiyip içtiğimiz insanlardı. En acı olan da bu değil 
miydi zaten? Kimimizin kardeşi, kimimizin arkadaşıydı.

Takvimler 16 Temmuz’u, saatler 04.00’ü gösterirken başta köprülerimizde trafiği 
durdurdular. Daha sonra cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir olay gerçekleşti ve dev-
letin kanalı olan TRT rehin alındı. Silah zoruyla TSK’den geldiği söylenen biri, bir bildiri 
okudu. Bütün kanallardan okutulmasıyla bütün ülke duydu bu bildiriyi. Sıkı yönetim 
ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu askeri bir darbeydi. Herkesin itaat etmesi 
emredildi.

Oysa ulu bir çınardı benim ülkem. Sanki bu ulu çınarı sarmalayan yabani bir 
sarmaşıkmışçasına her mevkiye yerleştirmişlerdi kendileri gibileri. Hainlerdi çünkü hep-
si. Hem de bunca yıl yaşadıkları vatana ihanet edecek kadar. Kalleşlerdi çünkü dost 
görünüp düşmanca davranacak kadar. Oysa biz Mustafa Kemal’in askerleriydik. Son 
Peygamberin ümmetiydik.  Oysa kellesini koltuğunda taşıyıp bayrağı diken neferlerdik 
biz. Her birimiz yüzlerce kiloluk mermiyi sırtlayan Seyit Onbaşıydık. Nice alçak planlara 
maruz kaldı yüzlerce yıldır bu ulu çınar. Ama bunların hepsi tarihimize birer zafer olarak 
yazıldı.

Uzun yıllar boyunca gizli gizli örgütlenen bu vatan hainleri her şeyi düşünmüş-
lerdi kendilerince ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı: Karşılarında Türk milleti 
vardı ve her bir Türk genci bir orduya bedeldi.
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Önce her şehirde meydanlara çıkmaları için çağrı yapıldı vatandaşlarımıza. 
Sokaklara dökülen ilk kişiler onlarca tankın önünde tek bir bedende milyonların cesare-
tiyle devam ediyorlardı al bayrağı dalgalandırmaya. Tek başına duruyorlardı tankların 
önünde bir an bile tereddüt etmeden. Sonra bütün ulus akın akın meydanlara döküldü.

Bir yandan askerler darbeci komutanların emirleri yüzünden kendi canından, 
kanından olan milletlerinin üzerine tankları sürmek zorunda kalıyordu. En kötüsü de 
tatbikat emri ile yollara dökülen o masum askerlerin suçlu olarak görülmesiydi. Bunun 
yanında emirlere uymayıp darbenin gidişatını gerçekten değiştirenler de vardı. Bunlar-
dan biri de Ömer’di.

Ömer’in silahından çıkan o kurşun, bütün darbenin ve bütün devletin seyrini 
değiştirdi. Darbeci komutanlardan biri olan Semih Terzi’yi vurmuştu. Bunun üzerine 
Terzi’nin etrafındaki askerler Halisdemir’e kurşunlar yağdırdı. Olay yerine gelen ambu-
lans darbeci askerlerin talimatı ile sadece Semih Terzi’yi aldı. Terzi ambulansın içinde 
can verdi. Eğer ambulans Ömer HALİSDEMİR’i de alsaydı onun hayatının seyri de 
değişebilirdi. Bu milletin daha çok Ömerleri, Ayşeleri, Halilleri, İlhanları var. Ne mutlu ki 
bu devletin, devleti uğruna can vermeyi kendine görev edinmiş bir milleti var.

O gece devletimiz uğruna can veren yüzlerce şehidimizi saygı ve minnetle 
anıyorum. 51



Vatan

Beranur Öngün
Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Nurhan Varlı

Bin darbe ile yıkılmaz, asırlık çınarım ben.
Suyum asla kurumaz, bin yıllık pınarım ben.

Nice düşmanlar gördüm; kanlı savaşlar, yıkımlar…
Zalimin karşısında, çelikten duvarım ben.

Her karış toprağımda, şehitlerin kanı var. 
Milletimin uğruna can verdiği diyarım ben.

Mazlumlara yurt oldum; bendeydi hep kurtuluş.
Sığınacak son kale, güçlü halaskârım ben.

Cennetten bir köşeyim beni sevenler için.
Nanköre ve haine cehennemden harım ben.

Nasıl hainlik eder bende büyüyen bana?
Nasıl kıyar bir insan bu mübarek vatana?

Bırakır mı bu millet, beni siz hainlere?
Etten duvar örmez mi bu kirli emellere?

Çanakkale ruhunu ne çabuk unuttunuz?
Aynı vatan, aynı millet; zafer bizim yolumuz.
15 Temmuz Destanı tüm dünyada söylensin.
Hainliğin sonunu, herkes sizden öğrensin.

Gecelerin en karanlığı… İhanetlerin en büyüğü gecelerin en karanlığında 
yaşandı. Çocuktum aklım almıyordu darbenin ne demek olduğunu. Ülkemin uçakları 
neden bombalıyordu ülkemi, anlamıyordum. Tarih derslerinde savaşların düşman dev-
letlerle yapıldığını görmüştük hep ama şimdi düşman kimdi, bilmiyordum. Ülkesi için 
gözünü kırpmadan canını feda eden askerimiz nasıl olurdu da bu milletin silahını yine 
bu millete doğrultabilirdi?
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Temmuzun Şehitleri

Beril Özler
Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hacer Moduk

Çanakkale Şehitleri demişti
“Çanakkale geçilemez!’’ diye
Temmuzun on beşinde düşenler ise 
Dedi “Vatan bölünemez!” diye.

Çanakkale’nin geçilemediği gibi
Bu vatan bölünemedi,
Gelen düşmanların hepsi
Gönderildi geldikleri gibi.

Demiş atalarımız aynen şöyle:
Kolay vermeyin bu vatanı!
Kendi kanımızla kazandık, kendimizden verdik
Uğruna şehitler oldu, gaziler kaybettik!

Ve al sancağın uğruna düşen şehitler
Ölürken birer birer
Ağızlarından düşen şarkı hayatları gibi;
Vatan bölünemez idi.
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15 Temmuz Zaferi

Beril Su Aslan 
Kocaeli-Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Murat İlhan

15 Temmuz gecesi
Hainler bastı Türkiye’yi
Silah sesleri vahşiydi
Yakıyordu kalpleri

Saat 21.45
İlk adımları köprüye
Acımasız bilirlerdi kendilerini
Ama öğreneceklerdi bu ulusun beraberliğini

Halk ve asker el ele tek yürek
Savunuyor vatanını korkusuzca
Tankları silahları umursamıyorlar
Hainlerin üzerine yürüyorlar

Cumhurbaşkanı duyuru yapıyor
Çağırıyor herkesi
Terör aman verir mi?
Türksat’ı bombalıyor

Toplananlara saldırı
Vatan evlatlarına saldırı
Gazi Meclis bombalanıyor
Bomba sesleri inletiyor karanlığı

03.00
Her şey düzelmeye meyilli
Gözaltındaki hainler
Anlatacak her şeyi

Hava sahalarının kapıları
Kapatılıyor yavaş yavaş
Başkent Ankara
Güvende, korunuyor

Usulca teslim oluyorlar
Kendi ayaklarıyla 
Bilemedikleri, bu vatanın
Demokrasi ve bağımsızlık aşkı

251 şehit
Huzurla uyuyor artık 
Bu kurtardıkları vatanı
Huzurla izliyor artık

Bu teröristlerin öğrenecekleri 
Bu halk, bu asker ölmez
Bu vatan asla
BÖLÜNMEZ !
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Bu Vatan Bizim

Berin Işıldak
Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Ayşegül Kurumlu

Karanlık çökmüştü yurdumun üstüne,
Umutsuzluk vardı her bir köşede.
Unutmuşlardı Türk’ün özünü,
Kahraman milletimizin gücünü.

O gün bir ışık göründü gökyüzünde,
Kırmızıya bürünmüş maviliğin tam ortasında,
Bu ışık yiğitleri çağırıyordu er meydanına,
Kendine güvenen, cesaretin çocuklarını bekliyordu tam orada.

Binlerce yiğit, tek bir yürekte tek amaçla
Kefensiz yatan şehitlerimizin ruhuyla,
Hep ileriye sadece ileriye korkusuzca,
Bu aşkla sahip çıkılırdı cennet vatana.

Ve ışık tekrar göründü gökyüzünde,
Esareti kabullenmeyenler şahlanıyordu yürekleriyle,
Sevinçle karışık hüzün sarsa da benliğimizi,
Kimselere veremezdik aydınlık geleceğimizi.

O gün tüm Türkiye’nin duaları, ağıtları yükseldi göğe,
Şehit analarının hıçkırıkları kanlı toprağımıza sinercesine
Haykırdı millet “Bu vatan bizim!” diye,
“Ezelden beri hürüm, ebediyen hürüm!” diye.
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Gerçek Kahramanlar

Berkay Baki Develi
Ordu Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Volkan Odabaş

Sen hiç kahraman gördün mü?
Hep izlediklerinden değil, pelerinsiz olanlardan…
Jet hızıyla ışınlanıp, örümcek ağı fırlatanlardan da değil…
Sen hiç gerçek kahraman gördün mü?

Ay yıldız uğruna güvenli evini terk edip
Kendini tankların önüne atanlardan bahsediyorum.
Ölümü göze alıp eşiyle, çocuğuyla helalleşip
Var gücüyle şehitliğe koşanları gördün mü?

“Bayrak kutsalımızdır” deyip
Kutsalı uğruna seve seve can verenlerden bahsediyorum.
Darbecilerin önüne kendini siper edip 
Tankların egzozlarını tişörtleriyle tıkayanları gördün mü?

Yayına giren spikerin haberiyle donup
Şaşkına dönen o korkusuz Teyze’den bahsediyorum.
Hani bütün mahalleyi kamyona doldurmuştu 
Vatan uğruna darbecilerle savaşmaya giden eli öpülesi Teyze'yi gördün mü?

Babasının elinden tutup
Maç izlemeye değil, bombaların arasında kalanlardan bahsediyorum.
Mahallede top oynaması gereken yaştayken 
Tank toplarının arasında şehadete yürüyen o gençleri gördün mü?

Sana hep izletilen sahte kahramanların örümcek ağından değil
Savaş uçaklarına terlik fırlatan gerçek kahramanlardan bahsediyorum.
Aziz milletimiz bir 15 Temmuz daha yaşanmasın diye
Sonraki nesiller hiç unutmasın diye, 
GERÇEK KAHRAMANLAR unutulmasın istiyorum!..
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Türkiye Aşkına

Berra Aktürk
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Kemal Karabuçak

Sınırlarımız geçilmez, vatan aşkımız var
Siper ederiz gövdemizi
Tanka, uçağa, tüfeğe 
Ürksün bizden bütün hainler,
Sığmaz içimize çünkü öfkeli cevher.
Korkmadan yürürüz üstüne hainlerin 
İzindeyiz bütün kahramanların
Yenilmeyiz kimseye
Esir edemez bizi
Görsün içimizdeki cevheri
Ezeriz hainleri
Çelik bileğimiz bükülmez bizim
İstemeseler de 
Hak ettikleri sonu yaşayacaklar
Şanlı tarihimiz onlara yeter
Ecdadımız bize öğretti
Zalimlerle baş etmeyi
Güller sunacağız şehitlere
Üzülmesinler
Nesilleri onların izinde
Korkusuz bir biçimde
Üzerimizdeki kutsal emanetleri
Bizim yüce davamızdır
İçimizde yüzyıllardır yanan ateş
Sönmez kor olur.
Erince yarın mahşer gününe
Allah’ın huzuruna
Rahmetiyle karşılar elbet
Istıraplardan kurtuluruz
Zalimlerin aksine.

57



Hesap Günü

Berra Ceylan
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Kemal Karabuçak

Üç tarafı denizlerle, etrafı düşmanla çevrili güzel ülkem, tarih boyunca hep bir 
var oluş savaşı verdi. Ecdadımızın vatan diye bize emanet ettiği bu topraklarda ne 
zaman ki yükseklere diksek gözümüzü, hep aşağı çekmek istediler özümüzü. İşte tam 
da böyle kara bir geceydi 15 Temmuz. “Yurtta sulh dünyada sulh” söylemiyle çıktıkları 
yolda amaçları dünyayı yıkmaktı başımıza.

Öyle özel bir ülkede yaşıyoruz ki biz; bu coğrafya pek çok farklı din, dil, ırk ve 
renkler görmüş, birbirinden büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış; buram buram 
tarih kokan, topraklarının üstünde ayrı altında ayrı zenginlik yatan, gözlerin hem gıpta 
hem hasetle baktığı bir ülkedir. İçeriden de dışarıdan da düşmanlık besleyeni tarih 
boyunca bitmemiş, her daim gözler bu topraklarda olmuştur.

Hesap edemedikleri bir şey vardı oysa ki. İsim değişse de fıtrat değişmez. Da- 
marlarımızda akan kan değişmez. İçimizdeki bu vatan sevgisi bitmez. İşte tam da böyle 
bir geceydi 15 Temmuz, hesapların tutmadığı hainlerin kendi tuzaklarına düştüğü. Ne 
diyordu Yaradan: “Hani bir vakitler, o kâfirler, seni tutup bağlamak veya öldürmek veya 
sürüp çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı da, onlar tuzak kurarken Allah da karşılığın-
da tuzak kuruyordu. Öyle ya, Allah tuzakların en hayırlısını kurar (El Enfal, 8/30)." Ve 
Allah yolunda ölenlere şehitlik vaat edilmiyor muydu: “Allah yolunda öldürülür veya 
ölürseniz, size Allah’tan onların topladıklarından hayırlı bir mağfiret ve rahmet vardır. 
Âl-i İmrân,157).” 
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Utanıp sıkılmadan okyanus ötesinden bir emirle vatanın evlatlarını milletin 
karşısına dikti hainin biri. O zaman durmak vakti değildi. Tekrar vücut bulmuştu ec-
dadın savaşçı ruhu sanki. Cumhurbaşkanımızın bir çağrısıyla çoluk çocuk, genç, yaşlı 
çıkmıştı sokaklara, hainlere karşı koymaya. Sokaklarda bayrak, camilerde sela, diller-
de dua bayram yeri gibiydi her yer. Ne korkan vardı ölmekten, ne de hainliğe son ver-
meden dönmek niyeti. Hani “Çılgın Türkler” diyorlar ya bize işte tam da öyleydik o gece. 
Elinde bayrağıyla tankın önüne yatan da vardı. Üstüne atlayarak uçağı durdurmak is- 
teyen de. Hiç araba kullanmadığı halde gençleri arabayla getiren de vardı, oyuncak 
kamyonuna bayrak asarak gelen de. Yeniden bir Kurtuluş Savaşı veriyordu milletimiz. 
Nene Hatunlar, Seyit Onbaşılar, Sütçü İmamlar, Nezahat Onbaşılar oradaydı. Onlarca 
övgüye mazhar olmuş Bedrin Aslanları oradaydı. Selahaddinler, Kılıçarslanlar, Ertuğrul-
lar, Fatihler, Kanuniler, Yavuzlar, Abdülhamitler oradaydı. Bu milleti yenemezsiniz, pes 
ettiremezsiniz çünkü biz biriz, biz kardeşiz zorluklara karşı tek yüreğiz, tek bileğiz.

Bir kez daha gösterdik tüm dünyaya gücümüzü. Bizi yıkmak öyle kolay değil, 
kaç kez denediler alamadılar bir türlü boylarının ölçüsünü. O kadar kolay mı aldık ki biz 
vatanı haine satıp kaçalım. Mahşer gününde ecdadın yüzüne utanmadan bakalım.

Bayrak inmesin diye, ezan dinmesin diye, vatan bölünmesin diye canından 
vazgeçen milyonlarca insanımız var. Biz her zorluğa göğüs gereriz, her dara düştüğünde 
vatan deriz de; Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi ‘’Allah bir daha İstiklal Marşı yazdır-
masın bu millete.’’
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Vatan Sevdası

Berra Ceylan
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Kemal Karabuçak

Güneşin kızıllığı sarmıştı her yeri.
İnsanlara anlatmak ister gibi bir şeyleri.
Kanlı gecenin habercisiydi belli ki,
Her yerde sessizliğin ürkütücü sesi.

Kim ister ki uyanmayı bir bomba sesiyle?
Yaşanır mı hiç silahların gölgesinde?
Kandırır gönderirsen evladını üstüne.
Millet bırakır mı canını güvenilmeze?

Yıllarca kurnazca sinsi sinsi beklemiş
Usul usul gençlerin beynini işlemiş
Sanki vatanın tek kurtuluşu kendisiymiş
Hainliğe bir de cennet vaad etmiş

Vatan aşkımızla nam salmışız dünyaya
Uçakları çatalla durdurmaya çalışsak da
Tankları önüne korkusuzca yatsak da
Şehit olmak var ne de olsa sonunda

Söz konusu vatan sevgisiyse
Çocuğu, genci, yaşlısı el ele
İnanırız imkansız olsa bile
Koruruz son nefesimize kadar bu vatanı elbette.
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Milletin Zaferi

Beyza Bıyık
Hatay İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Ayşe Kert

Ne cesaret geldiniz ey gafiller siz Anadolu’ya,
Siz ki güvendiniz onca makinanıza, topunuza.
Lâkin almakta geç kalmadınız cevabınızı,
Anladınız bu vatan kanla alındı.
Binlerce Mehmetçiğin kanı vatan demek,
Ebedi bağımsızlık demek,
Haydi size uğurlar ola...
(Metin Korkmaz)

Zamanın adeta buz kestiği, ülkemin toprağının bir kez daha kızıla boyandığı o 
gece 15 Temmuz gecesi. Bir geceden çok daha fazlası...O gece; bir annenin, ellerini 
semaya açarak evladının adını defalarca zikrettiği gece. O gece, bir kız çocuğunun 
babasına iyi geceler öpücüğü veremediği gece. O gece, başını yastığa yalnız koyan bir 
kadının eşinin sesine hasret duyduğu gece.

15 Temmuz gecesi onlarca tank ve uçak sürülüyordu aziz milletimin üstüne. Yüz- 
lerce el, vatanın evlatlarına namludan soğuk bir metal parçası göndermek için tetikte 
bekliyordu. Bu ellerin sahipleri vatan bekçilerimizin üniformasından giymiş, vatanının 
her karışını bölmeye yemin etmiş hainlerdi. Lakin hesaba katmadıkları bir şey vardı. 
Bir şey değil birçok şey vardı. Onların karşısında “Arkadaş! Yurduma alçakları uğrat-
ma sakın/ Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.” mısralarını yalnızca aklına 
değil kalbine kazımış bir Türk milleti vardı. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, 
mühendisiyle, öğretmeniyle işte oradaydılar. Onlar ki Fatih’in torunuydular. Yıllar ön- 
cesinden bizlere emanet edilen bu topraklara hangi zihniyet el koymaya kalkışır ki? 
Tetikte bekleyen el sahipleri hangi cesaretle şanlı Türk milletiyle boy ölçüşmeye kalkışır 
ki? O gece tüm bu soruların cevaplarının verildiği geceydi.
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 Birlik ve dirliği tüm dünyaya gösteren bu millet, vatanda gözü olanın gözünü 
çıkarmaya ant içerek emin adımlarla yürüyordu. İşte o kalabalığın içinde bir genç vardı. 
16 Temmuz’da nişanı olan genç, şehadet şerbetini içecek olmanın verdiği huzurla 
yürüyordu. O andan itibaren gencin ileriye dönük hayalleri yoktu. Beklediği o güzel 
anları, sabırla saydığı günleri bir kenara koyuyor ve en önde yürüyordu. O kalabalığın 
içinde bir anne vardı. Evlatlarına bedelini canıyla ödediği bir vatan bırakacak olmanın 
verdiği onurla yürüyordu. Oğlu annesiz kalacaktı belki ama binlerce çocuk vatansız 
kalmayacaktı. O kalabalığın içinde bir baba vardı. Nihayet bu vatana hizmet edebilecek 
olmanın verdiği güvenle yürüyordu. Belki kızının beline kırmızı kuşağı o bağlayamaya-
caktı ama vatanında binlerce kızın belinde kırmızı kuşağıyla aile sahibi olmasına vesile 
olacaktı. Her birinin gözünde şimşekler çakıyor, ırmaklar köpürüyordu, hareler beliriyor-
du.12 Mart 1921’de “Korkma!” diye seslenilen bir millet korkar mıydı çakal sürüsünün 
karşısında?

 Gecenin ilerleyen saatlerinde Mehmet Akif’in mısralarındaki ezanlar yurdun dört 
bir yanında inliyordu. Toprağa değil de kalplere gömülen şehitlerimizin selaları okunu- 
yordu ezanların yanı sıra.15 Temmuz gecesi bir destan yazmıştı Türk milleti. Ömer HA- 
LİSDEMİR şehit edilmişti; ama bu toprakta daha nice Ömerler vardı. Bu vatan daha çok 
Ömerler, Kemaller, Mustafalar, Nene Hatunlar yetiştirecek toprağında.

 Ben bu satırları yazabiliyorsam eğer “Vatan sağ olsun.” diyen Ömerler var ol- 
duğu içindir. “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” diyen Akifler var 
olduğu içindir. “Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.” diyen Mustafa Kemaller var 
olduğu içindir. Bu alçakça saldırılar hep var olacaktır elbet, ancak tarih yine tekerrür 
edecektir ve Türk milleti bir kez daha destan yazacaktır. Allah daha kötülerini göster-
mesin. Sözlerimi Orhan Şaik GÖKYAY’ın dizeleriyle bitirmek istiyorum:

 Tarihin dilinden düşmez bu destan,
 Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
 Her taşı yakut olan bu vatan
 Can verme sırrına erenlerindir.
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15 Temmuz

Beyza Naz Uçar
Yozgat  Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Aslıhan Akay

Asla unutulmayacak kara bir gece diye tarif ediyor büyüklerim. Destan yazan 
kahramanlar sayesinde şanlı milletimizin kader gecesinin yazıldığı, bir dönüm nok-
tası olduğunu anlıyorum öğrendiklerimden. Kuşaktan kuşağa anlatılacak olayların 
yaşandığı o geceyi camilerimizden yükselen ezan sesleri doldurmuş.

 Tarih boyunca milletimin kimseye boyun eğmediğini, vatanı için canını seve 
seve feda ettiğini öğretmenimden öğrenmiştim. 15 Temmuz günü yaşananlar milletimin 
vatanseverliğini bir kez daha görmemi sağladı.

 Vatan sevgisi ile canını hiçe sayarak tankların önüne yatan abilerimi, bayraklar-
la köprüye dizilmiş ablalarımı, korkmadan kurşuna yürüyen amcaları gördüm televiz-
yonda. Onlarla gurur duydum.

 Silahı olmayan insanlara silah sıkan üniformalıları görünce çok şaşırdım ve 
üzüldüm. Ülkemizi korumakla görevli bu üniformalılar aslında yapmaları gerekenin tam 
tersini yapıyorlardı. Bizim tanklarımız, uçaklarımız, helikopterlerimiz ve silahlarımız 
yine bize karşı kullanılıyordu. Bu nasıl olurdu?

 Anladım ki, aynı bayrak altında toplanmak yetmiyordu. Vatan sevgisi aynı 
değilse yüreklerde, ihanet edebilen hainler çıkabiliyordu. Böyle hainlere karşı durmak 
için Ömer Halis Demir gibi kahramanlar gerekiyordu.

 “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözünün anlamını 
bir kez daha anladım. O asil kan benim damarlarımda da dolaşıyor.

 Şehitlerimizin kanlarıyla her karışı sulanan bu kutsal toprakların benim gibi nice 
Türk çocuğuna emanet olduğunu biliyorum. Vatanıma eğitimimi en iyi şekilde tamamla-
yarak faydalı bir birey olarak sahip çıkacağıma söz veriyorum.
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Elini Toprağa Koy

Buğlem Ecrin Şirin
Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mehmet Yılmaz

Şimdi sadece elini toprağa koymanı ve hissettiklerini söylemeni istiyorum. Çim-
lerin ellerini gıdıklayışı, toprağın pürüzlülüğü ve belki de çiçeklerin kökleri. Bunları his-
settin değil mi? Toprak kokusunu içine çektin ve belki de ellerini, yeni açmış çiçeklerde 
gezdiriyorsun.  Tamam, bunlar normal şeyler ancak biraz geriye dönelim.

Tarihler 15 Temmuz 2016’yı gösteriyordu. Herkes evlerinde otururken ne mi 
oldu? Dile kolay bir suikast düzenlendi. Peki, her yanda kaçışan çocuklara, çocuklarını 
koruyan annelere, millet uğruna kendini siper eden babalara, gençlere, canını vatan 
uğruna vermeye dünden razı askerlere ne mi oldu? Tahmin ettiğiniz gibi kaos, ağlama-
lar ya da sadece ölüm olmadı. Çünkü zaten istenilen buydu. Ne mi yapıldı? Canlar feda 
edildi, kan gölleri oluştu, şehitler bayrağa sarıldı, son kez ölmeden önce kendiyle gurur 
duydu ve gözlerini bir daha açmamak üzere yumdu. Küçük kız çocukları köşelerde 
ağladı. Kadınlar kendinden emindi, on bir tanesi şehit düştü.

O gece 251 kişi şehit, 2734 kişi gazi oldu. Saldırı devam etti, Türk milleti sanki 
yeniden dirildi. Hiçbir zaman ölmedi, hep düşse de kendi yaralarını sardı Türk milleti. 
İşte bir millet diriliyordu. Olabilecek tüm kaoslara karşı çıkıldı, canını feda etti bazıları 
ama yine de yılmadı. Çünkü yılmak adımız değil, yılmak bizim sözlüğümüzde yok. 
Çünkü dirilmeyi bilen bir halk asla yıkılmaz. Bazı ölümler kan dondurdu, bazı zaferler 
tan doğdurdu. Bazı bebekler belki travma yaşadı ama büyüdü ve gurur duydu: Annesi-
yle, kendiyle, cephane taşıyan, siper olan, tankların altında kalan koca yürekli babasıy-
la. Doğarken güneş ardından tepelerin, veda zamanı geldi Türk milletinin. Herkes artık 
ölmemizi istiyordu. 

Şimdi varsayalım ki o zamandayız. Elimizi toprağa koyduk ve ne geçti elimize? 
Bir avuç kan, bir avuç mermi, bir avuç toprak, bir avuç da umutsuzluk değil mi? Tamam, 
şimdi elinizi tekrardan toprağa sürün. Ne hissediyorsun? Tekrar söyleyin ve çekinme-
yin lütfen. Hala aynı şeyleri mi hissediyorsun? Toprak vb. şeyler. O zaman sana tekrar 
söyleyeyim. Tekrar düşün o halde olanları, şehitleri, bebekleri, anneleri… 
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Şimdi ne hissediyorsun? Sadece toprak mı hissediyorsun? O zaman bekle. 
Şimdi belki adını bile duymadığın ya da okul panolarında görüp dikkatini bile çekmeyen 
adam hakkında konuşalım biraz. Ömer HALİSDEMİR.  Evet, yabancı geldi. Şu esmer 
şehidimiz. Hatırladın mı? Şimdi internete yaz. Ama kopyala yapıştır yaparak değil, ken-
di ellerinle yazmanı istiyorum. Nedeni basit, yazarsan aklında kalır.  Biyografisini oku 
ve sonra tekrar dokun toprağa. Belki yine hissetmeyeceksin bir şey, için kıpır kıpır olup 
da kan dökmeyeceksin, gözyaşlarını saklamak zorunda kalmayacaksın, anlarım. Ama 
şunu unutma biz senin için kan döktük, senin için çabaladık.

Belki bu yazıyı okuyup geçeceksin ve belki okumayacaksın bile ama şunu unut-
ma ki biz senin için kan döktük, sen de bizim için. Biz senin yaşaman için kan döktük, 
sense şehitlerin mezarları korunsun diye kan dökeceksin.

Sevgili kardeşim, bu metinden bir şey çıkarmalısın ve bu metni sadece okumuş 
olmak için okumamalısın. Kafanı boş şeylere değil vatan için, millet için yormalısın. Şe-
hitlere yor kafanı. Gazilere yardım et, şehitlerin mezarlarını gez. Ama ant iç. Bu vatanı 
koruyacağına, gerekirse siper olacağına, bu vatana güneş olacağına, gece ay olup 
aydınlatacağına, gerektiği zaman ağlayacağına ama umudunu kaybetmeyeceğine, ge-
rektiğinde umut olacağına ve gerekirse de şehit olacağına, seni yarı yolda bırakmayan 
şehitlerin yanına gideceğine ant iç ve söz ver! Bana söz ver, bu vatan için şehit olacak 
mısın? 

Unutma sevgili dostum, sevgili kardeşim bu bir destandır. Çünkü destanlar 
yaşanmışlıkla yazılır. Şimdi belki de üşendiğinden toprağa elini koymadın değil mi? 
Ama biraz düşün ve elini lütfen toprağa koy ve gerçekten hissettiklerini söyle.

Evet evet, şimdi doğru düşünüyorsun. Bu topraklarda huzur var, umut var ve 
neşe var. Hissetmen gereken en başında buydu.
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Kızıma Mektup

Burak Akgün
Manisa Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi

Türkçe Öğretmeni

Sevgili Kızım,

18 Mart 1915. Çanakkale’de medeni(!) devletlerin orduları boğaza sıralan-
mıştı. Bayrağımızı yere indirmek için harekete geçtiklerinde kahraman milletimizle 
karşılaştılar. Zulme boyun eğmeyen milletimiz, vatanımızı kuşatan düşmana karşı 
direndi. Düşman, ayağında çarığı, heybesinde azığı olmayan milletimizin imanını ve 
dedelerimizden öğrendiğimiz şu düsturu hesaba katmadı: “Bayrakları bayrak yapan 
üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’’

Tarih 15 Temmuz 2016. Her türlü zorluğa göğüs geren milletimiz bu kez can evin-
den vuruldu. Devletimize göz diken bu kez kendi içimizdendi. Hainler, millet iradesine 
darbe vurmak için harekete geçti. Milletin tüfeğini milletin üzerine çevirdiler. Tanklarla 
milletin üzerinden geçtiler. Ancak milletimizin söyleyeceği bir söz daha vardı. Milletimiz 
bir kez daha iradesine, namusuna, devletine, vatanına sahip çıkmak için meydanlara 
indi. Aziz bayrağını teslim etmedi, tankların önüne yattı, kendisine doğrultulan namlu-
yu elleriyle tuttu, gözünü kırpmadan gazi oldu, şehit oldu. İçimizdeki hainlerin hesaba 
katmadığı düstur da aynıydı: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer 
uğrunda ölen varsa vatandır.’’

Topla tüfekle başlattıkları saldırı, milletin cesareti ve aziz şehitlerimiz sayesinde 
başarısız oldu. Kendi seçtiğim milletvekiline kimse dokunamaz diyebiliyorsam, adını 
sanını bilmediğim yüzlerce şehidimiz, gazimiz sayesinde. Örneğini yakın komşularımız-
da hala gördüğümüz, tarih tekerrür gerçeğini, her sözde medeniyet getiren savaşta 
tekrar tekrar izlediğimiz vahim sonun kıyısından döndük canım kızım. Sen şu an an-
nenin sıcak kolları, benim güvenli kanatlarımda uyuyabiliyorsan; bunu bayrağını eline 
alıp sokaklara cesurca koşan, düşmana silah değil, “Gel yapma evladım!” diyen ninel-
erimize, “Savaş çıksa hepsi kaçar!” iftirasına uğrayan genç ağabeylerine, ablalarına, 
tank altına yatan amcalarına ve en cesuru “gerçek” Türk askerine, polisine borçlusun. 
Aldığın her nefes, attığın her adımda; hayatındaki her anında…

Dünde, bugünde ve yarında…
Unutma, unutturma kızım!
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa 
vatandır.’’
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Bir Kahramanlık Destanı

Cennet Defne Bircan
İstanbul Kartal Prof. Dr Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi

Danışman Öğretmeni / Elif Akın

Vazgeçmiş canından,
Bu ülke pahasına,
Kahraman Türk 
Kim bunu yapar ki başka.

Bir gece, bir telefonla 
Bırakıp her şeyi arkada.
Vur o haini, kurtar ülkeni, dese
Bir tek sözüyle
Kim atlar ölümün kucağına
Halis Ömerlerden başka.

Şimdi ne yapmalıydı?
Vakit çok dardı.
Ellerini semaya kaldırdı,
Ve Allah’a yalvardı.
Yanlışlarımı düzelt, adımlarımı doğruya yönelt,
Senin rızan için yapayım,
Gerekirse sevdiklerimden, canımdan olayım,
Ben sonunu görmesem de olur,
Dilerim bu adımla vatan kurtulur.

Tek kurşunla yere serdi haini,
Canıyla ödedi bedelini.
Kahramanlık yolunda tek değildi,
Millet kurtardı memleketini.
O gün tarihe bir darbe olarak geçmeliydi.
Hainlerin planı tam olarak böyleydi.
Millet verdi canını, kolunu, kanadını
Milli birlik günü diye düşüldü 15 Temmuz’un kaydı.
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15 Temmuz’un Hatırlattıkları

Ceyla Tanem Öz
Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Buket Erdoğmuş 

15 sayısı kimileri için bir forma numarası, kimilerinin yaşı ya da uğurlu sayısı, 
kimilerinin ise okul numarası.  15 sayısı temmuzla birleştiğinde ise artık sıradan bir 
sayı ya da tarih olmaktan çıkıyor bizim için. Bir dönüm noktası, bir uyanış günü haline 
geliyor. 

Bana daha çok yurdumuzu çağrıştırıyor bu sözcük. Kendini, vatanı ve milleti için 
feda eden şehit ve gazilerimizi çağrıştırıyor. 15 Temmuz’da yaşananlar, bizim birliğimiz-
in sembolü olmuştur. Egemenliğin millete ait olduğunu anlatan bir gündür 15 Temmuz.

Toplumların hayatında her zaman önemli günler olmuştur. Fatih’in İstanbul’u 
fethettiği, Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı gün gibi… Ülkemizin önemli günlerinden 
bir diğeri de 15 Temmuz artık. Ülkenin varlığına ve bütünlüğüne saldıran düşmanların 
heveslerini kursaklarında bırakan yiğitlerin bize armağan ettiği önemli günlerden biridir. 

2016 yılının yaz aylarında, yaklaşık 250 vatandaşımızın hayatına mal olan 
korkunç olaylar ve bu olayların sonunda verilen mücadele, ülkemizin milli birlik ve be-
raberliğe ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Türk insanı birlikte olduğunda onu 
hiçbir kuvvet durduramaz. Tanklar, toplar, tüfekler üstümüze çevrilse bile doğru olanı 
yapmaktan asla korkmayız.

Silah zoruyla özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışanlar 15 Temmuz’da bir 
kez daha gördüler ki milletimiz özgürlüğümüzden ve ülkemizin bağımsızlığından asla 
ödün vermeyecek, darbe girişimlerine boyun eğmeyecektir.

Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. 
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Karanlık Geceden Nurlu Sabaha

Ceylin Çıplak
Çorum Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mustafa Aksoy

Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı?
Mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı!
Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun!
“Yandık” diyoruz, boğmaya kan veriyorsun!

 15 Temmuz gecesi Akif’in de dediği gibi uğursuz bir gece… Türkiye’yi yangın 
yerine dönüştüren bir gece… Ocaklara evlat ateşinin düştüğü bir gece… Türkiye’nin 
demokrasisinin ve özgürlüğünün işgal girişimine uğradığı bir gece…

 O uğursuz gece hain darbeciler, milletin F-16’larıyla, tanklarıyla, ağır silahlarıyla 
ezelden beridir hür yaşayan bu milleti zincire vuracaklarını sandı. Aynı gece hain dar-
beciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ve ailesini de hedef aldı. Cumhur-
başkanımızın çağrısıyla millet; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden 
insan sokaklara çıktı.

 O karanlık gece aziz millet; tankın önüne yatarak, tanka yumruk atarak, savaş 
uçağından atılan bombalara iman dolu göğsüyle karşı koyarak, namluya alnını daya-
yarak karşı koydu. 

 “Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi / Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı 
idi.” diyordu Akif bundan 100 yıl önce. Ecdadın kahraman evlatları şehadete cesaretle 
yürüyerek o karanlık geceyi nurlu sabaha çıkardı. Çünkü bu necip millet biliyordu ki:
“Sahipsiz vatanın batması haktır.

Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.”
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15 Temmuz

Cuma Çifçi
Şırnak Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mert Başbayrak

15 Temmuz gecesi,
Etraf hain doluydu.
Bütün vatandaşlar,
Dağıldı sokaklara.

Ey, üniformalı terörist!
Korkmalısın bizden,
Çünkü biz Türkiye’yiz,
Hiç kimseye boyun eğmeyiz.

Korkmayız hiç kimseden 
Çünkü var bizim,
Ömer HALİSDEMİR gibi,
Gerçek kahramanlarımız.

Kazanmıştık savaşı,
Millet haykırıyordu.
Şehitler ölmez.
Vatan bölünmez.
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Özgürlük Hasreti

Defne Mercan
İstanbul Silivri Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Gökay Çınar

Çaresiz insanlar,
Daha yeni on beşlisinden
Akan kanlar
Bu nasıl vatan!

Çaresiz insanlar,
Bıraktılar bebeği kundağında 
Kışın alametin ortasında
Bu nasıl hayat!

Çaresiz insanlar,
Yoktu bir kıvılcım
Yoktu küçücük bir damla umut bile
Ta ki o ana dek…

Gecenin sessizliğine gömülmüş
Çığlıklar, bombalar
Hepsi birer birer şehit düşmüş
O gecenin ortasında.
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Tek bir şey vardı 
Kan kırmızısını parlatan
Ay ve yıldız
O gecenin ortasında.

Özgürlüğün meşalesi
Bağımsızlığın simgesi
Kurtuluşun işaretiydi 
O gecenin ortasında.

Kavuştu insanlar
Mavi gökyüzüne
Parlayan sarı güneşe
Özlenen özgürlüğe.

Kavuştu insanlar birbirlerine
Vatanına, yurduna
Memleketinin o güzel toprağına
Özlenen özgürlüğe.



Bir Destandır 15 Temmuz

Deniz Duru Sarıdede
Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Elif Kıral

2016’da bir Temmuz gecesi,
Şehitler ve binlerce gazi…
Herkes tek yürek, tek düşünce koşuyor,
Türk halkı vatanını korumaya çalışıyor,
Onca kahraman şehit oluyor,
Onca kahraman gazi oluyor,
Alper KAYMAKÇI, Ayşe AYKAÇ,
Batuhan ERGİN, Abdullah OLKOÇ,
Hepsi şu an bizi izliyor,
Bizlerle gurur duyuyor, 
24 saat süren o darbe, 
Onlar sayesinde son buluyor.

72



Unutulmaz Kahramanlara

Dilara Kayganacıoğlu 
Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Nahide Aynur Bilgin

Gece sonsuz karanlığına büründüğü vakit 
Sarıverdi vatanı o büyük bilinmezlik 
Temmuzun sıcaklığı o sarsılmaz bedenleri sardığında 
Herkes tek bir ağızdan bağırdı bu vatan kime ait 

Kararlı adımlarımın sesi tetik sesiyle buluştuğunda 
Kim durabilir sıra dağlar misali karşımda 
Ellerimde geriye yalnız acı bir feryat kaldı 
Mermiler namludan sinsice boşaldığında 

Sabahlara kadar dinmeyen ezan sesi 
Oluverdi hainlerin en acımasız esareti 
Bu gelen millet iradesinin ayak sesi 
Yolundan dönmeyen halkın korkusuz cesareti 

Yediğim kurşunlar dizlerimin üstüne çöktürse de 
Eğmedim başımı namluyu doğrultan hainlere 
Tek bir soluğumu bile sakınmadım 
Bu milletin bayrağına el değmesin diye

Ey oğul bırakma yerde vatanın namusunu
Yoksa kim korur tarihi şanlı bu ulusu 
Havada yüksek sesli tekbirler uçuşurken 
Sarmıştı ülkenin dört yanını uğursuz bir pusu 

Al bayrağın üstüne koyu kırmızı kanım düştüğünde 
Anladım huzura ermek ne demekmiş o vakitte 
Ülkeme göz dikenlere bizi bölemeyeceksiniz dedikçe 
Bu da son haykırışım olsun bu ülkeyi ilelebet ele geçiremeyeceklere
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Vatan Aşktır Bizde

Duru Er
Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Şükran Aysun Sadıç

Dünyada bir cennet parçasıdır vatanım,
Dağı, taşı, toprağı, suyu, insanıyla,
Nice savaşlar verildi yüzyıllarca,
Nice düşmanlar dize geldi karşımızda. 

Türkiye aşktır bize,
Vatan en kutsal emanet,
Yükseltmek en büyük ülkümüz,
Korumak en kutsal vazifedir bizde.

Hangi yaban el uzanırsa uzansın,
Kâh içerden kâh dışarıdan,
Birlik olur keser atarız hepsini,
Düşünmeyiz vatan uğrunda ölmeyi.

15 Temmuz’da bir olduk, birlik olduk,
Vermedik yaban ellere vatanı, 
Demokrasiyi görmezden gelenlere,
Dar ettik biz bu dünyayı.
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Bir 15 Temmuz Gecesi

Duru ŞAHİN
Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Çiğdem Şahin

Bir 15 Temmuz gecesi
Halk sokaklara dökülüyor
Al bayraklar ışıldıyor
Uyuyan yok belli ki

Yoktur kaldıramayacağı darbe
Türk milletinin
Yoktur şehit olmayacak
Ülkesi için.

Bir 15 Temmuz gecesi
Bir başarısız darbe girişimi
Halkı koruyacak biri varsa
O da halkın kendisi.
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Kanla Yazılan DestanDuru YıldızManisa Salihli Bilim ve Sanat MerkeziDanışman Öğretmen / Mustafa Berat DurğutNice kanlar döktük istiklal uğruna,Selam olsun bu milletin şanlı evlatlarına!Uğruna can verdikleri kutsal emanet,Aktarılacak bir destan gibi yarınlara.Nice nöbetler tutuldu demokrasi uğruna,Selam olsun bugünün küçüğü, yarının umutlarına!Tarihinbaşkenti,binyıllıkbukadimvatana,Namahrem eli değdirmeyeceğiz asla.Nice bedenler siper oldu tankların namlusuna,Selam olsun geceyi yarıp er meydanına koşana!Bir dolar için benliğini satan haine, kansıza,Selam olsun kaçacak delik aratan Şerife Ana’yaNice zaferler kutlandı bu gazi topraklarda.Malazgirt’te, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, İstanbul’daSelam olsun birbirine sımsıkı bağlanıp bir yumruk gibiAlçağın suratına çarpan mübarek milyonlara!Nice canlar verildi yurdun kutsal toprağına,Selam olsun özgür bugünümüzü verip gençliğine doyamayanlara!Gözleriniz arkada kalmasın sakın,Aziz vatana gözümüz gibi bakacağız,Şehitleri kalplerimizde yaşatacağız…Zaferimizin Acı PerdesiEbrar BenliKonya-Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat MerkeziDanışman Öğretmen / Deniz Akalan“Sırtındanbıçaklanmak”yaşadığımızacıyıanlatanikikelime.Birmilletinkendivatandaşları tarafından saldırıya uğraması kadar kötü ne olabilir ki? Türk halkı bu acıyı 15 Temmuz günü birebir yaşadı. Saldıranların hepsi de aramızdan kişilerdi. İşte Türk milletine asıl ağır gelen kardeşin kardeşi sırtından vurmasıydı. Sindiremiyorlardı, başka bir devlet yapsa canları bu kadar yanmazdı ama darbeciler can dedikleri kardeş de-dikleri kişilerdi.“Kendi yaşadıklarıtoprağı işgal etmek”. Söyleyince çok garip geliyor insana değil mi? Evet garip ama maalesef ki gerçek. Saldırıya uğrayan Türk vatandaşları don-muş bir şekilde tüm bu olan bitene anlam vermeye çalışıyordu. Ve akıllarında bir tek soru vardı: “Neden?” Kimisi “Yapmak zorundaydım, yapmazsam beni öldürecekler.” diyor, kimisi sadece susmakla yetiniyordu. Ama Türk milleti bu, dinler mi hiç? “Sana canını alacaklarını söyleseler bile sen vatanını koruyup gerekirse canını bile vermeli-sin.” diyerek sitem ediyorlardı. Ensonundabakıyorlarbuişolacakgibideğil.Atıyorlarkendilerinitanklarınönüne, sırtlarında al bayrak, dillerinde “Allah” sesleri, içlerinde ise Türkiye aşkı ile bir-lik olupkarşıkoyuyorlar. Çekilmiyorlar tankların önünden, silahların üzerine üzerine yürüyorlar. Yılmıyor, tankların üzerlerine çıkıyorlardı. “Bu cennet vatanımızı sizin gibi Allahsızlara vermeyiz.” diyorlar. Darbeciler direniyor, almak istiyorlardı bu vatanı ama karşılarında aslan gibi Türk halkı dururken bunun pek mümkün olamayacağını anlıyor-lar ve en sonunda pes ediyorlardı. Türk halkının içini buruk bir sevinç kaplıyor. Kimisi vatanımızı kurtardık diyesevinçten ağlıyor, kimiside hem gururdan hem hüzünden ağlıyorlardı Türkiye aşkıyla.PBPB

Kanla Yazılan Destan

Duru Yıldız
Manisa Salihli Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mustafa Berat Durğut

Nice kanlar döktük istiklal uğruna,
Selam olsun bu milletin şanlı evlatlarına!
Uğruna can verdikleri kutsal emanet,
Aktarılacak bir destan gibi yarınlara.

Nice nöbetler tutuldu demokrasi uğruna,
Selam olsun bugünün küçüğü, yarının umutlarına!
Tarihin başkenti, bin yıllık bu kadim vatana,
Namahrem eli değdirmeyeceğiz asla.

Nice bedenler siper oldu tankların namlusuna,
Selam olsun geceyi yarıp er meydanına koşana!
Bir dolar için benliğini satan haine, kansıza,
Selam olsun kaçacak delik aratan Şerife Ana’ya

Nice zaferler kutlandı bu gazi topraklarda.
Malazgirt’te, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, İstanbul’da
Selam olsun birbirine sımsıkı bağlanıp bir yumruk gibi
Alçağın suratına çarpan mübarek milyonlara!

Nice canlar verildi yurdun kutsal toprağına,
Selam olsun özgür bugünümüzü verip gençliğine doyamayanlara!
Gözleriniz arkada kalmasın sakın,
Aziz vatana gözümüz gibi bakacağız,
Şehitleri kalplerimizde yaşatacağız…
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Kanla Yazılan DestanDuru YıldızManisa Salihli Bilim ve Sanat MerkeziDanışman Öğretmen / Mustafa Berat DurğutNice kanlar döktük istiklal uğruna,Selam olsun bu milletin şanlı evlatlarına!Uğruna can verdikleri kutsal emanet,Aktarılacak bir destan gibi yarınlara.Nice nöbetler tutuldu demokrasi uğruna,Selam olsun bugünün küçüğü, yarının umutlarına!Tarihinbaşkenti,binyıllıkbukadimvatana,Namahrem eli değdirmeyeceğiz asla.Nice bedenler siper oldu tankların namlusuna,Selam olsun geceyi yarıp er meydanına koşana!Bir dolar için benliğini satan haine, kansıza,Selam olsun kaçacak delik aratan Şerife Ana’yaNice zaferler kutlandı bu gazi topraklarda.Malazgirt’te, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, İstanbul’daSelam olsun birbirine sımsıkı bağlanıp bir yumruk gibiAlçağın suratına çarpan mübarek milyonlara!Nice canlar verildi yurdun kutsal toprağına,Selam olsun özgür bugünümüzü verip gençliğine doyamayanlara!Gözleriniz arkada kalmasın sakın,Aziz vatana gözümüz gibi bakacağız,Şehitleri kalplerimizde yaşatacağız…Zaferimizin Acı PerdesiEbrar BenliKonya-Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat MerkeziDanışman Öğretmen / Deniz Akalan“Sırtındanbıçaklanmak”yaşadığımızacıyıanlatanikikelime.Birmilletinkendivatandaşları tarafından saldırıya uğraması kadar kötü ne olabilir ki? Türk halkı bu acıyı 15 Temmuz günü birebir yaşadı. Saldıranların hepsi de aramızdan kişilerdi. İşte Türk milletine asıl ağır gelen kardeşin kardeşi sırtından vurmasıydı. Sindiremiyorlardı, başka bir devlet yapsa canları bu kadar yanmazdı ama darbeciler can dedikleri kardeş de-dikleri kişilerdi.“Kendi yaşadıklarıtoprağı işgal etmek”. Söyleyince çok garip geliyor insana değil mi? Evet garip ama maalesef ki gerçek. Saldırıya uğrayan Türk vatandaşları don-muş bir şekilde tüm bu olan bitene anlam vermeye çalışıyordu. Ve akıllarında bir tek soru vardı: “Neden?” Kimisi “Yapmak zorundaydım, yapmazsam beni öldürecekler.” diyor, kimisi sadece susmakla yetiniyordu. Ama Türk milleti bu, dinler mi hiç? “Sana canını alacaklarını söyleseler bile sen vatanını koruyup gerekirse canını bile vermeli-sin.” diyerek sitem ediyorlardı. Ensonundabakıyorlarbuişolacakgibideğil.Atıyorlarkendilerinitanklarınönüne, sırtlarında al bayrak, dillerinde “Allah” sesleri, içlerinde ise Türkiye aşkı ile bir-lik olupkarşıkoyuyorlar. Çekilmiyorlar tankların önünden, silahların üzerine üzerine yürüyorlar. Yılmıyor, tankların üzerlerine çıkıyorlardı. “Bu cennet vatanımızı sizin gibi Allahsızlara vermeyiz.” diyorlar. Darbeciler direniyor, almak istiyorlardı bu vatanı ama karşılarında aslan gibi Türk halkı dururken bunun pek mümkün olamayacağını anlıyor-lar ve en sonunda pes ediyorlardı. Türk halkının içini buruk bir sevinç kaplıyor. Kimisi vatanımızı kurtardık diyesevinçten ağlıyor, kimiside hem gururdan hem hüzünden ağlıyorlardı Türkiye aşkıyla.PBPB

Zaferimizin Acı Perdesi

Ebrar Benli
Konya-Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Deniz Akalan

“Sırtından bıçaklanmak” yaşadığımız acıyı anlatan iki kelime. Bir milletin kendi 
vatandaşları tarafından saldırıya uğraması kadar kötü ne olabilir ki? Türk halkı bu acıyı 
15 Temmuz günü birebir yaşadı. Saldıranların hepsi de aramızdan kişilerdi. İşte Türk 
milletine asıl ağır gelen kardeşin kardeşi sırtından vurmasıydı. Sindiremiyorlardı, başka 
bir devlet yapsa canları bu kadar yanmazdı ama darbeciler can dedikleri kardeş de-
dikleri kişilerdi.

“Kendi yaşadıkları toprağı işgal etmek”. Söyleyince çok garip geliyor insana 
değil mi? Evet garip ama maalesef ki gerçek. Saldırıya uğrayan Türk vatandaşları don-
muş bir şekilde tüm bu olan bitene anlam vermeye çalışıyordu. Ve akıllarında bir tek 
soru vardı: “Neden?” Kimisi “Yapmak zorundaydım, yapmazsam beni öldürecekler.” 
diyor, kimisi sadece susmakla yetiniyordu. Ama Türk milleti bu, dinler mi hiç? “Sana 
canını alacaklarını söyleseler bile sen vatanını koruyup gerekirse canını bile vermeli-
sin.” diyerek sitem ediyorlardı. 

En sonunda bakıyorlar bu iş olacak gibi değil. Atıyorlar kendilerini tankların 
önüne, sırtlarında al bayrak, dillerinde “Allah” sesleri, içlerinde ise Türkiye aşkı ile bir-
lik olup karşı koyuyorlar. Çekilmiyorlar tankların önünden, silahların üzerine üzerine 
yürüyorlar. Yılmıyor, tankların üzerlerine çıkıyorlardı. “Bu cennet vatanımızı sizin gibi 
Allahsızlara vermeyiz.” diyorlar. Darbeciler direniyor, almak istiyorlardı bu vatanı ama 
karşılarında aslan gibi Türk halkı dururken bunun pek mümkün olamayacağını anlıyor-
lar ve en sonunda pes ediyorlardı. Türk halkının içini buruk bir sevinç kaplıyor. Kimisi 
vatanımızı kurtardık diye sevinçten ağlıyor, kimisi de hem gururdan hem hüzünden 
ağlıyorlardı Türkiye aşkıyla.

77



Evet, bu zafer bizimdir ama yanında getirdiği acılar da bizimdir. O gün herkes 
birlik şuuruyla tek yürek olmuştu, amaçları vatanı korumaktı ve bunu başarmışlardı. 
Başarırken de bazı şeyleri gözden çıkarmaları gerekiyordu. Bazıları canını verdi bu 
vatan için. Vatanı arkasında kalanlara tercih etti, mecburdu, yapmalıydı. Arkasın-
da ağlayan anneler, eşler, çocuklar bıraktı kimisi. Bıraktı, çünkü onlara güveniyordu. 
Kendilerini nasıl idare etmeleri gerektiğini bildiklerinden emindi. İçi bu yüzden rahattı 
şehidimin. 

Yüzlerce şehit verdik o gün, kimi daha yeni nişanlıydı kiminin çocuğu olacaktı, 
göremedi hiçbiri yarın hayallerini. Ama eşler, anneler, babalar, evlatlar gururluydu. Biz 
de en az onlar kadar gururluyduk ve bize düşen ise onları yani: ŞEHİT BÜLENT YURT-
SEVEN’İ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR’İ, ŞEHİT GÜLŞAH GÜLER’İ ve daha birçok şe-
hidimizi unutturmamaktır. Başımızı dik tutmak ve çakalların karşısında ezilmemektir. 
Ne demişler: “BİZ NE KEMİK UĞRUNA KÖPEK OLDUK NE DE MENFAAT UĞRUNA 
ÇAKAL. BİZ HAYATIMIZ BOYUNCA HEP DİK DURDUK.”
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Hangi Çılgın Bize Zincir Vuracak?

Ecem Erol
Kocaeli-Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Murat İlhan

Uzun işlemlerin ve soruların bulunduğu kafa karıştırıcı bir matematik sınavını 
sesli bir ortamda ve baskı altındayken yapabilir miydiniz? Eminim çoğumuzun bu 
soruya cevabı hayır olacak ama Türk Milleti; uçakların gölgesinde, tankların ve paletle-
rin etrafında, asker kılığına girmiş demokrasi düşmanlarının kuşatmasında bu hayat 
sınavından tam puan ile geçmeyi başardı.

15 Temmuz 2016 tarihinde tüm Türkiye sıcak bir yaz sabahına uyanmıştı. Kim 
bilebilirdi ki bugünün gecesi gündüzünden katbekat daha sıcak olacaktı. Her şey normal 
ilerliyordu ta ki atalarımızın binlerce şehit vererek kazandığı vatanımızın verimli toprak-
larında tank izleri, masmavi gökyüzünde uçak sesleri yankılanana kadar. O gece Türk 
Milleti tüm dünyaya halkın birlik ve beraberliğinin karşısında her türlü silahın, tankın 
ve uçağın bile güçsüz kalacağını gösterdi. Türk Milleti Türkiye gibi şanlı bir ülkede 
yaşamanın verdiği gurur ve Allah’ın yanlarında olduğu inancı ve imanı ile çocuklarını ve 
ailelerini geride bırakarak canları pahasına mücadele ettiler. Ama biliyorlardı ki geride 
bıraktıkları ileride onları gururla anacaktı. 

Demokratik bir ülkeyi ve bu ülkeyi kalkındıracak genç nesilleri korumak amacıy-
la mücadele eden demokrasi kahramanları, asker kılığına girmiş demokrasi düşman-
larını; yüzlerce vatan evladını şehit vererek demokrasi gazilerinin vatan ve millet aşkıyla 
halkın vatan toprağına sahip çıkmasıyla aziz vatan topraklarından silip süpürmüşlerdir. 
Büyük küçük demeden herkes sokaklara çıkmış ve atalarının yaptığı gibi özgürlüklerini 
savunmuşlardı. 

Herkesin bildiği gibi Türkiye var oluşundan beri özgürlüğe ve hür yaşamaya 
düşkün bir ülke olmuştu.  Marşımızın dizelerinde bile özgür ve hür bir devlet olduğu-
muzdan bahsedilirken nasıl olur da esaret altında yaşayabilirdik ki? “Ben ezelden beridir 
hür yaşadım, hür yaşarım./Hangi çılgın bana zincir vuracakmış?/Şaşarım! Kükremiş 
sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım./Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

İşte 15 Temmuz Türk Milletinin damarlarında akan Türk kanının verdiği cesaret, 
hür yaşama isteği, vatansaverlik ve birlik ve beraberlikleri ile zafere ulaştı.  Biz gençlere 
ise zor şartlar altında kazanılan bu devleti daha yükseklere taşımak kaldı.
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15 Temmuz Gecesi

Ece Naz Kebüde
Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / İlhan Sahip

Türkiye Cumhuriyeti… Vatan toprağının altında binlerce şehit ve büyük bir mü-
cadele gizleyen bir devlet. Mustafa Kemal’in önderliğindeki atalarımızın verdiği zorlu 
savaş sayesinde kurulan güzel ülkemiz. Bir imparatorluğun küllerinden doğan, binlerce 
zorluğun altında kurulan bir ülke, Türkiye. Şanlı bir tarihimiz var. Ve bu tarih devletimizi 
yıkmak isteyen, bize zarar vermek isteyen pek çok girişime şahitlik etti.

Geçmişten bu yana devletimizi bölmek isteyen birçok olaya karşı direndik. Dar-
beler, ülkemizi yıkmak isteyen saltanat yanlıları ve daha nicesi… Fakat bizim mille-
timiz yaşanılan bütün olaylara rağmen devletimizi ayakta tutmayı başardı. Çünkü bi-
zim milletimiz Kurtuluş Savaşı’nda ölüme gitmekten korkmamış, Çanakkale’de kendi 
ağırlığının iki katı bir mermiyi sırtlamış ve topraklarını ölümüne savunmuş bir millet. Ve 
böyle bir millete sahip bir devleti yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Bunun en büyük ve 
yakın örneklerinden biri de 15 Temmuz.

 Hainlerin ayaklandığı o gece, devletimizi ele geçirip bölmek isteyen bir darbe 
girişimine yiğitçe karşılık verdik. Bizim içimizde yetişen, bizden beslenerek büyüyen 
hainler bize saldırdı o gece. Devletimizi yıkmak istediler. Kuşandılar, karşımıza geçti-
ler ve bize saldırdılar. Bizi arkamızdan bıçakladılar. Öyle bir gaflet içindeydiler ki zırhlı 
araçlara bindiklerinde milletin korkacağını, silahı görünce artık direnmeyeceklerini 
düşündüler. Ruhen bu milletten öyle kopmuşlardı ki binlerce yıllık tarihimizde ne mü-
cadeleler verdiğimiz akıllarına bile gelmemişti. Belki de şaşkınlıkları bundandı.

15 Temmuz’da olağanüstü bir mücadele verdik. Ölmek pahasına yine savunduk 
devletimizi. Vatanımızın toprağını korumak için her şeyi yaptık. Ateş etmeye çalışanlara 
ateş ettirmedik. Tankla ilerlemeye çalışanlar vardı, tankların altına yattık ama onları 
da ilerletmedik. Yine başarısız oldular. Bizim devletimiz, yine bizler sayesinde ayakta 
kaldı. O gece yüzlerce şehit verdik. Kaç çocuk babasız kaldı, kaç anne oğlunu toprağa 
verdi bilmek imkânsız. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da bizim milletimizin vatanı uğru-
na her şeyden vazgeçeceği gerçeğidir.
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  Belki de o gece binlerce çocuk ayrıldı babasından bir daha görüşmemek 
üzere. Fakat o çocuklar ileride babalarından gururla bahsedebilecekler. Öyle olması 
lazım. Çünkü onların babaları vatanını en iyi şekilde savunmuş, vatanı uğruna can ver-
miş kişiler. Onların anneleri eşlerini hatırladıkça gururlanacaklar. Çünkü onlar elleriyle 
çeliğe, kurşuna direndiler, ayaklarıyla ölüme yürüdüler.  

15 Temmuz bizim için yalnızca bir darbe girişiminin tarihi değildir. Türk milletinin 
tarih boyunca yaptığı kahramanlıklara bir tanesini daha eklediği tarihtir. Canı pahasına 
da olsa vatanını savunacağını, bir saniye bile düşünmeden tankların altına yatacağını, 
en büyük gücün silah değil yürek olduğunu gösterdiğimiz tarihtir. Bu toprakların ebedi-
yen Türk yurdu olarak kalacağının bir kez daha kanıtlandığı tarihtir.

O gece Türkler, Anadolu topraklarında her daim Türk bayrağının dalgala-
nacağını, vatanı kimseye yedirmeyeceklerini kanıtlamış oldu. Zaten Mustafa Kemal’in 
bize emaneti olan bu topraklar için yapmamız gereken de budur. Özgürlük ve bağım-
sızlığımız tehlikeye düştüğü her an, biz yine tankların altına yatarız, şehit oluruz ama 
topraklarımızı kimseye vermeyiz. Yurdumuzdan vazgeçmeyiz.
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Büyük Destan 15 Temmuz

Ecrin Meliha Sevim
Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Nahide Aynur Bilgin

15 Temmuz, başından düşman eksik olmayan bir milletin
Yeniden kurtuluşunun hikâyesi. 
Demokrasimize göz dikenlere vatan aşkıyla yanan bir milletin unutulmayacak sillesi 
Her karışı şehit kokan vatanın o korkusuz evlatlarının bağırlarını yakan ateşe 
Bir an olsun düşünmeden yürüyüşlerinin hikâyesi.

Bir yanılgıydı hain düşman için bu topraklardan vazgeçeceğimizi düşünmek 
Özgürlüğe tutsak bir milletin karşısında yıkılmadan durabileceğini sanmak 
Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden savaşmaya değil, 
Ölmeye giden bir milleti hor görmek. 

Sinsi düşman o gece ezanın kutsal sesini duyduğunda anladı
Durduramayacağını bu milleti 
Görünce anladı bir feryatla duran tankların etrafındaki o sarsılmaz
Tek beden olan yürekleri 
Tarihin hiç unutulmayacak sahnelerindeki düşmanı tarihe gömen o gururlu Mehmetçiği. 
Bir kez daha hatırladı
Bayrağımızı bayrak yapan şehitlerimizin vatan aşkıyla yanan yüreklerini

Cesur milletin ruhunda vardı bu, her şeyden üstün gelen bağımsızlık aşkı 
O gecenin karanlığında tüm çabası kendini bilmezlere unutamayacakları bir cevaptı 
O şanlı bayrağın gölgesinde sonsuza dek bir olma birlik olmanın tam zamanı 
15 Temmuz ölmeyi teslim olmaya tercih edenlerin yazdığı büyük destandı.
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Destan Yazıldı

Ecrin Nisa Kürkcü
Konya Karatay Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Kadiriye Selvi

İşte o gece “15 Temmuz Gecesi”… O gün vatanın kahramanları, Türk halkı 
olmuştu. Hainlerin silahları, tüfekleri, bombaları bizim ise yüreğimizde vatan sevgisi 
vardı. 15 Temmuz gecesinde vatan uğuruna canını verenlerin diğer şehitlerden farkı 
kardeş bildikleri hainler tarafından ihanete uğramalarıydı.

 İçinde en ufak bir korku, tereddüt olmadan tanklara, silahlara meydan okuyan 
halk, gözünü kırpmadan hayatını feda ederek bu destanı yazmıştır. 15 Temmuz’da 
hain darbe girişimi gecesinde Boğaziçi Köprüsünde 251 vatandaşımız, kardeşimiz, 
kahramanımız şehit olduğu zaman o köprünün adı artık Boğaziçi Köprüsü yerine “15 
Temmuz Şehitler Köprüsü” olarak şehitlerimiz anısına adı değiştirilmişti ve yine aynı 
gecede 2196 vatandaşımız ise gazi oldu. Aralarında kız, erkek fark etmeksizin herkes 
canını ortaya koydu, hem de gram göz yaşı dökmeden ve korkmadan. Sonunda ise 
binlerce gözyaşı döken anneler, babalar  var o annelerin veya babaların bir yanında 
hüzün var diğer yanında ise gurur…

 15 Temmuz’da tüm dünyaya Türkiye’nin parçalanamayacağını, birlik ve beraber-
liğimizi bozamayacaklarını bir kez daha ispatlamış olduk. Asım’ın nesli nesilmiş gerçek. 
Çiğnetmedi yurdunu, çiğnetmeyecek. Bizler şehitlerimizin emaneti olan bayrağımıza, 
vatanımıza sahip çıkacağız. 15 Temmuz’u unutmayacak, unutturmayacağız.
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15 Temmuz

Ecrin Omay Demir
Diyarbakır Kayapınar Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Leyla Aküzüm

Günlerden 15 Temmuz’du,
Hainler pusu kurdu.
Canlandı Çanakkale ruhu,
Onlar şehit çocuklarıydı.

Tank, top, tüfek de neydi?
Vatan toprağı şehit kanıydı.
Yüreklerinde iman vardı,
Ve sokaklar sel oldu.

Çanakkale geçilmezdi,
Hürriyet verilmezdi.
Verildi canlar seve seve,
Vatan için göz göre göre.

15 Temmuz destandır,
Türk milleti kahramandır.
Tüm Dünya şahittir,
Yoktur topraktan, vatandan öte.
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On Beş Temmuz

Edibe Silan 
İstanbul Kartal Prof. Dr Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi

Danışman Öğretmeni / Ayşe Özden Bal

On beş Temmuzda bütün millet,
Ne korktu ne de tereddüt etti.
Birlik olup düşmana vermediler medet,
En önde siper edip gövdelerini tanklara, tüfeklere
Şehit oldu, gazi oldu,
Tüm Türk milleti kahraman oldu.
En zor durumda bile,
Müsaade etmedi ülkeyi ele geçirmelerine,
Mücadele etti vatan sevgisiyle.
Umutla durdu o köprüde,
Zafer bu milletindi o gece.
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Türkiye Aşkına

Ekinsu Başarı
Mersin Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Dr. Duygu Eroğlu Çopur

Millet, aynı toprak parçasının üzerinde yaşayan, aynı duygu, inanç, birlik, bera-
berlik bilinci ile var olan topluluktur. Türk milleti, tarih boyunca zorlu sınavlar vererek, 
vatan toprağını canı, kanı pahasına savunarak, milli birlik ve beraberliğini korumuştur.  

 Takvimler 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde işte yine bir milli birlik ve beraber-
lik sınavı yaşandı: hain bir kalkışma… İnsanların manevi duygularını maddi emeller-
le satın almış bir terör örgütü ülkemizi bölmeye çalıştı. Bir anda bombalanan binalar, 
canını ortaya koyup ülkeyi savunan askerler, halkın bu hain saldırıya izin vermemesi 
için mücadele etmesini isteyen Cumhurbaşkanımız… Korkmuştum, endişelenmiştim. 
Ama Türk milletine inancım tamdı. Biz yokluk içinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış bir 
neslin çocukları idik, güvenim tamdı. Kimdi bu insanlar, ne istiyorlardı anlayamıyordum. 
Ama vatanı, milletinin iyiliğini istemedikleri kesindi. 

 Türk milleti yine kadınıyla erkeğiyle canı pahasına vatanını savunuyordu. Bize 
kimsenin zarar veremeyeceğine emindim. Kalkıştıkları bu hain saldırı kendi sonları ola-
caktı, öyle de oldu. İç ve dış düşmanlar Türkiye’nin gelişmesini, büyümesini, güçlü 
olmasını istemiyorlardı. Ancak unuttukları bir şey vardı: Türk milleti vatanını milletini 
sever, toprağı uğruna gerekirse canını verirdi. İşte bu inanç hainlere geçit vermedi. Mil-
letimiz artık daha güçlüydü. Hainlerin eli kolu bağlanmıştı, artık herkes manevi değer-
lerle, maddi çıkarlar uğruna kandırılmaması gerektiğini öğrenmişti. Vatan, bağımsızlık, 
demokrasi, özgürce yaşam her şeyden önemliydi. Çünkü bu topraklar bize atalarımızdan 
miras, gelecek nesillerin de bize emanetiydi. 

 Genç, yaşlı, kadın, erkek, askerimiz bu hain kalkışmada şehit düşmüştü. Bi-
zim için… Demokrasi için… Vatan için… Milli birlik ve beraberlik için… Türkiye aşkına 
büyük mücadeleler sonucu elde bir kez daha Türk’ün vatan, millet aşkını tüm dünyaya 
kanıtlamıştık. İşte 21. yüzyılda da şehit kanları ile sulanan bu vatanın ne pahasına olur-
sa olsun kıymetini bilmeli ve korumalıyız. Hiçbir hainin oyununa gelmemeli onlara fırsat 
vermemeliyiz.
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15 Temmuz: Kahramanlık Gecesi

Ekinsu Başarı
Mersin Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Dr. Duygu Eroğlu Çopur

Tıpkı bir asır önceki gibi
Direndi düşmana karşı Türk milleti.
O 15 Temmuz gecesi,
Bir kahramanlık eseri.

Vatan hainleri durduruldu
Birlik beraberlik sonucu.
Kanında bağımsızlık duygusu,
Türk milletidir bu.

Vatan, millet, bayrak için
İnsanlar şehit, gazi oldu.
Vatan, millet, bayrak için
Takip edildi Mustafa Kemal’in yolu.
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15 Temmuz

Ekrem Aksan
Gaziantep Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Kenan Yavuz

15 Temmuz bizim için çok önemli bir gündür. 2016 yılının 15 Temmuz’unda ülke-
mizi ele geçirmek için bir darbe girişimi yapıldı. Uçaklarla, tanklarla halkımız korkutul-
maya çalışıldı. Bağımsızlığın bizim kanımızda olduğunu unutanlar sonunda derslerini 
aldı. Halkımız sokaklara döküldü ve silahları, tankları durdurdu. Her zaman olduğu 
gibi yine milletimiz vatanını korumuş oldu ve bir kez daha tüm dünyaya bağımsızlığa 
olan düşkünlüğünü gösterdi. Meclise, Genelkurmay'a, halkına saldıranlar engellendi. 
Bayrağın, vatanın ne olduğu Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir kez daha anlatıldı. Böylece 
daha önce yapılan darbelerin önü kesilmiş oldu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz kanlarıyla 
gerekirse defalarca gösterebileceğini ispatladı.

Onları anmak için ve milli bilinci tazelemek için her yıl olduğu gibi bu yıl da şe-
hitlerimizi anarak 15 Temmuz’u demokrasi bayramı olarak kutlayacağız. Türk milleti 
geçmişten bugüne ülkesini ve bağımsızlığını koruyor; ülkeyi ele geçirmek isteyenlere 
fırsat vermiyor. Vatanımızı ve varlığımızı borçlu olduğumuz kahramanlarımız olmasay-
dı bugün çok farklı bir ülkede yaşıyor olabilirdik. Ama başaramadılar. Hiçbir zaman da 
başaramayacaklar.

Bütün dünya her unuttuğunda Türklerin bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini 
yeniden öğrenecek. Her teşebbüsünde yine görecek:

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım”
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15 Temmuz

Ela Altmışdört
Muğla Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Burcu Hızır

Ölüm armağandır 15 Temmuz’da
Türkiye seçti savaşmayı, ölmeyi
İnsafsızca gelen kurşun yağmuru
Vicdanın sancısı bu vatan, bu toprak

Kırka bir gitti Türkiye halkı
Kurtların sesi çığlık seslerine karıştı
Genç yaşlı demeden
Meydana indi

Masal değil; gerçeğin ta kendisi
Seninle nöbette bak bu ülke
Göğüslerimizde al bayrak, dillerimizde duayla
Nice isimsiz 15 Temmuz kahramanlarına
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15 Temmuz Gecesi

Ela Karabatı
İstanbul Bahçelievler İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Asım Cesuroğlu

O gece duyduk hepimiz,
Sokaklardaki silah sesini.

O gece gördük şeytanın ayak izlerini,
Her biri farklı haine ait idi.

O gece gördük melekleri sokaklarda,
Hepsi birlikte bir beden gibiydi,
O gece duyduk hepsinin yüreğini
“Ya İstiklâl, Ya Ölüm!” sesini.
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Zafer Gecesi

Ela Melek Özbulut
Tokat Turhal Bilim ve Sanat Merkezi 
Danışman Öğretmen / Zübeyde Andıç

15 Temmuz zafer gecesiydi,
Gökte yıldızlar, yerde toprak şahitti.
Millet tek yürek, tek can olmuştu,
Geçilmezdi vatan, verilmezdi vatan.

Meclisimin kapısına dayanmıştı tanklar,
Geçit verir mi size Ömerler, Halisler?
Evsiz kalınır da vatansız kalınmazdı,
Üç yüz şehit vatanı için can verdi.

Türk Tarihi ne savaşlar görmüş,
Ne ihanetler, ne acılar yaşamış.
Bir ölüp bin dirilmişiz.
15 Temmuz’da bunu tarihe yazmışız.

Türk asker doğar, vatan diye ölür,
Nerden bilsin bunu o hainler?
Mehmet Akif’in haykırdığı gibi:
Hakkıdır hakka tapan milletimin İSTİKLAL!
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15 Temmuz

Elanur Alkan 
İstanbul Bahçelievler İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Asım Cesuroğlu

           15 Temmuz 2016 günü yaşanan kötü anların arkasında, vatanı için canını feda 
eden kahramanlar var. Bu kahramanlar; çocukları, torunları ve gelecek nesiller için 
tankların önüne yatıp durdurmak umuduyla bizleri, kardeşlerini ve gelecek nesilleri kur-
tardılar. Bu kahramanların kurtardığı çocuklar, bebekler ve daha birçok insan bugünü 
hâla anmaktadır.

Bu kahramanlar vatanları, onurları, çocukları ve bayrağı uğruna canlarını feda 
ederek bu kahramanlık ruhunu biz çocuklara aktardılar. Allah korusun bir daha 15 Tem-
muz gecesi gibi bir gün yaşanırsa vatanımız uğruna, ailemiz uğruna, bayrağımız ve 
marşımız için canlarını seve seve feda etmeyi öğrettiler bizlere. 15 Temmuz şehitleri; 
öğrenci Abdullah Tayyip Olçok, reklamcı Erol Olçok, asker Ömer Halisdemir, akademi-
syen İlhan Varank, iş sahibi Adil Büyükcengiz, işçi Ahmet Kara, işçi Ahmet Kocabay, 
polis Ahmet Oruç, yönetici Ahmet Özsoy, taksici Akın Sertçelik, polis Akif Altay, emekli 
Akif Kapaklı, gazeteci Mustafa Cambaz, imam Ali Alıtkan, muhtar Ali Anar, memur Ali 
İhsan Lezgi, memur Ali Karslı, işçii Ali Mehmet  Vurel, polis Alparslan Yazıcı, işçi Alper 
Kaymakçı, iş sahibi Askerioban, mühendis Aydın Çopur, mobilyacı Ayhan Keleş, ev 
hanımı  Ayşe Aykaç, polis Aytekin Kuru, modelist  Barış Efe, dekorasyoncu Battal İlgün, 
işçi Beytullah Yeşilay ve polis Birol Yavuz' u saygıyla ve hürmetle anıyoruz.
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Kahraman Millet

Ela Şanlı 
Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Bilge Sedef

Temmuz on beşine geldiğinde
Saatler dokuz olduğunu haber verdiğinde
Bir bomba patlaması etrafı sardığında
Halk gözünü kırpmadan şehit oldu o anda.

Köprüden silah sesleri geldiğinde
İnsanlar koşarak tanklara çıktığında
Tüm hainler korkarak geri adım attığında
Türk milletinin yenilmez olduğunu bir daha anladılar.

O gece halk kanıyla bayrağını bir daha boyadığında
Yıldızların neredeyse hepsi söndüğünde
Cesaretimizi tekrar gösterdiğimizde
Dilden dile anlatmaya başlarız kitaplarda, sayfalarda:
“Ne mutlu Türk’üm diyene!”
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Bitmeyen Kahramanlarıyla 
15 Temmuz Demokrasi Zaferi

Elif Berra Doğan
Ankara Mamak Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Evren Doğan

Yıllar geçse de zihinlerden silinmeyecek o zifiri karanlık, buhranlı gece. Geçmişi 
kahramanlık, yiğitlik destanlarıyla dolu yüce milletin kader gecesiydi 15 Temmuz. Tarih 
boyunca istikbali için istiklalden ödün vermeyen, düşmanın her türlüsüyle karşılaşmış, 
milletin torunları; ecdadının yüksek karakteri ile sergiledi tavrını hain teröristlere karşı.

Milletimizin yüksek karakterini, yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde çok kez 
görmüşüzdür. Bu millet Kurtuluş Savaşı’ndan, Çanakkale Savaşı’ndan sonra yine bir 
destan yazmış Türkiye Cumhuriyeti‘nin içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve 
refahına göz diken darbecilerin girişimlerini, kahramanca engellemişlerdir. Tüm dünya 
Türk milletinin bu gözü karalığını vatana olan sevgisini canlı olarak izlemişlerdir.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi ülkemize yapılmış en büyük hainliktir. Asker 
görünümlü teröristlerin ülkenin demokrasisine darbe vurmak istemişlerdir. Fakat mil-
letimiz demokrasiye olan inancı ile canlarını hiçe sayarak bu darbe girişimini bertaraf 
etmiştir. O gece 7’den 70’e sokaklara dökülerek; Türk esir olmaz! Türk devletsiz olmaz! 
Türk bayraksız olmaz! Türk ezansız olmaz! Türk hürriyetsiz olmaz diyen ecdadın torun-
ları ülkesine ve demokrasisine sahip çıkmış tanklara, savaş uçaklarına, helikopterlere, 
silahlara göğsünü siper ederek tam bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermiştir. 

Destanlar yazılan bu toprakların üzerinde ecdadının izinde yürümekten onur 
duyan kanında bu asaleti taşıyan bir Türk çocuğuyum. Bu millet bir kez daha karan-
lık günlere götürülmek istendi. Çanakkale’de, Sakarya’da, Anafartalar’da yaptığı vatan 
mücadelesini, 15 Temmuz’da da yurdun dört bir yanında gösterdi. Belki silahımız, topu-
muz, tüfeğimiz yoktu ama gönlümüzde imanımız iki de dileğimiz vardı; İstikbal ve İstik-
lal. 

Her karış toprağı kanla alınmış bir vatanı hangi pervasız hain istila edebilirdi ki?  
Dirimiz yiğit, ölümüz şehittir bizim. 15 Temmuz Kahramanları, sizinle yeniden yazıldı 
şanlı destan. Dağı taşı inletsin, duysunlar Türk'ün ezelden ebediyete kadar sürecek 
olan şanlı şahlanışını. Boğazları düğümlensin topraklarımıza, birliğimize, dirliğimize 
göz koyanların. Silinen aciz bellekler yıllar evveline açılsın; hatırlansın ulu ecdat!
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15 Temmuz

Elif Berra Doğan
Ankara Mamak Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Evren Doğan

Hangi Temmuz karanlık ve pusluydu senin gibi
Hangi vatan hak ederdi böylesi bir ihaneti
Hangi halk kabullenirdi hainlerin kalkışmasını
Hangi vatan evladı kayıtsız kalırdı buna

Onca bomba yağdırdı milletin meclisine
Tankları sürdü halkın üzerine
Şehit etti, yetim bıraktı onca çocuğu
Gözünü kan bürümüş hainler

Tanklara siper ettiler bedenlerini
Dirimiz yiğit, ölümüz şehittir duasıyla
Yürüdüler "Ya Allah Bismillah" nidalarıyla
Tek beden oldular vatan sevdasıyla

Yürüdüler bombaların tankların üzerine
Ulaşamadılar darbeciler gayelerine
Şanlı destan bir kere daha yazıldı
Türk'ün gücü dünyaya yayıldı
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Kahramanlık Destanı

Elif Bilge Uslu
Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hacer Moduk

15 Temmuz bir destandı. Birlik, beraberlik ve kahramanlığın ne olduğunu Türk 
milletine yeniden hatırlatan bir destan… Türk milleti 1071 yılından beri Anadolu’da dire-
niş mücadelesi veriyor. Ne kadar ülkeler arası savaşlar olsa da bir milletin başına gele-
bilecek en kötü şey darbedir bana kalırsa.

Ülkenin sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkilenir. Ülkemize ise defalarca 
darbe girişimi gerçekleşti. Bu darbeler ülkenin gelişmesini ve ilerlemesini engelledi.
Bunlardan biri de 6 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşandı. Bu darbe girişimini 
yapanlar asker kılığına girmiş olan teröristlerdi. Halkımızın sokaklara dökülmesi ve dik 
duruşu ile darbe girişimi başarısız oldu. Başlayan askerî hareketliliğin darbe hareketi 
olduğunun kesinleştiği andan itibaren halk, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği endişe-
siyle nakit para çekmek amacıyla ATM’lere, erzak almak için ise market ve fırınlara akın 
etti.

O gece darbeciler halka helikopterlerden, uçaklardan ateş açtılar.Yaşlı, genç, 
kadın, erkek vatanını seven her Türk insanı sokaklara bayraklar ile çıktı ve darbecile-
re direndi. Yaşanan olaylar şöyle idi: saat 21.00’de darbe tebliğ edildi, saat 22.05’te  
darbeci askerlerin kontrolündeki uçaklar Ankara’da alçak uçuş yaptı, saat 22.10’da 
Boğaz Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı, saat 22.30’da emniyet görevlileri acil olarak 
göreve çağırıldı, saat 23.37’de Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, dar-
beci Cemil Turhan ve iki Özel Kuvvetler personeli tarafından elleri ve kolları bağlı vazi-
yette,Halil Gül’ün pilotluğunu yaptığı helikoptere bindirilerek Akıncı Üssü’ne götürüldü, 
saat 00.15’te TRT binası basıldı ve korsan yayın yaptırıldı, saat 01.10’da TÜRKSAT 
uydu istasyonu vuruldu.

     Tüm dünyaya kahramanlık öyküsü olarak anlatılacak bu gecede isimsiz birçok 
kahraman vardı.Türk milletinin hiçbir silaha karşı boyun eğmediği bir kez daha gözler 
önüne serildi. Çünkü dünya üzerinde kimse yok ki silahsız bir şekilde mermilerin üze-
rine atlasın, dünya üzerinde kimse yok ki tankların önüne geçip ilerlemesini engelle-
sin. Başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 
Bir daha darbe girişimi yaşanmamasını ve bize kalan bu vatanda birlikte, beraberce ve 
kardeşçe yaşamayı diliyorum.
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Bir Milletin Ruhu

Elif  Buğlem Şişman
Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Elif Kıral

15 Temmuz 2016 herkesin sokaklara döküldüğü gece. Herkes uyumak için 
hazırlık yaparken, o gece darbe planı yapan kişiler vardı. O gece tankların geldiğini 
gören, ülkemizin daha yataklarından yeni çıkan yaşlısı, genci, erkeği, kadını hep bera-
ber vatanımıza zarar gelmemesi için kendilerini feda ettiler.

15 Temmuz birlik ve beraberlik için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Nasıl ki Millî 
Mücadele döneminde bu millet tek yürek olarak düşmana karşı durmuş ise vatanımızı 
kazanmak ve korumak için bu darbe girişiminde de kendimizi aynı amaçla feda ettik. Bu 
darbede birçok insanımızı kaybettik ve o gün tekrar vatana olan bağlılığımızı kanıtladık. 
Biz işte böyle bir milletiz. Milletimizin ilerlememesi için önümüze taşlar koyarlar ama biz 
o taşlardan kendimize yol yaparız. Dünyanın hiçbir halkında bunu göremezsiniz…

Çok eski zamanlardan beri Türk topraklarını korumak için savaşlara girdik. Bu 
yüzden bizlerin doğuştan savaşçı bir millet olduğu söylenir. Savaşımız ise bağımsız 
bir millet ve bağımsız bir vatan uğruna… Çoğunda da başarılı olduk. 15 Temmuz’da 
vatanımızı bizden başka kimse korumadı, korumayacaktı da. Kendimizi tankların 
önüne attık, ellerimize silahlar aldık. Geride kimin kaldığını hiç umursamadık. Kimi 
anasını kimi çocuğunu… Hatırlıyorsunuz değil mi Nene Hatun’u “Yavrum anasız yaşar 
ama vatansız yaşayamaz.” diyen o yüce kadını. Onun ruhunun yüzyıl sonra bu millette 
yaşamaya devam ettiğini biz o gece gördük. Çanakkale’de 276 kiloluk mermiyi sırtlayan 
Koca Seyit’in torunlarının kocaman tanklara bedenlerini siper ederek nasıl durdurduk-
larını da gördük. Evlerinden helalleşerek ayrılan koşa koşa şehadete ulaşmaya koşan 
insanlara şahit olduk.

Ve gördük ki milletin ruhu var. Ve o ruh nesilden nesile aktarılıyor. Bazen yok 
oldu dediğimiz millet ruhunun 15 Temmuz gecesi yeniden ortaya çıkışını gururla izledik. 
Bugün okullarımızda kurulan 15 Temmuz köşelerini bir okursanız ne kahramanlıklar 
var ne kahramanlıklar… Öyle gurur duyuyorum ki vatanımla, milletimle. Ne zaman 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gelse kutlamaları izlerken içimden İstiklal 
Marşımızın şu dizelerini tekrar ederken buluyorum kendimi.

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!”
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15 Temmuz

Elif Çelik
Kocaeli Gebze Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Musa Yaşaroğlu

Ne fark eder şehrimiz?
Bir yürek olduk biz.
Ay yıldızlı bayrak uğruna,
Sokaklara döküldük hepimiz.

Tankların önüne engel,
Mermilere siper oldu milletimiz.
Bu vatan uğrunda,
Nice şehitler verdik biz.

Aşık olmasaydık vatana,
Yatar mıydık tanklar altına?
Fakat geldi yine güzel günler
O karanlık gece ardından!
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Millî Birlik Gecesi

Elif Demir
Muğla Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Burcu Hızır

 15 Temmuz günü milletimiz, tüm dünyaya içindeki millî mücadele ateşinin yok 
olmadığını; söz konusu “vatan” olunca nasıl birlik olunduğunu göstermiştir. Milletimiz, 
vatanına zarar vermek isteyenlerin karşısında dimdik durarak bu vatanın bölünmeye-
ceğini bir kez daha kanıtlamıştır.

 O gün insanlar bu topraklar için tankların önüne yatıp, silahların önüne atlarken 
ölüm korkusu onlara uğramamıştı. Belki de Azrail’in soğuk nefesini hissettikleri hâlde 
korkmuyorlardı çünkü onlar için bu topraklardaki insanların bağımsızlığı her şeyden 
önemliydi.

 Peki, size şunu sorayım: Siz çok sevdiğiniz birini kaybettiniz mi? Şehit olanlar; 
masum bir ananın yavrusu, ürkek bir çocuğun ailesi, sevgiye hasret birinin hayat ark-
adaşıydı. O aileler, bu ölümlerle yıkılmadılar. Hep gururla, dimdik durdular çünkü onlar 
sevdiklerini Türkiye aşkına armağan ettiler.

 15 Temmuz öyle bir geceydi ki…. O gece şehitler verdik, topraklarımızla beraber 
değerlerimiz de bombalandı ancak tüm dünya birlik ve beraberliğimizin yok olmadığını 
bir kez daha anladı. O gecenin yaralarını halkımız birlikte sardı.

 Şimdi yazımı Napoléon Bonaparte’ın sözüyle bitirmek istiyorum:
 “Türkler öldürülebilir lakin mağlup edilemezler.”
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Yürüdüm Nur Üstüne

Elif Ece Aksu
Çorum Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mustafa Aksoy

Yürüdüm nur üstüne
Yağsa da gökte bomba,
Sıkılsa da silahlardan kurşun
Yürüdüm nur üstüne 15 Temmuz gecesi.
Nursuz olan ne bilsin, yaradandan dileğimi
Açmış 15 Temmuz gecesi
Rabbim, cennet bahçelerini
Yürüdüm nur üstüne,
Yürüdüm peygamberimin kucağına.
Zalim sandı ki bomba, kurşun durdurur beni
Durur mu şehadet için çarpan kalbim,
Durur mu ayaklarım peygamberin yolunda,
Durur mu soluğum o güzellikler diyarına varmadan?
Sen kaybettin zalim darbeci,
Biz kazandık iki cihanı.
Ağlama anne!
Ağlama baba!
Ağlama evladım!
Komşumdur, Hz. Hamza, Hz. Ali, Hz. Osman…
Komşumdur peygamberler,
Komşumdur alemlere rahmet olan 
Gül kokulu Muhammed Mustafa (S.A.V) 
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Hain Kalkışma Gecesi

Elif Ece Doğan
Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Bilal Zemin

Kâbus gibi çökmüştü o zalim gece.
Tarihi bir adımdı hazırdı herkes ölmeye.
Nice şehitler verdik, alçak darbe girişiminde.
Kurtuldu vatanımız vazgeçmedi hiç kimse.

O gün bize yapılan darbe girişiminde,
Bütün vatan birleşti güçlendik hep birlikte.
Tek yürek oldu herkes, bütünleşti yürekte.
Koskocaman tanklar bile diz çöktü önümüzde.

Küçük büyük herkesler meydana çıktı gece.
Korunacaktı vatan bu sayede gayretle.
Ölümden korkmayacak kadar güçlü bir cesaretle.
Gösterecektik gücümüzü, yedi düvel millete 
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Unutulmayacak Bir Zafer:15 Temmuz

Elif  Ece Öney
Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / İlhan Sahip

Asırlar boyunca vatan uğruna nice kahramanları, nice canları feda etmiş bir 
millet. Yaşlısından gencine, Göktürkler’den Osmanlı’ya akan aynı kan. Vatanı için her 
durumu, her şartı göze alabilecek bir şanlı millet. Türk milleti… Adını tarihe yazdıran bir 
milletiz biz. Şanlı Türk milletiyiz. Bağımsızlık ateşi içinde yanıp kavrulan, o ateşi daha 
da büyüten kıvılcımlarız. Farklı zamanlarda yaşasak bile, farklı insanlar olsak bile bizim 
için değişmeyecek şey vatandır. Vatan sağ olsun diyerek ölüme koşan ecdadımızdır. 
Yıllar boyu bu kutsal vatan toprakları için atan tek yürek, damardaki kandır. 145 gün 
Plevne’yi vermemek için direnen Osman Paşa’nın, yıkılmaz denilen surları yerle bir 
eden Fatih’in torunlarıyız biz. Göktürk Devleti’nden günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nde 
yaşayan bir ecdadız biz. Her zaman imkânsızda imkânı yaşatan kahraman Türkleriz. 

İçinde yaşadığımız vatan aşkını her türlü gösteren ve vatan için neler yapabi-
leceğimizi kanıtlamış bir milletiz. Bizim için candan, canandan daha kıymetli vatanımı-
za göz diken, saldıran hainler her zaman saldırmak, bizi yıkmak için fırsat kollamıştır. 
Bizde ise iman gücü oldukça uzanan her eli kıran bir kudret vardır. En iimkânsızda bile 
tarihe adını altın harflerle yazdıran bir destanın torunları. “Çanakkale Geçilmez” diyer-
ek savaşın seyrini değiştiren atalarımızın, o kudretle 215 kiloluk mermiyi sırtlanan Seyit 
Onbaşı’nın ve daha nice kahramanların bu toprakları korumak için “Yırtarım dağları, en-
ginlere sığmam taşarım” diyen, elinden gelenin daha fazlasını bu vatan için veren feda-
kâr her kahramanın emanetidir bize bu vatan. Yıllar boyu geçmeyecek bir kuyruk acısı, 
hainlerin intikam duygusu her zaman onların içlerinde yaşayacak. Bütün yaşananlara 
karşılık yeniden, neredeyse bir asır sonra yaşanan bir direniş, bir destan. Güvenin var 
olduğu kadar ihanetin de var olduğunu gösteren kanlı bir gece.. 15 Temmuz gecesi. 
Bu milletin şanını yeniden gösteren, tankların önüne yatıp kendi canını hiçe sayan, 
yaşlısıyla genciyle sokağa atılan, asla ve asla bu darbenin amacına ulaşmaması için 
tankların, hainlerin yolunu kesen korkusuz bir millet. 
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İçimizdeki düşmanların tıpkı bir yılan gibi yıllarca biriken bütün kinini, zehrini 
akıtmayı beklediği bir gece. İntikam almak ve Türk toprağını ele geçirmek için, o kirli 
ayakları ile yurdumuzu kirletmek istediler. Fakat şu ki biz Çanakkale’de destan yazan 
bir milletiz. Gerek o zamanlar denize döktük onları gerek bağrımızla karşıladık tüm 
kurşunları. Her karışında, taşında, toprağında şehitlerimizin kanını taşıyan vatanı ele, 
düşmana vermek olur mu hiç? İşte biz bunu anlattık o gece. Eskiden beri bağımsız-
lığımız için her şeyi, bu vatanı vermemek için elimizden geleni yapacağımızı. Ne demiş 
Mehmet Akif “Verme bu dünyaları alsan da bu cennet vatanı”. Biz Türkleriz ve ilelebet 
de bu vatan bizim olacaktır. 

15 Temmuz Zaferi bizim için bir kurtulmuştır. Hainlere ne olursa olsun asla 
boyun eğmeyeceğimizin bir göstergesidir. Biz bu vatan için o gecede yüzlerce şehit 
verdik. Yüzlerce kahraman, vatan uğruna “Vatan sağ olsun!” diyerek sokağa çıktı. Yara-
dan’ın kudreti yeter dedik. Biz o kahramanlara minnettarız. Biz Türk’üz ve her zaman 
da aynı kanı, aynı yüreği taşıyacağız. Her zaman bağımsızlık, vatan ve bayrak uğrunda 
savaşacağız. İstiklal ve bağımsızlık ilelebet bizimdir. İstiklal daima Türk milletinindir. 

103



Vatan Aşkına

Elif Erda Sofuoğlu
Yozgat Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen  / Aslıhan Akay

Tüm zamanlardan gece daha karanlık,
Ses yok hiçbir yerde çıkmıyor tık,
Farkında değildi millet uyandı artık,
Sessizliğini bozdu Türkiye aşkına.

Bayraklar alındı ufuk aydınlık, 
Korkutamaz bizi zifiri karanlık, 
Çare birlik olmakmış anladık,
Tek yumruk olduk Türkiye aşkına.

Rehber Kur'an, Allah, peygamber,
Türk milleti bu yolda hep beraber,
Baba, evlat yaşlı genç hep beraber,
Sokaktayız dedi Türkiye aşkına.

Sevdamız bizim bayrakla, vatan,
Can verdi uğrunda yüce Ata'n,
Yıldıramaz bizi hainlik yapan,
Mücadelemiz bir Türkiye aşkına.

Nasıl atarsın sen kurşunu halkına,
Gelmez mi bir olduğumuz hiç aklına,
Can verilir bağımsızlık uğruna,
Sevdamızla yürürüz Türkiye aşkına.
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15 Temmuz’da Yaşananlar

Elif Gürdal
Artvin Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hilal Arslan

Ne bir tatbikattı ne bir şaka! 15 Temmuz gecesi bir darbe girişimi gerçekleştirildi. 
Canlarımızı emanet ettiğimiz polis, jandarma ve askerlerimizin arasına sızan canilerin 
amacı; halkın seçtiği yöneticiyi zorbalıkla bulunduğu konumdan indirip ülkeyi kendile-
rinin yönetmesiydi. Bu emel doğrultusunda seçtikleri en önemli iki il Ankara ile İstan-
bul’du.

İlk önce Boğaziçi ve FSM (Fatih Sultan Mehmet) köprülerinde başladı darbe 
girişimi. Bir süre sonra hedefleri Türk Hava Yolları’ydı. Burayı ele geçirdikten sonraki 
hedefleri ise ulusal haber kanallarıydı. Kanalların çalışanlarını rehin alıp hazırladıkları 
sözde bildiriyi okumaları için onları canlarıyla tehdit ettiler. 

Cumhurbaşkanı darbe girişimi sırasında Marmaris'teydi. Bir haber kanalında 
canlı yayına bağlanarak halkı sokaklara davet etti. Bunun üzerine ellerinde bayraklarla 
sokaklara çıkan halk gözünü kırpmadan ölüme meydan okudu. Kimisi tanıkların önüne 
yattı, kimisi mermilere kafa tuttu, kimisi göğsünü bombalara siper etti… Ancak örgüt 
durmadı! Ankara'ya bomba yağdırdılar. TBMM'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, Anka-
ra Emniyet Müdürlüğünü bombaladılar. Tüm saldırılara rağmen milletvekilleri meclisi 
terk etmeyip çok uzun zamandır kullanılmayan sığınağa indiler. 

Savaş uçaklarıyla, tanklarla, bombalarla saldırılmasına rağmen halk sokaklar-
da mücadeleye devam ediyordu. Cumhurbaşkanının uçakla İstanbul’a inmesiyle mü-
cadele güç kazanmıştı. Terör örgütü üyeleri yakalanmaya ve sorgulanmaya başlandı. 
Zaman geçtikçe hain girişimin gücü tükeniyordu.

Türk Hava Yolları, darbecilerin elinden geri alındı, daha sonra da haber kanalları. 
Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek mesajları gelmeye başlamıştı. Gittikçe 
güç kaybeden hainlerin üyelerinin birçoğu teslim olmuştu. Daha tehlike geçmediğinden 
Türk halkı hâlâ sokaklardaydı.

Darbe girişiminin başarısız olması sonucu sekiz terör örgütü üyesi helikopterle 
Yunanistan'a kaçmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri onları orada da yakalamayı başarmıştı. 
Operasyon 22 saat sonra 20:02 ‘de sona erdi. Sonuçta 16 Temmuz günü, mutlu bir 
zaferi daha tarihimize yazmış olduk.
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15 Temmuz

Elif Kabakcı
Antalya Serik Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hazel Pehlivan Şahin

15 Temmuz Destanı,
Bizim destanımızdı.
Birlik beraberliğin gücü
O zaman anlaşıldı.

Şanlı bayrak uğruna,
Döküldük sokaklara.
Gözyaşları sel oldu,
Memleket sevdasında.

Büyük, küçük, genç, yaşlı
Nöbet tuttu sokaklarda.
Vatan için canımızı 
Koyduk biz ortaya.

106



15 Temmuz

Elif  Karabulut
Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Vedat Çoban

Takvimler 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde,
Kara bulutlar çökmüştü üstümüze,
Şanlı millet, durur muydu hiç yerinde?
Hep birlikte çıktık sokaklara, caddelere.

Bırakamazdık ülkemizi şer güçlere,
Daha önce de vermiştik hakkını hainlere,
Kahramanlıkla yoğrulmuş Türk milletine
Kara bulutları dağıtmak nasip oldu 15 Temmuz’da. 

O gün bütün millet zalime bent oldu,
Bütün sokaklar al bayraklarla doldu,
Küçük büyük herkes tek yürek,
Bu vatan bizim alamazsınız, diyordu.

Darbecilere, hainlere bu yurt çiğnetilemezdi,
Kadınlar, gençler, yaşlılar can verdi,
Yurt verilmez, bayrak indirilmez sesleri,
Karışmıştı sela sesleriyle toplu atan yüreklerde.
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İstiklâl Ufukları

Elif Kuzucu
Konya-Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Deniz Akalan

Tank, top, tüfek ve bir avuç emir,
Zannettiler bizi kolay lokma, yenir.
Beşikten mezara seksen milyon asker,
Ay yıldızım semada bizimledir.

15 Temmuz yüreğimde bir yaradır.
Her şehit haberinde tekrar açılır.
Biz bir ölür, bin diriliriz!
Zannedilmesin bu millet yıkılır!

Kalbim sönmez bir imanla atar.
Milletim düşmana korku salar.
Yürü gencim, yürü istiklal ufuklarında!
Tarih, destanlarca Türk’ü yazar.
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Türkiye Aşkına 

Elif Naz Barlas
Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Adem Boz

15 Temmuz gecesi 
Vatan için can verenlerin şenliği. 
Melekler gökte bekledi şehitleri, 
Cennet kapıları açıldı, içildi şehadet şerbetleri! 

Alçaktan uçtu alacağın uçağı, 
Vatan uğruna can verdi genci yaşlısı. 
Ömer Halisdemir vurdu haini, 
Vatan için, bayrak için canını verdi. 

15 Temmuz gecesi, 
Bombalandı Millet Meclisi. 
Hainlerden korkmadı kimse, 
Çünkü bizim İstiklâl Marşımız başlar “Korkma!” ile. 

Sabaha karşı düşman teslim etti kendini, 
Yeniden açtı güneş, yeniden dalgalandı bayrak. 
Şehitler gökten gülümsedi, 
Artık tüm dünya öğrendi, 
Türklerin asla yenilmeyeceğini.
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15 Temmuz Destanı

Elif Naz Üçüncü
Bursa Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Fatih Şener 

Zalimler geldi tanklarla,
Özgürlüğümüzü almaya.
Mücadele etti milletim,
Milli birlik yolunda.
Silahsızdı insanlar.
Kalpleri inanç dolu.
Döküldüler sokaklara.
Savundular tüm yurdu.
Kimimiz şehit oldu,
Kimimiz gazi.
Yine de geri durmadı,
Milletimin hiçbir ferdi!
Bu güzel ülke bizimdir,
Bizim kalacak ebedi!
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Vatan Aşkı

Elif  Oruk 
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Ayşegül Oruk

 Her ırkın, her ülkenin, her milletin kendine özgü kalıplaşmış karakteri vardır 
aslında. Bizim milletimizin karakteri gerçekten erdemle donatılmıştır. Her yüzyılda açıp 
okuyabileceğimiz dedelerimizin, ninelerimizin destansı hikâyelerinden de biliriz aslında 
az çok bu yurdu kazanmak için adım adım akıtılan kanları... Çocuklarımıza okullarda 
da öğretilen ilk şeylerden biridir bu milletin azmi, geçmişi.

       Türk milletinin mücadelesi 1071’de Malazgirt’ten Anadolu’ya girmesiyle başladı. 
1071’de başlayan mücadelemizin sonuncusunu 15 Temmuz 2016’da verdik. Cumhuri-
yet Tarihimizin bu zamana kadarki en önemli mücadelesiydi belki de. Çünkü bu mü-
cadele diğerleri gibi başka milletlerle yaptığımız savaşlara benzemiyordu. Bizi yine biz-
den biri vurmaya, devletimizi yıkmaya ve özgürlüğümüzü almaya çalışıyordu. Kim-
in hain, kimin ise vatanı için mücadele ettiğini anlamadığımız tarihin en uzun gecel-
erindendi. Askerimiz sandığımız, aslında terörist olan insanlar savunmasız halkımızı 
öldürüyor, helikopterler tepemizde uçuyor ve bizleri bombalıyorlardı. Askerimize sığın-
sak, terörist mi yoksa bizim vatanımızın çocuğu mu anlayamayacağımız bu ikilemde, 
halkımız ayaklandı ve atalarımızdan gelen “vatan aşkı” için silahsız, kimisi yalın ayak 
kimisi evdeki tencere tavalarla sokaklara döküldü.

       Üzerlerine sürülen tanklardan korkmadılar. Tepelerindeki bombaları duymadılar. 
Yüzlerce kişi kenetlenip askeri araçların üzerlerine yürüdü. Kimisi arkadakiler için zırh 
oldu. Kimisi elinden ayağından gözünden oldu. Sorsalar pişman mısın diye; çoluğum 
çocuğum vatanım için kolumu, ayağımı, gözümü ve canımı veririm diyorlardı. Bili- yor-
lar ki onlardan sonra gelecek olan nesile de bir vatan borçlu olduklarını ve bu ülkenin 
kolay kazanılmadığı gibi kolay düşmeyeceğini. Yaşlısı, genci, çoluk çocuğuyla, Türk, 
Kürt, Laz, Çerkez, Arap’ıyla savunuldu o gece bu ülke. Selalar, ezanlar susmadı. Mil-
yonlarca insan Kurtuluş Savaşı’ndaymışız gibi yine tek yürek oldu.
 
        Türk halkının özgürlüğüne düşkünlüğü sayesinde 15 Temmuz destanına sahibiz 
artık. Biz yaşadık gördük. Bizden sonraki nesil ise okuyup baktığında bu halkın her 
zaman bu topraklar için mücadele ettiğini, sene kaç olursa olsun, ülkede birçok şey 
değişse bile içimizdeki vatan aşkının azalmayacağına şahit olacaklar bu destanlarla.
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15 Temmuz Darbesi

Elif Su Yıldız
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Songül Özel

Ülkede darbe oldu
15 Temmuz akşamı
Devlet başkanı çıktı
Halkı sokağa çağırdı

Çoluk çocuk, yaşlı, genç
Meydanları doldurdu
Allahu Ekber sesleri
Tüm cihanda duyuldu

Köprüde ateş açtılar
Gencecik ikizleri ayırdılar
Haince pusu kurdular
Hedeflerine ulaşamadılar

Ömer Halisdemirler
Kolu bacağı kopanlar
Tankların önüne yatanlar
Bu vatanı kurtardılar

Demokrasi nöbeti tuttular
Canlarını ortaya koydular
Ailelerini unuttular
Vatanımızı korudular 
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Türkiye Aşkına

Elif Tanrıkulu
Bursa Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Bedrettin Katmer

Sıcak bir Temmuz gecesi
Ekranlarda spikerin endişesi
Gözlerinden okunuyor hainlerin ihaneti
Nereden bulmuşlardı bu cesareti.

Milletimizin gözü karaydı
Canı pahasına da olsa direnecekti
Bayrak rengini kanımızdan almıştı
Bu gece bunu tekrar hatırlatacaklardı

Tankların önüne yatan cesur kalpler
Vatanını ölümüne seven sevdalı yürekler
Haine haddini bildirdiler
Türkiye aşkına yanan bedenler…
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Türkiye Aşkına

Elif Zümra Bayraktutan
Rize  Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Özgür Cesur

Bir darbeye kalkıştı o gece hainler,
Bu halkı korkutup esir edeceklerini zannettiler,
Top, tüfek, uçak ile hücum ettiler,
Başkalarına uşaklık etmek için vatanı çiğnediler.

Ama Anadolu insanı başka,
Çiğnetmedi vatanını bu işgalci düşmana.
Her yerde siper etti gövdesini,
Sabahına kalmadan dar etti her mevziyi.

Oluk oluk aktı kalabalıklar meydana,
Etten gövdeler seli, çeliği savurdu her yana.
Beklemiyordu halktan böyle bir cesaret
Olmaz artık Türkiye aşkı esaret
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Milletin 15 Temmuz’u

Emine Yaren Öcal
Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hacer Moduk

15 Temmuz’da, yankılandı sokaklarda sela
Duyuruldu her yerden gelen bela
Analar gözleri yaşlı ettiler dua 
Milletin tek yürek olduğudur 15 Temmuz.

Bastı TRT binasını düşman asker,
Ellerindeki hep bizim tüfekler
Sanki bizden gibi giyinmişler.
Milletin kanmayışıdır 15 Temmuz.

Sokaklara çıktı kahraman Türk milleti
Akıyordu her yandan yiğitlik seli
Herkesin dilinde şehadet sesleri.
Milletin cesaretidir 15 Temmuz

Şehitlik yüce bir makamdır dediler
Hiç düşünmeden göğüslerini siper ettiler
Ay yıldız için canlarını verdiler.
Millettin yılmayışıdır 15 Temmuz. 

Düşman kaçınca, yurtta bir bayram havası
Şehit analarının gözleri yaşlı
Tarihe yeni bir destan yazıldı.
Milletin zaferidir 15 Temmuz.

Vermez bu ülke kolay kolay vatanını,
Namusunu, toprağını, bayrağını
Unutmaz şehidini, alır intikamını
Millettin asla unutamayacağıdır 15 Temmuz. 
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15 Temmuz

Emre Berat Esnemez
İstanbul Şişli Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Hasan Helvalı

      Vatan, bir ulusun bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı yerdir. Mem-
leketimiz geçmişte verilen milli mücadeleler ile korunmuş, bu uğurda yüzlerce, binlerce 
atamız, büyüklerimiz şehit olmuştur. Vatanı müdafaa eden bu nesil ölümü hiç düşün-
memiş, elindeki imkânlarla vatan toprağından düşmanları kovmuştur. Bu topraklarda 
yaşayan millet bunun bilincindedir.

 Günümüzde dâhi, çocuğu, genci, yaşlısı vatan bekası söz konusu olduğunda 
şehitlerin kanıyla sulanan bu toprakların ilelebet müdafaa ve muhafaza edileceğini, 
dahili ve harici tehditlere boğun eğmeyeceğini bilir. 

 15 Temmuz 2016 tarihinde tüm dünyaya bu mesaj verilmiştir. O gün, devletimi-
zin hemen hemen tüm kurumlarına uzun yıllardır belli etmeden sinsice sızmış, bu vatan 
toprağında doğmuş, büyümüş hainler, gelen talimat ile ülkemizi gasp etmeye, yöne-
timi devralmaya yeltenmişlerdir. Akşam saatlerinde görev yaptıkları yerlerden yetkile-
rini kullanarak emirlerinde olan Türk askerine talimat vererek memleketimizi ele geçir- 
meye başlamışlardır. İlk önce tüm Türkiye’ye televizyondan yönetime el koyduklarını 
anons ettirmişlerdir. Eş zamanlı olarak seçilmiş hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs 
etmişlerdir. Birçok askeri ve komutanı tutuklamışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 
ve birçok yeri bombalamışlardır. Bu yetmezmiş gibi halkımızın üzerine helikopter, tank 
ve silahla ateş etmişlerdir.

Durumun vahametini gören halk, sokağa çıkarak bunların üzerine yürümüş 
ve birçok yerde bu hainleri tankların altına yatarak, silah namlusunun üstüne giderek 
ölümü göze alarak etkisiz hale getirmişlerdir. Günün sonunda bu hain darbe girişimi 
halk tarafından önlenmiş ancak 251 vatan evladımız şehit olmuştur. 
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Bu vatanı ele geçirmek için üzerinde uzun yıllardır kurgulanan hain ve sinsi 
plan, tek gecede bu millet sayesinde bertaraf edilmiş ve yıllardır kurguladıkları plan 
boşa çıkartılmıştır.

Bu millet, vatanın dahili ve harici tehdit aldığında tek yürek olduğunu, Ata-
larımızın genlerini taşıdığımızı, zorunluluk halinde şehitlik makamına gidebileceğini 21. 
Yüzyılda tüm dünyaya göstermiştir.

Bu vatan kıyamete kadar Türk milletine emanettir. Muhtaç olduğumuz kudret 
genlerimizde ve damarlarımızdaki kanda zaten mevcuttur.

Ne mutlu Türk'üm diyene!
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Uğruna Can Verilecek Vatan

Enise Duru Buldanlı
İzmir Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hilda Lokaç

On beş temmuz akşamı, iki bin on altıda
Genç yaşlı kadın erkek kim varsa
Sırf memleketleri için
Döktüler kendilerini sokağa

Hiçbirinin umurunda değildi başlarına gelecekler
Kim bilir, belki yaşayacak, belki ölecekler
Dediler ki: gerekirse veririm şurada canımı
Vatan aşkında yanarak söylendi bu sözler

Arkalarında yas tutacak akrabaları
Yokluğunda içe kapanacak arkadaşları
Çoluk çocuk kimleri varsa
Kimseyi umursamıyor, arkalarına bakmıyorlardı

Dikildiler cesaretle öylece meydana
‘Öleceksem öleyim bu vatan uğrunda!’
Çınlıyordu kulaklarda Türk’ün sesi
Düşmanı kovuyordu coşkuyla

Savaşanların gözü kimseyi görmüyor, kulakları kimseyi duymuyordu
Son nefeslerinde şunları fısıldıyorlardı:
Onların sağ olmasını istedikleri tek biri vardı
Aşkına can verecekleri o vatanları

118



Kahraman Ömer Halisdemir

Eray Bal
Osmaniye Kadirli Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Turgut Kaya

O gece değişikti hava,
Bir anda çıktı tanklar, tüfekler meydana.
Uçaklar havalandı, yollar kapatıldı,
İhanet planı uygulanmaya başlandı.

Ömer Halisdemir vurdu hainin başını,
Tarihe kahraman diye yazıldı namı.
Bağımsızlığımız için sokaklara inildi,
Her meydanda darbecilerin üzerine gidildi.
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Vatan Uğruna

Erdem Ayvaz
Bolu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Seray Altunöz

Vatanımız biricik yuvamız 
Askerimiz tek savunmamız 
Türk halkımız yanımızda 
Al bayrağımız yukarıda 
Ne canlar verdik senin uğruna 

Milletimiz sokakta 
Şanlı al bayrağı dalgalandırıyor
Kınıyoruz şiddetle darbecileri
Ülkem, şanlı Türkiye’m 
Neleri atlattık seninle 
Atlatırız bu darbeyi de120



Bir 15 Temmuz Gecesi

Erkan Berat Mazlum
Zonguldak Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / İrfan Aydın

Bir 15 Temmuz gecesi
Tarihimizin lekesi.
Bir avuç hainler çetesi,
Gür çıkıyordu sesi.

Bir 15 Temmuz gecesi,
TRT’yi bastılar.
Spikeri esir aldılar,
Darbe bildirisini okuttular.

Bir 15 Temmuz gecesi,
Kapattılar Boğaziçi’ni.
Hainler koparmıştı ipini,
Ama boyladılar cehennemin dibini.

Bir 15 Temmuz gecesi,
Milli irademizi yok etmek istediler.
Adlarına Yurtta Sulh Konseyi dediler,
Milletin iman gücünü yenemediler.

Bir 15 Temmuz gecesi,
Hain denen terör örgütü.
Başlatmıştı ihanet döngüsü,
İntikam kokuyordu gökyüzü. 

Bir 15 Temmuz gecesi
Sokaklara döküldük, 
Caddeleri bölüştük,
Vatan için dövüştük.

Bir 15 Temmuz gecesi, 
Abdestimizi aldık,
Eş dostla vedalaştık,
Canımız pahasına savaştık.

Bir 15 Temmuz gecesi,
Tankların üstünde gezdik,
Hainlerin başını ezdik.
Yine bir destan yazdık.
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Vatanım Türkiye Olmalı

Erva Naz Ceylan
Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Dilek Bayraktar

Her gün korktuğum ölüm dibimde,
Her gün gördüğüm Ömer önümde.
İstedikleri vatan
Ama Türk bayrağı kandan duvar. 

Vermeyiz dedik bir kere,
Geçirtmedik bin kere.
“Her bayrak kanla boyanmaz”
Dedik emin bir şekilde.

Vücuttan akan kan, 
Tankı boğmalı
Kalbindeki his;
Yiğitlik olmalı

Dedim mi ben bir kere
Bu vatan benim
Yiğit dediğin sözünün eri olmalı.
Benim vatanım Türkiye olmalı!
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15 Temmuz

Esmanur Tavşan 
Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Şükran Aysun Sadıç

Karardı gökyüzü, durdu zaman. 15 Temmuz'da yazıldı koca bir destan. Sardı 
ülkenin dört bir yanını düşman. Havada uçuştu bombalar, mermiler. Geçit vermedi 
cengâver yürekliler.

Siper aldı tanklara ve silahlara cesur Türk milleti. Korkmadan savaştı, canını 
verdi vatanı için. Ateş düştü asker ocaklarına, karalar bağlandı tüm topraklarda. Gurur 
duydu analar babalar. Vazgeçmedi düşman, direndi halk. O hainlere istediklerini ver-
medi. Savaştı kanının son damlasına kadar. Şehit verdik Ömer HALİSDEMİR'i, şehit 
verdik şanlı Türk milletinin evlatlarını. Yazdık o gece yeniden kahramanlık öyküsünü.

Bir kez daha öğrettik düşmana birliğimizi, beraberliğimizi. Bu vatanın kolay ka-
zanılmadığını ve kolay da kaybedilemeyeceğini… Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın ilelebet 
dalgalanacağını…

15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
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15 Temmuz

Esma Özer
Şırnak Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mert Başbayrak

Ülkemizde en acı yaşanan şeylerden biri de darbe idi. Ama peki darbe neydi? 
Darbe ülkeye saldırı olduğunda korkmadan, yılmadan savaşmak demekmiş. Tüm sev-
diklerini bırakıp zafere koşmakmış. Darbe kelimesini ilk o zaman öğrendim. 

Daha dışarı çıkmadan bir bomba sesi gelmişti. İşte bu yeni öğrendiğim darbe 
kelimesiydi. Her yeri toz duman kaplamıştı. Çok korkak biriyimdir normalde. Ama şimdi 
ise çok cesur biriymiş gibi düşmanların üzerine üzerine yürüyordum. Hiç korkmuyor-
dum. Ailemi geride bırakıp ülkemi korumaya çalışıyordum. Düşmanlar pes etmediği 
gibi ben de pes etmiyordum.

Ne kadar şanslıydım. Çünkü Türk vatandaşıydım. Al bayrağımız yüreğimizde. 
Her yer kan olmuştu. Ama bu kanlar boşuna akmıyordu. Burada ismi bilinmeyen yüz 
binlerce kahraman vardı. O şehitler arasında Şehit Ömer Halisdemir de vardı. O günü 
asla unutmayacağım ve unutturmayacağım. Hiç korkmamıştım. Asıl korkanlar o si-
yah kalpli, kötü düşmanlardı. Zafer bizim olmuştu. Her yerde sevinç çığlıkları vardı. 
O yüzden 15 Temmuz her sene sevinç içinde kutlanmaktadır. O yüzden 15 Temmuz 
unutulmayacaktır.
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15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına

Eylül Karakuş
Tekirdağ Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mehmet Doruk Baytur

15 Temmuz gecesi saat 22.00 civarlarında başlayan bu darbe girişimi, tarihe 
Türkiye’ye yapılmış olan en hain saldırılardan biri olarak geçmiş bulunmakta. Bu darbe 
girişimi esnasında 251 vatandaşımız şehit, 2196 vatandaşımız gazi olmuştur.

O gece tüm Türkiye’de derin bir sessizlik hakimdi. Herkes evinde mutluyken 
sanki fırtına öncesi bir sessizlikti bu. Bir anda hiç beklenmeyen bir zamanda başladı. 
Öyle sessizce başlamıştı ki avına yaklaşan aslanın sessiz olduğu kadar sessiz ve bir o 
kadar da sinsiceydi. Sivillerin üstüne ateş açıldı ve insanlar acımasızca katledildi. Sivil-
lerle yetinmeyen teröristler ulusal televizyon kanalı olan TRT binasını kısa bir süreliğine 
ele geçirdiler. O gece haber sunmakla görevli olan Tijen Karaş’ı silah zoruyla ölümle 
tehdit ederek okuttukları “darbe bildirisi”ni Bayan Karaş, isteyerek okumadığını, zorla 
okumak zorunda kaldığını özellikle belirtti.

Ve o gece Türkiye vatandaşları yaşayabilecekleri en şiddetli ve uzun saldırılar-
dan birini yaşamıştı. Her 15 Temmuz’da bu girişimde kaybedilen şehitlerimizi saygıyla 
anmaya devam etmekteyiz. Ülkemizi kurtarmak adına şehit ve gazi olmuş tüm vatan-
daşlarımızı saygı ve minnetle anıyor onlara çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın ki eğer 
onlar olmasaydı şu an çok farklı şartlar altında yaşıyorduk.
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15 Temmuz 2016

Eylül Yıldırım
İstanbul Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Nihal Cebeci

Normal bir akşamdı. Köprünün ışıkları açılmış, arabalar birbirleriyle yarışıyordu. 
Her şey çok normaldi. Derken birkaç silah sesi yankılandı kulaklarımızda. Halk meraklı, 
“Neler oluyor?” diye soruyordu herkes birbirine. Silah sesleri geri döndü. Siyah gölgeler 
yaklaşıyordu. Onlar kim? Türk mü? Kimse bilmiyordu…

       Gölgeler aydınlandı. Onlar Türk değildi, onlar içimizdeki düşmanlardı! Köprümüzü 
bizden almaya gelmişlerdi. Ne yapacağız peki? Türkler vaz mı geçmeliydi? Yok-
sa sonuna kadar devam mı edeceklerdi? Tabii ki devam etmeliydi Türk milleti! Aldık 
elimize tüfeği, sıktık düşmana! Sanki kurşun sesleri kulağımızda değil de, kalbimizde 
yankılanıyor gibiydi.  Düşman sinirlendi tabii. Karşı atağın gelmesi hiç de uzun sürmedi. 
Tekrar geldi silah sesleri. Kurşunlar birkaç kişiyi hayattan kopardı. Köprüden kızıl, asil 
kanlar süzülüyordu denize doğru. Şehit oldular ne yazık ki… HAYIR! İzin vermeyeceğiz 
topraklarımızın elimizden gitmesine! Burası TÜRKİYE ve hep öyle kalacak! Aldım yere 
düşmüş tüfeği, hedef aldım bir düşmana, sıktım kurşunları. İnanamıyorum…BAŞAR-
DIK! Amerikalılar korkmuş olmalıydı ki gitmişlerdi. Çok mutluyduk! Bu zaferi biliyordum 
ki Türkler kalplerinde kutluyorlardı. Herkeste bir coşku vardı, yüzlerinden okunuyordu. 
Ellerde bayraklar, sallıyorduk gökyüzüne doğru…

      İşte böyle oldu bizim zaferimiz. Hiç pes etmedik, ne olacağını bile bile kafa tuttuk 
düşmanlara. Aramızdan birkaç şehit çıktı elbet, ama onlar bizi gökyüzünde bayrağın 
yanında izliyorlar… Atatürk ne demiş? NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE…!
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15 Temmuz

Eymen Buğrahan Öztaş
Çorum Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Firdevs Darmancı

15 Temmuz Cuma
Ben uyandım o anda 
Bir baktım ki etrafa
Dışarıda silahlar, bombalarla

Tüm hainler karışmış
Halkımızın arasına
Tanklarla gelmişler ama
Ne işler ki vatanıma

İndi insanlar sokaklara
Toplandı herkes vatanı uğruna
Kanının son damlasına kadar
Savaştılar namusları uğruna

Sonunda şafak söktü
Tüm hainler bir bir döküldü
Kara gün kararıp kalmadı
Halkım bunu da başardı.

127



Vatan Uğruna

Fatma Zehra Boğa
Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mustafa Süt

Konuya “Vatan’’ diye giriş yapmak istiyorum. Çünkü bir milletin evi, ocağı dediği, 
öncelikle içinde yaşayabileceği bir yurda ihtiyacı vardır. Vatanı bir ev gibi düşünebilir-
siniz. İnsanın bir evi olmadı mı nerede yaşar,hayatını nerede devam ettirir? İşte bu 
sebeple insanın önce bir evi olmalı. Kendine ait olan, kendini içinde mutlu ve güvende 
hissettiren bir ev. Vatanımız da bütün Türk milletinin yurdu, ocağı kocaman bir evidir. 
Biz de Türk milleti olarak bu evde yaşayan kocaman bir aileyiz.

       15 Temmuz gecesi Türk milleti taşıdığı asil kan nedeniyledir ki gücünü kendinde 
bulup yurdunu savunup korumasını bilmişti. Yüzler farklıydı belki ama herkesin kalbinde 
yanıp tutuşan o duygu aynıydı. ’’Vatan sevgisi.’’ O gece öyle sıradan bir gece değil-
di.O gece Temmuzun 15’i tek yürek,tek yumruk olup vatan hainlerinin ağzının payını 
vermeyi bilmiştik. Vatan ve bayrak sevgisiyle dolu gözyaşları ıslatmıştı toprağı. Şehit 
kanlarıyla sulanmış kutsal vatanımızın sahibi Türk milletinin milli iradesinin, demok-
rasisinin, özgürlüğünün temsil ettiği meclisimize atılan her kurşun kalplere atılmıştı. 
Aziz Türk milleti bunun hesabını 15 Temmuz gecesi sordu hain kalplere.O karanlık 
gecede Türk milletinin cesareti aydınlattı her yeri, kendisine ait olanı aldı.Hain ellerin 
şanlı bayrağımıza uzanmasına bu millet izin vermedi.Bu millet her zaman bayrağını 
başının üzerinde tuttu. Onu ve namusunu korudu. Kafaların içinde hep aynı cümle 
yankılandı.’’TÜRK MİLLETİ BÖLÜNEMEZ !’’Bu cümleyi herkes benimsemiş olarak 
vatan hainlerinin karşısına çıktı. O gece herkes korku kelimesinin ne demek olduğunu 
unutmuştu. Vatan toprağı için koşmuştu o ayaklar, bayrak içindi o bağırışlar, demokrasi 
içindi bütün bunlar. O zaman göstermiştik yine tüm dünyaya Türk milletinin beden-
leri ayrı olsa da kalpleri bir,kocaman ve vatan aşkıyla doluydu.O kalbin milleti,bayrağı 
ve demokrasi uğruna atışı duyuluyordu her bir köşeden.Türk milleti söz konusu vatan 
olunca korku nedir bilmez,gözü hiçbir şey görmez. Milli ve manevi değerlerimizi koru-
ruz.L eke bulaştırmayız asla ‘’Türk’’ adına. 15 Temmuz gecesi gösterdik gücümüzü, 
geçmişten aldığımız dersle dağıttık bu oyunu, kimseler yıkamaz Türk yurdunu. Tüm 
vatanı kuşattı anlı şanlı Türk bayrağı. O gece gördüm millet dayanışmasını. İliklerime 
kadar hissettim zaferin gururunu.

       Mehmet Akif ERSOY’un dediği gibi; “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdır-
masın”.  Allah’tan vatanımızı, bayrağımızı ve Türk milletini korumasını diliyorum.
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15 Temmuz - Birliğin Gücü
Ferhat İpek

Adana  / Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Yusuf İpek

Türk milleti dünyadaki en korkusuz milletlerden biridir. Ayrıca Türkler asla ve 
asla bağımlı yaşamayı kabul edemezler. Özgürlüğüne çok düşkün olan bu milletin 
özgürlüğüne müdahale etmek isteyen toplumlar cezalarını hiç beklemedikleri şekilde 
çekmiş ve Türklerin özgürlüğüne el konulamayacağını çok kötü bir şekilde anlamışlardır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu yıldan beri cumhuriyet ile yönetilmiş demokrasi 
ilkelerine bağlı bir devlettir. Cumhuriyet ile yönetilen devletlerde halk kendi yöneticisini 
kendi seçer. Bir devletin askeri gücünün halkın seçtiği yönetimi devirip devleti yönetme-
sine darbe, bir devletin askeri gücünün halkın seçtiği yönetimi devirmeye çalışmasına 
fakat askeri güçlerin bunu başaramamasına ise darbe girişimi denir. Darbe girişimleri 
ancak halkın birlik ve beraberliğinin bozulmasıyla başarılı olur. Eğer halk darbe sırasın-
da birlik ve beraberlik içinde olursa bu darbeler ancak darbe girişimi olurlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde, 1960 ve 1980 yıllarında olmak üzere iki 
tane darbe ve 15 Temmuz 2016 tarihinde olmak üzere bir tane darbe girişimi olmuş-
tur. 15Temmuz tarihi bu yüzden bizim için önemli bir tarihtir. Bu tarihte hain darbecileri 
ülkemizde halkın seçtiği yönetimi yıkmak ve kendilerini başa geçirmek istemişlerdir. 
Fakat kahraman Türk milleti cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ellerindeki Türk bayrak-
larıyla sokağa çıkmış, tankların önüne yatmış, devletini korumak adına silahların önüne 
korkusuzca atlamıştır. Bu sayede darbe girişimi başarılı olamamış ve Türk milleti seçtiği 
yönetimi ve devletini korumuştur.

15 Temmuz darbe girişiminde ülkemiz çok sayıda şehit vermiştir. Bu şehitlerden 
en iyi bildiğimiz olan Ömer HALİSDEMİR aynı zamanda 15 Temmuz’un simgesi haline 
gelmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde Ömer HALİSDEMİR ile birlikte toplam 251 Şe-
hidimiz bulunmaktadır. Bu şehitler her zaman bize birlik ve beraberliğimizin ne kadar 
önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Bu şehitleri herkesin hatırlaması ve anması için ülke-
mizde her yıl 15 Temmuz günü “15 Temmuz Şehitleri Anma Günü” ilan edilmiştir. Ayrıca 
şehitlerimizi anmak için bazı okullara, caddelere, bulvarlara, şehitlerimizin isimleri veya 
Şehitler ismi verilmiştir. 26 Ağustos 1071 tarihinde büyük komutan Alparslan’ın komu-
tasındaki Selçuklu ordusuyla kazandığı Malazgirt Zaferin'den beri Türk yurdu olan bu 
güzel vatanı Atamız Osman Bey Osmanlı Devleti’ni, Mustafa Kemal Atatürk ise Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ni kurarak her zaman yabancılara karşı bu kadim toprakları koru-
mayı başarmıştır. 

Biz de birlik ve beraberlik içinde atalarımızın fethettiği bu toprakları canımız pa-
hasına korumalıyız.
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15 Temmuz Gecesi

Fatma Zehra Ula
Kilis Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Züleyha Özen

       Çok sıcak bir yaz akşamıydı. Temmuzun tam ortası, sinekler vızıldıyor sıcaktan 
hepimiz mayışmışız. Ben babamın dizinde kanepeye uzanmışım, ninem örgü örüyor, 
kardeşim Oğuz yapboz yapıyor, dedem abdest alıyor, annem ise meyve soyuyordu. O 
sırada dışarıdan bağırma sesine benzeyen sesler geldi dedem:
-Üff! Yine mi şu adam geldi?

Dedem mahallemizin delisi Kemal amcadan bahsediyordu. Oysa gelen sesler 
insan sesi değildi. Uçaklar tepemizde bir pervane gibi dönüyordu. Bir anda bomba ses-
leri geldi. Babam eğilmemiz gerektiğini söyledi. Hepimiz çok telaşlandık, ne olduğunu 
anlamıyorduk. Kardeşim Oğuz ağlamaya başladı. Dedem ve babam dışarıda ne ol- 
duğuna bakmak için dışarı çıktılar.

Çok korkuyordum. O günü “Yazın Kara Gecesi” olarak adlandırdım. Annem çok 
telaşlıydı, karnında minik bir bebek olduğu için dışarı çıkamıyordu. Televizyona bakıyor-
dum, belki bu olayların bir sebebi vardır diye. Fakat sadece TRT 1 yayın gösteriyor-
du. TRT 1 deki muhabir darbe olduğunu söyledi. Ben çok şaşırdım annem ve ninem 
ise olanları anlamaya çalışıyorlardı. Karşı komşumuz Sevgi nine eline bastonunu alıp 
dışarı çıktı. Ben camdan Sevgi nineye geri gelmesini söyledim o da: 

-Ya bu vatan için şehit olurum ya da bir daha torunlarımın yüzüne bakamam, dedi.

Üst komşumuz Şerife teyze de bebeğini bize bırakıp arabaya bindi, köprüye 
doğru yol alıyordu. Anneme, “Biz de inelim.” diyordum. Annem olmaz diyordu. Ninem 
ise Oğuz’u sakinleştirmeye çalışıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde çok korkmaya 
başladım. Babam ve dedem gelmiyordu. Dışarıdan hem silah hem “YA, ALLAH, BİS-
MİLLAH, ALLAHUEKBER” sesleri geliyordu. TRT 1 deki bir muhabir kaygılı bir şekilde 
şunu dedi: 

-Sakın dışarı çıkmayın!
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O sırada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir telefon sayesinde yayı-
na bağlandı:

-İtibar etmeyin, vatanımıza hain bir saldırı yapılmaktadır. Sizleri sokağa çıkmaya davet
ediyorum.

       Zaman geçmek bilmiyordu. Üst komşumuz Şerife teyze, üzerinde Türk bayrağı ile 
sokaklarda koşuyordu. Sonra Sevgi nine de yanına gitti, sonra Bakkal Seyfi abi, sonra 
Kasap Mustafa amca ve babam da oraya geldi. Onu göreceğim son an olduğunu nasıl 
bilebilirdim ki. 

Sabah ezanı okunuyordu. Ben uyuyakalmıştım, dedem gelmişti ve annem 
ağlıyordu. Annemin yanına gittim “Babam nerede?” diye sordum. Annem:

-Baban… Baban şehit oldu kızım, diyebildi zorla.

     Yere düştüm, içim ağlıyor ama dışarı vuramıyordum bu acıyı. Ninem dizlerine 
vuruyor “Baban cennete gitti yavrum üzülme.” diyordu. Belki babam olmasa yaşayabi- 
lirdim ama vatansız asla. Televizyonda şehit olanların isimleri geçiyordu orada babam 
da vardı sonra Seyfi KILIÇ, Sevgi SÜSEN, Şerife YILDIRIM, Mustafa KAYA isimleri de 
tabloda göründü. Anneme baktım kucağında Şerife teyzenin oğlu duruyordu. Şerife 
teyzenin kocası 2 ay önce trafik kazasında ölmüştü. Şerife teyzenin oğlu da yetim 
kalmıştı. Televizyonda Ömer HALİSDEMİR’in kötü bir komutanı öldürdüğü haberi çık-
tı. Kendisinin de 17 kurşunla şehit olduğu yazıyordu haber manşetinde. O zamanlar 
olayın ne olduğunu anlamıyordum ama şimdi çok iyi anlıyorum.

Sonraki günlerde dedemle beraber meydana nöbet tutmaya gittik. O kâbus gibi  
gecede hem canımın parçası babamı hem de Seyfi abiyi, Sevgi nineyi, Şerife teyzeyi 
ve Mustafa amcayı kaybetmiştim. Ben o zaman zaten dünyamı kaybetmiştim. 

     Bana sorarsanız vatanın için ölür müydün diye, “Hayır.” derim: “Vatan aşkına 
babam gibi şehit olurum.”

Vatan uğruna şehit olmuş bir babanın evladı
15 Temmuz 2022 
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15 Temmuz Gecesi

Ferra Bozbaş 
Afyonkarahisar  Dinar Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman  Öğretmen / Zeynep  Zeybek  Sezer

Yaşandı bugün darbe girişimi.
Canlar verildi, bu topraklar verilmedi.
Ne emekler harcandı ne şehitler verildi
Bütün emekler, bu toprak içindi.

Bizim bu bayrak, bizim bu toprak
Koca yürekler azimle mücadele etti.
Ay yıldızlı al bayrak göklerde yükseldi.
Camiler tüm yurdu selalar ile inletti.

İnancı tam olan millet için kaçınılmazdı zafer
Tarih yazdı aziz milletin bağımsız duruşu,
Başardı güzel yurdu hainlerden kurtarmayı
Hatırlattı dosta düşmana bu milletin kahramanlığını.
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Türk’ün Gücü

Furkan Emre Sancak
Tokat Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Şebnem Karakeleş

1
5

Türkiye’m için birlik beraberlik günüdür,
Ey tarih! Yaz bugünü deftere.
Milletimiz, vatanımız için değerlidir bugün,
Meydanlara akın ettik,  geçtik candan
Uzun olsun kısa olsun o gece, ne gam!
Zaman durur bayrak denince.

Dünya iyi bilir nasıl savaştığımızı,
En gencinden en yaşlısına bir olur, beraber oluruz.
Silinmez o direniş,  tarihten ebediyen.
Tek bir duygu hissederiz o an: Vatan aşkı
An o günü, asla unutma!
Ne fedakarlıklarla uyandık sabaha.
Işık saçan bayrağın altında, sahip çık yurduna!
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On Beş Temmuz

Furkan Mirza Güneş
Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Betül Tepe

15 Temmuz gecesi,
Beklenmeyen ihanet darbesi,
Boş sokaklar dolu umutlar,
Sesimizi kısmaya gelmişlerdi.
Vatan sönmedi, millet pes etmedi.

Birden geceye güneş geldi.
O, Ömer HALİSDEMİR’di.
Vatanımı terk etmem dedi.
Halk yeri, göğü inletti.

Mehmetçik vazgeçmedi.
Vatanı zalime vermedi.
Mehmetçik pes etmedi.
Vermedi bu cenneti.

15 Temmuz gecesi,
Kanlı, soğuk ihanet darbesi,
İliklerinde hissetti Mehmedim,
Yeniden dirildi şanlı hilalim.

Tanklar köprüden geçemedi,
Uçaklar yeri, göğü inletemedi.
Millet vatanını terk etmedi,
O, 15 Temmuz gecesi aydınlığa çıkan yol oldu.
O gece Türk milleti yeniden doğdu.
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15 Temmuz’da Milletin Gücü

Göksu Uyar
Mersin Silifke Cumhuriyet Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Zafer Yıldız

Ellerde tüfek, tanklarda hainler,
Her yere kurşun yağdırdılar.
Erkeği, yaşlısı, çocuğu, kadını,
Herkes yer aldı,
Durdurmak için bu kalkışmayı.

Kahramanlar bir bir can verdiler.
Bir an bile tereddüt etmediler.
Askeri, polisi, halkı omuz omuza durdu,
251 vatandaşımız şehit oldu.

Ellerimiz her dakika tetikte bekledi,
Bayraktaki kanın hakkını verdi.
Demokrasi yoluna canımızdan canlar gitti,
Bu kalkışma bizi daha da kenetledi.



Milli Birlik ve Beraberlik Günü

Gülin Buturak 
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hacer Moduk

Birçok savaş gören Anadolu topraklarına 15 Temmuz 2016 gecesinde 
özgürlüğümüzü kısıtlamak isteyenler tarafından bir darbe girişimi oldu. 15 Temmuz’u, 
16 Temmuz’a bağlayan gece, özgürlüğümüz için savaştığımız; tekrardan büyük-küçük, 
yaşlı genç, kadın erkek demeden bağımsızlığımız için direndiğimiz bir geceydi.

Kendilerine Yurtta Sulh Konseyi diyen bir grup asker; TSK’nın resmi internet si-
tesi ve TRT’ de yayınlanan haber içerikli paylaşımlarda ordunun yönetimine el koyduk-
larını ifade ederek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. 
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bir grup rütbeli asker tarafından kapatıldı. 
TBMM içerisinde  yaklaşık 50 milletvekilinin bulunduğu sırada F-16 savaş uçaklarıyla 
6 kez bombalandı. Bazı rütbeli askerler esir alındı. Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te görüntülü konuşma aracılığı ile gerçekleştirdiği 
bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkân tanınmayacağını ifade ederek halkı darb-
eye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının 
ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Tüm Türk halkı o gece tekrardan vatanını 
ve milletini korumak amacıyla sokaklara döküldü.  
Hiçbir mühimmatı olmadan düşmanlara engel oldu. 
Türk milleti geçmişten günümüze kadar vatanına ve 
milletine bağlı yaşamıştı. Ulu Önderimiz Mustafa Ke-
mal ATATÜRK; kazandığı zaferler sonucunda bize 
güzel bir ülke bıraktı. Bunu koruyup kollamak ta bi-
zim elimizde. Vatanımızı elimizden almak isteyenlere 
fırsat vermemeli, bağımsızlığımızı korumak için ça-
balamalıyız. Ne demiş Mustafa Kemal ATATÜRK “Bu 
Cumhuriyet’i biz kurduk onu yaşatacak ve yükselte-
cek olan sizlersiniz.”
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Karanlık Geceden Aydınlık Sabahlara

Gülsena Irgatoğlu
Manisa Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Aylin Akkaya

Bir gece düşünün ki bin geceye bedel,
Ne yazık ki hainliği kardeş bildiğin eder.
Sandılar Türk’e güçleri yeter,
Şehit oldu onlar, yüzler vatan uğruna.

İsterse cihanı toplayıp gelsin,
Bizdeki vatan sevgisini onlar ne bilsin?
Geçit vermedi; vermez Ayşe’m, Ömer’im, Mehmet’im
Şehit oldu onlar, yüzler vatan uğruna.

Tatbikata gidiyor sandı erim,
Feda olsun vatanıma elim, kolum, serim.
Tankın önünde can verene nasıl “Öldü.” derim?
Şehit oldu onlar, yüzler vatan uğruna.

Bundan böyle kimse kalkışmaz hainliğe,
İzin vermez Türk milleti zalimliğe,
Çığlığımız örnek olsun cümle âleme.
Şehit oldu onlar, yüzler vatan uğruna.
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Söylesene Düşman

Güneş Ceylan
Tekirdağ Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen  / Okan Kunduz

Söylesene düşman!
Kim söyleyecek Eyyüp Oğuz’un çocuklarına?
Babalarının şehit olduğunu.
Kim söyleyecek Sevda Güngör’ün babasına?
Prensesinin şehit olduğunu.

Kim söyleyecek Yıldız Gürsoy’un oğluna, kızına?
Annelerinin çay taşırken şehit olduğunu.
Kim söyleyecek Gülşah Güler’in oğluna?
Annesinin düşmana göğüs gererken gözlerini yumduğunu.

Çaycı kurtardı bizi ey düşman!
Esnaf, ev hanımı, kasap, matbaacı geçirmedi seni.
Al bayrak kurtardı bizi ey düşman!
Askerler, polis, halk geçirmedi seni.
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Bir Temmuz Gecesiydi

Hakan Emin Akman
Ordu Ünye Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Belkız Ayla

Bir temmuz gecesiydi, çok sakin ve sıradan.
Selalar yankılandı derin sessizliği bozan.
Türk bayrağını kapan meydana koşuyordu, 
Bu vatan bölünür mü bilemedi hain düşman. 

Gecenin karanlığını bombalar aydınlattı. 
Nice yiğit evlatlar tankın önüne yattı.
Vatanı uğruna evladını bırakıp 
Hiç gözünü kırpmadan ölüme kucak açtı.

Kesilmişti yollar, köprüler...
Ölümü öldürenler korkmadan yürüdüler! 
Şehit olurken bile başları eğilmedi.
Tüm Türkiye tek beden, öldükçe dirildi!

Gitme dur diyemedi evde eşi, evladı.
Bağlasan duramazdı, coşmuştu Türkiye aşkı 
Kurşunlar yağıyordu üstüne hiç durmadan. 
Demokrasi şehidi yürüdü hiç korkmadan!

139



15 Temmuz

Halil Berk Gökçe
Çorum Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Firdevs Darmancı

Demokrasi uğruna
İnsanlar şehit oldu
Sokaklar insanlarla
Tıklım tıklım doldu

Tankın önüne yattılar
Vatan için savaştılar
Ölümden korkmayıp
Hep beraber oldular 

Kapandı köprüler yollar
Her yere bomba attılar
Tüfeksiz silahsız savunmasız
Düşmana engel oldular

Türk halkı direndi
Düşmana karşı geldi
Mücadelenin sonunda
Türkler galip geldi.
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Kahraman Milletim

Halil Umut Sizer
Batman Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mehtap Önler

Sokaklarda Türkiye,15 Temmuz gecesi
Bayraklar ellerinde, savundular ülkeyi
Geçiş yok hainlere çünkü bizim ülkemiz
Aramızdan armağan, yurdumuz cennetimiz.

Aldı abdestini, bekledi şehadeti.
Kahraman milletimin büyüktü cesareti.
Tankları bile ezdi kocaman yürekleri
O gece tarih yazdı Türk'ün vatan sevgisi
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On Beşin On Beşi

Hamza Ensar Ünal
İzmirKarşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hülya Ünsal

Köprünün üstünde ölüm yavaşça ilerliyor. 
Bir tank sürüsü onları; çobanlarını izliyor.
Karanlığa doğru öfkesini, nefretini kusuyor. 
Bir ulusun oturduğu sandalyeyi çekmeye geliyor. 

İlk çığlık; karanlığın içinden tüm o sessizliğini yırtıyor. 
Bazıları çıkmadan ailesine son bir kederli bakış atıyor. 
Hüzün ile acı her evden her şehre bir bir hâkim oluyor. 
Yine de vatan tüm bu şeylerin hepsinden önce geliyor.   

Namus dediğimiz tacımıza, baş köşemizdekine saldırıyorlar. 
Kalpteki direğin zinciri çekilmeden bayrak inmez, bilmiyorlar.
Bizdeki bu sevda asla söndürülemeyen bir ateştir, anlamıyorlar. 
Gerekirse atlarız tankların da önüne desek, inanmıyorlar. 

Bir düştüğümüzde bin diriliyoruz düşmana doğru, görmüyorlar. 
Atlar gibi şaha kalkıyoruz, kurtlar gibi uluyoruz, duymuyorlar. 
Dostlarımızı görüyoruz şerbeti içerken; acımızı anlamıyorlar. 

Vatan dediğin sadece üç beş topraktır diyene aldanma. 
Ne pahasına, nice canlar, yitikler verildi onu hatırla!
Aman yenisini buluruz, ne olacak diye kendini avutma. 
Şehitler olmasa nefesinin seni terk edeceğini unutma! 
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O Gün

Hatice Sıla Soğukpınar
Aydın Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Dr. Yıldız Yenen Avcı

Tarihsel olaylar insanlığa bir ders
O gün eksildi her saniye bir nefes
Ebedî Türk’ün olan o ses
Silahla tankla kesilmez

Ne 15 Temmuz’da ne de başka bir zaman
Unutulmaz o gün yaşananlar
Susturulmaz halkın sesi 
İnsanlar bekler sevdiklerini kapıda

Bu olanlar oldu hep 15 Temmuz’da
İnsanlar döküldü hep sokaklara
Gönüllere düştü bombalar
İnsanlar sabaha kadar hep meydanlarda
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Top Mermisinden Beylik Tabancasına

Haşim Kutalmış Ağabeyoğlu
Kars Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Evren Özgür Abbasoğlu 

Boğaz’ın Fatih’i yüklendi mermiyi sırtına, vurdu düşmanın donanmasına!
Değiştirdi savaşın seyrini, 215 kilo mermi, kim bükebilir ki bileğini?
Korkmak mı, kaçmak mı, düşman mı? Kim çıkacakmış karşısına?
Tarihe yazdırdı büyük harflerle “KOCA SEYİT ONBAŞI” ihtişamlı adını.

Ve bir asır sonra çıktı tarih sahnesine onun gibi bir babayiğit,
O kan, tam da bu kan dedirtti, demir gibi yürekli bedrin aslanı!
Derlerdi de inanmazdım; tarih tekerrür ediyormuş heyhat!
Tarihe yazdırdı büyük harflerle “ÖMER HALİSDEMİR” ihtişamlı adını.

Komutanı: “Dinle evlat, sonunda şehadet var, helal et hakkını.” dedi.
“Helal olsun komutanım!” sözüyle koştu 30 merminin üstüne durmadan!
Değiştirdi ihanetin seyrini, dizginlemek ne mümkün vatan aşkıyla atan yüreğini?
"Vatan namustur." dedi, 30 güvercin kondu sinesine o toprağa kavuşmadan.

Bağımsızlık, milli şuur, demokrasi timsali oldu yüreklerde,
Beylik tabancası ya da top mermisi ne fark eder Türkler’de!
Kurtuluş için elindeki hayvanını, erzakını ve en sonunda canını verenle,
Ne farkı var tankın önünde set olanın, Turan varken hedefte!
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15 Temmuz

Havin İpek Hamarat
Şırnak Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mert Başbayrak

15 Temmuz gecesi,
Etrafı hain sardı.
Genci yaşlısı,
Sokaklara atıldı.    

Tankların önünde,
Hain karşısında,
15 Temmuz gecesi,
İnsanlar siper oldu.

Düşman vicdansızdı,
Genç, yaşlı, çocuk demeden canlarına kıydı.
15 Temmuz gecesi,
Hain saldırıya uğranıldı.

Türkiye’mizi vermeyiz,
Düşman fazla ümitlenmesin,
Ömer Halisdemir gibi,
On binlerimizleyiz.

Gururla anıyoruz,
Ömer Halisdemir’i.
Onun arkasında durup,
Haini gönderenleri. 
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Gökte Maviye Karışan Kırmızı

Hatice Kabasakal
Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Şerife Atik

Yine bir 15 Temmuz… Oturdum, düşünüyorum, düşünüyorum…Sarıyor hafı-
zam geriye ve “1 gün, 24 saat veya 1440 dakika” karesinde takılı kalıyor zihnim. Dilim 
sürekli bu kelimeleri tekrar ediyor ardı ardına: 1 gün, 24 saat veya 1440 dakika…

Nedir bu “1 gün,24 saat veya 1440 dakika”? Bazıları için bu zaman kavramı 
olarak algılanabilir. Darbe girişiminin yaşanıldığı gün diye de ifade edilebilir başkaları 
için.  Ama asıl şöyle ifade edilir her karışı emek kokan bu topraklara ömrünü harcamış 
bizler için:

Normal bir gündü 15 Temmuz sabahı, her güne nasıl uyandıysak öyle uyandık. 
Saatler ilerledi hain planlar ortaya çıktı, tanklar tüfekler karıştı cepheye. Televizyon-
larda anons edildi. İster istemez yıllar öncesine gitti zihinler. Cephede o küçük mayın-
lara ayakları saplanan minik bedenler, çocuklarını bırakıp kendini siper eden analar, 
aç susuz savaşan yiğitler... O zamanda bu yana çok şey değişti. Zaman geçti, nesil 
değişti; teknoloji değişti ama bir şey hiç değişmedi: Yüreğimiz. O zaman nasıl korku-
suzca kendini siper ettiyse genci yaşlısı şimdide sokaklara döküldü ihtiyarı, delikanlısı. 
O gece tanklarla tüfeklerle gelen düşmana karşı bir Türk ordusu vardı. Silahları yoktu 
belki ama yüreklerindeki vatan sevgisiyle inmişlerdi sokaklara. Tankların önüne yattık 
şehitler verdik ama vatanımızın bir karışını vermedik…12 saat önce…Ali gözlerini açtı 
15 Temmuz’a. Ailecek kahvaltı yaptılar. Cumaydı bugün. Ali yedi yaşındaydı. Deli dolu 
bir çocuktu, bir dakika bile yerinde durmazdı. Babasıyla vakit geçirmeyi çok severdi. 
Bu yüzden bugün babası ve ali birlikte vakit geçireceklerdi . Babasıyla zamanın nasıl 
geçtiğini anlamadı Ali. Kitap okudular, film izlediler, mısır patlattılar. Cuma namazına 
gittiler, akşam oldu ardından . İşte o zaman ne olduğunu anlayamadı Ali. Televizyon-
lardaki spikerler ve babasının telefonu hiç susmadı. Annesi ile babası telaşlı bir şekilde 
konuşuyordu. Babasına sordu Ali: Ne oldu baba? diye. Vatanımıza göz diken düşman-
lar ülkemize saldırıyor oğlum, diye yanıtladı babası.

Ceketini üstüne aldı ardından ama Ali bırakmadı babasını.Ben de gitmek istiyo-
rum, diye sayıklayıp durdu.Babası çok sevdiği oğluna bir şey olmasından korktu.O tatlı 
ve saf sesiyle “Ama senin bana aldığın kitapta yaşlı, genç, çocuk herkes savaşıyordu 
baba. Ben de savaşmak istiyorum.” diye tekrarladı sözlerini. 
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Ali’nin ısrarları babasını ikna etti. Evden üç kişi çıktılar. Ne gerekiyorsa yaptılar 
vatan için. Etten duvar ördüler tanklara, düşmanın önüne atladılar korkusuzca. Bazı 
tanklar durdu, bazıları yön değiştirdi. Son tank durmadı etten duvarın üstüne geldi. Ali 
kaçmadı, annesi kaçmadı, babası kaçmadı. Kaldırımda tanka taş atan teyze gencecik 
Ali’ye kıyamadı kolundan kenara çekti. Annesinin elini tutan Ali annesini de çekti ke-
nara. Annesinin bağırışı doldu kulaklarına ardından. Anlayamadı kafasını babasının 
olduğu yere çevirdi. Babası yoktu ama tank vardı, babasının nerede olduğunu göreme-
di. Tank ilerledikçe kalabalık arttı. Kalabalığa yürüdü Ali. Babasını göremedi. İnsanların 
arasından geçince yerde yatan kişileri gördü. Sonra babasını gördü, yerde yatıyordu. 
Annesi de babasının başındaydı. Gözünden akan yaşlara engel olamadı. Elinde sıktığı 
peçeteyle babasına yaklaştı. Eliyle kafasına bastırdı peçeteyi. “Baba silsem geçer değil 
mi?” dedi kanı kastederek. Konuşamadı babası. Gülümsemeye çalıştı ama belli ki canı 
yanıyordu. Ambulanslar geldi babası gitti. Ali kaldırımda oturdu oraya gelen teyzesi-
yle birlikte. Konuşmadı hiç, bekledi bekledi kimse gelmedi. Eve gitmeye ikna oldu en 
sonunda. Babasıyla yatacaktı bugün ama kimse yoktu evde. Teyzesinin zoruyla uyudu. 
Sabah kulağına gelen seslerle uyandı Ali. Babasının gelmiş olması umuduyla kalktı 
hızla yataktan. Bütün evi gezdi. Babası dışında herkesi gördü. Babasını göremedi. An-
nesine sordu. Annesi cevap vermedi. Başka kimseye soramadı. Odasında beklemeye 
başladı sessizce. Annesi geldi ardından kötü görünüyordu. Babasının ona aldığı kitabı 
eline verdi. 29. Sayfayı okumasını istedi ”Haymana’nın Yiğitleri”.

Anasının dilinden dökülen hoş türküyle gözlerini açtı Mehmet.  Biliyordu birkaç 
gün sonra anasının türkülerinin yerini silah sesleri alacaktı; O da savaşmaya gidecekti 
elbet. Kardeşleri orda kan dökerken Mehmet burada oturmayacaktı… Babasını talihsiz 
bir hastalıkla kaybetmişti, annesi ve kız kardeşiyle yaşıyordu Haymana da. Savaşta 
buralara gelmişti. Yakında köye ulaşmasından korkar olmuşlardı. Komşu köydeki tüm 
erkekler cephedeydi. Yakında burada da erkek kalmayacaktı, Mehmet de gidecekti 
savaşa.  Oturarak savaşın bitmesini beklemektense ölüm uğruna savaşacak bir çocuk-
tu. Gözü karaydı, cesurdu… Ona en çok cesaret veren şey dün gece dedesi ile yapığı 
konuşmaydı ‘‘Vatan fedakârlık ister evlat. Düşman Haymana’ya dayandı işte, savaş-
mak ister. Güç ister, kuvvet ister, umut ister. Ananı kardeşlerini bırakıp düşmana gitme-
ni ister. Cefasını çektirir ki sefasını sürdürsün bu vatan. Ama sizin gibi yiğitler olduğu 
sürece emin ol, cefası uzun sürmeyecektir.’’ Gece bir bombayla sarsıldı Haymana… 
Kapkaranlık geceyi gün gibi aydınlatan alevler insanların haykırışlarıyla çoğalıyordu 
sanki. Ne olduğunu anlamaya çalışan Mehmet çoktan evden çıkmıştı, annesini dinle-
meden. Bombalar tarlalara düşmüştü, hasat edilecek ekinlerin hepsi telef olmuştu... 
Ama bundan daha büyük bir sorunları vardı. Uzaklarda görünen düşman arabası. 
Etrafına bakındı Mehmet. O sırada dedesinin evine toplanan köylüleri gördü ve koşup 
yanlarına ulaştı. Eve girer girmez kapıyı kapattılar. Fakat uzun süre burada kalamaz-
lardı çok kalabalıklardı, düşman tarafından kolay fark edilirlerdi. Herkes bunu biliyordu 
ama kimse konuşmuyordu. Sessizlikleri en büyük çaresizlikleriydi, konuşacak bir şey-
leri yoktu, ellerinde hiç cephane yoktu. 
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Hepsi karşı köye destek amaçlı verilmişti, düşmansa beklenildiğinden çok erken 
gelmişti. Sessizlikte Mehmet’in dedesinin sesi duyuldu “Savaşmamız gerek. Ama bili-
yorum tek bir mermimiz bile yok. Siper edecek tek bir şeyimiz yok.” Var, dedi köşede 
oturan delikanlı. “Hiçbir şey yoksa kendimizi siper ederiz, bu düşmanı yavaşlatır... Te-
hlikeli ama başka çaremiz yok. Destek gelecektir elbet. Yetişemezse de vatanımız için 
bir yıldız olarak kalacağız daima gökte. Belki maviye karışan kırmızı olacağız ama 
burada oturmayacağız…’’ Çocuklar, gençler, ihtiyarlar herkes razıydı, vatanına canını 
vermeye. Annesinin yanına gitti Mehmet, sarıldı uzun uzun. Diğerleri de sarıldılar, 
helalleştiler. Tek tek çıktılar evden ne gözlerinde ne yüreklerinde korku vardı. Yürüdüler 
dik başlarıyla taştan, topraktan yolları. Ardından dizildiler Haymana Kalesi’nin önüne, 
vatana siper ettiler kendilerini. Çok geçmeden gelen düşmanların böyle bir manzara 
beklemedikleri kesindi ama yine de hazırlıklıydılar. Düşmanlar silahlarla Haymanalılar 
yürekleriyle çarpıştılar. Haymana o gece kana bulandı. 

Düşmanlar sonunda cezasını buldu, Mehmet, kardeşi, köşede oturan delikanlı 
ve nicesi maviye karışan kırmızı oldu gökte. Desteğe gelenler ne vakitli ne vakitsiz-
di. Haymanalılar için vakitsiz, Haymana için tam vaktiydi. Haymana geçilmemişti ama 
yiğitler seçilmişti. Mehmet vatanının toprağına karıştı bu gece, anasının gözyaşları aldı 
feryatlarının yerini. Yayıldı bütün cihana çaresiz yürek çırpınışları, acılar hiç dinmedi 
kısılan seslerin aksine… Gözyaşlarını bastırdı sessiz çığlıklar kısılan sesler yürekler-
de yankılandı. Haymana’da ağıtlar yakıldı bu gece… Alevler insanların haykırışlarıyla 
çoğalırdı eskiden. Şimdi tarafını değiştirmişti, ekinlerini bırakmış yüreklere yerleşmiş-
ti… Haykırışlar alevleri değil de, yürekteki yangını harlıyordu haykırışları. Her yer kül 
oldu o gece. Ekinler, tarlalar kül oldu ama söndü Haymanalılar'ın yangını, kalanlar 
kaldı Haymana’da, diğerleri ya yere ya göğe çevirdi başlarını. Peygamber ocağından 
Peygamber kucağına gitmenin verdiği gururla Haymanalılar'ın yüreklerine serptiler su-
larını. Mehmet ölmedi, kardeşi, köşede oturan delikanlı ölmedi. Haymana da yüreği-
yle çarpışan kimse ölmedi. Gökte maviye karışan kırmızı oldular. Türkiye sadece bir 
ülke değil. Burası göğe karışan kırmızların canlarını siper ettikleri bir ocak…” Okudu 
uzun uzun, annesini yüzüne baktı sonra. Annesi son paragrafı okumasını istedi tekrar. 
Okudu Ali tekrar tekrar. Anlamadı ya da anlamak istemedi. Kafasını annesine çevirdi 
yavaşça. Ama annesinin söylediği şeyler Ali’nin düşlerinden bile kötüydü. Her şeyden 
daha kötüydü.  “Baban gökteki maviye karışan kırmızı oldu Ali”. Bir şey söyleyemedi 
tekrar tekrar düşündü yanlış anlamışımdır diye, gözyaşları ıslattı kitabın sayfalarını. 
Dün çok gülmüştü bu yüzdendi her şey. Annesi rüyaların tersi çıkar demişti Ali’ye. Bu 
hayat için de mi geçerliydi? Sabah çok gülmüştü babasıyla birlikte şimdi tek başına 
ağlıyordu oysa. Dün iki kişi güldükleri için şimdi tek kişi ağlıyordu. Hayatın matematiği 
bu olsa gerek…Ve şu cümleyi sayıklayarak kendini yatağa bıraktı Ali. “ Babam ölmedi o 
sadece gökte maviye karışan kırmızı oldu.” Ardından şunu düşündü. “Yağmur yağarsa 
kırmızı renk akar gök yüzünden sonra babam geri gelir.” 

Uykuya yenilene kadar da “Allah’ım lütfen yağmur yağsın” diye dua etti gözyaşları 
arasında…



Yeniden Doğuş

Havva Nisa Bozkurt
Konya Karatay Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Kadiriye Selvi

Unutulmayacak bir geceydi o gece,
Döküldü millet sokaklara tüm cesaretiyle.
Herkes başka başka yerlerde,
Vatanı kurtarmak var gayelerde.

Geliyor camilerden sela sesleri,
Kimileri şehit, kimileri gazi.
Halk kutlayacak gelen haberi,
Herkes meydanda bekliyor zaferi.

Kimse vermedi hainlere fırsatı,
Kurtardılar hep birlikte bu vatanı.
Hepsinin yüreğindeki bayrak aşkı,
Yeniden yazdırdı vatan destanı.
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İçimizdeki Düşman

Hilal Arıkan
Gaziantep Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Muzaffer Çağrıcı

Cesurca savaştı millet
Girmedi yurduna esaret
Yiğitlik akıyordu kanlardan
Asla esir olmadı bu vatan

Korkmadı hiçbir düşmandan
Toptan, tüfekten ya da silahtan
En büyük ihanet en yakınından
Ama bırakmadı mirasını atalardan

Düşman bu sefer içerdeydi
Ama Türk milleti var olmayı bildi
Hainler kahramanlar iç içeydi
Millet doğruyu yanlıştan ayırabildi

Askeri, polisi, yaşlısı, genci
Asla vermedi hürriyetini
Ruhları hak etti cennet köşesini
Hepsi vatanın şanlı şehitleri



15 Temmuzda Gece

Işık Pulat
Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Bahri Yağmur

O korkulu gecede selalar okunuyor.
Üniformasız kahramanlar ne destanlar yazıyor.
Bölmedik böldürmeyiz bu vatan topraklarını.
Düşmana göz açtırmayız bunu aklına kazı.

Milletin mücadelesi o karanlık gecede.
Sivillerin askerlerin can verdiği günde.
Kendimizi koruyoruz hainleri kovuyoruz.
Aslında kimin hakkı var canı yanarak ölmeye.

Korkmuyoruz bu vatansız hainlerle çarpışmaya 
Ülkemin askerlerini düşünemiyorum karşı karşıya
Herkesin amacı aynı, yurdumuzu korumak
Ellerde omuzlarda o şanlı al bayrak.

Vatanı ikiye bölen kötü kalpler utansın
İnsanı insana kırdıran sen olamazsın
Polisler de anlamıyor neler olup bittiğini
Herkese sesleniyorum kardeşliktir en iyisi

Şehitler ölmez Vatan bölünmez
Anaların gözlerinde yaşları dinmez
Vatan için çarpan kalpler tanka göğüs gerdiler
Canlarını hiçe sayıp oldular vatana siper

Yedisinden yetmişine yaşlısından gencine
Siper etti gövdesini yurdu için Türkiye
Yüzlerce şehit verdik onlarca gazi
Boyun eğmedi millet püskürttü darbeyi.
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15 Temmuz

Irmak Şarahman
Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Bilge Sedef

Bir gece sokakta yankılandı çığlıklar.
Polis, asker, vatandaş direnişteydi.
Mutlu yarınlar için
Savaşıp can verdiler.

Birer birer tarih oldular
Hainler plan yapıp meclisimizi bombaladılar.
Halk el ele zafere erişmek üzere
Düşmanın üstüne yürüyüp korkmadılar.

Yurdumuz hainlerin eline geçiyordu
On binler döküldü sokaklara.
Can verdiler, kan döktüler toprağa
Demokrasi uğruna, namus uğruna.

O gece asla unutulmadı,
Tarihe kara gece olarak yazıldı.
Her yıl Temmuz 15’te
Anıyoruz şehitlerimizi, kahramanlarımızı.
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15 Temmuz Şehitlerimize

Işıl Dila Dinler
Kütahya Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Arzu Yiğit

Darbe; bir ülkede baskı kurarak zor kullanarak hükümeti ve yönetimi değiştirmek 
ele geçirmek demekmiş. 15 Temmuz 2016 gecesinde asker kılığına girmiş vatan 
düşmanları, ülkesine ihanet ederek ülkemizi ele geçirmeye çalışmışlar.

Ben o tarihte henüz 5 yaşındaydım. Olanların pek farkında değildim. Darbe ne 
demek? Neler oluyor anlayamıyordum. Aklımda kalanlar; sabaha kadar okunan selalar, 
insanların nöbet tutmaları, televizyondan gördüğüm ellerinde bayraklarla tankların, si-
lahlı askerlerin önüne koşanlar, bomba sesleri, milletin sokağa dökülmesi… Çok kork-
muştum.

Ama korkmamalıymışım! Dostla düşmanın, vatansever ile hainlerin belli old-
uğu o gecede benim babam, amcalarım, dedelerim, ağabeylerim düşmana, haine fır-
sat vermemiş. Ailesini, canını, hayatını, çocuklarını bir an bile düşünmeden bizlerin 
istikbal ve istiklâli için tıpkı Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda savaştıkları 
gibi tek yürek olup çarpışmışlar. Demokrasi zaferi vermişler. Tankları durdurmak için 
yollara yatmışlar, silahların üzerine koşmuşlar. Tarihin görebileceği en büyük devrimi 
yapmışlar. Her devrin kahramanı vardır ya, işte bu devrin kahramanları da 15 Tem-
muz şehitleri ve gazileridir. Topraklarımızı yeniden vatan yapan, Türk milletinin birliğini, 
cesaretini tüm dünyaya bir kez daha unutulmayacak şekilde hatırlatan vefakâr vatan, 
millet sevdalıları, sizlere olan borcumuzu kuru bir teşekkür ederek ödeyemeyiz. Bizler, 
sizlerin bize yeniden kazandırdığınız bu güzel vatanı daha çok çalışarak, birlik ve bera-
berlik içinde sonraki nesillere daha gelişmiş daha güzel yarınlar bırakmak için çabala-
yacağız. Sizin gibi biz de tek yürek olup hainlere fırsat vermeyeceğiz. Emanetinize her 
zamankinden daha çok sahip çıkacağız.

Tüm 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Ruhunuz 
şâd olsun. Vatanımı, bayrağımı, milletimi her zaman çok seveceğime ve koruyacağıma 
söz veriyorum. 
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Şehadet Şerbeti

İkbal Azgın
Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Çiğdem Doğan

Hiçbir şey olmadı eskisi gibi
O darbe günü geldiğinden beri
Anaların gözünde yaşlar
Kanlar boyadı yerleri

Yok o günün eşi benzeri
Birlik beraberlik timsali
Şanlı bayrak dalgalansın diye 
Canını ortaya koydu sanki

O alçak terör örgütlerini
Canları pahasına yendi
Vurulunca bile gülen yiğitlerden
Korkması beklenir mi?

"Haydi vatan uğruna!" dedi
Oradaki yiğitlerin her biri
Şehadet şerbeti içmeye
Çoktan hazırdı hepsi

Korku nedir bilmezdi 
Bu yurdun erleri
Yurdu için canını vermiş
Ataları misali

‘’UNUTMA ASKER
  SENİN MARŞIN
‘’KORKMA’’ DİYE BAŞLIYOR.’’



İstiklâlin Kalbi

İlkay Ulunehir 
Konya-Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Deniz Akalan

Tek gövdede binlerce kalp,
İşitir kulaklar gökyüzünü yırtan sesleri.
Akıllarda tek soru “Bu hainlik kimden gelir?”
Olmasın sakın düşman askeri!

Sonra bir tank göründü uzaktan,
Oldu ayaklar bir demir kalkan.
Eller korkusuzca tuttu ateşi,
Bu mısralar kurtuluşun sesi.

Gözler parıltılarla karardı.
Türk’ün cesareti aydınlattı yarınımızı.
Vatan aşkının eşsiz hareleri,
Hilâller ufuklarda dalgalandı.

Yürek asıl mücadeleyi gördü,
Bütün umutsuzluklar söndü.
Şehadete eren Halis canlar,
Ruhumla 15 Temmuz’a büründü.
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Darbe Girişimi

İnci Ceren Tepe 
Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Bilal Zemin

Milli iradeye kastedilen bir darbe vardı o gece.
Çoluk çocuk yetişkin tek yürek oldu o gece.
Korkakça kaçan, yerle yeksan olan hainlerdi o gece.
Layığını bulan, aşağılıklar darmaduman oldu o gece.

Yıllar önceden planlı alçaklığa hazırlardı.
Halkın güvenini aleyhimize kullanmışlardı.
Fark eder etmez halk, sopayla koştu tanklara.
Yenilmezdi asla İzmir, İstanbul, Adıyaman, Ankara...

O talihsiz gecede yüzlerce şehit verdik.
Milli irade ve demokrasi için ne bedeller ödedik
Hainler başarsaydı karanlığa gömülecektik.
Belki yıllar boyunca gün yüzü görmeyecektik.

Korkusuzca savaştı, alçaklarla bu millet
Herkes canını koydu, yok edildi bu illet
Demokrasi bir bahardı kalacaktı ilelebet
Karanlığın sonu mutlu yarınlardı elbet

Vatanın huzuru, milletin bütünlüğü,
Mesut çocukların yarını, dünü bugünü,
Aziz çabalarıyla bir şehitler düğümü,
İyi ki oradaydılar defettiler terörü
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Vatan Uğruna
İrem Betül Okur

Gümüşhane Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Gürbüz Ataman

Binlerce yıldır yurduna göz dikmiş düşmanlarla savaşmaya, onları bozguna 
uğratmaya alışkındı Türk milleti. En son destanını yedi düvele karşı Çanakkale’de 
yazmıştı kanıyla, canıyla. Alışkındı düşmanı karşısında, halkını arkasında görmeye. 
Kim olduğu fark etmezdi söz konusu vatan olunca. Yedi başlı kartal olsa gözü görür 
müydü? Evdeki çocuğunu öksüz bırakır ama yurdunu bırakır mıydı hiç? Nene Hatunlar, 
Seyit Onbaşılar biter miydi yurdumda? Alışkındı düşmanla savaşmaya yer yarılsa, gök 
çatlasa gözünü kırpmazdı düşmanının karşısında. Alışkın olmadığı arkadan vurulmak-
tı, alışkın olmadığı içinde hain beslemekti. Bir tarih daha yazar, bir destan daha çıkar, 
bir pusu daha atlatılırdı ama içimizde hainlerin olması üzerdi bizi.

Yüzyıl önce de topa tüfeğe karşı yalın ayak zafer kazanmıştı, Bugün yine ya-
pardı. Kendisine doğrultulan tank da tüfek de kendi malıydı bu ağrına gitmişti fakat 
dönemezdi, yurdunu teslim edemezdi. Gökten mermi yağsa da duracaktı karşısında, 
tanklar sel olsa da bent olacaktı yurduna.  Saldıran hainler tanklarla gelse de, uçaklarla 
üzerimize ölüm yağdırsa da Nene Hatunlar bir bir doğacaktı. Seyit Onbaşılar yeryüzüne 
tekrar tekrar gelecekti. Camilerden selalar yükselecek, bitmeyecekti Türk’ün öyküsü.

Haberler yönetime bir grup hainin el koyduğunu söylüyordu. Herkesin evinde 
kalmasını sokağa çıkmanın yasak olduğunu bildiriyordu televizyonlar. Mehmet Akif’in 
ezelden ebede hür yaşamış, hür yaşayacak dediği milletini zincire vurmak isteyen bir 
grup gâfil. Türk milleti’nin vatanı için canlarını, mallarını vereceğini hiç mi düşünme-
diler? Seyit Onbaşı ruhu vücut bulmayacak mıydı Ömer Halisdemir’in kanında, durmay-
acak mıydı düşmanın karşısında? İçindeki hainlerin vatanı parçalamasına izin mi vere-
cekti? O gece nice Nene Hatunlar, nice Kınalı Mehmetler feda ettik. O gece tüm dünya 
Türk milleti’nin tek vücut olduğunu tekrar gördü. Tarihimize bir zafer, bir destan daha 
ekledik. Tarihimiz boyunca onlarca savaş gören milletimiz vatanını yine düşmanın eline 
bırakmadı. Evdeki çocuğunu yetim bırakmayı, ölümü göze alarak o gün savaşta ceph-
eye giden Mehmetçiğimiz 15 Temmuz günü sokaklara çıkarak vatan hainlerine karşı 
dimdik durmuştur. Bizlere daha iyi bir gelecek bırakmak için halkımız, polisimiz, asker-
imiz canlarını göz kırpmadan feda etmişlerdir. Bizim için en kutsal makamlardan olan 
şehitlik mertebesine yükselmişlerdir. Bıraktıkları emaneti sonsuza dek korumak bizim 
en büyük görevimizdir. 

Vatanı için canını vermiş tüm şehitlerimizin ruhları şâd olsun!
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15 Temmuz Gecesi

İrem Beyaz
Kocaeli Gebze Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Musa Yaşaroğlu

 15 Temmuz gecesi birçoğu için sıcak ve güzel bir günün sonuydu. Ancak mil-
letimiz nezdinde o gece karanlığın, damla damla akacak kanın başlangıcıydı. Hain bir 
darbe girişiminde bulunan aslan kılıklı çakallar hem devlete hem de topluma darbe 
vurmuşlar, devlet iradesini sarsarken toplumu birbirine düşürmüş ve zihinlere ağır bir 
travma yaşatmışlardı.

 İnce bir şekilde planlarını intizam içerisinde gerçekleştirecekken hesap etme-
dikleri ve hafife aldıkları o unsur darbeyi onların kalbine vurdu.

 Tarih boyunca esareti kabullenmeyen Türk milleti o gece dünyaya bir kez daha 
ne sayıca fazlalığın ne de sahip olunan imkânın zafere bir etkisi olmadığını gösterdi. 
Verilen şehitlerin, vurulan yaralıların hepsi aynı gaye uğruna, bu vatan için vücutlarını 
siper etti tanklara, silahlara, uçaklara. O gece Çanakkale tekrarlandı, Malazgirt’teki 
askerler yeniden kılıçlarını biledi ve Bedir’deki aslanlar yeniden tekbir getirdi.

           Bir kâbus gibi çökmüştü Türkiye’ye o gece. Herkes sakin bir akşam geçirirken 
birden Boğaz Köprüsün'den haberler gelmeye başlamıştı ve sonrasında televizyonlar-
da korsan bir bildiri okunmuştu. İş iyice tuhaflaşırken, askerler köprüyü trafiğe kapatıyor 
ve TSK yönetime el koyduğunu duyuruyordu. Bir yandan da başbakanlık tarafından 
bunun ordu içinde bir yapılanma olduğuna dair konuşmalar yapılıyordu. İnsanlar bu 
puslu kaos ortamından çekinmiş ve paniğe kapılmışlardı. Ta ki darbenin dönüm noktası 
olan o çağrıyı duyana kadar. Milyonlarca insan meydanlara ve sokaklara akın etmiştik.

  Ülkemizin beyni ve kalbi sayılan iki şehirde bomba sesleri duyulurken Boğaz 
Köprüsü'ndeki darbeciler o gece helikopterleri ve silahları ile sivil halkı tarıyorlardı. An-
cak kimsenin yüreğinde en ufak bir korku bile yoktu. Bizim olanı bizden almaya gelen-
den mi korkacaktık? Kararlı direniş sabahın ilk ışıkları ufku kaplayana kadar devam etti. 
Şairin de dediği gibi:

“Bu vatan, toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır.”
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Vatanı elimizden almak için gelenlere sıradağ olup geçit vermemiştik. Nitekim 
şafak vakti hainler teker teker teslim alındı.

O gece, bir destan yazmıştık.

Bu mücadelede nice şehitlerimiz tekbir getirerek ve “Bu toprağın üzerinde 
barınamazsak; canımızı verir, altında yaşarız.” diyerek şehadet şerbetini içtiler.

 Biz 1099 yılının 15 Temmuz'undaki gibi kutsal saydığımız şehirlerimizi kana bu-
lamak isteyenleri başarısızlıklarının verdiği utançta boğarken tarih şuuru ile gönül bağı 
kurduğumuz coğrafyalarda sevinç rüzgârları esiyordu. Bin yıldır olduğu gibi bu des-
tanımızla da mazluma umut olmuş, zalime korku salmıştık.

 "Bu vatan için canım da fedadır." diyen gazilerimizle, kendini hiç düşünmeden 
paletlerin, tankların, silahların önüne atarak son nefesini veren; tek başına iken hain 
darbecilerin komutanını alnından vuran ve otuz kurşun isabet alarak darbenin seyrini 
değiştiren Şehit Ömer Halisdemir gibi rahmet dilediğimiz şehitlerimizle gurur duyuyor 
ve onlara sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.
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Kahraman Türkiye 

İrem Kuzbunar
Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Nahide Aynur Bilgin

Beklenmeyen bir anda, sessizliğin karanlığında 
Sarıldı etrafımız, kapkara kollarla 
Olmadı esareti kabullenen 
Bağımsız millet çıkardı sesini 
Unutmuşlar Türkleri 
Ne kadar delirdiklerini 

Göz koymuşlar güzelim yurda 
Ele geçirmek amaçları aslında 
İstekleri sadece bu olsa 
Almak istiyorlar bağımsızlığımızı da 

Bunu gören cesur halk 
Dimdik dur, ayağa kalk 
Aç gözlü düşmana cesurca bak 
Gerekirse vatan için dünyayı yak 

Cennet dediğimiz vatanda 
Uğrunda canımız feda 
Kahramanlar gitti şehitlik yolunda 
Bize de nasip olsa 

Düşmanı tir tir titretti kahramanlar 
Tüyleri diken eden, vatanı için şehit düşen 
Korkusuzca savaşanlar, hep aynı yola çıkarlar 
Temizlik ve saflık, kan ve cesaretin birleşimi: ŞEHİT TÜRK MİLLETİ 

Kadını, erkeği, yaşlısı, genci 
Fedakarlığı ile eğitti bizi 
Şehitliği tek isteği
Gitti ecdadının yolundan
Tıpkı diğerleri gibi
Kahraman Türk şehitleri
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Minnet Borcu

İrem Naz Cantürk
İstanbul Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Nihal Cebeci

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedir? Her gün gibi sıradan bir gün 
mü? 13-14 Temmuz’dan farksız bir gün mü? Kesinlikle hayır.

     15 Temmuz bence bizim şu an hayatta kalıp, özgürce yaşayabilmemiz demek. 
Son iki yılda yaşadıklarımız düşünüyorum da…İki hafta evden çıkamadığımızda nasıl 
bunaldığımızı, evde güvenli olduğumuzu bilmemize rağmen dışarı çıkma isteğimizi…
Aslında bunlar bile bizim özgürlüğümüze ne kadar düşkün bir millet olduğumuzun 
kanıtı. Bir de 15 Temmuz gecesini düşünüyorum… Ne evimizde ne sokakta güvende-
yiz. Tüm millet sokaklarda, bombalar patlıyor, uçaklar geçiyor ne kadar acı bir gün 
değil mi? Belki bazıları “Alt tarafı bir gece sürdü” der. Ama o bir gece birkaç yüz can 
aldı hiç düşünüz mü? Annesini, babasını, kardeşini, çocuğunu, eşini, nişanlısını, ge-
leceğini, hayallerini bir kenara atan, öleceğini bilse de bir kere bile düşünmeyen insan-
ları düşündünüz mü? Ne kadar da cesurlar, öyle değil mi? Kimisi gerçekten ailesine, 
hayalleri ve geleceğine can vererek veda etti ya da kimisi ise yaralı da olsa geleceğini 
sürdürdü. Ama hepsinin ortak noktası bizim geleceğimizi aydınlatmaları ve yeşertme-
leri. Evet, belki onların geleceği son buldu ama bizim geleceğimize umut oldular. Peki 
biz böyle bir durum karşısında aynı cesareti gösterebilir miydik? Kendimizi topların ve 
tankların önüne atabilir miydik? Biz ülkemizi korumasaydık ve ülkemize girmelerine izin 
verseydik ne olurdu? İşte bu çok basit… Kurtuluş Savaşı günleri yaşardık. Peki Atamız 
kadar cesur olup bu ülkeyi ikinci defa kurtarabilir miydik?

Bu yüzden biz Türk milleti olduğumuzu ve Atamızın bu toprakları bize emanet 
ettiğini unutmamalıyız. Ne pahasına olursa olsun vatanımıza sahip çıkmalıyız. Birbiri-
mize kenetlenmeli ve büyük bir dayanışma içinde olmalıyız. 15 Temmuz gecesine ve 
o gece vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimize olan minnet burcunu ancak böyle
ödeyebiliriz.
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Azmin Destanı

İrem Rabia Çuvalcı
Hatay Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Güzide Bilgin

Başını kaldır düşmana, 
Ya İstiklal ya ölüm!
Can feda olsun vatana
Mücadele tek çözüm.

Ömür illa ki sonlanacak,
Yalnız vatan payidar kalacak.
O gece düşecek ateş
Bizi ayırmaya çalışacak.

Şehit anasından kopan matem
Anıları toprağa gömen
Kan ağladı millet
O destanın peşinden

Ölüm armağan,
On beşinde gençler yamandı.
Kara bulutların ardından
Altın toprak aydınlandı.

Gökteki yedi kat yankılandı,
Arşa yükseldi kırmızı,
Toprak bile kulaklarını kapattı,
İnledi yurdun dört bir yanı.
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Bizden onca insan
Bizi yaktı.
Geldi yardım Allah'tan
Bozguna uğradı onca kardeş satan.

Öyle bir gündü ki
Sular alev aldı,
Toprağı kan seli götürdü,
Millet tankların altına yattı.

Türk idi mermiye kafa tutan
Türk idi silahsız savaşan
Türk idi, bizdik
Toprak Ana'ya tutunan

Şerife Bacı’nın yavruları onlar
Ata’nın, Şahin Bey'in, Nene Hatun'un
Ebedi olana kadar
Onların yolu olsun yolun

Ey Türk milleti
Sen barışsın,
Kanadını geleceğe açarsın,
Asla yerde kalmaz kanın.



Türkiye Aşkına

İsmet Arif Sadıç
Tokat Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Şebnem Karakeleş

Biz ne canlar verdik Türkiye aşkına.
Ne kanlar döküldü bayrak uğruna.
Ne mücadeleler verildi düşmana inat.
Genci yaşlısı fark etmeden,
İnsanlar savaştı vatan uğruna.

Hepsinin gönlünde vardı yurt sevdası.
Hiç korkmadan, düşünmeden
Engellediler o tankları.
Hiçbirinin elinde yoktu silahları.
İşte öyle korudular bütün vatanı.
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Demokrasi Uğruna

Kayra Demir
Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Betül Tepe

Gözlerde derin bir endişe vardı,
Herkesin ruhunu bir korku sardı,
Kulağımda bir sela sesi kaldı,
Bu günler unutulur mu diyorsun?

Elde bayrak, döküldük biz  yollara,
Genç yaşlı kafa tuttuk tüm tanklara,
Kenetlendik bütün ülke bu yolda,
Ölüme böyle gidilir mi diyorsun?

Gece simsiyah sabah olmuyordu,
Hain pusu da durmak bilmiyordu,
Türk halkı and içmiş vazgeçmiyordu,
Gece sabaha kavuşur mu diyorsun?

Dünya, halkın direnişini konuştu,
Bu milletin bağımsızlık ruhuydu,
Demokrasi vatanın umuduydu,
İnsanın umudu tükenir mi diyorsun?

163



15 Temmuz Zaferi

Kerem Harmancı
Konya Karatay Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Kadiriye Selvi

15 Temmuz gecesi yaşandı bir arbede,
Hep okundu selalar şehirdeki camilerde.
Kahramanlık zamanı geldi çattı işte!
Bu vatan için herkes caddelerde.

Analar, babalar şehit oldu,
Çocukların yüreği hasretle doldu.
Dostuz diyenler bizi arkamızdan vurdu,
Yıllardır yapılan planı Türk halkı durdurdu.

O gece şehadet şerbeti içildi,
Milletimiz zafer için pes etmedi.
Kimisi evlat, kimisi baba acısı çekti,
Bu vatan için herkes canını feda etti.
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15 Temmuz

Kerem Yılmaz
Manisa Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Seyyare Özmısırcı

15 Temmuz’da yurdu hain sarıyor,
İnsanlar bir anda kaçışıyor, 
Halk meydanlara dökülüyor,
Yiğitler tek tek şehit düşüyor,

Ülke elden giderken
Kadın erkek koşuyor,
Korkusuzca sokaklarda duruyor,
Hainlerin hakkından geliyor.

Yıllar sonra bayram olarak kutlanıyor,
15 Temmuz şanlı zafer,
İnsanlar coşup seviniyor.
Al bayrak göklerde dalgalanıyor.
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15 Temmuz Gecesi

Livan Tipioğlu 
Rize Ardeşen Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Özgür Cesur

Ahmet bütün gün iş yerinde çalışmış, yorulmuştu.Eve gelince gözleri yorgunluk-
tan kapanıyordu. Yemeğini yerken oturduğu yerde uyuyakaldı. Annesi onu sevip ‘Hadi 
oğlum yatağına yat! Hadi kuzum!’ diye sevdi.

Ahmet yatağına gidip yattı. Annesi içerde örgü örmeye devam etti, daha sonra 
o da yatağına gidip yattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde camilerden sela sesleri duyul-
maya başlamıştı. Ardı ardına sela seslerine ilk uyanan annesi oldu.’Hayrolsun’ diye
kalkan kadın Ahmet’le karşılaşınca ‘Oğlum ne oluyor’ diye söylenerek pencereden
baktı. Sokaklarda bir hareket vardı. Uzaklardan kalabalıkların sesi geliyordu. Ahmet
de o esnada televizyonu açtı. ‘Anne darbe yapıyorlar’ diyebildi. Kanallarda o karan-
lık gecenin karanlık videoları vardı. Ahmet elleriyle başını tutuyor "Nasıl? Nasıl?" diye
sayıklıyordu. ‘Bunlar bizim askerimiz, nasıl olur da kendi halkına kurşun sıkabilir?’ di-
yor bir yandan da televizyondan gözlerini alamıyordu. ‘Anne bugün çok yoruldum iş
yerinde, şu an acaba bu gerçek mi kâbus mu?’ diyebildi. Ahmet de annesi de bir süre
daha şaşkınlıkla olup biteni anlamaya çalıştılar. Daha sonra cumhurbaşkanının çağrısı
tüm televizyonlarda yayınlandı. Dışarıdan gelen sesler daha da artmıştı. Ahmet ‘Anne
ben gidiyorum.’dedi. Annesi oğlunun koluna yapışıp ‘Oğlum, çok yorgunsun, gel şimdi
gitme, ortalık çok karışık. Hem sen den başka kimsem de yok! Yaşlı anacığını yalnız
koyma!’ dedi. Ahmet ‘Anneciğim vatansız kalmak daha mı iyi? Sonra hainlere el açmak
daha mı iyi? Bu zincirlerle yaşamak daha mı iyi?’ dedi. ‘Oğlum’ diyebildi annesi. Ahmet
annesinden helallik alıp çıktı.

Sabaha karşı Ahmet’in şehadet haberi geldi. Annesi Ahmet’in odasına hiç do-
kunmadı. O gece yatağından çıktığı gibi kaldı. O günü her gün hatırladı. Şehit anası 
oldu... Bu gururla dolaştı. Belki oğlunu cennete uğurladı ama bu vatan evlatlarını es-
aretten kurtardı. Kula kulluk yapacak darbecilerden kurtardı.
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15 Temmuz Gecesi

Maide Durdu
Şanlıurfa Siverek Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Sultan Ateş

O gece ansızın, sinsice
Başladı hain darbe
“Koynumuzda yılan beslemişiz”,
Dedi tüm millet birlikte.

O gece ansızın, sinsice
Başladı hain darbe
Döküldü millet sokağa,
Vatanı korumaya, cansiperane.

O gece ansızın, sinsice 
Başladı hain darbe.
Yapılamaz bu benim
Güzeller güzeli Türkiyem'e
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Türk’ün Gücü

Marcel Toprak Abacı
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Gülhan Taş

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında
Silahlı askerler sokaklarda 
Ülkem işgal atlında 
Türk Millet’i onların karşısında 
7 cihana gösterdi Türk’ün gücünü
Aldık tüm şehitlerimizin öcünü.
Zafer çığlıkları inledi, ülkemin dört bir yanında
Bu zafer çığlıklarında;
Vatan sevgisi vardı.
Milli beraberlik vardı.
İşte anladı herkes o gün
Türklerin kim olduğunu168



Kutlu Gece

Mehmet Arin Onbayram
Şanlıurfa Siverek Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Sultan Ateş

Bir Anadolu mevsiminin uzun bir gecesiydi.
Milletin el ele verip düşmanı devirdiği, 
Kaç rahmetin okunduğu sayılmadı.
Feda edildi, zira bu kutlu bir zaferdi.

Muzaffersin ey halk! Aşiyanın yerli yerinde,
Kimseler dil uzatamaz, düşüncesinde bile.
Dalgalansın al bayrağın gündüz gece.
Korkma! Korkaklar barınamaz yeryüzünde.

Şanlı gecemiz, dirilişimiz 15 Temmuz,
Unutma, hatırla! Halkımızla bir orduyuz.
Dünya dursa vatansız kalmayız biz.
Göz diken beyhude çabalar, biz tekiz.
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Türkiye Aşkına

Mehmet Çelebi
Ankara Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / İlknur Gülenç Sezgin

O gün 15 Temmuz,
Neden hayret ediyorsunuz?
Bir Türk Dünya’ya bedeldir demiyor muyduk?
Elbet hesabı sorulur bir gün her şeyin,
Şehit kanlarından benim toprağım.

“Türk, övün, çalış, güven!” dedik hep.
Ey Türk gençliği birinci vazifenle başladık.
Mutluluktu, “Ne mutlu Türk’üm!” diyebilmek.
Marşımıza saygımız, memleketimiz, vatanımız yurdumuz.
Uğruna şehitler verdik, ne çabuk unuttuk, unutturdunuz!
Zalimin zulmü, zemherinin ayazı, doğru mu durdunuz?

Türkiye aşkına, vatan uğruna
Türk’üm, doğruyum, çalışkanım!
Tek milletim, tek devletim, tek bayrağım.
Tarumar oldu, dört bir yanım.
Nerde eşim, nerde dostum, nerde arkadaşım?
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Bayrak Uğruna

Mehmet Efe Karakaş
Tokat Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Şebnem Karakeleş

Kan ve bağımsızlık onun rengi,
Bu bayrak hepimizin haysiyeti.
Bayrak gibi değerlidir demokrasi,
Bağımsızlığın sembolüdür kendisi.

15 Temmuz’da,
Çoluk çocuk demeden aktı herkes meydanlara.
Tüm uğraşlar saygımızı göstermek için ona.
Onun için ölenler,  erdi şimdi sonsuzluğa.
Yapılan tüm fedakarlıklar al bayrak uğruna.

Şudur yapmamız gereken:
Söylemeliyiz: “Yoktur bizde şuur yoksunu!”
Ne yapsalar boş,
Fethedemezler bu “koca orduyu”.
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15 Temmuz Destanı

Mehmet Korkmaz
Batman Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Selman Cihan

Her darbeye hazırlardı, yoktu tüfekleri silahları
Türkün gücü o gün bir kez daha hatırlandı
O gün düşman işleri çok kolay olacak sandı
Çığlık çığlığa duyuldu o gün, o acı feryatları

Kalbi söksen yerinden koca iman fışkıracak
İşte bu iman savaşta göğsümüze zırh olacak
Gelsinler, bu millet toprağını bırakmayacak
Göçeriz dünyadan evelallah, vatan için şehit olarak

Dilimizde tekbir elimizde şanlı bayrak
O gün bilirdik kimimiz şehit, kimimiz gazi olacak
Şehitlerimiz mezarda gururuyla yatacak
Bu toprağa yan gözle bakanın yatacak toprağı olmayacak

Caymaz gayesinden hiçbir zaman bu milletin evlatları
Korkunun bile önüne geçti vatana olan inançları
Kimi şehit kimi gazi fakat asla unutulmadı
15 Temmuz günü bu vatan, o gençlerin kanlarıyla anıldı.
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Halkın Gücü 

Melek Dijce Akar
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Ayşegül Oruk

15 Temmuz gecesi, 
Hain bir darbe girişimi! 
Tanklarla işgal oldu Boğaziçi, 
Bombalarla sarsıldı halkın meclisi. 

Başkomutan açıklama yaptı, 
Emri duyanlar sokağa aktı. 
Darbeyi engellemek için, 
Tankların önüne yattı. 

Yönetim ele geçmedi, 
Halk buna izin vermedi 
Bu hain darbe girişimi 
Vatan aşkını ezemedi. 

Halk kendini gösterdi, 
İradesini çiğnetmedi, 
Vatan aşkıyla şehit gidenlerin, 
Ruhlarını şad etti!
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Her Şehit Âşık Ölür

Melis Akıncı
Bursa Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Bedrettin Katmer

Dünya üzerinde milyonlarca kilometre kare toprak parçası vardır. Ancak bunun 
bazı bölümleri, üzerinde yaşayan insanlar için çok özel ve anlamlıdır. Üzerinde doğar, 
üzerinde büyür, üzerinde yaşar, üzerinde ölürüz. Biz Türkler buraya “Vatan” deriz. Şair 
Mithat Cemal KUNTAY “On Beş Yılı Karşılarken” şiirinin son beyitinde,

 “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
  Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

dizeleriyle vatan ile toprak arasındaki ayrımı çarpıcı bir şekilde vurgulamıştır.

Bazı milletler için yaşadıkları topraklar, başka devletlerin cetvelleriyle çizilerek, 
sadakatleri sebebiyle kendilerine bağışlanmıştır. Bu ülkelerin düz ve pürüzsüz sınırları 
hemen kendini belli eder. Vatanımız Türkiye’nin sınırları ise girinti ve çıkıntılarıyla, her 
santimetrekaresi için kan dökülmüş, bedel ödenmiş olduğunu haykırır gibidir.

 Bazılarının vatanları savaşla kazanılmış ve yüzyıllardır aynı sınırlarda kalmıştır. 
Vatanımızın bulunduğu Anadolu’da ise 1071’de Malazgirt Zaferi ile vatan yapılmış, 
1453’te İstanbul’un Fethi ile kalbine girilmiş,29 Ekim 1923 tarihinde küllerinden yeniden 
doğmuş, yüzyıllar boyunca işgalcilerin, iç ve dış düşmanların hedefi olmuştur. Dünya 
üzerinde vatanları için milletimiz kadar bedel ödemiş, can vermiş bir başka millet yok-
tur. Tarih boyunca vatanımızı elde etmek için olduğu kadar, vatanımızı elde tutmak için 
de mücadele edilmiştir.

 Bu mücadele yüzyıl önce 1915’te Çanakkale’de,1919-1922 yılları arasında Kur-
tuluş Savaşında zamanlarının en güçlü devletlerine karşı verilmiş ve zafer kazanılmıştır.

Yakın tarihimize gelecek, olursak iç ve dış mihrakların yardımıyla devletimiz or-
ganlarının içine kadar sızmış, bizden görünen ama asla bizden olmayan hainler sebe-
biyle milletimiz bir kez daha vatanlarını korumak ve kurtarmak üzere harekete geçmek 
durumunda kalmıştır.
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15 Temmuz gecesi selalarla harekete geçen milletimiz, Namık Kemal’in “Vatan 
Şarkısı”nda söylediği, “Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.” dizelerini hak-
lı çıkarırcasına tarih boyunca yaptığı gibi direnmiş, şehitler vermiş fakat vatanına ve 
bayrağına halel getirmemiştir. Çünkü bizler için vatan; anadır, babadır, yardır. Vatan bizi 
var eden, bizi besleyen ve sonsuz bir aşkla sevilendir. Bu yüzdendir ki vatan için şehit 
olmayı göze alan her yiğit, ana baba ve yar sevgisinden farklı olarak kalbinde derin ve 
sonsuz bir vatan aşkı taşır. Bu aşk öyle güçlü bir aşktır ki,yıllarca edebi ederlere ilham 
veren Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha, Ferhat ile Şirin hikayeleri an-
cak bir heves olarak kalır. Bu dünyevi aşklar, şehitlerin kalbinde yer alan vatan aşkının 
gölgesinde büyüyebilirler.

İşte bu vatan aşkı, milyonların kalbinde yer bulduğunda 15 Temmuz olur, vatan-
laşır, bayraklaşır. Bayrak bayrak sokaklarda akar. Nefes olur meydanlarda haykırılır. 
Selâ olur minarelerden ses verir, Sonra bu aşkla dolu yürekleriyle, bu aziz Türk milleti 
hainlere ders verir.
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15 Temmuz

Melis Onaran
Manisa Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Seyyare Özmısırcı

15 Temmuz 2016 gecesinde insanlar her şeyden habersiz evlerinde, sevdikleri 
ile birlikte, huzur, güven ve mutluluk içinde oturuyorlardı. O gün de diğer günler gibi 
sıradan bir gündü. Ama aniden bir silah sesi duyuldu ve yolda yürüyen insanların üze-
rine helikopterden ateş açıldı. 

İstanbul’da, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ikişer tank tarafın-
dan trafiğe kapatıldı. Bazı vatanseverler geçişi engellemek için tankların önünde set 
oluşturdular. Yolu tıkayan tanklardan birinin içinden bir adam çıktı ve daha da ilginci o 
adam Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan bir sivildi ve teröristleri emniyet binasına sokma-
ya çalıştı. Fakat halk buna izin vermedi ve telefonunu alıp polise teslim ederek terö-
ristlerin planlarının ortaya çıkmasına vesile oldu.

Darbe sözcüğü kulaklarda yankılandı. Darbe oluyordu ve Türk halkı her zaman 
olduğu gibi yine özgürlüğü ve bağımsızlığı için direniyordu. İlk Türk topluluklarından 
beri kimseye boyun eğmemiş, kimsenin esiri olmamış bir millet yine yüreğindeki iman 
gücü ve bileğindeki kuvvete güveniyordu. 

Şehadete ermenin ne kutlu bir mertebe olduğunun farkında olarak savaşıyor, 
yurdu alçaklara vermemeyi görev biliyordu. Darbe girişimi yaklaşık 22 saat sürdü ve bu 
süre boyunca ilk kurşunu sıkan Ömer HALİSDEMİR gibi birçok yiğit şehit edildi. Ruhları 
şad olsun.

Her koşulda ve her şartta milli birlik ve beraberliğimizi korumaya, sürdürmeye 
yemin etmiş bir neslin torunları olarak aynı bilinç ve inançla yan yanayız.
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Bir 15 Temmuz Gecesi

Mert Cankara
Adana Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Gülhan Taş

Bir 15 Temmuz gecesi,
Geldi düşman askeri
Ama bilmedikleri bir şey var ki;
O da kopmaz vatan sevgisi!

O gece neler oldu,
Cesur Mehmetçikler vatan uğruna vuruldu
Tüm halk kalktı ayağa
Bak dinle, verdi mi geçit onlara!

Türk demek birlik demek
Bırakır mı bu cennet vatanı?
Bayrağını sevmek, korumak demek
İndirtir mi düşmana bu ay yıldızı?

Kim olsa koparamaz bu zinciri
İndiremez bu coşkulu hilâli
Şunu bil ki ey düşman askeri!
Bilmiyorsun sen bu sevgiyi, geçilmez milleti!
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Vatan Sevgisi İmandandır

Merve Önler
Batman Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mehtap Önler

Bir gece vakti tanklar sokağa indi,
Amaçları demokrasiyi yok etmekti.
Kahraman milletim buna izin vermedi,
Canını verdi ama vatanını vermedi.

Çünkü vatan sevgisi imanımızdan gelir,
İman dolu yürekler seve seve can verir.
Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlık destanını,
15 Temmuz gecesi millet yeniden yazdı.
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15 Temmuz Kahramanlık Öyküsü

Meryem Çoban 
Manisa Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Halil Gülenç

Dünya üzerinde pek çok kıymetli toprak bulunmaktadır. Bu topraklardan biri de 
Anadolu’dur. Anadolu jeopolitik ve jeostratejik açıdan büyük öneme sahiptir. Anado-
lu’nun geçmişine baktığımızda burada kurulan medeniyetler de bu durumu kanıtlar ni-
teliktedir. Bu değerli coğrafyanın önemini fark eden Türklerin Anadolu’yu yurt edinme 
serüvenleri de oldukça meşakkatlidir.

Türkler ana yurtları olan Orta Asya’dan Ön Asya’ya göç ederek burada büyük 
Selçuklu Devleti’ni kurmuşlardır.  Anadolu’nun önemini fark eden Türkler cihat an-
layışları gereği Anadolu’ya seferler düzenlemişler, 1071 yılında Bizans ile yaptıkları 
Malazgirt Savaşı’nı kazanarak Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlardır.  Anadolu’da 
beylik ve devletler kurarak kök salmışlardır. Türkiye, Selçuklu Devleti ve Osmanlı Dev-
leti bunların en önemlilerindendir. Anadolu’yu Türkleştirerek vatan haline getirmişlerdir. 
Anadolu Türklerin kaderi olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nden önce kurulan son devlet olan Osmanlı'nın yıkılma 
dönemlerinde meydana gelen 1. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri'nin Anadolu’ya 
hakim olma istekleri gün yüzüne çıkmış ve dünya siyaseti açısından önemi bir kez 
daha gözler önüne serilmiştir. 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı sahneleri Çanakkale’de 
yaşanmıştır. Türk halkı, Çanakkale Savaşı’nda Ulu Önder Mustafa Kemal’in askeri de-
hasıyla Cevat Çobanlı’nın denizlerdeki kahramanlığıyla ve Türk erinin yazdığı destanla 
Çanakkale’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Osmanlı yıkılmak üzereyken kurtuluş fitilini ateşleyen Mustafa Kemal halkı tek 
yürek yaparak örgütlemiş ve Milli Mücadele’yi başlatmıştır. Kadın erkek genç yaşlı de-
meden Anadolu halkı top yekûn bir mücadeleye girişmiş ve Mustafa Kemal’in önder-
liğinde milli bağımsızlığını ve milli egemenliğini kazanmıştır.
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Bulunduğumuz coğrafya geçmişten günümüze birçok dünya devletinin hayali 
olmuş ve her fırsatta tarihi emellerini gerçekleştirmek için fırsat kollamışlardır. Savaşlar-
la ele geçiremedikleri, sömürgeleştiremedikleri Anadolu’yu hain planlarla içten çökert-
meye çalışmışlardır. Anadolu’da Türk tarihi boyunca Babaî, Şeyh Bedrettin, Celâlî gibi 
sayısız isyan çıkmış, devletimiz yabancı devletlerin maşası olan çeşitli terör örgütleri 
ile baş etmek zorunda kalmıştır. Stratejik açıdan önemli olan bu topraklarda milli ve dini 
duygular ya da siyasi fikirler bahane edilerek çok kan dökülmüş tüm bunlara rağmen 
devletimiz varlığını devam ettirebilmiştir.

Devletimiz üzerinde oynanan son oyunlardan biri de 15 Temmuz 2016 yılın-
da yaşanan darbe girişimidir. Bağımsızlığımız ve egemenliğimiz üzerine indirilmeye 
çalışılan bu hadsiz girişim örgüt adına başarısızlıkla sonuçlanmıştır. O gece İstanbul 
Boğaz Köprüsü tek taraflı trafiğe kapatılmış, Ankara’da güçlü patlama sesleri duyul-
muş ve devlet kanalında darbecilerin zoru ile durum halka bildirilmiştir. Bunun üzerine 
halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara inerek demokrasi 
bekçiliğine başlamıştır. Halk ve kahraman güvenlik güçleri cesurca savaşarak vatanı 
korumuşlardır. Herkesin yüreğinde yeri olan ve sonsuz minnet duyduğu bir asker olan 
Ömer Halisdemir bu elim gecede cesareti, vatan sevgisiyle ve devletine bağlılıkla de-
stan yazmıştır.  Kahraman Türk askerimiz Ömer Halis Demir, vatan için ölüme gittiğini 
bilmesine rağmen özel kuvvetleri ele geçirmeye çalışan Semih Terzi’yi başından vu-
rarak darbe girişiminin kaderini değiştirmiştir. Çünkü komutanı ona “Sakın teröristleri 
karargâha sokma!” emrini vermişti. Emir, kahraman askerimiz tarafından yerine getiril-
di. Tıpkı İzmir’in işgalinde ilk kurşunu atan Hasan Tahsin gibi kurşun yağmuru altında 
kalan kahraman şehidimiz, vatanımız için kendini feda etmiştir.

Dünya bir kez daha Anadolu’nun bizim vatanımız olduğunu gördü. Bu korkunç 
gecede Şerife Bacılar, cayır cayır yakılan Nazife kadınlar, arkadaşlarını korumak ve 
kadınların hiçbir şeyden pes etmeyeceğini gösteren Tayyar Rahimeler, düşmana 
ilk kurşunu sıkma cesareti göstererek şehitlik mertebesine yükselen Hasan Tahsin-
ler yeniden dirildi ve düşman karşısında bütünleşerek zafere koştu. Bedelini çok ağır 
ödediğimiz bu gecede 251kişi şehit oldu, 2734 kişi de gazi olarak tarihe geçti. Hayatının 
baharında olan Batuhan Ergin, 44 yaşında olan Ayşe Aykaç, 54 yaşındaki Erol Olkoç 
kahraman şehitlerimizden sadece birkaç örnek. Ülkemiz üzerinde ne kadar hain planlar 
yapılırsa yapılsın, çeşitli sebeplerle içten yıkılmaya çalışılsın, 15 Temmuz gecesinde 
görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ülkesine sahip çıkacak tek yumruk 
olacak kahramanca savaşarak yurdunu bırakmayacaktır.

Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki: "Benim naçiz vücudum bir gün elbet top-
rak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Mustafa Kemal 
ATATÜRK ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
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15 Temmuz Gecesi

Meryem Miray İvgen
Konya Karatay Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Kadiriye Selvi

 2016 yılı yaz sıcağındaydı. Haberlerde ‘‘darbe’’ deniliyordu. Darbe ne demek-
ti? Anlamını bilmiyordum. Hemen ailemin yanına koşup neler olduğunu öğrenmeye 
çalıştım. Ülkenin tehlikede olduğunu söylediler. Bir yanda sela sesleri, dört bir yana 
koşan insanlar, bağırışlar, telaşlar… 

 Saat gece yarısını gösteriyordu. Şehrin en kalabalık caddesinde elimizde 
bayrakla beklemeye başladık. Herkes‘‘Her şey vatanımız için!’’ diye bağırıyordu. Ora-
dakilerin dediğine göre TRT kanalı ele geçirilmişti. Ayrıca hainler İstanbul Boğazı’nı 
kapatmıştı. Bunlar kimdi? Neden böyle yapıyorlardı? Tüm bu sorulara yanıt ararken 
bir adam bağırdı. ‘‘ Hainlere fırsat vermeyeceğiz.’’Yanımdaki yaşlı amca anlatmaya 
başladı. ‘‘Oğlum, bunlar hain! Ülkemizi bölecekler, bizi yıkacaklar.’’ dedi. O an bizlerin 
buna fırsat vermeyeceğini düşündüm. Geçmişte nasıl zafer kazandıysak vatanımızı 
koruduysak, şu an da bunu başarabilirdik. Ellerde bayraklarla herkes bir olarak omuz 
omuza dizilmişti. Halkın desteğiyle bu hainlere fırsat verilmeyecekti. Caddedeki insan 
seli artıyordu. Camilerden selalar verilmeye başlanmıştı. Biri bitiyor, diğeri başlıyordu. 
Herkes tekbir getiriyordu. Bu ana şahitlik etmek istiyordum ama gözlerim kapanıyordu. 
Bizimkiler farkına varmışlar, beni alt komşumuza emanet edip yeniden meydanlara 
koşmuşlardı.

 Sabah olduğunda anneme koşup sarıldım. ‘‘Ne oldu, biz mi kazandık?’’diye sor-
dum. ‘‘Evet kızım, ülkemiz kazandı.’’dedi annem. O zaman yaşım küçük olduğu için an-
layamadığım birçok şeyi şu an daha iyi anlıyorum. Çok şükür,  milletimizin bir olmasıyla 
hain darbe girişimi olumsuz sonuçlandı. Şehitlerimizin bize bıraktığı bu vatana sahip 
çıkacak 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız.
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Temmuz’un On Beşi

Metehan Köklükaya
Çorum Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Firdevs Darmancı

O darbe girişiminde verdi halk canını,
Boş bırakmadı vatanın er meydanını,
Döktü son damlasına kadar al kanını,
Ama indirmedi aşağı şanlı bayrağını,

Halk çıktı darbe karşısına,
Siper etti kendini vatanı uğruna,
Üzerine yürüdü düşmanın,
Durdu karşısında, canı pahasına.
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Bilinsin Artık Bu Da Böyle 
Mihrimah Ecrin Yıldırım

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Rabia Çeçen

Sardı vatanı hainler 
Türk milleti sokaklarda 
Alınlarında boncuk terler 
Ağızlarında tekbirler. 

Alacaklarını sandılar ülkemizi gece gece 
Verilmedi, verilmeyecek bu vatan kimseye 
Türk milleti siper etti gövdesini 
Kaçtı düşman, elleri boş bir şekilde 

Döküldü nice kanlar 
Dalgalandı bayraklar 
Sokağa çıktı insanlar 
Ellerinde taşlar, sopalar. 

Şehadet şerbetini içtiler, bu darbede can verenler 
Ağlayan minik gözler anne, babalarını istediler. 
Bir avuç satılmış hain, ateş ediyordu bu millete 
Dik dur Türk oğlu sen daha ölmedin! 

Türk oğlu 
Bırakıp kaçmadı vatanını 
Dik durdu, yıkılmadı 
Çıktı sokağa, düşmana karşı 

İki üç akılsız, 
Toplamışlar hainleri vatanıma 
Korkutmaya çalıştılar milletimi 
Ölüm yağdırdılar garbın afakından 

Türk milleti siper etti gövdesini
Kaçtı düşman elleri boş bir şekilde
Bilinsin artık bu da böyle verilmedi,
Verilmeyecek bu ülke hiç kimseye!
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15 Temmuz

Miray Su Acar
Antalya Serik Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hazel Pehlivan Şahin

15 Temmuz gecesi,
Bir korku sardı herkesi.
Bu vatanın silahları ile
Geçirmeye çalıştılar bu vatanı ele.

Bağırıyorlardı bizlere;
“Bu vatan bizim; bırakın, vazgeçin!”
Döküldük sokaklara, caddelere
Karşı koyduk darbeye.

Tanklara, uçaklara
Saldılar askerleri.
Kandırılmış, aldatılmış her biri.
Neyse ki öğrendiler gerçekleri.

Ömer HALİSDEMİR,
Abdullah ve Erol OLÇOK ile daha niceleri,
Vatan uğruna şehit düştüler,
Düşürmediler bayrağı yere.

Korkup kaçtı hainler,
Kahramanlar temizledi yurdu.
Tankların önüne siper oldular,
Adlarını dünya duydu.
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Kutsal Vatan

Muhammed Efe Güler
Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Eyyüp Güneş

Geldiler hainler darbeye,
Silahlar vardı ellerinde,
Doğrulttular kardeşlerine,
Başladılar öldürmeye!

Başladı millet sokağa inmeye,
Hainler izin vermedi, ambulansa bile binmeye.
Şehit oldu Türk askeri, kardeşinin elinde.
Saldırdı haine, kalmadı geride.

Utanmaz mısın? Ey hain,
Kardeşlerini şehit etmeye.
Utanmaz mısın? Ey asker,
Kendi insanını öldürmeye.

Vatanın namusundur,
Koru vatanını.
Şehit ol, öldür,
Yan gözle bakanı!

Neden öldüler, söyle ne kadar umurunda?
Ne için şehit oldular bu uğurda?
Onlar senin için öldü, koru diye şuurla.
Üzme atanı, koru vatanı gururla!
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187

O Gece

Muhammed Emin Kale
Ankara Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Koray Bozaner

 Bir gün olur ki hiç ummadığın bir olayla karşılaşırsın ve inanamazsın. Söz gelimi 
kendini Türk askeri sanan hainlerin milletimize saldırdığı gibi. O gece, elimizde ken-
dimize kalkan ettiğimiz bayraklarımızla darbeye direndiğimiz 15 Temmuz gecesiydi. O 
gecede Türk askeri kılığındaki insanlar, aziz devletimizin ve milletimizin güzel düzenini 
bozmayı amaçlamıştı. Onlar her şeyin planladıkları gibi gideceğini zannediyordu ama 
olmadı, başaramadılar. 15 Temmuz gecesinin ilk şehidi “Ömer HALİSDEMİR” idi... İlk 
o karşı koydu darbecilere. Sonrasında hem gece hem sabaha kadar milletimiz, devle-
timizle el ele verip darbeyi bastırdı.

 Tüm bu olaylarda 251 kahraman şehit oldu. Ben o zaman 7 yaşındaydım ama o 
geceyi çok net hatırlıyorum. Ablam ve annemin konuşmalarından, televizyondan neler 
olduğunu anlıyordum. Ayrıca ben o gece vatan için düşünmenin ne demek olduğunu, 
şehitlerin ölmeyeceğini, vatanımızın bölünemeyeceğini de anladım. Çok duygulandım 
fakat gözyaşlarımı sakladım. Sonra dedim ki: İyi ki bir Türk vatandaşıyım.



15 Temmuz Destanı

Muhammed Kabakcı
Uşak Turhan Akçay Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Aslı Aydın

Mevsim yaz, Temmuz’un on beşi.
Gün geceye dönerken, yakıldı fitne ateşi.
Tam uyuttuklarını sandıklarında milleti,
Sokaklara döküldü milyonlarca kişi,

Dindirmek istediler ezanlarımızı,
Döndürmek istediler kutsal davamızdan.
Kirletmek istediler kadim toprağımızı,
İndirmek istediler şanlı bayrağımızı.

Ama unuttukları bir şey vardı ki;
Karşılarındaki, koca Türk milleti!
Kovdu vatanından canıyla, kanıyla zilleti.
Unutmadık, unutturmayacağız 248 şehidi.

Yürüdü hainlerin üzerine,
Şehit olacağını bile bile.
Geçit vermedi namertlere,
Ömer Halis, demir yüreğiyle.

Zemini hizmet, kaynağı himmet,
Zirvesi ise ihanet.
Tarih görmemiş böyle bir gaflet,
Terör gibi sinsice ihanet.
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15 Temmuz Destanı

Muhammed Karadoğan
Yozgat Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Neslihan Çelik

Kahramanlar can verir,
Yurdu yaşatmak için.
Biz o gün ölmeyi seçtik,
Vatan için, yurt için.

Vatana ihanet ettiler,
Kendileri kaybettiler,
Artık tüm dünya biliyordu,
Türkler hemen kenetleniyordu.

Türk'ün gücünü gösterdik herkese,
O soğuk, zor gecede,
Zamanında döktük denize,
Şimdi attık çöpe.

Nerede görülmüş böyle mücadele
Ne Amerika’da ne İngiltere’de 
Sadece Türkiye’de
O düşmanların hainlik yaptığı yerde.
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Vatan Uğruna

Muhsin Yuşa Ködür 
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Kemal Karabuçak

Günlerdir bir gariplik var içimde. Sanki ruhum bedenimden fışkıracakmış gibi, 
sanki bir dağ bana doğru koşturuyormuş gibi, sanki şehit askerlerimizin anasının fer-
yadı gibi…İçimde bir gariplik hissediyorum ve bu gariplik gittikçe büyüyor. Sonra aklıma 
o gece geliyor. Anaların, babaların, küçüklerin, büyüklerin, herkesin vatan için canı pa-
hasına devletimizi korumaları aklıma düşüyor. Koca yürekli anaların şehit olmuş oğul-
ların özlemleri aklıma geliyor. Düşündükçe ürperiyorum.

Bütün bu düşünceler içerisinde 15 Temmuz aklıma geldi. Gecenin karanlığın-
da tankların üzerine çıkan korkusuz insanlar aklıma geldi. Can veren yüzlerce insanı 
görüp yine de korkmadan bu devleti savunanlar aklıma geldi. Bu düşünceler bir yandan 
beni çok üzse de diğer yandan mutluydum. Can veren milletimiz için çok üzülüyorum. 
Fakat beni mutlu eden çok önemli bir şey vardı. O gün orada olamasam da bugün sanki 
her şey bütün bir ruhumda olup bitmiş gibi. Ben de o gün insanların arasınday-
dım, ben de canı pahasına dimdik duranlardandım. Ben de gelecek nesilleri kurtarmak 
adına canından geçenlerdendim. O gün çok küçük olsam da kalbimin ne kadar büyük 
olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. O gün orada meydanlarda Türkiye aşkına vatanını 
koruyanlar, bayrak gökten inmesin diye şehir olanlar, kanının son damlasına savaşan-
lar bugünü yaşamamıza vesile olan yüz binlerce kahramandan yalnızca bir kısmıdır. 
Türkiye aşkı bir milletin evlatlarında o kadar büyüktür ki asırlar öncesinden günümüze, 
günümüzden de asırlar sonrasına uzanan bir ulu çınar gibidir. Bu çınarın gölgesinde 
yaşayan vatan evlatları bu çınarın kurumaması için aşkla kanlarıyla sulamaya devam 
edecektir.

Ezelden ebede bu topraklar için can veren ve verecek olan vatan evlatlarının 
sayısı çoktur. Şehit olan her bir vatan evladı için elbette üzülüyoruz. Ama onları 
düşününce Mithat Cemal KUNTAY’ın şu mısraları aklıma geliyor. 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır”

190



191

15 Temmuz

Murat Erdem Demir
İstanbul Kartal Prof. Dr Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi

Danışman Öğretmeni / Elif Akın

Bizim bu vatan aşkı
Hainleri geçti, aştı
Tüm Türkiye ayağa kalktı
Sevinçler içerisinde

Her bir gönüllü
Millete kuvvet verdi
Millet güçlendi
Zafer kutlandı



Günlerden 15 Temmuz

Müberra Keskin
Kocaeli-Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Murat İlhan

Gökte uçak sesleri, yoldan geçen tank gürültüleri. Sessiz bir gece önce kaosa 
sonra ise bir zafere dönüştü.

Tüm ülkenin uyuduğu ve yarına uyanmayı bekledikleri o gece alışılmadık ses-
ler duyuldu. Duyulan sesler sonucu paniğe kapılan halk önce sesin kaynağını bula-
bilmek için dışarıya sonra ise televizyon haberlerine baktı. Haber kanallarının hepsi 
aynı son dakika haberini söylüyordu: DARBE… Uzun zamandır duyulmayan bu kelime 
bu geceden sonra asla unutulmayacaktı. Darbe bir şeye çarpmak, vurmak, yıkmak 
ve zedelemek anlamına gelir. Anlayacağınız üzere 15 Temmuz´da kelimenin tam an-
lamıyla ülkemize darbe girişiminde bulundular. Vatanımızı, milletimizi bölmeye, ayrı 
ve güçsüz düşürmeye, bayrağımızı indirmeye, bizleri esir etmeye çalıştılar. Düşman 
bunların hayalini kurarken, halkımızın yapacağı fedakârlıklardan vatanı ve milleti uğru-
na canlarından geçeceklerinden habersizdiler. Bu ruhtan, demokrasi ve bağımsızlık 
aşkından habersizlerdi.

15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan kaos ve zafer gecesi. Halkın kuşkusuzca
vatan, bayrak sevgisi ile sokağa inmesinin, sivillerin birer asker gibi vatanlarını ko-
rumasının gecesi. Halkın ailesini, eşini, çocuklarını evde bırakarak, şehit kanıyla su-
lanmış bu toprakları düşman eline vermemek için savaşmalarının gecesi. Düşmanın 
silahları, uçakları, tankları olmasına rağmen, milletin iman dolu yürekleri, bayrak tutan 
elleri ve bükülmez başları vardı. Sonucunda bu aziz millet dünyanın konuşacağı bir 
zafer kazandı. Yerde vatanını korumak için birlik olmuş halkı uçaktan attığı mermilerle 
yenmeyi bekleyen düşman, saatler sonra kendini yenik düşmüş buldu. Her atılan mer-
mide halkın gücü artıyordu. Her geçen dakika vatan sevdalısı halkın sayısı artıyordu. 

Tüm Türkiye birlik olmuştu o anda. Halk farklı şehirlerde olabilirdi ama kalpleri 
birlikteydi. Kalplerinde vatan sevgisi, ellerinde şanlı bayrak, dillerinde tekbir. Kimisi 
tankın önüne yattı, kimisi silaha kafa tuttu. Bu cesaret, bu vatan ve bayrak sevgisi 
karşısında hiçbir silah duramadı ve duramayacak!
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15 Temmuz

Nalan Eylül Zor
Kilis Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Züleyha Özen

Altı yıl önce bir gece,
Ansızın oldu darbe.
Tanklarla sarılmışken her köşe,
Bütün millet koştu nöbete.

Dillerde demokrasi, ellerde bayrak.
Bir anda doldurdu meydanları halk.
Yıllar sonra kana bulanırken her sokak,
Şehitlerle doldu yine köşe bucak.

Yazıldı bu gece demokrasi destanı,
Kazındı akıllara hain saldırı.
Korumak isterken düşmandan vatanı,
On yedi kurşunla şehit verdik Ömer Komutanı.

Ey Türk Genci! Unutma bu geceyi.
Hepimiz biriz, ayıramaz kimse askerle polisi.
En sıcak gecenin soğuk gölgesi,
Haykıralım bir ağızdan: Yaşasın Demokrasi!
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15 Temmuz

Nedim Kerim Yiğit
Gaziantep  Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Kenan Yavuz

Saldırdılar hainler bir gece
Yiğitler yatağında uyurken

Saldırdı hainler bir gece
Öldürdü genç yaşlı demeden

Çıktık sokaklara her şeyi göze alarak
Yattık tankların altına vatanı korumak için

Çıktık sokaklara her şeyi göze alarak
Köprüleri hainlere kapatmak için

Saldırdılar vatana el koymak için
İhanetle sahiplerini korumaktı niyetleri

Saldırdılar vatana el koymak için
Fakat millet karşısında döndüler geri
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Şehit Kanından Doğar Kahramanlar

Nehir Naz Erdoğan
Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Nazlı Saluk

Bir milletin birlik olma destanıdır 15 Temmuz. Yeni bir Kurtuluş Savaşı misali 
vatanına göz diken düşmanlara karşı koymasıdır. Vatan sevgisiyle yanıp tutuşan bir 
milletin ölümü göze alarak tankların önüne yattığı gündür. Bu vatanı korumak isteyen 
insanların azim ve kararlılıkla vatanı savundukları gündür.

Uzun bir süredir haince ve sinsi hesaplarla planlanan, ülkemizi ele geçirme ve 
içten içe yok etme çabalarının sahnelenme gecesinde, Türk milletinin birlik ve beraber-
liği tüm tuzakları yerle bir etti. Peki neydi onları böylesine yoldan çıkaran ve aslında 
hangi güçtü onları böylesine hezimete uğratan? Unuttukları Türk’ün şanlı tarihi miydi, 
yoksa millet çocuklarının kardeşlik bağları mıydı? Ne çabuk unutmuşlardı Türk kökünü 
sağlamlaştıran kahraman Metehan’ı, yıkılmaz denilen Bizans surlarını yıkan İstanbul 
Fatih’ini, kendi aralarında pazarlık konusu yaptıkları ülkemizi yeniden doğuşa hazır-
layan Mustafa Kemal’i… Alçakça planları düşünürken bilmezler miydi ki toprağa düşen 
her damla şehit kanından doğar Ömer Halisdemirler, Varanklar, Olçoklar, Yamanlar… 
Her bir şehit kanında yaşar yeni kahramanlar…

Peki bu şanlı geceye ismini yazdıran kahraman milletim, bu geceye kadar nasıl 
oldu da farkına varamadı hain tuzakların? Milletimize, avını bekleyen avcı misali in-
ceden inceye tuzaklar kurulurken sebebi neydi bizlerin uyku halinin? Yitirdiğimiz değer-
lerdi belki de, zayıflayan kardeşlik bağları, kaybetmek üzere olduğunuz birlik, beraber-
lik… Öyleyse bir uyanıştı 15 Temmuz. Ellerinde bayraklarla vatanını savunan insanların 
üstüne yağan mermi sesleriydi, üç çocuğunu da vatan müdafaasına gönderen annenin 
korkusuz haykırışlarıydı, gecenin karanlığında bir siper gibi gökyüzünü saran sela ses-
leriydi milletimi uyandıran.

Öyleyse bundan böyle niyetini bozmuş vatanımıza kastedenlere fırsat verme-
meli, unutmamalıyız bizi biz yapan değerleri. Hep sapasağlam tutmalıyız kardeşlik 
bağlarımızı, asla vazgeçmemeliyiz birlik ve beraberlik duygusuyla hareket etmekten… 
Gördükçe bayrağımızı hep hatırlamalıyız şanlı tarihimizi, aziz şehitlerimizi.
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Türkiye Aşkına : 
Bir Daha 15 Temmuzları Yaşamamak

Nehir Şura Eryılmaz
İstanbul Esenyurt Bilim Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Emin Üstünal

        Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri birçok kez darbelere maruz kaldı. Bu dar-
beler ülkemizin gelişmesini ve ilerlemesini engelledi, hatta bazıları geriye bile götürdü 
ama milletimiz asla yılmadı. 2016′nın 15 Temmuz akşamında ülkemizin seçilmiş Cum-
hurbaşkanına ve hükümetine, milletin bizzat kendisine darbe yapılmak istendi. Fakat 
bu esnada darbeyi engellemek için halkımız sokaklara döküldü. Birçok vatandaşımız 
şehit oldu. Şehitlerimiz bu ülke için canlarını ortaya koydular. Eğer onlar olmasaydı 
bugün her şey çok farklı olacak, şu an ki şartlara sahip olamayacaktık. Ülkemiz için her 
zaman şehit veriyoruz.

Şehitler tepesi her zaman dolu ve boş kalmayacak. Şehit olmak herkese nasip 
olmayan çok kutsal bir mertebedir. 15 Temmuz’da bu güzel ülke için şehit olan vatan-
daşlarımızın Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlardan farkı yoktur. 15 Temmuz, bağımsı-
zlığımızı tekrardan kazandığımız gece, bizim için vatan, millet ve bayrağın ne demek 
olduğunu anlatan bir kahramanlık destanıdır aslında. O gece hain terör ve casusluk 
örgütü ülkemizi yıkmaya, yerle bir etmeye çalışmış ama cesur halkımızdan gerekli ce-
vabı almıştır. 

O gece ülkeleri, yani bağımsızlıklarıyla sınanan kahraman Türk halkı; çocuk, 
genç, yaşlı, kadın, erkek demeden ülkeleri canlarını hiçe sayarak ülkemizi savunmuş 
ve Atatürk'ün de daha önce yaptığı gibi düşman askerlerini geldikleri gibi göndermişle-
rdir. O gece 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 
1491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset 
mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini 
buldu. 15 Temmuz'da halkımız dışında başka kahramanlar da vardı aslında.
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O sırada genç bir asker olan Ömer HALİSDEMİR, komutanından aldığı emir-
le, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye gelen darbeci General Semih TERZİ'yi 
gözünü kırpmadan öldürdü ve kendisi de o gece 17 kurşunla vatan toprağına düştü. 15 
Temmuz 2016'da olan bu darbe girişimini yapanlar, aslında asker kılığına girmiş olan 
teröristlerdi, içimizden biriydi onlar da. Milletimizin ödediği vergiler ile maaş alan ve 
en iyi imkanlara sahip olan bu insanlar güzel ülkemizin istikrarına ve geleceğine kast- 
ettiler. Fakat bu esnada darbeyi engellemek için halkımız sokaklara döküldü. Birçok 
vatandaşımız şehit oldu. Şehitlerimiz bu ülke için canlarını ortaya koydular. Eğer onlar 
olmasaydı bugün her şey çok farklı olacak, şu anki şartlara sahip olamayacaktık.Ülke-
miz için her zaman şehit veriyoruz. Şükran borçluyuz. Onlar olmasaydı ülkemiz işgal 
edilir kaos çıkar, demokrasi kaybolurdu.

Bu tabii ki atalarımız tarafından onlarca zorlukla, şehit kanı dökülerek kazanılan 
değerli ülkemizde yaşanan ilk başarısız darbe girişimi değildi ve son da olmayacak. 
Ama kesin olan şey bu milletteki vatan sevgisi böyle devam ettikçe kimsenin bu vatanı 
düşmanlara kolay kolay teslim etmeyeceğidir. Halkımızın kutsal din duygularını kulla-
narak örgütlenen bu casusluk ve terör örgütünün yaptıklarından halkımız ve devletimiz 
gerekli dersleri çıkarmıştır. Geçmişteki Hasan Sabbah’ın Haşhaşilerini andıran ve çalış-
ma yöntemlerini kullanan bu örgütün mensuplarının bu halkın içinden çıktığı gerçeği-
ni andıran ve çalışma yöntemlerini kullanan bu örgütün mensuplarının bu halkın için-
den çıktığı gerçeği insanı üzmektedir. Gelecekte insanlarımızın bu tür örgütlerin ağına 
düşmemesi için neler yapmalıyız? Hepimize bu konuda ödevler düşmektedir.
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15 Temmuz Gecesi

Neslihan Dönmez
Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hacer Moduk

 Sıcak, 15 Temmuz gecesi yüreklerimize kan donduran bir korku salmaya 
çalıştılar fakat bizler birbirimize arka çıktık hiçbir şeyden korkmadık. Hiçbir zaman ümi-
dimizi kaybetmedik çünkü biliyorduk ki en karanlık en korkunç gecelerin ardından bile 
güneş şafaklarını yeryüzüne hediye edecekti. Sen de o karanlık geceye güneş gibi 
doğdun. Bizler şafakların olarak akın ettik meydanlara.

 Annem, darbe teşebbüsü oluyor demişti. Ben daha ne anlama geliyor bilmiyor-
dum. Haberlere bakınınca biraz daha anlam kazandı darbe kelimesi. Meğerse dar-
be ihanet demekmiş. Ekmeğini yediğin, suyunu içtiğin, büyüdüğün topraklara yapılan 
ihanet demekmiş. Bir de haberlerde bir kahraman gördüm o sensin. Ömer Halis, sen 
otuz kurşun yemişsin, hepsini de kardeşim dediğin güvendiğin hainlerden. Sen otuz 
ihanet darbesini yemişsin vücuduna. Hiç kapanmayacak yaralar açmışlar göğsüne 
hain elleriyle. O utanç verici kanlı gecenin, 15 Temmuz’un kahramanısın sen. Vatan 
için gözünü kırpmadan sonunun ne olacağını bile bile ilk kurşunu sıkan askersin. Sen 
şehit olup ölümsüz oldun ama arkanda binlerce de Ömer Halis bıraktın.

 Bizler bu vatanın yürekli Ömerleriyiz. Vatan hainleri tanklarına tüfeklerine 
güvenip köprüyü kapatmışlar fakat bir şeyi hesaba katmamışlar. Biz ki iki yüz kiloluk 
mermiyi omuzlarına yükleyip taşıyan Seyit Onbaşı'nın torunlarıyız. Biz ki bayraklarımız-
la tüfekleri, cesur gövdelerimizle tankları durduran milletin evlatlarıyız. Biz ki birbirine 
kenetlenmiş ellerimizle iman dolu göğüslerimizle duvar örüp koruyan şanlı vatanın taze 
fidanlarıyız.

 O akşam kimse uyumadı uyuyamadı; Türkiye milli duygularla ayaklanmıştı. Ye-
diden yetmişe çocuk, yaşlı, genç demeden sokaklara döküldü. İnsanlar konu vatansa 
gerisi teferruat dediler. Canları pahasına da olsa bayrakları alıp çıktılar. Asker ünifor-
masına bürünmüş teröristlerle karşı karşıya geldiler; ama bizim vatan aşkıyla tutuşan 
kalplerimize hiçbir şey işlemedi işleyemez de. Şehidim senin ve bütün şehitlerimizin 
kanları vatan toprağıyla harmanlandı. Şanlı Türkler kocaman harflerle tarihe bir kez 
daha Çanakkale destanını yazdırdı.
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Tüm dünya anladı ki vatanımızı kimseye yedirmeyiz. Bizler Kurtuluş Savaşı'nda, 
Çanakkale Savaşı'nda pes mi ettik ki 15 Temmuz’da pes edelim. Bu yüce millet, 
vatanımızın kutsal topraklarına hainlerin ayak basmasına asla izin vermez.

Darbe gecesinde Türkiye’nin kalbinde büyük bir yara açıldı. Bizler o yarayı bir 
birlik olarak vatan olarak tek yumruk tek güç olarak kapattık ve bir daha da açılmasına 
izin vermeyiz. Bugün bizler ülkemizde rahat ve huzurluysak öncelikle senin ve diğer şe-
hitlerimizin sayesindedir. Bu yüzden Türk milleti olarak size minnettarız. Şehidim, senin 
gibi kahramanca ilk kurşunu sıkanlar oldukça ne bayrağımız gökten iner, ne ezan-
larımız diner. “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” der yüreklerimiz. Bu vatan genç asker-
leri ve senin ruhunu bu topraklarda ebediyen yaşatacak ve koruyacaktır. Ülkemizde 
olan her zorluğu yüreğimizdeki vatan sevgisiyle aşacağız. 
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Ağlamasın Mı?

Nisanur Baycan
Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Kudret Kurak

Sivri kurt dişleri gibi dizilmiş,
Sıra sıra tekerler, değirmen gibi dönerken
Paletler göz göre göre toprağa izi düşen hilali yıldızı 
Atalarını hiçe sayıp ezerken
Acıdan üstünde tomurcuklar biten kahramanlara
Çağlarca şehidini göğsünde taşıyan bu millet,
Bakıp damla damla kan ağlamasın mı?

Artık ıslatmıyorsa buluttan düşen,
Ters çevrilmişse yer, gök; yağıyorsa kurşun gibi çakıllar.
Kara alevler neyi yakıp da aydınlatmış ise Ankara’yı,
Bir vatanın doğduğu yer parçalandıysa
Bu ülke boğazdan bakıp kaderine ağlamasın mı? 

Düşman ateşi yaktığında her yeri,
Söndüren kan kadar parlak,
Alev alev yanmıyor mu kalpleri?
Gündoğumu alnına vuran kahramanlara,
O toprak, ıslak ıslak ağlamasın mı?

Karanlığı delecek kadar etkili midir ses?
Minarelerden duyuldu güçlü bir nefes.
Yıkıldı bir anda yurdumun üstüne kurulan kafes.
Tek vücut olunca hainler karşısında vatan için herkes
Kahraman yiğitlerin yüzüne bakıp bakıp
Bu millet, mutluluktan ağlamasın mı?

Bastığı toprağı tanıyan bütün şehit oğulları,
Kanımızı verir vatanımızı vermeyiz, dedi ise
Kanını verip toprağına “canım” dediyse,
Et, kemik ve kan ile üzerine “Korkma” yazılan vatanı görünce,
Karşıdan bakanlar korkudan ağlamasın mı?
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Vatan Ne Demek?

Nisa Zorlu
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Songül Özel

Vatan ne demek mi?
Hemen söyleyeyim;
Canımız, kanımız, ilk nefesimiz.
Vatansız olmaz hiçbir işimiz.
Vatan bizim baş tacımız.
Ona sahip çıkmalıyız.

Vatan ne demek mi?
Öğretmenimiz, polisimiz, doktorumuz.
Vatanımıza sahip çıkmalıyız.
Vatan sadece bir toprak parçası değil 
Can desen candan öte, kan desen kandan öte.

Vatan ne demek mi?
15 Temmuz gecesi şehit olmak demek.
Göz dikmişti güzel vatanımıza hainler
Savaştık o gece vatan uğruna
Bırakmadık bu vatanı hainlere
İyi ki de savaşmışız vatanımız için.
Vermedik bu vatanı düşman eline
Biz kazandık o zorlu imtihanı o gece
251 şehit verdik vatan uğruna.

201



Unutulmayacak Zafer

Numan Güneytepe
Konya Karatay Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Kadiriye Selvi

Demokrasiyi çiğnemeye kalktılar,
Halkımıza silah doğrulttular,
Uçaklarla her yeri bombaladılar,
Günden güne hain planlar yapanlar.

Verdik darbecilere dersini,
Polise teslim ettik hepsini.
Bir daha denemeyin bu hainliği!
Hesaba katmayı unuttunuz milletimizi.

Asım’ın nesliyiz biz,
Vatanımız için göğsümüzü siper ederiz.
İhanete kalkışanlara gülüp geçeriz
Hain darbecileri yere sereriz.

15 Temmuz’da yazdık yeni bir destan,
İmzamızı atarız başarıya durmadan.
Karanlık gecede dökülen kanları unutmadan
Vatanımız uğruna veririz canımızı hiç korkmadan.
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Vatan Biziz

Oğulkan Kocamanoğlu
Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Aytaç Kendirci

Akşamdı, sessizdi… 15 Temmuz’du!
Biz kendimiz gibi bilirdik,
Vatan ekmek, Vatan bayrak,
Vatan emanettir bizim için
Oysa pusudaymış düşman
Hain planlardaymış satılmışlar
Göz dikmişler nazlı hilâlime!
Zaman, takılı kaldı televizyondaki haberde
Annem babam feryat etti
Çocuktum ben neydi darbe
Halbuki biliyordum içerdeki, içimizdeki
Düşmandı, haindi işte…
Ellerimizde bayrak; dağdan ovaya
15 Temmuz’du, ellerimizde bayrak, 
Köprüden yola…
Tek bir ağız tekbir içinde
Biziz biriz, 15 Temmuz’da
Bayrak biziz, toprak biziz
Her 15 Temmuz’da bu VATAN biziz.
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Bu Gece

Osman Eymen Karaoğulları
Hatay Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Güzide Bilgin

Bu gece, sıradan bir Temmuz gecesi değil;  bu gece, bir milletin destanı'nı 
yazdığı gece!  Bu gece, insanların serinlemek için balkonlara değil, vatanları için sokak-
lara çıktığı gece!

Bu gece,  251 şehidin,  2734 gazinin ve bir milletin yumruğunun düşman üzerine 
balyoz gibi indiği gece!  Bu gece, “ ben”  değil “vatan”  diyen binlerce yiğidin;  değil bir 
köprüye,  tarihe bile sığmadığı gece!  Bu gece,  en karanlık anların ardından doğan 
güneşin doğudan değil yiğitlerin bağrından doğduğu gece!  Bu gece,  gücüne güvenip 
çelikten bir zırh giyerek saldıran düşmanın, bir milletin selinde batarak boğulduğu gece!  
Bu gece;  bir milletin,  tankların önüne korkusuzca yattığı, iman dolu göğsünü namlu-
lara siper ettiği gece!  Bu gece,  Türk'ün vatanını canı pahasına koruyacağını 100 yıl 
önce de 700 yıl önce de gösterdiği gibi bir kez daha gösterdiği gece! 

Bu gece; Bedir'de Ali'nin, Musab'ın, surlarda Ulubatlı'nın taşıdığı sancağı şimdi 
de düşmana karşı koyan yiğitlerin taşıdığı gece! Bu gece, "Vatanı için canını feda eder" 
denilen kişilerin vatanı için, bir milletin vatanı için canını feda ettiği gece! Bu gece, "Al-
lahuekber!" nidalarına silah seslerinin karıştığı; gururlu bir acının, köprüden sarkarak 
boğaza karıştığı gece! Bu gece, ava doymayan aç gözlü çakalların bir aslanı yıkmaya 
çalışırken yıkıldığı gece! Bu gece; Türk' ün, değil bir tank, değil bir uçak, yedi düvel 
gelse dahi vatanını vermeyeceğini cümle aleme bir kez daha haykırdığı gece! 

Ve bu gece;  bir milletin bir değil bin Şahin Bey,  bir değil bin Sütçü İmam,  bir 
değil bin Seyit Onbaşı olduğu gecedir!

Bu gece, 15 Temmuz gecesidir!
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Yağan Mermilere Koşanların Destanı

Osman Sarıbıyık
OsmaniyenKadirli Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Turgut Kaya

15 Temmuz akşamı,
Bir ihanet başladı.
İçimizdeki hainler,
Özgürlüğümüze saldırdı.

Ankara’dan İstanbul’a,
Bombaladılar her yeri.
Kastamonu’dan Muğla’ya,
Alacaklardı iradeyi.

Ancak unuttular ki; Türk milleti,
Geçmişten geleceğe can verir.
Birkaç vatan hainine,
Vermez hürriyetini.

Milletin iradesi karşı koydu ihanete.
Dünya nasıl da şaşkındı bu işe.
Hiç görmemişlerdi tankın altına yatanı,
Yağan mermilere korkusuzca koşanı.

Demokrasimiz ve hürriyetimiz daim olsun,
Tüm şehitlerimize sonsuz rahmet olsun.
Cennet vatan ve milletimiz var olsun,
Geleceğimiz hür ve aydınlık olsun.
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15 Temmuz

Osman Uzuner
Aydın Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Dr. Yıldız Yenen Avcı

Hepimizin bildiği gibi tarihin tozlu sayfaları arasında tüm insanlığın gurur duy-
duğu olayların yanı sıra utanç duyduğu olaylar da yazılıdır. Bunlardan biri de 1914-
1918 yılları arasında gerçekleşmiş olan Birinci Dünya Savaşı’dır. Pek çok devletin ku-
ruluşuna ve yıkılışına sebep olan bu savaş binlerce masum insanın ölümüne neden 
olmuş, Osmanlı'yı köklü değişimlere sürüklemiş, halkımızın vatanına bağlılığını tüm 
dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. Her ne kadar uzun bir süre savaştan uzak dursa da 
Osmanlı Devleti, İttifak Devletleri arasında savaşa dâhil olmuş; ancak Almanya’nın geri 
çekilmesi ve İtalya’nın taraf değiştirerek düşman saflarına katılması sonrasında yenil-
giye uğramıştır. Tüm bunların yanında Nene Hatun, Kara Fatma, Şahin Bey gibi isim-
lerden güç alan Kuvâ-yi Milliye Birlikleri, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde düzenli 
ordu halini almış, vatanımızı şu anki durumuna getirmiştir. Zamana meydan okuyan ve 
binlerce esere konu olan bu unutulmaz isimler milletimizin zihninde örnek birer şahsi-
yet,  kalbinde ise birer efsane olmuş,Türk halkı arasında sevgi ve saygıyla anılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ve kalkınmasında emeği geçen bu kahraman-
ların hepsine teşekkür borçluyuz…

Bütün bunlardan sonra bir milletin geçmişini unutması, ataları gibi olma hissinden 
uzak kalması imkânsızdır. Bunu anlamak için fazla geriye gitmemize gerek yok. Hatta 
bazılarınız yakın tarihte gerçekleşen bu olayı zihninin hiç silinmeyecek bir köşesinde 
hâlâ saklıyor olabilir. Bu saldırının adı: 15 Temmuz darbe girişimidir.

Tarihler 15 Temmuz 2016’yı gösteriyordu. Milletimiz böyle büyük bir darbe ola-
cağından habersizdi. Akşam saatlerinde yapılan ve halkı sokağa davet eden resmi 
açıklamadan sonra yurdun dört bir yanında insanlar sokağa döküldü. Direnişin fitilini 
ateşleyen İstanbul caddeleri de hınca hınç doldu. Türk bayrakları eşliğinde köprüye 
yürüyen kalabalık, darbecilerin Boğaziçi Köprüsü'nü (Günümüzdeki adı ile 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü) geçmesini insan üstü bir çaba ile engellediler.Darbecilerin tankla-
rından çıkan mermilere, gökten yağan bombalara aldırmadan köprüyü savunan Türk 
halkının kahramanlıklarını yazarsam onlarca sayfa kullanmam gerekecek... 

Sonuç olarak tüm bunları okuduktan sonra başarılarla dolu tarihimize hayran ol-
mamak elde değil. Bizim görevimiz ise geçmişteki gibi vatanımızın kutsal bütünlüğünü 
korumak ve onu her geçen gün biraz daha kalkındırmaktır.
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Ömer’in 30 Şehâdet Kuşu

Ömer Mete Özcan
Van Edremit Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Şükran Çelik Geçken

Kapkara sisli bir gece, 
Her yer olmuş toz duman.     
Kopmuş bir kıyamet
Bu nasıl bir feryat, nasıl bir figân
Karargâh önüne gelmiş
Bir hain düşman.
Söyleyin nasıl teslim edilir bu vatan?

Başçavuş, Ömer’e
Şehadet emri gelmiş paşadan. 
Kurtulmalıysa eğer bu vatan 
Vazgeçmelisin o candan
Bu vatan için feda olmadı mı? 
Nice çiçeği burnunda can yiğitler. 
Sen de hakkını helal et!
Millete ve paşana ey asker! 
“Hakkım helaldir, paşam” 
“Milletime ve size”
Tanıyorum, bu korkusuz yürüyüşü 
Hainlerin üstüne mermi sürüyüşü. 
Tüm dünya tanır,
Asil ve cesur Türk’ü
İndirirken baş düşmanı toprağa 
Ömer nerde, Ömer nerde?
Söyleyin, ne olur bana
30 şahadet kuşu kondu buraya
Bir emir daha geldi. 
Senin için ey şanlı asker
Göğün en kutsal yerinden bu sefer 
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Vakit tamamdır artık Ömer.
Dönüş zamanıdır Allah’a
Yer açılmış sana cennet koynunda,
Bekliyorlar, seni orda
Şehidimin kefeni gül kokulu 
Al bayrağa sarılı o narin tabutu
Gözü yaşlı ana, baba
Bir o kadar da gururlu.
Sen, vatana çoktan ödedin borcu
Bizim hakkımız sana elbet helal
Sen o mübarek cennetinde hep aziz kal.

(Ömer Halisdemir anısına)



Türkiye Aşkına

Ömer Ölçer
Konya-Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Elif Güneş

Bir bölük var atlı tüfekli,
Karşıda ise bir canavarın izleri,
Birkaç pat pat, birkaç silah sesi,
Ne bir at kaldı ne bir asker tüfekli…

Bir köy var çevrili düşmanla,
Bir tırmık var köylü Osman’da,
Osman sapladı tırmığı düşman komutanına,
Artık mazi oldu tırmık da Osman da…

Kim hatırlar artık o tüfeği, 
Osman’ı ve onun kahraman tırmığını,
Onlar artık vatan, artık Türkiye,
Biz Türkiye olarak geldik 15 Temmuz günlerine…

15 Temmuz Türkiye’ye,
Küçük bir sınav oldu,
Bu hoş olmayan sınavda. 
Türkiye galip oldu…

15 Temmuz’da her yıl,
Anarak o geceyi,
Büyük bir coşku ile,
Kutlar Türk milleti…
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15 Temmuz Gecesi

Özden Eryuva 
Manisa Soma Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Salih Çevik

Ülkemde yanan demokrasi ateşini,
Temmuzun tam ortasında söndürmek istediler.
Üç beş çapulcu,aklı satılmış hain
Uçakla silahla öldürmek istediler.

İstiklal Savaşı destanını yazan bu millet
Demokrasi Destanı’nı da yazdı.
Türk’ün zincire gelmeyeceğini;
Dağa, taşa ve tanklara yazdı.

Kimi kurşuna siper etti gövdesini,
Kimi bırakıp çıktı ailesini.
Eliyle “DUR!” dedi hainlere,
Pes etmedi Türkiye Cumhuriyeti.
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Canım Vatanım

Özgen Ballı
Ankara Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / İlknur Gülenç Sezgin

Vatanım, benim canım vatanım
Alsalar da canımı yine derim vatanım!
15 Temmuz gecesi hain bir plan vardı
Canım vatanımı sahipsiz sanan ahmaklar vardı!
Döküldü aziz milletim canı pahasına sokaklara
Fırsat vermedi hain planların uygulanmasına.
Asker de bizim silah da bizim tank da bizim idi.
Ancak neden milletime doğrulmuştu namlunun ucu?
Hain planı bilen de vardı aralarında her şeyden habersiz olan da
Bu vatan uğruna sayısız şehit vermiş bu millet
Canını verirdi de vatanını vermezdi haine…
Böyle de oldu! Mermiye yürüdü, tankların altına yattı insanım
Vatan olmazsa özgürlük olmayacaktı bunu biliyordu.
Canını hiçe saydı ama vatanını hainlere teslim etmedi aziz milletim.
Bu vatan bizim, bu toprak bizim nasıl teslim edilirdi ki?
Şehitlerim vardı, anneler evlatsız, evlatlar babasız
Vatan Ömersiz, Alisiz, Ayşesiz, Ahmetsiz kalmıştı
Ama vatanım hainlerin eline geçmemişti şükürler olsun.
Bayrağım inmemiş, vatanım bölünmemişti.
Ey Allah’ım sen bu aziz milletimi ve her karışı şehit kanıyla sulanmış
Cennet vatanımı koru! Bizlere bir daha 15 Temmuz’lar yaşatma!
Canım vatanım, canımdan önde vatanım.
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15 Temmuz

Özgenur Altay
İstanbul Bahçelievler İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hüseyin Hilmi Akalın

15 Temmuz akşamı okundu selalar 
Vatan millet diyenler indiler sokağa
Bayraklar elde gönülde iman aşk

O gece başaramadılar vatansız kamuflajlılar
Verdi millet el ele Ne Mutlu Türküm Diyene!

Gönülden gönüle bir aşktır vatan sevdası
15 Temmuz Demokrasi Bayramı

Bölmek istediler bizleri
Tarih kokan memleketi
İzin vermedi yaşlısı, genci

Tutuldu günlerce nöbet
Sokaklarda millet
Elinde bayrak dilinde memleket

15 Temmuz Demokrasi Bayramı
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Umut

Özgür Mehmet Ercan
İstanbul Küçükçekmece Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mehmet Yeşilkaya

15 Temmuz’da dışarı baktım
Gördüğüm şey
Karanlık, sessizlik, umutsuzluk
Sonra yoldan tanklar geçti
Geldikleri taraf daha da kararmıştı

Bir an umutsuzluğa kapıldım
Ama sonra yolun karşı tarafından insanlar geldi
Tanklara karşı savaştılar
Umutsuzluğa karşı.

Karanlığa karşı ışık yaktılar
Kazandılar.
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Bir Kızıl Hilâl (O Gece!)

Öznur Duran
Sinop Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Ali Yıldız

Bir millet… Var olduğu coğrafyaya yüzyıllardır samimi sırdaş, yoldaş olmuş bir 
millet; Söğüt’ten Bilecik’e, Edirne’den Ankara’ya değer ile iz taşımış kadim bir millet… 
Plevne’de 145 gün direnen Gazi Osman Paşa’nın, Aziziye Tabyalarında bebeğinin 
anasız da yaşayabileceğini ama vatansız yaşamayacağını tembih edip savaşan Nene 
Hatun’un; Çanakkale’nin kınası ile şehit düşmüş kuzusu Kınalı Hasan’ın; esirlik kabul 
etmeyenlerin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün yegâne paydası bir millet… İstiklal de 
olur adı istikbal de: Türk Milleti!

"Doğduğumdan beridir, aşığım istiklâl; / Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!" 
diye dokumuş şair sözcükleri her bir dizeye emek emek. Türk’ün benliğinde kaynayan 
iradeyi işlemiş nakış nakış sayfalara. Nice şiirlere konu olmuş, mısraları yerinden oynat-
mış böylesi iradeye, benliğe hangi çılgın zincir vuracakmış, şaşarım! Mavi göklere süs 
beyaz ve kızıl bayrağıma; altında doğduğum, destanını okuduğum, yüreğime işlemiş 
damgama değebilir mi namahrem eli? Değemez! 

     İşte vicdanın, iradenin, birlik ve beraberliğin iman ile tekrar yoğrulduğu tarih:15 
Temmuz 2016. Takvimde en uzun kalan yaprak: 15 Temmuz 2016. Yüreğin akıl ile bir 
çarptığı an: 15 Temmuz 2016. 

Hangi asır bu kadar kızıl görünür yolumuz? 
Hangi ay bu kadar mahzun bakar temmuz? 
Türk’ün hangi ıstırabı bu geceye eş? 
Ve… Hangi gece bu kadar gururlu on beş? 
(Öznur DURAN) 

Vatan düşünce ile hissiyatın birlikte var olduğu mekândır tasavvurunda. Düşünc-
eyi taşıyan akıl ile irade, hissi taşıyan kalptir. Bu timsalleri vatana bağlayan ise insandır; 
ruhu, benliği, maddi evrende varlığı aracılığıyla. Kiminin farklı kiminin benzer tutum-
larıdır vatanı bir kılan; benzersizin uyumu, zıttın çekimi, çeşitliliğin bütünlüğüdür ‘ben’i 
‘biz’ yapan. Nihayetinde özgür düşünce, seçim, savunma, hak ve adaletin vücut bul-
muş halidir vatan. Her bir fikrin tutamacı, kollayıcısıdır. 
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Böyle bir kollayıcıya savrulan fakat milletin öz benliğine saygısı sayesinde 
tersine seyreden bir girişimdir 15 Temmuz. Vatan ile ulusun görünmez bağını kesmeye 
çalışan paslı bir bıçaktır, Türk milletinin sabırlı iradesini karalamaya çalışan mürek-
kepten yoksun divittir, inancın iman ile büründüğü vakurlu amaçsız bir tayftan ibaret 
gören ışıktan yoksun bir çift gözdür.

          Bana, vatanıma, kardeşlerime cephe tutan düşman bilsin, bu iradeyi kıracak 
güç ne yeryüzünde ne de kâinatta var! Olanları seyrederek gökte süzülen hilalin yanın-
daki yıldıza kavuştuğu an yollara, meydanlara, köprülere, vatanın her karış toprağına 
dağıldık biz. Önde arkada tek bir boş saf bırakmadan ayak bastığımız memlekete tu-
tunmaya, bu uğurda bir bir şehadet namazına, duaya durmaya başladık biz. Yüreğine, 
omzuna, koluna kızıl damlayan her şehidimizi sırtlayıp cennet komşularının yanına 
uğurladık içimiz kan ağlayarak. 15 yaşındaki Halil İbrahim’i de emanet ettik uğruna 
savaştığımız toprağa, 63 yaşındaki Akif de, 9 yaşındaki evladımız da gazi döndü vatan 
uğruna… 251 şehit, 2 bin 194 gazi verdik 15 Temmuz’a... 

Hangi asır bu kadar kızıl görünür yolumuz? 
Hangi ay bu kadar mahzun bakar temmuz? 
Türk’ün hangi ıstırabı bu geceye eş? 
Ve… Hangi gece bu kadar gururlu on beş? 
(Öznur DURAN) 

Atadan evladına mirastır vatan, bayrak, millet, dil, kültür. Canı pahasına koru-
mayı belletir, öğretir her ana baba evladına kadim emanetleri. Çünkü her biri bilir ki 
vatansız beka, milletsiz Ata olmaz! 

Bize bırakılan yadigârı koruyup kollamak en mühim vazifemiz, uğruna toprağa 
düşen canların hakkı var vatanın her bir köşesinde! Bu hakkı hem taşıyıp hem gözetmek 
adına tutacağız toprağın bekçiliğini, canından geçenlerin vatan kıldığı toprakların 
bekçiliğini. Bir de topyekûn duracağız her vakit her güçlüğün karşısında. Çünkü bir 
olana ne top işler ne tüfek...

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez 
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez 
(Mehmet Akif Ersoy) 
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Türkiyem

Pelda Defne Arslan
İzmir Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hilda Lokaç

Türkiyem, Türkiye'm güzel ülkem
Güzelliğiyle ün salmış ülkem
Ayasofya’dan Peribacaları'na
Efes’ten Truva Atı’na

Bu kadarıyla kalmamalı
Zaferleri de yazmalı
Kurtuluş Savaşı, Barış Pınarı
Malazgirt Savaşı, Kıbrıs Harekatı
İşte benim ülkem böyle
Sevmeyene laf eyle.
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Vatan Millet Uğruna

Rümeysa Damla Kırıcı
Antalya Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / İrfan Yaylalı

15 Temmuz gününde
Düşman saldırdı Türk’e
Şehit verdi bu ülke
Vatan millet uğruna

Göklere sığmıyordu
Şu gürleyen sesiyle
Düşmanları korkutur
O keskin ateşiyle

Şehitlerde nur gibi
Ateşlerde kor gibi
Yurdumu seviyorum
Gönlümdeki yar gibi
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Bir 15 Temmuz Gecesiydi

Rüya Terzi
Amasya Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Ayfer Turan

O karanlık gecede başladı her şey
Selalar gökyüzünde yankıyla duyuldu
Genç yaşlı, büyük küçük sokağa koştu
Ülkemizi zalim düşmanlardan korudu

Cumhurbaşkanı milleti sokağa çağırdı
Herkes kendini tankların önüne attı
Türk milletinin geleceği uğrunda
Millet kanını canını vatana bağışladı

Patlamalar karanlığı aydınlatıyordu
Kulaklarda çınlayan silah sesleri,
Karanlığın huzurunu bozuyordu
Millet ise düşmanın üzerine yürüyordu

Bir tarafta eli silahsız Türk milleti
Öbür tarafta korkak zalim ordusu
O zalim ordu geri çekildi, korktu
Çünkü bu darbenin belliydi sonucu

Türk milleti yılmaz, korkmaz
Düşmanlara hiç göz açtırmaz
Hain zalim ordusu bizi asla yıkamaz
Büyük Türkiye Devleti ebediyyen yıkılmaz
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15 Temmuz’da

Salih Ege Erol 
Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi 

Danışman Öğretmen / Mustafa Süt

15 Temmuz’da,
Bayrak düşmedi yerlere.
Çok şehit vermiştik o gece,
Onlar da ölmedi yaşıyor yüreklerde.

15 Temmuz’da,
Birlik, beraberlik vardı.
Tankları durdurmak için altına yatan,
Bir Türk milleti vardı.

15 Temmuz’da,
Bozulmamıştı birlik.
Çabalar sonucu düşmanı göndermiştik,
Biz yenilmez bir ülkeydik.
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15 Temmuz Destanı
Samet Alp Kuleyin

Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Cemil Şahin

Sarmış yurdumun her yanını hainler.
Ordunun içinde bile vardı soysuzlar.
Yazıldı kanla 15 Temmuz Destanı.
Halkımız vermedi darbecilere bayrağı.

Dalgalanıyor şanlı Türk bayrağı.
Taşıyor Türk halkı sancağı.
15 Temmuz’da vatan hainlere bırakılmadı.
Bu vatan öyle kolay kurtarılmadı.

Genç, yaşlı demeden herkes savaştı.
Meydanda, on beş yaşında çocuklar vardı.
Silah sesleri her yanı sardı.
Hainler Türk’ün boyun eğmeyeceğini anladı.
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Vatan Sağ Olsun

Seda Nur Çil 
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Songül Özel

Merhaba ben Seda Nur ÇİL. 12 yaşındayım. 15 Temmuz darbe girişimi 
yaşandığında ben henüz altı yaşındaydım. Ama o kâbus dolu geceyi hâlâ unutmadım, 
unutamadım. Ne tankların insanları ezip geçişini, ne Meclisimizin bombalanışını, ne 
aziz Türk halkının sokaklarda canla başla direnişini, ne de babamın bize veda ederek 
meydana gidişini… 

Evet, diyorum ya, babam veda etti hepimize ve gitti. Belki de bir daha dönmeye-
cekti, belki de yüzümüzü göremeyecekti. Ama o her şeye rağmen tüm Türkiye gibi tek 
bir şey düşünüyordu: VATAN!

Ertesi gün babam oldukça üzgün bir şekilde eve döndü. Belli ki şehitlerimiz ve 
yaşanan olaylar canını yakmıştı. Hemen televizyonu açtı ve hepimizin birden yüreği bir 
kez daha sızladı. Tam 251 şehit vardı. Bu korkunç bir sayıydı! Hepimizin ağzından aynı 
anda şu cümleler döküldü:

“Vatan sağ olsun… Şehitler ölmez, vatan bölünmez!”

Evet, bu milletin birlik ve beraberliği olduğu sürece bu vatan asla bölünmez. Bel-
ki bizler yaşımız itibariyle Çanakkale Savaşı’nı, 1. ve 2. Dünya Savaşı’nı veya Kurtu-
luş Savaşı’nı göremedik. Bizler, eğer Türk milletinin çabası ve direnişi olmasaydı belki 
de bu savaşlar kadar büyüyecek olan 15 Temmuz darbe girişimine şahit olduk. Eğer 
o gece canı pahasına mücadele eden milletimiz, ağlayan çocuklar, helalleşip kendini
sokağa atan ana babalar ve tabii ki de 251 tane kahraman şehidimiz olmasaydı şimdi
belki de kendi topraklarımızda esaret altında yaşıyor olacaktık. Hürriyetimiz elimizden
alınacaktı. Şimdiki gibi rahat uyuyamayacak, rahat konuşamayacak, rahat rahat sokağa
çıkamayacak ve en önemlisi de rahat nefes alamayacaktık.

En çok içimizi acıtan da bize bütün bunları yaşatacak olanların bu topraklar-
da yetişip, bu toprakların ekmeğini yiyen hainler olması. Ama kahraman şehitlerimiz 
ve gazilerimiz sayesinde, bu hainler emellerine ulaşamadan engellendi. Allah o kâbus 
dolu günleri bir daha bu millete yaşatmasın. 

Bütün gazi ve şehitlerimize sonsuz şükranlarımla…
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Birlik Vakti

Selen Koçak
Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hacer Moduk

Birlik günü
Dirlik günü
Geldi o millet günü
Şanlı milletin zafer günü
Tıkandığında köprüler
Akın ettiğinde hainler
Minik yürekleri, temiz kalpleri
Kapladı korku her yeri
Sokağa dökülen halk
İleri atıldı yiğitler gibi
Koca tanklara, silahlara 
Etmeyiz aldırış
Türk olmak ayrıcalık
Türk doğduk, hür öleceğiz
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Bu Gece

Selin Daşdemir
Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Yeşim Oğul

Bir yaz gecesi… Gökyüzünün rengi siyaha yakın bir lacivert ve ay ışığının yarat-
tığı o güzelim parıltı, sokakları ve yolları aynı güneşin sabah saatlerinde yaptığı gibi, 
sadece çok daha nazik ve tembel bir şekilde aydınlatıyor. Ülkemin semalarında dolaşan 
tatlı bir meltem var, bu rüzgâr şehirden şehire, ilçeden ilçeye gidiyor ve gittiği her yerde 
herkese selam vermeyi unutmuyor. Kimisi gecenin bu vaktinde evinde ailesi ile birlikte 
salonda oturmuş muhabbet ediyor, kimisi tatlı uykularda sonsuz rüyalar görüyor, kimisi 
ise yatağında veya koltukta düşüncelere dalmış bir şekilde oturuyor, uyuyamıyor… Bu 
gecenin herkes için farklı bir anlamı, farklı bir anısı var şu anda. Fakat kısa bir süre 
sonra, bu gecenin anısı herkes için ne yazık ki aynı olacak. 

Bu gece, güzel ülkemin şanlı milleti için birer ihanet ve korku gecesiydi. Gecenin 
karanlığı artık insanı bir battaniye gibi değil, boğazına uzanan düşman bir el gibi sarıyor, 
ayın huzur veren ışığı artık sokakları değil ülkemizin içinde saklanan hainleri aydınlatıyor, 
resmen onları gün yüzüne çıkarıyordu. Esen rüzgâr artık geçtiği mahallelerdekilere se-
lam vermekle kalmıyor, telaşla ulaşabildiği herkesi bir milli savunmaya çağırıyor, uluyor 
ve uğulduyordu. Böyle bir gecede uyanık olma bahtsızlığını gösteren vatandaşlar için 
bu anlar, herhalde bir dostun ihanetine benzerdi. Öyle ki kendi kardeşimiz bellediğimiz 
insanlar, aslında vatanımızın arkasından korkunç işler çevirdiklerini ve bu gecenin de 
bu ihanetlerinin en büyük kanıtı olduğunu bize açık açık söylüyorlardı. Uyuyanlar ise 
kim bilir, belki de rüyalarında hissetmişlerdi olacak iğrenç şeyleri ve sevimli rüyalarının 
yavaş yavaş bir kâbusa dönüşmesinden dolayı onlara seslenen millet çağrısını duyup 
uyanmışlardı. 

Bu gece milletimiz, tarihinde bir kez daha kendi ruhlarının sesini duymuş ve 
vatanlarını korumak için evlerinin rahatlığından uzaklaşıp sokaklara dökülmeye 
başlamışlardı. O anlarda kendi uçaklarımız ve kendi tanklarımız, bizi korumak için 
yeminli o metalden titanlar; bu sefer bizim üzerimize yönelmişlerdi. Artık bizi koruyan
sadık dostlar değil, ülkeyi parçalamak için kontrol edilen canavarlardı onlar. Fakat 
tankların metalden bedenleri her ne kadar aşılamaz gibi dursalar da, soğuk tenleri 
ve ürkütücü bakışları ile en cesur insanı bile sindirseler de kendi vatanını savunma 
derdinde olan Türk milleti için ezilmesi gereken bir karıncadan farkları yoktu. Korkusu-
zca, asla beklemeden ve asla geri dönmeden karşı koyduk bu canavarlara. Elimizde al 
rengiyle Türk bayrağı, hainlere kim olduğumuzu hatırlattık.
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Bu gece, kadını erkeği, yaşlısı genci artık tek bir varlıktı. Çünkü hepsi tek bir 
amaç çevresinde bir araya gelmiş ve hepsi aynı kırmızı rengi, bayrak rengini, savunmak 
istiyorlardı. Bu hedefleri yönergesinde, kimisi çok sevdiği o kırmızı renge bile büründü. 
Bu şehitler, kan kırmızı olmaktan çekinmediler, onlar vatanlarını savundukları gerçeğini 
bile bile yüzlerinde bir tebessüm ile gözlerini kapattılar.

Bu gece o şehitler ve daha niceleri sayesinde bu ülke bir kez daha bir araya gel-
di ve bu gece sonlanıp sabahın ilk ışıkları ufuktan parlamaya başladığında, hepimizin 
gönlünde aynı kırmızı rengin aşkı vardı.
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15 Temmuz

Selman Yiğit Temiz
Kütahya Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen  / Arzu Yiğit

Darbe yaptı hainler
Türk halkını bilmezler
Ülkeyi yıkarız derler
Türkler izin vermezler

Bombaladılar katiller
Türk halkını bilmezler
Ankara’yı yakarız derler
Türkler izin vermezler

Saklandılar korkaklar
Onlar kan kokarlar
Ülkeyi yönetiriz derler
Türkler izin vermezler.
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Atalarımızın Emanetine

Selvi Eroğlu
Gümüşhane Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Gürbüz Ataman

Karanlık gecede bir hilâl uğruna,
Gözlerini kırpmadan ettiler feda.
Kimisi çocuktu, kimisi baba.
Geçit vermedi, siper oldu yurduna.

Öğretmendi birisi öğretecekleri vardı.
Yeni nesil onun ellerinde doğacaktı.
Genç bir talebe doktor olacaktı.
Önce vatan diye yola çıktılar.

Hainler sarmış vatanı durulmaz elbet.
Evde çocuklar Allah’a emanet.
Sokaklara çıkınca sen bizi seyret.
Gün doğumu yakındır yeter ki sabret.

Alnı secdede gözlerinde yaş.
Şehadet şerbeti içmeye susamış.
Allah nidalarıyla yollara çıkmış.
Zafer gün doğmadan bizimdir.

Milletin iradesinden yüce güç mü var?
İman dolu göğsünden aksa da kanlar.
Vatan uğruna toprağa düşse de canlar.
Dönmeyiz doğru bildiğimiz yoldan.

Çoluğu çocuğu geride bırakmış,
Her karış toprağı kanla sulanmış,
Bu vatan atamızdan bize emanet,
Şehidim hakkını bize helal et.
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Şehit Kanıyla Islanmış Topraklar

Semih Erdin
Çorum Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Firdevs Darmancı

15 Temmuz gecesinin ilk saatleriydi. Sıradan bir yaz gecesi, normalin dışın-
da bir şey sezilmiyordu. Derken askerler döküldü sokaklara… Büyük şehirlerde 
bazı şeylerin ters gittiği belli oluyordu yavaş yavaş, fakat hâlâ muammaydı bunun 
nedeni… Ta ki bildiri yayınlanana dek:

-Silahlı Kuvvetler yönetime el koymuştur. Vatandaşın güvenliği için sokağa
çıkma yasağına hassasiyetle uyunuz.

Bu işi gizli kapaklı halletmekti gayeleri; fakat halk izin vermedi, sokaklara 
döküldü çoluk, çocuk, yaşlı demeden. Silahsızlardı hepsi; topları, tüfekleri yoktu. 
Ama din ve vatan sevgisiyle dolu yürekleri vardı. Vatan söz konusuysa, gerisi tefer-
ruattı ne de olsa.

Meclise, TRT’ye, Komutanlıklara, MİT’e ve daha birçok noktaya saldırdılar. 
Bombalar patladı, tanklar köprüleri işgal etti. İnsanlar canları pahasına tankların 
önünde duruyor, tekbir sesleri her yerden duyuluyordu. Milyonların ayak sesi he-
likopterlerin gürültüsünü, ateşlenen topları bastırıyordu. Havanın rengi artık siyah 
değil, ateş kızılıydı. Her an şehitler veriliyordu. Korkmuyorlardı ölümden, aksine 
daha cesaretlilerdi.

Saatler süren mücadeleden sonra güneş, yüzünü göstermeye başladı. Bu 
sadece bir günün değil; bir kurtuluşun, bir zaferin, bir destanın doğuşuydu. Vatan-
daşın azmi boşa çıkmamış, darbe girişimi engellenmişti. Bu vatan Türk vatanıydı, 
toprağındaki kan şehitlerindi ve öyle de kalacaktı.
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Darbe Gecesi

Serra Sözer
Zonguldak Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / İrfan Aydın

15 Temmuz gecesi,
Duyuldu sela sesi.
Kesildi herkesin nefesi,
Kaçtı ülkemizin neşesi.

Zorla konuştu spiker,
Anlattı olanları birer birer.
Halk döküldü sokağa teker teker,
Kaçın darbeciler bu darbe burada biter.

Yazdık yine bir destan,
Bir hikâye çıktı her yastan.
Genç, yaşlı her yaştan,
Türk milleti çok güçlü dağdan, taştan.
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Korkma

Simay Ece Duman 
Diyarbakır Kayapınar Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Leyla Aküzüm

Onlar dönmeyi hiç düşünmediler. Kınalı kuzularını, yavrularını, gözbebekle-
rini gururla yolladılar cepheye. İşte bizler, Çanakkale'de “Ölmek var, dönmek yok." 
diyen şehitlerin çocuklarıyız. 15 Temmuz, Çanakkale ruhunun yeniden canlandığı 
gündür.

15 Temmuz, Türk milletinin vatanına olan sevgisini ve bağlılığını tüm dünyaya 
bir daha göstermiştir. “Vatan bölünmez, şehitler ölmez." anlayışının ne kadar canlı 
olduğunun kanıtıdır, o gün.

Türk milleti 15 Temmuz gecesinde tek yürek olmuş, milli birlik ve beraberlik 
içinde vatanına sahip çıkmıştır. O gece halk; kadın, erkek, yaşlı, genç demeden 
sokağa çıkmış, kendi canını ortaya koymuştur. Darbeciler, vatan hainleri, düşman-
lar görmüştür ki bizlerin en önemli ortak değeri vatandır. Bu vatan bizlere Nene 
Hatunların, Şerife Bacıların, Seyit Onbaşıların emanetidir. Bizler, onların emanetine 
her daim sahip çıkacağız. Çünkü çok iyi öğrendik; egemenliğin kayıtsız, şartsız mil-
letin olduğunu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hainlerin pusuda beklediğini bildiği için bizlere 
seneler önce birinci vazifemizi söylemişti: ”Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cum-
huriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” 15 Temmuz gecesi, Türk istik-
balinin evladı aziz vatana kasteden düşmana dersini verdi ve birinci vazifesini ye-
rine getirmiş oldu.

Mehmet Akif çağırıyordu uzaklardan "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür 
yaşarım.” ve "Korkma!” diyordu. Çünkü zafer, korkmayan Türk milletinindi.
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Kapkara Gecenin Ardından (15 Temmuz) 

Sudem Duran
Sinop Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Ali Yıldız

Tarih: 15 Temmuz 2016… 
Düşmana “Dur” dedi, vatan: 

“Beni işgal edemezsin! 
İstiklâlimi ve istikbalimi, 
Benliğimden ayıramazsın! 
İman ile hür halkımı 
Esarete mahkûm edemez, 
Ulusumun cesaretini, 
Boyunduruğa vuramazsın! 
Ben, özgür olunca vatanım. 
Ben, üstümde binlerce kahramanla benim. 
Ben hürüm. 
Benden beni alamazsın! 

Benim tanklara yürüyen korkusuz bir halkım var. 
Benim yurdumu parçalara bölemezsin. 
Benim vatanımda okunan ezanı susturamazsın. 
Sen beni işgal edemezsin makûs düşman! 
Benim Ömer Halis’im var onlarca kurşuna göğüs geren. 
Yılmayan halkım var vatan sevdasından. 
Sen benim damarlarımda akan asil kanı durduramazsın! 
Sen beni ele geçiremezsin makûs düşman!” 

Ve 16 Temmuz sabahı… 
Kapkara gecenin ardından 
Pırıl pırıl doğan güneş… 
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O Gece

Sueda Gül Yılmaz
Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Nazlı Saluk

Neler oldu o gece?
Hani var ya basmakalıp bir cümle:
“Anlatılmaz yaşanır” diye
İşte o gece, öyle bir gece,
Neler olmadı ki o gece…

Kurşunlar alev olup yağdı üstümüze,
Yürüdü halkım tankın üstüne üstüne,
Milletim imanını siper etti göğsüne,
Hainler şaşakaldı böyle bir cesarete.

Bizim tanklarımızdı kullandıkları.
Bizim tüfeklerimiz, bizim teçhizatımız
Bizim, bizim… bizim dediklerimiz saldırdı.
Zor geliyor söylemesi,
Zor geliyor tüm bunları anlatması,
Zor, çok zor ama gerçek.

Küçük kız sormayacak mı annesine?
“Babam, ağabeyim nerede?” diye
Nasıl söyleyecek ki annesi nasıl?
Babanla ağabeyin şehit oldu,
Bir hain kurşununa kurban oldu.
Nasıl anlatacak ki! 
Kendi askerinin kendine silah çektiğini,
Kendi tankı altında ezildiğini,
Kör bir kurşunun vücudunu deldiğini!

Onlar vatan için can verenlerdir.
Onlar birer Ali, Osman, Ebubekir ve Ömer’dir.
Onlar Hamza yüreklidir.
Onlar Abdullah, Erol, Ömer Halisdemir’dir.
Merak etme onlar şimdi cennettelerdir.
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15 Temmuz’da…

Şevval Özdemir 
Konya Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Seyfettin Uysal

15 Temmuz neden önemliydi? 15 Temmuz'un milli dayanışmadaki rolü neydi, 15 
Temmuzda neler oldu?

15 Temmuz bizim için Türk milletine, vatanımıza karşı düzenlenmiş bir 
kalkışmadır. Ama işin diğer tarafında şu gerçekler vardı; gece çocuğunu yatakta 
uyurken bırakmış anneler, babalar, belki bir sabah annesiz babasız uyanan çocuklar; 
gece sela sesleriyle uyanmış insanlar ve hayallerini vatanı için geride bırakmış gençler. 
Bu vatansever insanlardan kimi şehit olmuştu, kimi gazi, özgür, bağımsız bir vatan ve 
gelecek uğruna. Ve bu insanların bir ortak özelliği vardı, hepsi geride bir şeyler bırak-
tılar: Kimileri çocuklarını, kimileri ailelerini, kimileri ise geleceklerini. Olayın ciddiyetini 
kavramak için o günü bir hatırlayalım: Meydanlarda, köprülerde; içinde kalbine vatan 
sevgisi aşılanmış binlerce insan. Vatanı için kendini, ailesini, canını, geleceğini, ha-
yallerini, olacakları ve olabilecekleri hiçe sayan insanlar. Her meslekten, her türden 
insanlar. Bu farklı fikirlerde, farklı inanç ve farklı görüşlerde olan ama bir vatan için 
birleşen vatansever insanlar. Bu kalkışmanın gerçekleşme ihtimaline bile dayanama-
yacak vatansever insanların yazdığı bir destandı. Bu destanda hayallerin üstünde bir 
gayret bir vatan sevgisi bir özveri vardı.

Karanlık bir günün ardından yeniden umuda, aydınlığa, bağımsızlığa uyandı 
insanlar. Ve bu insanlar bu yolda kendini feda eden vatanseverleri asla unutmayacak.
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Aziz Şehidim

Şevval Yenel
Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Eser Kahraman

Aziz Şehidim,

Gönülden gönüle köprüler kurulurmuş mesafeler uzak olsa da. İnsan bir kere 
yazdı mı gizleyemez kendini. Kahramanım, sana yazıyorum, yazıyorum çünkü en kalbî 
hislerimi taşıyacak bir köprüdür artık bu mektubum. 

Şanlı al bayrağımızda kanın, aziz vatanımızda adın, yüreklerimizde şanın var 
artık. On iki yaşında, gelişen Türkiye'nin huzur dolu çocuklarından biriyim siz şehit-
lerimiz sayesinde. Niğdeliyim ve Niğdeli olmanın haklı gururunu seninle bir kez daha 
yaşıyorum. Adını okullara, üniversitelere verdiler o geceden sonra. Binlerce bebeğe 
Ömer adını koydular; imanları “Ömer”, vatan sevgileri “halis”, cesaretleri “demir” gibi 
olsun diye.

Korktum evet korktum o gece. Bu aziz vatanımın hainlerin kirli elleriyle kirlen-
mesinden, bağımsızlığımızı, demokrasimizi kaybetmekten korktum. Fakat ümitsiz 
olmadım hiç, imanlı insana ümitsizlik yakışmazdı. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 
Allah’uTeâla buyuruyordu: “Lâ tahzeninnallâhemeanâ!” Hüzünlenmedik, ümitsizliğe 
kapılmadık. Allah’ımızın bizimle beraber olduğuna inanıyorduk. Senin gibi koca yürekli 
adamların çıkıp şehadet şerbetini kana kana, seve seve içeceğini; aziz milletimizin tıpkı 
Malazgirt’te, İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de olduğu gibi bir destan yazacağını elbet 
biliyorduk.  Aldığın bir emri cesaretinle katık yapıp hainlere geçit vermedin, veremezdin. 
O karanlık gecede kulaklarında bir ses yankılandı: “O haini vur Ömer!”. Emir büyüktü, 
emir kutsal… Bu ses, Zekâi komutanın sesi değildi sadece; başkomutanımız, aziz mil-
letimizin sesiydi belki de. Emri aldığın gibi, atıldın vazifene. Bir dirilişin sembolü oldun 
yüreğimizde.  
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Hainler boş durmuyor bu günlerde, yine saldırıyorlar bu güzel ülkemize. Baş-
komutanımız, cumhurbaşkanımız, “Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyecek-
siniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi 
yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyecek-
siniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız." diye dünyaya haykırıyor. Evet, hep bir-
likte, tek yürek olup biz de haykırıyoruz; “Başaramayacaklar, bizleri bölemeyecekler, 
bayrağımızı indiremeyecekler, ezanlarımızı susturamayacaklar!” 15 Temmuz’dan son-
ra daha bir kararlı ve inançlıyız artık şehidim.

Hainler… Nerden bilebilirlerdi ki, halkın üzerinde bir güç tanımazdı bu millet. Ge-
rekirse dağları yırtıp, enginlere sığmaz, taşardı. Esareti tanımaz, gerekirse bin destan 
daha yazardı. Elde bayrak, dilde vatan, kalpte imanla tankların önüne yatar; hainlerin 
mermilerine meydan okur. Gerekirse can verir şehit olur; yaşarsa gazi… “Hakimiyet 
milletindir, ben Asımın nesliyim!” der, çiğnetmez hiç namusunu.

Şehidim, 15 Temmuz bir milletin direnişi, dirilişi, bir ruhun uyanışıdır artık. Niğde-
li Ömer, İstanbullu Erol, Adanalı Mehmet ve Ahmet, Erzurumlu Oğuzhan, Samsunlu 
Özcan… Siz şehitlerimiz güzel peygamberime komşusunuz ve ölmediniz. Zira Rabbim 
ayetinde:  “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin 
siz anlayamazsınız.” buyuruyor.

Okul sıralarında izinizden gidecek binler kahraman Ömer’ler yetişiyor. Tek vücut 
olup geleceğimize, demokrasimize sahip çıkacağız. Gözün arkada kalmasın, emanetin 
emanetimizdir artık. Unutmadık, unutturmayacağız.
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Millî Birlik Destanı

Şükran Özgül
Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Nurhan Varlı

En karanlığıydı gecelerin…  Tarihi, şanlı zaferlerle bezeli bir milletin yaşayabi-
leceği en karanlık gece. Kendi tankıyla, topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla ve en acısı da kendi 
askeri bildiklerinin eliyle sürüklenmişti güzel vatanım karanlığa. Hiç acımadan bom-
balar fırlatanlar, kalabalığın üstüne yağmur gibi mermi yağdıranlar bu vatanın her türlü 
imkânından faydalanan ama haince düşmanlık besleyenler olunca daha da zorlaştı her 
şey. Varlıkları ile hepimize güven veren, düşmanlarımıza korku salan tanklarımızın, 
uçaklarımızın böyle haince bir planda bize karşı kullanılması vatan aşkı ile dolu mille-
timizin yüreğinde bombalardan daha derin izler bıraktı. 

İnce ince dokunan bu ihanet planında unutulan bir şey vardı: Bu şanlı millet ölümü 
göze alır ancak vatanını sahipsiz bırakmazdı. Çanakkale’de yedi düvele kafa tutan, mil-
li mücadelede düşmanları geldikleri gibi geri göndermesini bilen o ruh değişmemişti. 
Nene Hatunların, Seyit Onbaşıların torunları birkaç haine teslim etmeyecekti vatanını. 
Düşmana karşı tek yürek olmasını bilen bir milletin vatanını savunması için karmaşık 
planlara da ihtiyaç yoktu elbette. Semalarda yankılanan selalar bu ihanet gecesinin 
karanlığını bir kutlu destana çevirmek üzere davet ediyordu vatan evlatlarını. Davete 
icabet etmek gerekirdi elbette. Dakikalar içerisinde meydanlar, köprüler, sokaklar vatan 
sevdalıları ile doldu. O güzel insanlar hainlerin karşısında etten duvar örmekte tereddüt 
bile etmediler. Çanakkale’nin geçilemez olduğunu bütün dünyaya gösteren bu millet, 
vatana göz diken hainler için bu toprakların her bir karışının bir Çanakkale olduğunu 
ispatlıyordu dosta düşmana. 

      Karanlıklar parçalanıp şafak söktüğünde şanlı bir destanın kahramanları minnet 
dolu gönüllerimizde yerlerini almışlardı. Hainlerin başını keserek onlara en büyük dar-
beyi indiren ve vücuduna isabet eden otuz kurşunla şehit edilen Ömer Halisdemir, Göl-
başı’nda şehit edilen polislerimiz, evladı ile birlikte şehit edilen babalar ve daha niceleri 
uğruna can verdikleri vatan toprağına emanet edilirken tarihimizin şanlı sayfalarına 
isimleri altın harflerle yazılmıştı çoktan.

    İman dolu göğsümüzde söndürdüğümüz bu ihanet ateşi uzaklaştırılırken afa-
kımızdan, düşmanlarımız bir kez daha görmüşlerdi bu milletin gücünü. Umutla yarın-
lara bakarken dilimizde aynı dua var şimdi: Allah bu vatana bir daha böyle karanlık 
geceler yaşatmasın.
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15 Temmuz Akşamı

Taha Utan
Gaziantep Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Muzaffer Çağrıcı

Bir temmuz gecesi ülkede herkes evinde sessiz sakin otururken her kanalda 
darbe girişimi başlıklı haberler çıkıyordu. Halk daha neyin ne olduğunu anlamamışken 
havada uçak seslerinin ardı arkası kesilmiyordu. Tanklar akın akın yoğun caddelere 
gidiyordu. 

Daha sonra halk artık olayın ne olduğunu anlamıştı ve yavaş yavaş sokak-
lara inip birlik ve beraberlikle direnmeye başlıyordu. Tankların ardı arkası kesilmeyen 
gecede halk yoğun kalabalıklarla caddelerde toplanıp el ele kol kola verip direniyordu. 
Uçaklar da o halka bombalar yağdırıyordu. Haberini yapmak isteyen haberciler çok zor 
anlar yaşıyordu. Halk o gece saatlerce canını hiçe sayarak durmadan tankların üze-
rine adeta yatıyordu. Ölüm ne demek bilmeksizin kendilerini tank mermilerinin önüne 
atıyorlardı. 

Gece geç saatlerde artık köprüleri de kapatmışlardı. Hainler halka saldırmaya 
ne kadar devam etseler de halk tankların üzerine taş ve sopalarla yürüyordu. Darbeci-
ler ise haber kanallarını basıp bu darbe girişiminin kötü bir şey olmadığını, memleketin 
geleceği için gerekli olduğunu zorla söyletiyorlardı. Bir taraftan kanlar dökülürken diğer 
taraftan masumiyet nutukları atılıyordu. Çok geç saatlere kadar devam eden durum 
halkın atalarında aldığı mirasla ülkeyi kimseye bırakmayacağını göstermesiyle sona 
erecekti.

Darbeciler artık bu ülkenin evlatlarının ülkeyi kimseye bırakmayacaklarını an-
layıp teslim olmaya başlamıştı. Bu ülkenin askeri, polisi kendi arkadaşlarına teslim 
oluyordu. Böyle bir tablo düşmanla savaşmaktan daha kötüydü. Hainle savaşmak 
düşmanla savaşmak daha acı vericiydi. Bundan dolayı nöbetler başladı. Kimin ne ya-
pacağı belli olmayan bir ortamda nöbet tutmaktan başka çare yoktu.

Yaşamayanlar inanmayacaktır ama bütün bunlar rüya değildi. Bu defa dar-
be en yakınımızdan, en güvendiklerimizden gelmişti. Ama her zamanki gibi geri 
püskürtülmüştü ve her zaman da püskürtülecekti.
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Şanlı Direniş

Tuğba Göçbaşı 
Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Çiğdem Doğan

O gün kalpler beraberdi
Şanlı bayrak ellerdeydi
Anaların içi kan ağlıyor
Pencerede evlatlarını bekliyordu gözleri

Herkes canını dişine takmış
Vatanı sahiplenmişti
Hainlerin önüne geçmiş
Bu vatan bizim demişti

İşte tanklar Boğaz'ı geçerken
Önüne serilmişti nice yiğitler
Sel gibi akmıştı kanları
Yine de vermediler bu vatanı
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Korkun! Korkun!

Tuğba Hüsne Yılmaz
Ankara Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Bünyamin Oğuz

Korkun, korkun düşmanlar!
Biz varız karşınızda.
Tüm Türkiye burada,
Duruyoruz karşınızda.

Korkma, korkma ey Türk!
Vatanın için şehit olmaktan.
Durma, yılma, pes etme!
Düşmana karşı koymaktan.

Bize düşman olsalar da,
Bizdenmiş görünüp hain kalsalar da,
Biz buradayız, burada!
Geçemezler bizi asla.

Dost gibiydiler,
İçimizde haindiler,
Bir anda belirdiler,
Ama yine yenemediler.

Korkun! Korkun! Yılmayacağız, 
Şehit olsak da, gazi olsak da,
Ey düşmanlar, düşmanlar!
Türkler var karşınızda.

Ey dost gibi görünenler!
Hainler! Hainler!
İçimize sinenler,
Hainler! Hainler!
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Biz Buradayız

Tuğba Hüsne Yılmaz
Ankara Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Bünyamin Oğuz

Yıl 2016, 15 Temmuz darbe gecesi… İkizim Tuana ve ben henüz beş yaşınday-
dık. 15 Temmuz’dan birkaç gün önce Ordu’daki köyümüze gitmiştik. Ankara’dan Or-
du’ya gitmek de hiç kolay değil tabi. Türk Hava Kuvvetleri’nde görev yapan babam, bi-
zim ısrarlarımıza dayanamayıp bizi köyümüze götürmüştü. İkizim Tuana ile köyümüzde 
çok güzel vakit geçirmiştik. Orada birkaç gün kaldıktan sonra tekrar Ankara’ya döndük. 
Babamın izni henüz bitmemişti.  15 Temmuz 2016 Cuma günü. Babamın işi gereği her 
zaman yakıtlarını doldurup yorgun bir şekilde evimize geldiği uçaklar, hainler tarafın-
dan kullanılmıştı. Ankara’da neredeyse her yer ateş altındaydı. Bomba seslerinden 
çok korkmuştuk. Bu durumdan habersiz, sürekli ağlayan ben ve ikizim Tuana ne ka-
dar korkmuştuk, ne üzülmüştük bir bilseniz. “Babacığım, neler oluyor?”diye sorduğu-
mu hatırlıyorum. Babamın yüzündeki kızgınlığı, bakışlarındaki o üzgün hali gözümün 
önünden hiç gitmiyor. Vatan için o an canını feda edebilecek durumda olduğunu his-
sedebiliyordum.

Babamın içinden geçenleri sanki ikizim Tuana ve ben de hissedebiliyorduk. Sa-
bahın erken saatlerinde kalkar, işine gider, gün boyu çalışır. Şimdi ise kendi elleriyle 
–işi gereği- yakıt doldurduğu F16’lar hainler tarafından güzel vatanımızı bombalamak
için kullanılıyordu. Vatan hainlerinin bu darbe girişimi benim ve ikizim Tuana’nın gön-
lünde derin yaralar açmıştı. Bir asker kızı olarak şunu haykırıyorum: Vatanın bölünmez
bütünlüğüne kasteden hain terör örgütü mensupları dost gibi görünerek içimize girmiş
olabilirler. Vatanımızın huzurunu bozmuş olabilirler. Onlarca insanımızın canına kastet-
miş olabilirler. Fakat bu millet burada! Bu devlet burada! Vatanımız için canlarını seve
seve verecekler burada! Ey hainler! Ey düşmanlar! Dinleyin beni! Duyun ikizim Tua-
na ve benim sesimizi! Bizi bölemezsiniz. Bizi bölmenize asla izin vermeyiz. Gerekirse
hepimiz ya şehit oluruz ya gazi. Ama bu güzel vatanımızı size vermeyiz!

Korkma ey Türk! Durma, yılma düşmana karşı. Şehitlik senin için Allah katın-
da en yüksek mertebe. Yerin cennet ey şehit! Sizlerin hakkı ödenmez. Geleceğimizi 
sizler kurtardınız. Şimdi ise sıra bizde. Hainler şunu iyi bilin. Her ne şartta olursak 
olalım canımızı vatanımız için feda ederiz. Can nedir ki! Bugün varız, yarın yokuz. Ama 
vatanım! Sonsuza kadar koruyacağız. Türk çocukları olarak bütün kalbimizle söz veri-
yoruz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriye-
ti’ni korumaya, yaşatmaya ve geliştirmeye söz veriyoruz.

239



Vatanı Kurtarmak

Tuğra Kerem Kaya
Kocaeli-Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Murat İlhan

Şehit Ömer Halisdemir’in anısına 
Ben gidiyorum ana,  
Şu vatan uğruna, şehit olmaya!
Beni sakın unutma baba,
Gidiyorum vatanı kurtarmaya!

Ben istiyorum baba,
Şu vatan uğruna, yola yatmaya!
Ben gidiyorum ana,
Vatan toprağına sahip çıkmaya!

Ben gidiyorum ana,
Şu özgür vatan uğruna!
Ben ölüyorum ana,
Bu güzel cennet uğruna!

Hangi silah karşı koyacak ana,
İmanla çarpan vatan evladının kalbine !
Ben gidiyorum baba 
Vatan uğruna şehit olmaya

Ben gidiyorum ana,
Şehitlerin yanına, millet uğruna!
Beni hep hatırla,
Özgürce dalgalanan şanlı  bayrakta!
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15 Temmuz: Sözün Tutulduğu Gün

Turkuaz Hayali
Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Kudret Kurak

Türkiye; üzerine onlarca savaş yapılmış, mücadele edilmiş, bayrağını yüzbin-
lerce şehidin kanından alan, cesur ve fedakâr bir milletin bölünmez yuvasıdır. Türk mil-
leti hürdür; Hürriyetini elinden almak, birlik ve beraberliğini bozmak, ülke bütünlüğünü 
bölmek isteyeceklere karşı vatanını canı pasına korumaya ant içmiştir. Türk milleti son-
suz bir vatanseverliğe sahiptir. Bunun bir kanıtı ise; 15 Temmuz gecesi bütün milletin, 
genç- yaşlı, anne- baba, doktor, avukat demeden, ülkeyi bölmek ve milletin bağımsı-
zlığını elinden almak isteyenlere karşı hiç tereddüt etmeden al bayrağına sarılarak 
meydana çıkmış ve tanklara, paletlere; kötü niyetli yüreklere, gözünü hırs bürümüş 
vatan hainlerine karşı tek yumruk olmuş, cesurca göğsünü siper etmiş olmasıdır.

15 Temmuz 2016’da, Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda oluşan o kutsal mü-
cadele ruhu yeniden canlanmış;Türk milleti, ülkesinin hem içinden, hem dışından kay-
naklanan kötülüklere, ülkenin geleceğini yok etmek isteyen düşmanlara karşı kahra-
manca direnmiş, geçit vermemiştir. O gün ülkemizi bölmek, demokrasiyi, millet iradesini 
çiğnemek, milletin hürriyetini, huzurunu ellerinden almak istemişlerdir. Ancak milletin 
güçlü iradesi ve o gün ülkesi için korkusuzca canını ortaya koyup yüreklerimize ve şanlı 
tarihimizin unutulmaz sayfalarına yazılan kahramanlar sayesinde bu vatanın sahipsiz 
olmadığı, azimle, mücadeleyle, umutla ve fedakârlıklarla alındığı, bir daha da verilmey-
eceği herkese gösterilmiştir. 15 Temmuz, Mehmet Akif Ersoy’un “Ben ezelden beridir 
hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel 
gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.” dizeleri-
nin bir kere daha hayata geçmiş halidir. O gün halk vatanı, bayrağı, istikbali, demokra-
sisi, milli iradesi uğruna maddi manevi her şeyini geride bırakmayı göze almış ve her 
yerinden bomba ve silah sesleri yükselen Ankara’da, İstanbul’da, şehir şehir Anado-
lu’da Türk milletinin bölünemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Hatta bölünmelerini 
isteyen hainlerin aksine tek bir kalpte toplanmıştır.

O gece yaşananları unutmayacağız. Görev ve sorumluluklarımızın farkındayız.
“Ey Türk’ün büyük Ata’sı! İstiklâl ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde 
bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damar-
larımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz.” 
diyen bir milletin sözünü tuttuğu tarihtir 15 Temmuz… İlelebet de sözümüzü tutacağız.
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Türkiye Aşkına

Tusem Alınak
Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Çağrı Bağbars

Ne güzeldir vatanımız
Mücadele verdi Ata'mız
Şehit oldu babamız
Türkiye Aşkına

Borçlandık vatanımıza
Teşekkür et Atam'a
Ya olmasaydı ne yapardık
Türkiye Aşkına

Nice gaziler, şehitler
Feda etti canını
Savundu vatanını
Türkiye Aşkına

15 Temmuz önemine
Cennet vatanın değerine
Feda olsun canımız
Türkiye Aşkına

242



15 Temmuz

Verda Geloğlu
Kilis Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Neslihan Açıkel

15 Temmuz 
Ülkemizin ikinci acısı
Vatanımız için ölüme
O geceden davet geldi.
Geceden sabaha,
Herkes vatan uğruna
Bütün insanlar
Sokaklarda.

Genci, yaşlısı, çocuğu
Herkes ihanet altında
Neler oldu, neler bitti derken
Zarar kapıda.

251 şehit
2734 gazi
Canlarını vererek
Bu nice vatanı kurtardı.

Herkes çocuğum var, okulum var demedi
İşlerini bırakıp direndiler
Ölümle yarışıldı
Olay kabusa dönüştü.

Bu olay cümlelerle anlatılamaz
Vatanımız ellere verilemez
Bağımsızlığımız bitirilemez
Bayrağımız indirilemez!
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  Vatan Bir Sevdadır 
Biz de Vermeyiz Hain Ellere

Yağızalp Yayın
Tekirdağ Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mehmet Doruk Baytur

Merhaba, ben Yağızalp! Siz bana kısaca Yağız diyebilirsiniz. Trakya kızanıyım 
ben, Tekirdağlıyım! Özü-sözü birdir buraların insanının. Çalışkandır, zekidir Trakyalılar. 
Vatan denildiğinde güm güm diye heyecanla çarpar kalbimiz. Bir de vatansa söz 
konusu olan akan sular durur bizler için. İşte bugün size vatanımıza hain teröristlerin 
saldırdığı 15 Temmuz 2016’da yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmak istiyorum. 6 
yaşındaydım o zamanlar. Dünyayı yeni yeni keşfediyordum. Çikolatanın, çilekli don-
durmanın, birbirinden güzel meyve ve sebzelerin tadını alıyor, tatillerde denizde saat-
lerce yüzüyordum. Futbol oynamayı çok seviyor, yorulunca günebakan çitliyordum hiç 
durmadan. 

2016 yılının Temmuz ayı oldukça sıcak geçiyordu. Akşam bile sıcak oluyor, 
boncuk boncuk terletiyordu hepimizi. İşte bu sıcak akşamlardan birinde, 15 Temmuz 
akşamı,  ailece yemeğimizi yedikten sonra televizyonun karşısına geçtik. Babam gü-
zel bir program bulabilmek için kanalları dolaşmaya başladı. Sonunda güzel bir aile 
filmi yakalamıştık. Keyifle izlemeye başladık. Biraz izledikten sonra reklamlar başladı. 
Babam da diğer programlara bakmak için kanalları değiştirmeye başladı. Haber kanal-
larından birine gelince durdu. Canlı yayın vardı. Boğaziçi Köprüsü'nü gösteriyordu. 
Köprünün üzerinde eli silahlı askerler vardı, oraya getirdikleri kamyonlarla yolları kapat-
mış kimseyi salmıyorlardı. Arabalar uzun kuyruklar olmuştu. Kimse evine gidemiyordu. 
İnsanlar neler olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Biz de televizyon başında yaşananları 
çözmeye çalışıyorduk. 

Babam tekrar kanalları gezerek TRT1’i açtı. Orada bir sunucu eline verilen bir 
metni okumaya başladı. Çok endişeli olduğu ve zorla okuduğu yüzünden belli oluyordu. 
Yüzünden terler akıyordu. Babama sordum: 
-Baba ne olmuş?
-Darbe olmuş.
-Darbe ne demek?
-Teröristlerin ülke yönetimini silah zoruyla ele geçirmesi demek!
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Hayatımda ilk kez duyduğum “darbe” sözünden hiç hoşlanmamıştım. Söylenişi 
bile kulağımı tırmalıyordu. Televizyonu izlemeye devam ettik. Gördüklerime inanama-
mıştım. Boğaziçi köprüsündeki askerler onlarla konuşmaya çalışan silahsız insanların 
üzerine ateş etmeye başladılar. Acıyla yere düşen insanları gördüm. İnsanlar yere 
kapanıp yaralanmamaya çalışıyorlardı. Ama kimse kaçmıyordu. Tam tersine yeni in-
sanlar geliyor, kalabalık artıyordu. Yaralıları ambulanslarla hastaneye götürüyorlardı. 
Bu sırada bir kanalda Cumhurbaşkanımızı gördük. Telefonla canlı yayına bağlanmış 
milletimizi teröristlere karşı çıkmak için meydanlara çağırıyordu.

Diğer kanallarda da çeşitli şehirlerden görüntüler vardı. Bazı yerde ilerlemeye 
çalışan tankları insanlar önüne çıkarak zorla durduruyorlardı. Bazı şehirlerde ise he-
likopterler ve uçaklar insanların üzerine acımadan ateş ediyorlardı. En içimi acıtan 
görüntü ise Ankara’dan geldi. Uçaklar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalıyordu. 
Atatürk’ün kurduğu Meclisimize nasıl bomba atıyorlardı, bu nasıl bir hainlikti, kafam 
almıyordu. Ama milletvekilleri oradan kaçmıyor, direniyordu. Bu saldırının teröristlerin 
işi olduğunu, sonunda yakalanıp cezalandırılacaklarını anlatıyorlardı.

Bu arada balkondan bakınca oturduğumuz yerdeki trafiğin arttığını insan-
ların arabaları ile çarşıya doğru gittiklerini gördük. İnsanlar Cumhurbaşkanımızın 
sözüne uyarak meydanlarda toplanmaya ve bu hain darbe girişimini protesto etmeye 
başlamışlardı. Babam da hazırlanıp Tekirdağ Valiliği önündeki insanlara katılmaya gitti. 
Gece saat geç olduğu için annemi ve beni o gece götürmedi. Ama yarın götüreceğine 
söz verdi. O gece geç saatlerde televizyon başında uyuyakalmışım. Sabah uyandığım-
da babam eve dönmüştü. Heyecanla darbeci teröristlerin yakalanıp yakalanmadıklarını 
sordum. Çok şükür hain amaçlarına ulaşamadan yakalanmışlardı. Milletimiz tankla-
rın önüne yatarak, hainlerin kurşunlarının üstüne yürüyerek ülkemizi hain teröristlere 
teslim etmemişti. Televizyonlar halen canlı yayında yaşananları anlatmaya devam edi-
yorlardı.

O gece elimize bayraklarımızı alıp Valilik önündeki demokrasi nöbetine ailece 
katıldık. Orası bir bayram yeri gibiydi. Herkes elindeki bayrakları coşkuyla sallıyordu. 
Coşkulu konuşmalar yapılıyor, bir ağızdan marşlar söyleniyor, şiirler okunuyordu. Gü-
zel ülkemizin her yerinde aynı görüntüler vardı. Meydandaki dev ekrandan yurdun her 
yerindeki meydanları izliyor, coşkuyla alkışlıyorduk. Demokrasi nöbetleri daha sonraki 
günlerde de devam etti. Biz de coşkuyla katıldık. Vatanımızı hain teröristlere teslim 
etmemenin gururunu yaşadık.
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Bugünkü aklımla o günlerde yaşananları düşününce ne büyük bir tehlike atlat-
tığımızı daha iyi anlıyorum. Bu yıl Sosyal dersinde Türklerin medeniyetlerini işledik. 
Öğretmenimiz, biz Türklerin tarihimiz boyunca kimseye esir olmadıklarını, tam onaltı 
devlet kurduklarını, kültür ve medeniyetlerimiz ile insanlığa büyük katkılarımız oldu- 
ğunu anlattı. Anadolu kapılarını biz Türklere açan Alparslan, “Size öyle bir vatan aldım 
ki ebediyen sizin olacaktır.” demiş. Öyle de olmuş.

Güzel vatanımızda hep başkalarının da gözü varmış, saldırıp onu elimizden al-
maya çalışmışlar. Kurtuluş Savaşı’nda “Bağımsızlık benim karakterimdir.” diyen Atatürk 
ve Milletimiz dünyanın en güçlü düşmanlarını yenerek vatanımızı kurtarmış. Şair Meh-
met Akif Ersoy İstiklâl Marşımızda “Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et 
gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.” diyordu ya! İşte 15 Temmuz’da “gövdesini siper et-
mek” ne demek onu öğrendim ben. Gövdesini vatan uğruna siper eden yüzlerce insanı 
kendi gözlerimle gördüm. Bir gecede 250 insanımız şehit oldu. İşte onlar kendilerini 
düşünmeden gövdesini kurşunlara siper eden kahramanlardı!

Biz bugün, güzel ülkemizde özgürce yaşayabiliyorsak şehitlerimize borçluyuz. 
Vatanımız için can vererek bizi yaşattılar. Mekânları cennet olsun. 15 Temmuz’da tüm 
dünyaya bağımsızlık için her şeyimizi feda edebileceğimizi gösterdik. Herkes Kurtuluş 
Savaşı ruhunun milletimizde yaşadığını gördü. Bir gecede bağımsızlık destanı yazdık 
milletçe. Artık biliyorum, bu güzel vatanı elimizden almak isteyen hainler çok var. An-
cak milletçe buna izin vermeyeceğiz. Her zaman uyanık ve dikkatli olacağız. Ülkemizin 
bağımsızlığını, milletimizin egemenliğini kimseciklere vermeyeceğiz. Vatan bir sevdadır 
bizde, nice destanlar yazacağız.
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Vatan Aşkı

Yağmur Ülkü Şirin
Tokat Turhal Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Zübeyde Andıç

15 Temmuz 2016 bitmek bilmeyen uzun ve karanlık bir geceydi. Sabahın ilk 
ışıklarına kavuşup kavuşamayacağımızı bilemeden hepimiz endişe dolu gözlerle tele-
vizyon ekranına kilitlenmiştik. O an annemin yüzünün sarardığını gördüm, annemle göz 
göze geldik:“Korkma kızım! Türk milleti bu hainlere boğun eğmez, bunun da üstesinden 
geleceğiz Allah’ın izniyle.” dedi ve sarıldı tüm içtenliğiyle. Küçüktüm ama ekranda sey-
rettiğim kareler hafızama kazınmıştı. O gece ve sonrası hala dün gibi aklımdadır.

Her karış toprağı büyük bir mücadeleyle kazanılmış, bağımsız şanlı ülkeme 
alçakça bir saldırı başlamıştı. Hain emellerini gözünü kırpmadan gerçekleştirmeye 
kalkışan terör örgütünün maskesi düşmüştü artık. Milletimiz çoluk çocuk, kadın erkek 
demeden akın akın sokaklara çıkıp ay yıldızlı bayrağımızın dalgası altında canlarını 
hiçe saydılar. Helikopterlerden açılan ateşlere siper ettiler kendilerini. Askerimiz, polisi-
miz, sivil vatandaşımız bir an bile düşünmeden vatanımız uğruna hainlerin karşısında 
dimdik durdu. Kimileri de bu uğurda canını feda etti ve şehitlik mertebesine kavuştu.

Kan revan içinde yaralanıp son nefesinde “Vatan sağ olsun!” diyen milliyetçi ve 
vatansever bir milletin çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Milli şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un dizelerini anımsadım: “Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor/ Bir hilâl 
uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor?”

15 Temmuz günü halk ilk kez bir darbe girişimine, kelimenin tam anlamıyla etiy-
le, kemiğiyle karşı koydu. Mermiye göğsünü siper etti. Millî birlik ve beraberlik duy-
gusunu tattığımız, demokrasi ruhunu hissettiğimiz bugün de yüce Türk Milleti, hainlerin 
planlarını bir kez daha bozmuştur. Vatanımızın topraklarını içerdeki ve dışardaki hain 
ve düşmanlara çiğnetmemiştir.
15 Temmuz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun!
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15 TEMMUZ

Yalçın Akman
Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mehmet Yılmaz

Sesler geldi bir anda,
Korktu herkes duyunca,
Düşmanlar saldırıyor,
Koşun engel olmaya.

Gözü dönmüş düşmanlar,
Tanklarla geliyorlar,
Bilmiyorlardı şunu
Türkleri yenemezler.

Halk sokağa dökülmüş,
Düşmana duvar örmüş,
Geçemeyince düşman,
Tek tek herkesi vurmuş.

Koştu halk Ankara’ya,
Vatanı korumaya,
Durdurdular düşmanı,
Başladılar kovmaya.

İçlerinden biriydi,
Vatanını severdi,
Halis Demir gibiydi
Haini rezil etti.

Düşmanlar kovulacak,
Vatanım kurtulacak,
Ebediyen bu bayrak
Gökte dalgalanacak.
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15 Temmuz Havası

Yaren Erdoğan
Bolu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Seray Altunöz

Derler ki 15 Temmuz'da hava sıcaktı
Tam tersi buz gibiydi hava 
Çünkü yavrularına ağlayan anaların 
Gözyaşı vardı havada 

Derler ki 15 Temmuz'da hava karanlıktı 
Tam tersi aydınlıktı hava 
Çünkü gözlerindeki ışıkla vatan için 
Sokağa koşan millet vardı dışarıda 

Derler ki 15 Temmuz'da hava kederliydi 
Biraz öyleydi ama keder dağılıverdi 
Çünkü o gün tankın önüne atlayan 
İnsanın heyecanı vardı havada 

Derler ki 15 Temmuz'da hava sessizdi 
Tam tersi mermi sesleri inletiyordu etrafı 
Ama asıl duyulan 
Beraberliğe çağıran sela sesiydi 

Ve 16 Temmuz sabahında
Tan yerinin ağrımasıyla hüzün ve gurur vardı 
Hüzün vardı, çünkü yüzlerce şehit olmuş insan vardı 
Gurur vardı çünkü kazanılmış bir zafer vardı
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Kahraman Türk Halkı

Yasin Türen
Mardin Midyat Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Esra Yavuz

15 Temmuz 2016, saat 10 sularında
Halktan çaldıkları silahları alanlar Boğaziçi’nin ortasında,
Acımıyor, üzülmüyor ateş ederken kahraman Türk halkına

Bunlar olurken bastılar TRT merkezini,
Okuttular esir spikere darbe bildirisini,
Ülke elden gidiyor, uyan ey kahraman Türk halkı,
Onlar kim ki senden alacak bu cennet vatanı

Kalktılar, koştular, göğüs gerdiler,
Bizi kimse bu vatandan çıkaramaz dediler,
Dondu kaldı hainler böylesine bir aşkın önünde,
Ne de olsa Türk halkı boyun eğmez kimsenin önünde

Göğüs gerdiler tanklara,
Sapanla sıktılar uçaklara,
Artık yedi cihan gelse durduramaz onları, 
Kırk yıllık planı dört saatte durduranları.
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15 Temmuz

Yiğit Ali Güney
Artvin Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hilal Arslan

15 Temmuz 2016,
Türkiye’nin kalbi köprüde attı.
Hainler sarmıştı dört bir yanı,
Bırakır mıyız size bu toprakları?

Dimdik durduk tankların önünde,
Sokağa çıktı yaşlısı da genci de!
Yalnız şanlı bayrak vardı ellerimizde,
Bırakır mıyız size bu al sancağı?

O gece iki yüz elli bir can kaybettik.
Hepimiz tek yumruk, tek yürektik!
Tutsaklığa karşı direndik,
Bırakır mıyız size bağımsızlığı?

Selalar yükseldi camilerden, 
Beş saatte kurtulduk darbecilerden,
Sevinç gözyaşları aktı gözlerden,
Bırakır mıyız size bu cennet vatanı?

Her 15 Temmuz geldiğinde
Hatırla bu darbeyi, anlat nesline.
Birlik olalım, hep el ele;
Bir daha fırsat vermesin Allah hainlere!
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O Karanlık Gece

Yusuf Efe Abay
Rize Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Fatma Işık

2016’dan önce 15 Temmuz sıradan bir gün, sıradan bir gece idi. Fakat asla 
hatalarından ders alamayan bu hainler; Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşı'na ve tarihteki 
tüm başarısız denemelerinden sonra yenilgiye doymamış, 2016 yılının Temmuz’unun 
15’inin karanlık saatlerinde karanlığı kullanarak arkamızdan bıçaklamaya çalışmışlardı. 

Ama bir şeyi unutmuşlardı. Ne demiş ünlü yazar: “En karanlık gecede en parlak 
yıldızlar olur." İşte o en parlak yıldızlardan Ömer Halisdemir ve diğer yıldızlar milleti 
uğruna canlarını verirken, mermilere siper olurken, tankların altına kendilerini atarken 
hiç düşünmediler geleceği, hiç düşünmediler canlarını.

O karanlık anda akıllarında tek bir şey vardı. Vatan elden gidiyor. Ve o karalık 
saatlerde haykırdılar. Vatanıma el sürenin elini keser, vatanıma ayak basanı geldiği gibi 
gönderir, vatanıma göz koyanı kör ederim. Hainler saldırırken tüm Türkiye bir yürek 
oldu. Genç, yaşlı, çoluk çocuk demeden herkes vatanı uğruna savaştı. 

İçine çektiğin şu hava birilerinin son nefesi, yürüdüğün şu toprak binlerce şehi-
din yattığı yerdir. Sakın unutma eğer şu an huzurla yaşıyorsak hepsi bizden öncekilerin 
canlarını feda etmesi sayesindedir. 

Şu ana kadar kaç kere denediler vatanımızı almaya. Onu bizden ayırmaya. 
Ve kaç kere daha deneyeceklerini bilmem ama bildiğim bir şey var ki biz her zaman 
vatanımızı koruyacağız. Önce Allah sonra vatan diyerek bağıracağız. Vatanın bir top-
rak parçası değil bir millet bütünlüğü olduğunu hatırlatacağız. 

Biz belki o güleri göremeyebiliriz ama vatanımızı korumamız gerektiğini ve nasıl 
koruyacağımızı gelecek nesillere öğretmek bizim vazifemizdir. Her karanlık geceden 
sonra olduğu gibi 15 Temmuz gecesinin o karanlık saatlerinin ardından yıldızlar kay-
boldu ve çok güçlü bir güneş doğdu. Birkaç saat süren o olay binlerce yıl hatırlanacak 
ve asla unutulmayacaktı. Binlerce şehidimizin kanları akarken gelecek hiç bu kadar 
parlak olmamıştı. Başta Ömer HALİSDEMİR ve diğer tüm şehitlerimizi saygı ve sevgi 
ile anıyoruz. Allah bizlere bir daha böyle bir gece yaşatmasın. 
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15 Temmuz Gecesi

Yusuf Furkan Oruk
Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Ayşegül Oruk

15 Temmuz gecesi bize vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın önemini anlatan 
ve benliğimizi tekrar hissettiren bir mücadele aynı zamanda bir mili beraberlik örneğidir. 
Yurttaşların vatanları uğruna kahramanca mücadele ettikleri gecedir.

Ülkemiz tarihin farklı dönemlerinde darbeye maruz kalmış ve elde edilmeye 
çalışılmıştır. Lakin dönem fark etmeksizin bu milletin içindeki milli ruh her zorluğun üste-
sinden gelebilecek bir güce sahip olmuştur. 15 Temmuz gecesinde vatandaşlarımızın 
mücadelesi buna çok güzel örnek olmuştur. “En büyük silah içimizdeki vatan sevgi-
sidir.”dercesine silahlara çıplak elleriyle siper olunan, kurşunların hedefi olunan, yüzler- 
ce şehit verdiğimiz gecedir 15 Temmuz…

15 Temmuz gecesinde yaşananlar, ecdadımızın kan dökerek uğruna şehit 
düştüğü bu topraklar için daha bilinçli olmamız gerektiğini idrak etmemizi sağlamalıdır. 
Benliğimize sahip çıkmalı ve her an vatanımızın gücünü hissettirmeliyiz. Şehit olanlar 
için de yaşamalı ve yaşatmalıyız. Hiçbir zaman parçalanmayacak bir millet olduğu-
muzu göstermeliyiz.

15 Temmuz gecesi bize çok şey hatırlatıyor. Unutmayacağız, unutturmayacağız! 
15 Temmuz gecesi kahramanlarına saygı ve minnetle…
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Bir Gecedir 15 Temmuz
Yusuf Mehmet Uçar

Tokat Bilim ve Sanat Merkezi
Danışman Öğretmen / Öznur D. Kocabaş

Bir milletin direndiği,
Hainlere ödün vermediği,
Demokrasiyi dünyaya gösterdiği
Bir gecedir 15 Temmuz.

250 çift gözün daha kapandığı,
250 ananın daha yürek yaktığı,
250 babanın daha ağladığı
Bir gecedir 15 Temmuz.

Tankların altına yatıldığı,
Mermilere kafa atıldığı,
Cehennemin köprüde yaşandığı
Bir gecedir 15 Temmuz.

Milletçe savaşıldığı,
Hainlere göz açtırılmadığı,
Bir hilal uğruna güneşlerin battığı 
Bir gecedir 15 Temmuz.

Vatanın korunduğu,
Akan suların durduğu,
Menekşelerin solduğu
Bir gecedir 15 Temmuz.
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Bir Milletin Direnişi

Yusuf Mehmet Uçar
Tokat Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Öznur D. Kocabaş

Türkiye bir çınar ağacı ve Türk milleti ise o çınarın yaprakları gibidir. Çünkü 
çınar ağaçları 1000 yıllık bir tarihe sahip olabilirler. Geçmişte birçok devlet kuran 
Türkler, Asya Hun Devletinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kadar yaklaşık 2600 
yıllık bir tarihe sahiptir. Çınar ağacının yaprakları kolay kolay dökülmeyip pek de 
narin olmayan yapısı ile Türk milletine benzer.

15 Temmuz için bazı sıfatlar yetersiz kalıyor. Hayata göz yummuş yüzlerce 
şehit için “fedakâr, vatansever, kahraman, şehit, gazi” gibi sıfatlar yetersiz. Gözlerini 
bir daha açmamak üzere kapatan ve vatan uğruna canını feda eden yüzlerce şehit 
sayesinde şu an milli egemenliğimiz güvence altındadır. Ve o yiğitler için tüm sıfat-
lar kifayetsiz.

Binlerce insanın tankların karşısında dimdik durması, vatan uğruna insan-
ların mermilere karşı koyması; vatan hainlerinin bu milleti karşısına alıp bir darbe 
girişiminde bulunup başarısız olması, kahraman Türk milletinin ve Mehmetçiğimizin 
müthiş direnişi onlarca geceye sığacak olaylar iken Türk milleti bu olayları ve çok 
daha fazlasını bir geceye sığdırmıştır.

26 Ağustos 1071’de, 18 Mart 1915’te ve 30 Ağustos 1922’de olduğu gibi mil-
letimiz ve Mehmetçiğimiz kahramanca mücadele etmiş ve vatan hainlerinin yaptığı 
bu hain darbe girişimini engellemeyi başarmıştır. Bu sayede gönlümüzde ve ak-
lımızda her zaman önemli bir yere sahiptirler.

15 Temmuz’u özel kılan şey, milletimizin büyük bir cesaret ve fedakârlık ile 
ülkemizi kahramanca savunmasıdır. O gece Boğaz Köprüsü cehenneme dönünce 
oluşan kaos ve kargaşa hepimizin yüreğine yara olarak kazındı.

15 Temmuz 2016 bir kâbus gibiydi. Her yerde ses bombaları patlıyor birçok 
ana baba çocuklarından ve eşlerinden bir daha dönmemek ve buluşamamak üzere 
ayrılıyordu. Onlar vatan uğruna canlarını feda edebilecek insanlardı.
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Şu anda demokratik bir ülkede yaşıyor isek, bu 15 Temmuz 2016 tarihinde 
gerçekleştirilen ve bir sonuç bulmayan darbe girişimini engelleyen fedakâr Türk 
milletinin sayesindedir. Bu yüzden 15 Temmuz gecesi büyük fedakârlık gösteren 
tüm halkımıza ve Mehmetçiğimize minnettarız çünkü onlar da evlerinde oturup 
yaşananları televizyon veya radyo kanallarından takip edebilirdi fakat onlar oturmak 
yerine kalkıp vatanını korumayı tercih ettiler.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Tem-
muz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; “Egemenlik, 
kayıtsız şartsız milletindir!" Ne diyor merhum şair Mehmet Akif:

Bir zamanlar biz de millet,
Hem de nasıl milletmişiz
Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ!
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15 Temmuz

Yusuf  Saylık
Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mustafa Tarcan

Bugün 15 Temmuz,
Şehitlerimizin günü.
Vatanı koruyalım,
Can verildi bu vatana.

Özenle yapalım
Şehitlerimizin anısını.
Türkiye’nin namusu bu
Koruyalım sahip çıkalım.

Şehitlerimiz bu vatan uğruna,
Can verdiler bu yolda
Millet olarak onlara borçluyuz.
Bunun hiçbir karşılığı olamaz.
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15 Temmuz

Yusuf Taha Kaçar
Diyarbakır Ergani Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Azize Dolu

       15 Temmuz, halkımızın darbecilere karşı canları pahasına mücadele verdikleri 
büyük gündür.

Şair, "Tarihini kendin yazıyorsan eserindir." diyor. 15 Temmuz; Türk milletinin 
tarih yazdığı, bayrağına, milletine, devletine, vatanına sahip çıktığı gündür. Vatanını 
canından daha çok seven kahramanların günüdür.  Ömer Halisdemir'in, Erol Olçok'un, 
Murat Akdemir'in, Askeri Çoban’ın, Ayşe Aykaç'ın, Cennet Yiğit’in ve daha nicesinin 
‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır / Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ 
sözünü kendi canlarıyla ispatladıkları gündür.

15 Temmuz; milletimizin tanka, tüfeğe, uçağa, bombaya, kendisini siper ettiği 
gündür. Şerife Bacı’dan, Şahin Bey'den, Sütçü İmam’dan, Binbaşı Emire Ayşe'den, 
Nene Hatun’dan, Seyit Onbaşı’dan vatan bayrağını devraldıkları gündür.

Biz gençlere düşen görev ise, 15 Temmuz'u, 15 Temmuz şehitlerimizi hiç unut-
mamak, onların bize bıraktıkları emanete aynı ruhla ilelebet sahip çıkmaktır.
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15  Temmuz Gecesi

Zafer Mert Yıldız
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Songül Özel

Bir anda oldu her şey
Önce köprüyü kapattılar
Sonra tanklarla saldırdılar
Yurdumuza bombalar yağdırdılar

O gün 15 Temmuz günü
Herkeste büyük bir şaşkınlık
Halkın cesaret dolu yüzü
Kurtardı hainlerden yurdunu

Halkımız çok ümitliydi
Milli birlik sağlandı
Tankların üstüne çıkarak
Bombaların önüne geçildi

Halk durdurdu düşmanı
Yurdumuzu hainlere bırakmadı
Ne zorluklar yaşadı bu millet
Bir an bile geri gitmedi ayakları

Darbe girişimi başarısız oldu
Hainler 251 can aldıysa da
Milletimiz yılmadı
Kanının son damlasına kadar savaştı
Vatan uğruna, 15 Temmuz’da
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Vatan Uğruna

Zehra Aydın
Zonguldak Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / İrfan Aydın

Karanlık bir geceydi 15 Temmuz,
Ayağa kalkmıştı bir avuç soysuz.
Cehenneme döndüreceklerdi güzel ülkemi, 
Değiştireceklerdi akıllarınca gündemi.

Bilmezler mi ki bu vatan kutlu vatan,
Bunlar yılan olmalı veyahut da çıyan
Korkar mı bu millet, kalkışmadan, savaştan
Yaşarsak vatan olur, yaşamazsak kabristan

Yurda sulh getireceğiz diye almışlar üç beş silah
Operasyon yönetmek için kurmuşlar bir karargâh
Gözleri, gönülleri kararmış da simsiyah
Unutmuşlar şu düsturu; gecenin ardı sabah

Tanktan, toptan, tüfekten korkmaz ki bu millet
Çok ısrar ederseniz, getirtirsiniz cinnet
Onda olanı bir bilsen, Allah’ım nasıl kudret,
Vatana karşı minnet, düşmana karşı hiddet

Her 15 Temmuz’da güzel ülkemde
Kabarır duygularım her hücremde,
Mücadele etmek için hain güçlerle
Nöbet tuttuk, sokaklarda günlerce

Siz kalkışırsınız da millet hiç durur mu?
Düşman kudurmuşken, vatansever uyur mu?
Can siper edilmeden tanklar, toplar durur mu?
Şehitlikten daha yüce bir makam olur mu?
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Karanlıktan Aydınlığa
Zehra Şule Şimşek

İstanbul Kartal Prof. Dr Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi
Danışman Öğretmeni / Elif Akın

Kapatılan köprü,
Zamansız bir korku,
Tank, siren sesleri,
Kısa bir karanlık…

Durduk, düşündük, dua ettik…
Bir yumruk gibi kenetlendik!

Bir anda tüm korkular gitti,
Kaldı içimizde vatan sevgisi.
O sevgiyle çıktık yola,
Karşı durduk silahlara, tanklara!

Güneş doğduğunda
Karanlıklar nasıl yok oluyorsa,
Biz de öyle çıktık aydınlığa
Göğsümüzde bayrak
Dilimizde duayla…
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Vatan İçin

Zehra Tarcan
Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Mustafa Tarcan

Bir gece vaktiydi,
Düşman ansızın saldırdı.
Geçit vermedik biz düşmana
Fırladı hemen meydana Ömerler, Halitler...

Direndik düşmana karşı
Ama geçit vermedik onlara.
Gazi olduk, şehit olduk
Ama vazgeçmedik vatandan.

Bu vatan, bu ezan için
Şu güzelim Türkiye’m için
Halitler, Ömerler ve daha niceleri
Can verdiler bu topraklar için.

Şehitlerimiz sayesinde,
Ayakta duruyor ülkemiz.
Bu vatan, bu topraklar 
Onlara çok şey borçlu.
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Milletimizin Azmi ve Kararlılığı

Zeynep Alatlı
Şanlıurfa Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Fatoş Özlem Güneş

“Halkın üstünde bir güç tanımadım bugüne kadar” diyerek milletine duyduğu 
güven ve inancı her defasında tekrarlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın ağzından öğrendik, 15 Temmuz darbe girişimini. 

Kötü bir senaryo oynanmaya çalışılırken milletimizin demokrasisine, geleceğine 
sahip çıktığı 15 Temmuz destanı çıktı ortaya. 

15 Temmuz gecesi diğer gecelerden farklı ve uzun bir geceydi. Tıpkı siyahla 
beyaz gibi iyiyle kötünün; hainle kahramanın ayrıldığı aydınlık bir sabaha uyanacaktı 
milletimiz. O gece devletini, bayrağını ve istiklalini düşünen herkes tek yürek oldu. Hain 
darbe kalkışmasının karşısında adeta kale gibi durdu ve hainlere hak ettikleri cevabı 
verdi milletimiz.81 ilimizde milletimiz o güç ve imanla yoğrulmuş Türk kahramanlığına 
bir yenisini ekledi. Tüm dünyaya ilham verecek bir kahramanlıktı bu. 

Şanlıurfa da bu kahraman duruşu sergileyen şehirlerimizden birisiydi. Şanlıurfa 
hain darbe girişimini haber alır almaz demokrasisine sahip çıkarak soluğu Rabia Mey-
danı’nda aldı. Tüm ülkede olduğu gibi Şanlıurfa’da da milletimiz günlerce demokrasi 
nöbeti tuttu. Her şehrimizde insanlar ellerinde Türk bayrağımızla demokrasi nöbeti tutu. 
Kur’an-ı Kerim okundu, her yerde. Yediden yetmişe herkes haykırdı demokrasi aşkını. 

O gece 251 vatandaşımız şehit olurken 2734 vatandaşımız da yaralandı. Şe-
hitlerimiz her zaman kahramanlıklarıyla anılacak. Hep kalbimizde olacaklar.15 Tem-
muz gecesi Şanlıurfalı 5 şehidimiz vardı. Mustafa DİREKLİ, Ümit YOLCU, Halil İbrahim 
YILDIRIM, Mehmet Şefik ŞEFKATLİOĞLU ve Suat ALOĞLU. 

Şehitlerimizden Mustafa DİREKLİ henüz öğrenciydi.20 yaşındaydı. Ümit YOL-
CU da henüz 20 yaşındaydı. Halil İbrahim YILDIRIM 15 Yaşındaydı. Mehmet Şefik 
ŞEFKATLİOĞLU, 49 yaşında üç çocuklu ailesini geçindirmeye çalışan emektar bir 
babaydı. Suat ALOĞLU da 39 yaşında cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek 
meydanlara inmiş ve şehit olmuştu. 251 vatan kahramanı peygamberlikten sonra en 
büyük makam olan şehitlik mertebesine erişmişti. 
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Yıllar önce Amasya Genelgesi’nde milletimize pusula olan “Milletin iistiklâli-
ni yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” cümlesi milletimize ışık tutmuş “15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak hep hatırlayacağımız demokrasiye 
duyduğumuz bağlılığı ve millet olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, hep 
hafızalarda yaşayacak ve yaşatılacak önemli bir gün olmuştur. 

Türk milleti birbirine bağlı kaldıkça, tarihini okudukça içindeki gücü ve ce-
sareti atalarından alacak. Ne içerde ne de dışarıda hiçbir şey bizi istiklâlimizden 
vazgeçiremeyecek. İstiklâl Marşımızda da belirtildiği gibi; 

 “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; sönmeden yurdumun 
üstünde tüten en son ocak.”

Biz Türk çocukları korkmuyoruz; çünkü al sancağın hep dalgalanacağını bili-
yoruz.

265



Güzel Ülkemiz

Zeynep Azra Adıgüzel
Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Buket Erdoğmuş 

Darbe girişimi oldu Temmuz’un 15’inde
Püskürttük onları sıcak yaz gününde
İnançla kazandık bu muharebeyi
Hatırlansın senelerce

Önlem aldı herkes kendince
Ülkemizin gücü bilinsin herkesçe
Geldiğinde teröristler sinsice
Halk dayandı mertçe

Milletimiz gurur ve cesaretle
Korku saldı düşmanın gözlerine
Bir bütün olarak durduk ülkece
Hatırlansın bugün ebediyette
Güzel ülkemizce
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15 Temmuz

Zeynep Beyza Ünlü
Konya Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Neslihan Yıldız

Patlıyordu bombalar, 
Yıkılıyordu binalar,
Yanıyordu her taraf,
Ama edemediler halkı bertaraf.

Sözde asker görünümlü hainler
Saldırıyordu acımasızca.
Şehit oluyordu genci, yaşlısı
Bu vatan, bu millet uğruna.

Tanklarla saldırsalar da 
Korkmuyordu vatanseverler, 
Bayraklarıyla meydanlarda
Yürüyorlardı ölümsüz erler

Kapattılarsa da sözde her yanı
Yaşattılarsa da birçok acı
O karanlık gecenin
Aydınlık oldu sabahı.
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15 Temmuz

Zeynep Ece Develi
Çanakkale Biga Bilim ve Sanat Merkezi 
Danışman Öğretmen / Yasemin Balaban

Halktan bazı insanlar,
Darbe girişiminde bulundu.
Devlete bu yapılmaz,
Böyle adalet olmaz.

Atatürk ile geldi 
Demokrasi, kanun, egemenlik 
Vazgeçilmezidir halkın
Hiçbir darbe önüne geçemez bu hakların

Milli birlik,
Milli beraberlik ve
Milli egemenlik ile,
Durduruldu bu olay.

268



Kahramanlık Destanımız

Zeynep Hilal Karagöz
Antalya Muratpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Nilgün Azeken

15 Temmuz bizler için milletimizin vefakârlığını anlatan bir kahramanlık des-
tanıdır. O gece halkımız tanktan, tüfekten korkmadan azimle, vatanımızı bizler için 
savunmuş, geleceğimize sahip çıkmak için canlarını hiçe sayarak mücadele etmişlerdi.

Türk halkı içeriden ve dışarıdan gelen düşmanlara karşı, ülkesi, vatanı ve namu-
su için gözünü bile kırpmadan, canla başla mücadele eden vatansever bir millete sahip 
olduğunu o gece bir kez daha tüm dünyaya kanıtladı

Türk tarihimiz tarihte çokça kez bu gibi işgallere, saldırılara maruz kaldı, kim bi-
lir, belki de kalacak da, fakat damarlarımızda asil Türk kanı aktığı sürece biz bu vatanı 
yine koruyacak, yine sahip çıkacağız ve yine üstesinden geleceğiz.

Ortada sinsice hazırlanmış bir plan vardı, fakat darbeyi hazırlayanların hesaba 
katmadıkları bir şey vardı ki, milletimiz bir olunca asla yenemezlerdi. Öyle de oldu, yü-
zlerce, belki de binlerce insanın korkmadan tankların önüne atladığını, cesurca bayrak 
açtığını gören hainler fazla kalamadan arkalarında bir sürü şehit ile pes edip vatanımızı 
terk ettiler. 

Vatanımıza zarar vermek, hatta ele geçirmek isteyen hainleri yenmemizde 
vatanseverliğimiz, birlik beraberliğimiz, azim, vefakârlığımız, direncimiz, bunu kimseye 
zarar vermek istemeden yapmamız büyük rol oynamıştı, fakat en çok da şehitlerimiz-
in, gazilerimizin cesareti bu milleti ayakta tuttu…O gün belki de çoğumuz yatağımız-
da yatmış tatlı rüyalar görürken, onlar, vatan, millet aşkına canları pahasına sokağa 
dökülerek bağlılıklarını göstermişlerdi.Aynı zamanda o gece verdiğimiz iki yüz küsur 
şehit, bize tekrardan vatan ve millet sevgisi, fedakârlık, birlik ve beraberlik duygularını 
aşılamış oldu. 

Geri dönmeyi belki de hiç düşünmeden sokağa çıkıp canları pahasına bizler 
için, bu vatan, bu millet, bu devlet için mücadele eden şehitlerimiz adına bize düşen 
ise, onları unutmamak ve saygıyla anmaktır.  O gece haince hazırlanmış bu saldırılara 
karşı Çanakkale’nin ruhunu aratmayan, genci, yaşlısı, kadını, erkeği demeden sokağa 
dökülen gazilerimiz, şehitlerimiz ve daha niceleri için sonsuz teşekkürler...
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15 Temmuz

Zeynep Işık
Rize Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Fatma Işık

Yıl değişir
Mücadelenin adı değişir
Kahramanların adı değişir
Kahramanlıklar değişmez
Demokrasi için 
Bayrak için
Vatan için
Bir olur millet
Tek yürek olur
Tanklar durur
Bayrak konuşur 
Destan yazılır
O destan yüreklere kazınır
Unutulmaz yaşananlar
Unutulmaz Ömer Halisdemirler.
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Karanlıktan Aydınlığa

Zeynep Karaaslan
Diyarbakır Ergani Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Azize Dolu

Sözlüklerde vatan, bir ulusun bağımsız ve egemen olarak yaşadığı yeryüzü 
parçası olarak tanımlanır. Tanımlanır ama bu tanım yetersiz, eksik kalır benim vatanım 
için. Vatan sadece haritadaki bir yer değildi. Bizi biz yapan değerlerdi: Geçmişimiz-
di, geleceğimizdi, tarihimizdi, geleneğimizdi, birliğimizdi, dirliğimizdi. Arif Nihat 
Asya'nın:‘Senin altında doğdum / Senin altında öleceğim.’ dediği yerdi. Ziya Gökalp'in: 
‘Hududunda evlatları seve seve can verir / Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!’ 
dediği yerdi. Halit Fahri Ozansoy'un: ‘O kadar dolu ki toprağın şanla / Bir değil sanki bin 
vatan gibisin.’ dediği yerdi. Tarihi şanlı zaferlerle, mücadelelerle dolu, her karış toprağı 
ecdadımın kanıyla yoğrulmuş bir yerdi. Ve o yer; bir gün sinsi, hain planlarla, darbe 
girişimi ile karartılmaya, yıkılmaya, ele geçirilmeye çalışıldı. 15 Temmuz, kara gün… 
Hainlerin hainlikleri ile kararan yürekleri gibi kara,  kapkara bir gün. 

Kendi ecdadını unutanların, vatanına ihanet edenlerin kara günü... Kendi mille-
tine silah doğrultmaktan, ateş etmekten, milletin üzerine tank sürmekten, her yeri 
bombalamaktan çekinmeyenlerin; demokrasiye, millet egemenliğine kast edenlerin 
kara günü. 

Bir ses yükseliyor o karanlıkta: ‘Vatan, sana canım feda; vatan, sana canım 
feda!’

Bir ses yükselir o karanlıkta: ‘Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım 
bugüne kadar.’

Bir ses yükselir o karanlıkta: ‘Canımızla, kefenimizle yola çıktık.’

Bir millet, bu karanlığa karşı tek yürek, tek bilek vatanı için, milleti için, devleti 
için seksen beş bin camisinde okunan sela sesleri ile direniş bayrağı açar, dalgalanır 
Fatihalar bayrakta.

Bu karanlık gecedeki ilk şehidimiz Bülent Aydın’la ‘Üstünde bu bayrak dal-
galandıkça /Gönlümüz rahattır toprak altında. ‘diyen şehitlerimizin şehadet meşalesi 
yükselir arş-ı alaya.  Vatanına geç kalmamak için bir kadın koşar, elinde giymeye vakit 
bulamadığı ayakkabısıyla.  Köprüde vurulur, hainlerin hain kurşunuyla Sevgi Yeşilyurt.
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Bu karanlık gecede ecdadını hiçbir zaman unutmayan genç bir asker yürür 
ölüme gururla; başı dik, alnı ak. Bozacaktır hainlerin hain planını ‘başüstüne komu-
tanım’ diyerek Ömer HALİSDEMİR.

Yüzlerce şehidimizin canlarını feda ederek yaktıkları şehadet meşaleleri, bu 
karanlık gecedeki karanlıkları yırtar, kaldırır milletimin üstündeki zulmet perdesini.

Tarihe geçer 15 Temmuz, ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ diye. Artık herkes; 
Ömerlerin, Bülentlerin, Sevgilerin, Abdullah Tayyiplerin, Ayşelerin ölmeyeceğini, bit-
meyeceğini ve onların yaktıkları meşalenin hiçbir zaman sönmeyeceğini anlamıştır.

Tarihin hiçbir döneminde yenilmedik hiçbir düşmana. Bu düşmanlar ister 
içimizden ister dışımızdan olsun. Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde topyekûn 
mücadele etmesiyle 15 Temmuz darbe girişimi, milletimizin kahramanlık ve direniş des- 
tanına dönüşür.

Mehmet Akif'in dediği gibi:‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; / Sevinme 
bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir.

"Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz / Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsıl-
maz." Milletimizin gücünü, birliğini, kararlılığını, fedakârlığını sadece hain darbecilere 
değil, tüm dünyaya gösterdik. Tüm dünya da buna tanık oldu.

Bu destanın, bu mücadelenin başkahramanları olan aziz şehitlerimizi ayrı ayrı 
rahmetle, saygıyla; gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Ruhları şad olsun.
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Babam

Zeynep Karaaslan
Diyarbakır Ergani Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Azize Dolu

Askeri ÇOBAN’a

Babam, bir silah sesi, 
Bir sela arasında kalan zamandı.
Babam, köprülerde asılı kalan,
‘Dur, yapma!’ diyen kederdi.
Babam; kör, sağır, duygusuz bir kurşunla,
Arkadan vurulan vatandı.
Babam, tespih tanelerinde,
Boynundaki cevşende kalan 
İlahi sedaydı.
Babam, şehitti; 
Şehit, vatandı.
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15 Temmuz Şehitleri

Zeynep Karahan
Şanlıurfa Karaköprü Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Fatoş Özlem Güneş

Çoluk çocuk demeden, 
Büyük yaşlı demeden 
Hiç tereddüt etmediler 
15 Temmuz şehitleri 

Ne korku, ne tereddüt 
Sadece vatan aşkına 
Yattılar tankların önünde 
15 Temmuz şehitleri 

Korku nedir bilmediler 
Hiç tereddüt etmediler 
Dimdik durdular önünde düşmanın 
15 Temmuz şehitleri 

Atalarından aldılar emaneti 
Vatan uğruna ne silahtan korktular 
Ne de tanktan 
Ölüme gülümsediler 
15 Temmuz şehitleri. 
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Beraberlik Günü

Zeynep Oğuz
Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Hatice Çelik

Aziz Türk milletinin soylu kanında, canında, ruhunda var olan bağımsızlık irade-
si nice destanlar yazmış, düşmana hiçbir vakit aman vermemiştir. 

Esaret mangasını cebren ve hile ile bu vatan evlatlarının boynuna geçirme 
şuurunu(!) taşıyan, hayalini kuran düşmanlarımız, ellerinde taşıdıkları güce inanarak 
Türk milletine diz çöktürme hayalini kurmuş, bizi bizden ayırma, millî birlik ve beraber-
liğimizi hafife alma gafletiyle çirkin emellerine zemin hazırlamış ama bizim kim olduğu-
muzu unutarak geçmişte de, 15 Temmuz’da da bizim şanlı direnişimizle karşılaşmış, 
emellerine dün de, bugün de ulaşamamış, yarınlarda da ulaşamayacaktır.15 Temmuz 
darbe girişiminde bulunan vatan hainleri; öteki, beriki diye bizi bizden soyutlayarak 
bizi bizden ayırdıklarını düşünerek ağaca musallat olan kurtçuklar misali içimizi ke-
mirdiklerini zannedip en kutsalımıza, inançlarımıza saldırarak Türkiye Cumhuriyeti’ni 
yok edebilecekleri umudunu taşımışlardır taşımasına ama bizi biz yapan değerlerimizi 
çiğnetmeyen atalarımızın yaptığı gibi vatan ve bağımsızlık sevdasıyla ayakta duran 
vatan uğruna canını feda eden Türk Milletinin bükülmez bileği, geçit vermez köprüleri-
yle karşılaşmış, emellerine ulaşamamıştır. Zannetmişlerdir ki Türk Milleti kurşundan, 
mermiden toptan tüfekten, tanktan korkacak! O kadar yanıldılar ki o gece, 15 Temmuz 
gecesi, bir daha yaşanmasını istemediğimiz o gece; Türk Milleti vücudunu, ömrünü 
kurşunlara siper etti, çiğnetmedi bendini. Şehitler tarihimize demokrasi ve özgürlük şe-
hitlerini de ekleyen Türk Milleti, düşmana öyle bir gözdağı verdi ki düşmanın kuracağı 
yeni pusulara göz açtırmayacağının sözünü vererek, gücünü göstererek.

Cumhuriyetimizin sevgili evlatlarında bizde bu vatan ve millet sevgisi var olduk- 
ça, biz düşmana her daim korku salacak,  Türkiye’mizi dünyanın en müreffeh toprağı 
yapacağız. İlimde, sanatta, teknolojide biz de varız. Biz Türk gençleriyiz. Her toprağı 
şehit kanıyla sulanmış bu vatanın evlatlarıyız. Biz gücümüzü 30 Ağustos’tan,29 E- 
kim’den,15 Temmuz’dan; ilmini, irfanını, sanatını, zekâsını, canını, kanını bu vatan için 
harcayan adını tarihe yazdırmış Bilge Kağan’dan, Fatih’ten, Atatürk’ten; bu vatan için 
nice nice vatan evlatlarından alan Türk Milletiyiz.

Sevgimiz, saygımız ve de onurumuz üzerinde yatan şehitlerimize, vatan top- 
rağına olsun. Allah bir daha milletimize 15 Temmuz gibi kara bir gece yaşatmasın. 
Güneşimiz, yarınımız, demokrasi ve özgürlük yolumuz hep zaman aydınlık, her daim 
kutlu olsun.
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O Gün

Zeynep  Tepebaş
Kars Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Evren Özgür Abbasoğlu

Kavurucu bir temmuz günü bir anda buz kesmişti evdeki herkes. Babam yan 
odada anneme : “Toparlanalım, anneme bırakalım çocukları, helallik isteyelim, hemen 
çıkalım.” dedi. Sınır bölgesi serhat şehir Kars’ta olduğumuz için komşu ülkelerden 
haset güdenler saldırdı diye düşündüm başta ülkemize. Çünkü dedemin ve ninemin 
hikâyeleri ile büyüdüm ben. Zamanında çok zulüm görmüş büyüklerim bu topraklarda. 
Tedirginliğimi kardeşlerime hissettirmemeye çalışsam da çok sürmedi bu durum. Ne 
oluyor? Neden bizi bırakıyorsunuz? diye sorular yöneltmeye başladım. Babam: “Kızım 
içimizdeki hainler ülkemizi ele geçirmeye çalışıyor.” dedi. Yine anlam vermedim. Çünkü 
bu ülkenin Mete’den beri süregelen, dünyaya nam salmış, örnek olmuş askeri yapısı 
var! Kim buna cesaret edebilir ki?

Arabamızla dışarı çıktığımızda tankları, askerleri görünce tebessüm ettim. 
Askerlerimiz olayı çözmüş diye düşündüm. Ama babam durumun göründüğü gibi ol-
madığını, bunun bir DARBE olduğunu söyledi. Darbe neydi? Ayrıca bir ülkenin askeri 
kendi vatandaşına silah doğrultabilir miydi? Aklımdaki soru işaretleri gittikçe artmaya 
başladı. Dedemlere geldiğimizde onların yüzündeki hüznü ve tedirginliği hissettim. 
Hiçbir şey demeden bizi içeri aldılar. Annem ve babam araçla şehir meydanına gide- 
ceklerini söylediğinde kendimi arabanın içine attım ve emniyet kemeri ile kendimi sıkıca 
bağladım. "Siz nereye ben oraya, kimse indiremez!" Sözümden sonra ısrarcı olmadılar. 
Yolda annem: “Merve’yi bırakmalıydık!” dediğinde babamın; “Artık bir şeyleri görecek 
yaşta.” demesi beni gittikçe yüreklendirdi. Yolda durumu bana bütün ayrıntısı ile anlattı 
ve o an içimden “Keşke hasım ülke saldırsaydı, içim bu kadar yanmazdı." dedim. Şehir 
meydanına geldiğimizde tankların üstüne üstüne yürüyen amcaları, teyzeleri, dede- 
leri gördüm. Askerlere sarılıp, ellerindeki silahları alıp “Yavrum sizin suçunuz yok!” de- 
diklerini duydum. Ve o an anladım ki asker abiler bir şeylerden habersiz gelmişlerdi. 
Ağlayarak, “Bize tatbikat var dediler, bizim bir şeyden haberimiz yok.” diyorlardı. Her 
caddede her sokakta yolu kapatan tankları yürekleri ile geri ittiklerini gördüm. Babam 
arabamızı emniyet binasının önüne yolu kapatacak şekilde bıraktı. Bir amca: “Oğlum 
tank biçer aracını, çek yolun ortasından.” deyince babam: “ Vatan için mal da neymiş, 
can feda olsun.” dedi. Ölmek mi? O kadar anlamsızdı ki o an bu söz orada… Ölmeyi 
göze alan Çanakkale kahramanlarından hiçbir farkları yoktu meydandaki koca yürekli 
insanların. İşte o an anladım “VATAN İÇİN ATAN KALBİN ÖNÜNDE DAĞ OLSA DU-
RAMAZ.”
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Her karış toprağı kanla alınmış bir vatanı birkaç çapulcuya bırakacak millet 
değil bu millet! Anladım ki kudretini, damarlarındaki asil kandan alan Türk milleti; 
içeriden ve dışarıdan gelebilecek her tehlikeye her daim hazır! Yıllarca bu ülkeyi dil, 
din, ırk, mezhep…gibi bahanelerle bölmek isteyenler bir kez daha gördü ki:

       Türk milleti bir tehlikeyi görmeyegörsün! Bir anda kenetlenir, can nedir, canan 
nedir, hiç tereddüt etmez! Yürür ölümün üstüne üstüne…

       15 Temmuz kara bir gündü belki ama gelecek için ayaklarımın en çok sağlam 
bastığı bir gündü o gün! Ben o gün anladım vatan ne demek, birlik ne demek, millet 
olmak ne demek…
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15 Temmuz Destanı

Zeynep Tuncel
Bolu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Seray Altunöz

15 Temmuz’da oldu bir darbe girişimi 
Ancak bu yolda kararlı Türk vatandaşı, askeri
Onların ellerine vermedi bu güzel ülkeyi 

Vatan sağ olsun dedi herkes birer birer 
Kimileri yaralandı kimileri öldüler
Her şeyi göze alarak mücadele ettiler 
Birlik olup darbeyi önlediler

Bombalar, mermiler havada uçuştu 
Türklerin ateşi bir kez daha tutuştu 
Birçok vatandaş şehit oldu 
Bu destanı dinleyenlerin gözleri doldu 

Ali Anar, Cennet Yiğit, Ayşe Akaç 
Bütün Türklerde vardı bir amaç 
Yıldız Gürsoy, Yalçın Aran, Engin Tilbaç
Türklerin galibiyeti ile bitti bu kıskaç 

Ömer Halisdemir, Akif Altay, Batuhan Ergin 
Darbecilerden hepsinden daha çetin 
Barış Efe, Aytekin Kuru, Türkmen Tekin 
Türk yurdu sayenizde bu kadar emin
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Vatanın Işıkları

Zeynep Yaşar
Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Nahide Aynur Bilgin

Vatan, hiçbir zaman değişmeyecek en kıymetli değerlerimizin başında gelir. Öyle 
eşsizdir ki sevgisi, onun uğruna çocuklarına, tüm sevdiklerine hasret kalacağını belki 
de bir daha dönemeyeceğini bile bile yağmur gibi yağan o ateşi göğsünde söndürmek 
için bir an olsun düşünmezsin. Kurtuluş Savaşı şehitleri Şahin Bey, Yörük Ali, Şerife 
Bacı, 15 Temmuz şehitleri Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, Astsubay Başçavuş 
Ömer Halisdemir ve daha niceleri… Vatan sevgisi ile dolu o yürekler zaman ve mekan 
gözetmeksizin gözlerini bile kırpmadan yürümüşlerdir o ateşe. Yüreklerindeki vatan 
aşkıyla yürüdükleri o yolda; Türk milletinin bağımsızlığına hiç kimsenin el uzatamaya-
cağını tüm dünyaya göstermişlerdir. 

Bizler belki birçoğunu tanımıyoruz ama o kadar aşinayız ki milleti uğruna kendi-
ni feda edenlere… Bugün ve gelecekte daima onlara minnet duyacağız. Sizler ve sizin 
gibi vatan evlatları var olduğu sürece özgürüz, biriz, bir olmalıyız. Çünkü şu an güzel 
ülkemizin her karışında özgürce yaşayabiliyorsak bunu sizlere, bizim için canından 
vazgeçenlere, borçluyuz. Onlar bizim için kendi canlarından nasıl vazgeçtilerse bizler 
de onların izinden bir an bile ayrılmadan her şeyimizi vatan aşkı için feda etmeye hazır 
olmalıyız. 

Öyle bir gençlik olmalıyız ki vatan toprağı koksun tenimiz. Öyle bir gençlik olalım 
ki Çanakkale’de, Ankara’da, İstanbul’da, Anadolu’nun her köşesinde bir yağmurun ar-
dından esen rüzgarda dalgalansın namımız tıpkı bir bayrak gibi. Öyle bir genç ki o Türk 
genci ışıl ışıl geceye inat hilal gibi, yıldız gibi parlayan. Düşmanların karanlığında bu 
vatan için ışık olan sen, Türk evladı, umudun gerisinde siyaha inat beyaz olmalısın. Sen 
beyaz olasın ki umut hep var olsun. Sen doğru olmalısın ki ne kadar karanlık çökerse 
üstüne o karanlığın içinde hep bir aydınlık bulabilesin. Sen deniz gibi hırçın ama o 
hırçınlığın arkasında huzur verici bir mavilik olmalısın ki kanının rengi gökyüzünde ile-
lebet dalgalanabilsin. Sen, Türk genci bu ülkenin geleceğisin. Sen akşamın kızılı kadar 
öfkeli, gecenin siyahı kadar özgür olmalısın. Çünkü bu vatan senin parmaklarının ucun-
da. 
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Ben senin vatanın Türkiyen. Senden Türkiye aşkıyla yanan bir gençlik istiyorum. 
Yüreklerindeki vatan aşkıyla hainlerin ateşlerini söndüren bir gençlik… Çölde bile çiçek 
yetiştirebilecek sabırda, fedakarlıkta olan bir gençlik… Vatan şairimiz Mehmet Akif Er-
soy’un da dediği gibi “Sahipsiz olan bir vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu 
vatan batmayacaktır.” diyen, bağımsızlığı uğruna enginlere sığmayıp taşan bir gençlik 
istiyorum. Öyle bir gençlik istiyorum ki 15 Temmuz gecesindeki kahramanlarımız gibi 
vatanı uğruna haykırarak sokaklara koşan meydanlara sığmayıp taşan her şeyi göze 
alıp tankların altına yatan bir gençlik.

        Sen, ey vatanının her karışı şehit kanlarıyla sulanmış genç! Bu vatan için, bayrak için 
yaşamalısın. Bu topraklar içinde çekiyorsan nefesini içine doya doya bağımsızlığına, 
demokrasine sahip çıkmak için hep hazır olda beklemelisin. Sen bu vatanın evladısın. 
Kanını dökmek için bir an bile tereddüt etmeyen şehitlerimizin bizlere bağışladığı bu 
vatanı her ne pahasına olursa olsun korumalısın.
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15 Temmuz Gecesi

Züleyha Genç
Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi

Danışman Öğretmen / Adem Boz

15 Temmuz gecesi,
Başladı ihanet girişimi.
Tüm ülke ayaklandı,
Bu duruma karşı geldi.

Bir avuç hain insan,
Elinde benim silahım,
Altında benim tankım,
Uyan! Ey Halkım!

Türk kanı akıyor damarlarımızda,
Dayanamayız esaret altında kalmaya,
Tanka karşı yumrukla,
Kurşuna karşı imanla!

İçimize karışmış ihanet şebekesi,
İnsan değil sanki kanser hücresi,
Ama unuttular, karşılarındaki millet iradesi,
Bir tarih yazıldı 15 Temmuz Gecesi!
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“Geceye yenilmeyen her insana, ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve 
bir güneş vardır...”

              Sezai Karakoç








