
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER 

„‟Ah be Anadolu, Ģimdi her köĢen ağlayan Ana‟dolu.‟‟ 

Neden mi, bu ülke yıkılmıyor? Neden mi, kimsenin bölmeye gücü yetmiyor? Ben, hemen 

cevabını vereyim; Çünkü bu güzel ülkenin her köĢesi Ģehit kanı ile ıslandı. Bu topraklar Ģehit 

düĢen yüce insanların kanıyla beslendi. Türklük duygusu yeĢerdi. Sizce Anadolu‟nun güzel 

evlatları bu ülkeyi üç beĢ bölücüye bırakır mı? 

Kesinlikle Hayır! 

15 Temmuz 2016… 

Vatansızlar bu güzel vatanın evlatlarına topla, tüfekle, tankla saldırdı. Güzel ülkemde yine 

kan döküldü. Darbe mi?  Tek emin olduğum Ģey bir kahramanlık öyküsü yazıldı. Genci, 

yaĢlısı sokaklara döküldü. DüĢmanın kim olduğunu bilmeden cephe aramaksızın savaĢtı. Sahi 

düĢman kimdi? Vatana ihanet eden kimdi? Bu vatanın ekmeğini yiyip sırt çeviren kimdi? 

Onca masuma acımamıĢ mıydı? Zihnime yine Dede Korkut‟un fısıltı gibi dökülen sözleri 

düĢüyor. 

„‟Evlat, düĢman içerdeyse kapı kilit tutmaz.‟‟ 

Sizce oyunun baĢrol oyuncusu kim? 

Yine ülkede oyunlar dönüyor. Masumların kanı akıtılıyor. Toprak iĢtahla kanı içine çekiyor 

ve bir kahramanlık öyküsü filizleniyor. 

ġehidim var. Bir Ģahsa ya da makama itaat edip ölen değil. Bir Ģahıs için ölürüm diyen değil.  

Evden hakkını helal et, diyerek çıkan vatan için ölüme koĢan koca yürekler için gözyaĢı 

döktüm ben. Sadece vatan için ölen masum insanlar; genciyle, yaĢlısıyla, çocuğuyla… Ne 

sağcısı, ne solcusu, ne Kürt‟ü ne de Türk‟ü; bir kahramanlık türküsü. Bir vatanız biz, yıllarca 

bitirilmeye çalıĢılan Türkiye‟yiz! 

ĠĢte 15 Temmuz gecesi ezan ve selâ sesi durmadı. Gidenlerin ardı arkası kesilmedi.  „‟Vatan, 

sana canım feda!‟‟ sesi inledi sokaklarda. Ben o gece bir çocuğun acının pençesinde kalıĢının 

sesini dinledim. KeĢke pençelerimi zamana geçirebilseydim. Dururdum, sadece…  Zaman 

dursaydı ya o gece. Birkaç hain ve onların çevirdikleri oyun yüzünden onlarca insanın yüreği 

yanmazdı belki de. 



Fakat zaman durmadı… 

Durmuyor! 

Gökyüzü siyaha çalan koyu lacivert rengindeydi. Bu da gökyüzünün hüznü olsa gerek. GüneĢ 

ufuk çizgisinde kaybolup izini kaybettireli çok oluyordu. ġehir o ana kadar derin bir 

uykudaydı. Zavallı akrep yelkovanın peĢinden koĢamayacak kadar ağır hareket ediyordu. 

Yıldızlar o gece kaybolup gitti, gökyüzüne küstüler. Can veren Ģehidin ardından yas 

tutarcasına… Bulutlar yırtıldı. Hayır, bu sefer yağan yağmur değildi; kan boĢaldı, toprak 

doymadı. Fakat her Ģeye rağmen ay yıldızlı al bayrak heybetiyle göklerde dalgalandı. Türk‟e 

cesaret veren, çakalı korkutan bir görünümdü bu.  15 Temmuz‟un düğüm noktası mı yoksa 

dönüm noktası mı olduğunu ne yazık ki kimse bilmiyor.  Fakat o gece Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk‟ün emaneti için savaĢıldı. Ġnançlar kırılmadı. Bu ülke kendini tanklara, 

mermilere siper etti, düĢmanın kim olduğunu bilmediği halde. KurĢunun nereden geleceği 

belli değildi. Ve yine o kurĢun iz bırakarak geçip gitti.  

Ay yıldızlı al bayraklara büründü, gencecik bedenler. Çoğunun gelinliği kefen oldu. Hayatının 

baharında solduruldu çiçekler. Kan bulaĢtı ellerimize. Gözü yaĢlı anaların acı dolu 

feryatlarıyla vatan uğruna cennete uğurlandı, kutsal bedenler. Sahi, kelimelerin canı var 

mıydı? Eğer varsa o gece can çekiĢiyordu. Dudaklarda çırpındı. Feryatlarda ses buldu. 

YaĢamak dururken ölüme koĢtu onlar. Zihnime tutunan bir soru daha var; bunlar bu kadar 

masumun hesabını nasıl verecekler? Ne yazık ki vicdansızların vicdanı bir anlığına bile 

sızlamadı.  

Çoğu evladını çoğu gözü yaĢlı anasını bıraktı geride. Çocuklar babalarını kuĢ kadar canıyla 

bekledi ve gelen olmadı. Eller o gece semaya uzandı. Kalbinde Allah ve vatan aĢkı ile yanıp 

tutuĢanlar sadece ve sadece vatan için canını verdi. Türkiye olarak ortak kaygımız vatan ve 

bayraktı. 

 

Nasıl bir yürek ki binlerce tanka bedeldi. Gözünü bile kırpmadı. Nasıl bir yürek ki ölüme 

koĢtu. Ey güzel çocuk; sen rahat uyu, kanın yerde kalmayacak. Kim bu ülkeyi bölmeye 

çalıĢıyorsa en ağır Ģekilde cezasını bulacak. Ey güzel çocuk; sen rahat uyu, bir kahraman 

doğacak! 



 Atalarımızın emanetine sahip çıktık ve her daim sahip çıkacağız. Bu ülke kolay kazanılmadı 

ki kolay kaybedilsin. ġimdi üç beĢ bölücü mü elimizden alacak(!) 

„‟Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar; 

Yurda ay yıldızının ıĢığı yeter.‟‟ 

Bizler vatanı için yaĢayıp vatanı için ölen bir milletiz. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde 

yaĢayan kahramanlık öyküsünü sürdüren Türkiye‟yiz! 

Koskoca bir tarih var, bu topraklar üzerinde. Yol gösteren binlerce kahramanım var. 

Namusum; bayrağım ve vatanım. Bir canım var o da vatanıma ve bayrağıma feda olsun.  

Bir darbe etkisi yaratmaya çalıĢanlara ülkeyi bırakmayız biz. Bu ülke ne oyunlar gördü.  Ne 

maskeler düĢtü. Unutma Ģehidim; 

“Geldikleri gibi giderler… Gidecekler!” 

Üç beĢ bölücünün lafına inanıp ne bayrağımdan ne de vatanımdan vazgeçerim. Eminim ki, 

oynanan oyunlar onların ayağına dolanacak. Masumların kanı yerde kalmayacak. Biliyorum 

ki; Allah her Ģeyi gören ve bilendir. Ve bu yapılanların bir cezası olacak. Hesabı sorulacak. 

Rahat uyu, Ģehidim… 

 

HATĠCE UYĞUN (10-E) 

   BeĢir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 

 

 

 

 

 

 

 



15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 

O gün sıradan bir gündü aslında. Her Ģey, normaldi. Yine her zamanki gibi rahatça 

yatağımdan kalkmıĢ, elimi yüzümü yıkayıp kahvaltımı yapmıĢtım. Sonra üzerimi giyinmiĢ, 

arkadaĢlarımla birlikte dıĢarıya çıkıp eğlenmiĢtim her zamanki gibi. GezmiĢtik biraz ve 

alıĢveriĢ yapmıĢtık sonra da. Bilemezdik hiçbirimiz o gece neler olacağını oysaki. 

AkĢam oluyordu artık. Hava yavaĢ yavaĢ kararıyordu. Saklıyordu güneĢ kendisini. Eve gitme 

zamanı gelmiĢti. ArkadaĢlarımla vedalaĢtık ve hepimiz evlerimize döndük. Nereden 

bilebilirdik ki karanlığın kendisiyle beraber karanlık günler getireceğini. 

BaĢlarda yine normaldi her Ģey aslında. AkĢam yemeğimizi yemiĢ ve rahatça oturmuĢtuk 

koltuklara. Kumandalar elimizde, televizyon izliyorduk saatlerce. 

Derken, her Ģey bir gürültüyle değiĢti.  

Ani bir sarsılma hissettik birden. ġaĢkınlıkla birbirimize baktık, sonra tekrar bir sarsıntı 

hissettik. Ve sonra tekrar… 

Daha sonra, camdan korkuyla dıĢarı baktığımızda, savaĢ uçaklarının kapkaranlık gökyüzünde 

ilerlediğini fark ettik. Alelacele, haberleri açtık ve haberlerde Boğaziçi Köprüsü‟ nün 

kapatıldığını, terör örgütünün vatanımıza saldırdığını farkettik. 

Her Ģey birden olmuĢtu. Sabahleyin her Ģey normaldi. Parlıyordu güneĢ her zamanki gibi ve 

iyiydi herkes. Kim bilebilirdi ki böyle bir felaketin gerçekleĢeceğini? Bu akĢamın bizim için 

en karanlık gün olacağını. 

Ancak kader, her Ģeyi değiĢtirmiĢti. Güzel vatanımız, tehlike altındaydı Ģimdi. 

TelaĢlanmıĢtık doğal olarak tabi ki. Birbirimize baktık endiĢeli gözlerle. Bir ara korktu 

kardeĢim ve ağlamaya baĢladı. Ne yalan söyleyeyim? Ben de kendimi tutamayıp serbest 

bırakmıĢtım gözyaĢlarımı. Hiç bilemezdim bunların baĢımıza geleceğini. 

Fakat annem, gayet soğukkanlı bir Ģekilde yüzümüze baktı ve gözyaĢlarımızı silip konuĢtu: 

„‟Ne terör örgütü, ne de baĢka bir Ģey bizi; milletimizi yıkar! Biz bu vatanı öyle kolay kolay 

kimselere yedirmeyiz.‟‟ Derin bir nefes aldı ve konuĢmasına devam etti. „‟Her karanlığın 

ardında, mutlaka bir aydınlık vardır, unutmayın!‟‟ dedi gayet kararlı bir Ģekilde veardından 

babamın elindeki Ģanlı Türk bayraklarına bakarak: „‟Kesinlikle ağlamayacaksınız! Birbirimize 

sımsıkı sarılacak ve bu vatanı birliktelik ve beraberlikle koruyacağız! ġimdi alın siz de bir 

bayrak, doğruca köprüye gidiyoruz!‟‟ dedi. Ardından hep birlikte haykırdık yüksek sesle:„‟Bu 

vatanı bu milleti, bu bayrağı indirmeye kimsenin gücü yetmedi ve Allah‟ ın izniyle, bundan 

sonra da yetmeyecek!‟‟ 

KardeĢimle birbirimize baktık sonra. Birer bayrak aldık elimize ve doğruca gittik Boğaziçi 

Köprüsü‟ne. Ya da Ģimdiki adıyla: 

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ‟ ne… 

Ayşe Rümeysa Kantar 


