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Handan Yalvaç Arıcı
Duygularımız, düşüncelerimiz şekle bürünüp sembollerin, kelimelerin içinde hayat
bulur. Harf harf oluşan her kelimenin içinde
nice duygular, nice düşünceler saklıdır. Her
harfin içinde milyonlarca duygu hücresi taşıyan semboller vardır. Semboller kelimelere,
cümlelere, paragraflara dönüşür; nice hayalleri, nice hikâyeleri anlatır.
Bir toplumun varlığını, birliğini, bütünlüğünü anlatan semboller vardır. Vatan, Bayrak,
Ezan, Millet, Devlet, istiklal Marşı gibi. 15
Temmuz’un o karanlık gecesinde, korkular ve kaygılar etrafımızı sardığında, çoğu
zaman farkında olmadığımız bu sembollerin
çığlıklarıyla hayat bulduk. Her birinin ifade
ettiği manayı derinden yaşadık, hayatımızdaki yerlerinden gitmesinler diye onları gönlümüze sıkı sıkı bağladık. Bayrağın, vatanın,
milletin, devletin, ezanın ne demek olduğunu bir kez daha yüreğimize kazıdık.
‘Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son

örtüsü’ şanlı bayrağımız, göklerde dalgalanıyorsa özgürlüğümüzü, kimsenin kölesi olmadığımızı haykırıyor demektir. Gönder’den
biraz aşağıya kaymışsa ‘hüzün ve matem
var’ demektir. Yere düşmüşse maazallah
‘özgürlük bitti, varlığımız tehlikede’ demektir. Başka bir ülkenin bayrağını insanın kendi
ülkesinde görmesi güvensizliktir, kaygıdır.
Başka bir ülkeye gittiğinizde dalgalanan
bayrağın farklı rengi, farklı şekli size yabancılığınızı anlatır, “sen buralı değilsin” mesajını verir. Dalgalanan şanlı bayrak şerefin,
özgürlüğün göklerdeki sesidir. Bizim şanlı
bayrağımız dünya var oldukça dalgalansın
ki; biz de o bayrağın altında onurumuzla özgürlüğümüzü doyasıya yaşayalım. Arif Nihat
Asya’nın ne güzel ifade etmiş:
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder
Gölgende bana da, bana da yer ver
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
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Yeryüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

Toprak sadece ekilen, biçilen mikro organizmalarla canlı bir madde değildir. Bir milleti
bağrında taşıyan, o millete hayatta kalma,
barınma gibi alanlarda kucak açan bir anadır. Vatan olmazsa ne dinin, ne imanın, ne
namusun hatta ne de hayatın teminatı kalır.
Vatansız insan öksüzdür, yetimdir. Arif Nihat Asya’nın şiirinde yaptığı dua vatanımıza
duamız olsun:

Milleti millet yapan en yüce değer inanç birliğidir. Her inancın kendine has sembolleri
vardır. ‘Ezan’ da İslam dininin namaza, kurtuluşa çağrı sembolüdür. Vatan toprağında
okunan her ezan vatanın göklerinde bayrakla birlikte dalga dalga yükselir. Yerden göğe
uzanan ezan sesleri milletimizi bir araya toplayan, “ Biz birlikte hareket ederiz, birlikte
dua ederiz, birlikte millet olmanın farkındayız,” deyişinin meltemidir, gönülleri ferahlatmasıdır. Yabancı bir ülkeye gittiğinizde
içinizi üşüten sessizlik ezanı duymamaktır.
Her vakit okunan ezan gece-gündüz dalgalanan bayrakları seslendirir, imanın manifestosunu dillendirir, milletin manevi gücünü
sembolleştirir. Mehmet Akif Ersoy’un dediği
gibi ezanlar milletimizin imanının şahididir.

“Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız;
Ve vatansız bırakma Allah’ım!”

“Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli”

Vatanın asli unsuru millettir. “Millet” çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan,
aralarında dil, tarih, duygu, ideal, gelenek ve
görenek birliği olan insan topluluğuna denir.
Millet bir toplumun birlik, bütün olmuş hâlidir. Bir toplum millet olabiliyorsa güçlüdür,
onurludur. Her birey özgürlüğünü yaşarken
toplumsal sorumlulukları çerçevesinde vatanına yararlı olacak işler yapar, millet olma
şuuruna erer.

Bayrak, vatan, millet, devlet, ezan gibi bize
ait emanetleri anlatan “İstiklal Marşı” bizleri
fikirsel ve duygusal anlamda bir arada tutan
bildiridir. Al bayrağımız marşımızla göklerde
şahlanır, milletin özgür olduğunun şarkısını
söyler. Milli marşımız okunduğunda duygularımız coşar, gözlerimiz dolar, vatan ve
millet için dualarımız etrafı sarar. Çünkü
İstiklal Marşı imanımızı, tarihimizi, milli
kimliğimizi, milli mücadelemizi içinde yaşatan ve nesillere aktaran bir meşaledir. Bu
meşalenin hiç sönmemesi ve bizi karanlıklarda bırakmaması için sahip olduklarımızın
farkında olmak zorundayız.
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Bayrağın dalgalandığı toprak, uğrunda ölenlerle ‘vatan’ olur. Mithat Cemal Kuntay’ın
dediği gibi: ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır! Toprak eğer uğrunda ölen varsa
vatandır.’
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Milletin sembole bürünmüş, teşkilatlanmış
hâli devlettir. Devlet; milleti koruyan, milletin idaresini yapan manevi bir kaledir. İlk
çağlardan itibaren insanlar devamlılıklarını
sağlayabilmek için devletler kurmuşlardır.
En kötü devleti devletsiz olmaktan iyi görmüşler, devlet felsefesi oluşturmuşlardır.
Osmanlı döneminde, devlet kurumuna
“Devlet-i Aliyye; Yüce devlet” denilerek
büyük bir paye verilmiştir. Bir milletin gücü
devletinin gücüne bağlıdır. Devleti çökertmeye çalışmak, kurumlarını tahrip etmek,
kamu mallarına zarar vermek, aslında millete zarar vermek, halkı yok etmeye çalışmaktır. Farabi, devletin milletin mutluluğu için
en önemli araç olduğunu şöyle ifade etmiştir: “Devlet; en üstün hayır, en üstün kemal
ve en yüksek mutluluğa kendisi ile ulaşılan,

SÖZ`ÜN ÖZÜ

kendi kendine yeten bir birliktir.”

15 Temmuz gecesi vatan toprağımızın üzerinde millete çevrilmiş tankları ve silahları
gördüğümüz zaman bütün semboller dile
gelip hainlere haykırdı: “EZAN SESİ DUYULDUKÇA BAYRAK DALGALANACAK,
BAYRAK DALGALANDIKÇA EZAN SESİ
DUYULACAK VE BU DEVLET, BU MİLLET,
İLELEBED PAYİDAR OLACAKTIR.”
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son
ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!” …

SAHİ BİZ KİMİZ?
Ülüve Atasoy

“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;
Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,
Meğerki harbe giden son nefer şehid olsun.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar
Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsar,
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 sarsılmaz!”
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15 Temmuz gecesi, insanın alçaldığında
kendisinden daha korkunç, yüceldiğinde de
ondan daha değerli bir varlık olmadığına
ülkece şahit olduk. İsimlerini dahi bilmediğimiz ve o kara gece olmasa muhtemelen
de bilemeyeceğimiz kahramanlar gördük.
Şehitliğe olan özlemlerini haykıranlar vesilesiyle, aslında şehadetin insanı seçtiğini
fark ettik. O gece ve sonrasında hüznümüz
coşkumuza, kederimiz sevincimize, deliliğimiz basiretimize karışıverdi. Günlerce ekranlarda gördüğümüz videolar ve fotoğraflar
sayesinde birlik ve beraberliğe ne kadar
muhtaç olduğumuzu ve bu birlikteliğin bizi
nasıl güzelleştirdiğini hissettik.
Şehit ve gazi olan onca insanımızın destansı hikâyesini tek tek bilemiyoruz fakat

bildiklerimiz de var. Kutsal emanete sahip
çıkma emrini alır almaz, komutanından
helalliğini isteyip gözünü kırpmadan o ilk
kurşunu sıkan yiğit Ömer Halisdemir ağabeyimiz var mesela.
Kendisi henüz 15’inde, zihinsel engelli
annesini, fiziksel engelli babasını bırakıp
Baştabya Kışlası önüne koşan ve oracıkta
şehit edilen Engin Tilbaç kardeşimiz var.
“Önden gidene bir kurşun
Aldı bayrağı ikinci
Ve yiğitlerin en genci
Düştü sonunda yokuşun.”
“Vatan nedir, ne değildir”i öğrendiğimiz
Çerkez beylerimiz, Erol Olçok ile bir başka 16’lık fidan olan oğlu Abdullah Tayyip

TAVŞAN DELİĞİ

Olçok’umuz ve Fas uyruklu Jouad Merroun’umuz var bizim.

VATAN

“Laz da benim, Çerkez de ben, Kürt de ben,
Bunlar aza, bunlar el kol, Türk beden,
Ağzı olan konuşmasın bilmeden
Bu memleket bizim, bu vatan bizim”
Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı önünde F-16’lardan atılan bomba
ile şehit edilen ikizler, Ahmet ve Mehmet
Oruç kardeşlerimiz de var.

İrem Ertuğrul

“Cennette bugün açmış gülleri görürüz de,
Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde.”
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Ve Esenler’de tankın altında ezilen ev
hanımı Türkan Tekin ablamız da, İşçi Askeri Çoban ağabeyimiz de, akademisyen
Mustafa Varank hocamız da, mezuniyetini
göremeyen Yasin kardeşimiz de…
“Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar
çıplak
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
Bu cehennem, bu cennet bizim.”
“…Beyler bu vatana nasıl kıydınız?”

54

“Ben gencim, siz yaşlısınız. En önde ben

gideceğim” deyip Atatürk Havalimanına
koşan 17’lik Mahir’imiz, vatandaşlık simgesi,
kimliği dahi olmadan şehit düşen Mustafa
Cambaz’ımız, üzerinden geçen tanka aldırmayıp ikincisini durdurma hamlesiyle ayağa
dikilen Sabri Ünal’ımız var.
“Bizim piyademiz yola yeğin gider.
Bastığı toprağı ezer.
Sağdıçlarım, sizin gibi yiğitleri oldukça,
Bu millet yaşar.”
Ve elinde kör kayıkçının dahi gördüğü cinayetlerin kanı olduğu halde hâlâ utanması
olmayanlar da var.
“Cinayeti kör bir kayıkçı gördü,
Ben gördüm kulaklarım gördü.
Vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü
Hiç biriniz orada yoktunuz(!)”
Sonra mı?
Sonra,
241 şehidimiz, binlerce gazimiz, tüm farklılıklarına rağmen gerektiğinde sımsıkı kenetlenen 80 milyon yüreğimiz ve daha daha
nelerimiz var bizim. Çünkü ve hâlâ biz;
“Fenada korkmayız ölümden asla,
Ölümün öldüğü diyar bizimdir.”

Vatan, size ne ifade ediyor, hiç düşündünüz
mü? Ülkeniz, şehriniz, semtiniz, mahalleniz, sokağınız, eviniz, odanız... Bunların
hepsidir ve daha fazlasıdır vatan. Onunla
yaşarken değerini anlamayabiliriz, sudaki
balığın suyu bilmemesi gibi. Ancak yokluğunda… Ülkemizde misafir olan Suriyelileri
düşünün, vatansızlık işte böyle acı bir şey…
15 Temmuz’da, anlaması güç gelecektir
belki ama, çok önemli bir tehlike atlattık
hepimiz. Mesele, vatan meselesiydi ve bu
topraklarda atalarımızın yakın tarihte yaşadıkları tehlikelerden farklı değildi aslında. O
zamanlar, düşman askerleri İngiliz, Yunan,
Fransız vs. üniformalarıyla saldırıyorlardı.
Şimdi dış kaynaklı örgütlerle, içten saldırıp
aynı amacı güdüyorlar: Vatanımızı elimizden almak.

sonra bütün etraf sustu. Tevfik Bey’in sesi
Boğaz’ı tek başına zaptetmişti.”
İstanbul’da, Cağaloğlu yokuşunda Fransız
askerlerinin yürüyüşüne tanık olduğunuzu
düşünün. Yahut Kanlıca koyunda Amerikan
askerlerini eğlendiren balalayka seslerinin
Boğaz’ı inlettiğini… Ya da daha iyi anlamak
için, evinize teklifsizce girip kanepenize
uzanmış bir yabancıyı hayal edin.
İşgal yıllarında, bu ülkenin insanları bunları
görmüştü. Anadolu, savaşın, mücadelenin
alanı olarak sahnenin ta kendisiyken, İstanbul sahnenin dışındaydı. Hem savaşı dışarıdan seyrediyor hem de düşmanın nispet
yapar gibi eğlencesine ev sahipliği yapıyordu. İstanbul’un bu imtihanını Ahmet Hamdi
Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler romanıyla
anlatıyor.

Milli Mücadele’yi biliyorsunuz. Düşmanlar
vatanın her yerinde, İstanbul işgal altındaydı. Millet, vatanına sahip çıktı, direndi,
savaştı ve çok şükür kazandı. Atlattıkları tehlike, vatansızlık tehlikesiydi. Ben bu tehlikenin büyüklüğünü, tarih kitaplarından daha
çok, romanlardan, şiirlerden öğrendim. Size
de, vatanın ve vatansızlığın ne demek olduğunu, okuduğunuzda idrak edebileceğiniz
eserlerden bahsedeceğim.

Yol Düşüncesi – Yahya Kemal
“Eğer mezarda, şafak sökmeyen o zindanda,
Cesed çürür ve tahayyül kalırsa insanda,
- Cihan vatandan ibarettir, itikadımca Budur ölümde benim çerçevem,
murâdımca”

Sahnenin Dışındakiler – Ahmet Hamdi
Tanpınar
“Birdenbire denizin ortasından aya karşı bu
toprakta, bu şehirde yaşayan insanların sesi,
kendi medeniyetimizin sesi en geniş şekilde
yükseldi. O anda, bütün Boğaz tepelerinin,
Tevfik Bey’in okuduğu gazeli birbirlerine gönderdikleri muhakkaktı. İlk önce kitara, mandolin sesleri sustu, sonra istimbottakiler sustular,

Vatan, şiirden ayrı düşünülmemiştir bu topraklarda. En yoğun duyguların tercümanı,
ancak şiir olabilir. Vatan ve şiir denilince de
Yayha Kemal’i anmadan olmaz. Vatandan
ibaret olan dünyasında, ölümü kendisine
çerçeve edinen bir vatansever, Yahya Kemal… 15 Temmuz’un şehitlerini getiriyor
akla. Başka hangi duygu insanları ölüme
böyle korkusuzca koşturur ki?
Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
– Arif Nihat Asya
“Şehitler tepesi boş değil,
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Toprağını kahramanlar bekliyor...
Ve bir bayrak dalgalanmak için;
Rüzgâr bekliyor!”
Ömer Halisdemir’i düşünün… Şehadete, hiç
tereddütsüz “Emredersiniz komutanım,” diyerek gitmişti. Çünkü bayrak, dalgalanmak
için onun rüzgârına muhtaçtı.

MEDENİYET YOLCULARI

Çanakkale Mahşeri – Mehmed Niyazi
15 Temmuz’da vatanının özgürlüğü için
mücadele eden insanlar, bana Çanakkale
ruhunu anımsatmıştı. Çanakkale Savaşı’ndaki insanların ruh hâllerini kavradığımı
hissetmiştim. Aynı vatanseverlik, aynı cesaretti gördüğüm. Çanakkale Mahşeri, bu ruhu
anlamak için okumamız gereken bir roman.
Diriliş Neslinin Amentüsü – Sezai Karakoç
“Bu bir zihniyet savaşıdır. Karayla akın savaşıdır. Bu bir hayat tarzı, dünya görüşü, yani
bir medeniyet savaşıdır.”
Vatan, evimizi, ailemizi, bedenimizi koruduğu kadar, dinimizi de korur. Öyle ki, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) anavatanı Mekke’de zulüm gördüğünde, dinini yaymak ve

BATI VE DİĞERLERİ

Müslümanların rahatça ibadet edebilmeleri
için Medine’ye gitmişti.
Dünyadaki tüm Müslümanlar için, Osmanlı
ve sonrasında Türkiye, önemli bir konumda
olmuştur. Şimdi de bu konumu koruyan ülkemiz, hem kendi vatandaşlarının geleceğinin hem de ümmetin geleceğinin teminatıdır. Bu sebeple bu ülkenin vatandaşları olan
bizler de tüm savaşın aslında bir medeniyet
savaşı olduğunun bilincinde olmalıyız. Sezai Karakoç’un Diriliş Nesli olarak gördüğü
gençler, sizlersiniz. Diriliş Neslinin Amentüsü, medeniyet savaşında zafere ulaşmak için
bize lazım olanı anlatıyor.
İstiklal Marşı – Mehmet Akif Ersoy
“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın”
Tüm saydığım eserleri bir yana bırakın,
İstiklal Marşı’nı şöyle içten, idrak ederek
bir okuyun lütfen… Kaybetmek üzere olan
ancak gövdesini siper edip direnen, mabedine namahrem eli değdirmeyen cesur insanlarımızın zaferini iliklerinizde hissedin…
Vatan, işte budur!

BATI VE

DİĞERLERİ
Asiye Çiner

Kırılır da bir gün bütün dişliler,
Döner şanlı şanlı çarkımız bizim.
Gökten bir el, yaşlı gözleri siler
Şenlenir evimiz barkımız bizim.
Necip Fazıl Kısakürek
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Ortadoğu, Yakındoğu, Uzakdoğu... Hiç bu
tanımlamalar üzerine düşündüğünüz oldu
mu? Orta neresidir? Doğu nerede başlar,
nerede biter? Dünyayı kimler, nasıl böyle
bölmüştür?
Aslında dünyanın merkezini Avrupa kabul
eden Batılılar, dünyanın geri kalanını böyle
isimlendirmiş, böyle algılamıştır. Bunun
tarihsel temelleri çok eskilere dayanmakla

birlikte sömürgeciliğin hız kazanması ile
bu tanımlamalar iyice belirgin hale gelmiştir. Kendilerince birtakım uyduruk, sözde
bilimsel dayanaklar oluşturarak bilimsel
ırkçılık yapmış, kendileri dışındaki herkesi
ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gereken varlıklar olarak düşünmüşlerdir.
Milattan önce 5. yy.’da yaşamış, tarihin babası olarak adlandırılan Herodot’un “Tarih,
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Doğu ile Batı Avrasya’yı ayıran hayali bir
çizgi boyunca ilerleyen değişken hareketler
tarafından yazılır.” ifadesi yukarıda bahsettiğimiz bakış açısının aslında binlerce
yıllık bir geçmişi olduğunu da bize ispatlar
niteliktedir. “Biz ve ötekiler” ayrımı tarihin
ilerleyen dönemlerinde daha da derinleşecek ve tarihin akışına yön verecektir.
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19. yy’da yaşamış İngiliz tarihçi ve filozof
Winwood Reade, Batı’nın dünyanın geri
kalanı ile ilgili yüzlerce yıllık senaryosunu
adeta itiraf ettiği “Türkiye, Çin ve dünyanın
geri kalanı refaha ulaşacaklar. Ancak bu insanlar asla bir ilerleme gösteremeyecekler.
Ta ki insan haklarına kavuşana dek... Ve
bunu bir Avrupalı fethi olmadan asla elde
edemeyecekler.” ifadesi de Herodot’tan
yüzlerce yıl sonrasında bile Batı cephesinde değişen bir şey olmadığını gösteriyordu.
Nitekim ABD Başkanının 11 Eylül 2001
terör saldırısının ardından teröre karşı yapacağı karşı saldırıyı bir Haçlı Seferi olarak
nitelendirmesi elbette bir tesadüf değildi.
Her yapay kimlik oluşturulurken önce bir
‘öteki’ oluşturulur, bir düşman yaratılır ve
ondan sonra da diğerleri bir amaç uğruna bir araya gelir. İşte Haçlı Seferi olarak
nitelendirilen karşı saldırı için nasıl bugün
İslam bir düşman olarak seçilmişse, geçmişte de bir Avrupalı kimliği oluşturmak için

önce düşman seçilmiş sonra da ona karşı
birleşilmiş ve saldırılar yani Haçlı Seferleri
başlatılmıştır.
Doğu’nun ve Müslümanların zenginliklerine el koymak, Kudüs’ü Müslümanlardan
geri almak amacı ile başlamıştı Haçlı Seferleri. Zaten açlık, sefalet, salgın hastalıklar
ve artan nüfus gibi problemlerden dolayı
Batı’nın gözünde Doğu, bir yeryüzü cennetiydi. Böylece 11. yy’dan 13. yy’a kadar
süren bu seferlere Avrupa’dan pek çok
milletten insan katılmış, bu ganimetten
pay almaya çalışmıştır. Haçlı seferlerinden
yüzlerce yıl sonra gerçekleşen Çanakkale
Savaşı’nda benzer bir durum olmuş ve Milli
Şair Mehmet Akif, Çanakkale şehitlerine
yazdığı şiirinde;
“Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,
Şarkın en en sevgili sultanı Salahaddin’i,
Kılıç Arslan gibi iclaline ettin hayran,
Sen ki, islamı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın” diyerek her iki savaşın kahramanlarının aynı düşünceye karşı, aynı ruhla savaştığını ifade etmiştir.
Daha yakın tarihe gelecek olursak 1990
yılında Irak’ın Kuveyt’i işgali ile başlayan Körfez Savaşı süreci, ardından Irak’a

uygulanan ambargolar, bölge halklarının
arasında her türlü mezhepsel, etnik ayrılıkların körüklenmesi, önce Irak’ın sonra
sırayla bölge ülkelerinin zayıflatılması ve
bölünmesi senaryolarını harekete geçirdi.
Gerçekten de ilerleyen yıllarda gerekli hazırlıklar, dünya kamuoyunda gerekli imaj
çalışmaları yapıldıktan, komik bahaneler
üretildikten sonra 2003 yılında Irak’ın
işgal hareketi başladı. Dünya Körfez savaşından sonra ikinci kez canlı yayında film
izler gibi savaşı izliyordu. Müslümanlar
Bağdat’ta bombardıman görüntülerine eşlik eden akşam ezanını duyarken dehşete
düşüyordu.
Irak Savaşı’nın getirdiği sonuçlarla zaten
yeterince huzursuz olan İslam Dünyası,
Tunus’ta 2010 yılında başlayan ‘Arap
Baharı’ denilen olaylarla yeniden savaş
ve karmaşa dolu bir sürece girdi. Birçok
Müslüman ülkede büyük toplumsal olaylar oldu, yüzlerce insan hayatını kaybetti.
Özellikle hâlen süren Suriye’deki savaşta yüzbinlerce insan öldü, milyonlarca
insan mülteci durumuna düştü. Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
Sözcüsü’nün açıklamasına göre 2016
Eylül’ü rakamlarıyla “Bir yılda 4 bin 176
sığınmacı boğularak hayatını kaybetti ve
Akdeniz her gün ortalama 11 sığınmacıya
mezar oldu.”
Batı’nın bir zamanlar ne pahasına olursa
olsun Doğu’nun görkemli zenginliklerini
ele geçirme isteği artık maalesef Orta Doğu’nun zengin yer altı kaynaklarına hakim
olma gerçeğine dönüştü. Tarihi kırılmaların yaşandığı, yaşadığımız coğrafyada
adeta haritaların sil baştan değiştirilmeye
çalışıldığı bir ortamda, ülkemizin de bu
planların dışında tutulması beklenemezdi.
Küresel aktörler yerli işbirlikçilerinin de
desteklerini alarak hayallerindeki büyük
resmi tamamlamak için bir adım atarak 15
Temmuz’da darbe girişiminde bulundu.
Bu girişim yöneticilerimizin ve halkımızın
duruşu ve şehitlerimizin, gazilerimizin
fedakârlığı ile atlatıldı.
Böylesine bir girişimi yöneten ellerin yedek planlarının olduğuna şüphe yok. Artık
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bizleri bekleyen her tehlike ve tuzak karşısında uyanık, tetikte ve soğukkanlı olmalıyız. Bütün bu ince hesaplara, kökleşmiş
düşüncelere, uzun vadeli planlara rağmen
hâlâ ayaktayız. Oysa “Kendini ve ötekini
bilen kişi doğu ile batının ayrılamayacağının farkındadır,” diyen Goethe gibi bizler
insanlık ailesinin bir ferdi olduğumuzun
bilincindeyiz. Sadece yukarıda zikrettiğimiz Heredot’un sözündeki gibi değişken
hareketlerin bilincinde sıramızın gelmesini bekliyoruz.
“Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman.
Görürler nasılmış, neymiş kahraman.
Yer ve gök su vermem dediği zaman,
Her tarlayı sular arkımız bizim.”
Necip Fazıl Kısakürek

RÖPORTAJ

“PAZARLIĞINIZI
ALLAH İLE YAPIN”

MEDENİYET YOLCULARI

Nurullah Salcan
“Zâlimlere ‘Dur’ diyen isyanımız bir bizim
‘Ya Allah’ nidâsıyla devirdik tiranları
Devlere mezar olan destanımız bir bizim
Bir ihtilâl gecesi meydanlara yürüdük
Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden
Tekbirlerle çoğalıp sonsuz yâre yürüdük
Yürüdük sala vakti karadan ve denizden
Karanlığa kalbine âşikâre yürüdük”
diyor Nurullah Genç.
Evet, yürüdük. Yürünen mekânlar farklı olsa
da, umut güneşi aynı yerde birleştirmişti gönülleri, umutları kapkara hüzün bulutlarıyla
perdelemeye çalışanlara karşı. Tarif edilmesi
imkânsız bir gece...
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15 Temmuz... Korkunun iman dolu bir
gönle hükmedemediğinin görüldüğü gece.
Zifiri karanlığı delen al bayrağın, dillerden
yükselen Tekbir seslerini ve minarelerden
yükselen sala seslerini gök kubbede dalgalandırdığı gece.
40 kişi ile İslam’ı tebliğ etmiş, 400 kişiyle
Osmanlı devletini kurmuş ve merkezine
kitabı almış büyük bir medeniyetin mensuplarının tek yürek olduğu gece.
15 Temmuz deyince çoğumuzun aklına, o
gece vatan uğruna canını veren şehitlerimiz
ve mermilere, tanklara, uçaklara canlarını
siper eden gazilerimiz gelir.
Muhammet Emin Tekin de o gazilerimizden
biri. O gece, Şimdiki adıyla 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü’ndeymiş. O da birçok
vatansever gibi eline bayrağını almış köprüye yürümüş. Gazi Muhammet’le o geceyi
konuştuk…

Bize kendini kısaca tanıtır mısın? Gazi Muhammet Emin Tekin kimdir?
Yozgat Yerköy’lüyüm. Yozgat Fen Lisesinden mezun oldum. Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. 19
yaşındayım. Büyük Doğu sevdalısı Müslüman bir gencim.
Memnun oldum Muhammet Emin. Şimdi o
geceye gelmek istiyorum. Milletimiz tarafından yeni bir tarihin yazıldığı 15 Temmuz
gecesine… Nasıl başladı? Bize o gece yaşadıklarını anlatır mısın?
Haberleri ilk andan itibaren takip ediyorduk. İlerleyen saatlerde askerin sokağa
çıkma yasağı ilan etmesi üzerine sokağa çıkmak istedik; ancak yurttaki görevliler çıkmamıza izin vermediler. Bunun üzerine haberleri takip etmeye devam ettik. Bir süre sonra
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
canlı yayına bağlanarak milleti meydanlara
davet etti. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısından sonra artık yerimizde duramazdık. Bir
kâğıt imzalayarak yurttan çıktık. Önce Kısıklı Meydanı’na, ardından Boğaziçi köprüsüne yürüdük. Yürürken Bayrağımızı sallıyor,
Tekbir getiriyorduk. Biz Boğaziçi köprüsüne
doğru yürürken, binlerce kişi oraya doğru

akarken az da olsa ters istikamete doğru
yürüyenler vardı. Bunlardan bazıları halkın
psikolojisini, moral-motivasyonunu bozmaya yönelik şeyler söylüyorlardı: “Gitmeyin,
köprüye doğru yürümeyin. Dönün, evinize
gidin. Tanklar Çamlıca’ya çıkmış. Şimdi Boğaz Köprüsü’ne doğru geri geliyor. Tanklar
gelmeden uzaklaşın buradan.”
Bunların dışında, “Askere taş atmayın” diye
bağıran takkeli bir genç vardı. Tabi kimdir,
nedir bilmiyorum. Zaten askere taş atan
kimse de yoktu. Görmedim ben böyle bir
şey. Ama icabında o asker kıyafetli hainlere
silah bile sıkılmalıydı. Çünkü o asker dedikleri kişiler, halkın üzerine tanklarla, tüfeklerle yürüyorlardı. Ülkemizi işgal etmeye
çalışıyorlardı. Ben orada, halkın psikolojisini
korumak amacıyla onlara engel olmaya
çalıştım. Bağırdım: “Hayır, dönmek yok! Boğaziçi Köprüsü’ne gidiyoruz. Ülkemizi işgal
ettirmeyeceğiz. Dönmek yok. Ellerimizde al
bayrağımızla, dilimizde Tekbirlerle, dört bir
yanımızdaki meleklerle yürümeye devam
edeceğiz. Dönmek yok!” Orada o kararı
vermemiz lazımdı. Çünkü vatanımız söz konusuydu. Nihayet köprüye ulaştık. Askerler
ellerimizdeki al bayrakları, dilimizdeki Tekbirleri gördükçe daha da öfkelendiler. Bazen
havaya, bazen halkın üzerine ateş ediyorlardı. Ben o gece oradaki askerlerin Müslüman
askerler olduğuna hiç ihtimal vermiyorum.
İnsanlık dışı zalimce davranıyorlardı.
Nerede ve nasıl Gazi oldun?
Köprüye vardığımızda bir avuç üniformalı
FETÖ’cü teröristin orayı işgal ettiğini, halk
yaklaşmak istedikçe halka ateş açtıklarını
gördüm. O an bizde de silah olmasını çok
isterdim. Binlerce insan birikmişti; ama
tank ve tüfeklerin karşısında ilk anda bir
şey yapılamıyordu. Oraya yaklaşmaya,
arayı kapatmaya çalışırken sol kolumdan
G-3 mermisiyle vuruldum. Vurulduğumda
etrafımda tanıdığım kimse yoktu. Oraya
tamamen darbeyi protesto etmek için gelmiş insanlar bana yardım ettiler. Sonradan
çoğuna ulaşamadım bile. Beni sırtında
taşıyan oldu. Kolumun koptuğunu zannettim. Çok kan kaybediyordum. Bir süre araç
aradılar ve hiç tanımadığım bir vatandaşın
otomobiliyle hastaneye kaldırdılar beni. Hiç

Gazi Muhammed Emin Tekin
kimseyi tanımıyordum. Hastanede benimle
iki hemşire ilgilendi. Saat 02.30 civarıydı.
Hemşirelerden biri elindeki telefondan bir
şeyler okuyarak şöyle dedi: “Sizin kendisi
için meydanlara çıktığınız kişi -Cumhurbaşkanımızı kastediyor- Tahran’a inmiş” Ben
çok inanmadım. Zaten gerekli cevapları
verdi yanımdakiler. Hem bundan sadece 1
dakika sonra televizyonda Cumhurbaşkanımız İstanbul’dan açıklama yapmaya başladı.
Bunu gören hemşire bozuldu. Aynı hemşire
şöyle bir şey de söylemişti: “Ben İsviçre’ye
yüksek lisans yapmaya gidecektim ama sizin
yüzünüzden şimdi gidemeyeceğim.” Sonra
da önce kendimizi düşünmemiz gerektiğini,
önce kendimizi korumamız gerektiğini falan
söyledi. Ben de, “Hiç pişman değilim, ülkemizi işgal ettirmeyeceğiz,” dedim. O gece o
hastaneye onlarca yaralı geldi. Bir kişi bile
ben pişmanım, dememiş.
Yaralandığın an ne hissettin?
Sol kolumdan vurulduktan sonra çok kan
kaybedip şehit olacağımı sanmıştım. Ama
olmadı. O anı yaşadıktan sonra artık dünyada
hiçbir şeye çok değer vermeyeceğim. Ben
vitir namazını eğer erken uyumayacaksam
gecenin geç saatine bırakırım. O gece de öyle
yapmıştım. Vurulduktan sonra hastane odasında sabah namazının vaktini sordum. Henüz vakit olduğunu öğrenince, o günkü vitir
namazımı da orada, hastane odasında kıldım.
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SOSYAL MEDYA

RÖPORTAJ
Peki Muhammet Emin, Gazi olduktan sonra
hayatında herhangi bir değişiklik oldu mu?
Yani bu büyük bir tecrübe oldu benim için.
Ama hayata bakış açım daha da kuvvetlendi. İnancımın bir sağlaması oldu. Mektûbât’ta bayıldığım bir mısra vardır: “Ben hâlâ
o aynı Ahmed’im, hiç değişmedim.”

SOSYAL MEDYADA 15 TEMMUZ YANSIMALARI
Elif Batman

MEDENİYET YOLCULARI

Bu süreçte tüm sağlık bölümlerinin kontrollerinden geçtim. Psikiyatriye de gittik. Orada psikiyatrın dediği şey şu: “Bu durumun
psikolojik etkileri kalabilir, bazı travmalar
yaşanabilir, rüyalarına girebilir.”
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Zaten vurulunca ilk aklıma gelen şeylerden
biri kaza namazlarım olmuştu. Kolumun
koptuğunu zannetmiştim, şehit olacağımı
zannediyordum. Yani şehit olmak ya da
olmamak… Direkt bununla karşı karşıya kalmak, birden bununla yüzleşmek çok farklı
bir duygu, bir tecrübe oldu benim için. Çok
yoğun bir şekilde şunu hissettim: Benim
daha yapacak çok işim var. Ve gerçekten de
hayatta kaldığım için anlıyorum ki benim
daha yapacak çok işim var.
Sala ve ezan seslerini duyunca ne hissettin
Muhammet Emin?
Zaten yeterince heyecan doluyduk sala ve
ezan sesleri de duygularımızı zirveye taşıdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın, açıklamasında darbeci askerleri
“işgal güçleri” olarak nitelendirmesi beni
çok etkilemişti. Salalar, ezanlar bu manayı
destekledi. Açıkçası sala ve ezan sesleri bizi
güvende hissettirdi. Heyecanımıza heyecan
kattı. 15 Temmuz’dan önce de Türkiye’de
birçok darbe olduğunu hepimiz biliyoruz.
Bizden önceki nesillerin darbelere direnmemesine kızmışımdır hep.

Elhamdülillah bende böyle bir durum olmadığı gibi şöyle düşünüyorum: Ben eğer
o gece yurttan hiç çıkmasaydım, yahut çok
çok gerilerde, güvenli yerlerde kendimi
saklasaydım ve darbe başarıya ulaşsaydı, o
askerler ülkeyi işgal etseydi veya çok sevdiğim insanların, mesela yakından tanıştığım
Halil Kantarcı’nın şehitlik haberini o şekilde
alsaydım, esas bu benim için bir travma
olurdu. Esas bu benim rüyalarıma girer ve
bunun psikolojik etkileri kalırdı. Ben o gece
bu davranışı gösterebildiğim için Allah’a
çok şükrediyorum. Elhamdülillah milletçe
el ele buna fırsat vermedik. Ülkemizi işgal
ettirmedik.
Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kararlı duruşundan ötürü
kendisine minnettarım ve dua ediyorum:
Allah yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarını
Hak yolda sabit kılsın.
Son olarak 15 Temmuz’dan birinci dereceden etkilenenlerden biri olarak okuyucularımıza, genç kardeşlerimize, milletimize
nasıl bir mesaj iletmek istersin?
Bu bununla sınırlı kalmayacak. Allah’a inanıp pazarlığımızı Allah ile yapalım. Gerekeni gerektiği yerde yapma şuuru taşıyalım. Ve
dua edelim ki şehitlik şuurundan ayrılmayalım. Her an her yerde yürüyen bir şehit gibi
sürdürelim ömrümüzü.
Teşekkür ederim Muhammet Emin. Sizlere
duacıyız. Huzurlu ve bereketli bir ömür
dilerim.
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ÇENGEL BULMACA

MEDENİYET YOLCULARI

Gülser Öztürk
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SORULAR
1) Şeytanı, Allah’ın huzurundan kovduran kalbî hastalık
2) Fatiha suresinde geçen Allah’ın sıfatlarından biri
3) Kur’an’da cehennemin en alt tabakasında olacakları 		
bildirilen kişilere verilen isim
4) Adaleti ile ünlü sahabi
5) Kur’an’da ebedi kalacakları cennetle müjdelenen
kişilere verilen isim
6) Günahlarımızın örtülmesine vesile olan ibadetlerden biri
7) Abdestte yıkanması farz olan uzuvlardan biri
8) İçinde “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayeti bulunan,
Peygamberimiz (s.a.v.)’in “beni ihtiyarlattı” dediği sure
9) Osmanlı’da, içeri gireceklere edebli olmayı hatırlatmak
için kapı üzerine asılan levhalardan biri
10) Allah’ın emriyle Kâbe’yi oğlu ile birlikte yeniden inşa
eden Peygamber (Hz….)
11) Peygamberimiz (s.a.v.)’in diş temizliğinde kullanıl		
masını tavsiye ettiği Erak ağacından yapılan çubuk
12) Bir bölümü sadece cenaze namazında eklenerek 		
okunan dua
13) Kosova’da Türklerin en yoğun olduğu şehir

