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• Meydanlara akın başlamıştı hiçbir engel tutamıyordu onları. 
• Atatürk’ün “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil 

kanda mevcuttur!” sözünü bir kez daha hatırladılar ve 
hatırlattılar.

• Canla başla şehadete koşuyorlardı.
• Mermileri göğüslerinde söndürmeye koşuyorlardı.
• Özgürlüğümüz için, topraklarımıza namahrem eli 

değdirmemek için koşuyorlardı.
• Malazgirt’ten beri gazadan gazaya koşan bir neslin 

çocuklarıydılar.
• “Biz sizi Allah için mücadele edin ve şehit olun diye 

yetiştirdik.
• Gidin ve Başkomutan eve dönün demedikçe dönmeyin” 

diyordu analar oğullarına.





Çanakkale’deki atalarının ruhuyla koştular, geri 
dönmeyi düşünmediler.
241 can
Soğuk bir gecenin ayazında düşen çiğ damlaları 
gibi düştü toprağa.
Özgürlüğümüz için, demokrasimiz için, 
geleceğimiz için, bizim için
Vatan edilmiş topraklar için… 
Ezanımdan alışıp tekbire, 
Buldunuz mutluluk, imanımla... 
Vatan ettim sizi ey topraklar 
Beş vakit damgalayıp alnımla. 





15 Temmuz gecesi yaşananları Özel Kuvvetler Komutanı Zekai
Aksakallı Paşa şöyle anlattı: "Başçavuş Ömer Halisdemir'i aradım, 
Ömer benim koruma astsubayımdır. Ömer'e, "Sana, vatanımız ve 
milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Darbeci hainlerin 
liderini karargâha girmeden durdur! Bunun sonunda şehadet
var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal 
et" dedim.
Başçavuş Ömer Halisdemir, sonu şehadete varan emir üzerine 
vakur bir sesle Zekai Paşa'ya hitaben, "Baş üstüne komutanım, 
hakkım helal olsun. Siz de helal edin" dedi.
Bu sırada darbecilerin lideri helikopter pistinden karargâha 
yürüyordu. 10 kişilik koruma ekibi etrafındaydı. Tam karargâh 
binasının girişinde Özel Kuvvetler Koruma Astsubayı Başçavuş 
Ömer Halisdemir tarafından durduruldu. "Karargâha 
giremezsiniz. Zekai Paşa'nın emri" demeye kalmadan, kendisini 
etkisiz hale getirmeye çalışan hainlere rağmen, tabancasını 
çekti, darbeci hainlerin liderini vurdu. Halisdemir ise oracıkta 
vatan toprağına düştü.





Bir destan yazıldı o gece.
Uçaklar insanlara bomba atmasın diye tarlasındaki 
ekinleri yakan sonra da devletin verdiği yardımı kabul 
etmeyen koca yürekli amca,
Türkiye genelindeki polislerin verdikleri yemek 
siparişlerinin ardından ücret ödeme taleplerini 
"Ücretini 15-16 Temmuz tarihinde canlarınızla, fazla 
mesailerinizle ödediniz, afiyet olsun" yazılı fişlerle 
reddeden esnaflar,
Deprem Sigortası yaptığı kişinin polis olduğunu 
öğrendikten sonra faturaya "Bu ülkenin sigortası 
tarafınızdan yapılmıştır. Ayrıca deprem sigortasına 
gerek yoktur" yazılı kaşe basan firma yetkilisi,
Bir olmayı, diri olmayı, hep birlikte nasıl Türkiye 
olunacağını bizlere gösterdiler.





O gece boğaz köprüsünde, Ankara’da ve 
ülkemizin bütün illerinde meydanları 
dolduran milletimiz vatanına bir kez 
daha sahip çıkmıştır,
Mazlumların coğrafyasını ezdirmemiştir, 
Vatanın ne demek olduğunu,
Vatanın kimin olduğunu bir kere daha 
cihana haykırmıştır.





BU VATAN KİMİN
Bu vatan, toprağın kara bağrında 
Sıradağlar gibi duranlarındır; 
Bir tarih boyunca, onun uğrunda 
Kendini tarihe verenlerindir... 

Tutuşup kül olan ocaklarından, 
Şahlanıp köpüren ırmaklarından, 
Hudutlarda gaza bayraklarından, 
Alnına ışıklar vuranlarındır... 

Ardına bakmadan yollara düşen, 
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, 
Huduttan hududa yol bulup koşan, 
Cepheden cepheyi soranlarındır... 

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

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil, 
Bu sevgi bir kuru ifade değil, 
Sencileyin hasmı rüyada değil, 
Topun namlusunda görenlerindir...


