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Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizin aziz hatırasına...

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



TÜRKİYE ORTADOĞU VE İSLAM DÜNYASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE
AHMAD AHBACHA 

TÜRKLER BİZE YARDIM ETTİ BİZ DE ONLARA DUA ETTİK
AHMAD SHAIBANI  

BİZ TÜRKİYE’YE DAHA GÜZEL GÜNLERİ BEKLİYORUZ
HAMİDEH HOSSEINZADEH

BİZ SURİYELİ OLARAK ÇOK KORKTUK ÇÜNKÜ EĞER DARBE BAŞARILI OLSAYDI 
BURDA KALAMAZDIK
HAZIM ARBAŞ

TÜRKİYEDEKİ HATTA DÜNYADAKİ BÜTÜN MÜSLÜMANLAR ÇOK KORKTU
MAHMOUD KANAS

DARBECİLER BAŞARSAYDILAR NE TÜRKLER NE DE SURİYELİLER HAYRI VE 
HUZURU GÖREMEYECEKTİ
MAHMOUD KASOUM

ALLAH CUMHURBAŞKANININ ÖMRÜNÜ UZATSIN
AHMAD JAMOUS

BAŞKAN ERDOĞAN HALKA HUTBE VERDİ HALKI DARBEYE KARŞI ÇAĞIRDI
MOHAMMAD OMAR MARWAN EDREES

BİZ MÜSLÜMANLAR OLARAK TÜRKİYE’NİN BAŞINA KÖTÜ ŞEYLER GELMESİNİ 
KABUL ETMEYECEĞİZ
AHMED EL UBEYD

15 TEMMUZ DARBESİ
AHMED MATOUK

DARBENİN BAŞARISIZLIK HABERİNİ DUYDUK. EN MUTLU İNSAN OLDUM
AHMED SAFLO

İNSANLARIN NASIL ŞEHADETE KOŞTUĞUNU GÖRDÜK
MHD RACHID ALOULABI

O ZAMAN TÜRKİYE’DE DEĞİLDİM LAKİN TABİİ OLARAK RUHUM TÜRKİYE’DEYDİ
MUAZ AL SAOUR

DARBENİN GERÇEKLEŞMEDİĞİNE ÇOK MUTLU OLMUŞTUK
MUHAMMED BEZZERA

ALLAH’A HAMD OLSUN TÜRKİYENİN DÜŞMANLARININ İSTEDİKLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİLMEDİLER
MUHAMMED KURUNFUL

TÜRKİYE BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN ÜLKESİ
MUNEER ALKHADHMİ

TÜRKİYE DÜNYAYA CESARET GÖSTERMİŞ, NE HARİKA BİR MİLLET
AIMAN AL SALWI

TÜRKİYE MÜSLÜMANA ANNEYDİ, BABAYDI ASLA BIRAKMAYACAĞIZ
AMER HAKMİ

DARBE GİRİŞİMİ
AMİN SAFWAN YAAKOB

BİZ DE BU ÜLKE DE YAŞIYORUZ BİZ DE BU ÜLKEYE KÖTÜLÜK İSTEMİYORUZ
AHMET OMAR HUSSEIN

ŞEHİTLERE HER ZAMAN MİNNET VE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
MUSTAFA SALLAHU
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EY SEVGİLİ
SEZAİ KARAKOÇ

15 TEMMUZ’A MİLLİ BAKIŞ
Prof. Dr. REFİK POLAT

ÖNSÖZ
BÜNYAMİN GÜN

GİRİŞ
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA KUNDAKÇI

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MARŞI
HANEFİ SÖZTUTAN

BU ÜLKE HEPİMİZİN
ABDULLATİF BAROUDİ

DÜŞMAN İÇERDEN OLURSA KAPI KİLİT TUTMAZ
ABDUR RAHMAN ABU ZAİD

TÜRKLERİN YAPTIĞI ŞEREFLİ BİR ŞEYDİ
AHMED AL HİLALY

ERDOĞAN ADALETLİ BİR ADAM, BÜTÜN ARAPLAR ERDOĞANI SEVİYORLAR
ABDULLAH AL ABDULRAJAB

SABAH HABER DUYDUĞUM ZAMAN RAHAT HİSSETTİM
ABBAS FALAH

HALKIN CESARETİ SAYESİNDE DARBE BAŞARISIZ OLDU
ABDALAZİM ABOU DAHER

HEPİMİZ O GECE TÜRKİYE İÇİN DUA EDİYORDUK
ABDALRAHMAN KHAİTY

İNSANLAR SİLAHSIZ SAVAŞTILAR VE VAZGEÇMEDİLER
ALAA EL ŞİDUN

İNSANLAR VATANLARINI KORUMAK İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE 
CANLARINDAN VAZGEÇMEYİ GÖZE ALMIŞTI 
ALAA HABİB

HERKES VATANIN VE ÜLKENİN KURTARILMASI İÇİN KENDİNİ SORUMLU HİSSETTİ
ATEFEH HOSSEİNZADEH 
   
ALLAH TÜRKİYE’Yİ KORUDU
AYA KHAZNAWI

TÜRKİYE’YE NE ZOR BİR GÜNDÜ
ABDULHAMİD HARUF

TÜRKİYE MÜSLÜMANLARA VE MAZLUMLARA UMUTTUR
ABDULLA AL SLEEM 

TÜRK MİLLETİ ASİL, KORKUSUZ BİR MİLLET OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ
ABDULLAH AL RAKAM

ALLAHIN YARDIMI VE TÜRKLERİN CESARETİYLE BU DARBE YOK EDİLDİ
EMEL HELAL

SONUNDA ALLAH BÜTÜN KÖTÜLÜKLERDİN TÜRKİYE’Yİ KURTARDI
FATEN BASSEL

SEFİR BİZİM ZAFER ALLAH’INDIR
HALİD HALİD

15 TEMMUZ DARBESİ
AHMED TAYARA
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BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLETE “SOKAĞA ÇIKIN DARBEYİ 
DURDURUP TÜRKİYEYİ KORUYUN
BEDİR ALSAYAL 

O GÜN TÜRKLER BİR ASLAN GİBİYDİ
DAİNA JOUKHADAR 

NE LİDER NE SİLAH NE DE KİM GELİRSE GELSİN BU MİLLETİN ÖNÜNDE DURAMAZ
EBRAHİM ALHALJAT

TÜRKİYE ÇOK İYİ LİDER VAR
EBRAHİM BRHOOM

BİZİM YAŞADIKLARIMIZI ONLAR YAŞAMASIN ALLAHIM
RANA MESELME

ALLAH BİR DAHA BU MİLLETE 15 TEMMUZ GİBİ KARA BİR GECEYİ YAŞATMASIN
SAFAA ABDELGILIL

ONLAR OLMASA TÜRKİYE HALİ NE OLURDU KİM BİLİR
EŞREF CUBAYYIR

İHANET GECESİ
FADİ KARİSS

KEŞKE BİZ DE BÖYLE CESUR OLSAK
HALİL ABUELDAHAR

BÜTÜN TÜRKLERİ ALLAH KORUSUN. ONLARA HUZURLU YAŞASINLAR
HAZIM EL HELU

ALLAH FETÖYÜ KAHRETSİN
HUDA HAKMİ

KARANLIK GECE
SHUJAA ALABİAD

SURİYELİLERİN ÇOĞUNLUĞU MEYDANLARA SOKAKLARA KORKMADAN 
SADİK VE MÜMİN TÜRK KARDEŞLERİYLE İNMİŞLERDİ.
İBRAHİM BİLAL

TÜRKLER VATANI İÇİN HER ŞEY YAPAR
KURBANMURAT BERDİYEV

15 TEMMUZ DARBESİ
MAHMOOD KHALİD HASSAN

BİZ O GECE HİÇBİR ŞEY OLMAMASI İÇİN ÇOK DUA ETTİK
MAHMOUD KATTAN

TÜRK HALKISI DEVLETE EL ELE KALKTILAR
MAKSAT DAVRANOV

TELEVİZYONDA CUMHURBAŞKANINI GÖRÜNCE MUTLU HİSSETTİM
MERYEM FADNLI

ELHAMDÜLİLLAH ZAFER İSLAMIN VE TÜRK MİLLETİNİN OLDU
MEŞAYİL ALSALMAN

NE KADAR VATANSEVER BİR MİLLET İLE İÇ İÇE YAŞADIĞIMI ANLADIM
WASAK AL_ZUBAİDİ

ALLAH BÜYÜKTÜR
YAMEN HALABİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN DARBEYİ DURDURDU
MOHAMAD HAMOU
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GÜÇLÜ MUAZZAM OLAN TÜRK HALKI GÖRDÜM
MOHAMMAD DABTİ 

ALLAH TÜRK MİLLETİNİ VE TÜRKİYE’Yİ KORUSUN
MOUMEN DABALİZ

BİZ SURİYELİLER SANKİ SAVAŞI KAZANMIŞ GİBİ SEVİNDİK
MUHAMMED ALGFHRİ

BİZ SAVAŞTAN KAÇTIK. BİZ ŞİMDİ NEREYE GİDECEĞİZ
MUHAMMED NASIR

BU OLAY TÜRKİYE DÜŞMANLARININ PLANIYDI
YAZAN HALABI

15 TEMMUZ BİR TÜRK BAYRAMI OLACAK
NOUR DLİMİ

TÜRK HALKI AZİZ VATANA VE BAYRAĞA SAHİP ÇIKTI
OBEYDEH AMER ALBAZİ

TÜRK HALKI BİZİM KARDEŞLERİMİZDİR. BAŞLARINA NE GELİRSE BİZİM DE 
BAŞIMIZA GELİR
OMAR KHALİL

15 TEMMUZ DARBESİ
OMAR KHATER

BİZ HERZAMAN TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ
OSAMA SHABAN

DARBECİLER EN AĞIR ŞEKİLDE BU YAPTIKLARININ HESABINI VERECEKLER
RHAWLA MİRZA

HERŞEY RAĞMEN TÜRKİYE KAZANDI
ROKEA ARJAH

TEBRİKLER TÜRK ARKADAŞLAR, KAHRAMANLAR.
TAHA AL ABDULLAH

ALLAH KORUSUN TÜRKİYE DEVLET BAŞKANINI VE TÜM TÜRK İNSANLARINI
YOUSSEF ALMOSHREF

15 TEMMUZ DARBESİ
USAMAH HELMİ BİN MOHD FUAD

ALLAH BİR DAHA BU ÜLKEDE DARBECİLERE FIRSAT VERMESİN
VAZEED HDAİFEH

HÜKÜMET, MUHALEFET VE TÜRK HALKI BERABER BU DARBEYİ ENGELLEDİ
ZAHRA SAMİ

TÜRK İNSANLARI ÇOK CESUR VE ÇOK MERT
ŞİHAP AL-HAJİ

İNSANLAR O GECE CANLARINI DÜŞÜNMEMİŞ SADECE VATANLARINI DÜŞÜNMÜŞ
ARWA NASSER

TÜRK İNSANININ NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU O GECE GÖRDÜM
İBRAHİM OMAR İSMAİL

BEN O GÜNDEN SONRA TÜRKLER İÇİN ÇOK DUA ETTİM
HAMZAH AL-FAKHRİ

TÜRK HALKININ BİRLİK VE BERABERLİĞİ ÇOK HOŞUMA GİTTİ
YUSUF ALNAZER 

BU VATAN KİMİN?
ORHAN ŞAİK GÖKYAY
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15 Temmuz’da TSK içerisindeki bir grup subay 
tarafından Genelkurmay Başkanlığı karagahında 
başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alındı. AA muhabirlerinin 
derlediği bilgilere göre, 15 Temmuz Cuma günü 
saat: 22:00’de başlayan darbe girişimi, 16 Temmuz 
Cumartesi günü saat: 20:02’de bertaraf edildi.



EY SEVGİLİ

HALKIN GÜCÜNÜN ÜSTÜNDE 
HİÇBİR GÜÇ TANIMADIM BUGÜNE KADAR

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır

Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır

Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır

Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır

Sendan ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır

Sezai Karakoç

19



Tarih boyunca insan toplulukları millet şuurunu kazanmak için çok ağır 
sınavlardan geçmiştir. Milletimiz de defalarca bu türden ağır sınavlarla karşı 
karşıya kalmış ve her defasında şuurunu muhafaza eden bir azmin zaferiyle bu 
sınavları aşmıştır. Malazgirt, Çanakkale, Sakarya ve daha niceleri millet olma 
ve öyle kalma şuuruyla aşılmıştır.

Milletler için en ağırı kendi kendisiyle imtihan olmaktır. Milletimiz geçmişten 
bugüne karşısına çıkan bu zorlu süreçlerden de savrulmadan, dimdik ve bir-
likte kalarak zaferle çıkmıştır. Fitnenin, fesadın ateşe verdiği ruhlar ve dimağlar 
kendi milletinin karşısına acımasız bir düşman gibi çıkmış kendisiyle beraber 
her şeyi yok etme derdine düşmüştür. 15 Temmuz 2016’da yaşanan karanlık 
gecede de satılmış ruhlarıyla kendi milletine hücum edenler 249 şehit, 2 bin 
196 gazi ve sayısız vatan evladının şuurlu duruşuyla bertaraf edilmiştir.

Karabük Üniversitesi olarak bu çeşit haince ve menfur bir faaliyet içerisinde 
olanların milleti olmadığına ve bu hainliğe karşı duran tüm insanlığın da aynı 
milletten olduğuna inanıyoruz. Bunun küçük bir örneği olarak üniversitemiz-
de bilimsel yeterilikleri kadar ahlak, hamiyet, vefa gibi yeteneklerini de aza-
mi seviyede geliştirmeye çalıştığımız uluslararası öğrencilerimizin bu menfur 
girişime bakışlarını anlattıkları mektupları derledik.

15 Temmuz Mektupları ismiyle bir araya getirdiğimiz bu samimi metinlerden 
anlaşılacağı üzere kendi insanına bomba atan, silah sıkan ve gözü dönmüş bir 
biçimde topyekun milletinin yokluğu için çalışan insanlar yeryüzündeki diğer 
fesat ve terör odaklarıyla aynı millettendir. Buna karşılık görüntüde rengi, dili, 
doğup yaşadığı coğrafya hatta dini başka insanlar ise bizimle aynı millettendir.

Karabük Üniversitesi olarak bilimsel gelişme ile beraber bizi bir kılan erdemleri 
sonuna kadar savunmaya ve hangi ülkeden gelirse gelsin tüm öğrencilerimize 
bunları kazandırarak geleceğimizi kurtarmaya kararlıyız.

15 TEMMUZ’A
MiLLi BAKIŞ

Prof. Dr. Refik POLAT
Rektör
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Hain gezen şu dağlarda gez oğlum ,
Vatanına göz dikeni ez oğlum.! 
Dostun kim düşmanın kim sez oğlum, 
Tarihini şerefinle yaz oğlum.

Yeryüzü Müslümanlarının tek umudu olan bu aziz vatanın bayrağını indirmek, 
doğumdan ölüme her daim can kulağı ile dinlediğimiz ezanımızı susturmak 
üzere;  40 yıldır namertçe ilmik ilmik işlenen o hain tuzak 15 Temmuz gecesi 
sahnelenmek istendi. 

Millet, LİDER’inin gün bugündür nidasıyla döküldü sokaklara. Yıllarca anlatılan 
vatan sevgisi o gece anlam buldu gençlerin dimağında. Gençler, tam bir 
imanla koydu gövdesini tankın önüne. O demir yığınları teker teker dondu 
kaldı. 7 den 70’e herkes titredi ve kendine geldi. Bu tablo dosta güven verdi, 
düşmana korku saldı. Dünyaya bir kez daha başımız eğilmez, bileğimiz bükül-
mez mesajı net bir şekilde iletildi.

Çok şükür, indirilemedi bayrağımız, susturulamadı ezanımız. İslam ümmeti-
nin gözbebeği, ümidi, yaşam sevinci olan bu ecdat yadigârı topraklara na-
mahrem eli değdirilmedi. Toplu vurdu yürekler, patlayan onlarca top sindire-
medi. Nice kardeşlerimiz şehid oldu, niceleri ise gazi…  

Tarihten ve millet olarak yaşadığımız o hain 15 Temmuz gecesinden gerek-
li dersleri alıp tekrarına fırsat vermeyerek “Tarih Bilincine Sahip Bir Gençlik” 
yetiştirebilme azmi ve temennisiyle…

ÖNSÖZ

Bünyamin GÜN
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Editör
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Üniversiteler; kültürlerarası iletişimde toplumların bilgi, görgü, beceri seviyesi-
ni artırmada köprü vazifesi gören kuruluşların başında gelmektedir. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği Yeni Türkiye vizyonu çer-
çevesinde Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat’ın üniversitemizi uluslararası bir 
niteliğe kavuşturma ve dünya çapında bir üniversite yapma gayretini takdirle 
karşılıyoruz. Bu anlamda özellikle son yıllarda Karabük Üniversitesi; uluslararası 
alanda yaptığı işbirlikleri ve önemli çalışmalara atılan imzalarla, eğitimini ül-
kemizde tamamlamak isteyen bu kapsamdaki öğrenciler açısından bir cazibe 
merkezi haline gelmiştir.

15 Temmuz gecesi vatanımıza yapılan menfur saldırı sonrasında kimi dış 
çevrelerin de olumsuz yönlendirmeleriyle artık ülkemizin güvenilir olmadığı 
ve Türkiye’ye uluslararası öğrenci gelişinin duracağı noktasındaki kanaatlerin 
aksine ülkemizde ve üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin 
sayısında büyük bir artış olmuştur. 53 farklı ülkeden 3600’ün üzerinde 
uluslararası öğrencisiyle Karabük Üniversitesi öğrencilerin ilgi odağı haline 
gelmiştir. Şüphesiz bu başarıda üniversitemizin uluslararası öğrencilere yöne-
lik gerçekleştirdiği çeşitli bilimsel, sosyal-kültürel etkinliklerin ve üniversite 
yönetiminin uluslararası öğrenciye bakışının da katkısı büyüktür. 

Uluslararası öğrencilerimizle yaptığımız sosyal çalışmaların birinde “15 Tem-
muz darbe girişiminde ne hissettiniz?” diye bir soru yöneltip düşünce ve 
hissiyatlarını yazıya dökmelerini istemiştik. Bunun neticesinde öğrencilerimizin 
samimiyetle yazdıkları cevaplardan “Uluslararası Öğrencilerimizin Gözünden 
15 Temmuz” adlı bu kitabımız oluştu. Yeni öğrendikleri bir dilde kalemleri ka-
dar yürekleriyle de yazdıkları bu metinleri, öğrencilerimizin samimi duygularını 
azami ölçüde yansıtması bakımından içerik, imla vb. yönden hiç müdahale 
yapmadan okurlarımızın istifadesini sunuyoruz. 

Saygılarımla…

GİRİŞ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KUNDAKÇI
KBÜ TÖMER Müdürü

24 25



ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLERİMİZİN

GÖZÜNDEN
15 TEMMUZ

Karabük Üniversitesi

15 Temmuz Türkiyenin en uzun gecesiydi. En kötü gece. Türkler 
birlik oldular hep birlikte onlar galib geldi. Ben de köprüye gittim. 
Baktım hepsi askere karşı yürüyor ben de yürüdüm. Biri sordu sen 
kimsin dedim ben Çadlıyım. Şaşırdı. Dedim bu ülke hepimizin siz 
bize yardım ettiniz biz de size yardım edeceğiz. Hep birlikte onlara 
savaştık. Sabaha kadar sokaktaydık. Gördüm birkaç kişi öldü çok üzül-
düm. Ama onlar şehit oldu. Allah onları şehit yaptı. Ben daha önce 
böyle kuvvetli, vatan seven insan görmedim. Ölmek için geldi onlar 
vatan için. Türkiye çok şanslı. Hem kendileri cesur hem de liderleri. 
Korkmuyorlar hiç bir şeyden. Allah hepimizi korusun. Şimdi Fetö kötü 
halde. Çünkü onlar hain hapis oldular. Bir daha darbe olmaz inşallah 
Türkiyede. Bizim Tömer mezuniyette dediler. Biz biriz biz kardeşiz. 
Allah Türklerden razı olsun. 

BU ÜLKE HEPİMİZİN

ABDULLATİF BAROUDİ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MARŞI

15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı
Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı
Gün bugündü bütün millet ayağa kalktı
Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı

Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet
Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet
Milyonların ayak sesi titretti yeri
Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri

Demokrasi destanında şahitler biziz
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…
Başkomutan emir verdi: İnin meydana!
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!

Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

Yerden, gökten o hainler ölüm saçarken
Nice yiğit şehit düştü bayrak açarken
Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha
Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha

Demokrasi destanında şahitler biziz  
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz… 

Hanefi Söztutan
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Sonunda Atatürk Havalimanı’na ulaştık. Binlerce Havaalanı pistine 
geçtik. Uçakların yanında yürüyorduk. Orada 20 bin kişiden fazla 
olduğu görünüyordu. Pistin sonunda iki  askerlik aracı vardı. Onlara 
koşurken onlar bizi korkturulmamız için ateş açtılar. Birinin umu-
zunda mermi yediğini gözlerimin önünde gördüm. Şu araçlardan iki 
asker indi ve kendini teslim etti. Başımız üstünde savaş uçaklar çok 
alçak uçuş yapıyorlardı. Biraz zaman geçtikten sonra cumhurbaşkanı 
geldi ve olanlar hakkında bir konuşma yaptı. Halk sevinerek tekbir 
getiriyorlardı.

Metro yine açıldı ve bedavaydı. Biz çatışma ve topluluklar olduğu ye-
rler Taksim Meydanı ve Fatih’e gittik. Aynı günde, 16 Temmuz, darbe 
teşebbüsünün tamamen bastırıldığı açıklandı.

Bundan sonra ulaşım araçları bir süre bedava kaldı. Herkes mutluydu. 
Türkiye’de her köşede insanlar kutlıyorlardı. Çok güzel ve hatırlanası 
yaşadığımız günlerdi.

“Düşmen içerden olursa, kapı kilit tutmaz!” .. Şu hain darbeciler vatanı 
parayla sattılar. Fakat onlara ne para ne de vatan kaldı ki!

Türkiye’ye bela isteyenler onların başına bela düştü! Türkiye iyilik ya-
parak halkın sevgisini kazandı. Türkler, Süriyeliler, Filistinliler ve bu 
ülkede tüm yaşayanlar bu toprakları sever ve bu toprakların güveni 
barıması için canlarını verir. Kimse Türkiye’ye zarar veremez.

Yaşanan olaylarda şehit olanların başı sağolsun. Türkiye sağolsun!

ABDUR RAHMAN ABU ZAİD

DÜŞMAN İÇERDEN OLURSA 
KAPI KİLİT TUTMAZ

15 Temmuz Darbe Girişimi

“Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz verince sözün-
den cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder.” 
 
Herkesin vicdan sesi vardır. Ancak bazıları onu dinlemez. Onun saçma 
söylediğini sanır. Şu insanlara istisnaca vidcdansızlar denir. Onların 
vatana, sevdiklerine ve hatta kendilerine ihant etmelerinin nedeni ol-
maz. Er ya da geç, bedeli olur...

15 Temmuz 2016 şu tarih unutulamaz bir tarih. Hakikat tecelli ettiği 
gün. İnsanlar uyandığında şu gün olacakları bilmiyorlardı. Normal bir 
gün olduğunu sanarak herkes rotine başlamıştı. Bize göre güzelce 
geçiyordu o gün. Gece olana kadar.

Saat 22:00 civarında bir jandarma grup tarafından Boğaziçi Köprüsü 
ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü araç trafiğine kapatıldı. Bir de 
Ankara üzerinde savaş uçakları alçak uçuş yapmaya başladı. Kimse 
ne olduğunu anlayamıyordu. Ben de bu saatlerde İstanbul’da, Başak 
Şehir’de bir kafede arkadaşımla oturuyordum. Saat 22:20 civarında 
televizyonu açtılar ve haberlerde jandarmanın köprüyü kapattığını 
gördük. Bir bomba vardı diye zannettim. Evime, Şirin Evler’de, 
gideceğim halde kafeden çıktım ve metroya bindim. Ama metro 
Kirazlı durağinda durdu ve biz indik. Orada Şirin Evler’in yoluna giden 
bir protesto yürüyüşü gördük. Yolumuz aynıydı. 

Şirin Evlere ulaştığımızda arkadaşlarımı gördüm ve onlar bana dar-
be girişimi olduğunu anlattı. Onlar da cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’nın CNN TÜRK Ankara Temsilicisi Hande Fırat’ın telefonu 
üzerinden canlı yayın yaptığını söylediler. Erdoğan’ın, “Milletimizi 
meydanlara davet ediyorum.” diye halkı sokağa çağırmasını anlattılar. 
Bunu duyunca bu gece hiç uyumacağımı farkettim. Bundan son-
ra protesto yürüşüyle devam ettik. Herkes “YA ALLAH.. BİSMİLLAH.. 
ALLAHU AKBAR ” diye bağırıyordu. 
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TÜRKLERİN YAPTIĞI
ŞEREFLİ BİR ŞEYDİ

O günlerde üniversite için heyecanlıydım, o günlerde uykum düzen-
liyordum çünkü o günlerde sabahım gece gecem sabahtı neyse, o 
günde ailemle oturuyordum Televizyon izliyorduk acil haber gördük 
Türkiyede darbe vardı.

O anlarda çok korktum çünkü Türkiye eskiden fakir bir ülkeydi 
Erdoğanın ellerinde her şey değişti ekonomi çok iyi oldu maaşlar çok 
iyi oldu üstelik Erdoğan adaletli bir adam Bütün Araplar Erdoğanı 
seviyorlar mazlumlara ve Suriyelilere çok yardım etmiş o haberler 
görüp çok şaşırdım şimdi Müslümanlar ve Türkiye bitti diye söyledim, 
biraz sonra skyp’a Erdoğan çıkmış, yüzünde hiç korku alametleri 
yokmuş. Erdoğan “Halk sokağa, meydane çıksın ülkemiz için adalet 
için demokrasimiz için”

Türkiye halkı yollara çıkmışlar “Allahu Ekber” dediler hayinler de-
vam ettiler ama halk durmadı tanakların önüne oturdular asker 
arabaları geçirmediler o günde kahraman şeyleri halk yapmış. Bi-
raz sonra polisle ordu savaş yaptılar sonra polis galip oldu o günde 
halk uyumadı ben de sabaha kadar uyumadım, sonra Erdoğan tele-
vizyonda çıkmış ve darbeyi bitti hayine başaramadılar, sonra anladık 
bu darbe çok ülkelerin desteği var en büyük destekte Amarika çünkü 
uçaklar yakıt ABD istasyonlarından. Sonra hayinler hapiste koymuştu 
çok şükür çünkü eğer bu darbe başarılı olsaydı bu ülke Amerika el-
lerinde olacaktı ve suriye gibi olacaktı. 

ERDOĞAN ADALETLİ 
BİR ADAM, BÜTÜN ARAPLAR 
ERDOĞANI SEVİYORLAR

Türkiye tarihinde 15 Temmuz’da Cuma günü bir başarısız askeri dar-
be olmuştur. Biz Irak’tayken kötü haberler duyuyorduk. Ne olmuş 
Türkiye’de? Ne olacak? Duyduğumuz haberler doğru mu yanlış mı? 

Tv kanallarının birçoğu haberi verdiler. O zaman internette çok 
fotoğraf ve video izliyorduk. Bir çoğu hayatını kaybetti. O gece normal 
değildir. Herkes sokağa çıkmıştı. Her vatandaş Türkiye’de darbeye 
karşı durdu. Gördüğümüz ve Türklerin yaptığı şerefli birşeydi onların 
devleti için. Her kişi kendi vatanını savunmuş. Aslında Türkiye’nin tari-
hinde ilk kez değildir. Yıllar önce ölme bir şey olmuş. Ama Türkler 
Türkiye’yi çok seviyor. Her zaman onlar vatanını savundular. Gerçek-
ten onlar iyi bir örnek birlik beraberlik vardır. Bu darbe terörist grup 
tarafından yapılmış. Ama insanlar Türkiye’yi korumak için güçlü bir 
şekilde durmuşlar. O yüzden başarısız bir askeri darbe olmuştur. 

O anlarda biz Türkiye’de hiçbir şey olmayacak dedik. Müslüman bir 
ülke birçok ülkeye yardım etti. Çok mülteci vardır. İyi oldu Allah ko-
rudu ve teröristler tutuklandı. Allah’a şükür normal hayat devam edi-
yor. 

Gördüğümüz şeyi Türklerden önceden hiç görmedik. Ne kadar 
topraklarını seviyorlar. Onlar Türkiye için herşeyi yaparlar. 

ABDULLAH AL ABDULRAJAB

AHMED AL HİLALY
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15 Temmuz günü fabrikada mesaide çalışıyordum. Darbeyi 
duyduğum zaman hala çalışıyordum. Darbeyi duyduktan sonra çok 
korktum. O gece mesai işi bırakıp eve gittim. Eve giderken darbe 
hakkında düşünüyordum. O zaman ben Türkçe bilmiyordum. Bu 
yüzden ne olacağını bilmiyordum. Eve geldiğim zaman aileme bir 
şey anlatmadım. Çünkü onlar bilmiyordu ve korkmamalarını istemi-
yordum. Ayrıca hiçbir şey yapamayız. O gece uyuyamadım. Çünkü 
darbe gerçekleşirse ne yapacağımı düşünüyordum. Sabah vaktinde 
arkadaşımı arayıp darbe hakkında sordum. Neyse ki hiçbir şey olmadı. 
Haber duyduğum zaman rahat hissettim. 

SABAH HABER DUYDUĞUM 
ZAMAN RAHAT HİSSETTİM

Türkiye’de 15 Temmuz Kötü bir gün oldu. Bir grup hain darbe yap-
maya çalıştı. Hükümeti yenmeye çalıştı. Türk halkı o gece sokağa çıktı 
ve engel oldu. Bu Türklerin demokrasiyi sevdiği için oldu. Askerler 
tank ve silahlarla birlikte uçak sesleri ile insanları korkutuyordu insan-
lar Türk bayraklarıyla sokağa çıkmıştı. Ben o zaman Dubai’deydim. 
İnternetten öğrendim sonra televizyonu açtım ve olayları izledim in-
sanlar tankların önünde duruyordu. Ben de okumak için Türkiye’ye 
gelmek istiyordum. Ama sonra korktum. Şu an memnuniyet hissedi-
yorum. Çünkü başarısız bir darbe oldu. Halkın cesareti sayesinde 
darbe başarısız oldu. Ertesi gün televizyonda hainlerin yakalanmasını 
izliyordum. Türkiye için güzel oldu. 

HALKIN CESARETİ SAYESİNDE 
DARBE BAŞARISIZ OLDU

ABBAS FALAH
ABDALAZİM ABOU DAHER
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En son yılarda güçlü bi şekilde ayakta durmaya çalıştı büyük bi çaba 
verdi içinde her şeyi geliştirmeye çalıştı ünlü ve güçlü ülkeler gibi olmaya 
çalıştı kendi kendine her şey yapmaya çalıştı ve başka ülkelerin kendisin-
den  bi şey alması için bi şans bırakmadı. Bu ülkeyi biliyor musunuz ? O 
Türkiye’dir. Yeni çağın gülü ama bazı ülkeler bu gelişmeden hoşlanmadı 
ve türkiye’ ye ünlü ülkelerin yanında bi yer vermek istemedi ve onun karar 
sahibi olmasını istemedi ama allah’ın istediği ve bütün turklerin istediği 
gibi türkiye başarılı oldu ve kendini ispat etti. Türkiye’yi sevmeyenler bu 
hızlı gelişmeyi nasıl durduracaklar düşünümeye başladılar ve o güne 
ulaştılar ve o plan sevmeyenlerin son şansıydı. 15 temmuz. Düşmanlar 
dışardan bi şey yapamadılar o yüzden içerden bu huzuru bozmaya 
çalıştılar .o kötü gün ya da kötü gece  neler oldu ve turklerin tarafından  
özet bi şekilde öğrenelim.   Sevmeyenler ve huzur bozmayı isteyen-
ler başkanı düşürmek istediler ve türkiye’yi karışık bi duruma sokmayı 
istediler hain askerler sokaklara tankları indirdiler ve insanları vurmaya 
başladılar ve radyo evine girdiler memurları esir aldılar ve insanlara yalan 
haberler vermeye başladılar Erdoğan düştü ve bundan sonra biz bu 
devleti tutacağız diyorlardı bu inkılaba katılan askerler halkın karşısında 
durdular .   insanlar silahsız savaştılar ve vazgeçmediler uçaklar uçmaya 
ve vurmaya başladı. Ankara’da istanbul’da ama dediğim gibi kimse hiç 
vazgeçmemişti.  Destek için marşlar okundu ve dua söylendi ve sabaha 
kadar nöbet tutuldu her şeyi turklerle inanarak yaptık çünkü zulüm bi 
defa kazanacaksa hak defalarca kazanacak sonra Erdoğan’dan bi mesaj 
geldi demek ki bu gecede ve bu durumda birlikte durmazsak bizim 
ülkemizi kaybedeceğiz ve yıllarca eskisi gibi olamayacağız ,o durumda 
biz suriyeliler olarak inandık türklerin huzuru bizim huzurumuz bizim 
huzurumuz onların huzuru .  bu yüzden hemen ve hiç düşünmeden el-
lerimizi turklerin ellerine koyduk ve bu inkılapçıların karşısında durduk 
ve turkler gibi savaşmaya hazır olduk çünkü bu hamleyi sadece türkiye 
istemiyordu bütün müslümanların ülkeleri istiyordu ,bu geceyi hayatımda 
unutamam hep aklımda kalacak çünkü suriye’den çıktıktan sonra önemli 
bi şey yaptim. müslümanları savunmak için.  o gece yaşadığım heyecanı 
hiç yaşamadım ,sabahta Erdoğan sahneye çıktı ve herkesi tatmin etti 
ve en güzel haberi  verdi o biz beraberce yendik ve bütün dünyaya biz 
güçlüyüz ve tek bi el ile dünyayı yenebiliriz ispat ettik 

İNSANLAR SİLAHSIZ 
SAVAŞTILAR VE VAZGEÇMEDİLER

Ben o gün Suudi Arabistan’daydım. Yatsı namazından sonra arka-
daşımla ünlü bir restoranda pizza yiyordum. Eve dönüp yatağıma uyu-
maya gittim. Çünkü ertesi gün bir randevum vardı. Susadım, su içmek 
için kalktım. Telefonumu açınca haberler beni şaşırttı. Babama haber 
vermeye gittim. Meğerse babam ve annem hatta kardeşim haberleri 
izliyorlardı. Bütün arkadaşlarım farlı ülkelerden haberleri izliyorlardı ve 
bütün whatsapp grubu bu haberlerle ilgili konuşuyordu. Hepimiz o 
gece Türkiye için dua ediyorduk. Bence o gece kimse uyumadı, çünkü 
inkılap olduğu an herkes korktu. Tabii ki korkacağız, çünkü zalim bir 
hakim gelince bütün Suriyelileri Türkiye’den kovacaktı. Ama Allah’a 
şükür inkılap planladıkları gibi gitmedi ve hepimiz bunun için çok 
sevindik. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’ı kaldıramadılar. Erdoğan’ın 
hitabını dinledik sabah namazını kılıp rahat yattık. Benim için o gece 
zor geçti. 

“Geç uyudum… Randevu gitti… Türkiye kaldı”

15 Temmuz 2016 anısına…

HEPİMİZ O GECE TÜRKİYE 
İÇİN DUA EDİYORDUK

ABDALRAHMAN KHAİTY
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Türkiye bir zamanlar en güvenli ülkelerden biriydi. 15 Temmuz’da çok 
şeyler değişti. O gecede Türkiye önemli olaylarla karşılaştı. Türkiye’de 
darbe girişimi olduğunu bütün iç ve dış medyalardan (BBC, CNN, 
VOA) gibi dinliyordum.

Bence Rusya ve Amerika gibi ülkelerin planlarıydı. Türkiye’yi kıskanacak 
memleketlerde çoktur. Afganistan, Irak, Yemen, Suriye gibi ülkele-
rin bozulmasını isterler ama bu ülkenin ne kadar güçlü olduğunu 
bilmiyorlarmış. 

O ülkeler bunu bilmeden Türkiye’yi karıştırmaya çalıştılar. Türkiye 
ordusu kendi halkına ateş açtı ve o darbede yaklaşık 300 insanı 
öldürdüler. O günlerde önemli bir şey dikkatimi çekti. O halk birlik 
halindeydi. 

Türkiye darbe sırasında Mısır, Suriye, Yemen, Irak vb. ülkeler gibi bozu-
labilirdi. Ama Türk halkının birliği kendini her zamandan daha güçlü 
gösterdi. Herkes vatanın ve ülkenin kurtarılması için kendini sorumlu 
hissetti. Millet sokağa çıkıp ülkeye sahip çıktı. 15 Temmuz Türk tari-
hinde önemli bir olaydır ve bana halkın gücünü hatırlatır. 

“Yaşasın Türkiye”

HERKES VATANIN VE 
ÜLKENİN KURTARILMASI İÇİN 
KENDİNİ SORUMLU HİSSETTİ

15 Temmuz gecesi 2016, o unutulmaz gece. Neler yaşamadık 
ki.  İş arkadaşlarımla dışarıdaydım o sırada. İşe geldiğimizde Mısırlı 
arkadaşım Türkiye darbeden bahsediyordu. Ben pek fazla bir şey 
anlamamışım ilk başlarda. Hemen Televizyonu açıp darbe girişimini 
gördügüm zaman ilk önce şok oldum. Anlamaya başladım dar-
be girişimi olduğunu ‘’ Boğaziçi köprüsünün askerler tutmuş ‘’ 
diyorlardı. Böyle bir şey asla beklemiyordum.  Tabii ki de üzüldüm ve 
kaygılandım. Türkiye’ye ve Türkleri ne olacağını düşündüm. O zaman-
da Arabistan’daydım ve arkadaşımla Türkiye’ye okumak için gelmeyi 
planlanmıştık. Üniversitenin sonuçların açıklamasını bekliyorduk. Bir 
hayal kırıklığı yaşadık. Haberler takip etmeye başladım. O gece saba-
ha kadar uymadım. İstanbul’daki yaşayan kuzenim aradım ve ne oldu 
diye sordum. O da bana bir darbe girişimi olduğunu ve Türk halkının 
buna misli ile karşılık verdiğini söyledi. İnsanlar vatanını korkumak için 
birlik ve beraberlik içinde canlarından vazgeçmeyi göze almıştı. Hain 
darbeciler o yüksek erdemli, korkusuz halkı püskürtmekte acınası 
decerede yetersiz kalmıştı. Türk halkı demokrasiyi o haydutların eline 
bırakacak değildi. Gelişmeleri duydukca heycanlanıyor ben de on-
larla birlikte demokrasi için savaşmak istiyordum. Ama mesafe bu 
isteğime engel oluyordu. Ben de asil Türk halkı gibi meydanlara in-
mek ve kendini bilmez darbecilere günlerini göstermek istiyordum.

İNSANLAR VATANLARINI 
KORUMAK İÇİN BİRLİK VE 
BERABERLİK İÇİNDE CANLARINDAN 
VAZGEÇMEYİ GÖZE ALMIŞTI

ALAA HABİB ATEFEH HOSSEİNZADEH    
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15 temmuz’da Suriye’deyken bir haber duydum Türkiye’de darbe 
oldu. Bazı hain askerler tarafından yapıldı. Türkiye başkanı Recep 
Tayyip darbe olunca skyp’tan bütün milletin meydana inmeleri iste-
dikçe hemen meydanlara ve sokaklara inmişler. 

Allah’a şükür bu darbeyi başaramadılar.

Ben o zamanda oturuyordum çok korktum hüküm düşseydi 
Türkiye’nin durumu kötü olacaktı.

Türkiye’ye ne zor bir gündü Suriyeliler de darbe olduğu sırada 
Suriyelilerin çoğunluğu meydanlara ve sokaklara korkmadan sadık ve 
mümin Türk kardeşleriyle inmişler Elhamdülillah. Darbeciler hükmü 
düşüremediler hükümet düşseydi Türkiye’nin ekonomisi kötü olurdu 
birde Türkler çok sıkıntı yaşayacaktı ayrıca bütün Suriyeliler kötü ve 
zor durumda yaşayacaktır.  

TÜRKİYE’YE NE ZOR BİR GÜNDÜ

15 temmuz 2016 tarihinde haberlerde yayılan Türkiye’de olan Darbe 
gördük haberi görünce çok şaşırdık ve korktuk . Türkiye çok büyük ve 
güçlü Müslüman devleti oyle bir şey olması çok zordu ve millet büyük 
bir zarar görecekti ama Allah kurdu . Türkiye mileti olan şeyler kabul 
etmedi ve beraber hareket ettiler başbakan görüntülü konuşmasıyla 
bütün milet sokağa çıktı ve batmanda ayni şey herkes yürüşe çıktılar 
hepimiz Türkiye için dua ediyorduk , Tüm Türkiye`de meydanlara 
çıkarak yaşanan darbe girişimini protesto eden halkın eylemleri tüm 
ülke sathına yayılarak sabaha kadar devam etti.

Birçok şehirde kadın-erkek milyonlarca insan sokaklara, meydanlara 
dökülerek yaşanan darbe girişimini protesto etmeye devam ediyor.

Batman`da askeri darbeye karşı partiler ve sivil toplum kuruluşları ile 
binlerce kişi meydanlara çıkarak darbe girişimine sert tepki gösterdi.

Darbe girişimine karşı on binlerce Batman halkı ayaklandı. Darbe 
girişiminin duyulmasının ilk saatlerinde sokaklara çıkan Batmanlılar, 
darbeye karşı yekvücut oldu.

Valilik anons araçlarında Batman Valisi Ahmet Deniz`in  “Silahlı kuv-
vetlerimizin içindeki hain bir grubun darbe girişimine karşı halkımızı 
valilik önünde demokratik tepki göstermeye davet ediyorum.” çağrıları 
şehir sokaklarında ve cami hoparlörlerinde dolaşılarak anons edildi ,  
sonunda Allah Türkiye’yi korudu.

ALLAH TÜRKİYE’Yİ KORUDU

AYA KHAZNAWI

ABDULHAMİD HARUF
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15.07.2016 Cuma günü tarihinde büyük bir darbe olmuş. O günde 
sevdiğim ülkeye zarar gelmesinden çok korktum, çünkü Türkiye Müs-
lümanlara ve mazlumlara umuttur. Eskiden bugüne kadar Türkiye 
hiç kimsenin yüzüne kapısını kapatmadı. 

Televizyon izlerken acil bir haber çıktı “büyük darbe olmuş, başkana 
suikast olmuş” diye.

Yollar askerler tarafından kapandı, o zaman Türkiye’yi hainlerden 
korumak için dua ettim, sonra başkan televizyona çıkıp halkına ne 
olduğunu anlatıp onlardın yardım istedi, halk da başkanın sözlerini 
duyduğunda yollara çıkıp tankların karşısında durdular, orada savaş 
gibi bir çatışma olmuş ve şehitler olmuş, neyse ki sonunda halk 
kazanmış ve Müslümanlar çok sevindi, Türkiye ve Müslümanların 
vatanları her daim güvenlik olsun ve tüm şehitlerin mekânları cennet 
olsun diye dua ederim. 

TÜRKİYE 
MÜSLÜMANLARA VE
MAZLUMLARA UMUTTUR

ABDULLA AL SLEEM 

15 Temmuz gecesi İstanbul’da Boğaz Köprüsü askerler tarafından 
kapatıldı. Ankara’da T.B.M.M. Özel Harekat Daire Başkanlığı, Türksat 
uçaklar tarafından bombalandı. Darbeci askerler TRT binasını ele 
geçirip silah zoruyla spiker Tijen Karaş korsan darbe bildirisini okut-
tu. Cumhurbaşkanının Marmara’da kaldığı otel basıldı. Recep Tayyip 
Erdoğan NTV kanalından telefon ile görüntülü yayın yaparak milleti 
şehir meydanlarına havaalanlarına davet etti. Darbeye direnen halkın 
üzerine ateş açıldı. İnsanların üzerinden tankla geçildi, helikopterden 
insanları vurdular. Ama Türk milleti asil, korkusuz bir millet olduğunu 
bir kez daha gösterdi, tankların önüne yattılar ellerinde bayrak 
gönüllerindeki iman ile darbecilere karşı gelip darbeyi püskürttüler. 
Yedisinden yetmişine herkes meydanlardaydı. Helikopterler, savaş 
uçakları gökyüzünden geçiyor insanları korkutmaya çalışıyorlardı. 
Direnenleri hiç acımadan şehit ettiler. O gece Türkiye 250 şehit verdi. 
Ömer Halis Demir komutanının emriyle ölümü göze alarak darbeci 
generali öldürdü ve darbeyi engelledi. O gece herkes Halis Demir gibi 
vatanına sahip çıktı kimi şehit kimi gazi oldu ama Türkiye’yi kimseye 
esir etmediler.  

TÜRK MİLLETİ ASİL, 
KORKUSUZ BİR MİLLET 
OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA 
GÖSTERDİ

ABDULLAH AL RAKAM
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Fethullah gülen Türkiye’deki insanların aklını çeldi. Ona bu işte çok 
kişi yardım etti ve 15 Temmuz gecesi darbe yapmaya karar verdiler. 
Amaçlarına ulaşmak için sivil insanları öldürdüler. O gece 250 kişi 
şehit oldu. Onlar bu şekilde saldırmaya başlarken, Erdoğan Türkiye 
halkını sokaklara davet etti. Hiç imkan olmamasına rağmen hiç kimse 
evinde durmadı, yüreklerindeki imanla çıktılar ve asker kılığındaki 
teröristlere karşı mücadele ettiler Allah’ın yardımı ve Türklerin cesare-
tiyla bu darbe yok edildi ve türkler olgunç, kültürlü, akıllı ve okuyan 
insanlar olduğundan dolayı bu mücadeleyi kazandılar. Biz de Suriyeli 
olarak Allah’a Türkiye de Suriye gibi olmasın diye sabaha kadar dua 
ettik ve olaylardan çok etkilendik. Zaten Dr. Necmettin Erbakan dedi 
ki “ Eğer bir gün Suriye’de savaş olursa bilin ki asıl mesele Türkiyedir “ 
ve şimdi gözümüzde bu sözün gerçekleştiğini gördük.

Allah Türkiyeyi bunu bir daha yaşatmasın diye dua etmeye devam 
ediyoruz ve Allah şehitleri rahmet eylesin. 

ALLAHIN YARDIMI VE 
TÜRKLERİN CESARETİYLE 
BU DARBE YOK EDİLDİ

  EMEL HELAL

15 Temmuz Türkiye için çok önemli bir dönemeç noktası. 

O gerçikten  unutulmaz bir geceydi . O gün ben Istanbuldaydım 
taksim’de kalıyordum . Haberleri görünce bunun son derece anlamsız 
ve yanlış bir hareket olduğunu hemen idrak ettim. Televizyonu hızlıca 
açtık sonra aniden sokakta çekim sesini duymaya başladık ve hep 
camilari “ Alllah Akbar “ diyorlar başladı . Sonra Internet kısa bir süre 
çalışmayı bıraktı ve Sesler yüksek sesle uçmaya başladı . Hepimiz çok 
korkuyorduk ve güvende hissetmedik . 

Bu süreci İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri-
nin asker tarafından kapatılmasıyla başladı. İfadelerine göre “tatbikat 
var” bahanesi ile kışlalarından buraya getirilen erlerin komutalarında 
FETÖ’cü subaylar vardı. Darbe girişiminin ikinci büyük saldırısı, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve 50 kadar milletvekilinin mecliste 
olduğu sırada meclisin F-16 savaş uçaklarıyla vurulması oldu. Meclis 
FETÖ’cÜ subayların kullandığı jetler tarafından 4 kez vuruldu. Bu-
nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı makamının kullanımında olan ve 
Ankara’nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
de bombalandı.

Darbeci askerlerle karşı karşıya gelen halka darbecilerin saldırıları 
çok sayıda can kaybına sebep oldu. Darbeye karşı direnen polis ve 
vatandaşlardan 161 kişi şehit olurken 154 kişi de yaralandı. Bu çapta 
direnişin sonucu olarak darbeci askerler geri adım attı ve sabaha karşı 
darbe bastırıldı.

Sonunda Allah bütün kötülüklerden Türkiye’yi kurtardı elhamdülil-
lah.

SONUNDA ALLAH 
BÜTÜN KÖTÜLÜKLERDİN 
TÜRKİYE’Yİ KURTARDI

FATEN BASSEL
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2016 onbeş Temmuz saat dokuzda Türkiye’de yeni bir darbe yapıldı. 
Şu darbe Türkiye’de olduğu darbelerden en kanlı darbedir. Ben şu 
gecesinde Hatay’daydım ve saat sekizde evime döndüm. İnternette 
geziyorken Türkiye’de darbe olduğunu bir haber gördüm, şaşırdım, 
üzüldüm, titiremeye başladım, ilk başta tam olarak ne olduğunu bile-
medik. Sonra televizyonu açtık izlerken saat oniki civarında darbenin 
resmi bildiri çıkmıştır (asker kuvvetleri yönetime el koymuştur)

Çok vakit geçmeden cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon 
vasıtasıyla acil durumda televizyona çıkmıştı ve hızlı bir şekilde mil-
lete o karanlık saatlerde ne olduğunu açıkladı ve milletten meydan-
lara ve havalimanlara çıkmaya davet etti halkı salimlerin ve tankların 
karşısına dik durmaya davet etmişti o anda heyecan ve cesaret bize 
geldi ve meydanlara çıktık bizim şehirimizde hiçbir şey olmadığına 
rağmen meydanlara çıktık ve jandarma merkezlerin karşısına çıktık 
ve onların sokaklara çıkmaya izin vermedik.

Bu uzun ve karanlık saatlerde darbeciler ve darbeyi azalmayı ve kayıp 
etmeyi başladı çünkü halk ve millet sokakları doldurdular.

O zaman yavaş yavaş kayp etmetten zafer diştirdik ve karanlık ve 
korkudan geceyi soba ve aydınlığı diştirdi. 

(Sefir bizim, Zafer Allah’ındır).

SEFİR BİZİM ZAFER ALLAH’INDIR

HALİD HALİD

Geçen yıl Suudi Arabistan’dayken ve ailemle yaşarken dışarda arka-
daşlarımla oturuyordum. Sonra evime geldiğim zaman babamın 
telaşlı olduğunu gördüm ve televizyonun önünde haberleri izliyordu. 
Babama neden telaşlı olduğunu sordum, Bana oturup haberleri din-
lememi söyledi.

15/07/2015’te Türkiye’de büyük bir darbe oldu. Türkiye’deki 1960’dan 
şimdiye kadar beşinci darbeydi. Bazı askerler ve memurlar Köprü ve 
Boğazı Kapattı. Sonra anayol Kapattı, televizyon istasyonunu kuşatıp 
havaalanın işleyişini durdurdu, diye darbe yaptı. Sonra şimdiki başkan 
Recep Tayyip Erdoğan özel Türkçe kanalında görünüp sokaklara 
çıkmak için halka hutbe okudu. Sonra halk sokaklara çıktı. Sonunda 
bu askerler teslim oldu. 

15 TEMMUZ DARBESİ

AHMED TAYARA
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Geçen yıl 15 Temmuz gecesinde ben Suudi Arabistan’da vardım. Fa-
cebook kullanınca haberler sayfasında son dakika haberleri gördüm. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanyaya kaçmış 
ve Türk ordusu devlet yentmesi almış. Bütün o geceye kadar tele-
vizyon seyretiyordum. Çünkü Türkiye Ortadoğu ve islam dünyası için 
çok önemli bir ülke ve benim ülkem gibi olmaktan korktum. Arapça 
kanallarında “Türkiye Cumhurbaşkanı Türklere cep telefonu tarafından 
konuşuldu” gördüm. Türkleri icabet ediyorlardı ve yollar, meydanlar ve 
havalimanları çıkıyorlardı. Onlar ve Türk ordusu yardım darbeyi dur-
durdu çünkü ülkesini sevildi. Ama maalesef 161 Türk vatandaşları va-
tan için öldü. Çok Müslümanlar özellikle Suriyeliler Türkiyeye dua ve 
namaz ediyorlardı o gece çünkü Türkiye Müslümanlara çok hezmet 
verir. Allah darbe şehitleriye rahmet etsin ve Türkiye ve Türkleri koru-
sun. 

TÜRKİYE 
ORTADOĞU VE İSLAM DÜNYASI 
İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE

AHMAD AHBACHA

Ben 15 Temmuzda Kuveytteyim. Amcam Türkiyede. Bizi aradı 
Türkiye darbe oldu. Hemen internet baktık. Reis konuşuyor. Sokağa 
çıkın! Sokağa çıkın! Babam dedim baba ne olacak şimdi. Benim çok 
akraba orda. Babam dedi korkma. Dua edelim. Amcam dedi bomba 
var burda. Türkiye savaş çıkacak. Suriye olacak. Annem babam dua 
etti. Türkler askerleri durdurdu. Tankları aldı. Amcam dedi burda 
ezanlar okundu. Ve halk başardı darbe başarısız oldu. Türkiye’ye iha-
net ettiler. Ama halk bunu engelledi. Türkiye çok mutlu biz de mutlu. 
Biz de burda yaşıyoruz. Türkler bize yardım etti biz de onlara dua et-
tik. Türk milletini Allah korusun. Savaşlar olmaz hiç inşallah. 

TÜRKLER BİZE YARDIM ETTİ 
BİZ DE ONLARA DUA ETTİK

AHMAD SHAIBANI  
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15 Temmuz

Ben bir Afganistanlıyım ve kaç ülkede mülteci olarak yaşadım. Ama 
hiçbir hangi 15 temmuzu kadar etkilenmedim, kısa ve hızlı bir olay bir 
gece süresinde. O akşam ben evdeydim, günde bişeyler duymuştum 
dışarıda ve hakkaten korktum. Eve geldikçe BBC haberler kanalı açıp 
ve olayı ordan iyice takip ettim. O geceye kadar Türkiye engüven-
lik Orta Asyaydı. Bizim başkanımız ABDULRAHMAN KHAN, Reza 
SHAL PAHLAVI(İran başbakanı) ve Atatürk aynı devrinde hükümet 
ediyorlardı ve bu üç kişi ülkelerini gelişmesini istiyorlardı ki bu üç 
unutulmaz siyasetçilerden sadece Atatürk hükümeti devam edebildi 
.Biz yabancıyız ve Türkiyede yaşıyoruz ve bunuda iyi biliyoruzki zorba 
ülkeler Türkiyeyi ayakta durdurmasını istemiyorlar ama heralde göz-
lerini kapatıp geleceği düşünmeden güçlü Türkiyeye plan yapmışlar 
ve bu ülkeyi parçalamak istiyorlar. Küçük, düşüncesiz ve hain bir grup 
bu planı yaparken, askerleri ve suçsuz vatandaşları bunların yüzün-
den kayb ettik ama biz Türkiyenin arkasındayız ve elimizden geleni 
kadarı Türkiye için yapacağız. Bu güne kadar Türkiye çok zor ve kötü 
olayları geçmiş ve uyanıktır. Bir gece süresinde her şey yüzseksen 
derece değişti ama hem toparlandı ve tekrar Türkiye güçlü olduğun 
isbat etti. O olay geçti ama hala toplum ondan etkileniyor. Biz 
Türkiyeye daha güzel günleri bekliyoruz. 

BİZ TÜRKİYE’YE 
DAHA GÜZEL GÜNLERİ 
BEKLİYORUZ

HAMİDEH HOSSEINZADEH

Türkiye’de bir darbe oldu. Ne zaman oldu? 15 Temmuz 2016 yılında 
gece saat 11:00’da oldu. Nasıl ve nereden duydum? Ben arkadaşlarım 
ile camiye gittim ve namaz kıldım. Namaz kıldıktan sonra caminin 
bahçesinde oturduk ve sohbet ettik ve denize gidecektik ve bir plan 
yapıyorduk. Aniden arkadaşımın ailesi onu aramışlar ve hemen eve 
gelmesini söylediler. Biz de bir sıkıntı olduğunu sanıyorduk ve herkes 
eve gitti. Ben eve ulaştıktan sonra televizyondan bir haber duymuştum. 
Bu haber şöyledir; Türkiye’de bir darbe olmuş ve tanklar sokaklara 
girmişler ve gökyüzünde jet, askeri uçaklar ve helikopterler varmış. 
Darbe çıktıktan sonra cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan 
medyaya çıktı ve Skype ile halkla konuştu ve vatandaşların sokaklara 
inmelerini istedi ve vatandaşlar sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri-
ni duydu ve istediği gibi yaptılar. Hem çocuklar hem de yaşlılar hem 
de kadınlar sokaklara indiler. Ama Türkiye halk darbeyi istememişler 
ve tankların önünde durdular. Darbe yapan askerler CNN Türk 
kanalını ellerine geçirdiler ve yalan haber yaygınlaştırıyorlardı. Çünkü 
kanalda çalışanları tehdit ettiler ve muhalif askerleri birkaç yer ele 
geçirdiler ve birkaç havalimanı ele geçirdiler ve birkaç yerde ateş 
ediyorlardı; neyse ki çok uzun süre kalmadı. Muhalifler sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ı öldürmek istediler ve çok yere baktılar, neyse ki onu 
bulamamışlar, çünkü güvenli ve gizli bir yerde oturuyordu. Olayların 
ortasında yaklaşık 100 kişi ölmüş. Ben Suriyeli olarak böyle bir şeyi ilk 
defa yaşadım. Biz Suriyeli olarak darbeden korktuk çünkü eğer darbe 
başarılı olsaydı burada kalamazdık ve her yabancı ülkesine gönderi-
lirdi. Çok şükür bu darbe başarılı olmadı.  

BİZ SURİYELİ OLARAK ÇOK 
KORKTUK ÇÜNKÜ EĞER DARBE 
BAŞARILI OLSAYDI BURDA 
KALAMAZDIK

HAZIM ARBAŞ

48 49



ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLERİMİZİN

GÖZÜNDEN
15 TEMMUZ

Karabük Üniversitesi

Biz Suriye’deyken her şey güzeldi, hiçbir şeyin kötü olduğuna 
inanmadık. Ama savaş başladığında amcamın üç evladı öldürüldü. 
Onları çok severdim. Çocukluğumu onlarla yaşadım. Hayatımın en 
güzel günleridir. Savaşta her şeyi yakıp yıkıyorlardı ve herkesi çocuk 
olsa bile yaşlı olsa bile kadın olsa bile öldürüyorlardı. Biz güvenlik için, 
huzur için Suriye’den çıktık.

15 Temmuz Türkiye’nin en zor gecesiydi. Türkiye’deki; hatta bütün ül-
kelerdeki Müslümanlar çok korktu. O gece darbe gecesi saat 23:00’da 
başladı. 

Darbeyi yapanlar altı ay önce bu darbeyi yapmak için planlamışlar. Bu 
işte Amerikalılar da dahildi. Çünkü işi yöneten adamlar Amerikalıydı. 
Amerikalar Türkiye’nin içindeki darbecileri yönlendiriyorlardı. Sayın 
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öldürmek için çok uğraştılar. 
Ama Allah’a şükürler olsun istedikleri gibi olmadı. Bundan sonra 
Sayın Cumhurbaşkanı istihbarat başkanıyla bir oteldeydiler. Darbe-
ciler bu oteli yıkmışlar ama oteli yıkmadan önce istihbarat başkanı 
sayın Cumhurbaşkanını otelden çıkarmış. Yarım saat sonra sayın 
Cumhurbaşkanı televizyona çıktı ve insanlar sahalara, havaalanlarına 
ve sokaklara inmelerini istedi. Halk Cumhurbaşkanını sevdikleri 
için sokaklara darbecileri durdurmak için inmişlerdi. Biz Türkiye’de 
olduğumuz için ve Sayın Erdoğan’ı sevdiğimiz için Türklerle bera-
ber sokaklara indik. Bu olay Suriye’deki olan olayları hatırlattı. So-
nunda darbeciler cumhurbaşkanını öldürseydiler belki biz yani 
Suriyeliler Türkiye’de olmazdık. Darbeciler durduruldukları için hepi-
miz sevindik. 

TÜRKİYEDEKİ HATTA 
DÜNYADAKİ BÜTÜN 
MÜSLÜMANLAR ÇOK KORKTU

MAHMOUD KANAS

15 Temmuz gecesi

2016 yılın 15 temmuzdaki olan olaylar unutulmaz unutulamazlar. 
15 temmuz gecesinde bazı hayın askerler Türk hükümetine karşı 
inkılap yapmaya çalıştılar. Allaha hamd ve şükürler olsun bu hayınlar 
başaramadılar. Çünkü eğer başarsaydılar Türkiyenin durumu çok ağır 
olacaktı. Ben 15 temmuz gecesi Türkiye’deydim bu gece işe gitmek 
için eşaylarımı hazırlayıp yatağa gittim. Yatmadan önce süriye haber-
lerine göz atayım dedim bu yüzden televizyonu açtım haber kanasına 
açınca hayatımda hiç olacağını hiç zannetmediğimi görmüştüm 
bu haber ana haberdi bu haber duydukça korkmadım diyemem 
çünkü darbeciler başarışaydılar ne türkler ne de Suriyeliler hayrı ve 
huzuru göremeyecekti. Ayrıca ekonomik durumu zor olacaktı. Ve 
zulüm ile zalimler Türkiye’de meşhur olacaktı gerçekten hem ailemin 
hemde benim halime merak etmeye başlamıştım. Bu gece bize za-
rar gelecekti çünkü 15 gecesi kamptaydım. Bu kampı korumak için 
bir Türk taburu vardı. Lakin bizim kampı kuşattılar, bunu için kamp-
tan ne çıkış ne de giriş kaldı. Sanki bir hapiste olmuştuk. Lakin yine 
Allah’a bin şükür hayınlar başaramadılar ve Türk devleti onlardan bizi 
kurtardı.

Bana gelince 15 gecesi kabus gibidir. 

DARBECİLER BAŞARSAYDILAR 
NE TÜRKLER NE DE SURİYELİLER 
HAYRI VE HUZURU GÖREMEYECEKTİ

MAHMOUD KASOUM

50 51



ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLERİMİZİN

GÖZÜNDEN
15 TEMMUZ

Karabük Üniversitesi

Darbeyi öğrendiğimiz zaman darbe başlamıştı. Haberleri izlemeye 
oturduk, küçük bir isyan girişimi olduğunu duyduk, Meğerse büyük bir 
darbeydi, Bu darbede üç evre vardı, Birinci evrede darbe çalışmasına 
başladı, köprüler ve ana caddeleri kapattı, Kurmay merkezini kuşattı, 
parlamento bombalandı, Sonra ikinci evrede Başkan Erdoğan’ın 
çalışması başladı, Hükümet’in tepkisi başladı, Büyük televizyon istas-
yonunu aradı ve halka hutbe verdi, Halkın gayretini yükseltti, Mey-
danlara onları darbeye karşı davet etti, Üçüncü evre darbe şiddetinin 
kırılmasıyla başladı, Bu evre darbeyi başarısız bir darbe göstermişti, 
Ama darbeden sonra meğerse televizyon istasyonu söylediği haber-
ler buzdağının tepesidir, Darbeyi başarısız kılan sebepler:

1-Darbeyi birkaç sebepten güçsüzdü, coğrafi sebep darbe İstanbul ve 
Ankara’dan çıkmadı, Etkin katılımından dolaydan çok az ordu men-
subu meydana çıktı, Etkin katılım meydana kontrol etmek için çük 
güçsüzdü. 2- Başkan Erdoğan yaptığı iletişim Türk televizyon istasyo-
nunla, Halk meydana çıkardı, Meydanda darbe karşı savaştırdı 3- Halk 
hareketi devleti korumasıdır.

BAŞKAN ERDOĞAN 
HALKA HUTBE VERDİ HALKI 
DARBEYE KARŞI ÇAĞIRDI

MOHAMMAD OMAR MARWAN EDREES

Türkiye’deki askeri darbe

Ben Suriye’deydim. Suriye savaştan önce güzel bir ülkeydi, güvenliy-
di. Hepimiz Suriye’nin nasıl bir ülke olduğunu biliriz. Savaş olduğu 
zaman Türkiye’ye başvurdum. Güvenliği arayarak Türkiye’ye geldim. 
Hepimiz Türkiye’nin rahat, güvenli ve gelişmiş bir ülke olduğu biliriz, 
onu Allah korusun. Ailem ve ben 4 senedir Türkiye’deyiz. Hatay’da 
yaşıyoruz. Türkiye’ye ilk geldiğimizde biraz zorluk yaşadık. Hem farklı 
bir ülkede yaşamak hem başka dilde konuşmak hem de akrabasız 
yaşamak… zamanla bu zorlukları aşarak Türkiye’de yaşamaya alıştık. 
Türkçeyi öğrenmeye başladık. Herkes işinde çalışmaya başladı. Yani 
demek istediğim Türkiye’de ikinci ülkemiz olarak yaşadık. Günlerin 
birisinde uyuyordum, yataktan kalkıp oturma odasına gittim meğer 
herkes dikkatle televizyona bakıyordu, endişelilerdi, Babama “ne var” 
diye sordum. Babam “Türkiye’de askeri darbe oldu’ diye cevap ver-
di. Oturup haberleri takip ettim. Tarih 2016 15 Temmuz’du. Askeri 
darbe gece saat 11:00’da ortaya çıktı. Vatan hainlerince İstanbul’daki 
ve Ankara’daki bütün yollar kesildi. Sayın cumhurbaşkanını Recep 
Tayyip Erdoğan öldürmek ve onu ortadan kaldırmak istediler. Onun 
oturduğu binaya askeri uçaklar ateş etti. İstihbarat oturduğu binadan 
götürdü. Halkla görüntülü aramayla konuştu. Onlara “ Sokaklara çıkıp 
vatan hainlerine engel olun” dedi. İstihbarat hainler askeri darbeyi 
yapmadan önce yapacaklarını bildiği, halk sokaklara çıktığı ve hainlere 
engel olduğu için hainlerin istedikleri olmadı. Askeri darbe başarısız 
oldu. Askeri darbeden dolayı yaklaşık 300 kişi şehit oldu. Allah rah-
met etsin. Yaklaşık 1200 kişi yaralandı. Son olarak ikinci ülkemize yani 
Türkiye’ye hep iyilikler dilerim, onu Allah hainlerden korusun, Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ömrünü uzatsın, Suriye’nin 
de eskisi gibi olmasını dilerim.  

ALLAH
CUMHURBAŞKANININ 
ÖMRÜNÜ UZATSIN

AHMAD JAMOUS
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O gece arkadaşımla dışarıdaydım ve bir anda darbe oluyor haberini 
aldım ve mesajlar yazılmaya başlandı tabiki böyle bir şey olacağına 
inanmadım ve eve gittik. Evdekilerin durumu berbattı özellikle 
erkeklerin o gergin halini görünce işin ciddiyetini anladım ve o anda 
bildiri yayınlandı. Kulağım başka bir şey duymuyordu. Biz kulaklarımda 
“yönetime el konuldu” sözü çınlıyordu. Her şeyin sonu geliyor muydu. 
Biz tabiki RTE’den bir mesaj bekliyorduk ve o mesaj geldi. Adamın 
sesindeki rahatlık bir nebze bile olsa bizi de rahatlatmıştı. Herkes 
meydanlara gitti ve biz de Türklerle meydanlara gittik ve sabaha kadar 
uyumadık bir Tv başında bir balkonda ölüp ölüp hayatımızın, her şeyin 
bittiğini düşünürken bizi rahatlatan haberler geliyordu. Eğer darbe 
olsaydı biz Suriyeliler içinde kötü şeyler olurdu ve burada kalmazdık 
hatta her hangi Suriyeli siyasi ve kültürel aktivitesi durduracaktı ve 
yaklaşık üç milyon Suriyelilerin belki ayrılacaktı. Tabiki Türkiye’nin 
güçlü islam devleti ve biz Müslümanlar olarak Türkiye’nin başına kötü 
şeyler gelmesini kabul etmeyeceğiz.  O gece bir rüya bur kabus bir 
film gibiydi ama her şey çok gerçekti. 

BİZ MÜSLÜMANLAR OLARAK 
TÜRKİYE’NİN BAŞINA KÖTÜ ŞEYLER 
GELMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ

15 Temmuz Cuma gecesi saat 22:00 sularında İstanbul’da Boğaziçi 
ve Fatih sultan Mehmet köprüsü askerler tarafından geçişe kapatıldı. 
Ankara’da Genelkurmay çevresinden silah sesleri geldiği bildiril-
di. İstanbul ve Ankara’dan jetler uçmaya başladı. İstanbul Atatürk 
havalimanı tanklarla gelen askerler tarafından ele geçirildi. Bir 
grup asker TRT’ye silahlarla girdi. TRT’de darbe bildirisi okutuldu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonundan hemen 
sokağa çıkmaya davet etti. Bütün insanlar evden sokağa çıktılar, 
darbesi durdurmak için. Darbeye karşı direnen polis ve vatandaşlardın 
161 kişi şehit olurken 154 kişi de yaralandı. Sonunda Türk askerler ve 
polis adamlar ve vatandaşlar tarafından darbesi durdurdu ve bitirdi. 

15 TEMMUZ DARBESİ

AHMED EL UBEYD

AHMED MATOUK
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15 Temmuzda geceleyin saat 12 de uyumak üzereydik. Ben 
Reyhanlı’daydım. İş tatili vardı ve ertesi gün İstanbul’a gidecektim. 
Bu sıralarda telefonuma bir mesaj geldi. Diyorlar darbe başladı falan.

Çok şaşırdım ve hemen aileme haber verdim.

Televizyonu açtık. Hepimiz hayrete düştük. Çünkü internette bütün 
sosyal ağ kapalıydı ve haberler birbirine karıştı. Düşündüğüm şöyleydi 
gelecekte ne olacak acaba?

- Yarın İstanbul’a gidebilir miyim?
- Gidemezsem işimi kaybedecek miyim?
- Hayatım hakkında ne olacak?
- Biz Suriyeliler Türkiye’den kovulacak mıyız?
- Yedi yıl sonra yaşam hedeflerimi ve mutluluğumu kaybedecek 
  miyim?
- Ailem için ne olacak?

Bu arada kişisel düşüncelerden uzak durdum ve Türkiye Cumhuriyet 
hakkında düşündüm.

- 1980 darbesi aynısı mı olacak?
- Bu büyük ve güçlü İslami ve hürriyet devleti 10 sene boyunca her  
  şeyi tamir etmekten sonra her şey çökecek mi?

Sadece bu kadar değildi. Bir çok sorular aklıma geldi. O günde 
bütün rüyalarımı yolunu değiştirdi yaptıklarımı. Okulumu her şeyi 
düşünürken. Türkiye cumhurbaşkanı televizyonda çıktı ve bütün 
insanları sokağa davet etti. Camilerde selalar okundu. Sokaklarda 
bağırmalarda duyduk olaylar yavaş yavaş gerçekleştiriliyordu. Darbe-
nin başarısızlık haberlerini duyduk. En mutlu insan oldum. Hayatım 
devam ediyor. Hayal gibi geçti o gün. 

DARBENİN BAŞARISIZLIK 
HABERİNİ DUYDUK. EN MUTLU 
İNSAN OLDUM

AHMED SAFLO

Gün cuma günüydü 15.07.2016 işte o gün milletçe verdiğimiz mü-
cadeleyi tarihe kazıdığımız gün. İşte  o gün bir olduk 80 milyon  türkle 
birleşip, O akşam dünyadaki islam alemi yok etmek isteyen zalimler 
ve acanlara  ders verdik, insanlara türk milleti yine birlik ve beraberlik 
ve insanlik dersi veridi 

O hayneler  karşı biz de çıkmıştık Ben Suriyeli vatandaş olarak babamla 
birlikte Türk kardeşlerimizle beraber tanklara karşı Çıktık bu zalimlere 
dur dedik orada herkes bir oldu aramızda bir ayrım kalmadı O gün 
çok insan kaybettik İnsanların nasıl  şehadete koştuğunu gördük.

O zaman da tek bir dileğim vardı oda keşke ben de bir türk Vatandaşı 
olsaydım. Ama ne yazıkki Türk Vatandaşı değiliz keşke olsaydık biz de 
bu vatana hizmetisaydık 

Cumhurbaşbakanımız sizi Allah bize bağışlasın

Zalimlerden hainlerden kurusun

O gün o gece televizyonda çıktığınızda bize meydana çağırdığınızda 
sanki bir umut geldiniz bize hepimiz bir olup çıktık komşularımızla 
beraber bir el olup çıktık zalimlere karşı Çok değişik bir his vardı sanki 
bir olunca O birlik her şey yenebilir böyle hissettik öyleydi zaten Allah 
vatanımızı her daim Sağ kılsın vatanımız dedim çünkü ben altı yıldır 
buradayım ve türkiye’yi tam vatanım gibi hissediyorum.

İNSANLARIN 
NASIL ŞEHADETE KOŞTUĞUNU 
GÖRDÜK

MHD RACHID ALOULABI
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15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de kötü bir şey oldu. Ama iyi in-
sanlar onu engelledi. O zaman Türkiye’de değildim. Lakin tabii olarak 
ruhum Türkiye’deydi. 

O gün saat 11:00’da durum çok sakinmiş sonra sokaklara subaylar, 
askerler ve tanklar çıkmış. Sonra Ankara semalarında saldırı helikop-
teri belirmiş. Sonra darbeciler haber kanalından darbe bildirisini 
yayınlatmış.

O sırada televizyon ve telefonla Türkiye’deki haberleri izliyorduk. 
Sadece ben değil, tüm Müslümanlar Türkiye haberlerini izliyordu. 
Haberleri dinlediğimde mutsuz oldum. O gece tüm ailelerimiz 
uyuyamadı.

Onların ortasındaki kişi cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan med-
yaya çıktı halktan sokaklara hemen inmelerini istedi. Halk derhal 
cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği gibi yaptı. Darbeyi istedikleri gibi 
yapamadılar. 

Maalesef darbede 160’dan fazla kişi şehit düştü. Ama o darbe çok şeyi 
açığı çıkardı. Mesela… birincisi eğer Türk halkı demokrasiyi sevmeseydi 
o darbe olacaktı. İkincisi Müslümanların büyük kısmı Türkiye seviyor-
lar. Üçüncüsü bilgili hükümetle Türk halkı daha iyi ve güçlü olacak. 
Dördüncüsü biz Türk halkıyla tek bir el gibiyiz.

Şehitler ölmez vatan bölünmez.

O ZAMAN TÜRKİYE’DE 
DEĞİLDİM LAKİN TABİİ OLARAK 
RUHUM TÜRKİYE’DEYDİ

Hakikatten 15 temmuz gecesi saat 22:00 Suriyelilere ve Türklere göre 
unutulmaz bir geceydi. Bu gecede bazı yabancı ülkelerin desteklediği 
bazı hain Türk askerlerinin Türkiye rejimine karşı darbeyi yapmaya 
çalıştılar. Ama Allah’a şükür, Türklerin birliğiyle bu darbecileri. Ben o 
gece on dakika önce Türkiyedeyim. Kilis şehrinde yakın arkadaşlarımla 
sohbet ve muhabbet ediyorduk. Ama facebook’a bakınca kötü haber-
ler çıkmaya başlamıştı. İlk önce bunları arkadaşlarımla paylaştım. İlk 
gelen haberler Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün askerler tarafından 
geçişe kapatıldığıydı. İstanbul’da ve Ankara’da jetler uçmaya başladı. 
İstanbul Atatürk havaalanına tanklarla gelmişti. Ayrıca bir grup as-
ker TRT’ye silahlarla girdiler. TRT’de darbe bildirisi okutuldu. Sonra 
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonundan görüntülü 
yayınla bağlandı. Sonra Recep Tayyip Erdoğan halkı kent meydanlarına 
ve havaalanlarına çağırdı. Erdoğanın çağrısının ardından birçok kent-
le insanlar Türkiye bayraklarıyla AKP binaları önünde toplandı.

İstanbulda ve Ankarada camilerden ezan ve sela okumaya başlandı. 
Bazı beldiye binalarından insanlara sokağa çıkma çağrısı yapıldı. Ayrıca 
Suriyeliler darbe yapıldığı sırada Sadik ve Mümin Türk arkadaşlarıyla 
meydanlara inmişlerdi. Darbenin gerçekleşmediğine çok mutlu 
olmuştuk. 

DARBENİN 
GERÇEKLEŞMEDİĞİNE 
ÇOK MUTLU OLMUŞTUK

MUHAMMED BEZZERA

MUAZ AL SAOUR
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2016 da 15 Temmuz günü Türklere göre unutulmaz unutulamaz bir 
gündür. Bu günde Bazı yabancı ülkelerin destek ettiğiyle bazı hayin 
Türk askerler Türkiye rejimine karşı darbeyi yapmaya çalıştılar. Ama 
Allah şükür Türklerin birliğiyle bu darbecileri durdurdular. Ben bu 
gece Türkiye’deydim. Bu olayı başlamadan 5 dakika önce arkadaşımla 
çalışmaya çıkmak için beni aradı. Ben çok mutluydum bir de çok 
sevindim görüşmeyi bitirdikten sonra eşaylarım hazırıp yatmaya 
gitmiştim. Yatmadan önce televizyonu açıp haberler izleyeyim dedim. 
Açınca ana haber darbe haberidir. İlk önce inanamadım. Sonra çok 
üzüldüm çünkü darbeciler başarsaydılar Türkiye büyük sıkıntılak 
yaşayacaktı. Economic durumu kötülenecekti. Zulm yayılacaktı. Ben 
o gece hiç yatmadım sabaha kadar haberleri takip etmişim. Açıkçası 
ben aileme, halime, geleceğime ve Suriyelilere korktum çünkü 
Receb Tayyip Erdoğanın hükümetinden başka Suriyelilerin Türkiye 
kalmalarını istemiyorlar. Lakin Allaha hamd ve şükür olsun Türkiyenin 
düşmanlarının istediklerini gerçekleştirilmediler. 

ALLAH’A HAMD OLSUN 
TÜRKİYENİN DÜŞMANLARININ 
İSTEDİKLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİLMEDİLER

15 Temmuz gecesi neler oldu ve nasıl geçti?

15 Temmuz saat beşte evden çıktım arkadaşım düğün gittim 
saat 8:00’te düğünden çıktım arkadaşlarımla eve gidiyorduk eve 
giderken öyle kötü bir şey olacak hissediyordum eve geldik yemek 
hazırlamaya başladık arkadaşlarımla Türkiye olması nereye gidecek-
tik öyle konuşuyorduk. Yemek yaptıktan sonra saat 10:00 polis sesleri 
duyduk saat 11:00 Televizyondan haberler okuduk saat 12:00’de bir 
grup asker TRT’ye silahlarla girdiler TRT’de darbe bildirisi okutuldu. 
O anda çok sinirlendim çünkü ben yemen’de darbe yaşadım ve bili-
yordum ne olacak. Türkiye için onlar olmasını istemiyorum. Dedim 
inşallah şimdi gözümü açacağım ve bu kabusdan kurtulacağım ama 
maalesef o kabus değildi. O anda babam bana aradı onlar da haber-
ler duydular babamlar bir rica ettim Türkiye için kabeye git ve dua et. 
Çünkü babam Mekkedeydi ve bende Türkiye için arkadaşlarımla na-
maz kıldık ve dua ettik. Türkiye bütün Müslümanların ülkesi. Benim 
ev Florya’daydı aniden sokaklardan sesler duydum. Ya Allah-bismillah 
Allahu Ekber.

Camilerden cihada çağırıyorlar o anda anladım Türkiye kurtu-
lacak o sesler duyunca çok rahatladım uydum ve biliyordum sabah 
kalkacağım ve her şey yerine dönecek. 

TÜRKİYE 
BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN 
ÜLKESİ

MUNEER ALKHADHMİ

MUHAMMED KURUNFUL
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Türkiye askeri darbe girişimi ya da darbecilerin verdiği adıyla Yurtta 
Sulh Harekatı 2016 15-16 Temmuz tarihleri arasında Türk Silahlı Kuv-
vetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan 
bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askeri darbe teşebbüsü…

Yazdığıma göre askeri darbe ne zaman olmuş anladık ama önemli 
olan nasıl Türkiye’nin halkı kurtuldular. Askeri darbe olduğu zaman 
ben Türkiye’de yoktum ancak duyduğuma göre Türkiye’nin halkı 
kahraman olmuş hem de bütün insanlar Türkiye’den başka Türkiye 
hakkında konuştular bildiğim kadarıyla o askeri darbe sadece bir 
telefonun etmesi ile duruldu başbakanım tarafından aksine diğer ül-
kelerde askeri darbe durulmadı bunun için Türkiye dünyaya cesaret 
göstermiş hem Türkiye’nin hükümet hem de halkı.

Türkiye’nin milleti vatan için her şey yaparlar bir de ders olarak ulusal 
görev Türklerden aldık ne harika bir millet. 

TÜRKİYE 
DÜNYAYA CESARET GÖSTERMİŞ,
NE HARİKA BİR MİLLET

15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında neler hissettiniz, neler düşünü-
yorsunuz?

Ben: Ahmet Hakmi 15 Temmuz Arabistan’da Cidde’deydim lakin 
haberleri duyup gördüm. Çok üzülüp çok korktum. Nasıl üzülmem? 
Türk kardeşlerimiz ve Türkiye Müslüman bir ülke. Nasıl üzülmem? 
Türkiye tüm Müslümanlara yardımcı oldu. 

Tüm kalbimle ben sizinleyim. Türkiye Müslüman’a anneydi, babaydı 
asla bırakmayacağız. 

Recep Tayyip Erdoğan hükümete gelince Türkiye dünyada en iyi 
ve daha güçlü bir devlet oldu. Darbe bir daha tekrar etmeyecek 
inşallah. 

Allah’ım kafire ve zalime nasip etme Ya Rabbim. 

Allah’ım Türkiye’yi koru ve recep Tayyip Erdoğan’ı koru ya Rabbim.

Allah yolunda kanımız ve canımız feda olsun. Türkiye ve Recep Tayyip 
Erdoğan Allah için çalıştığı müddetçe Allah rızası için hepimiz canı 
ve kanı yola feda olsun.

TÜRKİYE
MÜSLÜMANA ANNEYDİ, 
BABAYDI ASLA BIRAKMAYACAĞIZ

AIMAN AL SALWI

AMER HAKMİ
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Türkiye, hayatım boyunca ilk yabancı ülke yaşadığım. Hava, insanlar, 
yemek ve kültür durumu açısından Malezya’dan tamamen farklıdır. 
Malezya barışçıl bir ülkedir ve buraya geldiğimde Türkiye’de barışçıldır. 
Geçen sene 15 Temmuz’da yaşanan olay benim için bir sürpriz oldu. 
Türkiye’ye geldiğimde, bu ülkedeki siyasi gerginlikleri tam olarak bil-
miyorum. Bu olduğunda, Beylikdüzü’ndeki bir apartmanda kalıyorum. 
Ev arkadaşım o gün evde kaldığım sırada arkadaşlarını görmek için 
Üsküdar’a gitti. Akşamda darbe başladı ve arkadaşım hala eve dön-
medi. Dışarıda, insanlar sokaklarda toplanarak ve otomobillerin çok 
fazla ses duydum. Arkadaşımdan endişelendim, ama geceleri zaten 
geç saatlerde oldu ve en iyisini umarak uyudum.

Ertesi sabah arkadaşım eve geldi ve çok rahatladım. Bana eve dön-
mek için Üsküdar’dan yürümek zorunda kaldığını söyledi. Toplu 
taşıma araçları ve yollar darbe yüzünden kapalıydı. Haberleri okudum 
ve darbenin birçok insanı öldürdüğünü gördüm. Ölen insanlar için 
üzülüyordum. En azından arkadaşımın yaralanmadığına sevindim. 
Darbe, halk ve polis tarafından başarıyla durduruldu. Her şey normale 
döndü, ancak bundan sonra bir çok üniversite, hastane ve işyeri kalıcı 
olarak kapatılmıştı. Birçok insan işini kaybetti. Fatih Üniversitesi’ne 
giren Malezyalı arkadaşlarım eğitimlerini bırakmak sorunda kaldılar 
ve bu olaydan çok rahatsız oldular. Aylar sonra diğer üniversitelere 
devredildi. Onlar için mutluydum. Darbe, bu ülkedeki herkes için çok 
sıkıntıya oldu. Umarım bu ülke barışını olabildiğince uzun tutacaktır. 

DARBE GİRİŞİMİ

AMİN SAFWAN YAAKOB

15 Temmuz günü başladında oldukça normal bir gündü .Sabah 
kalktım  Necib amcanın bakkalısından ekmek almaya gittim . Necib 
amcaya selam söylerken beni gülümseyerk karşlaştı her gün yaptığı 
gibi . ekmeği verip bana nasıl bir bolluk içindeki yaşıyoruz , huzurluk 
ne kadar önemlidir diye anlatıyordu. kahvaltı yapıp camiye gittim , 
namaz kıldıktan sonra akşama kadar ders çalışıyordum akşam inter-
nette gezerken ülkede neler oluyor filan diye konuşuyordu herkes, 
bir çok haberleri görüyordum ama inanmak istemedim, olmaz 
öyle bir şey deyip duruyordum ama televizyonda darbe girişimini 
gördüğüm zaman ilk önce şok oldum. Böyle bir şey beklemiyordum, 
asla beklemiyordum heman necib amcanın dediğini hatırladım ve 
iyi şeyler olmayacağını hissetmiştim.

Zaman geçtikçe çok gürültülü sesler duymaya başladık ve dışarıdan 
“ya Allah bismillah” sesleri geliyordu .

Bu darbe girişimi haberini ilk gördüğüm zaman herkes sokağa 
çıkmaya başladığında bizim de sokağa çıkmamız gerektiğini biliyor-
dum çünkü biz de bu ülkede yaşıyoruz biz de bu ülkeye kötülük is-
timiyoruz. 

Cumhurbaşkanımız konuşma yaparak halkı meydanlara çağırdığında 
arkadaşlarımla ben evden çıktık, yolda gitmeye başladığımızda video 
çekmeye başladım. Biz valiliğe gitmek istedik zira Saraçhane’de asker-
ler barikat kurmuştu. Biz de orada durduk ve insanlar birikti. tanklarla 
yirmi kadar asker vardı . Sonra halk askerin üstüne gitmeye başladı 
ve bunu niye yapıyorsunuz bağırıp diyorduk. Bizi vurmayacaklarını 
düşünüyorduk.Ama bu anda askerler insanlara vurmaya başladılar. 
ben bu şeyleri Suriye’de yaşadım ama Türkiye’de olacağını hiç 
beklemiyordum . garip olan şey askerler insanlara vurduğunda kimse 
vazgeçmedi , ölmeye karşlaşıyorlardı o anda Darbecilerin başarılı 
olamayacağını anladım.

BİZ DE BU ÜLKE DE 
YAŞIYORUZ BİZ DE BU ÜLKEYE 
KÖTÜLÜK İSTEMİYORUZ

AHMET OMAR HUSSEIN
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15 Temmuz cuma gecesi saat 22.10 civarında İstanbul’da Boğaziçi 
ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü askerler tarafından geçişe kapatıldı. 
İstanbul ve Ankara’da jetler uçmaya başladı İstanbul Atatürk 
Havalimanı tanklarla gelen askerler tarafından ele geçirildi. 22.15 
itibariyle havalimanına giriş çıkışlar kapatıldı. Aynı sıralarda Sabiha 
Gökçen Havalimanında da benzer bir baskın yaşandığı ortaya çıktı. 
Bir grup asker TRT’ye silahlarla girdi. TRT’de darbe bildirisi okutuldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonundan görüntülü 
yayınla bağlandı. Silahlı kuvvetler içindeki azınlığın kalkışma hareke-
ti. Paralel yapılanmanın teşvik ettiği harekettir diyen Erdoğan halkı 
kent meydanlarına ve havaalanlarına çağırdı. Erdoğan’ın çağrısının 
ardından birçok kentte insanlar Türkiye bayraklarıyla toplandı.

İnsanların sokağa çıkıp havalimanına gitmesi üzerine Atatürk 
Havalimanını ele geçiren askerlerden geri çekildi. İstanbul’da ve 
Ankara’da camilerden sela okunmaya başlandı. Türkiye’nin farklı kent 
merkezlerinde camilerden ve bazı belediye binalarından insanlara 
sokağa çıkma çağrısı yapıldı ve darbe girişimi engellendi. Başbakan 
Binalı Yıldırım yaptığı açıklamaya göre 2839 asker gözaltına alındı. 
Sivil, asker, polis 161 kişi öldü. Şehitlere her zaman minnet ve şükran 
borçluyuz mekanları cennet olsun.  

ŞEHİTLERE HER ZAMAN 
MİNNET VE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ

Darbe oldukça ben Türkiye’de değildim ama arkadaşlarım bana ne 
olduğunu anlattılar. Ben anladığım kadarıyla:

Askerlerden darbeciler çıktı ve başbakanı düşürmek istediler ondan 
sonra başbakan “Recep Tayyip Erdoğan” millet’e “sokağa çıkın dar-
beyi durdurup ve Türkiye’yi koruyun” ondan sonra darbe bitti ve her 
şey yoluna döndü

Türk halkı böyle bir adamın kalbi olarak birbirleriyle başbakanı değil 
Türkiye’yi korumak amacıyla çıktılar. 

BAŞBAKAN 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
MİLLETE “SOKAĞA ÇIKIN DARBEYİ 
DURDURUP TÜRKİYEYİ KORUYUN

MUSTAFA SALLAHU

BEDİR ALSAYAL
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15 Temmuz

O gün farklı bir gün oldu. Kıyamet gibiydi. Başarısız darbe girişimi 
oldu. O arada Türkler çok cesur davrandılar. Birbirlerinin yanındaydılar. 
Meydanlarda, sokaklarda her yerde vatan için devlet için beraberlerdi. 
O gün Türkler bir aslan gibiydi. Tankların önünde darbeci askerlerin 
önünde korkmadan durdular.

Biz Suriyeliler de Türklerin yanında oldular. Kalplerinden ve ellerin-
den dua ediyorlardı. Çünkü hepimiz Müslümanız. Türkler ne hissedi-
yorlarsa biz Suriyeliler de aynı şeyi hissediyoruz. Hem mutluluk hem 
hüzün. 

O gün biraz korktum. Çünkü eğer darbeciler başarılı olsaydı bizleri 
Türkiye’den çıkarmayı düşünüyorlardı. Darbeciler bizi sevmiyor. Ama 
Allah’a şükür darbe başarısız oldu ve kurtulduk. Ayrıca Karabük’te 
kötü bişey olmadı.

Allah 15 Temmuz günü şehit olanlara rahmet eylesin. Allah Türkiye’nin 
ve tüm Müslümanların yanında olsun inşallah.

O GÜN TÜRKLER
BİR ASLAN GİBİYDİ

15 Temmuz Derbe gecesinde yemendeydim ailemin akşam saat 
2 de eve geldiğimde yaklaşık çoğu TV başında dehşet bir şekilde 
izliyorlardı. Aynı zamanda kızgın ve öfkeli bir yüz ile baktılar. Şaşırdım 
sordu ne oldu ki? Hayırdır?

Abim bana artık Türkiyeye gidemezsin 

Neden ki ne olmuş Türkiyeye neden gidemezmişim

Abim: gel izle Allah korusun Türkiyede derbe oldu bende onlara ka-
tılıp izlemeye başladım çok korkunç çok faci olayı olduğunu inandim 
Türkiye bu darbe altından kalkamaz diye düşündüm izlerken milleti 
yola havalımanna tum devletin sokaklara çıktığın gördum o zaman 
inandim ki ne lider ne silah nede kim gelirsa gelsin bu milletin onun-
da duramaz. Türkler ülke vatan için silahsız, hazırsız, bazları yatarken 
bazları oynarken tek bir sesle yola bu şekilde çıktığnı gördüğumda 
çok acayıp etkilendim memleketin sevdanı gördü ülke vatan baki 
kalmak için kan, baş gitsa fida olsun bu milleti kimki yenebilir her şey 
feda olsun.

NE LİDER NE SİLAH 
NE DE KİM GELİRSE GELSİN 
BU MİLLETİN ÖNÜNDE DURAMAZ

DAİNA JOUKHADAR 
EBRAHİM ALHALJAT
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Adım Ebrahim. Yemenliyim. Biz Türkiyeye geldik. Türkiye rahat 
güven var. Ben yattım. Sonra ezan duydum. Saate baktım saat 2.00. 
Sabah namazı neden bu saat. Sonra telefona baktım. Mesajlar var. 
Türkiyede savaş. Türkiyede darbe var. Türkiye ihanet var. FETÖ dar-
be yaptı. Televizyon açtım. Cumhurbaşkanı konuşuyor. Korkmayın 
sokağa gidin dedi. Başka kanal açtım. Her yerde haber var dar-
be var. İnsanlar hiç uyumadı. Düşündüm neden bizim ülke kötü 
Türkiye iyi. Bizim ülke lider yok, insanlar korkak. Ama Türkiye çok iyi 
lider var. İnsanlar güçlü. Darbe başarısız oldu. Allah korusun ülkeyi 
bizleri. 

TÜRKİYE ÇOK İYİ LİDER VAR

15 Temmuz

Her akşam ki gibi sakince oturuyorduk. Babam televizyonu izliyordu 
biz de hem sohbet ediyortuk.hem de telefonla oynuyorduk. Bir anda 
acil bir haber geldi. Türkiye’de darbe girişimi olduğunu söylüyormuş. 
Önce inanmamıştık.. Sanki bütün Suriye’deki yaşadıklarımız, 
Suriye’deki olaylar baştan tekrar ediliyormuş gibi hissettim. Bütün 
yaşadıklarımızdan dolayı bu darbeden sonra Türkiye’de ne olacağını 
tahmin edebilirdik. İçimden bir ses diyordu ki:

(İzin vermeyin. Vatanınızı ellerinizden alınmasına izin vermeyin. 
Vatanınız yıkılmasına izin vermeyin. Annelerinizin ağlamasına izin 
vermeyin. Gençlerinizin öldürülmesine izin vermeyin. Çocuklarınızın 
yetim kalmasına izin vermeyin. Hiç kimseye vatanınızı teslim et-
meyin.) Fakat diyemedim çünkü bu sözleri demek için hiçbir hakkım 
yoktu. O akşam oturduğumuz şehr Gaziantep. O anda Türkiye’nin 
cumhurbaşkanı vatan için tüm Türk halkına seslendi ve herkes 
yürüyüşe çıkmıştı. Böyle olunca hem mutluydum hem de korkuyor-
dum çünkü gençlerimiz ilk yürüyüşe çıkınca öldürüldü. Hemen dua 
etmeye başladım ( Allahım bize iyilik yapan, yardım eden insanlar 
kötülük görmesin. Bu ülkenin huzurunu bozulmasın Allahım. Bizin 
yaşadıklarımızı onlar yaşamasın Allahım) Çok şükür iyi haberler geldi 
ve herşeyin bittiği söylendi. Allaha şükür darbe girişimi başarısız oldu. 
O gün tüm ailem sabaha kadar uyuyamamış. İyi haberleri duyduktan 
sonra sabah namazını kılıp Allaha şükür ettik öylece uyuduk. O gün 
hiç unutamayacağım günlerdin biriydi. Biz Suriyeli olarak ne kadar ça-
resiz olduğumuzu o gün anladık, başka kaçacak yerimiz kalmadığını 
da anladık. Sanki tüm kurduğumuz hayaller yeniden yıkılacakmış 
gibiydi. Yeniden bir yerden başka yere göç edecekmişiz gibiydi. O 
gün sadece Türkler için değil aynı zamanda bizim için dönüm 
noktasıydı. Şükürler olsun herkes ucuz atlattı ve Türkler herkese kendi 
vatanlarını her zaman sahip çıkacağını gösterdiler. Umarım hiç kimse 
kendi vatanından mahrum kalmaz ve Allah bizi en kısa zamanda 
vatanımıza kavuşturur. 

BİZİM YAŞADIKLARIMIZI
ONLAR YAŞAMASIN ALLAHIM

EBRAHİM BRHOOM

RANA MESELME70 71
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15 Temmuz gecesi neler oldu ve nasıl geçti?

15 Temmuz saat 5’te evden çıktım arkadaşım düğün günü gittim 
saat dokuz’ta düğünden çıktım arkadaşlarımla evime giderken öyle 
bir şey kötü olacak hissediyordum eve geldik yemek hazırlamaya 
başladık yemek yaptıktan sonra biraz sohbet yapıyorduk saat 11’de 
televizyondan haberler okuduk ve saat 12:00 bir grup asker TRT’ye 
silahlarla geldiler TRT’de darbe bildirisi okutuldu. O anda çok sinirlen-
dim çünkü ben Yemende darbe yaşadım ve biliyordum ve yaptılar 
ve ne olacak. Türkiye için onlar olması istemiyorum. Dedim inşallah 
gözümü açacağım ve bu kabusdan kurtulacağım ama o kabus değildi. 
Babam bana aradı onlar da haberler duydular bir rica ettim Türkiye 
için Kabeye git ve dua et. Ve bende Türkiye için arkadaşlarımla bir 
dua ettik çünkü Türkiye Müslümanların ülkesi bir anda sokaklardan 
sesler duydum “ Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber” bağırıyorlardı o anla 
anladım Türk milleti Demokrasinin anlamını çok iyi biliyorlar. Özgür-
lük için şehit olacaklar. Allaha şükür Türkiye bu kabusdan kurtardı. 
Eğerki bir daha 15 Temmuz kabus girişimi gibi bir şey olursa biz de 
ölmeye hazırız. Biz de canımızı bu vatan için seve seve veririz. 15 Tem-
muz Demokrasi şehitlerini saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. 
Allah bir daha bu millete 15 Temmuz gibi kara bir geceyi yaşat-
masın. 

ALLAH BİR DAHA BU 
MİLLETE 15 TEMMUZ GİBİ 
KARA BİR GECEYİ YAŞATMASIN

O gün mersinde bulunmaktaydım haberler tv den izliyordum ve asıl 
olan memleketim hali aklıma geldi ne acı bir dudumdu. İkinci kez 
karşılaştık yüreğimiz ağzımıza geldi.

Cumhurbaşkanının çağrısına ses veren halkın sokaklara dökülüp dar-
be girişimine karşı harekete geçmişlerdi ve tarih ilk kez o gün anladım 
ki Türkiye ancak halk iradesinin tecelli ettiği parlamenter demokrasi 
ile tüm insanlık dışı güçlerle mücadele edebilir ve o kurtarabilir ancak 
Türkiyeye bu durumdan unutmayalım darbeye karşı çıkarak canını 
feda eden tüm askerler gönülden teşekkür ediyoruz onlar olmasa 
Türkiye hali ne olurdu kim bilir. 

ONLAR OLMASA 
TÜRKİYE HALİ NE OLURDU 
KİM BİLİR

SAFAA ABDELGILIL

EŞREF CUBAYYIR
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Güçlü Türkiye’nin başına belalar ve zülüm ile zalimler Türkiye’de 
meşhur olacaktı gerçekten hem ailemin hem de benim halime 
merak etmeye başlamıştım. Bu gece bize zarar gelecekti çünkü 15 
Temmuz gecesi kamptaydım. Bu kampı korumak için bir Türk taburu 
vardı. Lakin bizim kampı kuşattılar, bunu için kamptan  ne çıkış nede 
giriş kaldı. Sanki  bir hapiste olmuştuk. Lakin yine Allah’a bin şükür bu 
hainler başaramadılar ve Türk devleti bizi onlardan kurtardı.

Bana gelince 15 Temmuz gecesi kabus gibiydi. Saygılarımlar.

İHANET GECESİ

Merhaba benim adım Halil. 15 Temmuz gecesi İstanbul’da arka-
daşlarımla oturuyorum. Bir ses duyduk. Savaş çıktı zannettik. Öğrendik 
ki Türkiye’de darbe olmuş. Televizyonda Tayyip Erdoğan’ı dinledik. O, 
dışarı çıkın dedi. Biz hemen sokağa çıktık. İnsanlar köprüye yürüyor 
gördük. Biz de yürüdük. Tank gördük bir kişi tank önünde yatıyor. 
Çok korktuk ama o korkmadı. Çünkü onda cesaret var. Çok İnsanlar 
şehit oldu. İnsanlar askere dur dedi. Tankların üzerine çıktı insanlar. 
askerleri durdu.  Suriye’de darbe oldu ama kimse ses vermedi. Türk 
halkı çok cesur. Keşke biz de böyle cesur olsak. Şimdi Türkiye çok gü-
zel. Darbe başarısız oldu çünkü. Türkiye’nin başkanı çok cesur. Allah 
Tayyip Erdoğan’ı korusun.

KEŞKE BİZ DE 
BÖYLE CESUR OLSAK

FADİ KARİSS

HALİL ABUELDAHAR
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Hayattaki her insan çok zorluklarla yaşar. Savaş olduğu zaman ben 
Suriye’deydim. Savaşta her insan korkunç bir şey yaşar. Çünkü illa-
ki bir değerli insan kaybeder, üstelik bazı insanlar silahla savaşıyor. 
Ondan dolayı, silah kullanmak kötü bir şey. Mesela savaşta abimi 
ve babamı kaybettim. Ondan sonra annem bize “İnsan Suriye’de 
yaşarsa başına kötü bir şey gelecektir” dedi. Ondan sonra annemle 
Türkiye’ye gelmeyi düşünmüştük. Türkiye’ye ilk geldiğimizde her şey 
güzel olacak sanmıştık. Türkiye’ye geldikten sonra huzur ve güven 
ile yaşamıştık. Hayatımızda yaşadığımız en kötü olay, 15 Temmuz. O 
gün ben Hatay’daydım arabalar caddelerden hızlı hızlı geçiyorlardı 
ve çok yüksek ses vardı. O anda ailemle evde oturup televizyonu izle-
meye başlamıştık. O anda ailemle evde oturup televizyonu izlemeye 
başlamıştık. Ondan sonra saat ikide Türkiye’nin cumhurbaşkanı halka 
seslenmişti. “Sokaklara inin” diye söyledi. Abim Suudi Arabistan’dan 
aramaya başlamıştı. Ne var? Türkiye’de ne oluyor? Bize sordu. Bu ha-
ber yayıldıktan sonra annem ağlayıp “nereye gitmeliyiz?” düşünmeye 
başlamıştı. Ondan sonra herkes hayret kalmıştı. Nereye gideceğiz diye. 
Annem Suriye’ye dönmemizi istememişti. Suriye’deyken ölmekten 
kaçmıştık. Suriye’deki savaşın nasıl başladığını düşünmeye başladı. 
Çünkü Türkiye’de aynı şeyler oluyordu. Ondan sonra dua etmeye 
başlamıştık. Ama saat dört hala geçmedi her şey normal olmuş. Ha-
berden sonra çok sevindik. Sevindikten sonra annem hepimize beş 
yüz vermişti.

Bütün Türkleri Allah korusun. Onlar huzurlu yaşasınlar. 

BÜTÜN TÜRKLERİ 
ALLAH KORUSUN. ONLARA 
HUZURLU YAŞASINLAR

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

Darbe olmuş, darbe başarısız olmuş hiç bilmiyorum. Sabah kalktım 
Tv açtım her kanalda darbe var. Annem aradı dedim darbe var. An-
nem ağladı. Ama başarısız darbe. Şükür. Düşündük darbe başarılı 
olsa nasıl olacak. Türkiye çok kötü olacak. FETÖ varmış. O yapmış. 
Dedik Allah onu kahretsin. Başkan Erdoğan öldürmek istemiş. Ama 
o hemen gitmiş. Bir şey olmamış. Çok insan öldü. Onlar şehit oldu. 
Demokrasi bayramı ilan etti 15 Temmuz. Çok cesaret var Türklerde. 
Onlar vatan seviyor çok. Allah korusun onları. Bizim de ülkemiz iyi 
olsa keşke. Çok dua ettik. 

ALLAH FETÖYÜ KAHRETSİN

HUDA HAKMİ

HAZIM EL HELU
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15 Temmuz gecesi ben istanbuldayım. O gece ben ve arkadaşım 
Malik üsküdarda oturuyorduk. Buluştuk saat 3-4 gibi çay içtik mu-
habbet sohbet gezdik orda. Saat ilerledi biz ayrılalım istedik. Malik 
gitmesi lazın çünkü uzakta oturuyor. Biz ayrıldık Malik bindi Marmara. 
Binmeden önce poliz malikin ceplerini aradı. Herkesi polis arıyordu. 
Malik marmaraya bindi ben otobük bekliyorum ümraniyeye gitmem 
lazımdı.

Ben orda arkadaşın evinde kalıyordum. Üsküdarda otobüs bekledim. 
Otobüs geldi. Ben otobüse bindim. Çok trafik var her yer araba ses-
leriyle doldu. Çok geç gidiyordu otobüs. Ben üsküdara geldim oto-
büste bir adam darbe var dedi. Ben ilk defa duydum o kelimeyi he-
men internet baktım. O askerin ülkeyi ele geçirmesi anlamına geliyor. 
Üsküdar kapitol alışveriş merkezi orda haberler okudum. Gerçekte 
bu darbe olmuştu. Hemen arkadaşım aradım nerdesin dedim eve 
geçiyorum dedi. Ben Boğaziçi köprüsünün üstüne geldim. Arabalar 
köprüden geri çıkıyordu.  Polis oraya girişe izin vermiyordu. Köprüde 
toplar vardı. Askirler orda durdular. Ben çok korktum onların elinde 
silah var. Dua ettim Allahım Türkiyenin Suria gibi olmaz inşallah 
dedim. Hızlıca eve gittim arkadaşım evde tv izledik orda feto bir şey 
bahisediyor. Annem babam aradı beni güzel sorun yok dua istedim. 
Saat 12 Recep Tayyip Erdoğan sokaklara dökülün çıktık Ümraniye 
çarşı sabaha kadar gelmedik eve sonra sabah herşey düzeldi çok 
şükür. 

Allah Türkiye’ye böyleşeyler yaşatmasın bir daha. Keşke Suriyede de 
böyle sokağa çıksaydık Eset karşı.

KARANLIK GECE

15 Temmuz Suriye’deyken bir haber duydum. Türkiye’de darbe oldu. 
Bazı hain askerler tarafından yapıldı. Türkiye cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan darbe olunca skyp vasıtasıyla bütün milletin mey-
danlara ve sokaklara inmeleri istedi. İnsanlar hemen meydanlara ve 
sokaklara indiler. Allah’a şükür bu darbe başarısız oldu. Ben o zaman 
çok korktum. Hüküm düşseydi Türkiye’nin durumu kötü olacaktı. 
Türkiye’de ne zor bir gündü. Suriyeliler de darbe olduğu sırada 
Suriyelilerin çoğunluğu meydanlara sokaklara korkmadan sadik ve 
mümin Türk kardeşleriyle inmişlerdi. Elhamdülillah darbeciler hüküm 
düşüremediler hükümet düşseydi Türkiye’nin ekonomisi kötü olurdu. 
Bir de Türkler çok sıkıntı yaşayacaktı ayrıca bütün Suriyeliler kötü ve 
zor durumda yaşayacaktılar. 

SURİYELİLERİN ÇOĞUNLUĞU 
MEYDANLARA SOKAKLARA 
KORKMADAN SADİK VE MÜMİN 
TÜRK KARDEŞLERİYLE İNMİŞLERDİ.

SHUJAA ALABİAD

İBRAHİM BİLAL

78 79



ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLERİMİZİN

GÖZÜNDEN
15 TEMMUZ

Karabük Üniversitesi

15 Temmuz Türkiyenin zaferi, bayramı. Çok insan şehit oldu ama vatan 
için. FETÖ hainler darbe istedi. Ama yapamadı başarısız oldu. Çünkü 
Türklerin azmi kuvveti daha büyük. Gördüm ki Türkler vatanı için her 
şey yapar. Onlar kaçmadı korkmadı savaştı. Ve savaşı kazandı. Lidarleri 
korkmadı. Onlar hep cesurdu. Tv, gazeteler internette her yerde Kanlı 
Gece yazıyor. Çünkü çok insan öldü. Tanklar füzeler var köprüde. Ama 
insanlar onları durdurdu. Bir daha darbe görmez inşallah Türkiye. 
Çünkü Türkiye çok güzel ve çok düşmanı var. Suriye gibi olsun istiyor-
lar ama başarısız olacaklar. Biz hep dua ediyoruz. 

TÜRKLER VATANI İÇİN 
HER ŞEY YAPAR

Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde Cuma gününde akşam saatle-
rinde bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldı. Darbenin ilk işareti 
İstanbul Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi Köprülerinin jandarma 
güçleri tarafından askeri kamyonlarla kapatılması oldu. Ankara’da 
savaş uçakları alçak uçuş yapmaya başladı. Bir grup asker Boğaz 
Köprüsü’nü tek yönlü trafiğe kapattı. “Terör alarmı mı darbe girişimi 
mi” tartışması sosyal medyada büyüyor. Türkiye genelinde birçok 
kamu binası önünde asker ve polis karşı karşıya gelmeye başladı. 
Ankara’da mit MİT binası ve Genelkurmay’a helikopterlerle ateş 
açıldı. İstanbul’da Beylerbeyi Sarayı önünde bazı askerlerin ordunun 
yönetime el koyduğu yönünde duyuru yaptığı iddiaları paylaşıldı. 
Genelkurmay’da silah sesleri duyulduğuna dair haberler yayılıyor. 
Atatürk Havalimanına askerler tankla geldi. Kontrol kulesine de 
geldiler. Sonunda darbe aynı günü bitti. Her şey sonra geri geldi.      

KURBANMURAT BERDİYEV

MAHMOOD KHALİD HASSAN

15 TEMMUZ DARBESİ
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15 Temmuz’da ben Suudi Arabistan’daydım o günde biz otu-
rurken televizyonda Türkiye’de bir darbe olduğunu gördük. Hemen 
Türkiye’deki akrabalarıma aradım ne olduğunu sordum.  Açıkçası on-
lar hiç iyi değildiler. Onlar çok korkuyorlar. Ben  11 haziranda Türkiye’ye 
gelmiştim Karabük Üniversitesinde kaydı yaptım. O gün ikameti-
mi alamadım. Yeniden Türkiye’ye gelmek için tam bilet alacaktım 
çekecektim darbe oldu. O gecede hiç yatmadık gittikçe iyi haberler 
duymaya başladık. Herkes Türkiye’den bahsediyordu. İnsanlar hepsi 
sokaktaydı. Sabaha kadar uyumamışlardı. Haberlerde internette çok 
fazla insan öldüğü söyleniyordu. Biz o gece Türkiye’ye bir şey olmaması 
için çok dua ettik. Şükürler olsun darbe gerçek olmadı. O gece insan-
lardan olmasa Türkiye aynen Suriye, Mısır, Filistin gibi diğer ülkeler ile 
aynı olacak şükür Allaha  öyle bir şey olmadı. Ama darbe gevşedikten 
sonra aylarca Facebook’ta Türkler neler yaptıklarını dolu oldu.

BİZ O GECE 
HİÇBİR ŞEY OLMAMASI 
İÇİN ÇOK DUA ETTİK

15 Temmuz darbe girişimi oldu. Türk askerler yaptılar. Onlar devleti ve 
cumhurbaşkanına ihanet ettiler. Ama Türk halkısı devlete el ele kalktılar. 
Beraber çıktılar devlet için. Tek bayrak yükseltilir. Bu çok güzel bir şey. 
En önemli devlete sevmek ve vatandaşları hep beraber duruyorlar.  

TÜRK HALKISI 
DEVLETE EL ELE KALKTILAR

MAHMOUD KATTAN

MAKSAT DAVRANOV
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15 Temmuz

2003 yılından bu yana savaşta yaşamak. Darbeler bir sürü vardı. Ben 
güvenle yaşamak için Türkiye’ye göç ettim. Ben 15 Temmuz darbe-
sinde şok oldum. Ben tekrar savaş olacak diye çok korktum. Kah 
bir kez daha görmek istemiyordum. Benim tekrar korkutucu savaş 
anılarım aklıma geldi. Ben Türk halkı için çok endişelendim. Ben 
Türk cumhurbaşkanı zarar görecek diye endişelendim. Televizyonda 
cumhurbaşkanı görünce mutlu hissettim. Darbe başarısız olduktan 
sonra mutlu hissettim. 

Türklerin daima mutlu olacağını umuyoruz. 

TELEVİZYONDA 
CUMHURBAŞKANINI GÖRÜNCE 
MUTLU HİSSETTİM

15 Temmuz Ankara tarihi bir olay Türk başkanına karşı darbesi.

Bu darbe sıradan bir olay değildi. O gece fetö grubu Türkiyeyi bölmek 
istedi. 

Askeri darbe oldu. Eğer darbe gerçekleşseydi Türkiye Suriye gibi 
olacaktı, ama halk liderini dinledi ve direndi. 15 Temmuz 2016 
gecesinde, o kanlı gecede Türk milleti din, dil, ırk ve mezhep ayrımı 
yapmadan el ele verdi ve tek amaçları vatan idi, bağımsızlık idi ve 
demokrasi idi. Çok kan aktı.

Elhamdülillah zafer İslamın ve Türk milletinin oldu. 

ELHAMDÜLİLLAH 
ZAFER İSLAMIN VE TÜRK 
MİLLETİNİN OLDU

MERYEM FADNLI MEŞAYİL ALSALMAN
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15 Temmuz gecesiydi. İş yerinde yoğun bir şekilde çalışırken tele-
vizyonda darbe bildirisinin yayımlandığını gördüm. Kendi ülkemdeki 
gibi savaş çıkacağını düşünüp çok korktum. Televizyondan sabaha ka-
dar darbe haberlerini takip ettim. Türk insanlarının ne kadar cesaretli, 
cesur yürekli olduklarını görtüm. Ertesi gün cesur Türk milletiyle bir-
likte ben de sokağa çıktım. Onların bu cesur davranışları bana kendi 
ülkemde bulamadığım ve ne kadar soğukkanlı vatansever bir milletle 
iç içe yaşadığımı anladım. Ben ailemle bugünü çok dua yaptık ve na-
maz yaptık. Allah’a şükrediyorum darbe bittiği için. 

NE KADAR VATANSEVER 
BİR MİLLET İLE İÇ İÇE 
YAŞADIĞIMI ANLADIM

2016 Temmuz başladığında korku hissetmeye başladım. Çünkü, 
temmuz sonunda çocuklarımın yeni ikamet izni almaları gerekiyor. 
Valilikte ikamet izni veren memur, bize çok kötü davranıyordu. Geçen 
sene bize çok kaba davrandı. 6 sene boyunca Türk memurlar bize 
kibar davranıyor. Ama Reyhana istisna. Temmuz sonunda Reyhana 
ile tekrar görüşmek gerekiyor. Kötü sözler, kaba davranmak karşısında 
tekrar duracağım. Çok büyük felaket bu.

15 Temmuz’da Cuma günü sabahı Zonguldak’a gitmek için 5 bilet 
aldım. Cumartesi Zonguldak’ta tatil geçirmeye karar verdik. Bunun 
için o gece erken uyudum. Saat 11’de eşim beni uyandırdı. “Bir şey 
İstanbul’da oldu” dedi. Korkarak uyandım. Televizyona baktım, büyük 
problem oldu. Darbe var ayve gittik gitti. Bize ne olacak? Darbeci as-
kerler bizimle nasıl davranacak? Bizi sokağa atacak. Sonra televizyonda 
“Askerler devlete hakim olduğunu ilan etti”. İnternet kesildi, azami yük-
sek limite ulaştı. 10 dakika sonra internet geldi. Asker ellerin altından 
devlet çıkmaya başladı. Hümeyra adıyla kız öğrencim Facebook’ta 
“Korkmak yok!” yazdı. Sonra Erdoğan Türk Halkı bütün meydanlara 
inmeye davet etti. Whatsapp ilahiyat Grubunda hocalar konuşuyor 
“ Hepimiz meydana gideceğiz”. Bir hoca Ankara Kızılay meydanında 
ikincisi Atatürk Havaalanı’nda üçüncüsü Sabiha Havaalanı’na gide-
cek. Saat 3’te Mustafa Selim Hoca “Sabiha Havaalanı’na girdik” yazdı. 
Erdoğan sağ salim Atatürk Havaalanı’nda gazetecilerle aslan gibi 
sakin ve enerjik bir şekilde konuşuyordu. “ Temiz başladı”. Saat 7’de 
her şey bitti. Korkusuz, huzurlu bir şekilde tekrar uyudum. Temmuz 
sonunda Valiliğe yeni ikamet izni almak için gittim. Artık korku yok, 
pislik yok. Allah büyüktür. 

ALLAH BÜYÜKTÜR

YAMEN HALABİ

WASAK AL_ZUBAİDİ
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Kısa zamandan Suudi Arabistan’da yaşıyordum. Zor bir gece geçti, 
ben hiçbir şeyi duymadım ve görmedim, çünkü o gece uyuyordum, 
ama erken kalktıktan sonra televizyonu açtım acil bir haber gördüm. 
O haber Türkiye hakkındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
darbe vardı. Ben o habere şaşırdım, ama cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan o darbeyi durdurdu. Çünkü Skayp’a çıktıktan sonra 
herkes sokaklara çıktı. Sonra herkes birbirlerine yardım ediyorlardı. 
Bu sebeple kazandılar. Üzülecektim ama bütün haberleri duyduktan 
sonra çok mutlu oldum. 15 temmuz o günü unutmamalıyız o gün-
den kısa zaman sonra Türkiye’ye geldim. Sonunda Müslümanlar her 
zaman yardım etmeliler. 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
DARBEYİ DURDURDU

15 Temmuz gecesinde bir kızla konuşurken annem beni aradı, an-
nem Norveç’te yaşıyor çünkü. Ben anneme ”merhaba anne nasılsın 
”dedim. Annem oğlum hayırdır ne var sizde ne oluyor, ben şaşırdım. 
“ Ne var anne hiçbir şey yok” dedim. Annem bana “nasıl bir şey yok 
televizyon aç ve haberlere bak” dedi. Sonra hadi anne söyle ne oluyor 
dedim, darbe var dedi. Ben anneme ne darbesi Allah aşkına şaka 
yapma bu saatte dedim. Sonra internete baktım haberlerde darbe 
var diye yazıyordu, ben korktum, Allahım ya Rabbim diyordum. Bir 
saat sonra insanlar yola çıktı. Devrim’de ya Allah bismillah Allahu ek-
ber diyorlardı. Ben Mersin’deydim. Sayın Erdoğan konuşurken tele-
fonda insanlara “yola çıkın askerlerin önünde durun Türkiye’yi koru-
yun” dedi. O zaman ben rahat ve güven hissettim. Çünkü Türkiye’deki 
insanlar devleti sever. Sonra uyumaya gittim, uyandığımda haberleri 
dinledim her şey bitmişti. Korkutucu bir gündü ama her mükemmel 
güçlü muazzam olan Türk halkı gördüm. 

GÜÇLÜ MUAZZAM OLAN 
TÜRK HALKI GÖRDÜM

MOHAMAD HAMOU

MOHAMMAD DABTİ
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15 Temmuz 2016

15 Temmuz gecesi Mersin’de evdeydim ve arkadaşlarım Hasan, 
Javad, Gois ile beraber oturuyorduk. Film izlemeye karar vermiştik. 
Akşam film izlerken dışarıdan sesler duymaya başladık. Gece gece 
sela ve ezan sesleri duyuyorduk ve hiçbir şey anlamadık. Polis ve 
ambulans arabalarının sesi birlikteydi. Dışarıda çok insan vardı. He-
men televizyonu açıp haberleri izlemeye başladık. Çok şaşırdık çünkü 
Türkiye’de darbe girişimi yazıyordu. Cumhurbaşkanının mesajı ile 
halk sokaklara çıkmıştı. Ne yapacağımızı bilmiyorduk ve haberleri iz- 
lemeye devam ettik. Yabancıydık ve Türkçe bilmiyorduk. Fakat 
insanların tanklara ve mermilere karşı nasıl durduklarına şahit olduk. 
Türk millet çok cesurdu. Ondan çok şey öğrendim. Allah Türk mille-
tini ve Türkiye’yi korusun. 

ALLAH TÜRK MİLLETİNİ VE 
TÜRKİYE’Yİ KORUSUN

15 TEMMUZ VE YAŞANANLAR

15 Temmuz gecesi Türk halkının dik durduğu ve biz Suriyelile-
rin onların yanında olduğu bir geceydi. O günün kahramanlarını 
ve hikayesini biz ve bizimle birlikte tüm dünya gördü. Türkler kork-
madan kendilerini tankların üstüne ve altına atıyorlardı. Çok cesur 
davranıyorlardı. 

O gece darbeciler birçok kişiyi şehit etti fakat sabaha kadar halk ve 
polis onların başarısız olması için çok çalıştı. Ben de sokağa çıktım ve 
Türk arkadaşımla oldum. Gece eve geldim biraz uyudum. Sabah darbe 
başarısız olmuştu. Biz Suriyeliler sanki savaşı kazanmış gibi sevindik. 
Çünkü Türkiye bizim vatanımız gibi. Allah’ın izniyle Türkiye’de bir 
daha darbe olmayacak. Hainler her zaman cezasını çekecek. 

BİZ SURİYELİLER SANKİ 
SAVAŞI KAZANMIŞ GİBİ SEVİNDİK

MOUMEN DABALİZ MUHAMMED ALGFHRİ
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15 Temmuz gecesinde Türkiye’nin geleceğini değiştirebilecek olaylar 
oldu. Türk halkı vatanlarına olan aşk ve inanılmaz bir cesaret göstere-
rek bu darbenin girişi sona erdi. O gecede Bursa şehrindeydim ve her 
şey yolunda fakat gece saat 10’dan sonra bazı televizyon kanallarında 
“Türkiye’de bir darbe oldu” diye haber yaptılar. İlk olarak inanamadım 
çünkü bazı kanallar yalan haberler yayınlıyor. Sonra da Türkiye’nin 
resmi televizyonu bu haber yayınladı ve de darbeyle ilgili fotoğraflar, 
videolar paylaştı. O arada içimde bir yaygın oldu ve aynen bunu söyli-
yordum ”biz savaştan kaçtık. Biz şimdi nereye gideceğiz?” Türkiye’de 
savaş başlasa hiç bitmez. Sonra da Türkiye’nin Cumhurbaşkanı 
resmi televizyon kanalında çıkıp “ bu darbe başarısız olacak dedi”. 
Halk sokaklara çıktı. Halk sayesin ve darbe başarısız oldu ve o günü 
unutmamalıyız. Bir her zaman Türkiye’nin yanındayız. 

BİZ SAVAŞTAN KAÇTIK. 
BİZ ŞİMDİ NEREYE GİDECEĞİZ

Türkiye Orta Asya’da en güvenlik ülkeydi, ama bir gece süresinde bu 
güvenli 180 derece değişti. Bu tarihine kadar siyasi, ekonomi ve güven-
lik yönden Türkiye Asya’da harika bir bölgeydi. 15 Temmuz gecesi 
ben evdeydim. İşyerinde bişeyler duymuştum ama bu kadar büyük 
bir olay olduğunu düşünmüyordum, eve gelince tv açtım ve direk 
BBC yi açıp haberleri takip etmeye başladım ve bu sürede Türkiyeye 
hasret çıkıyordum ki acaba hangi sebeb ile bu günlere geldik. Çok ül-
keler Türkiyenin özgürügünü, güçlü olduğunu ve ayakta durmadağını 
istemiyorlar. Atatürk ile bizim başkanımız Abdurrahman Han ve İran 
başbakanı Şah Pahlavi aynı devirde hükmediyorlardı ama bu üçün-
den sadece Atatürk devam edebildi ve onlardan birisi öldü ve birisini 
terör ettiler. Bence hiçbir zaman ordu ve devlet karşı karşıya gelmez-
ler çünkü ikisi aynı parçadan alırlar ve bu olay Türkiye düşmanlarının 
planıydı. Aslında hayın insanlar dilerki bu ülkeyi Suriye, Yemen, 
Afganistan ve Libya gibi parçalanmasını istiyorlar bazı askerler suçsuz 
öldüler ve sadece bir hain grup yüzünden vatandaşlarımız kayb ettik. 
Ama sonunda iyi ki bu olay daha kötü bir şekilde sona ermedi. Askerl-
er sadece kumandanları dinlediler ve vatan için öldüler ve o geceden 
sonra Türkiye eskisi gibi olmadı. Bu arada yüzlerce insan işten kovun-
dular. Türkiyenin ordusu o geceyi kadar dünyanın en güçlü dokuzun-
cu ordusuydu ama bundan sonra daha dikkatli ve tedbirli düşünmek 
ve davranmak gerekir. Türkiye güzel, güçlü uyanık ve demokratik bir 
ülkedir ben kaç ülkeye yaşadım ama hiç birisinde Türkiye gibi bayan-
lar için güvenlik yoktur her saat her zaman şehir dışında çıkabilirsin 
ve çalışabilirsin, bu konula ilgili fazla bilmiyorum ve sadece bildiğim 
kadar yazdım ve ama bu arada Türkiye yaşa diliyorum. 

BU OLAY 
TÜRKİYE DÜŞMANLARININ
PLANIYDI

YAZAN HALABI

MUHAMMED NASIR
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15 Temmuz Türkiye’nin en karanlık, büyük, tarihi ve en uzun gece-
siydi. 

Tanklarını ve jetlerini çalarak halkın üzerine savaş açarken, Türk mil-
letinin tek yürek olacak birleşmesi ve kararlılığı karşısında umdukları 
boşa çıktı.

15 Temmuz Türk bayramı olacak ”bir demokrasi bayramı”. Bence 15 
Temmuz’da, belirlenmesi ve ısrar nasıl imkansız yapar görünüyor. 

15 TEMMUZ
BİR TÜRK BAYRAMI OLACAK

Türkiye’de 15 Temmuz hakkında ki duygu için

Türkiye’de bir tarihi olayı ve kanlı olay. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi 
oldu. Ben o tarihte Iraktaydım. Sokaktaydık sonra ben arkadaşlarımla 
insanlara ne oldu? Ne yapacağız? Ne olacağız? Dedik korktuk. Bir 
terör örgütü ülkede darbe yapmaya çalıştı. Ancak başaramadı çok 
şükür. Halk polis ve askerleri devlet sahip çıktı izin vermedi. O yüzden 
çok önemli bir zaferdi Türkler için. 15 temmuz gecesiydi bir ihanet 
kalkışması ülkeyi yaktı. Bugünde bütün millet ayağa kalktı çocuk ihti-
yar, genç sokağa çıktı. Türk halkı demokrasiyi seviyor. Peki bundan 
sonra ne olacaktı? Her halde savaş olacaktı. Ama cumhurbaşkan çıktı 
ve insanlara seslendi insanlar sokağa çıktı. Ben bunu televizyondan 
gördüm. Aslında o dönemde çok düşünmüyordum çünkü bilmiyor-
dum ne olacak? Ne yapacağım ayrıca Türkiye’nin Irak ve Suriye ile 
aynı olacağını düşündüm. Ama Türk halkı Aziz vatana ve bayrağa sa-
hip çıktı. Türkiye’ye teşekkür ederiz. Bütün Türkler güçlü ve cesurlar. 

TÜRK HALKI 
AZİZ VATANA VE BAYRAĞA 
SAHİP ÇIKTI

NOUR DLİMİ

OBEYDEH AMER ALBAZİ
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KARDEŞLERİMİZDİR. BAŞLARINA 
NE GELİRSE BİZİM DE BAŞIMIZA 
GELİR

Bu darbe olmasına rağmen ancak Türkiye tarihinde istisna zamanı 
olacak. Acil durumu ilan edip Türkleri tutuklar siyasallaştırmak 
için Türkiye’de en kötü oldu, darbe çağı olacaktı ve bu sebeple 
Türkiye için milleti düşünmüş savaşıp meydanları çıkmış çünkü o mil-
leti öğrenmiş askerleri gelirsen savaş gelecek onu biliyordu. Mısırda 
bir darbe oldu ama ne yazık ki asker başarılı oldu, cumhurbaşkanı 
tutuklamış mısırlıları öldürüp tutuklamıştır. Siyaset ve makam için en 
kötü şeyleri yapmışlar. Allahım belanı versin. 

OMAR KHATER

14 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’ye seyahat etmek için hazır-
lanıyordum. Ertesi gün televizyonu izlediğimde acil bir haber gördüm. 
Türkiye’de askerden birkaç grup hükümetin karşısına çıktılar ve inkılap 
girişimini yapmaya çalıştılar. O günde bazı tehlikeli olaylar olmuştu. 
Boğaz köprüsünde askerler tarafından vatandaşa ateş açıldı. Boğaz 
köprüsünde yaşanan o anlara ilişkin yeni görüntülerde de ortaya çıktı. 
Görüntülerde askerlerin köprüye doğru yürümeye çalışan vatandaşlara 
ateş açtığı görülüyor. Bu sırada bazı vatandaşların yaralandığı yaralı 
vatandaşların diğer vatandaşların yardımıyla hastaneye götürülüyor-
du. Bu haberleri gördüğümde çok üzüldüm ve etkilendim. Bu tehlikeli 
durumlara göre benim seyehatimin zamanı uzattım. Türkiye’de olan 
olaylar beni çok ilgilendiriyor çünkü Türk halkı bizim kardeşlerimizdir. 
Başlarına ne gelirse bizim başımıza da gelir. Her gün dua ediyordun 
olaylar bitsin diye. Çok şükür olaylar Türk halkı sayesinde geçti. 

OMAR KHALİL

15 TEMMUZ DARBESİ
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Dünya istikrarlı bir durumda değil. Soğuk savaştan beri dünyada 
barış yok. Elbette Orta Doğu istisnadır. Orda Doğu her zaman yanıyor. 
Çünkü anahtar olmuştur. Ortadoğu’yu kontrol eden, süper güç olabi-
lir. 15 Temmuz 2016’da bir askeri müdahale geçekleşti Türkiye’de.  
Amaç Türk hükümetini yabancı ülkelerin çıkarına devirmekti. Çok iyi 
planlanmıştı. Önce resmi Türk kanalını devraldılar. Onlardan büyük 
bir hareketti. Neden? Çünkü resmi bir hükümet kanalı halkın ger-
çekte neler olduğunu öğrenmenin tek yolu. Ayrıca şunu da belirt-
mek gerekir ki, Irak ordusu Amerikalılar TV kanalını devraldıklarında 
vazgeçtiler. Kamera güçlü bir silah olabilir. Sonunda askeri darbe 
başarısız oldu. Halk sokaklarda protesto etti. Çünkü insanlar sokağa 
inmeseydi darbe olurdu. Neyse ki halk hükümetin çağrısına karşılık 
verdi. Hatta halk solcu ve sağcı, Müslüman ve ateist arasında çok 
bölünmüştü. Sanırım ülkelerden birçok ders öğrendiler. Türkiye’nin 
pek çok düşmanı var. Bu yüzden hedefleniyor. 

Biz her zaman Türkiye’nin yanındayız. 

BİZ HERZAMAN
TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ

Türkiye 15 temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşların 
köşk çevresinden ayrılan tankları da ellerinde Türk bayraklarıyla pro-
testo etmeleri kameralara yansıdı ve tüm polislere silahlı olarak görev 
yapma çağrısında bulunuldu ve ankara ile İstanbul başta olmak üzere 
kritik kamu binalarına girmeye çalışan her türlü askerlere ve polislere 
vatanları için savaşma emri verildi. Vatandaş sokaklara çağrıldı. Bu 
girişimi kesinlikle kabul etmiyoruz ve hükümetimiz görevlerinin 
başındadır ve hiçbir şekilde demokrasinin altını oyma girişimlerine 
boyun eğilmeyecektir. Darbeciler en ağır şekilde bu yaptıklarının 
hesabını verecekler. 

DARBECİLER EN AĞIR 
ŞEKİLDE BU YAPTIKLARININ 
HESABINI VERECEKLER

RHAWLA MİRZA

OSAMA SHABAN
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15 Tummuzde Türkiyede Askeri darbe giriş oldu, bu tarihi Türkiye’e 
yeni doğum günde, her kişi sokağa çıktı, ne silah elini var, ne de şey 
var, sadece Türkiye sevgise var.

Ben Karabük’daydım, her camiden ezan sesine çıktı, her kişi mey-
dana çıkıp Allah Akbar çardı.

Ben çok korktum. Aptes yaptım ve namaz kıldım ve Türkiye için çok 
dua ettim. darbe kalkışması sırasında 145 sivil 60 polis 30 asker olmak 
üzere 208 kişi hayatını kaybetti 1491 kişi yaralandı. Her şey rağmen 
Türkiye kazandı .

HERŞEY RAĞMEN 
TÜRKİYE KAZANDI

Her gece normalde sokaklarda bazı sesler duyuyorum ama bazı özel 
şeyler hissediyorum.. Önce televizyonu açıyorum ve askeri darbeyi 
önce görüyorum. Bu sefer Türklerle ve destekle gitmem gerektiğini 
biliyorum. Çünkü benim ikinci ülke olan önce Türkler sokağa gidi-
yor ve bu insanları destekliyor ve bu Hükümet hakkında çok iyive 
hükümeti destekleyen bir şey söylediler. Sokakta pencereden baktım 
Mağazalar ve dükkanlar açık.. insanlar sokakta normalde yürüyor 
Başka bir gün gibi hiçbir şey olmamış gibi ben harika ülkedeyim bili-
yordum.

Tebrikler Türk arkadaşlar, Kahramanlar. 

TEBRİKLER 
TÜRK ARKADAŞLAR, 
KAHRAMANLAR.

ROKEA ARJAH
TAHA AL ABDULLAH
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Hayatım ilk defa Türkiye’ye gittim 15.07.2016 o tarihi çok iyi 
hatırlıyorum çünkü çok garip ve yeni bir şey yaşandı. 15 gün çok 
mutlu yaşadım ben ailemle ama şu günlerden sonra oldukça kor-
kutucu bir şey oldu. Biz zaten İstanbul’da taksim’de kaldık ailemle. 
Saat 08:00’de televizyon izliyorduk ve garip bir ses doyuyorduk ama 
hiç bir şey yapamadık yanı kötü şeyler olmaya zannetmiyorduk. Bir 
saat sonra babamız bize aradı ve çok merak etmişti, hemen sorular 
başladı “ İyi misiniz ? Nerdesiniz ? Ne yapıyorsunuz? “ biz hiç bir şey 
anlamadık yanı ne oluyor niye böyle sesler çekiyor anlamayabilirdik. 
Sonra askeri sesler çekmeye başlamıştı ve biz hemen haberler tele-
vizyonda gördük. O gece annem çok korktu ve hemen “Allahakbar “ 
diyordu. Biz de çok korktuk yanı bu ilk defa hayatımda bir kurşunu 
sesine duyduk sanki Suriye’ de yaşıyoruz. İki saat sonra belki he-
likopterler sesler başladı. Sokakta insanlar selalarla yürüyor. Herkes 
bağırıyor. Sonra askeri uçak gelmiş. O ses çok yüksek oldu. Hatta bina 
hareketmiş sanki bir deprem oldu. Annem maalesef çok korkuttu ve 
hemen ağlamaya başladı. Ben dürüstçe çok üzgündüm. Ne yapabi-
lirim.” Eğer kötü şeyler oluyorsa ne yapacağım?” Böyle şeyler aklımda 
gelmiş. Ama Allah şukur hiç bir şey olmadı. Saatler sonra devlet 
başkanı Recep Tayyip Erdoğan Allah korusun skype’ta aramıştı. Biz 
çok mutlu olduk ,o iyi ve yaşıyor. Hemen o ne dedi Türk insanlar kısa 
bir sür ile insanlar yapmıştı. Çok teşekkür ederiz onlar vatanimiz ve 
tüm müslümanlar için çok cesur bir şey yapmıştı.

İnşallah böyle bir şey bir daha olmayacak Türkiye’de. Allah korusun 
Türkiye, devlet başkanı ve tüm Türk insanlarını.

ALLAH KORUSUN 
TÜRKİYE DEVLET BAŞKANINI VE 
TÜM TÜRK İNSANLARINI

15 Temmuz da Türkiye’de darbe girişimi oldu. Özellikle Ankara ve 
İstanbul’daki önemli bölgelere bomba yaptılar. Televizyonlarda dar-
be çıktı diye yayın yaptılar. Recep Tayyip Erdoğan televizyondan Türk 
insanlarını sokaklara çıkmaya Ülkelerini korumaya çağırdı. Tüm Türk 
insanları sokaklara dökültüler. İnsanlar vatanlarını kurtarmak için 
canlarını verdiler beni Bu çok etkiledi ve Türk insanlarının ülkelerini 
ne kadar çok sevdiğini anlatım. 

YOUSSEF ALMOSHREF

USAMAH HELMİ BİN MOHD FUAD

15 TEMMUZ DARBESİ
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O GECE

O gece arkadaşımla dışarıdaytım. Bir onda darbe diyor haberin var 
mı? Gibi mesajlar gelmeye başladı. Tabii ki böyle bir şey olacağına 
inanmadım. Eve gittiğimde evdekilerin durumu berbattı. Özellikle 
erkeklerin o gergin halini görünce biraz korkdum. Televizyon izlerken 
bir bildiri yayınlandı. Kulağım başka bir şey duymuyordu. Sadece 
“yönetime el konuldu” sözlerini duyuyordum.
 
Ailemle birlikte Recep Tayyip Erdoğandan bir haber veya mesaj bekli-
yorduk. Sonra telefonla bir televizyon kanalında gördük. Ailemle çok 
mutlu olduk. Cumhurbaşkanının sesi o kadar rahattı ki biraz olsun 
biz de rahatladık. Bizim sokağa çıkmamızı söyleyince babam diğer 
Suriyeli akraba ve komşularımıza haber verdi hep birlikte sokağa 
çıkdık. Bizim mahallede çok fazla bir şey olmadı. Sabaha doğru eve 
geldik biraz uyuduk. Sabah darbenin başarısız olduğunu görünce 
çok sevindik. 

Eğer darbe olsaydı biz Suriyeliler ne yapardık ve nereye giderdik. 
Yaklaşık 3 milyon Suriyeliyi sahiplenen başka kimse yoktu. O yüzden 
Türkiyenin çok güçlü bir devlet olmasını istiyoruz. Allah bir daha bu 
ülkede darbecilere fırsat vermesin. Yaşasın Türkiye. 

ALLAH BİR DAHA 
BU ÜLKEDE DARBECİLERE 
FIRSAT VERMESİN

Türkiye’de 15 Temmuz gecesi başarısız bir darbe girişimi oldu. Ordu 
içerisinde örgütlenmiş olan savaş uçakları, helikopter ve tanklar-
la halkın üzerine sürdüler. Sonra bütün yolları kapattılar. Bu darbe 
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve rejiminin üstünlüğünü 
devirmek için yaptılar. Ama Türk insanı meydanlarda ve sokaklar-
da havaalanlarına çıktı ve darbeye karşı çıktı muhalefet hükümet 
anlaşması ülkeyi kurtardı. Hükümet, muhalefet ve Türk halkı beraber 
bu darbeyi engelledi.  

HÜKÜMET, MUHALEFET VE 
TÜRK HALKI BERABER BU 
DARBEYİ ENGELLEDİ

ZAHRA SAMİ

VAZEED HDAİFEH
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On beş temmuz geçesi ben Yemende. Televizyon izliyordum. Tele-
vizyonda haberler var. Ben oturuyorken birden haberlerde Türkiye’de 
darbe çıktığını duydum. Ben çok üzüldüm. Çünkü bence bu kötü 
bir şey. İnsanlar ölür ve çok insan, çocuk darbeden sonra kötü olur.  
Türk millet o gece hepsi sokaklara çıkmış hep beraber darbeya karşı 
çıkmak için dışarıya çıkmış.  İnsanlar aileleri düşünmeden vatan için 
savaşmak için sokaklara çıkmış. Dışarıda ezan sesleri, insanların el-
lerinde bayraklar dışarıda vatanı kurtarmak için çalışmış. Ben bun-
dan çok etkilendim çünkü vatanın insanlar için çok önemli olduğunu 
anladım. Türkiye’de darbe çıkmadan insanların sayesinde son bulmuş. 
Türkler o gece çok şehid vermiş. Kadın, polis, asker ölmüş. Ama vatan 
Türk milleti sayesinde kurtarılmış bu çok önemli ve güzel bir şey. Türk 
insanlar çok cesur ve çok merd her insanlar böyle olmalı çünkü vatan 
insanlar için çok önemli ben o gece bunu daha iyi anladım.

TÜRK İNSANLARI 
ÇOK CESUR VE ÇOK MERT

Benim aklıma 15 Temmuz denince Türkiye geliyor. Çünkü o gün Türkler 
için çok önemli pir gün. Ben o günü Türkiye’deki arkadaşımdan din-
ledim. Arkadaşım bana o günü anlattı. Ben o günü televizyondan da 
izletim. Arkadaşım ve Türkiye’deki insanlar o gece çok korkmış. Çünkü 
vatan onlar için çok önemlı. İnsanlar o gece canlarını düşünmemmiş 
sadece vatanlarını düşünmüş. Çok insanlar o gece ölmüş ve yaralı 
olmuş. Birçok bombalar atılmış ve polisler askerler ölmüş ama Türk 
insanları sayesinde darbe durmuş ve vatan kurtulmuş. İnsanlar hiç 
korkmadan tanklerin altına yatmış ve vatanı korumuş. Arkadaşım 
bana çünkü vatan candan daha önemli bizim için dedi bu çok önemli 
bir şey inşalar vatansız kalmamalı bunu Türk milleti o gece çok güzel 
olarak tüm herkese gösterdi. Vatanlarını bırakmadı. Ben bundan çok 
etkilendim ve sonra Türkiye’ye gelmeye karar verdim.

İNSANLAR O GECE 
CANLARINI DÜŞÜNMEMİŞ 
SADECE VATANLARINI DÜŞÜNMÜŞ

ŞİHAP AL-HAJİ
ARWA NASSER

106 107



ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLERİMİZİN

GÖZÜNDEN
15 TEMMUZ

Karabük Üniversitesi

O gece Türkler için çok önemlidir.  Türkler milleti ve vatanı için o 
gece hepsi savaşmış ve vatanlarını kurtarmışdır. O gece Türkiye üze-
rine bombalar atılmış insanlar sokaklara ellerinde bayraklarla çıkmış 
ezanlar okunmuş. Ben o geceyi Sudi Arabistanta televizyondan 
izletim. Türk insanın ne kadar küçlü olduğunu o gece gördüm. Millet 
ve vatanın insanlar için çok önemli olduğunı anlatım. Darbe gecesin-
den sonra da insanlar sokaklarda demokrasi nöbeti tuttu beni bu da 
çok etkiledi. Çünkü insanlar aileleri ile beraber sabahlara kadar dışarı 
da vatanları için bekliyordu. Ben o gün Türkiye’ye gtimeyi çok iste-
dim. Çünkü daha önce böyle bir şey duymamıştım. İnsanlar tankların 
önüne yatıyordu. Yaşlı genç tüm insanlar vatanlarını korumak için 
dışarıya çıktı bu çok güzel ve önemli bir şeydir. Vatanın Türk milleti 
için çok önemli olduğunu gördüm.  İnsanlar darbeden sonra bile 
sokakları boş bırakmadılar ve vatanlarına sahip çıktılar.

TÜRK İNSANININ 
NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU 
O GECE GÖRDÜM

Ben o gün Türk milletinin ne kadar cesur olduğunu anladım. Her 
insanlar vatanı için savaşıyordu. İnsanlar vatanlarını korumak için 
tankların önüne yatıyor, sokaklara çıkyortu. O gece Türkiye’de darbe 
çıktığını duyunca şaşırdım sonra insanlar Türk milleti sayesinde dar-
benin önlendiğini görünce Türk milletini ne kadar cesur olduğunu 
hep birlikte vatan için uğraştıklarını görünce çok duygulanım. Çünkü 
o gece çok Türk insanı ölmüşlerti. Ben o günden sonra Türkler için 
dua etdim. Onlar vatanları için ölmüş ve sokaklara dökülmüşlerdi. O 
geceden sonra bile vatanlarını bırakmamıştılar. Darbenin önlendiğini 
duyunca ben Türkler için çok mutlu olmuştum. Çünkü onlar bunu 
niçin savaşmış ve canlarını kaybetmiştiler. O günlerden sonra ben 
anladım ki Türklerin vatanlarını korumak için herşeyi yapacaklarını. O 
gece olanları sonradan izledim köprüler kapatılmış, polis ve askerler 
öldürülmüş, askerler insanların üzerine ateş etmiş. Bundan kurtul-
mak çok zordur ama Türk milleti bunu başarmış ve darbeyi önlemiş 
ve vatanlarını kurtarmıştır.

BEN O GÜNDEN SONRA 
TÜRKLER İÇİN ÇOK DUA ETTİM

İBRAHİM OMAR İSMAİL

HAMZAH AL-FAKHRİ
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Karabük Üniversitesi öğrencisiyim bir akşam eve giderken arkadaşlarım 
beni aradı. Türkiye’de  darbe oluyor televizyona bak dediler. Başta 
şaka yaptıklarını düşündüm inanamadım. Eve gidince televizyonu 
açtım çok şaşırmıştım kıyamet kopmuş sanki.insanların üstünden 
tanklar geçmiş bir sürü şehit varmış içim yanmaya başlamıştı. Dar-
benin ülkeyi 30 yıl geriye götürdüğünü biliyordum ama 20 yaşındaki 
birisinin darbeden pek de bir şey anlamaması normaldi.İstanbul’da 
ve Ankara’daki arkadaşlarımı aradım yoldalarmış Türklerin yanında 
duruyorlarmış siviller çok kötü durumdalar demişler her yerde kan 
dökülüyordu. Ardından Karabük’teki arkadaşlarım bana dediler ki 
herkes çıkıyor sokaklara Recep Tayyip Erdoğan başkanı destekle-
mek için hadi biz de çıkalım sonra çıktık.Meğer  İnsanlar belediye 
binalarının önlerinde valilik önlerinde şehir merkezlerinin etrafında 
duruyorlarmış  ve bayrakları tutup yürüyorlarmış bide marşları bağıra 
bağıra söylüyorlarmış. Bizde kimse bize yardım etmediğinde ve 
bize sahip çıkmadığında yanımızda duran ülkenin bayrağı tutup da 
yürümeye başladık ve  mert Türklerle sabaha kadar nöbet tuttuk.
Türkiye’de insanlar sabahtan akşama kadar sokaklarda bekliyorlardı. 
Herkes bir olmuştu. Sokaklarda selalar okunuyordu.

Askerle halk birbirine girmişti ki insan korkuyordu haliyle. O an 
Türkiye’de  olan olayları da hatırladım. Türk halkının birlik ve beraberliği 
çok hoşuma gitti. Sadece Türk halkı değil bu ülkede ne kadar dürüst 
ve iyi kalbi olan varsa dışarı çıkmıştı. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek...
Irkı, ne olduğu nereli olduğu hiç fark etmiyordu. Bu müslümanların  
birleştiğini görünce Osmanlı Devletini hatırladım o kadar güzel bir 
manzaraydı ki anlatamam.Keşke şimdi müslümanlar da bir araya 
gelseler ve bu dünyada tüm hainlerden ve vicdansızlardan  kurtulsak 
diye düşündüm. Allah bütün müslüman ülkelerdeki savaşları sona 
erdirsin ve Müslümanları bir araya getirsin inşallah.O gün çok şükür ki 
hainlerin istediği olmadı ve Türk halkı vatanına sahip çıktı.

TÜRK HALKININ BİRLİK VE 
BERABERLİĞİ ÇOK HOŞUMA GİTTİ

YUSUF ALNAZER 

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.

İleri atılıp sellercesine 
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine 
Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı 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 namlusundan görenlerindir. 

Orhan  Saik  Gökyay
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