
Çok değerli şehit yakınları ve gazilerimiz, Saygıdeğer sanatçı dostlarımız, kıymetli 

misafirler, hanımefendiler ve beyefendiler; 

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı TÜZDEV ile ortaklaşa 

düzenlediğimiz “15 Temmuz Diriliş Şiirleri Güldestesi"  tanıtım programına hoş 

geldiniz, safa getirdiniz.  

Başta bu değerli ve anlamlı eseri ülkemize kazandıran TÜZDEV ve Değerli Başkanı 

Kemal Tekden Beyefendi olmak üzere, bugün aramızda bulunan 15 Temmuz 

gazilerimizi, şehit yakınlarını, bu nadide esere katkı veren kıymetli sanatçılarımızı 

en içten dileklerimle selamlıyor ve davetimizi kırmayarak etkinliğimize iştirak 

ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki 15 Temmuz’a dair 

paylaşacakları tespitler ve gönülden dile, oradan da kulağa yansıyan hissiyat, 

milletimizin tarihinde silinmez bir iz bırakmış bu hadisenin hepimizi derinden 

sarsan boyutları yanında, geleceğe dair duruş ve davranışlarımızı da 

şekillendirecek. Bu anlamda etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor, 

katılarak bizi onurlandıran değerli misafirlerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum.  

Kıymetli misafirler,   

15 Temmuz bir destan gecesidir. Hainliğin ve kahramanlığın aynı anda yaşandığı ve 

her şeyin tüm dünyanın gözü önünde cereyan ettiği ve iyi okumamız gereken o 

geceyi en iyi anlatan kelime, doğrusu “inanılmaz”dır. Halkının üzerine ateş açan, 

tank süren, meclisini bombalayan asker nasıl inanılmaz ise, ateşin üzerine yürüyen, 

tankın altına yatan ve bombalara meydan okuyan millet de inanılmazdır. O gece 

darbe girişimini haber alır almaz tereddütsüz sokağa fırlayanları, dillerinde tekbir, 

kulaklarında sala sesleri ile tankların üstüne yürüyenleri, ilk safta öne atılıp, göz 

göre göre şehitliğe koşanları, yaralanıp düştüğü halde hastaneye gitmek 

istemeyenleri iyi tanımalıyız. Tarihimizin en büyük destanlarından birisini yazan 15 

Temmuz kahramanları, derin milletin ta kendisidir. Derin millet, şerefli mazisinde 

olduğu gibi yine en zor zamanda çıkıp gelmiş ve kendisi hakkında hesap yapmak 

isteyenlerin hesabını bozmuştur. Kendilerini minnetle andığımız şehit ve 

gazilerimizin hiç düşünmeden, hesap etmeden ortaya koydukları o tavır, bugün 

istiklal ve istikbalimizin teminatı olmuştur. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi 

yeniden Çanakkale ruhu ile perçinleyen o kahramanlara ne yapsak borcumuzu 

ödeyemeyeceğiz. Bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 

sabır diliyorum. Yine gazilerimize minnettarız, onların kahramanlıkları yaşadıkları 

müddetçe hepimiz için en güzel örneklik olarak kalacak.   

 

 



Değerli Hazirûn, 

15 Temmuz 2016, darbecilik ve millete rağmen milleti idare etme zorbalığının, bir 

daha hortlamayacak bir yok oluşa mahkûm olduğu gecedir. O gece millet iradesini 

ortaya koymuş ve kendisinin üstünde artık bir vesayet istemediğini dost düşman 

herkese ilan etmiştir. 15 Temmuz’da maruz kaldığımız hain darbe girişimini 

etraflıca konuşmak, bu girişimin çok boyutlu ve katmanlı yapısını anlamak 

zorundayız. Şimdi adı şehitlerimizle anılan boğaz köprüsünün kapatılması ile 

başlayan bu girişim, aslında içimizden devşirilen hainler vasıtası ile ortaya konmuş 

bir işgal hareketinden başka bir şey değildi. Bu işgal girişimini; küresel düzen 

içerisindeki karmaşık ilişkileri, içinde bulunduğumuz coğrafyada görülen hesapları 

ve özellikle de siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda artık iyice açığa çıkmış 

“Yükselen Türkiye” gerçeğini göz önünde bulundurmadan anlamamız zordur. 

Hadisenin hepimizde oluşturduğu moral etkinin ötesinde, özellikle ve de 

serinkanlılıkla değerlendirmemiz ve tartışmamız gereken, 15 Temmuz’u ortaya 

çıkartan zemin ve bu kalkışmaya girişenlerin ortaya koyduğu psiko-sosyal tablodur. 

Dinin, eğitimin, siyasetin ve ekonominin iç içe geçtiği bir sarmalda Türkiyemizin 

belki üç-dört neslinin en seçilmişlerinin alet edildiği küresel bir örgütlenmenin, 

birçok disiplinin iştirakini gerektiren kapsamlı değerlendirmelere konu olması 

gerektiği açıktır ve farklı alanlarda bu değerlendirmeler yapılmaktadır.  

Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, daha önce darbe 

görmemiş, hıyaneti yaşamamış, Yeni Türkiye’nin ne denli büyük bir nimet 

olduğunu eski dönemlerle kıyaslama imkanını bulamamış yeni nesillerimize “kökü 

mazide olan ati” fikrini aşılamak ve onları istiklal ve istikbalimizin teminatı kılmak 

için sanatçılarımıza da önemli görevler düşmektedir. İşte, 15 Temmuz dirilişi 

üzerine yazılacak şiirler, romanlar, sergilenecek film ve tiyatrolar, TV dizileri, görsel 

sanat ürünleri gibi eserler, genç neslin hafızasında kalıcı izler bırakacak ve gelecek 

kuşaklara intikal edecektir. Bugün burada tanıtımını yaptığımız “15 Temmuz Diriliş 

Şiirleri Güldestesi"  kitabı da bu bağlamda çok önemli bir boşluğu dolduracak, o 

gecenin destanını yazan “Sözün Sultanları”nın kaleminden hayırlı bir hizmet olarak 

milletimize armağan edilecektir. Eserin gelirinin şehit ailelerine bağışlanacak 

olması da ayrı bir kadirşinaslık örneğidir. Bu sebeple TÜZDEV’e bir kez daha 

teşekkür etmek isterim. 

Değerli Misafirler, 

Sözü uzatmadan, hepinize tekrar teşekkür ediyor ve en derin saygılarımla 

selamlıyorum. 

Allah bu millete ve devlete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Şehitlerimizin aziz 

ruhları için el-Fatiha. 


