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Panel
15 TEMMUZ VE MİLLİ İRADE - IV

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında üniversitemiz 
tarafından “15 Temmuz ve Milli İrade Paneli” düzenlendi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 15 Temmuz Milli ve İrade Paneli, Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak 
ile KTÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Üçüncü’nün katılımları ve 
KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz’ün moderatörlüğünde 13 Temmuz 2020 tarihinde 
Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. 

“15 Temmuz ve Milli İrade” konulu panelin açılış konuşması Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu 
tarafından gerçekleştirildi. Vali İsmail Ustaoğlu konuşmasında “bu ülkenin geleceğine kastetmek 
isteyenler, bu ülkenin demokrasisine darbe vurmak isteyenler karşısında bu vatan için, bu 
bayrak için canlarını feda eden şehitlerimiz için 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
olarak ilan edildi. Bu vesile ile ilimizde de yeni kuşaklara bu günü anlatmak, gelecek nesillere 
bu günü sürekli hatırlatmak adına bir takım etkinlikler düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu “Bu ülke dört yıl önce belki tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. O karanlık 
geceyi aydınlığa çevirmek için bu millet demokrasisine ve ülkemizin geleceğine sahip çıktı. 
İşte o gece 251 şehit verdik, 2 binin üzerinde de gazimiz var. Şehitlerimize Allahtan rahmet 
diliyorum.
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Onların mirasına sahip çıkma adına hepimize düşen sorumluluklar var. Bunu 
unutturmamız, yeni nesillere sürekli hatırlatmamız lazım.  Bu güzel organizasyonu 
yapan Karadeniz Teknik Üniversitemize huzurlarınızda teşekkür ediyor, tekrar 
şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum ve 
hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından panelin moderatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hikmet Öksüz “Milli Birlik ve Demokrasi Gününün dördüncü seneyi devriyesinde 
bir aradayız. Demokrasi için, bu topraklar için seve seve canlarını feda eden 251 
aziz şehidimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum, ruhları şad olsun. 2196 
gazimize sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. Onların sayesinde bu gün bu 
topraklarda Türk demokrasisi hala ayakta duruyor ve Milli Egemenliğimiz yaşıyor. 

Bu topraklar bin yıldır şehit kanlarıyla sulanarak vatan haline getirildi. Fakat 15 Temmuz 2016 gecesi maalesef vicdanlarını karartmış, beyinleri 
satılmış bazı guruplar bu topraklarda Türk devlet geleneğini ortadan kaldırmaya, Türk demokrasisini temelinden sarsmaya ve Türk Milletinin 
egemenliğini elinden almaya çalıştılar. Malazgirt ruhunu, 1453’ün kaynağını ve 1919’da ortaya çıkmış olan Kuva-yı Milliye ruhunu yok etmeye 
çalıştılar. Ama unuttukları bir şey vardı o da Türk Milletinin genlerinde bu ruhu her zaman muhafaza ettiği ve en zor anda bunu yeniden 
canlandırabilecek mukavemete sahip olduğu ve ne pahasına olursa olsun ve bunun gereğini yapabilecek olduğuydu. 

İşte 15 Temmuz 2016’da yapılan budur, ortaya çıkartılan budur. Bu millet bütün fertleriyle Cumhurbaşkanından en sıradan vatandaşına kadar 
aynı idealin peşinden koşma kararlığını gösterdiği için bütün hesapları bozmuştur ve bütün hesapları bozabilecek kudret ve kabiliyette 
olduğunu da herkese göstermiştir. İşte biz bu gün burada dört yıl önce olanı biteni, orada varılmak istenilen hedef ne ise onu biraz 
irdelemeyi düşünüyoruz” dedi.

Prof. Dr. Hikmet Öksüz’ün panel açılış konuşmasının ardından söz alan Gazeteci-
Yazar Sadık Albayrak şu ifadeleri kullandı: “ O gece benim ailem, torunum Sadık 
Eymen 8 aylıktı. Eşim, büyük oğlanın çocukları vardı. Onlar da İstanbul uçağına 
binerek, Sabiha Gökçen Havalimanına ineceklerdi. Ancak yaşanan olaylar nedeniyle 
sabah saat 06.00’da kurtuldular. Ben köydeydim bana dediler seni götürelim 
kimsenin göremeyeceği bir yere; ama ben cesaretimle o gece silahıma mermiyi 
tetikte bekliyorum.  

İnsanlar sevdiklerine ben senin için ölürüm derler ya ben öldürürüm ondan sonra 
ölürüm diye bekledim o gece boynumun borcunu yerine getirdim. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi mücadele hayat gibidir uzun bir maraton gibi 
bu yolda kaderin çizdiği yolda yürümek boynumun borcudur. Kadere inanan adam 
kederden emin olur. Bu milletin temel ahlakı ölçüleri doğrultusunda kim herhangi 
bir hıyanet ve sapkınlığa sebep olursa ihsan olması mukadderdir. Büyük davaların 
büyük fırtınaları olur.  Ben çocuklarıma daima şunu derim siz bir kubbenin altında 

yaşayan bir toplumsunuz. Bu kubbenin yanında bir de minaresi var. Beni minareye koy ben paratoner gibi bunları üstüme çekerim, sıkıntıları 
üstüme çekerim ama siz hizmetinizi millete verin derim”.  
   
Albayrak konuşmasında katılımcılara tavsiyelerde de bulundu. “Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Onun için ferden ve devlet 
kademesi olarak hepimiz zorunluyuz. Çünkü bu memleket bizimdir” dedi.

Panelin son bölümünde söz alan KTÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Uğur Üçüncü ise “15 Temmuz sürecini anlamak 
için tarihin halkalarına bakmak lazım. Demokrasi nedir;  halk vardır, halk kendisi seçer, istediğinde değiştirir. Tanzimat sürecinde Osmanlı 
toplumu seçimlerle karşılaşmıştır. Hızlı bir şekilde meşrutiyetle birlikte bir parlamento dahi açabilmiştir. 1908’den sonra çok partili bir hayata 
geçerek bunu taçlandırmaya başlamıştır. Osmanlıda artık demokrasi süresi başlamıştı. 
Mustafa Kemal ATATÜRK milli mücadele sürecini başlattığı zaman halkın iradesini temellendirmek için çok uğraş vermiştir. Onun temelinde 
atılmış olan bu milli irade adımları 15 Temmuz’da yeşermiştir. 

15 Temmuz’u hadisesini önceki darbe girişimlerinden ayırmak gerekir. Hiç kimsenin beklemediği bir zaman içerisinde başladı, hiç kimse 
darbeyi gerektirecek şartlar görmedi ve bunu kabul etmedi. Cumhurbaşkanının çağrısıyla millet sel oldu ve demokrasiye sahip çıktı. Çünkü 
15 Temmuz’u halk ihanet süreci olarak telakki etti” şeklinde konuştu.

Panelin sonunda Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak’a plaket takdim edildi. 
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Radyo KTÜ Akademika 
“15 Temmuz ve Milli İrade”

15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli İrade Kompozisyon Yarışması
Üniversitemiz öğrencilerinin “15 Temmuz” ruhunu canlı tutmak, 
öğrencilerin “Demokrasi ve Milli İrade” konusundaki farkındalıklarını 
artırmak, milli iradeye sahip çıkma ve kararlılık anlayışını geliştirmek 
amacıyla “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADE” konulu 
kompozisyon yarışması düzenlendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Mühendislik Fakültesi öğrencimiz 
Serkan BULU “Demokrasi Mücadelesi: 15 Temmuz” başlıklı 
kompozisyonu ile birincilik;
 
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi öğrencimiz Emre BOZKUŞ “Asrın 
Şahitleri” başlıklı kompozisyonu ile ikincilik;

Edebiyat Fakültesi öğrencimiz Meltem POYRAZ ise “15 Temmuz 
Demorasi ve Milli İrade” başlıklı kompozisyonu ile üçüncülük ödülüne 
layık görüldü.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, 
Radyo KTÜ Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet KÖKSAL tarafından 
hazırlanan Akademika programına katıldı. Prof. Dr. Hikmet 
ÖKSÜZ ve Doç. Dr. Ahmet KÖKSAL “15 Temmuz ve Milli İrade” 
konulu bir sohbet gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, 15 Temmuz darebe girişiminin amacı, 
perde arkası, FETÖ terör örgütünün yapmak istedikleri hakında 
bilgi verdi. Bu meşum saldırıyı nasıl ele almamız gerektiğini 
anlattı.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ: 15 TEMMUZ
“Bu millet alışkındır, hiçbir şey olmaz.” diye düşünenlerin, iradenin sadece millete ait olduğunu aklından çıkaranların ne ile 
karşılaşacaklarını bilmedikleri gecenin adı, 15 Temmuz Demokrasi Destanı.

Bir millet düşünün ki; dünyanın tüm hızıyla sanayileştiği, medeniyet yolunda büyük adımlar attığı yılları kaybetmiş olsun. Cumhuriyet 
tarihinde böyle bir kanseri bünyesinden defalarca söküp atan bu kadim ulus, yeni bir kanseri vücudunda istemiyordu. Bu milletin 
duracağı, durdurulacağı, kaybedeceği bir saniyesi bile olmayan bu kutsal yolunda geleceği elinden alınacaktı. Bir de bunu iki 
bin yıllık bir ordu geleneği bulunan silahlı kuvvetlerimize sızan hain elleriyle gerçekleştirerek o şerefli armayı kendi emellerine 
alet edeceklerdi. 

Dört yıl evvel yaşanan o gecenin planlayıcıları, bunu neredeyse kırk yıl boyunca tasarlamışlar, darbelerle, müdahalelerle 
durdurabileceklerini düşündükleri milletimizin üzerinde oyunlarını oynamaya başlamışlardı. Bu halkın en zayıf tarafı sandıkları dini 
inançlarının, aslında bir yumruğa dönüşüp kendilerine vuracağından habersizlerdi. Mazluma gönül açan, ev açan, el veren, aş 
veren insanımızın sömürülebilecek en temiz duygularını sömürmüşlerdi. Dünyanın öteki ucundan aldıkları emirleri bir bir uygulayan, 
iradelerini hain bir ihanet şebekesine esir edenler planlarını uygulamaya koyuldu. Türk devlet yapılanmasının en önemli unsuru 
olan liyakat bu planları bozuyor, yollarına taş koyuyordu. Hakkaniyeti, liyakati ortadan kaldırmanın yolu olarak da devletin 
sınavlarında manipülasyon yapacak kadar ileri gittiler. Bu kirli eller devamında türlü iftiralar atarak hedeflerini engelleyebilecek 
herkesi hapislere yollamayı bile göze aldılar. Güvenlikten siyasete, eğitimden spora kadar her alanda oluşturdukları bu ağ bir 
geceye hazırlanıyordu, devamında daha da güzel aydınlanacak bir karanlık geceye. 



İradelerini okyanus ötesine rehin veren bu şebeke planlarını işleme koyduğunda unuttukları bir şey vardı; bu halkın demokrasiye 
olan inancı. Türlü güçlüklerle elde edilen kazanımlarını bir kez daha kaybetmeye niyeti olmayan halk, Ömer Halisdemir’lerin, 
Ziya Başçavuşların, Sevgi annelerin, Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’ndaki kahraman polislerimizin bedenlerinde vücut 
buldu. Darbecileri durdurma emri alan Halisdemir Astsubay’ın tereddütsüz sıktığı, kendisine döneceğine de emin olduğu o 
kurşunu seksen milyon sıkmıştı sanki. İşte bu iradenin adı 1919’da İzmir’de Hasan Tahsin, 2016’da ise Ankara’da Ömer Halisdemir 
idi. Bu halkı ne otuz kurşunlu irade hırsızları, ne de Çanakkale’de İngiliz donanmaları durdurabilmişti. Bu halkın ancak yüreği 
burkulabilirdi, ki öyle de oldu. Kınalı kuzular denilerek vatani göreve yollanan, şerefli üniformayı kefen diye giyen evlatlarının 
silahlarını kendilerine doğrulttuğunu gören halk bunu sindiremezdi. Neyse ki, durumun anlaşılması uzun sürmedi. Ekranlardaki 
çağrıya kulak verildi ve meydanlar, sokaklar doldu, taştı. “Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar 
hayatımda.” çağrısı yurdun her yanında karşılığını buldu. Ancak hain yapılanma halkın iradesini idrak edememişti. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni, milletin meclisini bombalayacak kadar izansızlığa düşmüşlerdi. Siyasi taraflarını unutup yek duran meclis üyeleri 
ardı ardına düşen bombalara kendilerini siper ettiler. O güne değin Boğaziçi köprüsü olarak bildiğimiz 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü, yeni isminden haberdar değilken, ne kadar cesur yürekleri taşıdığının da farkında değildi. Lakin orada açılan ateş, 
yangın olup içimize düştü. Milli iradenin tecelli ettiği heryere saldırmaya ant içen hainlerin diğer hedefi Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi olmuştu. Bu milletin şahdamarlarını hedef alan hain yapılanma cumhurun başına suikast girişiminde bulunacak kadar 
izanını yitirmişti. Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” diyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli sözünü lekelemeye bile kalkışmışlardı. 
Ekranda okuttukları sözde bildiri o gecenin sonunun da başlangıcı olmuştu adeta. Tanklara karşı duran bir milleti korkutmak, 
sindirmek kimin haddineydi? 

Sokaktaki amcalar, teyzeler, abiler, ablalar, kardeşler, vücutlarını siper ettiler o karanlık gecede. Evlerden yükselen dualar 
fezayı kaplarken ihanet şebekeleri de acı sonlarının farkına varmış oldular. 2196 gazimizin canı biz kalanlara, 250 şehidimiz de 
hakkın yoluna emanet edildiler. Tarihte Çanakkale ile, Kut’ül Amare ile, Kurtuluş Savaşı ile hakka yürüyen şehitlerimizin yanında, 
peygamber efendimize komşu oldular. 

Bu bir kahramanlık hikayesinden de öte bir hak ve hakikat hikayesi olmuştur. Dik duruşundan ödün vermeyenler ile hileye, yalana, 
riyaya inanan, puta tapanların savaşı olmuştur. Demokrasinin büyük bedellerle kazanıldığı bu toprakların ucuz olmadığının üç 
beş hayasıza ispatından çok, neyden vazgeçip neyden vazgeçmeyeceğimize ancak milletçe karar verdiğimizin, bir ulus olmanın 
tüm gerekliliklerinin sağlandığının dünyaya ispatıdır. 

Biz farklıyız. Biz, dünyadan da farklıyız. Biz birbirimizden bile farklıyız. Birbirimizin fikirlerine, kişiliğine, yapısına saygı duyarak 
millet olma şuurunu bölüşerek damarlarımızda hissedip öylece yaşamalıyız. Çünkü bölüşürsek bir oluruz, bölünürsek yok oluruz. 
Düşmanımız çok, dostumuz azdır. Ancak hak ve hakikat bizimledir. Varolan düşmanlarımız kavgalarını hep sürdürecektir. 
Milletimizin varlığı, vatanımızın varlığına bağlıdır. Öz vatanımızda garip olmamak için milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalı, 
bu şuurumuzu son nefesimize değin hissetmeliyiz. Ola ki yalnız ve bitap düştüğümüzü hissettiğimiz bir an olur, bir gün gider, 
ciğerimiz zorlanır, yorgun düşer isek, bir ses duymalıyız ardımızdan; 

“Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!”
                         Serkan BULU


