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ÖNSÖZ
Kurtuluþ mücadelesi döneminde þehit kanlarýyla sulanmýþ vatan topraklarý uðruna bugün de gencecik Mehmetçikler canlarýný feda ediyorlar. Halkýn huzuru, ülkenin bölünmezliði, devletin bütünlüðü için sýnýr boylarýnda acýmasýz kurþunlara hedef oluyorlar.
Þehitlerin ardýnda gözü yaþlý analar, bacýlar, eþler, çocuklar kalýyor. Bir de mektuplar… Öleceðini anlamýþçasýna içli ve buruk bir dille kaleme alýnmýþ, kalanlara veda
eden, yüreði daðlayan þehit mektuplarý…
Bu kitapta, þahadet kanýný içen ilk sahabelerden Çanakkale þehitlerine ve terörle mücadelede canýný veren
Mehmetçiklere kadar, cephede gösterdikleri ilahi direniþ
sonucunda Rabb'lerine kavuþan askerlerin yegane anýsý
deðerinde olan mektuplardan örnekler bulacaksýnýz. Tarihten bugüne, þehitlik mertebesine ulaþan askerlerin son
cümleleri geçmiþe ve bugüne þehitlerin kendi dilinden ve
kendi kaleminden benzersiz bir ýþýk tutuyor.
Vatan uðruna yüreklerini siper etmeden önceki duygularý, son günleri, cephe anýlarý, sevdiklerine sesleniþleri ve
farkýnda olmasalar da son veda sözcükleri…
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Bir þehidin ölüm öncesi ruh haline ayna tutan, tezkere
için gün sayan bir kalbin aslýnda ölüme koþan hüzün dolu
heyecanýný aktaran bu kitap, ölüm ve yaþam arasýndaki ince çizgiyi de sayfalara aktarýyor.
Kerbela þehidi Hz. Hüseyin'den Hasan Ethem'in annesine yollayamadýðý mektuba, Alparslan'ýn þehit olurken
söylediði son sözlerden "Bugün de ölmedim annem" diyen
askere onlarca þehidin dudaklarýndan dökülenler; þehidin
sevdiðine, yavuklusuna, anasýna ve kundaktaki bebeðine
bilgelik dolu son sözleri hem bir tarihi belge, hem de ibret
verici yaþam dersleri deðerinde…
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ÞAHADET ÞERBETÝNÝ ÝÇEN
ÝLK SAHABELER

j
ÝLÝKLERÝNE KADAR ÝMAN ÝLE DOLU OLAN
ADAM: AMMAR BÝN YASÝR
Ammar Bin Yasir, Ýslâm'la þereflenen ilk kýrk kiþiden
biri. Müslümanlýðýný ilan eden ilk yedi kiþi içinde de o var.
Ayrýca, Ýslâm'ýn ilk þehitleri olan cefakâr ve vefakâr bir
ana-babanýn çocuðu. Babasý Yasir, annesi Sümeyye… Ammar, Muhammed (a.s)'in yeni bir dine, yeni bir inanca davet ettiðini duyunca, Mekkeli müþriklerin bütün baskýlarýna raðmen O'nunla görüþmeye karar verir. Ammar,
Erkâm'ýn evinden ayrýldýktan sonra kalbi nurla, gözleri sevinçle parlar. Ammar'ýn annesi ve babasý, evlatlarýnýn
Ýslâm'ý kabulünden hemen sonra Müslüman olurlar. Bundan sonra da Yasir ailesinin çilesi baþlar. Sýrf imanlarýndan
dolayý akla gelmedik iþkencelere maruz kalýrlar.
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Anasýný ve babasýný gözlerinin önünde ve iþkenceler altýnda kaybeden Ammar, yapýlan eziyetlere artýk dayanamayacaðýný anladýðý bir anda, "müþriklerin ilâh olarak kabul ettikleri Lat ile Uzza'nýn iyiliði" konusunda bazý sözler
söylemek zorunda kalýr. Bunun üzerine müþrikler onu býrakýrlar. Onlar gittikten sonra Ammar, kendini tutamaz ve
hýçkýra hýçkýra aðlamaya baþlar. Öyle ki, elbisesi gözyaþlarýndan ýslanmýþtýr. Ammar olanlarý tek tek Peygamber
Efendimize anlatýp, "Periþan oldum ya Resulullah!" deyince Efendimiz sorar: "Kalbini nasýl buldun?"
Ammar cevap verir: "Ýman ile dopdolu."
Bunun üzerine Efendimiz þöyle buyururlar: "Eðer bir daha seni yakalarlarsa ayný þekilde davran!" Ýþte bu olay üzerine þu ayeti kerime indirilmiþtir: "Ýnandýktan sonra Allah'ý inkâr eden, kalbi imanla yatýþmýþ olduðu hâlde inkâra
zorlanan deðil, fakat küfre göðsünü açan, küfürle sevinç
duyan kimselere Allah'tan bir gazap iner. Ýþte onlar için
büyük bir azap vardýr." (Nahl-106).
Hz. Ali ile birlikte Cemel ve Sýffýn savaþlarýna katýldý.
Sýffýn gününde içecek bir þey istedi. Süt getirildiðini görünce: "Resulullah, dünyadan son içeceðin þey süt olacaktýr buyurmuþtu." dedi ve sütü içti. O gün þehit düþünceye
kadar savaþtý. Mübarek teni yere serildiðinde 93 yaþýndaydý. Ammar hakkýnda Resulullah (a.s.)'ýn þu sözü, gönüllerde hâlâ yanký bulur: "Ýliklerine kadar iman ile dolu olan
adam!"

13 Þehit Mektuplarý

j
MELEKLERÝN YIKADIÐI SAHABE:
HANZALA BÝN EBÛ ÂMÝR
Hanzala Bedir gazasýnda bulundu. O zaman henüz
bekârdý. Bedir gazasýndan bir müddet sonra Abdullah bin
Übey'in kýzý Cemile ile nikâhlandý. Ertesi gün de Uhud'da
Kureyþ müþrikleriyle çarpýþýlacaktý. Hanzala geceyi Medine'de hanýmýnýn yanýnda geçirmek için Resûlullah'tan izin
istedi. Peygamberimiz de müsaade buyurdu. Hanýmý Cemile ile o gece beraber kaldý. Cumartesi günü sabahleyin
Uhud'a yetiþmek için, telâþtan gusletmeyi unutup çok acele yola çýktý. Yola çýkacaðý sýrada, hanýmý Cemile, orada
bulunan kavminden dört kiþiyi çaðýrdý ve Hanzala ile evlendiklerini söyleyip, onlarý þahit tuttu. Oradaki dört þahit
sordular:
- Buna ne lüzûm vardý? Cemile dedi ki:
- Rüyâmda semânýn açýldýðýný ve Hanzala içeri girdikten
sonra kapandýðýný gördüm.
Peygamberimiz Uhud'da harp için saflarý düzeltirken
Hanzala yetiþti ve Eshâb-ý kiram arasýna karýþtý. Hz. Hanzala diðer sahabeler gibi cansiperane müþriklerin üzerine
atýldý. Þehitlik mertebesine kavuþmak için durmadan savaþtý. Þeddâd bin Esved, Hz. Hanzala'ya arkadan yaklaþýp
haince, sýrtýndan mýzrakladý. Hanzala karþýlýk vermek istedi. Fakat imandan nasîbi olmayan bu müþrik, ikinci bir
darbe daha vurup, Hanzala'yý þehit etti. Hanzala þehit
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olunca, Peygamberimiz buyurdu ki: "Ben Hanzala'yý meleklerin gökle yer arasýnda, gümüþ bir tepsi içinde, yaðmur
suyu ile yýkadýklarýný gördüm". Ebû Useyd Sa'îd diyor ki:
"Gidip Hanzala'ya baktým. Baþýndan yaðmur suyu akýyordu. Döndüm, bunu Resûlullah'a haber verdim. Peygamberimiz hanýmýna haber gönderip bunun sebebini sordu. O
da Uhud'a çýktýðý zaman Hanzala'nýn cünüb olduðunu bildirdi." Bundan sonra Hanzala'nýn adý "Melekler tarafýndan yýkanmýþ kimse" diye anýldý.
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ÜÇ KOMUTANIN ÞAHADETÝ:
ZEYD BÝN HARÝSE
CAFER BÝN EBU TALÝB
ABDULLAH BÝN REVEHA

j
ZEYD BÝN HARÝSE
Þehitlik, Ýslam tarihi boyunca her Müslüman'a yakýþtý.
Ayný þekilde Mute Savaþý'nda savaþan ve þehit olan komutanlara da çok yakýþmýþtý. Bu komutanlardan birisi Hz. Resulullah (a.s)'ýn azatlý kölesi Zeyd bin Hârise, Hz. Ali'nin
kardeþi Cafer bin Ebu Talib, diðeri de güzide þair Abdullah
bin Reveha… Mute savaþý Bizans ordusuna karþý yapýlýyordu. Aslýnda bu savaþýn yapýlmasýnýn en önemli sebeplerinden biri de ashaptan Hâris b. Umeyr (r.a)'in intikamýydý. Çünkü Hz. Peygamber, Hz. Hâris'i, Havran'a
Ýslâm'a davet mektubunu sunmak üzere yollamýþ, ama
bu sahabe þehit edilmiþti. Ýslam ordularý ilk defa zamanýn
en güçlü devleti olan ve en güçlü ordusuna sahip olan bir
devletle savaþýyorlardý. Onun için de Resulullah (a.s.) bu
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savaþa ve bu savaþta savaþacak mücahitlere çok büyük
önem veriyordu.
Resulullah askerlerini mescidin önünde topladý, onlara
bir konuþma yaptý: "Komutanýnýz Zeyd'dir. Eðer Zeyd þehit
olursa komutan Cafer bin Ebu Talib'dir. O da þehit olursa
komutan Abdullah bin Reveha'dýr. Abdullah da þehit
olursa artýk Müslümanlar, içlerinden birini komutan olarak belirlesin." Resulullah hiç böyle yapmazdý. Resulullah'ýn bu savaþta yaptýðý komutanlarý belirleme iþi bir Yahudi'nin de dikkatini çekmiþ ve anlamýþtý olayý. Hemen
Hz. Zeyd'e koþtu o Yahudi. Fitne oluþturmak, vesvese vermek için. "Ey Zeyd! Vasiyetini yap. Eðer Muhammed peygamberse sen onun yanýna dönemezsin. Çünkü Ýsrail peygamberlerinin isimlerini verdikleri kiþiler savaþta ölürlerdi," dedi. Buna karþýlýk Zeyd; "Zaten ben Rabbimden þehadet istiyorum. Benim en kutlu günümdür þehit olduðum
gün, benim düðünümdür, bayramýmdýr þehit olduðum gün.
Þehadet bende aþktýr. Büyük Dost'a olan bir aþk. Ne güzeldir þehadet…"
En önde komutan Hz. Zeyd bin Harise. Bir köleyken Ýslam'la þereflenmiþ ve Müslümanlarýn komutaný olmuþ. Hz.
Zeyd savaþ emrini verdi. Zeyd, kâfirlerin boyunlarýný vurdukça onun da vücuduna oklar, mýzraklar saplanýyordu.
Elinden kýlýcý düþtü. Zeyd artýk dayanamayacak haldeydi.
Atýnýn üzerinden yere düþtü, þehit oldu.

17 Þehit Mektuplarý

j
CAFER BÝN EBU TALÝB (CA'FER-Ý TAYYAR)
Cafer sancaðý aldýðý gibi düþmanýn tam ortasýna sürdü
atýný. Atý ona engel oluyordu ve de düþmanýn tam ortasýndaydý. Attan inerek, atýný düþman yararlanmasýn diye saf
dýþý etti. O düþmanla savaþýrken; "Cennet de, ona yaklaþmak da ne güzeldir. Onun þerbetleri tatlý ve soðuktur" diye mýrýldanýyordu. Bu sýrada düþmanýn vurduðu bir kýlýç
darbesiyle sað eli kesildi Hz. Cafer'in. Sancaðý sol eline aldý. Sol eline de kýlýç darbesi geldi. Sol eli de kesilince gene
sancaðý býrakmadý. Sancak düþmemeliydi. Çünkü sancak
namustu, hâkimiyetti, güçtü, moraldi. Kesik iki elinin kalan kýsýmlarýyla sýkýþtýrarak göðsü arasýnda tuttu. Sonra
mübarek boynuna aldýðý kýlýç darbesiyle o da yere düþtü ve
þehit oldu. Bedeninde doksandan fazla mýzrak, kýlýç ve ok
yarasý vardý Hz. Cafer'in. Ca'fer þehit olduktan sonra
"Ca'fer-i Tayyar: Uçan Ca'fer" diye anýlmýþtýr. Allah yolunda kesilen iki koluna karþýlýk Cenab-ý Hak ona iki kanat
ihsan etmiþtir ki, bu; onun manen yüce mertebelere eriþtirildiðinin de iþaretidir.

j

ABDULLAH BÝN REVEHA
Cafer de þehit olunca üçüncü komutan, sahabenin þairlerinden Abdullah bin Revaha sancaðý aldý. Daha önce

18

Adem Özbay

þiirleriyle kâfirlerin yüreðini bir kurþun gibi vuran Abdullah bin Revaha, þimdi de kýlýcýyla baþlarýný gövdelerinden
ayýrýyordu. Sadece bir yürek adamý deðil; bilek adamý da
olduðunu nasýl gösteriyor. Yüreðiyle, diliyle, bileðiyle her
þeyi ile Allah yolunda, Allah'ýn dininin hakim olmasý için
ve þehadet arzusuyla savaþýyor. Kafirleri ezip geçiyor. Kafirler de onun vücuduna ok, ve mýzrak tutup düþürmeye çalýþýyorlar. Bundan dolayý onun da vücudu, elbiseleri ok,
mýzrak ve kýlýç darbeleriyle kýpkýrmýzý bir renge büründü.
Resulullah (s.a.v.) sahabelerine savaþý anlatýrken Abdullah bin Revaha'nýn da þehit olduðunu söyledi. Bunu
söyleyince de mübarek gözlerinden yaþlar akmaya baþladý.
Üç komutaný peþ peþe þehit olmuþtu. Elbette þehitlik büyük bir mükafat ve elbette þehit olanlar ölmedi, onlara "öldü" denilmesini bizzat Allah-u Teala yasaklamýþtý.
Ýþte bu sýrada askerde genel bir çöküntü doðmak üzereydi ki, askerin hemen hepsinin isteði üzerine Hâlid b.
Velid kumandayý ve sancaðý eline aldý. Artýk Halid bin Velid Ýslam ordusunun komutanlýðýný yapýyordu. Hâlid b. Velid diyor ki: "Mûte Savaþý'nda elimde dokuz kýlýç parçalandý." Bu ifadeden Mûte Savaþý'nýn ne kadar þiddetli geçtiði
anlaþýlmaktadýr.
Mute Savaþý'nda on beþ sahabe þehit oldu. Müslümanlar, Allah'a olan imanlarýyla kendi sayýlarýndan otuz üç katý fazla olan kâfirlerle savaþmýþ ve bu savaþta çok güzel bir
baþarý elde etmiþlerdi.
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j
ÞEHÝDLERÝN EFENDÝSÝ: HZ. HAMZA
Hz. Hamza, Peygamberimizin amcalarýnýn en küçüðüdür. Hz. Hamza iyi bir avcý, keskin niþancý, mazlumlara
yardým etmeyi seven cesur bir savaþçýydý. Peygamberimiz
yakýnlarýna Ýslâm'ý teblið etmiþ olmasýna raðmen, Hz.
Hamza henüz Müslüman olmamýþtý. Hz. Hamza, Ebû Cehil'in Peygamberimize yaptýðý bir hakaret sonucunda Müslüman oldu. Hz. Hamza'nýn Müslüman olmasý Peygamberimizi çok sevindirmiþtir.
Hz. Hamza, Bedir'de birçok müþriki canýndan etmiþ,
Cubeyr'in amcasýný, Hind'in babasýný ve kardeþini de bu
savaþta öldürmüþtü. Cübeyr, Vahþi isimli kölesine Uhud'da
Hz. Hamza'yý öldürdüðü takdirde, kendisini azad edip hürriyete kavuþturacaðýný vâdetmiþti. Hind de Hz. Hamza'yý
öldürmesi için Vahþi'yi teþvik etmiþti.
Ashap Uhud savaþý için hazýrlýklara baþladýðý sýrada,
Peygamberimiz, sabahleyin "Rüyada, meleklerin, Hamza'yý
yýkadýklarýný gördüm" diye buyurdu. Uhud savaþý bütün
çetinliðiyle baþladý. Köle Vâhþi de hürriyet ve mal arzusuyla, bir kayanýn arkasýna gizlendi. Oradan Hz. Hamza'yý
gözlemeðe baþladý. O sýralarda Hz. Hamza var gücüyle kýlýcýný savuruyor, müþrikleri harman gibi bir yerden kaldýrýp
diðer tarafa ölmüþ olarak atýyordu. Vahþî, bu arada saklandýðý yerden çýkýp tam arkasýndan mýzraðýný atarak Hz.
Hamza'yý sýrtýndan vurdu. Hz. Hamza yaralandýðý hâlde,
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hem de öldürücü yara aldýðý halde yýkýlmak nedir bilmiyordu. Önüne gelen müþrikleri temizlerken Kelime-i
Þehâdet getiriyordu. Böylece Uhud'da hem þehit, hem de
þehitlerin reisi oldu. Hz. Hamza'yý Þehid eden Vahþi daha
sonra bir kenara çekildi. Hind üzerindeki takýlarýný çýkarýp
Vahþi'ye verdi. Hz. Hamza'nýn yanýna gelen Hind, onun
burnunu, kulaklarýný kesti ve cesedine iþkence yaptý, hatta ciðerini bile çiðneyerek parçaladý.
Peygamberimiz, Hz. Hamza'nýn þehit olduðunu öðrenince onun baþý ucuna geldi ve dua etti. Hz. Hamza, kýz
kardeþi Safiyye'nin getirdiði bir hýrka ile kefenlendi. Hz.
Peygamber (s.a.s)'in ilk cenaze namazý kýldýðý þehidin de
Hz. Hamza olduðu söylenmiþtir.

j

HAKKIN ve ADALETÝN TÝMSALÝ
HZ. ÖMER'ÝN ÞAHADETÝ
Müslüman ordularý Ýranlýlarý büyük yenilgilere uðratmýþlardý. Bu yenilgileri bir türlü hazmedemeyen Yezdicerd,
tekrar büyük bir ordu hazýrlatarak Hürmüzan'ý ordunun
baþýna geçirdi. Müslümanlar ile Ýranlýlar arasýnda çok büyük bir savaþ oldu. Müminler zafere eriþti, Ýran ordularý daðýldý. Ordu komutaný Hürmüzan'ý alarak Halife Ömer'in
yanýna, Medine'ye getirdiler. Müslüman oldu, fakat onun
bu Müslümanlýðý samimi bir inanma deðildi. Ordusunun
yenilgisini bir türlü unutamýyordu. Halife'yi öldürmek için
fýrsat kolluyordu. Bir gece Hürmüzan, Muðire'nin kölesi
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Ebu Lü'lü ile konuþtu. Hz. Ömer'i öldürmeyi planlýyorlardý. Ebu Lü'lü'nün onu öldürmesine karar vererek. Ona iki
uçlu bir hançer verdi. Hz. Ömer sabah namazý için mescide gitti. Cemaatin arasýndan geçerken Ebu Lü'lü kalkarak
hançeri sapladý. Halifeyi üç yerinden yaralamýþtý. Aðýr yaralanan Hz. Ömer oðluna þöyle dedi: "Aiþe'ye git, selamýmý söyle. Hz. Muhammed ile babasý Ebubekir'in yanýna
gömülmeme izin vermesini rica et."
Hz. Aiþe bunu memnuniyetle kabul ettiðini bildirdi.
"Yalnýz kendinden sonra birini halife tayin etsin. Yoksa
ümmetin içinde büyük bir fitne çýkar" diye haber gönderdi. Hz. Ömer, bir türlü karar veremiyordu. Hz. Osman. Hz.
Ali. Hz. Zübeyr, Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas. Hz. Talha ve oðlu Abdurrahman'ý seçerek þöyle dedi: "Benden sonra üç
gün istiþare edin. Süheyb namazlarý kýldýrsýn. Üçüncü günün sonunda mutlaka bir halife seçiniz." Hz. Ömer'in hastalýðý iyice arttý, kelime-i þehadet getirdikten sonra Hakkýn rahmetine kavuþtu.

j

HZ. OSMAN'IN ÞAHADETÝ
Hz. Osman (r.a) hilafetinin son zamanlarý idi. Ýslam
coðrafyasý üzerindeki siyasi karýþýklýklar her geçen gün artarak geliþmeye baþlamýþtý. Bir kýsým uygulamalarý kabul
etmeyenler, Halife'ye karþý olmaya baþlamýþlardý. Bu hareketi fýrsat bilen fitne ve þer odaklarý düðmeye basarak tarihin
en büyük fitne hareketini bir daha sönmemek üzere baþlattýlar. Baþýný Yahudi asýllý Abdullah b. Sebe'nin çektiði bu
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fitne hareketi Ýslam'ýn halifesinin þehadeti ile neticelendir.
Ýbni Sebe'nin çýkardýðý fitne neticesinde Mýsýr, Basra ve Kufe'den yola çýkan binin üzerinde eþkýya güruhu Medine'ye
varýp Halife'yi evinde kapattýlar. Hz. Osman'ýn hiç kimse ile
görüþmesine müsaade etmediler, ihtiyaçlarýný karþýlamasýna
dahi izin vermediler. Önce Mescide çýkýp namaz kýlmasýný
engelledirler, sonra da su ile olan irtibatýný kestiler.
Hz. Osman'ýn evinin kapýsýnda nöbet bekleyen, halifeyi korumaya çalýþanlarýn arasýnda Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin de bulunuyordu. Asilerin son saldýrýsýnda Hz. Hasan
yaralanmýþtý, bu kargaþadan istifade eden asilerin elebaþlarý eve girmeyi baþardý. Ýçeri giren asilerden Gafiki melunu,
bir demir parçasý ile Hz. Osman'ýn kafasýna vurdu. O sýrada elinde Kur'aný Kerim bulunuyordu, baþýndan akan kanlar Kur'aný Kerim'in sayfalarýný kana bulamýþtý. Bir baþka
asi de kýlýcý ile saldýrdý, kýlýç darbesi Hz. Osman'ýn þehadetini getirdi. Evinde Kur'an okuduðu bir esnada þehit edilen
Hz. Osman, yaklaþýk on iki yýl halifelik yapmýþtýr.

j

HZ. ALÝ'NÝN ÞAHADETÝ
Hicret'in 40. yýlý Ramazan ayý gelmiþti. Hz. Ali, Muâviye'nin üzerine yürümek için hazýrlýk yapmakla meþguldü.
Taberi ve Ýbn'ül-Esir, Hz. Ali'nin þehâdetini þöyle anlatýrlar:
Mülcemoðlu, Haccâc ve Amr; "Halkýn kurtulmasý için,
Hz. Ali'nin, Muâviye'nin ve Âsoðlu Amr'ýn ortadan kaldýrýlmasý" gerekli olduðu kanaatine vardýlar. Mülcemoðlu Hz. Ali'yi, Haccâc Muâviye'yi, Amr da Âsoðlu Amr'ý
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öldürmeye karar verdiler. Ramazan ayýnýn 18. günü sabah
namazýnda iþlerini baþaracaklardý. Mülcemoðlu Kûfe'ye
geldi, bir gün, mezhepdaþlarýndan birinin evinde pek güzel
bir kadýn gördü, kadýna evlenme teklifinde bulundu. Kuttame adýndaki kadýn; "Ali'yi öldürmedikçe sana varmam
ben." demiþti. Kadýn Þebib ve Verdan'ý yardým için görevlendirdi.
Hz. Ali, üç lokmadan fazla bir þey yemiyor; "Allah'ýma
boþ karýnla temiz olarak kavuþmam daha sevimlidir" diyordu. "O gece Hz. Resûlullah'ý rüyasýnda gördüðünü" bildirmiþ.
Mescide giren Hz. Ali; "Namaz, namaz" diye uyuyanlarý uyandýrmaða baþlamýþtý ki; Þebib bir kýlýç salladý; fakat
kýlýç mescidin kapýsýna geldi. Bunun üzerine önceden gelip mescide gizlenen Mülcemoðlu, Hz. Ali'nin mübarek
baþlarýna bir kýlýç vurdu. Ýmâme yarýlmýþ, kýlýç mübarek
baþlarýna gömülmüþtü.
Yere düþmüþtü Hz. Ali; "Andolsun Kâ'be'nin Rabbine,
kurtuldum" dedi. Suikastçýlar kaçýyorlardý; kaçarken de
baðýrýyorlardý: "Emîr'ül-mü'minin þehit edildi!" Sesi duyan
halk birbirine karýþmýþtý. Þebib'in amcasýnýn oðlu kýlýcýný
çekip Þebib'i öldürdü. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile yakýnlarý mescide girdikleri zaman, Hz. Ali'yi mihrabýn önünde
yerden toprak alýp; "Ondan yarattýk sizi, yine oraya iâde
edeceðiz; oradan çýkaracaðýz bir kere daha sizi" meâlindeki âyeti okuyup, yarasýna basýyor buldular. (Tâhâ: 55. âyet)
Hz. Ali'yi yaralý halde eve götürdüler.
Hz. Ali bir aralýk mübarek gözlerini açýp baþucundakilere bakarak þöyle buyurdu: "En güzel, en yüce arkadaþa,
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en hayýrlý konaða, en güzel huzûr ve istirahat yerine gidiyorum." Hz. Ali, Ramazan ayýnýn 21. gecesine kadar yaþadý, Hakka kavuþtuðunda 63 yaþýndaydý.

j

KERBELA ÞEHÝDÝ HZ. HÜSEYÝN
Hz. Peygamber (s.a.s)'in torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatýma'nýn ikinci oðlu. Hz. Hüseyin'in ismini Peygamber Efendimiz koydu. Hz. Peygamber, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'e
son derece düþkün olup onlarý çok severdi. Onlarýn hakkýnda, "Allah'ým: Ben, bunlarý seviyorum. Sen de sev bunlarý" diye dua ederdi.
Muâviye'nin vefatýndan sonra yerine oðlu Yezid iktidara geçti. Yezid, kendisinin bu þekilde idareyi ele alýþýna baþta Hz. Hüseyin olmak üzere pek çok Sahabe'nin rýza göstermeyeceðini, hatta þiddetli tepkilerle karþýlayacaðýný biliyordu. Ýktidarý elden kaçýrmamak için çok süratli davranýyordu. Hemen Medine valisine bir mektup gönderdi:
"Mektubum sana geldiði zaman, Hüseyin b. Ali ile Abdullah b. Zübeyr'i buldur, onlarýn bana biatlerini al! Eðer, biatten kaçýnýrlarsa, boyunlarýný vur, baþlarýný bana gönder."
Yezid'in iktidarý ele almasýndan sonra Kûfeliler Hz. Hüseyin'e yanlarýna geldiði takdirde kendisini Emirü'l-mü'minin ilan edeceklerini söylüyorlardý. Bütün olumsuzluklara
raðmen, Hz. Hüseyin büyük bir kararlýlýkla Kûfe'ye doðru
yol almaya baþladý. Bu arada kendisi için tuzaklar kuruldu. Geliþen olumsuz olaylar nedeniyle, Hz. Hüseyin beraberindekilere "dileyen dönebilir, ben sizi yanýmda zorla
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götürmek istemem." demiþti. Ama hiçbir kimse ondan ayrýlmadý. Hz. Hüseyin, bin kiþilik Kûfe süvari birliði ile karþýlaþtý ve sonra Kerbelâ'ya doðru sürüklendi.
Hz Hüseyin, "Býrakýnýz da ben cihad etmek üzere, hudut boylarýna gideyim. Yahut Yezid'in yanýna varýp kendisiyle görüþeyim. Yahut dönüp Medine'ye gideyim" dediyse
de Ýbn Ziyâd bu teklifleri asla kabul etmiyordu. Ubeydullah b. Ziyâd, son emrini verdi. Bu emirden sonra Hz. Hüseyin'e saldýrýlar baþladý. Hz. Hüseyin'in yanýndaki bir
avuç mücahid ve Ehl-i beytten haným ve çocuklar binlerce askerden oluþan orduya karþý büyük bir direnç gösteriyor ve bir bir þehadet þerbetini içiyorlardý. En son Hz. Hüseyin kahramanca savaþtý ve almýþ olduðu otuz üç mýzrak
ve otuz dört kýlýç yarasýyla bedeni topraða yýðýlýrken, ruhu
þehidlerin ruhlarýna karýþtý. Kerbelâ'da Hz. Hüseyin'in akrabalarýndan yetmiþ iki kiþi þehit düþtü. Hz. Hüseyin, þehid düþtüðünde elli yedi yaþýndaydý.
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c
"Doðru ve dürüst tacir, kýyamet gününde sýdýklar ve þehitlerle beraber haþr
edilecektir."
(Hadis-i Þerif)

b

c
"Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler'
demeyin. Aksine onlar diridirler ancak
siz fark edemiyorsunuz."
(Bakara, 2/154)

b
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ÇANAKKALE
ÞEHÝTLERÝMÝZÝN
MEKTUPLARI
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EY AKRABA ve DOSTLARIM,
CÜMLENÝZE ELVEDA!
Adý: Mehmed Tevfik
Doðum yeri/tarihi: Ýstanbul-1881
Þahadet Tarihi: 02.06.1915
18 Mayýs 1915'te Kolaðasý Yüzbaþý Mehmed Tevfik, Çanakkale Harbi'nde bir Ýngiliz mermisi ile yaralanmýþ ve þehit olmadan 15 gün önce þu mektubu yazmýþtý:
"Sebeb-i hayatým, feyz-i refikým,
Sevgili babacýðým ve valideciðim, Arýburnu'nda ilk
girdiðim müthiþ muharebede sað yanýmdan ve pantolonumdan hain bir Ýngiliz kurþunu geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceðim muharebelerden
kurtulacaðýma ümidim olmadýðýndan, bir hatýra olmak
üzere, þu satýrlarý yazýyorum.
Hamd ü senalar olsun Cenab-ý Hakk'a ki, beni bu
rütbeye kadar ulaþtýrdý. Yine mukadderat-ý ilahiyye olarak beni asker yaptý. Siz de ebeveynim olmak dolayýsýyla,
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beni vatan ve millete hizmet etmek için nasýl yetiþtirmek
lazýmsa öylece yetiþtirdiniz. Sebeb-i feyz-i refikým ve hayatým oldunuz. Hakk Teala Hazretleri'ne nihayetsiz
hamd ve sizlere sonsuz teþekkürler ederim.
Þimdiye kadar milletin bana verdiði parayý bugün hak
etmek zamanýdýr. Vatanýma olan mukaddes vazifemi yerine getirmeye çalýþýyorum. Þehidlik rütbesine kavuþursam, Cenab-ý Hakk'ýn en sevgili kulu olduðuma kanaat
edeceðim. Asker olduðumdan, bu her zaman benim için
pek yakýndýr.
Sevgili babacýðým ve valideciðim! Gözbebeðim olan
hanýmým Münevver'i ve oðlum Nezihciðimi önce Cenabý Hakk'ýn sonra sizin himayenize býrakýyorum. Onlar
hakkýnda ne mümkün ise lütfen yapmaya çalýþýnýz. Servetimizin olmadýðý malumdur. Mümkün olandan fazla
bir þeyi isteyemem. Ýstersem de boþunadýr. Refikama hitaben yazdýðým kapalý mektubu lütfen kendi eline veriniz! Tabii aðlayýp üzülecek; teselli ediniz. Allah Teala'nýn
takdiri böyle imiþ. Ýsteklerim ve borçlarým hakkýnda refikamýn mektubuna koyduðum deftere ehemmiyet veriniz!
Münevver'in hafýzasýnda veyahut kendi defterinde kayýtlý borçlar da doðrudur. Münevver'e yazdýðým mektubum
daha geniþtir. Kendisinden sorunuz.
Sevgili baba ve valideciðim! Belki bilmeyerek size karþý birçok kusurlarda bulunmuþumdur. Beni affediniz!
Hakkýnýzý helal ediniz! Ruhumu þad ediniz! Ýþlerimizin
düzeltilmesinde refikama yardýmcý olunuz!"
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"Sevgili hemþirem (kardeþim) Lütfiyeciðim!
Bilirsiniz ki, sizi çok severdim. Sizin için gücümün yettiði nispette ne yapmak lazýmsa isterdim. Belki size karþý
da kusur etmiþimdir. Beni affet, mukadderat-ý ilahiyye
böyle imiþ. Hakkýný helal et, ruhumu þad et! Yengeniz
Münevver Hanýmla oðlum Nezih'e sen de yardým et!
Ey akraba ve dostlarým, cümlenize elveda! Cümleniz
hakkýnýzý helal ediniz! Benim tarafýmdan cümlenize hakkým helal olsun! Elveda, elveda! Cümlenizi Cenab-ý
Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ýsmarladýk, sevgili Babacýðým ve Valideciðim...
Oðlunuz Mehmed Tevfik"
Ovacýk yakýnlarýndaki Ordugâhtan
18 Mayýs 1331 Pazartesi (1915)

c

"Allah yolunda hicret edip sonra
öldürülen veya ölenlere gelince; Allah
onlarý muhakkak güzel bir rýzýkla
rýzýklandýracaktýr. Þüphesiz Allah,
rýzýk verenlerin en hayýrlýsýdýr."
(Hacc, 22/58)

b
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ÜSTEÐMEN ZAHÝD'ÝN VASÝYETÝ
Adý: Zahid
Doðum Yeri: Gümüþhane
Þahadet Tarihi: 09 Ocak 1916
"Bugünlerde her zamankinden daha önemli muharebelere gireceðiz. Bilirsin, her muharebeye giren ölmez.
Fakat eðer ben ölürsem sakýn gam yeme... Beni ve seni
yaratan Allah bizi nasýl dünyada birbirimize nasib etti
ise, benden þehitlik rütbesini esirgemediði taktirde, elbette, ruhlarýmýzý da birbirine kavuþturur. Vatan yolunda
þehit olursam bana ne mutlu. Ancak, sana bir vasiyetim
var: Birincisi benim için katiyen aðlama... Ýkincisi, eþyamýn listesi iliþikte. Bunlarý sat, ele geçecek paradan
"mihr-i muaccel" ve "mihr-i müeccel" ini al, üst tarafý ile
bana bir mevlit okut. Eðer bunlar sana borcumu ödemezse hakkýný helal et ve ilk gece aramýzda geçen sözü
unutma..."
Ayrýca, mektubun içinden kýrmýzý kurdeleye baðlý bir
de saç demeti çýkar. Saçýn tazeliði bunun mini mini bir
yavrunun baþýndan kesilmiþ olduðunu göstermektedir.
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Ýþte o zaman herkes Zahid'in evli olduðunu ve Nadide
isminde de bir yavrusunun varlýðýný öðrenir. Çünkü
Zahid Üsteðmen cepheye gelirken arkasýnda evlad ü
iyal düþüncesini de býrakmýþtýr. Ve savaþ boyunca ne
izin isteyerek evine gitmeyi düþünmüþ ne de o konuda
iki çift laf etmiþtir. Zahid, 09 Ocak 1916'da þehit olur.
Gümüþhane'nin Þiran ilçesinden Üsteðmen Zahid,
Aziziye ilçesinin Kýlýç Mehmet Bey köyünden Ahmet Efendi'nin kýzý, eþi Hanife Haným'a yazdýðý ve
vasiyetini bildirdiði mektubunu þu cümle ile bitirir:
"Bu vasiyetimi aldýðýnýz zaman yüksek sesle aðlamanýza razý deðilim."

c
"Muhammed'in nefsi kudret elinde
olan Allah'a yemin ederim ki, isterdim
ki Allah yolunda cihad edip öldürüleyim, sonra yine cihad edip öldürüleyim,
sonra yine cihad edip öldürüleyim."
(Hadisi Þerif- Buhari, Müslim)

b
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BÝR MECÝD BORÇ ALDIYDIM…
Büyük bir sargý yeri, Kocadere Köyü'nde. Kimi Urfalý,
kimi Bosnalý, kimi Sivaslý, kimi Halepli çok sayýda yaralý
sargý yerinde. Lâpseki'nin Beybaþ Köyü'nden içlerinden biri de ve aðýr yaralý, zor nefes alýp vermekte. Son gayretiyle
birlikte, komutanýn elbisesine yapýþýr. Kelimeler dudaklarýndan tane tane dökülür: ''Ölme ihtimalim çok fazla...Ben
bir pusula yazdým...Arkadaþýma ulaþtýrýn kumandaným...'' Derin bir nefes alýp yutkunduktan sonra devam eder konuþmaya:''Ben, köylüm Lapseki'li Ýbrahim Onbaþý'dan bir mecid
borç aldýydým. Kendisini göremedim. Belki ölebilirim. Ölürsem
söyleyin, hakkýný helal etsin...''
''Sen merak etme evladým'' der komutaný. Derken de
Mehmetçiðimizin kan kýrmýzýya boyanmýþ alnýnýn bir baba
þefkati ile okþamaktadýr. Mehmetçik, vataný, milleti için
döktüðü kanýnýn son damlasýný da akýtýp, komutanýnýn
kollarýnda þehitliðe ermek üzeredir ki, son nefesinde bir
kez daha yineler: ''Ben ölürsem söyleyin hakkýný helal etsin.''
ve can verir.
Kocadere Köyü'nde ki büyük sargý yerine birbiri peþi sýra yaralý Mehmetçikler gelmekte. Çoðu zaten þehit düþmüþ, daha ulaþamadan sargý yerine. Kalanlarýn çoðu da
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can veriyor sargý yerinde. Þehitlerin üzerinden çýkan eþyalar, künyeler hemen komutana ulaþtýrýlýyor, kayýtlara geçsin diye.
Yine öyle emanetlerden ikisi komutanýn ellerinde. Biri
bir künye, öteki de bir pusula. Komutanýn bakýþlarý bu kutsal emanetlerde; Gözleri yaþ içinde.
Künyede yazýlý isim: ''Lâpsekili Ýbrahim Onbaþý''
Pusulada yazýlý not: ''Ben Beybaþ Köyü'nden arkadaþým
Halil'e, 1 mecid borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz
sonra taarruza kalkacaðýz. Belki ben dönemem. Arkadaþýma
söyleyin, ben hakkýmý helal ettim.''

c

"Allah Teala'dan samimiyetle þehadeti talep eden kimse yataðýnda ölse de
Allah onu þehitler makamýna ulaþtýracak."
(Hadisi Þerif-Ebu Davud,
Müslim, Tirmizi)

b
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ÞEHÝT KINALI ALÝ
Üsteðmen Faruk cepheye yeni gelen askerleri kontrol
ediyor bir taraftan da onlarla sohbet ediyordu. Bir ara saçýnýn ortasý sararmýþ bir çocuk görür. Merakla, "Adýn ne
senin evladým?" diye sorar. Çocuk "Ali" diye cevap verir.
"Nerelisin?" Ali, "Tokat Zile’denim" der. "Peki, evladým bu
kafanýn hali ne?" Ali, "Anam cepheye gelirken kýna yaktý
komutaným." der. "Neden?" der komutan. Ali "Bilmiyorum
komutaným." der. "Peki, gidebilirsin Kýnalý Ali" der. O günden sonra herkes ona Kýnalý Ali der. Herkes kafasýndaki
kýnayla dalga geçer. Kýsa surede cana yakýn ve cesur tavýrlarýyla tüm arkadaþlarýnýn sevgisini kazanýr.
Bir gün ailesine mektup yazmak ister. Ali, arkadaþlarýndan yardým ister ve hep beraber baþlarlar yazmaya: "Sevgili anne babacýðým, ellerinizden öperim. Ben burada çok
iyiyim; beni merak etmeyin" diye baþlar. Kardeþlerini, köydekileri sorduktan sonra, kendilerini merak etmemelerini,
kendileri var oldukça düþmanýn bir adým bile ilerleyemeyeceðini yazdýrýr.
Gururla mektubu bitirir; neden sonra aklýna gelir ve
yazýnýn sonuna anasýna not düþer. Ali'nin kendisinden
hemen sonra askere gelecek bir kardeþi daha vardýr.
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"Anacýðým, kafama kýna yaktýn; burada komutanlarým ve
arkadaþlarým benle hep dalga geçtiler. Sakýn kardeþim Ahmet'e de yakma, onunla da dalga geçmesinler. Ellerinden
öptüm" diye bitirir.
Aradan zaman geçer Ýngilizler kati netice almak için
tüm güçleriyle Gelibolu'ya yüklenirler. Bu cepheyi savunan erlerimiz, teker teker þehit düþmüþlerdi. Bunlara takviye olarak giden yedek kuvvetlerde yeterli olmamýþ, onlarýn sayýlarý da epey azalmýþtý… Kýnalý Ali ve arkadaþlarý
komutanlarýna yalvar yakar oraya gitmek istediklerini söylerler… Kýnalý Ali'nin bölüðünden kimse sað kalmaz, hepsi þehit olmuþtur. Aradan zaman geçer. Kýnalý Ali'nin ailesine yazdýðý mektubun cevabý gelir. Komutanlarý buruk ve
gözleri dolu dolu mektubu açýp okumaya baþlarlar. Babasý
anlatýr: "Oðlum Ali nasýlsýn, iyi misin? Gözlerinden öperim,
selam ederim. Öküzü sattýk, paranýn yarýsýný sana, yarýsýný da
cepheye gidecek kardeþine veriyoruz. Þimdi öküzün yerine tarlayý ben sürüyorum. Zaten artýk Zahire'ye de fazla ihtiyacýmýz
olmadýðý için yorulmuyorum da. Siz sakýn bizi merak etmeyin,
bizi düþünmeyin" der, koyu akrabalarýný anlatýr ve mektubu
bitirir. "Ali, ananýn da sana diyeceði bir þey var. Oðlum Ali,
yazmýþsýn ki 'Kafamdaki kýnayla dalga geçtiler, kardeþime de
yakma' demiþsin. Kardeþine de yaktým. Komutanlarýna ve arkadaþlarýna söyle senle dalga geçmesinler. Bizde üç þeye kýna
yakarlar. Gelinlik kýza; gitsin ailesine çocuklarýna kurban olsun diye. Kurbanlýk koça; Allah'a kurban olsun diye. Askere
giden yiðitlerimize; vatana kurban olsun diye... Gözlerinden
öper selam ederim. Allah'a emanet olun."
(Bu mektubun aslý Çanakkale müzesinde sergilenmektedir.)

37 Þehit Mektuplarý

ÝSÝMSÝZ MEKTUP
"Çanakkale Þehidinden..."
"Huzura,
Ben, vatan ve millet uðrunda bana düþen vazifeyi ifa
ettim. Artýk gerisini size terk ediyorum. Ben cümlenize
hakkýmý helâl ettim. Tabiidir ki, siz de helâl edersiniz.
Hemþiremin, Ziya'nýn kemali hasretle gözlerinden öperim. Muhterem amcamýn ellerinden öperek dualarýný her
zaman beklerim. Çoluk çocuðumu evvel Cenab-ý Hakka
sonra da vatana, millete ve sizlere emanet ederim.
Sevgili valideme, çocuklarýma güzel bakýnýz. Arzularýna himmet ediniz. Maaþlarýnýn tahsisi için icap eden
muamele ifasý bakýmýndan arkadaþlardan alayýmýzýn tabur kâtibi ki, ayni zamanda alay kâtibi bulunan Hasan
efendiye yazdým. Bulunduðum fýrkanýn kumandaný Miralay Remzi Bey'dir. Alay Kumandaný Binbaþý Halil
Bey'dir. Bu isimler size lâzým olursa kendileri ile muhabere edersiniz. Binbaþýmýz Þevki Bey de benim gibi tehlikede bulunduðu için sað kalýrsa ona da müracaat edersiniz. Kolordu Kumandanýmýz malûm olduðu üzere Esat
Paþa hazretleridir.
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Havva Haným hakkýnda lâzým gelen muamele için
kâtip efendiye yazdým. Sana çok rica ederim, efradý ailemi ve validemi hiçbir vakit üzme, daima rýfk ile muamele et. Bana acýmasýnlar. Ben mukaddes vatan vazifem
uðrunda terki can ettim, bahtiyarým. Cenabý Hak sizleri
de bahtiyar eylesin. Baki cümlemizi Cenabý Hakka emanet ederim, sevgili kardeþim."

c

"Muhammed'in nefsi kudret elinde
olan Allah'a yemin ederim ki, eðer
Müslümanlar için zorluða sebep olmasaydým, Allah yolunda cihad eden hiçbir
müfrezeden geri kalmazdým."
(Hadisi Þerif-Buhari, Müslim)

b
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HASAN ETHEM'ÝN ANNESÝNE
YOLLAYAMADIÐI ÖLÜMSÜZ MEKTUP
Þehid Muallim Hasan Edhem, Niðde'nin Hacý Abdullah köyünde 28 Þubat 1890'da doðdu. 1912 yýlýndan itibaren Beyazýt Numune Mektebi'nde öðretmenlik yapan Hasan Edhem, bir yandan da Ýstanbul Hukuk Fakültesi son
sýnýfa devam ediyordu. Vatanýný, bayraðýný korumak için
akranlarý gibi cepheye koþan Edhem þehit olduðunda henüz 25 yaþýndaydý.
Çanakkale cephesine gönüllü katýlmýþ yedek subay Muallim Hasan Edhem'in þehitlik mertebesine ermeden az
evvel annesine yazdýðý ve oradaki askerlerin manevi iklimini aksettiren mektubu:
"Valideciðim, dört asker doðurmakla müftehir þanlý
Türk annesi!
Nasihatimiz mektubunu Divrin Ovasý (Niðde) gibi,
güzel, yeþillik bir ovacýðýn ortasýndan geçen derenin kenarýndaki armut aðacýnýn sayesinde otururken aldým.
Tabiatýn yeþillikleri içinde mest olmuþ ruhumu bir kat daha takviye etti. Okudum, okudukça büyük dersler aldým.
Tekrar okudum. Þöyle güzel ve mukaddes bir vazifenin
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içinde bulunduðumdan sevindim. Gözlerimi açtým,
uzaklara doðru baktým. Yeþil yeþil ekinlerin rüzgâra mukavemet edemeyerek eðilmesi, bana, annemden gelen
mektubu selamlýyor gibi geldi. Hepsi benden tarafa doðru eðilip kalkýyordu ve beni, annenden mektup geldi diyerek tebrik ediyorlardý.
Gözlerimi biraz saða çevirdim güzel bir yamacýn eteklerindeki muhteþem çam aðaçlarý kendilerine mahsus bir
seda ile beni tebþir ediyorlardý. Nazarlarýmý sola çevirdim
çaðýl çaðýl akan dere, bana validemden gelen mektuptan
dolayý gülüyor, oynuyor, köpürüyordu.
Baþýmý kaldýrdým, gölgesinde istirahat ettiðim aðacýn
yapraklarýna baktým. Hepsi benim sevincime iþtirak ettiðini, yaptýklarý rakslarla anlatmak istiyordu. Diðer bir
dalýna baktým, güzel bir bülbül, tatlý sedasýyla beni tebþir
ediyor ve hissiyatýma iþtirak ettiðini ince gagalarýný açarak göstermek istiyordu.
Valideciðim, on paraya yüz dirhem süt, su katýlmamýþ.
Koyundan þimdi saðýlmýþ, aldým ve içtim. Fakat yukarýdaki bülbül baðýrýyordu: ‘Validen kaderine küssün, ne yapalým. O da erkek olsaydý, bu çiçeklerden koklayacak, bu
sütten içecek, bu ekinlerin secdelerini görecek ve derenin
aheste akýþýný tetkik edecek ve çýkardýðý sesleri duyacak idi.’
Þevket merak etmesin o görür, belki de daha güzellerini görür. Fakat valideciðim, sen yine müteessir olma. Ben
seni, evet seni mutlaka buralara getireceðim. Ve þu tabii
manzarayý göstereceðim. Þevket, Hilmi (kardeþleri) de
senin sayende görecekler. O güzel çayýrýn koyu yeþil bir
tarafýnda, çamaþýr yýkayan askerler saf saf dizilmiþler.
Gayet güzel sesli biri ezan okuyordu.
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Ey Allah'ým, bu ovada onun sesi ne kadar güzeldi.
Bülbül bile sustu, ekinler bile hareketten kesildi, dere bile sesini çýkarmýyordu. Ezan bitti. O dereden ben de bir
abdest aldým. Cemaat ile namazý kýldýk. O güzel yeþil çayýrlarýn üzerine diz çöktüm. Bütün dünyanýn daðdaða ve
debdebelerini unuttum. Ellerimi kaldýrdým, gözümü yukarý diktim, azýmý açtým ve dedim:
‘Ey Türklerin Ulu Allah'ý. Ey þu öten kuþun, þu gezen ve meleyen koyunun, þu secde eden yeþil ekin ve otlarýn þu heybetli daðlarýn Haliký. Sen bütün bunlarý Türklere verdin. Yine Türklerde býrak. Çünkü böyle güzel yerler, Sen'i takdis eden ve Sen'i ulu tanýyan Türklere mahsustur.
Ey benim Rabbim!
Þu kahraman askerlerin bütün dilekleri; ism-i Celalini Ýngilizlere ve Fransýzlara tanýtmaktýr. Sen bu þerefli dileði ihsan eyle ve huzurunda titreyerek, böyle güzel ve sakin bir yerde sana dua eden biz askerlerin süngülerini
keskin, düþmanlarýný zaten kahrettin ya, bütün bütün
mahfeyle.’ diyerek dua ettim ve kalktým. Artýk benim kadar mes'ut, benim kadar mesrur bir kimse tasavvur edilemezdi.
Valideciðim, çamaþýr falan istemem, paralarým duruyor.
Allah razý olsun
Oðlun Hasan Edhem
4 Nisan 1915"
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ELVEDA, EY RUHUMUN ÇOCUKLUK SEVDASI
Çanakkale'de, vataný, milleti ve bayraðý uðruna cepheye giden, seve seve canýný veren bütün þehitlerimizin bir
hikâyesi vardýr. Hepsinin hikâyelerine ulaþmak, bu konuda malumat sahibi olmak ne yazýk ki mümkün deðil. Darü'l-Fünun'un resim bölümünde tahsil gören Þefika ve Semih çiftinin aþklarý günümüze kadar ulaþan ender öykülerdendir. Resim bölümü son sýnýf öðrencileri olan çift niþanlanmýþlar ve yazýn düðün hazýrlýklarýna baþlamayý planlýyorlarmýþ. Ancak vatan müdafaasý için Semih'e Çanakkale yollarý görünmüþ. Bir an olsun tereddüt göstermeyen
Semih, sevdiðinden ebediyette buluþmak üzere ayrýlmýþ.
Ama sevdiðini hiç mektupsuz býrakmamýþ. Ýþte o hasret
kokan mektuplardan biri:
"Ey benim müþfik ruhum, Þefikacýðým!
Bilmem neden! Bu gece garip hislerle doluyum... Bu
günlerde gönül gözüm, duygularým aramýzda pek o kadar
uzun olmayan mesafenin uzayacaðýný, hatta sonsuzluðun susmuþ karanlýðýna kadar yuvarlanacaðýný bana ima
ediyor. Bu akþam, en modern tüfek seslerinin ve top gürlemelerinin bile daldýðý, sustuðu geçici bir sessizliðe boðuldu... Bütün tepeler, bütün vadiler yalancýktan parlarken
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Kanlý Tepe, ayaklarýna yüz süren Ege Denizi'nin semavî
gözlerinde, sessizliðe merak ederek þüpheli bakýþlarla titriyor! Bu gece sessizliðinin sonunda acaba ne can yakan,
can alan feryatlar kopacak? Sana defalarca bahsettiðim
Sivaslý genç ve kahraman Yüzbaþým Celadet bana dedi ki:
Semih!..
Þu kaptýrdýðýmýz Kanlý Tepe'yi tekrar elde edemezsek;
emin ol ne doyamadýðýn sevgili Ýstanbul'umuz ve onun
üstündeki dört buçuk asýrdan fazla sahip olduðumuz
haklardan, ne de kadýnlarýmýzýn namus ve iffetinden bir
hayýr kalacak!.. Oraya benimle birlikte þanlý bayraðýmýzý tekrar dikmek için her fedakârlýða katlanýr mýsýn?"
Sükut eder miyim; yemin ettim!.. ‘Kaným vatana helâl
olsun komutaným!..’ dedim.
Hatýrlýyor musun? Ýlk Darü'l-Fünun mezunlarý toplanýrken ne kadar sýkýlmýþ ve ne kadar üzülmüþtüm... Benim ince fýrçama karþýlýk, elime kalýn bir tüfek tutuþturmuþlardý... Yumuþak yastýklarýn arasýnda, ruhumun derinliklerine kadar daldýðým þairane yaratýlýþlý dünyamdan
beni çekip çýkarmýþlar, belime kýlýcýn sert kayýþýný kuþatmýþlardý... Orada burada sürüklenen fýrçama ve þair kalemime bakarak, askerlik talimlerime göre sana diyorum
ki: Ben mi asker oldum? Kumanda edeceðim bölüklerin
vay haline!.. Güzel niþanlým, meðer öyle deðilmiþ...
Benim gibi muhallebiyle nazlý büyütülmüþ birçok ihtiyat zabiti var. Onlar buradaki zeka ve cesaret örneklerinin en akýllý, en fedakâr kahramanlarý kesildiler!.. Hepimiz, vatanýmýzýn en küçük bir kayasýnýn savunmasýndaki
önemi idrak ederek uðrunda güllerimizi esirgemiyoruz...
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Bir ay evvelki harpte, komutaným muhterem Celadet
yüzbaþýlýkla, ben teðmenlikle taltif edilmiþtik. Fakat her
ikimiz de bundan mahcup olmuþtuk. Kanýmýzý akýtmadan nail olduðumuz zafer hiçtir... Göðüslerimizi süsleyen
þu kýrmýzý kurdeleleri bile ufak hizmetlerimiz için biz fazla görüyorduk. Vatanýmýzý o kadar seviyoruz ki, verilen
mükâfatla övünmek, kývanç duymak deðil, belki tarihimizin millî iftihar vesilesi olmak istiyoruz.
Eðer senin o melek gibi muhabbetine karþý bir nankörlük ise, vatanýmýz hürmetine beni lânetleme!.. Evet, ben
þimdi mübarek vatanýmýzý senden çok seviyorum... Ne
olur üzülme þu þekilde sesleniþini duyar gibiyim: Beni
hâlâ seviyor musun? Evet Þefika, ah yüreðimi dinlemen,
ruhumun sesini duyman mümkün olsaydý! Belki sen, dilimden duymak isterdin; ama dil, sevgi ülkesine tercümanlýk yapamaz. Çoðu kiþiler, kendi sevgilerini baþka
türlü göstermek isterler. Bir kiþinin sezgilerini, duygularýný sözleri vasýtasýyla anlatmak istersen yanýlýrsýn. Çünkü
vatanýmý senden çok seviyorum; bana kýzma gücenme...
Þunu ifade etmek istiyorum ki; vataný sevmiþ olmam seni sevmiþ olduðumu göstermez mi? Çocuk; þunu iyi bil:
Vatanýný sevenler, onun taþýný topraðýný deðil, güzelliklerini severler. Milleti uðruna can verenler, onun saçý sakalý için deðil; deðerleri, fazileti, tarihi ve saygýnlýðý için severler. Sen de ulusumuzun, vatanýmýzýn güzelliði, temizliði ve faziletlerinden biri, birincisisin. Onlarý sevmiþ olmam, seni sevmiþ olmamdýr. Ýþte seni, doðrudan severim,
yürekten severim, candan severim. Benim yüreðimdeki
sevgiyi göstermek için sevgi sözü azdýr.
Önceleri, Marmara'nýn mavi atlas kucaðýna yaslanan iþveli Ýstanbul'umuzun lâtif manzaralarýnýn resmini
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çizerken bütün güzelliklerinde senden ilham alýyordum.
Bu, vatan aþkýna düþeli þunu iyice anladým ki, gözlerin;
savaþý bitiren, barut bulutlarýný daðýtan güneþin þu ufka
bahþettiði mavi bir saflýða benzediði için beni cezp ediyormuþ. Sýrma saçlarýnýn bukleleri, sakin bir günde seyretmeye muvaffak olduðumuz gurubun, altýn renkli güneþ ýþýnlarýný kararttýðý için onlarý hasretle arzu ederek arýyorum.
Yanaklarýnýn pembeliði, burada haþin gece savaþlarýný takip eden istirahat aydýnlýklarýný temsil ettiði için onlara buradan büyük birer hayranlýk buseleri takdim eyliyorum.
Biraz önce, küçük madalyondaki fotoðrafýný koynumdan çýkararak doyamayan, ah kanamayan gözlerimle
seyrettim... Yok yok dedim, bu bir güzel gölge. Onun için
lâtif, mavi, pembe, kýrmýzý renklerini göstermiyor! Ben de
zihnimde kazýnmýþ olan o gülümseyen parlak suretini
seyre daldým... Dünden beri kalbimi inleten hazin bir hissin pençesinde üzülerek, seni hararetle düþünmeye baþladým... Eðer ettiðim yemin üzere, Kanlý Tepe'nin geri alýnýþý uðrunda þehit olursam; seni saracak keder ve ýstýraplarý vicdanýmda duyarak titredim.
Hayýr Þefikacýðým hayýr! Sen hayat baharýnýn kokulu
bir gülüsün. Vatanýmýza faydalý kokular saçarak birçok
þefik iyilikler etmelisin... Bak iki gözüm üzülme, beni dinle: Eðer þehit olursam; Çanakkale gazisi bir zabitle evlenerek insanlýðýn sana yüklediði güzel görevi yerine getirmeye çalýþ. Yalnýz senden bir ricam var: Kanlý Tepe'de
açýlacak damarlarýmdan sýcak bir damla kan kalbinin en
samimi bir köþesinde sonsuza kadar asýlý kalsýn.
Elveda, ey ruhumun çocukluk sevdasý. Ölünceye kadar seninim.
Semih."
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Þehit Ahmet Tevfik'e Kardeþinden
Gelen Son Mektup
KARDEÞÝME
O kadar yandý mý baðrýn, ey çocuk?
Ecelin sunduðu þerbeti içtin!
Sýrayý saygýyý unuttun çabuk,
Sebep ne, aðandan ileri geçtin?
Yirmi üç baharý kavuran ateþ
Güllerin kalbini daðlasa çok mu?
Bir damla þebneme susadý güneþ,
Sümbüller sararsa haklarý yok mu?
Yurduna son damla kanýný verdin,
Ah, cömert kardeþim, sana pek yazýk!
El fitre verdi, sen canýný verdin,
Ne acý bir Þeker Bayramý yaptýk!
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Yâd eller daðýttý halka gülsuyu,
Yok sana gözyaþý dökecek anan!
Kardeþim, üzülme, müsterih uyu,
Ne mutlu, gülüyor zavallý vatan!
Bir çile ipekten yumuþak sînen
Serhaddi tuttu sarp Balkanlar gibi,
Kaþýndan daha çok býyýðýn yokken
Dövüþtün yeleli aslanlar gibi!
Ne beyaz bir mermer, ne biraz yaldýz;
Nerede yaptýðýn ol altýn destan?
Sürekli alkýþtan utanan adsýz,
Koca þehnâmeye konmamýþ imzan!
Ne kadar aradým senin kabrini,
Yoktur diye boynunu büktü her çiçek.
Yanýldým, kardeþim, baðýþla beni,
Sen arzdan semaya naklettin, gerçek!..
Ýdris Sabih
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ÞEHÝDÝ KUÞATAN MUCÝZE
Çanakkale cephesinde þehâdet mertebesine yükselen
binlerce vatan evladýndan biri Mehmet Selim. Onun
hikâyesi bir mucizeden ibaret. Mevzilendiði yerde düþman
karþýsýnda erleri birer birer düþer. Ýngiliz askerlerinin hain
kurþunlarý omzuna, kalbine ve alnýna isabet eder. Fakat
Mehmet Selim dimdik ayakta durmaktadýr. Düþman þaþkýndýr. Sonra birdenbire bir mermi benzin bidonlarýnýn siperlendiði tümseðe isabet eder. Gökyüzü alev topu haline
gelir.
Alevler etrafýný kuþatmýþtýr þehidin. Mehtap Deresi'ne
gün doðduðu vakit Teðmen Selim'in vücudu alev alev ýþýldar. Bedeni hiç yanmamýþ gibidir, tek bir yanýk izi yok gibidir. Bir elinde Mushaf, diðer elinde silahý öylece yatmaktadýr. Mucize þehidimizi kuþatmýþ, ýþýldayan ruhu ebediyete intikal etmiþtir.
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Mülâzým Mehmet Selim'in (1891-1915) annesine
þehit olmadan önce yazdýðý mektubun son bölümü:
"Anamsýn, bilirim ve þükrederim.
Amma velâkin, yarýn sabah, anavataný bir baþka yerde müdafaa edeceðim.
Dualarýný eksik etme...
Oðlun
Teðmen Mehmet Selim"

c

"Eðer Allah yolunda öldürülürseniz
veya ölürseniz, Allah'ýn size lütfedeceði
maðfiret ve rahmet onlarýn biriktirdiklerinden daha hayýrlýdýr. Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de muhakkak ki
Allah'ýn huzurunda toplanacaksýnýz."

b

(Al-i Ýmran, 3/157-158
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ÇANAKKALE ÞEHÝDÝNDEN KIZINA MEKTUP
"Kýzým Nuriye Küçük Hanýma Özeldir.
Benim Sevgili Kýzým,
Ýlk önce iki gözlerinden öperim. Seni çok göreceðim
gelmiþtir. Lâkin askerlik engel oluyor da görüþemiyoruz.
Bunun çaresi nedir kýzým? Bunun çaresi, Cenab-ý
Hakk'a tevekkül edip, sabýr etmektir. Ben sizi, siz de beni Cenab-ý Hakk'a emanet edelim. Elimizden geldiði kadar da mektuplarý sýk sýk gönderelim. Birbirimize duada
kusur etmeyelim. Þimdilik sana elbiselik almak üzere dedenize 310 kuruþ gönderdim. Ama elinizden geldiði kadar paralarý muhafaza edip harcamayýnýz. Ýleride bu paralar çok itibarlý olacaktýr. Hatta yüzü yüz kuruþa kadar
itibar bulacaktýr. Bilginiz olsun.
Kýzým niçin mektup göndermiyorsunuz? Zannedersem
darýldýnýz. Caným kýzým, mektup gönder de, neden darýldýðýný mektupta yaz ki, ben de anlayayým. Darýldýðýnýz
doðru mu?
Bizim tarlalardan ne kadar arpa elde edildiðini yazmadýnýz. Uþaklar, Kars'a ne götürdüler ve ne kadar kazandýlar veya kayýp mý ettiler? Yazmadýnýz. Ben bunlar
için size darýlacak yerde siz mi bana darýlýyorsunuz?
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Komþulardan kim kalmýþtýr. Mehmet Efendi tohum
verdi mi? Ne kadar verdi ise bu tarafa yazýnýz. Kýþ için
ne kadar un ve ne kadar bulgur ve yarma yaptýnýz. Ýnþallah bu sene idareniz iyidir. Bizim binek atýnýn tayý var
mýdýr? Teyzenize çok selam söyle, sana güzel baksýn.
Valideniz namaz kýlýyor mu? Þayet kýlmazsa bu tarafa yazarsýnýz. O vakit icabýna bakarýz.
Allah'a emanet olasýnýz.
Ýki gözüm kýzým."

c

"Kim Allah yolunda evinden ayrýlýr,
sonra da öldürülür yahut atý veya devesi
(yere atýp) boynunu kýrar veya bir
zehirli sokar veya yataðýnda ölür ise,
Allah'ýn dilediði hangi musibetle ölmüþ
olursa olsun þehit olarak ölür."

b

(Hadisi Þerif-Ebu Davud)
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TOPRAÐA GÝRERKEN
ÇEHRESÝ GÜLÜMSÜYORDU
Oðullarýný ve damadýný Çanakkale'de þehit veren
Nakiye Anne’nin, oðlu Hüseyin'den aldýðý son mektup:
"Baba, Hasan þehit oldu. Üç gün önceki muharebede
yiðitçe çarpýþtýktan sonra þehit oldu.
Düþerken yanýnda idim. Hakkýnýzý helâl etmenizi rica
etti. Bir kurþunla þakaðýndan, iki kurþunla göðsünden
yaralanmýþ, bir gülle de sað elini götürmüþtü. Kendi elimle
gömdüm kardeþimi. Topraða girerken çehresi gülümsüyordu. Onu, senin hediyen olan yataðanla (hançer) beraber
defnettim. Kýnýný da, taþ yerine baþucuna diktim. Ah babacýðým, düþmana ne þiddetle saldýrdýk, bir görseydin! Düþman karabulut gibi geliyordu... Biz iki bölükten ibarettik.
Yýldýrým gibi bir hücum gösterdik... En önde, çarýklarý çözülmüþ, fesi düþmüþ, baþ açýk ve yalýnayak Hasan
koþuyordu. Kuþ gibi, rüzgâr gibi, alev gibi koþuyordu...
Ellerinizden öperim.
Duanýza muhtacým. Beni soranlara selam ediyorum.
Oðlunuz
Onbaþý Hüseyin."
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ÖMER ONBAÞI'NIN
KARDEÞÝ MEHMED'E YAZDIÐI MEKTUP
"Bir tanecik kardeþim, oðlum Mehmed
Sen daha küçüksün, aklýn ermez; ama Türk oðlu cenge girince aslan kesilir. Hey babam hey! Buraya geldik
geleli öyle savaþýyoruz ki, yerlerinden babalarýmýz baþlarýný kaldýrýyor, bize bakýyor. Göklerden melekler iniyor.
Ne dersin Mehmed? Ben bir gece iki melek gördüm. Biri
geldi, omzuma kondu. Öbürü gözümün önünde uçuþtu
durdu. Amma, düþman nasýl yaylým ateþi ediyordu. Kurþunlar dolu tanesi gibi yaðýyordu. Bu melekleri, bizim büyük þefaatçi peygamberimiz, beni korumaya göndermiþti.
Dualar edeyim dedim, kollarýmý kaldýramam ki...
Gelsin yaylým ateþ! Mavzerime kurþun yetiþtiremiyorum. Derken melekler uçuverdiler. Düþman da tersine
kaçtý. Kaçtý ters! Hâlâ ovalarda gölgelerini görüyorum be!
Ama biz þehit vermedik mi? Gazilerimiz yaralý düþmedi
mi? Ne söylesek? Kýyamet gibi bir þey oldu. Yalnýz bizim
bölükten 12 yaralý saydýlar. 4 tane de þehidimiz vardý.
Oh! Þimdicik aðlayacaðým. O arkadaþlarýmdan
bir tanesi benim kucaðýma düþtü. Hasangilin Kara
Ali, bilirsin ya! Ýþte o aslan, babayiðit birden yere yýðýlýverdi. Göðsünden bir kurþun yemiþti. Bana dedi ki;
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"Bölük Eminine yazdýrýver arkadaþ, ben ölüyorum.
Memleketime yazdýr da bana aðlamasýnlar. Ben öldüm,
ama domuz düþman da kaçtý." O zaman da bana gelen
melekleri gördüm. Þehit arkadaþýmýn etrafýnda nurlar saçarak dolaþtýlar. Onun, -Mevlâ rahmet elesin- canýný aldýlar, cennete ilettiler. Koca Kara Ali o zaman ne de güzel gülüyordu, göresin!..
Fakat inþallah göreceksin. Hele birkaç sene daha sabret. Hazýrlan, silahýný kullanmayý öðren. Kendine çelik
gibi gövde yap. O zaman inþallah bu düþmana gelirsen,
benim geberttiðim kadar düþman gebertirsin. Ýnanýr mýsýn Mehmed, bu harpte kendi elimle öldürdüðüm Moskof
yirmiyi geçti, ya! Ýþte askerlik böyledir oðlum. Ben 20 kiþi öldürürüm; bizim ilde yirmi bin kiþi yaþar. Hangi birini
söyleyeyim. Dizimin dibinde þehit olan Kara Ali'yi sakýn
unutma ha! O melekler senin rüyana girsin Mehmed!
Düþmaný kýrýyoruz, vuruyoruz, bitiriyoruz. Orduya
namazlarda dua et. Aðaný da ara sýra hatýrla. Sen daha
masumsun; orduya dua edersen, Allah kabul eder. Beni
hatýrlarsan vücudumdan kurþun geçmez. Ben þehit olmak isterim. Amma önce seni büyütmeliyim, ellerimle
askere vermeliyim. Sonra beraber cenge gelmeliyiz. Ben
de Kara Ali gibi senin dizinin dibinde þehit olmalýyým.
Anladýn mý oðlum? Daha fazla yazamayacaðým. Zira
gözlerimden sýcak bir þey dökülür gibi oluyor. Beni soranlarýn hepsine çok çok selam ederim.
Aðabeyin
Ömer Onbaþý"
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HASAN ONBAÞI'NIN KOMUTANINA MEKTUBU
"Cihat uðruna yaralandým. Bu yaralarým bana hayat
verecek mertlik niþaneleridir.
Emelim yarýn için iyi olmak, öbür gün için de hududa
koþmaktýr. Yaram sarýlýrken akan kanýma bakmýþtým. O
kan o kadar saf, lekesiz idi ki, altýn kalemle tarihimizi
süslendiren ecdat kanýnýn kollarýmda dolaþmakta olduðunu gösterdi. Yaralandýðým zaman hiç de müteessir olmadým. Kanýmýn lekesiz olduðunu görerek gurur duydum.
Paþa hazretleri, Osmanlý kanýnýn temizliðinden dolayý
iftihara hüküm yok mudur?
Ýþte bu kana sahip Osmanlý askerleri sizi bütün varlýklarýyla selamlarlar ve alkýþlarlar.
53. Tümen, 163. Alay, 2. Tabur, 5. Bölükten
Bursa Vilayetinin, Mustafa Kemal Paþa Kazasýnýn
Karaorman Köyünden
Hacý Emin Oðlu Hasan Onbaþý"
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YARBAY BAHATTÝN'ÝN, ÞEHÝT ABDURRAHMAN'IN
BABASINA GÖNDERDÝÐÝ MEKTUP
"Mektubunuza biraz geç cevap veriþim belki canýnýzý
sýkmýþtýr. Veya mektubunuzun gelmemesi sizde bir fikir
uyandýrmýþtýr. Fakat deðil; bendeniz rahatsýz idim. Tedavi için Bohemya'da Tebliç Kasabasýna (Galiçya) gitmiþtim. Mektubunuz özel olmasý nedeniyle dönüþüme býrakýlmýþ idi. Ýþte sebep budur. Bu kusurum, umarým ki anlaþýlýr ve gecikmesini tabii olarak affedersiniz.
Oðlunuz olan Abdurrahman'dan bahsediyor ve soruyorsunuz. Hizmetini, cesaretini, fedakârlýðýný hiçbir zaman hatýrýmdan silmek mümkün deðildir. O kahramaný,
mektubunuzu okuduðum zaman yine hayalimden geçirdim. O ve diðer fedakâr arkadaþlarýmý bir daha gözümün
önüne getirerek her biri için ruhlarýna fatiha okudum.
Abdurrahman, ordunun deðerli bir subayý, milletin kýymetli bir vücudu, vatanýn öz evladý olarak özünde yer almýþtý.
Kendisine has terbiyesi, âmirlerine itaati, vazifesine
hamiyet ve sadakati ve özellikle 22 Eylül 1916'da gösterdiði cesaret ve fedakârlýðý, onu Allah'ýn katýna daha yakýn olmaya lâyýk gördü. O da, bir þarapnelin amansýz ve
pek mahveden bir parçasýyla þehit oldu.
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Savunduðu mevkii, pek önemli ve tehlikeli idi. Düþmanýn, dört gün sürekli eceline susamýþ keþif kitlelerle, bütün
cephemizde taarruz ettiði ve özellikle þehit merhumun komuta ettiði (þehit merhumun kabiliyetine güvenerek bölüðün emir ve komutasýný kendisine býrakmýþ idim) bölük
cephesine pek þiddetli hücumlar, kendisine büyük zayiat
vermekle sonuçlandýrýyordu.
Ýþte, 22 Eylül benim hatýramda önemli bir gündür. O
da, Abdurrahman'ýn þehâdet haberi idi.
Abdurrahman'ýn þehâdetini iþittiðim andaki durumumu yani harp durumu anýnda gözden geçirmek, insanoðlunun kudretinin dýþýndadýr. Asker olarak þunu söyleyebilirim ki; ona bir taburun emir komutasýný tamamen býrakmýþtým. Þehâdet haberini aldýktan sonra çok etkilendim ve þehit merhumun cenazesinin mutlak bir þekilde geriye getirilmesini emrettim.
24 Eylül'de, ancak bulabildiðim bir fýrsatta þehidin cenazesini lâyýk olduðu mertebede, tüm arkadaþlarýn iþtirakiyle alay karargâhýnda yaptýrdýðým son meskenine naklettirdim.
Kendisine özel hürmetimizle son vedamýzý yerine getirdik. Abdurrahman Allah'ýna kavuþtu. Biz ondan þefaat
dileriz. Kabrini yaptýrdým. Ufak çam aðaçlarý ile süsledim.
Ona lâyýk bir ebedî mesken haline koydum. Cenab-ý Hak,
kulluðuna güzel hayýrlar ihsan buyursun. Alay karargâhýnda yaptýðým Þehitler Mezarlýðý ki, adeta bir bahçe halindedir. Her gün tabur imamlarý oraya giderek,
Kur'an okumak vazifesiyle mükelleftir. Durum elverdikçe
her Cuma günü genel bir ziyaret yaparýz. Alay komutaný
her birinin yapmýþ olduðu hizmetleri anlatarak ve ruhlarýna Fâtiha okumak suretiyle vazifesini yerine getirir.
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Burada Türklüðün þan ve þerefi pek yüksektir. Türklerin gösterdiði cesaret ve fedakârlýk gýpta edilecektir. Cenab-ý Hak bundan sonra da baþarýlar ve zaferler ihsan
eylesin efendim. Özellikle ellerinizden öper, ebediyete kadar unutulmayacak olan bir þehidin babasý olduðunuzdan
dolayý sizi tebrik ederim. Cenab-ý Hak, þehit merhumun
mensup olduðu aile efradýna uzun ömürler ihsan etsin.
15. Kolordu 20. Tümen 61. Alay Komutaný
Yarbay Bahattin"

c

,

"Mü'minler arasýnda öyleleri var ki,
Allah'a verdikleri sözde dururlar. Kimileri sözünü yerine getirip o yolda canýný vermiþtir; kimileri de þehitlik beklemektedir. Onlar hiç sözlerini deðiþtirmediler."

b
(Ahzab-23)
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MARAÞLI HÜSEYÝN'ÝN HAZÝN ÖYKÜSÜ
Milli Mücadele sýrasýnda Maraþ harbine katýldýktan
sonra, gönüllü olarak Antep'in müdafaasýna koþan Hüseyin burada þehâdet þerbetini içer. Þehit düþtüðü zaman cebinden kanlý bir mektup çýkar. Kana bulanan kâðýtta Hüseyin, niþanlýsý Emu'ya þöyle seslenir:
Çanakkale harbine gittim ölmeden geldim
Niþanlým Emu'yu evinde buldum
Evlenmek için bir ay daha durdum
Jandarma Artin'i evimde gördüm
Arkama döndüm edeme (kardeþime) baktým
Edemin öldüðünü haber aldým
Edemin hayfýný almaya Anteb'e gidiyorum harbe
Konu komþularla hakkýný helal eyle
Emu ölürsem kimse ile evlenme
Anteb'den gelinceye kadar yolumu bekle
Kömür gözlüm Emu sabret ne olur
Allah'ýn emri yerini bulur
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Emum yalnýz býrakma beni daima ziyaret et
Diktiðin gülden baþýma bir gül dik
Verdiðin saçý öper koklarým
Anteb'de de gâvurlarý inþaallah paklarým
Ölürsem de ehemmiyeti yoktur
Saçýný mezarým da öper koklarým.
Kanlý kâðýdýn alt kýsmýnda annesinin Hüseyin'e vasiyeti
yer alýr:
"Oðlum Hüseyin! Dayýn Rusya'da, baban Balkan,
kardeþin Maraþ harplerinde þehit oldular.
Son yongam sensin! Minareden ezan sesi kesilecekse,
camilerin kandilleri sönecekse sütüm sana haram olsun!
Öl de köye dönme! Harbi kazanýr da dönersen Emu'ya
kavuþursun.
Harpten kaçar gelirsen inþallah Emu'yu ölmüþ mezarda görürsün! Haydi, yolun açýk olsun oðlum!"
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ANTEPLÝ ÞAHÝN
Ben Antepliyim, Þahin'im aðam.
Mavzer omzuma yük.
Ben yumruklarýmla dövüþeceðim
Yumruklarým memleket kadar büyük.
Düþman kurþunlarýna inat köprü baþýnda
Memleket türküleri çaðýracaðým.
Bu daðlarda biz yaþarýz, bu daðlar bizim daðýmýz
Nâmusumuz temiz, bayraðýmýz hür.
Analarýmýz, karýmýz, kýzýmýz, kýsraðýmýz
Burada erkekçe dövüþür.
Hep senden yanadýr çektiðim kahýr
Bu senin ülkende, senin gölgende
Düþmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar
Korkum yok ölümden, kâfirden yana
Alacaksa alsýn beni þafaklar.
Türk'ün bir küçük karýþ toprak parçasý için
Destanlar yazacaðýz yine baþtan.
Bu kaçýncý kurþundur. Bu kaçýncý bismillâh!
Ben Antepliyim, Þahin'im aðam.
Ben yumruklarýmla dövüþeceðim.
Yumruklarým memleket kadar büyük.
Yavuz Bülent Bakiler
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YÜZBAÞI YUSUF'UN MEKTUBU
"Azizem,
Emin ol, ben senin akýttýðýn gözyaþlarýný hissediyorum. Onlar benimdir.
Ben her þeyi sana býraktým. Harbe yalnýz vücudumu
götürüyorum.
Hayatým, namusum yine evimde kalýyor.
Ben burada seni muhafaza ediyorum. Sen de orada
beni muhafaza et.
Ayrýlýk dediðimiz bela hakrolur.
Madem ki hayatýmýz birdir; vazifemiz de birdir.
Sabýr ve tahammül insaný cennete, saadete götüren iki
melektir.
Cenab-ý Hak'tan gayri yardýmcý bulunamaz. O'nun
lütfuna muhtacýz.
Zaman çabuk geçer. Yine görüþür, yine buluþuruz.
Yüzbaþý Yusuf"
(Çanakkale þehidi)
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BÝR BÖLÜK KOMUTANININ
HATIRA DEFTERÝNDEN
17 Aðustos 1915 Kerevizdere, Kurt Kuyularý
Harbin en müthiþ ve en ateþli bir gününü yaþýyorduk.
Düþmanýn piyade ateþi ve bombalarý, alýþkanlýk nedeniyle artýk bize doðal geliyor, hatta bir eðlence teþkil ediyordu. Üzerimizden geçen kurþunlarý hemen el ile tutacak
gibi idik. Fakat bu defa düþman ölüm fýrtýnalarý koparan
koca mermilerini o kadar büyük bir mesuliyetle üzerimize savurmuþ ve o kadar çok top ve havan mermisi atmýþtý ki, nasýl olup da siperlerimizin alt üst olmadýðýna onlardan çok biz hayret ediyorduk. Düþmana bu müthiþ faaliyetini, yine bir makam ve bir þey kazandýrmamakla nihayetlendiren gece bastýrdý.
Biraz sonra bölüðümün 1. takým çavuþu bana yaklaþarak:
- Efendim, dedi. Bizim takýmdan Kadir oðlu Sadýk
þimdi siperden fýrladý. Düþmanýn gündüz attýðý top ve havan mermilerini patlamayanlarýný kucaklayýp düþman siperlerinin önüne götürüyor, býrakýyor. Kendisine o kadar
söyledik. Etme be Sadýk! Gel tehlikelidir, dedik ama dinlemedi… ve eliyle göstererek:
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- Ýþte bakýn, dedi.
Gerçekten kahraman sadýk karanlýktan istifade ederek, top ve havan mermilerini düþman siperinin önüne
taþýyor, yerleþtiriyordu.dönüþünde Sadýk'ý çaðýrdým:
- Sadýk ne yaptýn, dedim. Yarýn yine bize atsýn diye mi
düþmana top ve havan mermisi taþýyorsun.
- Hayýr efendim, onlarý kendi kazdýklarý kuyuya düþüreceðim.
- Nasýl, onlara cephane mermi, top ve havan mermisi taþýyarak mý?
- Kusura bakma beyefendi... Bana yarýn sabaha kadar müsaade et… O zaman düþman siperlerinde kazdýklarý kuyularý görürsün.
Maksadýný anlamýþtým. Bu fedakar vatanperveri bakýþlarýmla ve bütün ruhumla takdir ve teþvik ederek, "Peki sadýk, göreyim seni dedim."
Þafak atar atmaz, düþmanýn karþýmýzdaki iki siperinin
müthiþ sesler, gözleri týrmalayan infilaklarla altüst olduðunu ve pek çok zayiat verdiði görülüyordu. Kahraman
sadýk gece yerleþtirdiði top ve havan mermilerini tam isabetli atýþlarýyla infilak ettirmekte muvaffak olmuþtu. Hemen yanýna gittim. Ben ona "aferin Sadýk" diye takdir ve
teþekkür etmek isterken o;
- Beyefendi bak, akþam dediðim kuyularý görüyor musun? diyor ve gülüyordu.
Akþama kadar yapýlan hücumlarda hep Sadýk'ýn
düþmana bir arslan gibi saldýrdýðýný gördüm. Ne çare ki
akþamüzeri hain bir kurþun onu yeni bir kahramanlýðý
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sýrasýnda topraklara serdi. Yine kendi kurþunuyla yaralanan bir düþman askerini ölümden kurtararak siperimize
getirmek üzereyken, yan taraftan gelen bir kurþun, Sadýk'a pek sevdiði þehitlik rütbesini kazandýrdý.
Künyesi: Ankara'nýn Koçhisar Kazasý'nýn
Kaman Köyü'nden, Oruç oðullarýndan
Kadir Oðlu Sadýk 1301

c

"Muhammed'in nefsi kudret elinde
olan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda alýnan herhangi bir yara kýyamet
gününde ayný þekilde görülecek. Rengi
kan renginde ve kokusu misk kokusunda olacaktýr."

b

(Hadisi Þerif-Buhari, Müslim)
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TEÐMEN MEHMET DURSUN'UN
HARP HATIRALARINI ANLATAN MEKTUBU
45. Alayýn 8. Bölük 2. Takým komutaný idim. 17 Nisan 1915'te alayýmýzla Akbaþ Limaný'ný çýkmýþtýk. 18
Nisan'ý Maydos civarýndaki zeytinlikte geçirdik. 2 Nisan'da bütün tümen Soðanlýdere'de toplandý. O gün saat
yedi de, tümen komutaný Miralay Þükrü Bey, alay komutanlarý ile tabur komutanlarýný yanýna çaðýrarak gerekli emirleri verdi. Tabur komutanýmýz Ýsmail Hakký
Bey de bize iki günden beri yapýlan ateþlerden düþmanýn
kuvveti kýrýlmýþ olduðu cihetle bu gece düþmana taarruz
edilerek Hakkýn desteði ile denize döküleceðini, alaylar
yan yana, taburlar bölük kuvvetleri ile derinkol nizamýnda hareket edeceðini, mümkün olduðu kadar toplu bir
vaziyette silahlar doldurulmamýþ ve çantalar çýkarýlmýþ
olduðu halde gidileceðini, emir verildiði zaman süngü takýlarak ilerideki avcý hattý ile birleþip düþmana hücum
edeceðimizi teblið etti.
Askerleri bu emir gereði hazýrlayarak saa dokuzda ileri hareket ettik. Ufak bir mertek gerisine geldiðimiz zaman kurþun ve þarapnel taneleri mevcudiyetini hissettirmeye baþlamýþtý. Düþman Çertik Tepesi'ni oldukça þiddetli bir topçu ateþi altýna almýþtý. "Yere yat" emri verildi.
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O aralýk tabur komutaný gelerek, süngü takýp ilerideki
avcý hattý ile birleþtikten sonra hücum edeceðimizi söyledi. Birinci takým önce çýktý. Ben de ikinci takýmla onu takip ediyordum. Her sýçrayýþta bir çok düþman maktulleri çiðneyerek cephemizde iki mevzi siper atladýk. Nihayet
son defa askerlere mevzi aldýrdýðým zaman cinsini tayin
edemediðim bir topçu mermisi kolumun aþaðý kýsmýna
isabet ederek aðýr surette beni yaraladý. Takýmý çavuþuma teslim ettim. Ýki asil kalpli asker beni kollarý arasýnda
sargý mahalline götürdü. Soðanlýdere'de kanýn durdurulmasý için kolum sarýldýktan sonra hemen Kilitbahir hastanesine gönderildim.
Gözümü açtýðým vakit kendimi yatakta kolsuz olarak
buldum. Vatan için bu hale geldiðimi düþünerek teselli oldum. Oradan Ýstanbul'a gönderildim. Üsküdar'daki Zeynep Kamil hastanesinde, Moda ve Vitali köþkü subay rehabilitasyon merkezinde itina ve þefkatle tedavi edildim.
Vücudumda eski kuvveti hissettiðim zaman boþ durmamayý vicdaným emretti. Bir hizmete tayinimi istedim. Genel Kurmay Baþkanlýðý Yaverliði refakatine tayin olundum. Þimdi orada bulunuyorum. Yüce Türk milletim ve
mukaddes vataným için feda olan koluma acýmýyorum.
15. Tümen 45. Alay
2. Tabur 8. Bölük
Teðmen Mehmet Dursun
(Çanakkale-1915)
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c
"Ýþte onlar, en ileri giden sýdýklardýr.
Þehitlerin mükâfatý Rab'larý katýndadýr.
Hepsinin ecirleri ve nurlarý vardýr."
(Hadid, 57/19)

b
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TERÖRLE MÜCADELEDE
ÞEHÝT OLAN
ASKERLERÝMÝZÝN

ÖLÜMSÜZ
MEKTUPLARI
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VASÝYETÝMDÝR
Adý Soyadý: Bedir Karabýyýk
Doðum Yeri/Tarihi: Doðubeyazýt /1953
Medeni Hali: Evli, iki çocuk babasý
Þehit Olduðu Yer: Sarýkamýþ - Kýzýlçubuk Köyü
Þahadet tarihi: 04.04.1994
Defin Yeri: Balýkesir-Bandýrma
"Caným Anneciðim,
Her þeyimi ama her þeyimi sana borçluyum, hep sana
hizmet etmeyi, yanýmda kalmaný, sana hürmet etmeyi,
güzel kokunu koklamayý arzuladým. Çok az kýsmet oldu.
Bu dünyada sana doyamadým. Anneciðim dünyayý sevemedim, tat da alamadým. Allah'ýn emir ve rýzasýna aykýrý
her þey beni rahatsýz etti. Velhasýl dünya bana küstü, ben
de ona.
Bilmiyorum ama zannediyorum senin dualarýnýn bereketiyle ömrüm uzun olur. Eðer sen veya ben önce gidersek önce giden kucaðýný açýp beklesin. Elbette kavuþacaðýz. Saçýndan bende bir tutam var, onu yanýmda taþýyorum. Ölürsem Allah'ýn izniyle bu kahramanca olacaktýr. Saçýnýn telleri yanýmda kalsýn, sakýn aðlama. Bil ki
göðsümde Kur'an var.
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Dudaklarým da, son olarak Allah'ý zikretti. Gönlün
müsterih olsun. Ýbadetlerimi zikirlerimi hep baðýþladým,
elimde bir þey kalmadý Rabbimin huzuruna bomboþ gidiyorum. Onun gufranýnýn kuþatacaðýný umuyorum.
Sana baþka ne yazayým evvel gidene selam olsun.
Oðlun Bedir"
Sevgili eþine yazdýðý ölümsüz satýrlar:
SEN BENÝM YILDIZIMSIN
"Güzel Hanýmcýðým, þimdi ayrýlýk zamanýdýr. Sen
gençsin, oðulcuklarým çok küçük... Ýmanlý, inançlý, devlete ve millete hizmetle dopdolu bir hayat yaþadým. Çileli bir hayattý bu, birlikte yaþadýk. Beni anlayabildiniz mi
bilemiyorum. Kefenimi hep üzerimde hissettim. Ecel gelirse safa gelsin. Yeter ki son nefesimi bir mümin olarak
verebileyim. Ve dünyadan öyle göçeyim.
Vazifemin baþýnda iken Hak vaki olursa inþallah þehit
olurum. Seven, sevdiði için elbette aðlar. Fakat müsterih
ol... Ýnancýný hiç yitirme. Haram lokma yemediniz, yedirmedim.
Çocuklarýma hep tatlý sözler söyle. Namaz kýlmalarý
için teþvik et. Onlar, Allah'ýn izniyle hayýrlý insanlar olurlar. Benim dostlarým kimlerse, onlarla irtibatý kesmeyin.
Ben senden razýyým. Allah da senden razý oldun. Ýffetin ve hanýmefendiliðinle benim için her zaman bir yýldýzdýn. Allah nasip ederse güzel yüzünü tekrar görürüm.
Ama dünyada ama ahirette... Hakkýnýzý helâl edin.
Evin Babasý
Bedir"
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KOMANDO OLMAK ZORDUR
Adý Soyadý: Zekeriya Gülyaman
Doðum Yeri/Tarihi: Sakarya-1972
Rütbesi: Jandarma Komando Onbaþý
Þahadet Tarihi: 12.12.1993
Þehit Olduðu Yer: Hakkâri-Çukurca
Olur ya bir çatýþmada ölürsem
Arkamdan yas tutmayýn,
Býrakýn topraðýmda rahat uyuyayým.
Bedenimden komandomu çýkarmayýn
Onlar benim gururumdur,
Ölünce kefenim olacak.
Baþýmdan mavi beremi çýkarmayýn
O benim þaným þerefim olacak.
Ayaðýmdan botlarýmý çýkarmayýn
Onlar nice yollar aþacak,
Þehit olursam sýrat köprüsünden geçecek.
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Elimden tüfeðimi almayýn
O benim mezarýma sembol olacak.
Yaramýn kanýný silmeyin
Ahirette hesabý sorulacak.
Göðsümden kör kurþunu çýkarmayýn
O benim madalyam olacak...
Bu þiir, Hakkâri, Çukurca, Üzümlü Jandarma Sýnýr Karakolu'nda görevliyken 12 Aralýk 1993 günü saat 21.00 sýralarýnda bölücü eþkýya ile yapýlan silahlý çatýþmada kahramanca çarpýþarak þehit düþen, Jandarma Komando Onbaþý Zekeriya Gülyaman'ýn þahsi eþyalarý içerisinden çýkmýþtýr.

c

"Cennete giren hiç kimse dünyaya
geri dönmek istemez, yeryüzünde olan
her þey orada vardýr. Ancak þehid böyle
deðil. O, mazhar olduðu ikramlar
sebebiyle yeryüzüne dönüp on kere
þehit olmayý temenni eder".
(Hadisi- Þerif- Buhari, Müslim, Tirmizi)

b
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BENÝ ASLA UNUTMAYIN
Adý Soyadý: Serhat Gencer
Rütbesi: Dz. P. Astsb. Çvþ.
Doðum Yeri/Tarihi: Kýrýkkale-1973
Þahadet Tarihi: 08.01.1994
Þehit Olduðu Yer: Þýrnak-Maden
"Sevgili Ailem
Ýlk önce hepinizi çok sevdiðimi söylemek istiyorum. Bu
mektup ancak ben öldükten sonra sizin elinize geçecektir.
Beni asla unutmayýn. Hep kalbinizin bir köþesinde saklayýn. Þunu asla unutmayýn, Allah'ýn verdiði caný Allah'tan baþkasý alamaz. Bu yüzden üzülmeyin. Yalnýz size söylemek istediðim bir þey var. Ben Burcu'yu çok seviyorum ve bu sevgimi de mezara götürüyorum. Ben burada öldümse Allah yolunda, vatan namus ve millet yolunda öldüm. Benimle aslýnda gurur duyun ve gülün. Asla
aðlamayýn. Eðer aðlarsanýz ben yattýðým yerde rahat edemem. Dedeme de hepinizin selamýný söylerim. Kendinize
çok iyi bakýn. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok özledim. Oðlunuz. Yazacak baþka bir þey bulamýyorum.
Serhat Gencer
Dz. P. Astsb. Çvþ."
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BENDEN HABER ALAMAZSANIZ
MERAK ETMEYÝN
Adý Soyadý: Erol Ercan
Doðum Yeri: Bartýn
Þehit Olduðu Yer: Mardin - Savur Karayolu
Þahadet Tarihi: 5.11.1994
Defin Yeri: Bartýn-Döngeller Köyü
"Saygýdeðer Babacýðým ve Anneciðim,
Benim için üzülmeyin olur mu? Ben çok iyiyim. Buradaki rahatým da iyi. Ýki bin kiþilik bir köydeyim. Ýlçeye
çok yakýn. Keçi deresinden Kumluca gibi. Köy gayet sakin, köyün ortasýndan bir çay akýyor. Çayýn iki tarafýnda
kavak tarlalarý ve bahçeler var. Köy Arap köyüymüþ. 4
tane þeyh denilen adam var, onlar sayesinde köyde pek
olaylar olmuyormuþ. Okulda 15 öðretmen varýz. Bana
birinci sýnýflarý verdiler. Çocuklarýn bazýlarý Türkçe biliyor, bazýlarý hiç bilmiyor, sadece Arapça biliyorlar.
Okulun lojmaný yok. Köyün içersinden bir ev tuttum.
Bu mektubu da anca yazabildim. Eve taþýnmadan önce bir
öðretmen arkadaþýn evinde kalýyordum. Eve eþya olarak
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1 tane çekyat, 1 tane masa, 4 tane sandalye, 1 kilim aldým. Birkaç eksiðim var, onlarý da ilerde yavaþ yavaþ tamamlarým.
Babacýðým aylýðýmý aldým ama hemen para gönderemedim. 6 milyon lira gönderiyorum. 1 milyon lirasýný
harçlýk yaparsýn. Televizyonda haberlerde söylüyorlar,
öðretmenleri de öldürüyorlar. Siz benim için dua edin ben
de biraz dikkatli olurum Allahýn izniyle hiçbir þey olmaz
inþallah. Keçideresi'ne telefon edin diye Ankara'ya telefon etmiþtim. Belki haber almýþsýnýzdýr. Bundan sonra da
fýrsat buldukça ben haber yollamaya çalýþýrým. Benden
haber alamazsanýz merak etmeyin olur mu? Devamlý
mektup yazamam okunur belki. Devamlý telefon da edemem. Nizamettin'e mektup yazamýyorum. Ona yazýn
kusura bakmasýn. Ýki üç ay sonra parasý bitmeye baþlayýnca ben size gönderirim sizde ona gönderirsiniz.
Selamlara gelince beni soran herkese selamý var, rahatý da iyiymiþ, aylýðýný alýnca bize para gönderdi deyiverin.
Sizlerinde hepinize ayrý ayrý selam eder, ellerinizden öperim. Haber, mektup alamazsanýz merak etmeyin.
Oðlunuz Erol"
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Adý Soyadý: Rahmi Dana
Doðum Yeri/Tarihi: Simav-Kütahya /1972
Þehit Olduðu Yer: Ýdil-Þýrnak
Þahadet Tarihi: 24.06.1994
AÐLAMA ANAM
Eline yakmýþ bayram kýnasý
Bayram günü aðlar polis anasý
On iki ay dolmayýnca yoktur faydasý
Yollara bakýp ta aðlama anam.
Bayram sabahý þafak atýyor
Sokaktaki yetim bizi bekliyor
Yollardaki yolcular bizi bekliyor
Mektubumu okuyup ta aðlama anam.
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Polis oldum anam bileðim bükülmez
Kurþun yesem kaným dökülmez
Zalim gurbetin çilesi bitmez
Yollara bakýp ta aðlama anam.
Anam rüyamda gördüm seni
Uyanýp ta baktým ki gurbet ocaðý
Felek kalbime vurmuþ býçaðý
Resmime bakýp ta aðlama anam.
Yapraksýz dalda bülbül öter mi
Sizlerden ayrýlmayý gönül ister mi
On iki ay saymakla biter mi
Arkadaþlarýmý görüp te aðlama anam.
Hasret ateþi düþmüþ göðsüme
Saçlarýmý bir bir yolsam biter mi
Aðlasam aðlamasan gider gelir mi
Aðlayýp da gurbette üzme anam.
18.01.1993
Rahmi Dana
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ÝNSAN HER GÜN YENÝ ÞEYLER
ÖÐRENDÝKÇE ÝNSANDIR
Adý Soyadý: Ali Karaoðlan
Doðum Yeri/Tarihi: Simav- Kütahya /1972
Medeni Hali: Evli, 1 çocuk babasý
Þehit Olduðu Yer: Kars-Selim
Þahadet Tarihi: 09.10.1990
"Deðerli Babacýðým,
Mektubuma baþlarken, en derin sevgi ve saygýlarýmla
selam eder, Yüce Mevla'mdan saðlýðýn ve mutluluðunun
daim olmasýný niyaz ederim. Ben þimdilik iyiyim, hamdolsun saðlýðým yerinde. Pek huzur bozucu bir þey de
yok. Henüz yakacak almadým. Sobamýz da eskidi, yenisi
alýnacak. Þimdilik mali sebeplerden dolayý bu iþler duruyor. Lojmanýn büyük odasýný senin gelmen için hazýrlýyorum. Biraz masrafým oldu oraya. Babacýðým burada tek
baþýma kendime bakamýyorum. Onun için çocuklarý gelmeleri için çaðýrdým. Herhalde ayýn 15'inde seni ziyaret
edip söylemiþlerdir. Bugün için Selim'e gelmeleri lazým
Allah izin verirse. Zaten mektubu onlarý karþýlamaya giderken atýyorum. Yazýn Anam da "Ben yalnýz da dururum'' demiþti. Ben de iyice sýkýldým burada, çaðýrdým
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gelsinler diye. Allah izin verirse 15 tatilde geliriz. Gerçi
biraz zor olur gelmemiz ama gelmeye çalýþacaðým.
Babacýðým, bizim köyün öðretmen kontenjaný 5 kiþilik
oldu. Bu sene derslere girmeyeceðim, yani müstakil müdür oldum. Ancak senede 20 günlük resmi iznim var. O
bakýmdan zor olacak. Ara tatilinde falan iznim olmayacak ancak ben almaya çalýþacaðým. Belki rapor filan
ayarlarým. Gelmemiz bu bakýmdan zor.
Sen hiçbir þeyi kafana takma. Çünkü düþünsen ya da
düþünmesen eline bir þey geçmez. Her zaman, her þey
Allah'ýn takdiri üzerine olur. Bu baþýmýza gelen de Allah'ýn isteðiydi. Canýný hiç sýkma. Sayýlý gün gelir geçer.
Ýnan ki þu anda benim de senden bir farkým yok. Evden
baþka hiçbir yere adým attýðým yok. Tek dostum televizyon, ona da baka baka usanýyor insan. Kendimi kitaplara veriyorum bende. Sen de vaktinin çoðunu okumaya
ayýr. Okudukça kendini daha ileri düþünceli, daha sakin
ve daha iyi hissedersin. Çünkü bilginin duraðý yok. Ýnsan
her gün yeni þeyler öðrendikçe insandýr. Yoksa bir bitki ya
da bir taþtan farkýmýz kalmaz.
Þimdilik hoþçakal. Sana ve arkadaþlarýna selam eder
ellerinizden hasretle öperim. Allah-ü Teala yardýmcýnýz
olsun.
Oðlun Ali"
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ÝNÞALLAH YÝRMÝ GÜN SONRA ORADAYIM
Adý Soyadý: Resul Elhan
Doðum Yeri: Yozgat
Sýnýfý, Rütbesi: Jandarma Astsubay Kd. Çvþ.
Þehit Olduðu Yer: Tunceli-Uzuntarla
Þahadet Tarihi: 21.07.1996
Defin Yeri: Yozgat-Sorgun
"Canýmdan çok sevdiðim Anacaðým ve Babacýðým,
Bu mektubu Nazimiye ilçesi Þehit Mehmet Jandarma
Karakolundan yazýyorum. Nasýlsýnýz iyi misiniz? Ýnþallah yaramaz bir durum yoktur. Beni soracak olursanýz
çok þükür iyiyim. Tek sýkýntým varsa o da sizlersiniz. Hele telefon ettiðimde köyü çýkaramayýnca daha çok caným
sýkýlýyor. Sevgili anacaðým, biliyorsunuz tayinim çýktý. Gideceðim yer bile belli oldu. Yani buralarda son yirmi günüm. Ýnþallah yirmi gün sonra oradayým. Babam ne yapýyor? Keþke yeni görev yerim olan Burdur'a gitse de oradan
bir ev kiralasa. Düðünden önce mobilyalarý bu eve yerleþtirirsek düðünden sonra bize yük olmasýn. Her neyse.
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Anacýðým, geçenki telefon ettiðimde yünü yýkadýðýnýzý
söylemiþtin. Fakat Fadik bacýmla Hatun bacým köye daha gelmemiþler sen bu yünleri kimlerle yýkadýn? Niye kýzlarýný beklemedin? Manavgat'a telefon edip Fadik bacýma iyice bir fýrça attým. Ayný gün Ýzmir'e de telefon edip
Hatun bacýma da kýzdým. Onlar da yarýn çýkýyorlarmýþ.
Yani öbürsügün köyde olacaklarmýþ. Bende onlara bu saatten sonra köye niye gidiyorsunuz? Düðün hazýrlýðýna
mý, yoksa tatile mi gidiyorsunuz dedim. Neyse anacýðým,
bunlarla kafaný þiþirmeyim. Geçen gün Zühal'i aradýðýmda dört pencerelik tül perde eksikmiþ. Alacakken Zühal'i
de götürün de o da beðensin olur mu? Haa, anacýðým geçen oraya gittiðinizde baþýný açýk görmüþsünüz ya? Onu
söyledim, kýzdým. Artýk sizin yanýnýzda baþýný örtecek.
Anacýðým, düðün kartýný aðbim beðensin bastýrsýn. 4050 tane de bana gönderin, arkadaþlarýma daðýtacaðým.
Gerçi gelemezler ama olsun.
Anacýðým, günler geçtikçe içimdeki sýzý daha da artmaktadýr. Akþam yataðýma uzandýðýmda olsun, görevde
iken olsun hep sizleri düþünüyorum. Bir hissim diyor ki
yirmi gün sonra çifte bayram yaþayacaksýn. Bir hissim de
diyor ki bütün bu mutlu günleri göremeyeceksin. Ýnþallah
ikincisi olmazda hepinize sað salim kavuþurum. Þimdilik
Hoþçakalýn.
Not: Anacýðým, tayin iznim tam yirmi gün. Temmuzun 29-30'unda oradayým. Aðustosun ilk hafta sonunu
düðün günü olarak belirleyin.
Resul Elhan
18.7.1996"
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ÞEHÝT OLMAK DA VAR KADERDE ANAM
Adý Soyadý: Ýshak Çelik
Medeni Hali: Evli
Doðum Yeri / Tarihi: Köprüköy-Erzurum / 1965
Þehit Olduðu Yer: Sason-Batman
Þehadet Tarihi: 26.06.1993
Defin Yeri: Pasinler-Erzurum
ANAM
Büyük güçlüklerle büyüttün beni
En zor anlarýmda açtýn sineni
Bir yola çýktým ki dönemem geri
Þehit olmak da var kaderde anam.
Daðda taþta koþuyorum hiç durmaksýzýn
Yine hasretim sana senden ayrýyým
Dönemezsem geri hiç aðlamayýn
Þehit olmak da var kaderde anam.
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Ölürsem anam hakkýný helal et
Üzülme aðlama ne olur sabret
Karým çocuðum sana emanet
Þehit olmak da var kaderde anam.
Batman Sason'dan herkese selam
Þehit olmak benim için en büyük duam
Bu vatan uðruna olayým kurban
Þehit olmak da var kaderde anam.
Özel Harekât Timi
Ýshak Çelik

c
"Þehit öldürüldüðünde, sizden birinin pirenin ýsýrmasýndan duyduðu
rahatsýzlýk kadar rahatsýzlýk duyar."
(Hadis-i Þerif-Tirmizi, Nesai)

b
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Adý Soyadý: Hayati Kapukaya
Medeni Hali: Evli
Memleketi: Bilecik-Köprü Köyü
Þahadet Tarihi: 08.10.1994
Þehit Olduðu Yer: Van-Çatak Cumhuriyet Ýlkokulu
OKULUM
Mevsim Nisan, yaðmur sicim gibi
Damlalarý saf ve temiz her öðrencim gibi
Bense askerim Tuzla'da sýla garibi
Akan seller beni okuluma götürün.
Cývýldayan kuþlar sanki okul bahçesi
Öðrencilerim kadar masum her bir tanesi
Ruhumu okþardý onlarýn da sesi
Öten kuþlar beni okuluma götürün.
Kara bulutlar geçer küçüklü büyüklü
Gözlerimden dökemediðim yaþlarla yüklü
Ýçimdeki bu hicran olmadan köklü
Dost bulutlar beni okuluma götürün.
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Delicesine eser Tuzla’nýn rüzgârý
Sanki sürükler aileyi dostu yarý
Tam muhtaçken terkettim o diyarý
Esen yeller beni okuluma götürün.
Ýþte bak yirmi üçü geldi her yer sessiz
Bu kýþla þen cývýltýlardan habersiz
Ben öðrencimsiz onlar da bensiz
Geçen günler beni okuluma götürün.
Þimdi kýr çiçekleri onlarý hatýrlattý
Küllenmeyen yangýnýma daha da kar kattý
Kalpleri menekþeler kadar yumuþaktý
Kokan çiçekler beni okuluma götürün.
Bak iþte E5 iþliyor výzýr výzýr
Sanki her biri beni götürmeye hazýr
Ne var ki çaresizlik beynimi kazýr
Boþ taþýtlar beni okuluma götürün.
Nizamiyede dostlarým var hep gelen
Varlýðýyla sohbetiyle ikram eden
Ýçimde bir boþluk ta kalbime akseden
Gelen dostlar beni okuluma götürün.
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Bir baktýk ki kimisi tezkere almýþ
Vatan borcunu ödemiþ dönmesi kalmýþ
Gurbet kuþun azad etmiþ göklere salmýþ
Dönen erler beni okuluma götürün.
Piyade türküleri hiç dillerden düþmez
Gün yoktur ki marþlar yeri göðü inletmez
Zaten onlar da olmasa bugünler bitmez
Çýkan sesler beni okuluma götürün.
Yaþama sevincim tutkum öðrencilerimdi
Öðretmenlik bende sevda haline geldi
Onlarla geçen günlerim ah ne güzeldi
Ey anýlar beni okuluma götürün.
Hayati Kapukaya
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ÇUKURCA'NIN DAÐLARINDAN MERHABA
Adý Soyadý: Sadýk Türkyýlmaz
Doðum Yeri/ Tarihi: Ankara / 1974
Sýnýfý, Rütbesi: Jandarma Çavuþ
Þehit Olduðu Yer: Hakkâri-Çukurca
Þahadet Tarihi: 10.07.1995
"Sevgili Anneciðim, Babacým nasýlsýnýz iyi misiniz? Ýyi
olmanýzý yüce Allahtan dilerim. O pamuk ellerinizden
öperim. Abimin ellerinden kardeþimin ve yeðenimin gözlerinden öperim.
Eðer beni soracak olursanýz ben çok iyiyim. Az kalan
günlerimizi saymakla uðraþýyorum ve ayakta kalmakla
uðraþýyorum. Terör Örgütü denilen …lerle uðraþýyoruz
biliyorsunuz ama sonunda acý günlerimiz bitecek yeniden
deðiþik bir hayata kavuþacaðým ve yerden Türkyýlmaz ailesi toplanacak. Annem senin yüzün her zaman gülecek.
Annem bizi bu yaþa kadar çok büyük destekle yetiþtirdin.
Allah'ýn izniyle bundan sonra dertler bitecek tatlý ve
mutlu günler gelecek.
Artýk þu Zafergil gelse de bizi kurtarsalar. Ama þuan
da nöbet harici hiçbir iþimiz yok. Kalk nöbet tut yat.
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Bu mektubu yazdýðýmda da maaþýmýzý alýyoruz ve para
sýkýntýsý yine kalktý. Anam yine burada patron Sadýk.
Aynur nasýl iyi mi iyi olmasýný cenabý Allahtan dilerim.
Baban nasýl dedemgil nasýl iyilerdir inþallah, Allah onlarý baþýmýzdan eksik etmesin.
Anne artýk bana ailemize yakýþýr gelinini hazýrlamaya
baþla, karakaþlý kara gözlü olsun. Neyse caným güzel olsun kýzmadýn deðil mi. Annem þafak çok yakýn sizleri yine çok özledim.
Sizi seven asker oðlunuz
Sadýk Türkyýlmaz"

c

"Allah (c.c.), yolunda cihad için çýkan kimseye kefildir. Kim sadece benim
yolumda cihad etmek ve bana iman ettiði ve peygamberlerimi tasdik ettiði
için evinden ayrýlýrsa, bu kimse onu
cennete koyacaðýmý veya elde edeceði
mükâfatýyla evine çevireceðimi garanti
etmiþ olur."
(Hadis-i Þerif)

b
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HEDEFÝMÝZ ÖNCE ÝSTÝKBAL OLACAK

Adý Soyadý: Murat Ýlerigelen
Doðum Yeri/ Tarihi: Akhisar-1973
Medeni Hali: Evli, bir çocuk babasý
Þehit Olduðu Yer: YüksekovaHakkâri
Þehadet Tarihi: 12.10.1997
Defin Yeri: Akhisar Þehitliði

Son olarak görevli bulunduðu Yüksekova Ýlçesi Kýsýklý
J.Krk.K.lýðýnda görevli iken, bölücü terör örgütü tarafýndan Dilimli Barajý'na yapýlan baskýna takviye amacýyla giderken kullandýðý aracýn mayýna basmasý sonucu
12.10.1997 tarihinde þehit olmuþtur.
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ANNEME
Bir gün taþýnacaðým erler kolunda
Görev anýnda gurbet yolunda
Kapanmýþ yatarken bayrak altýnda
Karþýna çýkarken aðlama annem.
Ansýzýn bakarsýn gelir bir haber
Oðlun görevde þahit olmuþ derler
Bayraklar altýnda gelirsem eðer
Üstüme yýðýlýp aðlama annem.
Çiçeði burnunda yirmi yaþýnda
Oturmuþ beklerim silah baþýnda
Ýsmimi okursan mezar taþýnda
Üstüme kapanýp aðlama annem.
Gurbette aðladým döktüm gözyaþý
Son duraðým olursa mezar taþý
Sizlere söyleyince sað olsun baþýn
Boynunu büküpte aðlama annem.
Murat Ýlerigelen
Uzm. J. Çvþ.
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ÖLMEK VAR, DÖNMEK YOK
"Caným Kardeþime,
Ramazan Bayramýnýn son günü
Ayrýlýk....
Ben böyle þeyler yazmayý pek beceremem ama yine de
denemekte fayda var. Seninle çocukluk arkadaþýyýz. Arkadaþtan da öteyiz. Acýsýyla tatlýsýyla birçok günler geçirdik. Birbirimizin derdini dinledik, birbirimize destek olduk, gerektiði zaman beraber kavgaya girdik. Bunlarýn
hepsi tatlý bir aný olarak geride kaldý.
Bu günleri unutmamak þartýyla bundan sonra ileriye
bakacaðýz. Hedefimiz önce istikbal olacak. Hayat þartlarý bizi birbirimizden ayýrdý. Buna da beraber üzüldük.
Ama bu eþsiz arkadaþlýðýmýz hiç bitmeyecek. Dünya
döndükçe birbirimizi unutmayacaðýz.
Caným Arkadaþým. Önüne çýkan engeller seni hiçbir
zaman yýldýrmasýn. Hedefine varmak için gerekirse ölümüne savaþ… Ama hiçbir zaman geriye dönme. Sana
hayatýn dikenli yollarýnda baþarýlar dilerim. Ýsteklerine
ulaþmak için çok çalýþ.
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Ömür boyu saðlýk mutluluk ve baþarýlar...
Komandodur adýmýz
Unutulmamak dileðiyle
Þanýmýz var þanýmýz...
Hoþçakal
Murat Ýlerigelen
27.03.1993"

c

"... Þüphesiz hicret edenlerin, yurtlarýndan çýkarýlanlarýn, benim yolumda
kendilerine eziyet edilenlerin, çarpýþanlarýn ve öldürülenlerin kötülüklerini örtecek ve kendilerini altýndan ýrmaklar
akan cennetlere sokacaðým. Bu, Allah
katýndan bir karþýlýktýr. Karþýlýðýn en
güzel olaný Allah katýndadýr."

b

(Ali Ýmran, 3/195)
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MEHMET ALUS'UN GÜNLÜÐÜNDEN
Adý Soyadý: Mehmet Sarper Alus
Doðum yeri/ Tarihi: Adana-22.09.1964
Þehadet tarihi: 04.04.1994
Þehit Olduðu Yer: Þanlýurfa, Akçakale, Gültepe.
Unvaný: 7. Hudud Bölük Komutaný
14 yaþýndaki Mehmet Alus'un kaleminden Kuleli
Askeri Lisesi'nde okurken yazdýðý günlüðü:
"25 Aðustos 1978, bugün hayatimin bir dönüm noktasý. Bunu hayatýmýn ikinci dönemi de diyebilirim. Bugünden sonra hayatýmý bir asker olarak devam ettirecektim. Bu olay, akrabalar ve tanýdýklar arasýnda, sevinç
yarattý. Övünmek için söylemiyorum ama aðýr baþlýlýðýmla ve terbiyemle, mahalleye kendimi sevdirmiþtim.
Bundan sonra, vataným ve milletim için, çalýþmanýn
mutluluðu içindeydim, icabýnda hayatýmý seve seve verebileceðim. Kutsal þeyler için, annem, babam ve ailem için
okuyacaktým. Milletime faydasýz ve hatta zararlý olursam, bütün emekler bana haram olsun.
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Gözlerimdeki yýldýzlarým kadar parlak bir gelecek saðlayan, bugünlere gelene kadar, hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayan, caným anneciðim. Ne kadar eline öpsem, bizim için yapaklarýný ödeyemem. Çabalarýna layýk olabilmem için, çalýþacaðýmdan þüphen olmasýn.
Geldiðim gece, ilk nöbetimi tuttum. Sanki bu nöbet,
vatanýn tüm sýnýrlarý içerisinde tutulan nöbetlerdi. Benim
için vatanýn bütün yükünü o bir saat içinde omuzlarýmda taþýyordum. Elektrikler kesilmiþ, ortalýk velvele içindeydi. Nöbetçi asteðmen zorla herkesi yatýrdý, ilk gece yataðýma yattýðýmda, geçmiþ günlerimi, çektiðim sýkýntýlarý
ve ailemi tek tek düþündüm. Bunlarýn hepsi artýk geride
kalmýþ, komutanlarým, annem ve babam olmuþtu. Vatandaþýn vergileriyle yetiþecek ve onlara layýk bir subay
obuaya çalýþacaktým. Bunlarýn verdiði mutlulukla rahat
bir þekilde uyudum."

c

"O halde, dünya hayatýný ahiret hayatý karþýlýðýnda satanlar, Allah yolunda
çarpýþsýnlar. Kim Allah yolunda çarpýþýr,
sonra öldürülür veya üstün gelirse ona
büyük bir ecir vereceðiz."
(Nisa, 4/74)

b
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SENÝ ÇOK ÖZLEDÝM ANNE
Oðlumla en son 1994 yýlýnýn Ramazan Bayramý'nda konuþtuk. Bayram sabahý telefon açýp, "Anneciðim, nasýlsýn,
iyi misin?" dedi. Ben de, "Ýyiyim yavrum, seni çok özledim."
dedim.
Çok hastaydým. Telefonla konuþtuktan hemen sonra
beni hastaneye yatýrdýlar. Oðlum 'Dün burada vurulanlar
oldu anne. Çatýþma iki taraflý, durumlar çok kötü ve beni
görmeye gel, seni çok özledim." dedi. Onun yanýna gidemedim, ancak ona bir kart yolladým. Kartta da þunlarý yazdým: "Oðul, oðul, ciðerlerim yandý, hasretin yaktý, vuslat
ne zaman yavrum." Oðlum o kartý aldýktan sonra çok üzülmüþ. Nereden bileyim üzüleceðini onu çok özlediðimi yazmýþtým ben.
Eþinin kaleminden, 2 yaþýndaki oðlunun cümleleriyle
þehit Mehmet Alus'a ithaf edilmiþtir:
"Bugün yine seni bekledim, babacýðým
Anneme sordum döneceðin saati
Sonra zaman hýzla geçsin diye
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Kaç kez bozup kurdum oyuncak paketi
Hâlâ gelmedin yine pusuya mý gittin
Öyleyse þimdi uyuyorum bir gözüm açýk
Bir kulaðým kapýda sesini duymaya hasret
Hadi gel babacýðým, hadi ortaya çýk
Babam... Babam... Üsteðmen babam...
Seni hep bekleyeceðim ömrümce her an
Askerin elindeki taþýnan resmine baktýkça
Senin gibi olacaðým, senin yerini alacaðým
Ýþte o zaman kork benden hain düþman
Ýþte o zaman yýldýrýmlar inecek beynine
Ýþte o zaman Ata'sýna ödeyecek borcunu vatan
Rahat uyu þehit Üsteðmenim, þehit babam..."

c

"Allah, Allah yolunda çarpýþýp öldüren
ve öldürülen mü'minlerden, karþýlýðý cennet olmak üzere, mallarýný ve canlarýný satýn almýþtýr. Bu O'nun üzerine, Tevrat, Ýncil ve Kur'an'da vadedilmiþ olan bir haktýr.
Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterebilen
kim vardýr? Þu halde, yapmýþ olduðunuz bu
alýþveriþinizden dolayý sevinin. Ýþte büyük
kurtuluþ budur."

b

(Tevbe, 9/111)
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MEHMET'ÝN SON MEKTUBU
Adý Soyadý: Mehmet Ayabak
Þehadet Tarihi: 24.11.1987
Doðum Yeri: Þanlýurfa-Siverek
"Sevgili ve canýmdan çok sevdiðim anneciðim. En güzel günlerin seninle olmasýný dilerim. Eðer sen de oðlun,
Mehmet'ten nasýl olduðunu soracaksan, Allah'a þükür
çok iyiyim? Anneciðim burasý çok güzel bir yerdir. Size
mektup yazmamýn sebebi, kafamýn karýþýklýðýndan kaynaklanýyor. Ben sizleri çok merak ediyorum. Babam nasýl, çalýþýyor mu? Çalýþýyorsa bana bildir. Anneciðim benim yanýma gelirsen çok sevinirim, eðer gelmek istersen,
Cumartesi, Pazar günleri gelin.
Bütün kardeþlerime sonsuz selamlarýmý sunar, en güzel günlerin onlarýn olmasýný dilerim. Anneciðim, teyzemlerden mektup alýyor musunuz? Bana bildirin. Mektubuma son verirken, tekrar sonsuz selamlarýmý sunar,
hasretle ellerinden öperim."
Mehmet, þehit olduðu zaman 20 yaþýnda, hayatýnýn baharýndaydý.
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RÜYAMDA AZRAÝL'Ý GÖRDÜM,
CANIMI ALMAYA GELMÝÞTÝ
Adý Soyadý: Sedat Karaçor
Doðum yeri: Malatya
Þehit Olduðu Yer: Hakkâri-Çukurca
Þehadet Tarihi: 03.05.2007
Defin Yeri: Edirnekapý Þehitliði
Hakkâri'de mayýna basarak þehit olan Onbaþý Karaçor,
teyzesinin kýzýna gönderdiði fotoðrafýn arkasýna, "Rüyamda Azrail'i gördüm, canýmý almaya gelmiþti" diye yazmýþ.
"Selam Abla, nasýlsýn inþallah iyisindir, kendine iyi
bak. Evdekiler nasýl, inþallah hepsi iyidir. Hepiniz kendinize iyi bakýn. Þimdiden bayramýnýz mübarek olsun.
…
Bir gece birisi beni uykumda uyandýrdý. 'Kimsin' diye
sordum. 'Azrailim' diye cevap verdi. 'Ne istiyorsun?' diye
sordum. 'Canýný almaya geldim' dedi. Ýþte o an ölüme isyan ettim. 'Neden bu kadar ölümden korkuyorsun?' diye
sordu.'Çünkü sevdiðimi bir daha göremeyeceðim' dedim.
'Onu çok mu seviyorsun?' dedi. 'Hem de ölümüne kadar'
dedim. Baktý ve geri dönüp gitti. 'Nereye, canýmý almýyor
musun?' diye sordum. 'Sen zaten ölmüþsün, aðlayanýn
yok' dedi."
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YARBAY'IN SON MEKTUBU
Þehit Alim Yýlmaz'ýn, mayýnlarýn yerlerini tespit
eden üç telsizi satýn aldýðý bir iþadamýna gönderdiði
mektup:
"Tüm gayretlerimiz, analarýndan emanet aldýðýmýz
Mehmetçiklerimizi burunlarý dahi kanamadan bölücü
terör örgütleri ile mücadeleden sonra yine sað salim analarýna teslim etmek için. Bu kutsal mücadelede sizin gibi
insanlarýn olduðunu bilmek inanýn beni çok duygulandýrdý. Giydiðim üniformadan, yaptýðým görevden daha bir
haz alýr oldum. Size layýk olmak için daha çok çalýþacaðýmýzdan, gerekirse bu uðurda canýmýzý seve seve vereceðimizden þüpheniz olmasýn.
Yarbay Alim Yýlmaz
4 Aðustos 2005"
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BU VATAN KÝMÝN?
Bu vatan, topraðýn kara baðrýnda
Sýra daðlar gibi duranlarýndýr.
Bir tarih boyunca onun uðrunda
Kendini tarihe verenlerindir.
Tutuþup kül olan ocaklarýndan,
Þahlanýp köpüren ýrmaklarýndan,
Hudutlarda gaza bayraklarýndan
Alnýna ýþýklar vuranlarýndýr.
Ardýna bakmadan yollara düþen,
Huduttan hududa yol bulup koþan,
Þimþek gibi çakan, sel gibi coþan,
Cepheden cepheye saranlarýndýr.
Ýleri atýlýp sellercesine,
Göðsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine
Þu kara topraða girenlerindir!
Tarihin dilinden düþmez bu destan,
Nehirler gazidir, daðlar kahraman.
Her taþý bir yakut olan bu vatan
Can verme sýrrýna erenlerindir.
Orhan Þaik Gökyay
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ÖLÜM, SONSUZ BÝR HAYATIN BAÞLANGICIDIR
1986 yýlýnda bölücü terör örgütüyle Güneydoðu'da çarpýþýrken þehit olan, silahlý kuvvetlerimizin mümtaz bir
mensubu M.B. rumuzlu (kaynaklarda ismi bu þekilde belirtilmiþtir) Mehmetçiðin, vefat etmeden önce yazdýðý anlam
yüklü vasiyeti:
"VASÝYETÝMDÝR
Bütün mal ve tahakkuk edecek paranýn dörtte birinin
vârisi Teknik Üsteðmen M.Ç.'dýr. O da, bu mal ve parayý iman hizmeti için kullanacak. Geri kalan dörtte üç
mal ve paranýn varisi ise babam H.B. (hayatta deðilse
aðabeyim A.B.)'dir. Bunlarýn da, bu paranýn ekserisini
hayýr iþlerinde harcamalarýný rica ediyorum.
Benim bildiðim, kimseye borcum yok; eðer çýkarsa
ödensin. 60 fakir doyurulsun (veya bir fakire 60 günlük
ihtiyacý verilsin). Bunu babam yapsýn.
Cenazeme katiyen çelenk gönderilmesin. Cenazemde
kimse aðlamasýn; ölümün hakikatini anlamaya çalýþsýnlar,
anlasýnlar, bunu anlatan kitaplarý okusunlar, dinlesinler.
Merasim yapýlmasýn, selam durulmasýn, müzik çalýnmasýn, isteyen Kur'an ve dua okusun. Cenazeme istemeyerek
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kimse gelmesin, gönülden inananlar isteyerek gelsinler.
Tabutumu inanmýþ eller taþýsýn.
Mezar taþýma þu yazýlsýn:
‘Mevt; vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur,
tebdil-i mekândýr, bir tahvil-i vücuttur, hayat-ý bâkiyeye
bir davettir, mebdedir, bir hayat-ý bâkiyenin mukaddimesidir. Allah günahlarýný affetsin, rahmet eylesin. Ruhuna
Fatiha.’
(Ölüm: Hayat vazifesinden bir terhistir, bir paydostur,
mekân deðiþtirmedir, vücut dönüþtürmesidir, ebedi hayata
bir davettir, baþlangýçtýr, sonsuz bir hayatýn baþlangýcýdýr.)

Dost ve akrabalarýmdan daima Kur'an ve dualar göndermelerini rica ediyorum. Herkes hakkýný helâl etsin.
Cenazem, köyümüzün mezarlýðýna gömülsün, cenaze
namazýmý Kýrýkhan'da Kur'an kursu hocasý Ali Kurt hoca kýldýrsýn.
Eðer para kâfi gelirse bu parayla müsait kimseler (akrabamdan, anam ve babam olabilir) hacca gitsinler.
Bu vasiyet iki suret olup, bir sureti cebimde taþýdýðým
Cevþenü'l-Kebir'in içinde, bir sureti de kitaplýðýmda bulunan mavi kaplý Mucizeli Kur'an-ý Kerim'in son sayfasýndadýr.
Her an okuyacaðýnýz Kur'an ve dualara muhtaç kardeþiniz.
M.B.
19 Mayýs 1986"
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MEÇHUL ASKER
Hangi tarlayý sürmeye kalksam
Sapanýma takýlan bu kemik
Bir pýrýl pýrýl ki güneþte
Alnýmýzdan ak
Göðe çýkar gibi düþtüðüm yerlerdir
Çanakkale, Sakarya, Dumlupýnar
Haktýn, vazifeydin, namus ve þeref
Mert kapýlarýnda Varþova'nýn.
Bir yanda yaptýklarýn destanlar dolusu
Bir yanda sürüp gider nankörlüðümüz
Doðrusu yüzüm yok çiçek getirmeye
Dað taþ bellediðim mezarýna
Cahit Sýtký Tarancý
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BÝR ÞEHÝDÝN ÝSÝMSÝZ MEKTUBU
Sýnýr Karakollarýndan birinde vatani görevini yapmakta olan Mehmet oðlu Mehmet terhisine bir ay kala hain
parmaklarýn çektiði tetiklerle þehit oldu. Mehmet'in üzerinden emekli devlet memuru babasýna yazdýðý; ancak
postaya vermesi nasip olmayan yarým kalmýþ bir mektubu
çýktý. Mehmet'in al kanýndan zar zor okunan mektubu:
"Benim sevgili babacýðým. Sizlerden ayrýlalý epey zaman oldu. Her þeyin bir sonu olduðu gibi askerlik hizmetimin de sonuna geldim. Þurada bir ay gibi kýsa bir zaman kaldý terhisime. O günü Rabbim bize nasip ederse
ahdim olsun seninle, annemle ve kýz kardeþimle üç gün,
üç gece hiç dýþarý çýkmadan oturup hasret gidereceðim.
Annemin piþirdiði yemekleri, bacýmýn demlediði çaylarý
birlikte içeceðiz. O zaman özlemlerimiz de, hasretlerimizde son bulacaktýr inþallah."
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YEDÝ KURÞUNLA ÝSTÝKLAL MARÞI
Güneydoðu'nun küçük bir ilçesinde görev yapan
Hâkim, ilçe dýþýndaki lojmanýndan görünen karakolun bir
gecesini þöyle anlatýr:
"Lojmanýmýzýn balkonundan o karakol görünürdü. Yaklaþýk bir aydýr her istihbarat kaynaðýndan karakolun basýlacaðý haberi geliyordu. Üstelik baskýnýn þimdiye kadar yapýlanlardan çok daha büyük olacaðý söyleniyordu. Yakýn
birliklerden timler getirildi, karakolun etrafýna mayýnlar
döþendi, aðýr silahlarla takviyeler yapýldý ve baskýn beklenmeye baþlandý. "En son gelen istihbaratta baskýnýn saati ve
baskýna katýlacak terörist sayýsý bile veriliyordu: 22:10,
500 terörist. Karakol o gün basýlmadý. Bir gün sonra, bildirilen saatte cehennem baþladý. Balkonumuzdan izlediðim
dehþet dolu manzarada, daire haline gelmiþ teröristlerin,
dairenin ortasýna, gecenin karanlýðýnda ateþleri parýldayan
silahlarý ateþlediklerini görüyordum. Karakolun, havan ve
roket mermilerinin patladýðý yerde olduðunu biliyorduk.
Tam anlamýyla çember içine almýþlardý. Lojmandan ayrýlýp
doðruca jandarmanýn binasýna gittik. Karakolun merkezi,
telsizle, sürekli timlerden durumlarýný bildirmelerini istiyor; dýþ emniyette bulunan timler de bu çaðrýlara cevap
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veriyor, havan ve uçaksavar ateþi istedikleri yerleri de tarif ediyorlardý.
Bir süre sonra telsiz konuþmalarý, timlerden birinin üzerine yoðunlaþtý. Timden bir türlü cevap alýnamýyordu. Üst
üste, defalarca çaðrý yapýlýyor ancak bir türlü timle irtibata geçilemiyordu. Konuþmalarý takip eden askerler timden
ümitlerini kesmiþlerdi. Ama bir yandan da çaðrýlar devam
ediyordu. Bir saat kadar sonra, telsizden bitkin bir ses duyuldu:
‘Yaralýlarým var, yaralýlarýmý alýn.’
Tüylerimiz diken diken olmuþtu. Hemen cevap verildi.
"Tamam, Suat 3, sakin olun, az sonra birlik çýkacak. Ýlk yaralý haberi, saatlerdir aranan timden gelmiþti. Tim komutaný konuþurken arkadan silah sesleri duyuluyordu. Herkes bu sözler üzerine yorum yapýyordu. Telsizin baþýndaki
tim komutanlarýndan biri, bu timde þehit olduðundan
emindi. Merkezden tekrar çaðrý yapýldý. ‘Suat 3, irtibatý
kesme. Sakin olun!’ Cevapta bir deðiþiklik olmadý:
‘Yaralýlarým var. Kan kaybediyorlar. Yaralýlarýmý alýn!’
Ve tam bir buçuk saat, beþer dakika arayla Suat 3 kodlu timle muhabere aynen bu sözlerle sürdü : "Yaralýlarýmý
alýn" , "Sakin olun, geliyoruz.". Hepimiz o time kimsenin
yardýma gidemeyeceðini çok iyi biliyorduk. Karakola düsen mermi sayýsýnda azalma olmuyor, aksine, takviye alan
teröristler baskýnýn þiddetini gittikçe arttýrýyorlardý. Kimsenin, deðil karakolun dýþýna çýkmak, mevzi deðiþtirebilecek fýrsatý dahi olmadýðý apaçýktý. Bir süre sonra, Suat 3'ün
telsizinden hýrs dolu kelimelerini iþittik:
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‘Hemen gelip yaralýlarýmý almazsanýz, karakola dönüp
bölüðü tarayacaðým.’
Hepimiz þok olmuþtuk. Hemen tabur komutaný devreye girdi. Hemen hemen ayný sözcüklerle tim komutanýna
sakin olma çaðrýsý yaptý. Ama iþe yaramýyordu. Tim komutaný, ‘Yaralýlarýmý alýn!’ dýþýnda baþka bir þey demiyordu.
Tabur komutanýnýn da telsizi býrakmasýyla, bir saat kadar
daha tim komutanýndan ses çýkmadý. Birer dakika arayla
yapýlan yoðun çaðrýlara cevap vermedi. Hepimiz tim komutanýnýn da þehit olduðunu düþünüyorduk. Ýçim burkuluyor, baþým dönüyor, tanýk olduðum bu anlardan nefret
ediyordum. Telsizin baþýna tim komutanýnýn okuldan devre arkadaþý geldi. Son bir ümitle eline mikrofonu alýp, cevap beklemeden, telsizin kodlarýný da kullanmadan, konuþmaya baþladý: ‘Devrem ben Hüseyin. Geçmiþ olsun
devrem. Biraz daha dayan olur mu? Bak destek timleri yola çýktý. Sana doðru geliyorlar. Devrem aman pes etme
olur mu?’
Telsizin mandalýný býrakýp beklemeye baþladý. Hepimiz
Motorola marka, duvara monteli telsiz cihazýnýn hoparlör
kýsmýna gözlerimizi dikmiþ bekliyorduk. Ve konuþtu: ‘Devrem, bölük komutaný nerde?’ Hepimiz derin bir ‘Oh!’ çektik. Telsizden, ‘Ýzinde devrem’ yanýtý verildi. Suat 3, artýk
tükenen bir sesle konuþmayý sürdürdü: ‘Ne olur yaralýlarýmý alýn. Bende yaralýyým.’ O ana kadar kendisinin de yaralý olduðunu söylememiþti. Hepimiz donup kalmýþtýk. Telsizin baþýndaki devre arkadaþý da bu sözü üzerine mikrofonu
fýrlattý ve odadan çýktý. Ben kapýnýn hemen eþiðinde ayakta
duruyor, duyduklarým ve gördüklerimle bir tarihe tanýklýk
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ettiðimi düþünüyordum. ‘Ben de yaralýyým’dan sonra yine
ses kesildi. Sabaha kadar hiç konuþmadý. Yüzlerce kez yapýlan çaðrýlara cevap vermedi.
Artýk onun þehit olduðuna ben de inanmýþtým. Gün
aðarýrken hepimiz yorgun düþmüþ, telsizden yapýlan ‘Suat
3, Konuþan Suat, Cevap ver!’ çaðrýsýndan býkmýþ halde bir
kösede yýðýlmýþken, birden telsizin mandalina basýldýðýný
fark ettik. Telsizden silah sesleri geliyordu. Ve on-on beþ
saniye sonra hayatim boyunca unutamayacaðým bir Ýstiklal Marþý dinlemeye baþladým. Mandala sürekli basýldýðý
için bütün telsizlerin konuþma imkâný durmuþtu. Çatýþmanýn altýnda yaralý bir tim komutanýnýn, makamýyla söylediði Ýstiklal Marþý'ný dinliyordum. Gözlerim dolmuþtu. O
ana kadar duyduðum en güzel Ýstiklal Marþý'ydý.
Birinci dörtlüðü bitirdi. Ýkinci dörtlükte sesi çatallaþtý.
Kelimeler uzadý. Ama marþý söylemeyi býrakmadý. Bozuk
bir ses tonuyla, kendini zorlayarak okumaya devam etti.
Marþý bitirdiðinde, ben de bitmiþtim. Hemen orayý terk ettim. Bir daha onun sesini hiç duymadým. Toplam 22 þehidin verildiði o baskýn gecesinde, vücuduna saplanmýþ 7
merminin acýsýyla söylediði Ýstiklal Marþý'ný ruhuma iþleten tim komutanýnýn ölmediðine ise hala inanamýyorum."
Hakan Evrensel-Güneydoðu Öyküleri)
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ÞEHÝDÝN KALBÝ
Bir köpüklü deniz gibi gök bembeyazdý
Gün batarken ufka kýzýl bir destan yazdý.
Çöktü karlý yamaçlara hep karartýlar,
Uçuþuyor enginlere doðru martýlar.
Fýrtýnalar uðulduyor þimdi derinde;
Maceralý Çanakkale sahillerinde,
Vücutlarý bir kýrmýzý kana gömülü
Gözlerini ufka dikmiþ binlerce ölü,
Her birinin birer kýlýç var avucunda
Her kýlýcýn bir damla kan donmuþ ucunda!
Uçuþuyor kara bulut gibi kargalar,
Ölüleri didikliyor demir gagalar!..
Birden bire dalgalandý bir kar kümesi
Yükseldi bir genç askerin sesi:
Karga! Biraz dinle beni... Son vasiyetim:
Bugün artýk yuvam öksüz, evladým yetim!
Þimdi belki pencereden gözleri yaþlý
Benden mektup bekliyordur o kumral baþlý!
Eyvah! Ýþte buz tutuyor yüreðimde kan,
Karga! Oysun þu göðsümü demirden gagan:
Benden haber soranlara götür kalbimi!
Ruhum artýk cennetinde buldum Rabbimi...
Enis Behiç Koryürek
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ÞEHÝTLERÝN
SON SÖZLERÝ

114

Adem Özbay

ALPARSLAN'IN ÞEHÝT OLURKEN SON SÖZLERÝ
1072'de Mâverâünnehir'de, Alparslan'a karþý isyan
eden Melik Tekin'in, en yakýn adamlarýndan ve bir kale
komutaný olan Yusuf Harezmî yakalanarak huzura getirilmiþti. Alparslan, serbest býrakýlmasýný istemiþ; fakat anîden geliþen bazý beklenmedik talihsiz hâdiselerin etkisi sonucu Harezmî, Sultanýn bir boþluðundan istifadeyle biranda saldýrýp onu býçaklamaya baþlamýþtý. Aldýðý aðýr yaranýn
etkisiyle bir müddet sonra vefat edecek olan Sultan Alparslan, býçaklanmanýn ardýndan etrafýndaki adamlarýna,
ibret ve nasihat dolu þu son sözleri söylemiþti:
"Her ne zaman düþman üzerine azmetsem Allah-u
Teâlâ Hazretlerinden yardým isterdim. Dün bir tepe üzerine çýktýðýmda askerimin çokluðundan, ordumun aðýrlýðýndan bana, ayaðýmýn altýndaki dað çalkalanýyor gibi
geldi. Kuvvetimle maðrur oldum. Kendi kendime "Ben
dünyanýn padiþahýyým. Bana kim galebe edebilir!" dedim. Bugün, Cenâb-ý Hak en aciz bir kulu ile beni aciz
kýldý!"
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ABDÜLEZEL PAÞA'NIN SON SÖZLERÝ
Abdülezel Paþa, þehit olduðu son savaþýnda askerlerine þöyle hitâb etmiþtir:
"Askerlerim! Yiðitlerim! Kahraman evlâtlarým!
Dinîmize, namusumuza ve vatanýmýza göz diken" düþmana haddini bildirmenin tam zamanýdýr! Bilirsiniz ki hainler korkak olur. Biz düþman üzerine yürürsek onlar kaçarlar. Hep beraber Allah, Allah! diyerek hücum edelim!"
Sonra da Papalivata, Týrpan ve Misfaki tepelerini göstererek söyle dedi:
"Aslanlarým! Su gördüðünüz tepenin zaptý bizim için
çok mühim ve pek þanlý bir muzafferiyet kazandýracaktýr.
Siz ki Milona geçidi gibi en zor geçidi aþýp, en çetin yerlere hücum ederek Osmanlý'nýn kahramanlýðýný bütün cihana gösterdiniz. Siz kahramanlarýn evlâtlarýsýnýz. Allahü Teala'nýn yardýmý ile su tepenin üzerinde vuku bulacak kahramanca bir hücumla zaten gözü yýlmýþ olan
düþmaný tamamen periþan edeceðinizi, sancaðýmýzý oraya dikerek Osmanlýnýn þanýný yücelteceðinizi ümid ediyorum. Eðer bu tepeyi zaptederseniz önümüzde çiçeklerle
süslenmiþ geniþ bir zafer sahrasý açýlacak. Bütün Ýslâm
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âlemi ve Osmanlýlar, sizin bu kahraman muzafferiyetinizden dolayý ilân-i þükran ve iftihar edeceklerdir. Analarýnýz sizi bugün için doðurdu, bugün için büyüttü!
Yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlarýn kýymetli
halîfesi þevketli pâdiþâhimiz Abdülhamîd Han hazretleri
sizi bugün için yetiþtirdi. Vatan bugün sizden fedakârlýk
bekliyor! Hülasa bugün san ve namus, devlet ve millet sizin süngülerinizle ayakta duracaktýr... Eðer arslanlar gibi bir hücumla þu tepeyi zaptedecek olursanýz, namusu
korumuþ ve vatani yüceltmiþ olursunuz. Devletimizin gelecekteki zaferlerine de öncülük etmiþ olacaksýnýz.
Asker evlâtlarým! Size son bir vasiyetim vardýr ki, bu
vasiyetimin yerine getirilmesini rica ederim! Eðer ben þu
tepeyi zaptettiginizi ve oraya hâkim olduðunuzu görmeden þehâdet þerbetini içersem, benim cesedimi þehîd olduðum yere defn etmeyin. Bu tepeyi mutlaka ele geçirin ve
benim için o tepe üzerinde bir kabir kazarak oraya defn
edin! Þayet bu tepeyi ele geçiremeyecekseniz, býrakýn cesedim bu topraklar üzerinde kurtlara kuþlara yem olsun!
Evlâtlarým! Sizin daðlarý asan hücumunuza böyle tepeler elbette dayanamaz. Bu bakýmdan mutlaka bu tepeyi zaptetmenizi istiyorum! Haydi arslanlar! Arþ ileri daima ileri..."
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BEN DE ÞEHÝT OLACAÐIM
Adý Soyadý: Hanifi Usta
Þehit Olduðu Yer: Diyarbakýr-Silvan
Þehadet tarihi: 26.03.1994
Tek baþýna 21 teröristin arasýna girerek hepsinin öldürülmesine katkýda bulunan efsanevi askerlerimizden birisi.
Keskin niþancýydý ve olay sonunda þehit düþtü.
Usta ailesinin en sevilen oðluydu Hanifi. 22 yaþýnda askere alýndýðýnda sevinçliydi. Çünkü vataný için en iyi hizmeti vereceðine inanýyordu. Askerliði seviyordu. Keskin
niþancýydý, korkusuzdu. Hem de teröristlerin yuvasýna girecek kadar cesur bir yüreðe sahipti. 26 Mart 1994'te þehit
olduðu haberi ailesinin üzerine kara bir bulut gibi çöktü.
Fatma ana oðlunun þehit olduðunu hemen öðrenememiþ.
Diðer çocuklarý ondan saklamýþlar, iþte Fatma ananýn aðzýndan oðlunun þehit olduðu haberi: "Oðlum þehit oldu ve
5 erkek çocuðumu yine askere yolladým. 1994'te seçimlerin
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yapýlacaðý sýrada þehit olmuþ. Ertesi gün, bizim evimize iki
asker geldi. Askerlerin geldiðini pencereden gördük ve çocuklarým bana, anne bak oy kullanmadýn askerler seni almaya geliyorlar, dediler. Askerler kapýmýzý çaldýlar ve oðlumun yaralandýðýný söylediler.
Bir anneye oðlunun acý haberini getirmek, söylemek o
kadar kolay mý? Ben de askere, oðlum o zaman bana bulunduðu hastanenin telefonunu verin, arayacaðým, dedim.
Telefonu kardeþine verdiler. Kardeþi eve girip telefon etti.
Telefonla konuþurken, oðlumun elinden telefon düþtü.
Ben de çok korktum. Oðlum ne oldu dedim. Yok, anne bir
þey yok, abim yaralanmýþ, dedi. Diðer oðlum, hemen beni
askerlik þubesine götürdü. Askerdeki oðlumun öldüðünü
telefona bakan oðlum, öðrenmiþ ve ondan dolayý telefonu
elinden düþürmüþ. Ben de diðer oðluma inandým. Çünkü
hiçbir anne oðlunun acý haberini kabul edemez. Oðlum
bana hâlâ, askerdeki oðlumun öldüðünü söylemedi. Eve
geldik ve oðlum bana dedi ki: anne ne kadar saf ve yüreðin temiz birisin, Hanifi, çatýþmada, þehit olmuþ dedi. O
an nasýl olduðumu tahmin edebilirsiniz. Dünya adeta baþýma yýkýlmýþtý. Üç gün yataktan kalkamadým."
Oðlunun cesur bir yürek taþýdýðýný belirten Fatma ana
oðluyla son konuþmasýný þöyle anlatýyor: "Askerliðinin bitmesine iki gün kala, bana telefon etti. Anne nasýlsýn dedi.
Ben de, Hanifi oðlum, annen kurban olsun sana dedim.
Diyarbakýr'da durumlar nasýl, her gün þehit oluyor, ben
çok korkuyorum, kendine dikkat et, olur mu oðlum, dedim. Sonra oðlum, anne biraz önce bir arkadaþým, kucaðýnda kellesi gitti, dedi. Ben o arkadaþýmýn acýsýný almadan
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eve gelmeyeceðim, dedi. Ben de þehit olacaðým, dedi. Fakat ölürsem benim arkamdan aðlamayacaksýn dedi. Hemen þimdi bir operasyon var, operasyona hazýrlanýyoruz,
komutanýmýz herkes annesini arayýp helallik alsýn, dedi,
inþallah arkadaþýmýn acýsýný almadan geri dönmeyeceðim,
dedi ve o bizim son konuþmamýz oldu. Oðlum da isteðine
kovuþtu. Arzu etti ve baþardý."

c

"Allah yolunda öldürülenleri ölüler
sanmayýn. Aksine, onlar diri olup Rableri
katýnda rýzýklandýrýlmaktadýrlar. Allah'ýn
lütfundan kendilerine vermiþ olduklarýyla
sevinç içindedirler ve arkalarýndan henüz
onlara kavuþmamýþ olanlarý, kendilerine
bir korku olmayacaðý ve üzülmeyecekleri
üzere müjdelerler."

b

(Al-i Ýmran, 3/169-170)

120

Adem Özbay

TERHÝSÝNE 32 GÜN KALMIÞTI
"Bir avuç çapulcu sürüsünün yaptýklarý" 30 yýl boyunca
Türkiye'nin yüreðine hançer üstüne hançer vurdu. Sayýlarý bir bir artan binlerce þehit verdi bu ülke. Vatan uðruna
topraða düþen binlerce þehidimizin yakýnlarýnýn gözyaþlarý
hiç dinmedi.
Levent Selamet 1976 Ýstanbul doðumlu. Geleceðe iliþkin hayalleri, umutlarý vardý. Komando olarak gitti askere,
Sivas kýrsalýnda birçok kez çatýþmaya girdi. Tarihler 10 Nisan 1997'yi gösterdiðinde, Selamet ailesi, düþünmekten bile korktuðu acý haberi aldý. Oðullarý Levent, Sivas kýrsalýnda çatýþmaya girdiði bölücü teröristler tarafýndan þehit
edilmiþti. Henüz 21 yaþýnda, gencecik bir fidandý Levent.
O, yaþanacak bir hayatý, umutlarýný ve geleceðini býrakarak bu vatan uðruna topraða düþen binlerce þehitten biriydi artýk. Levent'in annesi son görüþmelerini gözyaþlarý
içinde anlatýyor: "Bize söyleyemese de sevdiði bir kýz vardý.
Terhis olmasýna sadece 32 gün kalmýþtý. Telefon etti: 'Anne bana sivil giysilerimi gönderin' dedi. Nasýl göndereceðimizi sorduðumda bana, 'Cumartesi günü Ýstanbul'a izine
gelen arkadaþým yanýnýza uðrayacak. Ona verin, bana getirir' dedi. Ne acý ki, Cumartesi günü arkadaþýnýn yerine
Levent'in ölüm haberi geldi.
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j
FOTOÐRAFLARI
TABUTUNDAN SONRA GELDÝ
Siirt'in Eruh Ýlçesi'nde vatani görevini yaparken teröristlerin hain saldýrýsý sonucu þehit olan
Ýzmirli Er Kamil Alkan'ýn þehit olduðu gün çektirdiði ve ailesine gönderdiði fotoðraflarý tabutundan sonra geldi. 16 Temmuz 2006 günü operasyona çýkmadan önce arkadaþlarýyla hatýra fotoðrafý çektirdikten sonra babasýný arayan Kamil
Alkan: "Baba çektirdiðim fotoðraflarý size gönderiyorum, operasyona çýkacaðýz, hakkýnýzý helal edin."
demiþ.

j
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BABALAR GÜNÜNDE VURDULAR BENÝ
Babalar günü babacýðým, babalar günü.
Bir görseydin o kanlý düðünü,
Bir görseydin
Bir hain kurþunla vuruldum
Þemdinli'de oysa
Babalar günü bu pazar.
Bir çiçek getiremedim sana babacýðým,
Bir çiçek getiremedim, Hakkari Daðlarýndan.
Ama, bir gelincik oldum al al.
Silahýma, koðuþuma, mangama
Ve kaytan býyýklý komutanýma,
Hoþçakal, diyemeden.
Ay yýldýzlý bayraðýma, sarýlý tabutumla,
Ýþte ben geldim babacýðým, sil o gözyaþlarýný,
Þehit babasýsýn sen artýk, aðlama!
"Giden gelmiyor" diyen o halk türküsünün, takýlýp ardýna,
Ellerinden öpmeye geldim babacýðým,
Ellerinden öpmeye geldim.
(Bir Güneydoðu þehidi)
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"ATEÞLER ÝÇÝNDEYÝM,
TEZKERE ALAMAYACAÐIM"
Bolu Dað Komando Birliði’nden geçici görevle Þýrnak'taki Gabar Daðý’nda devriye görevi yapan askerlere yönelik düzenlenen saldýrýda þehit
düþen Piyade Onbaþý Mehmet Yýldýrým'ýn þehadet haberi Konya'daki ailesini yasa boðdu. Acýlý
baba Ali Yýldýrým, oðlunun þehit düþmeden birkaç gün önce tüm akrabalarýný tek tek aradýðýný
belirtti. Son konuþmamýzda, "Baba, ben tezkere
alamayacaðým. Sürekli daðda görevdeyiz, baþýmýn
yanýndan mermiler geçiyor. Ateþler içindeyim." dedi,
þehit olacaðý içine doðmuþtu.

j
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YA GAZÝ OL, YA ÞEHÝT
Haydi yavrum, Ben seni bugün için doðurdum;
Hamurunu yiðitlik duygusuyla yoðurdum;
Türk evladý odur ki, yurdu alan topraðý
Ana ýrzý bilerek yad ayaðý bastýrmaz;
Bir yabancý bayraðý
Ezan sesi duyulan hiç bir yere astýrmaz.
Git evladým, yýllarca ben oðulsuz kalayým;
Þu yaralý baðrýma kara taþlar çalayým!
Haydi oðlum, haydi git; Ya gazi ol, ya þehit!
Haydi yavrum! Köyüne, niþanlýna veda et;
Sabaným, tarlaný, her þeyini feda et;
O silaha þarýl ki, böyle günde bir erkek
Bir dualý demirden baþka bir þey kullanmaz;
Bunu tutan bir bilek
Köleliðin uðursuz zincirine usanmaz.
Git evladým, yýllarca ben oðulsuz kalayým;
Þu yaralý baðrýma kara taþlar çalayým!
Haydi oðlum, haydi git; Ya gazi ol, ya þehit!
Haydi yavrum! kendine den de: "Yiðit er" dedir;
Büyüdüðün gaziler ocaðýna can getir;
O cenkleri kazan ki, senin büyük Türk adýn
Yedi iklim, dört bucak içersine ün salsýn;
Beþ yüz yýllýk ecdadýn
Kabirlerde titreyen kemikleri öç alsýn.
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Git evladým, yýllarca ben oðulsuz kalayým;
Þu yaralý baðrýma kara taþlar çalayým!
Haydi oðlum, haydi git; Ya gazi ol, ya þehit!
Haydi yavrum! Bugün de dertli ninen aðlasýn;
Ayrýlýðýn oduyla yüreðini daðlasýn;
O yaþlarý saçsýn ki, senin arslan göðsünde
Benim kanlý gözyaþým düþman için kin olsun;
Kara yerin yüzünde
Ayaðýnýn bastýðý daðlar, beller leþ dolsun.
Git evladým, yýllarca ben oðulsuz kalayým;
Þu yaralý baðrýma kara taþlar çalayým!
Haydi oðlum, haydi git; Ya gazi ol, ya þehit!
Mehmet Emin Yurdakul
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ÞEHÝT UZMAN ÇAVUÞUN
SON SÖZLERÝ: HER ÞEY VATAN ÝÇÝN
Tunceli-Erzincan karayolunda, arama tarama
çalýþmalarý sýrasýnda terör örgütü üyeleri tarafýndan yol kenarýna yerleþtirilen patlayýcýnýn infilak
etmesi sonucu þehit olan Jandarma Uzman Çavuþ Ümit Eker'in (33) cenazesi, Samsun'da topraða verildi. Aðabeyi ile þehit olmadan bir gün
önce görüþtüðünü belirten Uður Eker, "Aðabeyim mayýn temizleme timinde görev yapýyordu.
Ben de aðabeyime bu görevi yaparken korkup
korkmadýðýný sordum. Bana, '14 yýllýk askerim,
ölmek de yaþamak da vatan için, korkmam için
bir neden yok' demiþti." Ümit Eker þehadet þerbetini içmeden önce Babasý
ile telefonla görüþtüðünde, "Ýki-üç güne kadar beni televizyonlarda görürseniz
þaþmayýn." demiþ.

j
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ÞEHÝT MEKTUBU
Oðlun Þehit... çatma kaþýný Anne,
Metin olda dik tut baþýný Anne,
Gel; öp... kokla... mezar taþýmý Anne,
Akýtma gözünden yaþýný Anne!
Olsa da bu dünyada gönlün ezik,
Eðilme kimseye tut baþýný dik!
Bu duygular bize tanýdýk bildik,
Akýtma gözünden yaþýný Anne!
Ölüm vaktin gelsin kavuþacaðýz,
Albayrak altýnda buluþacaðýz...
Mahþerde birleþip sarýlacaðýz,
Akýtma gözünden yaþýný Anne!
Bitmedi soysuzlar ona yanarým,
Dökülen bunca masum kana, yanarým.
Öldüðüme deðil sana yanarým,
Akýtma gözünden yaþýný Anne!
Bizler bedeni olmayan diriyiz!
Þanlý Peygamberin Askerleriyiz,
Kanýmýzla vatanýn vergileriyiz,
Akýtma gözünden yaþýný Anne!
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Ya devlet baþa ya kuzgun leþe!
Vermeyiz kimseye vataný beleþe.
Hele hele üç beþ soysuz gebeþe,
Akýtma gözünden yaþýný Anne!
Siyasiler çýkar adlý oyunda,
Oyunlar oynandý hep bizim kanda!
Babam, gardaþlarým, yârim bir yanda,
Akýtma gözünden yaþýný Anne!
Oyunlar oynanýyor kanýmýzda,
Feryatlar kopar yürek kapýmýzda,
Cenazede olurlar yanýmýzda,
Akýtma gözünden yaþýný Anne!
Sen Þehit Anasýsýn gurur duy Anne,
Bugün bizim için hem þölen hem toy Anne,
Türk: tarihe yön veren o asil soy Anne,
Akýtma gözünden yaþýný Anne!
Samih Hacýarifoðlu
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ÞEHÝDÝN BABASINA SON SÖZLERÝ
Bitlis'te mayýn patlamasý sonucu þehit olan
Piyade Uzman Çavuþ Ramazan Us, þehit olmadan bir gün önce ailesinin ramazan ayýný kutlayýp 5 günlük bir görevde olduðunu bildirmiþ.
Telefonda görüþtüðü babasýna; "Saðlýðým yerinde, 4-5 gün sonra birliðime döneceðim, fitre ve
zekâtýmý ödeyiverin, ben bayramda geldiðimde size
veririm." demiþ. Bu sözler þehidin babasýna söylediði son sözler.

j
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HAKKINIZI HELAL EDÝN
Þýrnak'ta þehit düþen Zekeriya Kýlýnç'ýn ailesi
ile yaptýðý son telefon konuþmasý yürek yaktý...
Küpeli Daðý'ndan gelen þehit haberi, Ýzmir'in
Karabaðlar semtinde yaþayan Kýlýnç ailesinin
yüreðini yaktý. Teskeresine 6 ay kalan Zekeriya
Kýlýnç, þehit olmadan birkaç gün önce babasýyla telefonda görüþmüþ: "Baba iki ay sonra Bolu'ya
geleceðim, þimdi bir operasyona katýlacaðýz, dua
edin." Operasyona çýkmadan önce arkadaþlarýný
da arayan Komando Çavuþ Kýlýnç, þehit olacaðý
içine doðmuþ gibi onlardan helallik istemiþ.

j
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SÝZLERÝ GÖKYÜZÜNDEN
SELAMLAYACAÐIM
Manisa yakýnlarýnda askeri eðitim uçaðýnýn
düþmesi sonucu þehit olan Deniz Teðmen Erdem
Öztürk'ün, uçuþ öncesi ailesine söylediði son sözleri, "Sizleri göklerden selamlamaya az kaldý. Bundan sonra sizleri gökyüzünden selamlayacaðým. Ben
doðduðum köyün üzerinden uçakla geçerken, sizler
de beni el sallayarak selamlarsýnýz."
Þehit Deniz Teðmen Öztürk, Deniz Harp
Akademisi sýnavlarýný kazanarak deniz subayý oldu. Marmaris'te bir denizaltýnda göreve baþlayan
Öztürk kardeþine denizin altýndan çektiði fotoðraflarý gönderirmiþ: "Bugüne kadar dünyanýn fotoðrafýný hep denizin dibinden çektim, bundan sonra
dünyanýn fotoðrafýný gökyüzünden çekmek için Hava Kuvvetleri Komutanlýðý'na müracaat edeceðim." Baþvurusu
kabul edildikten sonra görevine pilot
olarak devam eden Deniz Öztürk ailesine gökyüzünden veda etti.

j
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AZ KALDI, SABREDÝN
Aðrý'nýn Patnos ilçesinde görevli iken Þýrnak'a giden Piyade Uzman Çavuþ Tahsin Yýldýrým'ýn teröristlerin döþediði mayýna basarak þehit olduðu haberi, baba ocaðýný yasa boðdu.
Tahsin Yýldýrým'ýn babasý, oðluyla son kez telefonda görüþtüklerini söyledi. Oðluna, "Artýk yeter istifa et gel" dediðini, oðlu ise, "Olmaz baba
görev bitiyor az kaldý. 15 gün sonra geleceðim,
sabredin." dedi.
(Þahadet Tarihi: 2007)

j
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ÞEHÝT MEHMET'ÝN ÖYKÜSÜ
Gabar Daðý'nda can veren þehitlerden Mehmet Coþkun, yoksulluk içinde bir yaþam sürdü. Okula baþlamadan
önce fabrikaya giden Coþkun 6 yaþýnda iþçi, 13'ünde evin
reisi, 20'sinde þehit oldu. Þehit Mehmet'in iki muhabbetkuþunu barýndýran küçük bir kafes... Dýþarýda ise Türk
bayraðý...
Mehmet Coþkun, Þubat 2007'de Kayseri Hava Ýndirme
Tugayý'na teslim oldu. Altý yaþýnda iþçi olmasýný saðlayan
iriliði dað komandosu kadrosuna seçilmesine neden oldu.
Bolu'da eðitim aldýktan sonra geçici görevle Þýrnak'a gitti.
Ailesi para gönderemese de o Güneydoðu'da askerlik yapmanýn bedeli olarak aldýðý parayla geçinmeyi bildi. Fazla
para harcamamak için sigarayý býraktý... Evine erken dönebilmek için izne gelmedi. Ve þehit olmadan önce ailesiyle
son kez telefonda görüþtü: "Minibüsü tarayarak 12 kiþiyi öldürenleri arýyoruz. Bu yüzden daða çýkýyoruz. Beni merak etmeyin..." Altý yaþýnda hayata atýlarak dað gibi sorunlarý taþýyan Mehmet'in yaþamý 20'sinde bir daðda son buldu.

134

Adem Özbay

BENÝ BEKLEME, ÞEHÝT OLACAÐIM!
Bayramýn üçüncü günü "gýyabýnda niþaný" yapýlacak
olan Sýddýk Küçükgöz'ün, sözlüsüne telefonda, "Beni bekleme, þehit olacaðým" dedikten iki gün sonra ölüm haberi
geldi. Sýdýk askere gidene kadar Bursa'da simit satýp harçlýðýný çýkardý ve ailesine katkýda bulundu. Askerlik yaþý gelince "Komando olacaðým" diye tutturdu, þubede de komutana "Ben komando olmak istiyorum" dedi. Ýstediði
gerçekleþince çok mutlu oldu. Acemiliðini Isparta'da yaptý. Sonra Bolu Dað Komando Tugayý'na gitti, oradan da
Þýrnak'a...
Piyade Komando Küçükgöz, ailesine gönderdiði tek
mektubunda "asker vurulunca deðil, unutulunca ölür" diyordu. Gözüyaþlý anne oðluyla yaptýðý görüþmeyi þöyle anlatýyor: "Ben, oðlum sesin kötü geliyor, dedim". "Yataðýn
içinde konuþuyorum. Anne merak, etme 36 günüm kaldý.
Beni artýk operasyona götürmezler" dedi. Biraz rahatladým.
"Her gün izliyoruz, askerler þehit oluyor, dayanamýyorum",
deyince, "Anne, Allah'ýn izniyle gelirim, hiç korkma", dedi. Ýki gün sonra þehit olduðu haberini aldým."
(Þahadet Tarihi: 2007)
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"EN GÜZEL ZEYBEÐÝ BAYRAM OYNARDI"
Çavuþ Bayram Güzel, "Geldiðimde köyün en güzel düðününü yapacaðým" diyordu. Kerimoðlu zeybeðini ondan
güzel oynayan yoktu. Pamukkale'nin sýrtýna yaslandýðý
daðlarýn zirvesindeki Kurtluca köyü, Çavuþ Bayram Güzel'in þehadet haberiyle tarihinin en kalabalýk gününü yaþadý. 1987'de Ramazan Bayramý'nýn birinci günü doðmuþ
Bayram.
Aðabeyi Mehmet, "Gitmeden önce son fotoðraflarýndan biri de yine zeybek oynarken çekilmiþti. Kerimoðlu
Zeybeði'ni ondan daha güzel oynayan olmadýðýný söylerler.
Gitmeden niþanlanmýþtý. 'Geldiðimde köyün en güzel düðününü yapacaðým' diyordu bana. En son konuþtuðumuz
gün 'sana para göndereyim mi' dediðimde bana, "Aðabey
halimi bir görsen, 40 gündür neredeyse su yüzü görmedik.
Para göndersen nereden gidip alacaðým? Gidip alsam nerede harcayacaðým?" dedi. Ailesi Bayram'ýn Þýrnak'tan gelen çantasýný açamamýþ daha. Sadece köyünde býraktýklarýna bakabiliyorlar. Bayram 8 aylýk askerken, Þýrnak'ta þehit düþtü. Bütün köy onun düðününde oynamayý beklerken, binlerin katýldýðý cenazesinde buluþtu.
(Þahadet Tarihi: 2007)
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BEN KÖYE BAYRAKLA GELECEÐÝM
Hakkâri Daðlýca'da hain saldýrýda þehit düþen
Afyonkarahisarlý Piyade Uzman Çavuþ Selçuk
Gürdal'ýn 5 ay önce balýk tutarken çektirip gönderdiði fotoðraf ailesinin yüreðini daðladý. Þehidi,
havaya uçurulan Avaþin Köprüsü'nün ilerisindeki baþka bir köprünün yakýnýnda balýk tutarken
çektirdiði fotoðraf, ikiz kardeþi Celalettin Gürdal'ýn elinden hiç düþmüyor. Kardeþiyle þehadetinden kýsa bir süre önce görüþen Celalettin Gürdal gözyaþlarý içinde son sözlerini aktarýyor: "Son
konuþmamýzda bana 'Kendinize iyi bakýn, Allah'a
emanet olun. Ben köye bayraklarla geleceðim.
Sen çok asabisin, o yüzden beni getirecek komutanlara sert davranma.
Ben oraya bayraða sarýlý olarak geleceðime eminim. Hakkýný helal et' dedi.
O an ne söyleyeceðimi þaþýrmýþtým".
(Þahadet tarihi: Ekim 2007)

j
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BABA, BUGÜNLERDE
TELEVÝZYON ÝZLEMEYÝN
Yozgat merkeze baðlý Buzacýoðlu köyünden
Lokman Eker, Hakkari Yüksekova'daki Daðlýca
Piyade Taburu'na Kuzey Irak'tan sýnýrý geçen teröristlerce düzenlenen saldýrýda þehit düþtü.
Terhisine bir hafta kala þehid düþen Eker'in, babasýna son sözleri: "Baba bugünlerde televizyon
izlemeyin" oldu.
(Þahadet Tarihi: 2007)
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Neslindeki geçmiþ þühedanýn adedinden
Toprak utanýr belki rakamlar utanýrken
Ön safta koþar ilk ölü þevkiyle ölürsün
Arzýn yaþayanlardaki zevkiyle ölürsün
Erkekçe asilane kerimane ölürsün
Þöhretlere destanlara bigâne ölürsün
Tarihe girersin de bilinmez nedir ismin
Tarihi yaparsýn gene efsanedir ismin
Yoktur yerin üstünde omuzlarda cenazen
Yoktur yerin altýnda bakiyen bile bazen
Kabrin o da yok, varsa kýrýk bir taþý yoktur
Nâþýn gibidir, gövdesi yoktur, baþý yoktur!
Mithat Cemal Kuntay
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BUGÜN DE ÖLMEDÝM ANNEM
Þýrnak'ýn kuzeyindeki Bestler Bölgesi Dereler Mevkii'nde PKK'lý teröristlerle girdikleri çatýþmada þehit düþen
Jandarma Komando Uzman Çavuþ Ýsa Çiçek'in babasý: "3
gün önce telefonla konuþtuðumda teröristler için '7 tanesini yedim' dedi. Þehit olduðu çatýþmada da 11'ini yemiþ,
helal olsun O'na. Kurban Bayramý'nda bir daha ne zaman
izne geleceðini sorduðumda 'Belli olmaz, bakarsýn bir gün
bayraða sarýlý gelirim' demiþti. O gün, bugünmüþ''
Þehit Jandarma Komanda Uzman Çavuþ Ýsa Çiçek, en
son tüfekle poz verip, beyaz bez üzerine mermilerle 'Bugün
de ölmedim annem' yazýlý fotoðrafý ailesine gönderdi.
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YATAN ASKER
Yanýp, tutuþurken vatan aþkýyla,
Namusum olan ay yýldýzlý bayraða
Sahip çýktýkça, ülkemin her karýþ topraðýna
Þehit olup yatacaðým sonsuza dek bu topraklarda.
Sen hiç yattýn mý?
Topraktan yatakta
Sen hiç yattýn mý?
Yýldýzlarla bezenmiþ gök kubbe altýnda
Sen hiç yattýn mý?
Bulutlarýn oluþturduðu yorganla
Sen hiç… Hiç yattýn mý?
Büzülmüþüm yatýyorum,
Sanki ana rahminde
Soðuktan yapýþmýþ elim metale,
Tenim kalýr namlunun üzerinde.
Sen hiç yattýn mý?
Donmuþ toprakta
Sen hiç yattýn mý?
Uçsuz bucaksýz simsiyah mekân da
Sen hiç yattýn mý?
Alaz rüzgârýn, yüzünü kamçýladýðýnda
Sen hiç… Hiç yattýn mý?
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Titrerim, korkudan deðil,
Islanmýþ, bitap bedenim.
Düþünürüm sevgiyi, yokluktan deðil,
Anadýr, babadýr, gardaþtýr, yüreðim.
Sen hiç yattýn mý?
Kan kokan toprakta
Sen hiç yattýn mý?
Etrafýný saran barut kokusun da
Sen hiç yattýn mý?
Þehit düþen arkadaþýnýn yanýnda
Sen hiç… Hiç yattýn mý?
Bayraðým namus, Vataným ana!
Allah þahidimdir, ölmekse uðruna!
Tüm þehitler gibi toprak olsa da kefenim!
Yatmazsam þehitlikte, namert oðlu namerdim.
M. Þükrü Þeker
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