
                                                 GELME EY ECEL 

               15 Temmuz, akşam saatleriydi. Küçük hastane odasında sol kolunda serum yatıyordu, 

Mehmet. Geceden beri ateşi düşmemiş, arkadaşları çareyi hastaneye getirmekte bulmuşlardı. 

Telefonun mesaj sesiyle doğruldu. Halit, bir türkü indirip atmasını istemişti. İsteğini yerine 

getirip türküyü ona gönderdi. Türkünün sözlerini dinleyince, gülümsedi. Asker adamdı ne de olsa 

bu tarz türküleri seviyordu. Sevdiği kıza, Seher Komisere, dinletecek, büyük ihtimal diye 

düşündü. Halit’in ailesi gelmişti, Diyarbakır’dan. Bugün akşam Halit ile Seher’in nişanı 

yapılacaktı. Kendisini biraz toparlarsa, geç de olsa nişana gitmeyi düşünüyordu. 

                 Mehmet’in hayatına 2008’li yıllarda İstanbul’da giriş yapmıştı Halit. Mehmet çok iyi 

hatırlıyordu. Yine vatanı korumak için yol aldıkları bir görevde rastlaşmışlardı, bu vesileyle 

yolları Ankara’da kesişen iki genç ev arkadaşı olmuşlardı birbirlerine. Halit uzun boyuna gayet 

orantılı kilosuyla, bal rengi gözleriyle esmer bir adamdı. İç dünyası cıvıl cıvıldı. Bunu dışarıya 

yansıttığı güler yüzünden ve güzelliğe odaklanan bakışlarından anlayabilirdiniz. Ev içinde sürekli 

Halit espriler yapar, yaptığı espriye kendisi gülerdi; Mehmet çoğu zaman kendi kendine 

homurdanır, bu adamla aynı çatıyı paylaşma fikrine devam etmeyi sorgulardı. Mehmet bu renkli 

arkadaşına kıyasla daha disiplinliydi. Olayları kendi aralarında danışır, tartışır, uzlaşırlardı; 

Mehmet genellikle konularda üste çıkan, dediğini haklı çıkartan birisiydi. Sinirliydi, biraz da 

agresif… Halit hep derdi “Ulan fiyakalı, bir gün ağlatmaz mıyım seni?” Mehmet’ de “ O günü 

dört gözle bekliyorum” derdi gülerek. Saçlarına erken yaşta ak düşmüştü Mehmet’in ama o bunu 

da kendi lehine çekerek karizmasına yorumluyordu.   

                  Halit’in kendi sınırlarını çerçeveleyen bir aşk vardı ki; her şey ona göre şekillenir, ona 

göre doğrulur, ona göre kendini uydururdu. O çizgi, vatan aşkıydı; o çizginin rengi, kırmızıydı. 

                  Bu çizgi öyle bir kıvrılırdı ki, İstanbul’dan Güneydoğu’ya kadar genişletirdi 

sınırlarını. Halit Diyarbakır Sur ilçesi operasyonundaki çatışmada belinden vurulmuş; gazi 

olduğu halde gazi maaşı teklifini dahi kabul etmemişti. Para, mal mülk için mi savaşmıştı? Birkaç 

kuruşla mı ödüllendirilmek istiyordu? Hayır, hayır, onun arzusu kesinlikle bu değildi. O Allah 

için, vatan için, halkın refahı için çarpışmıştı, canını ortaya koymuştu. Gazilik onu tatmin etmeye 

yetmiyordu, içindeki bu beklentiyi ancak şehitlik mertebesi doldurabilirdi. Şehitlik sevdası 

yüreğinde sönmeyen bir ateş gibiydi. Gözü şehitlikteydi ve geride kimseyi bırakmak istemediği 

için evlenmemişti. Ne zaman Seher’i görmüş, o zaman vazgeçmişti kararından.  

                Zihnine akın eden bu düşüncelerden kendini kurtarmaya çalışırken baş ağrısı, 



şiddetlenmişti; elimi, yüzümü yıkasam iyi olur diye düşündü. Yatağında doğruldu, hastanenin 

küçük televizyonunda kulağına misafir olan kelimeler sıralandı korkunç manayı oluşturarak: 

Türkiye Cumhuriyeti bir darbeyle karşı karşıyaydı. Damarlarında akan kan sinirle yüzüne 

tırmandı, kızarmıştı öfkeden. 

                Evet, yine bir darbe girişimi, Türkiye’yi bölmek isteyen güruhların oyunlarından bir 

tanesi daha sahnedeydi.  Fırtınalar koptu yüreğinden, kolundan serumu çekip, attı. Kalbinde atan 

cesaret atışları, adımlarına karıştı, bastığı topraklara aktı bu cesaret. Bir anda kendini evde buldu. 

Bir yandan Halit'e ulaşmaya çalışıyor, bir yandan görev yerine gitmek için hazırlanıyordu. 

                İl Emniyet Müdürlüğüne ulaştı, gördükleri şu şekilde hafızasına kazınmıştı: Yaşına 

rağmen yiğitliğinden ödün vermeyen dedeler, evlatlarını da verdikleri bu vatana kendilerini de 

adamak isteyen nineler, yeni filizlenen zihinlerine ‘gencim, vazifem bu değildir’ düşüncesi hiç 

uğramamış gençler, yavrusunun kokusunu son kezmiş gibi içine çeken babalar… O mekâna hayat 

kazandıran bu koca yürekli sıfatlardı. 

                  Gözleri kararmış haçlı ordusu, hiç bakmadan etrafına ateş saçıyor; genç yaşlı 

dinlemeden direnen millet, göğsünü bihakkın siper ediyordu. İnsan kılığına girmiş, ete kemiğe 

bürünmüş şeytanlar vatanın en kutsal görevini, askerliği, kendilerine layık görmüşlerdi. Allah’ın 

yaratma sanatının birer eseri olan gökteki o güzelim yıldızları çalmış, hatta rütbedir diyerek 

omuzlarına takmışlardı. Yaratanın Bakara suresinde bahsettiği gibi görmeyen, işitmeyen, 

düşünemeyen insanlardı, onlar. Başlarındaki akbabaya o kadar inanmışlardı ki, kendi kanlarından 

insanlara silah tutuyorlardı. 

                ’Bilmez misiniz biz cihat için doğmuşuz. Bu vatan için asılmışız da kesilmişiz de. 

Vatan bizde namustur. Sizin silahınız var, bizim imanımız; sizin tankınız var, bizim vatan 

aşkımız.’’ diye bağırdı, Mehmet. Sonra gençlere dönerek ’Ben tankın başındaki haini vuracağım. 

Siz de hemen tanka çıkın.’’ Tarih yazıldı o gün. O gece silah tutmaktan elleri kabardı. Telefonu 

hiç susmadı ama beklediği can dostu Halit aramamıştı. Bunun yanında tepelerinde alev kusan 

ölüm makinalarının sesi, onun daha da ürpermesine neden oluyordu. 

                 Sabaha kadar uğraştılar hainlerle. Nelere şahit oldu o gece Ankara ve payitahtı 

İstanbul. Milletin meclisi dahi bombalardan nasibini aldı. Aklı Halit’te, kalbinde endişe. Öldü mü 

kaldı mı? Haber yok. Telefonu kapalıydı ulaşamıyordu. Halit’i bulmak için Gölbaşına geçti. 

Halit, orda da yok. Halit’in babası da haber bekliyordu kendisinden. Tek tek hastaneleri dolaştı. 

Ölenlere bakıyor; hepsi ayrı bir güzellikte yatıyorlar misk-i amber kokulu kızıl kanların içinde, 



‘şehit mi düştün asker, cennet kokuyor her yer?’ ‘diye haykırarak Halit’i arıyordu. Ümitsizliğe 

düşüyordu yavaş yavaş. Girdiği her hastanede şehit arkadaşlarını gördü. Gözlerini arş-ı alaya 

cevirmişler gülümsüyorlardı. ’Kime gülüyorsunuz?’’ diyecek oldu. ’Şehit tahtında RABBE 

gülümser’ ‘adlı ezgi geldi aklına sonra. RABBE gülümsüyorlardı gerçekten de. 

                 Kendisine ‘Halit’i gerçekten hastanede bulmak istiyor muyum? ’diye sordu bir an. 

Adli tıpa geçti yorgun düşmüş gövdesini, sürükleyerek. Görevli “tanınacak halde değil 

buradakiler” diye uyardı. Kendince iyilik yapıyordu gariban. Ama ‘’Tanırım ben arkadaşımı’’ 

dedi ve daldı içeriye. Biri çarptı gözüne. Kolu başka yerde,  bacağı başka yerde. Kim olduğu belli 

değildi. İçine bir kurt düştü. Hemen adli tıp işlemlerinin başlatılmasını sağladı. Babasına haber 

verildi, gelmesi için. Babasından kan örneği alındı. Tam üç gün “Allah’ım ne olur o olmasın.” 

diyerek ama her gün daha da azalan bir umutla bekledi. Çok arkadaşı şehit olmuştu kollarında. 

Ama bu sefer ki farklıydı. Zaman geçtikçe artıyordu acısı. Her saniye, Çin işkencesindeki su 

damlaları misali kafasının içinde yankı yapıyordu onlarca kez. ”Halit! Halit! Halit!” diyerek…  

Üçüncü günün sonunda gelen haber kanattı yüreğini. Kafasını eğdi. Gözlerini sımsıkı kapattı. 

İçinde kaynayan intikam arzusuyla tırnaklarını, etine batırdı önce. O an ne yaptığının idrakine 

varmadan koşmaya başladı. Eve attı kendisini. Kapıdan girer girmez duvardaki fotoğraf çarptı 

gözüne. Geçen yıl havaalanında çekilmişlerdi. Olduğu yere çöktü. “Elimi kolumu kırdın Halit! 

Nefesimi kestin ulan! “ dedi gözlerindeki yaşları tutamayarak. Ağlatacağım demişti. Sözünde de 

dururdu ya. Kardeş acısını da tattırmıştı işte. 

              Halit’in ailesinin yanına gitti. Halit’ten haberleri yoktu. Bir an en yakın dostunun şehit 

olduğunu değil de ailesine nasıl söyleyeceğini düşündü. ‘’Onu çok zor şartlarda yetiştirip 

büyüttüm. Öyle ki okula giderken, yeni ayakkabı ya da yeni bir önlük bile alamadık ona. Bütün 

zorluklara göğüs gelerek buralara geldi. Nişanlanacaktı.’’ diyerek dövünen annesine, nasıl 

söyleyecekti o elleri öpülesi Emine Teyzeye? Nasıl söyleyecekti, yavrun bir kuşun kanatlarında 

cennete uçtu diye? Daha 14 Temmuz sabahı çocuklarını Diyarbakır’dan görmeye gelmişlerdi, 

doyasıya hasret bile giderememişlerdi. Söyleyemedi, yutkundu, kelimeler boğazına dizildi, 

‘’anlayamamışlar’’ dedi. Ama bir kardeşi vardı, dostunun. Koca yürekli bir çocuk, tıpkı abisi 

gibi, o anlardı her şeyi. Ona söyleyebildi bakışlarıyla. Emine annenin ‘’Gelinim, Seher’im nerede 

evden beraber ayrıldılar?’’ diyen sesi kulaklarından gitmiyordu. 

             Bir haber daha, ardından tekrar bir yıkılış… Komiser Seher, Halit’in sözlüsü, aynı 

vatanın toprağına, aynı zaman diliminde, aynı amaçla ruhunu teslim etmişti; sevdiğiyle omuz 



omuza, F-16 uçaklarının attığı bombalarla. Ya Rabbi, bu nasıl tutunuştur, bu nasıl bir sevdadır? 

Ölüm anında dahi kenetlenen kalplerin aşkını toprağa emanet etmek onun için hem çok onurlu 

hem de çok elem vericiydi. Acaba onların bedenlerinin ayrılışı ne denli zor gelmişti ikisine?      

Gözleri, birbirlerine bakarken mi kapanmıştı; acı, buruk bir gülümsemeyle mi son nefeslerini 

vermişlerdi? Mehmet’in içi burkulmuştu. Kaderin cilvesini fark edemeden; kurdukları evlilik 

hayalleri de bedenleriyle toprağa karışmıştı. Acaba Halit sezmiş miydi bunu? Onun için mi bu 

türküyü istemişti? 

                 ‘’Bu gece düşlerim dehşetli güzel 

                   Uzak dur bu gece gelme ey ecel’’ 

Mevlâna Celalettin Rumi’nin dediği gibi ölüm, düğün gecesi olmuştu ikisine. Uzak durmadı, tam 

da o gece geldi ecel. Halit ona şehit olacağını haber vermişti de o anlamamıştı. Ama o emindi ki 

onların nikâhı melekler tarafından şehadete kıyılmıştı. Göktekiler ve yerdekiler şahitti 

nikâhlarına, tekrar düşündü. Bundan daha güzel şey var mıydı?  

            Ev arkadaşı, sadece ev arkadaşı değil, can yoldaşı gitti. Alışmak mı çok zor. Ama Allah 

bir kapıyı kapatır, diğer kapıyı açar; bir dostu alır başka bir dost verir. Halit’in kardeşi artık 

Mehmet’le kalacaktı. Kendilerinden bir parça veren iki yürek aynı acıyla, birbirini teselli 

ediyordu.   

15 Temmuz, fedakârlık kalemiyle tarihe adını yazdıran yiğitlerin günüdür. 

15 Temmuz, küçücük yüreklerinde kocaman sevdalar taşıyan yiğitlerin, günüdür. 

15 Temmuz, bir evladın annesinden canını feda etmek için izin istediği gündür. 

15 Temmuz, bir babanın evladını yetim bırakacağı için ondan özür dilediği gündür. 

15 Temmuz, elli beş yıldır sönmemiş hain bir ateşe, tekrar su döktüğümüz gündür. 

15 Temmuz, ebed- ül abada kanlarıyla yol çizenlerin günüdür. 

15 Temmuz, bir darbe girişimi değil, yeni bir başlangıcın tarihidir. 

''Ey toprak! Övün göğe karşı. O şehitler ki senin bağrında yatıyor...''  

 Allah hepsinden razı olsun. 

 HALİT GÜLSER anısına… 


