HALKIN YAZDIĞI DESTAN:
“Şehit Şiirleri”
“Halkım kendi yazar kendi söyler bu destanı
Dut yemiş bülbül gibi susar medya aydını ”
Rıza Filizok

Hazırlayan: Aykut ŞEHİR

ŞEHİDİ UĞURLARKEN
Yine bugün…
Alabildiğine sevdalı esiyor rüzgâr,
Esebildiğince deli.
Yağmur bardaktan boşalırcasına
Dolu, dolu...
Buram, buram kokuyor toprak.
Hüzünler yaprak yaprak
Bugün;
Bütün çiçekler mahzun,
Yapraklar yeşilliğince ürkek şimdi.
***
Artık bulutlar özlem yüklü,
Yürek yeni hasretlere gebe.
Eritmedi Mehmedim,
Eritemedi hasreti, üşüyen yüreğinde.
Belki bu son çıkışıydı evden,
Anacığını son öpüşüydü;
Son sarılışıydı babasına belki de.
***
Bir damla düştü toprağa
Bir kan aktı inceden ince
Bir kan aktı sıcak mı sıcak.
Bir el sarıldı bayrağa
Şehit, şehit koktu topraklar,
Çiçekler şehit, şehit açtı
Şehit, şehit yeşillendi yapraklar.
***

O...Ölümün en kutsalını seçmişti
En delikanlısını sevdanın.
En güzeli için dövüşmüştü bayrağın
En şereflisi için davanın.
***
Dedim ya...
Düğünü var Memedimin birazdan
Görür gibiyim saf, saf olduklarını Meleklerin
Görür gibiyim...
Salih Çelik- Ümraniye

Öl de ölelim.
Güneydoğuda çatışma 3 Asker şehit,
Kanı yerde kalmayacak.
Güneş cehennem ateşi,
Yağmur kaynar kazanlardan başıma.
Mayına çarpan askeri araçta 5 Asker Şehit.
Kanı yerde kalmayacak.
Toprak alev alev,
Parçalanıyor bedenim.
Teröristlerin açtığı ateş sonucu 7 Asker Şehit,
Kanı yerde kalmayacak.
Kurşun aydınlıkta yol alıyor,
Beyin hücrelerim paramparça.
Günler yay gerildikçe geriliyor,
Haberler ok düştükçe yürekler vuruluyor.
22 yıl,
Koskoca 22 yıldır aynı girdap,
Döndükçe dönüyor.
Karanlığın labirentleri her seferinde başa çıkıyor.
Teypte unutulmuş bir kaset:
KANI YERDE KALMAYACAK.
Geç bunları anam babam geç.
Sen Bilim adamlarını toplayabildin mi?
Kevgir gibi sınırları nasıl kapatırım diye sordun mu?
Toprak yolları asfalt yapabildin mi?

Gümrüklerde rüşveti önleyebildin mi?
22 yılda Çin seddi çekilirdi başlansaydı.
22 yılda Kanallar göl olurdu su tutulsaydı.
22 yılda uçurumlar ova olurdu çöpler planlansaydı.
22 yılda mezralar köy, köyler kent olurdu el atılsaydı.
22 yılda mazot depolarında kaçak giren silahlardan,
demire dönerdi toprak yollar yakalanıp eritilseydi.
Sınırda Mehmedim Şehit,
Meskûn mahalde Polisim,
Sokağında gelinlik kızım,
Beşiğinde bebeğim.
Kimi gecelerde kar beyazı ay,
Kimi gündüzlerde alev sarısı güneş,
eğilip öpüyor alnından taze fidanlarımın.
Ateş ocağımıza düştü paşam,
Kabristanlar gül bahçesi,
Hanelerimiz yangın yerine döndü.
22 yıl daha beklemeye sabır kalmadı Paşam,
30 bini verdik boy boy,
Dizsek sınıra Kaleler olurdu.
Anaların yüreği pürçek pürçek kan kırmızı,
Babalar kan kusuyor, kızılcık şerbeti içtik diyor.
Tedbir Paşam tedbir.
Kalan milyonlar emrinde,
Gel de gelelim,
Öl de ölelim.
Yeter ki;
Ne Mehmedim toprağa düşsün,
Ne de kanını yağmurlar yıkasın.

Yıl: 2006
İshak Özlü

ŞEHİT ANASI

Dün gece yavrumu rüyamda gördüm
Yün çorap istedi o sabah ördüm
Zarfa Şırnak yazıp postaya verdim
Askerin anası erinmez imiş
Yanası yanası ciğer yanası
Yansa da ağlamaz şehit anası
Ananın yaktığı asker kınası
Kıyamete kadar silinmez imiş
Zamanı tez geçti üç ay kalmıştı
Kuşkunun yerini umut almıştı
Cansız hayalim diye resim salmıştı
Belkide gidip de gelinmez imiş
Soğukmuş oralar her taraf karmış
Dağlar amansızmış, yolları darmış
Bastığı yerde de bir mayın varmış
Toprağa basarken bilinmez imiş
Nöbete giderken gününü saymış
Az değil uz değil tam on dört aymış
O gece görmedik bir yıldız kaymış
Yıldız sahibine görünmez imiş
Al kanları beyaz kara dökülmüş
Kol kopmuş yavrumun topuk sökülmüş
Duydum ki ciğerim ölürken gülmüş
Hâlbuki ölürken gülünmez imiş
KAMİL ABALIOĞLU- Kırıkkale

ŞEHİT ve ANA
“Yirmi bir yaşımda, bıraktım seni
Doymadım yaşıma, kıydılar bana.
Ellerim al kına, gözlerimde kan
Vurdular oğlunu, vurdular Ana.”
Yirmi bir yaşında, ana kuzusu
Doymadı yaşına, yiğit Mehmedim.

Elleri al kına, gözlerinde kan
Sana nasıl kıydılar, Aslan Mehmedim.
“Ben senin vatana, bir armağanın
Vuruldum, bedenim bulandı kana.
Gelirken tezkere, biten şafağın
Sabahı dolmadan vurdular Ana.”
Sen benim vatana bir armağanım
Vuruldun, yüreğim bulandı kana
Gelirken tezkeren, biten şafağın
Sabahı dolmadan, kıydılar sana.
“Tabutum üstünde, al bayrağımla
Helal et hakkını, sütünü; Ana.
Bedeni bırakıp, aziz vatana
Bir güzel diyara, gidiyom Ana.”
Tabutun üstünde al bayrağına
Sütüm de, hakkım da; helaldir oğul.
Bedenin emanet, aziz vatana
Gittiğin diyarda, mutlu ol oğul.
Âşık Deniz - Eylül 2005/Darıca

Mehmet Onbaşı
Vatan sağolsun dedi
Erkek gibi çarpışmaktı hayali
Ama karşısındaki kahpeydi
Bir mayın gömmüştü toprağa, elinde uzaktan kumanda
Sinmişti bir kayanın ardına
Çakal gibi
Görünce hain gözleri askeri aracı
Bastı hain elleriyle düğmeye
Sonra kıstırıp kuyruğunu, kaçtı bakmadan arkasına
Şehit oldu Mehmet Onbaşı
Gökyüzünde karşıladı onu, şehit arkadaşları
Davul zurnayla yolcu etmişti yoksul babası
İçine batıyordu, yeter miydi ki harçlığı
Ve kınalar yakmıştı anası ellerine
Bir de yün çorap örmüştü, üşüme oralarda gözüm, demişti

Al kanlara bürülü geldi gözüsü, al bayrağa sarılı
Vatan sağolsun dedi babası
Nasırlı elleriyle sildi gözyaşlarını
Bir oğlum daha var onu da büyütüp gönderirim dedi anası
Bağrı yanık, şerefli Türk anası
Vatan sağolsun dedi, şehit oldu Mehmet Onbaşı
Ama bilir misiniz, bu vatanın Antalya’sını hiç görmemişti Mehmet
Bodrum’u televizyonlardan duymuştu
Mankenlerle artistler gidermiş oralara derdi
Uludağ bir dağ idi onun için, köyün üstündeki dağ gibi
Hiç sevgilisi de olmadı Mehmedin
Karşı köyde bir kız görmüş, yüreği pır pır etmişti bir keresinde
Ayda beş sevgili değiştirirken birileri bu vatanda
Vatan sağolsun dedi şehit oldu Mehmet, hiç sevgilisi olmadan
Bir sorum olacak sizlere, yalılarında viski içen beyler
İğrenç suratlı dönmeleri dinlerken, masalarında tabak kıran beyler
Sizler ne yaptınız bu vatan için
Unuttunuz Mehmetlerin analarını
Cumartesi annelerini manşet yaptınız
Ama binlerce Mehmet Onbaşı var bu vatanda
En son hain geberene kadar şehit olacak Mehmet Onbaşılar
Ama şehit haberlerini duymayacaksınız siz
Yoğunsunuz ya çok, bu vatanda ya bir defilede ya bir kokteylde
olacaksınız
Kemal Yörük

ŞEHİT ANNESİ
Uyanma annem dertleşelim seninle
uykunun arasında
ağlama artık ne olursun
gözyaşların kurudu göz pınarlarında
şehit düşen bir ben değilim
bu vatan uğruna
nice gençler kattı kanını toprağına suyuna
makberimdeki gül düşmana silahım
mermim ise yaprakları
korkar anne düşman
gülümün rengi onların yüreğinin kanı
hiç kimse vermez anne

canını verse de bu vatanı
ağlama annem kurusun gözlerindeki pınar
yağmur olsa kuru topraklar kanar
Bir gün hesap verecek annem
bizi yakan kör kurşunlar
inmeyecek bayrağım gökyüzünden
dalgalanacak dalga dalga
okşayacak rüzgâr ılık ılık bayrağımı
anneciğim senin okşadığın gibi
nasıl okşardın saçlarımı
ağıt yakma annem ağıt yakma peşimden
ruhum ter olur boşanır gökyüzünden
üzülme annem ağlama
ben uykularında geleceğim ziyarete sana
buse konduracağım o ıslak yanaklarına
sarılacağım boynuna
sen Türk milletinin başının tacısın
övün şehit oğlunla
en güzel varlığını verdin
sen bu vatana
bayram geliyor anne
arife gecesi geleceğim
öpüp ellerini koyacağım anlıma
hakkını helal et diyeceğim annem
biliyorum helal kuzum diyeceksin ak sütüm sana
ağlama annem ağlama
rüyalarında da olsa geleceğim sana
ruhum dolaşacak baba ocağında
yavrunun teninin kokularını duyacaksın
uykularının arasında
uyanınca anlat oğlunun geldiğini
ak saçlı babama
Ahiretten selam söyledi de
şehit oğlun sana
bir daha ağlama annem dayanamam
inci gibi akan gözyaşlarına
mürvetimi görmek isterdin
dizlerinde dururdu başım
annem mürvetim ŞEHIT yazısıyla
yazılmış mezar taşım
22.7.97 (şehit Ahmet Karaca)
İzmit ( amcaoğlu)
Hanife Karaca

ANNEM' E
Bir gün taşınacağım erler kolunda
Görev anında gurbet yolunda
Kapanmış yatarken bayrak altında
Karşına çıkarken ağlama annem
Ansızın bakarsın gelir bir haber
Oğlun görevde şahit olmuş derler
Bayraklar altında gelirsem eğer
Üstüme yığılıp ağlama annem
Çiçeği burnunda yirmi yaşında
Oturmuş beklerim silah başında
İsmimi okursan mezar taşında
Üstüme kapanıp ağlama annem
Gurbette ağladım döktüm gözyaşı
Son durağım olursa mezar taşı
Sizlere söyleyince sağ olsun başın
Boynunu büküp de ağlama annem
Murat İLERİGELEN
Uzm. J. Çvş.
Not: Sevgili Ailem İlk önce hepinizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum.
Bu mektup ancak ben öldükten sonra sizin elinize geçecektir. Beni
asla unutmayın. Hep kalbinizin bir köşesinde saklayın

KOMANDO OLMAK ONURUMDUR
Olur ya, bir çatışmada ölürsem,
Arkamdan yas tutmayın.
Bırakın toprağımda rahat içinde yatayım.
Bedenimden komandomu çıkarmayın,
Onlar benim onurumdur,
Ölünce kefenim olacak...

Başımdan mavi beremi çıkarmayın,
O benim şanım, şerefim olacak...
Ayağımdan botlarımı çıkarmayın,
Onlar nice yollar aşacak,
Şehit olursam Sırat köprüsünden geçecek...
Elimden tüfeğimi almayın,
O benim mezarıma sembol olacak...
Yaramın kanını silmeyin,
Ahirette hesabı sorulacak...
Göğsümden kör kurşunu çıkarmayın,
O benim madalyam olacak...

* Bu şiir, Hakkâri - Çukurca - Üzümlü Jandarma Sınır Karakolu'nda
görevliyken 12 Aralık 1993 günü saat 21.00 sıralarında bölücü eşkıya
ile yapılan silahlı çatışmada kahramanca çarpışarak şehit düşen
Mustafa oğlu, Sakarya 1972 doğumlu Jandarma Komando Onbaşı
Zekeriya Gülyaman'ın (1972/4) şahsi eşyaları içerisinden çıkmıştır.

ŞEHİT MEZARI
Bu mezar ne anlatıyor?
Her göreni ağlatıyor.
Bir fatiha oku da geç,
Burda bir şehit yatıyor.
Kurşun yedi, aktı kanı,
Vatan için verdi canı,
Bu mezarı iyi tanı,
Burda bir şehit yatıyor.
Sarıldı ağladı eşi,
Ağıt yaktı kız kardeşi,
Bir kahraman, bir er kişi,
Burda bir şehit yatıyor.
Ay yıldızlı mezar taşı,
Bir askerdi, gençti yaşı,
Kim başlattı bu savaşı?
Burda bir şehit yatıyor.
Gözyaşı döker anası,
'Oğul! Oğul! ' der babası,

Türküsü hüzün havası,
Burda bir şehit yatıyor.
Hür doğar benim milletim,
Hür yaşamak tek niyetim,
Karısı dul, oğlu yetim,
Burda bir şehit yatıyor.
Zeki der ki: Dünya fâni,
Bin yaşında kim var, hani?
Rahmet olsun gani gani,
Burda bir şehit yatıyor.
Zeki çalar

ŞEHİT OLURSAM...
Ben şehit olursam, söyleyin anama ağlamasın,
Feryat figan edip de kalbini dağlamasın,
Sakın, başına karalar bağlamasın, bağlamasın,
Ben şehit olursam, söyleyin anama ağlamasın.
Deyin oğlun şehit oldu ne mutlu ne mutlu sana,
Allah yolunda öldürülene ölü demeyin sakın ha,
Bin canım olsa feda olsun bu cennet vatanıma,
Ben şehit olursam, söyleyin anama ağlamasın.
Ey sevdiklerim, sakın ağlamayın beni üzmeyin,
Dostlarım o bayrağı için kanlara bulandı deyin,
Cansız bedenime bakıp da tebessümler eyleyin,
Ben şehit olursam, söyleyin anama ağlamasın.
Bildiğiniz bütün duaları okuyun ha, okuyun bana,
Vatan sevgisi imandan, canım kurban vatanıma,
Şehitlik kolay değil, yalvarırım beni Yaratan'ıma,
Ben şehit olursam, söyleyin anama ağlamasın...
Yusuf Önder Bahçeci

Birleşsin tüm kalemler
Bizler zaafa düşüp milletçe bölünürsek
Daha çok şehit verir, ardı sıra yanarız
Kandırılmış beyinle dağlara salınırsak
Daha çok şehit verir ardı sıra yanarız
Hani Çanakkale’de tek vücut olmuş millet
Hani bu Sakarya’da çok zorda kalmış millet
Hani vatanı için cephede ölmüş millet
Daha çok şehit verir ardı sıra yanarız
Bir ülkenin kaderi yabancıda oldukça
İktidar olma hırsı yüreklere doldukça
Paranın cazibesi akıllara saldıkça
Daha çok şehit verir ardı sıra yanarız
Yok olursa yürekte insanlığa sevgiler
Hiç hak etmeyenlere yapılırsa övgüler
Millet değerlerine söylenirse sövgüler
Daha çok şehit verir ardı sıra yanarız
Anadolu salınmış karanlık ufuklara
İcazet almak için giden var uzaklara
Atılırsa bu millet kurulan tuzaklara
Daha çok şehit verir ardı sıra yanarız
Artık yeter de halkım artık mücadele et
Kalmıyor yüreklerde insanlık ve şahsiyet
Akan şehit kanından yapılırsa siyaset
Daha çok şehit verir ardı sıra yanarız
Bu vatana, millete verilsin tüm selamlar
Bitsin artık vatanda zulümler ve elemler
Şimdi bu vatan için birleşmezse kalemler
Daha çok şehit verir ardı sıra yanarız
İbrahim Coşar

ŞEHİT VERİR ANALAR
Gözü gibi bakıp emek verirler
Sütüyle besleyip yetiştirirler
Bir kızı severse layık görürler
Çocuğunu seven garip analar
Vatanına şehit verir analar
Helalliği alır gider askere
Yüreğinden yemin eder bir kere
Sevinç ile bekler iken teskere
Çocuğunu seven garip analar
Vatanına şehit verir analar
Asker ocağında nöbet tutarlar
Postal ayağında volta atarlar
Vatan için siper alır yatarlar
Çocuğunu seven garip analar
Vatanına şehit verir analar
Nara ata ata çıkarlar dağa
Gencecik bedeni girer toprağa
Kör kurşunla vurur PKK ağa
Çocuğunu seven garip analar
Vatanına şehit verir analar
Mesken etmiş kayaları dağları
Talan etmiş kasabayı köyleri
Yerde kalmaz şehitlerin kanları
Çocuğunu seven garip analar
Vatanına şehit verir analar
Seher Atan

ŞEHİT ANASI
Sen hiç ana oldun mu?
oldun mu bir de şehit anası?
Aslanlar gibi büyütüp
asker ettiğin,
yolunu gözlediğin oğul.
Burnunda buram buram kokusu,
yavuklu ettiğin, teskere beklediğin,
vatana feda dediğin,

şehit verdiğin oğul.
Sen hiç ana oldun mu,
oldun mu bir de şehit anası?
Düştü mü uykularına karabasan,
gündüzün zindan, gecen zindan?
Ateştir düştüğü yeri yakan.
Yiğitler ölmese, olmasaydı şehit,
ne olurdu bu vatan?
Son ziyaretimde,
dikildi; sanki bir küheylân,
anam, anam, dedi 'ANAM! '.
Yediveren gülü dikte,
geldiğinde buket sunayım sana,
yavukluma selâm,
babamı çok özledim,
benim için öp dedi.
Kükredi aslanlar gibi,
rüzgâr oldu bulut oldu,
ben gene gelirim dedi kayboldu.
Sen hiç ana oldun mu,
oldun mu bir de şehit anası?
Ölmedi!
O şehit; yaşıyor ananın bir tanesi.
Kör talih, kör kurşun,
çatışmadaydı terhis olacağı gün.
Yandım anam dedi, duydum sesini,
gülümsedi şöyle bir, gösterdi gamzesini,
feryâdım arşa erdi, vuruldu oğul dedim.
Babası! Kes sesini, hayıra yor dedi,
Dedim kurşun, dedim kurşun,
son günde buldu adresini.
Dedim oğul, dedi anam, dedim adam,
işte karşımda duruyor, vuruldu oğul.
Analık bu ya malûm oldu ayan beyan,
dedi anam; dedim oğul, dedi anam.
Sen hiç ana oldun mu,
oldun mu bir de şehit anası?
O bir ateş, o bir kor, o bir yürek yarası.
Bu feryâdı iyi tanı,
O; o bir şehit anası, o bir şehit ANASI.
Bu şiirin hikâyesi:
Şehit annelerine.
Bu şiirimi bir gün şehitleri anma gününde, televizyondan
seyrettiğim bir mezarlık ziyaretinde annelerin o feryâtları o göz
yaşlarının etkisi ile Almanya da yazdım .
Erdoğan Dansuk 6, 4, 2007 – Almanya

ŞEHİT MEHMETÇİĞİN SON VEDASI
Askerdir vatana özgürlük veren
Tek odur üstünde sarsılmaz güven
Nasıl korunur ki onsuz bu vatan
Unutma “Şehittir” uğrunda yatan
Askerlik dediğin nedir ki ana
Bu vatan muhtaçtır şehit kanına
Bu güzel haberim gelirse sana
Şehittir bu yavrun sakın ağlama
Öpüp de yolladın beni o günde
Yalnız hasretin var şimdi gözümde
Vatana şehit et oğlumu diye
Bir dua gezerdi senin dilinde
Ana elbisemi giydiğim anda
Her şeyim bir yanda; Vatan bir yanda
Gözüme hiç bir şey gelmez o anda
Nasılsa sen varsın Cennet mekânda
Vatan korunacak diye ant içtik
Ümidi yuvadan sizlerden kestik
Allah’ım şehitlik göster diyerek
Büyük bir istekle dualar ettik
Bu din, bu namus, vatan uğruna
Canım feda olsun bunlar yoluna
Ve şehit haberim gelince sana
Unutma duanı hatırla ana
Ana bu elbise zaten kefenim
Peşinen giymişti bunu bedenim
Bir daha görmezse seni gözlerim
Hakkını helâl et bu son dileğim
Şahit ararsalar şehitliğime
İsmim yazılmıştır demir künyeme
Bu sual kabrimde verildiğinde
Şehitliğimdir şahit şehitliğime
Talihsiz değilsin şanslısın ana
Ağlama ne olur gururlansana
Beni doğurdun da şehit oldum ya
İnan minnettarım babamla sana

Şehitler adına son dilek ana
Devlet babamıza iletir misin
Sarhoşun, ayyaşın peşinden ana
Şehit diyenlere izin vermesin
Odamda duvara resmim asılsın
Altına şehittir diye yazılsın
Bazen yaşlansa da ana gözlerin
Gururla o cansız yavruna baksın
İsmini koysunlar Şehit Anası
Babama desinler Şehit Babası
Asker evladının son hatırası
Şehit Mehmetçiğin bu son vedası
Dağlarda Şehit Düşen Arkadaşım Coşkun Davulcu' ve Tüm
Şehitler Anısına (1993)
Fikri Özkan

ŞEHİT MEHMEDİM
Canımdan can verdiğim
Bin bir emekle büyüttüğüm
Yurda asker yetiştirdiğim
Sevgili yavrum nerdesin.
Gül kokulu güzel yavrum
Sana feda olsun canım
Sen canımdan hep bir candın
Sevgili yavrum nerdesin
Askerliğin tamam oldu
Hala evine dönmedin
Seninki fazla uzadı
Söyle Mehmedim nerdesin
Kahpe kurşunla vurdular
Seni elimden aldılar
Hainler, zalimler acımadılar
Şehit Mehmedim nerdesin
Mezarında şehit yazar

Buna dayanır mı canlar
Ana yüreğim kan ağlar
Şehit Mehmedim nerdesin.
Bu gün anneler günüdür.
Yüreğim hasret doludur
Acın ateşten bir kordur
Sevgili yavrum nerdesin
Annen seni nerede bulsun.
Acıları artık son bulsun
Toprak bana da ev olsun
Şehit Mehmedim nerdesin
Sevgili yavrum nerdesin.
Emine Güllüoğlu

ŞEHİDİM
Yüce dağlarda şehit düşen sanki benim,
Bir şehit haberi duysam titrer bedenim!
Tüylerim ürperir, diken diken olur tenim!
Seni andıkça yaşlarla dolar gözlerim şehidim.
Adın anıldı sabahlara dek radyodan,
dediler; ''Şehit düştü, filan oğlu filan! ''
O sesi hatırladığım her sefer, her an!
Gözlerim! Gözlerim yaşlarla dolar şehidim!
Hayat ile ölüm arası o dehşetli anı,
Sıcacık bedeninden akan tertemiz kanı,
Geride bıraktığın iki taze fidanı!
Düşündükçe yaşlarla dolar gözlerim şehidim.
Sen hain bir çatışmada şehit düştün,
Nasibin varmış, şahadet şerbetini içtin!
Makamların en güzeline, şereflisine eriştin!
Seni andıkça yaşlarla dolar gözlerim şehidim.
Abdullah Gürbüz
Bu şiirin Hikâyesi: İkamet ettiğim ilçenin bir köşesinde tarihi bir
pınar var. Ben içme suyumu bu pınardan tedarik ediyorum.
Bir gün yine su doldurmak için bu pınara gitmiştim. otomobilim’in
radyosu da açık ve müzik yayını yapıyor. Bir ara müzik kesildi ve

şöyle bir Haber geçti: ''Kırbaşı Nahiyesi'nden Falan falanın oğlu
onbaşı Mustafa BOZKURT, teröristlerle girilen bir çatışmada şehit
olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine de sabrı
cemil niyaz ederiz.'' İşte, her onbeş dakikada bir tekrar edilen bu
haber beni bir anda bulunduğum yerden alıp başka yerlere götürdü.
Daha sonra şehit kardeşimiz ile ilgili detaylı bilgileride elde ederek,
içimden gelen bu değersiz satırları o na ithafen kaleme aldım. Bu
şiir Ankara İli'nin, Beypazarı İlçesi'ne bağlı Kırbaşı Nahiyesi'den
1998 Yılında Şehit olan Mustafa BOZKURT'a ithafen yazılmıştır.

ŞEHİTTEN ANASINA
Al bayrağı tabutuma sardılar
Makberimi kazma kürek kazdılar
Endamımı mezara da koydular
Vatan için şehit olan Mehmedim
Genç yaşımda yardan ayrı koydular
Yavrularım yetim kaldı ağlarlar
Anam bacım karaları bağlarlar
Bayrak için şehit olan Mehmedim
Mezar taşı dik duruyor başımda
Şehit oldum bu gencecik yaşımda
Vatan Millet Bayrak Dinim yolunda
Türklük için şehit olan Mehmedim
M.Tamer Altıparmak
Gaziantep

Terör! Yeter!
Kaçıncı sarsıcı yapay afetsin? !
Kaçıncı yıkıcı ağır darbesin? !
Kaçıncı hüzün kaynağısın? !
Kaçıncı acılı kahredişsin? !

Hangi dış güçlerin beslediğisin? !
Hangi yanlış politikaların sonucusun? !
Hangi sorumsuzluğun vebalisin? !
Hangi ihanetin acımasız ürünüsün? !
Yetmedi mi garibanları canavarlaştırdığın? !
Yetmedi mi kardeşi kardeşe vurdurduğun?
Yetmedi mi gaddarca kana susadığın? !
Yetmedi mi halkıma kan ağlattığın? !
Terör! Yeter! Çek elini bayrağımdan! ! !
Terör! Yeter! Çek elini toprağımdan! ! !
Terör! Yeter! Çek elini insanımdan! ! !
Terör! Yeter! Çek elini vatanımdan! ! !
Funda Gülseven

Türk Askerinin Teröriste Merhameti
Saatler on iki vakit gece yarısı
altımda siper üstümde ayışığı
karşıma dikildi poşulu bir delikanlı
silahımdan ateş damladı gözümden yaş
ben onu vurmasam o beni vuracaktı kardaş
boyu ben kadar simsiyahtı gözleri
her yanı kavuruyordu karanlık bir zemheri
karşımda duruyordu titriyordu elleri
silahımdan ateş damladı gözümden yaş
ben onu vurmasam o beni vuracaktı kardaş
belli ki memleketi güneydoğuydu
belli ki bir garip köylü oğluydu
biliyorum ki o kara cahilliğin kuluydu
silahımdan ateş damladı gözümden yaş
ben onu vurmasam o beni vuracaktı kardaş
hedefim taş değil bir insandı
onun da yüreği sevdası vardı
tetiğe basarken yüreğim sızladı
silahımdan ateş damladı gözümden yaş
ben onu vurmasam o beni vuracaktı kardaş

elbette yolunu gözleyen vardır
anası babası kardaşı vardır
kim bilir yuvası yavrusu vardır
silahımdan ateş damladı gözümden yaş
ben onu vurmasam o beni vuracaktı kardaş
annemi düşündüm ona da yaman ağlardı annesi
sevdiğimi düşündüm taş olurdu sevdiğinin yüreği
yere düşerken duruyordu elinde yârinin al mendili
silahımdan ateş damladı gözümden yaş
ben onu vurmasam o beni vuracaktı kardaş
belli ki o cahilliğinin kurbanı
kimse sormadı belki nedir diye halını
düşman belliyor aynı topraktan kardaşını
silahımdan ateş damladı gözümden yaş
ben onu vurmasam o beni vuracaktı kardaş
Fatih Çınar

Gümüşhane'ye bağlı Çamlıköy Hasandağı Mevkii’nde devriye gezen
jandarma ekiplerine bir grup teröristin açtığı ateşle er Basri Aslan
şehit oldu, Erzurumlu Muhammet Karaman ise yaralandı.
Dün sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen saldırıdan sonra
başlatılan operasyonda 4 terörist öldürüldü. Denizlili jandarma
komando er Basri Aslan için, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı
bahçesinde düzenlenen törende Giresun Jandarma Bölge Komutanı
Tuğgeneral Dursun Ali Karaduman bir konuşma yaptı. Karaduman
daha sonra "18 Ocak’ta Diyarbakır Lice’de şehit olan Jandarma
Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın için yazılmış bir
şiiri okumadan geçemeyeceğim" dedi:

Şehidin Ağıdı
Ey koca dünya, ben de öldüm
Belli ki hiçbirinizin haberi yok
Hem de Dink’ten sadece bir gün önce
Ama sen ne duydun, ne gördün, ne umursadın

Ölümümden hemen sonra kameralar gelmedi oraya
Halk da toplanmadı, ellerinde karanfil ve mumlarla
Hiçbir devlet büyüğü ve Amerikalı da kınamadı ölümümü
Ve yazmadılar adımı mezar taşımdan başka hiçbir yere.

Şehidim Şehit
Anam,
Niçin ağlıyorsun?
Duymuyor musun sesimi?
Ben geldim.
Bu kalabalık neden?
Adımı söyleyenler,
Görmüyor musunuz?
Yanınızdayım ben,
Buradayım işte.
Yoksa bu,
Bu giden ben miyim?
Ben ölmedim,
Ana,
Ben yanınızdayım.
Kardeşim, eşim,
Bakın karşınızdayım.
Aşkım,
Bu kucağındaki,
Doğumunda,
Yanında olamadığım,
Çocuğum mu?
Ne kadar da güzelmiş.
Yarınlar,
Ona emanet.
Arkadaşlarım,
Sizler de buradasınız.
Tanıdığım,
Tanımadığım,
Herkes burada.
Anladım şimdi.
Ben,
Şehidim şehit.

Cengiz ÇETİK–1994- Akocak Köyü/Sorgun-Yozgat
Arkadaşım, meslektaşım 'Hüseyin Öcal' ın askerde şehit olması
nedeniyle yazdığım şiirim.
Cengiz çetik

Şehidim Ali
Bu vatan için canını feda eden kahraman şehitlerimize ve geride
yüreği yanık kalan yakınlarına ithaf olunur.
Üs bölgesi telefon çalıyor,
Tezel Binbaşım ahizeyi alıyor,
Gülperi, nişanlısı Ali'yi soruyor,
Konuşmayı patlama sesi kesiyor.
Tel beklemede, Telsiz devrede,
Mayın patlamış yakın çevrede,
Alim de çıkmış bu gün görevde,
Konuşamaz Alim yatıyor yerde.
Bir yanda Şehit Askeri,
Haber bekliyor Ali’den Gülperi,
Boşandı Binbaşımın alın teri,
Yürek susmuş dil ne demeli.
Dallıağaç Alime şehit yeri,
Karalar bağlasın Gülperi,
Giden gelir mi gayrı geri,
Allah korusun her Askeri.
İshak özlü

Dilerim Son Olsun
Ana, baba, çocuk, eş, hep gözü yaşlı,
Gönüller umulmaz acı ile yaslı, telaşlı.

Sel olmuş, gözlerden akan yaşlar,
Kasılmış bedenler, çatılmış kaşlar.
Hala eğilmemiş dimdik başlar.
Bayrağa sarılı, bir tabut gidiyor.
Bir ağıt, bir hıçkırık, yürekleri inletiyor.
Yine kör olası terör aldı yiğidi,
İşte bir yuva daha sönüyor.
Yaşamının baharında, gencecik,
Yiğidim toprağa giriyor.
Bu terör ne zaman bitecek?
Bu millet daha kaç şehit verecek?
Hasretle alev, alev yanan gönüller,
Analar, babalar hep evlat yolu bekler.
Kim bilir onları ne zaman görecekler?
Belki de hiç göremeyecekler.
Ya kocasız gelinler, babasız yetimler?
Onlara ne olacak?
Dertlerine kim çare bulacak?
Daha can yanmadan, terör son bulsun,
Dilerim bu şehit artık son olsun.
Zahide Handan Erengil

Hasan
Tutmaya kıyamadığını söylediğin ellerim,
Mezarına bir gül dikti;
Ellerimden nefret ettim Hasan!
Bakmaya kıyamazdın,
Bir çanağa düştü gözlerim!
O çanak ki içi,
Ağzına kadar kan!
Bir de annen kaldı
Benim gibi böyle,
Hiç durmadan ağlayan!
Biz artık üçe bölemiyoruz günü.
Yok, öyle bir şey;
Sabah, öğle, akşam!
Bir bütün oldu zaman
Ve tüm zamanlarda her yer kabristan!
Ha unutmadan,
Oğlun sana değil bana benzedi.
Biliyorum ki senin için
Hiç fark etmezdi.
Nasıl böbürleniyor bir duysan;

Babamın adı Hasan,
Sağ olsun vatan!
Şehit benim babam...
Şehit benim babam!
(kasım 1999)
Jale demirdöğen

Her Bayram Koşarlar Oğlum Diyerek
Özenle öperken fotoğrafını,
Gözyaşları kan olup akar yüreğe,
Gururla taşırken madalyasını,
Fırtına dar gelir dolar yüreğe.
Özenle temizler fotoğrafını,
Sarılır toprağa içini döker,
Yirmi yirmibeştir sorsanız yaşı,
Evlat acısı bu yüreği söker.
Her bayram koşup ta oğlum diyerek,
Sarılır boynuna atılır gibi,
Yanan yüreğiyle yavrum diyerek,
Şehit kervanına katılır gibi.
Vatana bayrağa can veren oğul,
Cennet diyarına gül deren oğul,
Canını sınıra tel geren oğul,
Tarihte kayıtlı ecdadı gibi.
Siz hiç taşlara sarıldınız mı?
Kanlı göz yaşlarla karıldınız mı?
Gelmeyen postaya darıldınız mı?
Bunları annesi babası bilir.
Umut Güngör

Dağdan Anama Mektup
Anam buralar soğuk dağ başı
çok etkilidir yazı kışı
biz Allah'a bıraktık işi
ama sen beni merak etme anam
şehit oldu yanımda er kişi
koptu gövdesinden başı
dedim ya biz Allah'a bıraktık işi
ama sen beni merak etme anam
tezkereyi almama kaldı bir ay
şafak dört yüz otuz sen iyi say
sabredin koçlarım dedi bize albay
ama sen beni merak etme anam
vatan bir de senden şehit versin
helal olsun oğlumun kanı dersin
göğsün kabararak TÜRK BAYRAĞI’NI giyersin
ama sen beni merak etme anam
Nisan 2001
Harun şenel

Şehit babalarının babalar günü
İçimi terk etti bir şeyler
Babalar günün kutlu olsun
İçimi terk etti bugün sensiz sevgilerin
Babacığım...
Sensiz babalar günü olur mu?
Kanayan yaram var yüreğimde yıllar yılı
Şimdi babalar var karşımda
İçi yanmış, kül olmuş, şehitlerimizin babaları onlar...
Al bayrak altına koymuş yavrusunu
Kara toprağın bağrına sermiş.
Nasıl derim?
Nasıl kutların onların babalar gününü?
Babalar günü içimde feryatlar fırtınalar var
Şehit babası var karşımda

İçimi terk etti bir şeyler
Gözyaşım var
Acım var
Şehitlerimiz var
Yanı başımızda yüreği yanık babalar...
Nasıl derim gününüz günün kutlu olsun diye onlara?
Hangi hediye evladına eş değer
Karşısında durup babaaaaa dese dünyaya bedel
Koklasa sarılsa babalar günü olurdu
Acım var
İçimi terk etti bir şeyler bugün
Babalar gününü kutlamıyorum
Kutlayamıyorum.
Şehit babalarının yürekleri dağlanmış
Kanları yerde şehitlerimizin
Sabırların en büyüğünü nasıp etsin yüce rabbim
Şehitlerimizin makamı cenneti âlâ zaten
Daha da yücelsinler dilerim Mevla katında.
Hakkınızı helâ edin şehitlerimiz bizlere
İçimi terk etti bir şeyler acım var
Tüm şehit babalarına sevgiler, saygılar.
Gurbet meleği
Hafize Kılıç

ASKER ANASI
Bir anneydi o, yüreği titreyen,
Aylar boyu tan vaktine kadar.
Tan yeri ağarınca yüreği serinleyen,
Oğlum bu gece de yaşıyor diyen.
Sarıp sarmaladığı yavrusunu,
Vatan uğruna şehit vermek mi,
Elbette zordu, kutsal olsa da,
Bir anneydi o çünkü yüreği titreyen.
Kolay mıydı bu duyguyu yaşamak,
Öpmek varken, acısıyla uyanmak.
Kolay mıydı, ona bunu anlatmak,
Kolay mıydı ha anne olmak.

Ne mutlu ki sana, sevgili anne,
Aylar geçti, kavuştun ya oğluna.
Ya o giden koca koca yiğitler,
Şehit oldu kutsal vatan uğruna.
Kalpleriniz artık hep mutlu olsun,
Dilerim ki rabbim huzurlu kılsın.
Tan vaktine kadar kapanamayan,
O güzel gözleriniz yıllarca gülsün.
Yaşar KOPUZ.08.04.2007…İst.
Bu şiirin hikâyesi:
Oğlu Hakkâri’nin dağlarında onbeş ay askerlik yapan bir annenin
yaşadığı korkuyu şu cümle ne kadar güzel anlatıyor değil mi?
'ONBEŞ AY SABAHLARA KADAR UYUYAMADAN
BEKLEDİM, SABAH OLUNCA, OH BE TELEFON GELMEDİ
DEMEKKİ OĞLUM YAŞIYOR DİYE ANCAK UYUYABİLDİM.'
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda
ölen varsa vatandır.
Değerini ve değerlerini bilmemiz lazım, haklarını asla
ödeyemeyeceğimiz şehit ve gazilerimizin.
SEVİM annemize ve tüm annelerimize saygılarımızla.

Bir kahpe teröre kurban ATMACA
30.04.2007
ŞEHİDİMİZ METEHAN ATMACA
Yine yüreklerde tutuştu yanar
Bir kahpe teröre kurban ATMACA
Bu terör uğruna ocaklar söner
Bir kahpe teröre kurban ATMACA
Anası söylüyor vatan sağ olsun
Babası dayansın yüce dağ olsun
Can alıcı terör hepsi kahrolsun
Bir kahpe teröre kurban ATMACA
Metehan ATMACA yirmi beş yaşında
Suluova gözyaşı döker başında
Millet sel olup ta aktı peşinde
Bir kahpe teröre kurban ATMACA

Şehit olacağın bildi söyledi
Doğum günü kara haberi geldi
Küpeli dağında o şehit oldu
Bir kahpe teröre kurban ATMACA
Hüseyin' im düşüp gidek peşine
Destek olak ana baba gardaşına
Allah sabır versin hep geçmişine
Bir kahpe teröre kurban ATMACA
Hüseyin Parlakdemir

Bu vatan bizim
Bir çığ gibi koptuk Orta Asya dan
bu vatan bu bayrak bu toprak için
şehit olduk gazi olduk
göklere yazılan destan olduk
bu topraklarda biz doğduk
hep biz varız, biz yaşadık
sil baştan
dağlara çıkıp karanlıklar temizlenip
ovalara döneceğiz
ödü varsa düşmanın meydan açık hazırız
o dağları gerekirse ellerimizle kazarız
bir dönüm tarla değil bu vatan
bin yıldan beri bölünmedi bölünemez
soluyamaz bu topraklarda bu vatanı satan
bu vatandan bu bayrak inmez
uğrunda ölenin örtüsüdür, ezilmez
kimsenin de içine sinmez
Türk milletinin duaları ile
toprak altında uyumadan bekleyen
bayrağa sarılı kemikleri sızlayan
kefensiz yatan şehitlerimiz ağlıyor
topraklarına analarımızın gözyaşları yağıyor
uyan kardeşim düşme gaflete
zorumuza gidiyor
bu VATAN bizim
bir ananın yere düşen gözyaşıdır vatan
vatan şereftir namustur
emek verdiğimiz hürriyettir
gururlu asaletli yaşamdır
ülke kimlik vatan işte hepsi budur

kürdü alevisi çerkezi... Hep birlikte yaşanır
hep de böyle denir söylenir
milletimiz cefa çekmedikçe terör belası olmadıkça
bu kutsal topraklara gâvur eli değmedikçe
bir uçtan öbür uca mutluyuz biz el ele
çünkü bu VATAN bizim
bugünlerde üzgünüz mutsuzuz
yine kızgınız
terör belimizi büktü
terör yüreğimizi parçaladı söktü
Vatan uğruna göz kırpmadan
yine şehit oldu oğullar
analara babalara sorulmadan
ŞEHİT künyesi kırılandır
ŞEHİT vatan için can veren vatan için vurulandır
ŞEHİT ak kundak gibi kara toprağa sarılandır
Sahip çık namusuna sen Mehmetçiksin oğul
bitmeyen kudretindeki güçtür
benliğindeki İstiklal Savaşı
tek söylenebilecek son söz
bu VATAN bizim
VATAN sağ olsun oğul...
Nihal Mirdoğan

Gülümse anne
Akşam olur hasret büyür dağ olur
Bu dağlarda kurşun atsan çığ olur
Sen oğlunu geri dönmez say annem
Ben ölünce belki vatan sağ olur
Belki dağlar duman duman savrulur
Belki sesim çığlık çığlık duyulur
Belki yavrum bir tabuta koyulur
Üzülme annem
Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur
Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur
Belki kalbim bir bayrağa kan olur
Gülümse annem
Yine yağmur ince ince çiselenir

Yine toprak yaz gelince çiçeklenir
Sen beni hep rüyalarda gör annem
Gör ki kalbim bir mezarda dinlenir
Söz: Yusuf Hayaloğlu
Müzik: Murat Başaran

Mustafam Aslanım Şehit mi Olmuş
Davulla marşlarla yolladık seni
Rahat ol düşünme sakın bizleri
Allahın izniyle dönersin yârim geri
Mustafam aslanımı Subay eyledim
Şarka gittin yârim geleyim sana
Gelme gülüm diyor kıyamaz bana
Canımız fedadır eşsiz vatana
Mustafam aslanımı subay eyledim
Mayınlar patlıyor canlar gidiyor
Nedir bu felaketler dur denilmiyor
Caniler kol geziyor kimse görmüyor
Mustafam aslanımı subay eyledim
Yiğidim aslanım dağlara çıkmış
Elinde tüfeği pusuya yatmış
Yiğidim pusuda gaflete dalmış
Mustafam aslanım şehit mi olmuş
Kara haber geldi mahşer kuruldu
Duydum ki yiğidim kalleşçe vuruldu
Yiğitler vuruldu koçlar yok oldu
Mustafam aslanım şehit mi olmuş
Subaylar geliyor onlara sordum
Albayrak altında naşını gördüm
Yiğit Mustafamı orduya sordum
Mustafam aslanım şehit mi olmuş
Türkiyem tek vücut size ağladı
Anan yarin kuzun yaslar bağladı
Tek yürek bu vatan sizlere yandı
Mustafam aslanım şehit mi olmuş

Şehitlerin sözü var vatanın her ferdine
Uyanın beyler çare bulun teröre
Mustafalar ölmesin kurbanım canlarına
Mustafa Kemal gibi koç yiğitler gürlesin
Mustafa Kömürcü mayına basmış
Helali yavrusu hayata küsmüş
Şırnak ta Mardin de bu ne kabusmuş
Mustafam aslanım şehit mi olmuş

DÖNER ÖZEKE
12.06.2007
Şırnak ta Mayın Patlamasında
Şehit olan Mustafa Kömürcüye
Hitaben Ruhun Şad olsun
Yiğidim

Ağıt: Şehitlerimize
Yine haber geldi Siirt ilinden
Mehmet’ime hain tuzak kuruldu
Ayırdılar çiçeğinden gülünden
Bir uzmanla bir asteğmen vuruldu
Acı düştü sevenlerin payına
Can dayanmaz anaların vayına
Fark etmeden basılınca mayına
Kahramanca iki şehit verildi
Şehitler vermişiz kınalı kuzu
Yaşanan acılar biberi tuzu
Kim güldürür bunca yetim öksüzü
Mehmet’imin kanı yere serildi
Yeter dinsin artık bunca acılar
Ağlamasın ana gardaş bacılar
Kara haber veren şu postacılar
Derler asker mektubudur görüldü
Biz yaşarız hep acılar alası
Neden bitmez Ah şu terör belası

Hazan oldu koç yiğitler sılası
Neden? Neden? Neden? Diye soruldu
Yücelerde şehidimin değeri
Yine yandı anaların ciğeri
Bir asteğmen uzman çavuş diğeri
Vatanında merasimler kuruldu
Bu son haber yürekleri dağladı
Cennet vatan şehidine ağladı
Gözyaşları seller olup çağladı
Sevenleri tabutuna sarıldı
Asteğmen olalı on üç gün oldu
Elmadağ’a bu gün bir hüzün doldu
Duyduk Sertaç UZUN da şehit oldu
Şehit naşı bayrağına sarıldı
Erzurum’da derler sağ olsun vatan
Temennimiz dinsin akıtılan kan
Şehit oldu uzman çavuş Hakan HAN
Vatan için şahadete erildi
Lokman Bal’ın söyleyecek sözü var
Bu davanın içeriği özü var
Hainlerin ülkemizde gözü var
Toprak; şehit kanı ile karıldı
07.Nisan.2007-Cumartesi bugün bir uzman çvş
Birde asteğmenimizi şehit verdik. Onların anısına yazdım
Bu şiirin hikâyesi:
Sevgili şiir severler;
Özellikle ben bu şiirimi yazmaya başlamadan önce hepinizin malum
olduğu kara haberi alınca her duyarlı Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşının olduğu gibi sanki kanımdan, canımdan bir parça
kopmuştu. Yinemi dedim ve ağlamaya başladım. Sakinleştiğimde bu
günü unutmayacağım bir şey olmalıydı çünkü unutulduğu zaman
hiç bir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Ben de bir şair olarak
şiir niteliğinde ağıt yazıp hem Türk Milletine baş sağlığı dilemek
hem de şehit yakınlarının acısını bir nebze olsun paylaşmak istedim.
Hepimizin başı sağ olsun. Allah'ü Tealâ bizlere bu tür acıları
yaşatmasın.
Şair Lokman

Siz Hiç Şehit Oldunuz mu?
Ş ehit olmak nedir bilir misiniz?
E linize verilmiş bir av tüfeğiyle gecenin bir yarısı
H udutlarda nöbet beklerken karanlıklarda,
İ çinizde yarına dair bir bilinmezlik varken
T utuşan yüreğinize inat kanınızın donması nedir?
Ş uramda, kanayan bir yara var, duyuyor musunuz?
E riyen bir şeyler var derinlerimde
H asret çektiğim özgürlük türküsünde
İ çimde kanayan bir yara var
T utam tutam dökülen özgürlük bir de...
Ş afak sökmek üzere diyor birisi
E ski tadı gelmeyecek köyümün
H ürriyet hiç gelmeyecek bir daha
İ nsanlar göçüp gidecek uzaklara
T üfekler konuşacak sonra da
Ş uurumu kaybedeceğim birazdan
E llerimden yavaşça düşecek tüfeğim
H ülyalar saracak etrafımı
İ lk kez yarın’ı unutacağım
T aze bir sıcaklık akacak yüreğimden, susacağım...
Ş afak sökecek, ben karanlıklarda kalacağım
E rlerden birisi bulacak beni nöbet yerinde
H aykırarak koşacak yanıma
İ stiklâl uğruna! Diye bağıracak
T utup aydınlığa çıkarmak isteyecek, olmayacak...
Ş aşkın, üzgün, acı dolu olacak herkes...
E trafıma doluşacak bütün sevdiklerim
H asan, Ahmet, Hüseyin gözyaşlarını tutamayacaklar
İ nsanlık adına, vatan uğruna şehit düşeceğim
T oprağın koynuna gireceğim
Ş erefim uğruna, namusum uğruna;
ŞEHİT OLACAĞIM!
E şim, bacım, çocuklarım
H asret kalmasın özgürlüğe;
ŞEHİT OLACAĞIM!
İ leride halkım huzuru bulsun,
T oprağım, vatanım kurtulsun diye;
ŞEHİT OLACAĞIM!
Sonsuzluğa taşınacağım... Diyemeden
Biraz sonra şehit olmak nedir öğreneceğim...

Peki siz.
Siz hiç şehit oldunuz mu? ...
Dervişe Güneyyeli

Şehit Anası
,,,Oğlum Şehit oldu diye ağlama anam,,,
Askerin mektupta anasına yazdığı sözdür
Vatanı mekan tutmuş soysuza sözümdür
Çıkın mağaradan hesaplaşma günüdür
Hain pusu ile vurdunuz beni ciğerimden
Anneler gününde,sen gel anam mezarıma
Hakkını helal et yeter,sakın ağlama bana
Küçükken hep o sevdiğin marşları söyletirdin
Annem beni yetiştirdi bu Vatana yolladı
Ey Vatan gözyaşların dinsin yetiştik çünkü biz,
Üzülme anam ben ölmedim,hem sen derdin
Şehitlik en yüksek mertebedir,vatan sağ olsun
Benim Vatan borcum için gurur duyuyordun,
Kınalı Kuzum, deyip öptün de öyle gönderdin,
Babam olsaydı Şehitliğim ile gurur duyardı
Anam benim için ağlama, üzülme karalara bürünme
Beni Şehit eden çapulcu şerefsizleri sevindirme,
Uğruna can verdiğim Al Bayraklı tabutumu öp yeter...
Dik dur, başın öne eğme Şehit oğlunla övün...
Şehitlik filan da istemem, beni babamın yanına gömün,,,
(13 Mayıs Anneler gününde,,ŞEHİT Analarının o günkü acısını
yüreğimizde hissediyoruz.23.05.2007)
Ramazan Gökçe

Cennet Yolcusu

Bir tabut geçti pencerenin önünden
Hayal meyal sağanak yağmur gibi.
Rabbine kavuşmak için,
Acelesi vardı belli...!
O bayrağa, bayrak O'na sarılmış,
Kan kardeş olmuşlar.
Sordum: ''Kim bu geçen cennet yolcusu? ''
Dediler:''Karşıki okulun öğretmeni,
Yedinci bölüğün Hayri Asteğmeni.''
Bir yiğit geçti,
Peşinde direği yıkılmış dört öksüz çocuk...
Üçü erkek, biri kız.
Hilal kız okşadı, sevdi tabutu örgülü saçlarıyla.
Birisi emekledi kapı eşiğinde,
Anlamsız seyretti olan biteni.
Ömer resmini tuttu.
Diğeri dede kucağında,
Şekerini verdiler, babasını unuttu! ...
Bir yiğit geçti,
Cansız ve hareketsiz.
Hükmedemedi bu defa kaldırımlara,
Diğer insanlar gibi.
Çünkü postalları yok! ...
Çorapları yok! ...
Ayakları yok! ...
Çünkü kopan bacakları yanı başında.
Bir şehit geçti,
Yazmayı öğrettiği eller üstünde.
Bir kalem, bir kitap, bir defter gibi.
İlk durak cami avlusu.
Selvi gölgesinde kılındı namaz.
Okul kapısında dua...
Edildi giderken son yolculuğa.
Bir şehit geçti pencerenin önünden,
Takılmış ardına binlerce yiğit! ...
Dayanabilir mi bu ayrılığa bilinmez,
Yaşmaklı kadın.
Bağıracak, haykıracak, boşalacak, dolacak...
Ne mutlu ona ki,

Birazdan şehit anası olacak! ...
Bir yiğit geçti pencerenin önünden,
Uğurlandı, ranzalı koğuştan mermer koğuşa.
Titredi altında saygıdan toprak.
Haydi, git artık! Git! Güle güle git! ...
Burası ayrılık yeri.
Acele et! Bekletme,
Cennette seni bekleyenleri.
Zehra Tunç

Yazık değil mi?
Nasihatim var anlayanlar dinlesin
Nice canlar yanar yazık değil mi
Cahillere âlim olan söylesin:
Kardeşine kıyar yazık değil mi
Ne yetimler kaldı bakın kucakta
Rahatı yok hiç kimsenin yatakta
Gelinler dul kalır oldu nikahta
Bir kez yüzü gülmez yazık değil mi
Kimse bilmez nedir neyin kavgası
Buruk olur yüreğinde sevdası
Anaların hiç kapanmaz yarası
Göz yaşları dinmez yazık değil mi
Yavruların bitmez dinmez feryadı
Alamazlar daha dünya muradı
Unutulur gider şehit evladı
Arayıp sormazlar yazık değil mi
Ana baba bacı kardeş hep yasta
Umut çorbası içerler boş tasta
Yavrular yetim gelin amansız hasta
Beyi şehit olmuş yazık değil mi
Kopsun eli mahsuma kursun atanın
Esi ne haldedir şehit yatanın
Evladıyız hepimiz bir vatanin
Kıyma kardeş cana yazık değil mi

Yeter artik analar ağlamasın
Gelinler dul yavru yetim kalmasın
Sevenlerin bahtı kara olmasın
Kıyma cana kardeş yazık değil mi
Bana düştü hep bunları söylemek
Çok zor olur ALLAH’a hesap vermek
Hepimizin gayesi bir dilim ekmek
Garipler bulamaz yazık değil mi
Villası var yatı var şükür demez
ALLAH için fakiri sevindirmez
Garipler ne çeker kimse bilemez
Muhtaç bir yuvaya yazık değil mi
Sivaslıyım yeter artik söyleme
ALLAH’tan korkmayanı dost eyleme
Neyin varsa acık söyle gizleme
Günahkar kul olma yazık değil mi
Zeki Kengel

Yürekler parçalanır
Her gün al kanlara bürünür şehit kanıyla toprağımız
Her gün yirmi yaşında kara toprağa girer bir fidanımız
Bayrağa vatana feda olsun damardan akan kanımız
Her gün her gün kırılır dalımız kolumuz kanadımız
Buna can mı dayanır yer yarılır gök yarılır feryat figanla
Her gün beş şehit geliyor sarılmış bedenleri bayraklarla
Kıyma yavrumuza can verir toprak vermeyiz kâfir anla
Çanakkale’de anlamadınız mı boyanmadık mı kan revanla
Kardeşliğimiz ebedidir bölemezsin böldürmeyiz vatanı
Unutanlar unutsun biz asla unutmayacağız yerde yatanı
Unutma sen Türkoğlu Türksün unutma asla büyük atanı
Biz affetsekte yüce Allah affeder mi cennet vatanı satanı
Dursun bedirhanı konuşturmayın yürekler parçalanır
Hainler ne yaparsa yapsın vicdanı olan kardeşini tanır
Birliğimizi bölmek isteyen yaptığını bir marifet sanır
Şehitlik kutsaldır görevini tamamlayan cennete atanır

Dursun Bedirhan

Bir Minik Yürek Şehitlere Ağlıyor
'Daha dokuz yaşında ama yüreği geniş ve engin bir Türk çocuğu
Sezgin Akşit.. İlköğretim 3. sınıfta bir vatan evlâdı.
Her vatansever gibi onu da minik yüreği şanlı şehitlere böyle
ağlıyor...'
Bir eli yüzünde
Yatıyor şanlı şehit
Bir eli aziz toprakta,
Yatıyor şanlı şehit...
Saplanmış kurşun göğsüne
Kanlar içinde yüzüyor
Şehit, anasını düşlüyor...
Silah arkadaşına bakarak
Bir şeyler mırıldanarak
Dualar okuyarak
Can vermiş güzel vatana
Artık cennete gidiyor...
Yerde bir yüzük
Karısının yüzüğü besbelli
Boynunda bir atkı
Anasının hediyesi
Bir kan damlamış güzel toprağa
Çiçek gibi açmış dağlarda
O şehit vatanımı koruyor...
Sezgin Akşit
(Denizli Özel PEV. İlköğretim Okulu 3/A sınıfı öğrencisi)
Minik yürekten utanan öğretmeni aldı kalemi şöyle diyebildi;
'Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini' (1)
Çevrilmiş denizlerim, ele satılmış toprağım
Alev alev yanar, yıkılır her ocağım
Siper olmuş ona Mehmet'in kanlı bedeni...
Siz adaylara bakın beyler, şehitlere değil

Makam, mevki uğruna iki büklüm kul ol ve eğil (!) .
Sıra için itişin, kakışın, bağrışın
Aman kaymasın koltuğa sımsıkı yapışın (!)
'Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini'
Cami önlerinde kopar feryatlar, figanlar
Dağ dağ olmuş bayrağa sarılı yatanlar
Kim anlar, kim bilir gönlünden geçeni..
Bir yanı ağlarken aziz vatan ananın
Beyler yemeye, içmeye, atıştırmaya bakın.
Üç ay çalışıp beş ay sırtüstü yatın
Gölgesi hoş nasıl olsa şu ulu çınarın...
(1) Namık Kemal'den
(Denizli 06.06.2007)
Aykar Veli
Bu şiirin hikayesi:
Güzel yurdumun bir yanında yenilir, içilir gezilir tozulurken öte
yanında nice taze fidanlar bu aziz toprak uğruna toprağa
düşmektedir...
Şimdi nice ocaklarda anaların, bacıların, saçı sakalı ağarmış
babaların dayıların, emmilerin yürekleri pasır pasır yanmaktadır...
Yine öte yanda kimler üç beş kuruş dünya malı uğruna, makam
mevki uğruna üzerinde kimler sayesinde dolaştıkları göremedikleri
bu topraklarda birbirini ezercesine yarışmaktadır...
O bunu dedi, şu bunu dedi kavgasıyla gözler önündeki vahim
manzarayı ya gafletten, ya da dalaletten görememektedirler.
Ama dokuz yaşında İlköğretim 3. sınıf öğrencisi Sezgin Akşit'in
minicik yüreği şehit haberleriyle kabarmıştır. Hiç olmazsa
Öğretmen Veli Bey'e gelip duygularını onunla paylaşmak
istemiştir... Öğretmen çaresiz, öğretmen utancından yerin dibinde...
Ancak minik yüreğin sesini sayfasına aktarabilmekten başka bir şey
yapamamanın ezikliğiyle onun dizelerini buraya aktarmıştır.
Sonunda dayanamayıp kendi de bu ağıta katılmaya çalışmıştır...

Vatan Sağ olsun
Oğul bugün seni Rüyamda gördüm,
Boynuna sarıldım Alnından öptüm.
Yemyeşil bir yorgan Üstüne örtüm,
Dediler şehittir Başın sağolsun
Oğlum şehit olmuş Vatan sağolsun.

Al kanlara koyup Salmışlar seni,
Kahpe kurşunuyla Vurmuşlar seni.
Oğul al bayrağa Sarmışlar seni,
Dediler şehittir Başın sağolsun,
Oğlum şehit olmuş Vatan sağolsun.
Bir yavrum daha var Hazır ederim,
Sanma bu dünyada Boş kalır yerin.
İntikamın alır Şanlı Mehmedim,
Dediler şehittir Başın sağolsun,
Oğlum şehit olmuş Vatan sağolsun.
Arkada kalmasın Oğul gözlerin,
Çelikten bir duvar Mehmetçiklerim.
Nasıl dayanırsan Dayan yüreğim,
Dediler şehittir Başın sağolsun,
Oğlum şehit olmuş Vatan sağolsun
Helal olsun kanımız Canım Türkiyem sana,
Bir oğul değil bir, Bin Oğul feda sana.
Gönderden inmeyecek Al yıldızlı bayrağım,
Ne mutlu gündür bana Ben şehit babasıyım.
Ne mutlu gündür bana, Ne mutlu Türküm diyene.
Mustafa PAÇA -20.07.2006

ŞEHİDİN MEKTUBU
Al bayraktır şehitlerin kefeni
Kör olası kurşun zehir ettin gece mi
Alıp götürün anama cansız bedenimi
Ağlamasın, övünsün; dua etsin ardımda
Saçlarımı okşasın, son kez öpsün yüzümü
Kapatsın artık hala açık duran gözümü
Bağrınıza basın, ağlatmayın küçük kızımı
Bilseydim yine giderdim alın yazımı
Baba üzülme, gurur duy şehit oğlunla
Sende bir şehit gönderdin bu vatana
Nerde bir asker görürsen, bas onu bağrına
Vatan sevgimi anlat onlara bilsinler

Son mektubumu verin eşime saklasın
Duvarda asılı resmime ağlayarak bakmasın
Şehit oldu erim diye türkü yakmasın
Dua etsin ardımdan tek dileğim bu
Binlerce Âşık Ali feda olsun vatana
Saygın varsa göster toprak altında yatana
Çıktığında hesap vereceksin Allah katında
O zaman vicdanın sızlarsa geç kaldın geç
Ozan Ali

Şehit Babaya Sesleniş
Sen şehit olduğunda
Ben yeni doğmuşum babam
Hiç sarılamadım sana
Koklayamadım doya doya
Baba diyemedim bağıra bağıra
Hakları yoktu babam
Annemi dul, beni yetim bırakmaya
Seni şehit yapmaya
Ama sırtını delip geçerken
Kanlar içinde yere düşürürken
Yetim, dul dinlememiş kör kurşun
Senden bana kalan
Bir künye, bir madalya
Bir de tabutunu sardıkları
Üzerinde hala kokun duran
Şanlı bayrağımız
Sokakta, okulda
Her baba sözünü duyduğumda
Yüreğim acıyor
Bir dua oluyor adın dudaklarımda
Ama hiç ağlamıyorum
Çünkü vatanı için kendini siper eden
Şehit çocuğuyum ben babam...

Hale Akansu

Kerem, Celal Ve Ben
Kerem doğdu ilk önce.
Celal ondan sonra doğdu.
Ben doğdum aynı yılda.
Açtı kocaman avuçlarını
Kara bahtlı babalarımız
Üstümüze yıldızlar saçtı
Ve karagözlü analarımız
Omuzlarımıza nazarlık astı.
Kerem büyüdü ilk önce.
Celal ondan sonra büyüdü.
Ben büyüdüm aynı yıllarda.
Açtı kocaman avuçlarını
Kara bahtlı babalarımız
Önümüze olanaklar saçtı.
Ve kara saçlı analarımız
Yemediler kendileri
Yalnızca bize yedirdiler.
Kendileri giymediler
Hep bize giydirdiler.
Somunun en sıcağını
Yemeğin en lezzetlisini
Ve giysilerin en kırmızısını
Ve sarı sarıçiçeklisini.
Kerem okudu ilk önce.
Celal ondan sonra okudu.
Ben okudum aynı yıllarda.
Açtı kocaman kitaplarını
Siyah takım elbiseli hocamız
Önümüze ışık ışık bilgi saçtı.
Kara bahtlı ve ak saçlı analarımız
Her sabah el sallayıp ardımız sıra
Okula uğurladılar.
Merak içinde beklediler dönüşümüzü.
Soldurmamak için dudaklarımızdan
O masum gülüşümüzü
Attılar ateşlere kendilerini.
Kerem asker oldu ilk önce.
Celal ondan sonra asker oldu.

Ben asker oldum aynı yılda.
Açtı kocaman avuçlarını
Haki üniformalı komutanlarımız
Önümüze mermiler saçtılar.
Kara bahtlı ve ak saçlı analarımız
Beklerken ucu yanık mektuplarımızı
Gözleri ıslak
Biz dağlar başında: Tak! Tak!
Vurulduk tam göğsümüzden.
Hüzünlü kuşlar uçtular üstümüzden
Şehrimize ulaştılar.
Ve dediler:
'Kerem şehit oldu ilk önce.
Celal ondan sonra şehit oldu.
O da şehit oldu aynı günde...'
Ahmet Yozgat

Mehmetçik
Sevdiğim...
Bak bak görüyor musun?
İleride birisi sana gülümsüyor.
Uzaklarda birisi
Mehmetçik sana gülümsüyor...
Asker...
Annem annecim sakın ağlama
Çünkü sana ağlamak yakışmaz
Ağlayacak birisi varsa
Zaten ağlıyor, vatan ağlıyor...
Askerin yoldaşı...
Akıl almaz bir yerde
Şehit düştü askerde
Bizim için herkes için teyze
Kendini feda etti o yerde...
Vatan...
Askerin öldüğü yerde

Şehit düştüğü mertebe
Toprak için her yerde
Kalbiyle savaştı seferde...
Asker ölmeden önce vasiyet eder...
Sana bir vasiyetim var arkadaş.
Eğer burada şehit düşersem
Bir gün savaştığım
Bu topraklara beni gömeceklerdir.
Orada! Tam orda bir şey,
Kanımın tohum olduğu
Bir kırmızı gül büyüyecektir.
O kırmızı gülü
Sevdiğime, götür.
Sevdiğime götür olur mu?
Olur mu?
15.01.2001
Âdem Yavuz

Mehmet daha çok küçüksün Mehmet,
Bilmiyorsun tabii neden bu sonsuz nöbet,
O kadar vaktin olmadı zaten,
Ama sen ümit etmeye devam et,
Mehmet, bilemiyoruz Mehmet,
Böyle mi sürecek bu ilelebet,
Değişir mi dünya, döner mi devran,
Sen ümit etmeye devam et,
Öyle bir karanlık kutu ki insan,
Kimse hakiki bir cevap veremez sorsan,
Söz dediğin insan icadı lisan,
Ama sen yine de hep hayattan bahset,
Mehmet gitmiyor gözün gözümden,
Hiç büyümemişsin tanıdım çocuk yüzünden,
Kan geldi kederden özümden,
Sen anacığını düşün çok dikkat et,

Mehmet küçücüksün Mehmet,
İnsan soyu böyle en nihayet,
Öteki desen beriki desen,
Kendini de, bizi de, dünyayı da affet...
Sezen Aksu

Şehit Anası
Canı gibi severdi o, biricik evladını
Gururlu ve sevecen, çünkü asker anası,
Gerekirse evladım, vatana ver canını
Giderken söylemişti, oğluna asker anası.
Bir torunu olmuş adını Mehmet koymuştu
Düşünme sen yavrunu, terhis ol gel demişti
Gelini Fatma bile, rüyasında görmüştü
Evinin erkeği oydu, çünkü asker anası.
Erini kaybetmişti Kore’de savaşırken
Şehit haberi gelmiş, bir yıllık evli iken
Oğlunu asker ocağına emanet etmiş iken
Zorluklara siper etmiş, göğsünü asker anası.
Terhisine bir ay kalmış, günlerini sayıyor
Terör denen o bela, nice canlar alıyor
Nedense bu akşam, kalbi güm güm atıyor
Teselliyi yaşlılıkta buldu asker anası.
Bin bir düşüncelerle yatağına uzandı
Evladı gelecekti bir gün daha tamamdı
Hayallerle saatler, gece üçe dayandı
Kapı çalınıyor, şaşırdı asker anası.
İki üst teğmen gelmiş kapıda bekliyordu
Acı bir haber, yüzlerden okunuyordu
Gözyaşıyla sarılıp, oğlun şehit diyordu
Kapı eşiğinde kalmış, duruyor şehit anası.
Dizlerinde derman yok, hemen yere yığıldı
Oğlum, yavrum feryadı, ortalığa dağıldı
Eşi Kore, Kayınbaba Çanakkale şehidi
Şehit gelini, şehit eşi, şimdi şehit anası.

Nice acılar tatmış, dayanmıştı yüreği
Sarıldı torununa, sen evimin direği
Yıkılmadan durmalıyım, bu oğlumun dileği
Sel oldu gözyaşları, o bir şehit anası.
Şehit olan evlada, ağıt yakmak yakışmaz
Bu toprağın mayasında, Türk anası yıkılmaz
Oğlum feda vatanım bir bütündür bölünmez
Anaların anası o, o bir şehit anası.
Garip Feryadi sana, kelimeler yetmiyor
Kardeş kardeşe düşman, bir de toprak istiyor
Kardeşi Mehmetçiğe nasıl kurşun sıkıyor
Lazı, Kürdü, Gürcüsü hepsi şehit anası.
(16.EYLÜL.1998)
Ali Osman Feryadi

ŞEHİT VERDİM...
Başı sağ olsun gönül gözümün,
Sebebi belirdi artık siyah hüznümün,
Şimdi zamanı durmuş kalan ömrümün,
Şehit verdim yarınımı kör bir kurşuna...
Ne hayaller ne ümitler can verdi aşka,
Ne çiseler ne yağmurlar boşaldı ardında,
Yazık ki eremeden bir kez murada,
Şehit verdim dünlerimi kör bir kurşuna...
Söndü feri gözümün bir daha görmez,
Ne feryadım ne ağıdım geri getirmez,
Bir tek resmi hatıra, o da güldürmez,
Şehit verdim tebessümü kör bir kurşuna...
Yalanmış boşaymış hayat işte ispatı,
Ne güneş, ne heves ne de inancım kaldı,
Bir ufuktaki kızıllık... O da karardı,
Şehit verdim aydınlığı kör bir kurşuna...
Şimdi meyler arkadaş kadehler sırdaşım,
Mutluluktan miyadım dolmuş derdi kucaklamışım,
Yolum neresi yönüm ne bilmeden kalakalmışım,

Şehit verdim hedefimi kör bir kurşuna...
Yalnızlığa sığınıp isyan edercesine,
Üst baş paramparça gönül lime lime,
Takılı kalır her bir feryat tükenir her bir hece,
Şehit verdim gözyaşımı kör bir kurşuna...
Hırsına yenik düştü bir sevda daha,
Neye deva pişmanlık artık neye fayda,
Sineme vura vura dağlarcasına,
Şehit verdim sevdiğimi kör bir kurşuna...
Esra Özdemir

ŞEHİT ASKER
Albayrağa sarılı tabutun önünde
Durmuştu bir imam kıblemizin yönünde
Saf saf oldu insanlar hocanın arkasında
Şehidin resmi vardı herkesin yakasında
Büyük bir boy resimle kortejin önlerinde
Özenle taşınıyor asker ellerinde
Gençliğin baharında henüz yirmi yaşında
Mavi bir bere vardı o tertemiz başında
Tüm cemaat ağlıyordu yaşları sel gibiydi
Esen meltem rüzgârı kara bir yel gibiydi
Seni uğurlarken içimiz yasla doldu
Tüm analar babalar ak saçlarını yoldu
Omuzlarda yükseldin göklere erdi başın
Olmasa da dünyada bir tek taşın
Öteki yaşamında makamın cennet oldu
Sen gidince yurdumun tüm çiçekleri soldu
Benim şehit askerim sen ölmedin asla
Vatanın dağlarına ismin yazıldı kanla
Sana silah çeken el kırılacaktır bir gün
Bu dünyadan edilecektir sürgün

Bunu asla unutma ey kahraman şehit
Her şeyi bilen Tanrı bize olsun ki şahit
Seni toprağa değil yüreğimize gömdük
Yanıyor ciğerimiz sanki ateşe döndük
Celaleddin Alıcı
30.04.2006

Babası M. Salih YÜKSEL’ İN
Şehit oğlu Z. Abidin YÜKSEL’ e
Yazdığı Bir Şiir:
Şehit oldun bayrağın ve Vatanın uğruna
Taş basarım yüreğime bağrıma
Haberin var gibiydi taşıdığın değerden
Sen de geçtin anadan, babadan ve serden
Senin de destanını okuyalım ezberden
Elde resmin dilde sen gönüllerde baştasın
Unutulmaz hiçbir zaman senin yasın
Hainler gitsin inlerinde saklansın
Oradan Mehmetçiğe kahpece kurşun atsın
Sizlerin sayenizde kurtuldu bu vatan
Sizlere kucak açmış Ulubatlı Hasan
Sizlere rahmet diler bacı kardeş ve atan
Ey Mehmetçik bu hainleri iyi tanı
Gaflete gelmez yine sararlar her yanı
Fırsat geçse ellerine satarlar vatanı
Mektubuna defterine
Ne şiirler yazmışsın
Şehitliği çok evvelden sezmişsin
Asker oldun giydin şehitlik tacını
Garip koydun ana baba kardeş ve bacını
Unutamaz hiç kimseler senin acını
Ulu tanrım ya sabır ver bana
Ya kavuştur beni şehit yavruma

Senin acın ciğerimi dağlıyor
Gözüm dursa da yüreğim kan ağlıyor
Yeğenlerin yollarını gözlüyor
Enişten de sana ağıt söylüyor
Yüce tanrım ya sabır ver bana
Ya kavuştur beni şehit oğluma
M. SALİH YÜKSEL

30.04.2007
ŞEHİT OLDU YAVRUM GERİ DÖNMEDİ
Üstünde gezerken aldı koynuna
Şehit oldu yavrum geri dönmedi
O da geldi teröristin oyununa
Şehit oldu yavrum geri dönmedi
Yavrusu bekliyor babam gelecek
Anası babası nerden bulacak
Eşi de soruyor halim ne olacak
Şehit oldu yavrum geri dönmedi
Kınasını yaktım kurban diyerek
Askere gönderdim düğün ederek
Sayılı günlerdir bir gün bitecek
Şehit oldu yavrum geri dönmedi
Bir daha yavrum var onu da veririm
Vatanın bağrına bekçi dururum
İstersen vatana köle olurum
Şehit oldu yavrum geri dönmedi
Hüseyin bekliyor düzen durulsun
Ne insanlar ölsün nede vurulsun
Bizim hesabımız orda sorulsun
Şehit oldu yavrum geri dönmedi
Hüseyin Parlakdemir
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