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Bismillanırrahmanırrahım 
Yüksek ağaçlann arasında sızan ışıklann aitında hem nöbetimi tutuyorum hemde 
günlüöü-me şiiryazmaya yara günün olaylanı yazmaya çalışıyorum.Yanımda ise 
karanfil kadar sevdigim keleşim var.dün sırplaraataş etteğim yerin yakınında büyük bir 
ağaca sırtımı verip düşünceleri-me yazıyorum.dünkü yaşadığım olaylardan Sonra 
bosna ordusunun üst düzeydeki bir yetkilisi elinde uzun namlulu bir silahlageldi. bu 
silahı bana verdi. Sevinerek silahı aldım. kahvemizi içtik-tensonraben tekrarsırp 
kafirlerinigörebileceğim yere gittim. Gözlerimi o noktaya dikerek 
sırpla-rıngeçmesinibekledim. Boşnaklarbanaonlarartıkoradangeçmezler.orayı kazıp 
öyle gider ge-lirler dedi. arkadaşlaria birfîkte o noktayı daha iyi cjörebilecek 
noktalararadık ama daha iyi bir bula-madık. Allah a hamd olsun. inşallah sırp 
katillennin kabine korku girmesine vesile olmuşumdur. Hep müslüman 
boşnaklarkorkacağınabirazda cehennemliksırplar(çentikler) korksun. 
Bu yazdıklarımı düncepheden geldikten sonra mun oışıgından yazıyorum.nöbetimiz 
bitin-ce dağlardan yaklaşık yarım saat yürüyor ve bütün guruplar kamyonda 
toplanıyoruz. dağlardan yürürken hep afganistandaki mücahidler aklıma geliyor.Şimdi 
ise hayalini kurduğum o günlerin gerçekliğln yaşıyor ve tatmadığım mutluluklâr 
tadıyorum.Bütün mücahidler komyonda toplanıyor ve dertleşmeye 
başlıyoruz.Çadırlaradönmek çinköyierden geöyoruz. Köydeki çocuklar kamyo-nun öne 
ğeçiyorlar ve tekbir getirryorlar. Her biri mavi, yeşil gözlü ve şenit çoçuMan. Çadıriara 
Ldaşınca silahımızı ve kütüklüoümüzü bir kenara atıp nehre koşuyoruz. Cepheden 
gelmemiz yaklaşık iki saat sürüyor. Tabiki uzun saçtarımız ve uzun sakaBanmiz 
tozdan tanınmaz nale geli-yor.Bunudaancaknehirtemizliyor. Buradakibu 
haiimizçamuriuve kili haiimiz türkiyedeki pınl pınl gezmemizdin daha mutUuk verice ve 
yaşanması gereken bir durum. 
. ^fÂllah'ın beni ve buradakileri buraya layık gördüğün için sonsuz hamdü senalar 
olsun.Biliyo-ruzki senin dinin olan islam içjn bu dinin hakim oîobilmesi içın yapacağımız 
en küçük fadakariık şe-hid oluncaya kadar kafirleri karşı cihat etmektir. Rabbim 
bundan dolayı ctfıadımızı kabul et ve bizi-de şehitler kervanına katılanlardan 
eyie.Beton binalararasında iken kendimizi marşferia avtur ve dağlarda kardeşlerim var 
der bunlan mırıldanırdık. Şimdi bunlan düşünüyorumda benimde beton 
binalararasınıda abüerim ve arkadaşianm var. Hepsinin buralarda olmasını ve bu 
duyguları tat-masını çok isterim ve Rabbim onlarada nasip etsin. 
aynca bugün kesken nişanalık için ders almaya başladım.özel sinaypır dersi 
göruyoruz.ilk dersirruzi bugun verdik.Çok daha mutylu oldum.Çünkü sırp kafirlerini 
cehenneme yuvarlamak idn keskin nişancıhk dahada avantajlı olacak. Dersten 
dönerken yolda boşnak bir mücahide rasda-dık.Nehirden kocaman kocaman balıklar 
tutuyordu bende heycanlandım ve yanına gitöm. Oltayı bana verdi ve bende 
hayatımda bir ilkime daha kavuştum. Buradaki yaptıkianmız bize tatil gibi geliyor, Bu 
tatil gibi chadı nasip eden Allah'a hamd olsun. öyle bir tarjlKi balık tutuyorsun, yüzme 
oğreniyorsun, pıknikyapıyorsunayncasırp kafirierinekarşı chad ediyorsun.Cihadı rutbi 
yani Av-rupada dhad.Yanntekrarcepheye sırp avınaçıkacağız. Allah için nöbet 
tutacağız. bu işi gerçek-ten çok seviyorum.bu insana mutlulugun ve Allah'a 
yakiaşmanın doruğuna ulaştınyor. Arastra memleketi ve arkadaşlan düşünürken 
sırplara ateş ediyoruz ve aklıma arkadaştann bizim yerimi-zede kurşun at dedeklerine 
riatirtaytncabir değil bir şarjör bitiriyorum. Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a 
mahsustur. 
Memleketle telefonlagörüşüyor ve müslümanlan soruyorum, hamd olsun iyi olduklan 



haberi geüyor.Hasret özlem benim için yeni başladı.Sabn yeni öğrenecek ve 
yaşayacaktım. Allah'ım bana sabır ver.En çpkda birbuçuk ayiıkken aynldığım yeğenim 
Sümeyye Nur*u özleyeceğim. 
Bilal (Osman) Karakuş (1 .mektup) 
Bosnair Mücahidlerden Ebu Bilal Hakverdi: 
"Bosna'da Mücahidler Sırp Çetniklerinin KorkuJu Rüyasıdır" 
Bismillarirrahmanirrahim 
Allah'a hamd olsun, salat ve selam takva sahiplerinin önderi, savaşın ve rahmetin 
peygam-beri Hz. Muhammed (s.a.s.)'e ehli beytine, ashabına ve onun yolunda 
gidenlerin üzerinde ol-sun. Bosna-Hersekten tüm dava kardeşlerimize, dhad aşkıyla 
yanan kardeşlerimize selam ol-sun. Es selamün aleyküm ve rahmetuliahi ve 
berekatühü. 
Türkiye'deki ve Kayseri'deki kardeşlerimize Bosna'dan sağlam ve güzel haberler için 
silahı-mızı bırakıp kafemi elimıze aidık. 
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Biz Türkiye'den Bosna"ya sırf Allah'ın dinini yüceltmek, "Lailahe illallah"ın gereğini 
yerine ge-tirmek için cihada gelmiş mücahidleriz. Allah'a hamd olsun ki bizlere burada 
âhad etme fırsatı ver-di. Bizler Bosna Ordusuna bağlı El Mücahidin BirRğin'de cihad 
ediyoruz. Mücahidler yaptıklan bütün operasyonlarda Allah'ın yardımını gözleriyle 
görerek büyük zaferler elde etmiştir. Allah'a hamd olsun. 
O Allah ki Bosna'da bizlere cihadı nasip etti. O Allah ki buradaki mücahidlere rahatlık, 
nimet bolluğu ve melekleri ile yardım gönderdi. O Allah ki Resullullah'ı bir mücahidle 
rüyasında konuş-turdu. AllahResUüMücahide şöylediyordu:"Bosnadakicihathaktır. Ben 
Bosna'daki cihad eden mücahidlerden memnunum" dedirtendir Allah ne yücedir. O 
Allah ki operasyonda melekleriyle, beş metre yükseklikte beyaz cüpbeli melekleriyle 
sırplan korkutan ve onların dikkatini göğe çe-kerek mücahitlere yardım edendir. O 
Allah ki uçaklara kullanılan silahı mücahidlere kullanan sırp 
ka-firierininsİlaNannıgÖkyüzünecalıştırandır. Böylece sırp kafirterinin cehenneme 
gitmesinde müca-hidlerin ellerini buna vesile kıiandır. O Allah ki operasyonda susayan 
bir mücahide huriietle su gönderen ve hurilerin mücahide su içirmelerine kadir olandır. 
O Allah ki cihaddan sonra binlerce ir> sana hidayet edendir. O Allah ki mallarıyja, 
caniarıyla cihad edenleri sevendir. Onlara cenneti vaa-dedendir. O Allah ki sevilen ve 
sevgilerin en büyüğüne layık olandır. Yolunda canı feda etmeye değer olandır. 
Bizler hep Allah yolunda cihad etmeyi isteyen, bu aşkla yanıp kavnJan çfle çeken 
müslü-manlarız. Bu dava için kanımızın sonuna kadar mücadele verecek 
müslümanlarız. Bu dava için ca-nımızı ortaya koymuş "La ilahe illallah" bayrağı altında 
toplanan dünyanın dört bir yanından gelen mücahidferiz. 
Bizler "La ilahe illalfah" diyen dili, rengi, ırkı ne olursa ofsun Allah içjn toplanan 
mücahidferiz. Bosnada mücahidlerin kerametleri bitmîyor. Kİmileri şehrüeri ve 
adaylannı görüyor. Kimileri cen-neti ve hurileri görüyor. Mesela operasyonun birinde 
hiç ateş açılm^an bir sırp hendeğinde 7 tane kafirsırp cehenneme yuvarlanmış olarak 
bulunuyor. Hemen aklıma şu ayet geliyor. "Onlan siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. 
Attığın zamanda sen atmadın, fakat müminleri güzel bir 
imti-hanladenemekiçinAllahattı...,,(enfal: 17) 
BOSNA'DAKİ CİHAD DURUMU 
Ben Bosna'da cihad eden (Allah'a hamd olsun) bir müslümanım. Buradaki cihad 



Türkiye'de anlatılanlara göre çokfarklı. Bosna'da iki ay cihad edip sonracihadın tadını 
alamadan dönen bir kaçtane müslümanınTürkiye'ye dönüp Bosnada oİTad yok, 
adama ihtiyaç yok, paraya ve silaha ihöyaç var diyorlar. Oysa paradan çok mücahide 
ihtiyaç var. Bizler burada sırplara tanık oluyoruz, baöınyorlar. Baalannıza, analannıza 
tecavüz ettik, veledferinizi kestik diye. Bunlan bırakıpta ci-haddan dönülürmü? 
Köyierirîız yakttk, babalannızı kestik diyen kafirler açtk açık gözlerimizle gör-düğümüz 
Allarfın yardımıyla cehenneme yuvarlanmışlardır. Rabbime hamd olsun ki bizîere 
bunlan öldürmeyi nasip etti. 
Küfrün ve sapıklıgın befdesi olarak bilinen Avrupa'nın ortasında buralan bize fethedip 
ezan okumayı ve namaz kıîmayı Afiah bizlere nasip etti. Bizler burada sırp ve hırvat 
kaftleri olmak üzere ve aynca birieşmiş kafirlerle dhad ediyoruz. BM ile dhad ediyoruz. 
Biz burada dünya ile tüm kaftrlerle cihad ediyoruz. Bizim Aliahımız var, ya onlann... 
Burada gece nöbetferini tutmak ve onun sevabını düşünmek. Bunlar ne müthiş 
duygular. Ancak ahadda alınacak duygular. Yaşanacak o kadar çok şey var ki, ama 
yazmaktan çok, oku-maktan çok, yaşamak gerektği düşüncesindeyim. Allah yolunda 
yonJmanın, teriemenin yaralan-manın bıze verdiği hazzı ancak yaşayanlar anlarlar. 
Allah'a hamd olsun. Biliyoruz ki Türkiye'deki kardeşler Allah yolunda cihad içrı yanıp 
tutuşuyorlar. Burada çok az Türkiyeli var. Araplar koca-man bir birNkoluşturmuştar. 
Bizde onlann yayında bir kaçtane türkahad ediyoruz. Efhamdüfiliah. 
Bizler TûrMyeden gelecek müslümanlan bekliyoruz. 
Buralarda Boşnak mücahidlerle birfikte yaklaşık bine ulaşmayan şehadet aşıklan. 
Kafirierin en çok korktuklan mücahidler. Milyonlann korktugu sayılan bu kadar az olan 
mücahidler. Peygamberi-mizin (sav) konuşması n^jcahidlerarasında çsükalanryor. 
Bosna bütün kafüerden kurtufuncaya ka-dar Bosnaya mücahid Aliah'ın izni ile gelip 
burada bır islam Cikesi kurUacak. Buradaki müsfüman-lardışandansilahve 
parais^oramabunlannbelkionkatı fazlasını mücahid olarak istiyor. Bilinki silah ve 
paradan çok mücahidlere ihrjyaç var. Allah'a Resulü'ne kendisini hedef edinmış Allah 
içjn kaftlerle ömür boyu dhad edecek müslümanlara Itiyaç var. Mücahidler gelmezse 
buradaki sa yı - 
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sı bine ulaşmayan mücahidlerde burada sindirilir. Ençok istediği, dilinden düşürmediği, 
üzerine yazılaryazılan, şiirler, kitaplar yazılan şehadete kavuşacaklar. Ve Bosnadaki 
bir avuç müslüman-da kafirlerin istediği gibi ya ibadetleri olarak öldürecekler yada 
dirâni unutturup kafir edecekler. Tüm Kayserili müslümanlaraBosnaVa gelmeierini 
istiyorum. Buradaki bir kaçtane Türkiyeli mücahid bir mücahid gelse Türkiden nasıl 
seviniliniyor. Allahşöyle buyuruyor "Allahtan korkun ona yaklaşma-ya yol arayın. 
Yolunda cihad edin ki kurtUuşa eresiniz" 
"Ey iman edenler, size ne oidu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere 
çakılıp kalıyorsunuz. Ahirethayatını dünya hayatınatercih mi ediyorsunuz. Fakat dünya 
hayatının fayda-sı ahiretin yanında pek azdır. Eğer siz bu savaşa çıkmazsanız Allah 
sizi pek aakiı bir azap ile ce-zalandıracak ve yerinize sizden başkabir kavim getirecek. 
Siz savaşa çıkmamakla ona hîçbir za-rarveremezsiniz. Çünkü Allah herşeye kadirdir" 
Müslüman kardeşlerim, abilerim, müslümana cihad lazımdır. Şu küfürden kurtulmak 
kafirler-den kurtulmak içjn cihad lazımdır. Müslümanlann yerleri şehir olmamalı. Dağlar 
ve devamlı hicret olmalı. Nerede zulüm var, orada kafirler varsa, kafirierinkarsısında 
ise müslümanlarbulunmaiı. On-ları Allah'ın izni ile cehenneme göndermeli. Gerçekten 
burada devamlı cihad edecek, dhad ve şehadet aşıkian olan müslümanlara ihtiyaç var. 
Müslümanların işleri, Allah'ın dininin hakim kılınması içffi bulunduğu yeıi Allaha hizmet 
eden Âllah içjn yaşayan müslümanlaıta doldurmalı. Unutmaya-lım ki müslüman 
cihadsız olmaz. Cihadsız hayat olmaz. ölümde şehadetsiz olmamalı. Bir müslü-man 



içindevamlı dhad ve şehadet olmalı. 
Şu anda Bosnada ateşkes ve anlaşma var. Bu anlaşma sadece sırp kafirlerine yardım 
iça'n yapıldı. Unutmayalım ki kafirler birbirlerinin dostlandır. Tüm Bosna'daki 
mücah'ıdlerin ve Bosna Ordusu'nun büyük bir şekilde ileriemesine dayanamayan 
kafirlerin antlaşmaya başvurmalandır. Sadece sırplarao,erekli yardımın sağlanması. 
Son operasyondan sonra dünyanın silahı müca-hidlerineline geçtı. Bu anUaşmaya 
müslümanlarkanmasınlar. Birleşmiş kafirler Avrupa'nın ortasın-da bir islam üîkesinin 
kurulmasına razı olurlar mı sanıyorsunuz. 
Burada şehadet aşıklan uzun süre cihad edecekier. Müslümanlara ihtiyaç var. Cihad 
ve ölüm aşıklanna ihtiyaç var. Allah yolunda ölümü sevenlere, cenneti isteyenlere 
ihtiyaç var. Hiç cenneti istemez misiniz? ölümden korkmayalım. Allahşöyle diyor: 
"Nerede olursanız olun. Hatta tahkim edilmiş kalelerde olsanız bile ölüm yine s'ıze 
erişir" (Nisa: 78) 
Ne yaparsak yapalım. Ecelimiz geldiğinde gideceğiz. olüm her yerde ve bir defa 
gelecek-se oda neden Allah fcin, Allah yolunda olmasın. Neden rabbimize kanlanmızla 
çıkmayaîım. Gü-nahlarımıza keffaret oîan kanlanmızla. Peygamberlerle, sıddıklarla ve 
safthierle beraber olmaya-lım. Biztercihadı unuttukmu? 
"Hani söz vermiştik ndvanda 
Başımızı tutamayan elllerimizi kökünden kurutacak, nemlenmemiş bir gözü yara 
almamış çüe çekmemiş bir bedeni mevlaya sunmayacak, mücadelesiz ve vuslata 
özlemimiz geçen hergünü yaşamamış kabul edip, dogarken nişanlandığımız ölümle 
cihad masasında, şehadet gömleğini giyerek nikahlanacağımız günün hasretiyle yanıp 
tutuşacaktık... 
Dünyaya öyle bağlanmışök ve cihadın ne manaya geldiğini çoktan unutmuş, 
zihinlerdeki ha-tfrasını çoktan silmiştik. 
Şehadet mi, çok uzakb bizden. 
Tanımıyorduk, onu sözlüklerimizden bile çıkarmıştıkşehadeti. 
ölüm diye bir şey vardı kiondan korkmalıydık, ahde vefagösteremedik Allahım. 
Ebu Cehiller, fra\ojnlaryerleriçoktanaldılar. Ama biz Hamzalar, ömerlerolamadık" 
Bu şiirin sözleri bizleri anlatmasın. Cihadı ve şehadeti unutmayalım. Onun bizi 
bulmasını değii, biz onu bulalım. Madem ölüm bir defa gelecek, oda neden Allah içjn 
olmasın. 
Bizler burada mücahidlerin gelmesini bekByoruz. Biliyoruz ki Türkiyede mücahidlere 
yanlış biigi veröiyor. Onların dhada çıkması engelleniyor. Mücahidin câıada akmasmı 
bağlayan hiçbir şart yoktur. Anası, babasımı 'lnna üilaN ve rma iieyhi radun" Allah 
gönlüne otıadı yazan müsiü-mana istediği sürece onu nasip eder. Allah bana dua 
edenin duasına cevap veririm diyor. Yeter kiisteyelim. Ailah'adayanalım. O herşeye 
kadirdir. 
Buradaki müsiümanlan unutmayın. Burada dhad olduğunu, elinizden geüyorsa 
dünyaya ya-yın. insanlann tanamasından korkmâyın. Yeterkiyaptığınızı Allahiçinyapın. 
Nasıl anlatsam buralann mücahide ihtiyaa olduğunu; en güzeli, cfıadı en güzel anlatan 
Şe-hid Abdullah Azzam'ın kitaplannı okumanız. Kufanı okumanız. 
\ 
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Unutmayın ki bütün kitapiar bir tek olan (kuranı) kitabı anlatmak içh yazılmıştır. Bosna 
yok olursa suçtularsizlersiniz, sizler. Bizim hayatımız yani müslümanın hayatı fitne 
kalkıncaya kadar ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşmakür. Yada en büyük 
arzumuz bu yolda şehit olmaktır. 
Bosnalı Mücahidierden Kayserili Ebu Bilal Hakverdi 
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BOSNA GÜNLÜĞÜ KIZILLALE 
Allah'a ham ResülUne salat ve selam olsım. Bir haftadır süren çabalanmdan sonra Bosna 

Hersek için bugün hareket ettim. Kayseri'dc ki müslümanlardan aynlmak epeyce zor geliyor. 

Bu müslümanla-rın çoğunluğu beıüm içbin mark para bulmama vesile oldular. Allah Razı 

Olsun. Bu kadar parayı cebi-me koyup kimileri yolun açık olsun kimileride gitme demekle 

yetindiler. Allah hepsinden razı olsun. Bir hafta içinde bosna için yola çıkmam bana büyük bir 

sevinç ve ulaşılmaz bir mutluluk verdi. Allah'a hamd olsun. Kayseri'den ilk aynlacağım akşam 

beıûm bosnaya gitmeme izin vermeyen büyük abim haberini nerden almışsa terminalde 

yakalatübeni. Orada koşuşmalaroîdu. Sonunda nasıî aüadıgum ha-la düşUndüğüm tellerden 

atladım. Ve emniyet görevlileri bu olaydansonra beni yakaladılar. Yanımdan aynlmayan bir 

arkadaşım vardı. Bu sırada bize hem bağınyorlar hemde vuruyorlaıdı. karakola kadar 

ko-lumdan ikişertane emniyet görevlisi ile birlikte gittik. Arkadaşa sen gelme dememe rağmen 

benimle geîmekte kararh idi. Karakolda neye uğradığımı şaşırdık. 6-7 tane emniyet görevlisi 

arkadaşıma vura vu-ra yere yaürdüar. Suçumuzu biz bilmiyorduk ama dayaklar bize gerçekleri 

görmemizde kılavuz oluyor-du. BUyük abim yanıma geldi. Ne oldu dedi bende yakaldılar 

dedimAbim müdürün yanma girdi ve bu oğlan Bosnaya gideceğim diyor dedi. Ben ifademde 

îstanbula gezmeye gidiyorum demiştim. Abimin ifadesi orada bulunanlann dikkatini çekti. 

Vesiyasi şueden terörle mücadele şu besinden gelenler biz-lere soru sordular ve tek kelime 

bırakm gitsin dediIer.Emniyet görevlilerin tellerden aüamamdan dolayı içeri almışlardı. 

Doğruydu. Emniyeti sağlamak zorundaydılar. 
Otobüs biletimi iptal ettirdiler? Otobüs kalkuktan bir buçuk saat sonra arama -tarama 

işlemin-den sonra bir araba ile başka bir yere götürdUler ve orada bir bodrum hücreye kapatüar. 

Kapıyı kapatü-lar. Üzerimizde ise kanalizasyon borusu vardı ve damhyordu aynca ortalık leş 

gibi kokuyordu. Bir bank vardı ve arkadaşîa berebar banka oturduk. Yatsı namazı yaklaşmıştı 

teyemmUm alıp namazumzı kıl-dık ve sabaha kadar üşüyerek bekledik. S^bah ziyaretçiîerim 

çoktu memur bile bu ziyaretçj sjkhğından rahatsızoldular \esaat 12.00'de dışan çıksrdılar. İlk iş 

olarak saklanmak ve istanbuî için yej ayutmak oldu. Aksam için yer ayırttndım ve yola 

koyuldum. Ağhyordum arkadaşlarda aynürken. Şehadet par-magını kaldıracak ve gözlerimden 

tane tane akan gözyaşîan ile yola koyuîduk. Sabahm erken saatlerin-de Istanbula ulaştım. 

Telefon edip beni otogardaki mescitte beklemeye başladun. İstanbula ikinci geli-şimdi 

velstanbuiun kalabahkoluşuna yeni yeni sezebiliyordum. Otogardaİa meziddde beklerken 

arka-daşlarda biri geîdi ve beni araba ile evine götürdü. Ve önttmüzdeki çarşamba günü 

gidiyoruz dedi. Memleketine gitme dedi burda bizde bekle dedi ve sabırsızlıkla beklemeye 

başladım. Benimle gidecek bir arkadaşla caferle tanışüıdılar. Onunla gezmeye başladık. Ükkez 

meşhur topkası pazarma gittik ve ek-sikierimizi aldık. 
28.05.1995 gece saat4.00'de Slovanya için uçaga bindik. Bizim evim ve özeUikle büyük abimin 

ev telefonunu verdım yann gündiiz bu telefonlan araym ve benim Bosna içinuçaga bindiğimi 

söyleyin dedim. Ve vedalaştım uçağı beklemeye başladık. Yanm saat içinde uçağa binip 

TUrkiye'den aynlacak-tık. Yanımızda Bosnalı bir bayan vardı ve toplam dört kişi idik. Uçakla 

sabaha karşı Slovaya'ya ucmaya başladık. İlkkez uçağa biniyordum ve heycanhydmı. Saat beşe 

çeyrek kala uçakia hareket ettik. Uç sa-atlik bir yolculuktan sonra Slovanya hava limanma 

indik. İndiğimiz şehir lUbiyaUna idi. Bu sınır kapı-sından herkes geçti ve son olarak 

dördUmUz kaldık. Boşnak bayan boşnakça konuşarak bizlerin geç-mesini sağladı. Uçukta 

kUçUk çantasmı kaybetti ve içinde bin mark vaıilı oda onunla biıiikte hostesler tarafmdan 

cepellezi edildi. Gazeteci idik ama sadece gazeteci karumız vaıdı. Bunlara rağmen geçtik ve bir 

taksî ile şehir merkezîne gittik. Burada otogarda bekİemeye başladık. Otobüs biletlerimizi aldık 

ve Zagrep için beklemeye başladık. Bu insanlar yabancı bir Ulkede olduğumda olsa gerek bana 

çok tuaf geliyorlardı.. Dİkkatimi çeken en ilginç nokta miiletin sarmaz doloş olması sabanm bu 



saatinde ve 40-45 yaşlanndaki kadınlann kUçUk bisiklerlerle işe gidiyor oimalan idi. Ortalıkta 

çocuk görUnmUyordu. Bunlar aile planlaması tam uyuyoriar diyordum içimden. İnşaliah 

yakında soylan tUkenir. 
Yaklaşık beş saatlik bir yolculuktan sonra Zagrep otogannda bir bufenin önunde gUnlUgUme 

berşeylar yazmaya cauşıyorum. Yanmıızda masalar var ve bu masalann bazdannda 40-50-60 

yaşiannda çtnlçıplak erkek kadm belii beUrsiz keşler oturuyorlar. Blerinde içki şişeleri ve leş 

gibi kokuyorlar. Bu büfenin önünde gelecek olan bir müslüman kılavuzu bekliyoruz. Saat 

ikindi vaküne geldiGenç bir ar-kadaş arabasıyia geHp bizi evine götürdü Orada bir bosnah 

komutanda tamşurdı. Namazlanmızı kılıp ar-kadaşlarla dinlenmek için aynhmş oian odaya 

geçtik ve azda olsa yorgunlugumuzu atmaya çahştık. Kaikuğunda boşnak bir bayan vardı. 

Yemek yapıyordu. Konuşmaya çalışum ama boşnakça bilmedğim 

Ğ 
için konuşamadım. Yaklaşık 4-5 gündür yolculuk nedeni ile ilkkez sıcak bir yemek yedim. 

Boşnak ka-dın ailesinden 19 kişinin sırp kafırleri tarafından şehit edildiğini illeriyle işaret 

edirek anlattı. Bizde şehit olmaya geldik dediğimizdeise bize kızdı. AUah hepimizin 

hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin.Tarih bir başka gün yolculuk nedeni ile ayın kaçı olduğunu 

ve günlerden ne olduğunu haürlamıyorum. Haüriadı-ğım ve büdiğim tek şey yann sabah 

namazıdan sonra Bosna için komutanla beraber yola çıkacağımız idi. Bizi buraya kadar getiren 

bosnalı bayandan aynldık. Önemli olan buraya kadar gelebilmekti ve al-lah'ın yardımı ile 

buraya kadar gelebildik. Allah'a hamd olsun 24 saatlik bir yolculuktan sonra Zenitsa şehrine 

mUcahidlerekavuşacağız. 
Bosnadaki (mücahidlerin) Kızülalerin Kıyamlan 
Bismillahirrahmanirrahim 
Birinci sınır kapısında komutanla beraber geçmek için pasaportlanmızı hırvat polislerine verdik 

ve geçmemize izin vermediler. Yaklaşık 10 saatlik bir yoldan sonra hem yorgunluk hemde 

açük. Bura-dan bizi geri çevirmeleri bende tedirginlik meydana getirdi. Akşam olması güneş 

yıkılmış hırvat evleri-nin üzerinde batmak iizereydi. Komutanla beraber burada bir boşnak aile 

ve 4 tanede mücahıd çaresiz kaldık. Ashnda bende dahil hepimizin geçmesine izin vermişlerdi. 

Bize rehberlik eden komutanın ya-nında bulunan üaçlardan ve kitaplardan dolayı geçmemize 

izin vermediler. Komutan bize siz gidin ben gelirim dedi. Bizde arkadaşlaria konuşup birimiz 

komutanla kalması gerek dedik. Komutan bunada izin vermedi. Sonunda yanm olan türkçesi ile 

benim kendisi ile kalmanı istedi. Diğer arkadaşlar ve Bosnalı aile sınırdan geçti gittiler. Ben 

komutanla beraber başka bir sımr kapısına gitmek üzere araba-mızla yola koyulduk. Karanhk 

çökmüştü. Bu sımrkapısıkapahidi.Tn'şöförleri uzun bir konvoy halin-de beküyorlardı. Hırvat 

askerleri bize beklemenizi söyledi. Ortaklık iyice sakinleşü' ve ben komutana rüşvet verelimde 

geçelim dedim. Kalabalık olmalan nedeni ile rüşvet teklif edemedik. Komutan bana geceyi 

burada geçirelim dedi. Orada teyemmüm edip namazımızı kıldık. Arabamn içinde 

koltuğumuzda uyumaya başladık. Sabaha kadar düzenli bir uyku uyuyamadım. Arasıra 

korkarak uyanıyordum. Hırvat kafırleriııin yanında uyuyorsun ve başımıza heran bir şey 

gclebilir düşüncesi ile sabahı getirdik. Sabah açhğımızı iyice hisseder olduk. Bir tane elma ile 

yola tekrar koyulduk. Tekrar mostardan geçip başka bir bölgeden başka bir sımr kapısma gittik. 

Mostarda mostar köprüsünün yıkdmış halini gördiik. Ve te-levizyonda gördüğüm yıkıhş şekli 

fılm şeridi gibi gözümün önünden geldi geçti. Bunlann hesabım on-lara soranm diyerek 

içimden hırvatlara ve sırplara karşı hiddetlendim. Harabe olmuş evler minareleri uçurulmuş 

camiler gözlerimizden geçip gidiyordu. Başka bir sımr kapısma geldik. Mostar'ın yakmında 

biryerdi. Buradan geçmemize izin verdiler ÜsteUk mçte sorun çıkmadı. Arti sımr bitti 

diyordum ve seviniyordum.Yine hırvat barikatlan ile karşı karşıya gelince daha vaktimiz var 

diye düşünüyor-dum.Buradanda geçtik ve komutan beni kasaba türünde bir yere götürdU.Orada 

boşnak askerlere bizde kaüldık .Ve bizden aynlan o boşnak aileyi ve diğer üç mücahidin gelip 

gelmediğini sorduk. Anladığım kadanyla iki saat önce gelip gittiklerini söylediler. Ve biz 



hemen yola koyulduk. Yaklaşık iki saat kadar siiren yolculuktan sonra Zenitsa şehrinin 

sınırlanna geldik. Bu sefer karşımızdaki boşnak askerleri idi. tkimizinde geçmesine izin 

verilmedi. Komutamn kağitlannın eksik olduğunu ve Zenitsada operasyon olduğunu yeni 

çaüşmalann kuvvedendiğini söylediler ve bizi geri çeviıdiler. Komutanla be-raber geri döniip 

bir dağa doğru jipimizle ileriemeye başladık. Ormanhk bir dağdı. Yol yeni yapılmıştı. Zaten iki 

günden beri şiddedi bir şekilde yağmur yağıyordu. Ormanda yolculuğumuz çamurlarda 

ka-yarak patinaj yaparak ve arasıra duraklamalaria devam ediyordu. Onnamn içind ebile 

boşnak askerler vardı. bunlar bize hiç engel çıkarmadılar. Ve tekrar asfalt yola ulaştık. Bu 

sırada hem hıznmz arttı hemde Zenisa şehri sınırian içerisinde idik. Bir (UN) unpurafor 

konvoyuna ulaştık. Bayraklanndan ve renkle-rinden Pakistan askerleri olduğunu anladım. Bir 

süre bu konvoyla beraber devam ettik. Ve sonunda konvoydan aynlarak Zenitsaya( merkeze) 

geldik ve orada ilk iş olarak aç olan midemizi memnun et-mek oldu. Daha sonra namaz küdık. 

Namazm arkasından yeni şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldık. Ve camînin yamnda olan 

merhamet yardım kuruluşuna gittik. Orada ağniandık. Merhamet yardmı ku-ruluşunun 

misafırhanesine götürdüler. Dinlendik ve yann için Zenitsada bulunan 0 Mücahidin arapla-rm 

oluşturduğu Bosna ordusuna bağh dUnyamn heryerinden gelen mücahidlerin oluşturduğu bir 

bir-likte cihada başlayacakum. Buraya ulaşınca Türkiyeden haber bekleyen arkadaşlara yollar 

hakkmda bilgi verdim. Mektupla herşeyi anlatum. İnşaallah ellcrine geçer. 
Can susadı susadı ölüme 
Rabbe kovuşmanm zammı geldi 
Küfrüjiırvaü, Snbı yok etmenin 

s 
Tam zamanı geldi. 
Merhamet yardım kuruluşunda diğer arkadaşlarla buluştuk. Komutanımızla ve Bosna ailesi ilc 

burada vedalaştık. Evde oturup biraz televizyon seyrettik. Daha sonra Bosna'daki mücahidlerin 

operas-yonlanndan derlenen video kasetini de izledik. Bakkala gitmemiz gerekiyordu. 

Bakkaldaki bayanlar bi-zimmücahid olduğumuzu anladırlarki bizden önce davranarak selam 

verdiler ve çok sevindiler. Meş-rubat ve mey va aldık. Ama yüz markımızıı bozamadılar. Daha 

sonra bırakırsınız der gibi el hareketinde bulunarak aynldık. Ve biz çıkarken Allah'a emanet 

demeleri hem ilginç hemde bizi çok mutlu ediyor-du. Aceba mücahid îstemeyen(?) mücahide 

ihtiyacı olmayan Bosna halkı böyle neden normal davranı-yorlardı. Mücahidleri seviyorlardı ve 

onlara ihtiyaçlan vardı. Bu fitneyi Türkiyeyi kimler ne amaçla so-kuyorlardı. Akşam üzeri eve 

sekiz on tane tesetturlü bayanlar geldiler. Bunlar dava grubu imiş. Biranda kendimi 

İstanbuldaki Fatih mahallesinde hissettim. Bizler dışan çıktık dolaştık onlarda görüşmeleri 

var-mış onu yapülar. Akşam oluncada önce bir taksi il el mücahidin birliğine (katibe) hareket 

ettik. Yolda annem babamın bana haklannı helel etmemeleri geldi. Ben Bosnaya yardım 

götürüyorum demiştim ama inanmadılar. Ben yalan söylemiştim. Ama İstanbulda bir 

müslüman beşbîn mark verdi. Bunu ora-ya yardım olarak götürün diye. Anneme ve babama 

karşı yalan söylemiş olmaktan İnşaallah kurtulmu-şumdur.AHah affetsin. 
Şehitler ölUmsuzluk andıiçerken 
Ağıtlarda marşlarda yol alacaklar yaşayacaklar. 
Şu anda Ketibeden yazryorum. Ketibeye girmedin önce Hzleri ve pasaportianmızı kontrol 

ettiler. Çantalanmızı araştırdılar. Pasoportlanmızı aldılar. Bizi Abdulmetini tamyıp 

tammağımızı sordular.Biz bosnada hiç kimseyi tanımryoruz dedik ve bize beklememizi 

söylediler. Yaklaşık bir saatlik bir beklem-den sonra Abdülmetin ve bir kaç tane arkadaş daha 

geldiler. Oradaki muhabbetten sonra bizi Türkler için tutulmuş bir eve götürdüler. Orada 

toplam olarak sekiz-on kişiyle daha tanıştık. Daha önce Al-manyadan gelen bir abi Türkiye'den 

ve diğer ülkelerden gelen türkçe konuşanlan bir evde toplanmak için bu evi kiralamış. 

Abdulmetin Almanya'da ikamet ediyor. Burda cihat eden müslümanlarla beraber. Burada 

hemen 200 metre ileride Hırvaûardan ele geçirilmiş bir karakol mücahidlerin merkezi olarak 



kullanılryor. Bizi taksici bu birliğie (Ketibeye) getirdi. Ydda mücahidlerle karşılaşıyorduk. 

Alınlannda La üahe illallah bandrolu yada sanklan vardı. Sakallanda uzundu. Zenitsamn 

kenannda birliğimiz ve onun yamnda evimiz var. Evimizde Arkadaşlarla tanıştık. Çaylanmızı 

içtik. Dışanda Zenitsa'yı gözledim. Kocaman bir demir-çelik fabrikası etrafına kurulmuş olan 

Zenitsa. Fabrikamn hammaddesi daha Önce Hırvatistan'dan getiriliyormuş. Savaş başlayınca 

fabrika işlemez hale gelmiş. Arkadaşlarla beraber evin bahçesinde gölgede sohbet ederken 

yanımızdaki komşunun küçük kızı bizlere el salkyordu. 4-5 yaşla-rındaki bu kiz çocuğuna kiraz 

toplayıp vermek istediğinıizde koşarak gitti. Aricadaşlaıia muhabbetimiz devam ederken 

balkondan bir nine tabaklarla bize tatlı getirdi. Bu kadınada boşnakça bilmediğimiz için 

teşekkür bile edemedik. Ağaçlar alünda serinlikte uyumak istiyorduk ki bir selamla uyandık. 

Bu sefer-ki 40-50 yaşlannda bir amca oldu. Bu amca ile el harekeueri ile konuşmaya çalıştık 

yine basaramadık bu sirada arkadaşlardan biri elinde birkaçtane pet şişe ile geldi. Ben başta 

kola sandığım şey çay çık-tı.Pet şişelerle çay içerken araplardan birkaç tane mücahid geldi. 

Abdulmetin abinin tercümanlığı ile sohbet ettik. Yarın Abdulmetin abi bizi Ketibeye kayıt 

ettirecek. ve bizde artık mücahidlere kanşıp eğiti-me gideceğiz. Akşam evimeze simsiyah bir 

arap geldi. Muhammad gambi. Gambiyadan bosnaya cihat için gelmiş bir müsluman. 

Sanlmaktan çekindim. Yeni gelen arkadaşlarda benim gibi idıler. Bizimle türkçe konuşması çok 

tuhaf geldi. Muhammed gambinin elinde arapça kagıdar vardı. Bu kağıüar keti-binin sözleşmesi 

idi. ketibinin şartlannı anlartı. Çaylanmızı içtik namazımızı kılıp yatük. Sabah namazın-dan 

sonra Ketibeye gidip Uç saaüik bir konuşmadan sonra tekrar dışan çıktık. Bizi 45 giinluk egitim 

konusunda anlaşamadık. Biz bir hafta eğitim görüp hemen cepheye gitmek istiyorduk. 

Abdulmetin abinin ısrarlan ve başka şartlardan dolâyı kayıtlanmızı yaptndık. Her şeyimizi 

buraya teslim ettik. Yaru-mıza gerekli olan askeri elbiselerirniz için para aldık.. Tek istediğjmiz 

vardı oda son olarak türkiyeye telefon etmekti. Yabancı ülkelerden türklere gelen araba ve jiple 

çarşıya gittik. Postaneden evlerimize tclefon ettik. Çarşıda rastladığımız mUcahidlerin 

alıniannda ia ilahe iUallah bandırolleri vardı. Saçlan ve sakaİİan çok uzundu ve çoğuda araptı. 
Egıtimde iik günümüz. Dun Abdulmetin abi arabalarta bizi orajest kanpma getirdi. Kampımız 

bir köyün dış ında ve ağaçlar arasında idi. Ortaada kocaman bir cami vardı mücahidleri merkezi 

olarak kullanıhyormuş. Sabah namazından sonra uzandık .Kimilerimiz kuran okuyor 

kımilerimizde sohbet ediyorduk. Saat 6'da spor için tabur olduk. Askeri elbiselerimiz ve 

anümızda bandıroller İle koşmaya 
başladık. Yeşil lik arasından koşarak ormaru doğru gittik. Yaklaşık yanm saat koştuk ve düz bir 

arazide küîtür fizik hariketleri yapmaya başladık. Kahvaltı için ara verip yemek haneye gittik. 

Türkiyeden ge-lirken açlığı susuzluğu göze alarak gelmiştir kahvalbda ise bal süt ve tereyağı 

vardı. Aynca süt yerine isteyene çay da veriyorlardı. Ağaçlardan yapılmış eğitim araç ve 

gereçleri vardı. Kahvalüdan sonra si-lahlann tanıtımı ve kuUamlmasını gösterdiler. Başta ve en 

önemli olan kaleşnikof idi. Öğle namazından sonra ikindi namazına kadar dinlenme ve sonra 

gösterilen silahlann kullanılmasına geliyordu. Bu sila-hınbütün özelleklerinden sonra mermi 

çeşitlerin gosterdiler. Bizimle birlikte dört tane daha birlik var-dı. Birliğin biri boşnak 

mücahidlerden oluşuyordu. Her biriik enaz 50 kişiden oluşuyordu. Bizden ön-ce bosnaya 

cihada gelmiş olan üç tane daha arkadaş vardı. Bunlardan biri Yusuf idi. Sessiz sakin ve cana 

yakın bir arkadaş. Buralara yeni ısınıyorum. Araplaria konuşmaya çalışıyor ve aramızdala 

muhab-beti geliştiriyorum. Buradaki daha ilk haftam. Araplar kılman namaz saflannsıkhğı ve 

laraatin uzun olu-şu insana bambaşka bir mutluluk veriyor. Kur'an okumak yada dinlemek daha 

önceküerden hem farkh hemde çok zevkli. buradaki bir kaç günlük muüuluğu Türkiyede geçen 

18 yıllık hayatimda değişebili-rim. Daha ileriki günlerde neier yaşanacak. Allahu alem. Ama 

haat burda daha gtizel. Hayat iman ve ci-hat. "De ki; eğer babalanmz, oğullarmız, kardeşleriniz, 

eşleriniz hısım akrabanız kazandığrnı mallar, kötü-ye gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz, 

hoşlandığmız meskenler size Allah'tan elçisinden ve onun yo-İunda cihad etmekten daha 

sevgili ise o halde Allah'rn emri gelinceye kadar bekleyin...." (Tevbe 24) 
Çok mubarek insanlar. Eğitimde bize aynlmış iki kath bir evin iki odasrru paylaşıyoruz. 



Toplam olarak bugünkülerle beraber tam aşara mücahid olduk. Günlerimiz o kadar güzel 

geçiyorki anlatamam. çocuklar kadar şen ve mutluyuz. Allah'a ve Reltilüne hamd olsun. 
Bosnah Mücahidlerden Ebu Büal Hakverdi: 
TURKİYEIİ YENİ ŞEHİDLER 
ABDULMETİN, YUSUF, MUSA, ŞAMİL 
Bismillahi rrahmanirrahim. 
Ah Bosnah bacım ahhh...                     Yanm rm kalacakü türkülerin             
Gözyaşjmı örtecekti 
gözlerinin maviliğini              Rüzgarmı savuracakti başörtünü taştan taşa            
Kefen gibi sakladuı 
gelinliğini bunca yıl               BöylemiolacaktiBosnahbaeım                    Dün  

gece saat  2:00'   da 
kurşun sesleriyle bomba sesleri ile uyandık. Hemen yataklardan fniayarak silahlann bulunduğu 

maga-zine koştuk. Zaten emir gereği üzerimjzdckilcri çıkarmadan yatryorduk. BoLlanmızı 

ayaklanmrza alel acele takarak koştuk. Tabur yerine ula§tiğanızda Ebu Enes eğitimci komutan 

elindeki kaleşnikof ile ha-vayıı tanyordu. Btitün taburlar iki dakika içinde yerlerini almışlardı. 

Acı acı bağrran Abdulmetin abi' nin terctimesine göre eğitim gününti tamamlayan gurup yann 

cepheye gidecekmiş. Bunun için gece tatbi-kat yapürmak için bizleri bu hale getirdiler. 

Yaklaşık eğitimdeki birinci haftamrzdayrz. Cepheye gide-cekler arasmda Yusuf ve Muaz» 

aynca Abdulmetin abi de var. Abdulmetin abi cepheye gidip geliyor. Bizim kamptaki 

emiıiiğimizi yapıyor. Henüz 23 yaşlannda olan Abdulmetin abi evli ve iki tanede çocu-ğu var. 

Almanya'da çocuklan ve hanımı. 
Yusuf kardeşe gelince ailenin bir tek evladı. Bosna'ya gelirken annesi anneliğinden, babası 

babah-ğından Yusuf u reddetmişler. Artik bizim oğlumuz değilsin. Bu tavnianrun sebebi Yusuf 

un Bosna ciha-dma gelmek isteyişi. 
Gece saat ikide tatbikat, koşu ile başladı. Yaklaşık bir buçuk saat koştuk. Gecenin sessizliğinde 

sadece ayak seslerimiz duyuluyordu. Bir köyden geçip nmağın kenanna vanp orada 

abdestlerimizi al-dık. Sabah namazmı orada cemaatle çakıllann üzerinde kıldık. Tekrar tabur 

halınde koşarak kampa gel-meye başladık. Bu sefer yanş yapryorduk. En önde Ebu Şehid ve 

ardındanda Yusuf, ben ve İbn Şehid vardı. Bu sefer Yusufla başabaş koşmaya başladık. Daha 

sonra arkadaşlar yorulmuş olmah ki kampa dogru çıkarken koşmayı biakıp yürümeye başladık. 

Bu srrada Yusufla muabbet ederek yürüyürduk. Ben ona biz Allah'a gereği gjbi 

hamdedemiyoruz dedim. Ttirkiye'de Allahın bizi sağ salim Bosna'ya ulaştn* diyorduk, buraya 

geldik, duamız kabul oldu. Ama hamdedemedik bundan dolayı. Şimdi şehid olmak için dua 

ediyoruz. Biz gerçekten çok nankörtiz dedim. Daha çok şeyler konuştuk. Kampa gel-diğimizde 

artık saat beşe geüyordu. Bugün sabah sporu yok, aynca akşam cepheye gideceklerin 

hazır-latüğı eğlence vardendi. Çok sevindik, gidip dinlendik. Burada gUnlerimiz o kadar güzel 

geçiyorduki. Türkiyedeki arkadaşlanmında yanrmda olmalanm çok isterdim. Akşamlan 

namazdan sonra Kuran ve diğer konularda derse başladık. Silahlar konusunda eğiümimiz her 

geçen gün biraz daha artryor. Ken- 
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dimizi buralarda zor tutuyoruz. Bir hafta içinde bizim mücahidlerin operasyonu olacakmış. 

Abdulme-tin abide gitmek isü'yor. Bizse gitme bizimle kal eğitimi biürip beraber gidelim 

diyoruz. 
Abdulmetin abi sık sık rüyasında şunlan görüyormuş. 
Sen neden hala eğitim yerini bekliyorsun, diyorlarmı.ş Yani cepheye gel senin şehadet düğünün 

yakm der gibicesine. Gerçektenyaşayan bir şehid gibi Abdulmetin abi. 
Sabah olmuştu. Koşmak için kalküğımızda omuzumu hareket ettiremedim. Dün eğitimde 

sakatlık geçirdim ama rahatüm. Komutana gidip durumu anlatüm. Komutan o zaman sen sabah 

koşulanna ka-ülma diğer bilgiler için derslere katü dedi. Ama omuzumu hareket ettiremeyişim 



diğer derslere de kaul-mamı önlüyordu. Sızıdan ne yatabiliyor nede gezebiliyordum. Tekrar 

Türkçe bilen Suriyeli bir arka-daşla komutana gittik. Benim dortora gitmem gerek dedim. 

Arabanın Zenitsa'da olduğunu geldiğinde komutanla beraber gidebileceğimi söyledi. Amerikalı 

bir îngiliz Mücahid bana bir ilaç getirdi. Üç saat-ta bir bu ilacı kuUanmamı ingilizce olarak 

anlattı. Yanm olan ingilizcemle ancak bu kadar anlaşabıliyor-dum. Omuzumdaki sızılar 

azalmıştı. Tam üçgündür bu acılar içinde kıvrandım. Cepheye Abdulmetin Abiyi, Yusuf ve 

Muaz'ı gönderdik. Abdulmetin abi giderken ben geriye çekildim ve sanki bir daha 

gö-remeyecekmişim gibi derin derin seyrettim. Kamerayı şakalaşarak kullandık. Hem üztilüyor 

hemde se-viniyorduk. Abdulmetin abileri dün kuşluk vaktİ yolcu etmiştik. Yusuf arabaya 

biniyordu. Bense silah auşlan içİn eğitim yerine gidiyordum. Şehadet parmağımı kaldırdım. 

Kamyonun içjnde oda diğer mü-cahidler gibi şehadet parmağmı kaldırdı. Tekbirlerle arkadaşlan 

cepheye gönderdik. Bugün hergtinküne 
nazaran daha rahaüm. Yann spora tekrar kaülmayı düşünüyorum. 
*** 
Şu anda Zenitsada bir hastanedeyim. Sabah sporuna kanldığımda eğitim yaparken düştüm. 

Tam-da sakat olan kolumun üzerine. Hemen hastaneye getirdiler. Doktor bir sürü ilaç verdi ve 

bir hafta hiç-bir şekilde kolumu hareket ettirmemi istemiyordu. 
Abdulmetin abi bu günlerde cepheyede bulunuyordu. Bize cephenin ve nöbet tutmanın 

düşman-lara karşı tekbir getirnıenin ne kadar zevkli olduğunu anlaürdı. Operasyon günii iyice 

yaklaştı. Ben (ek-rar kampa gitmek için araba bekliyorum. Bir sabah operasyonun başladığını 

ve şehitleri söylediler. Bi-zim Yusuf, Musa ve Şamil şehid düşmüşlerdi. Ben ketibeye 

girdiğimde araplann biri bana Abdulme-tin'i görüp görmediğimi sordu. Bende cephede dedim. 

Yok,Orojest kampmda da yok dedim. înşaallah şehid diyorlardı. Tarih 21 Temmuz 1995 cuma 

günü operasyon başlamı şve bir tank, 26 tane şehid ve bütün saldınlan dağlar Allah'ın yardımı 

ile kazanumıştı. Ben tekrar hastaneye gittim. Buralda ytize yakm mticahid yarah yaüyorlardı. 

Ben bizim evde kalırken bütün bunlar gerçekleşmiş. Hastanede bizim Türklerden tiç kişide 

yaralı yaüyor. Birisi sağ dirseğinden vurulmuş. Diğeri sağ diz kapağmm alundan diğeri ise sağ 

ayağmı mayma basarak kaybetmiş. Ama hiç üzülmüyorlar, aksine bizlerden daha mutlu-lar. 

Hastane dönüşünde hafif yarah olan ve Ijenimle gezen Mervan kardeşle beraber eve geüyorduk. 

Ji-pimizi arap komutanlardan birisi durdurdu. Abdulmetin abinin şehid olduğunu söyledi. 

Allahu Ekber diyerek hem sevimyor, hemde buruk buruk ağhyordum. Abdulmetin abiyi ve 

diğerlerini o kadar çok seviyorduk ki bu aynbk bana çok acı geldi. Allah şehadeüerini kabul 

etsin. Beklediği şehadet geldi. în-şaallah bizlerde sizin kervana kaülacağız. 
* Şehid arkadaşlarm şehadet tarihleri veandan gelecek hafta 
ŞEHİTLER 
Ey însanlar, si zi can yakıcı bir azaptan kurtaracak, kazançh bir yolu göstereyim mi? Allah ve 

pey-gamberine inanırsınız, Allah yolunda canlanmzla mallarmızla cihad edersiniz, bilirsiniz bu 

sizin için en iyi yoldur. (Saf: 10-11) 
Evet bu ayette anlauldığı gibi, Abdulmeün, Yusuf, Şamil ve Musa'da Rabblerine kavuştular. 

Bun-lar dünyevi ticareti bırakıp ticaretin hası olan Allah (cc) Üe yapılan ticareti tercih ettiler. 

Ve kazananlar-dan oldular. Burada bu arkadaşlardan bahsetmek istiyorum. 
ABDULMETÎN: (Abdulmetin abinin annesi ile görüşmemden sonra) 
Sivash bir kardeşimiz. 2 yıl Önce Fransaya ^der. Oradan Almanyaya geçer. Davasma sadık 

olan bir arkadaş. Ttirkiye'ye gelir. Annesini babasmı ve hannmnı hacca götürür. Babası felçli 

olduğu için onu snimda tavaf ettirir. Kabede dua ederken tam bir saatten fazla rabbimize 

yalvarrr. Annesine şehit olması için bıkmadan usanmadan dua etmesini ister. Tekrar 

Almanyaya döner. Hanımım ve çocuklannı da yamnda göttirür. Almanya'daki hayat bunu 

açmaz. Orada müslüman kadınlara perde arkasmdan va-az eder. Sümeyyeleri, Zeynep 

Gazalileri örnek verir. Ve oradan Bosna'ya geçer. Bosna'ya geçmeden 

lo 



önce Almanyada bir riiya görür. Şehit olacağını ve hanımmın başka biriyle evlendiğini görür. 

Hanımını ve çocuklanm kayınbabasına bırakır geür. Bu olaylar 95 yıh içinde gerçekleşir. 

Ramazan ayımn bir kıs-mmı eğitimde, Orojest kampında geçirir. Abdulmetin abi özellikle 

Suriye'ye gider ve arapça eğitimi abr. Bu Arapçasını Bosnadaki araplarla iyice geliştirir. 

Bosnadaki Arap mücahidlere şehit tahünda isimli marşı sık sık söyler. Onlarda artık şehit 

tahtında isimli marşı çok severler ve Abdulmetini görünce akıl-lanna şehit gelir. Abdulmetin 

henüz dört ve iki yaşmda olan çocuklannada bu marşı ezberletir. 
Şehadeti nasıl oldu? 
Operasyondan birkaç gün önce cepheye gitti. Cephede Türklere aynlmış olan çadırda yer 

yok-tur. Araplann çadınnda kalır. Operasyon günü yaklaşır ve operasyona giderler. Operasyon 

21 Temmnz 1995 Cuma sabahı saat: 4.30 da başlar. Abdulmetin abi düşmana henüz 10 kurşun 

atmış daha fazlasmı atamadan mitralyöz isimli goir makinabdan gelen bir kurşun kaşlannın 

ortasından değer ve artık Abdul-metin abi şehittir. Operasyon bittikten sonra Abdulmeun abi 

bulunamaz. İki tane mücahid kayıp olur. Birisi yemenli diğeri Abdulmetin. Abdulmetin abiyi 

dört gün sonra vurulduğu mekandan 30 metre aşa-gıda bulurlar. Dağın tepesine doğru çıkarken 

ecel onu yolda yakalar. Sırplann leşleri vurulduktan bir saat sonra leş gibi kokmaya 

başlamasına rağmen Abdulmetin abi 4 gün sonra bulunur. Ama hala yeni vurulmuş gibi. 

Agıriığında yükselme olmuştur. Eminim Abdulmetin abi daha önce 45-50 kilo ağırhğın-da 

155-160 boylannda bir mücahiddir. Birinci operasyonda o keleşi ve mermileri nasıl taşımış 

inana-mazsuuz. Şehit tahünda isimli parçayı çok severdi, şu anda inşaallah şehît tahunda Rabbe 

gülümsüyor-dur. Operasyondan önce bir kaset doldurur. Arayı arayı bulsam izin, şol cennetin 

nmaklan, şehit tahtın-da ve bilal isimli parçalan ağlayarak ve çantasını hazıriayarak doldurur. 

Operasyona 10 dakika kala ko-lundaki saatine bakar. Saatinin durduğunu söyler arkadaşlanda 

sen gidicisin derler, oda şeyle seslenir arkadaşlanna; 
10 dakika sonra kimilerimiz rabbimize kavuşacak kimilerimizde dünya sUrgününe devam 

ede-cek. 
AJIah şehadetini kabul etsin Abdulmetin abi. 
ŞehadetTarihi 21 Temmuz 1995 Cuma Sabah Saat: 4.30 
YUSUF 
Allah yolunda öldtirülenlere (şehiüere) ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz onu 

hissedemezsiniz, anlayamazsanız. (Bakara: 154) 
Sevgili dava arkadaşım silah arkadaşımda yolunu saşıran bir kurşunla rabbimize kavuştu. 

Şeha-deti aynen şu şekilde gerçekleştir. 
Orojest kampında iken yaklaşık iki metre boyunda 90 kg ağtrkğında Amerikadan gelen bir 

müs-lüman kardeş vardı. Yusufla aynı taburda idiler. Bu siyah kardeşin ismi Hanzala. Bosna'ya 

gelmeden sekiz ay önce mUslüman olmuş. HenUz cepheye gideli üç gün olmuştu. Bu Hanzala 

ile aynı taburda operasyona başlamışlar. Hanzala operasyonun daha ilk dakıkalannda dîz 

kapaklarmın UstUnden ve iki bacağındanda taranntuş ve yere düşmüş. Yusuf ise arkasındaki 

hendeğe atmış. Ortahktaki makinah ses-leri ve Hanzalaıun acı içinde krvranmasına Yusuf 

dayanamaz. Arkadaşlan Yusuf a durmasıru isterier. Ama Yusuf şehadete yürür. Kurşunlann 

içinden sürünerek Hanzalaya ulaşır. Hanzalayı sırtma ahr. Yu-suf Hanzalanın dörtte UçU 

kadardır. Bünye olarak Haznala'ya göre çok zayıfür. Hanzalayı bu haliyle sutma alır. Daha ilk 

adımlarmı atmışür ki zehir gîbi çaüşan makinah bir silah Hanzala'nın alündaki Yu-suf u delik 

deşik eder. Yusuf olduğu yerde çok özlediği ve beklediği şehadete kavuşur. "Allah diyor ya, 

öyle insanlar varâır ki Allah'a vermiş olduğu sözde durdular ve şehıd oldular. Kimileride vanhr 

ki bu sözlerinden hiç vazgeçmediler ve sıralanm beklemektedirler. Evet Allah'ın bu ayetindeki 

gibi Yusuf, yusuflar şehit oldular. Bizlerde sıramızı beklemekteyiz. Çanakkaleden gelen Yusuf 

annesine babasma karşı Bosna'yı tercih etti. Ve şehitler kervanına bir halka daha oluşturuldu. 

Cephedeki üçUncU günUnde şehit oldu. 

MUSA VEŞAMİUN ŞEHADETLERİ 



Musa, el mücahidin biriiğinin profosyonel kameremanıydı. 
Birinci operasyonun gerekli kamera çekimlerini Musa yapryorAlmanya'dan gelmiş! Şehadeti şu 

şekilde gerçekleşti; Operasyondan önce gelen komutanrauz Musaya sen yine kawarawanlık 

yapa-caksın der. Musa bu sefer kabul etmez. Komutan buna ceza verir. Git ve kuyu kazder oda 

kazar. çeşitli cezalarla bu tekrarlarurAma Musa operasyona silahı ile kaolmaya 

kararudır.Yusufla aynı taburda saldı-rrya geçerler. Bu operasyonda sağ böbreğnden aldığı bir 

bika mermisi ile yaralanır ve hastaneye kaldı- 
// 
nlmak istenir. O an yanında bulunan diğer bir mücahid şunlan anlatryor. Yere düşmüştii, yanına 

var-dım. Himi beline atum eüm kurşunun parçaiamış oiduğu yere geldi. Kurşun sağdan 

girmişparçalaya-rak soldan çıkmıştı. Çıktiğı yer parçalanmıştı.Benden su istedî. Daha önce 

eğitimde gösterildiği gibi ka-namah bir hastaya su verilmezdi bende aynısını yapüm. 
Boşnak askerler geldiler onlar Musa'yı sedyeye koyup götürdüler. Ben ise yanımdakiler ile 

bir-Hkte yoluma devamettim.Bu sırada yanımdaki mücahit yere düştü. Sağ diz kapağının 

alündan vuruldu. Himi yaraya koyduğumda herhalde ayağını tutan derisi sandı. Bana ayağuna 

ne oldu diye sordu. Ben-de sen anlamazsın yat dedim ve sırt üstü yatırdım. Diz kapağmı 

üstünden bağladım ve boşnaklar gelin-ceye kadar bekledim " diyor. Musa hastaneye 

götiirülürken helikopterin içinde şehadete kavuşur. Şe-hadetinden bir hafta sonra babası ve 

küçıik kardeşi geldi. 
Babas] şöyle anlaöyor: 
- Oğlumuzun herşeyini hazırladık. Parasım giysilerini tam takım hazırlayıp bir almanla beraber 

gonderdik. Bu alman Bosnada cihat edenbir müslüman. İsmi Abdullah babası gelmesini istiyor 

oda baba sen müslüman ol gel beraber evimize dönelim diyor.Babası geldi müslüman oldu ve 

beraber Al-manyaya döndüler.Hamd olsun yaradana. Musa'nın babası bu hazırhklan böyle 

yaptüdanm en güzelide oğuHannı dUğUne gönderir gibi gönderdiklerini söyledi. Herkesin 

babası böyle olsa ne olur sanki. 
Allah böyle babalara böyle evlatlar nasib etsin. Musa'mn kardeşi ise Şehit haberini ahnca tekbir 

getirir ve evine döner. Daha önce o kulüpten bu kulübe koşar sarhoş sarhoş gezen kardeşi 

kendisine gelir. Ve bir çok insamn hidayete gelmesine vesile olur şehit. Musa. 
ŞAMİLİN ŞEHADETİNE 
Almanya'dan geldi. Annesi ve babası bunu hıristiyan bir aileye virir. 18 yıl hristiyan olarak 

yaşar. Bir vesile ile müslüman olur ve bosnaya cihada gelir. tam otomatik bir bika (makinah) 

kullanır. Ope-rasyon İçinde ayaklanmn arasnda mayın patlar. Hayalannın olduğu bölüme ve 

kamın bir kısmj parçala-nır. Kanlar içindae Rabbına kavuşur. Annesiz, babasıztanıdığı arkadaşı 

olmayan bir şehit-Şamii. 
Bizim Şehitlerden ziyade yaklaşık 22 tane mücahitle bunlar gibi kanlannı akıtarak bosna 

cephe-sinde zavitoviç şehri yakınlanndaki köyde roprağa verilirler.Hbiseleriyle beraber. 
ŞEHİTLER KÖYÜ UVADA Hasret kafesindeki düşlerim. Şehit kardeşimin diyanna. umit 

yeHerim ve sevda güvercinim. Neyler şehidimin inci tahdında. 
Orada kardeşler var orada yürekler var. 
Orada şehitler var orada yiğitler var. 
Bırakm kavuşahm Abdulmetin'e, Musaya, Yusufa, Şamile. 
Kucaklaşahm artık şehitler dergahında 
Şehitlerköyü Livada. 
CEPHEYEGİDİYORUZ 
Ketibede orojest kampma dönmeyi, eğitime gitmeyi dUşUnUrken, Muhammed Gaubi geldi. 

Bana sizleri yakm bir tarihte cepheye gönderebiUrter dedi. Bu haber beni sevindirdi. Arap 

kardeşlerte otururken kamyondan tekbir sesleri geldi. Kamyone baktığmda bizim arkadaşlardı. 

Sevincim yüz kat daha artti. Ncredeyse heyecandan orada ölecektim. Bcklediğim gün gelmişti. 

Biz 45 gunU beklerken eğitimin ikinci haftasmda cepheye gidiyorduk. Cephede mücahide 

ihtiyaç varmış. Bense omuzumun sızısını unutmuştum Heyecandan kamyondan inen 



arkadaşlarla sanldım. Heyecandan önüme gelenc sanlıyordum. Kamyondan indiler. Komutan 

dağılmayın hemen cepheye gideceksiniz dedi. Komutan bana yaklaşarak sende gitmek 

istiyormusun der gibi işaret etti. Bense bu sevincin uğruna neler yapmazdım ki. Sakat sakat 

bende kamyona bindim. Silahlanmızm cephede verileceğini söyledilcr. Bismillah deyip cephe 

için yola koyulduk. Yaklaşık 4 saat ormanın içinden kamyonla gittik. Kamyon ara sıra duruyor 

ve kamyonu iterek çıkarıyoruz. Bu şekilde akşam namazına kampa ulaştık. Kampın adı 

MUASKER. Burada kamyondan iner inmez tabur olduk. Silahlanmızı aldık. 500 er adet 

mermiyi kü-tüklUğÜmUze taktık. Bombalanmızt yerleştirdik. Yemek hazır imiş yemeğimizi 

yedik. Akşam namazım 
/*- 
kıhp kamyonla hemen operasyona gittik. Yaklaşık kamyonla iki - üç saat gittik. Bir köye 

ulaşük. Dağdan çaüşma sesleri geliyordu. Operasyon bölgesine yaklaştık. Yatsı namazım kıldık 

ve bize aynlmış odada sabah namazına kadar dinlendik. Bizim tabur neye uğradığını şaşırdı. 

Herşey biranda oldu bittiye geldi. Sabah namazından sonra jiplerle yola tekrar koyulduk. Dün 

gece gelirkende arasma kamyon is-top ediyor bekliyor ve fariarınıda yakmıyordu. Jiple aynı 

şekilde farlanm yakmadan ve telsizle konuşarak ilerliyorduk. Jiplerle yanm saat kadar gittik. 

Birkaç tane evin olduğu bir yerde durduk ve orada indik. Bize hemen evlere girmemizi 

istediler. Girdik ve neler olduğunu yeni yeni anhyorduk. Sonra bizlere sandıklarla cephaneler 

verdiler. Kimileri battaniye kürek, kazma aldı ve bir bayrakla beraber yola koyulduk. Boşnak 

emir bize toplu olarak gelmeyin sırplar buralan görüyor dedi. 5' er metre aralıklı olarak 

yürümeye başladık. Yanm saat kadar dağa tırmandık. Yolda hendeklere uğradık. Sonunda 

tepenin zirvesine ulaştık. Burada aArap bir emir vardı. Bizlere düşman hatlarmı gösterdi. Ve 

fazla görünmeyin dürbunlü ve gelişmiş silahlarla vuruyorlar dedi. Emre uymamız gerekiyordu. 

Üçer kişi olarak guruplara bölündük. Ben ayn bir hendeğe aynldım. Geldiğim hendekte 3 tane 

Boşnak asker vardı. Ben ve arkadaşlar gelince boşnak sayısı ikiye düştü. Yağmur yapmaya 

başladı. Durduğumuz yer düşmanlara 300 metre uzaklıkta bir tepenin yamacmda, Boşnaklar 

bize kahve yaptılar. Bu yorgunluğun üzerine iyi gitti. Ardından azığımız olan hurma ve 

ekmekle karnımızı doyurduk. Bu gece tam bir düşmana karşı nöbet tutacağız. Nöbet saatlerini 

Boşnaklar beliriedi. Komutandan gidip gece hakkmda bilgi aldım. Ses duyorsam orayı ateşe 

tutmamı istedi. Diğer mücahilde beraber nobet tutmaya başladık. 
Henüz handeklere geleli 2 saat olmuştu ki bizİm mlicahidlerden birine tank mermisirjin 

çarapneli isabet etmiş. Boynundan sağ baş parmağmdan ve diz kapağının Ustünden yaralandı. 

Diğer hendekten bağırarak geldi. Allahu Ekber Allahu Ekber Allah yolunda ilk yaramı aldım, 

Allah yolunda kanun akıyor diye sevine sevine muaskere gitti. 
Dün geceki nöbetimiz mükemmeldi. Namazlanmızı teyemmümle ve cem ederek kıhyoruz. Dün 

gece sık ormanda kulaklanmızı açıp dinlemeye başladık. Ayak sesine benzettiğimiz her sese 

ateş açtık. Bana verilen çin kaleşnikofu idi. Bugün hendek için çahşmaya başladık. Karşıhklı 

çatışmalar arasua devam ediyor. Bizim bulunduğumuz bölgeye yağmur gibi havan toplan 

düşüyor. Bir tanesi hemen hendeğimizin yamna düştü. Üstiimiizdeki ağaçlann arasında parmak 

başı kadar bir şarapnel tıkır üJar kucagumza düştü. Hime aldığımda halen sıcakü. Öğleye doğru 

ağaç kesip hendeğimizi tamamlamak için çalışmaya başladık. Bizim bantta seslerini dinleyip 

bulunduğumuz yere ve yanlanmıza havan toplan düşmeye başladı. Birinde havan sesini 

duyunca anladmı ki bu bizim Üzerimize düşecek. Gelirkende acayip bir şekilde ıslık çalar gibi 

ses çıkanyor. Sesi duyardumaz kendimi bahklamasma ağaçlann arasına attım ve hemen havan 

düşttikten sonra hendeğe koşmaya başladık. Bu sırada karşı dağlarda otomatik ve uzun menzilli 

silahlarla taramaya başladılar. Artık biliyorum ki şahadete daha yakırum. Birde hamd olsun 

rabbime kolumun ağnsı eskisi kadar ralıatsız etmiyor.Şu anda çok hızh bir şekilde yağmur 

yağıyor. Komutan geldi ve yann sabah muaskere gideceksiniz dedi. 
Şu anda çadırlardan (muaskerden) yazıyorum. 6 numarah çadın bizim Türkler kuüamyor bizde 

onlann yerine gittik. Çünkü 10 tane mücahid kalıyormuş bu çadırda 4 yaralı dördüde şehit 

olunca bize yer aynldı. Çadır şehitlerin eşyalan ile dolu. Hemen yanımızda kocaman bir nehir 



akıyor. Orada temizligmizi yapıyor elbiselerimizi yıkıyor ve bilebildiğimizde yüzmeye 

çalışıyoruz. 
AJlahım bu mutluluğu tüm müslumanlara nasip et 
• Devam edecek. 
ahbe bir kurşun değse anhma 
İmarum ile varsam ytice yaradana 
Istemeyenler beklesin 
Biz istedik çıkuk yola 
Şehadet 
Ey Rabbim: Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eü kolu dökülü takatsizlikten, 

sana sığmmm. Küfürden, rızktan, şekavetten, nifaktan, yapuğımı duyması ve medh etmeleri 

için yapmakta ri-yadan sana sığınınm. 
Ölümüm. 
Savaşta siz onlan öldürmediniz fakat Allah Öldürdü. 
Attiğm zamanda sen atmadm fakat Allah atn. 
Ve bunu müminler guzel bir imtihanla denemek için yaptı. 
Şüphesiz Allah işitendir bilendir. Enfal 17. 
N 
înşaallah Vurmuşumdur sup katillerini. 
Tarih04-08-1995 
îki gUndur günlüğümü elime ahp bir kaç kelime yazamadım. Dün sabah namazından sonra bir 

kamyonla yaklaşık 40-50 mücahit cepheye nöbet değişimi için yola çıktık. Kimi mücahit yanm 

kalan uykusunu tamamlamaya çahşıyor, kimide Kuran -ı Kerim okumaya çahşıyordu.Yaklaşık 

bir buçuk saat kâdar yolculuğumuz sürdü. Bu arada bir kasabaya uğradık. Adı Zavidoviç. 

İnsanları hemen dikkatimi çekti. Açık saçık olmalan,cinsiyeterinbirbirine karışmışbir halde 

olmalarıbeni yine üzdü. Amaben bu-raya Allah nzası için gelmiştim. Bunlar beni buradan 

soğutamazlardı. Bunların aynısı olmasada benzeri Kayseri şehrimizde de gerçekleşiyordu 
Evet bunlar dinleri untturulmuş tam bir Avrupah hale getirilmişti. Bunlar insanlara unutmuş 

ol-dukları dinlerini tekrar hatuiatacak insanlara ihtiyaçlan vardı. 
Bunlar buradaki sakalh,sankh,şalvarhinsanalanTürkiye'deki geri zekahlar gibi gerici yobaz 

gö-müyorlardı. Mücahitlere çok güzel hayranhklan vardı. Bunlara neyi versen onu kabul edip 

amel ediyor ve gün geçtikçe düzelmeler oluyordu. Rabbime hamd olsun. 
Burada davasına karşıhk mahnı, canmı, işini, yerini, arkadaşını, komşusunu, rahaüğmı bırakıp 

Al-lah'ın nzasını kazanmak için yollara düşmüş davacı bay bayan mücahit ve mUcahitlere ihti 

yacıvardı. 
Buralarda da tesettüre riayet den bacdanmız var. Geçen gün jiple köye inmiştik.îki bacımız 

yam-mıza yaklaşıp selam verip gittUer.Bunlar bize çok güzel moral vermişti. Hep asık soluk 

yüzlü insanlarla karşılaşıyorduk. Ama bunlar müslüman kimlikli bacdanmız idi-AUah onlara 

hidayeti nasip etmiş. 
Hamd olsun Rabbime. 
Jiple oradan aynhnca işgal edikmş bir sırp köyüne gittik. Orada tesettürlü yeni gelmiş 

bacüanmı-za rastladık. Gün gectikçe imanh insan sayısımn artması bize haz veriyordu. 
Şehit Metin abi Rah bana şöyle demişti. 
Akhma geldi: Türkiye'den burada islamı tebliğ edecek hakkı ve sabn tavsiye edecek hoca 

getirme-din Kafama takılmıştı. Ben Kayseri' den gelirken bir dahi müslüman bana destck 

vermcmişti. Bazılan hariç.Neyse onlara karşı olan tavnm değişmedi. Hala benim saygılı sevgili 

cihat ruhu almayan abilerim. Allah onlara cihat nasib etsin. 
YaRab 
Bizlere Bosnada kafirlere karşı cihadı nasib ettiğin için, bu güzel duygulan, bu mutluluğu bu 

hazı verdiğin için milyonlarca şüküıier olsun.Neyse yolumuza kamyonla devam ettik. Bir yerde 

kamyon durdu. Hepimiz sırt çantaİanrrüzı sıramıza alıp ehmizde bir karanfîl kadar sevdiğimiz 



silahımız ve kalbi-mizdeki mutlulukla cepheye dogru yürümeye başladık. 10 dakika kadar 

yürüdük sonra iki guroba ay-nldık. Birinci gunıp 702 numarahdoğa bizim gurop ise 706 

numarah doğa gitmeye başladık. Bunker-lerde Boşnak askerleri ve bunlan kontrol eden 

mücahitler vardı. 
Her zamanki gibi Boşnak askeıier bize hemen kahve yaputar. Sabah sabah kahvede gtizel 

gidi-yormuş. Bunuda burada öğrendik. Aradan bir saat, ya geçti ya geçmedi. Karşı tepedeki sup 

bunkeri-ni göre biliyorduk. Birde tek kath ev vardı. Oralan kontürol ederken nöbette sırp 

gördüm. Haber ver-dim. Bana hemen ateş etmemi söylediler. Daha ilk günlerimiz olduğu için 

emre danışmak gerekiyordu. Emirden haber geldi serbet siniz, nerde ve ne zaman görürüseniz 

ateş etmekte serbestsiniz. Ateş ede-meğim için üzülmÜştUm. Ama artık gozUmü o noktaya 

dikmiş sırplann tekrar geçmelerini bekliyor-dum. Ama bir daha göremedimAkşam otmuştu. 

Susuzluğumuzdan dolayı namazı teyyemmümle kdı-yor bazende cem ediyorduk.Namazdan 

sonra tam olmasada bir sırpı gördüm. Besmele çekerek TUrki-ye'de hayalini kurduğum 

kurşunumu sırplara atmıştım.Daha atacaklanmda bunun katlan olacaktı. 
Inşallah. Zaten böyle ilk adımlan severim. Memlekette iken ilk adım gençlik külübü 

kurmuştum. Ben Kuran daki önciüürden otmakistiyorum. 
05- 08-1995; Bugün bemmiçuven büyük bayramlardan biri olmuştu. Sabah namazında 

nöbe-tim vardı. Yine göztimü o noktaya (ükmiş sırplann geçmesini bekliyordum. Duam kabut 

olmuştu.Saba-hm 6 smda 4 -5 tane sırp hendeğin dışına çıkmış bir yeıiere gidiyorlardı. Silahımı 

hemen otomatiğe ala-rak taramaya başladım. Sabahm erken saatinde bu ses çok garip gelecekti 

mUcahitlere hepsi birden hendeğe girme hesabı yaparken üzerlerine 30 tane mermi gönderdim. 

Hamd olsun. 
Inşallah onlan Metin abinin değimiyte cehenneme göndermişüm.Rabbime ne kadar hamd 

etsem, ne kadar tesbih etsem azdır. Bunun üstüne bir başka jar jör takarak tekrar aym noktayı 

taradım.Ne ol-duğunu öğrenmek için, mUcahitlerin hepsi kalkmış yamma geliyordu. Çok 

mutluydum. îşaltah Rabbim înşaltah onlan cehenneme yuvarlaıruşımdır. 
/<> 
Arkadaşlar beni tebrik ediyorlardı. Bende Rabbime dua ediyordum.Hamd olsun yüce rabbim 

hamd olsun hamd olsun. 
Osman (Bilal) Karakuş 
'    ) 
(    ■ 
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TflHSİL EDİLENLER    ( 11 NİSflN 1997 GÜIMÜ İTİBflRİVLE ) 
01-  RAKS   MERREKLAM...... 17 MART 1997.......           77.280.000 TL 
02- Mithat Çorapları... Şubat.....     18     "     1997.......           56.000.000 TL 
03- Esram Ajans.......................     20     "      1997.......              7.850.000 
TL 
04-Bekir Akgül.... Volkan Dağ..      28     "     1997.......33.600.000 TL 
05-Akabe Vakfı.......Nakit.........     28     "     1997.......22.000.000 TL 
06-İstanbul Büy. Şeh. Beled.....    31      "     1997......  16.470.000 TL 
07-Zabıta Vakfı.........................    02Nisan 1997....... 23.000.000 TL 
08-BozkırlılarVakfı...................      02     "     1997....... 10.000.000 TL 
09-İSBAK - TEK DER.............    03     "      1997.......            46.650.000 TL 
10- TEVHİD VAKFI..................     03      "      1997.......              7.500.000 
TL 
11- Mithat Çorapları.. Mart Ayı      05     "     1997.......56.000.000 TL 
12-İstanbul BüyükŞehirBele..      07     "      1997.......28.370.000 TL 
13- İSTAÇ - Gökyüzü Reklam ..   09     "      1997.......130.810.000 TL 
(600.000 - 425.000 = 175.000 st/cm x254 st/cm = 44.450.000 TL) 
14- BİRİM- İstanbul Organi........ 12     "     1997......   166.850.000 TL 
15- ŞURA YAYINLARI............... 12     "       1997......             45.360.000 TL 



(31.500.000 TL lık Tahsilat yaptım) 
16- Konuşan Saat - ANTALYA------------------------„                   6.000.000 TL 
TOPLAM...........................................       733.740.000 TL 
TAHSIL EOİLECEKLER : 
03-SEYTEKS - BEYKON.........................................         40.000.000 TL 
04-MEVLANA LOKANTASI.....................................        30.000.000 TL 
05-HAKSÖZ-İDKAM.................................................        19.600.000 TL........? 
06-İHTAR YAYINCILIK..........ERZURUM...............         14.400.000 TL 
07-İNKILABBASIMYAYIM......................................        25.000.000 TL 
08-AKABE VAKFI.....................................................          39.920.000 TL 
09-BİRLEŞİKDAĞITIM............................................           37.704.000 TL 
10- AN AJANS - YİMPAŞ.......................................        255.628.000 TL 
11-DEĞİŞİMDERGİSİ..............................................            7.950.000 TL...;...... 
TOPLAM.....................485.202.000 TL 
HESAPTAN DÜŞÜLECEKLER : 
18 MART 1997 VAKIF TELEFONU İÇİN............          4.000.000 TL 
24      "      1997 TEKZİP İÇİN PARA CEZASI......       10.000.000 TL 
31      "      1997 MART AYUĞIİÇİN......................       45.500.000 TL 
Türkçe Konuşan Saat - Antalya - Dağı. Hes..                6.000.000 TL 
ŞURA YAYINEVi'nden alınankitaplar Toplamı,..          13.860.000 TL 
TOPLAM........................................................    B 79.360.000 TL 
26 MART 1997 De HASAN ABİDEN ALDIĞIM..        2.000.000 TL Hesaptan 
Düşülmesi gereken Toplam................77.360.000 TL 
HESAP  SONUCU : 
TahsilEdilenlerinYekünü..................: 733.740.000 TL- 
ödenmesi Gereken...............................: 366.870.000 TL 
KenanTiryaki HesabındanBorcum..: 110.000.000 TL 
ödemem Gereken Toplam...................................= 476.810.000 TL 
Hesaptan Düşülmesi Gerekenler.......       77.360.000 TL 
15 Nisan 1997 Günü Verdiğlm 6 Çek: 402.800.000 TL* 480.160.000 TL Bu Hesaba 
Göre Kalan Alacağım........................= 3.350.000 TL 
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TRHSİL EDİLENLER    ( 11 NİSRN 1997 GÜIMÜ İTİBRRİVLE ) 
01-  RAKS   MER REKLAM...... 17 MART 1997.......          77.280.000 TL 
02- Mithat Çorapları... Ştıbat.....     18      "      1997.......           56.000.000 TL 
03-Esram Ajans.......................     20      "      1997.......              7.850.000 
TL 
04-Bekir Akgül.... Volkan Dağ..      28      "      1997.......33.600.000 TL 
05-Akabe Vakfı.......Nakit.........     28      "      1997.......22.000.000 TL 
06-İstanbul Büy. Şeh. Beled.....    31      "      1997......  16.470.000 TL 
07-Zabıta Vakfı.........................     02Nisan  1997....... 23.000.000 TL 
08-BozkırlılarVakfı...................       02      "      1997.......10.000.000 TL 
09-İSBAK - TEK DER.............    03      "      1997.......            46.650.000 TL 
10- TEVHİD VAKFI..................     03      "      1997.......              7.500.000 
TL 
11- Mithat Çorapları.. Mart Ayı      05      "      1997.......56.000.000 TL 
12-İstanbul Büyük Şehir Bele..     07      "     1997.......28.370.000 TL 
13- İSTAÇ - Gökyüzü Reklam ..   09      "     1997.......130.810.000 TL 
14-BİRİM-İstanbulOrgani........ 12      "      1997......   166.850.000 TL 
15- ŞURA YAYINLARl............... 12     "       1997......             45.360.000 TL 



(31.500.000 TL lık Tahsilat yaptım) 
16- Konuşan Saat - ANTALYA-------------------------„                   6.000.000 TL 
TOPLAM...........................................       733.740.000 TL 
TAHSİL EDILECEKLER : 
03-SEYTEKS - BEYKON.........................................         40.000.000 TL 
04-MEVLANA LOKANTASI.....................................        30.000.000 TL 
05-HAKSÖZ-İDKAM.................................................        19.600.000 TL.........? 
06-İHTAR YAYINCILIK..........ERZURUM...............         14.400.000 TL 
07-İNKlLAB BASIM YAYIM......................................        25.000.000 TL 
08-AKABE VAKFI.....................................................          39.920.000 TL 
09-BİRLEŞİKDAĞITIM............................................           37.704.000 TL 
10- AN AJANS - YİMPAŞ.......................................       255.628.000 TL 
11-DEĞİŞİMDERGİSİ..............................................            7.950.000 TL...........? 
TOPLAM.....................485.202.000 TL 
VAHDET DERGİSİ.......................................................         10560.000 TL 
HESAPTAN  DOŞÜLECEKLER : 
18 MART 1997 VAKIF TELEFONU İÇİN............         4.000.000 TL 
24      "      1997 TEKZİP İÇİN PARACEZASI......      10.000.000 TL 
31      "      1997 MART AYLIĞIİÇİN......................      45.500.000 TL 
Türkçe Konuşan Saat - Antalya ~ Dağı. Hes..               6.000.000 TL 
ŞURA YAYINEVi'nden alınan kitaplarToplamı...        13.860.000 TL 
TOPLAM.....................................................................= 79.360.000 TL 
26 MART 1997 De HASAN ABİDEN ALDIĞIM..        2.000.000 TL Hesaptan 
Düşülmesi gereken Toplam................           77.360.000 TL 
TflHSIL EDILENLER - 2 - 
01-16 NİSAN1997.. BİRLEŞİK DAĞITIM 15.08.1997 çek ... 30.000.000 TL 
02-18      "        1997.. AKABEVAKFI..........28.06.1997çek... 40.000.000TL 
03-18     "       1997.. Şükran Kesiran Lok. Nakit....................  02.000.000 TL 
04-22     "       1997.. VahdetDergisi-AhmetVaroi................   10.560.000TL 
05-24     "       1997..özlem Sucukları.....................................   18.000.000 TL 
06- 26      "        1997.. EVRENSEL YAYINEVİ - KADRİ -.........    30.000.000 TL 
07-29     "       1997.. BaysallarKuyumcusu.............................   02.500.000 TL 
08- 02 MAYIS 1997.. Mevlana lokantası - Bünyamin Ceran..   30.000.000 TL 
09-02     "       1997.. İSTANBULORGANİZ...............................121.357.000 
TL 
10- 02     "       1997.. AN AJANS.................................................255.000.000 TL 
TOPLAM.............= 539.417.000 TL 
TAHSfL EDfLECEKLER : 18 NİSAN 1997 TARİHİ İTİBARİYLE 

n 

01-SEYTEKS-BEYKON.........................................         40.000.000 TL 
02-MEVLANA LOKANTASI.....................................        30.000.000 TL 
03-HAKSÖZ-İDKAM.................................................        19.600.000 TL.........? 
04-İHTAR YAYINCILIK..........ERZURUM...............         14.400.000 TL 
05-İNKILABBASIMYAYIM......................................        25.000.000 TL 
06-AN AJANS - YİMPAŞ.......................................         255.628.000 TL 
07-DEĞİŞİM DERGİSİ..............................................            7.950.000 TL...........? 
08-EVRENSELKADIN.................................................          30.000.000 TL 
09-BAYSALLAR KUYUMCUSU................................           2.500.000 TL 
10-ÖZLEMSUCUKLARI............................................            18.000.000 TL 



11-İSTANBULBÜY. BELEDİYESİ.............................         168.187.500 TL 
12- İSTANBULORGANİZASYON - BİRİM................         104.257.000 TL 
13- MİTHAT ÇORAPLARI............................................          68.000.000 TL 
— KATRE DOĞALGAZ............................................. 
— KATRE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI.......... 
— MARMARA MÜHENDİSÜK.................................. 
--MARMARA MUHASEBE........................................ 
-CEBECİ PLASTİK................................................... 
«* 

ÇRLIŞRNLRRIN RDRESLERİ : 
Rdı Soyadı: CEVDET KIUÇLAR - Hüseyin Baran mahlasıyla da yazı. 
Baba Rdı Doğ. Veri Doğ. Tarihi Nufusu İli - llçesi  : Euli - Bekar 

Rdı Soyadı: Baba Rdı Doğ. Verî Doğ. Tarihi Nufusu İli - İlçesi  : Euli - 
Bekar Rdresi 
Rdı Soyatiı: Baba Rdı Doğ. Veri Doğ. Tarîhi Nufusu İli - İlçesi  : Euli - 
Bekar Rdresi 
HÜSEYİN : KURDİNİ : 05.05.1972 : PINARBAŞI KAYSERİ - PINARBAŞI 
:BEKAR 

KENRN  KIRRN OSMRN İSTRNBUL 28.02.1972 G.D.PRŞR İSTRNBUL - 
G.D.PRŞR :BEKRR 

: Pazariçi Mah. 1. Mine Sokak No: 101 G.O Paşa-İstanbul 
KRMURRN RKKUS 

:KRNİ 
: ÇRRŞRMBR 

: 02.04.1974 

: ÇRRŞRMBR SRMSUN - ÇRRŞRMBR 

:BEKRR 

: Taşocağı Volu 12/10 Osmaniye / Bakırköy İst 
Rdı Soyadı: Baba Rdı Doğ. Veri Doğ. Tarihi Nufusu İli - İlçesi  : Eulî - 
Bekar Rdresi 
Rdı Soyadı Baba Rdı Doğ. Veri Doğ. Tarihi Nufusu 

FERZİNDE KRVR 

:MEMET 

: BRŞKRLE 

: 11.10.1978 

:BRŞKRLE URN - BRŞKRLE 

:BEKRR 

: Rucıbey Mah. Ulubatlı Hasan Sokak No: 26 / 1 

Edirnekapı - İSTRNBUL Tel: 631.24.21 

MUHRRREM KIRRN DSMRN İSTRNBUL 

GRZİ DSMRN PRŞR 

/y 

İli - îlçesi   : İSTRNBUL - G.O.PflŞfl Euli - Bekar        : BEKflR 

Rdresi                  : Pazariçi Mah. 1. Mine Sokak No : 1B1 

G.O.PRŞR-İSTRNBUL TEL : 545.50.93 

Rdı Soyadı : RLİ KOÇflK -MURATÇAĞIŞ Mahlası ile deyazıyor Baba Rdı              
: RHMET 



Doğ. Veri              : KIZILMEZAR 

Doğ.Tarihi           : 87.63.1974 

Nufusu                 :İMRRNLI 
İli - İlçesi   : SİURS - İMRRNLI Euli - Bekar        : BEKflfl 
Rdresi                  : Hüsanbey Mah. Tezgahçılar Sokak No: 49/3 

FRTİH-İSTRNBUL 

fldı Soyadı : İSLflM ÖZKflN Baba fldı              : İBflflHİM 

Doğ. Veri              : KflVSEflİ 
Doğ.Tarihi           : 1971 

Nufusu                 : HflCILflR 

Îli-İlçesi   : KRVSERİ - HflCILflfl Euli - Bekar        : BEKflR 

Rdresi                  : Tunusbağı Dönme Dolap Sokak Rsya Rp. 
ÜSKÜDflR-İSTRNBUL   TEL : 8216- 391.48.66 

RdıSoyadı: Baba fldı Doğ. Veri Doğ. Tarihi Nufusu İli - îlçesî   : Euli - 
Bekar fldresi 
N 

2# 

MRHKEME TRRİHLERİ : 
01-  02 MAYIS 1997 FATİH 2. ASLİYE CEZA 97/317 Nolu Dos. 
Dava aynı gün neticelendi. Para cezası verildi. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

02-  07 MAYİS 1997 İST. 2. AĞIR CEZA 97/126 Notu Dosya 

Yazı sahibi Cevdet kılıçlar dedim. Nufus Kağıdı bilgilerini verdim. Mahkeme 18 
Hazlran 1997 tarihine ertelendi. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

03-15 Mayıs    1997 Fatfh 2 Asliye Ceza 96 / 309 Noiu Dosya 

Dava aynı gün neticelendi. Biryıl Hapis cezası 1 milyon Tl. para cezası verildi. 
Hapis cezası günlüğü 5.000 tl. dan para cezasına çevrildi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

04-22 Mayıs    1997 IST. DGM. 5 No. MAH. 97/37 Nolu Dosya 

Duruşma 3 Haziran 1997 ye ertelendi. 
3 Haziran günü yapılan duruşma beraetle neticelendi. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

05-28 Mayıs    1997 Fatih 2. As. Cez. Mah. 97/395 Sa: 10.55 

Duruşma 2.7.1997 (2Temmuz1997) tarihine ertelendi. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx 

06- 02 Hazlran 1997 Fatih 2. Asliye Ceza Mah. 1997 / 407 

Bu gün yapılan duruşmada: 10 Milyon para cezasını öderseniz dava düşer. 
dediler. ödeyeceğim dedim. On gün içerisinde ödemediğln takdirde ceza yarı 
oranında artar dedi. 



DURUŞMA PARA CEZASINI ÖDEMEDIĞİM TAKDİRDE 22 Haziran 1997 ye 
ertelendi. Para cezasını ödediğim zaman dava düşecek. 3 Haziran 1997 Günü 
Fatih Mal Müdürlüğü Veznesine 290940 Sıra ve 4982 makbuz nosu ile 
11.000.000 TL ödedim. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

07- 03 Haziran1997 ls.5. Nolu DGM. 97/66 No. Dos. Saat : 9.35 

18 Şubat 1997 Tarihli Selam Gazetesi 11. Sayfa HUKUK KATLEDİLMİŞTİR 
yazısından dolayı 312 -2 ve son maddesinden cezalandırılması.... 
Muhabirterimlzln hazıriadığt, haber mahiyetinde blr yazıdır. Suç kastı 
taşımamaktadır. Haberl hazırlayanı birdahakl duruşmada slze blldlreceğim. 
Savcı:" Yazıda suç unsuru oluşmadığı kanaatlnl taşımaktayım. Sanığın 
beraetlni Istlyorum" dedl. Duruşma 5.8.1997 tarihine ertelendi. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

08-17 Hazlran1997 İs.2. Ağir Ceza 97/219 No. Dos Saat: 10.00 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ist. DGM Savcısı: Ali Yoruimaz 1997/1136 hazıriık Dosyası 
23 mayıs 1997 Tarihli Selam Gazetesi" BU SAVCIYI CEZALANDIRIN" başlıklı 
yazısına " suçkasdını taşımamaktadır. Habermahiyetindebiryazıdır,ldedim. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

fst DGM Savcısı Mete Göktürk 1997/1129 Hazırlık Dosyası 
25 Mayıs 1997 Tarihli Selam Gazetesi " KİM KORKAR İSRAİL 

UŞAKLARINDAN" Başlıklı Nurettin Şirin yazısında Halkı sınıf gözeterek 

aynmcılıkyapıimamıştır. israil tehiikesine karşı halkımızı uyarı maniyetinde bir 
yazıdır. Suç unsuru taşıdığı kanaatinde değilim dedim. 
Savo Demokrat olanlar - ölmayanlar, Laikler - Müsfümanlar, vb. ayrıma tabi 
tutulmuştur. Dedi. Demokrat birisiydi. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ISTANBUL' DAKİ MAHKEMELERİN AYRINTILARI   : 
01-  02 MAYIS 1997 FATIH 2. ASLİYE CEZA 97/317 Nolu Dos. 
02 Mayıs 1997 tarihinde Fatih 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan 
duruşmada 97-317 nolu dosyadan dolayı 1 Ay Hapis ve 1.000 TL lira para 
cezası verilip, 1 aylı k hapis cezası 3560 sayılı yasa uyarınca 30 misii artırıtarak 
30.000 TL ve aynı yasanın ek 2. maddesi uyannca 43 birim sayı iie çarpılarak 
1.290.000 TL olmasına. TCK nın 72. maddesi gereğince aynı türden 
paracezaları topanmak suretiyle ve sonuç olarak olmak üzere 1.440.000 TL ağır 
para cezası ile cezalandırılmasına. 350.000 TL yargılama giderlerinin sanıktan 
alınmasına yargıtay yolu açık olmak üzere karar veriİmiştir.Toplam Para 
cezası: 1.790.000 TL 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

02-  07 MAYIS 1997 İST. 2. AĞIR CEZA 97/126 Nolu Dosya 



Aynı gün mahkemeye gittim. Cevdet Kılıçiara'a ait bir yazı ve hakaret kastı 
taşımadığını, adltyelerde cereyan eden olaylar ife ilgifi haber yorum maksadını 
taşımaktadır. Haber maksadını taşıdığı için yazının yayınlanmasında sakınca 
görmedim. Cevdet Kıiıçlar'ın nufus kağıdı bifgilerini verdim. Mahkeme 18 
Haziran 1997 tarlhlne ertelendi. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

03-15 Mayıs    1997 Fatih 2 Asliye Ceza 96/309 Nolu Dosya 

Mahkeme sonuçlandı. 6 Ay hapis cezası verilip, eylem basın yoluyia 
iştendiğinden arbrılarak 1 yıl hapis cezasına ve 1 Milyon TL para oezası. 
Hapiscezasıın da günlügü 5.000 TL dan para cezasına çevrilmesine karar 
verilmiştir. Bu da yaklaşık 1.825.000 TLtutuyor. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

04-22 Mayis 1997 IST. DGM. 5 No. MAH. 97/37 Nolu Dosya 

17 Şubat 1997 tarihli Gazete Selehattin Eş "in Bi Taraf Olan Ber Taraf Olur 
yazısından ve 3. Sayfadalhsan Aslan'ın Şeriafa Karşı Yürüyüşün 

Düşündürdükleri yazısından; 312 -2 Maddesi gereğince cezalandırılması. 
ifademde Seiehattin Eş yazılarını irandan, ihsan Aslan da Ankara'dan 

gönderiyor dedlm. Ihsan Aslan'ın Adreslni ve Selehattln Eş'ln de Falan 

tarlhll Selam Gazetesi Falan Falan Başlıkfı Yazı bana alttir diye imzalı bir 

belge getlr dedller. 
Duruşma 3 Haziran 1997 ye ertelendi. 
Bu gun yapıian duruşma beraetie neticelendi. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

05-28 Mayıs    1997 Fatih 2. As. Cez. Mah. 97/395 Sa: 10.55 
i 

24 Ocak 1997 Tarihli Selam Selehattin Eş'in Çetenistandan Daha önceki 
Dönemlere ait son haberler yazısı ile ilgili olarak, Atatürk'ün Manevi Şahsiyeti'ne 

hakaretten doiayı 5680sayılıyasanın39maddesi koşullarındacezaandınlması, 
Gazetenin baskı makinalan hakkında anılan yasanın Ek 1/2 mad. el konulması 
iddia olunur. 
28 Mayıs günü duruşmada Yazı Selehattin Eş'e aittir, yazıları yurtdışından 

göndermeKtedir, kendisinden aidiyet belgesini ilerideki duruşmalarda getirmeye 

çalışacağım; kanaatime göre yazıda hakaret kastt yoktur. Sadece tenkid ve 
haber 
yorum mahiyetinde bir yazıdır, diye ifade verdim. 
Yazının bilirkişiye gönderilerek suç unsuru taşıyıp taşımadığı tesbit edilmesine 
karar 
verildi Duruşma 2 .7.1997(2Temmuz1997) tarihine ertelendi. 
06- 02 Haziran 1997 Fatih 2. Asllye Ceza Mah. 1997 / 407 

24 Aralık 1996 tarihli Selam Gazetesi'nde " VAN SKANDALI MECLİSTE " 
başlıklı yazı hakkında ist. 1. Sulh Hukuk Mah. 17.2.1997 gün ve 97/34 sayılı 
karariı 
Tekzip metnini yasal süresi içerisinde yayınlamamak. 
Bu gün yapılan duruşmada 10 Milyon para cezasını ve mahkeme 



masraflarını öderseniz dava düşer denlldl. 
3 Haziran 1997 Günü Fatih Mal müdürülüğüne 290940 sıra nosu ve 4982 

makbuz nosu ile 11.000.000 TL. yatırdım. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

07-03 Haziran1997 ls.5. Noiu DGM. 97/66 No. Dos. Saat: 9.35 

18 Şubat 1997 tarihli Selam Gazetesi 'nin 11. sayfasında Muhabiler Tarafından 

HUKUK KATLEDİLMİŞTİR başlığı altında yapılan haber. 
Savcı sözkonusu yazıda suc unsuru ofuştuğu kanaati hasıl olmamıştır diy 
mütalaa 

verdi. Haberi yapan muhabiri, duruşma günününe kadar, tesbit ederek bize 

bildirmelisin diyerek Dava 5.8.1997 Gününe ertelendi. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

08-3 HAZİRAN 1997 İST. DGM 5 NOLU MAH.. 97 / 37 NOLU DOS. 

Aynı gün yapılan duruşmada. Savcının yazıda suç unsuru oluşmadığı kanaatini 
belirtmesi üzerine beraetle neticelendi. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

09-17 Haziran1997 ls.2. Ağır Ceza 97/219 No. Dos Saat: 10.00 

24 Ocak 1997 tarihli Selam Gazetesi' nin 2. sayfasındaki Ferzende Kaya imzalı 
yazısından dolayı 5680 sayılı kanunun 16-2 maddesi ve TCK nun 159-1 ve 

1680 sayıiı yasanın ek 2-1 ile cezaiandırılması talep olunur. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ANKARADAKİ MAHKEMELER: 
—  28MAYIS1997 ANKARA 17. ASLİYE HUKUK 1997 / 220 Saat: 9.20 

13 Ocak 1997 tarihli Selam Gazetesi'nde işte islama Yazar başlığı altında Ismail 
Nacar'a hakaret ediimiştir. Bundan dolayı 2.000.000.0000 (iki Milyar) 
TLtazm'mat ödenmesi istenmektedir. 
—  10HazJran1997   ANKARA 02. AS. HUK. MAH.   1997/259 Saat: 9.30 

16 Şubat 1997tarihli Seiam Gazetesi'nde Şeriafa Karşı Kadın Yürüyüşü 
Organize edenlere hakaret etmekten Toplam 1.050.000.000 TL Tazminat talep 
ediliyor. 
URN' daki MRHKEMELER : 
Av. Abdülbasit Blldlrlcl - Van -Tel:0432-İs:212 39 09 ev: 216 49 27 
iş Bankası Van Şubesi 738 251 notu hesap Hastahane Cad. Donat lş Merkezİ 
Beşyol - Van 
16 Mayıs 1997 günü 5.000.000 TL göndersen, şimdilik yeter dedi. 
1— I.AsliyeHukukMahkemesi   1997/16 Es. 
Davacı: Cemil Ergin 
Duruşma Tarihi: 19 Mart 1997 Saat 9.00 
ErtelenenTarih : 21 Mayıs 1997 
2—1. Asiiye Hukuk Mahkemesi 1997/14 Es. 
Davacı: Muhammet Cenap Ünsal DuruşmaTarihi: 19 Mart 1997 saat: 9.00 Ertelenen 



Tarih: 21 Mayıs 1997 
3—1. Asliye Hukuk Mahkemesi 1997 /15 Es. 
Davacı: Münevver Ünsal 
Duruşma Tarihi: 19 Mart 1997 Saat: 9.00 
ErtelenenTarih:21 Mayıs 1997 
4—2. Asllye Hukuk Mahkemest 1997/20 
Davacı: Enver Arpalı 
Duruşma Tarihi: 3 Nisan 1997 Saat: 9.00 
Ertelenen Tarih: 29 Mayıs 1997 
5—2. Asiiye Hukuk mahkemesi 1997/21 
Davacı: M. Salih Mercan 
Duruşma Tarihi: 3 Nisan 1997 Saat: 9.00 
Ertelenen Tarih: 29 Mayıs 1997 
6—2. AsIIye Hukuk Mahkemesi 1997/22 
Davacı: Güngör ilvan 
Duruşma Tarıni: 3 Nisan 1997 Saat: 9.00 
Ertetenen Tarih: 29 Mayıs 1997 
7—2. Asliye Hukuk Mahkemesl 1997/23 
Davacı: Mehmet Allı 
Duruşma Tarihi: 3 Nisan 1997 Saat: 9.00 
Ertelenen Tarih: 29 Mayıs 1997 
8—2. Asllye Hukuk Mahkemesf 1997/26 
Davacı: Ayhan Yeğinaitay 

Duruşma Tarihi: 3 Nisan 1997 Saat: 9.00 

Ertelenen Tarih: 29 Mayıs 1997 
9—2 asliye Hukuk Mahkemesi 1997/55 
Davacı: Nazmi Atasoy 
DuruşmaTarihi: 1 Mayıs 1997 Saat: 9.00 
Ertelenen Tarih: 19 Hazlran 1997 

MRHKEME SOIMUÇLRRI : 
İST. 1 Noiu DGM   1996/122 ESAS ve 1997/33 KARAR nolu dosya Cum. 
savNo: 1996/305  4.31997 tarihinde veriien karar: 
Hasan Kılıç 100.944.000 TL para cezası birer ay ara ile 10 eşit taksitte ödeme 

Mehmet Ali Tekin 50.472.000 TL Ağır Para cezası 10 eşit taksitte ödemesine 

kararverilmiştir. 
Bu kararla ilgili olarak, 8 Mayıs 1997 günü Ev Adresine ödeme tebliğatı yapıldı 
istanbul DGM cumhuriyet Başsavcılıgı 1996 /122 Esas Hüküm numaralı ve 

1997 / 2 -1415 ilam Numaralı Tebliğat 
On taksidin ilkini en geç7 Hazfran 1997 günü ödenmesi gerekiyor. 
Her ay 5.047.200 ( Beş Milyon KırkYedi Bin ikiyüz) TL. 
FATİH 2. ASLİYE CEZA 97/317 Noiu Dosya : 02 MAYIS 1997 FATİH 2. 
ASLİYE CEZA 97/317 Nolu Dos. 
02 Mayıs 1997 tarihlnde Fatih 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan 
duruşmada 97-317 nolu dosyadan dolayı 1 Ay Hapis ve 1.000 TL lira para 
cezası verilip, 1 aylık hapis cezası 3560 sayılı yasa uyarınca 30 misli artırılarak 
30.000 TL ve aynı yasanın ek 2. maddesi uyarınca 43 birim sayı ile çarpılarak 
1.290.000 TL olmasına. TCK nın 72. maddesi gereğince aynı türden para 
cezaları topanmak suretiyle ve sonuç oiarak olmak üzere 1.440.000 TL ağır 
para cezası ile cezalandırılmasına. 350.000 TL yargılama giderierinin sanıktan 



afınmasına yargıtay yolu açık olmak üzere karar veriimişör.Toplam Para 
cezası: 1.790.000 TL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

FATİH 2. ASLİYE CEZA 96 / 309 NOLU DOSYA : 
15 Mayıs    1997 Fatih 2 Asliye Ceza 96/309 Nolu Dosya 

Mahkeme sonuçlandı. 6 Ay hapis cezası verilip, eyiem basın yoluyla 
işlendiğinden artırılarak 1 yıl hapis cezasına ve1 MilyonTLparacezasi. 
Hapiscezasıında 

Şünlüğü 5.000 TL dan para cezasına çevrilmesine karar verilmiştir. Bu da 
yakiaşık .825.000 TLtutuyor. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

02 Haziran 1997 Fatih 2. Asliye Ceza Mah. 1997/407 

24 Aralık 1996 tarihli Selam Gazetesi'nde " VAN SKANDALI MECLİSTE" 
başlıklı yazı hakkında ist. 1. Sulh Hukuk Mah. 17.2.1997 gün ve 97/34 sayılı 
kararlı Tekzip metnini yasal süresi içerisinde yayınlamamak. Bu gun yapılan 
duruşmada 10 Mllyon para cezasını ve mahkeme masraflarını öderseniz 
dava düşer denlldl. 
3 Haziran 1997 Günü Fatih Mal müdürülüğüne 290940 sıra nosu ve 4982 
makbuz nosu ile 11.000.000 TL yatırdım. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

22 Mayıs    1997 İST. DGM. 5 No. MAH. 97/37 Nolu Dosya 

17 Şubat 1997 tarihli Gazete Selehatön Eş *in Bi Taraf Olan Ber Taraf Olur 
yazısından ve 3. Sayfadalhsan Aslan'ın Şeriata Karşı Yürüyüşün 

Düşündürdükleri yazısından ; 312-2 Maddesi gereğlnce cezalandınlması. 
ifademde Seiehattln Eş yazılarını irandan, ıhsan Aslan da Ankara'dan 

gönderlyor dedlm. Ihsan Aslan'ın Adreslnl ve Selehattln Eş'ln de Falan 

tarihll Selam Gazetesl Falan Falan Başlıklı Yazı bana alttlr dlye Imzalı blr 

belge getir dedller. 
Duruşma 3 Hazlran 1997 ye ertelendî. 
Bu gün yapılan duruşma beraetle netlcelendl. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FHTİH  CUMHURİVETSflüCILIGI 
HAZIRLIK1997/  549    05.02.1997 

1997/1635   28.02.1997 

1997/1784   05.03.1997 DOSYALARLA İLGİÜ olarak 06.02.1997 günü gidip 
ifade verdim. 
01-  24Aralık1996günküGazete'de Ferzende Kaya'nın Güçlükonak Dizi 
YazısTnda" Devfetin Manevi Şahsiyetini Tahkir Tezyif' Yazıyı, işlerimin 
yoğunluğu nedeniyle okuyamadım. 
02- 24 Aralık 1997 Tarihli Selehattin Eş'in yazısı. Yaztyt yaytnlandıktan sonra 



okudum. ifademt Avukattmla vermek isttyorum dedim. 
03- 24 Aralık 1996 2. Sayfadakt Dersim Ah Dersim yazı dtzisinin 1. bölümünde 
Cumhuriyeti Tahkir ve Tezyif Yaztntn Devam Bölümünde Fotoğraf Altt Yazıdan 
da Orduya Hakaret iddiası var. Şuayb Bahar' ın yaztsı Yaztyt okumadtm 
Avukatımla ifade vereceğim dedim. 
18 Mart 1997 Günü verdlğlm Ifadeler: 
Hazırlık-1997/5446  Medya - Yargt Elele 14 Mart 1997 tarihli Sefam Gazetesi 
- Höseyin Kılıç Haberl Nufus Biigllerlnl Istlyorlar. 
Hazırlık -1997 / 5445  TC Darbeler Cumhuriyeti Murat Çağış Haberi 
Haztrlık-1997/4964 12Mart97ve8Mart97 GazetelertndeBekirYtldızve 

Arkadaşlart Savcılık iddianamelerint önceden yayınlamak 

Hazırlık-1997/3805 Kemalizm birSömürü Düzenidir- MuratÇağış Haberi. 
Hazırhk -1997/3632 Vakıflar Bankası dava Açmış 23 Arahk 1996 3. Sulh 

Ceza ve 15 asliye Ceza Mah. Tekzip Hükmünü eksik veya hiç yayınianmamış. 1 

Mart 1997tarihinde Mahkeme neticelenmtş. Eltmize ulaşmadığı için 

yayınlanmamıştır dedim. 
IST. DGM Savcısı Yahya Erdoğmuş izinli oiduğu Için Muzaffer Bey'e ıfade 
verdim. Hazırhk97 /655.... 21 Mart 1997 gün ve 93. Sayt 3. sayfada Dersim'e 
Sürgün Kıskacı başlıkiı Mustafa Selim Haberi.   Tunceli Kültür ve Dayanışma 
Demeği Başkanı'ntn yaptığı bir konuşma muhabtrimiz tarafından haber 
yaptlmıştır. Halkt; stntf, bölge ayırımt gözetme maksadımtzyoktur dedtm. Murat 
Seltm'in mahkeme açıhrsa nufus biigilerini mahkemeye arzedeceğim dedim. 
IST. DGM Savcısı Erol Canözkan 7 günlük süreyi aşttğınız için davayı açttm 
dedi. 
Fatlh - C. Savcılığı Hazırlık - 1997/ 6732 ifade verilecek 8.4.1997 
REKLflM flUNflCflKLflR SON LISTESI : 
01-GÜRLER AŞ.......ÖMER GÜRLER........502.55.04-557.71.85..... 
MERTER 
02-MONOTEKS ......COŞKUN ALAY.........637.46.51-637.46.62.... 
MERTER 
03-CİA TRİKO TEKSTİL.. MUSTAFA KÜÇÜK...................................... 
MERTER 
04-YAKATEKSTİL .......NURETTİN   YAŞAR .... 637.52.74.................. 
MERTER 
05-NUR BAL TEKSTİL   METİN ÇEVİK... ÖM. GÜR. TAN.. 637.00.45. 
MERTER 
06-ELİF TEKSTİL........MUSTAFA BEY............. 539.21.28................ 
MERTER 
07-AKBAŞ TEKSTİL.................................................................................... 
MERTER 
08-İSTANBUL ORGANIZASYON.. KENAN ÇAMURCU .. 532.51.79.. 
FATİH 
09-TOMURCUK BEBE .... SERDAR   GÜL............................................. 
FATİH 
10-FATÎH DÖVİZ.......................................................................................... 
FATİH 
11-AZİM DAĞITIM ......KENAN YABANİGÜL........................................ 
FATİH 



12-ANADOLU TİCARET ... MEHMET BARDAKÇI.......525.66.81...... 
FATİH 
13-UMUT KIRTASİYE ... OSMAN AĞIRMAN......................................... 
FATİH 
14-ASYA OTOMOTİV ... MUSTAFA YALNIZ........ 
FATİH 
15-AHMET DUT...........    AKDENİZ CADDESİ... OTO GALERİ........... 
FATİH 
16-ÇAĞRI MUHASEBE ......................... VEYSEL EKMEN ................. 
FATİH 
17-ALTOR BUHARLI ÜTÜ SANAYİİ.....ALI TORAMAN................. 
UNKAPANI 
18-HEİDİ   TEKSTIL......FUAT SUSUZ.......551.61.71  ................ 
ŞİRİNEVLER 
19-BİSSA BİSKÜVİLERİ . MEHMET SABRİ  BUCAK. 653.0062 
ŞİRİNEVLER 
20-ONSA BİSKÜVİLERİ .... İKRAM YEŞİLYURT. 654.18.83..... 
ŞİRİNEVLER 
21-SARAY BİSKÜVİLERİ..MUSTAFA EKICİ ...503 79 89........... 
ŞİRİNEVLER 
22-ATEŞ MOBİLYA ........MUSTAFA ATEŞ .... 503.65.66 ....... 
ŞİRİNEVLER 
23-AYDINLI HAZIR GİYİM MUSTAFA KAVURMACI -883.31.47.B. 
ÇEKMECE 
24-GÜL ÇOCUK GİYİM . YUSUF GOL-520.18.12-522.03.03 
YEŞILDİREK 
25-ÇAĞRI ÇORAPLARI... İSMAİLGİRGİN..... 511.34.85........ 
YEŞİLDİREK 
26-GÜZELGÜZ ÇORAPLARI.......................................................... 
YEŞİLDİREK 
27-TOPKAPI İPUK... MEHMET AKINCI.....................................      S. 
HAMAMI 
28-ZEYREKGİYİM ........MEHMET BEY.. Sümbüllü Han............ 
MERCAN 
29-NUR (?)GÖMLEKLERİ..................... 
MERCAN 
30-KASTAMONU PLASTİK..............................526.10.41 .......... 
TAHTAKALE 
31-LÜTFİ HOCA................................................ 511.19.32.......... 
TAHTAKALE 
32-ARI KEMERLERİ... BAYRAM ARI..........522.22.63............ 
MERCAN 
33-BİLGİN KONFEKSİYON .........KAMİL BİLGİN....................... 
MERCAN 
34-İNANÇ GÜMRÜKLEME- N.KÜLÜNK-212.02.10 (12 H)........ 
MECİDİYEKÖY 
35-İNTERGRAF REKLAM.....-ABDURRAHMAN-275.86.12 .... 
MECİDİYEKÖY 
36-SAFİR DERİCİLİKSANAYİİ. BURHAN YÜKSEL........664.86.91..Z. 
BURNU 
37-ALİAĞA   KİA SERVİSİ ... MEHMET KOÇYİĞİT.... 510.20.58..   Z. 



BURNU 
38-VAHDET TRİKO ......İSMET AYDIN........................................... 
LALELİ 
39-ÖZ ERBAY  TEKSTİL... AHMET ERBAY.................................. 
LALELİ 
40-CİHANER COLLECTİON.....KAZIM ER .TURAN İŞ   .MRK.. 
LALELİ 
41-KARDEŞLER ELEKTRONİK ... ŞABAN.................................. 
PARSELLER 
42-YETİŞEN GIDA................... ZİYA YETİŞEN............................. 
PARSELLER 
43-MİTHAT ÇORAPLARl........Emintaş Aktoker San. Sit. no: 125   .......    RAMİ 
44-MUSA SEVEN......... PEYNİRCİ.............581.64.15................... 
RAMİ 
45-MARMARA MUHASEBHÜSNÜ VE ABDÜLAZİZ 517.40.40.....500 
EVLER 
46-YILDIZLAR OFSET MATBAA ... GÜRSELBEY.......576.29.89 . 
TOPKAPI 
47-ANADOLU SPOR - KAĞITÇILIK ... BEKİR TUNCER.................. 
TOPKAPI 
48-AYYILDIZ AMBALAJ .......MUSTAFA KAHVECİ  ...577.55.61. 
TOPKAPI 
49-TEVHİD KUNDURA ......MUSTAFA ............................................. 
BAĞCILAR 
50-YORGANCI HASAN.......................................................................... 
BAĞCILAR 
51-ÖZGÜR ELEKTRONİK EŞYALAR.................................................. 
BAĞCILAR 
52-ALFAR KONFEKSİYON .. FAHRETTİN ÖĞÜTÇÜ..................... 
BAĞCILAR 
53-ÖZŞAHLAR KUMAŞÇILİK.............................................................. 
BAĞCILAR 
54-DURAK COCİ ..................MÜTEAHHİT ......634.28.61.............. 
BAĞCILAR 
55-CEBECİ PLASTİK......... MUSTAFA CEBECİ..........577.28.8....       B. 
PAŞA 
56-MERVE GİYİM ............... İBRAHİM BARDAKÇI.....544.96.44.       B. 
PAŞA 
57-ATEŞ PLASTİK..... İBRAHİM .........................................................  G.O. 
PAŞA                                       ^ 
c v, 
58-EMEK PLASTİK.................................................................................    G.O. 
PAŞA 
59-KARDEŞİM KEBAP.....      FİKRİ-ŞÜKRÜ GÜNAY..................... 
ERENKÖY 
60-TEKBİR   TRİKO Dursun Gümüş İsmailGTan. 216-443.10.52       B. BAŞI 
61-MED - KAR MATBAACIUK .... SAUH.............553.83.82.......... 
HAZNEDAR 
62-SEMA HORTUM PLASTİK........YUSUF UZUN .. 548.41.84 . 
HALKALI 
63-POLO TEKSTİL..............SAMİ....................................................... 



HALKALI 
64-NURSAL ELEKTİRİK................255.52.43-255.11.48 .......... 
KARAKÖY 
65-SAHRA KABLO SANAYİİ .. EMEK YEMEZ MAH....................... 
KARAKÖY 
66-YÖRE HİPERMARKET .....YUSUF YILDIZ ...0216-343.14.00 
ÜSKÜDAR 67-MİKROTEK ELEKTRONİK .... ERDAL YALÇIN ... 534.65.00... 
FINDIKZADE 
İLAVELER : 
01-İSTAÇ 
02-İSBAK 
03-İSTANBUL BELEDİYESİ 
04-TEK-DER 
05-İSTANBUL ORGANİZASYON 
06-ŞURA YAYINCILIK 
07-VOLKAN DAĞITIM 
08-ŞAMİL YAYINEVİ - UMMAN PAZARLAMA 
10-İSTANBUL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 
11-MARMARA MÜHENDİSLİK 
12-KATREDOĞALGAZ 
13-KEVSER MÜHENDİSLİK 
14-AN  AJANS 
15-GÖKYÜZÜ REKLAM AJANSI 
16-AKAJANS 
17-RAKS-MERREKLAM 
18-BİATİNŞAAT-ALİMİNYUM AŞ 
19-AKABE VAKFI 
20-ASYA HOLDİNG 
21-FUZULOTOMOTİV 
22-JET-PA PAZARLAMA 
23-ARTİ   REKLAM-KOMBASSAN 
24-PAMPULİ TİCARET-AKSESUAR PAZARLAMA 
25-GEZER TERLİKLERİ 
26-REKLAM ETRİ - NURŞAH EŞARPLARI 
27-HAK YAYİNLARİ 
28-VAHDET DERGİSI 
29-TOMURCUK - TOTEKS - SERDAR GÜL 

VALİLİKMAKAMINA İSTANBUL 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü KH-9/453 numaralı dosyada kayıtlı 
FatihŞeyhResmiMahallesi Yedi EmirlerSokakta YAHYATEVFİK 

EFENDİVAKFI' naait YAHYATEVFİK EFENDİ MEDRESESİ; harabe 

haline gelmiş olup , uzun yıllardanberi gayesi dışında 

kullanılmaktadır. 
Mezkur medreseyi aslına uygun olarak ihya edip, gayesi 
doğrultusunda kullanmak istiyoruz. Medrese mahallinin aslına 

uygun olarakyapılması için gereken harcamalar vakfımız 

tarafından karşılanacaktır. 
Mezkur Medrese mahallinin SELAM KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI' na 

tahsisi için gereken işlemlerin yapılmasını saygılarımla 



arzederim. 
Selam Kültür ve dayanışma Vakfı 
Mütevelli Heyeti Adına 

Mehmet Ali  TEKİN 
REKLHM KflYITFORMU UERDIKLERIM 
OlCild  KenanTiryaki 
02. Cild   Nadir Ersoy 
03. Cild  Mehmet Ali Tekin 
04. Cild   Erdal Aydın - Eminönü Temsilcisi- 523.87.59 
05. Cild   Nadir Ersoy 
06....... 
07. Cild 
11.    "    No: 501 Ali Dalaz - Ankara (25 .12.1996) 12.-13. Cild No: 551-601  Nadir 
Ersoy (25.12.96) 
14. Cild No: 651 Cemal Kutlu - Erzincan Kemah (Tekbir Manifatura 2.1.97) 
15. Cild No: 701 Hasan Küçükkuş - Antalya (2.1.97) 
18. CildNo:851 Efrahim Hızal - karaman 
19. Cild No: 901 İsmail Özkul - Üsküdar (18.01.97) 
20. Cild No: 951 Kenan Tiryaki - Plasiyer - 
İSLAM ÜMMETİNİN MÜBAREK RAMAZAN BAYRAMINI TEBRİK EDER HAYIRLARA 
VESİLE OLMASINI YÜCE ALAHTAN NİYAZ EDERİZ 
XXXXX  1. REKLAMSAYFASI AYNI EBATLARDA TAMAMI GİRECEK. XXXXX 2. 
Reklam Sayfasından aynı ebatlarda, girecekler ise şunlardır: 
01-SEHAYAPIÜRÜNLERİ 
02-  İSLAMOĞLU BAKLAVALARI 
03- SERBEST MUHASEBECİ- MALİ MÜŞ. Sami Akpınar 04-EKMEKÇİOĞLU 
OTOMOTİV 
05- KARACA PLASTİK XXXXXXX İLAVE EKLAMLAR : 
06- AKSA DOVİZ .... 5 Şubat 97 ... 6 Sayfada 
07- YÜZGEÇ KAR......   2. REKLAM SAYFASINDA 
08-SELAM KONYATem. 2. REKLAM SAYFASINDA. 09-FURKAN TEKSTİL.... 2. 
XXXXX   6ŞUBAT1997GÜNÜ   6. SAYFADA YAYINLANAN 
10-KURALTİCARET............. 
11-SARAÇÖRME................ 
12- ÜNALKONFEKSİYON...... 
13-ERŞAHDIŞCEPHE.... 
14-YÖNPAZARLAMA.... 
15- ENSAR AĞAOĞLU GIDA ... 
16-MURATDÖŞEME 
17-LİDERPORSELEN 
18-LABOR ANKA 
19-ŞAFAKPORSELEN 
20- SEVAL KUYUMCUSU 
21-GOLD STAR 
22-SERHATMAKİNA 
23- TURAÇ LTD. 
24-FURKAN GÜMÜŞ 
25-ÇEYİZ SARAYI 
26- SÖNMEZ MÜŞAVİRLİK 
27-SÖNMEZTERCÜME 



29- SULTAN KUYUMCUSU 
30-METİNLER................ 2. REKLAM SAYFASINDA.. 
31-   HAY-AY ................. 2. 
32-  İHVAN KUNDURA... 2. 
33-   IRAN ISLAM CUM. ANKARA KÜLTÜR MÜS. YENl YAPILACAK 
SELAM VAKFI 1996 YIU FAAUYET RAPORU 
Vakfın kuruluş aşamasında kullanılan istanbul ili Güngören ilçesi Fatih Caddesi Meşe 
Sokak No : 2 kat5 adresindeki merkez binasının, faaliyetler için yeterli olmamasından 
dolayı, Kurucular kurulu 10.04.1996 günü toplanarak; vakıf merkezini istanbul Fatih 
Malta Boyaakapı Sokak No:7/1 kat 2 adresine nakline karar verilir. 
Yeni Vakıf Merkezinin.çalışmalannın.dahanezihbirortama^yapılabilmesiiçin, tamiratve 
onarımındansonragerekli tezyinatyapıimıştır. 
Daha sonra Müdür odası, misafir kabul odası, büyük odanın da seminer, konferans ve 
kurslar tertiplenebilecek şekilde ve halkımızın okuma ihtiyacını karşılaması için 
kütüphane olarak düzenlenmesi yapıtmıştır. 
Düzenlenen bu bolümde   15.04.1996 tarihinde başlayarak Fotoğrafçılık Kursu 
açılmıştır. 
Halkımızın mukaddes değerlerine katkıda bulunmak ve kaynaşmasını sağlamak 
gayesiyie de 30. Nisan 1996 günü Kurban Bayramı münasebetiyle Bayramiaşma tertib 
edilmiştir. 
ilköğretim okullarının Haziran ayında tatile gimesinden sonra, ilköğretim öğrencilerinin 
eğitimlerine katkıda bulunmak gayesiyle Yaz Eğitim Kursları 
düzenlenmiştir.Kursunb'ıtiminde.basanlıöğrencilere vakfımızca sertifikaverilmiştir. 
Vakıf Kütüphane Salonunda : 
06 Eylül 1996 Günü, Kurtuluş Savaşı ve Anadolu'dayapılanKongrelerile ilgili sohbet 
toplantısı 
14 Eylül 1996 Günü "12 Eylül Askeri Harekatı ve Sonuçlan " konuiu seminer 
20  Eyiül 1996 Günü " Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zoriu, Hasan Polatkan' ın 
idamları ve Türk Siyasi Hayatına Tesirleri" konulu seminer 
21   Eylül   1996 Günü , Mescid-i Aksa'nm , Yahudiler tarafından 1969yılında 
Yakıiışınınyıldönümü münasebetiyle, " Mescid-i AksaveKıble" konuiusohbet 
27 Eylül   1996 Günü Preveze Deniz Zaferi yıidönümü münasebetiyle " Denizcilik ve 
önemi " konuiu seminerler düzenienmiştir. 
Mütevelli Heyetimiz 04Ekim 1996günütoplanarak : 
05  Ekim1996Günü İstanbul'un Kurtuluşu ve Günümüz istanbul' u Meseleleri 
06  Ekim 1996 Günü Camiler Haftası Münasebetiyie" CamiveCemaatın Dinimizdeki 
Ehemmiyeti konulu sohbet 
18 Ekim 1996 Günü , ikinci Kosova Zaferi Yıldönümü münasebetiyle" ikinci Kosova 
Zaferi ve Bosna Hersek Müslümanlan'nınProblemleri"konuluseminer 
23 Ekim 1996 Günü, Cumhuriyetin ilanı yıldönümü münasebetiyie " Cumhuriyet ve 
Yenilikler " konulu seminer 
25 Ekim 1996 Günü, Birleşmiş Milletlerin Kuruluş yıldönümü münasebetiyle "Batılı 
Emperyalist Devletlerin BM. deki Hegemonyası" konulu seminer Vakfımıza gelir temin 
edilmesi gayesiyle 15 Ekim 1996 tarihinden baştamak üzere kermes düzenlenmesi 
karartan alınmıştır. 
Mütevelli Heyet 24 Ekim 1996 çjünü yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır: 
Mahmudof Murat Saidoviç isimlı Kafkasya'nın Nalçık Şehn nde ikamet eden, Kabartay 
Balkar Cumhuriyeti vatandaşı vakfımıza müracaat ederek Nalçıktaki yoksul insanlara 
dağıtılmak üzere gryecek ve islami yayınlar yardımı talebinde bulunmuştur. Mütevelli 
Heyet olarak bu şahıs vasıtasıyla yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmak üzere 
giyim eşyası ve kîtap yardımında bulunmayı karartaştirmıştır. 



Mütevelli Heyetimiz 28 Kasım 1996 günü şu kararı almıştır: Vakıflar Bölge 
Müdüriüâü'nün Mülk'ryetihde olup, harabe halinde olan Yahya Tevfik Efendi Medresesi 
olarak kayıtlrda geçen FatihŞeyh Resmi Mah. Yedi Emirler sokaktaki medresenin Vakf 
ımıza tânsısi yapıldığı takdirde ihya edilmesi için gerekli çalışmalar yapı Imasına ve 
mevzu ile ilgili yazının valilik makamına yazılmasına karar veıilmiştir. 
29 kasım 1996 günü yapılan mütevelli Heyet toplantısında alınan karartar: Şehadet ve 
Şehidler ile ilgili olarak 
a-) Fotoğraf Sergileri 
b-) Şehid Ailelerini ziyaret ve sohbet 
c-) Şehid Mezarlarını ziyaret 
d-) Şehidler için hatim merasimleri 
e-) Şehidleri anmak için kapalı salon toplantıları düzenlemeye karar verilmiştir. 
30 Ocak 1997 Günü yapılan Mütevelli Heyet toplantısında: 
7 Şubat 1997 günü akşamı Akabe Kültür Eğitim Vakfı Genel Merkezi'nin bulunduğu 
Fatma Sultan Mah. Kahılbagı sokak No: 55 / A adresinde Mescid-i Aksa ve Kudüs 
hakkında Akabe Vakfı İle birlikte sohbet toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. 

MÜTEVELÜ HEYET ÜYESİ MEHMET AÜ TEKİN 

TÜRKİVELİ  ŞEHİDLER  : 
OCRK flVINDfl ŞEHİD OLflNLflR : 

Mehmet Ali Gündüz Hoca : 12 Ocak 1990- Ubeydullah Saltan ( 9 Ocak 1997 
Selam Gazetesi 3. Sayfa ) - Gürsel Kabadayı - 
Şubat Ayında Şehid Olanlar : 
Iskilipli Atıf Hoca 4 Şubat 1926 - Erbilli Esad Efendi 4 Şubat 1931 - 
Metin Yüksel 23 Şubat 1979 - 
Mart Ayında Şehid Olanlar : 
Mehmet Doğruyol 10 Mart 1978-(İslami Hareket 3. Sayı 5. Sayfada ) 
Nisan Ayında Şehid Olanlar : 
Mayıs Ayında   Şehid Olanlar : Hasan Sürel 29 Mayıs 1978 

Haziran Ayında Şehid Olanlar : 
Celil Yıldırım 16 Haziran 1978 - Hasan Kaya 24 Haziran 1978 -Haşim 

Sönmez . Orhan Ünal 21 Haziran 1979 - Mehmet Baydın 30 Haziran 

1978- 
Temmuz Ayında Şehid Olanlar : 
Hüseyin Kurumahmutoğlu 15 Temmuz 1987 

Ağustos Ayında Şehid Olanlar : 
Ahmet Aktaş 28 Ağustos1979 - Ahmet Hattaboğlu 28 Ağustos 1978 - Cemal 
Havuzoglu 29 Ağustos 1978 - ismail Mavuş 8 Agustos 1980 - 
Eylül Ayında Şehid Olanlar : Durmuş Öztürk 6 Eylül 1980 

Ekim Ayında Şehid olanlar : 
Bilal Yaldızcı 25 Ekim 1987-ZEKİ ULUÇAY 7 EKİM 1978 - 
Kasım Ayında Şehid Olanlar : 
Kemal Özdemir 16 Kasım 1978 

Aralık Ayında Şehid Olanlar : 
Erdoğan Tuna 23 Aralık 1978 - Metin Avcı 2 Aralık 1979 
^ 

UflN' daki MHHKEMELER : 
Av. Abdülbasit Bildirici - Van - Tel: 0432 - 212 39 09 

1— LAsliyeHukukMahkemesi   1997/16 Es 



Davacı: Cemil Ergin 

Duruşma Tarihi: 19 Mart 1997 Saat 9.00 

2—1. Asliye Hukuk Mahkemesi 1997/14 Es. 
Davacı : Muhammet Cenap ünsal 
Duruşma Tarihi: 19 Mart 1997 saat: 9.00 

3—1. Asliye Hukuk Mahkemesi 1997/15 Es. 
Davacı : Münevver ünsal 
Duruşma Tarihi: 19 Mart 1997 Saat: 9.00 

4— 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 1997 / 20 

Davacı: Enver Arpalı 
Duruşma Tarihi: 3 Nisan 1997 Saat: 9.00 

5—3. Asliye Hukuk mahkemesi 1997/21 

Davact: M. Salih Mercan 

Duruşma Tarihi: 3 Nisan 1997 Saat: 9.00 

6—3. Asliye Hukuk Mahkemesl 1997/22 

Davacı: Güngör ilvan 

Duruşma Taıihi: 3 Nisan 1997 Saat: 9.00 

7—3. Asliye Hukuk Mahkemesi 1997/23 

Davacı: Mehmet Allı 
Duruşma Tarihi: 3 Nisan 1997 Saat: 9.00 

8—3. AsMye Hukuk Mahkemesi 1997/26 

Davacı: Ayhan Yeğinaltay 

Duruşma Tarihi: 3 Nisan 1997 Saat: 9.00 

9— ? asiiye Hukuk Mahkemesi 1997 /55 

Davacı: Nazmi Atasoy 

Duruşma Tarihi: 1 Mayıs 1997 Saat: 9.00 
Tahran Kİitap Fuarı Meherdad Movlaî- M.AIi Tekin 
Her yıl Mayıs ayının 4. gününden itibaren, Tahran'ın kuzeyindeki büyük bir bölge. on 
gün boyunca, âdeta bir kitap gülistanına dönüşüyor. öğretmenler, ögrenciler ve tüm 
okumayı sevenler, bu büyük kültürel törene katılıyorlar. Her yıl aynı dönemde, 
Tahrarîın Kuzey bölgesinin bu mıntıkasını; edep, kültür, sanat. ilim ve bilim çiçeklerinin 
kokusu kaplamakta. 
Metin YüksehnŞehadetl 
Ey insanlar! Dogrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler 
haline koyduk kı birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, 
O'na karşı gelmektenen çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır.Hucurât Suresi 
Ayet13 
Ey iman edenler, adil şahitler olarak, Allah için, hakkı ayata tutun. Bir topluluğa olan 
kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan 
korkup sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklannızdan haberi olandır. Malde Suresl 
8 
Metin Yüksel'in şehid edilmesi ile ifgili olarak, şehid otduğu andan beri her ne zaman, 
yazı yazma ve konuşma yapmam ihtiyacı hasıl dduğunda; hep bu iki ayeti, tekrar 
tekrar düşünmüşümdür. 
Çünkü Metin Yükserimizi vur(dur)anlar ile, oyıllardafiili bir mücadelenin içerisinde idik. 
Şehid reisimiz Metin Yüksel'i vur(dur)anlar ile ilgili olarak, konuşurken ve yazarken; 
hissi davranıp da, haksızlık yapmak veya olayı kendi lehimize çevirecek şekilde, yazıp, 
anlatmaktan, hep Allah'a sığındım. Her nerede olursam olayım, ner ne şart altında 



olursam olayım, Metln Yüksei'imizle ilgili herhangi bir soruya muhatap olduysam, dayı 
olduğu glbi, hiç bir şey katmadan veya eksiltmeden, anlattım. Buna bir misal olması 
için, 1979 yılı Nisan ayı ortalarında, Akıncı arkadaşlanmla birlikte Sivas'ın Kangal 
ilçesTnde, o dönemde sol gurupta bulunan bir kesimle çıkan kavga sonucunda, 
gözlem altına alındık. Çıkanldıöımız Kangal Savcılığı'nca yapılan sorgulama 
sonucunda, 11 arkadaş ile biriikte tutuklandım. O günlerde bölgede Sıkıyönetim 
olduğundan dolayı, bizleri, Erzincan'da bulunan Askeri Cezaevi'ne sevkettiler. Her türiü 
ikazlanmıza ragmen bizleri, ülkücüler'in bulunduğu bloka verdiler. O günlerde bu 
blokta, Sivas Olayları'ndan tutuklanmış, MHP il Başkanı, ülkü Ocağı Başkanı ve bazı 
idarecileri, Sivas Egitim Enstitüsü Oğretim üyeleri vb. bir çok ileri gelen kimseler 
bulunuyordu. Bizleri de, aksine ileri gelenlerin bulunduğu koguşa verdiler. Bu koğuşta, 
yaklaşık bir hafta kadar kaldık. Bu süre zarfında hemen hemen her akşam; Metin 
Yüksel üzerine tartışırdık. ilk bir iki tartışmada Metln ile oian yakınlığımızı, taktik gereği 
söylememiş, sadece Akıncılık duygusuyia tarbşmıştık. Bize karşı Metin Yuksel ile ilgili 
olarak şuniarı ileri sürüyoriardı: Metin Yüksei, Akınaların arasına girmiş, Maocu-Kürtçü 
bir ajandır. Böyle suçlama ve ithamın, bu camianın genel merkezinden bütün 
teşkilatlara, özel bir talimatla bildirildiğini daha sonra, anlayacaktık. Çünkü 
cezaevinden çıktıktan sonra, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Metin Yüksei ile ilgili 
bir tartışma zemini oluştuğunda, ülkücü kesimdenolan kimseler, bu iddiayı ileri 
sûrüyoriardı: Metin Yüksel, Akınalar'ın arasına girmiş Maocu-Kürçü bir ajandır. 
Cezaevinde bizimle tartışırken ileri sürdükleri bu iddiayı, ikinci günden sonra, kendimi 
açık olarak kim olduğumu ve Metln'in şehid edilmesi olayını en ince ayrıntılarına kadar 
anlattığımda; hemen hemen hepsi ve özetlikle de Sivas Eğitim Enstitüsü öğretim üyesi 
(yanlış hatırlamıyorsam müdürü idi) olan şahıs şoke olmuşTar, bir kaç dakika öylece 
afallayıp kalmışlardı. 
Metin Yüsel'in şehid edilmesi olayına gelecek olursak, olay bütün çıplaklığıyja şöyle 
gelişmiştir: Metin Yüksei ve 4 arkadaş, 25 Aralık 1978'de Ruslar tarafından işgal 
edilen, Afganistan Cephesi'ne gitmek üzere, aramızda ahidleşmiştik. Gidiş içinde bazı 
kimselerie görüşmüştük. 
Bu görüşmelerden birisini de, Şubat 1979 başlannda, ö. Yorulmaz'ın Beyazırtaki 
evinde yapmıştık. Türkiye'de öğrenim gören, iranlı tıp talebesi Abbas, bıze bu konuda 
yardımo olacağına söz vermişti. Bu öğrenci islam inkılabı'nın zafere ulaşmasıyla; 
öğreniminı dondurarak, ülkesine giderken, yapmıştık. Abbas, Iğdır'daki akrabalan bizi 
sınırdan, iran tarafına götürecekler. Abbas da, o taraftan bizi alacaktı. O'ndan gelecek 
haberi beklemeye başladık. Bizler pasaport almaksızın gitmeyi düşünüyorduk. Haber 
beklediğimiz günlerdeydi. 21 Şubat 1979 akşamı evdeydim. Zil çaldı, kardeşim Halit 
pencereden baktı ve: Metin Abi ve bir iki kişî seni çağı rıyorlar" dedi. Aşağıya indim. 
Metin: "Acele Izmir'e gitmemız lâzım. Ali Ekber Mehcüpur, bızim 

3< 

eve haber bırakmış, hemen izmir'e hareket etmemiz gerekiyor" dedi. Kardeşime: 
"Babama söyle, ben izmir'e gidiyorum. Bir iki güne gelirim" dedim. Beş kişi yola çıktık. 
Ali Ekber Mehdipur, izmir'de ögrenim gören iranlı talebelere konferans verecekmiş. Bu 
konferansta sol görüşlü öğrencilerin, problem çıkarabileceklerini düşünerek, Metin'den 
yardım istemiş. Bu maksatla Metin'in evine: "Metin ve arkadaşları 22 Şubat günü 
izmir'de olurlarsa, memnun olurum" diye, bir haber bırakmış. Sabah, otobüsten inip, 
konferansınyapılacağı yeri aramaya başladık. Elimizde herhangi bir adres deolmadığı 
içjn, ızmir Akıncılar Demiği'ne gittik. Bu arada epeyi dolanmıştık. Bu dolaşmamız 
sırasında, duvarlarda çoğunlukla solcuların yazıları, arada bazı yerierde de, ülkücüler'e 
ait sloganlar gördük. Akıncılar veya islamcılara ait, hiç bir yazıya rastlayamamıştık. 
Sadece bir yerde Kürtçe "Yek Re islam= Tek Yol islam" yazısı gördüaümüzde, Metin 



şaka yaparak "Ne varsa yine bizimkilerde var. Gördünüz mü "Bir tek islami slogan var 
o da Kürtçe" dedi. 
izmir'de konferans sırasında çok küçük bir tartışma çjktı. Fakat büyük bir olay 
olmadan, tartışmayı durdurduk. Korrferans bittikten sonra Mehdi Pur "Hep beraber 
istanbul'a dönelim" dedi. Beraberceotogaragittik. Otogaravardığımızdaben Metin'e: 
"istanbul'a gitmeyelim. Buradan Ankaraya, oradandalgdır'agidelinV'dedim. Metin bana: 
"Yakup Abi ile Cuma Namazında Fatih'te buluşup bize para verecekti" dedi. Ben: 
"Yakup abi belki gelmez bile. Ankara*ya gidelim, ben Ankara'da para bulurum" dedim. 
Metin: "istanbura gidelim, hem son bir defa daha görmüş oluruz" dedi. Otobüse bindik. 
Sabah istanbul'a indik, Ali Ekber Mehdipur otobüsten inince bize: "Hep beraber eve 
gidip kahvaltı yapalım" dedi. Metin kabul etmedi. Metin aile evlerine gitmekten pek 
hoşlanmazdı. Mehdipur ayaküstü Metin'e evine gitmek için belki yanm saat ikna 
etmeye çalıştı. Fakat Metin gitmeye yanaşmadı. Mehdipur ile vedalaşarak aynldık. 
Oradan hep beraber, Vakıflar Yurdu'na geldik. Vakıflar Yurdu 8 numarada oturan, Nuh 
isminde bir arkadaş ve İki kişiyi akşam ülkücüler, yurdun arka tarafında bir sokakta 
kıstırmışlar. üzerlerini aramışlar ve bir şey bulamamışlar. Bunları bayağı dövüp 
bırakmışlar. Nuh yere düşmüş böylece bırakıp gitmişler. Nuh arkalarından bağırarak 
ateş açmış. Onlar da dönup buna ateş etmişler. Boynundan vurulmuş. Arkadaşlar 
hastahaneye kaldırıp tedavisini yaptırmışlar. Biz yurda girdiğimizde, olayı duyunca 
hemen arkadaşımızın odasına gittik. Hastahanede ilk tedavisi yapıldıktan sonra, 
emniyeti açısından yurda getirilmiş. Arkadaşa geçmiş olsun diieklerimizi ilettik. Olayın 
nasıl cereyan etteğini bize anlatınca Metin: "Bu kahpeler çok ileri aitmeye başladılar" 
dedi. Biz odadan ayrılıp hep beraber, yurtta verilen kahvaltıdan aTmaya gittik. Kalvaltı 
alırken: "Herkes kendisine yetecek kadar süt alsın, ben aldığım sütten kimseye 
vermem" diyerek, yarı şaka yarı ciddi "Kahvaltıma ortak olmayın" dedim. 11 Numaralı 
Dr. H. Kahraman'ın (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5.  sınıf öğrencisi) odasında, hep 
beraber kahvaltıyı yaparken, Metin'in ve diğer arkadaşların sûtleri bitti. Ben sütten 
fazlaca almıştım. Benden istediler, hiç birisine vermedim. Reisimiz Metin, şakayla 
karışık, bana süt vermem için yalvannca; ben de Reise şakayla kanşık: "Senin 
yalvarmalarına dayanamam Reis r deyip, sadece Metin'e bir bardak süt verdim. Ben 
orta boy bir çaydanlığı mutfaktan alarak jçine süt doldurmuştum. Kahvaltıdan sonra, 
Metin ve iki arkadaş, 7 numaralı odada, Cuma namazına kadar yatmaya hazııiandılar. 
Metin bana ve Bahattin'e: "ipekçi Petrol'ün sahibi, bana para verecegine dair söz 
vermişti. Gidip ondan isteyin. Namazdan sonra da, Yakuptan bir şeyTer alır, akşama 
da yola çıkarız" dedi. Biz ıkimiz ipekçi'ye gittik. Biraz onunla görüştük ve bize o 
zamanın parasıyia 2.000 (iki bin) tl. verdi, geri geldik. Başka odalarda yer olmasına 
rağmen, Metin'i kaldınp: "ıpekçi, 'Ben Metin falan tanımıyorum, para mara veremem' 
dedi" diye bir şaka yaptık. Metin bizim ciddi konuştuğumuzu zannetti ve: "Ben onunla 
hesaplaşınm. Bana hem söz verdi, hem de size para yok diyor" dedi. Biz Metin'in 
kalkbgf yere yattık. Bir iki saat sonra, Metin başucumuza dikilip: "Kalkı n Cuma 
namazına gidelim. Aslında Cuma kılmak caiz deâilmiş; Ahmet Selami'nin ictihadı 
üzerine isterseniz kılmayalım" dedi. Biz uyandık, Metin ile beraber abdest aldık, cami 
avlusuna 

s 

çıktık. Cami avlusunda tip tip insanlar dolaşıyordu. Metin: "Bu rtler bir şeyler 
yapacaklar" deyip, yurda geri gittik. Bir iki arkadaşla durum değeriendirmesi yaptık ve 
tekrar avluya çıktık. Ben Metirîe "Namaza girmeyelim bir şeyler bulalım öyle girelim" 
dedim. Metin: "Bizim arkadaşlar yok, diğerlerinden de bir şey çıkmaz. En iyisi namazı 
bari kılalım" dedi. Tam o sırada ülkücüler kalabalık bir şekilde ve önlerinde Ali Bilir 
(Metin' in katillerinden biri), arkasmda 25-30 kişi ile avluya geldi. Metin de o sırada, 



caminin merdivenlerine doğru yönelmişti. Metin, merdivenlerden çıkarken Ali Bilir de, 
çıkmaya başladı. Ben uzaktan selamlaştıklarını duydum, ama hanaisi selam verdi 
digeri aldı, onu tam olarak işitemedim. Böylece camiye girdiler. Biz Avluda, Mehmet 
Kınacı ve Mithat öztürk (Ulu Büyük Reis) ile beraber kaldık. Mithat veya Mehmet Kınaa 
(Tam hatırlayamıyorum birisi): "Gidip Polise haber vermek lâzım" deyince ben: "Polis 
gelse bunlara yardım eder, hiç haber verme, kendimiz bir şeyler yapmalıyız" dedim. 
Mithat (veya Mehmet) bizi dinlemedi ve "Ben gidiyorum. Siz ister gelin ister gelmeyin" 
dedi ve yanımızdan aynldı. Tam o sırada, benim yanıma, o zaman istanbullmam Hatip 
üsesi orta bölümü 1 yada 2. sınıfında okuyan Ş.Börekçi ismindeki çocuk geldi ve: 
"Mehmet Ali agabey, Küçük Hacılar'ın (çay Ocağı) orada, Pala ve iki arkadaşı 
kıstırdılar, çatışma çıktı" dedi. Ben: "Sen buralarda dolaşma ortalık iyi degil. 
Buralardan uzaklaş" dedim. Çocuk oradan ayrıldı. Biz biraz orada oyalandık, bir süre 
sonra da, abdest aîınan yere doğru yürüdüm. Tam o sırada, Pala getdi ve: "Abi bizi 
Küçük Hacılar'ın orada kıstırdılar. Allahtan yanımızda emanet vardı. Yoksa şimdi postu 
deldirmiştik" dedi. Pala, abdest alırken, ben de orada volta atmaya başladım. Yerier 
5-10 cm. karia kaphydı ve hava soğuktu. Blerim kabanın oebinde, volta atıyorum. Bu 
esnada bir iki defa, hiçtanımadıöım birisi ile, omuzlarımızla birbirimize vurduk. Bu 
omuzlaştığımız kimsenin, dana sonra Metin'e, Ali Bilir ile birlikte ateş eden kimse 
olacağını, nereden bilirdim. Şakir bir ara yine gelip: "Abi şunlar, (Büyük çınar agacını 
göstererek) agacın arkasındakiler, seni göstererek "Buna dikkat edin iki tane tabancası 
var" diye konuşuyoriardı. Şakir omuzlaştıgım kimseyi İşaret ediyordu. Şakir*e: 
"Aslanım, ben sana buralarda dolaşma, vurufabilirsin demedim mi?, Halâ buralarda 
niye dolaşıyorsun? Çabuk buralardan uzaklaş" dedim. Pala abdestini bitirdiğinde, 
yanıma geldi. Omuzlaştığımız şahısda, bu arada yanımızdan geçti. Pala ile camiye 
gırerken bana: "Bizlere ateşedenlerden birisi de buydu" dedi. Beraber camiye gırdık, 
camide hutbe okunuyordu. Biz airişte sol üst kata çıktık, oradacumayı kıldık. Farzdan 
sonra sadece 4 rekat Zuhr-u Ahir kılıp çıktım. Kapıdan çıktığımda, Metin avlunun 
ortasında ve ileriye doğru gidiyordu. Tam o sırada aklımdan (Bizim her hangi bir 
gurubla böyle çatışma ortamları olduğundaki bir taktiğimiz;  bir arkadaşı ortaya salar 
diğerleri uygun yerlere geçer ve Metin'in en müsait gordüğü anda,  önceden aramızda 
kararlaştırdığımız parola sözcüğü bağırması ile saldırıya geçerdik) Metin böyle bir 
taktik gudüyor herhalde, halbuki hiç birimizde bir şey yoktu. Bu atçaklar, korkulanndan 
silahları çekip ateş ederier, vururiar. Gidip Metin ile beraber çıkış kapısından çıkıp 
gidelim" diye geçirdim. Metin'e doğru yürümeye başladım. Ben aviunun sağ tarafından 
yürüyordum. Metin avluyu çevreleyen duvarın dibine kadar gidip, geriye dönüp bize 
doğru yürüyordu. Benim yaklaşık 5-6 m. soi arka tarafımdan, avluda bulunan çımenlikli 
mahallin, 2-3 m kadar kenarından Metin'e doğru; Ali Bilir ve benim namazdan önce 
omuzlaştığım, Pala'lara Küçük Hacılafın yakınında ateş eden kimse yanında, Metin'e 
doğru yürüyorjardı. AIi Bilir bu esnada kısa aralıklaria Metin'e "Metin durl" diye üç defa 
bağırdı. uçüncü bağırmasının akabinde; iki eli de parkasının cebinde olan Metin, sağ 
elini cebinden çıkararak, boş bir şekilde öne dogru uzatarak "Gelin konuşalım" decH. 
Metin sözünü bitirir bitirmez, Ali Bilir ve yanındaKi şahıs, tabancalarını çekerek, ateş 
etmeye başladılar. Ben, tam o anda, caminin duvanna yakın oian iki büyük çtnar 
ağaanın arasına gelmiştim. Metin, ben ve Ali bilir ile, sanki üçgenin köşeierini 
oluşturmuştuk. Bu üçgeninköşelerinin birbirine uzaklığı, 8-10 m. ancak vardı. Ben 
olduğum yerde donup kaîdım.Tam bu sırada; Vakıflar Yurdu Karadeniz Blok kısmının 
yanından, dışanya açılan 
ana kapıların olduğu böigeden, yirmi yirmibeş kişilik ülkücü gurubunun, "Ailahü Ekber" 
diyen, tekbir ve silah seslerini duyuyordum. Benim arkamda bulunan iki çınar ağacının 
arkasından, iki kişi çıkıp bana: "Mehmet Ali, kaldır ellerini" diyen bir ses duydum. iki 
elim cebimde arkama döndüm. Ben arkama dönerken, Metin'in ileriye uzattığı sağ elini 



yüzüne doğru geriye çektiğini ve sağ veya sol iyice hatırlamıyorum bacağının birisinin 
hafıf büküldüğünü gördüm. Arkama döndüğümde, İhsan Barutçu ve yanında birisi; 
ikisininde eilerinde, bana doğrultulmuş tabânca vardı. Bir sene kadar önce, Vefa 
UsesTnde okuyan öğrencilerimizi, okula emniyetli bir şekilde götürüp getiriyorduk. 
Bizim öğrencilerimiz, bu şekilde okula devam edebiliyorlardı. ülkücü Görüş'ten 
olanlann tamamı kayıtiannı okuldan almışlardı. Sadece ihsan Barutçu ismindeki 
ülkücü: "Ben Akıncıyım" diyerek okuladevam ed'ıyorken bir iki defa, okuldaki sol 
görüşlü öğrenciler tarafından sıkıştırılıp "Sen ülkücüsün" diyerek dövülmüştü. Bir 
müddet sonra da koruyucu kimsesi olmadıcji için, okuldan kaydını sildirmişti. Bizim 
arkadaşlarımıza, solcuların gücü yetmediği içjn, okullanna devam edebiliyorlardı. ihsan 
Barutçu ve yanındaki şahıs, ellerinde birinin toplu, dğerinin de öndörtlü tabir ediien, 
birer tabanca vardı. Ben arkamı döndüğümde: "Daha dün bizim koruyuculuğumuzda 
okuluna gidiyordun, bu gün bizim semtimizde bize silah çekiyorsun" dedim. ihsan: 
"Fatih artık sizin değil, Fatih bundan sonra bizim olacak. Fazla konuşma kaldır ellerini" 
dedi. Ben: "Aslanım bende bir şey yok" dedim. O sırada silah sesleri devam ediyordu. 
ihsan bana yaklaştı. iki elimi ceplerimden çıkanp, üzerimi aradı. Bende bir şey 
olmadığını tesbit etti. ikisi birer birer koluma girerek, caminin duvarının dibinden, kıble 
tarafındaki avtu ana çtkış kapısına doğru, iki üç adım atmıştık. Tam o sırada arka taraf 
ımızdan, Çarşamba tarafından poiisferin: "Kanun namına teslim olun silahlannızı atın" 
seslerini duyduk. üçümüz birden gayri ihtiyari olarak, geriye döndük. Polisler, caminin 
arka tarafındankatabalıkbirşekildebizleredoğru(avlunun ön tarafına doğru) koşuyorlar 
birtaraftan da ateş ediyorlardı. ikisi de beni bırakıp, kıble tarafındaki çıkış kapısına 
doğru koşarak, kaçmaya başladılar. Ben, polislerin kurşunlarına hedef olmamak için, 
kendimi yere attım. Cami duvarının dibinden sürünerek, abdest alınan çeşmelerin 
yanına kadar geldim. Tam o sırada, caminin çıkış kapısının önündeki kalabalıktan bir 
ses: "Metiiin..! Metiiin..!" diye. Dursun özcan bağırıyordu. Benim o anda aklım başıma 
geldi, çömeldiğim yerden, geriye dönüp baktım. Metin upuzun yerde yatıyor, yanında 
bir polis çömelmiş vaziyette, iler'ıye doğru kaçanların arkasından ateş ediyordu. 
Metin'e doöru koşmaya başladım. Ben yanına varana kadar, polis kaçanlann peşine 
düşmek için koşmaya başladı, Metin'in yanına ilk ben vardım. Başından akan kanlar, 
karian kıpkırmızı yapmıştı. Upuzun yatıyordu. Başını kaldırdım, yüzündeki kanlan 
sîlmeye başladım. O sırada bir kaç arkadaş geldi. Ben bağırdım: "Binniz taksi çağırınl." 
Metin'i her birimiz kollarından ve ayaklarından, 4 kişi yerden kaldırıp, çıkış kapısına 
doğru götürmeye başladık. Metin çok ağır olduğu için, götürmekte zorlanıyorduk. Zor 
taşıyorduk. Ben yaralan daha ağırlaşmasın diye, "Durun sırtıma alayım" dedim ve 
sırtıma aldım. Avlu çıkı^kapısına, bir Murat taksi getirmişler. Metin'i arka kdtuğa 
oturttum. Taksiciye hemen, hangi hastahane olursa olsun, birine çek dedim. Hemen 
Metin'in yüzündeki kanları bir daha sildim. Alnının sağ tarafında, bir kurşun yarasından 
başka, başında yara yoktu. Kazağını belinden üst tarafa doğru sıyırdım. Kanları sildim. 
Burada herhan^i bir yara bulamadım. Başından tutarak, vucuduyfa beraber kendisini 
hafif öne doğru egdim. Sırtmı sıyırarak, arkasına da baktım. Kuyruk sokumuna yakın 
bir yerde, bir kurşun yarası daha tesbit ettim. Sağ elinden nabzını dinledim. Bir şey 
hissedemedim. Sonra kalbini dinlemek için kazağını sıyırdım. Kulağımı kalbinin olduğu 
bölgeye dayayıp dinledim. Kalbi de atmıyordu. Metin'in yanında bulunan diğer 
arkadaşa: "Yahu ben bir şey duymuyorum. Acaba heyecandan mı duymuyorum? Bir 
de sen dinlesene" dedim. O arkadaş da dinledi, bir şey hissetmedigini söyledi. Taksi, 
Çapa ilk yardıma geidi. Ben hemen inip, Metin'i sırtladım. Yatağaya yatırdım. O arada 
bir polîs gelip: "Bu olay nerede oldu? Nasıl oldu gibi?' gibi sorular sormaya başladı. 
Ben:HArkadaşımızı vurdular, git başımdan" deyip, polisi itekleyerek dışanya çıkardım. 
Doktor göğsüne bastırıyor ve 
bir taraftan da ktiakçıkla kalbini dinliyordu. Ben de ameliyata haztrtamak gayesiyle, 



pantolonunu çıkarmak için uğraşıyordum. O anda Metin'ın ilk yaralandtğı sırada, 
ameliyat esnasında yaşadığı olayı ve daha sonra anlattikları aklıma gelmişti. Onun için 
pantolonunu çıkarmaya çalışıyordum. Metin ilk 1977 yılında koministterin tuzağına 
düşüpte yarafandığı sırada, hastahaneye gidip ameliyata alacaklarında, doktorlar 
pantolonunu makasla keserek, ameliyata hazırlamak isterler. Doktorların makasla 
pantolonlannı kesmelerine müsaade etmez. Ameliyat yatağından kalkar. Yaralı olduğu 
halde, pantoionunu kendisi çıkanp, tekrar yatağa uzanıyor ve doktorlara: "Başka 
pantolonum yok da..." diyor. Ben bunları düşünerek, pantolonunu çıkarmayaçalışırken, 
tkt doktor daha geldi. Onlar da Metirfin gögsüne bastırtp, kalbini dinliyorlardı. Sonunda 
hepsi "Ekzst" dediler ve benim odadan dışarı çıkmamı istediler. Ben çıkmayınca bana 
"Ölmüş kardeşim, dışarı çık" diye ısrar ettiler. Ben odadan, kendimi bılmez bir 
vaziyette, çtktım. Duvarı yumruklamaya başjamışım. Bu arada arkadaşlarımdan birisi 
yanıma gelip, beni teselliye çalıştı. Beni hastahaneden dışarıya çıkardı. O arada polis 
yine geldi ve bir şeyler sormak istedi. Polisi tersleyip, birşey soylemeden dtşartya 
çıktık. Oralarda öylesine dolaştyorduk. Hastahane cjinş-çıkış kaptsının yanına 
gelmişiz. Öradaki görevli kulubesi kalabalık. içerden: "MetinımL Metiniml..." diye feryad 
eden Yakup Kaldınm'ı, Metin Yüksel'in Babası Muhterem Hoca'mız Sadreddin Yüksel, 
teselli etmeye çaltşıyordu. Ben bu manzaraya dayanamadım oradan ayrtldım. 
Yanımda bir arkadaşla oralarda dolaşırken, bir ekip arabası yantmıza yanaştı. Ikimizi, 
paldır küldür, ekip otosuna attılar. Ekip otosunun ön tarafında ki polis (sonradan ekip 
şef i olduğunu öğrendik) elindeki telsizden: "Amirim, malum şahsı Çapa 
Hastahanesi'nde aldık. Sizin yantnıza geliyoruz" diye anons ediyordu. Ben ön tarafa 
uzanarak, polisin elindeki telsizi kapıp yere doğru attım ve: "Sen ne diyorsun be!.. 
Bizim arkadaşımızı vurdular, sense bizi yakalıyorsun" diye bağırınca; arkamda 
bulunan polislerden biri, sag boşluğuma vurduğu, kuvvetli bir darbeyle, beni yerime 
oturttu. Fatih Emniyet Amirliği'nin önüne geldik. Ekip otosundan inerken, olaya 
müdahale eden ekibin şefi, beni görünce "Bu adam değil. Benim vurduğumun üzerinde 
başka giysiler vardt" dedi. Onun anlattığından, sokak arasında kaçarken yaraladtm 
dediği şahsın, ihsan Barutçu olduğunu zannettim. Bunu ekip şefine de söyledim. 
Burada bizım olaydan doiayı şahitligımize başvurup, olayla ilgili olarak ta 'ıfadelerimizt 
aldılar.Yedi kişi ifade verdfık. 
Metln Yükselin cenaze namazı yaklaşık 50 bin kişinin üzerinde insanın katılımıyla 
Fatih Camii avlusunda kiltnda. Cenazenin def ninden bir kaç gün sonra, bir 
arkadaşımın 65 yaşındaki babası "Ben çocukluğumdan beri Fatihte oturuyorum. Bu 
yasıma geleli, burada bir çok cenaze namazı kıldtm. Fakat bu kadar kalabalık bir 
insanın katıldığı cenaze namazını, ilk defa görüyorum. Benim gördüğüm en kalabalık 
cenaze namazı, Mareşal Fevzi Çakmak'm ki bile, bu kadar olmamıştı." Cenaze namazt 
öncesi Metin Yüksel'in muhterem babası bûyük alim Sadreddin Yüksel Hoca şu vectz 
konuşmayı yapmıştt: "Azlz müslümanlar: 
Şu gayet hazin ve son derece acı münasebette gerek zamanımtzın darltğı ve gerekse 
içinde bulunduğumuz gayri müsait şartlart göz önünde bulundurarak sadece iki hususa 
kısaca temas etmek istiyorunr. 
Blrlnclsl dünyadaki umum müslümaniarı ilgilendiren ve Kur'an-ı Azimüşşan'da da yer 
alan ilahî bir çağndır ki ben sadece onu tekrartayacağım. Çağrı şu: Ey Iman edenler! 
Düşman bir cemaatle karşıiaştığınız zaman sebat gösterin, kaçmayın. Ve Allah'ı 
çok anın. Belkl fetâha kavuşursunuz. Ailah'ın gönderdiğl ve RasüluHah'ın tebllğ 
ettlğl emlr ve yasaklara Itaat edln. Kendl aranızda Ihtllâfa düşmeyln. Sonra 
başansızlığa uğrar, gücünüz yok olup gldecektlr. Sabredln. Çünkü Allah yardımı 
lle, zaferl lle, sabredenlerle beraberdlr. (Enfal 45-46) Muhterem Müslümanlar! 
Herşeyimizi, hatta imanlı gençlerimizin kıymetli hayatlannı bu gibi hunharca 
cinayetlerden korumak içın bırleşmemiz şarttır ve elzemdir. Artık her şey ona göre... 



Bu ayeti kerimeye verdiğim kısa meal ile yetiniyorum. 
ikinci hususa gelince: Masum ve hattı zatında cihanşümül yüce islam dâvâsından 
başka hiç bir davası ve fikri bulunmayan evlâdım Metin Yüksel'i öldüren sapık 
zthniyeti herhalde sırası gelmişken aziz müslümanlara ifşa etmek yerinde bir hareket 
olur. Evet, gerçekten islam şuuru ile bezenmiş, bu imanlı genci hunharca şehid eden 
zihniyet, maalesef ve maalesef kavmiyetçilik ve ırkçılık zihniyettdir ki, bu zihniyete 
sahip 
olan kimseler, bizzat Hazreti Fahr-i Risalet tarafından islam camiasının dışında 
gösterilmişlerdir. Efendimiz buyuruyoriar ki: 
Halkı kavmiyetçlilğe,ırkçılık fikrine çağıran blzden değildir. Kavmiyetçlllk 
uğrunda savaşan blzden değildir. Kavmiyetçllik içln ölen de bizden değildir. 
(Sünen-i Ebi Davud) 
Dikkat buyurun: Hazreti Peygamber böyleleri (ırkçıları) islam camiasının dışına 
atıyor. Ve onları, o kudsî camiaya kabul etmiyor... 
Artık kimin haddinedüşmüştür ki.onları mezkür camianın içine kabui etsin. Evet 
kavmiyetçilik fikri, ırkçılık fikri nereden gelirse gelsin, kimler tarafından kabul edilirse 
edilsin; parçalayıcıdır, bölücudür. Ayrı ayrı ırklara mensub müslümanları birbirine 
düşürmektedir. Islam isetoplayıcıdır, birleştiricidir. 
Bir zaman Medine'deki müslümanlar arasında kavmiyetçilik fikrini uyandıran bir hadise 
münasebeti ile Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: 
Bırakınız cahiüyyet devrinden kaima şu kavmiyekçilik düşüncesini. Bırakınız. 
Zira o, tefessüh etmiş, kokmuş blr leş gibidir. (Müslim C:8, sh:19) 
Hele hele islamiyeti her şeyde ve her işte ölçü gösteren aşağıdaki Hadis-i Şerif, ırkçılık 
damarı ile kendi ırkına mensûb olan gayr-i müsiımleri bile, ırkına mensûb olmayan 
müslümanlara, bin defa tercih eden kımselerin yüzlerine şiddetli bir şamar vurmaktadır. 
işte bu gün Hazreti Peygamberin şiddetle ve nefretle reddetiği mel'ûn zihniyetin 
îemsilcileri, imanlı evlâtlanmızı öldürmeyebaşlamışlardır. Mezkûr hadis şöyledir: 
Ben, her takva sahibi bulunan mü'mlnln kardeşiyim. Habeşistanlt bir köie olsa 
bile ve mü'min olmayan blr şakîden uzağım. Kureyş Kabllesi'nden bir lider de 

olsa (akrabam da olsa). 
Muhterem cemaat, bu münasebetle söylediklerim bundan ibarettir. 
Cenab-ı Hakk cümle müslümanlara, ilâhı nizam ugrunda cihad etmek şuurunu ihsan 
buyursun. Cenab-ı Hakk onlan bütün şerr kuvvetlerinin şerrinden korusun. Son olarak 
Cenab-ı Hakk Şehidimiz Metin Yüksei'i de cennet ve cemaliyle şâd eylesin. Amin 
Ruhuna el-Fatlha. 
Metin Yüksei'in şehadet haberi ile ilgili olarak, günlükyayınlanmakta olan Milli Gazete, 
Yeni Devir, Haftalık yayınlardan ise Tevhid, Sebil vb. Islamcı dergi ve gazeteler; olaya 
geniş bir şekilde yer veriyorlar ve fakat müslüman kimselerin çıkardığı ve sözüm ona 
Said Nursi Efendrnin yolunun takipçileri iddiasında olanYenl Asya'nın 25 Şubat 1979 
günü yazdıkları ise şöyleydi: 
"Sadreddin Yüksel'ln oğlu öldürüldü 
Cuma günü Fatih camii avlusunda ülkücüler ile catışan Akıncılar'ın liderlerinden olup, 
açılan ateş sonunda öldürülen Akınolar Dernegi eski başkanı Metin Yüksel'in, din 
alimi 
Sadreddin Yüksel'in oğlu olduğu öğrenilmiştir. 
Öğrenildiğine göre, Cuma namazırictan çtkan Akınalar'a cami avusunda pusu kuran 
ülkücüler ateş açmışlardı. Akıncılar da sılahla karşılık verince, çatışma büyümüş ve bu 
arada Metin Yüksel başıdan aldıöı isabetle can vermiştir. Bu arada MTTB Genel 
Başkanı Kasım Yapıcı, Metin YüRsel'e yapılan saldırıyı kınayarak, "Metin Yüksel adice 
kurulan bir pusu sonucu, isanlık dışı bir cinayete kurban gitmiştir" demiş, baskı ile hiç 



bir 
fikrin önlenerneyeceâini söylemiştır. 
Devrimci Gençlık-Binıği Başkanı Büfent Baş, Metin Yüksel'in öldürülmesini Faşist tertip 
oldugunu söyfedi. 
Açıkİama yapan derneğin Maocu olduğu bilinmektedir." 
(YeniAsya 25.2.1979) 
O yıllarda yayınlanan Akıncı Güç Derglsi'nin 2. sayısı 4. sayfasında şöyle bir haber 
yayınlanmıştı: Metin'ln Katili ülkücü Değildir Diyenlere... 
Fatih Camii avlusunda şehid edilen Akıncı Metin YükseTin katili olarak iki kişi 
yakalandı. iki kişi de aranıyor. 

25 Şubat 1979 günü saklandığı evde yakalanan ülkücü Salman Oran polise 

verdiği ifadesinde: Metin YüksePe ateş edenlerin içinde Ali Bilir, ihsa Barutçu, 

Recep ve Necmi adlı soyadlannı bilmediği ülkucülerin bulunduğunu belirtm'ıştir. 

(Necmi adındaki Ülkücü bu ifadenin alınmasından bir hafta sonra Fatih Cibali'de 

öldürüldü.   İhsan Barutçu ise üç arkadaşı ile birlikte geçtiğimiz günlerde 

Fatih'de bir otelde polis tarafından ele geçirildi.) 
26 Şubat 1979 günü MHP istanbul il Gençlik Kolları Başkanı Kazım Ayaydın yaptığı 
açıklamada Şehıd Metin Yüksel'i bölücülük ve bölgecilik yapmakla suçlarken; 
Akıncılara da kardeşlerimiz diyerek hitab ederek aynen şu ifadeyi kullanmıştır 
"Kardeşlerimiz, içlerindebarındırdıklan bölücü, bölgeci kışkırtıcıları temizlemedikçe, 
bunabenzer olayların cereyan etmesi muhtemefdir." 
Şimdİ söyleyin bakalım bu canilerin hepside polis midirler? öyledir diyorsanız, aranızda 
polis olmayan kaç kişi var.? Sorusuna cevap isteriz. Hem siz devletin güvenlik 
kuvvetlerine, can-ı gönülden yardıma vatandaşlar değil misiniz? öytedir diyorsanız, 
işlediğiniz cinayetlen sıkışınca neden yardımcı olduklannizın sırtına yüklemek 
istiyorsunuz. Her cinayet işlettiğiniz piyonunuza "bu bizden değildir" damgasını 
vurduğunuza göre, yakında çetenizde, faşist çetebaşınız "Albay" dışında ülkücü 
kalmayacak demektir. 
Hiç bir inkar Metin Yüksel'imizin şehid edilmesindeki faşist çetenin kanlı çehresini 
gizlemeye muktedir değildir. önce aşağıdaki belgeleri iyice bir okuyun.. Ulkücülerin 
kaidığı Nevşehir Yurdu'ndayapılan aramadayakalanan ve Metin Yüksel'in katli olayına 
karığtığı belirlenen ülkücü Mithat Gören'in verdiği ifade: "23 Şubat günü Ali Ağa (Biiir) 
saat 11.00 sıralarında gelerek "Akıncılar'a ders vermenin zamanı geldi" dedi. Bunun 
üzerine kümeler halinde ayrılıp camiye gittik. Ali Ağa bana markasını bilmediğim bir 
tabanca verdi. Camiye ğeldikten bir süre sonra tabancalar patladı. Ben de cebîmdeki 
tabancayla bir el ateş ettim. Ancak kime ve nereye ateş ettigimi bilmiyorum. Daha 
sonra gruplar halinde Nevşehir Yurdu'na ve Gelenbevi Ortaokulu'na doğru kaçtık. Bu 
arada AÎı Ağa bana verdiği tabancayı geri aldı." Daha sonra polisin yapü^ı açıklamaya 
göre Ali Bilir'in Küçük Bakkal Köy ÜlRücü işçiler Derneği Başkanı oldugu kaydedildi. 
Metin Yüksel'e olan ilgi islami çevrelerde sıcaklığını hiç kaybetmeden korudu Metln 
Yüksel'in şehadet yıldönümünde Glrlşlm Dergİsİ'ncfe yayınlanan bir yazıya; Metin 
Yüksel'i vuran iki kişiden birisi olan Ali Bilir, G.Antep Cezaevi'nden dergiye gönderdiği 
mektub ise, bir kaç yönden, çok manidar (!) idi. (Girişlm Derglsl Haziran 1989 
sayfa2): 
Bu Acı Hadise Blze Ders Olsun 

Bismihi Teala 

Yüce Allah'ın (cc) selam, rahmet ve bereketi cümle inanan kullarının üzerine olsua 
Muhterem Kardeşlerim, 
Kendim abone olmadığım halde derginizi yaklaşık iki senedir takip edebilme imkanı 



bukJum. Beğenerek, takdir hissi ile okudugum yazılar oiduğu gibi, tam aksi duygularla 
okuduğum ve yazılmasından müteessir olduğum yazılar da oldu. 
Sizi tenkid etme hakkına sahipmiyim, değilmıyim? Bu benim acımdan pek önem 
arzetm'ryor. Zira iman kardeşligi dhetinden hareketle, böyle bir hakkım var okjuğu 

kanaatindeyim. Dolayısryta böyie bir yazıyı kaleme alarak, sizlere 

gönderiyorum.Yayınlayıp yayıniamama hususunda irade sizlerindir. 
Muhteremler, 
Derginizde Cılkücü camiayı kötüleyip, karalayan yazılara teşvik edercesine yer 
veriyorsunuz. Bu sizin yayın politikanız olabilir. Yalnız bu yazılan çok iyi tahlil ve tesbit 
etmeniz gerekir. Zira bu işi lâyık-ı vech ile yapmazsanız, ıstemeyerek de olsa yalan 
söylenilmesine ve hatta iftira bile atılmasına sebebiyet vermiş olabilirsiniz. Kimseyi 
kötülemek veya küçümsemek için yazmıyorum. Lâkin geçen sayılarınızın birinde 
yayınladığınız bir yazı derginiz için ayıp ve bir vebal kaynağıdır. Bu yazı Malatya E Tipi 
cezaevinden gönderilmiş olup, Abbas Korkmaz ismıni taşıyordu. istirhamım odur ki, 
böyle yazılan yayınlamadan, buyazılan yazanların kimliklerini iyi araştırınız. Bir şahs, 
bir topluluk veya bir cemaat hakkında fıkir beyan ederken, şahsi kanatlerimiz 
adaletsizliği meydana getirecek derecede etkili olmasın. Herhalde islami tavır da bunu 
gerektirir. 
Bakınız dikkatımi çeken bir durum daha var. Peygamber Efendimiz bir hadis-i 
şeriflerinde buyuruyoriar "Kim müslümanların dertieri ile dertlenmeden sabahlarsa, 
onlardan değildir" Sizler, bu peygamber buyruğunun gereğini belirli zümrelere karşı ifa 
ediyorsunuz. Fakat belirli bazı insanlara karşı ise, bu vaz'ıfeyi yerine getirmekten 
imtina ediyorsunuz. Misal olması babından zikretmek gerekirse; Saddam zaliminin 
zulmünden kaçan haklı kardeşlerimize, Kürt kökenli müslüman kardeşlerimize karşı 
tavnnız, gerçekten çok güzei. Allah (cc) razı olsun. Fakat sadece Kürt kökenli olduktan 
için bu yakınlığı gösteriyorsanız, bu doğru değildir. islam kardeşlîğinden neşet eden bir 
duygu ile bu yakınlığı göstermişseniz, sizleri yürekten alkışlıyorum. Esas sormak 
istediğim şudur: Aynı ilgi ve kardeşligi bizden niçin esirgiyorsunuz? Allah'a (cc) 
hamdolsun ki, bizler de müsiümanız. Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği gibi, 
şerıatın bir hakikatine, bin ruhumuz olsafeda etmeye hazırtz. Dün şuursuzca hazırdık, 
bu gün bilerek, müdrik olarak, lakinyine pervastzcasına. Hal böyle olunca, bizlere 
kardeşlik gösteremiyorsanız bile, bugz etmekte haddi aşmasanız ne güzel bir davranış 
cSurdu. uzellikle belirteyim ki, bu satırları kendimizi ispatlamak için yazıyor değilim. 
Zira biz müslümanlığımızı ancak Allah'a (cc) arz ederiz. Onun ötesinde bir düşünce 
şirk olur. Bundan da yine Allah'a (cc) sığınırız. 
Benim özel bir durumum var. Ben Rahmetli M. Yüksel'i öldürmek suçundan düştum 
cezaevine. Gerçi, rahmetlinin hadisesinden dolayı düzenin mahkemelerinin verdiği 
cezayı bitirdim. Halihazırda bir komünisti öldürmenin cezasını yatıyorum. Zaten on 
seneyi aşan bir zaman dilimi içerisinde vicdan azabı beni yiyip bitirmekte ve 
kahretmekte idı. Sizlerin Şubat sayınız bu işin tuzu biberi oldu. Allah (cc) aşkına yeter 
artık. Evet boyle bir cinayete ortak oldum. Lâkin bu noktadan sonra elden ne gelır. O 
fiilin hangi şartlarda işlendiğini emin olun ki bilemezsiniz Hiç bir plan, program yani 
taammüd unsuru olmadan, bir an içerisinde olup biten bir hadisedir. Bu hadisenin 
meydana gelmemesi için çok fazla gayret sarfettim. Lakin ne yazıkki bu hadise vuku 
buldu. 
Allah'a (cc) yemin olsun ki, zamanında (Akmcılar) olarak zikredilen kardeşlerimizin 
gerek şahsıma ve gerekse arkadaşlarıma yapmış oldukları hakaret ve tecavüzler 
karşısında nasıl sabır edip, sabır tavsiye ettiğimizi tahmin edemezsiniz. Şu veya bu 
şekilde maruz kaldığım davranışlan zikretmekten ziyade, şunu samimeyetle 'ıfade 
edeyim, gerçekten o yaşta, o kafa yapısı ile ve içerisinde bulunulan o gerçek savaş 



sahnesiride, acizane şahsımın gösterdiği sabrı, sıradan bas'ıt bir müslümanlar değil, 
olgun müslümanlar bile gösteremezdi. Düşünün bir kere yirmi iki yaştarda, ayakları 
henüz tam manası ile yere basmayan ve en önemlisi öldürmek veya öldürülmek gibi 
hadiseleri basit hadiseter telakki eden bir duruma gelmiş insanlar olarak, bu derece 
sabır göstermiş isek, bunun tek sebebi muhatablanmızın müslüman oluşu idi. Zaman 
zaman düşünmüşümdür. Niçin bir başkası değil de, bu olay içerisinde ben oldum? Bu 
olayın müsebbibi ben oldum. Bu düşüncede cenab-ı hakka isyan yok. Fakat bu 
sorunun oevabını da bulabilmiş degilim. O zamanlarda bile beş vakit namazın en az 
iki, üç vaktini Fatih Camiinde cemaatle kılardım. Diğerlerini de münferit Bundan dolayı 
iki camia arasındaki soğukluğu izale etmeye gayret eden, çok cüz'i sayıdaki 

s<* 

Bu ifadeler ne bir abartı idi, ne btr hamaset ve ne de bir nostalji...I Bizlerin, bir lutf-u 
ilahî olan islam inktlabt'na ve bu nûr patJamasının evrensel şiartartna olan sadakati; 
geltp geçici bir taktntt, kalbe İnmeyen birtutku, veyaqine dönüşmeyen bir güven değildi. 
Kalbî itmi'nanımız eksilmedigi gibi, aksine daha da güçlendi ve derinleşti. Elbettekt bu 
yirmi yıl içerisinde nice insanîar gelip geçti; niceleri devrindi, elendi, silindi; niceleıi bu 
ağır yükün alttnda ezildi, niceieri nefislerin azgınlığı ve dünyevî tamahlarla, 
saptırıcılann iğvası ve istikbarın kırbacıyla saptı ve davayı terketti. Bir dostumuz Şehid 
Beheşti'den şu ölümsuz sözü nakleder, Beheştl der ki: "islam inkıiabrnı kavramak ve 
inkılabçı bir müslüman olmak; inkıiabçı bir zfhin ve inkılabçı blr yürekle mümkündür." 
İslam inkılabı'nınzafere ulaştığı günleri büyük bircoşku, heyecan ve mutlUukla 
yaşadıgımız dönem, aynı zamanda, bizler için bir direniş öğretmeni olan Metin Yüksei 
ağabeyimizin şehadete ulaştığı günlerdi. Belki btr tevafuktur ki, islam inkılabı'nın zafer 
yılı 1979 ve zafer ayı Şubaftı. Bundan dolayıdır ki; Şubat 1979, tüm dünyada islam 
ınkılabı'nın zaferini çğrıştırırken; Şubat ayı aynı zamanda ülkemizde Şehldler Günü 
olarak kutlanmakta ve bu ayda, başta Şehid Metin Yüksel oJmak uzere, yolumuzu 
aydınlatan islam şehidleri anılmaktadır. Shamdülillah ki, bu yıl da çeşitli şehiıierde 
şehidleri anma programları düzenlenmiş ve şehidlerimiz kabiıieri başında anılmıştır. 
Haberini aldıgım ve bastndan takip ettiğim üzere, bu istikamette iki program oldu. 
Birincisi istanbul'da düzenlenen Şehld Metln Yüksel'i, ikincisi de, Gümüşhane'de 
duzenlenen Şehld Erdoğan Tunayı anma programı. Her iki program, aynı hassasiyet 
ve sadakatin bir ifadesiydi. Bu programiar dolaytstyla, hislenerek ve btraz da 
hayıflanarak zihnimizde duşan duygu ve düşünceleri aktarmak istiyorum. Şehidleri 
anmak, şehidlerin kabirlerini ziyaret etmek, şehidleri selamlayıp, onlar için dua etmek 
Hz. Rasül-i Ekrem (sav)'in ümmetine gösterdiği ve ögütlediği bir sünnetidir. Nitekim 
siyer kitaplarından öğreniyoruz ki, Hz. Peygamber, ner yıl Uhud Şehidliği'ni ziyarete 
gidip, kabtrleri başında onlan selamlar ve oniar için dua eder ve ashabına şöyle derdi: 
"Gidiniz, şehidieri ziyaret ediniz. Kıyamete dek, şehidler kendllerini ziyaret edenierln 
ziyaretine, kendilerlni selamlayanların selamına, kendilerlne dua edenlerin duasına 
mukabele ederler." Hz. Peygamberin bu sünneti ve çagrtsı, şehidleri anmak tçin temel 
btr dayanaktır ve şehtdlerine sadık ve vefalı olan her munlis müslüman da, kıyamete 
dek, şehidlerini anacak, oniarı selamlayacak, onlar için dua edecek ve ontarın yolunu 
sürdürme misakını tazeleyecektir...! Bu cihetle, önceltkle, şehidleri anma hassasiyet ve 
mesuliyetini gösteren tüm bacı ve kardeşlerimize tebriklerimi sunmak Istiyorum. Ancak 
tebriklerimizın yanısıra, bu vesileyle biraz da hayıflarımı ifade etmek istiyorum. 
Metln Yüksel ağabeyimîzin dava arkadaşlanndan ve vurulduğunda da yantnda 
bulunan Mehmet All Tekln Ağabeyimiz, Akit gazetesinde yayınlanan'yazı dizisinde; 
Şehld Metin Yüksel'in şahsiyetine llişkin, şu anlamlı cümleleri kullandı: "O blzlm 
oğretmenimizdi. Blze sevgiyl, merhameti, haksızlıklaria kavgayı öğretti. Yoksuilann 



yokluğuna, maziumların feryadına sevdaianmayı öğretti." Rahmetli Metin aâabeyimizle 
içten ve fedakarca bir birlikteliği olan ve O'nun şehadetinin ardından, ^ehidin davasına 
olan sadakatinden hiç şüphe duymadığım Mehmet Ali Tekln agabeyime sormak 
istiyorum: 
Dün Şehid Metin ile biıiikte olup aynı kavgayı, aynı sevinç ve aynı tasayı paylaşanlar; 
şehadetinin ardından cenazestnde buluşup, O'nun kavgasını, ideal ve özlemini 
sürdürme ahdtnde bulunanlar; bu gün, $ehid Metln'in pâk ruhlannı şâd edecek hangi 
amelin arkasında ne kadar koşuyorlar? Bu gün hemen hemen hepsinin bir iş adamı, 
menkul ve gayr-i menkul takipcist dava arkadaşlarından kimler; kimler mutfagında 
tencere kaynamayan dava müslümanlannı, sırtlannda elbise ve ayaklarında ayakkabı 
bulunmayan mahrumlan, ızdıraptann her çetdine maruz kalan mazlumları, yoksuüuk 
girdabında bocalayan muhtaçlan kollayıp gözetiyorlar...? Bankalar ve kasalannda 
yığdıkian paralannın ne kadarını, diktikferi bina ve apartmanlann kaç tuğfasını ve 
araannda alıp modeilerini değ'ıştirdikleri arabalann kaçfannı bu uğurda feda 
ediyoriar...? 
^ 
Şehid Metin'in alkanlarıyla imzaladığı yüce ideallere bağlılığını sürdürmeye çalışıp, 
cefalarla karşılaşan müslümanlann yarSarına kaçkereuğruyorîar...? Sevgili Mehmet Ali 
Ağabey, itiraf etmeliyiz ki, 20 yıl öncesinde elli bine yakın müsîumanla gözyaşlan 
içinde Şehid Metin'in cenaze namazını kıldığımızda, 0 mübarek naaşın arkasında ve 
etrafında duranlar, gerçekte gönüllerinden Şehid Metin'i uzalaştırdılar...! Ne acıdır ki, 
Şehid Metin bizlerden çok uzaklardadır; çünkü bizler, dünyaya daldıkça O'ndan 
uzaklaştık; evi, parayı, bina ve arabayı bulunca Metin'i kendimizden uzaklaştırdık; 
kanın kırmızısını doların yeşiline sattık...! ûyle degilmi Mehmet Ali Ağabey...? Görünen 
köy, kılavuz istemez; biz kırk kişiyiz, birbirımizi biliriz, derler. Her şey, tüm çıplaklığıyla 
ortada, öyie değil mi Mehmet Ali Ağabey...? Söyler misin, kitabında halâ daha vefa ve 
kadirşinaslık kelimeleri yazan kaç dost kaldı..? Evet sen, Şehid Metin'in vefalı bir 
dostusun. Ancak, süregiden bu süflî hayatta; O şehidin yanına varıp, benliklerine, 
nefislerine ve kaprislerıne düşkün, ruhsuz ve gayretsiz, sahte dostlardan kurtulup 
"yegâne dost"a ulaşmaktan daha güzel ne olabilir? 
işte biz de, Şehid Metin'i bu duygularia andık; bir duygu seline kapılıp hayıflandık. Ne 
demek istedığimi anlıyan anlamıştır, değil mi Mehmet Ali Ağabey...? 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
% 
.BOSNA NOTLARI 1992 
19 Ekim 1992 günü sabah saat 8.30 da Spütten; sonradan kendisiyle çok samimi 
olacağımız ZENİCA (Zenisa)'h Yusufun otobüsüyle yoia çıktık. Saat 11.30 suiarında 
HIRVATİSTAN-BOSNA HERSEK sınırında buiunan gümrük kapılanndan birisi oian 
POSUJE geldik. Bu gümrük kapısından herhangi bir aramaya tabi tutuimadan, sadece 
pasaportlarımız kontrol edilerek, Bosna Hersek topraklarına girdik. Sımrdan girdikten 
sonra, bilhassa yerieşim birimlerinin girişlerinde, sık sık Hırvatlar tarafından 
durdurularak, kimlik kontrolüne ve aramaya tabi tutuiduk. Hatta bazı noktalarda, bizim 
Türk pasaportunu gören Hırvat askerler, ARMİYA ALiYA-^AIiya'nın Askerieri diyordu. 
Bu aramalarda bazen iyi, bazan de kötü davranıyoriardı. Sınırdan girdikten sonra 
Mostar* a yaklaşırken normal yolu, Sırpların ateş menzili içehsinde olduğundan dolayı 
değiştirip; güvenlikli olan dag yoluna girdik. bundan dolayı yolumuz yaklaşık 3 saat 
uzamıştı. Dağ yolunun, yeni açıldığı beiliydi. Çok bozuktu. Yer yer yoi daraldığı için, 
karşı taraftan geien araçların geçmesini bekliyor, daha sonra yolumuza devam 
edebiliyorduk. Saat 16.30 sularında, JABLANİCA-PROZOR şehirieri üzerinden GORNİ 
VAKIFa ufaştık. Buradaki Askeri yetkililer, Novi Travnik'de Müslümaniar' la Hırvatar 
arasında savaş başladığı için, yola devam etmemize izin vermediler. Burada, yol açılır 



ümidiyle yarım saat kadar bekledik. Daha sonra akşam namazını kılmak ıçin camiye 
gittık. Cemaatle akşam namazını kıldık. Mûezzınlik yapanın, daha önce Zagrep' deki 
camide, Cuma namazı öncesi, Yasin okuyan kimse olduğunu farkettik. Namazdan 
sonra, müezzinle tanışmak içjn yanına yanaştık. Adının Fahriya Hacı Abdiç olduğunu, 
Gorni Vakıf' daki MERHAMETCEMİYETİ'nin başkanı olduğunu öğreniyoruz. Kendisini 
Zagrep Camii'nde dinlediğimizi ve kameraya kaydettiğimizi anlattıgığımızda, bize biraz 
dahayakın davranmaya baştadı. Bosna Hersek'e, ne için geldtgimizi ve kısaca 
programımızı kendisine anlattık. FAHRIYA HACI ABDıÇ: Çocukluğunda Saraybosna' 
da medresede okurken, 13 yaşlarındayken, sekiz ay kadar hapishanede tutuiur. Daha 
sonra serbest bırakılır, fakat medresede okumasma müsaade edilmez. Kendi 
gayretieriyle hafız olur. Kendisini, burada ve Zagrep Camii'nde dinlerken mest 
olmuştuk. Çok güzel Kuran okuyordu. Akşam namazını kıldığımız bucamiyi de 1971 
yılında kendisinin açtığını soyiüyorda Caminin adı: MEHMET STOCANI'ydi. Geçen 
hafta Cuma namazındaZagrep Camii'ne hutbe okuyan kimsenin adını kendisine 
sorduk. Çünki bu imamın verdiği hutbe çok ilgi çekmiş, cemaat tarafından ve bizim 
tarafımızdan beğenilmişti. imam-Hatib'in adı Dr. Suleyman Masovlc olduğunu 
ögreniyoruz. Bu imamın dikkatimizi çeken bir diçjer tarafı da; namaz ve hutbe uzadıgı 
içjn olsa gerek, Cuma'nın hemen sonunda, ilkindi namazını da cemaatle kıldırmasıydı. 
Namazı Cemederek kıldırması bizim dikkatim'ızi çekmişti. Gorni Vakıfin toplam nufusu 
25.000 kişiydi. Bunun 14.000'i müslüman, 10.000 i Hırvat, 1.000'inide Sırplar teşkit 
ediyormuş. Burada çok az da olsa çingene de yaşadığını söyiediler. Savaşın çıktıgı ilk 
günlerde DONY VAKIF (Aşagı Vakıf)'dan hicret eden, 12.000 kadar müslüman halkı, 
on gün gibi kısa bir sürede; Gorni Vakıfın merkezi ve köylerine yerieştirdiklerini 
anlattıkiannda, önce inanamadım. Daha sonraki günlerde bunun gerçek olduğunu 
öğrendim. inanamayışımın sebebi, böyiesi bir organizeyi nasıl yapabildikleriydı. Küçük 
bir şehirde, bunu nasıl becerebilmşlerdLKörfez savaşı günlerinde Kuzey Irak' tan 
Türkiye sınınna, çok kötü şartiarda sıgınmak zorunda kalan Kürt Müttecileri; Türk 
hükümeti, ekonomik sebepleri iteri sürerek kabute yanaşmamıştı. Daha sonra 
ulusiararası baskı ve desteklerle kabul etmşti. Yani 2-3 bin civanndaki bir mütteci içjn, 
dünya ayağa kalkmıştı. Burada ise 12.000 kişilik mülteciyi barındıran kûçücük bir şenir 
halkıydı. Buradan da şu anaşılıyordu ki; insanoğlu eğer gayret ederse, 
altedemeyeceği, hiç bir zoriuk yoktur. Fahriya, kendierine para ve silah yardımı 
hususunda, yardımlarda bulunulması çağrısında bulundu. Para yardımı yapılmasınm 
en iyi yardım türü olduğunu söytedi.iran' dan benzin yardımı afdıklarını soyiedi. 
Kendilerine yapılan yardımlann, önceleri % 70 ine Hırvatistan' ın el koyduğunu, yeni 
yapılan anlaşmalara göre Hırvatistan'ın hic bir şey alamayacağını belirtti. Yani 
yardımların tamamının Bosna Hersek' e ulaşabileceğini anlattı. Başkan Fahriya ile 
Merhamet Cemiyeti'nde çok koyu bir sohbete dalmıştık.Fahriya, nın anlattıkian, 
tercümanlığımızı yapan Salıh 
kardeş ile ikimizin çok dikkatini çekmişti. Arkadaşların hepsi, yaptığımız yorucu 
yolculuktan dolayı, bitkin bir haldeydiler. Biz ise Fahriya' mn anlattıklannın cazibesine 
kapılmış, sohbeti uzattıkça uzatıyorduk. Aslında biz Fahriya' ya röportaj teklif etmiştik, 
fakat kendisi roporta[yapmayacağını; fakat kendisiyle teybe kaydetmeksizin 
konusabilecegimizi kabul etmişti. Arkadaşlar arada sırada bir gidelim diyerek af 
atıyorlardı. Yine arkadaşlardan birisi bir ara, gidelim diye araya girince, Osman 
muziplikteki ustalığını gösterircesine:" Arkadaşlar! Bu savaş biter, fakat bu röportaj 
b'ıtmez." deyjnce, hepimiz makaraları koyverdik. Ben Fahriya yaniış aniayacak diye 
bayagı utandım, fakat yine de güimekten kendimi alamadım. Fahriya Hacı Abdiç, 
sohbet arasında.Türkçe bilen ve Türkiyeye gidip, yardım toplayıp gelen birisi 
bulunduğunu, bir süre sonra geleceğini söylemişti. Sohbetin hemen hemen sonuna 
geldigimizde, Fahriya'nın bahsettigi ve biraz da Türkçe bilen Zeynel Abldin Tuluk 



hanımıyla birükte geldi. Fahriya ile sohbetimize Zeynel Abidin de katıldı. Fahriya bir 
ara" Türk'ye Hükümeti, bize arzuladıgımız veya beklediğimiz yardımı yapmaz. Çünkü 
Amerika izin vermez. Amerika'nın onayı olmaksızın hiç bir yardım yapamaz." deyince; 
Zeynel Abidin bizim alınacağımızı zannederrek,f Siz Fahriya'nın söylediklerine 
aldırmayınız, O Bosna dışına çıkmadığı için, dışarısmı iyi bilmez" diyerek, bizim 
alınmamızı engellemeye çalışıyorduu. Ben " Fahriya dogru söyluyor. Türk halkı Bosna 
haikının yanında yer alıp, yardımları nı yapacaktır. Fakat Türk Hükümeti bu konuda 
Bosnaya ancak siyasi yardımda bulunur. Silah yardımında bulunamaz. Çünkü Natoya 
bağlıdır. Nato'nun izni olmaksıztn hareket edemez." dedim. 
Zeynel Abidin bizleri evinde çay içmeye davet etti. Fahriya'dan izin isteyerek, 
arkadaşların hepsîyle birlikte yoia çıktık. Beş dakika kadar yürüdükten sonra, bir 
apartmanın 4. katındaki dairesine gittik. Zeyneİ Abidin savaş öncesinde Müzik 
öğretmenliöi yapıyormuş. Yaklaşık 5 aydanberi de 5 vakit namazı kılmaya başlamış. 
Savaşınbaşlamasıylabirlikte, Boşnakların dinlerine daha çok yöneldiklerini aniattı. 
Savaş bu yönüyle, boşnaklara bir rahmet olmuştu. Zeynel Abidin, Türkiyeye yardım 
toplamak gayesiyle 2 ay kadar önce geldigini, Ankara, Eskişehir, Adapazarı ve 
istanbul'da akrabalarının oiduğunu anlattı. Bu yardım toplama kampanyası sırasında 
türk halkı'nın kendilerine gösteerdiği yakın ilgiden dolayı sevincini diie getircfi. Yardım 
organizasyonlarından doiayı da Refah Parti'li yetkıiilere teşekkürlerini anlatmaa 
çalışıyordu. Çaylanmızı içerken, bir taraftan sohbet ediyorduk. Şu anda Bosna 
Hersek'teki tüm okUlann kapalı olduöunu anlattı. Vaktin geç olmasından ve yoi 
yorgunluğumuzdan dolayı Zeynel Abidın'in tatlı şivesiyle yaptığı vehmli sohbeti 
noktalamak mecburiyetinde kaldık. Zeynel Abidin daha önc fair kaç defa söylemesine 
rağmen, yine de ,TEvim müsait olsaydı, hepinizi yatılı olarak misafir etmekten çok 
memnun olcaktım. Kusuruma bakmayın arkadaştar" dedi. Izin alıp ve yenge hanıma 
da teşekkürlerimizi bildirerek vedalaşıp çıktık. Ben ve bir kaç arkadaş, bır kat aşağıdaki 
merdîvenlerdeyken, kapının yanından Zeynel Abidin Bey seslendi" Çocuklar, bir 
dakika gelin sizlere çok önemli bir şey söyleyecegim" dedi. Ben ve arkadaşlar kapıya 
geri geldik. Zeynel Abidin Bey" Çocuklar şunu unutmayın' Dünyadaki müslümanlann 
aözünü Rahmetii imam Humeyni açmıştı. Bosnaiı müslümanların gözünü de bu savaş 
açtı. Bu savaş bize müslümanlığımızı hatıriattı. Bizler, hepimiz Sırplar gibi yaşamaya 
başlamıştık. Sırplardan bır farkımız kalmamıştı. Bu şehirdeki müslümanlar, savaş 
başlayacağı sırada (savaşın başlamasındarfcir kaç ay önce) inek, koyun, at gibi 
hayvanlarını ve değerli tüm eşyalannı satıp, silahakJıkiannı; hatta ortak bir bütçe 
oluşturarak da, hafif havan, tanksavar ve makıneli tüfek gibt ağır silahlan temin ettik" 
deca. Zeynel Abidin'in evinden tekrar Merhamet Cemiyeti'ne Fahriya Hacı Abdiç'in 
yanına geldik. Fahriya, bir kaç yere telefon etti. bize bir yer ayariadığını ve bir müddet 
sonra gideceğirnizi belırtti. kendisiyle tekrar sohbete başladîk. Saat geceyarısı onikiyi 
biraz geçtikten sonra hep birlikte bir karargâha gttik. Burası Novi Travnik yolu üzerinde 
müslümanlara ait askeri bir kararşâhtı. Fahriya, buranın komutanıyla bir müddet 
konuştu. Konuşmanın kabinde, bızim burada kalmamızın emniyetimiz açısından 
sakıncalı otduğukararına vardılar. Biz oradan Fahriya ile birlikte çıktık. Şehrin 
içerisinde bulunan çok büyük bir depoya getiriidik. Bu depo, yardım malzemeleriyle 
doluydu. Büyük bir hangardı. zannediyorum savaştan önce, 
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herhangi bir fabrikanın deposuymuş. Depoyu şöyle bir dolaştık. Gıda, giyecek, yatak, 
battaniye vb. her türlü eşya ile doluydu. yatak ve battaniyelerin bulunduğu bölümde 
herkes kendisine uygun birer yer ayarladı. Ben de kendime bir ranzanın ikinci katında 
yer ayarlayarak uyumak için hazırlandım. Saat 12.15 sulannda da yatmıştık. 
20 EKIM 1992 Sabah namazı içirı saat beşe çeyrek kala kalktım. Dışarıda bulunan 



musluklardan abdest aldıktan sonra arkadaşları uyandırdım. Namazın akabinde 
yeniden yattık. Saat yediye çeyrek kala arkadaşları kaldırıp, yatakları toplamaya 
başladık. Battaniyeleri yeherıne yerleştirirken Fahriya ile birlikte bir komutan geldiler. 
Hep birlikte, yapımı iki yıl önce tamamlanan ve att katı askeri karargâh olarak 
kullanılan ve şehrin kıble terefında, kenar mahalle denilebilecek bir mıntıkasında 
bulunan Gaflca Camü'ne gittik. Burada hazır kıta bekleyen müslüman milisler vardı. 
Onlarla biraz sohbet ettik. Daha önce otel olarak, şimdi ise milisler için yemekhane 
olarak kullanılan, şehrin hemen hemen ortasındaki bir binaya gittik. Burada 
kahvaltımızı asker, mrlislerie birlikte yaptık. Daha sonra biz şehri dolaşmaya başladık. 
Öğle namazından sonra yıne yemekhaneye hep birlikte gittîk. Yemek yedikten sonra, 
Alaaddiin Essadr 'ısmindeki mücahid-milis bizi evlennde kahve ıçmeye davet etti. 
Alaaddin bekar vee 24 yaşındaydı. Annesinin adı Sıdıka; evti kızkardeşinin 4 yaşında 
Şerife isminde bir kızı, yeni dogmuuş bir aylık da bir erkek çocuğu vardı. Eniştesi 
Prozor cephesindeki müslümanlara yardım içjn gitmiş. Yeni doğan çocuğundan henüz 
haberi bîle yokmuş. Sıdıka Teyze, tipik bir Anadolu kadınını andırıyordu. Sohbet 
sırasında, torununun adını koymadıklannı, ezanını da okumadıklarını anlatıp; ezanını 
okuyarak adını koymamızı istedi. Sıdıka teyze torununa Haris ismini koymak istiyordu, 
tercümanlığımızı yapan Saiih, Sıdıka Teyze'ye nMücahid"de îlave edebilir miyiz?" diye 
sordu. Sıdıka Teyze kabul etti. Ben, bebeğin sağ kulağına ezan sol kulağına da 
Peljiç Hanefiya ile ilgili yazılan ve çocukların sokaldarda sık sık severek söyledikleri 
marş: 
Gorni Vakıf, Ufak Gradi 
Hanefiya orayı koruyor. 
O'nun yanında genç deiikaniıiar 
Diziimişier, yfğitçe öne atıiıyorlar. 
Haneffya Kardeşim benlm 
Ne zaman kızgın kalabalığa vuruyorsun ? 
Aliah senin yanında olsun. 
Sen, hep mazium Insanları koruyorsun. Ay Yıidızlı Yeşll Berell Hanefiya Kardeşlm 
benlm Ne zaman kızgın kalabalığa vuruyorsun ? Sen mazlum İnsanlan koruyorsun. 
Bu komutan çok cana yakın birisi. Bizimle saat 17.30 dan gece 1.00 e kadar oturup 
sohbet ettik. 
21  EKIM 1992: Sabah amazını kıldıktan sonra, tekrar yatıp, saat 9.30 da kalktık. 
Kahvaltı için Emina adında, bir borekçiye g'rttik. Orada, bu gün durumun daha da 
krttikleştfğıni ögrendik. Hatta burada da (Gorni Vakıf) durumun karışma ihtimali 
olduğunu söyfediler. 
ûğie namazını carnkte topiuca eda ettikten sonra, öğle yemeği için yemekhaneye gittik. 
Buurada sohbet ettigimiz askerlerden her an çatışmanın patlama ihtimali olduğunu 
öğrendik. Akşama doğru da BiH'in (Bosna Hersek Televizyonunun) Gornı Vakıf 
muhabirliğini yapan Aklf Aglç ile tanıştınldık. Akif akşam bizim kaldıâımız eve gelerek, 
evinde haberleri seyretmeye davet etti. Evi, bizim kaidıgımız yerin tam karşısındaymış. 
Haberlerde, Prozor'un her an karışma ihtimalinde, Novi Travnikteki çatışmalann da 
aralıksız devam ettiğini öğrendik. Haberlerden sonra da b'ızim çeküğimiz kasetferi 
seyrettik. Gece yarısı saat 24.00 sulannda da eve yatmaya geldik. 
22 EKIM 1992: Sabah saat 8.30 da kaltik. Kahvaftı için askeri iokantaya giderken, 
sokaklarda durumun sakin olduğunu şöztemledik. Herkes normal hayatına dönmüştü. 
Dünkünden çok daha sakın bir durum gözlemiiyorduk. Kahvaltıdan sonra 
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Komutan Hanef lya ile görüştük. Gerginliğin devam ettiğini, durumun sakin olmasınm, 
bizi aldatmamasını, her ortahğın karışma ihtimali olduğunu; bazı kimselerin yann 



sabah Novi Travnik'e gidecegini, istediğimiz takdirde bizi gönderebilecegini söytedi. 
Biz de kendisine gidebilecğimizi belirttik. Bunun üzerine, halâ otobüsteduran 
eşyalarımızı aldık. Bu arada otobüsün şoförü Fehim Babiç ile uzun uzun konuştuk. 
Bize çok dikkatli davranmamızı bir kaç kez ikaz etti. Fehlm Zenica'daki adresini ve 
telefonlarını bize vererek oraya geldiğimiz zaman mutlaka kendisini bulmamızı söytedi. 
Eşyalarımızı bize tahsis edılen eve getirdikten sonra, Aklf ile birlikte şehri dolaşmaya 
çıktık. Şehri çjezerken Müslİm Snage'nin Gorni Vakıf Emiri imam Recif ile karşılaştık. 
Akif bızi Imam Recıf ile tanıştırdı. Kendisinin bizim evin Prozor tarafında arka kısmına 
kalan bölgede bulunan ve alt tarafı karargâh olarak kullanılan caminin imamı olduğunu 
öğrendik. Kendisiyte ayak üstü yaptığımız sohbette burada 50 kadar askerleri 
olduğunu öğreniyoruz. Burada bulunan diger komutanlarla birlikte hareket ettiklerini 
özellikle belirtti. Kendilerinin birtiğinde bulunan askerlerin islami değerlere hassasiyet 
gösterdiklerini, namazlarını kimiısinin kıldığını, islami değerlere hassasiyet 
göstermeyenleri birliklerine kabul etmediklerini anlatb. Diğer askerlerin bir çoğunun ıçki 
kullandığını özellikle belirtti. fmam Reclf'le sohbetimizden sonra Akif, kendısine 
kameramanlık yaptığını söytediği Senad Hacımehanoviç isimli birisinin evine götürdü. 
Senad'ın evinde sateiıt (uzay anteni) bulunuyordu. Eva ismindeki sarısın hanımı 
Çekosllavak asıllıymış. Senada isimli bir kızı ve Nedim adında da bir oglu bulunuyordu. 
Daha önce çektiğimiz V8 kasetleri (fazla kasetimiz olmadıgından) VHS kasetlere 
aktararak, yeniden çekime hazır hale getirdim. Bu kasetleri aktnrken, Muhammed 
Çengfç'i görünce" Bu iyi birisi değil, müslümanları sattı. Savaş çıkınca da Türkiye'ye 
kaçtı" diye bize ikazlarda bulundu. Bize akşam yemeğini de ikram etti. Saat 21.00 e 
kadar bu kayıtlarla uuğraştık.Bir ara ev sahibi bizi videoya kaydederken, bir patlama 
sesi duyduk. Biz biraz heyecanlandık. Fakat ev sahibi ve çocukları gayet sakindi. Akif 
dışanya çıktı. herhalde ne olduğunu kontrde gidiyordu. Senad ise çekime devem 
ediyordu. Çocukları ise sanki hiç bir şey olmamış gibi, gülüp oynaşıyortardı. Akif geriye 
geldikten sonra, acele olarak eve gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben arakadaşların bir 
kısmını hemen gitmeleri için uyardım ve onları gönderdim. Salih'le ikimiz video ve 
malzemeleri topfamayabaşladık. Toparlanmayı tamamlayınca Senad'a ve Eva'ya 
teşekkür ederek evden aceleyte çtkıp, evimimızin yolunu tuttuk. Hanefiya, ortalığın 
kanştığını farkedınce Rasema ismindeki bayan askeri, bizim bulundugumuz eve 
gonderip, bizi korumak ve kollamak için göndermiş. Rasema eve doğru gelirken, 
onceden gönderdiğim arkadaşiarla yolda karşıiaşmış ve onlardan durumu öğrenip 
birlikte ve gitmişler. bir müddet sonra da Salih'le ikimiz eve geidik. 
Bizim eve gelmemizin hemen hemen 45 dakika sonrasında, Hırvatların bulunduğu 
bölgeden bizim taraflara doğru ateş baladı. Saat 21.55 sularında Şerif geldi. Tam bu 
sırada da Hırvatların bölgesinden havan atışları başladı. Biz Rasema'ya" neden 
karşılık vermiyorsunuzT' diye sorunca "Hırvatlar bizi kışkırtmak için ateş açıyoriar. biz 
şimdilik karşılık vermıyoruz. Eâer ciddi bir saldırıda bulunurlarsa, onlar gereken cevabı 
veririzn diyordu. Havan ve Kurşun sesleri dışardan glirken biz, Şerif ve Rasema ile, 
Türkiye üzerine ve arkadaşlarımızın Bosna ile itaiii düşünceleri hususnda sohbet 
etmeye başladık. Arkadaşlarımızın ve özellikTe de Mehmet Şahin'in selamiannı ilettic. 
Şehid reisimiz Metln Yüksei'den bahsettik. Hatta Metin'i daha iyi tanıyabilmeleri için, 
Hanef iya Gomi Vakıfdaki müslümanlar arasında nasıl bir yere sahıpse; Metinln de 
Türkiye müslümanlan nezdinde öyle bir konuma sahipti diye m'ısallendirollc 
Şerif, Komutan Hanefİya'mn amca çocuâuymuş. Sart Lacivert el örgüsü süeterimi Şerif 
e, kalın örgülü gri renkteki kışlık kazagımı da RasmaVa hediye ettim. Sohbet sırasında 
söz Mafyaya geldi. Türkiye'de de bir çok sahada mafyadan izinsiz, veya haraç 
vermeden iş yapılamadığından bahseerek; arkadaşlanmız Hakkı ve ismail'ın mahalle 
aralannda su satarken başlanna gelenleri aniattık. İstanbul'da bu günlerde susuzluk 
had safhadaydı. Bu arkadaşlarımız, Çatalca'nın Akalın Köyü'ndeki menbaa sulanndan 



getirip; oturduklan bölge dan Bağcılar ve Güngören'in mahatle aralannda %      
satmak isterlerken; bu bölgede öteden berı su satanlar ,rBu bölgede su 

j-c 

satamazsınız!" diye thdit ederler. bu arkadaşlar tehditlere aldtrış etmeyip satmaya 

devam ederier. bunun üzerine kendilerini tehdit eden ve su mafyası diyebileceğimiz bu 

kişiler saldınr. mahalle arasında bunlarla kavgaya başlarlar. Arkadaşlar ilk gün gafil 

davrandıklan için biraz dayak yerler. Ertesi ve daha sonraki günlerde, biraz daha 

temkinli ve hazıtlıklı olarak, su satmaya devam ederler. su mafyast tabir edilen kimseler 

ilk satdırı oiayından iki gün sonra bu arkadaşlara tekrar saldınrlar. Arkadaşlarımız 

hazırfıklı oldklart için, bu sefer onları bir güzel döverier. Hatta karakoiluk bile olurlar. 

Durum oiduğu gıbi karakoida anlatılır, iki taraf ta birbirirıden şikayetçi olmadığı içinde 

adli kovuşturmaya gerek kalmaz. Arkadaşlarımtz da böylece sularını bu bölgelerde 

rahatça satmaya devam ederler. Rasema sohbet sırasında Mehmet Alîya Huiç isminde 

biir komşusunun '      Afganistan'a önceki yıllarda saaşmak için gittiğirıi ve orada bir 

müddet savaştığını; bir ayağının bu savaş sırasında sakatlandığım ve daha sonra da geri 

gekfiğin anlattı. Rasema'nın tarif ettiği bu şahıs; arkadaşımız Hamdi'nin Afganistan'da 

beraber olduğu Yugoslav'a çok benziyordu. bundan dolayı da Rasema'dan, bu arkadaşın 

adresini istedim. Kıvırcık saçjı, iri yapılı, uzun boylu ve bir ayağını Afganistan'da 

savaşta yitirdiğini ve oradan döndükten sonra da Yugoslav rejıminin O'nunla çok 

uğraşmış. Evii olan Mehmet Aliya Hulç'ln 3 çocuğu, dört erkek ve iki kızkardeşi 

varmış. Rasema, çocuklarının çok küçük oldugunu veyaklaşık dört ay önce de 

göğsünden mitralyöz kurşuniarıyîa vurularak şenid öiduğunu anlattı. 

23 EKIM 1992: Sabah saat dokuz sularında Komutan Hanefiya eve geldi. Yaklaşık iki 

saat kadar çeşitli konularda sohbet ettik. Kendisinin bizi Novi Travnike göndermek 

istediğini fakat, diğer yetkililerin buna, bizim emniiyetimiz açısından izin 

vermediklerini söyled. Cuma namazını eda etmek için, alt katı karargâh oiarak 

kullanılan ve Müslim Snage'nin Gorni Vakıf emirinin imamlığını yaptığı camiye gittik. 

Cuma namazının akabinde, camide karşılastığımız Zeynel Abidin'in daveti üzerine, 

evinde kahve içmeye gittik. Oradan da, Akif'in Puika diye adlandırtiığı kameramanı 

Senad Hacımehanoviç'in evine gidip kaset aktanmı yaptık. biz kayıtia uğraşırken, 

telsizle Prozor'da Müslümanlarla Hırvatiar arasında çatışmalann çıktığı haberi gefdî. Bu 

gün Gorni Vakıf'daki durum daha da gerginleşmişti. Akşama doğru çekime devam 

ederken, Akif ve ev sahibi Senad bizden izin isteyerek; Mırvatlarla müslümanlar 

arasında bu akşam yapıiacak oian görüşmeieri Gorni Vakıf a naklen yayınlamak üzere 

gittiler. Biz bir taraftan kayıt aktarımına devam ederken, diğer taraftan da bu naklen 

yayını izledik. Saat 19.30 da BİH haber yayını sırasında yayına girip görüşmeleri 

yayınladıiar. Müslümanları ve Hırvatları temsilen bir asker bir sivil ikiyer kişi 

üçerdakika konuşma yaptılar. Konuşmaaların hepsi, Gorni Vakıf'da çatışmalann 

çıkmayacağı ve çıkmaması gerektiği hususunda görüşlerini açıklıyorlardı. 

24  EKIM 1992: Bu gün sabah namazını kıidıktan sonra yatmadık. Sabah kalvaltısı 

vaktinde askeri lokantaya gidip kahvaitımızı yaptık. Döndüğümüzde, ben şöyle bir 

uzanarak uyumuştum. Bu arada Haneflya eve geiip, Prozor4un Hırvatlar tarafından 9 

tankla istiia ediidiğini ve çevre köyfere saldın ihtimaiinin her geçen saat kuvvetlendiği 

haberini getirdi. Bundan doiayı da Prozor'un çevresindeki müslüman köyierine takviye 

yardım kuvvetieri gonderecekierini söyledı. bizierdeen de istersek gonderebiiecegini 

söyleyince; arkadaşiarın hepsine sıkı giyinmeierini söyledim. Hazıriandıktan sonra da 

evin içerisinde butunan kelime-i tevhid yazıtı sancağımızı alıp cami-karargâha gitük. 



Saat 11.30 sularında Gomi Vakıf'ın Prozor-Sptit tarafına keşif icin çjidileceâini 

öğrendik. Bizim de çekim yapmak için bu keşfe gitmek istediğimizı bildirdîk. 

komutanlar isteğimizi kabıü ettiter. Keşrf yapacak olan Hazım ısmindeki şöförün evine 

bizde gittik. Hazım askeri elbiselertnı çıkanp sivilterini giydi. Hazım bize 2 km. kadar 

uzaklıga gidip, Hırvatlar'ın hazıriıklannı kcntroleciparaştırmayaçalışacağını söyiedi. 

Hırvatlar herhangi bir şey sorariarsa güya sizin arabanızın defransiyeiınin bozulduğunu 

ve defransıyet çubuğu aradığğmızı söyieyeceğim, diye bizi de ikaz ettti. 

Prozor tarafına doöru yoia çıktık. Yaklaşık 2 km. yo) aldıktan sonra, asfalt yoldan çıkıp 

solda patika bir yoia girdik. Bir müddet gittikten sonra da sanki bir çöplük-\      

nurdaiık gibi bir yere geidik. Şöförümüz Hazım burada çekimi durdurmamızı 
*4 
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söyiedi. Aşağıdanbiryerierden, çalışanbirdozersesigeliyordu. 15-20 m. kadar aşağıda 
iki adet dozer yol açmaya çalışıyordu. Hazım biraz daha ilerleyerek aşagıda çalışanları 
daha iyi gözlemlemeye çalıştı. Tankların rahat geçebilmesi için agaçlart devirip, yolu 
da ktsmen düzleme çalışmaları yaapan iki dozer, bir kaç tane de insan tesbit ettiğini 
daha sonra Hazım bize söyleyecekti. Oraları araştınrken, güya sağı solu aranıyormuş 
gibi yaparken, bir taraftan da defransiyel-defransiyel diye söyıeniyordu. Hırvaf lardan 
genç sayılabilecek yaşlarda birisi Hazım'ın yanına kadar yanaştı. Bir şeyler soruyordu. 
Biz Salih'le biriikte arabada duruyorduk. Kamerayı da ayaklanmızın aitına dogru 
koymutuk. Hazım "Bunların arabası bozulmuş, defransiyel anyoruz"dedi. Hazım 
oralarda bir iki dkka kadar daha dolaştı. Daha fazla şüphe çekmemek ve zaten 
gözlemlerini de yeteri kadar yaptığı kanaatine sahip olmalı ki geriye arabaya geldi. 
Camiye-karargâha döndük. Kumandanlara durumu anlattı. Bu olaydan sonra Hazım'la 
aramızda samimi bir hava oluştu. Kendisinin başına giydiği ve ikinci dünya savaşı 
sırasında, Yugoslav askerierinin giydiği şapka bulunuyordu. Bu yüzden biz kendi 
aramızda Hazım'dan bahsederken Partlzan diye söylüyorduk. Biraz sonra da ögle 
ezanı okundu. Biz namaz kılmak icin yukarıya camiye çıkttk. Namazdan sonra tekrar 
aşağıya karargâha indik.Saat 14.30 sularında Komutan Hanefiya bize haber 
göndermiş, yanına gittik. Hanefiya'nın depo olarak kullandığı bir eve gittik. Burada bize 
şimdilik üç adet kaleşı'nkof verebileceğini, imkânlannın ancak buna elverdiğini söyiedi. 
Bu silahlarla biriirae dörder şarjör mermi ve ikişer el bombası verdi. Ben silahları birini 
kendime alıp, diğerlerini de Salih, Zekai ve Güven'e verdim. Silahları verirken Komutan 
Haneflya ellerinde fazla olmadığını özellikle belirtti. Hatta mermileri verirken bir ara 
şaka bile yaptı. Kendi ayağtndaki spor ayakkabılarını göstererek "Bakın benim 
postallarım bile yok, sizierın hepsinin iyi birer postalınız var" diyordu. Gerçekten benim 
haricimde bütün arkadaşlaın ayaklannda, askeri postallardan daha güzel botiar vardı. 
siiahları, mermileri, el bombalannı ve şarjörieri alıp, karargâha gittik. Burada mermileri 
kutulanndan çıkarıp şarjöriere ve fişenkliklere yerleştirdik. Her bir silaha iki şarjör ve iki 
e! bombası düşmüştü. Şarjörleri mermiierle doldurduk. Yedek memileride fışekliklere 
doldurduk. 
Saat 18.45 sularında eve, fakat odalara değil de bodrumdaki sığına geldik. Biz 
geldiğimizde Komutan Hanefiya, Rasema, Akif, bu evi askerierin hizmetine veren, 
kendisine ait başka bir evi daha oian ev sahibiyte birtikte, komşuiardan çoluk 
oocuklaria biriikte, yaklaşık on kişi daha sıçjınaktaydı. 
Saat 9.30'a kadar sığınakta kaldık. Hanefiya saat 9.30 suiarında kendisine gelen haber 
üzerine, zemin kata çıkabileceğimizi belirtti. Bunun üzerine zemin kata çıktık. Burada 
hep biriikte bir müddet sohbet ettik. Biz toplu bir halde bir ara Metin Yüksel ile ilgiii 
olarak marş soytedik. Ev sahibi video kamerasıyta bizi kaydetti.Kendisi Almanyada işçi 



oiarak çalışıyormuş. "Almanya'da babama, bunu gösterince çok sevinecek" dıyordu. 
Bu arada Haneflya, Zekai'ye espiriler yaparak bizieıi güldürüyordu. hemen hemen 
hepsi saat 11.00 sularında evterine çekilip gittiler. Bizde arkalanndan hemen yattık. 
Gece boyunca sürekli havan sesleri devam etti. 
25 EKİM 1992: Sabah namazı sırasında tek tük silah sesleri geliyordu. namazdan 
sonra tekrar yattık. Saat 9.30 sulannda uyandık. Pek silah sesi duyuimuyordu Hanef 
iya geldi. Biraz sohbet ettik. 
Hanefiyadan izinli olarak, yammıza bir askeralarak, Hırvatlar'la sınır böigesi 
diyebileceğimiz bölgelerde çekirhler yaptık. bu çekimleri saat 12.30'a kadar sürdürdük. 
Aksama kadar herhangi bir otağan üstülük olmadı. Aksam, Şerif'le geceyarısı saat bire 
kadar sohbet ettik. Şerif çok makara ve kaf a dengi binsiydi. Guven'e ikide bir Efendlya 
diye takılıyordu. Çunkü Güven'in sesi güzel oldügu ve iyi Kuran-ı Kerim okudugu için, 
ona böyle takılıyordu. 
Arkadaşlarsaatl.OOsuiaanndayattıiar. Ben, Zekai ile birlikte, hemçeyreyitanımak 
hemdegözümûzugece karanlıgınaaiışjtırmakgayesiyteŞerif ilebiriikte devriyeye çıktık. 
Sınırbölgesi diyebilecegimiz mıntıkalan dolaştık. Bu mıntıkalardaki bir nöbet yerindeki 
nöbetçı arkadaşiar b'ıze çorba ikram ettiler. bu devriyemiz saat 2.30'a kadar sürdü. Bu 
saatte eve dönüp bız de yattık. 
26 EKIM 1992: Sabah namazını kıldıktan sonra, hafif öksürdüğüm için, c vitamini havi 
tabletlerimden birisin içip, tekrar yattım. Saat 8.45'de kalkıp karargâha gtttik. Kahvaltıyı 
da burada yaptık. 
ûğle namazına kadar karargâhta sohbet ettik. Namazı camide eda ettekten sonra, 
arkadaşlarla istişareden sonra, ben biraz yatmak içjn eve gittim. Saat 14.30'da 
arkadaşlar beni kaldırdılar. Saat 15.00 sularında cenaze kalkacağını söyleciler. Bir gün 
önceki havan saldmsında şehid olan müsiümanın cenazesini kaldıracaklardı. 
Gasilhaneden büyük bir kalabalıkla cenaze alındı. Sessiz bir şekilde, şehrin Split 
tarafında dış mahalde bufunan mezarlığa götürdük. Tam mezarlığa yaklaşırken 
yagmur başladı. Cenaze namazı kılınmaya başladığında ise kelimenin tam anlamıyla 
bardaktan boşanırcasına yağmaya başladı. Cenazeyi defnettikten sonra, kalabalıkia 
birlikte eve doğru gelirken, yanımızda bulunan Enver isminde bir teknisyen, üzerimizi 
kurulamamız için, evine davet etti. Salih'le bu teklifi önce kabul etmedik. Fakat çok 
ısrar edince, gitmek mecburiyetinde kaldık. Enver evli ve ikı erkek çocuğu vardı. 
Hanımının ismi Züleyha, 8-9 yaşlarında olan çocuğunun ismi Nejat 5-6 yaşlarındakinin 
ise Senad idi. Giysilerimizi biraz kuruladıktan sonra gitmek rçin izin istedim. Enver ve 
özellikle de hanımı Züleyha yemeöe kalmamız ıçin çok ısrar etti. Ben de bunun üzerine 
arkadaşlann merak edebileceğini, onlarla bırlikte geriye geleceğimizi söyleyerek izin 
alabildim. Eve geldigimizde arkadaşlar da üzerierini kurulamak için meşguldüler. 
Bazılan ıslak giysilerini çıkarıp, yenilerini giymişlerdi. Durumu anlattım. Arkadaşların 
çoğu gelmek istemiyordu. Bu yüzden de sadeoe Osman ve Zekai birlikte gittik. 
Evsarîibi Enver ve hele hele hanımı Züleyha bize çok iltifat ediyordu. Yemegi müteakip 
kahvelerimizi de içtikten sonra, akşam namazını kılmak için abdest almak istediğimizi 
belirttik. Züleyha Hanım bize Lavoba ve tuvaleti gösterirken, cemaat 
yapıpyapmayacagımızı sordu. Cemaatle kılacağımızı söyleyince, hemen beyi Enver'e 
seslenerek "Kalk sen de abdest al. Hep beraber kılalım" dedi. Hep birlikte akşam 
namazını cemaat halinde eda ettik. 
Bosnayajgeldiğimizden beri ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorduk. Bu yüzden bizi 
bayagı sevındirmişti. Halk islam'a saygılı idi. Fakat genelinin hemen hemen hiç bir 
bilğsi yoktu. bu yüzden de bizler sadece bazı klasik bilgileri anlatıyorduk. Namazdan 
sonra, okuduğum Yasirfden sonra, hep birlikte dua ettik. Duanın bitiminde Züleyha 
Abla, buranın şartlarında, bize çok mükellef bir meyya ziyafeti çekti. Bu ziyafet 
esnasında v sohbet sırasında video çekimi yaptık. Küçük çocuklaria ben biraz 



oynadım. Daha sonra da izin istedik. Enver ve hanımı Züleyha, ancak yarın akşama 
arkadaşlarla hep birlikte gelmek üzere bizden söz almak için çok ısrar ettiler. Bizde 
ertesi akşam bütün arkadaşlarla birlikte yemeğe gelmek üzere söz vermek 
mecburiyetinde kaldık. 
Eve geldikten bir süre sonra saat 22.30 sulannda devriye çıktık. Geceteri hem bölgeyi 
tanımak, hem de gece görüşüne gözlerimizi alıştırmak için nöbetlese devriyelere 
çıkıyorduk. 
Devnye sırasında, şehrin içkesimlerdeki bir karakolda, Hırvatlara götürülmek üzere, 
sekiz kamyonluk UN PROFOR insanî yardım konvoyunun, Split tarafından gelip, 
buradan geçerek, ZenicaVa gidecegini öğrendik. Devriyeden geri geldikten sonra, bir 
ara Komutan Paraga|yı (Hanerrya'nın lâkabı) buiup, bu hususu konştuk. Herkesîn çok 
tedirgin oldugunu anlattı. Ne bahasına olursa olsun, bu konvoyun geçişine izin 
verilmemesi kanaatini taşıyordu. Çünkü bir çok kimsenin ofduğu gibi Paraga da bu 
yardımın, insani yârdım malzemesi değil, bu ad altında silan ve mühimmat yardımı 
götürdükleri kanaatini taşıyordu. 
Geceyarısı saat 12.30 sularında, cJ^işikbirari<adaşQurubuyladevriyeyeçıktık. Bu sefer 
de, şehrin dış mahalleterinde yer alan nöbet mıntıkalarına dogru çıktık. Split tarafında 
ve şehrin en son şöztleme mıntıkası olan karakola vardık. Bu karakolda nobetçiler 
arasında, daha önce Hırvatlar'ın yol açma hazıriıklannı gözetlemeye gittiğimiz Hazım 
da bulunuyordu. Biz karakola vardığmızda aralannda şiddeetli bir tartşma vardı. 
Partfzan diye çağırdığımız Hazım ve bir kaç kişi yardım konvoyunun silah malzemesi 
olduğu içjn, buradan aeçişine izin vermeyelim, diye iddia ediyoriardı. Diğerleri ise eğer 
biz buradan bu konvoyun geçişine izin vermezsek, Hırvatlar da diğer böJgelerde, bizim 
kardeşlerimize gidecek konvoya 
izin vermezler diyee iddia ediyorlardı. Tartışma sırasında, Hazım bir ara başındaki, 
şapkayı yere vurarak, tepkisi belirtti. Hazım'ın başında, Yugoslavların ikinci dünya 
savaşı sırasında giydikleri şapkası bulunuyordu. Salih Hazım'a bir şeyler söylemek 
istedi. Hazım bizleri karakol dışına çekip çjötürdü. Karakolun dışına çıkıp ta yalnız 
kaldığmız vakit, kızgın bir şekilde "Blzl sattılar, bunlar Hırvatlara gldecek yardıma Izin 
verlyoriar, bu yardım değil, silah dolu, bu sllahlarla blzim kardeşlerimiz vurulacak, bunu 
anlamıyorlar.Siz bu satılmışları kurtarmak Için mı buralara geidiniz, nlye buralara 
geldiniz?" Hazım'm bu hayıflanması bizi çok etkilemişti. Kendisiyle bu minval üzere bir 
kaç dakika daha konuşup oradan ayrılıp Paraga'nın bulunduğu yere geldik. Paraga'ya 
"Biz seninie birllkteyiz. Sen ne dersen onu yapmaya hazırız. biz senin emrindeyiz" 
dedik. bir müddet daha sohbet edip yanından ayrılıp, eve gittik. 
Evde de kendi aramızda bir müddet müzakere yaptıktan sonra saat 1.30'da yattık. 27 
EKİM 1992: Saat 10.00 sularındacamininaltındaki karargâhagtttik. Burada, Split-Prozor 
tarafındaki dağtarda bulunan Gomi Vakıf mevzilerinin bulunduğu yerden biraz daha 
ilerde bazı mıntıkaiara tank mayım döşeneceğini, öğrendık. 8u bölgenin 
komutanındankendileriyte gelmek istedigjmiz beeiirtereK izin ıstedik. bize 
gelebilceğimizi soyleyince, arkadaşlar arasında bayağı bir sevinç dalgası oluşmuştu. 
Evde nöbetçi kalması için ismafi bıraktık. Yaklaşıkyarımsaatlikbir hazırlıktan sonra da, 
yoia koyuldular. Gorni Vakıf ın Prozortaraflanndaki dağlarda bulunan mevzilere 
ulaşmak için yaklaşık bir saat kadar yol aldık. bu mevzilerde 15 kişi kadar bulunuyordu. 
Yeni siperter de kazıyorlardı. Buraya ulaşır ulaşmaz, Ahmet ve küçük ismail kazmaları 
kapıp hemen işe koyuldular. Bizler bir taraftan bu siperlerdeki nöbetçilerle sohbet 
ediyor, bir taraftan da sipeıierin kazılmasına yardımcı oluyorduk. Salih'le ikimiz 
askerlerden bir kaç tanesine, elimizde bulunan mealden bazı ayetleri seçip tercüme 
ederek tebliöj yapıyorduk. Saat 13.15 sularında Güven öğle ezanını okudu. Öğle ve 
ilkindi namazlarını cem ederek cemaatle kıldık. Namazdan sonra yanımdaki küçük 
kısa dalgalı radyodan BBC haberlerini ve Türkiye'nin Sesi radyosundan haberleri 



dinledim. Dün akşam da iran Radyosu'nun Farsça ve türkçe haberlerini dinlemiştim. 
BBC'nin bölge ile ilgili verdiği haberler hem çok taze hem de doğru idi. Çünkü bir kaç 
gündür Prozor bölgesinde olan bitenletle ilgili olarak telsizlerle haberie§me imkânımız 
vardı. BBC'nin bu gün bu bölge ile iigili olarak verdiği habeıierin dogruluğu ve tazeliği 
dikkatimi çekmişti. Bunun sebebmi daha sonra öğrenecektim. Bosna Hersekte BBC'ye 
ait ve her birisinde Londra ile telsiz bağlantısı kurulabilen 15 tane jipi bulundugunu 
öğrenecektim. Bu arada iki kişiyi keşf e gönderdiler. Bunlar dönüp de durumun müsait 
olduğunu söylemelerinden sonra yola çıkmak için hazırlanmamızı istediler. Komutanla 
yaptığımız istişareden sonra bizden iki silanlı btrdekamera çekimi yapabilmek için 
silahsız üç kişi, kendisiyle birkte de kankardeşi oiduğunu söyiediği bir kişryie toplam 5 
kişi, saat 14.10 da yola çıktık. 
Yakiaşık yirmi dakika kadar, zaman zaman ormaniık araziden, zaman zaman da köy 
yolundan ilerleyerek, bir mıntıkaya geldik. Burada yolun uygun olan iki yerine tank 
mayını döşedik. Komutan birinci mayını döşerken Elmas ısmindeki askerle ikimiz, 
muhtemelen köy tarafından birisi gelebilir diye, 100-150 m. ilerde, yolun kenanndaki 
çalılıkların arasında nöbettuttuk. ikinci mayın döşeneceği zaman, ben Bmas'ı yalnız 
bırakarak komutanı videoya kaydetmeye başiadım. Mayının döseneceği yerin kazımı 
bittikten sonra, mayının fünyesini yerleştirirken komutanın teriemesi dikkatimi çekmişti. 
Komutan srvildeyken elektronik mühendisrymiş. Komutan mayını yeVleştirmeye 
çaiışırken, ben bir taraftan sesli oiarak Âyet-e! Kürsi okurken, video cekimini de devam 
ettiriyordum. Saat 15.30 sulannd işimizi tamamlayıp mevzilere geri döndük. 
Mevzilerde ateş yakmışlar, korların üzerinde de balık ve et konserveierinden şiş 
yapmış pişiriyoriadı. Dağ havasından mıdırı, yoksa çok aaktığımızdan mıdır nedir, bu 
şişler bana çok lezzetli gelmişti. 
Saat 16.15 sularında kendıleriyle vedalaştık. Askerier ertesi günde gememiz 
hususunda bizlere ısrar ediyonardı. Komutania da vedalaştk. Yanımıza verdikieri 
rehber askerle biriikte Gorni Vakıf'a döndük. Eve geldiğimizde saat 17.05 olmuştu. 

Dün yaptığı davetten dolayı, akşamnamazını kıldıktan sonra, hep birlikte 
Enver'in evine gittik. Enver ve Hanımt Züleyha bizleri kapıda çok sevinçli bir 
şekilde karştladılar. Karşılıklt hal hatır sormalann akabindeyerneği getirdıler. 
Yemek esnasında Züleyha Abla: "Çocuklar, dün akşamdan berl sfzieri bekllyor. 
Sizlerden çok hoşlanmışfar. Sabahtan berl kaç kere, neredeyse her yarım 
saatte bir 'Mücahid amcalar ne zaman gefecekler? biz de büyüdüğümüz zaman 
mücahid olacağız.' diyoriardı. sokakta oynarlarken de "Biz de mücahid 
olacağız!" diye bağırışıyorlardı." dedi. Yemek esnasında bir taraftan nöbetleşe 
video kaydını ihmal etmedik. 
Yemegi müteakip gündüz gittiğimiz mevzilerde yaptığımız çekimleri seyrettik. 
Evsahıpleriyle ve özellikle de çocuklarta birlikte bir kaç poz resim de çektik. 
Saat 21.30 da da izin isteyerek ve teşekkür ederek ayrıldık. 
Eve geldiğimizde Paraga'yı bizi bekler bulduk. hemen koyu bir sohbete 
başladık. Sohbet esnasında bir arada gündüz yaptığımız çekimleri Paraga'ya 
gösterdik. Komutan Paraga seyrettiği mayınlama işinde, yapılan hataları bir bir 
en ince aynntısına kadar bizJere açıkladı. Gerçekten Hanef iya'mn yakatadığı 
hatalar çok önemliydi. Biz böyle konuşurken Şerlf efinde bir sürü ganimetie eve 
geldi. Ganimetler arasında 37 ekran siyah-beyaz bir televizyon da vardı. Bu 
televizyonda, önce Paraga'yla yaptığımız söyleşiyi ve Gorni Vakıf ın içerisinde 
yaptığımız çekimleri, dağda mayın yerleştirme vb çekimleri seyrettik, Gorni Vakıf 
görüntülerinde bulunan çocukların, tıpkı bir şehir savaşı görüntülereni 
sergileyen oyunlarını seyrederkenParaga,,ÇocuklararalanrKla,,Ben Paraga'yım" 



diyerek, her kes Paraga olmak istryor" dedi. Görüntüler arasında yer alan ve ırk 
olarak çingene olan ve bize bir muddet rehberlik ederken arkadaşların Bosanskl 
Rambo diye çağırdıklarını görünce "Bu çlngene çok cesur blrlsi. Hırvatiarı 
punduna getirıp, ikide bir silahlarını gaspediyor. Devamiı olarak benim bfrtiğime 
girmek için bana yalvanyor. Benlm btrltğime aiacağım kimselerde aradığım en 
önemli iki özeliik yalan söylememesi ve hırsızlık yapmamasıdır. Bu iki hasiet de 
bunda olduğu içln, bfriiğimealmıyorum. Yoksa çok cesur, iş bitiren birisi. Sürekli 
olarak benim adamlanmın yanında doiaşıyor." dedi. Sohbetimiz gittikçe 
koyulaşıyordu. Paraga bir ara 1963 doğumluyum deyince doğrusu çok şaşırdım. 
Hayret ettiğimi anlayınca, nufus kağıdını çıkarıp doğum tarihini gosterdi. Nufus 
kağıdındaki ismi Prizic Faztıce Hanefija diye yazılıydı. Biz sohbet ederken teyip 
de bir taraftan marşlar çalıyordu. Hanefiya, gece yarısı saat 12.00 olduğu 
sırada, "Şehid marşını koyar mısınız?H dedi. Ben de şehıdlerle ilgili kürtçe bir 
kaset vardı, onu zannederek, teybe yerieştirdim. Bir taraftan da sohbete devam 
ediyorduk. Sohbet bayaöı tatlı olduğu ıçin, kaset de bir taraftan bitmişti. Ben 
kasetin diğer yuzünü çevirirken Paraga "Beni kandırdınl ben bu kasedi 
istemedim. Ben şehid marşını istiyorunv dedi. "Ben şehid kasetini istiyorum" 
derken, bir taraftan da sine vuruyordu. Burdan da anllaşıldıki "Eiveda Ey imam" 
parçasının yer aldıgı isiamî Direniş kasetini koymamızı istiyor. Daha önceleri 
defalarca bu kasedı birlikte dinlemiştık. Kaseti dinlerken "Elveda Ey Imam" 
parçası geldiğinde bizler hep birlikte sine vuruyorduk. Zamanla Paraga da 
bizlere sıne vurmada eşlik etmeye başiamıştı. Demek ki bu parça çok hoşuna 
gitmişti. Müzjğin evrenselliğini bu vesileyle biz de bir kere daha kavramış 
oluyorduk. Çünkü Paraga dinlediği bu müziğin sozlerinin bir çoğunu 
aniamamastna rağmen, çok hoşlandığı belli oluyordu. 
28 EKİM 1992: Bu gün kayda değer pek bir şey olmadı. Cami imamı ve aynı 
zamanda Müslim Snage'nın Görm Vakıf emiri olan Reclf "Askeri ve sivil ilen 
gelenlerimiz bizi sattılar. Çok yanlış şeyler yapıyorlar. Bu konvoyun gecişine izin 
vermemeliydiler. Recif, daha önceteri Paraga hakkında pek iyi ıntiba 
aktarrnıyordu. Fakat bu gun Paraga için "Gorni Vakıfın kumandanı olmalı" 
diyordu. Bu kanaate sahib olmasının sebebı zannediyorum Paraga'nın da 
'konvoyun geçişine izin ^617716^611^' görüşüne sahip olmasındandı. Bu gün 
hoşumuza gidin bir şey de Prozorun müslümanlar tarafından geri alınmasıydı. 
Üzücü olan ise Hırvaflann Prozor'da müslümanlara ait evterin hemen hemen 
hepsini talan ettikteri ve zarann çokfaziaolmasıydı. 

S7~ 

29 EKIM 1992: Bu gün durum, sakînliğini korumaya devam ediyor. öğlen saat 13.00 
Türkiye Haberleri'ni dinlerken, Prozor ve Saraybosna ilgili haberler verdiler. Prozofla 
ilgıli olarak verilen haberde "Prozor'da müslümanların dağlara çıktığını, mağaralara 
sığındığını ve açlık tehlikesiyie karşı karşıya kalındıöını, bu sabah da Hırvatlar'la 
anlaşma imzalandığınr söyledi. Halbuki Prozor'un Hırvatlardan geri alındığını ve 
anlaşmanın da imzalandığını, biz dün haber almıştık. 
30 EKİM 1992: Bu gün, Gomi Vakıfa ilk geldiğimizde akşam namazını kıldığımız 
camiye, cuma namazını kılmak için gittik. Camiye girdiğjmizde, cemaat arasında bazı 
yabancı simalar hemen göözümüze çarptı. Namazı müteakip, caminin önünde 
tanışmak İçin yanlanna yanaştık. Mısır-Suriye-Pakistan ve Hindistan'lı sekiz kişiydiler. 
Kannlarının aç olduğunu öğrenince, askeri yemekhaneye götürüp, yemek yedirdik. 



Bunlar, Gorni Vakıfda emniyetimiz gereği durdurulduöumuz 19 Ekim 1992 gününden 
bir gün önce buradan geçip Bugojna'dan biraz daha ilerdeki Rostok'a Radar gitmişler. 
Oradan ileriye Travnik istikametine gidememişler. Onüc günden beri orada 
bekliyorlarmış. ıleriye gitmek için yol emniyeti saglanamadıgından dolayı da bu gün 
Gomi Vakıfa gelmişler. Dördü Travnik istıkametıne, dördü de geriye Split'e gitmek 
istiyoriarmış. 
Komutan Hanefiya bizimle görüşmek istediği haberi geldi. Ben ve Salih gorüşmek icin, 
Hanefiya'nın karargâh olarak kullandıoı ve Paraga'nın Karakol'u diye adlandınlan 
mahalle gittik. Biriıkte durumu müzakere ettik.Splite gidecek olanları, Un Profor 
konvoyu ile göndermeyi düşünüyoriardı. Travnik'e gitmek isteyen Mısır Suriye Pakistan 
ve Hindistan'lı dört kişinin, bizim kaldığımız evde kalmalannı birlikte kararlaştırdık. 
Komutan Hanefiya ile bu görüşmemizde, bize ne kadar değer verdiğini, bizimle istişare 
etmesinden anlamış olduk. Anladığmız kadarıyia, biz 'bunların burada kalması uygun 
değildir' deseydik, hemen alelaceie Gorni Vakıf dan bir şekilde gönderileceklerdi. 
Akşam üzeri biz evde arkadaşlarla otururken, Travnik'e aidecek olan dört kişiyi 
getirdiler. Biz kendilerine hoş geldiniz dedik. Yukanda kalacakları odalarını 
gösterdikten sonra, asağıya inip çay içelim dedik. içlerinde en yaşlıları ki yaklaşık 
50-60 yaşlarındaki Pakistan'lı ve otuz yaşlarındaki Mısır4)! olan genç aşağıyayanımıza 
geldiler. Oturduktan sonra, Osman bizleri o kardeşlere tanıtmaya başladı. Osman çok 
şakacı bir arkadaştı. bizleri tek tek ismen tanıttı. Odada bulunan büfenin camına 
yapıştırdığımız el ayası büyüklüğünde bir imam Humeyni fotoğrafı vardı. Bizleri 
tanıtmayı bitirdikten sonra da, imam'ın resmini gostererek "Buda imam Humeyni" diy 
bir latrfe yapmak istedi. Pakistan'lı yaşlı munterem, bu sözleri duyar duymaz, oturduğu 
yerden, okun yaydan fıriadığı gibi fıriayarak, merdivenlere ve oradan da hızla yukarıya 
çıktı. Ben kapıya yakın oturuyordum. Merdivenden yukarıya bir çıkışı vardı ki, 
anlatamam. Sanki ölümle burun buruna kalmış birisinin, kaçarak kurtulacağı garantisi 
aimış, gfbi kaçıyordu. Diğer Mısırlı arkadaşla kısa bir sohbet yaptık. Daha sonra 
yukarıya çıkıp, Mısır*lı ve Suriye'li olan kardeşlerle bîr süre daha konuştuk. Kendilerine 
burasının durumu hakkında biraz aynntılı bilgi verdik. Bizlerde bıraktıklan intiba, 
samimi insanlara benziyoriardı. Saat 23.00 gibi izin isteyerek, aşagıdaki odalanmıza 
çekılip yattık. 
31  EKIM 1992 Cumartesi: Sabah namazını kıldıktan sonra yattık. Bu arada bir rüya 
gördüm. Benim eve bir çok arkadaşım gelmiş. Hanım mutfakta durmadan yemek ve 
çay yapıyor. Bir ara Omer Yorulmaz ç^ldi. Eskiden olduğu gibi birbirimizle çok sıcak bir 
kucaklaşma yaptık. Sanki hiç bir geçmemiş gibi. Omer'in gelmesinden bir saat sonra 
da Metin Yüksei geliyor. içimden O'nun şehid olduğunu Dirıvorum, fakat canlı olarak 
karşımda görüyorum, sankı çok uzaklardan gelmiş gîbi birbirimize sanlıyoruz. Bir 
mücklet sohbet edıyoruz. Daha sonnra metinl ömer'e göstermek istiyorurn, değişik 
odalarda bulunuyorlar, bir turlü birbirlerine görüşturemiyorum. Çünkü bir o odadan, bir 
bu odadan arkadaşlar beni seslenryorlar, gidip onların isteğini yerine getiriyorum, 
dönup ömer*i Metin'in odasına götürmek istiyorum, fakat bir türlü bunu yapamıyorum. 
Tam o sırada bir başkası sesleniyor. Bir ara Metin'in yanına berûm çocukların üçü de 
geliyorlar. metin isimlerini soruyor. Tek tek isimierini söylüyorum. Metin Yüksel, oolum 
Metin Hamza'nın yaşını sordu, ben sööylerken onunla oynamaya başTamıştı bile. Ben 
öbûr odaya vardığımda ömertn yanında büyük kızım Sümeyye'yi oynar 

§örüyorum, şaşırıyorum. öbür odadan ne çabuk buraya geldi diye. Kızım 
ümeyye yüksek bir yerden ömer Amcası'nın kucağına takla atarak oturuyordu. 
ömer'in yanından çıkıp mutfağa hanımın yanına geldiŞm sırada, arkadaşlann 
"kalk, kahvaltı hazır" sesine uyandım. Allah hayırlara getirsin. Saat 10.10'da 
Paraga birisiyle geldi ve "Bu gün bu sizi yukarıya (Novi Travnik'e) bu götürecek" 



dedi. Geien arakadşla tanışıp, biraz konuştuk. Paraga benden İslami Direniş 
kasetini istedi ve çektirip geri getireceğini; her an gitmeye hazır olmamızı 
söyleyerek, yanında getirdiği kimseyle birlikte gittiler. Hemen arkadaşlara 
aceiehazırlanmaiarını söyledim. Hep biıiikte saat 11.00 dehazırbeklemeye 
başladık. Bu arada Paraga da geldi. Hep birlikte haber gelmesini beklemeye 
başiadık. Kapının önünde Paraga, ben, Osman, Zekai ve ismail bekliyoruz. 
Daha önceden kararlaştırdığımız üzere Zekai ve ben beş yüzer markı, toplam 
bin markı çıkarıp Paraga' ya vermek istedik. Paraga almamak için çok diretti. 
Ben de 'bu para bize Türkiye'li müslümanların emanetidir. bunları bızler 
buradaki müsiümaniara vermemiz gerekiyor, siz de bu bin markı almalısınız' 
dedim. Paraga "Ben Almanya'dan bir milyon mark getirdim, benim bu paraya 
ihtiyacım yok, alamam" diye diretti. Ben de" Bu para bize emanet olarak verildi. 
Biz sizin şahsınıza vermiyoruz, sizin emrinizde bir sürü asker var. Siz nereye 
uygun görürseniz, oraya harcayınız, daha olmazsa silah alınız. bu para aslında 
çok az bir para, gönlümüz isterdıki size daha çok verelim, sizin bu parayı 
almanızı istirham ediyorum" deyince, parayı aldı. Tam bu sırada, on onbeş tane 
çocuk, kimisinin ellerinde tahtadan yapılmış kaleşinkoflar, stenler oldugu halde 
ve Paraga ile ilgili marşı söyteyerek kapının önünden geçtiler. Söylediikİeri 
marşın yaklaşık tercümesi şöyleydi: Gorni Vakıf, Ufak Ğradl Hanefiya orayı 
koruyor. O'nun yanında genç delikanlılar Dizilmişler, yiğitçe öne atılıyorlar. 
Hanefiya Kardeşim benlm 

Ne zaman kızgın kalabalığa vuruyorsun ? 

Aliah senln yanında olsun. 
Sen, hep mazlum Insanları koruyorsun. Ay Yıldızlı Yeşll Berell Haneflya 
Kardeşlm benlm Ne zaman kızgın kalabalığa vuruyorsun ? Sen mazlum 
insanlan koruyorsun. 
Evin önünde, arabadan haber beklerken, bir taraftan Hanef lya (Paraga) ile, 
ayak üstü sohbet ed'ıyoruz. Hanefiya birden devamlı olarak koltuk aitında 
sakladığı tabancasını kılıfıyla birlikte çıkarıp bana uzatarak almamı istedi. Ben 
kabul etmek istemedim, fakat Paraga ısraria almamı istedi. Ben de bunun 
üzerine tabancayı öpüp başıma koyarak kabul ettim. Ve teşekkürlerimi arzettim. 
Hanefiya, bir kaç saat önce de kendi kullandığı bir kaieşinkofu, yolda hiç olmaza 
yanınızda bir silah bulunsun diyerek, Güven'e hediye babından vermişti. Güven 
tsrarla para vermek istediyse d Paraga kabul etmemişti. 
Saat 11.45 sularında minübüsün hazır oldugu haberi gelmesi üzerine genel 
karargâhın bulunduğu mıntıkaya gittik. burada Paraga (Hanef lya) ile hepimiz 
tek tek sanltp, kucaklaşarak vedalaştık. Ensonolarakbenedalaşıp, mtnibüsün 
arkasından binerken, Paragantn gözlerinden yaşlartn süzüldügünü gördüm. 
Minübüse binerken Paragaya doğru sağ elimi parmaklarını açarak vedalaştım. 
Tam bu sırada Paraga: "Hepinlz şehld olmanız gerekmiyor. Siz blze savaştan 
sonra daha çok lâzımsmız" Bosnalılar arastnda sağ elin parmaklannı açarak 
ilertye doğru gosterilmesi "Blzler, müslömanlar beş yüz senedlr buradayız. 
Buralar blzlmdlr" manasını taşıyordu 

Minibûsle önce Bugojna (Bugoyna) istikametinde ana yolda bir müddet yol 
aldık. Daha sonra ise sağa köy yollanna saparak, dağlar arasında, devamlı 
oiarak yükselerek, yaklaştk bir saat kadar yol aldık. Bolska istmlt bir köyde, 
minibüsten ındik. Burası, Paraganın bizi Novi Travnik'e kadar götürmesi için 



önümüze rehber olarak verdiği Zalm Zulm'ün köyû imiş. 
Rehberimiz Zalm bizi doğruca köyün aynı zamanda imamlığmı yapan ve Paraga'nın 
askeri olan Mehlç Jasml isimli birisinin evine götürdü. Hoş beşten kısa bir süre sonra 
ögle yemeği geidi. Yemek sırasında ve yemeği müteakip kahve faslında bol bol sohbet 
edıyoruz. Bu arada bizim gelişimizi müteakip kısa aralfklarla köylülerden bizleri 
ziyarete gelenler oldu. Bunlardan köyde çobanlık yapan Huseyin ismindeki birisi 
bizlere bir müzik ziyafeti sundu. önce biraz kaval ardıdan da saz çaldı. Biz ondan geri 
kaltrmtyız. ûnce Güven ardından Küçük ismail daha sonra da hep birlikte koro halinde 
marşlar söyledik. Tabi eve geldigimiz andan itibaren önemli bölümleri olmak üzere bir 
taraftan video kaydtnı yapmayı ihmal etm'ıyorduk. Bir ara bizlere kaval çalmamız için 
Hüseyin tsrar etti. Ben hiç btlmeme rağmen kavalı elime ahp şöyle btr çalmaya gayret 
ettim. Imam-Hatib Lisesi yıllarında müztk derslerinde kaval çalmayı ögrenmeye 
heveslenmiş, fakat becerememeiştim. işte o zamanlardan kalma Yunus Emre'nin Şol 
Cennetin Irmakları isimli şiirinin müzik uyarlamasım kavalla çalmayı kısa bır bölüm de 
olsa öğrendiğim tek parçaydı. Bunu çalmaya çaltştım. Çoban Hüseyin bir ara bana. btr 
kama hediye etti. Verirken de rfben bununia çok yabani hayvan kestlm, sende 
Inşaallah sırp kesersin"dedi. Ben de "Belki bununla sırp öldürürüm. Fakat ölmüş 
insana ez'ıyet etmek, düşmanın da olsa kesmek çok büyük günahtır" dtyerek 
hediyesini kabui ettim. Ben de kendistne yanımızda getırdiğimtz küçük çıkartma 
etiketlerden bir kaç tane verdim. 
Bu mıntıkadaki köyler Rostova Kazası'na bağlıymışlar. Buradan itibaren, köy yolları 
müsaitolmadığı için yolumuza traktörle devam edeceğirnizi öğreniyoruz. Yaşlı btr 
köylüyle sohbet ederken bize, yardım kuruluşlart vasttasıyla ayda ancak 7 kg. un 
alabildiklerini, bir çuval unun piyasa fiyatının da 120 dm. olduğundan yaktnıyordu. Saat 
15.30?da köylülerle vedalaşarak, traktörle yola koyulduk. Ben özellikle imam Mehiç ve 
Çoban Hüseyln'le kucaklaşarak vedalaştım. Traktörie yol alırken bol bol marş söyledik. 
Saat 18.30 sularında Seona isimli bir köye ulaştık. Yantmtzda Gorni Vakıfdan beri 
birlikte oldugumuz bir aile vardı. Bunların köyü meğer burastymış. Bunlar 
Saraybosna'dan (Sarajova) buraya geri göçediyorlarrnış. Hepimiz önce bizimli birltkte 
gelen Muradlf Blrjak isımli gencin evine eşyalarımızı tndirdik. Ev sahibinin btze 
ısmarladığı yorgunluk kahvesini içtik. Bizleri üçer kişilik guruplara ayırarak, değiştk 
evlere misafır edildik. Benimle Saıih, bizimle birltkte Gomi Vakıftan gelen Ismet ve 
Fazıi ismindeki gençlerin evine misafir olduk. Bu tki kardeş, kızkardeşleri ve anne, 
babalarıyla bırlikte Almanya'da çalışıyorlarmış. Savaşın başlamastndan sonra iki 
kardeş buraya kendi köylerine, savaşa katılmak için gelmişler. Fazıi'ın baş, işaret ve 
orta parmağı, küçüklüğünde kendısi kazaen baltayla kesmiş. Ismet, bir iki defa 
Sarajova (Saraybosna) kuşatmasını yarmak içingiden birliklere katılmış. Kardeşi Fazıf 
ise köylerintn savunması içtn seçilen birltkteymiş. Köyün korunması için 35 kiştlik bır 
kuvvet seçmişler. Sılah temini de çok ilginç olmuş. Bu bölgeye yakın bir mıntıkada 
bulunan 20 kişilik bir Hırvat birliğini, pusuya düşürüp; Hıdrvatlar'dan ikisi öidürüp, birini 
yaralayıp diğerlerini esir alarak, silahlannı temin etmişter. Akşam, ismet ve Fazıl'ın 
amcalarının evine götürdüter. Amcalarının evinde renkli televizyon vardı. Bizim köye 
geldiğimizi duyan köylüler hemen buraya doluşmuşlardı. Yaklaşık 30-35 köyiü bizi 
görmeye gejmişti. Çok kısa bir sohbetten sonra, önoe Gomi Vakıftan buraya kadar 
getırken çektiğimizi ç^runtüleri, daha sonra da diâer görüntüleri seyrettik. Daha sonra, 
sohbet etmek için, hep birlikte, daha büyük bir eve gittik. Burada saat 22.45'e kadar 
sohbet etük. Ismet ve Fazıl kardeşlerin evıne geri gelip de, kısa bir süre sonra 
yattığımızda saat 24.00 olmuştu. 
01 KASIM 1992:Sabahnamazınıkıldıktansonratekraryattık.SaatlO.OO sulannda Ahmet 
gelip bizi uyandırdı. Bölge halkının, savaş şarüarından dolayı gelen sıkıntıya ragmen, 



bize çok hürmet edip ikramda bulunmalan dikkatimi çekiyordu. Bır diger dikkatimi 
çeken ise, köylülerin savaş öncesi hayat standardıydı. GHtigimiz hemen hemen her 
evde buzdolabı, çamaşır makinası, ftrın, şofben ve bir çok evde de bulaşık makinası 
görüyorduk. Evlerin dizayn ve eşyalanndan refah seviyesi hemen farkediliyordu. 
öğleye doğru Esad ismindeki genç bir köylü bizi evine götürdü. Burada şofben vardı. 
Sırayla burada sıcak suyta banyo yaptık. Fakat daha iki arkadaşımız yıkanamadan, 
bizi götürecek olan kamyonun getdiği haberi gelince, atelacete hemen hazırtandık. 
Salih ve ismail yıkanamamıştı. 
Saat 14.30 da yola çıkmak için hepimizmeydanda hazır vaziyetteydik. Köylüler bizi 
topluca uğurlamak içın meydana toplanmışlardı. Yayan olarak köyden yola çıktık. 
Yakında bir köyde bizi kamyon bekliyormuş. Bizi gözden kaybbedene kadar köylülerin 
meydanda beklediğini gördük. Saat 15.30'da kamyonun bizi beklediği köye ulaştık. 
ismet'lerin köyüne bftişik, diyebileceğimiz kadar yakın bir mahalde bulunan bu köyün, 
Sırplara ait olduğunu öğrendik. Burası tamamen terkedilmişti. Bir çok ev tahrip 
edilmişti. Fakat tahribata uğramamış olan evler daha çoğunluktaydı. Bu tahribata 
ugramamış evler bomboş ve çok çjüzeldi. bu evlerin içinde bulunan bazı temel eşyalar 
kısmen tahrip edilmişti. Ben bır kaç tane evi gezdim. ismet ve Fazıl kardeşier ile birlikte 
Muradif de bizi uğurlamak için buraya kâdar cjelmişti. Kamyona eşyalarımızı 
yükiedikten sonra burada bizi uğurlamaya çjelen diger üç köylü ile topluca bir hatıra 
fotografı çektirdik. Kamyonla yakiaşık bır saat kadar yol aldıktan sonra Trenica isimli 
Bir kasabaya geldik. Mültecilerin yerieştirildiği bir teknik okula götürüldük. Eşyalarımızı 
kamyondan indirdik. Buradan sonra, yolun dağlık olması sebebiyle yola traktörle 
devam edebileceğimizi öğrendik. Buradaki mültecileri ve durumlannın çok kötü 
olduğunu gördüğümde; bir konu tekrar kafamı kurcafadı. Terkedilmiş Sırp ve Hırvat 
köylerinde, yerleşime çok uycıun.bir çok düzgün ev bulunuyordu. Bu boş evlere 
mülteciteri yerleştirmemelerine bir türtü anlam veremiyordum. Halbuki şu anda bu 
teknjk okula, çok kötü şartlar altında yerleştiriien bu mülteciler, bir saat önce bomboş 
terkedilmiş gördüğümüz Sırp evlerine pek ala yerleştirilebilir ve böylelikle böyle 
sıkıntılardan kurtulabiîirlerdi. Saat 17.55 de getirilen traktöre binip yola çıktı k. Bizimle 
birlikte yanı mızda 4 muhafız bize refakat ediyordu. Yola çıktıktan bir müddet sonra, 
hava kararmıştı. Traktörün farlarını yakmadan, dağlık arazide bir saat kadar yol aldık. 
Saat 18.50'de Novi Travnik'e 2.5 - 3 km. uzalclıkta bulunan Peçu isimli bir köye ulaştık. 
Bizi köyün kumandanı olan Suat Sakiç ve bir gurup askerie birlikte köylüler karşıladı. 
Komutan Suat Sakiç, bizi iki guruba ayırarak evlere misafir ettiler. Bizi Fahruddin 
Palacic isimli bir köytü misafir etti. 
02 EKİM 1992: Sabah namazından sonratekrar yattık. Ev saNbi saat 8.30 sulannda 
bizi kkahvafbya kaldırdı. Ev sahibinin, evin durumundan anlaşıldığı kadanyla fakir 
birisine benziyordu. Fakat bize, buranın şartlarına göre mukellef diyebileceğimiz; 
çorba, peynir, börek, yumurtadan müteşekkil bir kahvaltı sofrası hazırlamıştı. 
Komutanla görüştükten sonra saat 11.00 sulan nda hareket edebileceğimizi öğrenince, 
köyü gezmeye başladık. Hareket zamanı geldiğinde yineTcöylüter bizi ugurtamak için, 
meydana toplanmışlardı. 
Yola çıktktan kısa bir süre sonra çok sık bir ormanda biir saat kadar yol aldık. 
burasının Hırvatlar tarafından zaman zaman elegeçirildiâini, bu yüzoen de, çok dikkatli 
olmamızı söyiediler. Tek sıra halinde yol alıyorduk. Ağaçtarın çok sık olmasından, 
ağaç aralannda da çalılıklann bulunmasınaan doiayı, yof almak çok zor oluyordu. 
Saat 12.15 sulannda Novi Travnlkte 'rik ulaştığımız nokta, şehrin hemen hemen 
dışında diyebileceğimiz bir mıntıkada yer alan silah fabrikasıydı. Bu fabrika bahçesinde 
bulunan bir söğüt ağaanı kendimize siper ederek yarım saat kadar dinlendik. 
Burasının, kamyonet veya jip üzerine yerleştirilebilen ve 32 adet roket atabilen bir silah 
imal edilen bir fabnka olduğunu sonradan öğrenecektik. Eski Yugoslavya zamanında 



yapılan bu fabrikanın ana kısmının burada üretildiğini, fakat bu silahın mermilerin ise 
Belgırad taraflannda bir fabrikada imaf edildiğini ögrendik. Şehir müslümanlann 
kontrölundeydi. Saat 12.35 sulannda, biz önce merkezde bulunan ve eskiden okul 
oian, şjmdi askeri bir kararaâh olarak kullanılan bir binaya götürüldük. Salih bir 
komutanla aörüşmeye gitti. Bızler de sırayla abdest almaya başladık. Saat 13.15'de 
Salih goruşmeden geidi. Komutan şu anda Travnik'e gitmemizin çok riskli olduğunu 
söyleyerek, daha uygun bir zamanda gitmemizi sağlayacaklan söylemiş. Bu arada 
Zero'nun Hırvatlar tarafından esir alınıp, şehid 
edildiğinin bir şayja olduğunu öğrendik. Yanımıza iki muhafız aiarak, Güven ve Salih'le 
üçümüz Zero'nun evine gitmek üzere, bir taksi ile yola çıktık. Zero'nun evine 
ulaştığımızda, annesi Rabla ve babası Hayruddin vardı. Evlerinin hemen yanında, 
camları kınlmış ve kaportasının bir çok yerinin de şarapnel parçalanyla delinmiş 
otobüsü ve bunun 5-10 m. ilerisinde, yolun kenannda bombalanmaktan dolayı yanmış 
bir motor bulunuyordu. Babası Hayruddin bunları bize gösterirken, nasıl 
bombalandıklarını ve Zero'nun kısaca hayat hikayesini anlattı. Zero'nun üç ağabeyi bir 
ablası varmış. En büyük ağabeyinin ismi Mustaf a, onun bir küçügü Mehmet (Meho 
diye çağırtyorlardı) ve Nasır. Zero'nun asıl ismi üzeyr imış. üzeyr liseye kadar Novl 
Travnlk'te okumuş. Üniversiteyi ise Saraybosna'da bitirmiş. Üniversite yıliarında, 
motokros yarışmalarında bir çok defa Yugoslavya birincilikleri kazanmış. Savaştan 
önceki yıllarda turizm sektöründe, Brats Two isminde bir ştrkette çalışmış. Bir ara 
kendi otobüsünü almış ve bu otobüsle istanbul'a bir çok kereler tur düzenlemiş. 
Savaş başladıktan sonra da kendtstne ait olan VVolkvagen marka taksisini kamufie 
rengine boyamış. Şu anda evin önünde sağlam bir şekilde duruyordu. Zero'nun annesi 
ve babası çok iyi bir insandı. bizlere çok misafirperveriik gösteriyortardı. Hem evlerini 
gezdtriyorlar, hem de btr kaç günden beri sakinleşen fakat, yaklaşık on on beş gün 
süren Hırvatlaria müslümanlar arasındaki olayları anlattıyoriardı. ikisi de tipik birer 
osmanlı insanını andınyorlardı. Hele Rabla Teyze, Anadoludaki bir tabtrle tam blr 
Osmanlı kadınıydı. Rabla Teyze bir kaçgün önceki bombardımanda yasadıktannı 
anlatınca bu kanaat bende lyice pektşti. Hayruddln Amca da bombardtman 
esnasında tariada pulluk kullandığını anlatmıştı. bu bombardtman sırasında Rabla 
Teyze çatı kattnda bulunan bir aralıkta öğle namazını eda ediyormuş. Ûğle namaztnın 
farztnt kılarken ikinci rekatta tahiyyatta oturuyordum. Tam o sırada çatıya bir bomba 
düşer. Çatı adeta tam üzerine cökmüş. Kereste ve beton molozlarının etrafa 
dağılmışlığını bize gösterirken, ortalıgı neden temizlemediğini sorduğumuz da" Oğlum 
Zero gelip bunları görsün, Hırvatlara gereken derslerini versin" diye cevapladı. 
"Bu bomba düşünce ne yaptınız?" diye sorduğumuzda ise cevabı, tam mütevekkîl bir 
müslümanın cevabınt alıyorduk. "Hllç, sadece namazımı bozup, aşağıya Indim ve 
karşıda bulunan kızımın evlne gldip, öğle namazının dört rekat farzını ve son ıkl 
rekat sünnetini kıldım,rZero'nun anne ve babasıyla görüşmemiz bittikten sonra, 
eşyalarımtzı yerieştirdiğimiz karargâha döndük. 
Salih saat 17.00 sulannda Lendo ismindeki komutania tekrar görüşmeye gitti. Salih, 
komutanla görüşmesinden dondükten sonra, komutan hakkında, ilk görüşmesinde 
edindiği olumsuz kanaatin, bu görüşmede kesinlik kazandığını söytedi. Salih'in 
kanaatine göre Komutan Lendo, sosyalist düşünceye sahip birisiydi. Bu 
aörüşmeierinde Lendo "Nlye Gornl Vakıfda kalmadınız? Nlye Zenlca'ya Vlsoko'ya 
gitmek istlyorsunuz? Namaz kılıyor musunuz? be| vaklt namaz kılıyor 
musunuz?" gibı sorular sormuş. Bizimle birlikte Peçu Köyu'nden Novi Travnlk'e 
geien ve buradan da Travnik'e gidecek olan Emln ismindeki boşnak, Novl Travnik'te 
bulunan kumandan seviyesindeki tüm askerlerin, sosyaiist düşünceye sahip kimseler 
olduğunu söyiedi. Emln beş vakit namazını kılan birisiydi. Osman bu oiumsuz havayı 
biraz olsun dağıtmak için olsa gerek, Gorni Vakıfda tanıştığımız Zeynel Abidin 



Tuluk'un" Benden haberslz blr mlllm öteye gitmeyesinlz. Anlattırablllyorum mu? 
Sülerlm Mehmet Ail'ye ■giymeyesin poşiyi, neden giyer bilmem'. Un Profor'da 
vardır orda blr komutan boşnk Imiş, gondereceğlm onunla slzl." sözlerini, kendine 
has bir uslubla dilendirerek, oluşan olumsuz havayı bir anda dağıttı. Saat 19.40 
sutannda Müsllmanskl Snage'den ıki asker bizleri ziyarete geldi. 
Bunlarlabirsaatkadar konuştuk. 
Saat 20.50'de bizleri Zero'nun anne babasının evierinin arka taraflanna kalan bölgede 
yer alan bir karakota götürdüler. Karakolun 100 m. kadar arka tarafında küçuk bir cami 
bulunuyordu. Karakolun iki odası bulunuyordu. Odanın birisinde yeriere iptidai olarak 
doşenmîş tahtatann üzerinde battaniyeler bulunuyordu. Burada gidene kadar 
kalacağımızı söylediler. Bizler karakoia geidiğimizden kısa bir müddet sonra, yakındaki 
evlerden bir kadın bizlere bir.tencere ıçerisinde ıhlamur getirdi. 
Sıcak sıcak gelen bu ıhlamur bize bayağı iyi gelmişti. Bayağı yorgun olduğumuz için 
de, karakoldakilerle tanışma faslını yanna bırakarak, saat 22.30 sularında yattık. 
Yattıktan ktsa bir süre sonra Osman hafiften horfamaya başladt. Gece karakol nöbetini 
tutan Mehmet Valagl£tsmindeki Boşnak, şakadan hoşlanan birisiydi ki; Osman 
horlarken "cık, cık" dediginde, Osman horlamayı kesiyordu. Tabii kısa bir süre sonra 
tekrar horlamaya başTıyordu. Mehmet Vlaglç tekrar bir "cık, cık" çekince, Osman 
horlamyı kesiyordu. Bir müddet bir iki kişi bu duruma bayağt ğülmüştük. Daha sonra 
bizde uyuya kalmışız. 
03  EKIM 1992 SALI: Bu gün sabah namazt için saat beşi on geçe kalktığımda, 
herkes yatıyordu. Abdest altp geldim. Tam bu strada da, caminin imamltğınt yapan 
Tevflk Begovlç btzt namaza kaldırmak içtn geldi. Akşam, karakola bizi ziyarete 
geldiğinde, yol yorgunluğundan dolayı, kalkamama thtimaline binaen, bizleri sabah 
namazına kaldırmastnt tembihlemiştik. imamtn geldiğinde saat beşi yirmi geçiyordu. 
Ezanı Osman'a okuttuk. Osman, Saba makamında guzel bir ezan okudu. Namazı 
ktldtktan sonra, karakola geldtk, Bizi ziyarete gelenler arasında birazda Türkçe bilen 
Süleyman Osmanî ismtnde btrisi "Bu sabah ezanını, Imamdan başka blrlsl okudu. 
imamın seslne benzemiyordu. Çok güzel blr ezan okudu* dedi. 
Bir müddet sonra, gelenler gittifer. Biz de uyumaya çaltşttk. Ben bu arada notianmı 
altyordu. Not alırken btr ara saatime baktığımda, altıyı yirmi geçiyordu. Saat 7.00 
suıarında uyumak icin ben de yattım. 
Saat 10.00 suiartnaa uyanmtşım. Ahmet ve ismail uyuyorlardı. Fakat diğerterinin hiç 
biris yoktu. Karakolda bulunan askerterden, arkadaşların Zero'nun evine gittiklerini 
öğrendik. Ahmet ve ismail'i kaldırdım. Bizlerde giyintp, arkadaşlartn yanına gittik. 
Orada Zero'nun bir büyuğü olan Nasır'la tantştık. Sigaraya karşı aşırı derecede 
allerjisi olan birisiydi. Bir müddet oturduk. Ayrıltrken,akşam video kayıtlannı 
seyretmek ve onlara da birer kopya çekivermek üzere sözleşip ayrıldık. 
Gündüz, karakola yakın mtntıkayı ve biraz daha yukartdaki bölgeyi Salth, Osman ve 
ben, üçümüz btrlikte bir süre doiaştık. Böylece çevreyi biraz oîsun öğrenmeye 
çalışük. 
Akşam namazını camide cemaatle eda ettikten sonra, Nasır ile birlikte abiasınm 
evine gittik. Kamera ile çektiklerimizi seyrettik. Onlara da bir kısmını kayıt ediverdtk. 
Bu arada bir taraftan çay ve kahve ikramı yaptılar. Bîr ara Zero'nun en büyük 
ağabeyi olan Mustafa geldi. 
Buradan karakola gelip akşam yemeğint yedik, Yatsı namaztnı ktlmak için de 
Nasır'ın evine gittik. Namazdan sonra sohbete başladık. Nasır da kardeşi Zero gibi 
motokrosçuydu. Bize kazandtğı kupaları göstererek anılarını anlattı. Saat 21.30 
sulannda da Nastr'ın evinden ayrılıp karakola geldik. Yatmadan evvel bi süre 
BBCyi dinledik. Saat 22.40 sulannda da yatatları serip yattık. 
4 Eklm 1992 Çarşamba: Sabah namazım yine camide eda ettik. Haber almak 



oayesiyle şehir merkezinde bulunan karargâha gittik. Buradan Travnik'de bulunan 
Müslim Snageye telefon ettirdtk. Bağlantı kurulunca da biztm buradan alıntp Travnik'e 
göfijrulebilmemiz için gereken girişimleri yapmalarını rica ettik. 
Novi Travnik'de bulunan boşnak askerierin içerisinde bizimle candan ilgilenen Zero'nun 
ağabeyi Nasır'dan başka tek asker Fuat Zalmoviç'di. Osman'ın, ispanyollara benzediği 
için Gonzales lakabını taktığı asker de bize çok yakınlık gsteriyordu. Diğer 
askerlerinhemenhemenhepsıbuzgibi davranıyortardı. Akşam namazı içtn camiye gittik. 
Namazdan sonra camiden çtkarken camrye gelen iki küçük dostumuz Amir ve Samir 
kardeşler anne ve babalartnın bizi kahve ıçmeye davet ettiklerini söylediler. bunun 
üzerine hepimiz bu şirin iki çocuğun evine gittik. Babalannın isminin Süleyman, 
annelerinin ise Rasema isimferini tanışırken ögrendik. Kahvelerimizi yudumlarken bir 
taraftan da sohbet ediyorduk. Rasema hanım bize börek yapmak için çok ısrar edince 
kendisini kıramadık. Rasema bir taraftan börek yapıyor bir taraftan da bizimle sohbet 
ediyordu. Süleyman beyin ısrarıyla hep binikte koro halinde bildiğimiz ilahileri okuduk. 
ilahileri müteakiip Osman-ismaîl ve ben marşlar söyledik. Bu arada bir komşuları bizi 
ziyaree gelmişti. Marşlardan sonra Osman, Ismail ve ben Kuran okuduk. Ben Yasin 
okuduktan sonra uzun bir dua ettim. Dua içerisinde bu ailenin geçmişierini de 
zikretmiştim. Rasema hanım börekleri bize ikram etfikten sonra geçmişleri için Yasin 
okumamızı rica etti. Ben de 
biraz önce bunu yaptığımız söytedim. Kendisi bize çok teşekkür etti. Bu arada bizi 
ziyarete gelen komşuları kendilerinde de bir kahve içmemiz için ısrar etti. Bayan 
Rasema ve Süieyman Beyte teşekkür ederek, komşularının evine geçtik. 
Kahvelerimizi İçtikten sonra, karakola gitmek üzere vedaiaştık. 
Karakola ulaştıgımızda askerier bizi bekliyorlarmış. Bize ifahi söylememizi ısrar 
ediyorlardı. Koro halinde yyaaklaşık bir saat kadar iiahii ve marş soyfedik. En 
sonunda da kuran okuyup dua ettik. Saat 23.20 de de yattık. 
5 Eklm 1992 Perşembe: Sabah namazı için camiye g'ıttiğimizde, her zaman 
ofduğu gibi biz yine imam Tevfik Begoviç*den önce gelmiştik. Biraz sonra da imam 
§eldî. Namazı kıldık. abah yemeğinden sonra Nasır Kriniç'in (Zero'nun ağabeyi) evine 
gidip, hepimiz banyo yaptık. Daha önce bu hususta Nasır bize ısrar etmişti. Ev sahibi 
Nasır, hepımizin kirii efbiselerini alıp otomatik makinaya atarak yıkattı. Burada bizimle 
en çok ilgifenen askerierden birisi Fuat Zaimoviç idi. Çok cana yakın birisi olan Fuat, 
sanşın tipik bir Bosnalıydı. Fuat, Novi Travnik ilk gelirken kenar mahallelerinde bulunan 
ve bahçesinde kısa bir müddet mola vediğimiz silah fabrikası hakkında bize ayrıntılı 
bilgiler verdi. 
Avrupanın sayılı silah fabrikalarından biris diye söze başladı Fuat. Çeşitli tiplerde 
havan topunun üretildiği fabrikanın en önemli silahı kamyonlar üzerine monte 
edilebilen ve 32 tane kısa menzifli füze atabilen roketler olduğunu belirtti. Fabrika 
Hırvatlaria Müsfümanlann ortaklıöında işletilmekteymiş. Şu andaki çatışmalar ve 
işçilrin ücretterini vecemediklerincfen dolayı 20 gündür üretimin yapılmadığını; halen 4 
tane son sistem, kamyon ve jip üzerine monte edilebilen bu roketlerden hazır 
olduğunu, Hırvatlar veya müslümanlar kim parasını verirse bu silahları alabileceğini 
söytemesi en ifginç sözüydü. ikinci ilginc cümleesiyse; Hırvatlar'ın, yirmi gün önce 
başlayan çatışmalarda, bu fabrikanın bulunduğu mıntıkayı ele geçirmek için, var 
güçteriyte saldırdıklannı; fakat müsfümanların kahramanca direnerek, burasını 
savundukfanydı. Fabrika hakkında dikkatimi çeken bir diğer nokta da; üretimi yapılan 
bu son sistem roketlerin mermilerinin, bu fabrikada üretılmemesi. Eskİ Yugoslavya 
döneminde kurulan bu fabrika, o zamanki yönetimin stratejisi gereği, roketlerin 
mermilerinin Sırbistan topraklannda bulunan bir fabrikada üretilmesidir. Sırbistan'ın 
haricinde ise sadece italya'da bir fabrikada bu mermiler üretiliyormuş. Yatsı namazını 
eda etmek için camiye aittigimizde biraz hayret ettik. Çünkü her zamankinden fazla 



cemaat ve üstelik enceklerden daha çok kadınlar bulunuyordu. Erkekleryaklaşıkon kişi 
kadınlarda 15 civarındaydı. Zero'nun babası sanğını sarmış, keleşkofunuda omuzuna 
asmış bir vazryette camiye gelmişti. Namazdan sonra da hepimize tek tek sarıldı. 
Bizler de cemaatle musafana vaptık. Camdeki bu farlılık bu gecenin Cuma gecesi 
olmasıydı. Cemaatten öğrendigimize göre Perşembeyi Cuma*ya ve Pazar*ı 
Pazartesi'ye bağlayan geceter cemaat fazlalşıyor ve kadınlar da camiye namaza 
geliyorlarmış. Karakol Komutanımız Sabit Hayrlç gece-gündûz devamlı olarak atletsiz, 
sadece yelekle dolaşıyordu. Biz ise özellikle geceleri, hava bayağı soğuduğu için, 
parkasız dolaşamıyorduk. Bu akam komutanımızla saat 20.00 de derin bir sohbete 
başladık. Sohbetin başfannda "yann sabah saat 6-9 arasında Travnik'e bir minübüsle 
gönderileceğimizi söyledi. 
Komutan Safatt Haynç, Selami Yurdan'ın şehid olduğu operasyonda Bosna ordusu 
saflannda bulunmuş. Selami ise Müslim Snage'yte bırlikte operasyona katılmış. 
Müslim Snage*ye bağlı biriikler, Çetniklere ilk saldıran gurup. Selami de bu gurubun en 
önünde bulunuyormuş. Selami'nin Tekbir sesini kendisinin işittiğini söylüyordu. Sabit 
Hayriç, Yugoslavya'nın dağılma sürednin başladığı 1990 yılı öncesinde, 1988-89 
yıllannda; Irak hükümetı ite Yugoslavya'nın anlaşması şereği, buradaki Roket 
fabrikasının aynısını oraya yaptıklannı anlattı. Kendisi makına teknik aksamının 
montajı bölümünde teknisyen olarak çalışmış. Fabrika, Kerbela şehrinin 40 km. 
uzağında Feruca isimli yerleşim biıimineyapıfmış. 
Fabıika montajında Hırvat ve Sırplar çalışıyormuş. Diğerleıini Hınstiyan olduğu için Hz. 
Hasan ve Hüseyin'in türbelerine sokofmadığını, kendisi girmek istediğinde de izin 
vermediklerini fakat müslüman olduğunu söyleyip besmele çekip Fatina >     
okuyunca, izinverdikklerinihararetlibirşekildeanlatıyordu. 

4 "l 
Sabit Hayriç'e göre en çok yardım Suudi Arabistan, iran ve Türkiye'den geliyordu. 
iran'hlann bazı yiyecek maddeleri ihtiva eden çuvallar içerisinde silah yardımında 
bulundugunu, bunların bir kısmının yakalanmasına rağmen hemen hemen 
çoğunlugunun kendilerine ulaştığını anlatıyordu. 
Bizimle birlikte sohbette bulunan imam Tevfik Begoviç'in daveti üzerine, evine kahve 
içmeye gitök. Kahvelerimizi yudumlarken "Neden çocuk okut muyorsunuz?" sorumuza 
şöyle cevap verdi: "Yirmi gün önce başiayan çatışmalara kadar okutuyordum. 
Çatışmalarbaşlayınca, caminin bombardıma uğrası korkusundan dolayı tati! ettik. 
Henüz tekrar başlamadık. Hırvatlarla ortalık durulunca yeniden başlayacağız." 
Saat 23.00 gibi imamın evinden dönerken, tam karakolun çitlerine ulaşmıştık ki, kapıda 
nöbete gitmek üzere olan Gonzales göründü. ispanyollara benzedtâi için Osman 
tarafından bu lakap kendisine takılmıştı. Bizi görünce önce Allah-ü irkber diye bir tekbir 
getirdi. Arkasından bir elini kalbine götürürken, diğer eliyle de silahını yukarıya doğru 
kaldırarak kelime-i şehadet getirdi. Fatiha suresini de okuduktan sonrcrBu kafirlerden 
yaptıklarının hesabını soracağız" dedi. Kendisine yaldaştıgımızda ağzının içki 
koktuğunufarketfik. Ben kendisine içki içmenin iyi olmadıgmı hatırlattım. "Hava çok 
soğuk, nöbete gidiyorum üşümemek için bir kaç yudum Kanyak içtim" dedi. Kendisine 
biraz daha nasıhat ettik. En kısa zamanda içkiden vazgeçme sözü vererek nöbet 
mahalline doğru yollandı. 6 Ekim 1992: Sabah namazını kılmak için camiye 
gıttiğımizde imam efendi yine 
fslmemişti. Biraz bekledikten sonra geldı. Namazımızı kılıp karakola geri döndük. abah 
kahvaltısı için saat 8.30 da kalktık. Kahvaltımız süt ve balık konservesiydi. Biz kahvaltı 
yaparken bir kaç gündür olduğu gibi bu sabah da yanımıza gelen elli yaşlanndaki 
Kasım Kukiç birden içini döktü: "iki gündür ilahi dinlemek için buraya geliyorum, hiç 
ilahi söylemiyorsunuz !.." Halbuki daha önce bizden böyle bir talepte bulunmamıştı. 



Bizi evierine davet edenlerin, bazen istedikleri için, ilahiler söylemiştik. 
Kahvaltıdan sonra önce bir kaç tane ilahi daha sonra da bazı marşları söytedik. Kasım 
amca özellikle ilahi söylerken, biidigi kadarıyla bize eşiik etmeye çalışıyordu. Küçük 
konserimizi yemek duası yaparak bıtirdik. 
Saaat 9.40 sularında yanımıza muhafız olarak verdikleri Halit Tole ile birlikte, bizi 
Travnitfe gotürecek arabanın geleceği genel karargaha gittik. Saat 11.05 sularında bir 
minibüs geldi ve yola çıktık. 
Novi Travnilcin Travnik tarafındaki çıkışında evlerin yirmide biri yanmıştı. Muhafızımız 
Halit Tole bu evlerin nemen hemen hepsinin Hırvatlara ait olduğunu söyledi. Novi 
Travnik-Travnik arası 17 km. Saat 11.25 sularında Travnik'e ulaşük. önce Müslim 
Snage'nin buradaki merkezine gittik. Burada yanımıza bir asker verdiler ve biriikte 
Medrese dedikleri, OsmanTı döneminden kalma bir binaya gittik. Eşyalanmızı buraya 
indirdik. 
Travnik tipik bir Osmanlı kenti gibi. Mukimlerinin haricinde tipik bir Edime, Bursa şehri 
gibi. Savaştan önceki nufusu 200.000 olduğunu, şu anda hemen hemen yarı yarıya 
ındiğini söylediler. 
Cuma namazını yine Osmanlı döneminden kalma tarihi bir camide kıldık. Namazdan 
sonra benim istegim üzere hemen Şehid Selami Yurdan'ın mezarının bulunduğu AH 
Paşa CamiF ne gittik. SelamPnin mezan camininönünden geçen caddenin hemen 
yanında bulunan tarihi mezarlığın içindeydi. Ben mezann yanına ulaşınca hemen 
Yasin okumaya başladım. Arkadaşlanmın haricinde caddeden geçen insaniardan 
bazılan mezarlığın kenanndaki duvann dibinde dinlemeye başladıiar. Yasin okuduktan 
sonra uzun bir duayı, caddenin kenarında birikmiş olan otuz kişiye yakın bir kalabalıkla 
yaptık. Selamiyi ziyaret ettikten sonra, yaklaşık yirmi gün önce şehid olan Ahmet 
Demirer'in mezanna gittik. Şehrin biraz daha merkeziinde bulunan bir meydanı 
mezarlık hhaline oetirmişlerdi. Yaklaşık on tane şehid mezarı bulunuyordu. Bûtün bu 
ziyaretlerimizde oulunan ve Novi Travnikten bizimle birlikte gelen Emin bizi evine 
misafir etti. Bize kahve ikram etS. Emin'e teşkkür ederek ayrılıp Müslim Snage'nin 
bürosuna g'ıttik. Burada Travnik Emiri Ahmet Adiloviçte görüştük. Keendisinin bize 
sağladığı telefonla zenica'da bulunan arkadaşfanmızla görüştük. 
Arkadaşfarımız bizden bir ay gibi uzun bir zaman haber alamayınca, esir 
düştüğümüzü zannetmişler. 

Saat 16.55te Müslim Snage'nin yemekhanesine gidip yemek yedik. Cuma 

namazını kıldığtmız camide tanıştığımız ve Salih'in akrabalannın olduğunu tahmin 
ettiğmiz bir adres vermişlerdi. Bu adrese gittik. Gittiğimiz evde Salih'in abasının 
Amca oğuilarını bulduk. Salih'le biıiikte hepimiz çok sevinmiştik. Saat 23.30'a kadar 
sohbet ettik. Medrese'ye dönüp burada geceledik. 
7 Eklm 1992: Sabah namazını Medrese'de bulunan mescidde cemaatle kıldık. 
Saat 7.00 sularında yemekhaneye gittik. Yemekten sonra da Müslim Snage'nin 
yetkiiileriyle görüştük. Bize bir minibüs ve iki muhaftz tahsis ettiler. 
Muhafızlarımızın isimleri Muharrem ve Amir, şöförün ise Eşref idi. Saat 8.30'da yola 
koyulduk. Normal Travnik-Zenica (Zenisa) yolunda bir süre yol adıktan sonra, sol 
tarafa dağlann arasında talt bir yola saptık. Muhaftzlarımız ve Eşref bu yolun çok 
daha emniyetlt oducjunu söylediler. 
Taii yola girdikten bır müddet sonra, muhafız ve şöförümüzün isteği üzere Osman 
ve Ismail ılahi söylemeye başladılar. Daha sonra bir kaç tane marşı da koro haiinde 
söyledik. 
Yolumuzun üzerinde olduğu için şöförümüz Eşref'in köyündeki evine uğradık. ikisi 
kız ikisi erkek omak ûzere dört çocuğu vardı. Annesi ve hanımt, arabadan inip 
evlerinde birer kahve içmemiz için ısrar ettiler. Acelemiz olduöunu söyleyerek kabul 



etmedik. Eşref in hanımı birer bardak ayran getirdi. Bunlan içtikten sonra yola 
koyulduk. 
Saat 9.30 sularında Zenica'ya ulaştık. Müslim Snage'nin karargâh olarak kutlandığı 
ve savaştan önce Müzic Şkola (Müztk Okulu), şehir merkezinde dört katlı bir binaya 

vardık. 
Buradaki Türkiyeii arkadaşlarla buluştuk. Arkadaşlar bizlerin de yakalandığını 
zannediyorlarmış. Çünkü bizden bir gün sonra, Spl'ıtten yola çtkan arkadaşlarımız, 
Kiseljak (Kiselyak)ta Hırvatlar tarafından esir aiınmışlar. Müslim Snage'ntn 
girişimleriyle, onbeş gün kadar tutuklu kaldtktan sonra, serbest btrakılıp Split'e doğru 

geri gönderilmişler. 
Bu notiarımı öğle saat 12.00 sularında, Bosna Nehri'nin kenannda alıyorum. Nehir 
sanki yemyeşif bir tarla gibi önümde uzanıyor. Otuz metreyi geçen bir genişliği var. 
ûğle yemeğini müteakip Zero ile yarım saate yakın bir konuşmamız oTdu. Saat 
13.30 sulannda Vlsoko'ya gidecek otobüsle yola çıkacagız. 
Vlsoko'ya Karakuğular'ın merkezine ulaştığımızda saat 15.45 olmuştu. Komutan 
Hase Triç'in bir kaç gün sonra geleceğini ögrenince, moralim biraz bozuldu. 
Kara Kugular, Bosna Hersek Askeri BirliğTnden ayrı örgütlenmiş bir askeri kuruluş. 
Askerlerin hemen hemen hepsi, yirmi yaşın altındaydı. Sadace bir kaç ileri gelen 
kimse, yirrni-yirrni beş yaşları civarındaydı. Aralarında tek tük sakallı olanlanna 
rastlanıyordu. 
Komutan Hase Triç'in kesin olarak ne zaman geleceği belli ofmadığı içjn; bir iki gün 
sonra tekrar gelmek üzere, akşama doğru, Kara Kugular'ın karargahından aynlıp, 
Zenica'ya döndük. 
Ertesi günü Istanbul'a telefon açmak için, Müzik OkutUna çok yakın olan 
Postahaneye gittik. Şehirler arası ve milletler arası telefon etme imkanı kısıtlıydı. 
Bundan dolayı, erkenden buraya gelmiştik. bu rağmen yine de sırada, beş attı kişi 
vardı. Burada bulunan arkadaşlar, cephede savaştıklan için, kendilerine öncelik 
tanındığını, bu hakkı kullandırabileceklerini söylediler. Ben bu teklifı kabut etmeyip, 
sıraya girdim. Sıraya girdiğimizde saat 6.45U Saat 10.35 sulannda sıramız geldi 
ve önce evdekilerle sonra da gazetedeki arkadaşlarta konuştuk. Evdekiler ve 
gazetedeki arkadaşlar, bizden uzun süredir haber alamadıkları içjn, çok 
meraklanmışlardı. 
Postahanedeki işimiz bittikten sonra, video kasetimiz bittiği için, şehirde kaset 
aramaya başladık. Bize lazım olan kaseti bulamadık fakat WHS iki kaset alıp, bizim 
küçük kasetteki kayıtlanmızı bunlara aktardık. Böylece, aktarma yaptığımız küçük 
kasetterimiz'ın ûzenne, yeni görüntü çekebilecektik. 
Akşama doğru, Türkiye'den şelen ve burada savaşan gönüllülerin kaldığı Amauti 
Köyü'ne gitbk. Gece buradakı arkadaşlarta uzun uzun sohbet ettik. 
birkaç kışıden de biri idim. Ne bileyim, yüce Allah'ın (cc) takdiri demekten öteye bir şey 
söyleyemeyeceğim. Rabbilalemin, o kardeşlmize rahmet eylesin. inşaallah şehittir. 
Ben ise, bir müsîümanın ölümüne sebep olduğum ve bu ölüme iştirak ettiğim için, 
gerçekten çok pişmanım. Çektiğim vicdan azabının tarifi mümkün değildir. 
Keşke bu düzenin mahkemeleri bizi yargılamasa idi. Keşke bu mahkemelerde hesap 
vermek mecburiyetinde kalmasa idik. Ama olmadı. Neticede yargılandık ve kulların 
verdiği cezayı bitirdik. 
Kardeşler, bu acı hadise bize ders olsun. Lakin ben yine de islam'ın bana 
uygulayacağı her türlü ceza ve müeyyideye razıyım. Fakat bu mevzu müslüman 
cemaatin arasında sebep olmasın artık. Allah (cc) cümlemizin sonun hayır eytesin. 
Vesselam. Ali Bilir özel Tip Cezaevi /G.Antep 
Metin Yüksel'in şehadetinden sonraki günlerde, ülkücü camianın belli bir kesimi 



ısrarla, 
Metin Yüksel'i kendilerinin vurmadığını, rejimin ajanlarınca vurduruldugunu, İleri 
sürmekteydiler. 
Metin Yuksel'i en yakından tanıyan bir kimse olarak O'na olan sevgîmîz, vefamız, 
aşkımız bizimle mezara kadar gidecektir. Şuna inanıyoruz ki, Metin Yüksel son dönem 
Türkiye Müslümanlan'nın yetiştırdiği en yiğit, en cesur, en fedakâr, en samimi 
müslümanlardan birisi(ve belkide birincisi)dir. 
Bu yazımızı, Çeçen Müslümanlarının dillere destan direnişini yerinde görüp, Türkiye 
kamuoyuna aktarmak içı'n, Çeçenistan'a 2. gidişimizde yakalandıgımız Rus Askerleri 
tarafındantıkıldığımız Mohaçkale Zindanında, kalemealdığımbirvetekşiirimle 
noktalamak istiyorum: 
ÖZLEMLER ve BEKLEYİŞ Günlerdir beklerken biz avukatı Bu gün geldi FSB'nin 4 
Şubat'ı Kafirlerin varsa bir hesabı Vardır elbet, Allah* ın da bir hesabı x        x        
x       x        x        x Sizin, hayr bildikleriniz, şerr Şerr bildikleriniz, hayr diyor, 
Bakara ikiyüz onaltı Diyerek daldım hayale; Abdullah'ı, Metin'i Rabia'yı, Sümeyye'yi ve 
hanımı x        x        x       x        x        x        x Derken, Allah'ın manevi 
bir tokadı Birden hatırlattı: Metin Yüksel ve 23 Şubat'ı Şehadet günüydü, Irkçıiarın 
katlettiği Metin Yüksel'in Hiç unutur muyum? Metin Yüksel'in Şehadet Günü 23 Şubaf ı 
xxxxxxxx Cesur mu cesur, Yiğit mi yiğit bir evlâttı Karlar O'nu 23 Şubafta kucaklamıştı 
Nasib oldu O'na, özlediği Allah Yolunda Şehadeti ûylesine bir özleyiş ki, tüm 
arkadaşları şahitti xxxxxxxx Düşünerek, Allah'ın müslümanlara nimeti; Şehadeti 
Dtyorum, elbet bu çektiklerimizin de vardır bir mükâfaatı Bekiiyoruz özemie, en büyük 
mükâfaat: ŞEHADETİ.... 
Mohaçkale Cezaevi - Dağıstan SELAM GAZETESI : 7-13 Mart 1999 Sayı:379. 
Sayfa:3 ŞEHİD METİN'İ ANARKEN Nureddin Şirin 
Seiam'ın önceki sayısında, islam inkılabt'mn 20. zafer yıldönümüne ilişkin yazdıgımız 
bir yazıda; heyecanlanmızın daha dün gibi olduğunu, yîrmi yıi öncesinde taşıdıgımız 
duygu ve coşkunun, azalmaksızın aynen devam ettiğini belırtmiştik. 
Arkadaşlarımız bizden bir ay gibi uzun bir zaman haber alamayınca, esir 
düştüğümüzü zannetmişler. 
Saat 16.55te Müslim Snage'nin yemekhanesine gidip yemek yedik. Cuma 
namazını kıldığımız camide tanıştığımız ve Salih'in akrabalarının oldugunu tahmin 
ettiğmiz bir adres vermişlerdi. Bu adrese gittik. Gittiğimiz evde Salih'in abasının 
Amca oğullannı bulduk. Salih'le birlikte hepimiz çok sevinmiştik. Saat 23.30'a kadar 
sohbet ettik. Medrese'ye dönüp burada geceledik. 
7 Eklm 1992: Sabah namazını Medrese'de bulunan mescidde cemaatle kıldık. 
Saat 7.00 sularında yemekhaneye gittik. Yemekten sonra da Müslim Snage'nin 
yetkilileriyle görüştük. Bize bir minibüs ve iki muhafız tahsis ettiler. 
Muhafızlarımızın isimleri Muharrem ve Amir, şöförün ise Eşref idi. Saat 8.30'da yola 
koyulduk. Normal Travnik-Zenica (Zenisa) yolunda bir süre yol adıktan sonra, sol 
tarafa dağlann arasında tali bir yola saptık. Muhafızlarımız ve Eşref bu yolun çok 
daha emniyetli oduçjunu söylediler. 
Tali yola girdikten bır müddet sonra, muhafız ve şöförümüzün isteği üzere Osman 
ve ismail ilahi söylemeye başladılar. Daha sonra bir kaç tane marşı da koro halinde 
söyledik. 
Yolumuzun üzerinde olduğu için şöförümüz Eşref'in köyündeki evine uğradık. ikisi 
kız ikisi erkek omak üzere dört çocuğu vardı. Annesi ve hanımı, arabadan inip 
evlerinde birer kahve içmemiz 'ıçin ısrar ettiler. Acelemiz oldugunu soyteyerek kabul 
etmedik. Eşrefin hanımı birer bardak ayran getirdi. Bunları içtikten sonra yola 

koyulduk. 



Saat 9.30 sularında Zenica*ya ulaştık. Müslim Snage'nin karargâh olarak kullandığı 
ve savaştan önce Müzic Şkola (Müzik Okulu), şehir merkezinde dört katlı bir binaya 

vardık. 
Buradaki Türkiyeli arkadaşlarla buluştuk. Arkadaşlar bizlerin de yakalandıgını 
zannediyorjarmış. Çünkü bizden bir gün sonra, Splitten yola çıkan arkadaşlarımız, 
Kiseljak (Kiselyak)ta Hırvatlar tarafından esir alınmışlar. Müslim Snage'nin 
girişimleriyle, onbeş gün kadar tutuklu kaldıktan sonra, serbest bırakılıp Split'e doğru 
geri gönderilmişler. 
Bu notlanmı ögle saat 12.00 sularında, Bosna Nehri'nin kenarında alıyorum. Nehir 
sanki yemyeşifbir tarla gibi önümde uzanıyor. Otuz metreyi geçen bir genişliği var. 
ûğle yemeğini müteakip Zero ile yarım saate yakın bir konuşmamız oTdu. Saat 
13.30 sulannda Visoko'ya gidecek otobüsle yola çıkacağız. 
Visoko'ya Karakuğular'ın merkezine ulaştığımızda saat 15.45 olmuştu. Komutan 
Hase Triç'in bir kaç gün sonra geleceğini ögrenince, moralim biraz bozuldu. 
Kara Kugular, Bosna Hersek Askeri BirliğTnden ayrı örgütlenmiş bir askeri kuruluş. 
Askerlerin hemen hemen hepsi, yirmi yaşın altındaydı. Sadace bir kaç ileri gelen 
kimse, yirmr-yirmi beş yaşları civanndaydı. Aralannda tek tük sakallı olanlanna 
rastlanıyordu. 
Komutan Hase Tric'in kesin olarak ne zaman geleceöi belli olmadığı içjn; bir iki gün 
sonra tekrar gelmek ûzere, akşama doğru, Kara Kugular'ın karargahından aynlıp, 
Zenica'ya döndük. 
Ertesi günü istanbul'a telefon açmak için, Müzik Okulu'na çok yakın olan 
Postahaneyegittik. Şehirlerarası ve milletler arası telefon etme imkanı kısıtlıydı. 
Bundan dolayı, erkenden buraya gelmiştik. bu rağmen yine de sırada, beş aftı kişi 
vardı. Burada bulunan arkadaşlar, cephede savaştiklan İçin, kendilerine öncelik 
tanındığını, bu hakkı kullandırabileceklerini söylediler. Ben bu teklifi kabul etmeyip, 
sıraya girdim. Sıraya girdiğimizde saat 6.45ti. Saat 10.35 sularında sıramız geldi 
ve önce evdekiierie sonra da gazetedeki arkadaşlarla konuştuk. Evdekiler ve 
gazetedeki arkadaşlar, bizden uzun süredir haber alamadıklan içjn, çok 
meraklanmışlardı. 
Postahanedeki işimiz bitdkten sonra, video kasetimiz bittiği içjn, şehirde kaset 
aramaya başladık. Bize lazım olan kaseti bufamadık fakat WHS iki kaset alıp, bizim 
küçük kasettekl kayıtlanmızı bunlara aktardık. Böylece, aktarma yaptığımız küçük 
kaseOerim'ızin üzerine, yeni göruntü çekebilecektik. 
Akşama doâru, Türkiye'den gelen ve burada savaşan gönüllülerin kaldığı Arnauti 
Köyü'ne gittık. Gece buradakı arkadaşlarla uzun uzun sohbet ettik. 

Sabahleyin, köydeki gönüllü arkadaşlarla vedalaşıp, Zenicaya döndük. 
Bizi Gorni Vakufa kaoar jjetiren şöför Yusuf Babfç'in yazıhanesine gittik. 
Kendisinin 

ertesi günü geleceğini soylediler. Ertesi günü geleceğımizi söyleyip kartımızı 

bıraktıR. öğieden sonra da Müsllm Snage'nin Emir Muavini ve Askeri 
Operasyon 

sorumlusu Halil Birzina ile iki saate yakın bir sohbet ettik. 
Ilkindin sırasında Zenica pazannı dolaştık. Pazarda yiyecek ve içecekler, savaş 

şartlarına göre bol diyecek kadar vardı. Hele et ve et mamüllerinin satıldığı, 
büyük 

bir kapalı salonda, istemediğiniz kadar bolluk gozü çarpıyordu. Et ve et 
mamülleri 
ucuz sayılabilirdi. 



Akşam yemeği için arkadaşlar bizi bir köfte salonuna götürdüler. Buradaki 
görevliler 
bize çok hürmet ettiler. Arkadaşlanmızla iyi birdostluk kurdukları bu hürmetten 

anlaşılıyordu. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tevhid Dergisl 1992 Araiık 36. Sayı Sayfa 61: 
BOSNA HERSEK EMPERYAÜZME DIRENİYOR 

"Dünyadaki müslümanlann gözünü rahmetli imam Humeyni açmıştı. Buradaki 
müslümanlann da gözünü bu savaş açtı." 
Mehmet Ali TEKÎN- Bosna 

Müslümanların Avrupa'daki temsilcileri ofan Boşnakların yaşadıgı Bosna 

Hersekte şu gunlerde yaşananlar; tarih boyunca kafirler ile müslümanlar 
arasında 

cereyan edelerden, hiç bir förkı yoktur. 
1980 yılına kadar Kominizmi temsil eden Doğu Emperyalizmi ve Kapjtalizmi 
temsil 
eden Batı Emperyalizmi; halkı müslüman o/an ülkeleri daha rahat sömüre 
bilmek için, 
ortak sömürü pJanlan uygulamışJardir. 
1980'li yıllara kadar, dogu ve batı olarak iki başlı gibi gözüken emperyalizm; bu 
gün 

Yeni Diinya Düzeni adı altında, Büyük Şeytan Amerika tarafından tek merkezli 
olarak, dünyayı sömürmektedir. 
Bosna Hersek Tarihine Kısa Bir Bakış: Doğusunda ve Güney dogusunda 
Sırbistan 

ve Karadağ, Kuzeyinde ve Batısında Hırvat/istan'ın yer aldığı Bosna Hersek, 
dağltk bir araziden ofuşmaktadır. 
Yüz ölçümü 51.129 km2 olan Bosna Hersek'in Adriyatik Denizi'nde 20 km. 
kadar 
bir sahıli olmasına raömen limanı yoktur. Topraklarımn %50 s' ekilebilir arazidir< 

bunların verimli olan Kismı daha çok kuzey bölgesinde yer alır. 
Bosna Hersek'in nufusu 4,523.000 cfl'r. Başkenti Saraybosna (Sarajova)'dır. 
Başkentin nufusu 525.980 dir, Saraybosna'nın nufusunun % 50 si müslüman, 
%7 

Hırvat, % 28 Sırp, % 15'i de diğer ırklardan müteşekkildir.önemli şehirleri 
ZENICA 

%60'ı müslüman %20'si Hırvat %20'si Sırp olan 145.577 kişilik nüfusa sahiptir. 
BANJA LUKA 195.139 kişidir.%20müsluman %20 Hırvat %60 Sırptır.MOSTAR 

126.067 kişidir.%41 musiüman.%39 Hırvat %20Sıro,tır.TUZLA 131.861 

kişidir.%60 Müslüman %25 Hırvat %15 Sırptır.DOBAJ 102.546 kişidir.%45 

Müslüman %15 Hırvat %40 Sırptır.VISOKO 46.130 kişidir.%76 Müslüman %8 

Hırvat %14 Sırp'tır. VITEZ 27.728 %45 Müslüman %48 Hırvat 
%7Sırptır.TRA VNIK 70.402 kişidir.%48 Müslüman %40 Hırvat %12 Sırp'tır. 
Başkent Saraybosna islami küftür merkezferinin çoğunu bünyesinde 

barındırır.Tarihde ve günümüzde islami Küftürüne hizmet veren medreselerle 

doludur.Eski Yugoslavya Müslümanlannın Başmüftüsü.Katolik'lerinin 

Başpiskoposu.Ortadokslarının Metropoliti ve makamlan'nın Saraybosna'da 



ofması 
bu şehrin bir başka özelfiğidir. 
Hırvat,Slav veAvar karışımı bir ırkolan Boşnafdar 10.Yüzyırda Hristiyanfığın 

Bogomil Mezhebine baglıydılar.Diyer Hristiyanlık Mezheplerinden başlıca 

aynca/ıklan Teslisl kabuîetmeleridirTeslis veHzJsa'nın Tannnın oğfu olduğunu 

kabul etmeyen bfr inanışa sahfp oldukfarı için uzun yıflar boyu çevrede ki cfı'ğer 
Hristiyanfann baskıianna mağruz kalmışlarc/ir. 
Tek tanrıca bir inanışa sahip olmafanndan doiayı Miladi 1400-1500'lü yıflara 

Boşnakfann çoğu kofayiıkfa.Osmanlıfann da etkfeiyie isfami dinini kabui 
ettiter.Mıfadi 
15001ü yılfarda Anadofunun Bosna-Hersek'egefen Dervfşlerin etkisfyfe 

Nakşibendilik.lvtevfevifik ve Rufailik gibi Tarikaoar.Boşnakiar arasında çok nızıı 
Dir 
şekilde yayıIdı.Boşnakların kendi kültürleriyle Osmanlı islam kültürünün karışımından 
yeni bir kültür doğmuştur. 
Boşnaklaklar Sılav Hırvat ve Avar kanşımı bir ırk olmalanna rağmen bugün Avrupa'da 
ve Batı dünyasında Boşnak deniiince Müslümanlık kasdedilmekte ve 
anlaşılmaktadır.Bunu özellikle bugün Sırp'lar dillendirmektedirler.Boşnak dent'lince ırk 
anlaşılması gerekirken bu tür propagandalaryüzünden islamlık anlaşılmaktadır. Miladi 
18701ı yıllara kadar Osmanlının idaresi altında Bosna-Hersek vilayeti olarak yer alan 
Bosna 1877-78 yıllarında meydana gelen Osmanlı-Rus savaşından sonra imzalanan 
Beriin Anlaşmasıyla.resmenOsmanlı Devletine bağlı kalmasına rağmen denetim olarak 
Avusturya-Macaristan imparatoriuğuna bırakıldı. 7 Ekim 1908 yılında da kararnameyle 
Avusturya-Macaristan imparatorluğu Bosna'yı ilhak ettiğini ilan etti. 
28 Haziran 1914'de Avusturya Arşidükü (Valiahtı) Frans Ferdinancfın Saraybosna'da 
bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmesi 1 .Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep oldu. 
Bosna-Hersek 26 Ekim 1918'de Sırp-Hırvat ve Sloven Krallılığının bir parçası olarak 
Sırbistan'la birleştirildi. 
Yugoslavya LDünya savaşı'ndan sonra Avusturya-Macaristan imparatoriuğundan 
birçok yerier alarak buyüdü.Yugoslavya adını alan yeni birieşik kraılığın 2.Dünya 
savaşı'na kadar süren devri.iç kanşıkhklar özellikle Sırplar ve Hırvatlar arasında ki 
geçimsizlikler içtnde geçti. 
1941 yılında Alman ordusu, savaş ilan etmeden bütün Sırbistan'ı, italyan ordusu da 
Slovenya ve Dalmaçya kıyılanyla Karadağ'ı işgal etti. Savaş boyunca Yugoslavya'da 
Almanlar'a karşı büyük çapta mukavemet gelişti. Mukavemet ordusunun başında Kral 
taraftarı olan Mihailoviç adlı bir subay vardı.Savaşın sortarına doğru Ruslar da işe 
karıştılar. Ve ingiliz-Rus yardımlarıyla Josep Broz Tito 1944yılındaBelgrad'ı 
Almanlar'dan geri aldı. ve hakimiyeti eline geçirdi. Tito, önceleri Kralalar vediğer 
partilerle biriikle Demokrat bir yönetim kurdu. 29 Kasım 1945'te Sovyet Anayasası'nın 
bir kopyası olan anayasayı yürürlüğe koyarak tek parti dönemini başlattı. 
Tek parti yönetimi devrinde Tito, müslümanlara karşı çok sinsi bir politika güttü. 
1945-1960 yılları arasında Yugoslavya'yı imar etme ve yol yapımı için bütün Yugoslav 
Halklarını özveriye davet etti. Bu yol yapım şantiyeleri bütün Yugoslavya'da yaygın idi. 
Buralarda çalışan, özel seçilmiş ve gönüüülerden oluşan Hırvat, Sırp kadın ve kızlan 
vasıtasıyla, müslüman gençlerin ahlakını ifsat ettiler. Bu şantiyelerin bulunduklan 
yerlerde kurmuş olduklan birahane ve diskolarda, müslüman gençierinin nefislerine 
hoş gelecek ve onları ifsad edecek her türiü imkânı hazıriadılar. Bu ve benzer olayları 
Gorni Vakıfda yaşayan, 13 yaşında Medresede okurken gözaltına alınıp, hapsedilen 
ve daha sonra medresede okumasına izin verilmeyen Fahrlya Hacıabdiç anlatırken; 



1981'de Yozgatlı yaşlı bir müslümanı, Yerköy Müftüsü Ahmet muti Güneşer ağabey ile 
üsküdafda ziyarete gittiğimizde bize başından geçen bir olayı anlatması hatınma geldi. 
Nurani yüzlü Yozgaflı bu yaşlı müslüman 1930'lu yıllarda Yerkö/de bir devfet 
dairesinde odacı olarak çalışıyormuş. O yıllarda Ankara'dan, devlet dairelerinde 
çalışanlara, hafta sonlarında düzenlenecek olan baloiara, hanımlan ile biriikte katılma 
zorunlulugu oetiren bir genelge gönderilmiş. Bu geneJge ile devlet dairelerinde çalışan 
tümTnsanlar, o yerleşim biriminin en büyük müıki amirinin riyasetinde düzenlenecek 
olan balolara hanımlan ile katılma mecburiyeti getirlmiş. Bu odaa müslüman, Yerköyün 
o zamanki baştabibi ile olan dostiuğuna binaen ondan rapor istiyor ve alıyor. Bu 
odacmın dayısı da başka bir devfet dairesinde çahşıyormuş. O böyle bir belge 
alamadığı için, istemeye istemeye baloya, hanımı ile katılıyor. Sadece masada 
oturuyor ve hiç bir eğlenceye iştirak etmryor. bu arada oradakilerden birisi bunun 
masasına gelip, hanımını dansa kaldırmak istiyor.S bu müsaade etmiyor. Aralarında 
münakaşa başlıyor. istemeye istemeye bu baloya gelen dayısı, dayanamayıp, yanında 
bulunan tabancasını çeker. Hanımını zorfadansa kaldırmak isteyen kımseyi vuruyor. 
Ve oraakta öldürüyor. 
Tağutlar her yerde müslümanlann ahlakını ifsat edip dinlerinden soğutmak için; *>     
bazen insanın nefsine hoş gelen tuzaklar hazırlamışlar, bazen de zor kullanmişlardır. 
Türkiye'de laikler de, 1930'lu yıllarda müslüman halkımızı dininden soğutmak için çok 
çeşitli tuzaklar hazırlamışiardı. Bu tür tuzaklar onlann İstediği oranda 
uzaklaştırmayınca, müslümanlara karşı zor kullanmaya başladılar. 1925'lerden 
1950'lere kadar yumuşak (bazı istisnalar hariç) taktik aüden Türkiye'li laikleri izleyen 
Tito, 1945-1960 yılları arasında Müslüman Boşnakiar'ı dinlehnden soğutmak için 
önceleri yumuşak bir taktik güttü. Bu taktiğin, istediği oranda müslümanlan ifsad 
etmediğini görünce, müslümanlara karşı yogun bir zulum kampanyası açtı. 
Müslümanların önde gelen alimlerini ve insarifarını işkencelere tabi tuttu, ömür boyu 
hapis cezalanna çarpbrdı. Tıpkı Türkiye'li laiklerin 1935-1940 li yıllarda Türkiye 
müslümanlarına uyguladıklan zulüm gibi. Bildiğiniz gjbi bu yıllarda Türkiyeli 
müslümanlann Kuran-ı Kerirrîi okuyup öğrenme özgürlüğü kaldırılmıştı. Ezanı da 
Türkçeleştirmişterdi. 
Tağutlar her yerde birbirlerini taklit ediyoriar dedik. bu taklit öylesine ileriemişki, Bosna 
Hersekte gezdiğimiz 7 vilayet ve çeşitli yerlerde gördüğümüz tablo resimlerde Mareşal 
Josef Broz Tito'nun pozları Atatürk ve ismet inönü'nün resimlerindeki pozlarının 
aynısıydı. 
1980 Yılında Mareşal Tito'nun ölümünden sonra Yugoslavya parçalanmanın 
sinyallerini vermeye başladı. 1980'li yılların ortalarında doğu blokundaki çözülmeler, 
1991 yılında Yugoslavya'da kendinı gösterdi. 1991 yılında, Yugoslavya Anayasası'na 
çjöre devfet başkanlığının; Federasyonu oluşturan 6 cumhuriyetten biri olan 
Hırvatıstarfageçmesi gerekirken; Sırbistan, bunu engelledi. Ve Yugoslavya'nın 
mirasına tek başına sahip çıktı. bunun üzerine Slovenya ve Hırvatistan 
bağımsızlıklannı ilan ettiler. Sırbistan bunu kabul etmedi ve önce Slovenyaya sonra da 
Hırvatistarfa saldırdı. Bilhassa Hırvatistarîın Vukcvar şehrinde onbinlerce Hırvaf ı 
vahşice katlettiler. Osıjek, Dubrovnik şehirlerini büyük bombardımana tabi tuttular. 
Sırplartn bu vahşiyana saldırılanna AT ve Almanya hemen karşı çıktı. Sırbistarfa karşı 
yoğun bir kampanya başlattılar ve çatışmaları durdurdular. 
Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde 1990 yılı sonlannda yapılan seçimleri Aliya izzet 
Begovlç'in lideri olduğu SDA (Demokratik Eylem Partisi) kazandı. Ve Aliya izzet 
Begoviç devlet başkanı seçildi. Mart 1992 'de yapılan bir referandumla da Bosna 
Hersek Cumhuriyeti, bağımsızlığını ilanetti. Bu referandumu Bosna Hersekte yaşayan 
Sırplar boykot etmişlerdi. 
Bosna Hersek'te yaşayan Sırpiar'ın lideri Radovan Karadziç, müslümanlann . aleyhine 



yoğun bir kampanya başlattı ve Sırbistarfın elinde bulunan Federal Ordunun da 
desteğini alarak silahlı saldın ve katiamlara başladılar. 1948'li yıllarda Deır Yasir, 
1980'li yıllarda da Sabra ve Şatilla'da, Tel Zaatafda israil'in işlemiş olduğu katliamlara 
rahmet okutan bir katliam yaşanıyor Bosna Hersek'te. Sırplar bütün bu katliamlarını 
gözardı etmek için Avrupalı ve Amerikalı Efendilerine çeştli medyalar vasıtasıyla, 
sürekli olarak şu mesajı veriyor: "Avrupa'da, israll karşıtı blr Islam Devletl'nln 
oluşmasını Istemlyorsanız; blze, Bosna Hersekte^kl askerl yaptınmianmıza 
yardımcı olunuz, en azından engel olmayınız." 
Zenica (Zenisa)'daki Müslim Snage (Müslüman Kuvvetler) karşılaştığımız bir 
müslüman dört ay kadar önce Sırplar'a esir düşmüş. Esir değişimi vasıtasıyla 
kurtulmuş. Orada kendisinin ve diğer esirierin gördüaü işkenceleri anlatmasını 
istendoiğinde, anlatırken, her defasında bayılmış. öğrendiğimize göre bu müslümanın 
gözleri önünde altı tane arkadaşını canlı canlı testere ile boğazlarından kesmrşler. 
Kendisine her soruşta, bu arnn dehşetini yaşadığı için, bayılıyormuş. Mareşal Josep 
Broz Tıto müslümanları islam dininin prensiplerini yenne getirmekten engellemeyi 
büyük oranda başarabilmişti. Fakat, islam'ı onlann katplerinden söküp atamamıştı. 
Bosna Hersekte şyaşayan müslümanların, ancak kalplerinde koruyabildikleri islam 
sevgisi bu günlerde yeşerip filizlenmeye ve hatta islam ümmetine fedakarlık örnekleri 
sunmaya başladı. Bu fedakarlık timsallerinden birisi de Rasema Oruçeviç. Bu bacımız 
Saraybosna yakınlarında 24.000 nufuslu %62'si müslüman olan Hadzîci isimli bir 
kasabadan. Agustos 92 başlannda Sırplar'ın yoğun saldınlanna maruz kalmışlar. 
Armesini, babasını, ve çocuklanm Sırplar vahşi bir şekilde katletmişler. Kendisi de 
savaşarak kasabasını terketmek mecburiyetinde 
kalmış ve Gomi Vakuf şehrindeki Müslüman milisleıin komutanlarından birisi olan 
Prijiç Hanefija'nın bihiğine katılmış. bu komutanın bihiğiyle beraber, Sırplar'ın 
Saraybosna kuşatmasanı yarmak için yapılan savaşlara katılmış ve büyük yararlılıklar 
gostermiş. 
Rostova Kasabası'nın bir köyü olan Seona'da karşılaştığımız ismet ve Fazıl Husiç 
kardeşler daha önce Almanya'da çalışıyorlarmış. Sırplar Bosna Hersek'e saldırınca 
annesine babasına ve kızkardeşlerine Almanya'da bırakıp kendileri dönmüşler ve 
köyierine yapılan Sırp saldrılanna karşı, kardeşlerinin yanında yiğitçe savaşıyorlar. 
Faziıl sol elinin baş, orta ve işaret parmaklannı küçüklügünde bir kaza sonucu 
kaybetmiş. Fakat köylerinin savunmasında O da yerini almış. Ağabeyi ismet 
Saraybosnaya Sırp kuşatmasını yarmak için bu bölgeden giden gönüllülerte iki defa 
gicüp savaşa katılmış. 
islam ümmeti Bosna Hersek'te yeni bir cephede mücadele vermektedir. bizler 
sorumluluk sahibi müslümanlar olarak bu cephede bize düşen görev ise en iyi bir 
şekilde başarmak mecburiyetindeyiz. bizler hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine 
getirebilmemiz için birbiheimize can-ü gönülden destek vermeliyız. Güçleri yetenler 
fiilen cephede yerierini almalıdırlar. Güçleri yetmeyenler de cephede yer alan İslam 
ümmeti'nin yiğitlerini donatmalıdıriar. Enfai Suresi 60. Ayet-i Kerimede Allah (cc) 
mealen şöyle buyurmaktadır: "Ey inananiar oniara karşı gücünüzün yettlği kadar 
kuvvet ve beslll atlar hazırlayın. Bununia Allah (cc)'ın düşmanı sizln düşmanınız 
ve bunlann dışında sizin blimeyip Ailah'ın blldlğl diğer düşmanlan korkutup 
caydırasınız. Allah yoiunda her ne Infak ederseniz. slze eksikslz olarak ödenir ve 
slz haksızlığa uğratılmazsınız." Yazımızı Gomi Vakufdaki evinde bizi ağıriayan; 
Adapazarı, Eskişehir, izmir ve istanbuTda akrabalannın da bulunduğunu söyleyen 
Abidin Tuluk isimli bir öğretmenin güzel bir sözüyle bitirelim: "Dünyadakl 
müslümanların gözünü rahmetli imam Humyni açmıştı. buradakf müsiümanlann 
da gözünü bu savaş açtı." 
HUCCETÜL İSLAM MUHAMMED ARAKİ: 



Burada bulunan iranlı Kardeşleriniz, savaş teaübeierini sizlere öğretmek için 
emirlerinize amadedirler. Hatta biz, islam ülkelerine müstakil bir 'lslam Ordusu" 
kurmak için teklifte bulunduk. inşaallah bu ordu teşkil edilirse, sizlerin emrine amade 
olacaktır.* 
islam Cumhurlyetl'nln temsllclsi oiarak Bosna Hersek islamf Direniş 
cephesine giden Hüccetül islam Muhammed Arakl'nln 10 Kasım 1992 
tarlhlnde, Zenlca'da Müslüman Kuvvetier askerlerine hltaben yaptığı 
konuşmayt sunuyoruz: 
Blsmliiahirrahmanirrahim 
Hamd ve şükür Allah'adır.HZ Muhammed (sav) ve Ehl-i Beyti'ne Salat-ü Selam 
oisun. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtüh. 
Allah (cc)'ü Teala Kitar>ı Kerimfnde şoyle buyurmakta: "Ey inananlarl Onlara 
karşı gücünüzün yettiâi kadar Aiiah'ın duşmanı, sizin düşmaniannızı ve 
buniann dışında Ailatrın biiip sizin biimeatkierlnizl yıidırmak ûzere, kuvvet 
ve savaş atları hazıriayınız. Aliah yolunda sarfettiğlnlz her şey, size 
haksızlıkyapıimadan, tamamenödenecektir. EnfalSuresi60 
Bu ayeti kerime, iran Isfam Cumhuriyeti islam inkılabı Muhafızları Ordusu'nun 
armasıdır. Sizin nurani ve mubarek yüzlerinizi gördüğüm şu anda, savaşçı 
askerlerimiz habrıma getdi. 
S'ızler, islam'ın Avrupa'daki askerierisiniz. Burası islam toprağı idi. Fakat 
düşmanlanmız uzun yıllar boyunca burasını ve buradaki müsTümanları tedrici olarak 
islam'dan saptırdılar. 
Kominizm ve Marksizm'in burada son bulup; yerine, Bosna Hersek'in bağımsızlık 
karannın Hanı bize ulaştığında, çok sevinmiştik. Batlı duşman devietler, sizin 
aleyhinizde kompiolar tertibleyecekler. Çünkü bu tür beiâları bizim başımıza da 
saldılar. Onbeş sene önce Islam inkılabı'nın iran'da zafere erdirdiğimizde; hiç vakit 
kaybetmeden, hatta Isiam înkılabı'nın zafere erdiği günün hemen ertesi günü, bizim 
aieyhim'ıze silahlı mücadeleyi başlattılar. 
Burada henüz sizin istiklâle kavuşmanızdan bir kaç geçmeden, düşmantar ve 
mütecavizler, sizin mazlum müslüman halkınıza saldırdılar, tecavüz ettiler ve iinsanlık 
tarihinin kaydetmediği cinayetleri işiediler. 
Vakit geçirrneden biz, islam ülkelerine toplanmamız için çagrıda bulunduk. islam 
ülkeleri Dış işleri Bakanları toptantısında, islam ülkelerinin; Sırbistan'la diplomatik 
ilişkilerini kesme, karanm aldık. Halkımız, sizin savaşınızı duyunca caddeiere 
dökülüp, sizlerin mazlumiyetini dillendirip, düşmanlarınız aleyhinde de, nefretlerini 
dıle getiricl slogantar attılar. islam inkılabı Rehberi'nin temsilcisi olan Ayetullah 
Cenneti'nın gözetiminde; Bosna Hersek Müslümanları'na yardımcı olmak 
maksadıyfa, bir kuruluş te'sis edildi. islam inkılabı Rehberi: "Eğer gereklyorsa 
bizlm gençlerlmlz Bosna Hersek savaşçılarına yardım etmek ve savaşmak 
Içln gltmelldlrler" diye, müslümanlara çağrıda bulundu. 
Ben, içinde Bosna Hersek Müslümanlan'na yardım malzemeleri olan uçaga binip, 
hareket edeceğim zaman, islam inkılabı Rehberi bana; "Onlara benim seTamımı 
ulaştır" dedi. (Dinleyenler topluca ve sesli olarak selamı aldılar) Ve sizlere şunu 
söyleyeyim ki, O'nun fikri hep sizlerfedr ve sizlerin çektiği sıkıntılardan dolayı, 
kendiferi çok rahatsızdırlar. 
Biz, islam inkılabı'ndan sonra, sekiz yıi savaşı yaşadık ve tecrübe ettik. 
Savaşın zorluktannı, yuz binden fazla genç insanın öldürülmesi, beş milyon insanın 
işsiz kalması ve otuz tane büyük şehrin harab edilmesini gördük; bundan dolayı 
sizin halkınızın sıkıntılanni çok iyi anlıyoruz. Biz bu savaştan şu tecrübeyi çıkardık kî, 
muvaffak olmantn ve zafere ulaşmamn tek yolu; Allah'a tevekkül, sabretmek ve 
doğru yolda mukavemet göstermektir. 



Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: 
"Doğrusu 'Rabbimiz Allahtır' deylp sonrada dosdoğru gidenlere korku 
yoktur. Onlar üzülmeyecektir." Ahkaf -13 
Bununla birlikte siz hiç bir şeyden korkmayınız. Bizim şehirierimizden birisi dan 
Hürremşehr'e saldırdıklarında; bir gencin vucuduna bomba bağladığını ve tankın 
attına yatarak, tankı tahrib ettiğini gördüm. 
özetle sizin muvaffak dmanızın yolu; sadece Allah'ı unutmamanız ve kendinize 
güvenip askeri bilcjileri iyi öğrenip, hedefinize doğru giderken, sabır ve mukavemet 
oösterip, ümitsizlige duşmemektir. 
Muhakkak ki Islam ülkelerinin hepsi size yardımcı olmak zorundadırlar. Bize, Srplar'ın 
şu anda savaştan bıktıklanna dair, haberler ulaşmakta Çünkü Sırplar'ın yetkilileri 
onlara; üç günde Saraybosnayı, bir ayda da, Bosna Hersek'in tamamını ele 
oeçireceklerini vaad etmişlerdi. Onların askerieri komutanlarına: "Hani ne oldu? 
Neden ele geçiremedik?" diye itiraz ed'ryorlar. 
Sizler hak üzeresiniz, islam dinini ve kendi vatanınızı koruyorsunuz, Batıl'a karşı 
zafere ulasacağmıza emin olunuz. 
Kur'an-i Kerim: "Kaflrler Istemese de Hakk, Batıi'a galip geiecektlr." diye 
buyurmaktadır. Allah-ü Teaia Hakk'ın zafere ulaşacağını vaad ediyor. Her kim Allah'a 
yardım ederse, Allah da ona yardım eder. Biz, savaşımızda; gaybî yardımları, 
gözlerimizle gördük. Gönlümüzün istediği gibi siziere yardım edebilmeyi ve islami 
yükümlülüğümüzü, en iyi bir şekilde yerine getirmeyı' ümid ediyoruz. 
Gönlümüzun istediği kadar, sızin müşküllerinizi halletmeye g^jcümüz yetmiyor. 
Birieş^miş Milletter teşkilatıntn almtş olduğu "Bosna Hersek'e silah gönderme 
yasagını" iran islam Cumhuriyeti kabul etmedi ve çiğnedi. Bizim bır tane uçağımızı, 
BM tutukladı. Bilgilere göre inşaallah, iki hafta sonra, bu uçağımızı serbes 
bırakacaklar. Dört ülke iie, iki hafta sonra, hava sahalannı bize açacaklanna dair, 

anlaştık. 
BM ve batılı ülkelerin ortaklasa aldıkları ve zalimane bir karar olan "Bosna Hersek'e 
siiah sokma yasağını", dŞer islam ülkeierinin de yardımıyia, kakJırmak için 
çalışıyoruz. Bu bizim vazıfemizdir. Sizin vazifeniz de, Allah'tan hiç bir zaman 
ümidinizi kesmemenizdir. Bilin'ız ki, Allah sizinledir ve Aiiah size yeter. 
Sizleri ziyaret edip gormek, benim içîn iiahi bir rn'mettir. Sizllerin hepin'ızin sağlıklı 
yaşamanız için dua edıyorum. 
ıslam muaalfimlerinin gozetiminde, Kur*an ve islam kültürüne iyi vakıf olunuz. Ve 
inşaaflah bizim iftihar kaynağımız oian LAILAHE ILLALLAH ve MUHAMMEDEN 
RESULULLAH ve TEVHİD SANCAĞINI buralara, çok sağlam bir şekilde 
dikersiniz. 
Burada bulunan iranlı kardeşleriniz, savaş tecrübelerini sizlere öğretmek için 
emirierinize amadedirler. Hatta biz islam ülkelerine, mustakil birlslam Ordusu 
kurmak için teklifte bulunduk. inşaallah bu ordu teşkil edilirse, slzlerin emrine amade 
olacaktır. 
înşaallah sizler de, bu ülkedekl gençterimizi islama çağırınız ve Allah'ın yoluna 
sarılınız. Düşmanlar sizin gençlerinizi, batının kötü ahlâkına alıstırmak istiyoriar. Onlar 
gençlerimizi alkolik ve uyuşturucu müptelsı yaparak, onların iradelerini saptırmak 
istiyoriar. Sizin vazifeniz; kardeşlerinizln elinden şefkatle tutup, bu kötü 
alışkanlıklardan onları kurtarmaktır. Kötü alışkanlıkiara müptela olmuş olarriar, 
düşmanlanmzın askerleridirler. Fikri ve kültürel savaş, askeri savaştan daha az önemli 
degildir. Sizin görevleriniz; onların fikrî yapısını, daha olgun bir duruma ve islami bir 
yapıya kavuştuımaktır. Bizler, bu konudaki islam inkılabı'nıntecrübelerini, size 
aktarmak için emrinize amadeyiz, 



islam savaşçılarının düşmanlanna karşı galip gelmesini Allah'tan diliyoruz. 
Vesselamü Aleyküm ve rahmetullahl ve berekâtuh. 
Selam Gazetesi 9-15 Mayıs 1994 sayı 37 sayfa 14 
Bosna'nın Adsız Kahramanları 
Selam Gazetesi 13-19 Mart 1995 sayı 81 sayfa 8 
Bosna'nın Isimsiz Kahramanları 
Selam Gazetesi 116. sayı 2. sayfada Karakuğular'ın tarlhl ile ilgili yazı ve 
resimler var. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Oya 
Akgönenç - Bllkent Ünivesltesl - Uluslararası liişkiler öğretim Oyesi: 25 Ağustos 
1997 akşamı Kanal 7 Haber Saati ARKA PLANDA ZAHİD AKMAN'LA  BOSNA 
ÜZERINE SOHBET ?????????????????????????????????? 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
>^ 
BOSNA - HERSEK ' TEN BOSNAMERİKA'YA...... 
M. All TEKİN 
Onların her birini önünden ve arkastndan izleyen ( melek) ler vardfr, onu Alah'tn 
emriyle korurlar.Bir millet, kendi durumlannf degiştirmedikçe Allah onların durumlarınf 
değiştirmez. Allah da bir kavme kötülük istedi mi artf k onu geri çevirecek yoktur. Zaten 
onların, O'ndan koruyup kollayanları da yoktur.     Ra'd Suresi Ayet 11 
1992 de ilk defa gittiğim Bosna - Hersek'e, 5 yıl sonra 3. defa giderken oldukça 
heyecanlıydım. Öavaş yıllarında tanıştığım dostlarımı göımek için, daha önce, bir kaç 
defa, gitmek istediğim halde, bu fırsatı bulamamışöm. Rabbim bu imkanı bize 
öyılsonranasibetti. 
SarayBosna, namı diğer Sarajevo havaalamna ulaştfğımızda, gördüğümüz Sifor 
askerleri; Amerika'nın, Avrupa'daki bu islâm toprağını, ele geçirdiğinin ilk habercisiydi. 
Bindiğimiz taksiyle şehir merkezine giderken .yağmur haf'ıf hafif yaöıyordu. Yan 
tarafımızda uzanan igman dağları, sanki özguriük savaşçıiarını kaybetmenin 
hüznünü yaşıyor gibrydi. Doğruca Başçarşı'ya gidiyoruz. Başçarşı Geceleri'nin 
düzenlendiğı meydana henüz girmiştim ki Türkiye'lı dostum Hadi ile karşılaştım. 
Hasretle kucaklaşıyoruz. Hadi 1992 de Şehid Selami Yurdan'ın açtığı çığırla, Bosna 
Hersek müslümanfarının, yardımına koşan yiğitlerden birisiydi. Savaş süresi boyunca 
müslüman kardeşierinin yanında omuz omuza savaşmış, daha sonra da evfenip 
Bosna Hersek'e yerieşmişti. Bizi hemen çay içebilcegimiz bir kahveye götürdü.Bosna 
Hersekte çay bulmanın pek mümkün olmadığını, 92 deki geljşimden biliyordum. 
Başçarşı içerisinde müslüman bir Arnavut 'un kahvesine gidiyoruz. 
Türkiye ve dostlardan sorgulanmamızı müteakip, biz de Bosna üzerine kısa kısa 
sorular sorup, cevabımızı ahyoruz. Bu arada kahveye Türkiye'nin Sifor kuvvetlerinde 
bulunan askerierinden Assubaylar geldi. Gurbette olmanın sıkıntılarından şikayetçiler. 
Aile ve Türkiye özlemleri, ses tonlarına bile aksediyordu. Hadi'nin vasıtsıyla Boşnak 
dostumun evine telefon açıyoruz. Dostumuz bir saat sonra geldi. Hadi ile tekrar 
görüşmek üzere vedalaşıyoruz. Dostumuzla birlikte bir müddet Saraybosnayt 
dolaşıyoruz. Daha sonra, llıca Oaza Motel'e gidip yerieşiyorum. Birlikte akşam 
yemeğini igman Dağlan'nı seyrederek yjyoruz. Boşnakça'nın gözünü çıkararak da olsa, 
ertesi günü motekfen ayrıiıp Zenica (Zenisa) Jravnik ve Gornl Vakuf'a gitmeyi 
düşünduğümü söylüyorum. Ertesi sabah, saat 10.00 sulannda Zenıca (Zenlsa) dan 
gelen Murat ile yola cjkıyoruz. liiyaş'ı geçerken, 1992 deSırplar'la yapılan sayaşlarda, 
Müslimanski Sinage'ye bağlı Şehid Seiami Yurdan Cephesi mücahidlerinden, Şehid 
olan Ahmet Pınar Hoca (1961) ve Burçin Çaiışkan (1974) ve Bosna Şehiderinin önderi 
Seiami Yurdan'ın ruhlarına Fatiha okuyoruz. 
Kakanj (Kakani)' ye yaklaşırken de, yofun sol tarafında bulunan bir abidenin yanında 



duruyoruz. Bu anıt , fslâm kardeşliginin ömeğini sergileyen, iran muslümanlarından 
Mecid Rasül Muntazen ve Boşnak Muhammed Avdiç, hatırasına dikilmiş. Hırvatlar 
tarafından 1993 Haziran ayında kahpece pusuya düşürülerek şehid edilmişler. 
Zenica (Zenisa )'ya ulaşınca, Murat kardeşimizin işi olduğu için, kendîsiyle vedalaşıp 
Hasan Kardeşimizle birlikte Travnlk'e gitmek üzere otogara gittik. Travnik 
otobusünden bıletlerimizi aidık. Vitez üzerinden, yaklaşık bir saatlik yoiculuktan sonra 
Travnik'e saat 19.10 sularında ulaştfk. Doğruca Şehid Selami Yurdan kardeşimizin 
mezanna gkJiyoruz. Zaten, Zenlca'da (Zenisa) durmayıp direk Travnik'e geimemizin 
sebebı, şehidim'ızi ziyaretti. Türkiye Müslümanlarrnın yûzakı, Bakara Suresi'ndeki 154. 
ayeti bizlerin yeniden tahsil etmesine vesile olan Yiğit Selami. 
Yegâne Muntakim (Intikam aiıcı) olan, yüce Rabbimiz Bakara Suresi 154. Ayet-i 
Kenmesi'nde mealen şunu buyurmaktadır: 
Aiiah yolunda öldüruleniere, sakın 'öiüler' demeyin; hayır, onlar dirldlrler, '^     
ama siz farkında değilslnlz. 

Selami Yurdan, Rabbi'nin, Nisa Suresi 75. ayetindeki " Slze ne oldu kl Allah 

yolunda ve;' Rabblmlz blzl şu, halkı zallm (olan) sehfrden çıkar, bize 

katından blr koruyucu ver, blze katından blr yardımcı ver!' diyen zayıf 
erkek, kadın ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz ? "çağrısına uyarak, 
Bosna Hersek Müslümanları'nın yardımına koştu. 1992 Ağustos ayında ilyaş'da 

Sırplarfa vuruşurken şehid oldu. 
Selami'nin mezarına 100-150 m. mesafede bulunan diğer bir şehid 
mezarlığında 

bulunan Şehid Ahmet Demirer'i ziyaret ettik. 
1992 Mart'ında başlayan Sırp saldırıları ve tecavüzlerine tüm dünyanın yaptığt 
?ibi, Türkiye kamuoyu da, duyarsız davrandı. Şöyle bir hafızalarıımızı 
yoklayalım. ürkiye kamuoyu, Öosna'da yaşanan bu trajediye işte öyesîne ilgi 
gösterdi. islami duyarlılığa sahip yaytn organlan ve kitleler dahi yeteri kadar, 
Bosna müsfümanları'na alaka göstermedıler. Ben o yıllarda Tevhid isminde bir 
derginin yazı işleri müdürlügünü yapmaktaydım. Şunu itiraf etmeliyiz ki Selami 
Yurdan kardeşimiz, Bosna'ya gîdip şehid oluncaya kadar, Bosna Hersek 
müslümanlarına, sorumluluğumuz nisbetince alaka göstermedik. 
Selaml Yurdan'ın şehadet haberi gelip de; 28 Ağustos 1992 gunü Beyazıt 
Meydanı'nda Cuma namaztnı müteakip kılınan gıyabi cenaze namazından 
sonra; islami çevreler de dahil bütün Türkiye kamuoyu Bosna *yı konuşmaya 
başladı. işte bundan dolayıdırki Şehid Selami, özellikle bizlere Bakara Suresi'nin 
154. ayetini tahsil ettirdi dıyorum. 
Selaml Yurdan'ınşehadet haberininyayılmasıyla biriikte, Türkiye 
mûslümanlannm, birden Bosna'ya ilgileri arttı. Bir çok müsîüman genç 
kardeşimiz, Bosa Cephesi'ne koştu. Bosna Cephesi'ne koşan bu yiğitler; Boyalı 
Basın, güncel ismiyle de Kartel Medyası tarafından hemen karalanmaya 
başlandı. 
" Bosna'ya gidip, eğitîlip gelecekler ve Lalk Cumhurlyet aleyhinde terörist 
eyfemler yapacaklar" 
" Fundamantallst fslamcılar ,Bosna müsfumanfarma yardım bahanesiyie, slfahlı 
eğltfme gldlyorlar" 
" Bosna Müslümanlarına yardım adı altında toplanan paraiar, şerlat 
propagandasında kullanılıyor" 
Yıllarca bu tür propaganda yapanlar, Amerika'nın BosnaVa müdahale zamanı 



gelince birden ağız değiştirdiler Hatırlayalım; politikacı.ögretim uyesi, yazar, 
aazeted, sanatçı, işadamlarından oluşturulan 250 kişilik bir heyet Bosna'ya gtti. 
Bu neyette her çevreden ve düşünceden insanlar vardı. O gune kadar Bosna 
müslümanlannın yardımına koşanlan " Tu ka ka, fundamantallst Islamcılar, 
terörlstler" diye karalayanlar; "Boşnakların yanında yer almalıyız, cephede 
savaşmasak blle, slperlerde yanlarında olmalıyız, olacağız" demeye başladılar. 
Tabii kalplerde olanı Allah bîlir. Böyfe söyleyenlerin, yazanların, bir kısmının 
samimi olduklarını da görduk. Amerika duğmeye basmış ve Bosnaya müdahale 
etme zamanının geldîgini söylemişti. Savaşın başlangıanda, her ne kadarda" 
Bosna'da Amerika'nın menfaatlerfnl llgllendlren bl durum yok. Bu Avrupalıların 
kendl işi, bizf llgilendlrmlyor" dediyse de; Avrupa ülkelerine şu mesajı 
gönderiyordu rf Benlm dah/lm o/maksızın, hfç blr yerde, Avrupa'da blle, nfç blr 
probleml halledemezslnlz" 
Dayton Anlaşmasıyla birlikte Amerika Bosna Hersek'e girdi. üzülerek 
belirtmeliyiz ki şu anda, Bosna Hersek diye bildiğimiz iükenin yerinde, 
BOSNAMERIKA var. 
Ertesi günü, Murat kardeşimizirı arabasını alıp, Gomi Vakuf yolunu tutuyoruz. 
Travnik - Donji Vakuf - Bugoina üzerinden iki saatlik bir yoiculuktan sonra 
uiaşük. 1992 de bîr ay kaldığımız Gomi VakuTa, kuzeyinden gjrerken 
karşılaştığımız yine Sfor karargahı oiuyordu. Müslümanlarla Hırvatbölgesini 
ortadan ayıran meydanlığa uiaşıp, taksimizi parkediyoruz. Arabadan inip de, 
Arnavut Köfteci dostumuzun, kebapçı dükkanına doğru yürümeye başladık. 
Amavut ile iyi bir dost olduğunu bildigimiz PRIZIÇ HANEFIYA, namıcfiğer 
PARAGA dostumuzun da, nerede oldugunu öğrenebilecektik. Bir kaç adım 
atmıştık ki, karşımızda birden PARAGA belirdi. Ben hemen selam verdim. 
PARAGA selamımızıaldı,fakatyürümeye devam etö. Anlaşılan tanıyamammıştı. 
Tercümanlığımı yapan Hasan Kardeşime" 
Hanefiya beni tanıyamadı herhalde diye, biraz da sesli söyledim. Haneflya adını 
duyan Paraga durdu ve geriye döndü. HasanM Hanefiya biz sizi görmeye geldik, siz 
herhaide tantyamadınız" deyince Paraga ikimizi de süzmeye başladt. Ben" Ben seni 
tanıdım, senbeniniyetanıyamadın Paraga? " diye söylerken, daha beni süzüyordu. 
Birdenbire birisi karşısına çıkmış" Ben seni tanıdım, sen beni niye tanımıyorsun ?" diye 
söylüyor. Herhalde" Kim bu garip garip konuşanlar ?" diye içinden 
eeçirmiştir. Ben böyle düşünürken, Paraga beni süzmeye devam ediyordu. irden" 
Ştmdt tanıdım, ama ismin aklıma gelmiyor. Gazetecisin ismini düşünüyorum" dedi. 
Bütün bu olanlar bir - bir buçuk dakika içinde gelişmişti.Ben" MehmetAli, 
MehmetAli"deyince, Paragatekrarrjanay^klaşıp.busefersarıldı. Ayak üstü hoş beş ettik. 
Hanefiya, yemek yeyip yemedigimizi sordu. Biz, şu anda, yemek yeme ihtiyacı 
hissetmedfâimizi söyledik. Biıiikte dolaşmaya başladtk. örıce dostlart sordum. 
Rasema, Akif, Fahrl, Zeynel Abldin, Partizan (Hazım 
ismirKtekişo^örkardeşjmizibizlerböyleçağırıyorduk), Imam Reciff Şerif, Alaaddin... 
Alaaddin ve Hazım'ın şehid olduklarını söyledi. Konuşarak, yürüyoruz ve bir yere 
geltp durduk. Paraga, bana 
"Hani benim blr karakolum vardı.Slzln verdiğinlz sancağı astığım karakol. 
Neredeydi hatırlıyor musun ?" diye sordu.Ben bulunduğumuz yerin sol tarafındakt 
binayı gösterdtm. "Yanlış hatıriamıyorsam ju bina cHması laztmdı" dedim. Paraga 
hemen solumuzda bulunan moloz yıgınlannı göstererek" Htrvatlar bombaladı, bir şey 
kalmadı" dedi. Hanefiya'nın karakol binası olarak kullandığı ve bizim hediye etöğımiz 



sancağı taktığı bina Hırvatlar tarafından bombalanmış ve tabir yerindeyse 
yeryüzünden silinmiş bir haldeydi. Bunun tam karşışında da Hafız Fahri 'nin evini işaret 
ettiM Fahrinin evı de buydu." diye hatırlatmaya çalışıyordu. Konuşarak ve yürüyerek 
Karargah olarak kullamlan camirıirı yantna kadar geldik. Cami de bombalardan 
nasibini almış, minarelerindeki şerefeler top mermisiyle yıkılmıştı. Caminin 
Kubbesininde isabet aldığını fakat tamir edildigini söylediler. Caminin alt kısmı 
karargah olarak kullanılıyordu. Burasını da tamir etmişfer, tamirat bitmiş boya 
yapılıyordu. Burasyı Gençlik ve Kültür Merkezi olarak hazıriamaya çaiıştıklannı 
söylediler. Oradan savaş boyunca Gorni Vakuf'da şehid olaniann gömüidüğü 
mezaıiığa g'ıttik. 1992 de burası mera idi. Hiç bir tane mezar yoktu. Eski tarihi mezarlık 
ise biraz daha ilerdeydi. Demekki burasını Şehidler Mezarlığı olarak seçmişlerdi. 
Hazım ve Alaaddin'in de burada oldugunu öğrendik. Kısaca birer Fatiha okuduk. Yarın 
gelip burada Yasin okumayı istedigimi söyledim. Oradan bize kalmamız için verdiği 
evin yanına geldik. Eve bir aile yerfeşmiş.Evde kimse olmadığı için giremedik.Tam 
karşıda bulunan Gazeteci Akif dostumuzu tekrar sordum.Evlnoe oimadığını öğrendik. 
Oradan Akifin irışaat malzemeleri sattığı iş yerine gittik. Sekreteri Akifin SarajeyoVa 
gittiğini söyledi. Savaş öncesinde müzik ögretmenliği yapan, Zeynei Abidin'in evine 
yöneidik. 1992 de Gorni Vakufa geldığimiz ilk aksam.oeç vakit, ısrarlarını 
kıramadıgımız içjn evinde ısmanadığı kahvelen yudumlarken, Türkçe konuşabildiği için 
.Salİh'in tercümesine gerek kalmadan anlaşabilmiştik. Abidin, aslının Turkıye'den 
Bosna'ya 150-200 sene kadar önce izmıVden, izmir'e de Karadeniz tarafından 
geldiğini söyfemişti. O gece, evindeki kahve ikramı ve sohbetin sonunda vedaîaşırken, 
merdiven başında söylediği şu sözü, bu günkü gibi hâlâ akhmdadır:" Çocuklar size 
bfr sey söyleyeceğfm. Dünya müsiümanlarının gözünü rahmetll imam Humeyni 
açmıştı. Bosna'lı müslümanların gözünü de bu savas açtı. Bu savaş bize 
müslümanhğımızı hatıriattı.Blzlerin Sırplar'dan farkı kalmamıştı. Eğer bu savaş 
çıkmasaydı, bizler Sırplar gfbl yaşamaya devam edecektlk." Zeynei Abidin'le, o 
günlerde, zaman zaman Gorni Vakuf sokaklannda karşılaştıâımızda, başıma sardığım 
Rlistin poşusunu takmamamı sağlık verirdi. Bir kaç defa ikaz etmişti. Bu ikazı benim 
emniyetim açısındandı. Bizimle birlikte bulunan arkadaşlanmızdan Osman' a bir kaç 
defa şöyle ikazda bulunmuş" Sülerim Mehmet AliVe, takmayasın poşuyu. Neden takar 
bılmem ?" Bu tekerleme arkadaşlar arasında çok rağbet görmüştü. Bazen moraiimiz 
falan bozuiduğunda, bu tekerlemeyle gülüşmeye başlardık. Zeynel Abidin Bey*in evine 
doğru giderken, bunlar, bir filim şendi gibi, gözümün önünden geçti. Zeynel Abidin Bey 
kapıda bizi 
görünce hementanıdı ve eve buyur etti. Bizi aynı içtenlikle karşılamıştı. Hoş beşten 
sonra Osman,Salih vb. arkadaşlan sordu. Türkiye hakkında kısa ktsa sorular sordu. 
Biz de, kahvelerimizi yudumlarken bir taraftan da, kendisine Bosna'nın savaştaki ve şu 
andaki son durumu hakkında sorular sorup cevaplarını alıyoruz. Kendisinden, fazla 
vaktimiz olmadıöı için, izin isteyip ayrılıyoruz. 
Paraga ile sohbet ederek, şehri bir süre daha gezdik. Daha sonra Köfteci Arnavut 
dostumuzun iş yerine gittik. Köfteler pişerken, geçmişteki çjünleri yad ediyoruz. Paraga 
bu dostunun savaş boyunca, tüm ihtiyaç sahiblerıne ve bize misafir olanlara ücretsiz 
devamlı olarak ikramda bulundugunu anlattı. Köfteci dostumuzla vedalaşıp ayrıldık. 
Taksimizın yanına geldiğimizde yine ayrılık vakti gelmişti. Priztç Hanefiya namıdiğer 
Paraga i!e kucaklaşarak vedalaştık. Gomi Vakuftan Zenicaya dönerken Travnik'e 
yaklaştığımızda Radyatör tahliye borumuz delindiği için,motor su kaynatmıştı. Bir süre 
motorun soğuması için bekledik ve tahliye borusunu delinen uç kısmını kesip, yeniden 
takıp yola koyulduk. 
TRHSİL EDİLENLER    ( 11 NİSRN 1997 GÜNÜ İTİBRRİVLE ) 
01-  RAKS   MERREKLAM......17MART1997.......          77.280.000TL 



02- Mithat Çorapları... Şubat.....    18     "     1997.......           56.000.000 TL 
03-Esram Ajans.......................    20     "      1997.......              7.850.000 TL 
04-Bekir Akgül.... Volkan Dağ..     28     ■     1997.......33.600.000 TL 
05-Akabe Vakfı.......Nakit.........    28     "     1997.......22.000.000 TL 
06-İstanbul Büy. Şeh. Beled.....    31      "     1997......  16.470.000 TL 
07-Zabıta Vakfı.........................    02Nisan 1997....... 23.000.000 TL 
08-Bozkırfıiar Vakfı...................     02     "     1997.......10.000.000 TL 
09-İSBAK-TEK DER.............    03     "      1997.......            46.650.000TL 
10- TEVHİD VAKFI..................    03     "      1997.......              7.500.000 TL 
11-MithatÇoraplan.. Mart Ayı     05     "     1997.......56.000.000 TL 
12-istanbul Büyük Şehir Bele..     07     "     1997.......28.370.000 TL 
13- İSTAÇ - Gökyüzü Reklam ..   09     "     1997.......130.810.000 TL 
(600.000 - 425.000 = 175.000 st/cm x254 st/cm = 44.450.000 TL) 
14~BİRİM-İstanbulOrgani........ 12     "     1997......   166.850.000 TL 
15-ŞURA YAYINLARI............... 12    "       1997......             45.360.000 TL 
(31.500.000 TL lık Tahsilat yaptım) 
16- Konuşan Saat - ANTALYA------------------------„                   6.000.000 TL 
TOPLAM...........................................       733.740.000 TL 
TAHSİLEDİLECEKLER : 
03-SEYTEKS - BEYKON.........................................         40.000.000 TL 
04-MEVLANA LOKANTASI.....................................        30.000.000 TL 
05-HAKSÖZ - İDKAM.................................................        19.600.000 TL.........? 
06-İHTAR YAYINCILIK..........ERZURUM...............         14.400.000 TL 
07-İNKILAB BASIM YAYIM......................................        25.000.000 TL 
08-AKABE VAKFI.....................................................          39.920.000 TL 
09-BİRLEŞİKDAĞITİM............................................           37.704.000 TL 
10- AN AJANS - YİMPAŞ.......................................        255.628.000 TL 
11-DEĞİŞİMDERGİSİ..............................................           7.950.000 TL...........? 
TOPLAM.....................485.202.000 TL 
HESAPTAN  DÜŞOLECEKLER: 
18MART1997 VAKIF TELEFONU İÇİN............         4.000.000 TL 
24      "      1997 TEKZİP İÇİN PARA CEZASI......      10.000.000 TL 
31      "      1997MARTAYLIĞIİÇİN......................       45.500.000 TL 
Türkçe Konuşan Saat - Antalya - Dağı. Hes..                6.000.000 TL 
ŞURA YAYINEVİ'nden alınan kitaplarToplamı...          13.860.000 TL 
TOPLAM........................................................    = 79.360.000 TL 
26 MART 1997 De HASAN ABİDEN ALDIĞIM..        2.000.000 TL Hesaptan 
Düşülmesl gereken Toplam................77.360.000 TL 
HESAP SONUCU : 
Tahsil Edilenlerin Yekünü..................: 733.740.000 TL- 
ödenmesi Gereken...............................: 366.870.000 TL 
KenanTiryaki HesabındanBorcum..: 110.000.000 TL 
ödemem Gereken Toplam...................................= 476.810.000 TL 
Hesaptan Düşülmesi Gerekenler.......       77.360.000 TL 
15 Nisan 1997 Günü Verdiğim 6 Çek: 402.800.000 TL= 480.160.000 TL Bu Hesaba 
Göre Kalan Aiacagım........................= 3.350.000 TL 

>0- 

Toplam = 400 st/cm x 280.000 = 112.000.000 TL+kdv 16.800.000 TL 128.800.000 
TL~ Borcumuz 7.443.000 TL Alacağımız = 121.357.000 
2 Mayıs 1997 de 30 Haziran 1997 ye 1 çak 121.357.000 TL - Hesap Kapandı. 
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Toplam 15 Adet Reklam X 4.000.000 = 60.000.000 TL Eskl Borçları 
8.000.000 TL Yekün Hesap : 68.000.000 TL 

6Mayıs1997de1 çek31.09.1997ye68.000.000TL Nisanvehesapkapandı 

s 

Reklam flnlaşması yaptığım Firmalar ue Şartları: 
1-flK flJflNS : (0212)2886878-2661726 -26672 76 BİLAL BEY - Sutun santimi Şimdilik 
kaydıyia Diğer sayfalar bölümünde yayınlanmak şartıyla 150.000 Tl. odeme 
engeç3aylıkçekleyapılacaktır. 
2-  flN flJflNS :      flTLflS  NEHİR İLETİŞİM flŞ.  BÜVÜKOERE CflO. 
DOSTLflRRP. NO: 113/7  MECİOİVEKÖV-İSTRNBOL     1020846237 
KflĞITHflNEUD. 
0212 - 275 51 85 (89-97) Fax: 275 52 05 Sorumlusu Ahmet Hüküm bey - Sıtkı Beyle 
14.01.1997 günü DiğerSayfalarbölümüfiatı olarak 280.000Tl. Sutun/ santim. 
3-  MER REKLRM ( RRKS KflSET Reklam Firması): 
MER REKLflM PRZRRLflMfl flŞ 
ORTAKÖY YOLU KORUKENT SlTESİ A-1 BLOK KAT:3 LEVENT- 
İSTANBUL 
BEŞİKTAŞ VD. 6150042737 
Tel-Fax 274.21.05 Yetkilisi: Ethem Kantarcıoğlu - Sekreteri Aysel Hanım - 
Basın Halkla ilişkiler Beyza Hanım 
400.000 TL birim Fiattan % 30 iskonto ile Sutun Santimini 280.000 Tl. dan 2-2.5 
Aylık çek ile ödemeli teklif ettim. Ethem Be/le 16.01.1997 günü görüştüm. 
Muhasebe : 274 46 46  Ahmet Bey 
BARTER için Nejat Yıldırım Bey*le görüşüllecek : 274 42 42 
4-  BİAT ALİMINYUM SAN. TIC. AŞ. 
Deniz Bey ile 20 Ocak 1997 günü görüştüm . 400.000 Tl sutun Santiminden %25 
iskonto + KDV  2 Aylık çek alınacak. Deniz Bey 24 Ocak 1997 Cuma günü Faturanızı 
getirip ödemenizi alın dedi. 
5- PENDIK BELEDİYESI : Basın Yayın Halkla ilişkiler Müdürü Ekrem Okutan Be/le Tel: 
0216 - 390 36 20 (8) Öz Tel: 0216 - 390 34 43 21 Ocak 1997 sabanı 400.000 
TLsutun/cm. den % 30 iskontolu (280.000 Tl st /cm ücretle) + KDV ücretle ve 2-3 ayjık 
çek ödemeli olarak anlaştık. 
Nuray Hanımla 18 Şubat 1997 Günü görüştüm Fatura ve yayınlanan günkü 
Pazetelert ulaştırın ödemeniz Hesap işlerlnden yapılır dedi. ENDİK BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI PENDİKVERGİ DAİRESİ  7280022374         PENDİK-İSTANBUL 
6- YENI AJANS : Medya Müdürü FusunToprak 
Tel: 283 59 87 Fax: 269 43 95 (22 Ocak 1997) günü fiat listesi faxladım. 
7- ASYA HOLDING : Reklam Yetkilisi YUSUF YILDI2 0216-343 14 00 (22 OCAK 
1997) görüştüm. Fiat Ustesi faxladım. Şu anda kampanya yok dedi. Kampanya 1 -2 ay 
sonra açılır o zaman görüşelim dedi. 
8- AK TV: Reklam Sorumlusu Kemal Bozkurt BeyMe fiat üstesinden %50 iskonto lle 
karşılıklı oiarak BARTER anlaşmasına vardık. (27 Aralık 1997) REKLAM filimlerinl 
gönderecek Ajans : DEHA AJANS - ZİYAER BEY 288 41 28 -32 
9- FUZUL OTOMOTIV : Reklam ve Halkla ilişkiler Müdürü ARİF ÖZTÜRK Be/le 24 
Ocak 1997 günü göruştûm.  Ayda asgari olarak 400-500 sutun/cm ilan verilmek 
şartıyla, ay sonunda 90 gün ödemeli sutun/cm 160.000 TL en son olur; 95-96 Model 
Kartal almak ve 250 Milyon TLIik 90 günlük çek geriye 



kalanmiWannadaReklamyayınlamakşartıy1asutun/cm. 100.000 TLolurdedim. ArtfBey 
Engeçbir haftaiçerisindecevapvereceğimdedi. 

10-HAK YAYINLARI: Halit Kapucu ile03Şubat 1997günügörüştüm. 3 süt x 20 
cm 60 st/cm bir seferlik 10.000.000 tl - Nakit ödemeli verecek. Daha sonra 
yeniden anlaşacağız. 
11-REKLAM ETRİ - NURŞAH EŞARPLARI'mn AJansı : 

Kaya Bey 232 54 51 

12- SARAY BİSKÜVİLERI: Reklam Müdürü MUSTAFA EKİCİ   503 79 89 
Şirinevier - IstanbuJ. 
13- ARTM REKLAM : KOMBASSAN HOLDİNG'ln reklam Alansı 
ADEM YILMAZ Bey llhan Albayrak'la Beraber Çalışıyorlarmış. KOMBASSAN 
HOLDİNG' in Reklam Ajansının Sorumlusu. Tel: 288 15 71 - 72 

14-IŞIKSİGORTA : Reklam ve Halklailişkiler Müdürü SEMİH ABACI Bey 

15-  PAMPULİ TİC. AKSESUAR :   KASIM SOKAK NO: 43 MERTER Mesut 
Beyie 22 Şubat 1997 günü gorüştük. 3 st x 10 cm = 30 st/cm indirimli olarak 
280.000 TL = 8.400 Tl x 25 (30 yayın) = 210.000 TL olur dedim. 1. Sayfada 
17.500.000 TL olabilir dedim. 
16- BİRİM- İSTANBUL ORGANİZASYON: 
Fatura bilgileri: istanbul Organizasyon Tanıtım Hizmetleri Ud. Şti. Kıztaşı Cad. 
Dolap Sokak No: 8 / 4 Fatih- istanbul K.M.PaşaV.D No: 4810094842 

t7- DAVET DERGİSİ: Ahmet Varol Bey'le 27 Şubat 1997 günü görüştüm. kültür 
Sanat Sayfasında 400.000 iskonto % 30 ile 280.000 TL anlaştık. Aylık Dergi'nin 
reklamlannı gönderecekter. 
18- MİTHAT ÇORAPLARI : 616 55 06 - 616 42 80 4 sütün x 5 cm reklamı gün 
aşırı yayınlayacağız. Günlüğü (tanesi 4.000.000 Tl) dan hesap göreceğiz. Ayda 
bir defa son sayfada renkli çıkacak. Ay sonunda 4 aylık çek ödemesi ıle 
ödenecek. 
19-GÖKYÜZÜ REKLAM : TEVFİK ERDÖNMEZ SOKAK GÜLAP. NO:2 KAT 11 
DA: 55 GAYRETTEPE- İST.   TEL : 213 32 91 - 92 FAX: 213 32 92 7 Mart 
1997 Günü Fatih Çalık Bey ve Sadullah özden Bey ile İSTOÇ firmasının 
reklamlannın yayınlanması için Sütun Santimini 600.000 Tl dan 
TRHSİL EDİLENLER     ( 11 NİSRN 1997 GÜNÜ İTİBRRİVLE ) 
01-  RAKS   MERREKLAM...... 17 MART 1997.......          77.280.000 TL 
02- MithatÇorapları... Şubat.....    18     "     1997.......           56.000.000 TL 
03- Esram Ajans.......................    20     "     1997.......              7.850.000 TL 
04-Bekir AkgüL.. Volkan Dağ..     28     "     1997.......33.600.000 TL 
05-Akabe Vakfı.......Nakit.........    28     "     1997.......22.000.000 TL 
06-İstanbul Buy. Şeh. Beled.....    31      "     1997......  16.470.000 TL 
07-Zabıta Vakfı.........................    02Nisan 1997....... 23.000.000 TL 
08-BozkıriılarVakfı...................      02     "     1997....... 10.000.000 TL 
09-İSBAK - TEK DER.............    03      "      1997.......            46.650.000 TL 
10- TEVHİD VAKFI..................     03      "      1997.......              7.500.000 
TL 
11- Mithat Çorapları.. Mart Ayı      05     "     1997.......56.000.000 TL 
12-istanbul Büyük Şehir Bele..     07     "     1997.......28.370.000 TL 
13- İSTAÇ-Gökyüzü Reklam ..   09     "      1997.......130.810.000 TL 
14-BİRİM-İstanbulOrgani........ 12     "     1997......   166.850.000 TL 
15- ŞURA YAYINLARr............... 12    "       1997......             45.360.000 TL 



(31.500.000 TLIık Tahsilatyaptım) 
16- Konuşan Saat - ANTALYA------------------------„                   6.000.000 TL 
TOPLAM...........................................       733.740.000 TL 
TAHSİL EDtLECEKLER : 
03-SEYTEKS - BEYKON.........................................         40.000.000 TL 
04-MEVLANA LOKANTASI.....................................        30.000.000 TL 
05-HAKSÖZ - İDKAM.................................................         19.600.000 TL.........? 
06-İHTAR YAYINCILIK..........ERZURUM...............         14.400.000 TL 
07-İNKlLAB BASIM YAYIM......................................        25.000.000 TL 
08-AKABE VAKR.....................................................          39.920.000 TL 
09- BİRLEŞİK DAĞITIM............................................           37.704.000 TL 
10- AN AJANS - YİMPAŞ.......................................        255.628.000 TL 
11-DEĞİŞİMDERGİSİ..............................................            7.950.000 TL...........? 
TOPLAM.....................485.202.000 TL 
VAHDET DERGİSİ.......................................................         10560.000 TL 
HESAPTAN DÜŞÜLECEKLER : 
18 MART1997 VAKIF TELEFONU İÇİN............         4.000.000 TL 
24      "      1997 TEKZİPİÇİNPARACEZASI......      10.000.000 TL 
31      "      1997 MART AYLIĞIİÇİN......................       45.500.000 TL 
Türkçe Konusan Saat - Antalya - Dağı. Hes..               6.000.000 TL 
ŞURA YAYINEVi'ndenalınankitaplarToplamı...        13.860.000 TL 
TOPLAM.....................................................................= 79.360.000 TL 
26 MART 1997 De HASAN ABİDEN ALDIĞIM..        2.000.000 TL Hesaptan 
Düşüimesi gereken Toplam................           77.360.000 TL 
«^ 
TflHSÎL EDİLEIMLER - 2 - 
01-16  NİSAN1997.. BİRLEŞİK DAĞITIM 15.08.1997 çek ... 30.000.000 TL 
02-18      *'        1997.. AKABE VAKFI..........28.06.1997 çek.... 40.000.000 TL 
03-18      "        1997.. ŞükranKeslranLok. Nakit....................  02.000.000TL 
04-22      "        1997.. Vahdet Dergisi - Ahmet Varol................   10.560.000 TL 
05-24      "        1997.. Özlem Sucukları.....................................   18.000.000 TL 
06- 26      "         1997.. EVRENSEL YAYINEVİ - KADRİ -.........    30.000.000 TL 
07- 29      "        1997.. Baysallar Kuyumcusu.............................   02.500.000 TL 
08- 02 MAYIS 1997.. Mevlana lokantası - Bünyamin Ceran..  30.000.000 TL 
09- 02      "        1997 .. ISTANBUL ORGANİZASYON.................121.357.000 
TL 
10- 02      "       1997 .. AN AJANS.................................................255.000.000 TL 
11-06      "       1997.. MİTHATÇORAPLARI..............................   68.000.000 
TL 
12- 07     "       1997 ..HAKSÖZ......................................................   20.000.000 
TL 
13.....-------------------İNKILAB KİTABEVİ - BASIM - YAYIM.....   25.000.000 
TL 
14-16 MAYIS 1997 .. DEĞİŞİM DERGİSİ...................................    08.000.000 
TL 
15-16 MAYIS 1997 .. SIRAT PATATESÇİLİK..............................   40.000.000 
TL 
TOPLAM.............= 700.417.000 TL 
YAPILAN ÖDEMELER : 
01-İNKILABKİTABEVİ BASIM-YAYIM MalzemeAlındı.........25.000.000 
TL 



02- İst. DGM Başsavcılığı 1997/2-1415 ilam'lı ParaCezası.....50.472.000 TL 
03-Fatih Adliyesi 1997/3l7NoludosyaParaCezası............    ??????? TL 
TOPLAM...............= 75.432.000 TL 
N 
TAHSIL EDİLECEKLER : 18 NİSAN 1997 TARİHİ İTIBARIYLE 
01-SEYTEKS - BEYKON.........................................         40.000.000 TL 
02-MEVLANA LOKANTASI.....................................        30.000.000 TL 
03-HAKSÖZ-İDKAM.................................................        20.000.000 TL 
04-İHTARYAYiNCİLIK..........ERZURUM...............         14.400.000 TL 
05-İNKILABBASIMYAYIM......................................        25.000.000 TL 
06-AN AJANS-YİMPAŞ.......................................         255.628.000 TL 
07-DEĞİŞİM DERGİSİ..............................................             8.000.000 TL 
08-EVRENSELKADIN.................................................          30.000.000 TL 
09-BAYSALLAR KUYUMCUSU................................           2.500.000 TL 
10-ÖZLEMSUCUKLARI............................................            18.000.000 TL 
11-İSTANBULBÜY. BELEDİYESİ.............................          168.187.500 TL 
12- İSTANBULORGANİZASYON - BİRİM................         104.257.000 TL 
13- MİTHAT ÇORAPLARI............................................          68.000.000 TL 
14-SIRATPATATESÇİUK............................................           40.000.000 TL 
15-AN AJANS — IGDAŞ —.........................................      ?????????????? 
—  BAYSAL KUYUMCUSU 
— KATRE DOĞALGAZ............................................. 
-- KATRE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI.......... 
— MARMARA MÜHENDİSLİK.................................. 
—MARMARA MUHASEBE........................................ 
--CEBECİ PLASTİK................................................... 

4 
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Geçen hafta, Amerikan radyosunu dinlerken yeniden dikkatimi çektL Bir siyaset 
bilimcisi 'Yeni Dünya Düzeni'ni değertendirirken, hani şu, Kuveyt'in işşali ve ondan 
sonraki gelişmeler sonrasında tek kutubluluğa dönüştüğü söyjenen bır Yeni Dünya 
Düzeni var ya, işte o durumu degerlendirirken, ilgi çekici bir söz söyledi.. "Bakmayın" 
dedi, "tek kutublu bır dünyadan söz edilmesine! Yok öyle bir şey ve esasen bu eşyanın 
tabiatına da aykırı!. Tek kutubluluk olmaz, çünkü lek kutubluluk kutub mefhumuna 
aykırıdır.. Belki öyle bir durumda tek hâkimden sözedilebilir, ama bugün Amerika, tek 
hâkim mi? 
Bakınız, yine de Rusya'yla ve eskinin büyük gücü olan diğer devletlerle çok dikkatli 
birİlişkîiçinde..H 
O zaman muhabir devreye girip sordu, "yani, bir tarafta yine Amerika, karşı tarafta da 
Rusya mı var demek istiyorsunuz?" 
Siyaset bilimci "hayır, hayır!" dedi ve çok net bir cevab verdi.. "Karşı tarafta bugün Iran 
var, onu gözden ırak tutmamak gerek!." Ve sonra bu konudaki delillerini sıraladı.. 
Bunlar tarüşılabilir, 'acaba ne kadar doğru, eğri veya noksan bir tesbit diye.. Ama bir 
nokta var ki, o da, Amerikan emperyalizmin, İslâmî iran'ı bugün karşısındaki en büyük 
ve ciddî güç ve bir tehlike olarak algıfaması.. 
Aynı günün akşamı, siyonist israil rejimi başkakanının islâmî iran'la ilgili yeni suçmalan 



da yayınlanmaz mı, dünyada!. Bu suçlamalara göre islâmî iran iki sene sonra, Kuzey 
Amerika'nın doğu sahiflerini vuracak bir ateş menziline sahfb kıt'alar arası füzeler 
yapmak merhalesine erişecekmiş.. Zâten, şu anda da, Israil rejiminin işgalinde bulunan 
Fîlistin'i, ateş menzili içıne alan 1300 km. menzilli füzeleri yapmaktaymış.. Sonra, 
efendim, atom bombası da yapabilirmiş, bu gidişle.. Hele o 1300 Km. menzilli füzelerin 
atom başlıklı, kimyasal gaz veya mikrobik silah başlıklı olması halinde?!. Abovv!. 
Sonra, şu iran'lı islâm inqı!abçıları da ayıp ediyorlar, bu kadar silahlanmaya ne gerek 
var? Rahat rahatyaşamalarına baksınlar; halkın güniük ihtiyaçjannı karşılamaya 
çalışsınlar; ihtiyaclan olan silahlan Amerîka veya silah taciri diger ülkeler ve hattâ israil 
bile verebilir; kiminle savaşacağını ve savaşması gerektiğini de yine onlar belirler; ne 
diye, böyle acîbu garîb silahlarla, sevgili yahudiciklerin ve Amerikan emperyalizminin 
şeflerinin yüreklerini ağızlanna getiriyoriar. Bir kaç ay önce de en getişmiş tanklann 
etkinliğini aratmıyacak güçte, Zülfiqaar ismi verdikîeri tanklar imal etmeye 
başladıklannı açıklamışlardı.. Bir ay kadar önce de, yaptıkları ilk savaş uçağının 
başanlı bir uçuş yaptığını ilan ettifer. Derken, geçen hafta yapılan açıklamaya göre ise 
gelecek Mart ayından itibaren, iran yapımı ilk yolcu uçağı sefere konufacakmış.. 8 yıflık 
savaş boyunca ve savaş sonrasında, zâten, hasar görmüş, tahrib olmuş F-16 
bombardıman uçaklarının en karmaşık sistemlerini bile tamir edip, bunları yeniden 
Hava Kuvvetlerl'nin hizmetine sunmuyor muydu? Ne demişler? 
'Kötü komşu, insanı kap-kacak saNbi yapar!.' Eğer, iran'a şu ambargolar 
uygulanmasıydı, iran halâ da yerinde sayardı. Turkiye'nin 340 milyon dolara ve bir 
italyan firması aracılığıyla gerçekleştirdiği havada ikmal sistemini, iran, kendi 
imkanlarıyta gerçekteştırmiştı de, (o zaman, Millryetlen) N. Doğru isimli kalem sahibi, 
bu durumu son derece çarpıcı cümlelerle sözkonusu edip, iran'ın kendi imkanlarıyla 
yaptığını; Tûrkiye'nin italyanlar'a yaptırdığını ve sonra da, 'btz şunu şöyle yaptık' diye 
övünmesini ınce bir şekilde eleştirmışti.. 
Evet, ihtiyaç, dehâ'nın anahtandır.. iran kendi istiklal ve haystyeti üzere yaşamaya ve 
ayakta kalmaya kararlıysa, (ki bağlısı olduğu din ona zâten başka türiü olmayı 
yasakladığına göre), Iran devleti de kendisinilaik-maik gibi zırvalarla meşgul etmeyip, 
dünya huzurunda ap-açık bir sûrette, "ey însanlar, benim erişmek istediğim temel 
insanlık hedefi isfam'ın bütün insanlığa, bütün zamanlara ve mekanlara gösterdiği 
hedeftir.." diye ortaya çıkıp, bır denemeyi şu son 20 yıla yakın zamandır; belki istenen 
derecede başarılı olmasa bile, başarısız ise hiç sayılmayacak bir şekilde- surdürüyor 
ve bu yönde anlaşılıyor ki, islâm düşmanlarına, emperyalistlerinyüreğine bir kurşun 
ağıriığıyla çökmüş bulunuyor.. Kencfi akıllarına göre, Muhammed Knatemfnin 
cumhurbaşkanlığına seçilmesı ve Refsencanî gibi, dünya siyasetinde etkili bir ismin 
kenara çekilmesinden sonra, bir 
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çok şeylerin kendi istedikleri şekiide gelişeceğine dair ümidlerinin de artık suya 
düştüğü, kendi beyanlanndan anlaşılmaktadır.. Müslüman halklar, başlarındaki laik 
rejimleri zorluyor... 
Geçen gün, italyan gazetesi İl Messagera, Mısır rejimi başkanı Husnî Mübarek'in 
terörist-siyonist ısrail rejimi başbakanı Netenyahuya yazdığı uzuun bir mektuba 
değiniyor ve Mübarek, Netenyahu'dan, 'takib etmekte olduğu siyasetten 
vazgeçmemesi halinde, bölgedeki bir çok arab rejimlerinin, geçmişte derin bir nefret 
besiedikleri iran islam Cumhuriyeti'yle dost olmak gibi bir noktaya doğru 
sürükleneceğine' dair tehlike çanı çalıyordu.. 
Bu tespit o kadar önemsenmiyecek bir tesbit değildi.. Husnî Mübarek'in, bir laik oiarak, 
böyle bir gelişmeden samimî bir şekilde dertlendini ve Netenyahu'ya ızdırablannı 
duyurmak için böyle yazdığını tahmin edebilirsiniz.. Samimi bir feryaddır, onunki.. Ama, 



Netenyahu'nun sadace kendisi değil, bütünüyle terörist-siyonist israil rejimi de tam bfr 
çıkmaza saplanmıştır ve izak Rabin'in öidürülmesinden yanm saat önce söyledigi 
sözieri şimdi dolaylı olarak kendisi de söylemektedir.. 
Rabin, "benim gibi bütün ömründe savaşçı usûlü benimsemiş olan bir kimse, bugün 
barışçılıktan sözediyorsa, ve 'banştan başka yolumuz kalmadı!.' diyorsa, bunun 
manası iyi anlaşılmalıdır.. Evet, bizim başka yolumuz yokl." diyordu.. Bu elbette, 
'savaşamayız' manasında değil.. Haien nice rejimler, siyonist israil rejiminin atom 
gücünden ve diğer askerî şüçlerinden, servetinden, dünyadaki diplomatik etkisinden ve 
daha bir çok şeylennden korkuyorlar ve ona hizmetçilik sunmak suretiyle kendi 
geleceklerini şaranti altına almak gibi bir yüzkızartıcı uşaklığı benimsemiş 
bulunuyorlar.. Ama, bu rejimin en atesli sahibleri bile, bugün görüyorfar ki, islâm 
savaşçıları karşısında güçlerini, nefeslerini yitirmiş bulunuyorlar.. Halbuki islâm 
savaşçılarının ne düzenli ordulan var, ne gelişmiş silahları, ne muazzam servetleri!. Bir 
imanları var, ve bir de hayatı, o imanlarına göre şekülencürme azimleri!.. 
islâmî iran mı? Dünya'daki islâm savaşçılarına, nihayet psikolojik bir destek, şimdifik.. 
Ama Netenyahu'nun ödü patlıyor; "ya yannlarda, iran füzeleri buraya ulaşırsa 
n'olurrdiye.. 
Onun için de, Amerika'yı, ve Avrupayı korkutmaya çalışıyor, "iran, iki sene sonra 
Atlantik in doğu sahillerini dövebitecek, kıtalararası, okyanuslararası füzeler 
üretebilecek!." Altı ay önce ise, bunlar ne diyoriardı: "iran füzeleri Paris'i dövebiiecek 
duruma gelebilir!.." 
Ehh, bunlan Avrupalılara bile inandıncı şekilde söyieyen siyonistler laik arab rejimlerini 
ve TC.'nin laik çevreterini korkuiara salmakta zorlanırlar mı hiç?.. Halbuki, sadece 
resmî adı değil, genel düzenlemesi ve bütün dünya karşısındaki ioeolojik, mektebî 
iddiası da bir inanç sistemine dayalı olan islâmî iran, bırakınız sadece müslüman 
halklann yaşadığı ülketerie; hatta müslüman olmayan komşu ülkeferle; ve hattâ 
dünyaya efefik taslayan ve başkalannı kendi önünde baş eğdirmek istemeye kafkışan 
emperyalistler haıiç, saldırganlar hariç, kimseyie savaşmakta kendi dünya görüşu 
açısından bir ıtiqadî dayanak bile bulamaz... Bunu bizim islâm dünyasındaki müslüman 
haiklar giderek daha bir aniıyoriar ama, onlann tepeterine çörekfendirilmiş oian rejimter 
haiâ da, hayalî düşmanlıklar peşindeler.. Ama artık o da tutmuyor.. Mısır'lı ünlü taik 
mütefekkir Hasaneyn Heykel natırâtında; Hbiz Amerika'iıiaria görüşmeterimizde hemen 
daima, tabiatıyla siyonist israil rejiminin yaptıklannı gündeme getiriyorduk; Amerika'lılar 
ise, bize 'yahu sizin ne işiniz var israil le.. Bakınız sizin Sudan'la, UbyaVla, SuudîVle, 
FKT ve Suriye ve urdünle, Irak'la yığınla müşkülleriniz var, onlarla uğraşsanızal.. 
Kafanıza ne diye israil'i takıyorsunuz?' diye cevap veriyoriardı.." der.. Aynı durum, 
bugün de aynı.. Emperyalist dünya, isfâm dünyasını birbiriyie boğazlaştıracak 
entrikalar peşinde.. Ama, islâmî iran, bu oyunlan bozmak şuûrunda.. inşaallah, 
halklann uyanmalan sayesinde, diğer islâm ülkelerindeki rejimter de, halklannın 
şuûruna parefel olarak, uşaklıklardan el çekerler, el çektirilirter.. islâm dünyası, şu 70 
milyonluk nüfusuyla ve sınırlı imkânlanyfa, islâmî iran'ın dunya siyasetindeki gösterdiği 
performansı gözönüne alıp, "eğer birbirimizie uğraşmazsak, kendi tçimizde 
dağınıklıktan 
* 
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kurtulursak, bugün emperyalizm dünyasının bir kölesi durumundaymışız gibi 
gördüğümüz muamelelerden kurtuluruz.." mantığına gelmelîdir, gelebilir de.. "d'Amato 
Kaanunu* bakınız, Amerikan emperyalizminin başına ne iş açtı? Amerikan 
emperyalizmi nice ülkelere, kendisi ofmakstzın hiç bir rejimin ayakta duramtyacağını, 
hattâ halkların açlıktan bile kurtulamıyacağını telkın ediyordu ve hâlen de ediyor.. Şah 



iranı'na da bu telkınler yapılıyordu. islâm inqılabı Hareketi zafere eriştikten sonra 
ortaya çtkan tabloyu da gördük.. 
Dünyanın bütün kâfir-şeytanî güçler entegrasyonuna rağmen, islâmî iran eritilemedi, 
yokedtlemedi.. 
Amerikan emperyalizmi her türlü ambargoiarı koydu, uyguladı, islâmî İran'a karşı.. 
Saddam'ı ve diğer iyi ıstracağını zannettiği köpeklerini yıllar boyu, iran üzerine 
saldı-durdu ve diğerlerini de hazırtıyorl.. (Saddam'ın işe yaramtyacagı anlaşılınca, ve 
baş hedefi şaşırıp başkalarını ısınnca, şimdi Amerika Saddam'ı 6 yildır silahtan 
arındırmaya çalışıyor, halâ da bitmedi.. Bu da onun ne kadar siiahlandınldığının bir 
göstergesiL 6u arada; bölgede, geçen yıl en çok silah alan 50 ülke arasında 8 milyar 
doiarlık alım ile kimin birincı sırada geldigini hatırlayaiım!. Kime karşı bu silahlar? 
israil'e karşı mı? Amerikan emperyalızmine karşı mı? Avrupa emperyalizmine karşı 
mı? Rusyaya veya Ermenistan'a veya Yunanistan'a mı karşı? [Ki, Yunanistan artık 
birinci derecede düşman olmaktan bile çıkartldı!..] Bu düşmanian, emperyalıstler 
belirleyecek ve elbette ki o silahlan verenler o silahlann kime karşı kullanılmasınt da 
belirleyecekler ve çünkü silah satışlarında dışpolitika dikte oiunduğu da, dünyada 
kabul gören bir gerçektir..) Neyse, geçelim onu. Ne diyorduk.. Amerikan emperyalizmi 
islâmî İran'a yeni yeni ambargolar uygufarken; Alphons d'Amato isimli (aslen fransız) 
bir Amerikan senatörü, iran'la petrol sahasında, 40 milyon dolardan fazla ticaret hacmi 
oian konularda işbirliği yapacak olanlara karşı Amerikan Hükûmetinin yaptırım 
uygulamasını öngören bir kaanun teklif etmişti, kabul edildi.. Dünyanın bir çok ülkesi, 
kendisini Amerikan emperyalizmiyle karşı karştya getirecek böyfe bir işbirliği için 
tedirgindi.. Ama nihayet, Fransız TOTAL şirketi, iki hafta önce, Rusya ve Malezya 
şirketleriyle birlikte, iran'da petrol ve tabiî gaz sahasında iki milyar dolaılık bir 
anlaşmaimzaladığını açıklayınca!. 
Amerikan emperyalizmi şapa oturdu.. Şimdi ne yapacaklarını bilemiyoriar!. Fransa 
Hükumeti Amerika'yı, Fransız şirketine biryaptırım uygulamaması konusunda uyarıyor, 
"Senin kaanunun senin ülkende ge^r ve sadece kendi şirketterine!. . Dünyaya kaanun 
saadır edemezsin!" diyor.. Bu arada franstz asıllı Senatör d'Amatoya dafransız 
matbuatının verdiği isim, ilgi çekici: "Amerikan salckrganlığının 
Şirhdî; Avrupa Birliâi de, "FransaVa herhangi bir yaptınm uygulanacak olursa 
Avrupa Biriigi olarak ortak tavrımızı belirieriz.." diyor. Clinton ise ne yapacağını 
şaşırmış vaziyette, arada kaldı!.. 
Islamî iran ise, kenardan dalgasını geçiyor; kıs kıs güiüyor.. 
Amerikan Radyosu'nun geçen hafta görüşlerine yer verdigi bir siyaset bilimci 
boşuna demiyordu, "dünya, tek kutublu deöil ve karşı tarafta, iran var!" diye.. 
Heplmiz için, alınacak pek çok derslerte dolu bir mücadele... 
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belirtticjim şekilde ilişikte gönderiyorum. Durumu bilgilerinize arzeder 
saygılar sunarım. 
MehmetAli TEKİN 

01- 07-13 Ağustos 1995 tarihli ve 111 sayılı Haftahk olarak 
yayınlanan SELAM gazetesi Sorumlu Yazı Işleri Müdürlüğümü belirtir 
gazetenin 14. sayfasında iogo. 
02- Aynı cjazetenin 1. ve 15 sayfasında da mesleki çalışma 
numunesı. 
03- 09-15 Ekim 1995 tarihli ve 111 sayılı Haftalık SELAM gazetesi 
14. sayfadaki logoda Sorumlu Yazı işleri Müdürüsıfatı ve 16. (son ) 
sayfada mesleki çalışma. 
04- 29 Temmuz - 04 Aöustos 1996 tarihii haftalık SELAM gazetesi 
14. sayfadaki logoda Sormlu Yazı işleri Müdürü sıfatı ve gazetenin 1. 
sayfasında mesleki çalışma. 
05- 24 Araiık 1996 tarihii ve 9 saytlı Güniük SELAM gazetesi 6. 
sayfadaki Logoda Sorumlu Yazı Işleri Müdürü sıfatı. 
06- 24 Ocak 1997 tarihii Günlük SELAM gazetesinin 8. sayfada 
bulunan logoda Sorumlu Yazı işleri Müdürü sıfatı ve 6. sayfada 
mesieki çaiışma. 
07- 05 Mayıs 1997 tarihli ve 133 sayılı günlük SELAM gazetesi 6. 
sayfasında yer alan logoda Sorumlu Yazı işleri Müdürü sıfatı. 
08- 07 Temmuz 1997 tarihli ve 197 sayılı günlük SELAM gazetesi 8. 
sayfasmda yer aian logoda Sorumlu Yazı işleri Müdürü sıfatı. 
09-15 Eylül 1997 tarihli ve 266 sayılı günlük SELAM gazetesi 11. 
sayfada mesleki çalışma. 
( 
*\ 
§■ 
Başak Konutlarındakİ adresler: 
01-MusaBudak1. ETAP B-6 Dalre 32 Tel: 485.03.85 
02-Mustafa Ertan 2. Etap D-35 daire 2 (120 metre karelikte) 
03-Ahmet Akyüz 1. Etap D-5 Daire 13 
04-Yaşar Gürler D-27 Daire 21 
05-Av. Nazif Aktaş (Av. Orhan Erdem'in ortağı) E-2 Da:14 Tel:485.33.72 
İşTel: 534.70.04 
06-Abdülaziz (Hanımı Filiz Vural) Vural 1. Etap D-4 Blok Kat 4 Dalre 19 
07-Şakir Turhan (Hanımı Meryem) 1. Etap A-2 Blok Kat 5 Daire:23 
08-Ali Kemal Taşdemir (Hanımı Ayfer) 1. Etap B-38 Blok Dalre 26 
09-Kasım Aydın 1. Etap B-7 Biok Daire 22 tel: 485.08.00. (Şakir'in Tel. olabilir) 
10-Zeki Erturk 2. Etap E-10 Daire:8 
11-Cemal Uçma 1. Etap D-106 Biok 6. Kat Daire 26 
12-Mehmet Kaya 2. Etap B-38 Blok Kat 9 Daire 39 Tei: 485.46.85 
13-Recep Güzeigöz 1. Etap B -21 Daire 27 Tel: 485.00.83 
14-Av. Şadi Çarsancaklı 1. Etap D-3 Daire 7 
15-Mehmet Yurdan 2. Etap B-35 Daire 2 



16-Hacı Ovacı 1. Etap A-11 Daire 18 Tel: 485.39.85 
17-ömer Gürler 1. Etap D -114 Daire 5 Tel: 485.12.62 
18-1 Ihan özyûrek 1. Etap D-114 Daire 16 Tel: 485.04.28-29 
19-Osman Alkan 1. Etap Tel: 485.17.86 
20-Şakir Okutan 2. Etap D-35 Daire.7 Tel: 0542-594.79.56 
21-Hüseyln Sevlm-Ajans Estet sahibi 2. Etap D- 
22-Şerafettln Sinop C-5 Dalre:27 Tel: 485.01.16 
(ist. İ.H.L'den) Sefaköy'de öğretmen 23-Ali Alp: 1. Blok B-5 Da: 19 Tel: 485.01.37. İş: 
635.02.52 24-Lütfi Çalışkan: 1. EtapD-12 Blok Daire:10Tei:485.01.84 25-Ali Akyüz: 
E-4 Blok Daire:3 Tei: 485.59.47 26-Metin Kızmaz: E-11 Blok Daire: ?Tel: 485.58.74 
27-Hüseyin Okçu: E-5 Blok Daire:8 Tel: ???? 28-Salt Oğretici: 1. Etap D-7 Blok 
Daire: 31 Tel: 485.07.92 29-Selim Tuluk: D-24 Blok Daire:1 Tel: 485.10.90 Iş Tei: 
501.72.07 30-AII Yandır: 1. Etap D-9 Daire:13Tel:485.58.30 31-Hasan Blno: 2. Etap 
B-52 Daire:2Tei:485.02.06 32-Bülent Yıldırım: 2. Etap B-51 Daire:16 
33-Şerafeddin Durmuş: 2. Etap B-39 Daire: 5 İş Bimtaş'ta Hikmet Zeyveli ile beraber 
çaiışıyor. Tel: 252.45.14 -111 3 ay sonra(31.08.1999) ise: Tel: 210.14.20 34-Mehmet 
Burhan Genç: 2. Etap 12. Blok 3. Daire Tel: ??? 35-Metin Kızmaz: 2. Etap E-11 
Daire: ? Tel: 485.58.74 36-Hûseyin Okçu: 2. Etap E-5 Blok Daire:11 37-Ahmet 
Akyüz: 2. Etap E-8 Blok Dalre:7 Tel: 485.46.60 
38-Şlt..............: 2. Etap B-47 Blok Daire: 22 
39-lbrahlm........: C-17 Blok Dalre: 5 Tel: 485.12.62 Iş Tel: 272.14.00 
40-Av. Nazif Aktaş: E-2 Daire:14 Ev Tel:485.33.72 fş: 534.70.04 
Av. Orhan Erdem'in ortaöı. 
41-Rafet Dağhan: 1. Etap D-6 Daire:29 Tel: 485.54.27 igdaş'taçalışıyor. istanbul 
imam Hatip üsesi mezunu. 
42-Remzl Köktaş: 2. Etap B-41 Da: 34 Tel: 0532-374.75.61 
43-Niyazl Ekşi: Emekli imam- 2. Etap B-38 D:42 Tel: 486.05.72 
Cep:0532-662.54.28 
44-lsmall Varer-imam 2. Etap B-54 Da: 0-1 Tel: 486.06.81 
Mehmet Atlan'tn Adresi: Güneştepe Mah. Yeşlltepe Cad. Doğan Sokak B Blok 
Tarhan Ap. Daire 10 Tel: 435.31.76 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mahmut Kaçar 

E Tipi Kapalı Cezaevi 10. Koğuş Kırşehir 

Bahar Kaçar 

Ayazlar Mah. Ayazlar Sokak No: 27 Van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Başak Konutlarındaki adresler: 
01-MusaBudak1.ETAP B-6 Dalre 32 Tel: 485.03.85 
02-Mustafa Ertan 2. Etap D-35 daire 2 (120 metre karelikte) 
03-Ahmet Akyüz 1. Etap D-5 Dalre 13 
04-Yaşar Gürler D-27 Dalre 21 
05-Av. Nazif Aktaş (Av. Orhan Erdem'in ortağı) E-2 Da:14 Tel:485.33.72 
İşTel: 534.70.04 
06-Abdülaziz (Hanırnı Filiz Vural) Vural 1. Etap D-4 Blok Kat 4 Daire 19 
07-Şakir Turhan (Hanımı Meryem) 1. Etap A-2 Blok Kat 5 Dalre:23 
08-Ali Kemal Taşdemir (Hanımı Ayfer) 1. Etap B-38 Blok Daire 26 
09-Kasım Aydın 1. Etap B-7 Blok Daire 22 Tel: 485.08.00. (Şakirln Tel. olabilir) 
10-Zekl Erturk 2. Etap E-10 Dalre:8 
11-Cemal Uçma 1. Etap D-106 Blok 6. Kat Dalre 26 
12-Mehmet Kaya 2. Etap B-38 Blok Kat 9 Daire 39 Tel: 485.46.85 



13-Recep Güzelgöz 1. Etap B -21 Daire 27 Tel: 485.00.83 
14-Av. Şadl Çarsancaklı 1. Etap D-3 Daire7 
15-Mehmet Yurdan 2. Etap B-35 Daire 2 
16-Hacı Ovacı 1. Etap A-11 Daire 18 Tel: 485.39.85 
17-ömer Gürler 1. Etap D -114 Daire 5 Tel: 485.12.62 
18-llhan özyürek 1. Etap D-114 Daire 16 Tel: 485.04.28-29 
19-Osman Alkan 1. Etap Tel: 485.17.86 
20-Şaklr Okutan 2. Etap D-35 Daire.7 Tel: 0542-594.79.56 
21-Hüseyin Sevlm-Ajans Estet sahibi 2. Etap D- 
22-Şerafettln Sinop C-5 Dalre:27 Tel: 485.01.16 
(ist. i.H.L'den) Sefakö/de öğretmen 23-AII Alp: 1. Blok B-5 Da: 19 Tel: 485.01.37. İş: 
635.02.52 24-Lütfi Çalışkan: 1. Etap D-12 Blok Daire:10 Tel:485.01.84 25-Ali Akyüz: 
E-4 Blok Daire:3 Tel: 485.59.47 26-Metin Kızmaz: E-11 Blok Daire: ?Tel: 485.58.74 
27-Hüseyln Okçu: E-5 Blok Daire:8Tel: ???? 2S-Sait öğretici: 1. Etap D-7 Blok 
Daire: 31 Tel: 485.07.92 29-Selim Tuluk: D-24 Blok Daire:1 Tel: 485.10.90 iş Tel: 
501.72.07 30-AII Yandır: 1. Etap D-9 Daire:13Tel:485.58.30 31-Hasan Blno: 2. Etap 
B-52 Daire:2Tel:485.02.06 32-Bülent Yıldırım: 2. Etap B-51 Daire:16 
33-Şerafeddin Durmuş: 2. Etap B-39 Daire: 5 iş Bimtaş'ta Hikmet Zeyveli ile beraber 
çalışıyor. Tel: 252.45.14 -111 3 ay sonra(31.08.1999) ise: Tei: 210.14.20 34-Mehmet 
Burhan Genç: 2. Etap 12. Blok 3. Dalre Tel: ??? 35-Metin Kızmaz: 2. Etap E-11 
Daire: ? Tel: 485.58.74 36-Hûseyln Okçu: 2. Etap E-5 Blok Dalre:11 37-Ahmet 
Akyuz: 2. Etap E-8 Blok Dalre:7 Tel: 485.46.60 
38-Şlt..............: 2. Etap B-47 Blok Daire: 22 
39-lbrahlm........: C-17 Blok Dalre: 5 Tel: 485.12.62 lş Tel: 272.14.00 
40-Av. Nazlf Aktaş: E-2 Dalre:14 Ev Tel:485.33.72 Iş: 534.70.04 
Av. Orhan Erdem'in ortağı. 
41-Rafet Dağhan: 1. Etap D-6 Dalre:29 Tel: 485.54.27 igdaşta çalışıyor. istanbul 
imam Hatip üsesi mezunu. 
42-RemziKöktas: 2. Etap B-41 Da: 34 Tel: 0532-374.75.61 
43-Nlyazl Ekşl: Emekii İmam- 2. Etap B-38 D:42 Tel: 486.05.72 
Cep:0532-662.54.28 
44-lsmall Varer-imam 2. Etap B-54 Da: 0-1 Tel: 486.06.81 
Mehmet Atlan'ın Adresi: Güneştepe Mah. Yeşlltepe Cad. Doğan Sokak B Blok 
Tarhan Ap. Daire 10Tel: 435.31.76 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mahmut Kaçar 

E Tipi Kapalı Cezaevi 10. Koğuş Kırşehir 

Bahar Kaçar 

Ayazlar Mah. Ayazlar Sokak No: 27 Van 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
♦ 

Reklam flnlaşması yaptığım Firmalar ue Şartları: 
1-flK  flJflNS  : (0212)2886878-2661726 -26672 76 Sutun santimi Şimdilik 
kaydıyla  Diğer sayfalar bölümünde yaytnlanmak şartıyla 150.000 Tl. ödeme 
engeç3aylıkçekleyapılacaktır. 
2- flN  flJflNS :      flTLflS  NEHİfl İLETİŞİM flŞ.  BÜVÜKDERE CflD. 
DOSTLflRflP.  NO: 115/7  MECİDİVEKDV-İSTflNBUL     1020046257 

KflĞITHRNEUD. 
0212-275 5185(89-97) Fax: 275 52 05 Sorumlusu Ahmet Hüküm bey - Sttkt Bey 



le 14.01.1997 günü Diğer Sayfalar bölümü fiatt olarak 280.000 Tl. Sutun / 
santim. 29 Ocak 1997 günü saat 11.30 Sıtkı Bey*le görüştüm aynı ilanı devam 
edin, biz yenisini gönderdiğimizde değiştirirsiniz dedı. 07 Şubat 1997 Günü Sıtkı 
Beyle Görüştüm. Bayram'dan sonra yeni Rekiam Fiimi Göndereceğiz dedi. 17 
ŞUBAT1997 Günüözcan Be/le görüştüm. Faturanınaslı nedir, ögrenmem lazım 
dedi. Sıtkı Beyle görüşün dedım. Cuma günü 21 Şubat 1997 günü gelin 
makbuzunuzla çekinizi alın dedi. 
5-  MER REKLflM ( RflKS KflSET Reklam Firması) : 
MER  REKLflM PflZflRLflMfl flŞ 

ORTAKÖY YOLU KORUKENT SlTESİ  A-1 BLOK KAT:3 LEVENT- 
İSTANBUL 

BEŞİKTAŞ VD. 6150042737 

Tel-Fax:274.21.05 Yetkilisi: Ethem Kantarcıoğlu - Sekreteri AyselHanım- 
Basın Halkla ilişkiler Beyza Hanım 

400.000 TL birim Fiattan % 30 iskonto ile Sutun Santimint 280.000 Tl. dan 2-2.5 

Aylık çek ile odemeli tekiıf ettim. Ethem Be/le 16.01.1997 günü görüştüm. 
Muhasebe : 274 46 46  Ahmet Bey 

BARTER için Nejat Yıldırım Bey*le görüşüllecek: 274 42 42 

4- BİAT ALİMİNYUM SAN. TİC. AŞ. Deniz Bey ile 20 Ocak 1997 günü 
görüştüm . 17 Ocak 1997 günü yayınlanan Tamsayfa Teşekkür ılanıyla ilgıli 
olarak 535 cm.2 toplam Reklam 400.000 Tl sutun Santiminden 214.000.000 TL 
-%25iskonto 53.500.000 Kalanmiktar: 160.500.000 TL + KDV 2 Aylık çek 
alınacak. Deniz Bey 24 Ocak 1997 Cuma günü Faturanızı getirip ödemenizi alın 
dedi. 
5-AN AJANS : Ahmet Hüküm Bey - Sıtkı Bey 20.1.1997 Günü Sıtkı 
Beylegörüşme yaptık. Sütün Santimini 100.000 TLdan Ocak 97 ye mahsuben 
konuştuk. (ödeme süresini konuşmayı unuttuk) ilk ilan 5 defa 22 Ocaktan 97 
den itibaren gün aşırı gireoek. 
6- PENDIK BELEDIYESI : Basın Yayın Halkla ilişkiler Müdürü Ekrem Okutan 
Be/le Tei: 0216 - 390 36 20 (8) Öz Tel: 0216 - 390 34 43 21 Ocak 1997 sabahı 
400.000 TLsutun/cm. den % 30 iskontolu (280.000 Tl st/cm ücretle) + KDV 
ücreöe ve 2-3 aytık çek ödemeli olarak anlaştık. NurayHanımla 18Şubat 
1997Günügörüştüm Fatura ve yayınlanan günkü gazeteleri ulaştırın ödemeniz 
Hesap işlerinden yapılır dedi. 
PENDİK BELEDIYE BAŞKANLIĞI PENDİKVERGİ DAİRESİ 7280022374         
PENDIK-İSTANBUL 

7- YENI AJANS : Medya Müdürü Fusun Toprak 

Tel: 283 59 87 Fax: 269 43 95 (22 Ocak 1997) günü fiat listesi faxladım. 
8- ASYA HOLDİNG : Reklam Yetkilisi YUSUF YILDI2 0216-343 14 00 (22 
OCAK 1997) görüştüm. Fiat Listesi faxladım. Şu anda kampanya yok dedi. 
Kampanya 1-2 ay sonra açılır o zaman görüşelim dedi. 

<?< 

9- AK TV : Reklam Sorumlusu Kemal Bozkurt Bey* le fiat Listesinden %50 iskonto ile  
karşılıklı olarak BARTER anlaşmasınavardık. (27 Aralık 1997) REKLAM filimlerini 
gönderecek Ajans : DEHA AJANS - ZİYA ER BEY 288 41 28 -32 
10- FUZUL OTOMOTİV : Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü ARİF ÖZTÜRK Beyle 24 



Ocak 1997 günü görüştüm.   Ayda asgari olarak 400-500 sutun/cm ilan verilmek 
şartıyla, ay sonunda 90 gün ödemeli sutun/cm 160.000 TL en son olur; 95-96 Model 
Kartal almak ve 250 Milyon TLIik 90 günlük çek geriye 
kalanmiktarınadaReklamyayınlamakşartıylasutun/cm. 100.000 TLolurdedim. Arif Bey 
En geç bir hafta içerisinde cevap vereceğim dedi. 
11-HAK YAYINLARI: Halit Kapucu ile03Şubat 1997günügörüştüm. 3 süt x 20 cm 60 
st/cm bir seferlik 10.000.000 tl - Nakit ödemeli verecek. Daha sonra yeniden 
anlaşacağız. Adresi: Dereyolu Aslangazi Cad.   İKİZLER İŞ MERKEZi No:1  Kat 1 D. 
8 Okmeydanı- Istanbul  îel-Fax : 222 96 33  Per-Pa Karşısında 
12-REKLAM ETRl - NURŞAH EŞARPLARI' nın Ajansı  : Kaya Bey 232 54 51 
13- SARAY BİSKÜVİLERİ : Reklam Müdürü MUSTAFA EKİCİ   503 79 89 Şirinevler. 
13-ARTI REKLAM: ADEM YILMAZ Bey ilhan Albayrak'lay Beraber Çalışıyorlarmış. 
KOMBASSAN HOLDİNG' in Reklam Ajansının Sorumlusu. Tel: 288 15 71 -72 
14-IŞIKSİGORTA: Reklam ve Halkla ilişkiler Müdürü SEMİH ABACI Bey 
15-   PAMPULİ TİC. AKSESUAR :   KASIM SOKAK NO: 43 MERTER Mesut Beyle 
22 Şubat 1997 günü görüştük. 3 st x 10 cm = 30 st/cm indirimli olarak 280.000 TL = 
8.400 Tl x 25 (30 yayın) = 210.000 TL olur dedim. 1. Sayfada 17.500.000 TL olabilir 
dedim. 
16- BfRiM- İSTANBUL ORGANIZASYON:      Fatura bilgileri Istanbul 
OrganizasyonTanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. 
Kıztaşı Cad. Dolap Sokak No: 8/4 Fatih- istanbul K.M.PaşaV.D No: 4810094842 
17- DAVET DERGİSİ: Ahmet Varol Beyle 27 Şubat 1997 günü görüştüm. 
kültürSanatSayfasında 400.000 iskonto % 30 ile 280.000 TL anlaştık. Aylık . Dergi'nin 
reklamlarını gönderecekler. 
18-  MİTHAT ÇORAPLARI : 
4 sütün x 5 cm reklamı gün aşırı yayınlayacağız. Günlüğü (tanesi 4.000.000 Tl) 
dan hesap göreceğiz. Ayda bir defa son sayfada renkli çıkacak. Ay sonunda 4 
aylık çek ödemesnle ödenecek. 
19-GEZERTERLİKLERİ : 
KENAN BEY - Reklam işleriyle Mesut Bey *in ilgilendiğini söyled. Fabrika Ad: 
KIRAÇ KÖYÜ veya ÇAKMAKLI Minübüsleri gıdyor. Gürpınar Kavşağı- Tüyap 
Kavşağı'ndan saga HadımkcYe doğru giriliyor. ıleride Sağda GEZER Fabrika. 
20- SARAY BİSKÜVİLERİ : 
Reklam Müdürü MUSTAFA EKİCİ Bey- Yardımcısı İLYAS Bey 

Tel: 503 79 89 

N 

Şehadet Bir Çağrıdır Tüm Nesillere ve Çağlara Mehmet 
Ali Tekin 

Şehadet aşıklan var olduğu sürece, islam'ı yok etmek isteyen Tağuti güçler, hiç bir 
zaman rahat yüzü göremeyeceklerdir. Hz. Hüseyin'le bayraklaşan zalımfere ve 
Tağuüara karşı mücadele kervanı sürmekte. Bu kervan sınırtanımıyor, dünRlistin, 
Lübnan, Afganistan, Bosna, Çeçenistan' dı, bu gün Ogadin yann bütün dünya. 
Yüce Rablerinin: 
" fnsanlardan öylesi de vardır ki, canını Allah'ın rıızasınt kazanmaya satar. 
Allah da kullanna çok şefkatiidir." Bakara Suresi Ayet 207 
Bizi yaratan yüce rabbimizle yapılan aEışveriş ne güzeldir, ne kahı bir alışveriştir. Bu 
karh ticarete , bizi yaratan nasıl teşvik ediyor: 
" Allah, mü'mlnlerden mallarını ve caniarını cennetkendilerininoimak 
üzere satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar, öidürürier ve öldürülürler. 



Bu, Allah'ın üzerine bir borçtur. Gerek Tevrat'ta, gerekse fncil'de, gerek 
Kuran'da (AEIah, yoEunda çarpışanlara cennet verecegini vaadetmiştir) AlTah'tan 
daha çok ahdini yerine getiren kim oiablllr? O halde O'nunla yaptığınız bu 
aiışveıişten ötüru sevinin. Gerçeten bu büyük başarıdır." Tevbe Suresi 
Ayet:111 
işte bu kartt alışverişte bulunanlardan son iki misal: Adana - Kozan' lı, Diş Hekimliği 
2. sınıf öğrencisi Nureddin Cingöz ve 1977 Konya doğumlu, Selçuk ünıversitesi 
tktisat Faküitesi 2. sıntf öğrencisi Bayram AIi Düz. 
Bayram Alt ve Nuretttn iki candan arkadaştılar. Bu arkadaşlıklart öylesine kuvvetliydi 
ki; cihad meydanlanna beraberce koştular. Yüce Rabbimiz ikisini de şehid olarak 
katına kabul etti. 
Bayram Ali Düz' ün 21 AraEık 1996 günü bir operasyon sırasında şehid 
olmasından bir süre önce kaleme aldığı düşünceEerini tüm şehadet aşıklanna 
armagan olarak yayınlayarak; bizim de bu aşka karınca karannca bir katkımız olsun 
istedik. 
Bismtllahirrahmanirrahim 
Hamd Alemlerin Rabbi olan canlı cansız, görünen görünmeyen ve ahireti yaratan 
Allah'a mahsustur. Salat ve Seiam; savaştn ve rahmetin ve tüm insanların önderi, 
rehberi olan Hz. Muhammed (sav)' e olsun. Ayrtca Allarfın selamt Tevhid Ehli ve 
dağlarda cihad eden ve bunlara maddt ve manevi destek veren, tüm müslümanların 
üzerine olsun. 
Esselamü Aeyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. 
"Ey inananlar! Allahtan korkun. Ve kişt, yarın için ne yapıp gönderdiğine baksın. 
Allah'tan korkun; çünkü Alah yaptııklarınızt haber almaktadır.'" Haşr Suresi 18 
Değerli Müslümanlar, Kuranra baktığımızda, cihad ile iigiii ayetierle değii surelerle 
karşılarşırtz. Enfal - Tevbe - Saff - Mücadele vb. sureler, Wzleri hep cıhada teşvik 
eder. Bunlar, Allah'a iman ettikten sonra en büyük ameiin ve cennetin yolunun 
cihad meydanlanndan geçtği anlatıiır. 
Şu anda Ogadin 'deki cihaa hareketi 5. yıltna giriyor. Buradaki insanlann çağnsı 
KurarVıncagrısıdır 
"Size ne oluyor ki, Allah Yolunda ve rabbimiz bizt şu halkı zaiim olan şehirden çıkar, 
bize katından bir koruyucu ver diyen zayıf erkek, kadtn ve çocuklar uğrunda 
savaşmıyorsunuz." Nisa Suresi 75. Ayet işte Ogadtn'ii Muslümanların Dünya 
Müsiümanlan'naçansıdırbu. Allah Rasülü'nün nayatına baktığımızda ömrünün 
çoğunun seferde ve cihadda geçtlğinl görürüz. Şu an idn Dünya Muslümanları 
duymuyorlar, ya da duymamazltktan geltyorlar. Neden bu Muslümanların çağrısına 
kUak verilmfyor ? Nasıl oluyorda bir müsiüman, diğer bir müslüman 
kardeşlnln derdiyle dertlenmiyor ? Ruhiar aleminde Allah'ı Rabb olarak kabuE 
etmemiş miydik ? Niçjn Allah'ın indirdiği kitaba uymuyoruz. Alah Rasülünü niçin 
örnek aimıyoruz ? Allah (cc) Mü'minlerden şöyle bahsediyor: 
"inananlar Allah Yolunda Savaşırlar, inanmayanlar ise Şeytan'ın, Tağutunyolunda 
savaşırlar. O halde şeytantn dostlanyla savaşın. Çünkü şeytanın hiiesi zayıftır." Ntsa 
Suresi 76. Ayet 
Nasıl olsa seytanı da AHah yarattı. O'nun gücü ve kapasitesi Allah'ın elindedir. Bizler 
cenneti istiyor isek bazı zorluklara katlanmak zorundayızTıpkı bir Bilal-i Habeşi, bir 
Sümeyye vedaha nice sahabe gibi. Onlarm canları çıktı da asla imantarı çıkmadı. 
Allah'a öyle bir bağlandılar ki, O'nun adından başka bir adı zikretmediler, tanımadılar. 
Buradaki müslümanlar, cihad ettikieri müddetçe her halükarda kazançlılar. 
ölseier de, öldürülseler de, günlük çalışmalan bambaşka. Yüzierine baktığınız 
zaman Müslüman oiduğunu ve pariadığını görürsünüz. Yemek derseniz ; zaten 
pilav, bamya ve çaydan başka bir şey yok. Ayaklarında iyi olmasada blr terlik. 



üzerlerlnde ise eski bir tişört ve pantolon lle cihad ediyoriar. bizler o lüks evieıin 
içinde, lüks yemeklerden günde üç öğün yemekie günde beş vakit namaz 
kılmakla, Ramazan Ayı'nda oruç tutmakla, zekat vermekie buniarın mertebesine 
ulaşamayız. Rasülüllah bir defasında "Cennet hoşa gitmeyen şeylerle, cehennem ise 
şehvetlerle kuşatılmıştır." buyurmuştur. Rahatiık tepilmeden cennete ulaşıimaz. 
Cihaddaki zorluk, Türkiyedeki en mükemmel hayattan daha mükemmeldir. Çünkü 
burada huzur var. Allah için çıkılan yolda huzur olur. Allah oraya bereket yağdırır. 
Ogadin'H Müsiümanlar'a karşı, kaf Irler ylne sahnedeler. Hem detoplu olmak 
üzere. Amerlka her zaman oldugu glbl ylne baş çeklyor. Kaflrler birieşmiş, peki 
müslümanlar nerede ? 
" O halde, dünya hayatını, ahiret karşılığında satanlar, Allah Yolunda savaşır da 
öldürülür, veya galip gelirse; biz ona yakında büyük bir mükafaat verecegiz." Nisa 
Suresi 74. Ayet 
Allahtan daha çok, vaadini yerine getiren kim olabilir ? Bu ne guzel bir ticaret. Sonucta 
iki güzellikten birisi var ve anlaşma Allah ile yapılıyor. Bu alışverişten ötürü sevinin. 
Gerçeten bu büyük bir başarıdır. Bizler dünyalık ticareti, ne zaman bırakırsak, ahirete 
tam olarak yöneliriz. Biz Kur*an dan anlıyoruz ki, cennet ehlinin dünyadaki yaşantısı 
sürekli işkence altında geçiyor. Ve Kur'an bize öğüt veriyor. " Yoksa siz, sizden önce 
geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız ? Onlara öyle 
yoksulluk ve sıkıntı dokunmuştu, öyle sarsılmışlar dı ki, nihayet Peygamber ve O'nunla 
beraber inananlar 'Aliah'ın yardımı ne zaman ?' diyecek olmuştu. iyi bilin ki Allah'ın 
yardımı yakındır." Bu ayetlertn, müslümanları kıyama kaldırması gereklrken acaba 
kıyamda geciktlren engeiler nelerdir ? Acaba bu engei dünya sevgisi ml ? Ana, 
baba sevgisl ml ? Evlat sevgisl ml ? Para mı, mal mı ?                y        . 
" Allah içinizden cihad edenleri sınayıp bilmeden, sabredenleri sınayıp bilmeden, 
cennete gireceğinizi mi sandınız ?' 
Cihad ve sabır ıkisi birbirinden aynlmaz iki parça, her zaman birlikteler. Allah kendi 
yolunda, kendi dinine yardım edenleri sever. Allah mücahidlere sabır versin, ayaklarına 
sebat versın. Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla ve işimizde taşkınlığımızı bağışla. 
Kafir toplumlara karşı bizlere yardım et Şehadet mi, yoksa yatakta ölümü beklemek mi 
? Sızce hangisi daha şerefli ? 
ŞEHADETE KADAR CİHAD 
Yola çıktığımda yanımda bulundurduğum eşyalarım, muhtaç olan mücahidlere verilsın. 
Allah'ın Rrdevs cenneti'nde sizlerle buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hakkınızı 
heial edin. 
UyanıneyMüslümanlarl Uyanınl 
Bır tarafta inim inim inletilen müslüman 
Diğer tarfta kasıla kasıla oturabilen müslüman 
Nerede kardeşinin derdinl derd bilen ? 
Nerede o Muslüman nerede ? 
Allah aşkına deyin bana I 
Buradayım deyın, hazırım deyin I 
Ama duyamıyorum I 

Neden acaba ? 

Kulaklarım mı duymuyor ? 
Keşke kulaklarım duymasa 
Keşke dünya sallansa 
Burdayım, hazınm sesleriyle 
Tekbir nidalarıyla dünya yeniden fethedilse  İNŞAALLAH 
Bu vasiyetim genelde tüm müslümanlar özelde ise aileme aittir. 



Benim cihada gitmeme vesile olan, gerek maddi ve gerekse manevi yardımlarıyla 
Şehadetime yardımcı olanlardan ben razıyım. Allah da onlardan razı olsun ve 
cennetindeki seçkin kullarından eytesin. 
Esselamüaleyküm verahmetullahi veberekatühü. 
B. ALİ DÜZ 
AllarYın Şehid KuluTALHA Allah (cc) şehide Firdevs cennetiyle müjdeliyor ve şehidin 
günahlarını affediyor. Kıyamet günü şehid, almış olduğu yaradan kan akar hakte 
Allah'ın huzuruna çıkacaktır ve akan kan etrafa güzel bir koku verecektir. Kıyamet 
günü, öyie bir gün ki nesabın zoriuşudan insanların birbirini dahi göremediği, o büyük 
günde şehidler rahat edecektır. Şehid akrabasından, 70 kişiye de şefaat edecektir. 
yeter ki islam üzere ahirete göç etsinler. Ne mutlu bir an. Şu gelip geçici dünya 
hayatından, biraz Allah için zoriük çekilecek ve ebedi olan, güzellik bakımından dünya 
ıle hiç bir şekilde karşılaştınlrnayacak olan ahiret hayatında, şehid yanına 
akrabalarından 70 kişiyi alıyor ve cennete giriyor. Rabbim mükafat verirse tam verir. 
Düşünecek olunsa insanın aklı yetmez. Allah'ım en büyük mükafat I Soranm sizlere, 
kim ister dünyada zevk sürüp, ahireti cenneti adeta tepmeyi, kim ister ? Evlat seycjisini 
Alah'ın sevgisinin önüne bir ana baba geçirır ? Evlat sevilirse, dünya içın değil; Allah 
için, evtadın ahireti, ebedi olan hayatı düşnülerek sevilmeli. Yoksa o sevgi kıyamette 
kimseye fayda vermez. Bu nedenle anne ve babalar, 
sizlercfe evtatlarınızı seviyorsanız; ama gerçekten , hem de Allah için seviyorsanız, hiç 
durmayın, onları cihad meydanlanna gönderin. Onlann ve kendinizin ahıret hayatlannı 
zora sokmayın. Dünyanın aldatıcılığına inanmayın. Cihad meydamna 
fkan bir mücahidi iki güzellik bekler. Ya şehadet Ya da gazilik. Mücahid her zaman 
ehadet arzular ama gazinin aldıgı ecir de çok büyüktür. Rasülullah'a soruyorlar. Allah 
yolunda cihad eden bir müslümanın aldığı ecir soruluyor. Buyuruyortar ki: " - Sizden 
kim, bir mücahid, yola çıktıktan geri geiinceye kadar hiç iftar etmeden ve hiç ara 
vermeden oruç tutar ve sürekli namaz kılabir ? Buna gücü yeten hiç olur mu ? Rabbim 
cümlemizi cennetine rahat bir şekilde giren şehadetin tadını tekrar tekrâr almak isteyen 
seçkin kullarından eylesin. Kıyamet gününde şehide cennetteki büyük köşkü gösterilir. 
Arşın altında yeşil cennet kuşları üzerinde gezdirilir.Şehid ölüm acısı diye bir şey 
duymaz. Kabir azabından emin olur. O an 72 nuri ile evtendirilir. Akrabasından 
müslüman olan 70 kişiye inşaallah şefaat edebilecek, başına Tacil Vakar adında bir taç 
giydirilir ve mahşer gününün o dehşetli anında kendisinden emin olur. 
Ya Rabbi I Anamı, Babamı, kardeşlerimi kovulmuş Şeytamn şerrinden sana ısmarlıyor 
ve yine sana emanet ediyorum. 
TALHA TÜRKİ BAYRAMALİ  DÜZ 
Sabır Savaş Zafer 
Adım Müslüman 
Not: Burada kütfara karşı tek yumruk olmuş müslümanları gerek maddi ve gerekse 
manevi yardımlannızdan esirgemeyin. Bu müslümanlar yardıma muhtaçttr, 
destekleyin inşaallah. 
Allah beni biliyor. 
Allah beni görüyor. 
Kardeşler I nayâtınızı yaşarken bu iki cümleyi hiç bir zaman unutmayın. Kuran'dan 
ve Sünnefden hiç ayrılmayın ki sonunda mutlu olasınız. 
Akibet müttakilerindir. 
Şehid oluş tarihi: 21 ARALIK1996 CUMARTESİ Sabahı 
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Akabe Kültür Eğitim Vakfı 8.03.1990 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Yani, 
31 .12.1990 itibariyle sadece 10 aylıkbir süre içinde de genellikle vakfin henüz 
yeni kurulmuş olmasından kaynaklanan bazı eksikliklerinin giderilmesi, luzumlu 
eşyaların tedarik edilmesi vb. gibi ön hazırlıkların yapılmasıyla  uğraşılmıştır. 
Vakfın kuruluş aşamasında kullanılan merkez binasının ihtiyacı karşılamamsı 
yüzünden, vakıf merkezi, malta Boyacıkapı Sokaktaki şu anda ikamet edilen 
yere taşınılmış ve burasının boya, tamirat ve onarım işleri tamamlanmıştır. 
Bilahare ise vakfın döşenmesi , vakıf lokali, müdür odası ve dersanenin 
eşyalarının tedahki yapılmış ve vakıf merkezi elle tutulur bir hale getirilmiştir. 
Şu an da hafta sonlan isteyen talebeler vakıf merkezinde oluşturulan dersaneye 
gelerek , burada ders çalışmakta ve oluşturulan kitaplıktan istifade 
etmektedirler. 
Ayrıca  1990 yılı içinde toplam 4 talebeye , 2 milyon tutarında burs verilmiştir. 
Yeni dönemde ise çok sayıda öğrenciye burs verilmesi çeşitli alanlarda kurslar 
organize edilmesi ve kültürel etkinliklerin yoğunlaştırılması düşünülmektedir. 
Ayrıca sene içerisinde müracaat edilerek açılması istenen ama vakıflar genel 
müdürlüğünce - henüz erken olduğu gerekçesiyle - kabul edilmeyen Kayseri ve 
Bursa' da şube açma girişimlerine de ağırlık verilecektir. 
Vakıf Müdürü Ercüment Öztürk 

s 

VAKIFLAR         BÖLGE          MÜDÜRLÜĞÜNE 

İSTANBUL 

Selam Kültür ve Dayanışma Vakfı Kadıköy 3. Asliye Hukuk mahkemesinin 
14.11.1994 gün , E:1994/440 , K: 1994/840 sayılı kararıyla tescil edilmiş ve 23 
Temmuz 1995 tarih ve 22.352 sayılı Resmi gazetede ilan edilmiştir. 
Vakıf Mütevelli Heyeti   olarak , vakıf senedinde belirtilen şube açma( 2.madde 
) maddesine istinaden , vakfın çalışmalannın daha geniş halk kitlelerine 
yaygınlaşabilmesi gayesiyle 08 Kasım 1996 tarih ve 17 sayılı kararıyla şube 
açmayı kararlaştırmıştır. İstanbul   ili Bağcılar ilçesinde 

Bu şube açılışıyla ilgili gereken evraklar ilişikte sunulmuştur. Gereken işlemlerin 
yapılmasını saygılarımızla arzedehz. 
08 Kasım 1996 MÜTEVELLİ HEYETİ ADINA MEHMETAÜ   TEKİN 

s 

I*\ 

SELHM  URKFI 

1996 YILI FAALİYET RAPORU 

Vakfın kuruluş aşamasında kullanılanlstanbul ili Güngören ilçesi Fatih Caddesi 
Meşe Sokak No : 2 kat 5 adresindeki merkez binasının, faaliyetler için yeterli 
olmamasından dolayı, Kurucular kurulu 10.04.1996 günü toplanarak; vakıf 
merkezini 
Istanbul Fatih Malta Boyacıkapı Sokak No:7/1 kat 2 adresine nakline karar 
verilir. 
Yeni Vakıf Merkezinin , çalışmafarının , daha nezih bir ortamda yapılabilmesi 
için, tamirat ve onarımından sonra gerekli tezyinat yapılmıştır. 



Daha sonra Müdür odası, misafir kabul odası, büyük odanın da seminer, 
konferans ve kurslar tertiplenebilecek şekilde ve halkımızın okuma ihtiyacını 
karşılaması için kütüphane olarak düzenlenmesi yapılmıştır. 
Düzenlenen bu bölümde    15 .04 . 1996 tarihinde başlayarak Fotoğrafçılık 
Kursu açılmıştır. 
Halkımızın mukaddes değerlerine katkıda bulunmak ve kaynaşmasını sağlamak 
gayesiyle de 30 . Nisan 1996 günü Kurban Bayramı münasebetiyle 
Bayramlaşma tertib edilmiştir. 
İlköğretim okullarının Haziran ayında tatile gimesinden sonra , ilköğretim 
öğrencilerinin eğitimlerine katkıda bulunmak gayesiyle Yaz Eğitim Kursları 
düzenlenmiştir.Kursun bitiminde , başarılı öğrencilere vakfımızca sertifika 
verilmiştir. 
Vakıf Kütüphane Salonunda : 
06 Eylül 1996 Günü , Kurtuluş Savaşı ve Anadolu'da yapılan Kongreler ile ilgili 
sohbet toplantısı 
14 Eylül 1996 Günü "12 Eylül Askeri Harekatı ve Sonuçlan * konulu seminer 
20   Eylül 1996 Günü " Adnan Menderes , Fatin Rüştü Zorlu , Hasan Polatkan' 
ın Idamları ve Türk Siyasi Hayatına Tesirleri " konulu seminer 
21   Eylül   1996 Günü , Mescid-i Aksa'nın , Yahudiler tarafından 1969 yılında 
Yakılışının yıldönümü münasebetiyle , " Mescid-i Aksa ve Kıble " konulu sohbet 
27 Eylül   1996 Günü Preveze Deniz Zaferi yıldönümü münasebetiyle " 
Denizcilik ve Önemi " konulu seminerler düzenlenmiştir. 
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Mütevelli Heyetimiz 04 Ekim 1996 günü toplanarak : 
05   Ekim 1996 Günü [stanbul' un Kurtuluşu ve Günümüz İstanbul'u Meseleleri 
06   Ekim 1996Günü Camiler Haftası Münasebetiyle " Cami ve Cemaatın 
Dinimizdeki Ehemmiyeti konulu sohbet 
18 Ekiml996 Günü , Ikinci Kosova Zaferi Yıldönümü münasebetiyle " İkinci 
Kosova Zaferi ve Bosna Hersek Müslümanlarr nın Problemleri " konulu seminer 
23 Ekim 1996 Günü , Cumhuriyetin ilanı yıldönümü münasebetiyle " Cumhuriyet 
ve Yenilikler " konulu seminer 
25  Ekim  1996 Günü , Birleşmiş Milletlerin Kuruluş yıldönümü münasebetiyle 

"Batılı Emperyalist Devletlerin BM. deki Hegemonyası " konulu seminer 
Vakfımıza gelir temin edilmesi gayesiyle 15 Ekim 1996 tarihinden başlamak 
üzere kermes düzenlenmesi kararları alınmıştır. 
MÜTEVELÜ HEYET ÜYESİ MEHMET ALİ      TEKİN 
N 
P 

Mehmet Ali TEKİN 

Muhterem Başkanım, size belediyeciliğin haricinde sorular sormak istiyorum. 
Geçtiğimiz yıl, Mescid-i Aksayı ziyaret ettiniz.Esaret altında bulunan, ilk kıblemizi 
ziyaret ederken neler hîssettiniz ? 
— Halil ürün : Sevinçli olduğumuz şu mübarek Ramazan AyTrun ilk gününde; bana 
yönelttiğiniz bu soru ile yaramı yeniden deştiniz. Ranfazpn'a kavuşma sevincimi 
kursağımdabıraktınız. Ben, Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederken, ikiyönden kencfimden, 
müslümanlığımdan utandım. 
Birincisi; bana göre dünyanın en zalim, en acımasız rejimlerinden birisi olan Siyonist 



israil Rejimi, kurulduğundan beri Filistinli müslüman kardeşlerimize zulmetmektedir. 
Siyonist Rejimin zulmü hayatın her safhasında cereyan etmektedir. Sokakta, iş 
yerinde, evde, mescidlerde ve özellikle de hapishanelerde. Israil'de 40 tane hapishane 
bulunmaktadır. Buraları Filistinin gerçek sahipleriyle doldurdular. Onları, insan fıtratını 
taşıyan hiç bir kimsenin tasvıp edemeyeceğı, envai türden işkencelere tabi 
tutmaktadır. Emperyalist Amerika ve Batılı müttefikleri de bütün bu işkencelere cpz 
yummaktadır. Sözüm ona onlar insan hakian savunucularıdır. Siyonist israıl Rejimi, 
dünyanın bir çok ülkesinden Yahudileri Filistine getirerek iskan etmektedir. Bunlar için 
yerleşim binmleri kuımaktadır. işkencenin bir boyutu da, dışardan getirilen bu 
yahudilerdir. Başka ülkelerden getirilen yahudilerle, Rlistin'deki Arap nufusun 
çoğunluğu ikinci plana düşürülmek istenmekedir. Dışarıdan getirilen yahudlerin iskanı 
içinyapılan bınaların inşaatiannda, yerii Filistin halkı çalıştınlmayıp, dış ülkelerden işçi 
getirilmektedir. Filistin'in yerii halkı, ucuza çalıştığ halde; bu inşaatlarda çalıştırılmak 
üzere, daha yüksek ücretterie dış ülkelerclen, işçiler getirtilmektedir. Buna maalesef 
ülkemiz insanları da alet edilmektedir. Türkiye'den, bu inşaatlarda çalıştınlmak üzere, 
20.000 isci götürülmüştür. Bunun maksadı; Filistin halkını işsizliğe mahkum ederek, 
daha da yoksul hale gelmesini sağlamaktır. Böylelikle Rlistinliler kendi kannlannı 
doyuracak kadar bile para kazanmaktan mahrum kalsınlar. Ekonomik sıkıntıya düşüp, 
Filistin'i terke mecbur kalsınlar.işkencenin.diğerbir boyutu da budur. Bütün bu insan 
haklan ihlalleri; Batılı Emperyalistterin gözü önünde cereyan etmesine rağmen, 
Siyonist Rejime ,ses çıkarmamaktadırfar. Sözümona Batılılar insan haklan 
savunucusuduriar. Emperyalistler bütün bu hususlarda; sessiz kalmakla, Siyonist 
Rejime dolaylı yoldan destek vermektedirier. Ziyarette beni üzüntüye sevkeden ıkinci 
husus; bu toprakann islam toprakları olmasıdır. Bizfer, burada yaşayan müslümanlaria 
kardeşiz. Bu topraklar bize, atalanmız Osmanlılardan miras kalmıştı. Bizler bu mirası 
kauyamadık. Buradaki Müslüman kardeşlerimize, yeteri kadaryardım edemiyoruz. 
Bizler, Osmanlının torunları olarak bu topraklara gereği gibi sahiplenemedik. Mescid-i 
Aksa'yı ziyaret ederken; işte bu iki yönden, mahzun oldum, mahcup oldum. 
.....Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, ilk defa T.B.M.M sinden bir heyet; resmi olarak 
Siyonist ısrail Rejimi'nin davetlisi ofarak, gaspedilmiş islam topraklarına gidip israil 
Hükümeti ile görüşmeler yaptılar. Siz, bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz ? 
— Halil ürün: Ben hükümetin büyük ortağı olan Refah Partisi'ne mensub bir Belediye 
Başkanıyım. 
Bundan dolayı, hükümetin büyük ortağı adına görüş bildirebilirim. Ancak onlar adına 
konuşabilirim. Hükümetin ikinct ortağı ve diğer partiler hakkında ancak şahsi 
tesbitlerde bulunabilirim. Hükümetin ortağı ve diğer partiler hakkında, benim şu 
tesbiüerim olacaktır. Refah Partisi haricindeki bu partiler; daha önceki hükümetler 
döneminde israil Rejimi'nden adetatalimatlaralıpyerineo^tirirdummday^ılar. PKK 
meselesinin güya çözümü ve halli noktasında defalarca Siyonist Rejimden 
tavsiyeler-talimatlar aldılar. Bu gibi bir çok meselede, benzer talimatlar aldılar.Bu 
talimatları uygulamaya gayret gösterdiler. 
Hükümetin Refah kanadına gelince; bir defa ben Refah adına oraya giden veya 
Refahyol Hükümeti olarak, oraya temsilcilerini isteyerek gönderdiklerine inanmıyorum. 
Yani, kendi gönülleri isteyerek, orayagittiklerine inanmıyorum. Batılı Emperyalistlere ve 
Siyonist israil Rejimine karşı sevgi beslediklerine inanmıyorum. Üikemizin geleceği 
açısından böylebünübirlik-günü kurtarmak gayesiyleoraya g'ıttikleri kanaatini 
taşıyorum. Hiç bir Refahlı'nın , ilk Kıblemiz'in işgalcisi Siyonıst Yahudifer'e dostluk 
besleyebileceğini zannetmiyorum. Ama .hükümetin, gelecekte daha iyi icraatlar 
yapabilmek için; böylesi günübirlik politikalar sergiledikleri kanaatini taşıyorum. 
.....Hc^m.devletkadrolanrKiakiçürümü^lüğün^zümsüzlüğün kapısıbiraz olsun 
Susurluk Olayıyia aralanmıştı. Rejim yanlılarının tüm örtbas etme gayretlerine rağmen 



; bu çürümüşfügün ve çözumsüzlüğün boyutları, bizzat kendi elemanlan ve yandaşlan 
tarafindan bir bir iüraf edilmeye başlanmıştı. işte tam bu esnada, ûzel Harp Dairesi' nin 
maharetiyle gündem saptırıldı. Gündeme birdenbire Müslümanlann iki evliliği ve 
Tarikatlar sokuluverdi. Rejimin; tıkanmışlığı, çürümüşlüğü , kokuşmuşlugu ve 
çözümsüzlüğünün konuşulması usta bir şekilde engellenmek isteniyor. Siz bu 
hususlarda neler düşünuyorsunuz. — Halil Ürün: Halkımız .sistem tarafından işlevsiz 
hale getirildi. Halk; kendi inançlarına, kendi değerlerine düşman hale getirilmeye 
çalışıldı. rejim yanlıları; butün bunlardan güç alarak, istedikleri gibi at oynattılar ve haia 
da oynatmaktalar. Ben , göreve gelmeden önce, halkımıza 'genelevi' kapatacağım diye 
söz verdim. Göreve seçilmemden bir süre sonra da bu sözümü yerine getirdim. 
Genelevci zihniyet hemen bana karşı cephe aldı. üzülerek söyleyeyim ki sözüm ona 
bazı müslümanlar da bunların safında yer aldılar. Bu genelevci zihniyet, benim 
genelevi kapatmamdan sonra fuhuşun şehreyayıldığı iddiasını ortaya attı. Fahişelerin 
mahallelerde gizlice calıştıklarını iddia ettiler. Bundan dolayıdır ki, benim genelevi 
kapatmamam gerekirmiş. Bu "ıddiaları ileri süren Rejim yanlılarının yanında maalesef 
müslümanlar da yer alıyordu Efendim, Allahzinayı Kuran'da yasaklamış. Ben imkanını 
bulup, bu zina yuvafarını kapatmışım. Neymiş Efendim ! Benim bu zina yuvalarını 
kapatmamdan dolayı fahışeler mahalte aralarında, işlerini gizlıce yapmaya 
başlamışlar.Bundan dolayı da halk bu genelevi kapatmamdan rahatsız olmuş. Ben bu 
iddiaların doğruluğuna inanmıyorum. Beni üzen, bu tür iddiaların bazı müslüman 
kimselerden de gelmesidir. Diyelim ki; benim genelevleri kapatmamdan dolayı fuhuş 
şehre yayıldı. Devletin kolluk güçjeri var. Gizli fuhuş yapanlan bulup, yakalamak 
güvenlîk güçierinin görevlenndendir Onların görevleri bu tür ptslikleri temizlemekör, 
yakalayıp kanun önüne çıkarmaktır. 
Maalesef insanlara yaranamıyorsunuz. Ben, zaman zaman istatistik yaptınyorum. 
Belediye Başkanı seçilirken % 40 oy almıştım. En son yaptırdığım istatistiklerde halka 
şu soruları sordurdum: Konya Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? 
Şimdi seçtm olsa BelediyeBaşkanımızaoyverir misiniz?  Birinci soruya evet diye 
cevap verenler % 90 olduğu halde ; seçim olduğu takdirde benim lehimde oy 
vereceklerin oranı % 50 ye düşmektedir. Benim hizmetlerimden memnun olduğu halde 
ve müslüman olan en az % 30 insan, başka partileri tercih ecfiyor. Zaten, % 10 
oranında hiç bir zaman bana oy vermeyecek laik bir kesim var. 
Tekrar ediyorum ki, müslüman halkımız bir çok hususlarda asli inanç ve değerierinden 
saptınlmıştır. Bu sapma; devlet organlarında .halkımızdaki sapmayla kıyaslanmayacak 
oranda daha çoktur. Halkımızın olduğu gibi, benim de Peygamber Ocağı oiarak 
vasflandırdığım ordumuz da bundan maalesef nasibini almıştır. Ordu mensubları, 
istemiye istemiye, islam'ın kutsal değerierinden uzaklaştırılmıştır. Bu uzaklaştırma, 
halen devam etmektedir. Ben şahsım adına, bu uzaklaşmayı kabullenemiyorum. Bir 
de, bizden bu hususlarda hoşgörülü davranmamızı talep ediyoriar. Ben, islam'a 
düşmanlıkyapılmasını, hoşgörülük adına kabullenemem. islam'a düşmanlık yapan 
insanlara, hoşgörüiü davranmaya davet eden, insanlan da müslüman olarak göremem. 
Hoşgörünün de bir sınırı s      vardır. Neye, kime karşı hoşgörülü olmalıyız ? Bu konu 
ıvı anlaşılmalıdır. YAŞ 
karariannı izah etmekte ben güdük çekıyorum. Ben islamiyet karşıtlığını kabul 
edemiyorum. islamiyet karşıtîıgına hoşgörülü yaklaşamıyorum. Şu anda hükümetin 
Refah kanadı da bu güçlüklen yaşıyor. Onlar da, bu tür davranışarı tevil ediyoriar." 
Ordumuz islam karşıtlığı yapmıyor. Ordu yetkilileri, YAŞ karaıiarıyla ordudan atıtanian , 
disipiin suçu ışiemekle adlandınyor" diyerek yorumiuyoriar. Hükümet icraatfarının bir 
çoğu, Refah kanadı tarafından isteyerek yapıidığı kanaatini taşımıyorum. Ben Ordunun 
bir gün düzeieceği inancındayım. Ordumuzun, kendi hatkının inanctna, ters düşmekten 
bir gün vazgeçeceği kanaatindeyim. Aliah'ü Teaia'nın bir gün, bu kurumu 



değiştireceğini umud edıyorum. Eger bizler kendi halimize bırakflsaydık, gücümüz 
yetseydi; şimdiye kadar bu düzeni değiştirirdik. Alah' ın bir gün, bu toplumun halini 
değiştirecegi inancını taşıyorum. 
......Muhterem Hocam, Belediye başkanı seçüdikten sonra; aiie hayatınızda 
herhangi bir problem yaşandı mı ? Hanımınız ve çocuklannız sizden şikayette 
buiundular mı ? 
— Halil ürün: Hayır bu konuda en ufak bir problem yaşamadık. Zaten hanımım da 
sosyal f aaliyetlerin içerisinde yer almaktadı r. Hanımım.daha 1 -2 ay önce, Avrupa'nın 
bir çok yennde konferanslar vermek üzere gitti. Kayınbiraderimle biriikte, 15 gün çeşitli 
şehirierde konferanslar verdi. 
Ailem ve ben devamlı oiarak, birlikte sosyal hayatın hep içinde oiduk. Belediye 
Başkanı seçilmeden önce yıllarca Trabzon' da, hocalık yaptım. O dönemde de 
konferanslar verir, sosyal çalışmalarda aktif rol aiırdım. Yani, aileoek eskidenberi, bu 
işlere alışkınız. Gençlik yıllarımda, talebeliğimde de çok hareketliydim. 1970-74 yılları 
arasında çok hareketli birdönem yaşadım. O dönemdeki istamcı faaliyetlerimden 
dolayı da, bir iki defa, cezaevine düştüm. Yani biz bu işlere, eskiden beri aşinayız. Biz 
halkımıza hizmet etmekten yorulmuyoruz. Bilakis, bu tür yorşunluklar, bizi 
dinlendirmektedir. Bu hususlarda aile içjnde en ufak bir problem dahı olmamıştır. 
inşaaüah olmayacaktır da. 
.....Efendim bize bu sohbet imkanını verdiginiz için tekrar teşekkür ediyor 
çalışmaiannızın hayırlara vesile olmasını ATlarVtan niyaz ediyorum. 
—  Ben de, gazeteniz Selam'ın günlük yayına geçişini tebrik ediyor ve başarılı bir 
yayın hayatı temenni ediyorum. 
Toplumumuzun Sigortası: VAKiFLAR... BOZKIRLİLAR ilim Kültür ve Yardımlaşma 
Vakfı 
Mehmet Ali TEKİN 
Bozkıriılar ilim Küitür ve Dayanışma Vakfı, istanbui- Avcılar da"Bozkır*lılar Küitür Sitesi 
"ne kavuşuyor.Yaklaşık iki ayönce temeli atıian Bozkırtılar Kültür Sitesi' nin sembolik 
temel atma töreni 22. Aralık 1996 Pazar günü Saat 13.00 de yapılacak.Bazı Konya 
milletvekillerinin ve istanbul'da yaşayan Bozkırlı'ların yoğun katılımının beklendigi 
törenin programı şöyle : Kurarvı Kerim Tilaveti Açılış Konuşması Protokol Konuşmaları 
Dua ve Temel Atma ikram 
Hizmetlerin daha düzenli ve daha geniş boyutlarda yapılmasına büyük katkı 
sağlayacak olan bu külliye 1000 metre karelik bir alanı kapsamaktadır. Arsası Mehmet 
Can tarafından vakfa bağışlanan Külliye; istanbul-Avcılar Cihangir Mah. Fırat 
Sokaktaki Külliye inşaatı 8 katlı olarak yapılmaktadır. Bozkırlılar ilim Kültür ve 
Dayanışma Vakfı 16 kasım 1991 tahhinde istanbui' da kuruldu. Vakfın ilk Genel 
başkanlığına Avukat Hüsnü Tuna seçildi. Avukat Hüsnü Tuna ve yönetim kurulunu 
oluşturanların sabırlı ve gayretli çalışmaları kısa zamanda meyvelerini vermeye 
başlamıştır. Vakıf ilk yılında 66 öğrenciye ve müteakip yıllarda toplam olarak da 545 
Ögrenciye düzenli olarak eğ'ıtim bursu vermiştir. BozkırlılarVakfı, 
Konya'nınBozkırilçesindebulunanimamHatip Lisesii' ningenişletilmesi caiışmalarına da 
maddi yönden katkılarda bulunmuştur. istanbul'daki hemşehrilerinin böyle bir 
çalışmaya katkıda bulunmaları Konya da yaşayan Bozkır*iıiarı da harekete geçirip 
vakfın bir şubesini 1992 yıtında Konya' da gerçekleştiririer. Bozkırlılar Vakfı'nın Konya 
Şubesi başkanlığına gelen Avukat Ahmet Özer yönetim kuruluyla birlikte kollarını 
sıvayarak çalışmalarına azimle başlarlar. Toplumumuzun en önemli ihtiyaçlarından 
birisi olan sağlık hizmetlerini Dr. Aii Şevik başkanlığında Bozkır ve köylerinde ücretsiz 
saölık taramasına başlartar. Bu sağlık taramaiarı aralıksız ve periyodik olarak halen 
devam etmektedir. Her ay Bozkır ilçesinin bir köyünde ücretsiz olarak sağlık taraması 
yapılmaktadır. Vakfın istanbul merkezi de Fakir ailelerin çocuklarını sünnet 



ettirmektedir.Bu organizasyon 1996 yılında başlanmış olup, daha sonraki yıllarda da 
devam edecektir. Vakfın olağan kongresı 8 Haziran 1996 günü yapılarak yeni yönetim 
kurulu oiuşturulmuştur. Yeni Yönetim Kurulu Bakanlığına Kamil Biigin seçjlmiş olup 
diğer üyeler şunlardır: Mustafa Imık - Mustafa Can - Abdülkadir Duran -Hasan Yetişen 
-Hüseyin Büyük - Murat Altuntaş - Bayram Arı - i.Hakkı Çoban - Mehmet Can 
-Abdullah Kavak - Fahrettin ööütçû - ömer Aydoğdu. Selam Gazetesi olarak Bozkıriılar 
Vakfı'nın çalışmalarının devamlı ve bereketli kılmasını yüce rabbimizden n'ıyaz eder; 
böyie hayırlı çalışmalara destek olanları da canü gönülden tebrik ediyoruz. 

ffû 

REKLAM ALINABİLECEK FİRMALAR 
01-GÜRLER AŞ.......ÖMER GÜRLER........502.55.04-557.71.85..... 
MERTER 
02-MONOTEKS ......COŞKUN ALAY.........637.46.51-637.46.62.... 
MERTER 
03-CİA TRİKO TEKSTİL.. MUSTAFAKÜÇÜK...................................... 
MERTER 
04-YAKA TEKSTİL .......NURETTİN   YAŞAR .... 637.52.74.................. 
MERTER 
05-NUR BALTEKSTİL   METİN ÇEVİK... ÖM. GÜR. TAN.. 637.00.45. 
MERTER 
06-ELİF TEKSTlL........MUSTAFABEY............. 539.21.28................ 
MERTER 
07-AKBAŞ TEKSTİL.................................................................................... 
MERTER 
08-İSTANBUL ORGANİZASYON.. KENAN ÇAMURCU .. 532.51.79.. 
FATİH 
09-TOMURCUK BEBE .... SERDAR   GÜL............................................. 
FATİH 
10-FATlH DÖVİZ.......................................................................................... 
FATİH 
11-AZİM DAĞITIM ......KENAN YABANİGÜL........................................ 
FATİH 
12-ANADOLU TİCARET ... MEHMET BARDAKÇI.......525.66.81...... 
FATİH 
13-UMUT KIRTASİYE ... OSMAN AĞIRMAN......................................... 
FATİH 
14-ASYA OTOMOTİV ... MUSTAFA YALNIZ........ 
FATİH 
15-AHMET DUT...........    AKDENİZ CADDESI... OTOGALERİ........... 
FATİH 
16-ÇAĞRI MUHASEBE ......................... VEYSEL EKMEN ................. 
FATİH 
17-ALTOR BUHARLI ÜTÜ SANAYİİ.....AÜ TORAMAN................. 
UNKAPANI 
18-HEİDİ   TEKSTİL......FUAT SUSUZ.......551.61.71  ................ 
ŞİRİNEVLER 
19-BİSSABİSKÜVİLERİ . MEHMET SABRİ  BUCAK. 653.0062 
ŞİRİNEVLER 
20-ONSA BİSKÜVİLERİ.... İKRAM YEŞİLYURT. 654.18.83..... 
ŞİRİNEVLER 



21-SARAY BİSKÜVİLERİ..MUSTAFA EKİCİ ...503 79 89........... 
ŞİRİNEVLER 
22-ATEŞ MOBİLYA ........MUSTAFA ATEŞ.... 503.65.66 ....... 
ŞİRİNEVLER 
23-AYDINLİ HAZIR GİYİM MUSTAFA KAVURMACI-883.31.47.B. 
ÇEKMECE 
24-GÜL ÇOCUK GİYİM . YUSUF GÜL-520.18.12-522.03.03 
YEŞİLDİREK 
25-ÇAĞRI ÇORAPLARI...İSMAİLGİRGİN..... 511.34.85........ 
YEŞİLDİREK 
26-GÜZELGÜZ ÇORAPLARI.......................................................... 
YEŞİLDİREK 
27-TOPKAPI İPUK... MEHMET AKINCI.....................................       S. 
HAMAMI 
28-ZEYREK GİYİM ........MEHMET BEY.. Sümbüllü Han............ 
MERCAN 
/// 
29-NUR ( ?) GÖMLEKLERİ..................... 
MERCAN 
30-KASTAMONU PLASTİK..............................526.10.41.......... 
TAHTAKALE 
31-LÜTFİ HOCA................................................ 511.19.32.......... 
TAHTAKALE 
32-ARI KEMERLERİ... BAYRAM ARI..........522.22.63............ 
MERCAN 
33-BİLGİN KONFEKSİYON .........KAMİL BİLGİN....................... 
MERCAN 
34-İNANÇ GÜMRÜKLEME- N.KÜLÜNK-212.02.10 (12 H)........ 
MECİDİYEKÖY 
35-İNTERGRAF REKLAM.....-ABDURRAHMAN-275.86.12 .... 
MECİDİYEKÖY 
36-SAFİR DERİCİLİKSANAYİİ. BURHAN YÜKSEL........664.86.91..Z. 
BURNU 
37-ALİAĞA   KİA SERVİSİ ... MEHMET KOÇYİĞİT.... 510.20.58..   Z. 
BURNU 
38-VAHDET TRİKO ......İSMET AYDIN........................................... 
LALELİ 
39-ÖZ ERBAY  TEKSTİL... AHMET ERBAY.................................. 
LALELİ 
40-CİHANER COLLECTİON.....KAZIM ER .TURAN İŞ   .MRK.. 
LALELİ 
41-KARDEŞLER ELEKTRONİK ... ŞABAN.................................. 
PARSELLER 
42-YETİŞEN GIDA................... ZİYA YETİŞEN............................. 
PARSELLER 
43-MİTHAT ÇORAPLARI........Emintaş Aktoker San. Sit. no: 125   .......    RAMİ 
44-MUSA SEVEN......... PEYNİRCİ.............581.64.15................... 
RAMİ 
45-MARMARA MUHASEBHÜSNÜ VE ABDÜLAZİZ 517.40.40.....500 
EVLER 
46-YILDIZLAR OFSET MATBAA ... GÜRSEL BEY.......576.29.89 . 



TOPKAPI 
47-ANADOLU SPOR - KAĞITÇILIK ... BEKİR TUNCER.................. 
TOPKAPI 
48-AYYILDIZ AMBALAJ .......MUSTAFA KAHVECİ  ...577.55.61. 
TOPKAPI 
49-TEVHİD KUNDURA ......MUSTAFA ............................................. 
BAĞCILAR 
50-YORGANCI HASAN.......................................................................... 
BAĞCILAR 
51-ÖZGÜR ELEKTRONİK EŞYALAR.................................................. 
BAĞCILAR 
52-ALFAR KONFEKSİYON .. FAHRETTİN ÖĞÜTÇÜ..................... 
BAĞCILAR 
53-ÖZ ŞAHLAR KUMAŞÇILIK.............................................................. 
BAĞCILAR 
54-DURAK COCİ ..................MÜTEAHHİT ......634.28.61.............. 
BAĞCILAR 
55-CEBECİ PLASTİK......... MUSTAFA CEBECİ..........577.28.8....       B. 
PAŞA 
56-MERVE GİYİM ............... İBRAHİM BARDAKÇI.....544.96.44.       B. 
PAŞA 
57-ATEŞ PLASTİK..... İBRAHİM .........................................................   G.O. 
PAŞA 
58-EMEK PUSTİK.................................................................................    G.O. 
PAŞA 
59-KARDEŞİM KEBAP.....      FİKRİ-ŞÜKRÜ GÜNAY..................... 
ERENKÖY 
60-TEKBİR   TRİKO Dursun Gümüş İsmail G Tan. 216-443.10.52       B. BAŞI 
61-MED - KAR MATBAACILIK .... SALİH.............553.83.82.......... 
HAZNEDAR 
62-SEMA HORTUM PLASTİK........YUSUF UZUN .. 548.41.84 . 
HALKALI 
63-POLO TEKSTİL..............SAMİ....................................................... 
HALKALI 
64-NURSAL ELEKHRİK................255.52.43-255.11.48 .......... 
KARAKÖY 
65-SAHRA KABLO SANAYİİ .. EMEK YEMEZ MAH....................... 
KARAKÖY 
66-YÖRE HİPERMARKET .....YUSUF YILDIZ ...0216-343.14.00 
ÜSKÜDAR 67-MİKROTEK ELEKTRONİK .... ERDAL YALÇIN ... 534.65.00... 
FINDIKZADE 

/J 

s 
\ 
Say>n 
KERBELA Z<YARETÇ<LER<; 
Uzun süreden beri hasret kald>a>mz bu topraklara bundan onra her sene dützenli olarak 

KERBELA turlanm 
düzenlemekteyiz. Gelin bu mukaddes topraklara (KERBELA, NECEF, KUFA, SAMAREYN, 

KAZME YN) 



seçkin din görevliler refakat>nda GÜRTOUR TUR<ZMin tecrübesi ve güvencesi ile ulafl>n. 
AfiURA, ERBA YN ve aynca her zaman istek donrultusunda turlar>n>zda devamh 

yap>lacakt>r. 
Sizler için ziyaretgablaon çok yatomnda özenle seçilmifl banyolu, klimal>, buzdolapb ve 

müstakil odalarda 
yolculuk canasmdada klimal> otobüslerle tecrubeli ve turkçe bilen rehberler eflliainde 

amac>m>z GÜRTOUR 
TUR<ZM olarak en iyİ ve en mûkemmel hizmeri vermektir. 
BUMUKADDES TOPRAKLARDA B<RL<KTE OLMAK D<LE/<YLE... 
GÜRTOUR 
KERBELA'DA UYGULANACAK PROGRAM 

V 

NORMAL KERBELA PROGRAMI (GRT 1) KERBELA 

GRT1: NORMAL KERBELA PROGRAMI (SUR<YE'DEN) 

NORMAL KERBELA PROftAMLARIMIZ YAKLAflIK 20 GÜNLÜK OLU0 

AfiURA, ERBAYN, ve ÖZEL <STEK DAH<L<NDE GERÇEKLEfiT<R<LECEK 

PRORAM DAH<L<NDED<R. 

GÜZERGAH: <STANBUL~KONYA~TARSUS-Ç<LVVEGÖZ SINIR 

KAPISI-fiAM-KERBELA-NECEF-KUFA 

SAMANAYN-KAZIMRYN-BAOAT-KUM-MEfiAT-TAHRAN-GÜRBULAK SNIR 

KAPISI-<STANBUL 

1. GÜN:Akflam üstü <STANBUL'dan hareket 

2. GÜN:: Sabah KONYA'ya vanfl HZ. MEVLANA'y> k>sa bir ziyaret, sonra 

TARSUS'taki HESAB-IKEF HAZRETLER<N< ziyaret akflam C<LVEGVZÜ s>n>r 

kap>s>ndan SUR<YE'ye girifl. 

3. GÜN: Sabah fiAMdaki hotele yerleflme sonra HZ? ZEYNEP'i BAB AL SAGH<R<, 

HZ. B<B< FATMA'y\ HZ. HÜSEY<N'in sütannesi B<B< FA<ZE'yi, 

4. GÜN: Öoalen vakti hotelden KERBELA'ya hareket 

5. GÜN: SUR<YE-ÜRDÜN s>n>r>n> ve ÜRDÜN-IRAK s>n>r>n> takiben gümrük 

ifllemlerinden sonra KERBBELA'yavanfl. 

6. GÜN: KERBELA'da tûm gün ziyaret (KERBELA'da ilk gün) {   /. GÜN: 

KERBELA'da tum gün dini ziyaretlere devam. 

8. GÜN: KERBELA'daki hotelden NECEF'e dini ziyaretler için hareket (Tüm gûn 

ziyaret) 

9. GÜN: KERBELA'daki hotenden KUFA'yadini ziaretler için hareket (Tüm gün 

ziyaret) 

10. GÜN: KERBELA'ddaki hotelden SAMAREYN ve KAZIMEYN için BA/DATtaki 

hotele yerleflme ve dini ziyaretlerin devam>. 

11. GÜN: BAOAT'taki hotelde kahvalt>dan sonra tüm gün dini ziyaret Akflamda 

D<CLE nehri kenannda acentam>z>n güle gûle yemeai. 

12 GÜN: BAOAT>n>n öalen vakti <RAN>n KUM flehrine hareket tüm gün yolculuk 

ve gümrûk ifllemleri. 

13. GÜN: KUM'a var>fl hotele yerleflme, dini ziyaret ve akflam yemeaiyle konaklama 

hotelde. 

14. GÜN: KUM'daki hotelden öale vakti MEfiAT'a hareket, tüm gece yolculuk. 

15. GÜN: MEfiATa var>fl. Hotele yerleflip <MAM RIZA'y> ziyaret Akflam yemeai ve 

konaklama hotelde. 



16. GÜN: MEfiAT'taki hotelde kahvalt>dan sonra tüm gun <MAM RIZA'y> ziyaret 

Akflam yemeai ve konaklama hotelde. 

17. GÜN: MEfiATtaki hotelden öalen vakti TÜRK<YEye hareket ve tüm gün oylculuk. 

18. GÜN: TAHRAN'dan geçiflte isteoe baPl > olarak k>sa bir ziyaret daha sonra 

yolculuoa devam geç saatlerde GÜRBULAK s>n>r kapsama var>fl ve gümrük 

ifllemlerinin yap>Imas>. 

(    \9. GÜN: TÜRK<YE'ye girifl ve <STANBUL'ahareket tûm geceyolcculuk. 20. 

GÜN: <STANBUL'A VARIfi. "TURUfi SONU." 

"B<R BAfiKA TURDA BULUfiMAK D<LE/<YLE" 
S 

UÇAKLA UZUN KERBELA PROGRAMI (GRT 3) KERBELA 

GRT 3: UÇAKLA UZUN KERBELA PROGRAMI (SUR<YE'DEN) 

UÇAKLA UZUN KERBELA PROGRAMIMIZ YAKLAfîIK 18 GÜNLÜK OLUP 

AfiURA, ERBAYN VE ÖZEL <STEK DAH<L<NDE 

GERÇEKLEfiT<R<LEB<LECEK PRO-RAM DAH<L<NDED<R. 

GÜZERGAH: <STANBUL (ATATÜRK HAVAALANI) 

fiAM-KERBEIA-NECEF-KUFA-SAMAREYN-KAZIMEYN-BA©AT-KUM-TAH

RAN-MEfiAT-<STANBUL 

1. GÜN: Sabah <STANBUL ATATÜRK ahavaalan>ndan SUR<YE havayollan ile 

fiAMa hareket. fiAMA var>fl hotele yerleflme ardmdan HZ. ZEYNEB-<, BAB AL 

SA/H<R<, HZ. B<B< FATMA'y>, HZ. HÜSEY<N'i koruyan AL SAGRA'y>, HZ. 

<MAM HÜSEY<Nin sütannesi B<B< FA<ZE'yi, HZ. CAFER TAYYAR*> HZ. 

H<JEN AD<'i ve diaer dini yerierin ziyareti, akflam yemeai Üe konaklama hotelde. 

2. GÜN: Sabah kahvalt>s>ndan sonra bir önceki gün yar>m kalan ziyaretlerin 

yap>Imas> Ö^lendensonrada fiAMdan otobüsle KERBELA-IRAK'a hareket Gece 

gümruk ifllemleri ve yolculuk 

3. GÜN: KERBELA'ya vanfl hotele yerleflme ve dinlenme, bofl saatler akflam hotelde 

konaklama 

4. GÜN: KERBELA'da tüm gün ziyaret (KERBELA'da ilk gün) 

5. GÜN: KERBELA'da tüm gûn dini ziyaretlere devam. 

6. GÜN: KERBELA'daki hotelden NECEF'e dini ziyaretler için hareket (Tüm gün 

ziyaret) " GÜN: KERBELA'daki hotelden KUFA'fla dini ziyaretler için hareket (Tûm 

gün ziyaret) 

.; GÜN: KERBELA'daki hotelden SAMAREYN ve KAZIMEYN için BAÜATtaki 

hotele yerieflme ve dini ziaretlerin devam>. 

9. GÜN: BA^DATtaki hotelde kahvalt>dan sonra tüm gün dini ziyaret Akflamda 

D<CLE nehri kenar>nda acentam>z>n güle güle yemeai. 

10. GÜN: BA/DATtan öalen vakti <RAN'>n KUM flehrine hareket gece gümrük 

ifllemlir ve yolculuk. 

11. GÜN: KUM*a vanfl, hotele yerleflme, serbest saatler akflam yemeai ve konaklama 

hotelde. 

12. GÜN: KUM'da HANTM MAHSUME'yi ziyaret edip tüm gün ibadet etme imkam 

akflam hotelde konaklama. 

13. GÜN: KUMda <MAM MUSA KAZIMm torunu SEYY<D <BRAH<lvri ve 

cCEMKERAN MESC<D<N< ziyaret 

14. GÜN: KUMdan otobus ile TAHRANa hareket TAHRANdaki dini yerierin 

ziyaretnden sonra <RAN havayollar> ile TAHRANdan MEfiATa hareket MEfiATa 



vanfl ve hotele yerleflme 

15. GÜN: MEfiAT'ta <MAM RIZA'y> ziyaret ve tiirn gün ibadet etrne imkam. 

16. GÜN: MEfiATtaki ziyaretlerin devam>. 

17. GÜN: MEfiATta son gün <MAM RIZA'y> veda ziyareti yap>p dileyenler ahflverifl 

imkan»ndan vararlanabilirler. 

8. GÜN: MEfiATtan <RAN havayollar> ile <STANBUL'a hareket ve 

<STANBUL-ATATÜRK havalan>na vanfl. "TURUNSONU"... 

"B<RBAfiKA TURDA BULUfiMAK D<LE/<YLE" 
N 
UÇAKLA KISA KERBELA PROGRAMI (GRT 4) 
KERBELA 

GRT 4: UÇAKLA KKA KERBELA PROGRAMI (SUR< YE'DEN) 
UÇAKLA KISA KERBELA PRQ4tAMIMIZ YAKLAfiIK 11 GÜNLÜK OLUP AfiURA, 

ERBAYN, ÖZEL <STEK DAH<L<NDE VE MÜNFER<DEN 

GERÇEKLEfiT<R<LEB<LECEK PROKAM DAH<L<NDED<R. 
GÜZERGAH: <STANBBUL (ATATÜRK 

HAVAALANI)-fiAM-KERBELA-NECEF-KUFA-SAMARE YN-KJ\ZIMEYN-B A/DAT-fi 

AM-< STANBUL 
1. GÜN: Sabah <STANBUL-ATATÜRK havaalamndan SUR<YE havayollar> ile fiAMa 

hareket fiAMa var>fl hotele yerleflme ard>ndan HZ. ZEYNEB-<, BAB AL SAGH<R<, HZ. 

B<B< FATMA'y>,HZ. HÜSEY<Ni koruyan AL SAGRA'y>, HZ. <MAM HÜSEY<Nin 

sütannesi B<B< FA<ZE'yi, HZ. CAFER TAYYAR'>, HZ. B<JEN AD<'yi ve dioer dini 

yerlerin ziyareti, akflam yemeai ile konaklama hotelde. 
2. GÜN: Sabah kahval>s>ndan sonra bir Önceki gûn yar>m kalan ziyaretlerin ap>lmas> 

öalenden sonra fiAMdan otobüsle KERBELA-IRAK'a hareket Geece gümrük ifllemleri ve 

yolculuk. 
3. GÜN: KERBELA'ya vanfl hotele yerleflme ve dönlenme, bofl saatler akflam hotelde 

konaklama 
4. GÜN: KERBELA'da tüm gün ziyaret (KERBELA'da ilk gün) 
5. GÜN KERBELA'da tûm gün dini ziyaretlere devam. 
6. GÜN: KERBEL A'daki hotelden NECEF'e dini ziyaretler için hareket (Tüm gün ziyaret) 
7. GÜN: KERBELA'daki hotelden KUFA'ya dini ziyaretler için hareket (Tüm gün ziyaret) 
&. GÜN: KERBELA'daki hotelden SAMAREYN ve KAZIMEYN için BAOAT'taki hotele 

yerleflme ve dini ziyaretlerin devam>. 
9. GÜN: BAOATtaki hotelde kahvalt>dan sonra tüm gün dini ziyaret. Akflamda D<CLE nehri 

kenannda acentam>z>n güle güle yemeni. 
10. GÜN: BAOATtan öalen vakti SUR<YEnin fiAM flehrine hareket gece gümrük ifllemleri 

ve yolculuk 
11. GÜN: fiAMa vanfl, fiam havaalamndan SUR<YE havayollan ile <STANBUL*a hareket ve 

<STANBUL-ATATÜRK havaala>na vanfl "TURUN SONU" 
NOT: UÇAKLA KERBELA PRO^MLARIMIZIN YURT DlfilNDAN GELECEK 

KATILIMCILAR 
VEYA YABANCIUYRUKLULAR; 
(<ran-melezya-endonezya'l> ve yurt dd>fl>nda ikamet eden Türk vatandafllar>...) için 

yukandaki programa 
<STANBUL'da 3 gün fazla konaklama vericektir. 
Ayr»ca yurt d>fl>ndan direk olarak fiAlvTdan veya TAHRANdan baalant>l> 

firmalaz>r>m>zda bizleri arayarak 
öorenebilirsinız. 
"B<R BAfiKA TURDA BULUfiMAK D<LE*YLE" 



N 
EHL-< BEYT TURLARINDAK< Z<YARETLER 
fiAM: HZ. ZEYNEP-BAB AL SAGH<R<-HZ. B<B FATMA-HZ. HÜSEY<N-< koryuan AL 

SARA HZ. 
HÜSEY<Nin sütannesi B<B< FA<ZE-HZ. CAFERTAYYAR-HZ. H<JER <BEN AD< 
KERBELA: HZ. HÜSEY<YN-HZ. EBUL FEZL-HÜRR'ûn türbesi- HZ. ZEYNEB'in oalu 

OVN-MÜSLÜM 
B. AK<L*in oaullan MUHAMMED ve MUHAMMED ve <BRAH<M-<MAM HASAN>n 

oalu B. Kas>m- 
HZ. HÜSEY<Nin oOullan AL< EKBER ve AL< 

ASKER-TELL^ZEYNEB^YE'yi-KERBELA'da 72 fiEH<D<- 
<MAM HÜSEY<Nin MÜBAREK BAfilIN KES<LD</< YER<-MUSA-< KASIM torunu 

SEYY<D 
<BRAH<M'i- HAYMELER<-HZ. EBUL FEZL'in, <MAM HÜSEY<Nin, AL< EKBER'in 

AL< ASKER'in, 
HANIM ZEYNEB'in ve <MAM ZEYNELAB<D<Nin çad>rIann>-<MAM 

ZEYNELAB<D<N'in hastayken 
yatt>n> oday>- HZ. EBUL FEZL'in kuyusum>-<MAM HASANm onlu CENAD-I KASIM*>n 

gelin otaa> - 
Hz. EBUL FEZL'in kollar>n>n kesildiai yeri 
KÜFE: MEYSEM TEMMARVHZ. AL<'nin evini (HZ. AL<-HZ. FAT<MA-HZ. HASAN-HZ. 

HÜSEY<N- 
RUKEYYE, ÜMMÜ GÜLSÜMün bu evdeki makamlar>n>)-KUFE 

MESOD^ni-HZ-^BRAH^MV 
MÜSLÜM B. AK<L'İ-<MAM HÜSEY<N'in intikam>n> alan MUHTAR'IN Türbesini,HAN< 

B. URVE'nin 
makam>n>-NUH PEYGAMBER<N gemisinin yap>ld>a> yeri-HZ. ADEM-HZ. CEBRA<L ve 
ZEYNELAB<D<Nin makamlar>n>-HZ. AL<'nin M<NBER< ve fiEH<T olduau 

yeri-KUMEYL B. Z<YAD 
tûrbesi 
NECEF: MESC<D-< HANNANE'yi-HZ. AL<*nin mezar>n>- <MAM-I ZAMAM 

MESC<D<*N< 
MEDA<N: SELMAN-< FAR<S<-HUZEYFE B. YEMENA-CAB<R B. ABDULLAH 

ENSAR< (ilk erbayn 
ziyaretine gelen><MAM CAFER-< SADEK*>n kardefli TAH<R'<-K1SRA SARAYINI 
KAZIMEYN: MUSA EL KASIM-MUHAMMED TAK<-fiEYH MÜF<D*< 
SEMERRA: <MAM AL<EN-NAK<*nin oalu SEYY<T MUHAMMED-<MAM EN 

NAK<-<MAM EN 
NAK<*nin baos> HAK<ME HATUN-<MAM HASAN ASKER<-<MAM ZAMAN>n sunesi 

NERG<S 
HATUN'u 
KUM: HANIM MAHSUME-<MAM MUSA KAZIM'>n torunu SEYY<T 

<BRAH<Mi-CEMKERAN 
MESC<D<'N<. 
TAHRAN: <MAM ZADE ABDULAZ<M-<MAM ZADE TAH<R-<MAM ZADE 

SAL<H-<MAM ZADE 
HAMZA 
MEfiRAT: <MAM RIZA-EBA SALT-HACE RAB<-HACE 

MURAD-KADEMGAH-HARUN-UR 
REfi<D'in zindan>n> ziyaret edeceniz. 
N 



GÜRTOUR 
D<KKAT ED<LMES< GEREKEN ÖNEML< HUSUSLAR FARSÇAveARAPÇA 
TURA DAH<L OLAN H<ZMETLER: 
* Uçakla uzun KERBELA program>m>zdaki <STANBUL-fiAM aras> SUR<YE havayollar> 

ile KUM-MEfiAT veMEfiAT-TAHRAN-<STANBUL aras> <RAN havayollan ile ulafl>m 

imkan> (Uçakbileti) 
* Uçaklak>saKERBELAprogram>m>zdaki <STANBUL-fiAM-<STANBUL aras> SUR<YE 

havayollan ile gidifl-dönüfl uçak bileti. 
* Alan-Hotel-alan transferleri 
* Otobûs ile SUR^YE-lRAK-^RANdaki tüm ulafl>mlar. 
* 3 y>ld>zl> hotellerde yar>m pansiyon konaklama (Kahvalt> ve akflam yemeai) 
* SUR<YE-IRAK-<RAN hükümetlerine ödenen toprak bast> ücretleri 
* IRAK ve SUR<YE hükümetlerine Ödenen vize ücretleri 
* SUR< YE-IRAK ve <RAN gumrukleriyle otoyollarda ödenen geçifl ücretleri 
* BAOATta son gece D<CLE kenar>ndaki yene güle güle yemeai 
* Tur boyunca tûm dini yerlerin ziyareti 
* Yol boyunca GÜR TOUR'un sürprizleri 
* GÜRTOUR'un seçkin rehberlik hizmetleri İURA DAH<L OLMAYAN H ZMETLER; 
* Tur boyunca yap>lan kiflisel harcamalar 
* Gümrûklerde ödenen flahsi cezayar (Baoaj fazlas>nda dooan) 
* Hotel harcinde ve yolculuk boyunca yap>lan yemek harcamalar> 
* IRAK s>n>r>ndaödenen kifli bafl> 50$ kan test paras> 
* IRAK'taki kifli bafl> 35$ exchange paras> (toplam 7 gün için) 
SORUMLULUKLAR: Acenta olarak GÜRTOUR Turizm ve Seyahat Ltd. fiti. 

Dedaylar>verilmifl turu gerçeklefltirmekle sorumludur, bunun yan>nda yolculuk ve konaklama 

s>ras>nda elinde olmayan nedenlerden (Savafl, deprem, sel bulafl>c> hastabk, grev, kaza vb..) 

aç>c«3a ç>kabilecek hastahk ve ölümlerden sorumlu deaildir. Mûflteri olarak tura kat>lanlar, 

acentalar>n> talimatlar> d>fl>nda gerçeklefltirebilecekleri kiflisel davran>fllar>n>n 

doQuracaa> aksiliklerin tümünden kendileri sorumlu olacaklard>r. 
GÜRTOUR Turizm Seyahat Acentas> 
Halaskargazi Cad. Ortak Apt. 70/4 80220 HARB<YE-<STANBUL 
TEL: (0212) 232 17 47 - 230 77 20 - 296 34 40 FAX: 0212 23321 76 TLX: 263 54 GURTTR 
İMAIL: gurtourismaturk.net 
S 

GURTOUR 

TRAVELAGENCY 

GÜNTOUR Tourism Travel Agency 

Haiaskargazi Cad. Ortak Apt 70/4 HARBİYE/ISTANBUL 

TEL: 0212 232 1747-2307720-2963440 FAX: 0 212 2332176 TLX: 26354 

GurtTr 

E-maii: gurtourismaturk.net 

GRT-2: STANDARD KERBALA PROGRAMME (VIA IRAN) 

Our standard Kerbaia Programmes cover a tour of about 20 days avaiiabie 

on Ashura 

and Erbayn Days as well as any time vvhenever any special demand arises 

for it. 

Route: ISTANBUL-GURBULAK BORDER 

http://gurtourismaturk.net/
http://gurtourismaturk.net/


GATE-TEBRIZ-KERBALA-SAMAREYN- 

KAZIMEYN-BAGHDAT-KOUM-MASHED-TEHARAN-GURBULAK 

BORDER GATE- 

ISTANBUL 

lst Day: Departire from ıstanbui in the evening. 

2  nd: Arrival at Gurbulak Border Gate at night, customs fortoms 

formaiities and entering into Iran. 

3  rd Day: Arrivai at Tebriz inthe morning, chencking in the hotei, leisure 

hours, aying overnight in the hotel. 

th Day: Departure from the hotei in Tebriz for Kerbala in the morning, at 

nght after completing the customs formalities at the bordergate Iran-Iraq, 

entering into Iraq. 

5  th Day: Arrival at KERBALA, checking into hotel and taking rest, 

ieisure hours, staying over-night at the hotei. 

6  th Day: Visits ai day iong KERBALA sites (First day in Kerbala) 

7  th Day: Continue to visits ai day iong hoiy sites at Kerbaia. 

8  th Day: Depature from the hotei at Kerbala (visits ai day iong) 

9  th Day: Depature from the hotei at Kerbaia for visiting hoiy sites in 

KUFA (visits aii day iong) 

10  th Day: Departure from the hotei at KERBALA, for BAGHDAD, 

checking in the hotel there in order to visit hoiy sites at SAMRAYN and 

KAZIMEYN and continue with vsitlng hoiy sites. 

11  th Day: After the breakfast at the hotei in BAGHDAD, visiting hoiy 

sites aii day ng, having a farevveli dinner at the bank of river TIGRIS, 

s 

GURTOUR 
TRAVELAGENCY 
GÜNTOUR Tourism Travel Agency 
Halaskargazi Cad. Ortak Apt 70/4 HARBİYE/ISTANBUL 
TEL: 0212 232 1747-2307720-2963440 FAX: 0212 2332176 TLX: 26354 Gurt Tr 
E-mail: gurtourismaturk.net 
GRT-3; PROGRAMME FOR EXTENTED KERBALA TOURS BY AIR (VIA SYRIA) The 

programme for eqtended Kerbala Tours covers a period of about 18 days as tours available 

during Ashura, Erbayn and whenever there arises any special demand for them. The Route: 

FROM ATATURK AIRPORT ATISTANBUL TO 

DAMASCUS-KERBALA-NECEF.KUFA-SAMAREYN-KAZIMEYN-BAGHDATKOU

M-TEHERAN-MASHAD-ISTANBUL 
Ith Day:Departure from ISTANBUL ATATURK Airport for Damascus on board of the flight 

of SYRIAN Airways, checking into hotel upon arrival in Damacscus to bbe followedd holy 

shrines off ZEYNEB-ı (a.s)) BAB AL SAGHIRI, BIBIFATIMA (as) AL SAGRA the 

bodyguard of HUSSEIN (as) and other holy sites, dinner and staying over night at the hotel 
2 nd Day; Following the breakfast and completing the vists left over from the previours day 

and in the afternoon departre from Damascus by bus to KERBALA, IRAQ completing, 

customs formalities and travelling. 

http://gurtourismaturk.net/


3 nd Day: Arrival in KERBALA, checking in hotel and relaxing, lazy hours, staying overniğğht 

at the hotel. 
4 th Day: Visits to be made in KERBALA all day long (Hrst Day in KERBALA) 
5 th Day: Continue to visit holy sites all day long. 
6 th Day: Departure from the hotel at KERBALA forNECEF to visit holy sites (all day long) 
7 th Day: Departure from the hotel at KERBALA for KUFA in order to visit holy sites. 

(alldaylong) 
8 th Day: Departure prom the hotel at KERBALA for BAGHDAT to check in the hotel there 

and to visit holy sites at SAMAREYN and KAZIMEYN. 
9 th Day: Following the berakfast at the hotel in BAGHDAT to visit holy sites all day long and 

evening, dinner party to be given by our Ageney at the bank of the Riycı TIGRIS. 
10 th Day: Departure from BAGHDAT to the city of KOUM in IRAN, travellling all day long 

and completing customs formalities. 
N 
IMPORTTANT POINTS TO BE BORN IN MIND 
PREE OF EXTRA CHARGE SERVICESINCLUDEDIN OUR TOURS: 
Possiblitiy of traveling by air between İSTANBUL and DAMASCUS as included in ouyr 

itinerary for longer tour of KERBELA through SYRIA Ainvays, and betveen 

KOUm-MESHAD ant MESHAD- TEHERAN-ISTANBUL through IRAN Ainvays (Hight 

Ticket) 
* Hight ticket for two-way trip from ISTANBUL to DAMASCUS and back to ISTANBUL as 

ıncluded in our itierary fot sharter tour of KERBELA through SYRIAN Airways. 
* Trensfers between the airports and hotels 
* All transportatıon requirements to be prooidded by Bus between SYRIA-IRAQ-IRAN 
* Half pension accomadations in three-star hotels (Break-fast and dinner) 
* Enterance fees toı be paid to the autborities of SYRIA-IRAQ-IRAN 
* Visa charges to be paid to the authorities of IRAQQ and SYRIA 
* Fees to be paid to the customs authorities and high-way toll charges at SYRIA-IRAQ-IRAN 
* Ferewell dinner party to thrown in BAĞHDAT at the bank ol TIGRIS on the last night 
* Possiblity of visiting all the sacret sites all along the tour 
* Surpirise possibütes affordod by GURTOUR al along the tour. 
* Outstanding guidance sevices peculliar to GURTOUR SERVICES NOTINCLUDEDIN 

TOUR CHARGE Personal eqpenses incurred al along the tour 
* Personal fries paid at the customs (Those arising due to excess baggage) 
* Expenses incurred for meals outside the hotel all along the tours 
* Blood-test charge in the amont of USD $ 50. peperson to be paid at IRAQ border 
* Exhange fee of USD$ 35 perperson at IRAQ (För a total pariod of 7 days) UABILITIES: 

GURTOUR Tourism and Travel Ltd Co. as an travelling agency shall be held tiable to 

implement the tour programme as Per the details provided herain, but shall be free of any 

biability of the incidences to occur beyonds its controll (Wars, carthquaqes, contagious dieases, 

strikes, acidennts etc) as well as diseases anol deaths that may happen. Persons partiicipating in 

the tour as customers shall be personally responsible of all the adversities to arise as a resuet of 

their personal attitudes totalke piace in violatuoir of ınstructıons issued by the traveling agent. 
GÜNTOUR Tourism Travel Agency 
Halaskargazi Cad. Ortak Apt 70/4 HARBÎYE/ISTANBUL 
TEL: 0212 232 1747-2307720-2963440 FAX: 0 212 2332176 TLX: 26354 Gurt Tr 
E-mail: gurtourismaturk.net 
N 

GURTOUR 

TRAVELAGENCY 

http://gurtourismaturk.net/


Halaskargazi Cad. Ortak Apt 70/4 HARBİYE/ISTANBUL 

TEL 0212 232 1747-2307720-2963440 FAX: 0 212 2332176 TLX: 26354 GurtTr 

e-mail: gurtourismaturk.net 

PLACES TO BE VISITED IN EHL-I BAYT TOURS 

Damascus: Tombs and shrincs of ZEYNAB (as)-BAB AL SAGHIRI-BIBI 

FATIMA (as)-AL SAGRA, The guard of HUSSBN (as), BIBI FAIZE, The 

wet-nurse of HUSSEIN (as)-JAFFER TAYYAR (as), HIJER (as), IBEN ADI. 

Kerbela: Tombs and shrines of HISSEIN (a.s) EBUL FEZL (as) - HURR, OUN 

son of ZEYNAB (as)-MOUHAMED and IBRAHIM, Sons of MOSLUM B AKI, 

B. KASIM, the son of IMAM HASAN-ALI EKBER and ALIASKER, sons of 

HUSSEIN (as) TEU ZEYNEBIYE -72 martyries of KERBALA, The site vhere 

sacredd head of IMAM HUSSEIN was decapitaed, Tombs of SEYYID 

IBRAHIM, grandson of MUSAI KASIM, HAYMELER, tents of EBU FEZL 

(as), IMAM HUSSEIN, ALÎ EKBER, ALI ASKER, THE LADY ZEYNEB and 

IMAM ZEYNEL ABIDIN-The room where ZEYNEL ABIDIN stayed in bed 

when sick The water-well EBU FEZL were cut off. 

ufa: Shrine of MEYSEM TEMMAR -Residence of ALI (as) (the spaces allotted 

in this :   puse for ALI (as), FATIMA (as), HASAN (as), HUSSEN 

(as)-RKUYYE, UMMU GULSUM, The Mosque of KUFA, The Shrines of 

IBRAHIM (as)-MUSLIM B. AKIL-MUHTAR who avanged himself for the 

assasination of IMAM HUSSEIN, The office of HANI B. URVE, The place 

where the NOAH'S ARC was built, The offıces CEBRAIL (as) and 

ZEYNELABIDIN, The PULPIT of ALI (as) and the site where be became 

martyr-Shrine off KUMEYL B. ZİYAD. 

Necef : THE MOSQ!LJE OF HANNANE, the tomb of ALI (as), THE MOSQUE 

OF IMAM-I ZAMAM. 
N 
GURTOUR TRAVELAGENCY 
Halaskargazi Cad. Ortak Apt 70/4 HARBÎYE/ISTANBUL 
TEL: 0212 232 1747-2307720-2963440 FAX: 0 212 2332176 TLX: 26354 Gurt Tr 
E-mail: gurtourismaturk.net 
GRT-4: PROGRAMME FOR SHORTER KERBELA TOUR BY AIR (VIA SYRIA) Our 

programme for shorter KERBELA TOUR by air covers a period ol about 14 days. 

Route:ISTANBUL ATATURK 

AIRTORT-DAMASCUS-KERBBALA-NECEl-KUFA-SAMAREYN-KAZIMEYN-BAGHD

AT-DAMASCUS-ISTANBUL 
1 th Day: Derparture for DARMASCUS in the morning from ISTANBUL ATATURK aîrport 

on board of the syrîan aîrlîne flîght, arrîval at DAMASCUS checkîng în the hotel follOWED 

BY VİSÎTİNG SHRİNES OFZEYNEB-I BAB AL SAGHIRI (SA), BIBI FATIMA (sa), AL 

SAGRA, the guardian of HUSSEIN (s.a), BIBIFAIZE (sa), the wet-mother of HIGEN ADI (sa) 

JAFFAR TAYYAR (sa) and other holy sites, dinner and staying over-night at the hotel 
2 th Day: After the breakfast, continuing with the visits left over from the procceeding day, 

departure frum KERBALA-IRAQ completing customs formalities and travelling al night 

through. 
3 th Day: Arrival at KERBALA, checking in the hotel, leisure time, dinner and staying over 

night at the hotel. 

http://gurtourismaturk.net/
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4th Day: Visiting holy sites at KERBAL all along the day (Fırst day in KERBALA) 
5 th Day: Continunig vists al day long at KERBALA (second day in KERBALA) 
6 th Day: Departure from the hotel for NECEF in order to visits holy sites. (visits all day long) 
7 th Day: Departure from the hotel at KERBALA for KUFA in order to visit holy sites (Visits 

all day long) 
8 th Day: Departure from the hotel at KERBALA ant checking in the hotel at BAGHDAT in 

order to visit SAMAKEYN and KAZIMEYN, continunig with visiting holy sites there 
9 th Day: Arter breakfast at Baghdat hotel, visiting holy sites al day long, having arewell dinner 

party atthe bank of tıgns İn the evening. 
10 th Day: Departure for the city of DAMASCUS at SYRIA at nonntime, completing customs 

formalities at night time and travellling. 
11 th Day: Arrival at DAMASCUS, departure for ISTANBUL from DAMASCUS Airport 

arrival at ISTANBUL ATATURK Airport, End of the tour, 
NOTE: PARTiaPANT TO OUR PROGRAMME OF KERBALA FROM ABDOAD AND 

FORHGNERS TO PARTICIPATE. 
Hotel accomadation will be provİded in this programme for citizents of İRAN, MALASSIA, 

ENDONESIA as well as for the Turkish people residing abroad at ISTANBUL you may also 

abtain informatıon regarding our Tours directly form abroad to DAMASCUS and TEHARAN. 
\ 

GURTOUR 

TRAVELAGENCY 

GÜNTOUR Tourism Travel Agency 

Halaskargazi Cad. Ortak Apt 70/4 HARBİYE/ISTANBUL 

TEL: 0212 232 1747-2307720-2963440 FAX: 0 212 2332176 TLX: 26354 

Gurt Tr 

e-mail: gurtourismaturk.net 

GRT-1: STANDARD KERBALA PROGRAMME (VIA SYRIA) 

The standard Kerbala programmes cover approximate!y a period of 20 days, 

as tours 

operated during Ashura, Erbayn or whenever there arises special demanda 

for them. 

Route: ISTANBUL-KONYA-TARSUS-CILVEGOZU BORDER 

GATE-DAMASCUS-KERBALA-NECEF-KUFA-SAMAREYN-KAZIME

YN-BAGHDAD KOUM-TEHRAN-GURBULAK BORDER 

GATE-ISTANBUL. 

1  st Day: Departure from Istanbul at evening time. 

2  nd Day: Arrival in KONYA in the morning, paying a short visit to the 

Shrine of MAVLANA (a.s), follovved by a visit to HASABIKEF (as) at 

TARSUS, entering into SYRIA t ^vening time through CILVEGOZU 

Border Gate. 

I  ad Day: Checking into hotel flrst in the motning at DAMASCUS, 

follovved by visits to shrines embracing tombs of ZAYNEB (as) BAB'AL 

SAGHIR, BIBIFATIMA (as), AL SAGRA the bodyguard of HUSSEIN 

(as), BIBI FAIZE, the wet-nurse of HUSSEIN (as) JAFFAR TAYYAR (as) 
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andd other holy sites. 

4  th Day: Departure from hotel at noontime for KERBALA. 

5  th Day: Following a route crossing through SYRIA-JORDAN and 

JORDAN-IRAQ, borders arrival in KERBALA after completing customs 

formalities. 

6  th Day: Visits to be made in KERBALA all day long. (First Day in 

KERBALA) 

7  th Day: Continue to visit holy sites all day long. 

8  th Day: Departure from the hotel at KERBALA for NECEF to visit holy 

sites (all day long) 

9  th Day: Departure from the hotel at KERBALA for KUFA in order to 

visit holy sites. (all day long) 

10  th Day: Folowing the breakfast at the hotel in BAGHDAD to visit holy 

sites all day ug and evening, dinner party to be given by our Agency at the 

bank of Rıver TIGRIS. 

'  . th Day: Departure from BAGHDAT to the city of KOUM in IRAN, 

travelling all day long and completing customs formalities. 
N 

Madain: Sites of SELMANI FARISI-HUZEYFE B. YEMANI-JABIR B. 

ABDULLAH ENSARI (Who 

came to visit the first Erbayn) The FALACE OF TAHIR-IKISRA brother of 

IMAM JAFFER-I 

SADIK. 

Kazmeyn: Shrines of MUSA EL KASIM-MOUHAMMED TRI-SHAYH MUFID 

HAKIME 

HATUN the sister of IMAM EN NAKI, IMAM HASAN ASKERI-NERGIS 

HATUN, the mother 

oflMAMZAMAN. 

Koum: Shrines of IMAMZADE ABDULAZIM-IMAMZADE 

TAHIR-IMAMZADE SALIH- 

IMAMZADE HAMZA. 

Mahshad: Shrines of IMAMRIZA-EBA SALT-HADGI RABI-HADGI 

MURAD-KADEMGAH, 

The Gaol of HARU-UR RASHID. 

GURTOUR TRAVEL AGENCY 

Halaskargazi Cad. Ortak Apt 70/4 HARBİYE/ISTANBUL 

TEL: 0212 232 1747-2307720-2963440 FAX: 0 212 2332176 TLX: 26354 

GurtTr 

e-mail: gurtourismaturk.net 

N 

12 th Day: Departure from BAGHDAD for the city of KOUM, in IRAN travelling al! day long 

long and completing customs formalities. 
13 th Day: Arrivval at KOUM, checking in the hotel, visiting holy sites, dinner and staying at 
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the hotel over-night. 
14 th Day: Departurc from the hotel at KOUM for MASHED at noon time, travelling all 

through the night. 
15 th Day: Arrival at MASHED, checking in a hotel, visiting holy sites of İMAM RIZA, dinner 

and staygn over night at the hotel. 
16 th Day: Folîowing thebreakfast at the hotel in MASHED, visİting holy sites of IMAM 

RIZA, dinner and staying overaight at the hotel. 
17 th Day: Departure from the hotel at MASHED for TURKEY at noon time and travellling all 

day long. 
18 th Day: A short, optional visit while passing through TEHARAN, and aftenvards, continue 

to travel arrival at GURBULAK border gate late at night and completing customs formalitics. 
19 th Day: Entering into TURKEY and departure for ISTANBUL, travelUing aUthrough 

thenıght 
20 th Day: Arrival at ISTANBUL. 
"END OF THE TOUR" 
"HOPING TO MEET AGAININ ANOTHER TOUR" 
GUNTOUR TRAVEL AGENCY 
Halaskargazi Cad. Ortak Apt 70/4 HARBÎYE/ISTANBUL 
TEL: 0212 232 1747-2307720-2963440 FAX: 0 212 2332176 TLX: 26354 Gurt Tr 
E-mail: gurtourismaturk.net 
N 
N 
11 th Day: Arrival in KOUM, cheeking in the hotel, followed by visits to holy shirines, dinner 

and staying over-night at the hotel. 
12 th Day: Visiting the shrine of HANIM MASUME at KOUM and possibility for attending 

religious serviices all day long, staying over-night at the hotel. 
13 th Day: Visiting shirene of SEYYÎD İBRAHİM grandson of İMAM MUSA KAZIM and 

MOSOUE of CEMKERAR 
14 th Day: Departure from KOUM toTEHERAN by bus follling the religious sites at 

TEHERAN, departure from TEHERAN for MASHAD by a fiight of IRANIAN Ainvays, 

arrival at MASHAD and checking into hotel 
15 th Day: Visiting the holy sites of İmam Rıza at MASHAD and possibility to attend religlous 

services all day long. 
16 th Day: Continuation of visits in MASHAD. 
17 th Day: Spending the last day in MASHAD by visiting holy placces of İMAM RIZA. 
18 th Day: Departure from MASHAD by IRANIAN Ainvays flight for ISTANBUL and arrival 

at ATATURK Airport -ISTANBUL 
ENDOFTHETOUR 
'HOPING TO HAVE THE PLEASURE OF MEETİNG YOUIN ANOTHER TOUR OF 
US' 
GÜNTOUR RAVEL AGENCY 
Halaskargazi Cad. Ortak Apt 70/4 HARBİYE/ISTANBUL 
TEL: 0212 232 1747-2307720-2963440 FAX: 0 212 2332176 TLX: 26354 Gurt Tr 
E-mail: gurtourismaturk.net 

- ı 

13  th Day: Arrival in KOUM, checking in the hotel, follovved by vists to 

holy shrines, dinner ant staying over-night at the hotel. 

14  th Day: Checking out from the hotel at KOUM at noontime to depart 

for MAHSAD, travelling all night through 

http://gurtourismaturk.net/
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15  th Day: Arrival at MASHAD, checking in the hotel and visiting the 

shrine of IMAM RIZA, dinner and staying over-night at the hotel 

16  th Day: Follovving the breakfast at the hotel in MASHAD, visiting holy 

sites of IMAM RIZA all day long, dinner and staying overnight at the hotel. 

17  th Day: Departure for TURKEY at noontme and traveling all day long. 

18  th Day: Optional vists for a short time vvhile crossing through 

TEHERAN, follovved by continuning to travel to arrive at GURBULAK 

border gate late at night and completing customs formalities. 

19  th Day: Entering into TURKEY and departure for Istanbul, travelling 

all day and night. 

20  th Day: Arrival ıSTANBUL 

"ENDOFTHETOUR" 

"HOPING TO MEETIN ANOTHER TOUR" 

GURTOUR TRAVEL AGENCY 

Halaskargazi Cad. Ortak Apt 70/4 HARBİYE/ISTANBUL 

TEL: 0212 232 1747-2307720-2963440 FAX: 0 212 2332176 TLX: 26354 

GurtTr 

E-mail: gurtourismaturk.net 

s 
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YlLMAZ YALÇINER 

MEHMEDALI ARAMİZDA 

EÇENİSTAN'a giderken, Ruslar tarafın-'dan yakalanarak zindana atılan Mehmed Afi 
Tekln ve Talrp özçelik kardeşlerimiz, nihayet (stanbul'a dönmeyi başardıtar. Selâm 
Gazete-si'nin bu iki değerli elemanı, bizim imah kardeşlerimiz. Mehmed All ile 
tantşma-rrnz, rahmetli şehidimiz Me-tin YükseTle, eylem ve ecir oitağtm ömer 
Yorulmaz'la ayni tarihlere rastlar. t976'ya. Otarihlerde bu ûc yiğit müsiüman, "AkmcT 
tabir olunan gençiiğin örrcCHeriydi. Ağabeyterinln de henûz saçt sakalı ağarmamts ve 
beli bükülrnemisti. YüreWerimiz-deki inktöbi frekans bizi btraraya getirmekte 
ge-cikmecö. O sıraJar, Sebfl'inyazt ıwÛrJOğönû ya-ptyordum. Bir süre sonra kenal 
cabamızla Şû-tB'nm aorumMuğunu yüktenmiş, bu vesile ile ilk hapfehane tecröoesini 
de kazanrroştı. Mehmed AH, faâhiyat Fakültesi'ndeydi. Rahmetii ŞehkS-mfz Metin tee 
ortaokuldan terk. Ama üniversfte tahsÜR arkadaşlanrun fiilî «efel o fdi. Omer ve 
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B MAfAPAMKEHTE CYflflT 
MHOCTPAHHIB 
B IVfarapaMKeHTCKOM pattouBOM cyae laKOHHHFicjı osepeAHOft npo-ttecc tıo je-ıy o BttaKOHttoM nepece-•tfenim 
rocyA»pcTBeHHoa rpaıumu PoccHJtcKoft <J>wepamın. 
Ha 3TOT 033 Ha CKaMbC nOflCyAHMbOC 
ABoe rpaxcaaH TypUMM, OAHH — Aaep-CaiiıVKaHa, MeseHûU H MecTHUH JKM-T«nb. 
TypeuKMe xypH87)McTM Tanm Oane-m« M MaxMeT A^iM TBKMH Hanpaam-AHCb, no Mx cnpeaM, s MOMHK) pfm 
«COOpa oOfaeKTMBHOM MH$OpMaUMM O npOHCKOOflUUOC T«M COOUTMHK». TpaX- 
AaHMH AsepoafuncaHB Bboeanca npo-BdOHTb HX AO aroft pacnyGnHKM. SBT-aspTUH ysacTHMK aaaMTiopM. no aceH 
BHAHMOCTH. nonaA B KounaHHio cjıy-Maftna Xora ace AotcyueHTU y HBTO 6WAH a nopflAKe, OH H» noujen sepea 
nponycKHOM nynKT. TBK KOK onacancR npeAaanToro OTHOUİ8HHSİ K ceöa, ıcaK K MâMGHuy. B. Horfpe npctunoro roAa 
HeTBepKa a conpoecncAeHHH M«CTHOTO MfTena nuTanacb nepeHTH rpaHMuy a OSXCA KTin. HO 6une aeAepJKaHa no- 
rpaHMHHUM HOPRAOM. 
Ha cyoe HapyujHTanM m TypUHH H A3ep6aHA3KOHa   onpaaAMaanM   CBOH 
AeHCTBHR TPyAHOCTRMM C nOlfy«HI«M 
BH3 Ha nooeuıeHHe POOCHH. Cyo, OAH*-KO, ysenMTOTcpaıcT, SToTanMnOwenviK 

3TOM 39»nO>ICAPOB 

 
H MexMeT Aret TMHH B Mse npouınoro rdna y*e noouaSTKTa HatueM crpaHe. M XOTH cxt)Mjj>ıanbHbiM nyHJCTOM MX 

npe-GbiaaHHfl 6un PocTOB*Ha-flpHyf 06a oıca3anMCb a SCHH*, rm BcrpeHanwcb c pyKoaOAHrenRMM H noneauMM 



KOMBH-AHpaMH çanapaTMCToe, ıeMy «CTb AO-KyMeHTanbHoa noATBepJKAeHMe. Hx 4wrorpacpMH a KOMnaHm o 
lUauHneM DaoaeBMM, AcnaHoeKOM A6AynxaAXM-eewM M APyrHMH HaeeeTHUMM ooaeM-KBMH nyo/iMicoaana 
TypeuKM raaeTa •Selam». 
3TM Tpoe nonyHHnH no TDH TOAB JİM-UMHMR csoooau. npMroeop pccKano- 
BaH. HHKAICHXC^HUHanhHbH3amneHMM 
co cropoHM TypuMH AareoTaHCKan CTO-poHa no şTDMy noooAy »e nonyM«na. HTO Kocaerofl MecTHoro JKMTBJMH 

ripM-MKHyeujero K rpynne HeseHua» Tp ÖHH 6buiM ocşoooiKAeHU M3 aana cyAa no orobnvM HaKaaaHMR — oonee 5 
Meon- 
U0S B CJ»A0TB«HHOM HaOJTflTOpe. KCTB- 
TM, AnRfpeiKAaH, HM«İOUJJ« npaap HB nepeoaseHMe rpaHHUM Pfl, ea ee nepe-XOA. MMHyR norpaHKOrfrponb, o Maa 
npouınoro roû» npeAYCMOTpeHa yro-noattam oTBercraeHHooTb. HapyujHTe-nnM rposHT aaKraoHeHMe AO OAHOTO 

roAa MİİH KpynHbiM ujTpao). 
no MHct^opMauMM, KOTOpyıo npeAO cTaBMn >HA» OTapuiHM noMouaiHK npo-Kypopa no HaAsopy aa 
HcnonHeKMeM 
aaKOHOB o cpaAepanbHOH oeaonacHOc-TM CepraA A6Aynnaee, H« oeroAHR npoKypaTyooH PÂ 3aKOH4eno 
CJWACT-BMO no 11 yranoBHUM AeAflM, cşflaaH-HUM c HeaMtOHHUM nepoxoopM ı*oy- 
ABPCTB«HHOA    rpaHKUU    PCP.     n«p«A 
cyAOM np«AOtajw 19 senoeaK, H» HMX 
BOOflMb, —  nOÂAaHHbtt   MHCCTpaHHbK 
rocyAa%TB. Taıc roA JTHJJJBHMR ceoöo-AU r»nysMn rpnrirjyıiaai TypKMeHMM, KOTopMH H« crpı.ıan. HTO HA«T »Ha 
noMMUb opaiKBioıuâfloıı *4*MM«a. 4k> aroro OH yape Boeean B AÖJOJSHH, »*a-KOM o UJaMHneM BaoaeeuM. 8 
oocro-RHMH paccnaAoeaHMn HAMCMRTOR Aena e OTHOUMHMM Tpex rpa*A6H apaoooo: CTpaH, KOTOpbHi HeneraflhHo 
nep«xo-AHJİM rpaHMUH o uenuo -AocTaaKH ry- 
MaHHTBpHOM   nOMOUIM   B   4CHHIO».    Y 
OAHoro ns HKX H3wrra (caMyvtuinRCHaR BooHHaa (>opMa H Maota.   .      ' ncMOUjHMC npacypopa cccoo oTMe- 
TMn TOT tpBKT, 4TO TOJlUCp lUOCTepO M3 
AesflTHaAua™ saAepacaHHbJc ~ m cmry norpaıafiMHKoo. Oora/ibHue nd-nanM B pyKM MHHMUMH yace KS TCPPHTO-PHM 

AarocTaHa. KcTaTH, no HX yrBep*- 
ABHHRM,  HO  BOB  OHH  UJJTM  B  OÖJCCUl. 
HaKOTOPue — npRMHKOM sepea nofpa-HHHHMH Knn. HO 9TO yxe couceM Apy-mHcropHR.        ^-.:.. ■..,■.;__ 

yjKE nPOM30UIİIO 

•r 
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BELGE:36 
Rusya'da gözaltına altnan gazetecîter Içln Bogdanov'a 
22/Ocak/1996 43/E-25 
Bay Vaevolod Bogdanov 
Rusya Federasyonu Gazeteciler Bİrtiği 
Baskanı 
Haftalık Selâm Gazetesi Yazıİşlerİ Müdürü M. Ali Tekin ve aynı gazetenin Ankara Temsllcisİ Tallp 
Ozçelik, BakÛ'dan Dağıstan yolu lle Çeçenistan'a girmek isterler-ken Rûs blriikleri tarafından 
tutukfanmıştır. 
iki Türk gazetecisi kasım ayında tutukianmış, kendîlerindert o gUnden beri sağltk-lı bir haber 
almamamıştır. Aynı grupta bufunan başka bir TÜrk gazetecisi de tutuk-ianmış, daha sonra 
saltverilmlstir. Bu gazeteci Sefâm gazetesi yöneticilertne, iki ar-kadaşlannın 17 Kasım 1995'e kadar 
Oerbent'te kaldıklarını, daha sonra da Mohaç-kale'dekiKGB merkezfne naktedîldikferini söytemiştir 
Gazeteûflerin serbest btrakıl-ması konusunda bugdne kadar yapılan bütün çabatar sonuç vermemiştir. 
Aradan 2.5 ay geçmiştir. Türk gazetecilerinin güveniikleri konusunda endişeteri-miz artmaktadır. 
Bu durum, gazetecilerin, haber topiama ve bu bilgiteri serbestçe kamuoyuna du-yurma haklanna karşı 
bir tehdit otuşturmaktadır. 
Eğer duruma müdahale eder ve iki Türk gazetecisinin saiıverilmelerini sağlarsı-nız, size minnettar 
kaiınz. 
4 Mayıs 1995'te Istanbul'da imzaladığımız protokot çerçevesinde, bu konudaki umutlanmızı 
kırmayacağınızı biliyor, müdahelenizin olumlu sonuçlar vereceğint umuyoruz. 
Saygılanmızla 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı                          Genel Sekreter 
Nail Güreli                                                                 Leyta tavşanoğl u 

BELGE:37 
IPIDIrektörO'ne 
Istanbul22 0cak1995 
44/E-26 
Haftalık Setâm gazetesi Yaztişleri Müdürü M.AIÎ Tekin ve aynı gazetenin Ankara 
Temsilcisi Talip özçeiik, BakÛ'dan, Dağıstan yolu He Çeçenistan'a girmek isterter- 
ken Rus birtikleri tarafından tutuklannnştır. 
Ikl Türk gazetecisi kasım ayında tutuklanmış, kendilerinden o gunden beri sağlık-lı bir haber 
aiınamamıstır. Aym grupta buiunan başka blr Türk gazetecisi de tutuk-lanmış. daha sonra salıveritmiştir. 
Bu gazeteci, Setfim gazetesi yöneticüeıine, ikl ar- 
kadaşlannın 17 Kasım 1995'e kadar Derbent'te kaldıklannı daha sonra da Mohaç-kale'deki KGB 
merkezine naktedifdiklerini söylemiştir. Gazetecilerin serbest bırakıl-ması konusunda bugüne kadar 
yapılan bütün çabalar sonuç vermemiştfr. 
Aradan 2.5 ay geçmiştir. Türk gazetecilerinin güvenlikleri konusunda endişeteri-miz artmaktadır. 
Bu durum, gazetecüerin, haber toplama ve bu bilgileri serbestçe kamuoyuna du-yurma haklanna karsı 
bir tehdit olmuşturmaktadır. 
Eğer duruma müdahaie eder ve iki Türk gazetecisinin salıverilmelerinf sağlarsa-nız size minnettar 
kalmz. 
Saygılanmızla 



NaH Gürell                                                       Leyla Tavşanoğlu 
Başkan                                                           Genel Sekreter 
TUrkiye Gazeteciler Cemtyeti 

BELGE:38 
FİJ Başkanı'na 
22/Ocak/1996 45/E-27 Bay Jens Unde 
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Başkanı 
Haftalık Selâm gazetesi Yazıişleri Müdürü M.AIi Tekln ve aynı gazetenin Ankara Temsilcisi TaUp 
ÖzçeTık, Bakû'dan, Dağıstan yolu üe Çeçenistan'a girmek isterter-ken Rus birlikleri tarafmdana 
tutuklanmştır. 
Iki Türk gazetecisl kasım aymda tutuktanrruş, kendilerinden o günden beri sağlık-tı bir haber 
alınamamtstır. Aynı grupta bulunan başka birTUrk gazetecisi de tutuk-lanmıs, daha sonra salrveritmiştir. 
Bu gazetec), Seiam gazetesi yönetlcilerine, iki ar-kadaştannın 17 kastm 1995'e kadar Derbenfte 
katchklannı, daha sonra da Moho-açkale'deki KGB merkezine nakledildikierini söyfemiştir. Gazetecilertn 
serbest btra-kılması konusunda bugüne kadar yapılan bütün çabalar sonuç vermemiştln 
Aradan 2,5 ay geçmiştir. Türk gazetecilerin güvenlikteri konusunda endişelerimiz artmaktadır, 
Bu durum, gazetecHerin, haber toplama ve bu bügüerî serbestçe kamuouyna du-yurma haklanna karşı 
bir tehdit oluşturmaktadır. 
Eğer duruma müdahale eder ve Iki TUrk gazetecisinin salıverilmelerini sağlarsa-nrz stze minnettar 
kalmz. 
Saygıtanmızta 
Nait Gürelİ                                                       Leyla Tavşanoğiu 
Başkan                                                           Genel Sekreter 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
«* 
71 
BELGE:39 
IPI'dan Yertsfn'e glden mesaj 
lstanbu!27/Ocak/1996 Sayı: 54E-32 
Exceliency Borls Yeltsin 
Rusya Federasyonu Devtet Başkanı 
Moskova 
Viyana24.Ocak.1996 
"IPI Iki Türk gazetecinbv uzun süredir Rus askeri biriiklerinin elinde bulunmasını şkjdetie kınamtştır, 
Haftahk Selam gazetesr yazılşleri müdürü M.AIİ Tekfn ve aynı gazetentn Ankara Temsilcisi Talip 
Özcefik'in 2 KasmVda Dağıstan'dan Çeçenistan'a geçmek İsterler-ken Rus kuvvetleri taraftndan 
gÖzaKına alındıkjanm öğrendik. 
Edindîğimiz bilgiye görâ, iki Türfc gazeteci, gazetecilik görevlerinl yerine getirmek isteriericen gözaftma 
almmtşlar ve Derbent'e götürülmüşlerdir. 17 Kasım'da da Da-ğıstan'm başkenti Mohaçkale'de buhjnan 
Rus Federal Güvenlik Servİsi merkezine götürülmüşferdir. Şimdiye kadar serbest btrakrimalan İçin 
yapdan girişimfer sonuc-suz kalmtştır. 
86 üikede faaliyet gösteren haber afanslan, medya organlan, gazeteler, dergilerin editörteri ve üst düzey 
yönetJcHerinin üyest oiduktan dünya çapındaki IPI kurulusu 2 Türk gazetecfrıin tutuklanması ve 
tutukiuluk hallerinin sürmesini, BM İnsan Hak-ları Evrensel Bildirgesl'nce güvence altına alınmtş olan 
"sıntrsız olarak her türiu medya tarafından haberin ve bilginin arastırdması, alınması ve iletilmesi 
hakktntn açıkça 'thlali olarak kabul etmektedir. 
Bu nedenle, M. AIİ Tekin ve Talip özçeük'İn derhaJ ve koşuteuz oiarak serbest bı-rakdmalannın 
sağlanmastnı sizden istiyoruz. Buna ek oiarak bütün yerli ve yabancı basın mensupteraıtn, bu tür 
tutuklanma olmakstzın Çecenya'daki olaylan serbest-çe iziemeJeri için gerekS önfemierin abnmasını 
fstryoruz." 
Johnn R Fritz Dfrektör 

BELQE:40 
Rusfann Tutukf adığı Gasetecf ler IçJn 
Seyın Deniz Baykal Dışfşferi Bakanı ANKARA 
Haftalık Selam Gazetesi'nİn Yazı İşlerİ MÜdürö M.AÜ Tekin ve Ankara Temsilcisi Talip özçeiik, 
Rus-Çeçeri cattşmastnı gazetecl ofarak izfemek Uzere gtttikJert bölge- 
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'oEs, Sslâmcı 6er üğe karşı 
taaıruza geçti 

GURK  VARÎ BASKINLAR.. 

 
Miisliiman Cmv«£* kar;-; ik;:Jann gî-rişti£i sindir&e h^rfkeHrr;. h*rtfi tçeri-sinde Utsnbul vt- Anadutu '«ii htzmı ar-tırdı. İstanbut'tlî gcnçk-r 
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