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Birinci Dünya Harbi ve Milli Mücadele içerisinde meydana 
gelen muharebelerin hem dünya, hem de tarihimiz bakımından 
ayrı bir ehemmiyeti vardır. Haksız yere ve emperyalist düşünce-
lerle İslam dünyasının tek lideri Osmanlıları yok etmek ve onun 
himaye ettiği toprakları ve özellikle de başşehrini, hilafet mer-
kezini ele geçirmek üzere saldıran müttefikler ummadıkları bir 
direnişle karşılaştılar. Gerçekten de böyle bir müdafaa ile karşı-
laşacaklarını ummuyorlardı. Ancak evdeki hesapları cephelerde 
gördükleri büyük bir direnç karşısında bozulmuştu. Zira Müslü-
manlar “vatan sevgisi imandandır” düsturu ile hareket etmiş ve 
gereğini de yerine getirmişlerdi. 

Bu vatan müdafaası öyle kolay olmadı; unutulmuş ya da 
unutulamaya yüz tutmuş binlerce kahramanımızın canlarıyla ve 
kanlarıyla oldu. Bizler de onları ve onların hatıralarını unutma-
yarak tarihten ders ve ibret çıkarmalıyız. Nitekim tarihimizdeki 
zaferlerimizin devamlı hatırlanması, hatıraların canlı tutulması-
nın ehemmiyeti, “Kahramanlık Destanları” isimli eserin “Birkaç 
Vecibe-Harp Hatıraları ve Harp Tecrübeleri” kısmında şöyle 
izah edilmektedir:

“Ordunun şanlı harp menkıbelerini bilmek, cengâverlik fikrini, 
ilmî seviyeyi, şevk ve gayreti yükseltir. Ferdî kahramanlıklara dair 
menkıbeler ve destanlar bitmez tükenmez kuvvet membaıdır. 

ÖNSÖZ
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DESTANLAŞAN KAHRAMANLIKLAR

Zafer güneşi gözlerimizi kamaştırdı. Büyük Harbi unutur gibi 
olduk. İstiklal Harbi’ni takdir ve şükranla alkışlarken bize bu har-
bi kazandıran yüksek şahsiyetlerin kaynağını hatırlamalıyız. Biz 
Büyük Harp’ten büyük sevk ve idare dersleri aldık ve o dersler-
le büyük zaferimizi kazandık. Büyük Harbi asla unutmamalıyız. 
Unutmamalıyız ki, bugünkü istiklâlimizde Çanakkale, Irak, Suriye 
ve Kafkas şehidlerinin de hakkı vardır. Bu toprak, onların mukad-
des kanları ile yoğrulmuş ve bu temel onların muazzez kemikleri 
üzerinde kurulmuştur. Müstakbelde kılıçla ve kalemle kahraman 
yetiştirmek için geçmiş kahramanların hatıralarını daima taze tut-
malıdır. Nankörlük fertlerden ziyade kavimlerin hayat sayfalarını 
kirletir. Nisyan; unutmak ise küfranların en büyüğüdür.”

Aynı eserde “Bir İki Söz” başlığı altında da yine bu hususa de-
ğinilmekte ve yeni nesillerin bunları niçin okuması gerektiği de 
şöyle açıklanmaktadır: “Milletimizin onur ve mertlik dolu şanlı 
tarihini süsleyen kahramanlık destanları, tarihi ve hayatı kadar 
geniş ve hudutsuzdur… Bunları her vakit anmak ve takdir et-
mek hepimizin vazifesidir. Bu kitapta yazılı olmayan ve fakat bu 
gibi destanları yaşayan veya bilen her şahsın bildiği veya işittiği 
malumatı yazmaları, bildirmeleri üzerlerinde bir borçtur. Bu ki-
tabı okuyunca şimdi varlık ve sükûn içinde yaşadığımız bu gün-
leri bize hazırlayan kardeşlerimizin, babalarımızın, dedelerimizin 
gözlerini ateşten ve budaktan esirgemeyerek vatan ve din uğ-
runda bin türlü zahmetlere, meşakkatlere ve yoksuzluklara katla-
narak kanlarını döktüklerini ve can vermekten çekinmediklerini 
görecek ve öğreneceğiz.”

Savaşlar sırasında meydana geldiği anlatılan bazı hadiseler, 
sonradan üzerinde düşünüldüğü zaman imkânsız gibi gözüke-
bilir. Ama gerçekten de anlatılanlar olmuştur. İşte bu ve benzeri 
hadiseler, milletlerin tarihine birer destan gibi akseder. Menkıbe, 
destan, kahramanlık destanı gibi isimler verdiğimiz bu vakalar, 
milletlerin tarihinde gelecek nesillerin eğitiminde paha biçilmez 
değerdedir. 
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Biz bu çalışmamıza, anlatılanların mutlaka bir hakikati vardır 
düşüncesiyle başladık. Konu ile alakalı yayınlanan bazı kitapla-
ra baktığımızda gerçekten de anlatılmayan birçok hatıranın da 
olduğunu gördük. Hatıraların en önemli özelliği, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin muhtelif birimleri tarafından yayınlanan kitap ve 
mecmualardan derlenmiş olmasıdır. Bu kitaplar, bizzat muha-
rebelere katılmış olan subay, astsubay ve eratın anlattıkları, on-
lardan dinleyen asker şahısların aktardıklarından derlenmiştir. 
Kitapların yayınlandığı tarihler dikkate alınırsa, o tarihte savaşa 
katılan gazilerin çoğu hayattadır. Yaşadıkları olaylar, karşılaştık-
ları kahramanlar ve onların kahramanlıkları hafızalarında tapta-
zedir. İşte bu kimselerin anlattıklarının derlendiği bu kitaplar en 
doğru bilgileri ihtiva ettiği kanaatindeyiz. Dolayısıyla bu ve ben-
zeri hadiseleri öğrenebileceğimiz kaynakların başında bu eserle-
rin geldiğine şüphe yoktur. Yukarıdaki atıfta da belirtildiği gibi 
bugün refah ve huzur içinde yaşayan nesillerin bugünlerini o gü-
nün kahramanlarına borçlu olduklarını her vesileyle hatırlatmak 
lazımdır. Yaşadığımız ülkenin kıymetini anlayabilmemiz, ülkeyi 
kuranların katlandıkları zorlukları çok iyi bilmemize bağlıdır. Bu 
düşünceden hareketle her birinin gayreti bir destan olan Meh-
metçiklerimizin hatıralarından bazılarını seçerek yayınlamayı uy-
gun bulduk. Okuyanlara faydalı olması temennisiyle aziz şehid 
ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.

    
    Doç. Dr. Hamit Pehlivanlı

 


