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İÇİNDEKİlEr



Çin Seddi’nden Atlas Okyanusu’na kadar at koşturan ecdadı-
mızın şanlı tarihine bir göz attığımızda insan muhayyilesini zor-
layan sayısız kahramanlar ve kahramanlıklar olduğunu görürüz. 
Tarihin ve kültürel değerlerin her millet için büyük bir önemi 
vardır. İnsanlar tarihi geçmişlerini, kültürlerini, medeniyetlerinin 
zenginliğini tarihin derin sayfalarından öğrenebilirler. Tarih bi-
len, kökünü bilen insan daima ayakta durur, şahsiyetini korur. 

Tarihi bir pusulaya benzeten büyük devlet adamlarımızdan 
Ahmed Cevdet Paşa “tarihi bilmeyen bir devlet adamının, pusu-
la okuyamayan bir kaptan kadar tehlikeli olduğunu” belirterek, 
“Her ikisinde de karaya oturmak tehlikesi var.” demektedir. 

Bu topraklarda yaşayan bir gencin, mensubu bulunduğu mil-
letin geçmişini, değerlerini, dinini, dilini, kültürünü tanıması, 
öğrenmesi, benimsemesi ve yaşatması kendisinden ziyade ülke-
nin milli birlik ve beraberliğine de katkı sağlayacaktır. Kazım Ka-
rabekir Paşa “Bir çınar için toprak altındaki kökleri ne ise -ve bu 
kökler kurudukça çınar nasıl kurumaya başlarsa- bir millet için 
de tarih odur. Tarihini bilen millet, kökü sağlam çınar gibidir. 
Zamanla eski âdet ve ananesini, hayat tarzını unutan, tarihini 
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bilmeyen, ecdadının neler yapmış olduğundan haberi olmayan bir 
millet, kendini ayakta tutan köklerinden birkaçını kurutmuş de-
mektir. Tarih okuyarak onu sulamak lâzımdır.” demektedir.

 Kahramanlar zor zamanlarda ortaya çıkar. Onlar için zaman, 
mekân, imkân önemli değildir. Tek bir maksatları vardır; mevcut 
vasıtalarla vatanı içinde bulunduğu tehlikeden kurtarmak… Bu 
vasıta kimi zaman patlamaz denilen mayın olmuş, kimi zaman da 
kuvvetli bir pazu olmuştur.

Bu eserde 16 farklı kahramanlığı ele aldık. Hikâyelerin pek 
çoğu bu kitapta ilk defa gün yüzüne çıkıyor. Emsali diğer çalış-
malardan farkı ise hepsinin olayın kahramanı ya da şahidi olan 
kişiler tarafından anlatılması ve orijinal belgelere dayanması.

Geçmişe bakarak geleceği görebilmek temennisiyle…
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