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Özet�
Bu�çal��mam�zda,�ilk�bask�s�ndan�itibaren�çokça�okunan,�Türkiye�için�önemli�bir�dönemin�an�la�
r�n��ihtiva�eden�ve�halk�m�z�taraf�ndan�takdir�edilen�“Unutulanlar�D���nda�Yeni�Bir��ey�Yok”�adl��

eserde�geçen�atasözleri,�vecizeler�ve�deyimleri�tespit�edip�s�n�fland�rd�k.�
Osman�Pamuko�lu�Pa�a’n�n�Hakkâri�Da��Komando�Taburu’nda�görev�yapt����y�llar��anlatt����
bu�eser,�sadece�an��kitab��de�il;�ileride�bu�dönemleri�merak�edenler�için�de�erli�bir�tarihi�vesika�
ve�edebiyat�m�z�için�dikkate�al�nmas��gereken�k�ymetli�bir�sanat�eseridir.�Bu�an��kitab�n��sanat�
eseri�olarak�göstermemizin�nedeni,�ilk�okumaya�ba�lad���m�zdan�itibaren�dikkatimizi�çeken�
atasözleri,�vecizeler�ve�deyimlerin�çokça�ve�yerinde�kullan�lm���olmas�d�r.�Ayr�ca�Osman�Pa�
�a’n�n�edebî�üslubu,�betimleme�zenginli�i�ve�sözcüklerin�gücünü�yerinde�kullanmas�,�eserin�

de�erini�artt�ran�di�er�etkenlerdir.�Hâlen�ülkemizin�bir�numaral��sorunu�olarak�varl���n��devam�
ettiren�terörün,�Osman�Pa�a�taraf�ndan�çok�iyi�anla��lm���ve�anlat�lm���olmas�ndan�dolay��bu�
eseri�kamuoyuna�tekrar�hat�rlatmak,�ülkemiz�insan��için�bir�hizmet�olacakt�r,�dü�üncesindeyiz.�

�
Anahtar�Kelimeler�

Osman�Pamuko�lu,�Unutulanlar�D���nda�Yeni�Bir��ey�Yok,�Atasözleri,�Deyimler,�Vecizeler�
�

PROVERBS,�IDIOMS�AND�APHORISMS�IN�THE�WORK�OF�“UNUTULANLAR�DI�INDA�
YEN��B�R��EY�YOK”�

�
Abstract�

In�this�work�we�identify�and�classify�the�idioms,�aphorisms,�and�proverbs�which�take�place�in�the�
work�called��Unutulanlar�D���nda�yeni�Bir��ey�Yok�(There�Is�Nothing�New�Except�Forgottens)��that�is�
widely�read�since�first�edition�and�includes�the�memories�of�an�important�period�for�Turkey�and�
appraised�by�public.�This�work�which�Osman�Pamuko�lu�Pasha�tells�about�the�years�he�served�
in�Hakkari�Commando�Troop�is�not�just�a�memoir�but�is�a�valuable�historical�document�for�the�
ones�in�the�future�who�wonder�about�those�years�and�a�precious�masterpiece�that�must�be�taken�
into�account�for�our�literature.The�reason�why�we�point�out�this�work�as�a�masterpiece�is�that�
proverbs,�idioms,�and�aphorisms�that�attract�our�attention�from�the�beginning�are�used�widely�
and�correctly.Besides�Osman�Pasha�s�literary�style,�ability�of�description�and�his�using�of�words�

in�correct�places�are�the�other�effects�that�increase�the�value�of�the�work.�
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Terror�which�is�still�exsisting�as�a�primary�problem�in�our�country�is�understood�well�and�told�by�
Osman�Pasha�therefore�we�think�that�reminding�this�work�to�the�public�will�be�a�facility�for�our�

people.�
�
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I.�G�R���
Atasözü�veya�atalar�sözü,�“uzun�deneme�ve�gözlemlere�dayanarak�söylenmi��

ve�halka�mal�olmu��söz”(TSI�1988:�100)�demektir.�Tan�m�ndan�da�anla��laca���gibi�
atasözleri�anonimdir.�Bunun�yan�nda,�“bir�dü�ünceyi,�bir�duyguyu,�bir�ilkeyi�k�sa�
ve� kesin� bir� biçimde� anlatan,� genellikle� kim� taraf�ndan� söylendi�i� bilinen� özlü�
sözlere”�ise�vecize�veya�eski�tabirle�kelâm���kibar�(TSII�1988:1146)�denir.�Atasözleri�
ve�vecizeleri�çok�olan�milletlerin�dilleri�de�medenî�bir�dil�hâline�gelmi��demektir.�
Özellikle�atasözleri,�sahip�oldu�u�milletin�seciyesini�aç�k�bir��ekilde�ortaya�koyar.�
Onlar�n�tarihî�süreçlerini,�ac�lar�n�,�sevinçlerini,�kültürlerini�ve�bütün�bu�ö�elerden�
ç�kard�klar�� tecrübelerini� anlat�r.�Vecizeler� ise,� genellikle�milletin� içinden�yeti�en�
büyük� insanlar�n� sözleri� anlam�na� geldi�i� için,� bir� nevi� o� toplulu�un� kültür� ve�
medeniyet�seviyesinin�göstergesi�say�l�r.�

Dilin� i�leni�i�ve�geli�mi�li�inin�göstergelerinden�biri�de�deyimlerdir.�“Genel�
likle�gerçek�anlam�ndan�az�çok�ayr�,�ilgi�çekici�bir�anlam�ta��yan�kal�pla�m���anla�
t�m�ve�tabirlere”�(TS�I�1988:368)�deyim�denir.�Deyimler�de�atasözleri�ve�vecizeler�
gibi�kal�p�ifadelerdir.�Deyimlerin�di�er�ikisinden�fark�,�tam�bir�anlat�m�birimi�ol�
mamalar�d�r.�Deyimler�cümle�içerisinde�sadece�belirli�bir�kelime�grubunun�kal�p�
la�mas�yla�olu�urlar�ve�asla�tam�bir�cümle�gibi�de�erlendirilmezler.�Bir�dilin�zen�
ginli�i�mevzu�bahis�oldu�unda,�deyimlerin�o�dildeki�kullan�m�s�kl���,�çoklu�u�ve�
anlamlar�n�n�geni�li�i�önemli�bir�mihenk�ta���olarak�kabul�edilir.1��

Gerek�atasözleri�ve�vecizelerin�gerekse�deyimlerin�bir�metin�içerisinde�s�kl�kla�
kullan�lmas�,�söz�konusu�metnin�k�ymetini,�sanatsall���n��ve�edebî�gücünü�artt�r�r.�
Bu�nedenledir�ki�biz,�asl�nda�bir�an��kitab��olan,�daha�çok�tarihî�bir�vesika�olarak�
raflarda�yerini�alm���Unutulanlar�D���nda�Yeni�Bir��ey�Yok�adl��kitap�üzerinde�böyle�
bir�çal��ma�yapt�k.�Çünkü�bu�eserde�geçen�atasözlerinin,�vecizelerin�ve�deyimlerin�
say�s��ve�kullan�m��daha�kitab�n�ba�lar�ndayken�dikkatimizi�çekmi�ti.�Özellikle�bir�
askerin�yazm���oldu�u�kitapta�bu�denli�zengin�atasözü,�vecize�ve�deyimlere�rast�
lamam�z,�bizi�eser�üzerinde�inceleme�yapmaya�sevk�eden�ikinci�bir�etken�olmu��
tur.�

Bu�çal��mam�zda,�General�Osman�Pamuko�lu’nun�1993�1995�y�llar��aras�nda�
Hakkari� Da�� ve� Komando� Tugay�� ve� Güvenlik� Komutanl���� görevi� esnas�nda�
ya�ad���� olaylar�n� anlat�ld���,�Unutulanlar�D���nda� Yeni� Bir� �ey� Yok� adl�� eserinde�
geçen�“atasözleri,�vecizeler�ve�deyimlerin”�tespitini�ve�s�n�fland�rmas�n��yapt�k.��

                                                
1  Çal��mam�z, bir eserin incelemesi oldu�u için, tan�mlar d���nda do�rudan kullanabildi�imiz kaynaklar� s�n�rl� tutulmak zorunda 

kald�k. Fakat, gerek makalemizin konulara ayr�lmas� ve incelenmesi, gerekse bu konular�n de�erlendirilmesi yap�l�rken �u eserle-
rin metotlar�ndan, bilgilerinden istifade ettik: E. Kemal Eyübo�lu, 13. Yüzy�ldan Günümüze Kadar �iirde ve Halk Dilinde Atasözleri 
ve Deyimler, 2 cilt, �stanbul 1973; M.Sami Akal�n, Edebiyat Terimleri Sözlü�ü, �stanbul 1966; Ömer Âs�m Aksoy, Atasözleri ve 
Deyimler, Ankara 1965; Ömer Âs�m Aksoy, Atasözleri ve Deyimler El Kitab�, Ankara 1965; Besim Atalay, Çe�itli Halk F�kralar� ve 
Deyimleri, Ankara 1968; Yusuf Ziya Bahad�nl�, Deyimlerimiz ve Kaynaklar�, �stanbul 1958; Dehri Dilçin, Edebiyat�m�zda Atasözle-
ri, �stanbul 1945; Selim Nüzhet Gerçek, Atalar Sözü, �stanbul 1961; Rauf Mutluay, Türk Halk �iiri Antolojisi, �stanbul 1972; Musta-
fa Nihat Özön, Atasözleri, �stanbul 1956; Mehmet Zeki Pakal�n, Osmanl� Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü�ü, �stanbul 1956; 
Osman Nuri Peremeci, Atalar Sözleri, �stanbul 1943; �aban Sezgin, Türkçe Deyimler ve Kelime Gruplar� Sözlü�ü, �stanbul 1969; 
Türk Dil Kurumu, Bölge A��zlar�nda Atasözleri ve Deyimler, 2 cilt, Ankara 1969-1971; Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük 1-II, Anka-
ra 1988; Millî Kütüphane Genel Müdürlü�ü, Türk Atasözleri ve Deyimleri, 2 cilt, �stanbul 1971. 
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Eser�ilk�defa�2002�y�l�nda�bas�ld�.�Yay�mland����tarihten�itibaren�büyük�yank��
lar� uyand�ran� ve� okuyucular�n� be�enerek� okuduklar�� bir� kitap� hâline� geldi.� Bu�
nedenle�defalarca�bask�s��yap�ld�.�Okuyan�herkesin�yak�nlar�na�tavsiye�etti�i,�kah�
raman�Türk�askerinin�Güneydo�u’daki�PKK�terörüne�kar���gösterdi�i�cesaret�ve�
ba�ar�y��anlatan�bu�kitap,�sadece�an�lar�n�kaleme�al�nd����bir�eser�de�il,�ayn��za�
manda�üslubu�ve�güçlü�kurgusu�ile�de�takdir�toplad�.�Kitaba�duyulan�bu�ilgi�ve�
özellikle�Osman�Pa�a’n�n�eseri�vücuda�getirirken�kulland����atasözleri,�vecizeler�ve�
deyimler,�bizi�bu�kitap�üzerinde�çal��ma�yapma�a�sevk�etti.�

Çal��mam�za�ilk�önce�eseri�belli�bir�inceleme�yapmadan,�bir�an��kitab��okur�gi�
bi� yüzeysel� okuyarak� ba�lad�k.� Okumay�� bitirdikten� sonra,� Osman� Pamu�
ko�lu’nun�eserinde�kulland����atasözlerinin� tespitini�yapt�k.�Tespit�etti�imiz�ata�
sözlerini�birer�birer�fi�ledik.�Atasözlerini�bitirdikten�sonra,�kimin�taraf�ndan�söy�
lendi�i�belirtilen�veciz�sözleri�fi�ledik.�Eserde�kime�ait�oldu�u�belirtilmeyen�veciz�
sözler�ço�unluktayd�.�Bunlar�n�tespiti�de�yapt�k.�Atasözleri�ve�vecizeleri�konular��
na�göre�s�n�fland�rd�k.�Bütün�ara�ba�l�klarda�toplad���m�z�atasözleri�ve�vecizeleri�
alfabetik�s�raya�uygun�bir��ekilde�s�ralad�k.�Ayn��i�i�daha�sonra�deyimler�üzerinde�
de�uygulad�k.�

�
II.�OSMAN�PAMUKO�LU’NUN�HAYATI�
1947�y�l�nda�Sinop�un�Gerze�ilçesinde�do�an�Pamuko�lu,�Selimiye�Askeri�Or�

taokulu,�Kuleli�Askeri�Lisesi,�Kara�Harp�Okulu,�Piyade�Okulu,�Kara�Harp�Aka�
demisi,� Silahl�� Kuvvetler� Akademisi� ve�Milli� Güvenlik� Akademisi�nde� ö�renim�
görmü�tür.��

11�ya��ndan�ba�layarak�43�y�l�üniforma�giymi�tir.�On�y�l�piyade�subay�,�16�y�l�
kurmay�subay�olarak,�k�ta�komutanl�klar��ve�karargâh�subayl����görevlerinde�bu�
lunmu�tur.�1993�de�Tu�generalli�e,�1997�de�Tümgeneralli�e�yükselmi�tir.�2002�de�
Tümgenerallikten�emekli�olmu�tur.��

1990�1992�de� Edirne�Uzunköprü�de� 42�nci� Piyade� Alay� Komutanl���,� 1993�
1995�de� Hakkâri�de� Da�� ve� Komando� Tugay�� ve� Güvenlik� Komutanl���,� 1998�
2000�de�K�br�s�ta�28�nci�Mekanize�Piyade�Tümen�Komutanl���,�2000�2001�de�	stan�
bul�da� Piyade� Okul� Komutanl���� görevlerini� yapm��t�r.� Osman� Pamuko�lu,� 1.�
Dereceden�Alt�n�Üstün�Cesaret� ve� Feragat�Madalyas�,� iki� kez�Üstün�Cesaret� ve�
Feragat�Ni�an��ve�be��kez�Üstün�Birlik�Yeti�tirme�Ni�an��alm��t�r.�Evli�ve�iki�çocuk�
babas�d�r.�

General�Osman� Pamuko�lu,� 1993�1995� y�llar�� aras�nda�Hakkari�Da�� ve�Ko�
mando� Tugay�� ve� Güvenlik� Komutanl���� yapm��t�r.� Bu� dönem,� Güneydo�u�da�
PKK�ya� kar��� yap�lan� mücadelenin� tarz� ve� yöntemlerinin� de�i�ti�i� ve� PKK�n�n�
omurgas�n�n� k�r�ld���� y�llard�r.� Ayn�� dönemde,� Hakkari�de� PKK� olu�umlar�na�
manevra�gücü�olarak�1000�2000�askerden�olu�an�779�harekat,�manevra�gücü�3000�
5000�askerden�meydana�gelen�78�harekat�yap�lm��t�r.�23�kez�1000�5000�askerden�
olu�an�güçlerle�Kuzey�Irak�taki�PKK�kamplar�n�n�birkaç�na�ayn��zamanda�taarruz�
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edilmi�tir.�Görev�yapt����süre�içinde�muharebeleri�bizzat�yöneten�ve�fiilen�çat��ma�
lara�giren�Osman�Pa�a,�778�günde�yap�lanlar�,�muharebelerin�ayr�nt�lar�n��ve�Ku�
zey�Irak�ta�ya�ananlar��Unutulanlar�D���nda�Yeni�Bir��ey�Yok�adl��eserinde�kaleme�
alm��t�r.�Emekli�olduktan�sonra�çe�itli�üniversitelerde�ve�de�i�ik�yerlerde�konu��
malar�yapm��,�liderlik�dersleri�vermi�tir.�Son�y�llarda�aktif�siyaset�hayat�na�at�lm��,�
Hak�ve�E�itlik�Patisi’ni�kurmu�tur.�Hâlen�bu�partinin�genel�ba�kanl���n��yapmak�
tad�r.�

�
III.�UNUTULANLAR�DI�INDA�YEN��B�R��EY�YOK�
Çal��mam�z�� eserin� 2004� bask�s�n�� (	nk�lâp� Yay�nlar�,� 	stanbul)� temel� alarak�

yapt�k.�Eserin�tam�ad��Unutulanlar�D���nda�Yeni�Bir��ey�Yok,�Hakkâri�ve�Kuzey�Irak�
Da�lar�ndaki�Askerler’dir.�Eser�“Önsöz”�ve�“Ekler”le�birlikte�alt��bölümden�olu�tu�
rulmu�tur.� Birinci� bölüm� “Öncesi”� ba�l���� alt�nda� verilmi�tir.� Bu�dönemde� 1993�
öncesi�bölgedeki�durum�hakk�nda�bilgiler�sunulmu��ve�konu�hakk�nda�bir�foto��
raf� çekilmi�tir.� 	kinci� bölüm�“1993�Dönemi”� ba�l���n�� ta��maktad�r.� Ba�l�ktan�da�
anla��laca���gibi,�1993’teki�olaylar�bu�bölümde�anlat�lm��t�r.�Üçüncü�bölüm�“1994�
Dönemi”,�dördüncü�bölüm�ise�“1995�Dönemi”�ba�l���n��ta��maktad�r.�Ekler�bölü�
mü�kendi� içinde�üçe� ayr�lm��t�r:� “a)� 	simleriyle�Güne�i�Yükseltenler,� b)�Hakkâri�
Harekât�Bölgesi,�c)Harekât�foto�raflar�.”�

Bu�eser,�vatan�m�z�n�bütünlü�ü�için��ehit�dü�en,�gazi�olan�ve�oralarda�görev�
yapan�yüz�binlerce�askerimizin�ya�ad�klar�n��en�güzel�biçimde�dile�getiren,�gerçek�
bir�komutan�n�kitab�d�r.�Eseri�okuduktan�sonra,�bugünkü�rahat�ve�huzur�içindeki�
ya�am�m�z�,�adlar��unutulmu��olan�binlerce��ehidimize�borçlu�oldu�umuzu�hiç�bir�
zaman�unutmamam�z�gerekti�ini�daha�güzel�anl�yoruz.��

Emekli�General�Osman�Pamuko�lu,�bu�kitab�yla�ülkeyi�yöneten�siyasetçilerle�
birlikte,�Türk�halk�n�n�dikkatini�PKK�terör�örgütüne�çekmek�istemi�tir.�Say�n�Pa�
muko�lu’nun�yazd�klar��ne�kadar�gerçek�ise�o�kadar�ac�d�r�da.�Ayr�l�kç��terör�ör�
gütü�PKK’n�n�silahl��ve�silahs�z�eylemlerini�kültürel�hak�aray����olarak�gören�ve�
kamuoyuna� bu� �ekilde� göstermek� isteyen� ki�iler� bu� eserden� çok� �ey� ö�renmi��
olmal�d�rlar.�Türk�milletinin�sinesinden�ç�kan�Türk�Silahl��Kuvvetleri,�Türk�devle�
tine�kar���silahl��kalk��mada�bulunan�bir�örgütle�kar���kar��ya�kalm���ve�bu�müca�
deleden�yüzünün�ak�yla�ç�km��t�r.�Ba��ms�z�bir�devlet�iç�isyan��nas�l�bast�r�yorsa,�
PKK� isyan�n�� da� ayn�� �ekilde� bast�rm��t�r.� Eserde,� PKK� terör� örgütünün� yaln�z�
s�n�rlar�m�z�içinde�de�il,�kom�u�ülkelerde�konu�land���,�y�llard�r�dost�ve�müttefik�
(!)�tan�d���m�z�gizli�dü�man�ülkeler�taraf�ndan�desteklendi�i�delillerle�aç�klanm���
t�r.�Kitab��okuyan�her�Türk,�PKK�nin�ne�oldu�unu�ve�ne�istedi�ini�çok�iyi�anlaya�
cakt�r.��

Kitab�n�yaz�l���ndan�bugüne�gelindi�inde,�ortada�unutulanlar�d���nda�yeni�bir�
�eyin�var�oldu�unu�görüyoruz:�Y�llard�r�Türk� topraklar�nda�ayr��bir�devlet�kur�
mak� isteyen� PKK,� �imdi� yaln�z� Türk� topraklar�nda� de�il,� baz�� kom�u� ülkelerin�
topraklar�ndan� kopar�lacak� toprak� parças�n�� da� s�n�rlar�na� dâhil� ederek,� tahmin�
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edilenden� daha� geni�� topraklar�� gasp� etmek� istemektedir!� 
Terör� durdu,� silahl��
eylemler� sona� erdi
�diye�dü�ünenler,�PKK� terör�örgütünü�bilmeyenlerdir.�Terör�
örgütünü� bilenler,� bu� i�in� henüz� bitmedi�ini,� Türk� Silahl�� Kuvvetleri�nin� terörü�
s�f�rlamas��için�devleti�yönetenlerden�ciddi�anlamda�siyasi�destek�almas��gerekti�
�inin�alt�n��çizmektedirler.�Bu�eser�ise�durumun�böyle�oldu�unu�ve�olaca��n��bize�
2002’den� beri� hayk�rmaktad�r.� Geldi�imiz� nokta,� Pamuko�lu’nun� hakl�l���n�� bir�
kere�daha�teyit�etmektedir.�

Y�llar� sonra� gerçekten� de�erli� bir� kitap� çoksatar� listesinde� yerini� alm��t�r.�
Emekli�General�Osman�Pamuko�lu’nun�çok�ilginç,�dü�ündürücü�ve�ö�retici�kitab��
bu�kez�gereksiz�yazarlar�n�gereksiz�kitaplar�n��geride�b�rakarak�çoksatarlar� liste�
sinde� birinci� duruma� yükselmi�tir.� Asl�nda� bu� kitap� sadece� emekli� bir� pa�an�n�
kitab��de�il,�canlar�yla,�kanlar�yla�ülkemizin�bölünmemesi�için�sava�an,��ehit�olan,�
sakat�kalan�kahramanlar�n�kanlar�yla�yazd����bir�kitapt�r.�	mza�ise�onlar�n�önderi�
ve�yol�göstericisi�olan�kahraman�Pa�a’ya�ait.�

Kitab�n�ad��bile�surat�m�za�inen�bir�tokat�gibidir:�“Unutulanlar�D���nda�Yeni�Bir�
�ey�Yok”.�PKK�kalk��mas��s�ras�nda�hayat�n��sorgusuz�sualsiz,�maddi�manevi�bir�
�ey�beklemeden�veren�kahramanlar�n�(olmayan)�surat�m�za�indirdi�i�ac��bir�tokat�
t�r.� Bu� eser� içimizi� kanatan,� vicdan�m�z�� s�zlatan,� bizi� aynada� kendi� yüzümüze�
bakamayacak�hale�getiren�bir�eserdir.�

Unuttu�umuz,�belki�de�hiç�bir�zaman�bilmedi�imiz,�bilmek�istemedi�imiz,�al�
bayra�a�sar�l��tabutlar��geldikçe�belki�biraz�akl�m�za�dü�en,�dünyan�n�en�kanl��ve�
en� insanl�k� dü�man�� terör� örgütüne� hak� etti�i� dersi� veren,� herkesi� korkutan�
PKK’y�� arkas�na� bakmadan,� çorbalar�n�� söndürmeden� kaçmaya�mecbur� b�rakan�
kahramanlar�bu�kitapta�anlat�l�yor.�

O�lu��ehit�olan�baban�n�Osman�pa�aya�yazd����mektupta�“pa�am�beni�de�em�
rine� al.� Senin� emrinde� dövü�eyim”� demesi,� Türk� olan� herkesi� a�latm��t�r.� �ehit�
olan�erlerin�yazd�����iirler�de�öyle.�Askere�davul�zurnayla�giden,�tezkereyi�al�rken�
�u�hainlerin�kökü�kaz�nana�kadar�sava�mak�istiyorum�diyen,�postal��parçalanm���
aya���kan�içindeyken�dü�man�n�pe�inden�ko�an�asker�nas�l�bir�askerdir?�Dünya�
tarihinde�böyle�kahramanl�klar�görülmü��müdür?�	nsan�okurken�Türk�oldu�u�için�
gurur�duyuyor,�irkiliyor.��

Kitapta�daha�da�ilginç�olaylar�anlat�l�yor.�Bir�operasyon�sonras��“ben�askerime�
le��toplatmam,�biz�yok�eder�geçeriz�le��toplamay�z.”�dedikten�sonra,�bir�generalin�
aray�p� “Pa�am� lütfen� le��demeyin� ay�p� oluyor,� daha� yumu�ak�bir� deyim�kulla�
n�n.”�Demesi;�da�daki�PKK�kadrosu�ile��ehirdeki�milislerin�birle�ip�tugay�karar�
gâh�na�sald�r�rken,�aç�lan�kar���ate�te�PKK�milislerinin�k�r�lan�camlar�n�n�paras�n��
ödemeyi�üstlenen�Türkiye’nin�valisi;�ölen�PKK�militanlar�na�otopsi�yapmak�iste�
yen� Türkiye’nin� savc�s�;� PKK’n�n� üst� düzey� yedi� yüz� ki�isi� Türk� topraklar�nda�
kongre�yaparken�M	T’in�bunu�22�kez�haber�vermesine�ra�men�harekete�geçmeyen�
yetkililer;�	ran�topraklar�ndaki�PKK�kamplar�na�yap�lacak�bask�n�n�MGK�taraf�n�
dan�engellenmesi;�arkas�ndan�bu�kamptaki�militanlar�n�eylem�yaparak�yirmi�as�
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keri��ehit�etmesi;�ayr��ayr��üzerinde�durulmas��gereken�manidar�hâdiselerdir.�K��
sacas�,� anlatt�klar�,� dili,� üslubu� ve� çarp�c�� delilleriyle,� eser� ba�l�� ba��na� bir� tarihî�
vesikad�r.� Biz� bu� eseri� okurken� de,� üzerinde� çal���rken� de� büyük� bir� haz� ald�k.�
Temennimiz�herkesin�bu�eseri�okumas�d�r.�

�
IV.��NCELEME:�
IV.1.�Eserde�Yer�Alan�Atasözlerinin�S�n�fland�r�lmas�:�
IV.1.1.��nsanla��lgili�Atasözleri:�
“Acemi�marangozun�yongas��çok�olur.”(42)�
“Aptallar� ya�am� ve� ölüm� için� uza�a� bakarlar,� her� ikisi� de� yan�� ba�lar�nda�

d�r.”(244)�–Kuzey�Amerika�yerlilerinin�(Apaçi)�atasözü��
“Bu�ne�bitmez�deme,�bitmedik�yol�yok.�Bu�a��lmaz�da�m���deme,�a��lmad�k�

da��yok.”(303)�
“Büyükler�yeminle,�çocuklar��ekerle�kand�r�l�r.”(249)��Alman�atasözü��
“Destursuz�ba�a�girilmez.”(127)�
“El�yumru�u�yemeyen�kendi�yumru�unu�de�irmen�ta���san�rm��.”(211)�
“Gev�ek�beden,�gev�ek�zihne�neden�olur.”(50)�
“Gölgede�güne�lenilmez.”(14)�
“	nsan,�k�rk�be�inden�sonra�gecede�k�rk�dayak�yer.”(245)�
“Kanda�k�na�yak�lamaz.”(127)�
“K�rk�y�ll�k�bozuk�sirke�sat�lamaz.”(127)�
“Lafla�peynir�gemisi�yürümez.”(69)�
“Tek�ki�ilik�bir�az�k�iki�ki�iyi�aç�b�rak�r.”(263�264)�
“T�rna���olan�ba��n��ka��s�n.”(331)�
“Titrek�ve�ürkek�ad�mlarla�yol�gidilmez.”(52)�
“Y�ld�r�m�n�çarpt����insan�gök�gürültüsünü�duymaz.”(37)�
�
IV.1.2.�Do�a��le��lgili�Atasözleri:�
“Ate��dü�tü�ü�yeri�yakar.”(142)�
“Ate��kendi�kendine�yanmaz.”(13)�
“Dümenin�terbiye�demedi�ini�kayalar�terbiye�eder.”(224)�
“Harman�yeri�düz�olunca,�sap�y���n��da��gibi�görünür.”(188)�
�
IV.1.3.�Hayvanlarla��lgili�Atasözleri:�
“Anadolu’da�bo�a�olmak�için�boynuzunda�çamur�olmas��gerekir.”(235)�
“Ard�ndan�yüz�köpek�havlamayan�kurt�kurt�say�lmaz.”(166)�
“Eldiven�giymi��kedi�fare�yakalayamaz.”(189)�
“Horozu�çok�olan�köyde�sabah�olmaz.”(331)�
“Keçi��arap�içince�da�a�kurt�aramaya�ç�karm��.”(188)�
“�a�k�n�ördek�k�çtan�dalar.”(117)�
“Y�rt�c�lar�yaln�z,�kargalar�kalabal�k�uçar.”(330)�
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IV.1.4.�Araç�Gereçlerle��lgili�Atasözleri:�
“Ba�tan�kara.”(15)�
“Bir�hançer�yüz�özdeyi�ten�daha�etkilidir.”(33)�
“Çürük�tahtadan�oyma�yap�lmaz.”(316)�
“Demir�tav�nda�dövülür.”(193)�
“En�büyük�kusur�s��l�kt�r.”(34)�
�
IV.2.�Eserde�Geçen�ve�Kime�Ait�Oldu�u�Belirtilen�Vecizeler:�
“Arkas�nda�dü�man��hisseden�önündekiyle�sava�amaz.”�Cengiz�Han(63)�
“Emir� vermek� için� itaat� etmenin� �art� oldu�unu� söylerler,� fakat� sürekli� itaat�

edende�de�komutanl�k�niteli�i�kalmaz.”�Napolyon�(66)�
“	stikbalin�vicdan��a�k�istemez,�kin�tutmaz”��
“Tarih�nankör�de�ildir,�bir�hizmeti�unutmaz”�M.E.�Yurdakul�(7)�
“Kudretsiz�dima�lar,�zay�f�gözler�gerçe�i�görmezdi.�Sayg�s�zl���n,�tecavüzün�

büyü�ü�küçü�ü�olmazd�,�güç�ve�kudretini� ispat� etmeyene� itibar�edilmez,� ancak�
zaferle�kuvvet�ve�otoritesini�ispat�edene�sayg��ve�itibar�kendili�inden�gelir.”�M.K.�
Atatürk(57)�

“Söylesem,�tesiri�yok;�sussam,�gönül�raz��de�il.”�Fuzulî(9)�
�
IV.3.�Eserde�Yer�Alan,�Kime�Ait�Oldu�u�Belirtilmeyen�Vecizelerin�Konula�

r�na�Göre�S�n�fland�r�lmas�:�
IV.3.1.��nsanlarla��lgili�Vecizeler:�
“� Umutsuzluk� insan� iradesini� felç� eder.� Toplumu� sararsa� korkmak� gere�

kir.”(335)�
“Ac��çekmeyen�ve�çekenlerden�haberi�olmayan�ac��dindirmenin�yollar�n��ara�

maz,�arasa�da�do�ru��eklini�bulamaz.”(7)�
“Aç�insan�kolay�kand�r�l�r.”(64)�
“Ate��yakar;�insan�bunu�telkinle�ö�renir.”(165)�
“Bir�insan�n�emir�vermeye�hakk��olmas��için,�emir�verdiklerinden�daha�de�erli�

oldu�unu�kan�tlamas��gerekir.”(65)�
“Bir�i��yapmayan�n�hiç�yanl����olmaz.”(64)�
“Bir� korkuyla� yüzle�meyen� insan� her� zaman� ondan� kaçmaya� mahkûm�

dur.”(313)�
“Cesur�insan�n�ruhunu�hiçbir��ey�y�kamaz.”(65)�
“Cüretkâr�davran�rsan�hiç�kimse�senin�hata�yapt���na�inanmaz.”(65)�
“Çaresizlik�insanlar�n�direncini�artt�r�r.”(211)�
“Derin�yaralar�n�tedavisi�uzun�sürer.”(64)�
“Do�al�bir� içtenlik�olmazsa�amac�n�z�gerçekle�mez.�Çünkü�Tanr��yard�m�et�

mez.�	çtenlik�amac�n�z�n�can��ve�ruhudur.”(45)�
“Emirleri�tekrar�etmeyin.�En�zararl���eydir�ve�kolayc�l�kt�r.�Yap�lacak��ey�onla�

r��enerjik�bir��ekilde�kontrol�etmektir.”(244)�
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“En�iyi�rehber�bir�kural�kitab��de�il,�tecrübedir.”(19)�
“Ey�o�ul,�bir�gün�yaz�c��olursan,�ku�kunun,�birikmenin�ve�beklemenin�yaz�c��

s�,�sak�n�masal�anlatma�ülkemin�çocuklar�na.”(11)�
“Gelecekte�oynayacak�film,�her�zaman�bölümler�halinde�gösterilir,�ama�kas�r�

gay��sezmek,�bir�alg��ve�kapasite�meselesidir.”(7)�
“Gerçek�güç�insanlar��etkilemek�ve�onlara�ilham�vermektir.”(244)�
“Gerçekleri�söylemek�insanlar��özgür�k�lar.”(25)�
“Güçlükler�insan�n�ne�oldu�unu�gösterir.”(64)�
“Halk�do�ruyu�bilirse,�ülkenin�daha�güvende�olaca��na�inan�r.”(315)�
“Halk�n�gücü,�yetki�verdi�i�insanlar�n�yetenekleriyle�s�n�rland�r�lamaz.”(125)�
“Hasm�n��iyi�tan�mlayamaz,�te�his�edemezseniz�ne�gücünü�ne�de�taktiklerini�

kestiremezsiniz.”(36)�
“Herkes�kadar�yaparsan�z;�hiçbir��ey�yapmam��s�n�zd�r.”(39)�
“Herkesin�sizi�sevmesi�için�çaba�göstermek�bir�s�radanl�k�i�aretidir.”(244)�
“Herkesin� ya�d���n�� gördü�ü� ya�mur� için,� ya�mur� alt�nda� kalanlar�n� bize�

�emsiye�laz�m�demesi�gerekmez.”(130)�
“Hiçbir��ey,�bir�annenin�yavrusunu�kayb�ndan�daha�öte�bir�ac��veremez�ve�ya�

�atamaz.”(193)�
“	mkâns�z�laf�n��çok�kullanmak�haddini�bilmemektir.”(226)�
“	nsanlar�bir�ölüyü�iki�kez�öldürürler,�hem�topra�a�hem�de�unutulmaya�gö�

merek.”(66)�
“	nsanlar� dünyan�n� do�as�na� egemen� olamad���� ve� ak�l� erdiremedi�i� için�

maddi��eyleri�severler.”(244)�
“	nsanlar�genellikle�dü�tükleri�yere�bakarlar.”(7)�
“	nsanlar�kand�r�lmaya�haz�r�olmadan�kand�r�lamazlar.”(249)�
“	nsanlar�sorunun�ne�oldu�unu�ö�renmeye�kalkmamal�d�r.”(7)�
“	nsanlar� yüksek�mevkilerden� dü�tükleri� zaman� güçlerini� kaybettiklerinden�

de�il,�dalkavuklar�ndan�ayr�ld�klar��için�üzüntü�duyarlar.”(66)�
“Kabul�etmedi�iniz�sürece�yenilmezsiniz.”(97)�
“Kalbinin�sesini�duyan�insanlar�hayal�k�r�kl���na�u�ramaz.”(65)�
“Kar���taraf�gibi�dü�ünmeyi�ö�renmek�yetmez,�daha�h�zl��dü�ünmeyi�ö�ren�

mek�gerekir.”(118)�
“Kimseye�benzemeye�çal��may�n.”(244)�
“Ki�ili�inizi�konumunuzla�asla�bütünle�tirmeyin.”(244)�
“Ki�isel�yi�itlik�karakter�sa�laml���d�r.”(65)�
“Kötü�oduncu�baltas��ile�cebelle�ir.”(145)�
“Kurallar�ve�örnekler�bize�göstermi�tir�ki,� kurallardan�ve�örneklerden�ayr�l�

maya�hakk�m�z�vard�r.”(185)�
“Minnetle,�taytay�yaparak�yürütülecek�i�lerden�hay�r�ç�kmaz.(70)�
“Ne�kadar�e�itim�alm���olursan�ol,�ö�retilenlerin�hiç�biri,�seni�o�ana�haz�rlam���

de�ildir.”(107)�
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“Özgür�dü�ünemeden�ba�aramazs�n�z.”(66)�
“Özgür�dü�ünemeyen�insan�n�davran��lar��kendi�davran����de�ildir.”(66)�
“Rütbe,�mevki�geçicidir,�kal�c��olan��erefimiz�olacakt�r.”(66)�
“Sonsuz�olmak�için�ilk��art�cesur�olmakt�r.”(65)�
“Suçu�i�leyen�cezay��bekler.”(80)�
“Tepenin� öbür� yan�n�� görmek� s�radanlar�� sahip� oldu�u� bir� yetenek� de�il�

dir.”(7)�
“Toplum�ya�am�ndaki�kötü�giden�bütün�faaliyetlerin�nedeni;�kal�pç�l�k�ve�s��

radanl�kt�.”(48)�
“Topluma�iyi�ve�kötü�do�ru��ekliyle�anlat�l�rsa,�onlar�mutlaka�do�ru�olan��bu�

lacaklard�r.”(7)�
“Tutkudan�ba�ka�hiçbir��ey�ciddiye�al�nmamal�d�r.”(48)�
“Tutkusuz�büyük�bir�i��ba�ar�lamaz.”(65)�
“Üç�ki�i�bir�s�rr��ömür�boyu�saklayabiliyorsa,�bilin�ki,�bunlardan�ikisi�ölü�de�

mektir.”(65)�
“Vatan� sevgisinden� beslenen� fedakârl�k� duygusu� dejenere� insanlara� gülünç�

gelir.”(251)�
“Yumruk�sert�olmasa�da�sizin�beklemedi�iniz�zaman�ve�yerden�geldi�i� için,�

sizi�bekledi�iniz�yerden�gelen,�kuvvetli�bir�yumruktan�daha�fazla�bir�hasar�yara�
t�r.(137)�

“Yumu�ak�ve�uysal�ki�iler,�küçük�çapl��amir�olurlar.”(244)�
“Zeki�adamlar�ba�kas�n�n�emrinde�çal��maya�tahammül�edemezler.”(65�66)�
�
IV.3.2.�Hayvanlar�ve�Do�a��le��lgili�Vecizeler:�
“Deniz�varsa�korsan�da�olacakt�r.”(59)�
“F�rt�na�ku�lar��rüzgâr��sever.”(68)�
“Karanl�k�bir�gökyüzü�f�rt�nas�z�aç�lmaz.”(68)�
“Kargalar�kalabal�k�uçar.”(68)�
“Kargalar��kovalamak�kartala��eref�getirmez.”(302)�
“Meyvesi�çamura�dü�üyor�diye�a�aca�k�z�lmaz.”(64)�
�
IV.3.3.�Askerlik�ve�Sava	la��lgili�Vecizeler:�
“Ancak,�keskin�bak��l�,�sert�sava�ç�lar�akl�n�alamayaca���kadar�inan�lmaz�gö�

revleri�yerine�getirebilirler.”(302)�
“Asker�ordudur.�Hiçbir�ordu�askerinden�iyi�de�ildir.”(101)�
“Askerler�kendilerini�asker�gibi�hissetmelidir.”(281)�
“Askerlerin�cesaret�ve�dayan�kl�l����daha�iyisi�hayal�bile�edilemeyecek�düzey�

de�olmal�d�r.”(236)�
“Bir�milletin��erefi�cephedeki�askerin�s�rt�ndad�r.”(69)�
“Bir�ordunu�i�i�siper�kazmak�ve�topra���savunmak�de�il,�harekete�geçip�dü��

man��yok�etmektir.”(88)�
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“Bütün� gerçek� sanatlarda� oldu�u� gibi� komutanl�k� da� do�u�tan� bir� olgu�
dur.”(258)�

“En�etkili�muharebe�takti�i�hasma�sürekli�sald�rmad�r.”(337)�
“Gayri�nizami�sava��ko�ullar�,�Ferhat’�n�da�lar��delen�sabr�n�n�olmas�n��gerek�

tirir.”(64)�
“General,�dü�man�d���nda�hiçbir��eyle�ilgilenmemelidir.”(153)�
“Hayattaki�her��eyde�oldu�u�gibi�muharebenin�de�temel�yasas�;�sürat,�sürat,�

daima�sürattir.”(68)�
“Hendek� kazarak� yorulmay�n.� Savunma� taktikleriyle� muharebe� kazan�l�

maz.”(314)�
“	lk�darbeyi�beklemedi�i�yere�h�zl��ve�ak�l��vur.”(143)�
“	lk�has�m�do�ad�r.�Bir�ordu�ilk�önce�do�ay��yenmelidir.”(288)�
“	nsan�muharebeyi�kazanabilecek�tek�makinedir.”(223)�
“	nsan,�tek�ve�en�üstün�arac�d�r.”(223)�
“	nsanlar�gibi�her�silah�n�ayr��özelli�i�vard�r.�Asker�bunu�bilmelidir.”(254)�
“Kadir�inas�bir�ulus�asla��ehitlerini�unutmamal�d�r.�Çünkü�onlar�hayatlar�n�,�

unutanlar�n�özgürlü�ü�ve�korunmalar��u�runa�kaybetmi�lerdir.”(66)�
“Kendilerini�zaman�nda�s�ca�a,�so�u�a,�açl��a,�susuzlu�a�ve�benzer�zorluklara�

al��t�rmam���olanlar,�askerlik�sanat�nda�ba�ar�s�zl��a�mahkûmdur.”(65)�
“Klasik�muharebe� ak�lla� yürütülebilir.�Gayri� nizami�harpte� ak�l� yetmez;� çok�

zeki�olmak�gerekir.”(137)�
“Komutan�bilir�ve�emir�veriri.”(281)�
“Komutan;�benim�görü�üme�göre,� inan�yorum�ki,� tahmin�ediyorum,�san�yo�

rum�gibi�sözler�kullanmaz.”(281)�
“Komutan�n�sava��yüzü�olmal�d�r.�Emir�yerine�tavsiye�veren�kaybeder.”(285)�
“Konvansiyonel� çat��mada�zebaniyle�kar��la�abilirsiniz,�gayri�nizami� sava�ta�

kar��n�zda��eytan�bulunacakt�r.”(137)�
“Konvansiyonel� sava�,�da��n�ötesindeki�kurak�ova,�da��n�bu� taraf�ndaki� so�

�uk�deniz�de�kurals�z�sava�t�r.”(242)�
“Korkular�ittifaklar�,�ittifaklar�sava�lar��do�urmu�tur.”(7)�
“Küçük� trompetçi�k�z� roman��okur�gibi� askerlere�hitap� edilmez.�Onlar�n� sa�

va�ç��tav�rl�,�canl��ve�sert�bir�sese�ihtiyaçlar��vard�r.”(252)�
“Muharebe�hareket�ve�sürattir.”(137)�
“Muharebe�hile,�aldatma�ve�kurnazl�kt�r.”(68)�
“Muharebe� sahas�n�n� içinde� olmayan� kimse,� gerçekle� ilgili� hiçbir� �ey� bil�

mez.”(313)�
“Muharebe,�insan�ya�am�ndaki�faaliyetlerin�en�ciddisidir.”(178)�
“Muharebede�her��ey�ruhanidir.”(66)�
“Muharebede;� zekâ,� ate�lilik,� güçlü�bir�mant�k�ve� akl�n� sald�rganl���� olmal��

d�r.”(175)�
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“Muharebeleri�herkesin�sand����gibi�süngünün�par�lt�s��de�il,�askerin�gözünün�
par�lt�s�,�morali�kazand�r�r.”(66)�

“Muharebelerin�askerlere�kazand�rd����ilk�ve�en�k�ymetli�yetenek,�onlar��di�er�
insanlardan�daha�çok�dayan�kl��hale�getirmesidir.”(288)�

“Sava�� bir� gaddarl�kt�r;� hiç� kimse� ve� hiçbir� zaman� dilimi� onu� zarifle�tire�
mez.”(52)�

“Sava��kazanan��da�yorar.”(66)�
“Sava��ve�muharebeler�taarruz�demektir.”(65)�
“Sava�,�ulusun�kuvvetini�göstermektir.”(244)�
“Sava�ç�l�k�orta�k�rat�adamlar�n�yiyece�i�nane�de�ildir.”(236)�
“Sava�lar�n� bitti�ini,� bitece�ini� sananlar� yüzerken� çevresinde�dola�an� köpek�

bal�klar�n��tekmeyle�kovmaya�kalk��an�insana�benzer.”(66)�
“Sava�ta� komutanl�k� rütbeyle� de�il,� herkesin� göremeyece�ini� görmekle�

olur.”(66)�
“Sava�ta�tek�korkulacak��ey�korkudur.”(66)�
“Sava�ta�üstünlük�kompleksiniz�olmal�d�r.�Ba�ar��bir�tav�rd�r.�Kazanma�tavr�,�

hareket�ve�ilerlemenin�bir�parças�d�r.”(93)�
“Savunma�halindeki�bir�birlik,�yenilmeye,�y�prat�lmaya�mahkûmdur.”(65)�
“S�radan�olan��eyler�muharebe�ko�ullar�nda�yürümez.”(56)�
“Silahl��bir�gücü�yönetmek�bilgiden�daha�fazlas�n��gerektirir.”(143)�
“Silahl��bir�güç,�disiplin�ve�otorite�olmadan�hareket�alan�nda�sevk�ve�idare�edi�

lemez.”(337)�
“Siz�sava�la�ilgilenmeyebilirsiniz,�sava��sizinle�ilgilenir.”(66)�
“Söylenileni�yapan�adamlar�muharebe�yapamazlar.”(66)�
“Usta�asker�çamuru�ve�gecenin�karanl���n��iyi�bilen�askerdir.”(68)�
“Vatan��için�sava�an�asker�hiçbir�yasaya�kar���gelmi��say�lmaz.”(64)�
“Yakla�mada�y�lan�gibi�sessiz�ve�gürültüsüz,�sald�r�da�y�rt�c��ku��gibi�çullana�

caks�n�z.”(68)�
“Zor�lokma�tav�rl�,�korku�nedir�bilmeyen�bir�insan��uyarman�n�bir�anlam��yok�

tur.�Böyle�bir�asker�ba�l��ba��na�bir�tehdittir.”(177)�
�
IV.3.4.�Zamanla��lgili�Vecizeler:�
“Her��eyde�süratli�olaca��z,�daha�süratli,�en�süratli�oldu�umuz�zaman�bile�ye�

terince�h�zl��olmu��say�lmay�z.”(30)�
“	�imiz�has�mdan�önce�zamanla�olacakt�r.”(30)�
“Kimseye�zaman��gelmeden�bir��ey�olmaz.”(238)�
“Ölümün�avc�l�k�yapt����bu�dünyada,�ku�ku�ve�pi�manl�k�için�zaman�yoktur.�

Zaman�ancak�karar�vermek�için�vard�r.”(35)�
“Zaman�bir�uzay�boyutudur�ve�sonsuzdur.�Ama�insan�için�zaman,�onun�öm�

rüdür.� S�radan� �eylerle� zaman�� çarçur� ederek� keçiboynuzu� yemekten� vazge�
çin.”(247)�
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“Zaman�her��eyi�eskitir�ve�i�e�yaramaz�hale�getirir.”(241)�
“Zaman,�her��ey.”(41)�
�
IV.3.5.�Liderlik�ve�Yöneticilikle��lgili�Vecizeler:�
“	yi�bir�liderin�efsanevi�özellikleri�olmal�d�r.”(304)�
“Lider�hakkaniyet�ve�adalet�demektir.”(245)�
“Lider,�beyninde�devrim�yapan�ve�herkesi�pe�inde�sürükleyen�fikir�ve�ruhlar�

rüzgâr�d�r.”(203)�
“Muharebelerde;�vazgeçmez,�inatç�,�pes�etmez�ve�dayan�kl��lider�i�in�sonunu�

getirir.”(321)�
“Sistem�hata� istemez,� risk� sevmez.�Risk�almadan�ba�ar�,�hata�yapmadan�ge�

li�me�olmaz.”(200)�
“Sistem�lider�yeti�tirmez.�Sistem�içinde�kal�narak�ancak�yönetici�olunur.”(200)�
“Yönetici�sistemin�adam�,�onun�kopyac�s�d�r.�Elindekini�korur,�kurumu�sever,�

taklitçidir.� Ufuklar�� dard�r,� çarp�c�� fikirlere� gelmez,� sadece� yönetir.� Statükocu�
dur.”(200)�

�
IV.3.6.�Tarih�ve�Dünya��le��lgili�Vecizeler:�
“Tarih�hat�r�gönül�tan�maz.�Verdi�i�derslerin�bedelini�pe�in�al�r.”(7)�
“Tanr�dan�ve�tarihten�saklanacak�bir��ey�yoktur.”(61)�
“Dünya�her�zaman�emniyetsiz�olacakt�r.”(235)�
“Bir�ulusun�tarihi�her�gün�yaz�l�r.”(235)�
�
IV.3.7.�Dinle��lgili�Vecizeler:�
“Tanr��do�ruluk�demektir.”(104)�
�
IV.3.8.�Kahramanl�k�ve�Cesaretle��lgili�Vecizeler:�
“Cesaret�büyük�ölçüde�al��kanl�k�ve�kendine�güvendir.”(163)�
“Cesaret�mertli�in�en�belirgin�niteli�idir.�Dünyada�taklit�edilemeyen�tek��ey�

dir.”(65)�
“Cesaret,�cesaret,�her�zaman�cesaret;�sürat,�sürat,�daima�sürat.”(69)�
“Cesur�ve�mert�insanlar�kar��s�ndakilere�de�ayn��hasleti�a��larlar.”(231)�
“Hatay��önlemenin�tek�yolu�ihtiyatl��olmak�de�il,�cesarettir.”(145)�
“	�in�sonunu�dü�ünenler�cesur�olamazlar.”(232)�
“Kahraman,�yap�lmas��gerekenleri�hiçbir�ki�isel�kayg��duymadan�yapana�de�

nir.”(262)�
“Kahramanlara�emir�verilmez.”(69)�
“Sonsuz�olmak�için�ilk��art�cesur�olmakt�r.”(65)�
�
�
�
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IV.3.9.�Ölümle��lgili�Vecizeler:�
“Kaç�n�lmaz�sonuçlara�pe�inen�üzülme�ve�bunu�dert�edinme�bilinçli,�sa�l�kl��

bir� ruhun� i�i�de�ildir.�Ancak,� �ehitleri�herkesin�üstüne�ç�karan,�onlar�n�ölümleri�
de�il,�ölüm�sebepleridir.”(66)�

“Kimse� ate�te� yananlar� kadar� emin� olmaz.�Ölüm�de� öyledir.�Ölümü� saniye�
saniye�hisseden�emin�olur.”�

“Ölümden� korkmayan� ölmez;� ölüm� kendine� ko�anlar�� hiçbir� zaman� vur�
maz.”(66)�

“Ölümün�korkusu,�ölüm�ac�s�ndan�daha��iddetlidir.”(66)�
�
IV.3.10.�Vatan,�Vatan�ve�Millet�Sevgisiyle��lgili�Vecizeler:�
“Özgür�bir�millet,�s�n�rlar�n��kimseyle�pazarl�k�konusu�yapmaz.”(65)�
“Sa��r�bir�iyimserlik�bir�ulusu�zay�flatmaktan�ba�ka�bir�i�e�yaramaz.”(65)�
“Türklerin�vatanlar�na�ba�l�l�klar��her�huylar�n�n�üstündedir.”(65)�
“Vatan�topra���bir�köylü�a�k�yla�ve�safl���yla�sevilmelidir.”(43)�
“Vatan�n��seven,�hayat�n�her�ya��nda�ate�lidir.”(65)�
“Yürek�neredeyse,�gerçek�vatanseverlik�de�oradad�r.”(64)�
�
IV.3.11.�Sanatla��lgili�Vecizeler:�
“Gerçek�sanatç�da�teknik�hata�olmaz.”(66)�
“Sanat�dünyan�n�en�zor�i�idir.”(235)�
“Sanat�insan�n�özgür�olarak�karar�vermesini�ve�becerisini�s�n�rs�z�ortaya�koy�

mas�yla�yükselir.”(235)�
“Sanat�ustalar�yla�sanatt�r.”(258)�
“Yaratma�yoksa�sanat�da,�meslek�de�yoktur.”(66)�
�
IV.3.12.�Soyut�Kavramlarla��lgili�Vecizeler:�
“Ac��insana�ö�retir.”(106)�
“Bütün�planlar�ba�lang�ç� içindir.�Bir� süre� sonra� i�e�yaramaz.�Çünkü�hareket�

her��eyi�yerinden�oynat�r.”(171)�
“Büyüklük,�ölüm�bilincine�ra�men�gösterilen�cesarettir.”(65)�
“En�k�ymetli�okul�zorluk�okuludur.”(64)�
“Gözü�peklik�bir�hikmettir.”(163)�
“Halk�taraf�ndan�devlete,�sen�bana�hizmet�etmek�için�vars�n;�bunun�ötesinde�

senin�bir�ba�ka�anlam�n�yok�denildi�inde,�her��ey�yoluna�girecektir.”(248)�
“Hareket�eden�her��ey�etki�yarat�r.”(333)�
“Hayal�gücü�ne�kadar�geni��olursa,�plan�da�o�oranda�geçerli�olur.”(171)�
“Her�peyderpey�takviye,�sürekli�olarak�gecikmi��takviyedir.”(255)�
“Her��ey�eksiktir.”(137)�
“Her��eyin�anas��tecrübedir�ve�ustay��tecrübe�yarat�r.”(68)�
“Her��eyin�de�eri�zorlu�undad�r.”(64)�
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“Hiçbir�i��ba��nda�bulunan�adam�n�seviyesinden�yukar��ç�kamaz.”(66)�
“Mesele� tam� ve� ayr�nt�lar�yla� bilinmezse� tamam�� hiçbir� zaman� ö�renile�

mez.”(7)�
“Özgürlük�insan�n�hiç�eskimeyen�de�eridir.”(66)�
“Sürprizler�ancak,�kendine�güven�ve�h�zl��tepkiyle�bertaraf�edilebilir.”(171)�
“Taklitle�olmaz,�do�rusunu�bilmekle�olur.�Üstelik�hiçbir�taklidin��aheser�olma�

�ans��yoktur.”(329)�
“Unutulanlar�d���nda�yeni�bir��ey�yok.”(344)�
“Üç�türlü�yalan�vard�r;�adi�yalan,�yeminli�yalan�ve�resmi�istatistikler.”(65)�
“Üzüntüler�yaln�zl�kla�büyür.”(65)�
“Üzüntünün�tek�ilac��harekettir.”(65)�
“Zafer�makinelerden�daha�çok�ruhlar�n�bak�m�na�dayan�r.”(304)�
�
IV.4.�Eserde�Geçen�Deyimler:��
Ac�ya�su�serpmek:“Bu�iki�nesne�neden�bu�derece�etkili�ve�dayan�lmaz�ac�ya�su�

serpiyor?”(195)�
Ac�y�� tazelemek:“Durup� dururken� birden� bire� ac�y�� tazelemeye� kalkt���n�

dan…”(196)�
Adam�gibi��ekle�sokmak:“…bina�ve�çevresini�adam�gibi�bir��ekle�soktular.”(323)�

A�z��ile�ku��tutmak:“	sterse�a�z�yla�ku��tutsun.”(202)�
A�z��kenetlenmek:“Ama�nedense�bütün�a��zlar�kenetlenmi�ti.”(316)�
A�z�ndan� ç�kan�� kula��� duymamak:“Ba�kan,� senin� a�z�ndan� ç�kan�� kula��n�du�

yuyor�mu?”(127)�
A�z�n�� açmamak:“Osman� Pa�a� önce� ben� konu�aca��m,� sen� sak�n� a�z�n�� aç�

ma.”(313)�
Ak�l� erdirmek:“Bizim� nerede,� ne� yapaca��m�za� �eytan� bile� ak�l� erdiremeye�

cek.”(336)�
Ak�l� erdirmek:“Di�eri� de� kal�pç�l�k� ve� yava�l�k,� buna�da� sebeplerini� bilmeme�

ra�men�bir�türlü�ak�l�erdiremiyorum.”(116)��
Ak�l�s�r�erdirmek:“Hakurk’ta�neler�oldubitti��eytan�bile�ak�l�s�r�erdiremez.”(303)�
Ak�l�yürütmek:“Klasik�muharebe�ak�lla�yürütülebilir.”(138)�
Akl�� almak:“Ne�yapaca��m�z�� tahmin� ederlerdi� de;� nas�l� yapaca��m�z� onlar�n�

akl�n�n�alabilece�i��eyler�de�ildi.”(293)�
Akl��almamak:“D��ar�da�oturdu�unuz�yeri�nokta�olarak�nas�l�bilebiliyorlar�bu�

nu�bir�türlü�akl�m�alm�yor�komutan�m.”(329)�
Akl��ermek:“Bu�i�ler�onun�akl��zaten�ermez�de,�örgütüne�e�itim�veren�yabanc��

gayri�nizami�harp�uzmanlar�ndan�buna�çare�bulmalar�n�� istemeyi�dü�ünse�daha�
iyi�olur.”(189)�

Akl�n��ba��na�toplamak:“Akl�n�z��ba��n�za�toplaman�n�zaman��gelmi�tir.”(267)�
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Akl�n��ve�ruhunu�alt�üst�etmek:“Karakol,�üs,�k��la�ve�kritik�sabit�mevzilerde�bu�
silah��bizimkilerinde�kullanmas��gece�bask�n�ve�sald�r�lar�nda�kimin�nerede�oldu�
�u�konusunda�herkesin�akl�n��ve�ruhunu�alt�üst�ediyordu.”(99)�

Akl�n�n�ucuna�getirmemek:“…olabilece�imizi�ak�llar�n�n�ucuna�bile�getirmedik�
lerinden�duru�lar�nda�hiç�de�i�iklik�olmuyordu.”(289)�

Alet�olmak:“Çarp��arak�buraya�ç�km���olman,�eski�kusurlar�n��örtüyor.�Korka�
cak�bir��ey�yok.�Bundan�sonra�onlara�alet�olmayacaks�n.”(112)�

Alt�etmek:“Zamanla�yar��mak�ve�onu�alt�etmek�demekti.”(109)�
Alt�ndan� topra��� çekmek:“Hakkâri�gibi,� alt�m�zdan� topra��n� çekildi�i� zehab�na�

kap�ld���m�z�bir�yerde,�böyle�bir��ey�olamazd�.”(127)�
Alt�n��üstüne�getirmek:“Yurt�içi�ve�yurt�d����kamplar�n�alt�n��üstüne�getirip�tek�

kay�p�verilmezken,�bir�küçük�mekânda�on��ehit�veriliyordu.”(138)�
Ar�� kovan�n�n� içine� dalmak:“Harekât� ar�� kovan�n�n� içine� dalmak� �eklindey�

di.”(157)�
At�oynatmak:�“…Onlar�n�biraz�uza��nda�da�be��olmak�üzere�elli�sekiz�PKK’l�,�

yani�Ba�kale’nin�bu�bölgede�at�oynatan�grubunun�tamam�,�imha�edildi.”�(251)�
Avucunun�içinden�daha�iyi�bilmek:“Peki,�avucumuzun�içinden�daha�iyi�bildi�i�

miz�o�küçücük�Çukurca’n�n…”(296)�
Babaya�gelmek:“Hepiniz�uyan�n�efendiler;�babaya�geldik.”(259)�
Ba��bo��b�rakmak:“Bir�kaba�gücün�ba��bo��b�rak�lmas��gibi�ç�lg�nca�ate��ediyor�

lard�.”(79)�
Ba��na�i��açmak:“	leride�ba��na�i��açabilir.”(323)�
Ba��n��a�r�tmak:“Bu�ikili�daha�çok�Türkiye’nin�ba��n��a�r�tacak.”(321)�
Bedel�ödemek:“Bedelini�hemen�ödüyoruz.”(260)�
Bedel�ödemek:“Ve�kuranlar�hangi�bedeli�ödediyse,�ancak�o�bedel�ortaya�konula�

rak�savunulabilir.”(338)�
Bel�k�rmak:“�u�geçen�iki�y�lda�zaten�bellerini�k�rd�n�z.”(314)�
Bertaraf�etmek:“Efendiler�bu�plan�eksik;�çünkü�bu�musibeti�ç�karan,�bu�i�in�ba���

ve�önderi�olan�herifi�bertaraf�edecek,�sevk�olunacak�bir�k�ta�ayr�lmam��.”(190)�
Bile�ini�bükmek:“Hayatta�kar��la�aca��n�z�insan�hallerine�ili�kin�hiçbir��eyin�si�

zin�bile�inizi�bükemeyece�ini�bildi�imden,�s�radan�temennilere�lüzum�görmüyo�
rum.”(239)�

Bir�yolunu�bulmak:“Sen�bir�yolunu�bulup�i�ini�nas�l�olsa�yap�yorsun�ya.”(137)�
Birbirini�çi�nemek:“…bütün�kad�n�ve�çocuklar��da�helikoptere�binmek�için�bir�

birini�çi�niyordu.”(139)�
Bo�a�dönüp�durmak:“Avare�kasnak�bo�a�dönüp�durursunuz.”(35)�
Boyun�e�memek:“Herkes�kendini�en�kötü�ko�ullarda�bile�iyi�hissetmeli,�müca�

dele�iradesini�zay�flatacak�hiçbir��eye�boyun�e�memeliydi.”(176)�
Bulutlar��yelpaze�ile�da��tmak:“Kimse�bulutlar��yelpaze�ile�da��tamaz.”(52)�
Burnu�bile�kanamamak:“Bu�güne�kadar�yap�lan�eylemlerde�köyden�hiç�kimse�

nin�burnu�bile�kanam�yordu.”(137)�
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Burnundan�solumak:“…biz�Hakurk’ta�burnumuzdan�solurken…”(341)�
Burnunu�dibinde�olmak:“PKK’n�n�üst�düzey�kadrosundan�700�ki�i�burnumuzun�

dibin�deki�bir�yerde�bir�buçuk�ay�süren�bir�toplant��yap�yordu.”(341)�
Burnunun�dibinde�olmak:“Bu� istihbarat�bizim� için�çok�sürpriz�oldu,�ama�nas�l�

oluyor�da,�burnumuzun�dibine�en�üst�kademeden�400�500�ki�i�topluyor�ve�orada�
uzun�bir�süre�kal�yorlard�?”(265)�

Burnunun� dibinde� olmak:“Bu� köy� halk�n�n� burunlar�n�n� dibindeki� PKK’l�lar�n�
eylemlerini�önceden�haber�almalar��mümkün�de�ildi.”(137)�

Caka�satmak:“Daha�önce�de�hep�konu�tuk�ama�gene�bu�vesile�ile�gene�söylüyo�
rum;� bu� adam� y�llard�r,� nas�l� oluyor� da� burnumuzun� dibindeki� Suriye’de� fink�
at�p,�Türkiye�Cumhuriyeti’ne�caka�sat�yor?”(189)�

Can�çeki�mek:“Kat�l�m�da�neredeyse�s�f�rda,�da��kadrosu�can�çeki�iyor.”(314)�
Can�derdine�dü�mek:“Art�k�can�derdine�dü�tü�denilebilir.”(266)�
Can��yanmak:“…bölgelerinde�çok�can�yanar�ve�çok�kay�p�veririz.”(308)�
Can�n��di�ine�takmak:“Onlar�canlar�n��di�lerine�takmasayd�,�dün�gece�olacaklar�

PKK�ile�mücadele�tarihine�yüz�karas��diye�geçerdi.”(86)�
Can�n�� esirgememek�Topraklar�� kanla� sulamak:“Bu�Vatan� ve� bu�Millet� için� genç�

ya��nda�can�n��esirgemeyen�ve�bu�topraklar��kan�yla�sulayan�kahraman�evlad�m�z�
ve�di�er�evlatlar�m�z�n�an�lar�n��sonsuza�dek�ya�atmak.”(339)�

Cehenneme�çevirmek:“Zap�Vadisi’ni�cehenneme�çevirin.”(102)�
Cehenneme� çevirmek�	�lerini� bitirmek:“Biz� gider,� onlar�n� bulunduklar�� yeri� ce�

henneme�çevirir,�i�lerini�bitirirdik.”(300)�
Cennete�sefer�düzenlemek:“PKK�Tur�ile�Devlet�Tur,�cennete�sefer�düzenlemekte�

yar���yor.”(262)�
C�mb�zla�çekmek:“…bulundu�u�yerlerden�c�mb�zla�çeker�gibi…”(298)�
Cirit�atmak:“Yabanc�� topraklarda�etraf�n�zda�PKK’l�lar�cirit�atarken�bölük�bö�

lük,�400�500�askerle�y���nlar�halinde�durulur�mu?”(218)�
Ciyak�ciyak�ötmek:“Geri�bölgeleri�ku�at�lan,�hiç�ummad�klar��bir�durumla,�hem�

de�Irak�arazisinde�yüz�yüze�kalan�PKK�grubunun�telsizleri,�ana�baba�günü,�panik�
halinde�ciyak�ciyak�ötüyordu.”(159)�

Çak�l�p�kalmak:“Hepsi�de�buralara�çak�l�p�kalmaktan�rahats�z.”(261)�
Çarçur�etmek:“Bir�kibrit� çöpü�yapaca��m�diye�bir�ç�nar�a�ac�n��çarçur�etmek�

tir.”(93)�
Çay�n� ta��yla� çay�n� ku�unu� vurmak:“Anadolu’da;� ‘çay�n� ta��yla� çay�n� ku�unu�

vurmak’�diye�bir�söz�vard�r.”(320)�
Ç���r�ndan� ç�kmak:“� 	kisi� de� bu� i�lerin� ç���r�ndan� ç�kma� sebebi� olarak�Anka�

ra’dakileri�gösteriyordu.”(127)�
Ç�kmazda�olmak:“PKK�lideri,�kan�dökmeye,�katliamlara�dayal��örgütünün�art�k�

ç�kmazda�oldu�unun�fark�nda.”(266)�
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Ç�lg�na�çevirmek�Z�vanadan�ç�karmak:“Türk�topraklar�ndaki�da�larda�Türk�mil�
letine�ve�onun�ordusuna�kabaday�l�k�yap�lmas��bizi�ç�lg�na�çevirip�z�vanadan�ç��
kart�r.”(342)�

Ç�n�ç�n�öttürmek:“Küçük�bir�metalik�ses�bile�ortal����ç�n�ç�n�öttürüyordu.”(214)�
Çileden�ç�kmak:“	nsan��çileden�ç�karmaya�yetiyordu.”(55)�
Dalga�geçmek:“Hakkâri�gazetesi;�mülki� idarenin�vurdumduymazl���,�uyu�uk�

lu�u�ve�devlet�unvanlar�yla�aç�ktan�dalga�geçiyordu.”(129)�
Dersini�vermek:“Son�derslerini�vererek�i�lerini�bitirin,�sizleri�gururla�izliyorum,�

anonsunu�tapt�m.”(110)�
Devede�kulak:“PKK�Yüksekova��emdinli�mihverinde�iki�büyük�darbeyi�üst�üste�

yemi�ti,�ancak�bunlar,�devede�kulak�bile�de�ildi.”(115)�
Devede�tüy:“Komutan�m�o�konu�ma�devede�tüy�bile�de�il.”(304)�
Didik� didik� etmek:“…bütün�yurt� içi� alanlar�n��didik�didik� edercesine,�m�nt�ka�

esas�na�göre�operasyonlar�yap�ld�.”(333)�
Dil�dökmek:“Üstelik�pist�ba��ndan�bizim�üç�pilotumuz�bütün�k���bu�k��lada�bu�

lunduklar��konusunda�kendilerine�dil�dökmü�tüm.”(192)�
Dili�dola�mak:“Ama�çocuklar�n�elinden�bir��ey�gelmedi�i�için�ve�sayg�lar�ndan�

dillerini�dola�t�rarak�konu�uyorlar.”(260)�
Dilinde�tüy�bitmek:“Söylemekten�dilimde�tüy�bitti.”(259)�
Dilini�yutmak:“Dilinizi�mi�yuttunuz�yoksa.”(341)�
Dilinin�ucuna�gelmek�Canlar�na�okumak:“Dilimin�ucuna�gelmesine�ra�men,�yani�

25�gün�önce�gidip�canlar�na�okuyamad���n�z…”(323)�
Dipsiz�kör�kuyulara�dönmek:“1984’ten�itibaren�israf�edilen�on�y�ldan�ötürü�mese�

le�dipsiz�kör�kuyulara�dönmü�.”(338)�
Direnci�artt�rmak:“Çaresizlik�canl�lar�n�direncini�artt�r�r.”(214)�
Di�e�dokunmak:“…da�larda�dola�an�di�e�dokunur�herhangi�bir�PKK�unsuru�da�

yoktu.”(326)�
Di�ini� t�rna��na� takmak:“�u� anda�mücadeleyi� sürdürüyor� gibi� görünseler� de,�

di�ini�t�rna��na�takm��,�son�güçlerini�sergiliyorlar.”(314)�
Dokuz�ay�n�çar�ambalar�n��bir�araya�getirmek:“Bu�i��için�dokuz�ay�n�çar�ambala�

r�n��bir�araya�getirmeye�ihtiyaç�yok.”(335)�
Donup�kalmak:“Epey�bir�süre�donup�kald�.”(313)�
Dudaklar��uçuklamak:“…bir�ki�inin�dudaklar��birkaç�dakikada�uçuklard�.”(300)�
Dünyas�� kararmak:“Gece� yar�s�ndan� sonra� Üzümlü� Karakolu’ndan� Kuzey�

Irak’a�girip�kamp�n�bat�daki�giri��kap�s��olan�Baloka�köprüsünü�kapatan�2.�Da��ve�
Komando�Taburu’nu�fark�etmeleri�ise�dünyalar�n��karartt�.”(214)�

El�mi�yaman�bey�mi�yaman:“Gösterin�kendinizi;�el�mi�yaman�bey�mi�yaman�her�
kes�görüp�ö�rensin.”(260)�

Elde�bulundurmak:“Kritik�bölgelerde�kritik�mevzilerin�mutlaka�elde�bulundu�
rulmas�.”(191)�
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Elde�etmek:“Onlar�da�bunun�fark�nda�olmalar�na�ra�men�somut�bir�emare�elde�
edemiyorlar,�köyü�kaybetmek�istememek�gibi�bir�dü�ünceyi�de�muhafaza�ediyor�
lard�.”(138)�

Ele�avuca�s��mamak:“Üstelik�biz�ele�avuca�s��mad���m�z�için�zarar�da�veremi�
yorlar.”(335)�

Elekten�geçirmek:“�emdinli�Da��ve�Komando�Taburu,�Ortaklar�Beyyurdu�dâhil�
bütün�alan��bat��yönünde�dört�gün�elekten�geçirdi.”(194)�

Eli�k�r�lmak:“Milyonlarca�ki�i�bir�sel�olarak�Mehmetçi�e�kalkan�tüm�elleri�k�r�
maya�geliyoruz.”(130)�

Ev�bark�tan�mak:“Ev�bark�tan�maz.”(303)�
Fink�atmak:“��rnak’la�kom�u�bu�m�nt�kada�PKK�gruplar��fink�at�yordu.”(135)�
Gö�üs�gö�se�gelmek�G�rtlak�g�rtla�a�gelmek:�“Daha�önce�de�gö�üs�gö�se�gelinmi��

ti;�ama�bu�defaki�tam�bir�cephe�sava���gibi,�g�rtlak�g�rtla�a�yap�ld�.”(257)�
Geni�� kazan�n� s�cak� suyuna� atlamak:“…fokurdayan�bir�geni��kazan�n� s�cak� su�

yuna�atlam���olman.”(341)�
Gerçe�i�görmek:“Senin�i�in�PKK’n�n�ruhunu�yakalay�p�gerçe�i�görmek.”(96)�
Gere�ini�yapmak:“Genel�trafik�ak����içerisinde�yolun�kesilmesi�veya�pusuya�ma�

ruz�kal�nmas��halinde�gere�ini�yapacaklard�r.”(105)�
Göz� aç�p� kapamak:“Bütün� bunlar� göz� aç�p� kapay�ncaya� kadar� birkaç� dakika�

içinde�oldu.”(328)�
Göz�göre�göre�gelmek:“Çat��ma�yerlerinden�dumanlar�ate�ler�ç�karken�göz�göre�

geliyorlard�.”(330)�
Göz�gözü�görmemek:“Hâlbuki�onlara�bu�göz�gözü�görmeyen�günün�uygun�ol�

du�u� söylenmi�ti.”(289)“8� Mart’ta� göz� gözü� görmeyecek� �ekilde� kar� ya��yor�
du.”(290)�

Gözden�kaybolmak:“Gözden�kaybolmak� için�girdikleri,�ate�lere�kar���korumas��
olmayan…”(322)�

Göze�almak:“…için�her��eyi�göze�alacaklar�n��de�erlendiriyordu.”(292)�
Göze�almak:“Kaçacak�ve�çekilebilecek�bir�yolun�olmay����ise�her��eyi�göze�alma�

lar�na�sebep�olur.”(214)�
Gözleri�parlamak:“Askerlerin�gözleri�parl�yor,�bir�an�önce�hücum�etmek�için�sa�

b�rs�zlan�yorlard�.”(213)�
Gözlerinden�öpmek:“Gözlerinden�de�öptü�ünü�söylediler.”(314)�
Gözü�kara�olmak:“Temmuz�ay�nda�bölgedeki�asker�ve�sivillerin,�üzerinde�kimi�

sinin�1500�kimisinin�3000�4000�militan�n�oldu�unu�söyledikleri,�bölgedeki�en�gözü�
kara�a�ireti�olan�Gerdilerin�de�u�ursuz�kabul�ettikleri�da�.”(108)�

Gözü�kaymak:“Ara�ara�gözleri�Kurmay�Ba�kan�’na�kay�yordu.”(127)�
Gözü�tutmamak:“Ayr�ca,�o�bölgeyi�gözüm�tutmuyor.”(308)�
Gözü�üzerinde�olmak:“Gözüm�üzerinizde;�nas�l�yapaca��n�z��görece�im.”(143)�
Gözünü�budaktan�esirgememek:“Hepiniz�deli�fi�ek,�gözünü�budaktan�esirgeme�

yen�çocuklars�n�z.”(293)�
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Gözünü� k�rpmamak:“Ellerine� ald�klar�� yaz�,� ‘o�ullar�n�n�muharebede� dü�man�
üzerine�yürürken,�vatan��ve�ulusu�için�gözünü�bile�k�rpmadan�ölüme�nas�l�gitti�i�
ni�detayl��olarak�anlat�yordu’.”(196)�

Gözünü�k�rpmamak:“Onun�için�’vatan�m�z’�diye�bu�da�larda�gözlerini�k�rpma�
dan�ölüme�giden�çocuklar�için…”(308)�

Gözünü�k�rpmamak:“Sabaha�kadar�gözümü�k�rpmad�m.”(243)�
Gücü�yetmek:“Buna�da�art�k�gücü�yetmiyordu.”(263)�
Haremi�ismetine�namahrem�sokmak:“	ki�ve�en�önemlisi�aymazl��a�dü�üp�haremi�

ismetinize�namahrem�sokmu�sunuz.”(259)�
Hayallerini�karartmak:“Bu�duru��ve�kararl�l���n�z�PKK�üzerinde�bin�militan��ay�

n��anda�yok�etmekten�çok�daha�fazla�psikolojik�çöküntü�yaratarak,�onlar�n�gelecek�
hayallerini�karart�yor.”(184)�

Hesap�sormak:“Bunlar��yapanlardan�hesap�soraca��m.”(267)�
Hesap� sormak:“Hesap� soran,� hakk�n�� arayan,� kendi� gücünün� bilincinde� olan�

halk�bitirir.”(126)�
	ç�içe�olmak:“Karakol,�Üzümlü�Köyü�ile�iç�içeydi.”(137)�
	çi�yanmak��	çi�kan�a�lamak:“Ölen�evlatlar�m�z�,�vatanda�lar�m�z��duyun�art�k�ne�

olur.�	çimiz�yan�yor,�kan�a�l�yor.”(129)�
	dare�etmek:“Sonra�biz�niye�birilerini�idare�edelim?”(128)�
	lham�vermek:“Gerçek�güç�insanlar��etkilemek�ve�onlara�ilham�vermektir.”(247)�
	pe�sapa�gelmek:“Albay�m,�ipe�sapa�gelmez�bu�tip��eyler�insan�,�PKK’dan�daha�

fazla�yoruyor.”(117)�
	�i�bitirmek:“Ba�kan�bu�tip�i�lerde,�yere�inmi�,�tetikte�duran�y�rt�c��ku��gibi�olu�

nacak�ve�e�ek�ar�s��öldürür�gibi�bir�vuru�ta�ve�ilk�harekette�i�i�bitireceksin.”(128)�
	z�b�rakmak:“Bir�ömür�unutulmayacak�izler�b�rakacak�belleklerimizde.”(129)�
Kaçamak�güre�mek:“Bu�güne�kadar�herkes�kaçamak�güre�iyor.”(98)�
Kafa� yormak:“�u� aylarca� kafa� yordu�umuz,� uykusuz� kald���m�z� demeyece�

�im…”(341)�
Kafas�ndaki�pasl��çiviyi�söküp�atmak:“	�te��imdi�karakoldaki�herkesin�kafas�ndaki�

pasl��çiviyi�söküp�at�n.”(145)�
Kal�ba�girmemek:“Sak�n�hiçbir�kal�ba�girmeyin.”(248)�
Kan� gölüne� dönmek:“Kan� gölüne� dönmü�� yerlerde� dahi� hiçbir� ceset� yok�

tu.”(153)�
Kan�ter�içinde�kalmak:“Kan�ter�içindeydi.”(313)�
Kan��yerde�kalmamak:“Terörü�önleyece�iz,�‘Kanlar��yerde�kalmayacak’�gibi�bo��

laflarla�milleti�oyalay�p,�yoran;�vatan�,�kedi�sever�gibi�tüy�yat�m��sevenlerin�yapa�
ca���i�te�budur,�dedim.”(128)�

Kanla�destan�yazmak:“Kanlar�yla�destan�yazanlar�’herkes�rahat�uyusun�biz�bu�
raday�z’�diyor.”(163)�

Karabasan��kald�rmak:“Türk�olmaktan�gurur�duyan�milyonlar�n�üzerindeki�ka�
rabasan��kald�rd�n�z.”(98)�
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Kar��� koymak:“PKK’n�n� elindeki� a��r� silahlar� ve� say�lar�n�n� fazlal���na� kar���
koyman�n�da�bir�s�n�r��vard�.”(141)�

Kartala�kaçm���serçeye�çevirmek:“Ahmet,�el�yumru�u�yemeyen�kendi�yumru�u�
nu�de�irmen�ta���san�rm��,�dirensinler�de�görelim;�o�tepenin�üzerinde�hepsini�kar�
tala�kaçm���serçeye�çevirece�iz.”(214)�

Kedini� fareyle� oynad���� gibi� oynamak:“Gece� hasm�n�� alt� eden,� gündüz� onunla,�
kedinin�fareyle�oynad����gibi�oynar.”(320)�

Kem�küm�etmek:“Önce�cevap�vermediler,�sonra�kem�küm�ettiler�ve:”(299)�
Kendi�kendine�a��r�gelmek:“Komutan�m,�burada�öyle�anlar�var�ki,�insan�n�kendi�

si�bile�kendine�a��r�geliyor.”(128)�
Kendini�kand�rmak:“Süsü�ve�kendimizi�kand�rmay��ne�kadar�seviyoruz�de�il�mi�

komutan�m!”(46)�
K�l�kopartmak:“Ondan�ne�k�l�kopart�rsak,�o�kadar�kârd�r,�demi�tir.”(132)�
K�l�na�dokunmak:“�imdiye�kadar�köyü�boydan�boya�geçip�köyün�d���ndaki�ev�

leri�mevzi�diye�kullanan�PKK,�içinden�geçti�i�köyden,�korucular�dâhil,�hiç�kimse�
nin�k�l�na�dokunmuyor.”(139)�

K�l�na� halel� getirmek:“Bu� karakoldan� herhangi� bir� askerin� k�l�na� halel� gelirse,�
bunu�yapmaya�kalk��acaklar�n�ba��na�neler�gelece�ini,�bu�karakolda�bulunan�her�
kesin�kendi�gözüyle�görece�ini�söyledi.”(143)�

K�ran�k�rana:“Her�zaman��iddet�yüksekti,�fakat�bu�kez�muharebeler�k�ran�k�ra�
na�yap�ld�.”(327)�

K�vran�p�durmak:“Askerlerimiz�tüm�güçleri� ile�bizleri�korumak�için�mücadele�
ederken,�bizler�de�bütün�dualar�m�zla,�endi�elerimizle�s�cak�yata��m�zda�k�vran�p�
duruyoruz.”(129)�

Kol�kanat�k�rmak�Köklerine�kibrit�suyu�s�kmak:“Kol�ve�kanatlar�n��k�r�p,�köklerine�
kibrit�suyu�s�kacakt�k.”(314)�

Kula��n�üstüne�yatmak:“Burada�önemli�olan�i�in�tekni�ini�bilen�sizin�de�kula���
n�z�n�üstüne�yatman�z.”�(118)�

Kula��na�arz�etmek:“Genelkurmay�Ba�kan��bu�bilgiyi�Cumhurba�kan�’n�n�kula�
��na�arz�etti.”(323)�

Kulaklar�n��çekmek:“Kulaklar�n��çekerim.”(304)�
Kurumaya�yüz�tutmak:“Fakat�siz�ba���lad�k�diye�afla�her�halt��yiyenleri�tekrar�

halk�n� aras�na� sokarsan�z� bu� kurumaya� yüz� tutmu�� tarlay�� yeniden� sulamaya�
benzer.”(337)�

Ku��uçmaz�kervan�geçmez:“Ku��uçmaz�kervan�geçmez�bir�da��n�kuytusundan�
benim�nas�l�haberim�olsun?”(309)�

Maskeleri�a�a���indirmek:“Bu�gece�maskeleri�a�a���inmi�ti.”(153)�
Nabz��kontrol�etmek:“Lozan’dan�sonra�	ngiliz�Büyük�Elçisi,�halk�n�nabz�n��kont�

rol�etmek�amac�yla,�Ankara’da�bir�pazaryerine�gidiyor.”(127)�
Nazar� de�mek:� “Her� zaman� her� yerde� kar��la�abilirsiniz.� Size� nazar� de��

di.”(187)�
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Oca��na�incir�a�ac��dikmek:“Gidin;�hepsinin�paçavras�n��ç�kar�p,�ocaklar�na�incir�
a�ac��dikin.”(293)�

Ortal����kar��t�rmak:“PKK’l�larla�köylüler,�karakola�sald�rarak,�ortal����kar��t�r�p�
dikkatlerin�buraya�çekilmesini�istemiyorlard�.(177)�

Öfkesinin�önünde�duramamak:“Öfkesinin�önünde�kimse�duramad�.”(57)�
Ölüme�göz�k�rpmadan�gitmek:“Siyasetçiler�ve�ba�ta�savc�lar,�tüm�kamu�görevlile�

ri,� güneydo�uda� ölüme� göz� k�rpmadan� giden�Mehmetçik� kadar� fedakâr� olmak�
zorunda.”(173)�

Paça�kapt�rmak:“Büyük�birlikler�hem�daha� fazla�paça�kapt�r�yor�hem�de�yak�
la�malar��a��r�ve�gürültülü�oluyor.”(337)�

Pusu�kurmak:“…köyün�giri�inde�pusu�kurulmu�tu.”(329)�
Pusuya�dü�ürmek:“Ormanc�k�Köyü�korucular�,�PKK�ile�yapt�klar��plana�uygun�

olarak,�iki�piyade�timini�pusuya�dü�ürdüler.”(229)�
Rafa�kald�rmak:“Ethem,�çok�eski�de�say�lmayan�bu�sava��n�klasikleri�ve�kal�pla�

r��rafa�kald�r�ld�;�zaman�n�eskitti�i��eyler�geç.”(185)�
Ruhu� duymamak:“Askeri� kanat,� ‘kimsenin� ruhu�duymayacak�güvencesi� veri�

yor.”(316)�
Ruhu� duymamak:“Sa�� yakalanan� PKK’l�lar� komandolar�m�z�n� geli�i� için� ‘ru�

humuz�bile�duymad��dediler.”(305)�
Ruhu�harekete�geçirmek:“Siz�milletin�moralini�yükseltmek,�askerlerin� ruhlar�n��

harekete� geçirmek,� onlar�� yüreklendirmek,� kar��� taraf�n� da� psikolojisini� bozmak�
için�neler�önerirsiniz?”(92)�

Saf�yerine�koymak:“Ve�bu�köy�kurnazlar�,�kendileri�d���ndakileri�saf�yerine�ko�
yuyor.”(139)�

Sap��samana�kar��t�rmak:“Militan,�milis,�yard�mc��ve�yatakç�,�halk�iç�içeydi,�sap�
samana�kar���kt�.”(94)�

Sevinç� ç��l�klar�� atmak:“Köyleri� savunan�korucular�ve�halk;�Nizamettin�Ta�’�n�
evler�ve�baz�� samanl�klar� tutu�unca�bir� tepenin�üzerinde� sevinç�ç��l�klar�� atarak�
hoplay�p�z�plad���n��söylediler.”(231)�

Silip� süpürmek:“Kar� ya�madan� Hakkâri� Bölgesi’ndeki� PKK� gruplar�n�� gece�
gündüz�demeden,� silip� süpürerek,�milletin�ba��na�musallat� edilen�bu�belay��def�
edece�iz.”(90)�
Sözü�uzatmak:“	ki�y�ld�r�verilebilecek�yüzlerce�örnek�olmas�na�ra�men,�sözü�daha�
fazla�uzatmak�istemedim.”(324)�

Suya� götürüp� susuz� getirmek:“Onlar�� suya� götürüp� susuz� getirmiyor� mu�
yuz?”(335)�

Suyu��s�nmak:“Sizin�buralarda�suyunuz��s�nd�.”(60)�
�a�k�nl�k�yaratmak:“Di�eri�de�bir�astsubay�çavu�;�yan�na�alt��yedi�asker�alarak�

emniyet�timinin�yan�na�ko�mu��ve�bizzat�iki�PKK’l�y��vurarak�kar���tarafta��a�k�n�
l�k�yaratm��t�.”(134)�
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�eytan�� �a��rtmak:“Hareket� edecek,� s�zacak,� a��n� içine� alacak,� darbeleyecek,�
�eytan��bile��a��rtacaks�n.”(72)�

�ok�olmak:“Hepimiz��ok�olduk.”(301)�
Tepelerine�çökertmek:“…bunlar��yakalad��ve�oray��tepelerine�çökertti.”(322)�
Ter�ve�ate��basmak:“Komutan�m�siz�konu�urken�beni�ter�ve�ate��bast�.”(324)�
Tereya��ndan�k�l�çekmek:“Kuzey�Irak�harekât�n�z�çok���k�oldu.�Tereya��ndan�k�l�

çeker�gibi.”(128)�
Tetikte� olmak:“Muharebelerde� herkesin� beyni� uyu�mu�� ya� da� da��lm��� oldu�

�undan�liderin�iki�kat�tetikte�olmas��gerekir.”(247)�
Topa�tutmak:“Yöredeki�yedi�köyünde�topa�tutuldu�unu�iddia�etti.”(331)�
Un� ufak� olmak:“Birbiri� ard�na,� o� noktadaki� kayal�k� un� ufak� oluncaya� ka�

dar.”(171)�
Üzerine�sis�gibi�çökmek:“E�er�bu�yetenek�olsayd�,�Da��ve�Komando�Tugay�’n�n�

herhangi� bir� taburu,� irade� ve� sald�rganl�klar�yla,� gecenin� ve� co�rafyan�n� sebep�
olaca���bütün� risklere� ra�men,� sald�ran�grup�veya�gruplar�n�üzerine� sis�gibi� çö�
kerdi.”(133)�

Üzerine� titremek:“Ana� olan� tüm� canl�lar� gibi� çocu�unun� üzerine� titriyor�
du.”(57)�

Vicdan�� kald�rmamak:“Yok� pa�am,� vicdan�m�z� kald�rmad�.� Allah� var� yukar��
da.”(135)�

Yeniden�do�mu��gibi�olmak:“Y�llarca�dünyan�n�en�ac�mas�z�teröründen�bunalan�
yöre�halk�,�yeniden�do�mu��gibi�oldu.”(267)�

Yer�yerinden�oynamak:“Bütün�gece�orada�kalmalar��sonucu�meydana�gelebile�
ceklerden�yer�yerinden�oynar.”(193)�

Yerden�gö�e�kadar:“Yerden�gö�e�hakl�s�n.”(142)�
Yerle� bir� etmek:“Kuzey� Irak’ta� ‘Süngü�Operasyonu’!�PKK’n�n�Kuzey� Irak’taki�

kamplar�na�35�km.�kadar�giren�2500�da��komandosu�Ava�in�Kamp�’n��yerle�bir�
etti.”(129)�

Yüre�ini�açmak�Gönül�gözüyle�bakmak:“Bunu�cevab��çok�basit;�yüre�ini�açacak�
s�n�ve�gönül�gözüyle�bakacaks�n.”(338)�

Yüz�karas�:“Onlar�canlar�n��di�lerine� takmasayd�,�dün�gece�olacaklar�PKK� ile�
mücadele�tarihine�yüz�karas��diye�geçerdi.”(86)�

Yüz�vermek:“Bu�köy�bu�güne�kadar�PKK’ya�hiç�yüz�vermeyen�ve�hiçbir��ekilde�
pes�etmeyen�vatanda�lardan�olu�uyordu.”(141)�

Yüz�vermek:“Yüz�verirsen,�miskin�asman�n�kel�koru�u�i�te�böyle,�bir�gün�gelir�
tepene�ç�kar.”(126)�

Yüz�yüze�kalmak:“Gece�yüz�yüze�kald�klar��korku�insanlar��hiçbir��eyi�göremez�
ve�dinlemez�hale�getirmi�ti.”(141)�

Yüz�yüze�olmak:“Yüz�yüze�oldu�umuz�durumlar�n�terör�sözcü�ünün�tam�kar�
��l���� olan;� suikast,� kundaklama,� tedhi�� gibi� eylemlerin� çok� ötesinde� oldu�u�
nu…”(136)�
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Yüzündeki� peçeyi� ç�kartmak:“…PKK’l�� için� yüzündeki� peçeyi� ç�kart�p� atar�
m�?”(315)�

Zaman�kaybetmek:“Onlar��bekleyerek�zaman�kaybedemezdim,�diyor.”(185)�
Zamana� yaymak:“Özellikle� hava� araçlar�n�� al�rken� donat�m�� eksik� olmamal�,�

hatta�zamana�yayarak�parça�parça�al�rsan�z�daha�pahal��olur.”(134)�
Zaman��çarçur�etmek:“Bunlara�zaman�n�z��çarçur�ettirmeyin.”(82)�
Zaman��k�l�ç�gibi�kesmek�Zaman�n�su�gibi�akmas�:“Zaman�hem�k�l�ç�gibi�kesiyor,�

hem�de�su�gibi�ak�yordu.”(151)�
Zamanla�yar��mak:“Zamanla�yar��mak�ve�onu�alt�etmek�demekti.”(109)�
Zihinde� raflamak:“Bütün� gece� subaylara� yapaca��m� konu�may�� zihnimde� ra�

flad�m.”(56)�
Zihinden�geçmek:“Üç�ay�n�her�günü,�her�günün�uykusuz�ve�gergin�geçen�ner�

deyse�24�saati;�tüm�ya�ad�klar�m�z,��im�ek�gibi�zihnimden�geçti.”(127)�
Zihinsel�ba��kurmak:“Her�noktada�ayn��anda�olamayaca��mdan,�bulunamad��

��m�yerlerde�olup�bitenleri;�hissetmeliyim,�sezmeliyim,�subay�ve�askerlerle�zihin�
sel�bir�ba��kurabilmeliyim.”(178)��

Zinciri�k�rmak:“Bak�sen�ne�çal��kan�adams�n,�iki�y�ld�r�buradas�n,�gidi�at��saat�
saat�ya��yorsun,�gene�de�zinciri�k�ram�yorsun.”(72)�

�
V.�SONUÇ�
Unutulanlar�D���nda�Yeni�Bir��ey�Yok�adl��eserde�iki�yüz�on�sekiz�deyim�kulla�

n�lm��t�r.�Bunun�yan�nda�on�iki�konu�ba�l���na�ayr�lm��,�yüz�seksen�yedi�tane�ki�
me�ait� oldu�u�belirtilmeyen�vecizeye�yer�verilmi�tir.�Kime�ait� oldu�u�belli� olan�
vecizelerin�say�s��alt�d�r.�Bunlardan�ba�ka�eserde�otuz�iki�tane,�dört�konu�ba�l���na�
ayr�lm���atasözü�tesit�ettik.�

Yukar�daki�rakamlarla�belirtilen�atasözü,�vecize�ve�deyimlerin�say�s�,�orta�boy�
bir�an��kitab��için�oldukça�fazlad�r.�“Unutulanlar�D���nda�Yeni�Bir��ey�Yok”,�ad��bili�
nen,�eserleriyle�tan�nan�herhangi�bir�edibin�kitab��olsa,�bu�tespitlerimiz�bizi��a��rt�
mayabilirdi.�Fakat�bir�askerin�kaleminden�ç�km���olan�bu�eser,�anlatt����gerçekler�
ve� çözüm� yollar�n�n� d���nda,� edebiyat�m�z� için� de� her� daim� de�erini�muhafaza�
edecek�bir�eser�olarak�an�lacakt�r.�

Eser,�dil�ve�üslup�aç�s�ndan�da�çok�de�erlidir.�Pamuko�lu�eserinde,��PKK�ile�
yap�lan�mücadele�Hakkari
de�ve�Kuzey�Irak
ta�3000�m.�üstündeki�da�larda�ve�da��geçitle�
rinde�ya�kar�üstünde�ya�da�güne�in�alt�nda�yürütülmü�tür.�Bu�vah�i�do�ada�Nisan�ay��ile�
birlikte� rengârenk� k�r� çiçekleri� açar.�Ancak� içinde� bulundu�umuz� ruh�durumu�bunlar�n�
hiçbirinin�fark�na�var�lmas�na�olanak�tan�maz.��sözleriyle,�sadece�bir�asker�olmad���n�,�
ayn��zamanda�kalemi�güçlü�bir�yazar�oldu�unu�da�göstermektedir.��
�
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