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Vatanım, bayrağım, sancağım

Milletim, devletim

Şerefim, namusum, onurum

İlahi ahdim, inancım

Silahıma el koyup, üzerine ettiğim yeminim.

Mukaddeslerimiz için toprağa düşenlere

Düşeceklere

Bu yolda yürümüş olanlara

Yürüyenlere

Ve yürüyecek olanlara.
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YAZAR HAKKINDA

1967’de Ankara’da doğdu. 1989 yılında Kara Harp Okulu’ndan 
Piyade Teğmen olarak mezun oldu.

Önce komando, sonra da Özel Kuvvetler bünyesine katıldı. As-
kerlik hayatı dağda başladı ve yine dağda bitti. Güneydoğu Ana-
dolu ve Irak’ın dağlarında geçen 6 yılın ardından, Irak kuzeyinde 
girdiği bir çatışmada yediği 3 kurşunla belinde oluşan bir nişanı, 
komutanlığını yaptığı tim, kol ve bölüklerde de 11 şehit ve 25 ga-
zisi vardır. “Üstün Cesaret ve Feragat” ve “Harekât Çelik Beratı” 
sahibidir.

Aynı dönem içinde Bosna ve Karabağ’da yaşanan savaşlara yö-
nelik görevlerde de bulundu.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 4 yılı aşan bir süre Irak’ta gö-
rev yaptı. Bu süreçte Irak’ın işgaline, mezhep, aşiret ve tarikatlara, 
mezhep savaşına ve başta IŞİD olmak üzere terör, direniş, silahlı, 
paramiliter ve vekâlet örgütlerinin yapısına dair pek çok çalışma, 
araştırma ve gözlem yaptı.

Daha sonra uzun yıllar görev yaptığı Güneydoğu’ya tekrar gitti. 
Hakkâri’nin, Şırnak’ın, Van’ın, Diyarbakır’ın, Mardin’in ve Siirt’in 
en uçtaki mücadele alanlarında görev yapan Mehmetçiklerle, gö-
rev yaptıkları yerlerde konuştu.

Üstüne Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekât bölge-
leri. Rai, Bab, Dabık, Afrin, Tel Abyad ve Resulayn.

Türkiye’nin reytingi en yüksek Söz ve Can Feda gibi film ve di-
zilerinde senaryo, konsept ve saha danışmanlığı yaptı. 

Türkiye’nin en önde gelen strateji, terör ve güvenlik uzmanla-
rından biri olan Abdullah Ağar’ın Türkiye ve dünyanın en önemli 
ulusal ve uluslararası (ABD, Avrupa, Çin, Rusya, Ortadoğu vd.) 
medya, haber ajansı, yazılı ve görsel basında yayımlanmış binlerce 
yorum, haber, analiz, röportaj, yazı ve görüşü ile verdiği yüzlerce 
seminer ve konferans vardır.

Ankaralıdır.
Doktor Yasemin Ağar ile evli ve üç evlat babasıdır.
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Bir asker ne için ölür?

Peki, bir asker, ne için ölmek ister?

Bu millet neden asker?

Peki, düşmanlar neden düşman?

Bu sorulara yanıt bulmadan, sadece Güneydoğu’daki bölücü 
terörü değil, Türk milletinin bin yıldır yaptığı savaşları da 
anlamak mümkün değildir; bundan sonra yapacağı savaşları da, 
nasıl savaşılacağını da.

Anlattığım her şeyi, “yaşam” ne kadar güzel olsa da, “ölüm” 
yaşamdan daha güzeldir inancıyla yazdım.

Layıkıyla öldükten sonra.

Abdullah Ağar
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SUNUŞ

Cudi Dağı’nın geçit vermez soğuk karanlığında saat ikiyi çok-
tan devirmiş. Tüfeklerimizi kucaklarımıza almış, bıtıraklı soğuk 
kayaların üstüne kurulmuşuz. İki kişiyiz. Tim komutanı asteğmen 
ve ben. Bakıp durduğumuz gece, koca koca, küçük küçük, minik 
minik ve avuçlarda taşınan toprakla örülmüş mevzilerin içinde 
üşüyüp duran, üşüye üşüye zamanı arşınlayan, böylece vatanı bek-
leyen Mehmet’leri saklıyor.

Dağdaki böyle bir üs bölgesinde, basılma gerginliğimiz olur 
hep. Ama her nedense bu gece baskın verme havasında değiliz. 
Konuşuyoruz sessiz sessiz. Asteğmenim, “Korku dağları bekler ko-
mutanım!” diyor.

Düşünekalınıyor biraz. Niye söyledi ki bu lafı? İçindeki ile ne 
konuşuyor? Sonra da bir türlü sevemediğim bu sözü eden tim ko-
mutanıma kızarcasına karşılık veriyorum:

“O laf bize değil!” diyorum. “Bizden olmayanlar için. Ölüm 
korkusunu yenemeyip, bu duygunun gönlünü işgale izin verenler 
için. Sen korku salarsan, işte o korku bekler dağları. Salamazsan 
eğer, o bekler başını.”

Susuyoruz bir süre. Gecenin karanlığını bekleyen askerlere, 
dağa, daha doğrusu askerlerimizi ve dağı saklayan karanlığa ba-
kıyoruz.

Korku dağları bekler.
Korku?
Sonra bir şey oluyor. Hikmetini bilmediğim bir söz akıveriyor 

içimden. Sessizce ama köpüre köpüre öfke ile:
“Asıl, ÖLÜM DAĞLARI BEKLER!”
Hissedilene ait bir söz bu, düşünülene değil.
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Abdullah Ağar // Ölüm Dağları Bekler

“ÖLÜM DAĞLARI BEKLER!”
Ve susuyoruz tekrar, tekrar dalıp gidiyoruz karanlığa.

***

Bilir miydim o an; yıllar sonra, adı Attilâ İlhan olan bir “çınar”-
la tanışacağımı.

Bilir miydim o an; yazacağımı daha düşümde bile görmediğim 
Cudi kitabının adını, o çınarın Ölüm Dağları Bekler olsun isteye-
ceğini.

“Bak arkadaş, bu kitabın adı Ölüm Dağları Bekler olsun. Diğer 
adı da Cudi Dağı.”

Bakacaktım yüzüne; gözlerindeki bilgeliğe. İtiraz etmeye kalka-
caktım ya, vazgeçecektim sonra. Ondaki samimiyeti, sahiplenmeyi 
hissedince, gönlümdeki kabul edişe aklımı uydurup “Tamam üs-
tat...” diyecektim. “Adı Ölüm Dağları Bekler olsun.”

İşte bu kitabın adı böyle kondu.
Ruhu şad olsun. Kitabın önsözünü de yazacaktı ya, olmadı. O çı-

nar, kendisini bekleyen ölüme kavuştuğu için olmadı.
“Gün gelir Attilâ İlhan ölür” demiştin.
O zaman sana diyeceğim bir sözüm yoktu ya, şimdi öyle mi?
Attilâ İlhan’lar ölür mü? Ölmüş mü hiç?

Abdullah Ağar
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GİRİŞ

Gece 02.00: 17 Haziran
Gırıreşti Tepe’ye Doğru, Bestler

Gece karanlık, soğuk ve derin. Aslında hava soğuk değil. Ama 
bu gece dağda başka bir soğukluk var. Hüzünlü bir soğuk. Görev 
havanın kararmasıyla başladı. Yürümekten oluşan ter lekeleri, ha-
ritalarını çoktan çizdi. Oysa giysiler tertemizdi. En azından askerin 
yıkamayı becerebildiği kadar. Sonuçta buralarda çamaşır makinesi 
yoktu. Naylon leğen ya da deterjan gibi şeyler de bulunmazdı. En 
fazla 200 gramlık asker sabunları.

Karanlığın sessiz derinliğindeki engebesi, çukuru ve kayalığı 
bol, boğuşulmakta olan dağlar, en uçta yürüyen askerlerin pusu-
la, harita, sezgi ve tecrübelerine ifrit eden alaylı bir çalım atınca, 
koskoca bir operasyon kolu yönünü kaybetti. Sonra da kaybol-
manın, gecikmenin, yorgunluğun hırsı, ıstırap olup gönülleri 
sardı. Çok önemli saatler ve atılan on binlerce adım boşa gitti. 
Artık gece, zor geçen bir zamanı ve dağa yapılan bu saplanış bit-
meden “güneş doğmasın isteyen” komandoların karanlıkta sak-
lanma arzusunu anlatıyor. Dağlar bu gönül haline yabancı değil. 
Girilen ters bir arazinin, çıkılamayan bataklığa dönüştüğü bura-
larda çok olur. Askerin bununla boğuşup durması ise, kendince 
bir çilesidir.

Timler saatlerdir yürüyor. Operasyon kolundaki askerler artık 
yay kadar gergin. Endişeler içinde bunalmışlar. Hatta fazlasıyla 
yorgun, umarsız kızgın ve sancılılar. Bu, dağa özgü bir öfke demek, 
dahası hayata tersinden ortak bir ruhla sarılmak demek.
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Abdullah Ağar // Ölüm Dağları Bekler

Kolun bu öfkesi kadar, ortak bir aklı da var. Bu akıl, her sefe-
rinde olduğu gibi, gitmek için aradığı yolu, harcadığı emeğin kar-
şılığında bulmak istiyor. Ancak bu gece, bu sefer, bu boğuşmada, 
aklın bu dediği bir türlü olmuyor.

Sonra kol, kendini bu kaybolmuşluktan kurtarıyor. Daha hızlı 
ve daha kolay ilerliyor. Akıp giden zaman ve gidilemeyen mesafe 
ise artık geri gelmeyecek. Dahası, görevi başarmak adına, canları-
na ait riskleri artıran emniyete dair ilkeleri dahi fazlasıyla sündür-
meye bakıyorlar. Bundan sonrası sıkı bir mücadele, sıkı bir çıkış ve 
endişeli bir ilerleyiş. Atılan hızlı adımlar, alınıp verilen hızlı soluk-
lar, Güneydoğu’ya özgü göze alınan riskler.

Çalılığın İçinde Bir Karaltı Görüyor

Hedeften bir önceki tepeye sonunda çıkıldı. Daha doğrusu el 
atıldı. Asıl hedef ise Gırıreşti Tepe. Oraya, adı Kılıç olan bu tepe-
nin üzerinden gidilecek. Ama önce burası kontrol altına alınmalı. 
Tepede kendilerini huzursuz eden hissedişlerle karanlığı dinliyor-
lar. Dağların askerleri bu duyguyu biliyor. O yüzden şimdi adımlar 
daha dikkatli atılıyor. Hızlı hızlı tepede çoğalınıyor, böylelikle ya-
vaş yavaş tepe ele geçiyor.

Kurtoğlu Üsteğmen timinin en ucunda. Bir yanlış olsun istemi-
yor. Kılıç Tepe’nin tehlikeli, hem de ne denli tehlikeli olabileceğini 
çok iyi biliyor. Çalılıkların, meşelerin arasında, yavaş yavaş, sessiz 
sessiz ilerliyor. Tim komutanı en önde yürür mü? Aslında yürüme-
mesi gerekir. Ama!

Kurtoğlu dağda yaşadıkça, çatıştıkça, gereken zamanda ve yer-
de, timinin en önünde olması gerektiğini hissetti. O da, “komutan 
olmak, askerine komutan gibi komutanlık yapmak için” askerinin 
en önünde olmayı, dağda, dağdan öğrenenlerden biri.

G-3’ünün el kundağını, şarjörüne yakın yerden, sol eliyle kav-
ramış. Sağ elinin işaretparmağı, tetiğin üzerinde. Namlu hafif çap-
razdan yeri gösteriyor. Silah bedenin salınmasına ayak uydurmuş, 
doğal olmayacak her sürece hazır, kımıldanıp duruyor.


