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SUNUŞ

“Jandarma; her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyet’e aşk
ve sadakatle bağlı tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir

kanun ordusudur.”
– Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bu bir kahramanlık hikâyesi değildir. Bu kitap, her şeyden 
önce “insan” unsurunu ön planda tutarak kaleme alınmıştır. 
Meslek hayatım boyunca yaptığım dört şark görevinden yalnız-
ca birinci görev yerim olan Muş’ta yaşadığım olaylarla birlikte 
çocukluğumdan kesitlerle yirmi yedi yıllık hizmet ve çilelerle 
dolu mücadelemi zihnimin ve kalbimin süzgecinden geçirerek 
kalemim yettiğince siz okuyucuyla buluşturmaya çalıştım. Te-
rör olaylarının zirve yaptığı 90’lı yılları yirmili yaşlarının başın-
da yaşayan toy bir astsubayın gözlemini tüm insani duyguları 
eşliğinde, yaşanılan zorlukları ise bütün çıplaklığıyla aktarmaya 
gayret gösterdim.

Bozkırın ortasında sıradan bir köyde, çiftçi bir baba ve oku-
ma yazma bilmeyen bir annenin çocuğu olarak hayata gözleri-
mi açtıktan sonra çocukluğum boyunca okuma yazma hevesiy-
le birlikte şiddetle asker olma istenci barındırıyordum. Çocuk 
yaşta adım attığım askerlik hayatımda yirmi bir yaşına geldi-
ğimde kendimi Muş Jandarma A Timi’nde terörle mücadelenin 
tam da göbeğinde bulmuştum.
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Üzerinde yaşadığımız cennet topraklar binlerce yıldır savaş-
lara, çatışmalara ve yüzlerce isyana şahitlik etmiştir. 15 Ağustos 
1984 tarihinde Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerinde 
başlayan PKK terör örgütünün silahlı terör olayları karşısında 
devletin güvenlik sistemleri çok yetersiz kalmış, karşı tedbir 
geliştirilmekte gecikilmiştir ne yazık ki. 1990’lı yıllara geldiği-
mizde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde hemen 
hemen her gün meydana gelen terör olayları neticesinde bazı 
günler onlarca şehit veriyorduk. Dönemin yetersiz ulaşım, ileti-
şim, lojistik ve teknoloji şartlarına rağmen bölgede görev yapan 
tüm güvenlik kuvvetlerinin insanüstü gayretleriyle canı pahası-
na yaptığı mücadele sonucunda 90’lı yılların sonuna doğru terör 
örgütünün eylemlerinin en alt düzeye indirilmesi başarılmıştır. 
Yaklaşık kırk yıldır PKK terör örgütüne karşı verilen mücadele; 
sayısız kahramanlıklar, acılar ve gözyaşlarıyla doludur. Binlerce 
şehit ve gazimizin olduğu bu dönem, ilerleyen yıllar içerisinde 
birçok kişi tarafından unutulmuş, maalesef ki yeni nesillere doğ-
ru bir şekilde aktarılamamıştır.

Günümüzün şartları içerisinde her türlü bilgiye ulaşmak 
bu denli kolaylaşmışken aynı zamanda müthiş bir bilgi kir-
liliğinin de hâkim olduğu bu bilişim çağında, doğru bilgiye 
ulaşabilmek ne yazık ki pek mümkün olmamaktadır. Bu dö-
neme ait yazılan yazıların bir kısmı dönemin gerçekliklerini 
yansıtsa da ne yazık ki büyük kısmı olaylara bizzat şahitlik 
etmeyen kişiler tarafından haricen edinilen bilgilerle kaleme 
alınmıştır. Botu toprağa değmemiş, üzerinden mermi geçme-
miş, soğuğu iliklerinde hissetmemiş üstelik güle oynaya gö-
reve gittiği arkadaşının naaşıyla birlikte gözyaşları içerisinde 
geri dönmek zorunda kalmamış pek çok kişinin anlatımına 
şahit oldukça onların değil de bu tür olayları bizzat yaşa-
yanların aktarımının çok daha doğru olacağını düşündüm. 
Bunun gibi nedenlerle birlikte bu kitabı kaleme alışımdaki 
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önemli gerekçelerden birisi de unutulup giden bu gerçekleri 
yeni nesle aktarmak, tüm güvenlik görevlilerinin zor şartlar-
da canı pahasına verdiği mücadeleyi unutturmayarak kalıcı 
hale getirmek olmuştur.

Kitapta bahsi geçen döneme ait genel terör olayları değerlen-
dirmelerine ilişkin verilen bilgilerin tamamı açık kaynak bilgi-
leridir. Kitapta hiçbir şekilde kişi ve kurumları eleştirme kastım 
olmamış, dönem içinde yaşanan olayları, yoklukları, çileleri, 
mücadeleleri bire bir yaşayan bütün sıfatlarımdan öte her şey-
den önce “insan” olan; yeri geldiğinde ağlayan, korkan, üzülen, 
soğuktan tir tir titreyen, kimi zaman mutlu olan ve gururlanan 
birinin gözünden aktardım tüm yazdıklarımı. Bununla birlikte 
kitabın yazımı yaklaşık üç yıl sürdü, bu süreçte olayların tanık-
ları ile uzun uzun sohbetler yaparak otuz yıl önce yaşananların 
birçoğunu yeni baştan, çoğu zaman gözyaşlarıyla, günü gününe 
hatta saati saatine tekrar tekrar yaşadım.

Kitapta ismi geçen tüm şehitlerimizin aileleriyle görüşüle-
rek gerçek isimlerinin kitapta yer alması konusunda onayları 
alınmış, şehitlerimizin isminin dışındaki tüm isimler ise kişi-
lik haklarına saygı ve emniyet gereğince değiştirilmiştir. Yine 
aynı şekilde güvenlik maksadıyla bazı olayların zaman ve 
mekânlarında bilinçli olarak küçük değişikliklere gidilmiştir.

Kitapta bahsi geçen ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan tüm 
olaylar hakkında adli ve idari işlemler olay zamanında ilgili 
makamlar tarafından yapılmıştır. Konu ile ilgili tüm evrakla-
rın ise ilgili resmi makamların arşivlerinde yer aldığı tarafım-
ca değerlendirilmektedir. İfa edilen görevler, yapılan eğitimler 
ile kuruluş ve teşkilat yapısı, silah araç gereç sayısı gibi bilgiler, 
olayların yaşandığı dönemi kapsamakta olup verilen bilgilerin 
tamamı güncelliğini yitirdiğinden herhangi bir emniyet zaafı 
yaratmamaktadır. Bu husus güvenlik kastıyla birinci öncelik 
olarak kabul edilmiştir.
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Jandarma teşkilatı, yurdun en ücra köşelerinde emniyet 
ve asayişin temini görevini büyük bir fedakârlıkla yerine ge-
tirirken süregelen terör olaylarına karşı yıllar boyunca büyük 
fedakârlıklar ve sayısız kahramanlık destanları ile üstün bir ba-
şarı örneği göstermiştir. Bu süreç içinde emek veren, ter döken, 
kan akıtan, en önemlisi can veren erinden generaline tüm jan-
darma personelinin ve güvenlik kuvvetlerimizin isimsiz kahra-
manlarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum.
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YARBAY ŞEFİK ÜNAL’IN

TERÖRLE MÜCADELE ANILARI

Yarbay Şefik Ünal’ın askerlik anıları ta 1980’lere, onun 
gençlik yıllarına; Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu’na gir-
diği günlere uzanır. O yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
illerimizde PKK terör örgütünün kanlı eylemleri olanca hızıyla 
devam etmektedir. Şefik Ünal’ın A Tipi Özel Tim eğitimi alarak 
mezun olduğu 1990’lı yılların başlarına kadar güvenlik güçleri-
miz altı yüzün üzerinde evladını şehit vermiştir.

1992 yılı Temmuz ayında Özel Harekâtçı askerimiz Şefik Ünal, 
Muş İl Jandarma Alay Komutanlığı’na tayin edilir. 32 saat süren 
endişeli bir tren yolculuğu başlamıştır. Elazığ-Muş arasında 
yollar güvensiz ve tehlikelidir. O yıllarda köylere, karakollara, 
yolcu trenlerine, otobüslere baskınlar yapılırdı; suçsuz, silahsız 
insanlarımız acımasızca katledildiler. Tren Palu’ya yaklaştıkça 
yolcuların endişesi gözlerinden okunuyordu. Genç askerimizi 
kahreden, bir hançer gibi yüreğine işleyen işte bu çaresizlikti, 
endişeli bakışlara yansıyan bu korkuydu.

O gün Muş’a giden o tren, tarih boyunca özgür yaşamış, 
çaresiz kalmamış, tutsak olmamış bir milletin yürekli askeri-
ni taşımaktadır. Şefik Ünal, Nevşehir’in Karasenir kasabasın-
da doğmuş, bu memlekete altı çocuk vermiş Fadime’nin küçük 
oğlu, kara kuzusudur. Oğlunu asker ocağına teslim eden babası 
Bayram Ünal, güzel günlerin geleceğine inanmaktadır. Sevgili 
eşi Elif, annesine emanettir. Sevenlerinden helallik alan askeri-
miz, onların hayırduasıyla huzurludur, güçlüdür; artık gözünü 
budaktan sakınmaz.
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Aziz ülkemizin yollarına pusu kuran, okuluna, karakolu-
na saldıran hain eller, bir gün en umulmadık zamanda Şefik 
Ünal’ın A Timi Özel Harekât savaşçılarını, o yiğit askerleri kar-
şılarında bulacaklar. Onlar Muş’ta, Diyarbakır’da, Malazgirt’te, 
Palu’da, Genç’te, Bingöl’de; dağlarda, vadilerde, derin dehlizler-
de, coşkun sularda ateş kusan silahlarıyla kutsal vatan toprakla-
rını savunmaya her an hazırdırlar.

A Timi savaşçıları görünmezdir. Kırsallarda, vadilerde, yıl-
dızların altında gözler açık, eller tetikte uyurlar. Bu gece Muş 
Ovası ayaza çekmiş, bıçak gibi esen dondurucu rüzgâr eli yüzü 
yakmaktadır. Şefik Ünal siperinde ve sessiz, gökyüzünde kay-
naşan yıldızlara dalmış. Gözü uzak bir yıldızın yitti yitecek cı-
lız ışığına kilitlenmiş. Hayallerinde sevenlerin özleyişi; buğulu 
gözlerinde Elif Hanım’ın kucağına verdiği oğlunun gülücükleri, 
dayanılmaz şirinliği vardır. Duyguları yıldızların altında ayyu-
ka varmış, yüreği göz göz olmuş, dokunsalar ağlayacak.

Şefik Ünal: “Üşüyor musun?” diye sordu Mirza’ya.
Mirza on sekizinde delikanlı. Çocuk yaşında kandırılmış, 

ihaneti görmüş, terör örgütü gençliğini, hayallerini çalmış. Bu 
nedenle itirafçı olmuş, A Timi’nin merhametine sığınmıştır. 
Gece soğuktu ve Mirza üşüyordu.

Yandaki siperde çevreyi gözetleyen Ferhat, parkasının muf-
lonunu söküp üzerinde vücudunun sıcaklığıyla Mirza’ya uzattı. 
Ayıboğan’nın merhameti Mirza’nın sadece bedenini değil yüre-
ğini de ısıtmıştı.

Şefik Ünal, sırt çantasından pançosu ile günlük kumanyası-
nı çıkardı. Pançosunu Mirza’ya verdi. Anadolu’nun helal ekme-
ğini de kardeşçe bölüştüler.

Dağın arkasında ince kollarıyla üç günlük hilal göründü. Bu 
gece Muş Ovası hilalin solgun aydınlığında sarılara büründü, 
uçtan uca masalımsı.

Hüseyin Dallı



İkincisi yok; hayatın, hayalin, aynadakinin...
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TEŞEKKÜR

Kaleme aldığım yazılarımı kitaplaştırma fikrini sunan
oğlum Av. Türker Ünal’a

Yazım sürecinde gece gündüz demeden emek verip
aynı zamanda da kitabın editörlüğünü üstlenen

Edebiyat Öğretmeni Göksu Orman’a

Engin tecrübelerini bizden esirgemeyen öğretmen ve
yazar sevgili Hüseyin Dallı’ya

Katkılarından dolayı Dr. Tansel İşkol’a

Yaşadığım olayları detaylandırmak adına müşterek anılarımızı 
defalarca yâd edip bilgi aldığım tüm silah arkadaşlarıma

Muş’ta görev yaptığımız süre boyunca bizleri bağrına basıp
her daim yanımızda olan korucular başta olmak

üzere tüm Muş halkına

Mensubu olmaktan gurur duyduğum jandarma teşkilatıma

Milletime ve devletime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.



Hayat üç kısa nefes, üç küçük adımdan ibaret:

doğum, yaşam ve ölüm. Sen yoksun diye hiçbir yıldız 

sönmeyecek, tek bir çiçek dahi açmaktan vazgeçmeyecek. 

Milyarlarca yıl daha nice yazlar gelip kışlar geçecek...


