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Annem ve babam evleneli çok 
olmamıştı ki ben dünyaya geldim. 
Çok güzel bir yuvamız, huzurlu bir 
ailemiz vardı. Babam benim okula 
gidip başarılı olmamı, derslerime iyi 
çalışmamı canı gönülden isterdi. 
Çok geçmeden babamın bu isteğini 
yerine getirdim.  

Ben henüz daha fazla büyümemiştim ki babam Hz. 
Zeyneb’in türbesini savunmak için cepheye savaşmaya 
gitti. Ve bu güzel görev sırasında şehit oldu. Babam şehit 
olduktan sonra annem ve ben bir başımıza kaldık. Ben 
daha fazla sorumluluk hissetmeye başladım. Artık daha 
fazla çalışmalı, daha akıllı olmalı ve babamın istediği gibi 
iyi bir insan olmalıydım.  

Bir gün yine okuldan dönüyorum, havanın güneşli olması beni 
bisiklet sürmek için heveslendirdi. Önce biraz bisiklet sürdüm 
sonra da bize ekmek yapan anneme gidip yardım ettim. Anneme 
yardım ederken gözüme babamın resmi takıldı. Omzunda yeşil 
bir şalı vardı. Annem bana hep babamın hak ehli olduğunu, dine 
aşık olduğunu anlatırdı.  

Okula başladım ve derslerime iyi 
çalışarak başarılı oldum. Babam da çok 
sevinirdi bu duruma.  



 Annem babamın yeşil şalını sandıkta saklardı. Ne 
zaman babamı özlese o şala sarılırdı. Birden içimin ısındığını 
hissettim, aklıma babamın gülümsemesi gelmişti. Öyle güzel 
gülümsemesi vardı ki benim için onun tebessümü dünyanın en 
güzel yanıydı. Babamla ben birbirimize iki yoldaş gibiydik. Çok 
severdi beni de annemi de.  
 Annem işleri ile meşgul olunca koşarak gidip sandığı 
açtım. O güzel kokulu yeşil şalına sarıldım. Sanki babam 
yanımda gibiydi. Hayallere dalmıştım. Babamın yanımda 
olduğunu ve o şalı omuzlarıma attığını düşündüm, sonra da iki 
tane beyaz kanadı ile uçup gittiğini. Çünkü babam evimizden 
de uçup gitmişti.  
 
, 
 Bir gün uyuduğumda rüyamda babamı gördüm. 
Boynunda ki yeşil şalı omuzlarıma attı ve bana iki tane kanat 
verdi. Dedi ki şimdi güzel bir yolculuğa çıkacaksın ve bu 
yolculukta çok şey öğreneceksin oğlum.  



 
Onun bir yıldız gibi sade, 

parlak ve temiz 
olduğundan bahsetti. 

Bilal’in bu sözlerinden 
sonra onunla vedalaşıp 

yürümeye devam ettim. Bu 
sefer yeşil şalım ile 
Medine’ye ulaştım.  

.  

Heyecanlı ve meraklı gözlerle yolculuğu bekliyordum. O  sırada 
ezan sesi geldi kulağıma. Arkamı döndüğümde Kabe’nin üzerinde 

ezan okuyan Bilal’i gördüm. Nasıl da etkileyici bir sesi vardı. Yeşil 
şalımla beni görünce Bilal gülümsedi, gelip elini başıma koydu ve 

bana selam verdi.  

Sanki o sırada bir melek fısıldamıştı kulağıma namaz vakti geldi 
çabuk hazırlan diye. Ömrümün en güzel namazını Peygamber 

Efendimiz (s.a.a) ve Bilal ile kılmıştım. Namazın ardından 
Peygamber Efendimiz dua etti. 

Dua ederken Ebuzer ismini duydum. Ve Bilal kulağıma eğildi. 
Ebuzer’in Peygamber efendimizin dostu olduğunu söyledi.  



 
Ne kadar da güzel bir 
şehirdi Medine. Sanki 
uzaklardan bir yerden 
mersiye kokusu 
geliyordu. Bir sokakta 
siyah bayraklar vardı. 
Ve bir ev vardı uzaktan 
gördüğüm. O aldığım 
mersiye sesi bu evden 
geliyordu. Heyecanla 
yaklaştım ve gittim evin 
kapısını çaldım. 
Neredeyse benim 
yaşlarımda birisi açtı 
kapıyı. İsmi Hasan’mış. 
Henüz gözünde ki 
yaşları kurumamıştı. 
Sorum ne oldu diye, 
anne ve babasını bana 
anlattı. Annesi Fatıma 
babası ise Ali’ymiş.  

Annesini henüz çok yeni kaybetmiş. Tüm sokakta o yüzden 
siyah bayraklar asılıymış. Deryalar gibi engin bir yüreği vardı 
Hasan’ın. Sözleri ne kadar da güzeldi.  
 
Ona biraz babamı anlattım. Hz. Zeyneb’in türbesini korumak 
için savaştığını, güzel yüreğini, yeşil şalını, Ya Zeyneb yazılı 
bandanasını. O kadar güzel gülümsedi ki bana. Ben de o 
gülümseyince mutlu oldum.  
 
Medine’den yola çıkıp bu sefer sessiz ve kimselerin olmadığı 
bir yere doğru yürümeye başladım. Yeşil şalım yine yol 
arkadaşım ve yoldaşımdı.  



  Epey bir yol gittim yakıcı 
bir güneş altında, ter 
içinde. Artık o kadar 
yorulmuştum ki 
susuzluktan dudaklarım 
kupkuru olmuştu.  

  Büyük bir çöldü bu gittiğim. Uzaklarda bir yerde bir nehir 
vardı ama nehrin  diğer tarafı biraz karışık gibiydi. Su 
içmek için yine de yaklaştım nehire.  

 Bir hanımın sesi geliyordu. Ninni söylüyordu sanki.  

Usulca yaklaştım ne dediğini duymak için. ‘Güzel susuz 
evladım, lay lay Asgarım lay lay, senin için su getirdim, 
gülüm çiçeğim lay lay’ diyordu ninnisinde.  
 
 Birazcık daha yaklaşıp yanına adını sordum. Adının 
Rubab olduğunu söyledi. Ben bir yolculuğa çıktım 
dedim ama bu çölün neresi olduğunu bilemedim dedim. 
Yeşil şalıma baktı ve sonra burası Kerbela’dır dedi.  
 
  Birden aklıma annemin bana anlattığı Kerbela 
kahramanları geldi. Kerbela derdi annem şehitlerin 
efendisinin şehridir. İmam Hüseyin ise Allah’ın temiz 
dostu, üçüncü imamımız. Babamla ezaya da giderdik, 
Her muharrem ayı gelince bana bir yeşil şal bir de 
siyah gömlek alırdı.  



  Ben kendim de İmam Hüseyin aleyhisselamı kitaplardan 
okudum. Babam derdi ki evladım Hüseyini ol. İmam Hüseyin 
(a.s) din düşmanları ile savaşan kalbi temiz bir imamdı. 
Susadığım zaman selam olsun şehid İmam Hüseyin’e de diye 
tembihlemişti annem.  
 
  Ben Rubab hatuna da anlattım, babamın türbenin 
savunucularından olduğunu. Öyle güzel bir gülümseme belirdi 
ki suratında. Türbenin savunulduğunu öğrenmek bir nebze 
olsun içini rahatlatmıştı sanki. Eğilip nehirden biraz su içtim. 
Birden içimden Meşhed’e doğru gitmek geldi. Bende koyuldum 
yola.  



 
Biraz ilerledim ve 

İmam Rıza’nın 
kubbesini gördüm. 
Avlulardan teker 

teker geçtim, 
kubbeyi görünce içim 

sevinçle doldu. 
Babamın sözlerini 

hatırladım, diyordu 
ki babam bu türbede 

özgürce gezdikçe 
İmam’ı ve şehitlerini 

hatırla diye.   
  

Dinlediğim mersiyelerde mersiyehan derdi ki İmam Rıza (a.s) 
buyuruyormuş İmam Hüseyin’in Kerbela’sına istediğin zaman 

ağlayabilirsin diye.   



 İmam Humeyni deyince aklıma hep o 
duvarımızda asılı olan ve yüzünde tebessüm 
beliren fotoğrafı gelirdi. Ne kadar da güzel 
sözleri vardı, ne kadar da güzel hedefleri… 

Kitaplardan okurdum İmam Humeyni ve İnkılap 
hikayelerini. Annem derdi ki İmam bizlere 

inkılap ile bir hediye verdi. Tüm ülke dimdik 
durdu ve gece gündüz imanlı bir kalpte dua 

ettik güzel ülkemiz için.  
 

 Aklıma bunlar gelince iç çektim 
derinden. Keşke o günleri bende görseydim 

dedim. Yavaştan yola koyuldum yine haremden 
cepheye doğru.  



Yollar kumluydu  yolculukta, havada kül kokusu vardı.  
Başımı çevirdiğim her yerde de düşman askerleri. Sakince 
yürürken o sisli yolda  siper ve cepheleri gördükçe aklıma 
babam geldi. Uzaklardan birinin bana doğru yaklaştığını 

gördüm gülümseyerek. Yeşil şalımı gösterdi eli ile ne 
kadar da güzel dedi. Sonra nereden geldiğimi sordu bana, 

dedim tek başıma geldim buralara.  
 

Peki sen kimsin dedim ona, bende cephede askerim ismim 
Hüseyin Fehmide dedi. Tertemiz bir kalbi olduğu her 

halinden belliydi. İmanlı, korkusuz ve akıllı bir askerdi. 
Çok gençti ama düşmanlarımız ile çok iyi savaştı.  



Hüseyin Fehmide’den ayrıldıktan sonra yaşlı bir amca 
gördüm cephenin uzaklarında. Ona sordum neden burada 

oturuyorsun, kim için ağlıyorsun diye. Kalbinde hiç korkusu 
olmayan oğlum Kasım Süleymani için ağlıyorum dedi. O 

hepimizin oğluydu, hepimiz için savaşırdı dedi.  
 

Ansızın küçücük kalbimden sanki kanatlar çıktı ve güvercin 
gibi çırpmaya başladı. Öğrendiğim bu isim ile tekrar başka 

bir yola koyuldum.  



Hz. Zeyneb’in türbesiydi son durağım. Her yer savaştan duman 
olmuştu. Uzaklarda bir yerde babamı gördüm. Gelip bana sarıldı, 
sımsıkı öptü alnımdan. Sonra cepheye gidiş vakti dedi. Gitmeliyim 

oğlum çünkü düşmanlar var oldukça savaşlar hep devam edecek. Ve 
bizler gitmeliyiz ki haremler asla yalnız kalmasın. Babamdan 

ayrılmanın hüznü ile uykumdan uyandım. Hemen koşup rüyamda 
gördüklerimi anneme anlattım .    

Annem de babamı özlemişti buğulu oldu gözleri. Sonra bana sarıldı 
dedi ki Son Kurtarıcı İmam Mehdi (a.f) geldiğinde bu dünya çiçek 
bahçesine dönecek. Her yer yaşanabilir olacak ve onunla en güzel 

günler başlayacak.  
 

Derin bir iç çektim, keşke o geldiğinde bende onun 
yardımcılarından olsam, bu güzel ve yeşil şalımla babam gibi 

yanında olsam.  



  
Sevgili çocuklar sizlerde 
yeşil şalınızı  taktığınızı 
düşünün. İlk olarak hangi 

İmamımıza gitmek 
isterdiniz? Ona ne 

söylemek istersiniz ? 
Aşağıdaki mektuba 

yazabilirsiniz :) 

Gönderen:  

Alıcı:  





Eğer isterseniz anne ve babanızdan mektubunuzun 
resmini çekip bize göndermesini rica edebilirsiniz.  

 
0552 619 70 14 WhatpsApp numaramız :) 

/mektebimateryaller 


