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Diyarbakır'da şehit düştü,
Polis memuru Ahmet Alp TAŞDEMİR.
İzmir Selçuk'ta imam olan babasına, 
Namazdan önce verildi haber.
Baba olmak hiç de kolay değildir.
Baba olmak evlat acısına katlanmaktır.
Baba olmak hakka kayıtsız şartsız,
Teslim olmaktır.

Ben şehit babasıyım.
Bununla şeref duyuyorum.
Milletimin her daim duacısıyım.
Ezan susmasın bu toprağın üstünde.
Bayrak dalgalansın ilelebet.
Yenilecek düşman elbet!
Yenilecek düşman, evet.
Can parçamın şehadet haberini 
Namaz öncesi getirdiler
Cuma'ydı.
Aslan parçası evladını vatana kurban eden
Şehit babasıyım.
Kalp yarası nedir çok iyi bilirim.
Ocağa düşen ateş nedir, onu da çok iyi bilirim.
Ölsem de düşmana göstermem yaramı!
Kanasa da yüreğim oluk oluk,
Pamuk basar, tampon eder durdururum o kanı!
İbrahim'im ben bugün,
Rabbe kınalı kuzumu sundum.
Ezan ve bayrak içindir canımız
Derdimiz çoktur amma
Şikayetimiz hiç yoktur.
Evladımın doğumuyla ve şehadetiyle,
İki kez şerefyab olduk bu dünyada.
Rabbim zeval vermesin bu millete.
Vatanımız sağ olsun.
Canımız feda olsun vatana.

Siyonist'le mücadele etti aslanım;
Kafir'le, Haçlıyla...
Bu yüzden şehidimle şeref duyuyorum.
Şurama, sol yanıma, taş basarım da sesim çıkmaz.
Peygambere komşu eyledim oğlumu.
Rabbimin hükmüne boynumu eğdim.
Sevindirir miyim hiç düşmanı?
Mutlu eder miyim haini?
Mamur eder miyim viranı?
Ben şehit babasıyım.
Gaslini ellerimle yaptım gülümün.
Peygamber kokusu sarmıştı her yanını.
Gözyaşlarımla yıkadım.
Gül yaprağıyla kefenledim.

Bir baba düşünün ki, şehit düşen oğlunu yıkasın, kefenlesin,
Ve biriciğinin cenaze namazını kıldırsın.
Bir baba düşünün ki; böylesi vakarlı bir duruş sergilesin.
Rabbim razı olsun senden ey eli öpülesi baba!
Bu ezan susmayacak, bu bayrak inmeyecek. 
Çünkü evladını vatana; 
Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i kurban etmesi gibi 
Feda edecek İbrahim gönüllü ve ruhlu babalar var. 
Bu ülke sizin gibi değerli babaların, 
Ve onların yetiştirmiş olduğu vatan sevdalısı şehitlerin,
Aziz hatırasına binaen ayakta durmaktadır.
Baba şefkattir, yeri geldi mi sonsuz bir metanettir.
Kan ağlasa da içi takdiri ilahiye ve kadere razıdır.
Vicdanlıdır, hakikatlidir.
Babalar yalnızken ağlar hıçkıra hıçkıra.
Kalabalıkken içleri yanar çıra çıra...
Diyarbakır'da şehit düştü
Polis memuru Ahmet Alp TAŞDEMİR.
Gökte bir yıldız kaydı,
Kalbine değdi tüm Türkiye'nin.

Kınalı Kuzu

Gürhan GÜRSES


