
İran ve islam korgenerali; İran İslam Devrim Muhafızları 

Birliği Kudüs Gücü Komutanı şehit kasım süleymaninin 

kızına hayat felsefesi,cihat ve dünyadaki mazlumları ve 

korkmuş çocukları korumak için olan şehadet arzusuyla 

ilgili yazdığı mektup. 

Bismillâhirrahmânirrahîm 

Aceba bu benim son yolculuğum mu yoksa kaderim başka 

birşey mi, ki her neyse o razıysa bende razıyım.bu 

yolculukta sana yazıyorum ki bensizliğin özleminde senin 

için hatıra olsun.belki de içinde işine yarar bir şey 

bulursun. 

Her yolculuğa çıktığımda sizi bir daha göremeyeceğim 

gibi hissediyorum.yol boyunca sevgi dolu yüzlerinizi teker 

teker gözlerimin önünde canlandırdım ve defalarca sizi 

hatırlayarak  gözyaşı damlaları akıttım.sizi özledim. sizi 

allah'a emanet ettim.sevgimi göstermeye az fırsat 

bulmama ve sizlere içimdeki sevgimi sunamama rağmen 

,sevgili kizim hiç birinin ayna da kendini görüp,kendi 

gözlerine sizi seviyorum dediğini gördün mü,nadiren olur 

ancak gözleri onlar için en değerlileridir,siz benim 

gözlerimsiniz.dile getireyim ya getirmeyeyim siz benim 

canımsınız. Yirmi yıldan fazla bir süredir sizi hep 



endişelendiriyorum ve allah’ın takdiriyle bu can son 

bulmadı ve siz hep kabuslar gördünüz.kızım bu dünyada 

her ne kadar sizi daha az endişelendirmek için başka bir 

işi yapabilmeyi düşünmüş ve düşünüyor olsam da 

yapamadığımı gördüm ve bu benim militarizme olan 

ilgimden dolayı değildi ve değil.mesleğim için de değildi 

ve olmayacakda.birinin zoruyla ya ısrarıyla değildi ve 

değil.hayır kızım ben sizi asla mesleğim,sorumluluklarım, 

birinin ısrarı ya da zorlaması yüzünden bir saniye bile 

endişelendirmem.hele ki sizi silip ya da  ağlatmam. 

Ben gördüm ki herkes bu dünyada kendine bir yol seçmiş 

biri bilim öğreniyor biri bilim öğretiyor.biri ticaret yapıyor 

biri çiftçilik yapıyor ve milyonlarca yol  ya da daha 

doğrusu her insan sayısı kadar bir yol var demem.herkes 

kendine bir yol seçmiş.ben hangi yolu seçeceğimi 

gördüm.kendimle düşündüm ve birkaç konuyu gözden 

geçirdim ve ilk olarak kendimden bu yolun ne kadar uzun 

olduğunu ve sonunun neresi,fırsatım ne kadar olduğunu 

ve esasen benim hedefimin ne olduğunu sordum.gördüm 

ki ben geçiciyim ve herkes geçici.bir kaç gün kalıp 

gidiyorlar.bazıları bir kaç yıl bazıları on yıl ancak az kişi 

yüz yıla varıyor.ancak herkes gidiyor ve herkes 



geçici.gördüm ki eğer ticaret yaparsam sonu bir miktar 

cilalanmış sikke ve birkaç araba ve evden ibaret.ancak 

onların benim kaderimde hiç bir etkisi yok,sizin için 

yaşamayı düşündüm ancak gördüm ki benim için çok 

önemli ve değerlisiniz öyle ki eğer size üzüntü gelirse tüm 

vücudumu dert kaplar.eğer bir sorun yaşarsanız ben 

kendimi ateş alevlerinin içinde görüyorum.eğer beni bir 

gün terk ederseniz vücudumdaki tüm eklemler 

birbirinden ayrılır.ancak bu korku ve endişelerimi nasıl 

çözeceğimi gördüm.gördüm ki benim öyle birine 

bağlanmam gerek ki bu derdime bir çare kılsın ve o 

allah’tan başkası değildi.siz benim canımın çiçeklerisiniz ki 

değeriniz ve hazineniz servet ve kudretle 

korunamaz.yoksa zenginler ve güçlüler ölmeyi 

önlemeliler ve ya mal ve güçleri ölümcül hastalıkları ve 

hasta döşeğine düşmelerini engellemeli.ben allah’ı  ve 

onun yolunu seçtim. 

İlk kez Bu cümleye itiraf ediyorum ki; asla askeri kuvvet 

olmayı istemezdim, asla askeri derece almaktan 

hoşlanmazdım.ben şehit muhafızı besicinin pak ağızından 

dökülen güzel kasım kelemesini hiç bir makama tercih 

etmem.lakapsız kasım olmayı severdim ve seviyorum.bu 



yüzden mezar taşıma sadece asker kasım yazmanızı 

vasiyet ettim,tabi kasim süleymani  dadeğil o da abartı 

olur Ve çıkış yükümü ağırlatır. 

Sevgili kızım allah’tan vücudumdaki tüm arterleri ve tüm 

kılcal damarlarımı aşkıyla  doludrmasını istedim. 

vücudumu aşkıyla taşırsın, bu yolu insan öldürmek için 

seçmedim.biliyorsun ben tavuğun başının kesilişini 

görmeye bile kadir değilim.ben eğer silah elime aldıysam 

insan öldürmek için değil insan öldürenlerin önünde 

durabilmek içindir.kendimi tehlikede olan tüm 

müslümanların kapısındaki asker olarak görüyorum. Ve 

istiyorum ki allah bana bu gücü versin ki düunyadaki tüm 

mazlumları koruyayım.canımı aziz islam için vermek değil 

çünkü ona layık değil,mazlum şii için değil çünkü ona 

değmem,hayır hayır belki de o kimsesiz ürkmüş hiç bir 

sığnağı olmayan çocuk için,çocuğunu barına basmiş 

korkan kadın için ve arkasında kandan çizgi oluşturarak 

kaçan ve takip edilen o avare için savaşıyorum. 

Sevgili kızım ben başkaları huzurla uyusun diye uyumayan 

ve uyumaması gereken bir orduya aitim.bırak benim 

huzurum başka insanların huzuru için feda olsun ve onlar 

uyusunlar.sevgili kızım siz benim evimde emniyette ve 



haysiyetle ve gururla yaşıyorsunuz.o kimsesiz,feryadı 

duyulmayan kızı ne yapayım ve o hiç birşeyi olmayan 

kimsesiz ağlayan çocuğu ne yapayım o zaman siz beni 

kendi adağınız edip onlara bırakın.bırakın 

gideyim,gideyim ve gideyim.nasıl kalabilirim ki,tüm 

kafilem gitmiş ve ben geride kalmışım. 

Kızım çok yorgunum.otuz yıl oldu uyumadım ancak artık 

uyumak istemiyorum.ben gözlerime tuz döküyorum ki 

kirpiklerim kapanmaya cesaret edemesin ta ki benim 

gaflet anımda o kimsesiz çocuğun başini kesmesinler.o 

korkan kızın sen olduğunu, nerces olduğunu,zeyneb 

olduğunu ve mezbah’ta uzatılıp başı kesilmekte olan o 

ergenin ve gencin hussein ve rizam olduğunu 

düşündüğüm zaman,benden ne bekliyorsun?seyirci mi 

kalayım,umursamayayım mi,tacir mi olayım?hayır ben 

böyle yaşayamam. 
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