Dünyanın Gelmiş Geçmiş En İyi Keskin Nişancısı : Beyaz Ölüm
Lakaplı Simo Hayha
Kızıl Ordu tarafından Beyaz Ölüm lakabıyla anılan Fin keskin nişancı Simon Hayha'nın
yaşamından bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Tartışmasız dünyanın en iyi keskin
nişancısı Simon Hayha idi ve kendisi Finlandiyalıdır.
Aslen kendisi bir çiftçi olan Simo Hayha , 1939-1940 yılları arasında Finlandiya'yı işgal
eden Rus ordusuna karşı savaşmıştır. Elinde bir adet 1928 model Mosin Nagant tüfek
olmasına rağmen dokuz ay içerisinde tam 705 Rus askerini öldürmüştür ve kendisi de 1
nisan 2002 tarihinde 96 yaşında vefat etmiştir.

Simo Hayha'nın asıl hayranlık uyandıran tarafı öldürdüğü Rus askerlerinin çokluğundan
öte, bu askerleri hangi şartlarda ve nasıl öldürdüğüdür. Ruslar ülkesini işgal ettiklerinde
sadece basit bir çiftçi olan Simo Hayha, daha önce orduda zorunlu olarak bir yıl hizmet
vermiştir. Askerliğe dair daha önceden bir deneyimi veya alakalı bir işi olmamıştır. Rus
işgalinden sonra ülkesine nasıl yardımı olur diye düşünürken, bu işin en iyi yönteminin
birkaç kutu yiyecek ve eski tüfeği ile yakındaki bir ormana girerek, gelip geçen Rusları
vurmak olduğuna karar verir ve en ateşli çatışmaları -20 ile -40 derecelik soğukluktaki bu
ormanda gerçekleşir. En çok kullandığı pusu noktası ise içi boşalmış ağaç kütükleridir.
Bütün gün boyunca hiçbir yere ayrılmadan ve sabırla Rus askerlerini bu ağaç kovuklarının
içinde beklerdi.

Rus ordusu, düzinelerce askerlerinin ormanda tarzan misali gezinen bir adam tarafından
vurulduğunu öğrenince doğal olarak korkuya kapılmışlardı. Bu sırada Simo Hayha, beyaz
ölüm lakabını çoktan almıştır. Bu tehditten biran önce kurtulmak isteyen Rus ordusu,
hemen özel bir birliği ormana göndererek bu sorunu ortadan kaldırmak
istemişlerdir.Fakat gönderilen askerlerin hepsinin vurulduğu öğrenildiğinde daha ciddi
olmaya karar vermişler ve anti-sniper timi oluşturmuşlardır. Bu timinde hepsini öldüren
Simo Hayha, yüz gün içerisinde tüfeğiyle 542 askeri, baba yadigarı smg ile de 150
civarlarında Rus askerini öldürmüştür. Simo Hayha''nın 705 civarında leşi olduğu tahmin
edilmektedir. Artık keskin nişancıdan iyice bıkan Ruslar, saklanabileceğini tahmin ettiği
yerleri, top atışına tutmuşlardır. (top atışlarıyla adamı öldürmek istediklerine göre ne
kadar çaresiz olduklarını siz düşünün). Top atışlarının sebebi ise artık hiçbir asker bu
adamın yakınlarına gitmek istememektedir. Yapılan top atışları sonucunda Ruslar keskin
nişancıyı gerçekten de vurmayı başarmışlar. Vücuduna isabet eden bir şarapnel montunu
delmiş ama kalıcı bir hasar bırakmamıştır.

En son, bir Rus askeri tarafından suratından vurularak bilincini kaybetmiş ve beyaz ölüm
efsanesi bitmiştir. Savaşın son gününde bilincini geri kazanmıştır ve sonrasında da uzun
bir hayat yaşamıştır. Simo Hayha kafasını fazla kaldırmak zorunda kaldığından ve dürbün
lensinin parlama yaparak yerini belli etmesinden dolayı dürbünlü tüfekleri pek tercih
etmemekteydi.
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