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PERDEI
[Perdeaçılıncakenarısokağabakanbirodagörünür.Zekiye,Arnavutluğaözgüdüzgün
giysisiylemindereuzanmış,elindebirkitap,
önündebirmum.İslâm Beydesokaktagezinir.)
BirinciMeclis1
Zekiye(Kitabıyastığınüzerinebırafcarafc)—Ah!Nineciğim!2
Nineciğim!Gönlümeniçinbukadaryumuşaklıkverdin?Düşüncemi
niçinbukadaraçtın?Sendeşimdikızınıgörsenokuttuğunapişman
olurdun.Benim gönlüm öylebüyükbüyükduygularanasıldayansın?
Benim beynim öylegenişgenişdüşüncelerenasıltahammül
etsin?Yüreğim nekadarçarpıyor!Sankigöğsümüyerindenkoparacak
dadışarıfırlıyacak..Beynim nekadarsıkılıyor!Sankibaşımı
paralayacakdaçevreyedağılacak..Elleriniyüzünekapayarak)
Nineciğim!Nineciğim!Dâimababamıdüşünmekiçinaçlığın,
hazırladığındüşüncedebaşkası
geziyor!Dâimasenisevmekiçinterbiyeettiğin,büyüt
tüğün
gönüldebaşkasıhükmediyor!Senibabam okutmuş,onunyoluna
öldün.Benisenokuttun,yolunaölmekdeğil,öldüğüneağlamakbile
hatırımagelmiyor!Ah!Dâimao!
Gözümdeo!Hayâlimdeo!Aklımdao!O!O!O!Birkeresokakta
gördüm,keşkeyüzünebaktığım zamangönlümedüşenateşgözlerimi
eritey-di..Dahabirbakıştavücudumdanekadargücüm varsa
toplayıpdagözlerimibaşkayanaçevirmekistedim.Eyvah!Ne
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vücudumdagüçbuldum,negözlerimehükmüm geçti.Sankiömrümde
gördüğüm,işittiğim,okuduğum,düşündüğüm nekadargüzelşey
varsahepsibiryeretoplanmışda,birinsanyüzüolmuşkarşıma
gelmişidi.[Birazdüşündüktensonra)Hayatnegariphâlimiş!Birkaç
günönceyanımdabiriağlasa,gözününyaşıneşesindedökülüyor
sanırdım;bugünkulağımakahkahalarağıtseslerigibigeliyor!Birkaç
günöncegamlıgamlıbulutlardaşimşekçaktıkçabirigülüyorgibi
görünürdü,bugünyeniaçılmışgüllerdeçiğgörsem biriningözyaşı
dökülmüşsanıyorum!Birkaçgünönceyüzüm gülüyordu;sanki
herşeydebenimlebirliktegülüyordu!Bugüngönlüm ağlıyor;sanki
herşeydegönlümlebirlikteağlıyor!Genesabaholdu,genegözüme
birdakikauykugirmedi..[Mumlansöndürerek)Zavallımum!Acaba
bendeseningibiyanayanatükenipgidecekmiyim?Beşdakikacık
uyuyabilseydim,belkidüşümdegörürdüm deayaklarınakapanır,
gönlümünzehrinidökünceyekadardoyadoyaağlardım..Allahım!O
mektupneidi?Ateşleyazılsainsanınyüreğiniokadaryakmaz.Okudukçagözlerimden
sankiyüzüme,göğsümedoğrudamladamla
alevparçalannıtçıldı..Bilmem sütninem getirdiğizamannasıl
utancımdanyerleregeçmedim.İnsansevincindenölmüyor;ama
çıldıracak!Mektup«özünüişittiğim gibiondangeldiğinibildim.
Kendigelsebelkiutanırdım daokadarçırpınaraküzerine
koşmazdım.Gönüldekerametmivar1nedir?Kimizamangaibi2de
biliyor!Ah!Benim ozamanbaşkakimidüşündüğüm vardı?Hâlâkimi
düşündüğüm var?Mektupbabamdandagelseyineondansanmaz
mıydım?
Belkidünyayıbildim bilelibirkereyüzünügörmeyeözlem
duyduğum babamdangeldiğinekederederdim..Seviyorum,
sevmektenbirtürlükendimialamıyorum.Odabeniseviyor,sevdiği
mektubundayazılı..Kendiyazıcıylayazılı..elbetdegerçektir..Hayır!
Elbetdegerçektir.Allahokadargüzelbirvücuduniçindehainlik
saklamaza.[Birazdüşündüktensonra:)Kim bilir?Engüzelçiçeklerin
arasındayılanbulunuyor.Yârabbi!Yârabbi!İnsanınyüzügibigönlünü
demeydandayara-taydınneolurdu?
İkinciMeclisİslâm Bey,ZekiyeHanım
İslâm Bey[Penceredengirerek)—Bengönlümüortaya
çıkarabilirim.Neyapayım ki,içindekisırlaryinesanagörünmez.
Zekiye[İslâm Bey'igörünce,sonsuzderecedebirtelâşlayanına
koşmakister,amayinekendinitoplar.Birüzücübirsessizliktensonra,
kendikendisinesöylenerek,amasözünü
işittirerek)—YaşimdihergünAllah'tanölümümüistediğimde
hakkım yokmu?Birigördüysebananeder?
İslâm Bey—Kimseningörmekihtimâliyoktur.Bukadargünler,
bukadargecelerdirkendimigöstermemekiçintopraklarda
yuvarlanıyorum..Sabahaçılıyor,gözlerhâlâ
açılmayabaşlamadı.Gecebitiyor,uykudahayenibaşladı..her
geceburalarıdolaşıyorum,tecrübemegüven.
Zekiye[Memnunluğunugizleyerek,soğuksoğuk)—Sizidavet
edenmivardı?
İslâm Bey—Allahaşkınaelleriniyüzünetutma.Dünyayı(topu)
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birgüngördüm.Çünkü
banadünyadanamaçsensin.Birdahagörecekmiyim?Orasını
Allahbilir..Demindenbericasusgibipencereninaltındansözlerini
dinledim.[Zekiyegücenikliğinigösterir)Kabahatiminnekadarbüyükolduğunubilirim.Onu
biribanayapsa,benim gözümdekıyamete
kadaralçaklıktankurtulamazdı.[Zekiyeningücenikliğiartar)Haydut
gibipenceredenbirevegirdim.[Zekiye'ningücenikliğidahaartar)
Benim burayagirdiğim gibibiribizim evegirse,kanınıhelâlsayar
öldürürdüm.[Zekiyenintelâşıhepartmaktadır)Neyapayım ki,elimde
değil..Seniseviyorum..sendenayrılacağım..Bugünağzındanbeni
sevdiğiniişittim..Bugünsanavedaedeceğim..îş-tegönlünbenden
kaçınmakistedikçeayakla
rınbanadoğrugeliyor..Bende
kendimesahipolaydım elbetdekendimitutardım..El-lw:tdesenin
yarandaolsun,suçlayıcıolmamayaçalışırdım.Merhamet!Merhamet
ki,höylenurdandökülmüşvücudataştanyapılmışgönülyakışmaz.
Zekiye(Gönlüyledövüşürcesinebirtakım ttiâşveduraksamadan
sonra,kendikendisine)
—Bukadarzamandırölüm acısınadayanıyorum.Olmadı..
olmadı..yineolmadı.(İslam Bey'eseslenerek)İstediğinnedir?Ben
kendihâlimleuğraşıpduruyorum..Birdenbireperigibiönümeçıktın,
benikendimdenaldın.Uyursam,düşümdesen!Uyanırsam,hayâlimde
sen!İnsaniçindeolsam,gönlümdesen!Yalnızkalsam,karşımdasen!
Dâimasen!
I)âimâsen!Vücudumumuistersin?İşteesirinim.Canımımı
istersin?Aldakurtulayım.
İslâm Bey—Benigördüğünzamangözleriniçevirmekistemişsin.
.öylemimerhametsiz?
Bensenigördüğüm vakitgönlümdennehâllergeçtiğinibilir
misin?Gözkapaklarım birkereyumulupaçılıncayakadararadabütün
ömrüm kayboluyorsanıyordum..Allahabinşükürolsunki,sende
benim gibi,elindeolmaksızınseviyorsun.Gönlünsanaüstüngeliyor.
Senbenibirkeregördün.Bensenibirkeregördüm.İşte
gönlümüzikizyaratılmış,işteAllahsenibanabenisanavermiş..İşte
sencan,benvücut!Senaşk,bengönül!Sengüzellik,benaşk!Sen,
güneşgibi,yüzünebaktıkçagözlerimiyaşiçindebırakıyordun;ben,
gölgegibi,senin,yalnızseninayağınınaltındasürünüyorum!Biz
birbirimiz-
-29-
denburadaaynlırsak,ötedebirleşiriz..Bugünaynlırsakyarın
birleşiriz..Ayrı
görünürüz,yinebuluşuruz..Aynsanılırız,herzamanbiriz.Gel,yanımagel..Banabiryemin
etki,gerekayrılalım gerekaynlmıyalım;
dünyada,âhirette,bendenbaşkakimseyeyârolmayacaksın.
Zekiye[Kendinitutamayarak)—Vallahi..(Kendinitoplayarak,
utangaçbirsesle)Benkendikendimesöyleniyordum..sizgöründü-
nüz..ben..benbirşey..söylemedim.
Söyledim miyoksa?Nediyecektim?[Yinesoğukkanlılığını
kaybederek,sonsuzderecedehük-medicibirtavırla)Hem beni
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seviyorsun,hem niçinayrılacağız?
İslâm Bey.—Gideceğim.Çünkü..
Zekiye[Öfkeylesözünükeserek)—Zihnimdenbabamın,ninemin
sevgisiniçıkardım;kardeşiminmezarıgönlümdeidi,onuda(sen)
unutturdun.Şimdihayâlide,kendisigibi,karatopraklardayatıyor.
Mezarınıgörmedenhatırımagelmiyor.Neuykum kaldı,nekendime
sözgeçirebiliyorum..nebirşeydeisteğim kaldı,kendindenbaşka
gönlümdebirşeybırakmadın.Şimdidekendinielimdenalacaksın,
hem demüjdesinikendingetiri-yorsun.Kalbiniyaracaktm dabanabu
merhameti,buinsafımıgösterecektin?(Kendikendisineöfkeyle
söyleyipgezinerek)Sonundaneolacak?Obumemlekettengider,ben
debudünyadangiderim.Ömrümünhertadınıkaybettiktensonrakara
toprağınnesivar?
Birkaçdakikalıkcanacısındanmıkorkacağım?
-30-
İslâm BeyKendisinitutamayarakatıla)
—Gideceğim
ZekiyeYanınakoşupsözünükeserek)
—öncebeniöldür.
tslâm Beyİşitmemişgibi)—Gideceğim ZekiyeYinesözünü
keserek)—Sendeokadarerkeklikyoksa,benkendimiöldürürüm.
tslâm BeyBirısrarlıbirağırbaşlılıkla)
—Gideceğim..gideceğim..gideceğim..yolumacehennemin
ateşlerisaçılsayinegideceğim,göğsümeAzrail'inpençesidayansa
yinegideceğim,babamınmezarını
çiğnemekgerekseyinegideceğim,nineminvücuduayağımın
altındaezilecekolsayinegideceğim,gerçektenbenim içinöleceğini
bilsem yinegideceğim.
ZekiyeÖfkeylegezinerek,sesiişitilecektonda,kendikendisine)—Ah,inanmıyor!
Kendiiçinöleceğimeinanmıyor..belkiöldüğüm zamanda
inanmaz.Öfkeyleİslâm IUy'edönerek)Gideceksin..gideceksin..
niçingideceksin?
tslâm BeyAğırbaşlılıkla)—Kandilgecelerikabristanziyaretine
gidersina.
Zekiye(Öjkeyle)—Giderim..sonra?
tslâm Bey—Hiçbenim ocağımdanora-Inrdayataradam gördün
mü?Atalanmdankırkikişehitadıbilirim,rahatdöşeğindeölmüşbir
adam işitmedim.Anladına?Birm lam işitmedim..Devletsavaş
açmış.Düşmansınırdaşehitlerimizinkemiklerini,top-fHklannı
çiğnemeyeçalışıyor.Hiçnasılolurki.düşmanınsilâhıvatana
çevrilsinde,kar-
-31-
şısındaöncebenim göğsümübulmasın?Hiçnasılolurki,vatan
tehlikedebulunsunda,benevimderahatoturayım?Hiçnasılolurki,
devletyerindenoynasındabenmıhlanmışgibiburadakalayım?Hiç
nasılolurki,vatansevgisibugünherşeydenkutsalolsundaben
yalnızseninaşkınlauğraşayım?Hiçnasılolurki,dünyadaherşeyin
ilerlediğinibilipdururken,benbabamdan,atalarımdanaşağıkalayım?
Vatan!Vatan!Vatantehlikedediyorum..işitmiyormusun?BeniAllah
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yarattı,vatanbüyüttü.BeniAllahbesliyor,vataniçinbesliyor.Ben
anamınkarnındanvatanageldiğim vakitaçtım,vatankamımıdoyurdu.
.
Çıplaktım,vatansayesindegiyindim.Vatanımınnimeti
kemiklerimdeduruyor.Vücudum vatanıntoprağından,nefesim vatanın
havasından..Vatanımınuğrundaölmeyeceksem,yabenniçin
doğdum?Benadam değilmiyim?Görevim yokmu?Vatanımı
sevmeyeyim mi?Ah,vatanınısevmeyenadamdan,sananasılsevgi
bekleyebilirsin?
Zekiye—Eğer..vatan..Vatanolunca..ben..nederim?Ben..
bennediyebilirim?Git!
Gitbeyim!Dünyanınbuhâlidevarmış!Benvatanıbilirdim,ben
vatansözünüişit-miştim.
Ancakikiyüreğibirbirindenkoparırsanmazdım.Benim gönlümü
kopardı,hâlâiçimekanlanakıyor.Gözümlegörmüşgibibiliyorum.
İstediğikadaraksın.Gitbeyim!Benolsaolsa,birikidamlayaşdökerim.İzinvermezsenonu
dadökmem,gönlümdesaklarım.İsterse
herdamlasıbirdamlazehirolsun.Kavgayagideceksindeğilmi?
Vatanın
-32-
İt,ilIgideceksin,değilmi?Benideunut,dünyayıdaunut..Ben..
benbirmektubunutai-Itİnlemem.İnşaallahesenliklegelirsin.OV&klt
buradabirkulbulursun.Benhervakitkulunum..Yokeğer..Of!Sanki
hersözüiftyledtkçeciğerimdenbiralevkopuyorda(Boğazıma
sanlıyor.(Şiddetleağlayıpyerekapanır.)
İslâm Bey—Baribentekmiledeyim.EğerVatanım içinşehit
olacakkadarbahtım varsa,0/.umansendeistediğinadamı
seçebilirsin.
Zekiye—Allahyüzbinkerecanımıalsın.tunagözününönünde
ellerimlegönlümü
paralatacaksın?Senşehitolursanmı?Ovakitbenim dünyadane
ilgim kalır?Benniçinyaşayacağım..Hayatındanbıkanlaradünyada
ölümdenkolaybirşeymiolur?Benigerçektenyolundaölemezmi
zannediyorsun?Birkereyüzümebak.Ölüdennefarkım kalmışKendi
kendisine)Acababirbirindenayrılmışdaölmüşikigaribintoprağını
havadabirleş-1İrecekkadarolsunfeleğininsafıyokmudur?(Aşıkça
birtavırla)Gelbeyim..bendenbiryeministemiyormuydun?Âlemleri
aşküzerineyaratanRabbiminbinbirismineyeminederim ki,dünyada
daâhirettedeZekiyesenindir,seninkulundur.
İslâm Bey—BendeAllahm..
Zekiye(Sözünükeserek)—Sus!Yeminedeceksenistemem.
Ağzındanbiryalançıkabileceğinibirdakikadüşünsem,odakikada
çıldırırım.Ah!Bilsensenigözüm nasılgörüyor?Gönlüm nasılbiliyor?
YüzünebaktıkçaAllahm bağışıcanlanmışdaönümdegeziyor
-33-
sanıyorum.Senerkeksin..belkiböyleşeylerhatırınagelmez.
Senigördükçenedüşünüyorum bilirmisin?Buradangittiktensonra
zihnimdekalacakhayâlinikıskanıyorum da,benibütünbütün
unuttuğunuistiyorum.Delilik..değilmi?
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İslâm Bey—Allahaşkınabirazgayretbırakki,vedaedebileyim.
Benim gönlümü
demirdenmisanıyorsun.(Kendikendisine)Görevyolundaher
şeyifedaetmeyedünyadaherkestençokkendimihaklıbilirken,onyediyaşındabirkız
kadarolamadım.Benkederimdenağlamamaya
çalışıyorum,omerhametindengülmekleuğraşıyor.Biraz
düşündüktensonra)Bundansonraölürsem,hattâseniniçinbilegam
yemeyeceğim..
Vatandaseningibibirkızgörmek,gözümdesanasahipolmaktan
dabüyüktür.[Uykudanuyanırbirhâlile)Hem..eminol..düşman
üzerimegülledeğil,yanardağlar,kuyrukluyıldızlaratsa,yine
ölmeyeceğim.
Zekiye—Umut..hayâl..
İslâm Bey—SenAllahm adaletinibilmezmisin?
Zekiye—Bilmekleneolur?
İslâm Bey—Birkeredüşün.Vatanki,herkesinhakkını,hayatını
korurkenonunkorunmasıgerekincevatanevlâtlannısınırlarakırbaçla
sürüyorlar.Vatanki,herkesingerçekanasıikenbirçokadamlar
sağlığındaüstünden,hastalığındailâcındangeçinmeyeçalışıyor;
vatankiherkarıştoprağıatalarımızdanbirininkanıylayoğurulmuş
ikenkimseüzerineikidamlagözyaşıdökmek
-34-
istemiyor!Vatanki,kırkmilyoncanbesliyor;hâlâuğrunda
isteyerekcanverecekkırkkişiyesahipolmamış!Vatanki,birzaman
kılıcınınsayesindebirkaçdevletyaşarkenşimdibirkaçdevletin
yardımiylekendinimuhafazaedebiliyor!Vatanki,hâlâerkeklerimiz
anlamınıbilmiyor,kadınlarımızadım işitmemiş;işte,kibirsay,gurur
say,deliliksay,hernesayarsansay!Benovatanısanabanamuhtaç
görüyorum.Benyürekteaskeristerki,düşüncesindenekadarumudu,
gönlündenekadaristeğivarsa,vatansözüortayaçıkarçıkmazhepsi
birdensabaharastgelmişyıldızgibigörünmezolsun;senyaratılışta
anaisterki,vatanabenim gibiçocukyetiştirsin.YaCenâb-ıHakk'ın
adaletine,hikmetinenasılyakışırki,buvatanseverlikdüşüncesi
memleketimizdedahaanasınınkarnınayenidüşmüşçocukgibi
küçücükbirşeyiken;seni,benidünyadanalsındaodüşünceninde,o
düşüncesahibinindevarlığını«açmabıraksın?Estağfurullah..1Bir
kadınınkamınıyarıpdaiçindekisaçıbitmedikmasumuparalamak,
Kalabakahaydutlarınayakışır..Kaderöylezulümlerdenuzaktır..
Elbetdeuzaktır.Hem yaşayacağız,hem va-ttınıngelecektekitalihini
göreceğiz,hem dünyadavatanyolunaölmeyibinyılyaşamaktan
hayırlıbilirçocuklarbırakacağız.Çokzamangeçmezbenikarşındasüngü,kurşun
yarasındanyapılmış
nişanlarlasüslenmişgörürsün..
Zekiye—Hayâl!Hayâl!Babam daböyle1Tann'danbeni
bağışlamasınıdilerim.-35-
şeylersöylermiş!Babam daböyleumutlardabulunurmuş!Ninem
hergeceanlatırdı..
Sonucundaneoldu.Hâlâöldüğüyerikimsebilmiyor!
İslâm Bey—Nedenöldüğükanısınavarıyorsun?
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Zekiye—Hiçsağolanadam onbeşyılsevgiliharemine,1sevgili
oğluna,sevgilikızınabirhaberolsungöndermezmi?
İslâm Bey—Kim bilir!İnşallahesenlikleşusavaştandönmek
nasipolsun,bensanaelbetdebabandanbirhaberalırım.
Zekiye—Ölmüşadamınnehaberiolacak?
İslâm Bey—Mezarınıolsunöğreniriza.Vakityaklaşıyor.Gel
seninlemertçebirvedaedelim.Onurdanparlak,güldentemizağzınla
vatanınaduaet..ElbetdeAllahkabuleder.[Kendisinitutarakve
gülümsemeyeça-lışarak)Gözlerindendökülenincitanelerinedirya?
Hanidayanacaktın?Haniağlamayacaktın?Birazgülmezmisin?Gül
yüzüngülümsemedenayrıldıkça,baygıngözlerindendahamahzun
duruyor.[Kendikendisine)Mertçevedabuise,âşıkçasınıAllah
kimseyegöstermesin.Gayret..Birazgayretedelim..SeniHuda'nın2
birliğineemanetettim..Vatanınaduayıunutma.İşte..İşte..
Bengidiyorum..Bengidiyorum..[Şiddetleatılarak)Gidiyorum..
Gidiyorum..Yaşasınvatan![Zekiyeoturduğuyereyığılır,îslâm Bey
çıkar)1Eşine;kansına.
2Tann'nın.
-36-
ÜçüncüMeclis
Zekiye[Birikidakikaodurumdakaldıktım sonraodanınher
yanınagözgezdirerek)—
Sonundagitti..Yoksadüşmüidi?Ah..Bevlnecekbirşeyolaydı,
belkidüşçıkardı.Benidekendigibidayanıklısanır,değilmi?
Gösterdiğim çabayainanır,öylemi?Ah!Gönlümdeneateşleryanıyor,
ciğerimenehançerlervuruluyor,gözümdennezehirlerakıyor!
Bilseydi,belkibeniböylebırakacağınaacırdıda.öldürüröyle
giderdi.Beyim!Senbenivatanıniçinterkettin,bensenikimin.içinterk
edeyim?Benim vatanım dasenidin,canım ünsenidin.Topu(topu)ikikerecikgörmek
imsipoldu.Gördüğüm vakitlerinbirdakikası
geridönebilse,yerineolancaömrümüfedarderdim.Şimdi
yanımdaidi,tutamadım!Hftlâ
bağırsam sesimiişitecek..Sankigönlünelivar,pençesiniatıyor
daboğazımısıkıyor;nefesimeyolvermiyor!Hâlâkoşsam arkasından
yetişeceğim..SankigönlümünzinciriVar,vücudumusarıyorda
gücümükesiyor,uyaklarımıbirbirinedolaştırıyor.Ayrılık..Ayrılık..
Yineayrılık..Yineayrılık..Yineayrılık..Ah!Sankinefesmi
alıyorum..Canımınl)lrparçasıkopuyordaağzımdanyeredökülüyor.
(Birazdüşündüktensonra)Niçinölümü
bekleyeyim durayım?Aslındahernefestelnitünömrüm gidiyor.
Aslındabenbudurumdaüçgünyaşamam.Bugünölüversem ııe
olur?Gönlümünparalanmadıkneresikaldı?Varsınüzerindebirde
bıçakyarasıbu-
-37-
lunsun.[Birazdüşündüktensonra)Yao..Oyaşayacak..Eğer
duyardabendensonrakendisiniöldürürse..Niçin?Niçinöldürsün?
Onunvatanıvar,vatanınahizmetedecek..
Vatanınıbendençoksevmeseydi,gitmezdi..Sankiöldükten
sonraherzamanhayâlindemikalacağım?Ninemigözümünönüne
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getirmekistiyorum da,mümkünolmuyor.Zavallı
kadınınbelkimezardagözlerinebaksalarhâlâbebeğinde
Zekiye'sibulunur.Oherzamanbenidüşünsün?Karatoprakneleri
örtmez!Yoklukiçindenelerkaybolmaz!(Birazdüşündüktensonra)Ya
bendensonra..Yabendensonrabir..birbaşkasınıseverse..
Dünyabuya..kim bilir?Yemindeetmedi..Benettirmedim.
[Hayaletgörmüşgibikorkarakveminderinüstüneyığılarak)Yok..
Yok..O,dünyadabendenbaşkakimseyisevmez..Kimseyisevmez.
Seversemezarımıparçalar,kanlıkefenimleönüneçıkarım.
[ÖJkeyleacıacıgülerek)Benonunyolunaöleyim de,obaşkasını
sevsin!Ah!Kendimiöldürüpdedüşmanımıdüşmansızmıbırakayım?
[Yineminderekapanarak)Yârabbi!
Yârabbi!Benmezarınyılanlarına,çıyanlarınarazıyım..Gözümün
önündekorkunçkorkunç
hayâllergeziyor!Nineciğim!Nineciğim..Karatopraklarda
yatacağınakızınınyanındabulunsanneolurdu!Aç..Kollarınıaç..
Kucağınıaç..Ah..Üşüyorum..Korkuyorum..Kendihayâlimden,kendidüşüncemden..
Kendikendimdenkorkuyorum..Kucağını
açmazsan,hiç
olmazsamezarım açda,bendebirköşesinesokulayım..
-38-
DördüncüMeclis
Zekiyeodada;İslâm Beyilegönüllülerdışarıda
İslâm BeySokakta)—Arkadaşlar,hepburadayızdeğilmi?
[Zekiyesesiişitir,sıksıkpencereyekoşar,camınbiryanına
saklanır.)BirGönüllü(Gözüüeçevreyisüzerek)—Hepburadayız.
İslâm Bey—Kardeşler!Bayrağımatoplanmışsınız,1övünürüm.
Ancak,bilmem bendenmemnunolacakmısınız?Benkavgaya
gidiyorum.Fakatölmekniyetiylegidiyorum.Aylığım yok,istiyenler
yanımagelsin.Yağmadüşünmem,düşünenlerçevremdençekilsin.
Rahataramam,arayanlararkamadüşmesin.Kurşundangülleden
korkmam,korkanlarkanlarınınyanındaotursun.Mümkünolsa,bütün
vatankardeşlerimeşuzayıfvücudumusiperedeceğim;mümkünolsa
vatanımıgönlümüniçindesaklıyacağım,göğsüm parçaparça
olmadıkçabirtaşmakimseninelinidokundurmayacağım..İşitiyor
musunuz?Söylediğim sözlerianlıyormusunuz?Ölüm korkusunu
bütünbütüngönlünüzdençıkarmakelinizdent̂elirmi?Göğsünüzü
vatanınsınırınıkorumakiçinyapılmışistihkâm değerindebilmek
elinizdengelirmi?Kendinizişimdidenölmüştutmakelinizdengelirmi?
Ölümünüzü
aramaya$debilirmisiniz?Bizvatanıkoruyacağız.Allahdabizi
koruyacak..korumazsayinekendisi
1İslâm Bey,gönüllüleribayrakaçaraktopluyor.-39-bilir.
Kendinizebukadargüveniyormusunuz?Nereyegideceğimizi
bilseniz,nereyegideceğimizibenim gibigözünüzünönünegetirseniz..
şüpheetmem ki,hepinizbenim gibiolurdunuz.Arkadaşlar!Tuna
boyunagideceğiz..Tunabizim içinâb-ıhayattır,1Tunaaradan
kalkarsavatanyaşamaz;vatanyaşamazsa,vatandahiçbirinsan
yaşamaz..Belkiyaşayanbulunur..Evet!Belkibulunabilir.(Büyükbir
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öfkeyle)Yok..yok..Yaşayanbulunur;amainsandeğildir.İnsan
vatanınınayaklaraltmdaçiğnendiğinigörürseyaşamaz.
İnsankendisinibesleyipbüyüteninayaklaraltındaçiğnendiğini
görürseyaşamaz.
Kendisinibesleyipbüyüteniayak(lar)altındagörüpdeyaşıyan.köpektenalçaktır.
Kardeşlerim!İnsanköpektenalçakdeğildir.İnsanhiçbirvakit
köpektendeğil,hiçbirşeydenalçakolamaz.İnsandanbüyükbirAllah
var!Allahvatanasevgiyiemrediyor.Bizim vatanımız,Tunademektir.
ÇünküTunaeldengidince,vatankalmıyor.Tunakıyısınınneresini
karıştırırsanıziçindenyababanızın,yakardeşlerinizinbirkemiği
bulunur..
Tuna'nm suyubulandıkçaüzerineçıkantopraklar,korunmasıiçin
ölenvücutlarıoluşturanmaddelerdir.OsmanlınâmıişitileliTuna
geçildi,birkaçkeregeçildi,birçokkeregeçildi.
Fakatbirvakitalın(a)madı.Osmanlılardurdukça,yinebirvakit
alın(a)maz;heleOsmanlılar,Osmanlılığınnedemekolduğunubilirse,
hiçbirvakitalınamaz.Vatanınıziçinölmeyehazırmısınız?Tuna
boyundaölmektençekinmezmisiniz?Bizölmeyince,düşmanTu-1
Söylenceyegöre,yaşam verensu;bengisu.-40-
ıııı'dangeçemeyecek.Geçenlerbiziyaölmüşyndayaralı
bulacak.Benöleceğim diyorum,K'lnizdeölümdenkorkmayankimdir?
Arkam-ıkınaynlmamayaAllah'layeminedermisiniz?
Gönüllüler—Allah'layeminederiz.Besâ!1Besâ!Besâ!
İslâm Bey—Benisevenbirvakitardım-dnnayrılmaz..
BeşinciMeclis
Zekiyeyalnız
Zekiye[Pencereninkenarındanacıacıgülerek)—Beyisevenbir
vakitardındanayrılmazmış!Bak,sözsöylerkenvatandanbaşkabir
şeydüşünürmü?Bak,hiçhatırınagelirmiki,buradabirzavallı
var;kendisindenayrılmayıcanındanayrılmaktanbeterbiliyorda
ayrılmamayaçârebulamıyor!Senisevenbirvakitardındanayrılmaz,
öylemi?İştebendenynlmayacağım..Ammaerkekdeğilmişim..
Kim bilecek?
AltıncıMeclis>ıZekiye,HanifeHanife[Odayagirerek)—Kızım!
Hanım kızım!
(ZekiyeTelâşlabirodayakoşar)
Hanife—Nereyegidiyor?Nereyegidiyorsun?Kızım!Benim
hanım kızım!Benhasta1"Pekçok;epey"anlamınagelenbusözcük,
burada,"Haydi","yürüyüngidelim"anlamınakullanılmış.
-41-
oluncabirfincanilâcıikisaattegetirir;kendiistediğiişiçin,bakkeklikgibisekiyor!
Zekiye(Yarıgiyinmişolduğuhaldeodayagirer,Hanife'yigörmez,
biryandangiyinir)
—Kardeşim!Efendim kardeşim!Kucağımdaöldüğünzaman
arkandançıktığıiçinsaklamıştım.Şimdikim bilirbenkiminkucağında
öleceğim dearkamdabulunacak?
Hastalıkbulaşırmış!Keşkegerçekolsada,banabu-laşsa..
Keşkebenim debirkardeşim olsada,onunkucağındaölsem.
Hanife—Bunasılkılık?Neyapıyorsun?Zekiye[Öfkeve
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üzüntüyletitreyerek)
—Gelburayakadın!Benibahçeleregötürdeerkekleregöster
diyesanakim dedi?Banabirerkektenmektupgetirdiyesanakim
dedi?Kim dedi?Kim dedi?Söylebakayım?
Hanife—Kızım!Hanım kızım!Neoluyorsun?
Zekiye—Nemioluyorum?Benbilirmiyim,neoluyorum?
Çıldınyorum,aklım başımdangidiyor.Kendimiöldüreceğim.Anladın
mı?Sebepdesensin..Hepsinesebepsensin..
Hepsine..
Hanife—Akızım!Benneyaptım?
Zekiye—Nemiyaptın?"Benisevenarkamdanayrılmaz,"dedi,
işitmedinmi?Sesihâlâ
buralarıdolduruyor,işitmiyormusun?Yüreğimesarılanaslan
pençesinigörmüyormusun?
Beniçekiyor..Bilmezsinki,nasılçekiyor?Birkeredeyüzüme
bak!Hiçbenim gözlerimiböylekaniçindegördünmü?Hiçbenim
yüzümüböyletoprakrengindegördünmü?
Çekiyor..Aslanpençesiçekiyor..Tâyüreğim-
-42-
ile..Tâcanevimde..Sebepdesensin..AnlaıIHbenneyaptım
deme..Minderekapanıpağlayarak)Keşkememelerindenağzımasüt
yerinezehirakıtaydındabuhallerigörmeyeydim.
Hanife—Kızım!Hanım kızım!HayAllahcanımıalsın.Ne
diyeceğimidebilmiyorum.
Zekiye[Kendisinitoplayarak)—Sütnine-elgim!Benim merhametli
sütnineciğim!Ben»anaböyleacısözlersöylermiydim?Bensenin
böyleyüzünebağırırmıydım?Elimdede-011...Kendimitutamıyorum.Ah!Hâlimibilmezsin
ki..Sütnineciğim..
Verdiğinsütiliklerimdeduruyor.Hâlâgözümünönündedir.İten
çocukkenağlasam kederindenacıacıMülerdin,gülsem sevincinden
gözlerindolardı.Benkeyfimibozsam hastalanırdın,hasta-lansam sen
ölüm hâlinegelirdin.Bakbuyaşageldim dehâlâkucağına
yakışıyorum..Benim içinağladığınelvermedimi?Döktüğünyaşlar
yüzüneyeretmiş!Gönlünümükırdım?Sengücenmezsin,değilmi?
Senbanahelâledersin,değilmi?Sütnineciğim!Nineci-gim!
Hakkınıhelâlet!Bengidiyorum.
Hanife—Kızsençıldırdınmı?Beniaksaçımlatımarhanelerdemi
süründüreceksin?
Nereyegidiyorsun?
Zekiye—Ah!Nasılseviyorum bilsen!Gitmezsem mutlakkendimi
öldüreceğim.Dünyam,âhiretim yıkılacak..Odagörevim değil.
CehennemdeazapederseAllaheder.Odünyadakalacak,o..Ben
karatopraktayatacağım,obelkibaşkasının..(ŞiddetleHanife'nin
kucağınakoşarak)Ah!Nineciğim!Sankininem mezardançıkmışda
giysilerinideğiştir-
-43-
miş.Benibırak!Benidüşündürme!Çıldırdığımıistermisin?Ne
kendimiöldürebiliyorum neölüyaşamakelimdengeliyor.Ağlayarak)
Gideceğim.Gideceğim.Onusevenbirvakitardındanayrılmazmış!



munseat.com

Hanlfe[Şaşkınşaşkın)—Kızım,kızcağızım!Hayayaklarım
kınlaydı.Hayağzım kuru-yaydı.HayAllahbintürlübelâmıvereydide.
.
Zekiye—Sus!Kendisinekötüduaetme!Benşimdikendimde
değilim.Aklım başımdayok.
Ölümdenbeterhâllergeçiriyorum.Cehennem azabıçekiyorum,
değilmi?İştebanabubelâlarınbirdakikası,şimdiyekadar
yaşayışımdantatlıgeliyor!Şimdigideceğim.Kim bilir,bugecehangi
ağacınaltında,hangimezarınüstündeyatacağım?Kim bilir,
çevremdeakrepmibulunacak,yılanmıdolaşacak?Kim bilir,açmı
kalacağım,susuzluktanmı
öleceğim?Gideceğim..Yinegideceğim..İslâm'ınarkasından
gideceğim.Odabenim gibi
"Gideceğim,gideceğim!"diyordu.(Zekiyebusözlerisöylerken,
Hanijegittikçeşaşırır.Zekiyegittikçeöjkelenerekmertçebirtavırla)Gideceğim.
Gideceğim.Ogitti,benhâlâ
buradaduruyorum.(Zekiyekapıyıgürültüyleörterçıkar.)Yedinci
MeclisHanifeyalnız
Hanife(Kendisinitoplayarak)—Ah!Nereye?Kapıyıparalamış!
Hâlâgidiyor.Kızım!Kızım!
Zekiye!Gerçektengidiyor,gerçektengitti.Ah!(Mindereyığılır)
(PERDEKAPANIR)
-44-
PERDEn
[PerdeaçılıncaSüistrekalesininbirtabya-mndaötedeberidebir
takvnngönüllülerotur-ttmş.Zekiye,erkekgiysisiyleiçlerindegörünür.)
;BirinciMeclis
Gönüllüler,Neferler,AbdullahÇavuş,Zekiye
BirGönüllü—Susun..Susun..»
BaşkaBirGönüllü—Nevar?
öncekiGönüllü—Mızıkayıişitmiyormu-•mı?
İkinciGönüllü—Ey,telâşınne?İşteaskergeliyor.
BirinciGönüllü—Havakavgahavası..
Zekiye—Mızıkakavgahavasıçalıyorsabizdekavgatürküsü
söyleriz.
İkinciGönüllü—Şunundaçocukluğunabok!
AbdullahÇavuş—Bununçocukluknerelinde?Kavgadakavga
türküsüsöylemekleluyâmetmikopar?
BirinciGönüllü—Canım svısun..
BirKaçKişiBirden—Gelintürküye!Gelintürküye!
-45-
HepsiBirlikte:
Amalimiz,efkârımızikbâl-ivatandır.Serhaddimizekal'abizim
hâk-ibedendirOsmanlılarızziynetimizkanlıkefendir
Gavgaadaşehâdetlebütünkâm alırızbizOsmanlılarızcanveririz
nâm alınzbizKanilekılıçtırgörünenbayrağımızdaCankorkusu
gezmezovamızdadağımızdaHerkuşedebirşîryatartoprağımızda
Gavgaadaşehâdetlebütünkâm alırızbizOsmanlılarızcanveririz
nâm alınzbizOsmanlıadıherduyanalerze-resândırEcdadımızın
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heybetimâruf-ucihândırFıtratdeğişirsanma!Bukanyineokandır
Gavgaadaşehâdetlebütünkâm alınzbizOsmanlılarızcanveririznâm alınzbizToppatlasın,
ateşlerietrafasaçılsınCennetkapısıcan
verenihvanaaçılsınDünyadanebuldukkiölümdendekaçılsın
Gavgaadaşehâdetlebütünkâm alınzbizOsmanlılarızcanveririz
nâm alırızbiz1
1İsteğimiz,düşüncemizvatanınyükselişidir/Sınırlarımızakale
bizim,bedentoprağıdır/Osmanlılarız,süsümüzkanlıkefendir//
Kavgadaşehitolarakbütünsevinçduyarız/Osmanlılarız,canveririz,
ünkazanırızbiz//Kanilekılıçtırgörünenbayrağımızda/Cankorkusu
gezmezovamızdadağımızda/Herköşedebirarslanyatar
toprağımızda//..//Osmanlıadıherduyanıtitretir/Atalarımızın
büyüklüğünübütündünyabilir/
Yaratılış,huy,değişirsanma//..//Toppatlasın,ateşleriçevreye
saçılsın/Cennetkapısıcanverendostlaraaçılsın/Dünyadane
buldukkiölümdendekaçılsın//..
--46-
İkinciMeclis
öncekiler,Askerler,MiralaySıdkıBey
BıdkıBey—Kaledekalmakisteyenlerbirİnrafaaynisin.
BirGönüllü—Hepburadakalmakistiyoruzki,burayageldik.
Birbirimizdenniçinaynlıtcağız?
SıdkıBey[Hiçkimseyeyüzvermeyerek)s-Ağalar!Düşmansuyu
geçti.Şehrinöbür(«rafındaherkesbirbirinegiriyor.Memleketbiriki
günekadarbütünbütünkuşatmayaUğrayacakgibigörünüyor.Allah
zeval1vermesin,devletkalesinikendiaskeriyledeko-fUynbilir.
İçinizdenherkim buradabulun-ttmkistemezse,paşadanizinvar,
hemenbugündışançıksın.
BirGönüllü—Düşmançok,askeraz,bi-iîdunaazaltmakmı
istiyorsunuz?
AbdullahÇavuş—Askerazolmaklakıyâ-tnetmikopar?Azdan
azolur,çoktançok.
SıdkıBey—Kıyametmikopar?Kıyametmikopar?Sensusda
birazşunlarsöylesin.
AbdullahÇavuş.—Ay,bensöyleyincekı-yftmrlmi..
BıdkıBey[Sözünükeserek)—Sübhân-Al-İMthl''Ağalar..
Kuşatmadakurşundan,gülledenbaşkaaçlık,susuzlukdavar.Kim
kendilinikurtarmakisterse..
BirGönüllü(Miralayın,karşısınagelerek))ftoıı;yıkılma.
1Tann'yıhertürlükusurdan,eksikliktenayntutarım.
-47-
—Bey!Bey!Bizburayakendiirâdemizlegeldik.Gelişimizancak
bugüniçinidi.Sizbirelinizlebizedüşmanıgösteriyorsunuz,bir
elinizlekaçacakkapıyı!Saçımasakalımaakdüşmediğinemi
bakıyorsun?Benyaşadığımıyetergörüyorum.Kefenimiboynuma,
şehitliğigözümealdım.Bağdat'tanburayakadaroniyetlegeldim.
AbdullahÇavuş—İştehepsideböylesöyleyecek,hepsidebu
akılda..Ay!Nedanlıyorsun?Birkeredeişbenim dediğim gibiçıkarsa
kıyametmikopar?
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SıdkıBey(Hiçbirineyüzvermeyerek,gönüllüye)—Birader,
sözüm sizedeğil.
BirGönüllü—Hangimizedir?
BaşkaBirGönüllü—Hangimizidahakavgabaşlamadan
düşmandanyüzçevirecekkadaralçaksanıyorsunuz?
SıdkıBey—Pekiyi!Sizdebizim gibivatanyolundaölmek
istiyorsunuz.ÇalışmanızAllah'ınkatındaziyanolmaz.Hayatınız
giderseadınızkalır.İnsanolanaöldüktensonrabirgüzeladbırakmak,
belkihiçölmemektenhayırlıdır.Gönlünüzüsağlam tutun,ölümden
korkmayınki,korksanızdakorkmasanızdaelbetdebirgüngelirsizi
bulur.
Kurtulamayacağışeydenkaçmakinsanalâyıkdeğildir.[Zekiye'ye
hitaben)Çocuk!
Zekiye—Efendim.
SıdkıBey[Garipbirbakışlayüzünebakarak)—Senkimsin?
Zekiye[Telâşla)—Âdem..'
1Hem "insan"anlamınagelir,hem deerkekadıolarakkullanılır.
-48-
SıdkıBey—Adınnedir?
ZekiyeKendinitoplayarak)—Âdem efen-(liııı.
SıdkıBey(kendiKendisine)—Nemünâ-««•betsizhülyalar!
(Zekiye'ye)Kaledençıkmayaİzinlisin.
Zekiye—Kaledekalmayaizinyokmu?
SıdkıBey—Çocuğum!Neişeyararsınki,»enialıkoyayım?
Zekiye—Vataniçinöleceğim.Başkanehizmetistersiniz?SıdkıBey—Sendahasilâh
kullanamazsın.
Zekiye—Bensizecanımısunuyorum.Sizbanayaşımın
küçüklüğünüsöylüyorsunuz.
Burayaadam öldürmekiçinmigeldiniz?Ölmekiçinmi?Öldürmek
içinsebenideöldürün.
Ölmekiçinse,eminolunkisizdendahakolay,daharahatölürüm.
Abdullah[Miralayayaklaşarak)—İçimizdeşuzavallıçocuk
kalıncakıyametmikopar?
SıdkıBey—Sengalibabirvakitolacakki,kaleeldengiderse,
yine,"Kıyametmikopar?"
diyeceksin.
Abdullah—Hayırbeyim,benölmedenkaleeldengitmez.
Öldüktensonradasözsöyleyemem a.Nasıl,"Kıyametmikopar?"
derim..
Zekiye—Bendenneistersiniz?VatanbirAllahtekkesideğil
midir?Tekkeyegelenkurbanınsemizliğine,zayıflığınabakılırmı?
Lütfen,çocuklarınızadadevletyolundaölmeyeİzinverin.Bukadar
gençlerveremden,vebâ-
-49-
danölüyor,birikisidekurşundan,gülledenölürseneolur?
Abdullah—Şu(çocukdakalsa)sankineolur?Kıyametmi
kopar?
SıdkıBey[SevecenlikleZekiye'ninyüzünebakarak)—Çocuk..
[Kendikendisine)Bıyıksızıölmekister,aksakallısıölmekister..ne
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diyeyim.Allahcümlesinivatanabağışlasın.
ÜçüncüMeclisÖncekiler,İslâm Bey
İslâm Bey[Göğsündebirkaçyaraolduğuhaldekoşarak)—Bey!
Bey!
Zekiye—Ah!
İslâm Bey—Sudangeçtiler.
Zekiye—Kanlınişanlangöğsündeduruyor.
İslâm Bey—Onbinkadarvardılar.Üçyüzkişiilekarşıladık.Üç
saatuğraştık.Üç
saatte..Ah,üçsaatte..Arkadaşlarınhepsitoprakoldu,hepsi
âhiretegitti.Lâkinengüçsüzübileikidüşmanolsunbirliktegötürdü.
Cenazeleriyerdeyatıyor.Hâlâdüşman,uyurarslangörmüşkartalgibibirineyaklaşamıyor
dayanlanndadolaşıyor.Bey!Üçyüzkişiidik.On
binsüngüyekarşıdurduk.Güllearasındasektik.Başımızadolugibi
kurşunyağdı.Sonundasüngüsüngüyegeldik.Osmanlı('mn)ne
demekolduğunugösterdik,hepimizöldük..Ah!Hepsiöldü.Yedikişi
kaldık..Sağlıklakalmayaydık.Allahdabilirki,benonlarakavuşmak
iste-
-50-
dim..Allahdabilirki,benherkesinönündeidim..Cephanem
tükendi,kılıcım kırıldı,kollarımdantuttular,kollarımıbirtürlü
kurtaramadım.Benizorlakaleyeçektiler.Neyapayım?Benölümü
kovaladım tutamadım,benikovalayanlartuttular.Esiroldum.Hiç
olmazsavatandaşlarımaesirolmayaydım!Ah,vatan!Vatan!
Seninhayatıntehlikede,benhâlâsağduruyorum.
[Zekiyebusözlerarasındayavaşyavaşİslâm Bey'eyaklaşır,
İslâm Beybaydır,Zekiye'ninkucağınadüşer.Herkesçevresine
toplanır.)
SıdkıBey—Abdullah,burayagel.Şimdibeyialırsın,doğrubenim
odamagötürürsün.
Herhizmetinebakarsın.Cerrahçağırırsın.Hrkim getirtirsin.Ben
gelinceyekadarbirdakikayanındanayrılmazsın,anladınmı?
Abdullah—İyiamma,yadüşmankavgayabaşlarsaben
bulunmayacakmıyım?
8ıdkıBey—Bulunmadığınvakitkıyametmikopar?
Abdullah—Evet!Öyleya..Kıyametmikopar?Kıyametkopmaz
amma!Herneise..
[Kendinitoplayarak)Bendekaleyikurtarma-y«çalışacağıma,
böylekalelerdeğerbiryiğidikurtarmayaçalışırsam kıyametmikopar?
[İs-IrtınBeyikucaklayıpkaldırmakister.)
Zekiye—Çekil!İştecanım kucağımda..Jşlrölüm hâlinde..Onu
dasenmialacaksın!
Kılıyormusun?Anlıyormusun?Seviyorum.
SıdkıBey—Neoldunçocuğum?
Zekiye[KendisinişaşırarakvetoplamayaV>ılıyarakİslâm'ı
AbdullahÇavuş'abırakırve
-51-
yavaşyavaşdoğrulur)—Kim?Benmi?Demekki,bilmiyorsunuz.
.Demek..Demekki..Bütünbütünkendinitoplayaraksahtebirsoğukkanlılıkla)
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Anlamamışsınız,benManastırlıyım.1Şimdiyekadarbuadamın
sayesindeyaşadım..İşteölüyor..Görüyorsunuza..Ölüyor..Canımı
alıpdaonaverebilirmisiniz?Veremezsinizdeğilmi?Hiçdeğilse
bırakında,benonunkonağındadoğdum,odaöleceksebenim
kucağımdaölsün.Vatannedir?Biliyorsunuz.Gönülnedir?Bilmez
misiniz?
SıdkıBey—Git..Gityavrum.Sendebirliktegit.[Gözlerini
silerek)Nekadarsenedirkiinsanıngözünasılyaşanrunutmuştum.
Zekiyeİslâm Beyinarkasındangider.Ötekiberikiyavaşyavaş
dağılmıyabaşlar.)DördüncüMeclisSıdkıBey,Rüstem Bey
SıdkıBey—Kaybolmuş!Hiçadam kaybolurmu?Özelliklekız..
Benonunneredeolduğunubilirim.Anasınınyanında,kardeşinin
yanında..Mezarlarınıgözümünönünegetiremiyorum,görmedim ki
getireyim,fakatzihnimdebuluyorum.(Mektubabirdahagöz
gezdirerekveacıacıgülerek)Zavallıadam,kayboldudiyebeni
avutmakistiyor.Zekiyedegittiöylemi?
Dünyayayapyalnızgeldim.Geldiğim gibiyapyalnızkaldım.Zâti
kavgadayım.Kavgadavatanınsınınylaâhiretinsının
1BalkanyarımadasındabulunanMakedonya'dabirkent.-52-i
■namdabeynindenefarkolur?AzrailbaşUnumuzdadolaşıp
duruyor.Bugünolmazsayarıngiderhepsinigörürüm.
Rüstem Bey(Miralayayanaşarak)—Beyefendi!Müsâdebuyurur
musunuz?Şiltbirşeysoracağım.Benim birokularkadaşınıvardı;adı
Ahmed'di.Tıpkısizebenzerdi.
Mftlâzımlıkla1Manastır'agitmişti.Sonrakayboldu.Onaltı,onyedi
senedirbirhaberiniulunuyorum.Eğergeçengün,"BenHarbimden*
çıkmadım"dememişolsaydınız,"Mut-Inhodur,sonradanSıdkı
mahlası3almış"di-yrhükmedecektim.Acabasizinöylebirkar-zvar
mıdır?Varsa,banadurumundanverebilirmisiniz?
SıdkıBey—Hayırbeyim!Benim öylekar-flrglınyoktur.Ama
sorduğunuzadamıbilirim,kendim gibibilirim.Manastır'dayüzbaşı
Olmuştu.AliBeyderlerbirarkadaşıdavardı.
BİiSAhmedBey'inasılseverseniz,AhmedBeydeAliBey'iöyle
severdi.BelkiAliBey'idebiliminiz.
Rüstem Bey—Nasılbilmem.Zavallıçocuk..odabirkardeşimdi.Öylekardeşkibelki
anamızbabamızbirolsadüşüncemiz,huyumuzo
kadarbirolmazdı.Zavallıyıkurşunadizmişler.
SıdkıBey—Niçindizdiklerinibiliyormu-iunuz?
Rüstem Bey—Hayır,benovakitBağ-lint'taidim.Birhaberşu
evdenötekievegi-ITeğmenrütbesiyle.9Harbokulu'ndan.ITakma
adı.
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dinceyekadaryansıetrafadökülüyor.İçineyansındançokyalan
kanşıyor.Manastır'danBağdat'agelenhaberlerdenneöğrenilebilir?
SıdkıBey—Söyleyeyim dedinleyiniz.AliBeyManastır'da
evlenmişti.Alayınınkaymakamıolacakedepsiz,birgecebeyinevine
misafirgider.Nemisafir!Kahrolacakmel'un,1vatanınnamusunu
korumakiçinbelinetakılankılıcıelineahrdazorlaçocuğunharemine
tecâvüzetmekister.Birasker,birinsan,öylebirköpeğeneyapar?
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Beyninebirtabancavurur,canınıcehennemegönderir.Askerlik
gayretini,insanlıknamusunubilenlerinhepsi,çocuğualkışlarlar.
Rüstem Bey—Kim olurdaalkışlamaz?
SıdkıBey—Dîvân-ıHarp!2O,hiçsizindüşüncenizdebulunmadı.
Ovakitkidîvân-ı
harplerinüyelerinibilirsiniza?Hanibirrütbeüsttarafındakizabite
çubukdoldurarak,vekilharçlık3ederek,ayaköperek,dayakyiyerek
yetişenağalar!Çocuğunbirmahkemedeaskerkaçağıgibi,vatanhâini
gibikurşunadizilmesinehükmettiler.
Rüstem Bey—AllahAllah!!
SıdkıBey—ŞimdibirdekendiniziAh-medBey'inyerinekoyun.
Ali'yikurşunadizecekbölüğükumandayaemiralaydınız,ne
yapardınız?
Rüstem Bey—Allahgöstermesin!Benkurşunadizilirdim,yineo
alçaklığıyeğlemezdim.
1Lanetolası.
2Yüksekaskerimahkeme.3Kâhyalıkederek;ayakişlerinigörerek
-54-
ı
■dkıBey—Odatıpkısizingibidüşündü.Anlaşılıyorkibir
okulda,birmeslekteyetişmişsiniz.AhmedBeyemrialıralmaz,doğ-m
I)lvân-ıHarb'egitti.Benyanındaidim,durumutamamıylabilirim."Ben
askere,buyolducanvermekiçingirdim.İstersenizbenideAliHey'le
birliktekurşunadizin.Hazırım.An-onk.cellâtolmakelimdengelmez.
Hattâ
em-fplİlginizişcellâtlıkdadeğil,adetâkaatillik.C>hizmetibir
başkabendenize1
gördürün!"dedi.
Rüstem Bey—Benim arslankardeşim!İnsanAhmed'im!Adam
böyleolur.
SıdkıBey—Dîvân-ıHarpbundadasizinğthldüşünmedi.AliBey
kaatilidi,AhmedBeyİMİoldu.Ali'yikurşunadizdiler.Ahmedide..
Alııned'ide,"keçekülah"ettiler.2"Keçekü-İfth"olmakbiraskerinasıl
etkiler,bilirsiniz»?
Rüstem Bey—Allahöylehâkimlerinyüzbintürlübelâsınıversin!
Demekki,insannamusunukorumamalıimiş!Demekki,askerolan
cellâtolmalıimiş!Öylemi?
SıdkıBey—ZavallıAhmed;odaManas-tır'daevlenmişti,üç
yaşındabiroğluyla,ondörtaylıkbirdekızıvardı.Gördüğürezaletin,
hakaretinüzerine,evinegidemedi.İkimantım,ikigünahsızçocuğunun
yüzünebakmaktanutandı.Ogülle,kurşunyağdığızamanlarmetris3
altınagirmeyenadam,biriyüzünebaksakendisiniutancından
eriyecekIKulunuza.
'2Ordudanattılar.
3Siper.
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sanırdı.Vahşihayvanlargibiormanlarda,ağaçkovuklarında
saklanırdı.Hergünbinkerekendiniöldürmeyekalkışırdı.Sonrabu
dünyayakendiisteğiylegelmediğinidüşünürdü;ötekidünyayakendi
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isteğiylegitmektehakgöremezdi.Allah'ınhikmetiyle,insanınbahüyla,
dünyanındurumuylailgilineokumuş,neişitmişisehepsiherdakika
gözününönündedolaşırdı.İnancındaAllah'ı,onunyarattıklarım,kendiadaletinin
kavrayışındanyaratmışbirkahredicigüçbulmuştu.Allahı'-nı
severdi,kullukederdi,fakatokadargözü
korkmuştukimerhametedilmesiiçinyalvarmayacesaret
edemezdi.Amainsan..İnsangözündeoderecealçaktıkikendininde
insanolduğunudüşündükçe,kendikendisinialdatmayaçalışır,karnını
doyurmakiçindağbaşlarındadörtayaklıyürür,ağzıylaotlardı.
Ah!Kendisinitaşıyıpdabudünyayagetirenana,ozaman
şüphesizkarnınıyüzbinparçaederdi.Dünya..Yaheledünya..Bir
kereonungözüylebak.Sankifelek,birçocuk..Dünyaonunelindebir
top..Felekoynar,dünyayuvarlanır.Çocukoynar,topaşınır..Şimdi
kırmızıgörünenşey,gözünüyumupaçmcayakadarsanolur.Şimdi
doğrugörünenşey,gözünüyumupaçıncayakadareğri-lir.(Kendisini
kaybederek)Ah!Kaçbinkerekuyrukluyıldızkadarbiryıldırım olupda
buçocukoyuncağını,bualçaktoprağı,buzulüm dünyasını,buinsana
mezarolmaktanbaşkabirşeyeyaramayanbelâlarâleminibirvuruşta
yüzbinparçaetmekhayâleriyleçıldıracakdereceleregeldim..Kaç
binkere..
-56-
Kültem Bey(Sözünükeserek)—BizAh-HM>ı1Hey'densöz
ediyorduk.Şimdikendiniziiftylpıneyebaşladınız.
•lâkıBeyKendisinitoplayarak)—Yok!Jim bazıkerekonuşurken
öyledalarım.Za-Vflllıııınçektiğifelaketlerigözümünönünegetirtilin
de..
RlUtem Bey—Zaranyok..Sonraneoldu?Kendikendisine]Bu,
mutlakaAhmed'dirH
Krtıdinibildirmekistemiyor.
ı
■dkıBey—Sonraneolacak?Âhiretegi-̂(mryince,dünyada
âhiretiçinyaşayanlarınilunyasıolanHicaz'agitmişti.Ozamanlargön-
|flAdetataşkesilmişti.Belkiüzerinehızlı
çar-JJIİKHateşçıkardı,amakendisietkilenmezdi.
RUstem Bey—Hicaz'dadayanındamiydiniz?Sözlerinizikendi
vicdanınızıanlatırgi-|H
«ftylüyorsunuz!
BıdkıBey—Sizededim a,herhâlinibilirim,kendimibilirgibi
bilirim.
Rüstem Bey(Kendikendisine)—Hiçşüp-hfskalmadı.BıdkıBey—Gariphâldir!Hicaz'da
bulunduğuzamanhiçdünyayı
düşünmekiste-ftiêdi.
Eşini,çocuğunuunutmuştu.Birtürlüvatanınıunutamadı.Birtürlü
devletinkendisiniyetiştirmekiçinharcadığıparalangönlünden
çıkaramadı..Sonundagörev,vic-dflnınaüstüngeldi.Yineaskere
girdi.Amma\tasker!Nefer..
Rüstem Bey—Nefermi?
SıdkıBey—Nefer..Hem neferliktam beşyılsürdü,tezkeresini
bırakmadıkçaonbaşı
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ulumadım!
-57-
Rüstem Bey—Onbaşımıolamadın?Sen
mi?
SıdkıBey[Tehditilebakarak)—Hayır,bendeğil..O..Ahmed
Bey!(Yinekendisinitophyarak)İşoderecedekalsa..Eskirütbesini
tekraralıncayakadarhiçkimseyekendisinibildirmemişti.Birdaha
keçekülaholmayıkim ister?Yalnız,orütbeyegeldiktensonra
Manastırdabirdostunamektupgöndere-bildi,Manastır'datopubir
dostuvardı,mektupgönderişideçolugundançocuğundanbirhaber
almakiçindi.Sağlıklahaberalmıyakalkışmayaidi.İlkaldığımektupta
haremininkendisiiçinbeşyılverem döşeklerindeyattıktansonra
özlemleötekidünyayagittiğiyazılmıştı.Arasıikiyılgeçmedi,
dostundanbirmektupdahaaldı.İkincimektuptannehaber
beklersiniz.Oğludavefatetmiş.Sonnefesindeikisözsöylemiş:
Önce,"Babacığım!"demiş;sonra,"Vatan.."Babacığım dediğivakit
gözlerinigökyüzünedikmiş,sankibabasınıaramış.Vatandediğivakit
çevresinebakınmış;sankiherbakışı,"Yatacağım toprağıdüşmana
çiğnetmeyiniz!"dermiş..Felâketbununlabittimisanırsınız?Hayır!
Dostundanbiryenimektupdahageldi.İçinde"Kızınkayboldu!"diyor;
kızınındaöldüğünüsöylemekistiyor.Bellikiozavallıdaihtiyarlamış!
O
zavallınındayüreğinezayıflıkgelmiş!Çektiğibelâlardanokadar
yılmışki,Ah-med'ekendiderdindenbirpayvermeyekıyamamış.İşte
AhmedBey'inhâlinianladınız.Şimdionundaseningibi,belkisenden
büyükbirrütbesivar.Allahrızasıiçinbiryerde
-58-gelirsentanıma!İstersenselâm bilever-llif.Adınıişitirlerse,belki
yinekeçekülah»ıirrler.
Hareminin,oğlunun,kızınınmezan-Higöremedi,belkikendi
mezarınıdavatandaİnitıkmazlar.
Zavallınınvatanıiçindeyaşanmışınıengellediler,belkivatanıiçin
ölmesini(engellerler.
RUstem Bey—Beyim!AhmedBeybenim arkadaşımdı,
kardeşimdi..Öldü..Okadarftlclfıki,hattâgönlümde,zihnimdearaşan
ha-yAlinibulamazsın.FakatbanayinebirkardeşlA/.ım..Senyerini
tutarmısın?Yerinesenikoysam kabuledermisin?Edersindeğilmi?
BenAhmedBeyiöldü
biliyorum;benSıdkıBpy'insevgisiniistiyorum.AğzımdanAhmed
İİey'inadınıkim işitirseSıdkı
Bey'igetirsinytlzümeçarpsın,başımıbeynimiparalasın.
BeşinciMeclis
öncekiler,BirGönüllü,AbdullahÇavuş
Gönüllü(Telâşlayanlarınagelerek)—Bey!Bey!Hücum var..
Düşmangeliyor..
AbdullahÇavuş—Sankibizonubilmiyormuyuz?Düşman
gelirsekıyametmikopar?
SıdkıBey(Kendikendisine)—Şuçocukdabirtürlüzihnimden
çıkmıyor.Neacayiphayâl!Oğlum öleliüçyılıgeçti..
(Kavgahavasıbaşlar.Trampeteçalınır.Herkessilâhbaşına
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koşar.)i-,(PERDEKAPANIR)
;-59-
•PERDEIII
[Perdeaçılıncadüzenlibirodagörünür.İs-klm Beyyataktadır.)
■;*BirinciMeclis>'Zekiye,İslâm BeyZekiye(Kendikendisine)—
Uyuyor,hâ.Uyuyor.Verdiğisözünedegüzeltutmuş!Bakgöğsünde
kanlıyaralardankaçövünçnişanıVıtı!11ekim nediyordu?Bugeceyi
degeçirirseynrinatehlikeyokmuş.Öyledeğilmi?Ah,umut,hekim
sözünündoğruluğunakalırsa..Bfndedelimiyim?Hiç,Allah
göstermesin,birIrlıllkeolsagönlüm bukadarrahattamıolur?Ne
kadardatatlıuyuyor!Tek,uykusubirdakikauzasın!Ömrümdenbiryıl
azalsarazıyım.[(UUümseyerek)İnsanınaklındannedelidelihülyalar
geçiyor!Acaba..
Birkerecikolsun..Ah!Ayrıldığıvakithayâlimikıskanıyordum!prll!Şimdibirgecerüyasında
senigördüğünüf
■tyleseler,müjdesinecanım vermezinisin?tlyuyor.Negüzel
uyuyor.Melekdeuyuşaböyleuyur.Saçlarıyastığanetuhafdağılmış.
Ispşkeyastığı
göğsüm olaydı..Keşkeyorganıtaçlarım olaydı.Böyleşeyleri
insansöylüyor
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dasonradayanamıyor.Kucağımaaldım.Aklım,gönlüm,ciğerim
hepgöğsüme,kollanmageldisandım.Uzaktanuzağatopsesi
işitilmeyebaşlar)HayAllahkahretsin.Nehastabilir,neyaralı
düşünür..Topunağzındanherkesecandağılsa,belM bukadarvakti
vaktineatmayabaşlamazlardı.Vatanınıziçinölmeyemigeldiniz?Ya
niçinvatanınızdançıktınız?Pekiyi!Çıktınız,ölseniz..Ölüm karşınıza
gelinceşahingörmüşördekkadarkaçarsınız.Öldürecekadam
buldukçabulutlayanşankaplangibikovalarsınız..Öyledeğilmi?
Sankialdığınızcanlarvücudunuzagirecek!Sankiöldürdüğünüz
adamlannömrüsizinolacak!
Topseslerigittikçesıklaşır.İslâm Beyuyanır.Zekiyeodanınbir
köşesinesaklanır.)İslâm Bey—Atın!Atın!Uyurarslanlanuyandınn.
Şimdiyüzlerinikarşınızda,pençelerinigöğsünüzdebulursunuz..
Vücudumdanevar?Ha!Yaralanmışım..Yazıkkikazandığım
kavgalar..kırdığım kılıçlar..dağıttığım fırkalar1heprüyaimiş!Yâ
Rabb-ül-âle-min!2Benacabanebüyükgünâhişledim!Buhraniçinde
bile.gözlerim kapandıkçaZe-kiye'nin;açıldıkçayineZekiye'ninyüzü
görünüyordu..İnsanıcehennemdeikenkendisinecennettegibi
göstermekadaletin̂ yakışırmı?Cihanbuya!Elbetdeyaralanahçok
zamandır..O
kadardüşleri,hülyâlangeçirmeyeaylarister.Topseslerisıklaşır.
Öfkeyle)Ah!Düşmankarşısındaadam bulamamışdagüllesinikara
topraklara,yalçınkayalaraatı-1Tümenler.
2EvreninEfendisi;Tann.
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yor.Biziistihkâm1içindegörmeklekendisindedahaçokyiğitlik
düşünemeza.Helebireİki..birebeşgelsin..Dâimakurşununu
göğsümüzle,süngüsünügönlümüzlekarşılamayı»
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hazırız.Ancak,oböylegayretikalabalıklabııstırmakisteyince,biz
deelbetdedemire•«sıkarşıtutarız.[Topsesiartar)Patla!Patla!ıHukaledesenin
sesindendeğil,içindekiateşiküreyipatlatsaonungürültüsündenbile
kor-'kaçakbirkadın,birçocukbulamazsın.Nei|yanlışinançta
imişim!Vatanyolundaölecekkırkkişiyoktursanırdım.
Gâlibâdüşmanda<»smanlılanbenim gibigörmüş!Evet,
OsmanlılarsözarasındavataniçinkaygılanmazMibigörünürler;o
kadarkaygılanmazgibigörünürlerki,konuştuğunadamı
taştanyapılmışresim sanırsın.Helekarşılarındabirdüşman
göster!Helevatanınkutsaltopraklarınıbiryabancınınpisayağıyla
çiğneyeceğinianlasınlar;işteovakithalkabaşkabirhâlgeliyor;işteo
vakitinsanenmiskinköylüilebenim aramdahiçfarkbulamıyor;işteo
vakitoabalıkebeliTürkler,otatlısözlü,yumuşakyüzlüköylüler,o
çiftekoşuluröküzdenfarketmekistemediğimizzavallılararadanbütün
bütünkayboluyordayerlerineOsmanlılığın,kahramanlığınruhu
meydanaçıkıyor.Engüçsüzüdişiylekılıca,eliylekurşunasalıyor.
Kimsesınırınbirtaşını,endeğersizbirtaşınıkorumada,yavrusunu
koruyandişiarslan-dan,anasınısakınanerkekinsandangeri
kalmıyor.Baksanızaaskeridüşmanınönünegetirinceyekadarkırbaç
değnekkullanmıya
1Siper.
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mecburoldular.Şimdibirkeredüşmangöründü;o,kırbaçla,
süngüilegetirdiğimizaskeriilerigitmektenkılıçla,süngüile,değnekle
egnelleyemiyoruz.Şiddetleyerindenkalkarak)Estağfurullah!Bukale,
seninattığıngüllelerlealınmaz.Elindengelirse,gitAzraililearkadaş
ol.Öncehepimizincanınıalsın.Ondansonrabelki..Düşmanda
görmüyormukikendisindenbeşkişikanlar,topraklariçinde
yuvarlanmadıkça,bizdenbirkişininruhunugökleregöndermek
mümkünolamıyor?
Zekiye—Yarabbi!Benşimdinereyekaçayım?Onikigündüraklı
başındadeğildi.Bendekendiminegüzelsaklıyordum.Bugünonada
meydankalmadı.
İslâm Bey[Gittikçeşiddetiniarttırarak)
—At!At!Tekbaşımabütüngücünekarşıgelmektençekinirsem
Osmanlınamıbanaharam olsun!Birkırıkkılıçlasekiziniyanm saat
kovaladığım askerlerindennâmert1olayım!
Yineyatağayığılır.)Zekiye[Busözleriişittiğisıradayerindenkalkar.Gitgidetelâşa
başlar)—Yinekendisinihastaedecek..
İslâm Bey[Yatağındantoplanarak)
—Kimdiro.
Zekiye(yüzünügöstermemeyeçalışarak)
—Kimseyokefendim..Bendenizim..AbdullahAğaileberaber
hizmetinizetâyinetmişlerdi..
İslâm Bey—Buses!Baksanızabenkaçgündüryatıyorum?
1Mertolmayan.
-64-
Zekiye[Peküzüntüvericibirtavırla)—Benbilirmiyim?Hergece
yanınızdaidim..Birçokzamanoldu..
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İslâm Bey—Burayagelsenize..Buraya..Dahayakın..Siz
kimsiniz?
Zekiye(Süreklikendisinigizlemeyeçalışarak)—Kim?Ben?
Bendenizmi?Miralaybeysizinhizmetinize..
İslâm Bey—Ah!Mümkündeğil..AllahİkiZekiyeyaratmaz.
GözlerimdeaksinnasılIkileşiyorbenhâlâonaşaşkınım.[Ellerini
tutarak)Söyle..SöyleAllahaşkınasöyle..
Yaralarımdanbayıldığım zamanseninkucağındamıyattım?
Buhraniçindeikengözümünönündedâimadolaşansenmiidin?Sen
Ze-kiye'sindeğilmi?Allahaşkınakendinisaklama!
SenvallahiZekiye'sin.EğerZekiyedeğil-•rııbenmutlakaşehit
olmuşum.Allahbanagrkiyekılığındabirmelekgöndermiş.Söyle,eftcr
birsevdiğinvarsaonunbaşıiçinsöyle,dünyadamıyım,cennettemi?
Zekiye—Dünyadabirsevdiğim var.Oda■ensin.Seninbâşm
içinZekiye'yim.SeninZeklyenim.Manastır'dançıkarken"Benise->
Vtnardımdanayrılmaz"dediğiniunuttunm»?Sesininaksihâlâ
kulağımda,etkisihâlâyüreğimdeduruyor.
tslfim Bey—Şimdisenibırakıpdaburalar»geldiğim içinbeni
ayıplarmısın?Senra-llBİıııı.onurunu,kadınlığını,hanımlığım be-ttttıı
içinreddedersin,gündebirkaçyoksulhn»lrrdururkenbenim içinbu
günbirlokma•hınrgemuhtaçolursun,kapındabirkaç
hizmetçibulunurkenbenim içinbugünbirya-
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ralıyahizmetçilikedersin;yabennasıledeyim dekendimiyoktan
varedenAllahım içinsenibırakmayayım.Bilirmisin,bencevatanimanilebirliktedir.
VatanınısevmeyenAllahım dasevmez..
Zekiye—Ah,senvatanınıdüşündükçenekadarbüyüyorsan;ben
desenidüşündükçegönlümdeokadarbüyüklükgörüyorum.Söyle!
Banaböylesözlersöyle.Sankiişittikçehayatım artıyor,artıyorda
vücudumdantaşacakgibioluyor.Gönlümdegülleraçılıyor.
Düşüncemdegüneşlerdoğuyor.Busözlerininsayesindebende
erkekoldum.Hem gönlüm giysimden(daha)erkektir.Yarınkavgaya
çık.Senelbetdeherkesinönündebulunacaksına!Bendeelbetde
sanaherkestenyakınbulunurum.Herfedakârlığıgözealınm.Belki
seninleölümüpaylaşamayız..Yinebüyüklüksende..Yine
kahramanlıksende..Senvatanıniçinçalışıyorsun.Benseniniçin.
Senkendisayendeyetişmişsin,benseninsayendeyetişiyorum.
Dışarıdan,birgürültüduyulur.)
İslâm Bey—One?
Zekiye—Bilmem!
İkinciMeclis
Öncekiler,SıdkıBey,BirKaçZabit
[Birbiriardındangirerler.)
SıdkıBey—Şurayatoplanalım dabir'rimizinneistediğini
anlıyalım.
BirKaymakam —Bundansonrakin
-66-
neİstediğinianlıyacakbirşeykaldımıya?K.ılryikim koruyacak?
DevletburayıPaşa'yaimlim etmemişmiydi?İştebirgüllegeldi,Pastı
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yigötürdü.Başsızaskernasılkavgaeder?İtinadaduralım da..
AbdullahÇavuş—Eybirpaşaölmekleluvnmetmikopar?
Kaymakam —Susherif..Kaledekizaval-lılıiınacıyın!Burası
devletegerekeydi,Serdarhtıclntgönderirdi.
[Oradabulunanzabitlerin,erlerinherbiriymntvermeye
hazırlandığısırada.)talim BeyBüyükbiröfkeyleyerindenJir-İuytııak)
—Herif,şeytanmısın?ŞeytandanMittibirşeymisin?Şeytandan
dahakötüneK
■⇅r?Casus..Mutlakbuköpekcasustur.Bu
Jrif|mlz!DevletbukaleyiPaşa'yaemanetet-Uysi1,seninbenim
buradaneişimizvar?
Ser-İAr'ıİHnneimdatbekliyorsun?Sankidüşma-igüllesiyeni
gelenleriayırırdaonlarımı■■i?Sengeberdinmi?Şukarşındaoturan-Iıtgdeğilmi?İmdat
gelipdeneolacak?iı
kaleninneresineyetişmiyor?Senbu'nnekmeğim yemedinmi?
Senbuvata-ıiyesindegeçinmiyormusun?Ayvazlığa1t11m yokken
burütbeyegelmişsin.DevletetUınetin,birkalesinidüşmanavermek
miiılı?Seninbelineokılıcı,rastgeldiğineiletsindiyemitaktılar?Ne
duruyorsu-Nlyebuköpeğikurşunadizmiyorsu-Blzburadateslim sözü
işitmeyedemi
HkİMnlıımutfakveyemekişlerindeçalışanyardım-Btllnıııına
gelenbusözcük,burada,komutanınemir)MUnnımakullanılmış.
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dayanacağız?Kanlarınızmıdondu?Yüreğinizoynamadanmı
kaldı?Neşaşkınşaşkınbakınırdurursunuz?Buradabendenbaşka
Osmanlıyokmu?Üzerinehücum etmekister.
Zabitlerarayagirer.)
Kaymakam —Sensusdanesöyleyecek-lerseşuzabitler
söylesin.
İslâm Bey(Rüstem Beye)—Bakneler-saçmalıyor,sizdemi
susuyorsunuzRüstem Bey—Benkaletesliminiteklifedenhâine
tüfekağziylecevapveririm.
SıdkıBey—Elverir!1Bundansonraherkim teslim sözünüağzına
alırsakurşunadizerim.
BirinciZabit—Buhâinineyaşatıyorsunuz?
İkinciZabit—Düşmankarşısındayız.Baruta,kurşunayazıkdeğil
mi?
İslâm Bey—Benonubirkılıçtaikiparçaederim.
İkinciZabit—Uğursuzunpiskanmagirmektenneçıkar?
BirinciZabit—İyidüşünün!Sağbırakmaktatehlikevar.
SıdkıBeyAbdullahÇavuş'a)—Şunugotür!Yeraltındaki
odalardanbirinehapset.
Kapısınınönünedeikinöbetçibırak.
İslâm Bey—Bey,niçintehlikeyidüşünmüyorsunuz?
SıdkıBey—Yılgınlığınyayılmasının,mezarkadarhapishanede
önünüalır.
1Yeter.
-68-
ÜçüncüMeclisÖncekiler,BaşkaBirZabit
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[Dışardangelerek.)
BaşkaBirZabit—Düşmansağtarafayığılmışgeliyor.Silâh
başına,silâhbaşına!
[Cenktrampetesiçalınmayabaşlar.Herkeshızladışarıuğrar.)
DördüncüMeclisSıdkıBey,İslâm Bey,Zekiye
SıdkıBey(İslâm Bey'inönünüalarak)—Senbirazdursana.
Böylehücumlaraonlardayeter.Bilirmisinkikalegerçekten
tehlikededir.Neimdatgelir,neyiyecekvar,neparavar.Nezabit
kaldı.Allahbiliramma,devletbukaleyigözdençıkarmış.
İslâm Bey—Beyonasılsöz!Hiçdevletkalesinigözdençıkarır
mı?Serdarneyapsın?
Düşmançok,askeraz.Onlarbizim gayretimizegüveniyorlarda
düzenlerinibozmuyorlar.
Keşkegöğsümebirincidokunankurşuncanımıalaydıdasizden
busözleriişitmiyey-ıllm.
SıdkıBey—Oğlum benkalenintesliminidüşünmüyorum.
Kurtarmayabirçârearıyorum.
Kaleyiteslim etmekistiyen,bukonuyu»eninletartışmaza.
İslâm Bey—Kurtarmıyaçâre..Kavgarderiz..Ölürüz..Teslim
olmayız..Vesselam.1
1tştebukadar.
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SıdkıBey—Kaleyikurtarmayadahagüzelbirçârevar.
Gerçektenölecekadam ister.
İslâm Bey—Bendahaölmedim.
SıdkıBey—Ölmedinamma,hastasın.1
İslâm Bey—Suphanallah!Hastaolanölemezmi?Beyim siz
düşüncenizisöylemeyebakınız.Benvatanım içinhastaikende
ölürüm;sağikendeölürüm.Birkereölsem di-rilsem,yineölürüm.
SıdkıBey—Bugecedüşmanınordusunagirer,cephanesini
ateşleyebilirmisin?
İslâm Bey—Ateşleyebilirim.Hattâgerekirse,üzerineotururöyle
ateşlerim.Fakatorduyagirmekmümkünolurmu?Orasınıbilemem.
SıdkıBey—İştemeseleoradaya!Tasarım delilikgibigörünür.
Yüzdebirumut,yavaryayok..Kusuruboşunayakalanıpkurşuna
dizilmek..Elindentutupdacephaneninbaşınagötürmekmümkünolsa,hertehlikeyi
gözünealacak,kaledebinkişibulurum.Bukadar
tehlikelizamanlardaboşunagibigörünençâreleredeimkânvermeye
çalışmakgereklidir.
Bubencebirinanç!Hattâkararverdim.Akşam,gece,orduya
gireceğim.Yalnız,yanımabirarkadaşarıyorum.
İslâm Bey—Bugirişimebenyetmezmiidim?
SıdkıBey—Eğerbirkişiyiyeterligörey-dim,yapacağım şeye
şimdiyekadarkendim girişmezmiydim sanırsın?
İslâm Bey—Beybunasıldüşünce?Butabya,seninvarlığınla
duruyor.Yiğitçebirhareketiçinmaksadımıharcayacaksın?1O
dönemdebusözcük"yaralı"anlamınadageliyordu.
-70-
SıdkıBey—Abey!Sendeminkiedepsizin•talerinemibakarsın?
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Buradabukadarokulgörmüş,bukadarherrütbeyibirkavgada
kalınmışzabitlerimiz,bukadarecellepençeleşmektençekinmez
askerlerimizvar..Ah!Hastaidin!Görmedinkinemertliklerettik.
Düşmanhergünkırkarellişerbinkişiilehücum ederdi.Bizimkilerin
ikişerüçerbinkişisibiryeretoplanıncatabyalarıkorumakla
yetinmezlerdi.Meydanmuharebelerineçıkar-lıtrdı.Birkılıç,ononbeş
süngüileçarpışırdı.Dişler,tırnaklar,bayağısilâhgücünü
bulmuştu.Yanarkumbarayı1kucaklayıpdadüşmanınkafasına
atanlarmıararsın?Kesilmiş
kolunuyerindenkoparıpdaelindesilâhedenlermieksikti?Allah
bilirkavgalarımızı
gftreydin,Şehname2hikâyeleriningerçekolduğunahükmederdin.
Eminol!Buaskerinherbiri,bincanıolsaverirdekaleninbirta-91111
vermez.
İslâm BeyGözlerinisüerek)—Bendekızçocuklargibi
memnunluğumdanağlıyorum.
Elllirim!Askerkaleyivermez.Fakatdüşmanzorlaalır.Paşa,şehit
oldu.Sendekendinite-lcfedersen,savaşıkim yönetecek?Herkesin
yüreğindegördüğüngücü,düşüncesindedegörüyormusun?Senin
düşüncenialmadıkça,kiminneişgörebileceğivar?Hem kendini
ftklürteceksin,ordununbaşınıbeyninipara-Itıyacaksm;hem sonra
kollarayaklarçalışırdiyorsun.Allahaşkınaetme!Vatanınaacı.
SıdkıBey—Neyapayım evlât.Ensonçâ-JBirtürbomba.
3IranşairiFirdevsî'ninXI.yüzyıldayazdığıİrandestanı.
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reyibiradamanasılteslim edebilirim.Yagirişim sırasındayardım
gerektirenbiriş
çıkarsa?Orduyakılıkdeğiştirilerekgirilecek..Kim bilir,neolurne
olmaz.
Zekiye[Bulunduğuköşedençıkar)—İkikişigerekiyorsa,biride
benolurum.
SıdkıBey—Okim?Ah,zavallıçocuk!Senyerindeotur.
İslâm Bey(Zekiye'ye)—Nesöylüyorsun?
Zekiye[İslâm Bey'e)—Merhametsiz,mezarınınbirparçayerini
demibendenesirgeyeceksin?(SıcücıBey'e)İhsanbuyurun,1siz
ölmeyebiradam arıyordunuz.
Öldürmeyegücüm yetmezse,ölmeyepekiyiyeter.Dahaöncede
söylemiştim;sizdenkolayölürüm.Orduyakılıkdeğiştirerekgirilecek
buyurdunuz.Rumeliliyim,birazlisanbilirim.Kılıkdeğiştirmekdebana
sizdenkolaydır.Kılıkdeğiştirerekgirdiğim yerdekendimipekçabuk
tanıtmam.İnanmazsanızİslâm Beyesorun.
İslâm Bey[Duraksayarak)—Çocukhaklıgibigörünür.
BeşinciMeclis;yÖncekiler,AbdallahÇavuş
AbdullahÇavuş—Yinekarşıdaaskertoplanıyor.Sanırım saldın
var.Sizitabyayaçağırıyorlar.
SıdkıBey—Abdullah.jAbdullahÇavuş—Efendim.;1
"Bağışlayın"anlamınagelenbusözcük;burada"izinverin"anlamına
kullanılmış.
-72-
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SıdkıBey—Burayagel.Şukaleuğrunda
ölmekelindengelirmi?
AbdullahÇavuş—Ölürüm.Kıyametmikopar.
SıdkıBey—İslâm Beybugecebiryeregidecek.Birliktegidebilir
misin?Fakatyüzdedoksandokuzkurşunadizilmekvar.
AbdullahÇavuş—Kurşunadizilirsem kıyametmikopar?
SıdkıBey—AferinAbdullah!Hayditabyayagidelim.Bakalım bu
günküdüğünümüznasılgeçecek?İşimizideoradakonuşuruz.
Zekiye[SıdkıBey'e)—Beyefendi,kulunuzunedenokadaraşağıgördünüz?
SıdkıBey—Hayırçocuğum,sendegideceksin.Üçolursunuz,iş
dahametinolacak..
Abdullahdadilbilir.
SıdkıBey,İslâm Bey,Abdullahoradan,.çı-karlar.)
AltıncıMeclis
Zekiye[Odadakendikendisine)—Sonunda,karatoprakgöğsünü
açıyor.Sonunda,ölüm kendisinigösteriyor.MeğerAllahgelinlik
duvağımıkendikanımdannasipetmiş!Meğerşehitolmadan
birbirimizesarılmakkaderdeyokmuş![Birazdüşündüktensonra)
Mümkünolsaydıyaşamakdakötübirşeydeğildi..Düngece
gördüğüm düşlerneidi?Sevgilim vebenoturmuştum.Okucağıma
yatmıştı.Mehtapyapraklarınarasındanheryanımızaelmasparçaları
saçıyordu..Benelimleyüreğimidinliyordum..Osaçım-
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layüzünüörtüyordu..Benüzgünüzgünağlıyordum..Ohafifhafif
gülüyordu..Sankibenim gözümdenbirdamlayaşdüştükçe,onun
yüzündebirtazegülaçılıyordu..
Çevremizdeötüşenbülbüller,çağlayansularhephâlimizikıskanır
gibigörünüyordu..
Yüzünebaktıkçacanım vücudumdanayrılmışdakucağımda
yatıyordu.Vatancığımdaidik.
Bahçedebüyükçınarınaltındasanıyordum.Ah,düşidi..Ama
düşünaynıdaolmayacakbirşeydeğilidiya?Keşkebütünömrüm
öyledüşlerlegeceydi.[Penceredenbirtopalevigörünür.Titriyerek)Bu
alevdendesankiinsanıniçinekarlaryağıyor!Güneşdeneşahane
doğmuş!Bulutlanbinrengeboyadı.Sankicennetbahçelerininresmini
yapıyor.Toplarındumanıdaömrümünsongünündeolsunsabahı
seyretmeyemeydanbırakmazki..[Birazdüşündüktensonra)Meğer
canındaniyicevazgeçenlereölmekdepekkorkunçbirşeydeğilmiş!
Bayağıölüm canlansadakarşımaçıksaüzerineyürümekten
çekinmeyeceğim..
YedinciMeclisZekiye,İslâm Bey
İslâm Bey[Odayagirerek)—Zekiyeciğim
Zekiye[Gülerek)—Efendim!
İslâm Bey—Meğernetalihsizadammı-şım!Seniyanımda
gördükçenesanıyorum bilirmisin?Birmelekbenim içingökleribırakmışdabukara
topraklarainmişsanıyı
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rum.Kendimişeytandanalçakgörüyorum.Kendikendime,şeytan
insanıaldatır,benbirmeleğikandırdım diyorum.Açocuk!Niçinbenim
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içinbuhâlleregeldin?Niçinogüzelvücudunubenim yolumdatoprak
edeceksin?
Zekiye—Ah!Gönlümüdeâhireteparçaparçagöndermekmi
istiyorsun?Bensananeyaptım?Benibirmelekmisanıyorsun?
Gerçektenmelekolsam,yinegökleribırakırdım,seninarkana
düşerdim.Benseniniçinnehâlegelmişim?Dünyadayalnızdım;
güçsüzdüm.
Aklımdakaybolmuşbabamınhayâlindenbaşkabirşeyyoktu.O
danehayâl!Karanlıklariçinde..Yokluklariçinde..Zihnimdebintürlü
şekilleryapardım.Yinehepsinibozardım.
Yinebirinisevemezdim.Ömrümde,meselâbizim MiralayBey
kadarbabalığayakışırbiradam düşünemedim.Gönlüm merhumebir
ninemi,merhum kardeşimidüşünmektenbaşkaeğlencebulamazdı.
Yaodaneeğlence!Birinidüşünecekolsam,gözümünönündenhep
benikucağınaalıpdacanverdiğigeçerdi.Ötekinidüşünecekolsam
hatırıma,hepkucağımdaikencançekiştiğigelirdi..Senigörünceye
kadargönlüm hervakitkayıplararasında,hervakitmezarlariçinde
gezerdi.Senigördüm;sankibaşkabirdünyayageldim.Ozaman,
hayatınnedemekolduğunuanladım.Ozaman,insanınnedemek
olduğunuanlamayabaşladım.Öncedenyaşamaknedirbilmezdim;
yineyaşamayıherkestençokseverdim.
Şimdihayatımındeğeriniiyicebiliyorum.Yineseniniçin
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ölmeyiyaşamayatercihediyorum.Hakikatsiz,1senölümü
bendençokseviyorsun,bendesenicanımdançokseviyorum.
Vefasız,benibırakacaktındamezarınkucağınakoşacaktınöylemi?
Benim dünyadasendenbaşkacanım olmadığınıbilmiyormusun?Sen
kaybolursanZekiyecigininayaktagezerbircenazekalacağınıhiç
hatınnagetirmedinmi?[Ağlayarak]
Kimizamanaskeregidersin,benibırakırsın,kimizaman,ölmeye
gidersin;yinebenibırakmakistersin.Mutlakaisteğinbendenayrılmak;
mutlaka,bendenayrılmaktanbaşkabirşeydüşünmüyorsun.
İslâm Bey—Sus,Allahaşkınasus.Beniyetim çocuklargibibağırabağıraağlatacaksın.
Banayüreğimdenevarsaortayadöktüreceksin.Yüreğimdeki
sırlarısanasöylemeyeyim dekimesöyleyeyim Zekiyeci-ğim?Sen
benialçaksanmazsm değilmi?MiralayBey'esözverdiğim zaman
öncevatanımı,sonrasenindebenimlebirliktegeleceğinidüşündüm.
Hatınnayanlışyanlışşeylergelmesin.Seninbirliktegeleceğini
düşün-meseydim,okadarferahlı,okadarcoşkulusözvermezdim..
Yinesözverirdim,yineölürdüm,yinegörevimiyerinegetirirdim;çünkü
teklifvatanahizmetteklifiidi..AhZekiye!Zekiye!Sakınhatınnda
olsun,gönlümdekendiaşkınlavatanaşkınıkarşılaştırmayakalkışma.
Öylebirkarşılaştırma,kesinliklebeniöldürür.Ama,yinevatanım için
öldürür.'Teklifvatanahizmetteklifiidi,"dedim a,elbetdegiderdim.
Ancak,üz-1Bağlıolmayan;sadakatsiz.-76-
güngiderdim.Okadarüzgüngiderdim ki,görenlerbelkivatanını
sevmiyorsanırlardı.
Belkidikkatetmişsindir,bensözverdiğim zamancoşkum okadar
yerindeidiki,MiralayBeybileşaşkınkaldı.Çünküseninbirlikte
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geleceğindenemindim.Sensizölmekdeistemem,yaşamakda..
Aslındainancımıbilirsina.Bizölmeyeceğiz.Düşmanınsilâhı
etimizikemiğimizdenayıracak,canımızıvücudumuzdan
ayıramıyacak.Gökyüzünündönüşü
yapışıktaşlan,biryumurtadançıkmışhayvanları,yanyana
düşmüşdevletleri,enyakınyaratılmışdünyalarıdağıtacak,yinebiz
birliktebulunacağız.Bizvataniçinherdakikaölmeyekoşuyoruz,
ölmüyoruz.Demekkivatanıncanlanmasıveyükselmesinehizmetiçin
yaratılmışız.
Zekiye—Beyim,hiçşüpheetme.Eğerölecekolsaydık,sen
yaralarındanölürdün,benyaranabaktığım zamançektiğim
belâlardan,güçlüklerdenölürdüm.Ah!Bilmezsin..
Bilmezsinkinedurumdaidin!Bilmezsin,bennelergeçirdim!
Ölüm sankiortayaçıktıda,aylarcayatağınınçevresindedolaştı.Bu
kadarzamanhizmetindebulundum,benibilemedin!Hekimlerumudu
kesti..Herkesumudukesti,birbenkaldım."Kaderöylezulümlerden
uzaktır.Elbetdeuzaktır,"diyeöfkeliöfkelisöylediğinsözyokmu?Hep
kulağımdaidi.Belkibilmezsin,ağzındançıkansözlerinkimileri
zihnimde,gönlümdekazılmışgibidurur,birdakikakulağımdan
ayrılmaz;heleosözhiçhayâlimdengitmedi.Hekimler,"Hastadaumutyoktur,"dedikçe,ben
-77-
"Beyim elbetdeiyileşecek..Beyim elbetdevatanınahizmetler
edecek,"diyekendikendimesöylenirdururdum..Allahbirmucize
gösterdi,umudumuyalançıkarmadı.Allahboşyeremucize
göstermez.İnşallahbuhizmettendesağgeliriz.
İslâm Bey—Kim bilir!
Zekiye—Allah'ınbirmucizedahagöstermeyegücüyokmudur?
Hakkm adaletine,vatanınbüyüklüğüneinancınımıunuttun?
İslâm Bey—Hâşâ1birzamanunutmam.Allahbüyüktür.Vatan
kutsaldır.
SekizinciMeclisÖncekiler,AbdullahÇavuş
AbdullahÇavuş[Odayagirerek)—Haydibey.
İslâm Bey—Nereye?
AbdullahÇavuş—Kaledenşimdiçıkmalıkiorduyagirmek
mümkünolsun.Gideceğimizyollardandolaşmayaüçdörtsaatister.
Giysilerhazır.
İslâm Bey—Netaraftangideceğiz?
AbdullahÇavuş—Benyolbuldum.
İslâm Bey—BirkereMiralayBey'igörsekolmazmı?
AbdullahÇavuş—Ozâtengeliyor.
İslâm Bey—Keşkebizgitseydik.
AbdullahÇavuş—Ay,obizim ayağımızagelirsekıyametmi
kopar?
1Aslâ.
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fifS*
DokuzuncuMeclisÖncekiler,SıdkıBey
SıdkıBey[Odayagirer)—Hazırmısınızçocuklar?
AbdullahÇavuş—Gidiyoruz;amabirkaçgünbizdenhaber
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alamazsanmeraketme.
SıdkıBey—Birkaçgünnedemekya?
AbdullahÇavuş—Birkaçgün,birkaçgündemek.Saklanmalı,
fırsataramalı,birpundunudüşürmelideorduyaöylegirmeli./
Misafirliğegitmiyoruz!
İslâm Bey—Abdullah'ındediğigibiolur-sa,işdahagüvenliolur.SıdkıBey—Benişinçabuk
tutulduğunuisterim.
,İslâm Bey—Sizbilirsiniz.Bencebirgünönceölmeklebirgün
sonraölmeninhiçfarkı
yok.
AbdullahÇavuş—İşikigüngecikecekolursakıyametmikopar?
(Silâhbaşınatrampetesivurulur.)
SıdkıBey—Yinemisaldın!Heriflerölmektendebıkmıyorlar!
AbdullahÇavuş—Haydibey,topbaşladı.Güllearasından
geçmeli.Kavgadaondangüvenliyolyoktur.
İslâm Bey—Haydi..Ecelbizibekliyor.Yaşasınvatan!!
[İslâm,Zekiye,Abdullahçıkar.)
SıdkıBey[Zekiye'yedikkatlidikkatlibakarak)—Oğlum mezarda
yatıyor..
(PERDEKAPANIR)
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PERDEIV
BirinciMeclis
(Tabyanınbirbaşkayeri.)
SıdkıBey[Kendikendisine)—Hiçgereksizyereüçadamın
kanmagirdim.Şüpheyokkişehitolmuşlardır.Meğerdüşmanzâten
gidiyormuş..Meğerdüşündüğüm önlemehiçdegerekyokmuş..Ben
şimdiyekadargönlümütaşolmuşbilirdim.Haremimin1benim için
öldüğünüduydum.Oğlumunölümünühaberaldım.Kızınkayboldu
dediler.DünyadaRüstem'denbaşkakimsem kalmamıştı.Dünoda
şehitoldu.Kucağımadüştü.İslâm'ın,şukaledeherkestenkutsal,
herkestengerekli,herkestenbüyükbildiğim İslâm'ın,elimlegözlerini
bağladım,kurbanolmayagönderdim.Onyıldırhertürlükahrımıçeken
zavallı
Abdullahdabirliktegitti,hiçbirineüzülmedim.Gönlüm gerçekten
taştı,üzerinekılıçlavursalarbelkibirparçasıkopardı;benyine
duymazdım.
0çocuk!Oçocuk!Gözümünönünegetirdikçeyüzününparlaklığı
ateşgibiciğerimeyapışıyor.Sankiişyaptım!Hiçağzındaninesinin
sütükokanzavallıölmeyegönderilirmi?
1Eşimin.
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Birazdüşündüktensonra)Bırakaefendim..Hâlâgönlüm insangönlünebenzeme-miş!
Yüreğim taşmıkesildi?Hâlâ,içindenkansızıyor..Çocukbiraz
merhumeye1benziyordu,yüzünebaktıkçakimizamanoğlum aklıma
geliyordu,kimizamankızım.Bukadarüzüntü
hepondandeğilmi?İnsanzayıf,insangüçsüz..Birtürlükendisini
yenemiyor..Birtürlü
yaratılışınaüstüngelemiyor..Bendekendimigönlüme
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egemenim sanırdım,yazık..
İkinciMeclis
SıdkıBey,BirKaçZabit
(İçerigirerler.)
ZabitlerdenBiri—Bey,düşmançadırlarım yıkmayabaşladı.
GeceTuna'yaköprüsünü
kurmuş.Hertaraftançekiliyor.
SıdkıBey—Bendegördüm.
BirinciZabit—Emretsenizedışarıçıkalım.Belkibirkaçtop,biriki
bayrakbıraktırırız.
SıdkıBey—Yüzçevirmişdüşmanınarkasınadüşmekneye
gerek?
İkinciZabit—Suphanallah!Buradangittiyse,devletlebarış
etmediya.AskeriniTuna'nınbaşkabiryerinegönderecekdeğilmi?
Oradakilerdebizim kardeşimiz.Dahabirkaçkişiyibutopraklarda
alıkoysakneolur?
SıdkıBey—Yüzünügeriçevirtmiyelim.
BirinciZabit—Çevirirseneolabilirki?
1Öleneşindensözediyor.
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Geldiğizamanneyaptıki,giderkenneyapacak?Yüzünden
yılmadık,arkasındanmıyıla-cağız?Emretçıkalım!Emrettoplar
işlesin.Öbürtabyalartopabaşladı.Heryandandışarı
askerdökülüyor.
ÜçüncüMeclis
Öncekiler,Abdullah
[AbdullahÇavuşkoşarakgelir.)
SıdkıBey—Abdullah.
AbdullahÇavuş—Efendim.
İkinciZabit—Bey,emredin,topatsınlar.Yolcularıselâmlasınlar.Askerimizleuğurlamaya
çıkalım.Hiçolmazsadostumuz,Osmanlılar
yolyordam bilmezmişdemesin.
SıdkıBey—Pekiyi,pekiyi,sizindediğinizgibiolsun.Gidin!
Yapın!Bendearkanızdanyetişirim.
[Zabitlerçıkar.)
DördüncüMeclisSıdkıBey,Abdullah
SıdkıBey—Abdullah!
AbdullahÇavuş—Buyur.
SıdkıBey—Çocuknerede?
AbdullahÇavuş—Çocukmu?Neredeolacak?İslâm Bey'in
yanında.
SıdkıBey—Ey,İslâm Beynerede?'iAbdullahÇavuş—
Dışarıda.■sSıdkıBey—
Sağmı?
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AbdullahÇavuş—Benbıraktığım zamansağdı.İkisidesağdı.
Ammaşimdibilmem.
SıdkıBey—Söylebakayım,neyaptınız?Neoldu?
AbdullahÇavuş—İslâm Beymidir,nedir?Oadam değil,Allahm
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gazabı.Çocukdasankigölgesi.Obiryeregittimi,bu,yanma
yapışıyor.Azkaldıhem kendileriniöldürte-ceklerdi,hem beni.İşe
göndermeyeammaadam aramışsınız!Amabenikisindendehoş-
nutum,Allahdahoşnutolsun.Arslanşeyler..Yiğitdelikanlılar..
SıdkıBey—Eyneyaptınız?Onusöyle!Neyaptınız?
AbdullahÇavuş—Buradançıktık.Üçgecebirköydeyattık.Bir
türlüordununyanmayanaşamadık.Sonrabirgizliyolbulduk.Sürüne
sürünetâşutepeninaltınagittik.Oradabirmağaravar.Benavcılık
zamanındanbilirim.Omağaradasaklandık.Düşmanbaşladı
geceyansıçadırlarınıyıkmaya.İslâm Beybunugördümü;
tutabilirsentut.Oder:"Benelbetdeçıkacağım."Gölge:"Bendeelbet
deçıkacağım."Ben:"Etmeyin,"dedim,olmadı;
"Gerekmez,"dedim,olmadı;"Düşmangidiyor,"dedim,olmadı.
"Ee..haydiçıkalım,kıyametmikopar?"dedim,çıktık,sürünesürüne,
gizlenegizlenecephaneninyanmaepeyyaklaştık.
Yaklaştıkammanefayda?Cephaneninçevresinikarakoliçinde
karakolsarmış.Düşündük,çalıştık,birtürlüistediğimizyeresokulamadık.Ben:"Haydi
selâmetleşuradançıkalım,"
derkenİslâm Beycephaneyekarşıbirtabancaatmasınmı?
Meğerkapının
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önünebirbarutsandığıindirmişler.Kurşunda,tâvardıonubuldu.
.
SıdkıBeySözünükeserek)—Sonra?
AbdullahÇavuş—Sonraneolacak?Birgürültüdürkoptu.Tüfeğe
sarılansarılana..
Başladıüzerimizedolugibikurşunyağmı-ya..İslâm Beysanki
ölümeaşıkmışgibikurşunlankucaklamıyaçalışıyor.Gölgesizâten
yanındanayrılmaz.Sankiölümügözümlegördüm desem inanın!
Bereketversin,İslâm Beyüçyerindenyaralandıda,omübarekdehep
öntarafındanyaralanır,bayıldı,yereyıkıldı.Benomuzlarındantuttum,
çocukdaayaklarınasarıldı,mağaranınkenarındakiçalılığagirdik,onu
daberaberçektik..
kargaşalıktaizimizibulamadılar.Yavaşyavaşmağaramıza
sokulduk.Oaradaikikurşundabenim kısmetimedüştü.Birisağ
küreğiminüstündeydiçıkardım,ötekidebudumda.Hem öntarafta
hâlâduruyor.
SıdkıBey—Mağaradannasılkurtuldunuz?
AbdullahÇavuş—Oyandakidüşmanaskeri,Tuna'yıgece
geçmiş.Bensabahleyinmağaradanbaşımıçıkardım,çevreme
baktım,kimseyok.Yoldaşlarlakalktık,gittiğimizsapayolagirdik,çalı
aralarınagizlenegizlenekaleyeyaklaştık.Sabahaçılıraçılmazbaktık
ki,Araptabyasındanaskerçıkıyor.İslâm Beybunlarıgördümü;yine
yıldırım gibisıçradı;"Allahlaandım olsunki,bircephanesandığıdaha
yakmadankaleyegirmeyeyim,"
diyebükerebağırdı,düştüaskerinönüne..Ötekizâtengölge
dedik,a..Bendeyanlarını
bırak-
-85-
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mamakistedim ya.İslâm Beycehenneminağzınaatılıyor..
Düşmanaçattık.Birelindetabanca,birelindekılıç.."YaAllah!"dedi,
bircephanearabasınadoğrufırladı.Birkurşunlanearabakaldı,ne
beygir,neyanındaasker..Herbirininherparçasıgöğünbirköşesine
fırladı.Vallahibey,arabailearası,benimlesizinaranızkadaryavardı,yayoktu.
SıdkıBey—Arslandelikanlı!
AbdullahÇavuş—Onuda,bizideAllahsakladı."Beyelverir,
haydigidelim.MiralayBeybizibekler,"dedim.Kavgabarut,oateş..
Ayırabilirsenbirinibirindenayır;baktım olmıyacak..Düşmanınzâten
yüzüdönmüş."Biradam eksilmeklekıyametmikopar?"dedim,size
habervermeyegeldim.
SıdkıBey—Aferin,Allahhepinizdenrazıolsun.Vatanınekmeği
hepinizehelâlolsun..
AbdullahÇavuş(Tabyadandışarıbakarak)—Bak,bakbey,
kaçıyorlarbe!Dahaya-nm saatolmadı.Acelenizne?
SıdkıBey—Düşmanıngittiğinemikızıyorsun?
AbdullahÇavuş—Bak,bendüşmanındaokadarkorkağını
sevmem.Sankibirsaatdahaateşkarşısındadururlarsakıyametmi
kopar?Bey!İslâm Beygeliyor.AllahAllah!Yineelindekılıcıkırılmış.
Kaleyegelirkensankimezaragidergibigeliyor.İslâm Bey'ebağırarak)
Burayagelsene!MiralayBeybekliyor.Sankikaleyegirersenkıyamet
mikopar?
SıdkıBey—Çocukyanındayokmu?
AbdullahÇavuş—Gölge,arkasındanayrılırmıhiç?Heleiçeri
girebildi!Mübarek,ate-
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şinağzınagiderkendebirazböyleyavaşyürüsene!Neolur,
kıyametmikopar?
SıdkıBey—Cenab-ıHakkabinkereşükürolsun..Şunlann
boşunayereölümünesebepolaydım,elbetdeyaçıldırırdım,ya
kendimiöldürmekzorundakalırdım.HeleyineAllah'ınyardımıyetişti.
(Buaralıkİslâm Beygelir.)
BeşinciMeclisÖncekiler,İslâm Bey
SıdkıBey—Geloğlum!Gelbeyim!Gelarslanım!Dünyada,
âhirette,yüzünakolsun.
Vatanınısevenlerenebüyükibretdersigösterdin,vatanıiçin
ölmekistiyenlerenegüzelörnekoldun.Vatanaşkıetekemiğe
bürünse,elbetsenolurdun.Kahramanlıklarını
Abdullah'tanişittim.İşitmeyedegerekyoktuya!Senibirkere
gören,ikisözünüişitenneolduğunuanlar.Beyim,heleAllahsenibize
bağışladı,heleAllahsenivatanabağışladı.Meğerbenim tasarım hepboşunaimiş,meğer
düşmanzâten
gidiyormuş.Fakatkim bilirdi?Casuskullanmayımilletimizinşanına
yakıştırmadım kiböyleşeyleriaraştırmakmümkünolsun.Çektiğin
emeklerihelâlet,umarım kibanadanlmazsm.
İslâm Bey—Bey,nesöylüyorsun?Ömrümdebenibuişememur
ettiğinizdenbüyükiyilikgörmedim.Sizbanavatanımınenbüyük
yararlarındanbiriniemniyetettiniz,sizbukaleninkurtulmasınıbenim
çabamdanbekledi-



munseat.com

-87-
niz;sizsilâhaltında,düşmankarşısındaduranbinarslanı
esirliktenkurtarmakiçindüşündüğünüzenbüyükçâreyibenim elime
bıraktınız.Benüçayhastayatmıştım.Bukaleyehiçbirhizmet
etmemiştim.Benigayrette,vatanseverlikte,vatanaşkındaonbin
kahramanatercihettiniz.Kendinizebirtuttunuz.Birkeredüşünsenize!
Buradangittiğim zamanbendevletkadarbüyüktüm,çünküdev-|letin
enbüyükyaranbenimlesağlanabilirdi.Vatankadarkutsaldım,çünkü
banahainlik,,(aynıvatanahainlikidi.OnikibinOsmanlıilikadar
dehşetliidim,çünküonikibinOsmanlı'nıngöreceğihizmetiyalnız
başımayapmakzorundaydım.Birdevletgibibatıpdadünyayı
dehşetleriçindebırakmak,milyonlarcanüfusuanasındanayrılmış
yetimlergibiarkasındanağlatmak,onikibinmertgibidövüşedövüşe
şehitolupdatarihlerdetekbaşınabirordusayılmak,birinsanane
büyükşereftir.Birkeregözünüzünönünegetirsenize!Sengayretinne
demekolduğunu,büyüklüğünnedemekolduğunu,bendençokdaha
iyibilirsin!Vatanımıbenkurtaraydım,vatannerdekalır;şukaleciğin
kurtulmasınıbensağla-saydım,kendigözümdenekadarbüyürdüm.
Birhayat..Kırkelliyıllıkbirhayat..Kırkelliyıllıkdeğil,bitmez
tükenmezolsun,şubildiğimizhayat,şugördüğümüzdünyada
yaşamaköylebirbüyüklüğünacababirdakikasına,birsaniyesine
değermi?Benneöldüm,nevatanımı,nebukaleyikurtarmayı
sağladım;,yinezaranyok.Vicdanım pekiyibiliyorki,vatanım için
ölecektim.Hattâ
vatanımınbirkaç
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taştanyapılmışbirkaçduvaniçinölecektim.Beyim!Sizbana
deminoğlum demedinizmi?
Bendesizebabadiyeceğim.Babasözündendahabüyük,dahakutsalbirşeybulamıyorum
ki,onunlasesleneyim.Dünyadababamın
sayesindevaroldum;gerçektenadam olduğumu,seninsayende
öğrendim.Verbeyim,babacığım,eliniöpeyim.
SıdkıBey[İslâm Bey'esarılır,alnınıöper.İslâm Beydezorla
miralayıneliniöper.Birazduraksamadansonra)—Oğlum,arslanım!
Yanınızdabirçocukvardı,onugöremiyorum.
İslâm Bey(Yapmacıkbirtelâşla)—Çocukmu?Hangiçocuk?
Anladım..(Çevresinebakı-narakbirazdüşündüktensonramiralaya
yaklaşıp)Sizbanaoğlum dedinizdeğilmi?Sizbenievlâtlığakabul
ettinizdeğilmi?Gönlümdebirsırvar;danlmazsanızsöylerim.Halk
yanındasormayın.Yalnızsizesöyleyebilirim.
SıdkıBey—Buradakim varya?Ha,bizim Abdullah!Senbiraz
işinegitsene.
AbdullahÇavuş(Çıkarken)—Neişim varkigideyim..Sankiben
buradabulunursam kıyametmikopar(Abdullahçıkar.)
AltıncıMeclisSıdkıBey,İslâm Bey
SıdkıBey—Birşeysöyleyecektin?İslâm Bey—Çocukburaya
gelemez.SıdkıBey—
Niçin?İslâm Bey—Nâmahremdir1deonuniçin.
1Burada:Kızdır.
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SıdkıBey—Nâmahrem nedemek?
İslâm Bey—Nâmahrem minedemek?Benisöyletmekmi
istiyorsun?Beyim,oManastırlı
birkızdır!Birincigörüştebirbirimizisevdik.İkincigörüşteayrıldık..
Benvatanım içinburayageldim..Odabenim içinarkamadüşmüş,
burayagelmiş.Vallahibengetirme-dim.
Geldiğindendehaberim yoktu.Benisuçlama!Hem günâhıma
girersin,hem benibirbüyükdertaltındabırakırsın.Dünyadaen
namuslusenibiliyorum.Banaseningözündesuçluolmaktanbüyük
namussuzlukolamaz.
SıdkıBey—Şimdisanakim suçlusundiyor?Yanındakiçocukkız
mıdır,dedin?
Manastırlıdıröylemi?Gitşimdi,git!Ah!Zihnimdennelergeçtiğini
biliversen?Gitçocuğugetir.Eğerdüşündüğüm şeylerdoğruçıkarsa,
banayenidencanverirsin.İndimdeoğlumunmakamınageçersin.Git
diyorum.Benim Manastır'dabirkızım vardı.Kaybolmuş,anladınmı?Gitdebul..Bulursano
vakitbelkigerçektenbabanolurum..
İslâm BeyŞaşkınlıkla)—Çocuk!Çocuğuistemiyormusunuz?O
pekuzaktadeğil..Şurada..Şuevde..Çağırayım mı?
SıdkıBey—Hâlâduruyor!
İslâm Bey—Zekiye!Zekiye!
SıdkıBey—Kızımınadınısöylüyor!Ah!İnsandünyadabukadar
umulmadıkdevlete1sahipolurmu?
İslâm Bey—Zekiye!Seniçağırıyorum işitmiyormusun?
1Talihe.
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rYedinciMeclis
SıdkıBey,İslâm Bey,Zekiye
Zekiye[İslâm Bey'e)—Adamıhangiadıylaçağırırlar[Miralay
Bey'igöstererek)Baksana!İkimiziderezilmiedeceksin?
SıdkıBey[HemenZekiye'ninyanınakoşarak,buyurgantavırile)
—SenManastırlısındeğilmi?
Zekiye—Evet!
SıdkıBey—Babanınadınedir?
Zekiye—Babamıgörmedim kibileyim.
SıdkıBey[Kendikendisine)—Zavallıçocuk![Zekiye'ye)Ninenin?
Zekiye—Ninem öldüğüzamanbençocuktum.Evdeherkes,
hanım derdi,adını
işitmedim..
SıdkıBey—Zavallıkadın!
Zekiye—Dahabiremrinizvarmı?
SıdkıBey[Kendisinitoplayarak)—Kardeşinvarmıydı?
Zekiye—Evet,vardı.
SıdkıBey—Adıneidi?
Zekiye[DikkatleMiralay'inyüzünebakarak)—Acayipacayip
şeylersoruyorsunuz!
SıdkıBey—Sâdıkdeğilmiydi?
Zekiye[İslâm Beye)—Ah!Buldum,babamıbuldum.İştebabam.
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.İştedünyayageldim geleliözleminiçektiğim babam..Şimdisen
inanmazsın..Seniniçinöleceğimedeinanmamıştın..Bak!Birkere
gözlerinebak!Ninem debenim içingönlündebirüzüntüsü
olduğuvakityüzümetıpkıböyle-91-
bakardı..Bak!Yürüyüşünedikkatet,kardeşim debirtelâşı
olduğuzamantıpkıböylegezinirdi.Şimdibenim içinağlıyordeğilmi?
Bendebiriiçinağladığım zaman,bilirsina,tıpkıellerimlegözlerimi
böylekaparım.Vallahibabamdır,billahibabamdır.Gönlüm beniböyle
sevgiişlerindehiçbirzamanaldatmaz.
İslâm Bey—Zekiyeciğim!Niçinbukadartelâşediyorsun?Hâline
bakanlarvatanı
tehlikedesanır..Beyefendiiçinbabamdırdiyorsun..Yemin
ediyorsun..Öylemi?Bendeyeminederim kibabandır..Obeni
oğulluğadakabuletti..Zatenbabanolmasabile,babanolacak..Sen
benim değilmisin?
Zekiye—Seninim..Yineseninim..Neistersenemret!Sakın
darılma!Sakınkıskanma!
Babamıkıskanmazsındeğilmi?Vatanıniçinbenibıraktığıngibi,
banadakendiniçinbabamıbıraktırmazsm,değilmi?
İslâm Bey—Sanakim babamızıbırakalım diyor?
SıdkıBey—Burayagel!Ninenbenim içinverem döşeklerinde
öldü,öylemi?Kardeşincanverirkennededi?Benianar,beniarar,
çevresinemibakardı?
Zekiye—Babacığım,banaacı!Bunaacıda,mezarları,rahat
döşeklerinigözümünönünegetirme!Okadarbenzinatmışki,şimdi
senidemezardançıkmışsanacağım dayanındankaçacağım.
SıdkıBey—Benim adaletliHalikım!1Benim merhametliAllah'ım!
Sonundakulunu1Yaratıcım;Tannm.
-92-dünyadayalnızbırakmadın!Sonundabuzavallıyıherşeyden
umutsuzetmedin.Bağışınayüzbinkereşükürlerolsun.Neyaptım ki
benibukadariyiliğinelâyıkgördün?Bak,kendikendimeyakışıksız
şeylersöylüyorum!Ce-nab-ıHakkındamıcömertliğibirnedeni
gerektirecek?
İslâm Bey—Evetbeyim!Benim inancım-ca,Allah'ınbutürlü
bağışlanbirnedenle,haketmeklegelir..Neyaptınmıdiyorsun?Her
yaptığınıbilmem,şukadarbilirim kikendinigerçekteninsanetmişsin.
Beyim,şutabyadahepimizorganidik,âlettik;ruhsendin.
Ölümdenkorkmadm;hiçruhölümdenkorkarmı?Senin
korkmadığınıgördüğüiçinkimsedekorkmadı.Herkeseörnekoldun.
Övgüiçin,övünmekiçinsöylemem;benden,kızından,Abdullah'tan
başkakimdegayretgördünse,ogayretinbirazıdaseninsayendedir.
İştebak,Allahsenyürekteolaninsanlarıdünyadadamahzun
bırakmaz,âhirettede..
SıdkıBey—Oğlum!Zihninbüyükhayâllerekaçıyor.Bengüçsüz
kulum.Buradagörevimiyerinegetirmektenbaşkabirşeyyapmadım.
İslâm Bey—Hergöreviyerinegetirmekokadarkolaybirşey
midir?Herkesseniönündegörmemişolsaydı,acabakaçkişigörevini
yerinegetirmeyeçalışırdı?
SıdkıBey—Sendemihalkımızıbilmiyorsun?Ogayretmilletin
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kanındavar.Herkesanasındanovatanseverlikledoğuyor.
İslâm Bey—Benosözünebelkisenden
-93-
çokinanırım.Ancak,sizdebumilletinhepbirörnekgörmeye,hep
önündebirbüyükadam bulmayamuhtaçolduğunuinkâredemezsiniz
a?
SıdkıBey—Muhtaçtır.Fakatkendinimuhtaçsandığıiçin
muhtaçtır.[Birdenbiretavrını
değiştirerek)Acayipşey!Herkeszevkindesafâsında..Bizburada
ağırağırkonulardansözediyoruz.Sizeayıpdeğil,çocuğunuzyokki
evlâdınneolduğunubilesiniz.Yaben!
Benim ikiciğerparem vardı.Onbeşyıldırikisinidegörmemiştim.
İkisinidebütünbütünmahvolmuşsanıyordum.Şimdigözümün
önündebirininvücududuruyor.BirininHaktarafındangelmebedeli1
geziyor.Ah!Gönlümünnehâldeolduğunubilmezsiniz..Benonutaş
olmuşdaötesineberisinedamladamlakanoturmuşsanıyordum.Şimdihissediyorum,o
taşelmasgibiparlamayabaşladı.Okanlardan
sankidestedestegülleraçıyor.Onbeş
yıllıkömrümügözümünönündengeçiriyorum.Negibigeliyorbilir
misiniz;sankibirmezaragirmişim deonbeşyıluyumuşum,daha
şimdiuyanıyorum,dünyayıdahaşimdigörüyorum.(Zefciye'ye)Kızım!
Benyinedirildim.Benyinegencel-dim.Bak!Okadarzamanözlemim
çektiğinbabanınyüzünebak!Şimdimezardançıkmışsanmazsm.
Babacığınısevermisin?Bununkadarsevdemem;amabiraz
sevsenfenaetmezsin.
Zavallıyabirbakışın,ikisözün,onbeşyıllıkömrünü,onbeşyıllık
alışkanlıklarını
unutturdu.
1Dengi;eşiti.
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İslâm Bey—Zekiyesizisevmeyeceğinisöylerse,benisevdiğine
deinanmam.
Zekiye—Onunsevgiyeinanmamakeskialışkanlığıdır.Kendisi
severde,başkasınınsevdiğineinanmaz.Babacığım,benonuniçin
hayatımıfedaettim,amakendimesözgeçirmekelimdedeğildi.Sizin
için..Eğer..Eğeronudüşünmesem,kendiseçimimlecanveririm.
SıdkıBey—Kızım!Benokadarınıistemiyorum.Benide
gönlündenbütünbütünçıkarma!
İslâm Bey—Acabadünyadaseningibibabayısevmemekhangi
evlâdınelindengelir?
SıdkıBey—Benisendebirazseversindeğilmi?
İslâm Bey—Hem nekadarsevdim bilirmisiniz?Vatanım kadar
diyemem,yalanolur.
Zekiyekadardesem,onadasizinanmazsınız..Canım kadar..
değil,çünkücangözümepekdeğersizgörünüyor..Buldum beyim!
Babam kadar..Gerçektenbabam kadarseverim.
SıdkıBey—Soracağım şeyedoğrubircevapverirsenizbeni
sevdiğinizeovakitinanırım.
İslâm BeyveZekiye[Birzamanda)—Buyurun!Sorunbabacığım
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SıdkıBey[Hafifbirgülümsemeylearalarınasokularak)—
Düğünümüz,yânidüğününüz,nezamanolacak?[Zekiyeutanarak
önünebakar.)İslâm Bey[Duraksayarak)—Düğünmü?
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Bendenizbilemem..Siz..Nasıldüğün?Geneirâde1sizin,;Sıdkı
Bey—Eğerirâdebenimse,enuzağıbugeceyekadarbekleriz,
(Saatebakarak)O..Dahadörtbuçuksaatvar!Dörtbuçuksaat!Bir
insanömrükadar!Neçâre!Allahsabırlarihsanetsin.
Zekiye—Beybabacığım!Kızcağızınızlamıeğleniyorsun?
[Uzaktanuzağamarşbaşlar,gönüllülerinsesideişitilir.)SıdkıBey
—Bak!Yalnızbeneğlenmiyorum ya,herkesdebirtürlüeğleniyor.
Onlardabizim kadarmemnun.Yeminederim kibumemnunluk,
kaleninkurtulduğundandır;kendikurtulduklarındandeğildir.(İslâm
Bey'e)Nedersin?Bukadarkuşatma,bukadarsıkıntı
geçirdik.Şubildiğimizedepsizdenbaşka,kimsehiçbirşeydenbir
kereolsunşikâyetetmedi.
İslâm Bey—Halktagerçektengayretvar!
SıdkıBey—Onaşüpheyok.Amandinleyin!Banabuhavapek
dokunur.Musikiside,sözleridevatangayretininyaktığıyüreklerden
çıkmışolmakgerek..
[Askerler,gönüllüler,AbdullahÇavuşgelir.Birbölükgeçmeye
başlar.)ilİşteaduvkarşıdahazırsilâhArşyiğitlervatanimdadınaArş
ileri,arşbizimdirfelahArş
yiğitlervatanimdadınaCümlemizinvâlidemizdirvatan
1Emir.
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HerkesilûtfiyleodurbesliyenBastıaduvgöğsünebizsağikenArş
yiğitlervatanimdadınaŞân-ıvatan,hıfz-ıbilâdüibadEtmededir
süngünüzeistinâdMilletieylermisiniznâmurâdArşyiğitlervatan
imdadınaRehberimizgayret-imerdânedirHertaşımızbirnicebin
cânedirCânedeğilmeyibugünşânedirArşyiğitlervatanimdadına
YârenişandırtenineerlerinMevtisesonrütbesidiraskerinAltıdabir
üstüdebirdiryerinArşyiğitlervatanimdadına'
SıdkıBey—Arslanlarım,nereyegidiyorsunuz?Düşmandefoldu,
acelebirişimizkalmadı.
Durundabirazmiralayınızıdinleyin.Yemeğibeşdakikasonra
yesenizolmazmı?
AbdullahÇavuş—Emredersenbeşsaatsonrayeriz.Kıyametmi
kopar?SıdkıBey.—Sizbutabyayıcanınızdan
İştedüşmankarşıdahazırsilâh/Yürüyünyiğitlervatanın
yardımına/Yürüyünileri,yürüyün,bizimdirkurtuluş/Yürüyünyiğitler
vatanınyardımına//Tümümüzünannemizdirvatan/Herkesiiyiliğiyle
odurbesleyen/Bastıdüşmangöğsünebizsağiken/Yürüyünyiğitler
vatanınyardımına//Vatanınünü,beldelerinvekullarınkorunması/
Süngünüzünsayesindeolacaktır/Milleti,isteğinekavuşturmamak
istermisiniz/
Yürüyünyiğitlervatanınyardımına//Kılavuzumuzyiğitçe
çabalamaktır/Hertaşımıznicebincanadeğer/
Canadeğileğilim,bugününkazanmayadır/Yürüyünyiğitler
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vatanınyardımına//Yaramadalyadırbedenineerlerin/Ölümseson
rütbesidiraskerin/Altıdabirüstüdebirdiryerin/Yürüyünyiğitler
vatanınyardımına.
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değerligördünüz.Herbirinizonkişiyekarşıdurdunuz.Doksan
gündürçekmediğinizbelâ,görmediğinizsıkıntıkalmadı.Osmanlıların
namusunugöklereçıkardınız.Oşanlışanlı
babalannızınevlâdıolduğunuzugösterdiniz.Bundansonra
nereyegidersenizgidin.
Korkmayın,nereyegitsenizde,benSilistremuhâfızlarmdanım
desenizummadığınızsaygıyıgörürsünüz.Düşmantoprağındada
olsa,mertolan,kılıcınıza;insanolan,nâmu-sunuzayemineder.
Cenâb-ıHakkatındaalnınızaçıktır.VatanınısevenleriAllahdasever.
Vatansizdenhoşnuttur;şutaşlar,topraklargösterdiğiniz
vatanseverliğibilseydi,arayaarayaevlâdınıbulmuşninelergibi
vücudunuzadokundukçacoşkusundan,içrahatlığındanparpar
titrerdi.İnsanlıksizdenhoşnuttur;elbetdeadınızyüzyılımızdatutulan
tarihlerinenşanlıyapraklarınayazılır.iCenab-ıHaksizdenhoşnuttur;
ettiğinizhiz-
|metleri,şüpheyokki,meleklerşimdidenrah-metle,saygıyla
anıyorlar.Ettiğinizfedakârlığındeğerinibenbilirim;ancak,acaba
hizmetinizindeğerinisizbilirmisiniz?Vatanınenbüyük,yüce
maksatlarındanbirinikurtardınız.Vatanıkurtardınızdemem;çünkü
onunesenliğidünyanınkefilliğialtındadır.
Baksanıza,üçdevletgelmişbizimlebirlikteuğraşı-
I'iyor.
,AbdullahÇavuş—Sankigelmemişolsa-
larkıyametmikopar?
SıdkıBey—Kıyametkopmazdı,amasi-kmtıçekilirdi.
İslâm Bey—Benosıkıntıyarazıydım.Biz
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yardımcısızdabutopraklankoruyabilirdik.Ölürdük,mahvolurduk,
yinemağlûpolmazdık.
SıdkıBey—Öyledir,amaniçinyardımdanşikâyetedelim?
İnsanlık,uygarlıkbizihaklıgörüpdeimdadımızakoşunca,neden
memnunolmayalım?Bizeyakışanvatansev-gisidir,gururdeğil!
Askerler,***inbirkalesinikurtardık,birçokşehitdeverdik.Haydi
bakayım,banabir"***çokyaşa!"çağınn.
(AskerTrampeteçalınarak)—***yaşa!
SıdkıBey(Hepsine)—Kardeşler!Canımızıtehlikeyekoyduk.
Vatanımızınfaydasınıkoruduk.Yinedekoruruz.Herzamanda
koruruz.BizOsmanlıdeğilmiyiz?Osmanlılannsânıherzaman
vatanınenküçükfaydasıiçinölmektir.Bizdeherzamanbuyolda
ölmeyehazırız.Yaşasınvatan!YaşasınOsmanlılar.
İslâm Bey—Haydibakayım,sesinizyokmu?Yaşasınvatan!
YaşasınOsmanlılar!
Hepsi(Birağızdan)—Yaşasınvatan!YaşasınOsmanlılar!
(PERDEKAPANIR)SON


