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NEVZAT KUTLU

1952 yılında İzmir’de doğdu. Kuleli Askeri Lisesini ve Kara Harp 
Okulunu bitirdi. Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisinden 
mezun oldu. Bölük, tabur, alay komutanlığı yaptı. ABD de eğitim 
gördü, NATO Karargâhında görev başı eğitimine katıldı. Çek 
Cumhuriyetinde Askeri Ataşelik yaptı, Kosova NATO gücünde görev 
aldı. 2005 yılında emekli oldu.

Askeri ataşelik görevi sırasında, Birinci Dünya Harbinde 
Galiçya Cephesinde savaşırken yaralanan ve geri bölgedeki askeri 
hastanelerde hayatlarını kaybeden şehitlerimizin mezarlarını aradı, 
buldu. Başlarında bir taş bile bulunmayan aziz şehitlerimiz için, Çek 
Cumhuriyetinde faaliyet gösteren vefakâr Türk işadamlarını bir araya 
getirdi, devletten bir kuruş almadan çok güzel bir şehitlik yaptırdı. 

Nevzat KUTLU evli ve iki çocuk babasıdır. İleri seviyede İngilizce 
ve Rusça bilmektedir. 
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Birinci Bölüm

02 Haziran 1912, Saat 07.00 
Selanik Kuzeyi, Drama 30 km Batısı

Aydınlık, esintisiz, sakin bir haziran sabahında, Rumeli’nin o 
güzelim ve zamanın hızlı aktığı Drama ovasında köylüler, 

kasabalılar, şehirliler; bitmez tükenmez bir koşuşturma içindeydi-
ler, işlerine güçlerine yetişmenin telaşı ile. Atlar, arabalar, kağnılar 
hazırlanıyor, azıklar torbaya konuyor; kazmalar, kürekler, çapalar 
atlara, arabalara, katırlara yükleniyor, çocukların karınları doyuru-
luyor ve telaşı hiç bitmeyen yeni bir güne “merhaba” diyorlardı. 
Haziran demek, sıcak demekti buralarda. Yağmur bulutlarının çe-
kip gitmesi, tarla kenarlarındaki, ekili alanlar dışındaki otların ve 
ekinlerin sararması, her yeri kaplayan dikenli çalılar ile hayatın gi-
derek zorlaşması demekti. Yağmurların iyice ufalttığı, güneşin ka-
vurduğu, atların nalları, arabaların tekerleri ile un ufak ettiği gri 
toprağın; en ufak rüzgârda havalanması, köylere, kasabalara doğru 
yayılarak, insanların nefesini kesecek hâle gelmesi demekti. 

Sıcak yaz günleri gelmeden, ekinler biçilmeye başlanmadan; he-
nüz bitiremedikleri işlerini tamamlama, tarlalarda kalan son ürün-
lerini toplama telaşındaki insanların, oradan oraya koşmaya; atla-
rın, arabaların, kağnıların yollara dizilmeye başladığı sabahın erken 
saatlerinde, kadınlar, yemenilerini burunlarına kadar kaldırmışlar; 
erkekler mendillerini, başlarındaki yağlıklarını, poşularını ağızla-
rını, burunlarını kapatacak şekilde bağlamışlardı tozlu rüzgârdan 
korunmak için. Ara sıra başlarındaki sarıklı feslerini çıkarıyorlar, 
alınlarında biriken ter tanelerini silip, feslerini tekrar başlarına ge-
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çiriyorlardı erkekler.
Haziran; baharda kanı kaynamaya başlayan gençler arasındaki 

aşkların güçlendiği, gizliden gizliye işaretleşmelerin başladığı, kı-
zın erkeğe mendil, erkeğin de sevdiğine ilk hediyesini verdiği ay-
dır buralarda. Bahar aylarında filizlenen aşkların kök saldığı, dal 
verdiği, küçük, kaçamak buluşmaların yapıldığı aydır. Anadolu’da 
görücü usulüyle evlenme, yüzyıllardır yaygın iken, buralarda in-
sanlar, Avrupa âdetleri ile daha haşır neşir olduklarından söz, ni-
şan, evlilik âdetleri de modernleşmişti zamanla. Gençler birbirini 
tanımadan, birkaç kere konuşmadan, huyunu suyunu öğrenmeden 
söz vermez olmuşlardı birbirlerine. Hatta yıllardır, “âşıklar yolu” 
denen sokaklar, caddeler vardı Rumeli’nin pek çok yerinde; gençle-
rin birbirlerini görebildiği, işaretleşebildiği, hatta üç beş kelime ko-
nuşabildiği. Evlenme konusunda, Anadolu’da kıza âdet gereği so-
rulan sorular, buralarda ciddi olarak sorulur, kızın fikri alınır, ona 
göre karar verilirdi evliliğe. Bu kararlar, genellikle haziran ayında 
verilir; harman sonrası denen eylül, ekim aylarında nişan ya da dü-
ğün yapılırdı, binbir heves ve heyecanla. 

Haziran demek; uyanan tabiatın kendine gelmesi, canlanma-
sı, hayat mücadelesinin her alana yayılması demektir buralarda. 
Tarlalarda, yol kenarlarında, insanların az dolaştığı yerlerde, önce 
kertenkeleler atarlar kendilerini sıcak taşların üzerine. Ardından, 
yer altındaki yuvalarından başlarını çıkarıp çatal dilleri ile havayı 
koklar ve dışarı çıkar zehirli, zehirsiz yılanlar. Kertenkeleler sinek, 
böcek; tarla fareleri kurtçuk; yılanlar tarla faresi; atmacalar, hem yı-
lan hem de fare peşinde dolanırlar akşama kadar. Bütün bunlar ba-
zen telaş içindeki insanların gözleri önünde, çoğu zaman da onların 
ruhu bile duymadan yaşanır doğada. 

Bazı yılanlar cesaretli olur, evlere yakın, hatta evin bahçe du-
varları içindeki yuvalarında yaşarlar. Bazen tavukların yumurtası-
nı bazen de yeni doğan civcivleri aşırırlar, tavukların korku dolu 
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çığlıkları arasında. Kümes sahibi sesleri duyup, eline bir tüfek alıp 
gelinceye kadar, çoktan saklanacak bir yer bulur, o sinsi yılan ken-
dine. Fareleri de tutup yediklerinden, kümesine zarar vermediği 
sürece insanlar, biraz da kinci olduklarını düşündüklerinden, pek 
karışmazlar, evlerinin yakınlarında yaşayan yılanlara. 

Toprağın suya susayıp çatladığı; otların, ekinlerin sararmaya 
yüz tuttuğu, rüzgârın esmekle esmemek arasında nazlandığı, ha-
vaya kalkan toz tanelerinin uzun süre havada asılı kaldığı bu sıcak 
yaz sabahında, köylülerden başka, telaş içinde birileri daha vardı 
ovada: demir yolu kontrolü yapan atlı jandarmalar. Son üç aydır 
her sabah yaptıkları gibi, rayları ve köprüleri kontrol etmeleri; 
varsa aksaklıkların, tren gelmeden önce giderilmesini sağlamala-
rı gerekiyordu. Bu telaş ve koşuşturma içinde geldiler, Drama’nın 
otuz kilometre batısında, Fransız demir yolu şirketinin özene be-
zene yaptığı; kendileri kullandıkları hâlde Osmanlı’dan dünyanın 
parasını aldıkları demir yolu köprüsüne. Uzunluğu kırk metreyi 
bulmayan köprü için ödenen parayı duyunca, şaşkınlıktan dilleri 
tutulmuştu atlı jandarmaların. Sanki kristalden, altından yapılmış 
dev bir esere bakar gibi bakmışlardı ilk gördüklerinde; hiç de ahım 
şahım olmayan köprüye. 

Onlara kalsa, gri renk kalın putrel demirleri, ortadan iplikle bo-
ğum atılmış gibi duran demir korkulukları, kalın beton ayakları ile 
hiç de güzel, imrenilesi, hatta beğenilesi değildi kocaman demir 
köprü. Rayların sağında ve solunda, atların ve yayaların geçmesi 
için yapılan tahta bölüm olmasa, onlar için bir özelliği de olmaya-
caktı aslında. Neyse ki bu tahta bölümleri yapmışlardı da köylüler 
ve atlı jandarmalar, dereyi geçmek için kilometrelerce dolaşmak zo-
runda kalmıyorlardı. 

On bir kişiydi atlı jandarmalar, silahlarını çapraz asmışlar, yürü-
dükçe toprağı titreten atlarının üzerinde, birer heykel misali dimdik 
oturuyorlar, başlarını hafifçe yana eğip, ray demirlerine bakıyorlar-
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dı dikkatle. Her sabah erkenden, kasabadaki karakoldan çıkıyor-
lar, öğlene kadar, kendi sorumluluk bölgelerindeki tüm rayları ve 
köprüleri kontrol ediyorlar, ortada bir yerde diğer kasabanın jan-
darması ile buluşuyorlar, öğlene doğru başka bir yoldan geri dönü-
yorlardı karakollarına. Son üç aydır, her gün aynı şeyi yapıyorlardı 
ve artık kanıksamışlardı yapıkları işi de at sırtında gittikleri uzun, 
tozlu yolu da. 

Başlarındaki esmer, seyrek saçlı, pala bıyıklı, yüzü güneşten 
kavrulmuş, otuzlu yaşlardaki çavuşun esmer yüzü daha da esmer-
leşiyordu, böyle görevlere çıktıklarında. Sert yapısı, silah tutuşu, 
adamlarına hâkimiyeti, kendine olan güveni ile tam bir asker gibiy-
di, her zaman çatık kaşlı Galip Çavuş. “Buralar benden sorulur.” 
der gibi bir hava yaratıyordu, her daim emir verir ya da hesap sorar 
gibi bakan gözleri. Konuşmayı sevmez, çoğu kez el, kol, kaş, göz 
işaretleriyle anlatırdı emirlerini, isteklerini. Bu karanlık bakışlar ve 
asık suratının ardında tertemiz, sevdiğine yanık bir kalp, bir baba 
şefkati taşır, ancak hiç kimseye göstermezdi, gösteremezdi yetişme 
tarzı gereği; sevgisini, şefkatini. Bir zafiyetmiş gibi saklardı gülüm-
semesini ve kalbinin sevinç çırpıntılarını herkesten, hatta güler yüz-
lü hanımından, çocuklarından...

Aslında, karakol komutanından sonra en kıdemli çavuştu kasa-
bada, böyle görevlere çıkması gerekmiyordu ancak değişiklik ol-
sun diye ara sıra çıkardı başka bir çavuşun yerine. Bugün de öyle 
yapmıştı, dün gece gördüğü rüyanın da etkisi ile kendi gözleri ile 
görmek istemişti rayların durumunu. Sanki raylar üzerine konmuş 
kaynar kazanlarda kaynatılmıştı rüyasında. Rüyasına bir anlam ve-
remese de, sabah ilk işi ray kontrolüne çıkan çavuşun yerine yola 
çıkmak olmuştu.  

Başındaki kırmızı fesi, artık şeklini kaybetmeye başlamıştı ne-
redeyse. Her on beş, yirmi günde bir, en azından ayda bir kalıpla-
tırlardı feslerini ancak, bu görev çıktı çıkalı kalıplatma fırsatı bula-



Balkanlar Yanıyor 11

mamıştı, daha geçen sene aldığı güzelim fesini. Pek de yakıştığını 
hissederdi giyerken. Kalıplı oldu mu yakışırdı da insana ama şek-
lini kaybetmeye başladı mı insanın başına geçiresi gelmiyordu işte. 
Elbiselerine her zaman özen gösterir, emri altındakilere ve karakol-
da görevli diğer askerlere örnek olmak isterdi giyimiyle kuşamıyla, 
sakalını tıraş etmesiyle, bıyığını düzgün taramasıyla. Uzun çizme-
lerini her zaman temiz ve boyalı tutar, her fırsatta fırçalar; her istira-
hatte çıkarır, hem ayaklarını havalandırır hem de kötü kokmasının 
önüne geçerdi aklınca. 

Her biri Anadolu’nun değişik yörelerinden kopup gelmiş, kimi 
esmer, kimi sarışın; çoğu zaman neşeli, arkadaş canlısı yüzleri gü-
neşten kavrulmuş, dudakları çatlamış askerler, ister istemez, çavu-
şun asık suratlı havasına kapılırlar, birbirleri ile konuşmaya bile çe-
kinirlerdi böyle görevlere çıktıklarında. Peygamber ocağı bildikleri 
asker ocağında, daha önce hiç tanımadıkları, tanır tanımaz kaynaş-
tıkları, birer kardeş, birer yoldaş oldukları kardeşten ileri arkadaş-
ları ile ara sıra göz göze gelirler, yüzlerine bir sevinç dalgası yayılır-
dı, çavuşa yakalanmaktan korka korka. 

Yine de çavuş ne derse desin onlar, askerliklerini bitirip evle-
rine, sevdiklerinin yanına dönmekten başka bir şey düşünmezler, 
bu yüzden de başlarını derde sokacak hareketlerden kaçınırlardı 
özenle. Ancak vazife, başka bir şeydi ve asla taviz vermezlerdi va-
zifeden. Ne yapılması gerekiyorsa, nasıl yapılması gerekiyorsa öyle 
yapmaya gayret ederlerdi, ellerinden geldiği kadar.

Uçsuz bucaksızmış gibi görülen, rengi sarıya dönük ovada, cet-
velle çizilmiş gibi uzanan demir yolu raylarını kontrol ede ede, her 
sabah aynı saatte geldikleri ve her sabah kahvaltı için mola verdikle-
ri, uzunluğu kırk metreyi bulmayan demir köprüye geldiler. Çavuş 
eliyle, “dur” işareti yaptı, başını kaldırdı, köprünün ilerisine, sağı-
na, soluna şöyle bir bakındı, ardından, “at in” komutu verdi işaret-
le. Askerler bir hamlede indiler; insan boyundan yüksek, kocaman, 
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kocaman olduğu kadar da uysal, her bir ayağı fil ayağı gibi büyük 
katanalarından. Atlarını köprünün girişine bağlarken boyunlarını, 
karınlarını okşayıp, sevgilerini gösterdiler. Atlar hiç vakit kaybet-
meden, hemen yakınlarındaki otlara saldırdılar. 

Askerlerden ikisi elde silah, bulundukları yerde kalırken; diğer 
ikisi, emir beklemeden, hızlı adımlarla köprünün ucuna gittiler. 
Usulden de olsa mevzi aldılar. Silahlarını, bilmedikleri, görmedik-
leri düşmanlara çevirip beklemeye, etrafı gözetlemeye başladılar. 
Birkaç gün önce, bölgede, eli silahlı yabancıların dolaştığı ihbarı 
gelmişti karakola. Dikkatli olmalarını tembihlemişti karakol baş-
çavuşu, göreve çıkarlarken. “Ne olur ne olmaz, tedbirli olun.” de-
mişti. Tedbirliydi zaten Galip Çavuş her zaman. Hiç kimse, hiçbir 
şey söylemese de, bölgede hiçbir tehdit olmasa da o, tedbirli davra-
nır, iki tarafa da mutlaka ikişer nöbetçi koyar, ondan sonra kontrol 
ederdi köprüyü. 

Bundan on yıl kadar önce (1903 yılı Nisan-Mayıs aylarında), 
Bulgar komitacıları (çeteleri), Yunan, Bulgar ve Sırplar arasında her 
zaman bir problem olan Makedonya sorununa dikkat çekmek için 
buralara kadar gelmişler, demir yolunu tahrip etmişlerdi. Hatta 
Selanik’te bir Fransız yolcu gemisine bomba koymuşlar, Osmanlı 
Bankası’nın altından tünel kazarak, bomba yerleştirip patlatmışlar, 
bankanın tamamen yanmasına neden olmuşlardı. Ayrıca telgrafha-
neyi basarak tahribat yapmışlar, hava gazı tesisini tahrip ederek de 
şehrin gazsız ve elektriksiz kalmasına neden olmuşlar, şehirde kar-
maşa çıkarmışlardı. O çetecilerin tamamına yakını yakalanmış ya 
da çıkan çatışmada vurulup öldürülmüştü. Bu olaydan sonra kü-
çük bazı olaylar dışında, silahlı hiçbir grup görülmemişti buralarda. 
Arada sırada küçük Rum çeteleri ortaya çıksa da arazi, kuzeydeki 
dağlık alan gibi çete muharebesine pek uygun olmadığından, bu 
çeteler kısa sürede ortadan kaldırılır ya da barınamazlar, çeker gi-
derlerdi buralardan. 
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Nöbetçiler yerleştikten, diğerleri silkinip kendilerine geldikten 
sonra kalan askerler, adım adım köprüyü kontrol etmeye başladı-
lar, çavuşun işareti ile. Köprü ayaklarına, bağlantı yerlerine, kiriş-
lere, putrel demirlerine teker teker baktılar, hepi topu kırk metreyi 
geçmeyen demir köprünün. Yaklaşık on beş dakika dolandılar dur-
dular köprü üzerinde, her baktıkları yere bir kere daha baktılar, her 
yeri inceden inceye gözden geçirdiler, herhangi bir iz, bir emare, bir 
tuhaflık göremediler.

Köprünün kontrolünü bitirince, her iki tarafa birer nöbetçi bı-
raktı çavuş, diğerlerini köprünün dışına çıkardı, istirahat verdi. 
Çavuşun talimatı ile çalı çırpı topladılar etraftan, iki taş arasında 
ufak bir ateş yaktılar. Her sabah yaptıkları gibi, rengi isten simsi-
yah olmuş kocaman bir çaydanlık koydular ateşin üzerine. Çay ha-
zırlanırken, çavuş dâhil birkaç kişi bağdaş kurdular, mendillerini 
çıkardılar ve alınlarında, enselerinde, boyunlarında biriken terleri 
sildiler. Mendilleri enselerinde bırakarak, tütün tabakalarını açıp, 
birer tütün sardılar. Çavuş, hiç üşenmeden çizmelerini çıkardı, ağzı 
yukarı gelecek şekilde yan tarafına özenle yerleştirdi; ayaklarını, 
parmaklarını biraz ovaladı, çoraplarını düzeltti, bağdaş kurup otur-
maya devam etti. 

Sigara saranlar, ateşten aldıkları ucu köz olmuş ince dallarla 
sigaralarını yaktılar, keyifle dumanını savururken, sol yanlarında 
uzayıp giden demir yoluna baktılar, “gidecek daha ne çok yol var” 
dercesine. Diğerleri de biraz dinlendikten sonra, terlerini sildikleri 
mendillerini önlerine serdiler; domates, kuru soğan ve haşlanmış 
patatesten oluşan kumanyalarını çıkarıp, üzerine koydular. Çay ha-
zır oluncaya kadar bekleyeceklerdi, bu arada kendi aralarında fısıltı 
hâlinde konuşmaya başladılar. Kimisi yorgunluktan, kimisi sıcak-
tan kimisi de çoktandır gelmeyen mektubundan dert yanıyordu.

Askerlerin hepsi de özel seçilmiş, özel yetiştirilmiş babayiğit 
adamlardı. Mavi jandarma üniformaları, kırmızı fesleri, uzun mav-
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zer silahları, yakışıyordu her birine. On yıl kadar önce Selanik’te 
açılan, Fransız bir albayın komutanlığını yaptığı Selanik Jandarma 
Okulu’ndan mezun olmuşlardı. Geçen on yıl içinde Jandarma 
Okulu, bu bölgenin sayılı okullarından biri hâline gelmişti. 
Mezunları hem okuma yazma bilir hem de atış, silah kullanma ko-
nusunda iyi eğitilirlerdi. Yolların ve demir yollarının ıslahına da 
Jandarma Okulu’nun açıldığı dönemde başlanmıştı büyük bir he-
vesle ve devletin kıt mali imkânlarına rağmen bazı ana yollar ile 
demir yollarının ıslahı tamamlanmıştı, geçen zaman içinde.

“Çay hazır çavuşum!” diye bağırdı esmer, uzun boylu, geniş 
omuzlu jandarma eri. Bir yandan da çaydanlığın altındaki ateşi 
kuvvetlendiriyordu, sönmesin diye.

“Hadi o zaman, kahvaltı edip yola devam edelim. Daha çok yo-
lumuz var.” 

Asker kocaman, simsiyah çaydanlığın buhar tüten ağzını bir 
mendille kapadı, kulpundan tutup diğerlerinin yanına getirdi. 
Kupasını çıkaran arkadaşlarının her birine yarım kupa çay verdi, 
yüzünü buhardan sakınarak. Kendine de o kadar çay aldı, çaydan-
lığa, matarasından biraz daha su ilave etti, götürüp ateşin üzerine 
yerleştirdi tekrar. Çavuşun asık suratının aksine erler; yüzlerinde 
hafif bir tebessüm, hâllerine şükrederek, kumanyalarını iştahla ye-
meye başladılar. Aralarından ikisi, emir almış gibi biraz acele etti; 
kumanyalarını yediler, çaylarını içtiler, nöbetteki arkadaşlarını de-
ğiştirmek üzere nöbet yerlerine gittiler. 

Nöbetten dönenler, kumanyalarını çıkardılar, kendilerine yarım 
bardak çay koydular, diğerleri ile birlikte, acele etmeden kahvaltıla-
rını ettiler. Sigara içenler, birer sigara daha sardılar kahvaltıdan son-
ra, keyifle tüttürmeye başladılar. Diğerleri, yarımşar bardak daha 
çay koydular kendilerine. Konuşmuyorlar, etraftaki ağaçları, ora-
dan oraya uçuşan kargaları, rüzgârın sürükleyip getirdiği yumak 
hâlindeki kurumuş otları, tarlalarda sararmaya başlayan ekinleri 
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seyrediyorlardı. Her birinin kafasında nice sorular, içlerinde nice 
sıkıntılar, nice sevinçler, üzüntüler vardı da dışa vurmuyorlardı. 
Sevdiklerini, ana babalarını, yavuklularını iki, üç yıldır göremeden, 
memleketin bu en uzak yerlerinde görev yapmak, yeterince sıkın-
tılıydı zaten. Bir de şu mendebur çavuş yok muydu? Bazen bırakıp 
gidesi geliyordu insanın ama yediremiyorlardı bırakıp gitmeyi ken-
dilerine, erkekliklerine... Gerçi, bırakıp gitseler, nereye gideceklerdi 
ki? Devlete silah çekecek hâlleri yoktu nasıl olsa. O hâlde sabret-
mek, günlerin, ayların, yılların çabuk geçmesi için dua etmekti tek 
çareleri. 

Kahvaltısını bitiren, üstüne bir de sigara tüttüren çavuş, etrafına 
bakındı, herkesin kahvaltısını bitirdiğini gördü. 

“Haydin!” dedi, sert bir sesle, “Yola düşme zamanı.”
“Şuna bak yahu…” diye mırıldandı, sesi duyulmayacak kadar 

uzakta olan bir er, “Sanki oğluna bağırıyor.”
“Kendini paşa sanıyor herhal.” diye mırıldandı, hemen yanı ba-

şındaki arkadaşı, çekingen gözlerle çavuşa bakarken.
Çavuşun kendilerine doğru baktığını görünce toparlandılar, ace-

le ile atlarının başına geçtiler; üstlerini başlarını, silahlarını, teçhi-
zatlarını kontrol ettiler. Herkes hazır olunca çavuş, yine aynı ses 
tonuyla bağırdı:

“At bin!” 
Hep birlikte atların eyerlerinden tuttular, ayaklarını üzengilere 

geçirdiler, bir sıçrayışta bindiler kocaman atlara. Atın boynunu, 
yelesini okşadılar, göreve devam etmek üzere demir yolu rayları-
nı takip etmeye başladılar. Galip Çavuş, bir görevi daha başarı ile 
tamamlamanın huzuru içinde en öne geçti, atın yularını serbest bı-
raktı, başını yana eğerek, ray demirlerini kontrol etmeye, keyifle at 
sürmeye başladı.

*
Onların köprüden uzaklaşmalarından on dakika sonra, köprü-
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nün altından akan derenin ilerisindeki sık ağaçların arasından on, 
on beş kadar, tuhaf giyimli karaltılar çıktı ortaya; etrafı kolaçan 
ettiler, yavaş adımlarla köprüye yaklaşmaya başladılar. Bir saate 
yakın, vadi içinde saklandıkları yerlerden atlı jandarmaları gözet-
lemişler, onların gitmesinden sonra ağaçların arasından çıkan iki 
kişi, köprüye doğru yürümeye başlamıştı, birer sansar, birer çakal 
gibi sessiz ve sinsice. Başlarında Bulgar kalpağı, ellerinde yepye-
ni silahlar, üzerlerinde çapraz fişeklikler ve ikisinin sırtında koca-
man birer çanta vardı. Atları, atlı arabaları ve kendilerine yardım 
eden adamları, ağaçların arasında bırakmışlardı. Adımları dikkatli, 
ayakları hızlı, bakışları karanlık; içlerindeki kötülük yüzlerine yan-
sımışçasına, birer yılan gibi bakıyorlardı etraflarına. 

Çok uzaklardaki inlerinden çıkıp gelmişlerdi buralara kadar. 
Rus subaylarından aldıkları iyi bir istihbarat, akıllarını başlarından 
almaya yetmiş de artmıştı çetecilerin. İstanbul-Selanik treninde, si-
lah ve cephane taşınacaktı, bir alaya yetecek kadar. Bu silah ve cep-
hanenin bir kısmını ele geçirirlerse, bölgenin en güçlü çetesi olup 
çıkarlardı yeniden. Uzun uzun planlamışlar, Rus subaylarından 
yardım almışlar, kendi casuslarına bilgiyi teyit ettirmişler, trenin 
hangi gün yola çıkacağını, bu köprüden ne zaman geçeceğini iyice 
öğrenmişlerdi. İki gün süren zorlu bir yolculuktan sonra dağlar-
dan, gizli yollardan, bölgeyi iyi bilen kılavuzlar yardımı ile bura-
lara kadar gelmişler, üç gün boyunca keşif yapmışlar, ölçmüşler, 
biçmişler, son kararlarını vermişlerdi. Her sabah atlı jandarmanın 
köprüye geldiği saati, köprüde ne kadar kaldıklarını, ne zaman çe-
kip gittiklerini biliyorlardı. Atlı jandarma gittikten sonra bir buçuk 
saat zamanları kalıyordu ki bir köprü tahribi için ancak yeterdi bu 
zaman onlara. 

Asıl sorun, köprüyü tahrip edip treni durdurduktan sonra baş-
lıyordu. İşlerini en geç yarım saat içinde halletmeli, silah ve cepha-
neleri arabalara yüklemeli ve hemen yola çıkmalıydılar. Aksi hâlde 
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atlı jandarmalar peşlerine takılırlar, birkaç saat içinde enselerine 
yapışırlardı ki bu da hem tüm hayallerinin suya düşmesi hem de 
birkaç gün içinde Osmanlı Kadısı’nın önüne çıkarılıp yargılanmala-
rı ve Drama meydanında yağlı iple asılmaları anlamına gelirdi çok 
büyük ihtimalle. 

Jandarmanın köprüyü kontrol ettiği yarım saat içinde iki, üç kere 
çişi gelmişti grup lideri Yanko’nun. Nasıl bir stres yaşıyorsa, vü-
cudu onu dinlemiyordu artık. Alnında terler birikiyor, vücudunun 
her yeri ter içinde kalıyor, orası burası kaşınıyordu. Jandarma gi-
dince, köprüyü gözetleyen Yanko, adamlarına işaretle emir verdi. 
Hemen iki kişi ön tarafa, iki kişi de diğer tarafa mevzilendiler.

Sağ elinde uzun namlulu silahı, göğsünde çapraz asılmış iki şerit 
mermi ile eğri bir kama vardı belinin sol yanında. Asık suratlı, sol 
yanağında derin bir kılıç izi, sol kolu kırılmış da yanlış kaynamış 
gibi gergin, başında Bulgar fesi; üzerinde, Balkanlar’da sık görülen 
siyah yelek, siyah elbise ve Bulgar atlı polislerinin giydiği cinsten 
bir pantolon; ayaklarında körüklü, siyah çizmeler vardı. 

Azınlıklara has bir şiveyle konuşuyor, “i” ve “y” harflerinin üze-
rine bastırıyordu. Acelesi vardı Yanko’nun. Acele ediyordu, çünkü 
atlı jandarmalarla aralarına en az iki saat koymaları gerekiyordu. 
Aksi hâlde, kurtulmalarının o kadar kolay olmayacağını biliyordu 
ellerinden. Daha önce iki kez karşılaşmışlardı atlı jandarma ile, iki-
sinde de yaralı olarak zor bela atmışlardı kendilerini Bulgar hudu-
duna. Hele bir keresinde, tam sırtından yemişti kurşunu ve iki ay 
neredeyse nefes bile alamadan yaşamış, kaç kez dönmüştü ölümün 
kıyısından. Bir de Edirne macerası vardı ki ne hatırlamak ne de ko-
nuşmak istiyordu bu konuyu. 

Tahrip edecekleri köprüye baktı anlamsızca Yanko. Uzunluğu 
kırk metreyi geçmeyen, dere tabanından yüksekliği yirmi, otuz 
metreyi ancak bulan köprüyü tahrip etseler bile, tamiri birkaç gün-
den fazla sürmezdi.



Nevzat Kutlu18

“Neden bu köprüdür bre?” diye sordu kendi kendine, “Bu işte 
bir hesap vardir ama nedir, anlamadim.” 

Diğer adamlara baktı, kırlaşmış sakallarını ovalayıp, kırışık alnını 
daha da kırıştırarak. On üç kişiydiler. On ikisi çeteci, biri tahrip uz-
manı idi. Kırk kişilik daha büyük bir grubun parçasıydılar. Grubun 
geri kalanı, Osmanlı sınırının kuzeyindeki Prin Dağları’nda, ana üs 
bölgelerinde kalmıştı. Bu kadar uzağa ilk defa adam gönderiyordu 
çete reisi. “Bize güveniyor.” diye düşündü Yanko, çete reisini dü-
şünerek, “Yoksa on iki kişiyi bu kadar uzağa gönderir miydi?” Çok 
ince planlar yapmışlardı, çok...

Adamlardan birinde şerit metre vardı ve durmadan bir şeyler öl-
çüyor, defterine bir şeyler yazıyor, başını kaşıyor, düşünüyor, sonra 
tekrar ölçüyordu. Aleko adlı tahrip uzmanı; kısa boylu, sol ayağın-
da belirgin bir aksama olan, otuzlu yaşlarda, başındaki Bulgar fesi 
yan yatmış; alnı, genç yaşına rağmen erken kırışmış, kara gözleri 
kısık, bıyıkları ve şakakları ile bir haftalık kirli sakalları kırlaşma-
ya başlamıştı yer yer. Aleko’nun kim olduğunu, nereden geldiğini 
hiçbirisi bilmiyordu. Çeteci olup olmadığını da bilmiyorlardı aslın-
da. Bir rivayete göre lise mezunuydu ve Rusya’da tahrip eğitimi 
almıştı. Lise mezunu, kolay bulunur şey değildi çeteciler arasında. 
Sofya’dan özel olarak gönderilmişti bu iş için ve sıkı sıkıya tembih-
lenmişlerdi, bu adama bir şey olmasın diye, görev süresince.

Aleko, köprünün uzunluğunu, yüksekliğini, köprü ayakları ara-
sındaki mesafeyi, demir putrellerin kalınlığını, bunların bağlantı 
noktaları arasındaki mesafeyi, bağlantı demirlerinin kalınlığını, ak-
lına gelen her şeyi ölçüyordu. Her ölçümden sonra, elindeki def-
tere bir şeyler yazıyor, mırıldanıyor, söyleniyor, küfürler ediyor, 
tekrar ölçüp tekrar not ediyordu. Yanında, ne söylerse anında ye-
rine getiren eli iş tutar iki çeteci vardı, Yanko’nun görevlendirdiği. 
Yardımcılar kâh orayı burayı adımlıyorlar kâh şerit metrenin ucun-
dan tutup bir yere kadar koşuyorlar, kâh bir putrel demirinin tespit 
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vidalarını yokluyorlardı. Grubun geri kalanları, derenin aşağısın-
daki ağaçlık bölgede bekliyorlardı sessiz ve sabırsızca. Hepsi sinirli, 
hepsi gergin, gözler uzaklarda; her an gelmesi muhtemel tren ile 
biraz önce giden atlı jandarmaları gözlüyorlardı.

Yanko sabırsızlanıyordu. Zaman geçtikçe, alnındaki ter taneleri 
giderek artıyordu. Aleko hiç durmadan, bitip tükenmeyen hesap-
lar yapıyor; geçen her dakika, Yanko’nun sıkıntısını artırıyor, başka 
şeyler düşünüp kendini oyalamaya çalışıyordu.

“Şu Ruslar olmasa adim bile atamayiz bre.” diye mırıldandı ken-
di kendine, “İsa Mesih aşkına, sağlam bilgi veriyor adamlar.”

Bir süre etrafına bakındı, herkes işinin başındaydı. 
“Nasıl öğrenirler şu gizli bilgileri anlamam bre.” diye düşündü. 
Lakin Yanko’nun bilmediği bir şey vardı ki Osmanlı’da gizi 

olan her şey, sadece Türkler için gizli; yasak olan her şey de sadece 
Türkler için yasaktı. Türklerin dışındaki herkes, bütün devlet sır-
larını bilir; maliyeyi, dış işlerini, bankaları, askerî depolarda neler 
olduğunu, demir yolu ya da gemi ile ne zaman, nereye, ne sevki-
yatı yapılacağını, önce onlar öğrenirlerdi. Maliyecilerin, dış işleri 
mensuplarının, gümrükçülerin çoğunluğu, demir yolu ve limanları 
işletenlerin tamamına yakını, yabancılar ya da azınlıklardan mey-
dana geliyordu. Onlar için gizli de yoktu, saklı da. Gizli saklı olma-
yınca, devletin saklayacağı bir sırrı da yoktu yabancılardan. Ancak, 
Türklerden biri yanlışlıkla bu bilgilerden birine ulaşırsa ve bu hu-
sus hafiyelerin kulağına giderse, vay o Türk’ün başına gelenlere ar-
tık... Kürek cezası mı verilir, sürgün mü, idam mı edilir, kurşuna mı 
dizilir; orası Kadı Efendi’nin insafına kalmıştı artık. 

Yanko sıkıntılıydı, acelesi vardı ama ölçüm yapan adam hiç 
acele etmiyordu. Zaten “çabuk ol” dese, onu dinlemeyeceğini de 
biliyordu Aleko’nun. Ama bu adama güveniyorlardı. Tahrip konu-
sunda ondan daha iyisi yoktu buralarda. Zaten sırf bu görev için ta 
Sofya’dan gönderilmişti. Bu iş bittikten sonra, gruptan birkaç kişiye 
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tahrip kursu verecek, gidecekti. Kendi başına buyruk, ne emir din-
ler, ne gruba katılırdı. On gündür bu grupla birlikte dolaşıyor, hiç 
kimse ile sohbet etmiyordu. Yanından hiç ayırmadığı kocaman bir 
sırt çantası vardı. Bir kere bile yanından ayırmadığı bu çanta, vücu-
dunun bir parçası gibiydi sanki. İçindekileri ne kimseye söylemiş 
ne de göstermişti.

Yanko ile adamları, Makedonya kuzeyinde, Serez ve Nevrekop 
kuzeyindeki Pirin Dağı’nda faaliyet gösteriyorlardı. Bu dağlar, 
Rum ve Bulgar nüfusunun yoğun olduğu yerlerdi ve oldukça sık 
ağaçlı, sarp ve karmaşık bir yapıya sahipti. Oralarda daha emniyetli 
hissediyorlardı kendilerini. Pek çok Türk köyüne girmişler, pek çok 
Türk ve Müslüman çiftliğini talan etmişlerdi oralarda. Osmanlı kaç 
kez asker takmıştı peşlerine ama sıkıştılar mı Bulgaristan sınırına 
giriveriyorlar, bir süre ortalıkta görünmüyorlar, bu arada Osmanlı 
askerleri de takipten vazgeçip, kendi garnizonlarına çekiliyorlardı. 
Buna rağmen, ilkbaharda iki Bulgar çetesini sıkıştırmış, üç beş çete-
ciyi öldürmüştü atlı jandarmalar.

Rus subaylarından öğrendiklerine göre, Sofya bir şeyler plan-
lıyor; Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ile gizli görüşmeler yapı-
yordu. Bu dört küçük Balkan devletinde, gizliden gizliye bir askerî 
hazırlık vardı. Askerî açıdan pek de önemli olmayan bu köprünün 
tahribi de bu hazırlıkların bir parçası olsa gerekti.

“İnşallah Osmanli’ya harp ilan etmezler…” diye düşündü 
Yanko. “Osmanli uykuya yatmiş aslan gibidir. Bir uyandi mi ne ya-
pacayi belli olmaz. 1877-78 Osmanli-Rus Harbi’nde çok fena bozgu-
na uğramişlardi ama Ruslar başka, biz başkayiz. Üstelik Plevne’de 
Osmanli savunmasi, dillere destan olmuşti. Rus askeri gelmeyecek 
ise, biz niye Osmanli ile kapişalim ki? Etimiz nedir, budumuz ne-
dir?”

Yanko, bir baykuş sesi duyunca, sesin geldiği tarafa göz attı. Ön 
taraftaki adamlarından biri batı istikametini, atlı jandarmaların git-
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tikleri yönü işaret ediyordu. Telaşla o tarafa baktı, iki atlı jandarma, 
geri dönüyorlardı atları ile birlikte. Adamlarına, saklanmalarını işa-
ret etti. Aleko’ya seslendi, ancak üçüncü seslenişte duyabildi Aleko. 
Yanko işaretle; gelenler olduğunu, saklanmalarını söyledi. Aleko 
ve ona yardım edenler, kabloları ve dinamitleri birer çalının altı-
na sakladılar hızlıca. Kendileri de çalıların altına gizlendiler. Aleko, 
gizlendiği çalının altında, sarı bir engerek yılanı ile yüz yüze geldi. 
Yılan, bir yere çöreklenmiş, çatal dilini uzatarak, “tıs tıs” ses çıkarı-
yor, açıkça tehdit ediyordu Aleko’yu. Aleko’nun yüzünde boncuk 
boncuk terler belirdi, hiç kıpırdamadan durdu, başını hafifçe yan 
tarafa çevirdi, göz ucuyla izlemeye başladı yılanı. Biliyordu ki enge-
rek yılanı, tehlikede olduğunu hissederse, önce zehir atardı karşıda-
kinin gözlerine, sonra tereddüt etmeden saldırıp ısırırdı.

İki asker, atlarını köprünün baş tarafına bağladılar. Köprünün 
ortasına kadar yürüdüler. Arada sırada köprünün altına, köprü 
ayaklarına bakıyorlardı merakla. Çalıların altına saklanan adam-
lar, neredeyse altlarına kaçıracaklardı korkudan. Askerler, köprü-
nün ortasındaki demir putrele asılı bir şey aldılar, tam gidecekken 
durdular, biri pantolonunu çözdü, aşağıya çişini yapmaya başla-
dı. Asker uzaktaydı aslında, ancak vadideki rüzgâr, aldığı gibi 
Aleko’nun yüzüne getiriyordu, yukarıdan dökülen amonyaklı sı-
vıyı. Bu kadar geniş bir alanda adam, çişini yapacak başka yer mi 
bulamamıştı diye küfürler savurdu içinden Aleko, bir yandan da 
yılandan korkarken. Yüzüne gelen Osmanlı askerinin çişi, neredey-
se nefesini kesecekti. Bir türlü de bitmiyordu askerin işi. Duruyor, 
Aleko tam sevinirken, tekrar başlıyordu. Sonunda asker, işini bitir-
di, pantolonunu topladı. Geldikleri gibi, konuşarak geriye doğru 
yürüdüler, gittiler. Atlarına bindiler, az önce geldikleri istikamete 
doğru sürdüler atlarını.

“Adam matarasini unutmiş. Ne biçim asker bu böyle?” diye mı-
rıldandı Yanko sinirle. 
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Birkaç dakika daha beklediler, ne olur ne olmaz diye. Aleko artık 
dayanacak durumda değildi. Yılanla göz göze geçen üç dört dakika 
ve askerin idrar kokusu, bayılacak hâle getirmişti onu. Yanko’nun, 
“tehlike geçti” işaretini görünce derin bir “oh” çekti. Yılanı huylan-
dırmadan, yavaş yavaş çalının altından çıktı ve hızla köprü ayağına 
geldi. 

Aleko dinamitleri yerleştirirken iki yardımcısı, kabloları döşe-
meye başladılar. Aleko’nun yanına gelince, havadaki garip kokuyu 
fark ettiler ancak, kokunun Aleko’dan geldiğini anlayınca da ses 
etmeden uzaklaştılar, gizliden gizliye gülerek. Bir köprü ayağından 
diğerine, demir putrellerin üzerinden yürüyerek geçtiler. Zaten dar 
olan demir putrellerden düşmemek için, çok dikkatli davranıyor-
lardı gülerken. Elleri bir kaysa, otuz metrelik dereye düşecek, de-
renin tabanındaki kocaman kayalara çarpıp parçalanacaklardı. Bu 
nedenle, aşağıya bakmamaya çalışıyorlardı.

Aleko dinamitleri yerleştirdi, fünyeleri yerleştirmeden önce, 
tahrip kablolarının çekilmesini sağladı. Kablolar yeteri kadar uzak 
mesafeye çekilince, adamlarını yanına çağırdı. Bu işte çok dikkatli 
olmalıydı. Fünye yerleştirilirken, kablonun diğer ucunda kimse bu-
lunmamalıydı. Kablolara elektrik sağlayacak dinamo da hep kendi 
yanında duruyordu. Aleko, sıra ile fünyeleri, dinamitlerin içine yer-
leştirdi, irtibatları kontrol etti. Şimdi kablonun uç kısmına gidecek-
ler, dinamoyu hazırlayacaklar ve trenin gelmesini bekleyeceklerdi. 

“Hey Yanko, tamamdir bre.” dedi Aleko. “Gidebiliriz.” 
Yanko, bir rüyadan uyanır gibi oldu. Hemen bağırdı adamlarına: 

“Haydin bre! Toparlanin, gidiyoruz. Sakin bir iz birakmayin arka-
nizda.” 

Adamlar, bulundukları yerleri kontrol ettiler, yerlere attıkları si-
gara izmaritlerini topladılar, izlerini sildiler ve birkaç dakika içinde 
toparlandılar, kısa bir kontrolden sonra derenin akış istikametinde 
yürümeye başladılar. 
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“Tamamdir ha?” diye sordu Yanko, telaş içinde. 
“Tamamdir, Yanko, tamamdir.” dedi Aleko, “Sen niye telaşlisin 

bir türlü anlamadim. Çabuk ol diye diye bir hâl oldin bre.” 
“Osmanli’nin atli jandarmalari ile karşılaşmak istemem bre.” 

diye cevap verdi Yanko, endişeli bir sesle. Bu arada Aleko’nun üze-
rine sinen idrar kokusunu o da aldı, kıkırdadı çaktırmadan. 

“Merak etmeyesin bre. Yüzbaşı çok sevinecektir bu işe.” 
Yüzbaşı lafını duyan herkes sırıttı, neler yapabileceğini çok iyi 

biliyorlardı çünkü. Şu meşhur 93 Harbi’nde, daha on sekiz yaşında 
iken Rus ordusuna katılmış, Eski Zara’da, Yeni Zara’da, Şıpka’da 
Türk köylerine neler yaptığı dillere destan olmuştu. Ona, Yüzbaşı 
Boiko diyorlardı o günden beri. Yüzbaşının hışmına uğramaktansa, 
şuracıkta ölmeye razıydı hepsi de. 

Derenin aşağısındaki sık ağaçlık alanda sakladıkları atlarının ve 
atlı arabaların yanına doğru yürüdüler, hızlı adımlarla. Hem yü-
rüyorlar hem de üç gündür yaptıkları hazırlıkları düşünüyordu 
Yanko. Köprünün aşağısında, dere kenarında, mağaralarla dolu 
bir köyde kalıyorlardı üç gündür. Bu köyü de Rus dostları ayar-
lamışlardı. Nasıl oldu anlamamışlardı ama eskiden beri kendileri-
ne düşman olan Rumlar, bir anda yardımsever kesilmişlerdi. Hem 
köylerinde saklamışlar hem karınlarını doyurmuşlar hem de on atlı 
araba ayarlamışlardı, iki güçlü atın çektiği. Kendi atları pek de cılız 
kalmıştı, arabaları çekecek atların yanında. Trendeki silah ve cep-
haneyi, bu arabalara yükleyecekler, sonra kuzey istikametinde yola 
çıkacaklardı, Yanko ile adamları. 

50-55 yaşlarında, zayıf, esmer, eli yüzü kırışmış, aşağı doğru sar-
kan bıyık ve sakalları iyice kırlaşmış olan köyün muhtarı; başına, 
Rumlara mahsus bir takke takmıştı. Kambura yakın duruşuyla kar-
şılarken Yanko ile arkadaşlarını, gözlerinde haince bir gülümseme 
vardı. Çok şey istememişlerdi, hizmetlerinin karşılığında. Atların 
ve arabaların parasını bile almayacaklardı. İşte bu yüzden şüphele-
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niyordu Yanko, yaptığı işten. Birilerine pis bir hizmette bulunuyor-
lardı ama kime hizmet ettiklerini bilmiyordu.

“Soru sormak yok.” demişti yüzbaşı, yola çıkarken, “Sadece 
söyleneni yap, alacaklarını al, çatışmaya girme, kazasız belasız geri 
dön, yeter.”

Soru sormamıştı o da. Aldığı emri harfi harfine yerine getirme-
ye çalışıyor, arı kovanına çomak sokmaktan kaçınıyordu özenle. 
Aleko’yu da anlamıyordu bir türlü, hiç kimse ile konuşmuyor, ken-
di içini yiyip bitiriyordu sanki iş yaparken. 

Bir keresinde sormuştu, “Neden böylesin?” diye. “Kolay mı sa-
nıyorsun?” diye karşılık vermişti Aleko, yüzünü acıyla buruştura-
rak, “Köprüyü havaya uçuruyorsun ama sadece köprü değil hava-
ya uçan. Yüzlerce masum insan da ölüyor bre. Geceleri o insanlarin 
çığlıklari geliyor kulayima. Sanki beynimin içinde bağıriyorlar gibi 
oluyor.”

“Osmanli ile görülecek o kadar çok hesabimiz vardir ki birkaç 
köprü, birkaç yüz insan hiç önemli deyildir bre.”

Aleko dikkatli dikkatli, yüzündeki yara izine baktı Yanko’nun;
“Anlatsana Yanko, nasıl oldi bu yara?”
Başka zaman olsa Yanko, bu soruyu soranın alnına bir kurşun 

sıkar, orada bırakırdı, kurtlar kuşlar yesin diye leşini. Ama bu adam 
önemliydi ve daha çok yarayacaktı işlerine, yüzbaşının dediğine 
göre. 

“Uzun hikâyedir bre.” dedi, yüzündeki kılıç yarasına sol eli ile 
dokunurken, ”Özeti şudur; geçen yıl Edirne’de bir atli arabanin 
peşine düşmüştük. Atlari besili, araba çok güzeldi. Belli ki içinde 
kıymetli birileri vardi. Tam yakalayacayimiz anda, nereden çıktı-
yini anlamadiyimiz on beş, yirmi Türk süvarisi çullandi üzerimize. 
Gencecik, daha yirmili yaşlarda bir subay, şimşek gibi salladı kılı-
cını. Subayin yüzüni üç saniye ancak görebildim ama nerede gör-
sem hemen tanirim. Daha ne olduğuni anlayamadan kılıç yeniden 
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kalktı, bir daha indi. Kendimi kurtardim ama yüzümü ve kolumu 
kurtaramadim.”

“Fena vurmuş adam. Bu vuruş bedenine gelse, herhâlde ikiye 
bölerdi seni.” 

Yanko altta kalmadı, sırıtarak Aleko’nun, diğerinden biraz kısa 
olan ayağına baktı:

“Sen niye aksıyorsun bre? Ayağına ne oldi?”
“Benimki de benzer bir hikâyedir bre.” diye cevap verdi Aleko, 

“Üç yıl önceydi, bir köprü tahrip ettik lakin lanet olasi tren, um-
duğumuzdan çabuk durdu. Trenden atlayan askerler, kurşun yağ-
muruna tuttular bizi. Zor kaçtik ellerinden. Kaçtik ama sol kalçama 
giren kurşun hâlâ oralarda bir yerde durmaktadir.” 

“Torunlarimiza anlatacak ne çok hikâyemiz vardir bre Aleko.” 
diye kahkahayı koyuverdi Yanko. Aleko ses çıkarmadan, biraz da 
alay edilmenin verdiği hınçla, nefret eder gibi baktı yol arkadaşına.

*
İstanbul-Selanik treni, arkasında kara bir duman bırakarak ve 

ara sıra düdüğünü çalarak, raylarda çıkardığı “tıkır tıkır” sesleri ile 
birlikte, yoluna devam ediyordu geniş ovada, nazlı bir gelin misa-
li. Drama İstasyonu’nda yarım saat mola vermişler; inecek yolcular 
inmiş, binecekler yerlerini almışlardı. Drama, Serez ya da Selanik 
ovalarına çalışmaya giden köylüleri, payitahttan (İstanbul’dan) de-
netlemeye gönderildikleri için havasından geçilmeyen bürokratları, 
silah ve mühimmat sevkiyatı yapan askerleri, Avrupalı zengin aile-
leri taşıyan tren, yine tıklım tıklımdı, her sabah olduğu gibi.

Vakit sabahın dokuzu olmasına rağmen, sıcak mı sıcak ışık de-
metlerini bütün ovaya yayan parlak güneş, henüz pek fark edil-
miyordu, pencerelerine perde çekili vagonlarda. Ancak, kısa saçlı, 
çoğunluğu sarışın, mavi gözlü çocuklar; koridorlardaki bazı pen-
cereleri açmışlar, başlarını dışarıya çıkarmış, neşe içinde şakalaşa-
rak, gülüşerek ovayı, hızla akıp giden telgraf direklerini, sararmış 
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ekin tarlalarını, kuş sürülerini ve ortalığı iyice ısıtmaya başlayan 
güneşi seyrediyorlar, yüzlerine çarpan rüzgârla mutlu oluyorlar-
dı. Rüzgârın da etkisi ile seslerini duyurmak için avaz avaz bağı-
rıyorlardı, yanlarındaki ya da diğer penceredeki arkadaşlarına. 
Kompartımanlarında uyumaya çalışan, ancak koridorları dolduran 
köylülerin kavgaya varan yüksek sesli konuşmaları, çocuk ağlama-
ları ve pencerelerdeki çocukların bağırtıları nedeniyle uyuyamayıp, 
sıkıntı ile sağına soluna dönen zenginler ile bürokratlar, yorganla-
rını başlarına çekiyorlardı, içlerinden küfürler yağdırarak. Hatta 
bazıları, kompartıman kapısını açıp, perişan hâldeki insanlara, 
gürültü etmemelerini tembihleyecek kadar cesaretli olabiliyorlar, 
köylülerin kızgın bakışları arasında tekrar kompartımanlarına girip 
yatıyorlardı. 

Sık seyahat etmek zorunda olan zengin aileler, her seferinde bu 
konuyu, demir yolu şirketine şikâyet ediyorlar ve her seferinde de 
demir yolu şirketi, nazik bir şekilde, tedbir alacağını söylüyor an-
cak, yine aynı şeyle karşılaşıyorlardı. Demir yolu şirketi için önemli 
olan tek şey, kazandığı paraydı. Ne kadar çok müşteri, o kadar çok 
para demekti ve nasıl olsa; ister zengin, ister fakir olsunlar, bütün 
insanlar, bu kadar uzun mesafelere ancak trenle gidip gelebiliyor-
lardı. Yemekli vagona girmesi yasak olan köylüler, diğer koridorları 
doldururlarken, burasının koridoru bomboş, içeride insan yokmuş 
gibi sessizdi. Vagonda mevcut yirmi kadar masadan sadece dör-
dünde, toplam sekiz on kişi ancak vardı. İki genç Osmanlı teğmeni 
ile yaşlıca, kilolu, kırmızı suratlı, takım elbiseli şef tren ve Avrupalı, 
şık giyimli, şen şakrak bir karı koca göze çarpıyordu hemen. Ayrıca, 
köşedeki iki kişilik küçük bir masaya oturmuş, başında kırmızı fesi, 
ince bıyığı, pörtlek gözleri, siyaha varan elbisesi, oymalı bastonu 
ile kuşkulu gözlerle etrafına bakınan, her hâliyle, İstanbul hafiye-
lerinden olduğu belli olan biri daha vardı vagonda. Muhtemelen 
birilerini gözetliyor ya da birileri ile buluşacaktı ki tedirgin bir hâli 
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vardı adamın. Ancak herkes biliyordu; meşrutiyet öncesinde pek 
bol ve etkili olan hafiyeler, özelikle Rumeli’de artık etkinliklerini 
kaybetmişler, kendilerine yeni işler bulmak zorunda kalmışlardı. 

Aşçılar erken saatlerde kalkmalarına rağmen, mutfak daha yeni 
faaliyete geçmiş; garsonlar, masalara daha yeni yeni bir şeyler taşı-
maya başlamışlardı. Az sayıdaki müşteriler; önlerine gelen sahanda 
yumurta, bal, peynir, iri siyah ve yeşil zeytin, tereyağı, doğranmış 
domates ve salatalık gibi yiyeceklere, ağızları sulanarak bakıyorlar, 
güzel bir kahvaltı edecek olmanın keyfi ile gözlerinin içi gülüyordu.

Sandalyesinin gerisine yaslanmış, sakin bir şekilde; elinde tabak-
larla koşuşturan temiz giyimli garsonları izleyen Teğmen Nâzım, 
dalgın dalgın düşünüyor, biraz sonra yapacağı kahvaltının keyfini 
çıkarmaya çalışıyor, bu arada da yakın geçmişi akıp gidiyordu göz-
lerinin önünden. 

Yirmi dört yaşında, iki yıllık teğmendi ve kısmet olursa, bu yıl 
üsteğmen olacaktı. İki yıl Kırklareli’de tümen süvari birliğinde yo-
rucu, yorucu olduğu kadar da yıpratıcı bir görev yaptıktan sonra, 
bu ayın başında Rumeli’ye, Serez’deki tümen süvari birliğine ta-
yin olmuştu. Tayin emrini, İstanbul Taşkışla’da görev yapan devre 
arkadaşı, hemşehrisi, can dostu Mustafa haber vermişti Nâzım’a. 
Mustafa, subay çıkınca, Serez’e tayin olmuş, bir yıl sonra babası, ta-
nıdık bazı siyasileri devreye sokarak onu İstanbul’a aldırmıştı. Çok 
oluyordu son yıllarda böyle tayinler, alışmışlardı artık. Savunma 
Bakanlığı’nda ya da mecliste bir yerlerde tanıdığı, sözü dinlenir bir 
paşa, bir mebus yok ise, memleketin ücra köşelerini beklemek, ka-
deri sayılırdı bir subayın. 

Tayin haberini alınca, bir yandan Kırklareli’nin boğucu ortamın-
dan kurtulduğu için sevinmiş, bir yandan da ailesinden çok uzak-
lara gideceği için üzülmüştü. En çok da yaşlanan, babası Hakk’ın 
rahmetine kavuştuktan sonra hastalanan ve evde yalnız bırakmak 
zorunda kaldığı annesi için üzülüyordu. Çok üstelemişti annesi, 
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“evlen” diye ama evlenip kadınını İzmir’de bırakacak olduktan 
sonra ne anlamı vardı evlenmenin? Teyzesi de çok ısrar etmişti bu 
konuda, ancak dinlememişti hiçbirini. Teyzesi geldi gözlerinin önü-
ne. Tombul yanakları, balıketinden biraz fazla kilosu, yeşile çalan 
iri gözleri ve her zaman koyu kumral saçlarının yarısını açıkta bı-
rakan mavi örtüsü ile geniş elbiseleri içinde yuvarlanıyormuş gibi 
yürüyen, dünyalar iyisi teyzesi olmasa, hasta annesini nasıl yalnız 
bırakır da gelirdi buralara kadar bilemiyordu. 

Üzerindeki lacivert subay üniformasını, belindeki kılıcı ve ta-
bancayı gururla taşıyor; koyu yeşil gözleri, neşe içinde parlıyordu 
uzun yüzünde, teğmenin. İzmirliydi, Eşrefpaşa Yokuşu’nun üst ta-
rafında, Üçyol’a yakın bir yerde; tek katlı, kiremit rengi boyalı bir 
evde oturuyorlardı kendini bildi bileli. Uzun boyu, uzun yıllar spor 
yapmanın verdiği atletik yapısı, buğday rengi, geniş omuzları ile 
yakışıklı bir subaydı. Güler yüzlüydü, arkadaş canlısıydı, sıcakkan-
lıydı her İzmirli gibi. Siyaha çalan kumral saçlarını sağa yatırıyor, 
yine de uç kısımları geniş alnına düşüyor; hafif çekik, koyu yeşil 
gözleri, bir gölün en derin yerleri gibi parlıyordu, gülerek baktıkça. 
Hafif kalkık burnu, uçlarını hafifçe burduğu bıyığı, gergin dudak-
ları ve çatal çenesi ile pek çok genç kızın dikkatini çekecek kadar 
yakışıklı; belinde gururla taşıdığı enli kılıcı ve tabancası, dik duru-
şu, keskin bakışları ile dostlara güven, kem gözlere korku salacak 
kadar yiğit biriydi.

İki yıllık Kırklareli görevi, iyi bir subay olması için çok şey öğ-
retmişti ona, ancak öğrendiği her şeyi kendi tecrübeleri ile öğren-
miş, ne komutanından ne de birlikte görev yaptığı arkadaşlarından 
hiçbir yardım görmemişti o zor günlerde. Hatta yardım bir yana, 
bölükteki subaylar, astsubaylar, çavuşlar, ayak diremişlerdi uzunca 
bir zaman, alıştıkları düzenin bozulmaması için. İlk günler yapa-
yalnız, tecrübesiz bir teğmen olarak bocalamış, ancak azimle çalışıp 
toparlamıştı kendini, zaman içinde. Harp Okulu’nda öğrendikleri 
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ile gerçek hayatın ne kadar farklı olduğunu düşünüp üzülmüştü 
günlerce... Gülümsedi teğmen, aklına o günler gelince.

Teğmen çıkıp da süvari sınıfına ayrılınca, önce İstanbul’da, 
Padişah Efendi’nin muhafız birliğinde, iki ay süren çok sıkı bir süva-
ri eğitimi görmüşlerdi, diğer süvari arkadaşları ile birlikte. Teğmen 
olarak İstanbul’u, Beyoğlu’nu, Pera’yı, Galata’yı, Üsküdar’ı tanı-
mak, o zaman kısmet olmuştu. Öğrenci iken gidemedikleri yerlere 
gitmiş, ilk kez o arka sokaklardan birinde, bir barın üst katında, tek 
pencereli, daracık, kirli bir odada tanımıştı kadın vücudunu. İlk kez 
Beyoğlu’ndaki salaş bir Rum meyhanesinde içmişti rakıyı, ilk kez 
oralarda tadına bakmıştı tütünün ve bir daha da ağzına koymamıştı 
ne rakıyı ne de tütünü. Bir daha gitmemişti o salaş meyhanelere, 
Beyoğlu’nun arka sokaklarına. Kurs bitince, her biri memleketin bir 
yerlerine dağılmışlar, o da Kırklareli’nin yolunu tutmuştu trenle.

İri yarı, biraz göbekli, pala bıyıklı, bir sofu gibi yetişmiş Bölük 
Komutanı Yüzbaşı Rasim Efendi, onu hoş karşılamış, odasında şer-
bet ikram etmiş, ertesi sabah bütün bölüğü toplayıp teğmeni bölük-
le tanıştırmıştı. Elindeki düdüğü teğmenin eline tutuşturup hiçbir 
şey söylemeden, ne yapılacağı konusunda hiçbir bilgi vermeden 
çekip gitmişti makam odasına. Elinde düdük, öylece kalakalmıştı 
Nâzım, komutanının ardından şaşkın gözlerle bakarken. Bölük ko-
mutanı, bir sonraki bayram sabahı, askerlere “merhaba” deyinceye 
kadar, bir kere bile uğramamıştı eğitim alanına.

Sonrası; hiç bitmeyen bir uğraş, çaba, didinme, askerlerin bitme-
yen dertlerine çare bulma, erlere, alaylı çavuş ve onbaşılara okuma 
yazma kursları, eğitim, atış, spor, süngüleşme, at binme, atlı hü-
cum, akan damın onarılması, koğuşların badana edilmesi, askerle-
rin yataklarının havalandırılması, bitle mücadele derken, kendini 
dinleme fırsatı bile bulamamıştı. Tayini çıkıncaya kadar izne de 
çıkamamıştı iki yıl boyunca. Kendini bir kuyuya düşmüş kurbağa 
gibi hissediyor, sıçrıyor, sıçrıyor, bir türlü çıkamıyordu düştüğü 
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kuyudan. 
Gitmediği yer, almadığı görev, katılmadığı yarışma, karşılama-

dığı komutan kalmamıştı Kırklareli bölgesinde. Sınırdan gizli adam 
geçirme, gizlice gelen kendi casuslarını karşılama, ortaya çıkıveren 
Bulgar çetelerinin peşine düşme, yakalama, yok etme ya da sınır 
dışına sürme, seferde kullanılmak üzere bazı gizli yerlere silah ve 
cephane gömme... Bir teğmen olarak bütün bunların altından na-
sıl kalkabildiğini kendisi de anlamıyordu, o zamanlar. Dereköy’de, 
Kofçaz’da, Süloğlu bölgesinde birkaç kere çatışmaya girmişti Bulgar 
çeteleri ile. Bu yüzden, tayin haberini alınca, anlatılmaz bir sevinç 
duymuştu, bütün bunlardan kurtulacağı için.

Diğer teğmen; nakliye subayı Ruhi, İstanbul-Selanik arasında 
yapılan silah ve cephane nakliyatından sorumluydu ve bugün de 
Selanik bölgesindeki birliklere gönderilen altı adet uzun namlulu 
top ile silah ve cephane nakliyatı yapılıyordu en arkadaki kapalı va-
gonda. Teğmen Ruhi; Bolu taraflarından, ince yapılı, sarışın, mavi 
gözleri cam kırıkları ile dolu fincanlar gibi parlayan, orta boylu, 
ince ruhlu, centilmen, güler yüzlü bir subaydı. O da henüz evlen-
memişti Nâzım gibi. Yaşlı anası ile babasını yanına alıp, o yaştaki 
insanları İstanbul’un karmaşasına taşımış, hoş sohbet ancak, biraz 
içine kapanık olduğu için kolay arkadaş edinemeyen bir arkada-
şıydı Nâzım’ın. Serez’e tayin olduğunu duyunca, Nâzım’a mektup 
yazmış, seyahatini bu nakliyata denk getirmesini istemişti. Böylece 
bir gece iki gündüz, birlikte seyahat edebilecekler, hasret giderebi-
leceklerdi.

Dün saat on birde, Sirkeci İstasyonu’ndan yola çıkmıştı tren. 
İstanbul’un o her zamanki sıcak, nemli, can sıkıcı, bıktırıcı bir ha-
ziran günüydü. Güneş, tepede bir ateş topu gibi duruyor, güneşin 
saatlerce ısıttığı toprak evlerin damları sanki yanıyor, duvarlar 
uzaklara kadar yansıtıyordu sıcaklığı. Hani toprağa yumurta kırsan 
pişer, derler ya, öylesine sıcak bir günde çıkmışlardı İstanbul’dan. 
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İnsanlar kendilerini, bulabildikleri gölgelere atıyor, ellerinde birer 
mendil, durmadan alınlarında, boyunlarında, enselerinde biriken 
terlerini siliyor, alev gibi havayı soluyup nefes almaya çalışıyorlar-
dı, ağzı açık tavuklar gibi. Güvercinler, kendilerini damların en se-
rin kuytularına ya da yüksek kalın pervazların üzerine atmışlardı 
çoktan. Çeşmelerden sızan su birikintilerinde onlarca kuş oynuyor, 
kanat çırpıp serinlemeye çalışıyorlardı suyun içinde. Çocuklar su 
içmeye koşunca, sürü hâlinde havalanıyorlar, çocuklar gidince he-
men geri dönüp, suya giriyorlardı. 

Çığlıkları hiç bitmeyen martılar bile bir kenara sinmişler; ağız-
ları açık, bir kaya üstüne, bir kayık, bir sandal üstüne tünemişler, 
ses etmeden nefes almaya çalışıyorlardı. Her zamankinin aksine, 
denizde de hiç esinti yoktu sanki. Boğaz’da gezinen üç beş kayık, 
birkaç mavna, ara sıra geçen yolcu vapurları ve nakliye gemileri-
nin hareketinden başka hareket de yok gibiydi koskoca İstanbul’da. 
Neyse ki iri, sağlam taşlardan yapılma gar binası yüksek, gölgelik 
ve kısmen de olsa serindi. Kendini sıcak yaz güneşinden serin gar 
binasına atanlar, hemen tüneyecek bir duvar dibi buluyorlar, nefes-
leniyorlardı.

Sirkeci Garı, her zamanki gibi kalabalıktı. Acele ile koşuşturan 
yolcular, kan ter içinde eşya taşıyan hamallar, bir kenara oturup 
bekleyen kalabalık aileler, telaşla oradan oraya koşturan görevliler, 
binbir hava ile sağına soluna bakınıp, kaçak asker arayan birkaç 
zaptiye vardı ortalıkta. Yolculardan daha çok, onları uğurlamaya 
gelenler doldurmuşlardı ortalığı. Köylüler, kasabalılar, şehirliler, 
renk renk elbiseliler, rüküş bayanlar, puro içen, hoş kokulu pipo 
tüttüren yabancı erkekler, tütün sarmaya çalışan yaşlılar, yerinde 
duramayan çocuklar... 

Giyim kuşamları ile birbirinden hemen ayrılan Müslümanlar, 
Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Avrupalılar, Afrikalılar... Bir de şer-
bet, macun tatlısı, Şam balı tatlısı, simit, buzlu badem, tuzlu salatalık 
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satanlar... Mısır satıcıları köşebaşlarını tutmuşlar, gelene geçene mı-
sır uzatıyor, “Süt bunlar, süüüt!” diye bağırıyorlardı. Şerbet satan-
lar, sırtlarına kocaman bir şerbet bidonu yüklenmişler, bidona bir 
sürü çıngırdak bağlamışlar; bellerine, içine bardak koydukları bir 
bez kuşak takmışlardı. Ara sıra çıngırdaklarına sertçe vurup, her-
kesin dikkatini çekiyor, “Şerbeeet!” diye bağırıyorlardı. Çocuklar 
macuncunun, simitçinin, elma şekeri, pamuk şekeri satıcısının etra-
fını sarmışlar, yolculuk öncesi bir şeyler almak için uğraşıyorlardı.

Bu sırada hareket memurunun düdüğü duyuldu ve koskoca tren 
garını bir telaş, bir koşuşturmanın yanı sıra ağlaşmalar, gülüşmeler 
kapladı. Herkes, sevdiklerine son bir kez sarıldı, öptü, vedalaştı, is-
temeyerek ayrıldı. O kalabalığın içinde kendini yapayalnız hissetti 
Nâzım, çevresinde dolanıp duran birkaç güzel genç kızın davetkâr 
bakışlarına aldırmadan etrafına bakındı, ancak onu uğurlamaya ge-
len hiç kimse yoktu maalesef. İçi buruk beklerken, Teğmen Ruhi 
geldi yanına, el sıkıştılar, sarıldılar, hâl hatır sordular birkaç dakika-
lığına. Ruhi, işlerini tamamlamış, son kontrolleri yapmıştı, sevkiyatı 
yapılacak silah ve mühimmat ile ilgili. Birlikte, en öndeki vagonda, 
şef trenin kompartımanına doğru yürüdüler. Hareket memurunun, 
yeşil ışığını yakmasından birkaç saniye sonra, trenin acı düdüğü 
duyuldu, tekerleklerden gelen birkaç tıkırtıdan ve kesif bir buharın 
ardından tren, yavaşça hareket etti.

Tren; Çatalca, Hayrabolu, Uzunköprü, Dedeağaç, Drama is-
tasyonlarında durmuş, su ve kömür ikmali yapmış, yolcu indirip 
bindirmişti. İki arkadaş bol bol sohbet etmişler, hasret gidermişler, 
Ruhi’nin annesi Hayriye Teyze’nin o güzelim kol böreklerinin tadı-
na bakıp keyiflenmişlerdi, bütün gün ve gece boyunca. 

İki genç teğmen, sabahın erken saatinde uyanmışlar, ellerini 
yüzlerini yıkamışlar, tıraş olmuşlar, birlikte, yemekli vagona gel-
mişlerdi. Koridorda yürürken gözleri, koridorları dolduran perişan 
hâldeki insanlara kayıyor, onların kendi hâllerinde, yanlarında ge-
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tirdikleri azıkları ile kahvaltı etmeye, çocukları doyurmaya çalıştık-
larını görüyorlardı. Her birinin yanında dörder beşer çocuk, peri-
şan vaziyette, bir yerlere çalışmaya gidiyor olmalıydılar. 

Yemekli vagona geldiklerinde, Şef Tren Mösyö Guillian’ı gör-
düler, bir kenardaki masaya oturmuş, gazete okur vaziyette. Yan 
tarafta, yarısı boşalmış kahve fincanı vardı.

”Günaydın Mösyö Guillian.” dedi Teğmen Ruhi, “Neşeniz bol 
olsun.” 

Şef Tren, onlara gülümseyerek baktı.
“Teşekkürler Mösyö Ruhi. Dün akşam briç oynadık. Avrupa 

sosyetesine mensup mirasyedileri yenmek de pek keyifli oluyor ca-
nim.”

Teğmen Nâzım, gülümseyerek selamladı Mösyö Guillian’ı. O da 
gülümseyerek cevap verdi. Ruhi devam etti:

- Yani geceniz hem neşeli hem de kazançlı geçti, öyle mi?
- Öyle oldu, öyle oldu. Lütfen buyurun, birlikte kahvaltı edelim. 
“Teşekkür ederiz.” dedi Ruhi ve oturdular. 
Aslında kahvaltı için bir gece önce davet etmişti Mösyö Guillian 

iki subayı. Teğmen Ruhi ile belki onuncu, belki on beşinci defa bir-
likte yolculuk ediyorlardı ve iyi tanıyorlardı birbirlerini. Çok kez, 
bütün gece sohbet ettikleri olmuştu, birlikte kaldıkları kompartı-
manda. Ruhi, bir arkadaşının geleceğini söyleyince, gönüllü olarak 
boşaltmıştı kompartımanı, iki arkadaş rahat etsinler diye. Kahvaltı 
parasını o ödemeyecek olsa, iki subay birer parça börek, birer kupa 
çay ile karınlarını doyururlardı, aksi hâlde maaşlarının yarısını bı-
rakıp gitmek zorunda kalırlardı yemekli vagonda. 

Onlar sohbet ederlerken, hemen başlarında temiz kıyafetli, kısa 
boylu, zayıfça bir garson belirdi güler yüzüyle; kahvaltıda neler ol-
duğunu bir bir saydı. Çoğunluğu Fransızca olan isimlerden sadece 
“omlet” lafını anlamıştı Ruhi. Hiç düşünmeden; “Bize iki omlet lüt-
fen.” dedi, arkadaşı adına da karar ermiş olmanın keyfi ile. Garson 
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selam verip yanlarından ayrılırken, Mösyö Guillian, Teğmen 
Nâzım’a takıldı;

“Bakıyorum kılıcınızdan ve tabancanızdan ayrılamıyorsunuz.”
“Alışkanlık efendim. Biz çoğunlukla kılıcımız ve tabancamız baş 

ucumuzda uyuruz. Uyanınca da ilk iş bunları takmak oluyor.” 
“Selanik’e ne kadar kaldı?” diye sordu Ruhi, konu açmak için.
Mösyö Guillian saatine baktı; “Yaklaşık bir saatimiz var. 

Kahvaltımizi rahat rahat yapariz.” 
Bu arada Nâzım, masada duran Fransızca gazeteye bakıyordu. 

Mösyö Guillian, gazeteyi onun önüne doğru uzattı;
“Fransızca biliyor musunuz?” 
“Okulda öğrenmiştik. Gazeteyi şöyle böyle anlayabiliyorum.”
“Alabilirsiniz. Ben okudum. İlginç haberler var, okumanızı tav-

siye ederim.” diyerek, başlıktaki Yunanlılar ile Bulgarları anlatan 
yazıyı gösterdi. Nâzım gazeteyi aldı, ilgiyle okumaya başladı. 

Ufak tefek garson, iki küçük tava içinde omlet ile çıkageldi. Diğer 
bir garson, çok ince dilimlenmiş bembeyaz ekmekler ile içinde bal, 
reçel, zeytin olan başka tabaklar getirdi. 

“Omletleriniz efendim, başka bir arzunuz var mı?” diye sordu 
garson.

Diğer garson, elindeki tabakları yerleştirmeye başlayınca, 
“Teşekkürler.” dedi Nâzım, gülümseyerek. Bir parça ekmek aldı, 
hayran hayran baktı bembeyaz francalaya ve bir parçasını omletin 
yağına batırarak ilk lokmasını aldı. 

“Tereyağlı. Çok güzel olmuş.” diye memnuniyetini dile getirdi, 
gazetedeki yazıya tekrar dönerken.

Ruhi de bir lokma aldı, ağzında çevirip tadına varınca, onun da 
yüzünde memnun bir ifade belirdi. Nâzım, gazeteden başını kal-
dırmış, dışarıyı seyrediyor, gazetedeki yazının ne demek istediğini 
anlamaya çalışıyordu. Gazeteye göre, ortalık yakında karışacaktı, 
sanki az karışıkmış gibi. Bir yıl önce, seçimlerde hile yapıldığını 
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iddia ederek başlayan Arnavutluk isyanı giderek büyümüş, hükü-
metlerin zamanında yeterli tedbir almamaları yüzünden Üsküp’e 
kadar yayılmıştı. Trablusgarp Harbi devam ediyordu, Ege’de on 
iki adalar İtalyanlar tarafından işgal edilmiş, İtalyan donanması 
Çanakkale önlerinde, denizden abluka uyguluyordu. Yemen isya-
nı da henüz bastırılamamıştı. Daha ne kadar karışacaktı ki ortalık? 
Nâzım, düşünceli düşünceli dışarıya bakarken, pencerenin önün-
den eli silahlı iki atlının geçtiğini gördü. 

“Etrafta silahlı birileri var.” diye söylendi hayret eder vaziyette.
Diğerleri, anlamamış gibi Nâzım’a bakarlarken o, hızla pence-

reye koştu, camı indirdi, başını çıkarıp etrafına bakınmaya başladı. 
Gerçekten de ellerinde silah, trenin yanında dörtnala at süren in-
sanlar vardı. 

“Bulgar çetecileri! Çabuk toparlanın!” diye bağırdı, herkesin du-
yacağı bir sesle. 

Ruhi ve Mösyö Guillian afalladılar, yan masadaki kadın yolcu-
lardan, bir çığlık koptu. Ve...

Hayatları boyunca hiç unutamayacakları, belki de bir daha asla 
duyamayacakları o korkunç sesi duydular, hepsi aynı anda. Demir 
yolu köprüsü, büyük bir gürültü ile havaya uçtu, trenin ön tarafı 
önce büyük bir hızla havaya kalktı, sonra çöken köprüden aşağıya 
doğru hızla kaymaya başladı. Arkadaki vagonların birçoğu dev-
rilip, kulakları sağır eden bir gıcırtı ile sürüklenirken, lokomotifin 
ağırlığı, diğer vagonları da kendisi ile birlikte dereye çekmeye baş-
ladı. 

Vagonlarda canhıraş bağırtılar, çığlıklar, ağlaşmalar çalındı ku-
laklara; kadın, çocuk, genç, yaşlı herkes, hızla gelen ölümden kaç-
mak istercesine çığlık çığlığa bağırıyor, oraya buraya tutunmaya, 
birbirlerine sarılmaya çalışıyorlardı. Patlamanın etkisi ile insanlar 
bir o tarafa, bir bu tarafa çarpıyor, kafaları, gözleri yaralanıyor, kol-
ları, bacakları kırılıyordu. Anneler, babalar, çocuklarını korumak 
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için insanüstü bir gayret sarf ediyorlar; erkekler, ailesine sahip çık-
maya çalışıyor; pek çok yolcu, patlama ile birlikte pencerelerden 
dışarı fırlayıp, hızla yan taraftaki sert toprağa düşüyor, oralarda 
kıvranıyorlardı. Her tarafa demir, tahta, cam parçaları, odun, köz 
hâlinde yanmış kömür yağıyordu...

Teğmen Nâzım, ilk büyük bir sarsıntı ile birlikte pencereden dı-
şarı fırladı; sekiz, on metre uzağa düştü, başını hızla yere çarptı ve 
bilinçsizce öylece kaldı. Şakağından yavaşça kan sızmaya başladı, 
yattığı yerde. 

Ruhi, ilk sarsıntı ile sağa sola çarptı ancak ciddi bir yara alma-
dı. Kendini hızla, sürüklenen trenden dışarıya attı, tabancasını çek-
ti, üstüne doğru hızla gelen silahlı bir atlıya ateş etti arka arkaya, 
vuramadı. Atlı ise, silahını doğrulttu, ilk atışta karnından vurdu 
Teğmen Ruhi’yi. Ruhi zaten sersemlemişti, bir de kurşun yiyince, 
olduğu yere yığıldı. 

Mösyö Guillian, başını hızla bir yerlere çarptı, şuurunu kaybet-
ti, yan yatan vagonda, devrilen masalardan birinin altında kaldı. 
Tombul yanağında kanama, göğsünün sol tarafında birkaç kırmızı-
lık görünüyordu.

İlk sarsıntı ve dereye düşen birkaç vagonun ardından diğer va-
gonlar, yan yatarak durdular. Dereye büyük bir gürültü ile çar-
pan lokomotifin kazanı, aynı anda büyük bir gürültü ile patladı. 
Vagonlar tekrar sarsıldı, ileri geri sallanırken, etrafı kesif bir toz, du-
man ve buhar bulutu sardı. Çığlıklar birbirine karıştı, trende kimin 
kime bağırdığı, kimin kimi çağırdığı, kimin yardım istediği, kimin 
acı ile çığlık attığı belli olmuyordu artık. Sağ kalanlar, kendilerini 
bir an önce dışarı atmaya çalışıyorlar, ancak çıkar çıkmaz Yanko ve 
adamlarının kurşunlarına hedef oluyorlardı.

Bu arada Yanko’nun adamlarının bir kısmı, cephanenin olduğu 
en sondaki vagonun kapısını açtılar zorla, zaten yaralı ve sersemle-
miş durumda olan askerlere kurşun yağdırdılar. Kendilerine destek 
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veren köylülerin de yardımı ile silah ve cephane sandıklarını dışarı 
çıkarmaya, trenin yanına yanaşan atlı arabalara taşımaya başladı-
lar. Bu arada dört adet topu gören adamlardan biri, Yanko’ya koştu. 
“Yanko, dört tane top vardir vagonda. Ne yapalim?” diye sordu. 
“Aleko’yu bulun bana, hemen!” diye bağırdı Yanko. 

Birkaç dakika sonra Aleko karşısındaydı.
“Trende dört tane top vardir. Onlari ne yapacayiz?” 
“Dinamit kalmadi elimde, yapacak bir şey yoktir bre.” 
Yanko, adama döndü:
“Siz silah ve cephaneyi alin bre. Toplar kalsin.”
Adam koşarak uzaklaştı, silah ve cephanenin yüklenmesi on, on 

beş dakikada bitirildi, hızla çalışan köylüler ve arabaların sürücü-
leri tarafından. Bu zaman içinde trende, tarif edilmez bir katliam 
yaşandı. Üç dört kişilik çeteci grubu trene daldı, önlerine kim çık-
tıysa kurşun yağdırdı, kadınların kızların altınlarını, bileziklerini, 
yüzüklerini, küpelerini, kolyelerini, kısacası değerli ne bulurlarsa 
topladılar. Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden herkesi kurşunladı-
lar, süngülediler ya da dipçik darbeleri ile yere serdiler. Hatta yaralı 
bir iki genç kızın namuslarına tasallut bile ettiler. 

Atlı arabalara yüklenen silah ve cephanenin üzerine yataklar, 
yorganlar, yiyecek ve giyecek malzemeleri örtüldü. Üzerine kadın 
ve çocuklar bindirildi. Yola çıkmak için hazırlıklar tamamdı. 

Yanko, trenin etrafında oradan oraya at koşturuyor, her tarafa 
yetişmeye çalışıyordu. Adamlarına talimatlar veriyor, bağırıyor, ça-
ğırıyor, acele etmelerini söylüyordu. Kaybedecek zamanları yoktu, 
geçen her dakika onu çılgına çeviriyordu. Bir ara atının ayağı, yer-
de yatan bir insan bedenine takıldı, sendeledi. Döndü ve küfretti, 
hem atına hem de yerde yatan adama Yanko. Göz ucuyla, yerde 
yatan adamın bir Türk subayı olduğunu görünce atının yularını 
çekti, durdu. Eski bir atasözünü hatırlarken tabancasını çekti; “En 
iyi Türk, ölü Türk’tür bre!” diye sırıttı. 
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Tam tetiği çekecekken, bu yüzü tanır gibi oldu. Atından indi, 
ayağı ile şöyle bir ittirdi, yerde baygın yatan yaralı subayı. Yüzü or-
taya çıkınca, “Tanri’m!” diye sevinç çığlığı attı, “Bu, Yüce Mesih’in 
bana, hayatimdaki en büyük armağanidir. İlk pazar ayinine gönül-
lü katılacayim Tanri’m.” 

Gerçi bu, Tanrı’ya verdiği ilk söz değildi hayatında ve hiçbir sö-
zünü de yerine getirdiğini hatırlamıyordu ama olsun, sevinmişti bir 
kere. Haç çıkardı keyifle ve yaralı yüzünde haince bir gülümseme 
belirdi, sakalları arasında kalan yara izi, ikiye katlanıp iyice belir-
ginleşirken. 

“Kadere bak bre Türko. Elime düştün işte!” diye söylendi, “Şimdi 
sira bendedir.” 

Eğildi, subayın tabancasını aldı, baktı, kendi tabancası gibi 
Nagant idi. Yedi mermi alırdı ve yaklaşık yüz metreden adam vu-
rurdu. Gülümsemesi iki kat arttı, kahkahaya dönüştü. Hemen iki 
adamını çağırdı, yerde yatan subayın elini ayağını bağlamalarını 
ve en öndeki atlı arabaya yüklemelerini söyledi. Adamlar, Teğmen 
Nâzım’ı, çuval sırtlar gibi sırtlayıp götürdüler, en öndeki arabaya 
geldiler. Arabada, giyimi kuşamı diğerlerine pek benzemeyen bir 
kadın ile bir de çocuk vardı. 

“Kim bu? Niye getirdiniz?” diye sordu kadın, sertçe. 
“Bilmiyoruz bre. Yanko emir verdi, getirdik. Bu arabada gide-

cekmiş.” dedi adamlardan biri, sırıtarak. 
Teğmen Nâzım’ın ellerini, ayaklarını bağladılar, arabaya çocu-

ğun yanına yatırdılar, bırakıp gittiler. Kadın bir süre, yaralı genç 
Türk subayına baktı uzaktan uzaktan. Başındaki yarasından hafifçe 
kan sızıyordu ve yaranın her tarafına toprak dolmuştu. 

Kendi kendisiyle mücadele etmeye başladı kadın, yarayı temiz-
lemek ile temizlememek arasında. Dayanamadı, mendilini çıkardı. 
Mendile testiden biraz su döktü, Nâzım’ın kan ve toprak içinde-
ki yüzünü temizlemeye başladı. Temizledikçe, genç subayın güzel 
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yüzü ortaya çıkıyor; eli, genç subayın yüzüne dokundukça için-
de, çoktan unuttuğu bazı duygular kabarmaya başlıyordu kadı-
nın. Mendili bir kenara bıraktı, genç subaya sırtını döndü, oturdu. 
Bakmayacaktı, yardım etmeyecekti, yaralarını temizlemeyecekti, 
ölse bile merak etmeyecekti. Ona mı kalmıştı elin subayı ile ilgilen-
mek! 

Bir süre öylece oturdu, yönü öteki tarafa çevrili olarak, ancak da-
yanamadı, tekrar döndü, mendili aldı, yarayı temizlemeye devam 
etti... “Ne oluyor bana?” diye düşündü. Elleri titriyor, kalbi hızla 
çarpıyordu. Üç yıldır ilk defa bir Müslüman ile yan yanaydı.

Bu arada Yanko’ya yardım eden köylüler süratle, trende alına-
cak ne varsa almaya başladılar. Yolcuların çetecilerden saklayabil-
dikleri değerli eşyalar, asker çizmeleri, temiz elbiseler, cephanenin 
alınamayan kısmı, yiyecek maddeleri, ne buldularsa yağma ettiler. 
En geç bir saat içinde birileri yetişirdi, bu yüzden acele ediyorlardı.

Bütün arabaların da hazır olması üzerine dört çeteci önde, on 
atlı araba arada, kalan çeteciler arkada olacak şekilde, kuzeye doğru 
yola çıktılar. Aleko en baştaki grupta, Yanko en arkadaki grupta idi. 
Mümkün olduğu kadar hızlı gitmek üzere talimat almışlardı. Bu 
gece, gidecekleri yere varmak zorundaydılar. 

Arabaların yola koyulması ile birlikte, çetecilere yardım eden ve 
treni soyan köylüler de sırtlarında, soydukları malzeme çuvalları 
ile yola çıktılar, güney istikametinde gözden kayboldular. Onlar 
da bir an önce köylerine varıp, çaldıkları malzemeleri bir yerlere 
saklamak istiyorlardı. Malzeme saklamak ve saklanmak için bolca 
mağara vardı köyün etrafında. Bu iş bir hafta, on günden önce unu-
tulmazdı. Bu süre içinde, bu malzemeleri mağaralara saklamaları 
ve âdeta unutmaları lazımdı, aksi hâlde Osmanlı jandarması koku-
yu bir aldı mı başları beladan kurtulmazdı. On, on beş gün sonra 
bu malzemeleri Selanik çarşısına götürüp satarlar, epeyce para ka-
zanırlardı.
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*

Sarıhasan Köyü

Elli haneli Sarıhasan köyünde hayat her günkü gibi sabah erken 
başlamış, köylüler telaşla, hava aydınlanmadan, kendilerini tarlala-
rına atmışlardı, atları, öküzleri, katırları ile birlikte. Hava iyice ısın-
madan, güneş kavurucu sıcaklarını ovaya yaymadan, işlerini yolu-
na koyma, bir an önce evlerine dönme derdindeydi her biri. Öğlen 
olduğunda, daha yapacak işi kalanlar, evlerine dönerler ya da tarla 
kenarındaki bir ağacın gölgesine sığınıp, öğlen sıcağını gölgede ge-
çirirler ve akşam serinliğinde bitirirlerdi kalan işlerini. Yakıcı öğlen 
sıcağında koca koca yılanlar dolaşırdı ortalıkta ve hiçbirisi onlarla 
karşılaşmak bile istemezdi tarlada, otlar arasında. Yılanlar da ağaç 
gölgelerinde dinlenen insanları hisseder, fazla yaklaşmazlardı o ta-
raflara.

Köy, demir yolu köprüsünün beş kilometre kadar kuzeyinde, es-
kileri kerpiçten, yenileri ise taş olan tek katlı evlerden meydana ge-
liyordu. Evlerin, geniş avluları vardı. Avluyu çevreleyen yığma taş 
duvarlar ve duvarların üzerinde kuru çalılar bulunuyordu. Kuru 
çalıları bilerek koyarlardı duvarların üstüne, yazın duvardan hay-
van ya da yabancılar atlayıp avluya girmesin ve de kışın yakacak 
bir şeyleri olsun isterlerdi köylüler. Her evin yan tarafında, içinde 
beş on tavuğun olduğu bir kümes ile bir ahır bulunurdu. Her evde 
olmasa da çok evde bir iki inek, koyun beslenir; kendi et, süt, yo-
ğurt, peynir ihtiyaçlarını kendileri karşılarlardı yıllar yılı. Köylüler, 
her sabah olduğu gibi bu sabah da erken saatlerde, horozların öt-
mesi ile uyanmışlar, işlerine koşmuşlardı telaş içinde. 

Haziran ayının sonlarına doğru, tarla işleri çoğunlukla bitirilmiş 
olurdu buralarda. Yine de bitmeyen, yapılması gereken mutlaka bir 
şeyler kalırdı ve insanlar, kalan işlerin telaşını yaşarlardı, sabahın 
erken saatlerinde. Bazıları hayvanlarına ot toplamaya, bazıları tar-
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ladaki otları temizlemeye, bazıları ise ovadaki henüz kurumamış 
otların bulunduğu yerlere, hayvanlarını götürürlerdi otlatmaya. Bu 
aylarda ovanın suları iyice azaldığından tarla sulamaya, salatalık, 
domates, biber, patlıcan toplamaya, tütün çapalamaya gidenler, 
yok denecek kadar az olurdu. 

Ancak büyük, ucu bucağı görünmez tarlalar vardı ki zengin ağa-
ların; onların suyu hiç azalmaz, tarlalarda açılan kuyular ve artez-
yenlerle her mevsim sulanırdı sebzeler, meyveler. Kendi toprağı 
olmayan ya da kendi toprağı ile geçinemeyen fakir köylüler, bu tar-
lalarda çalışırlardı gündelikçi olarak. Bazı köylüler, daha mevsimin 
başında, bu tarlaların bulunduğu yerlere göçerler, tarla kenarına 
kurdukları çardaklara taşınırlar, yaz mevsimini, o çardaklarda ge-
çirirlerdi çoluk çocukları ile birlikte. 

Temmuz ve ağustos aylarında, tarlaya gitmek neredeyse müm-
kün olmazdı sıcaktan. İşlerine geceden başlar, öğlen olmadan bi-
tirirlerdi. İşleri bir gecede bitmez ise, ertesi gece tekrar giderler, 
bitirirler, evlerine dönerlerdi erkenden. Bu yüzden, az da olsa işi 
olanlar erkenden tarlalarına koşarlar, acele ile işlerini bitirmeye ça-
lışırlardı kan ter içinde. 

Tarlada işi olmayan ya da işi pek acil olmayan erkekler, sabah 
olunca köy kahvesine uğrarlar, sohbet ederler, birbirlerine takılırlar, 
şakalaşırlardı, çaylarını yudumlarken keyifle. Çoğu zaman Muhtar, 
sözü alır götürür, askerlik hatıralarından, gençlik yıllarının komik 
olaylarından bahseder, herkes onu ilgiyle dinler, ara sıra araya laf 
katarak, konuyu daha da ilginç hâle getirirlerdi. 

Sabah saat dokuz olduğunda, kahve iyice kalabalıklaşır, şen şak-
rak sohbet, alır başını giderdi. Muhtar Cemal Efendi; elli yaşını çok-
tan aşmış, hoşsohbet, güler yüzlü bir insandı. Sarıklı fesini, hafifçe 
sağ tarafına yatırarak takar, bembeyaz saçlarının bir kısmını öne 
düşürür ve ara sıra elini tükürükleyip, düşen bu saçlarını düzeltir-
di. Alnındaki ve göz kenarlarındaki derin kırışıklıkları, hayatın ve 
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yaşadığı tecrübelerin sonucu olarak açıklayan Muhtar Efendi, çu-
kura kaçmış masmavi gözlerini kırpıştırarak konuşur; içe çökmüş 
yanakları, dudaklarının hemen üzerine kadar gelen iyice beyazla-
mış bıyıkları ve bir haftadan az olmayan sakalları ile köyün neşesi, 
aynı zamanda da sözü dinlenir, dürüstlüğüne güvenilir birisiydi. 
Kasaba jandarması ile her zaman iyi geçinir, kasabaya her gittiğin-
de, Kaymakam Bey’e mutlaka uğrar, hâl hatır sorar, köyün dertleri-
ni, sıkıntılarını anlatırdı. Onun sevilen, sayılan biri olmasının köye, 
köylüye, özellikle de askerlik çağındaki gençlere çok faydası doku-
nurdu. Oğlundan haber alamayan köylü, Muhtar’a derdini anlatır, 
Muhtar da onu elinden tutuğu gibi Kaymakam Bey’e götürür, aske-
riyeye mektup yazdırır, birkaç hafta içinde mutlaka bir cevap alır-
lardı oğullarından. 

Yine böyle günlerden biriydi, işi olanlar sabah erkenden tarlaları-
na koşmuşlar; diğer erkekler, kahve önündeki gölgelikte, Muhtar’ın 
anlattıklarını dinliyorlar, gülüyorlar, araya laf sokuyorlar, çayları-
nı yudumluyorlardı. İçlerinden bazıları; uzakta, arkasında gri bir 
duman bırakarak nazlı nazlı yol alan treni seyrediyordu. İstanbul-
Selanik treni, her iki günde bir, hep aynı saatte geçerdi köyün beş 
kilometre güneyindeki demir yolu köprüsünden. Hepsinin içinden, 
ölmeden önce o trene binip İstanbul’a, payitahta gitmek, oraları 
dünya gözü ile görmek geçerdi ancak, bugüne kadar Muhtar dışın-
da giden olmamıştı payitahta. Bu yüzden biraz hüzünlü biraz da 
düşünceliydi treni seyredenler.

Sohbetin en koyu yerinde, karşılıklı şakalarla yüzleri gülenler ve 
derin hülyalara dalarak treni seyredenler; demir köprüye girdiği 
an trenden gelen çok şiddetli bir patlama sesinin ardından, yan ya-
tıp demir raylarda sürüklenen vagonların çıkardığı, kulakları sağır 
eden gıcırtıları duydular... Ayağa fırlayıp telaşla ve korku dolu göz-
lerle etraflarına bakındılar, demir yolu köprüsünün havaya uçtu-
ğunu, lokomotifin ise hızla dereye düştüğünü, arkasındaki vagon-
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ları da dereye doğru sürüklediğini gördüler. Fal taşı gibi açılmış 
gözlerinin önünde, lokomotifin kazanı patladı ve havaya bir alev 
topu yükseldi. Tam o esnada, daha ne olduğunu anlayamadan arka 
arkaya silah sesleri duydular... 

Herkes, gördüklerinin ne anlama geldiğini anlamaya, ne yapaca-
ğını düşünmeye çalışırken, Muhtar, genç bir köylüye seslendi: 

“Asan be oğlum, emen atına atlayasın! Jandarmaya gidesın. 
Köprünün havaya uçtuğunı, trenin devrildiğını, çatışma olduğunu 
söyleyesın.”

“Tamam Muhtar Emmi.” 
“Acele edesın.”
“Tamam Muhtar Emmi”.
“Ben de geliyom.” diye söze girdi Hasan’ın en yakın arkadaşla-

rından biri. İki arkadaş, yan tarafta bağlı atlarına doğru koşarlar-
ken Muhtar, köylülere dönerek; “Biz de silahlarımızı alalım, yara 
sarmak, yangın söndürmek lazım olabilır. Yardıma gidelım.” dedi.

Köylüler hemen toparlandılar. Gençler silahlarını, diğerleri de 
kazma, kürek, ne bulurlarsa almak için evlerine koşarlarken, kadın-
ların; evlerinin önüne veya damlara çıkmış, ne olduğunu anlamaya 
çalıştıklarını gördüler. Herkes kocasından bir söz duymaya çalışı-
yordu ancak hiç kimsenin kadınlarla ilgilenecek hâli de vakti de 
yoktu. İçlerinden biri, kendi kadınına seslendi:

“Tren devrildi be ya! Biz yardıma koşarız. Yaralılar vardır, su 
getirın, lazım olabilır.”

Bu söz, bütün köylü kadınlara açık bir mesaj gibi geldi. Hepsi 
evine koştu; su dolu testiler, eski ancak temiz çarşaflar, işe yarar 
ne varsa alındı, gruplar hâlinde bir araya getirildi, koşarak giden 
erkeklerin peşine düşüldü. Bazı yaşlı kadınlar, evlerin önünde bir 
araya gelmişler, kendilerince komplo teorileri kurmaya başlamış-
lardı bile.

Hasan ile arkadaşı, iki doru atın üzerinde öne doğru eğilmişler, 
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ellerindeki ince çubukları sallayarak atlarına hız vermeye çalışı-
yorlar, kasaba yolunda konuşmadan doludizgin at koşturuyorlar-
dı. Bir an önce kasabaya varmalı, jandarma komutanına durumu 
anlatmalı, köprüdeki felakete yetişmelerini sağlamalıydılar. Geçen 
her dakikanın, orada can pazarı yaşayanların aleyhine olduğunu 
düşünüyorlar, bu hırsla habire “deh” diyorlardı atlarına. 

Köylülerden, silahı olanlar silahlarını, olmayanlar balta, kaz-
ma, su testisi, kova, ne bulurlarsa aldılar, köprüye doğru hızlı bir 
yürüyüşe çıktılar. Yaralıların imdadına yetişme kaygısı ile gayret 
ediyorlar, âdeta koşarcasına yol alıyorlardı. Köprüye iki kilometre 
kadar kaldığında, bazı atlı arabaların kuzeye doğru gittiğini gördü-
ler. Muhtar, arabaları saydı ve “On araba vardır. Önünde, arkasın-
da atlılar gider. Bunlar Bulgar çetecisı olmasın sakın?” diye sordu 
ortalık yere.

“Yok be yaa. Ne işi var Bulgar çetecisının buralaada? Rum çete-
leridir.”

“Buralaada Rum çeteci galmadı sekiz on yıldır.” 
“Acele edelım. Yardıma muhtaç birileri olabilır.” diye konuşma-

ları kesti Muhtar.
Adımlarını hızlandırdılar, köprüye doğru koşar adımlarla yü-

rümeye devam ettiler. Tren kazanının patlaması ile derede çıkan 
yangın, civardaki otlara ve çalılara da sirayet etmiş, her yerden alev 
ve duman yükseliyordu. 

“Koşun be yaa, yangın vagonlara ulaşmadan yetişelım!” diye ba-
ğırdı Muhtar. 

Yangın çıktığını görünce bir telaş kapladı bütün vücutlarını, 
yürekleri ağızlarına geldi. Yangın vagonlara ulaşmadan yetişme-
leri lazımdı. Sesi duyduktan yarım saat sonra yangın yerine ulaş-
tılar, silahlı birileri var mı diye etrafı kolaçan ettiler önce. Trende 
ağlaşanlar, inleyenler vardı, ancak nedense sesleri pek çıkmıyordu. 
Böyle bir felaket yerinde, insanların çığlık çığlığa ağlıyor, bağırıyor, 
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tepiniyor olması lazımdı ancak ortalıkta böyle bir feryat figan yoktu 
nedense. 

“Geç kaldık galiba.” diye düşündü köylüler. 
Yangın giderek büyürken, alevler kuru otları ve çalıları sarıp sar-

malarken, onlar can kaygısı ile etraflarına bakıyorlardı, neyse ki si-
lahlı hiç kimse yoktu ortalıkta. Muhtar, yüksek sesle bağırdı, herkes 
duysun diye:

“Yarımız yangını söndürmeye, yarımız yaralılara bakmaya! 
Ölüler sonra!” 

Köylüler kendiliğinden iki gruba ayrıldılar, bir kısmı yaralılara 
yardım etmeye koşarken, güçlü kuvvetli olanlar; ellerinde kazma-
lar, kürekler, bulabildikleri çalı çırpılar ile yangını söndürmeye git-
tiler. Gider gitmez de kendilerini bir cehennemin içinde buldular, 
nereye koşup yetişseler, diğer taraftaki yangın, alıp başını gidiyor-
du. 

Yaralılara yardım etmeye gidenler, önlerine çıkan herkese bakı-
yorlar, yaralı ise kucaklayıp, Muhtar’ın gösterdiği yere getiriyor-
lar, yan yana yatırıp, sonra da bir diğerine yardıma koşuyorlardı. 
İnsanlar, birilerinin yardıma geldiklerini anlayınca, feryat figan 
ağlaşmaya, yardım istemeye, inlemeye, çoluğunu çocuğunu sorup 
aramaya başladılar. Yaralıların toplandığı yerde, askerliğini sıhhiye 
eri olarak yapmış altmışlı yaşlarda, zayıf, başında eski bir sarıklı fes, 
avurtları içine çökmüş ve kırış kırış olmuş yüzü güneşten esmerleş-
miş, kalın bıyıkları sigaradan sararmış biri vardı; iki genç de ona 
yardım etmek için yanında kalmıştı. Yaşlı adam ile yanındakiler, 
yarayı basitçe temizliyorlar, su ile yıkıyorlar, bulabildikleri bezlerle 
tampon yapıp, sarıyorlardı. Zaten yapabilecekleri başka bir şey de 
yoktu şu koşullarda.

Köylülerden biri, yan yatmış yemekli vagonun yanına gittiğin-
de, Teğmen Ruhi’yi buldu, yerde iki büklüm bir hâlde yatarken. 
Tanımadığı genç subay için üzüldü, yaşıyor olması için dua etti, vü-
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cudunu hafifçe yan çevirdi, bu sırada Ruhi de hafifçe inledi. Köylü 
telaşla bağırdı:

“Koşun, yardım edin, bu zabit yaralı!”
“Yardım edin hele.” dedi Muhtar, yakınındaki iki kişiye, o tarafa 

doğru koşarken. 
İki genç, koşarak gitti yanlarına, vagondan beş altı metre ileride, 

bir çalının dibine kıvrılmış yatan teğmenin kollarına girdiler, zor-
lukla, diğer yaralıların yanına taşıdılar. İhtiyar köylü, yaralı subayı 
görünce elindeki işi acele ile bitirdi, teğmenin yanına geldi, baktı; 
karnından yaralıydı, başında da hafif yaralar vardı. 

“Cam parçaları...” diye mırıldandı, “Su getirin hele, şu yaraları 
temizleyeyim.”

Su gelinceye kadar, karnındaki yaranın üzerine bir tutam bez 
koydu. Başka bir bez ile de karnını boydan boya sarmaya başladı. 
Su geldiğinde, bir bezi ıslattı, teğmenin başındaki yaraları temiz-
lemeye başladı. Bir iki kırık cam buldu, camı çıkardığı yerden kan 
sızmaya başlayınca, ellerinin titrediğini hissetti. 93 Harbi’nde ya-
şadıklarını, ellerinin arasından kayıp giden canları, kollarında can 
veren arkadaşlarını hatırladı, gözleri nemlendi. Kaç arkadaşı kan 
kaybından ölüp gitmişti gözlerinin önünde. Kan kaybı aklına gelin-
ce, acele ile tampon yapmaya başladı, kanayan yerlere. Kan kaybın-
dan ölmesinler diye dua ediyordu elleri titrerken. 

Dışarıda yatan yaralıları toplayan köylüler, vagonlara girme-
ye başlayınca, gördükleri manzara karşısında donakaldılar âdeta. 
İnsanların çoğu, çarpmanın etkisi ile sağa sola savrulmuşlar, kol-
larını, bacaklarını kırmışlar, başlarından yaralanmışlar, bu yet-
mezmiş gibi yaşlı, genç, kadın, erkek, çoluk, çocuk kim varsa hepsi 
kurşunlanmış, süngülenmiş, dipçikle darp edilmişti. İçleri ezildi, 
oldukları yere çömelip bir süre öylece kaldı köylüler, gözlerinden 
yaşlar süzülerek. Dayanılır gibi değildi gördükleri. 

*
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Hasan ile arkadaşı, yarım saat sonra ancak varabildiler kasaba-
ya. Doğruca jandarma karakoluna gittiler. Karakol komutanı baş-
çavuşa da bazı söylentiler gelmiş, sağa sola adam koşturuyordu, 
Hasan ile arkadaşı içeriye girdiğinde. İki genç, nefes nefese olanı 
biteni, gördükleri kadarı ile anlattılar, karakol komutanı hiç vakit 
kaybetmeden görevden daha yeni dönen Galip Çavuşu çağırdı, o 
gelinceye kadar sinirli sinirli dolandı odanın içinde. Aynı zamanda  
kapıda duran askeri çağırdı, ince vücudundan beklenmeyecek ka-
dar gür sesi ile emir verdi:

“Derhâl Kaymakam Bey’e git, durumu anlat. Yirmi atlı jandar-
manın olay yerine gittiğini söyle.” 

Asker selam verdi, koşarak çıkıp giderken, Galip Çavuş geldi 
nefes nefese.  

“Galip Çavuş ne yaptınız siz? Nasıl kontrol ettiniz rayları!” diye 
payladı esmer çavuşu. Ardından göreve çıkmaya hazır olmalarını, 
çeteci takibi olabileceğini, yanlarına bir günlük kumanya almalarını 
söyledi. 

Galip Çavuş hazırlıklara başladı, sanki suçlu kendisiymiş gibi 
kızgın, yirmi atlı ile birlikte hemen yola çıktılar. Karakol komutanı, 
Hasan ile arkadaşından biraz daha bilgi alabilir miyim diye sorular 
sordu, aldığı bilgileri not etti. Sonra bir mesaj hazırladı, karakolun 
telgraf memurunu çağırdı, telgrafı Drama jandarma komutanına 
çekmesini söyledi.

Bu arada Kaymakam Bey karakola geldi, telaş içinde, karakol 
komutanı ile görüştü, ne gerekiyorsa yapılmasını, yangını söndür-
mek için adam göndereceğini, hastaneleri hazırlatacağını, gerekir-
se kendisinin de yardıma geleceğini söyledi. Hasan ve arkadaşı 
ile de görüştü, durumu daha iyi anlamaya çalıştı. Onlara teşekkür 
etti, gidebileceklerini söyledi. Trenin ve köprünün olduğu yerde 
görüntü, gerçekten bir felaket yeri gibiydi. Köprü boydan boya yı-
kılmış, köprüden geriye, sağa sola uzamış bir sürü demir parçaları 
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kalmıştı. Lokomotif ve yolcu vagonlarından biri dereye düşmüştü. 
Lokomotif infilak etmiş, çıkan yangın, dere içindeki vagona da sira-
yet etmiş, dere içindeki otlar, çalılar ve ağaçlar tutuşmuştu. Yangın, 
yan taraflara da sıçramış, çalılık alanda ilerliyordu. Dereye düşen 
vagondan, yaralı insanlar dışarıya çıkmaya çalışıyor, çıkanlar, yan-
gının ortasına düşüyorlar, dayanılmaz çığlıklar içinde sağa sola ko-
şuyorlar, nefesleri tükenince yığılıp kalıyorlardı. Kendisini derenin 
suyuna atabilecek kadar şanslı olanlar ise, derenin azgın sularına 
kapılıp gidiyorlardı. 

Gürültüyü duyan ve yangını gören komşu köyler ile tarlaların-
da çalışan köylüler de koştular yardıma. Olay yerinde kırka yakın 
adam toplandı, yarım saat içinde. Şimdi işler daha düzgün yürüyor 
gibiydi. Telaş azaldı, yardım etmeye çalışanların bağırtı, çağırtıları 
azaldı, sadece yaralıların iniltileri geliyordu kulaklara.

Yaralılara yardım etmeye çalışan yaşlı adam, önüne getirilen 
ve yüzünün yarısı parçalanmış bir genç kızı görünce dondu kaldı. 
Elleri titredi, içi sızladı. On üç, on dört yaşında ya vardı ya yoktu 
kızcağız. Sesi çıkmıyor, yüzünden sarkan deri parçasını eliyle tu-
tuyor, elinden aşağı kan akıyordu. Korkmuş, gözleri fal taşı gibi 
açılmıştı. Ancak ağlamıyordu, sızlanmıyordu, inlemiyordu. Belli 
ki şoka girmişti. İyileşse bile ömrünün sonuna kadar yüzünde bu 
yara izini taşıyacaktı. Bunca seneden sonra tekrar böyle yaralar ile 
uğraşmak, yaşlı adamın canını acıtmaya başladı. Yaşlı yüreği, bu 
kadarını kaldıramayabilirdi. 

“Ha gayret!” dedi kendi kendine yaşlı adam, “Şimdi ağlamanın 
sırası değil.”

Gözyaşını sildi, titreyen ellerini salladı, kızın başını dizinin üze-
rine koydu, gözlerinin içine bakıp gülümsemeye çalıştı; becereme-
di. Islak bir bezle, kızın yüzünden akan kanları sildi, yaranın kenar-
larını, içini iyice temizledi, yüzünün sağ tarafının kalkan derisini 
dikkatle yerine yerleştirdi. Kim bilir nereye, nasıl çarpmıştı başını 
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da bu hâle gelmişti gariban kızcağız. Nasıl olmuştu da bayılmamış-
tı bu kadar kan kaybettiği hâlde. Başını güzelce sardı genç kızın. 
Kendine gelmesi için birkaç yudum su içirdi. Bir iki dakika sonra, 
kızın gözlerinden yaş gelmeye başladı. 

“Gorkma gızım, geçecek Allah’ın izniyle.” dedi, gözlerinin içine 
bakarak. 

Genç kız hâlâ çok şaşkın, ne olduğunu, nasıl olduğunu, neden 
olduğunu anlamamış bir hâlde, tekrar elini yüzüne götürdü: 

“Geçer de mi emmi?”
“Geçer ya gızım, geçer.”
“Sağ ol emmi. Allah senden razı olsun.” dedikten sonra topar-

landı, etraftaki yaralıları gördü; annesini, babasını görmek için sağa 
sola bakındı. 

“Ben anama, babama bakayım.” dedi, ayağa kalktı, yürüdü gitti.
Yaşlı adam, içi yanarak baktı genç kızın ardından. İstese de göz-

yaşlarına engel olamıyordu artık.
Derede çıkan yangın giderek genişliyor, insanlar telaş içinde ora-

dan oraya koşuyorlar, yetiştikleri yerde mücadeleye başlıyorlardı 
yangınla. Lakin sönecek gibi değildi alevler, bitecek gibi değildi 
yangın. Muhtar ile köylülerin bir kısmı, yangının vagonlara ulaş-
masını önlemeye çalışıyorlardı. Ellerindeki yaş ağaç dalları ile ora-
dan oraya koşuyorlar, var güçleri ile çabalıyorlardı. 

“Vur oğlum, vur şu çalıyı be ya! Bak ileri doğru yayılıyor ateş.”
“Tamam Muhtar Emmi... Tamam da yetişemiyom valla. Bi taraf 

sönüyo, öteki taraf başlıyo.”
“Hadi, hep beraber gayret edelım,” diye söyleniyordu yaşlılar-

dan biri, “söndürelım şu mereti”. 
“Asan varmıştır kasabaya de mi?” diye sordu gençlerden biri. 
“Varmıştır, varmıştır. Neredeyse bir saat oldu yola çıkalı.”
“İnşallah Gaymakam Bey, yangın söndürmeye adam da gönde-

rir.” 
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“Gönderir gönderir. Onlar devlettır. Her bi şeyi düşünürlee. Biz 
gayret edelım hele.”

“Haklısın Muhtar Emmi. Gün bugündür. Ya bu insanları kur-
taracaaz ya da bu kadar can yitip gidecek. Haydin arkadaşlar, ha 
gayret gayrı.”

Yoruldular, susadılar, bir kısmının eli kolu, yüzü yandı, elbisele-
ri tutuştu, ancak hiç kimse durmadı. Kurtarılacak o kadar yaralı ve 
söndürülecek koca bir yangın vardı önlerinde. 

Bu sırada, kasabadaki telaş görülmeye değerdi, Kaymakam Bey, 
hastaneye haber gönderdi, çok miktarda ölü ve yaralı için tedbir al-
malarını istedi. Hastanede hummalı bir çalışma başladı. Hastanenin 
yatak kapasitesi ancak otuz kadardı. Bunların çoğu zaten doluydu. 
Doğru dürüst ilaç ve sağlık malzemesi yoktu. İki doktor, altı kadar 
hemşire vardı hastanede. Yine de herkes, telaşlı bir çalışma içine 
girdi, yarası acil ve tehlikeli olmayanlar evlerine gönderildi, yeni 
yataklar hazırlandı, koridorlara yerleştirildi.

Drama’ya telgraf çekildi, oradan doktor ve ilaç yardımı istendi. 
Askerlik şubesi, veterinerlik, tarım idaresi ve okullara haber gön-
derildi, gelecek yaralılar için temiz yerler hazırlanması istendi. 
Koridorlara, yemekhanelere, dersliklere, boş depolara yeni yatak-
lar hazırlanıyor, üzerlerine beyaz örtüler örtülüyordu. Kasabadaki 
emekli iki doktor, gönüllü olarak katıldılar çalışmalara, yaşlarına 
rağmen, faydalı oluruz düşüncesiyle hemen işe koyuldular. Bir dok-
tor ile üç hemşire, yanlarına acil müdahale malzemeleri aldılar, bir 
atlı araba ile trenin devrildiği yere doğru yola çıktılar. Kaymakam 
Bey, ayrıca kasabadan topladığı kırk kadar genci, atlarla olay bölge-
sine gönderdi; yangın, tahliye, ilk yardım işlerine yardım etmelerini 
söyledi. 

Benzer telaş Drama’da da yaşanıyordu. Durumu öğrenen vali, 
jandarma komutanı ile görüştü, durum, İstanbul Hükümeti’ne bir 
telgrafla bildirildi. Üsküp, Serez, Manastır ve Selanik’e de telgraf 
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çekilerek doktor, hemşire ve ilaç yardımında bulunmaları talep 
edildi. Jandarma komutanı, olayı haber alır almaz hemen bir tren 
hazırlanması için Fransız şirketine haber gönderdi. 

Galip Çavuş atlı jandarmalarla birlikte hızla köprüye doğru at 
koşturuyordu. Yola çıkalı yarım saat olmuştu neredeyse. Beş on 
dakika sonra olay yerinde olurlardı. Rayları baştan sona kontrol 
etmişlerdi, o halde bu patlama nasıl olmuştu, aklı bir türlü almıyor-
du. Köylüler, çatışmadan bahsetmişlerdi ancak çatışma ihtimaline 
inanmıyordu. Bölgelerinde aktif Rum çetesi yoktu. Son günlerde 
gelen ihbarlar, bölgede silahlı adamlar dolaştığına dairdi ancak, 
tüm aramalara rağmen hiçbir emare bulamamışlardı. Öyleyse kim, 
kiminle çatışıyordu? Kafasında yüzlerce soru ile at sürüyordu Galip 
Çavuş. Bir yandan da adamlarına bağırıyordu:

“Haydin aslanlarım! Çabuk olalım, yetişelim!”
Jandarmalar, altlarındaki katanalara yapışmışlardı sanki. Böyle 

durumlara alışkın askerler, tüfeklerini çapraz asmışlar, bir elleri ile 
atlarının koşumlarını tutuyorlar, diğer elleri ile de atları cesaretlen-
diriyorlardı. 

Atlılar doludizgin yol alırken, olay yerindeki köylüler, son gay-
retlerini sarf ediyorlardı artık. Yangın neredeyse kontrol altına alın-
mış, devrilen ve yan yatan vagonlardaki yaralıların tamamı çıkarıl-
mış, ilk yardım yapılıyordu. Köylüler, trende buldukları yatak ve 
yorganları yerlere sermişler, yaralıların bir kısmını yataklara, yor-
ganlara yatırmışlardı. Bir yatak veya yorgan üzerinde iki üç yaralı 
inliyor, elinden iş gelen birkaç kişi, onların derdine derman olmaya 
çalışıyorlardı. Yorgan yüzlerini ve çarşafları parçalamışlar, sargı 
bezi ve tampon olarak kullanıyorlardı. Kendine gelmeye başlayan 
yaralılardan iniltiler, bağrışmalar, ağlamalar duyuluyordu. 

Köylerden genç kızlar, kadınlar da koştular yardıma. Gelirken 
su, ekmek, yufka, zeytin, peynir, domates, salatalık gibi yiyecekler 
de getirdiler. Ellerindeki yiyecekler ile suyu bir yerde toplayan genç 
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kızlar, hemen işe koyuldular, kadın ve kız yaralıların bakımını üst-
lendiler. Bu arada birkaç genç kız, yaralı taşıyanlar ile yangınla uğ-
raşanlara testi ile su yetiştiriyordu. Kızlardan eli yatkın olanlar, ya-
ralılara yardım ediyor, diğerleri de getir götür işlerine bakıyorlardı. 

“Atlı jandarma geliyor be ya!” diye bağırdı gençlerden biri. 
Herkes başını kaldırıp gelenlere baktı; yirmi kadar atlı, tozu 

dumana katmış, dörtnala at sürüyordu. Herkesin yüzüne bir se-
vinç dalgası yayıldı. Artık daha fazla telaş etmelerine gerek yoktu. 
Jandarma bu işi bilirdi, onlar devletti, Osmanlı idi. Onlar her derdin 
çaresi, bu toprakların bekçisiydi. Yüz yıllardır böyle bilmişler, böy-
le görmüşlerdi.

Galip Çavuş ile yirmi atlı jandarma, son sürat olay yerine geldi-
ler. Bir hamlede kocaman atlarından inerlerken, Muhtar ile birkaç 
köylü hemen koştular yanlarına. Galip Çavuş, önce yerde yatan ya-
ralılara baktı, olay yerine şöyle bir göz gezdirdi, tahrip edilen köp-
rüyü, devrilen vagonları, yerde yatan yüzlerce yaralıyı gördü, içi 
ezildi.

“Geçmiş olsun komutan.” diye söze başladı Muhtar, “Başımız 
sağ olsun be ya.”

“Allah razı olsun Muhtar. Elleriniz dert görmesin. Çok iyi çalış-
mışsınız.”

Galip Çavuş, askerlere döndü; “Mehmet Onbaşı, Kabil Onbaşı; 
mangalarınızı alın, yangın söndürenlere yardım edin. Sıhhiye çavu-
şu, sen sıhhiye erleri ile yaralıların başına geç. Rıza Onbaşı, sen de 
etrafa bir bak, izleri incele.”

Artık askeriye duruma el koymuştu ya, köylüler derin bir nefes 
aldılar. 

Askerler, onbaşının nezaretinde yangınla uğraşanların yanına 
koştular, ellerine büyükçe çalılar aldılar, yangına müdahale ettiler. 
Mehmet Onbaşı onları yönlendiriyor, yangının büyüme ihtimali 
olan yerlerde süratle önlem alınıyordu. Kısa sürede yangın kontrol 
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altına alındı. 
Sıhhiye çavuşu ile iki sıhhiye eri, yaralılara yardım eden yaşlı 

adamın yanına koştular, sırt çantalarını açtılar, içinden bir sürü sar-
gı bezi, ağrı kesici ve iğne çıkardılar. Ancak gördükleri manzara 
karşısında afallamışlardı. Sıhhiye çavuşu; “Ellerin dert görmesin 
emmi.” diye teşekkür etti yaşlı adama, “Bunları mutlak ölümden 
kurtarmışsın.”

“Yaralıya yardım, Allah katında sevaptır evlat. Biz gördüğümü-
zü yaptık.”

“Allah sizden, hepinizden razı olsun emmi.”
Sıhhiye çavuşuna, yaralı teğmeni gösterdiler. Çavuş, teğmenin 

gömleğini sıyırdı, başka yarası var mı diye baktı. Olmadığını gö-
rünce, karnındaki yarayı, sarı bir mayi ile iyice temizledi. Tekrar 
tampon yaptı, bütün karnını tekrar sardı ve bir iğne yaptı. Daha 
sonra, öncelik çocuklar olmak üzere teker teker yaralılara bakmaya 
başladılar. İki sıhhiye eri, kurulmuş bir makine gibi tampon hazır-
lıyor, yaraları temizliyor, yaraların sarılmasına yardım ediyor, iğne 
yapıyor, hastalara ağrı kesici veriyorlardı. 

Galip Çavuş, Muhtar’la ve diğer köylülerle ayaküstü konuştu 
bir süre. Patlamanın ne zaman meydana geldiğini, olay yerine ne 
zaman geldiklerini, olayı yapanları görüp görmediklerini, kaç kişi 
olduklarını, ne tarafa gittiklerini, silahlı olup olmadıklarını sordu.

Muhtar, bütün sorulara cevap verdi, son olarak; “On tane atlı 
araba saydık komutan. Her birinde de çift at vardı. Yanında at sü-
ren on beş kadar da çeteci vardı. Kuzeye doğru yol alıyorlardı.” 
diye bitirdi sözlerini. 

Öğrendiklerini kafasında tartmaya başladı Galip Çavuş. Bu sıra-
da, etraftaki izleri inceleyen Rıza Onbaşı geldi yanına, selam verdi:

“Çavuşum, on kadar atlı araba izi var. Yaklaşık on, on beş ka-
dar da at izi. En arkadaki vagonda silah ve cephane varmış, on-
ları almışlar. O vagondaki erleri şehit etmişler. Dört tane top var. 
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Toplara bir şey yapmamışlar. İşleri bitince, kuzeye doğru gitmişler. 
Aşağıdaki köye doğru giden izler de var...” Nefeslendi Rıza Onbaşı, 
eliyle güney tarafı gösterdi, “Şuradaki Rum köyünden yardım al-
mış olabilirler.”

Köylülerin anlattıkları ile Rıza Onbaşı’nın söyledikleri birbirine 
uyuyordu. Galip Çavuş; “Topla adamları!” diye emir verdi. 

Rıza Onbaşı koşarak gitti, sağa sola bağırdı, el kol işareti yaptı. 
Jandarmalar, birkaç dakika içinde toplandılar. 

“Sıhhiye erleri burada kalsın. Yaralılara yardım etsin. Kabil 
Onbaşı, sen beş erle burada kal. Durum hakkında bir rapor hazırla, 
Drama’dan gelecek müfreze komutanına verirsin. Muhtar, siz de 
askerlere yardım edin. Diğerleri hemen atlarınızın başına, çeteci ta-
kibine çıkıyoruz.”

“Nereye gitmişlerdir komutan?”
“Kuzeye gittiklerine göre, bunlar Bulgar sınırındaki dağlık alana 

gidiyorlardır.”
Bu arada yaralı teğmen kendine geldi, bazı şeyler söylemeye 

başladı: 
“Nâzım… Teğmen Nâzım...” diye sayıklıyordu Ruhi. 
Sıhhiye çavuşu dikkat kesildi. Teğmen, birkaç kez daha aynı şey-

leri söyledi. Sıhhiye çavuşu, Galip Çavuşun yanına koştu: 
“Çavuşum, ‘Teğmen Nâzım’ diyor bu subay.” 
Galip Çavuş, yaralı teğmenin yanına geldiğinde, Ruhi Teğmen 

gözlerini açmıştı. 
“Teğmen Nâzım, siz misiniz komutanım?” diye sordu, Galip 

Çavuş. 
Ruhi, “hayır” anlamında başını salladı.
“Trende başka bir teğmen mi vardı?”
“Evet… Nâzım… Teğmen… Öldü mü?” 
Hepsi o anda, trende başka bir teğmenin daha olduğunu anla-

dılar. Ancak ne yaralıların arasında ne de ölülerin arasında teğmen 
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vardı. 
“Teğmen Nâzım, hangi vagonda idi?” 
“Yemekli vagonda.” diyebildi Ruhi. Gözleri karardı, midesi bu-

landı, başı yana düştü, tekrar bayıldı. 
Galip Çavuş askerlere döndü, “Trenin her tarafını arayın! Beş 

dakikamız var!” diye bağırdı.
Askerlerin her biri, birer vagona dağıldılar. Vagonları teker teker 

aradılar. Trenin etrafına baktılar; düşmüş, yuvarlanmış olabilirdi. 
Bir kaya dibine, bir çalı dibine gitmiş, orada kalmış olabilirdi. Her 
yeri aradılar, taradılar, ortalıkta başka bir teğmen yoktu.

“Çeteciler yanında götürdü herhâlde.” diye düşündü Galip 
Çavuş.

Kabil Onbaşı’ya döndü:
“Gelen müfreze komutanına, Teğmen Nâzım’dan da söz et. Belki 

onlardan da takibe katılan olur.”
“Başüstüne  çavuşum.” 
Jandarmalar atlarına bindiler, emir bekliyorlardı. Sayıları, Galip 

Çavuş hariç, on üç kişiydi. Çetecilerin kaç kişi olduğunu tam olarak 
bilmiyorlardı. Çatışmaya girerlerse sonucun ne olacağı belli olmaz-
dı. Ancak, çatışmaya girmeseler bile çeteyi takipte tutmak gereki-
yordu. Çete, jandarmanın soluğunu her an ensesinde hissetmeliydi. 
Galip Çavuş, bir sıçrayışta atın eyerine oturdu.

“Haydin aslanlarım, gün bugündür. Gösterelim şu çete bozun-
tusuna!”  

Ve mahmuzladı doru atını. Katana beygiri kişnedi, yıldırım gibi 
ileri atıldı. Hep birlikte kuzeye giden yola düştüler, doludizgin at 
koşturmaya başladılar. Rıza Onbaşı, bir iz bulurum diye, gruptan 
yüz metre kadar ileride gidiyordu. Her sapağı, her yol kavşağını 
dikkatle inceliyor, izleri takip ediyordu. 

Atlı arabaların tekerlek izleri, ağır yük taşıdıklarından, oldukça 
belirgindi. Zaman ilerledikçe Galip Çavuş, “geç kaldık” diye sinir-
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leniyordu kendi kendine. Hesap yapıyor, kitap yapıyor, çetecilerin 
karşı sırtlara varmamış olduklarını değerlendiriyordu ancak, orta-
lıkta izlerden başka bir şey görünmüyordu.

Hafif kırlaşmaya başlayan şakakları ile geniş alnı, ter içinde kal-
mış, seyrek saçları alnına doğru düşüp terden yapışmıştı. Koyu renk 
gözleri hafif içeri kaçmış, alnında ve gözlerinin kenarlarında belir-
meye başlayan çizgiler, yaşını ele vermeye başlamıştı artık. Siyaha 
boyalı kalın bıyıkları, dudaklarının üzerine düşmeye başlamış, ince 
dudakları görünmez olmuştu, başını hafif öne eğince. İnce vücudu, 
uzun boyu ile atına âdeta yapışmış, uzun bacakları mengene gibi 
sıkıyordu atın bedenini. Elindeki kamçıyı havada salladıkça, at tek-
rar tekrar ileri atılıyordu nefes nefese. Yarım saattir hiç durmadan, 
doludizgin koşuyorlardı. Bazı askerler geri kalmaya başlamışlardı 
artık, ancak hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Çetecilerin elin-
de, bir alaya yetecek kadar silah ve cephane ile muhtemelen bir de 
teğmen vardı. Ne yapıp edip silah ve cephaneyi geri almalı, teğme-
ni sağ salim kurtarmalıydılar.

Galip Çavuş ile yanındaki atlı jandarmalar, yarım saat daha at 
sürdüler aynı hızla. Çetecilerden hâlâ bir haber yoktu ve izler, ku-
zeye doğru devam ediyordu. Sonunda bir dere kenarına geldiler, 
atlarının yularını çekip durdular. Rıza Onbaşı, atını dereye sürdü, 
karşıya geçti ve izleri kontrol etti. 

“Çavuşum, yukarı doğru gitmişler. İzler bu tarafta devam edi-
yor.” diye bağırdı.

Hep birlikte, düşünmeden karşıya geçtiler. Her dakika önemliy-
di, hızla kuzeye doğru at sürmeye devam ettiler. Galip Çavuş, geri-
de kalan jandarma erlerine baktı, atlar arasındaki mesafeler epeyce 
açılmıştı. “Çabuk olun” der gibi bir işaret yaptı, askerler atlarını 
tekrar mahmuzladılar. Atlar yorulmuşlardı, terlemişlerdi, nefes ne-
fese idiler, ağızlarından köpükler saçıyorlardı koştukça. Jandarma 
erleri, kan ter içindeydiler, yorulmuşlardı ancak, duracak zaman 
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değildi. Bu felakete kendilerinin sebep olmuş olabilecekleri şüphesi 
içlerini kemirip duruyordu zaten. Ne yapıp, edip yakalamalıydılar 
çetecileri.  

Rıza Onbaşı, önce atların ve arabaların çıkardığı hafif toz bulu-
tunu gördü uzaktan. Atını Galip Çavuşa yanaştırdı, eliyle toz bu-
lutunu gösterdi. Çavuş ileriye bakınca, sinirden iyice esmerleşen 
yüzünde belli belirsiz bir gülümseme belirdi.

“Yakaladık kefereleri!” diye bağırdı, “Haydin aslanlarım, bir fer-
sah ilerideler!” 

Askerlerin yorgun ve terli yüzlerinde bir tebessüm belirdi, atla-
rını tekrar mahmuzladılar, ilerideki toz bulutunu görünce. Bazıları, 
hayatlarında ilk defa çeteci görecekleri için heyecanlandılar. Hem at 
koşturuyor hem de silahlarını hazırlıyorlardı hepsi birden. 

İki atlı araba ile silahlı üç atlı, neredeyse bir saattir yol gidiyor-
lardı, asıl gruptan ayrıldıklarından beri. Varmayı planladıkları yere 
bir türlü varamamışlardı. İkide bir arkalarına bakıyorlar, gelen var 
mı diye kontrol ediyorlardı. Hızları düşük, yol yokuştu. Arabaları 
çeken atlar da kendileri de yoruldular. Nefeslenmek istiyorlardı an-
cak, dağ yamacına varmadan duramazlardı. 

“Yanko satti bizi bre.” dedi çetecinin biri, en sonunda.
“Bizi yem biraktilar.” diye küfretti bir diğeri.
“Keleğe geldik bre...”
Kalın bıyıklı, kırlaşmış kirli sakallı; beyazlamış saçları terden ısla-

nıp, alnına düşmüş olan yaşlıca çetecinin kemerli burnu üzerindeki 
yara izi hemen fark ediliyordu. Çenesi öne doğru çıkmış, omuzları 
düşmüş, yorgunluktan bitkin bir hâli vardı. Güneş vurdukça, sanki 
ocak yanıyormuş gibi hissediyordu sırtında. Atın yularını kısıp bi-
raz yavaşladı, boynuna doladığı mendili ile alnındaki terleri sildi. 
Matarasını çıkardı. Bir iki damla su içse iyi olacaktı... Gözlerini kıstı, 
elini güneşe siper etti, göz ucuyla arkaya baktı; gelen giden var mı 
diye dikkatle. Önce, sıcağın yerde yansımaları arasında kıpırdayan 
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bir şeyler fark etti; ardından, gözleri fal taşı gibi açıldı bir anda.
“Atli jandarmalar! Çabuk olun bre, hizlanin!” diye bağırdı. 
Adamlar, korku ile geriye baktılar. Dörtnala gelen atlıları gör-

düler, inanamadılar gözlerine. Sabahtan beri hiç durmadan at sür-
müşlerdi. Jandarmalar nasıl bu kadar çabuk izlerini bulmuşlar, 
yetişmişlerdi arkalarından? Davrandılar, atlarını mahmuzladılar. 
Araba sürücüleri, kırbaçlarını şaklattılar. Atlar son bir gayretle ileri 
atıldılar. 

Üç çeteci, tehlikenin çok yakın olduğunu biliyorlardı ancak on-
ların atları da yorgundu. Üstelik silah ve cephane yüklü arabalar, 
isteseler de daha hızlı gidemezlerdi. Bir çatışmanın kaçınılmaz ol-
duğunu anlamakta gecikmediler. Osmanlı askeri ile çatışmak, onlar 
için mutlak ölüm demekti. Nereden bakılsa on, on beş atlı jandarma 
geliyordu arkalarından. 

Aslında kendilerine kalsa, hemen çeteciliğin ruhunda olan, “kaç 
kurtul” prensibi gereği, soluğu bir anda karşıdaki dağlarda alırlar-
dı. Ancak grup lideri, kesin talimat vermişti. Arabaları terk etme-
yecekler, gerekirse bu uğurda canlarını ortaya koyacaklardı. Bu ne-
denle, mümkün olduğu kadar hızlı gitmeye, bir an önce karşıdaki 
dağın yamacına ulaşmaya çalışıyorlardı.

Artık jandarmalar neredeyse dört, beş yüz metre arkaların-
daydı ve karşı yamaçlara daha en az üç dört kilometre yol vardı. 
Kendilerini atacakları emniyetli bir yer bulamayacaklarını anla-
dılar. Arabacılar, durmadan atları kırbaçlıyor, canı yanan atlar, 
kişneyerek ileri atılıyor, birkaç adım sonra tekrar yavaşlıyorlardı. 
Peşlerinde asker olduğu sürece bu yük ile karşıdaki yamacı çıkma-
larına da imkân yoktu. Onlar da yapabilecekleri en iyi şeyi yaptılar, 
arabaları bıraktılar, dörtnala ileriye doğru sürmeye başladılar atla-
rını. 

Galip Çavuş, kaçan çetecileri görüp de atını tekrar mahmuzla-
yınca at, can havliyle ileri atıldı. Bir yandan da bağırıyordu çavuş: 
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“Rıza Onbaşı! Arabaları yakalayın, ben kaçanların peşinden gi-
diyorum! Mehmet Onbaşı, benimle gelin!”

Her iki Onbaşı da aynı anda bağırdılar:
“Başüstüne çavuşum!”
Rıza Onbaşı ile yanındaki beş asker, iki atlı arabayı durdurup yol 

kenarına çekerlerken, diğerleri hızla geçtiler arabaların yanından, 
kaçan üç çetecinin peşine düştüler doludizgin. 

Beş dakika sonra üç çeteci, kaçamayacaklarını anladılar, silah-
larına davranıp çatışmaya girmek istediler ancak vakit bulamadan 
kıskıvrak yakalandılar. Çok korkmuşlar, ağızları kurumuş, dilleri 
tutulmuştu. Uzun süre konuşamadılar, korkudan titriyorlardı, üs-
telik biri altına kaçırmıştı. 

Askerler için çok kolay bir iş olmuştu, bu üç çeteciyi yakalamak 
ve hayatlarında ilk defa çeteciler ile karşılaşan erler, bunların hiç 
de abarttıkları gibi olmadıklarını görüp sevindiler. Üç çetecinin si-
lahlarını, göğüslerine çapraz asılmış mermi şeritlerini, bellerindeki 
kamaları ve kuşakları aldılar, yere yatırıp üstlerini başlarını iyice 
aradılar. Körüklü çizmelerini de çıkarttılar. Üzerlerinde işe yarar 
hiçbir şey bırakmadan, ellerini arkadan bağladılar. Sonra bir ağa-
ca dayayıp oturttular. Şimdi sorgu zamanıydı ve çetecilerin hiçbiri, 
başlarına ne geleceğini bilmiyordu. 

Bu sırada Rıza Onbaşı; arabacıları, arabadaki kadın ve çocukları 
yere indirmiş, ellerini arkadan bağlamış, bir ağacın dibine yan yana 
oturtmuştu. Kadınlar ve çocuklar, korkudan tir tir titriyorlardı. 
Galip Çavuş, en azından arabalardan ikisini yakaladığı için mem-
nun, diğer arabalar ve teğmen için endişe doluydu. Başını çevirip 
karşıda bir duvar gibi yükselen dağlara baktı esmer yüzünü buruş-
turarak. Şimdi yakaladıkları adamları sorgulama zamanıydı. Bunu 
da en iyi kendisi yapardı bu sinirle. Ancak yakaladıklarını karakola 
götürmeli, bir rapor hazırlamalıydı acilen.
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*
Aynı Gün, Saat 11.30
Drama 20 km Kuzeyi

Demir yolu köprüsünü tahrip eden, trendeki silah ve cephaneyi 
alan, o kadar insanın ölümüne ya da yaralanmasına sebep olan çe-
teci grubu, Drama kuzeyine doğru hızla yol alıyordu. Dağlık alana 
gelmelerine daha epeyce mesafe vardı. Hızlı gitmeye çalışıyorlar 
ancak silah ve cephane yüklü arabalar ağır ağır ilerliyor, isteseler 
de daha hızlı gidemiyorlardı. Konvoydakilerin hepsi sabırsız, bir 
an önce karşıdaki dağlık alana ulaşmak için gayret sarf ediyorlardı, 
korku ile arkalarına bakarak. Oraya kapağı attılar mı jandarmadan 
kurtuldular demekti. 

Yola çıkalı üç saate yakın olmuştu. Yanko yorgundu, Aleko yor-
gundu, adamların hepsi yorgundu. Dün gece üç, dört saat ancak 
uyumuşlar, sabah erkenden köprüye gelmişler, işlerini halletmiş-
lerdi. Altlarındaki atlar da arabaları çeken atlar da yorgundu, ancak 
mola vermek gibi bir şansları yoktu. Atlı jandarmaların durumu 
anlayıp yola çıkmaları, iki saati bulurdu. Yani muhtemelen şu saat-
lerde, atlı jandarmalar takibe başlamış olmalıydılar. Aradaki iki üç 
saatlik mesafe, kendileri için felaket demekti. Çünkü jandarmanın 
atları hızlı, kendileri yavaştı. Bu nedenle, aradaki mesafeyi en az 
dört beş saate çıkarıncaya kadar durmamaları gerekiyordu.

Yanko memnun, mutlu, gülümsüyordu kendi kendine. Neşesinin 
nedeni; atlı jandarmaların, yola düz giden araba ve atlıları takip 
edeceğini, bir iki saat içinde bunlara yetişip çatışmaya gireceğini, 
bu çatışmanın kendisine en az iki üç saat zaman kazandıracağını 
hesaplıyor olmasıydı. Asıl grubun başka bir yoldan gittiğini anla-
yıncaya ve o yolu buluncaya kadar da en az iki saat geçerdi ki bu 
arada kendi grubu, dağın yamacındaki yola varırdı. Ondan sonrası 
kolaydı Yanko için.
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“Önce şu jandarma takibinden kurtulmamiz lazimdir.” diye mı-
rıldandı. 

Aklı arkada idi. Acaba atlı jandarmalar, takibe başlamışlar mıy-
dı? Ne zaman başlamışlardı ve en önemlisi; kendileri ne kadar za-
man kazanmışlardı? Yakalanırlarsa sekiz adet atlı arabanın saklan-
ması da kaçması da kolay değildi. Her ne pahasına olursa olsun, bu 
sekiz arabayı mutlaka yüzbaşıya götürecekti. Planı, yüzbaşı yap-
mıştı. İki araba ile üç adamın feda edilmesi fikri de yüzbaşınındı. 

“Yakalanirsak, en arkadaki iki üç kişiyi daha feda ederiz.” diye 
düşünüyordu Yanko. 

Onun için, adam feda etmek kadar kolay bir şey yoktu. Beş adam 
kaybeder, yerine on adam bulurdu. Hele bir karanlık kavuşsun, o 
zaman rahatlayacaktı iyice. Osmanlı jandarması, geceleyin takip 
yapmazdı. Kendileri ise hep gece hareket ettiklerinden, sıkıntıları 
yoktu karanlık ile. Atını mahmuzladı keyifle, en öndeki arabaya ka-
dar geldi. Kadınla göz göze geldiler, bakışlarında belirgin bir nefret 
vardı kadının. İğreniyor gibi bakıyordu Yanko’ya. Hepsinden iğre-
niyordu aslında. Yaralı subaya baktı Yanko, onun baygın olduğunu 
ve kesik kesik nefes aldığını gördü, yine de sırıtarak sordu kadına: 

“Türko Zabit uyandi mi bre?”
“Baygın.” dedi kadın umursamazca, “Niye aldın yanımıza? 

Öldüreydin ya.”
“Ölecek, ölecek... Onunla bir hesabimiz vardir.” diye cevap ver-

di Yanko, yüzündeki derin kılıç yarasını ovalarken, “Hesabi kapa-
talim, ölecek. Ölmek için yalvaracaktir bre.” diye bastı kahkahayı. 

Yüzündeki yara ikiye katlanmış gibi belirginleşti gülerken, iğ-
renç dişleri ortaya çıktı, ağzından köpükler saçıldı. Bu adamla ne 
zaman konuşsa midesi bulanan kadın, başını öbür tarafa çevirdi 
görmemek için. Bu adamı da hiçbirini de görmeye tahammül ede-
miyordu. 

Yanko, arabayı kullanan köylü ile konuştu bir süre. Ara sıra ka-
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dına bakıyorlar, pis pis sırıtıyorlardı. Kadın, nefretle baktı onlara. 
Yanko, atın yularını kıstı, geriye döndü, arkadan gelen arkadaşları-
nın yanına kadar yavaş yavaş ilerledi. Onların yanına gelince tekrar 
çevirdi atını, birlikte at sürmeye, konuşmaya başladılar. 

Bu arada, havaya uçurulan köprünün yanında artık işler yolu-
na girmişti. Kabil Onbaşı, olay yerinde sükûneti sağlamış, koşuş-
turmaları azaltmış, yangını söndürtmüştü, kasabadan gelen kırka 
yakın adamın da yardımı ile. Ayrıca kasabadan atlı araba ile yola 
çıkan bir doktor ve iki hemşire de olay yerine gelmişler, yaralıların 
bakım işini devralmışlardı. Sıhhiyeciler ile yaşlı adam, doktor ne 
söylerse onu yapıyorlardı. 

Köylüler, devrilen vagonlarda kalan malzemeleri bir araya top-
lamaya çalışırken ve jandarma erleri, bunların zabıtlarını tutarken 
Kabil Onbaşı, Drama’dan gelecek müfrezeye neler söyleyeceğini ta-
sarlayıp duruyordu kafasında. Bir sürü şey söylemişti Galip Çavuş 
ve zaten okuması yazması bile olmayan Kabil Onbaşı, bunların ya-
rısını bile aklında tutamamıştı. Bir de yangınla uğraşınca, kafasın-
daki üç beş cümle de uçup gitmişti. Sadece, bir subaydan bahsedil-
diğini hatırlıyordu; kayıp bir subay vardı. 

“Adı neydi?” diye sordu kendi kendine, hatırlayamadı... 
Avurtları çökmüş, gözleri içine kaçmış ince yüzüne tuhaf bir 

hava veren kısa saçlarını kaşımaya, bir yandan da o subayın adını 
hatırlamaya çalışıyordu umutsuzca. İsim hatırlama konusunda pek 
de iyi değildi. Düşündü, başçavuşun adını bile bir haftada ancak 
ezberleyebildiğine göre, o subayın bir defa duyduğu adını hiçbir 
zaman hatırlayamazdı. “Neyse” der gibi elini salladı ve uzaktan 
sesi duyulmaya başlanan Drama trenine döndü baktı. 

Drama’dan yola çıkan tren, olay yerine geldiğinde, olay yerin-
deki pek çok şey halledilmişti artık. Tren ile iki doktor ve bol mik-
tarda ilk yardım malzemesi getirilmişti. Trende ayrıca orta boylu, 
zayıf, sarı saçlı, sarı yüzlü, elmacık kemikleri çıkık bir üsteğmen ko-
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mutasında, otuz kişilik atlı jandarma müfrezesi de gelmişti. Yusuf 
Üsteğmen, Batı Trakya’nın Gümülcine kasabasından; genç, yakışık-
lı, bekâr, kendine güvenen ve rüzgâr gibi at koşturan bir subay-
dı. İki yıldır Drama Jandarması’nda görev yapıyordu. Olayı duyar 
duymaz önce valiye haber vermiş, ardından tren şirketinden, acele 
bir tren hazırlanmasını istemişti. O isteyecekti de olmayacak iş mi 
vardı Drama’da? Atlı jandarmaları hazırlatmış, iki günlük kuman-
ya aldırmış, tren hazır olunca yola çıkmışlardı.

Sarıya çalan saçlarını kısa kestirmiş, çakır gözlerini güneşten kı-
sarak bakıyor, böyle bakınca alnı hafifçe kırışıyor, ince sarı bıyıkları, 
ona narin bir hava veriyordu. Drama’da sokağa çıkıp dolaşmaya 
başladığında, pek çok genç kız, hemen etrafında beliriverir, genç 
üsteğmenin dikkatini çekmek için türlü cilveler yaparlardı. Vali 
kadar forsu vardı Drama’da. Esnaftan ve halktan pek çok kişi onu 
şahsen tanır, yolda görünce selamlaşır, onunla sohbet etmekten ke-
yif alırdı. Genç yaşına rağmen iyi yetişmiş, dünya ve memleket me-
selelerini bilir, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yaptıklarını beğenir 
ve savunur, ancak Padişah Efendi’ye de bağlılığını dile getirirdi her 
fırsatta.

Kabil Onbaşı geldi, Üsteğmen Yusuf’u buldu, selam verip olanı 
biteni, aldığı talimatları anlattı. Yusuf Üsteğmen, önce yaralıların 
olduğu yere gitti, hepsine olmasa da göz göze geldiklerine geçmiş 
olsun dileğinde bulundu, onların yüreğine su serpecek üç beş ke-
lime etti. Ruhi Teğmeni gördü, onun durumuna baktı, sonra olay 
yerini inceledi. Neler yapıldığını, nelerin eksik kaldığını denetledi, 
yapılması gerekenler hakkında talimatlar verdi. Olay yerine baktık-
ça yüreği sıkışıyor, bunu yapanlardan hesap sormak için dayanıl-
maz bir istek duyuyordu içinde. 

Yanındaki başçavuşa döndü:
“Hafız Başçavuşum, ben yirmi beş askerle çetecileri takibe gidi-

yorum. Burada emir komuta sendedir. Bizimle gelen beş jandarma 
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eri seninle kalıyor. Buradaki jandarma ile birlikte düzeni ve çalışma 
yerinin emniyetini sağlayın.”

“Başüstüne komutanım.” dedi esmer, kıvırcık saçlı, iri kıyım 
başçavuş, “Siz burayı merak etmeyin.”

Hafız Başçavuş, hemen işe koyuldu, ilk yardım yapılan yaralı-
ların ilk iki vagona, ölü ve şehitlerin üçüncü vagona taşınmasını 
emretti. Askerler ve köylülerin yardımı ile yaralı, ölü ve şehitlerin 
eşyaları da trene yüklenmeye başlandı.

Trenin yanındaki hummalı çalışma devam ederken, Üsteğmen 
Yusuf, arkasına taktığı yirmi beş atlı jandarma ile kuzeye doğru at 
sürüyordu doludizgin. Yanlarında, iz sürme konusunda uzman bir 
avcı vardı; Durmuş Ağa. Yıllarca bu dağlarda dolaşmış, bir tavşa-
nın bile izini takip edebilecek kadar ustalaşmış, avcılık ve iz takibi 
konusunda Drama’da herkesin tanıdığı ve güvendiği biriydi. Yaşı 
altmışa dayandığı hâlde dinç yapılı, ince yapısına rağmen ayakla-
rı hızlı, uzun boylu, kır saçlı, pos bıyıklı; gözleri artık eskisi kadar 
keskin olmasa da bir kilometreden domuz ile koyunu ayırabilir, 
kulakları eskisi kadar iyi duymasa da otuz metre ileride sıçrayan 
tavşanın sesini duyabilirdi. İz takibi konusunda ise bu dağlarda 
bir taneydi, güvenilirliğini defalarca kanıtlamıştı. Avcılığı bırakalı 
birkaç yıl olmuş, zamanını torunları ile ilgilenerek geçiriyordu ar-
tık. Yusuf Üsteğmen ile iki yıl önce bir iz takibi sırasında tanışmış, 
o zamandan beri iki dost olup çıkmışlardı. Ne zaman başı sıkışsa, 
Durmuş Ağaya bir haber uçurması yeterdi genç üsteğmenin.

Durmuş Ağa, evinde namazını kılıp bir köşede tütün sarmaya 
başladığında, torunları sağında solunda hoplayıp zıplarken kapı 
çalınmış, kapıyı açıp jandarma erini karşısında gördüğünde, hiçbir 
şey sormadan tüfeğini almış, fişekliğini takmış ve yaz olmasına rağ-
men omzuna ince bir çul atmıştı, ne olur ne olmaz diye. Bir ekme-
ğin arasına biraz bal sürmüş, içine çökelek doldurmuş, av çantasına 
yerleştirmişti iki kuru soğan ile birlikte. Nasıl olsa buranın dağla-
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rında su sıkıntısı olmaz diye, su almamıştı yanına. Hazırlıklarını ta-
mamlayıp, jandarma erlerini takip ederek, Yusuf Üsteğmenin gru-
buna katılmıştı, vakit kaybetmeden. 

Önde Üsteğmen Yusuf ile Durmuş Ağa, arkada iki sıra hâlinde 
askerler, at koşturuyorlardı kuzeye doğru. Yol üzerindeki dereye 
geldiklerinde, yola çıkalı bir saatten fazla olmuştu ve daha mola 
bile vermemişlerdi. Durmuş Ağa, atın yularını çekip durdu dereye 
gelince. Karşıya geçti, karşıdaki izleri inceledi bir süre. Sonra geri 
gelip dereye girdi, sol tarafa doğru gitti. On beş, yirmi metre gittik-
ten sonra döndü, sağ tarafa, derenin yukarısına doğru sürdü atını 
yavaşça. Dere içindeki taşları inceledi, yumuşak yerlerde iz aradı. 
Biraz daha ilerledi, tekrar tekrar taşlara baktı. Yusuf Üsteğmenin 
yanına geldi. Düşünceliydi.

“On araba var demişlerdi. İki araba düz gitmiş. Çok sayıda at izi 
var. Sanki peşlerine birileri düşmüş. Jandarma peşlerinde olmalı. 
Çetecinin at izleri daha küçük. Arabaların sekizi yoldan ayrılmış, 
dereye girmiş. Dereden yukarı doğru gitmişler.” 

“Tamam, Durmuş Ağa, sen öne geç öyleyse.”
Durmuş Ağa öne düştü, dere içindeki izleri takip ederek, dört 

yüz metre kadar at sürdüler. Su, atların dizine bile gelmiyordu. 
Derenin tabanı da çok net görünüyordu. Yusuf Üsteğmen bile şim-
di, arabaların ezdiği veya oynattığı taşları görebiliyordu. Yaklaşık 
dört yüz metre gittikten sonra sol tarafa, dağlık alana doğru dö-
nen bir yol gördüler. Durmuş Ağa, atından inmeden izlere baktı; 
“Hepsi de dağ yoluna dönmüşler,” dedi gülümseyerek, “başlarında 
her kim var ise, akıllı biri olmalı.” 

Gülümsediler, hep birlikte dağ yoluna döndüler, atlarını mah-
muzladılar. Katanalar, rüzgâr gibi koşuyorlardı yüksek ağaçlar ara-
sında. Uzun boylu, iri ayaklı atlar, sanki böyle durumlar için ye-
tiştirilmiş gibiydiler. Silah sesinden ürkmüyorlar, binicilerine âdeta 
gönülden bağlanıyorlardı. Hele bir de binicisi ona iyi davranır, ken-
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disini kaşağılar ve ara sıra şeker verirse, ayrılmaz ikili oluyorlardı. 
Çok uysal ve duygusal hayvanlardı. 

“Yaklaşık üç dört saat önce gitmişler.” dedi Durmuş Ağa, sesini 
duyurmaya çalışarak, “İzler gevşemiş. Rüzgâr, izlerin içine toprak 
doldurmaya başlamış.” 

“Epey yol almışlardır.”
“Endişelenme komutan, cehennemin dibine gitseler buluruz on-

ları.”
”Buluruz Durmuş Ağa. Şu dağ yamacında bir Bulgar köyü var, 

bilirsin.”
“Bilirim.”
“Oradan gidersek, boşuna oyalanırız diye düşünüyorum.”
Durmuş Ağa, üsteğmenin keskin bakışlarına odaklandı bir an. 

Nedense aynı anda aynı şeyleri düşünüyorlardı. Çeteciler o köye 
mutlaka uğramışlardır ve yola pusu kurduracak birilerini mutlaka 
bulmuşlardır diye düşünüyordu kendisi de. Orada bir çatışmaya 
girmek, çetecilere dört beş saat zaman kazandırırdı en az.

“Haklısın komutan. İleride kestirme bir yol var, oradan dağ yo-
luna dönelim.” 

Başını sallamakla yetindi üsteğmen, atını sürdü. Köye yedi sekiz 
kilometre kala, yan bir yola saptılar. İki tarafı ağaçlık ve yüksek ça-
lılıklarla kaplı, yan tarafından sığ bir dere akan dar yolda ilerleme-
ye başladılar. İleriyi ve yan taraflarını pek fazla göremiyorlardı. Bir 
süre böyle devam ettiler. Biraz sonra yol, bir atın ancak geçebileceği 
kadar daraldı. Yol bazen derenin içine giriyor, böğürtlen yumağı 
hâlindeki çalıların oluşturduğu az ışık alan bir tünelden geçiyorlar; 
bazen derenin üstüne çıkıyor, yüksek ağaçların gölgesinde yol alı-
yorlardı. Dere boyunca uzanan yüksek ceviz ağaçları, buranın ha-
vasını serinletiyor, hafif bir esinti bile insanı rahatlatıyordu. Ovanın 
kavurucu sıcağından sonra burası cennetten bir parça gibi geldi 
hepsine. Yaklaşık iki üç kilometre kadar bu dar yoldan gittiler, ne 
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bir atlı ne de bir yaya ile karşılaştılar yolda. Garipti ancak, tarlalar-
da çalışan hiç kimseyi göremediler bu saatte.

*

Dağ Yollarında

Yanko rahatlamıştı, keyiflenmişti; yüzündeki gülümseme, keyfi-
ni yansıtıyordu. Dağ yolundaki Bulgar köyüne uğramak, son anda 
gelmişti aklına. Oradaki yarım saatlik molada köylülerle sohbet et-
mişler, “Büyük Bulgaristan” için nasıl kutsal bir görev yaptıklarını 
anlatmışlardı herkese. Zor olmuştu ancak, köylüleri inandırmışlar-
dı kutsal davalarına. Uzun tartışmalardan sonra köyden on gönüllü 
genç, silahlarını alarak, köyün birkaç kilometre aşağısında uygun 
bir yere pusu kurmuşlardı, atlı jandarmaları durdurmak için.

“On kişi, en az iki, üç saatlik çatişma demek. Jandarma için rapor 
demek, ölülerin kaydedilmesi, kimliklerinin tespit edilmesi demek. 
Kendi ölü ve yaralilarinin kaldırilmasi demek. Köylülerin bağırma-
larına, çağırmalarına çare bulunmasi demek. Yani en az bir günlük 
iş demek. Bir gün, bizim, dağlari aşmamiz demek...” 

Bunları düşündükçe keyifli keyifli gülüyordu Yanko. Üstelik 
köyden beş genç, silahları ve atları ile birlikte kendilerine katılmış-
lardı. Bu, keyfini bir kat daha artırdı Yanko’nun. Arkadan gelen gi-
den var mı diye bakmaya gerek bile duymadan, neşe içinde at sürü-
yordu artık. Karşılarından gelecek bir askerî birlik olmadığı sürece 
-ki öyle bir ihtimal dahi yoktu bu dağ yolunda-, kendileri için bir 
tehlike kalmamış demekti. Yine de tedbirli davranıp, üç atlıyı bir-
kaç yüz metre öne çıkardı, köyden aralarına katılanlardan iki atlıyı 
da beş yüz metre kadar geriye koydu. Bundan sonrası, keyifli bir 
yolculuk demekti Yanko için. 

Atını mahmuzlayıp, arabalı grubu geride bıraktı ve en önde at 
süren arkadaşlarına yetişti. Yanlarına yaklaştı, yarım saat sonra 
bir çeşme başı olduğunu, orada mola vereceklerini söyledi. Haberi 
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alan yorgun adamların yüzü güldü, neşe ile takılmaya başladılar 
birbirlerine. Yaptıkları işten, ne kadar güzel plan yaptıklarından, ne 
kadar iyi bir iş çıkardıklarından, her birinin nasıl birer kahraman 
olduğundan bahsettiler gülerek. Yüzbaşı çok sevinecekti, silah ve 
mermileri görünce. Yüzbaşının sevinmesi, kendi ceplerine bir mik-
tar altın girmesi demekti ki bu da mutluluklarını artırıyordu bir kat 
daha.

Yarım saat kadar at sürdüler, mola yerine geldiler. Geniş yeşillik 
bir alanın ortasında bir çeşme ile uzunca bir su birikintisi vardı. Su 
akmış, kendine bir yol bulmuş, bazı yerlerde hafif su birikintileri 
oluşmuştu. Suyun aktığı yerlerdeki yemyeşil otlar, atlar için ziyafet 
anlamına gelirdi. Üç adam atlarından indiler, atları serbest bıraktı-
lar. Kendileri şöyle bir gerinip kollarını, bacaklarını esnettiler. Atlar 
doğruca çeşmeye gittiler önce, su birikintisinden kana kana su içti-
ler, sonra üç beş adım sağa sola dağılarak, yeşil otlara saldırdılar.

Üç adam, ellerini yüzlerini yıkadılar, mendilleri ile kurulandılar, 
çeşmeye yakın, yeşillik bir yere oturdular. Tabakalarını çıkardılar, 
birer sigara sardılar, keyifle tüttürmeye başladılar. Bu arada Yanko, 
bir taşın üstüne oturmuş, elinde silah, nöbetteymiş gibi sağa sola 
bakıyor, aşağıdaki ovayı seyrediyordu. Tren köprüsünün olduğu 
yerden çıkmaya devam eden dumana baktı bir süre. İyi seçilmiyor-
du ancak, sanki başka bir tren daha gelmişti olay yerine. 

“İyi çalişiyor şu Osmanli.” diyerek, gülümsedi kendi kendine.
On dakika kadar sonra atlı arabalar geldi. Nâzım Teğmenin ya-

tırıldığı araba, suya yanaştı, at su içerken çocuk, arabadan indi ve 
çeşmeye doğru gitti. Arabacı atı çekerek, on metre kadar götürdü, 
yeşillik alanda atı serbest bıraktı, arabadan inmeyen kadına bakıp 
sırıttı. At otlamaya başlarken, diğer arabalar suya yanaştırıldılar sıra 
ile. Arabacılar, kadın ve çocuklar arabadan indiler, çeşmede ellerini 
yüzlerini yıkayıp bir kenara oturdular. Bir saat kadar önce geçtik-
leri Bulgar köyünde karınlarını doyurmuşlardı tıka basa. Çocuklar, 
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çocukça içgüdüyle bir araya gelip oyunlar oynamaya, şakalaşmaya 
başlarken kadınlar ve erkekler de sohbet etmeye başladılar, kendi 
aralarında.

Teğmen Nâzım, yavaş yavaş kendine geliyordu. Gözlerini ha-
fifçe araladığında, karşısında sisler içinde, kumral, dalgalı saçlı, 
koyu yeşil gözlü, kalkık burunlu, dolgun dudaklı güzel bir genç kız 
gördü. Kendisine sevgi ile bakıyordu genç kız, elini Nâzım’a doğru 
uzatırken.

“Gülnihal..” dedi Nâzım, fısıltı hâlinde. 
Kız gülümsedi belli belirsiz. Nâzım elini uzattı, kızın elini tut-

mak, ona dokunmak istedi ancak, kız kayboldu birden.
“Gülnihal” diye seslendi tekrar. 
Yarı baygın vaziyette sayıklıyordu. Gülnihal falan yoktu yanın-

da. Kendine geldikçe başının döndüğünü, midesinin bulandığını 
fark etti Nâzım. Gözlerinin önünden hızla bazı görüntüler geçiyor-
du. Bir trende olduğunu hatırlıyordu. Yanında biri vardı. Yüzünü 
seçemiyor, kim olduğunu hatırlamıyordu ancak, kendisi gibi bir 
subaydı yanındaki. Yanlarında şişmanca biri daha vardı. Onu ta-
nımıyordu. Tren hızla giderken, kendisi de pencereden bakıyordu. 
Resimler o kadar hızla geçiyordu ki zihninden, bir anlam veremi-
yordu gördüklerine. 

Biraz daha kendini toparlayınca, trendeki arkadaşını hatırladı, 
Teğmen Ruhi ile birlikte çıkmışlardı yola. Trende silah ve cephane 
vardı. Treni hatırlayınca, at süren Bulgar çetecilerini ve o korkunç 
patlamayı da hatırladı, etrafına bakındı hızla. Kadın, onun sayıkla-
dığını duymuş, eline ıslak bir bez almış, alnındaki terleri siliyordu. 
Nâzım’la göz göze geldiler, Nâzım’ın gözlerindeki korkuyu gördü 
kadın, içi burkuldu birden. Yine de korku içindeki o gözlerin ne ka-
dar güzel olduğunu fark etti. İki koyu yeşil göz, sanki kalbini delip 
geçecekmiş gibi bakıyordu.

Nâzım, kadının yüzüne anlamsız ifadelerle baktı bir süre. Kimdi 
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bu kadın? Yanında ne arıyordu? Kendisi neredeydi? Etrafına ba-
kındı, bir arabanın içinde olduğunu anladı. Ellerini ve ayaklarını 
oynatamıyordu. Kim, neden bağlamıştı? Nereye gidiyorlardı? Bir 
türlü toparlayamıyordu zihnini. Ara sıra gözlerinin önünden hızla 
geçen görüntülere anlam vermeye çalışıyor, beceremiyordu. Genç 
kadın ise, ona baktıkça heyecanlanıyor, yanakları pembeleşiyor, za-
man geçtikçe bu genç subaya daha fazla ısındığını hissediyordu. 
Kaçamak gözlerle ona bakıyor, baktıkça bakası geliyordu.

*
02 Haziran 1912, Saat 11.00
Serez Jandarma Komutanlığı

Drama’nın altmış kilometre kadar kuzeybatısında, Rodop 
Dağları’nın güney eteklerinde, yemyeşil doğası ile Bulgar sınırı-
na komşu, çetelerle her zaman en fazla muhatap olup, nüfusunun 
büyük çoğunluğu Bulgar ve Rum olan Serez (Siroz) Sancağı’ndaki 
jandarma komutanlığında, anlatılamaz bir telaş vardı. Bulgar çete-
leri sınırı aşınca, ilk önce Serez Sancağı’na bağlı Nevrekop, Razlık, 
Menlik, Cuma-i Bala kasabalarına uğrar, oralarda çiftlik basar, can 
alır, soygun yapar, Müslüman ahaliye etmediğini bırakmazdı. 

Telaşlanmakta haklıydı Jandarma Komutanı Arif Binbaşı. Drama 
Jandarması’ndan telgraf gelmiş; 10-15 kişilik bir çete grubunun, de-
mir yolu köprüsünü tahrip ettiği, trendeki silah ve cephaneyi ara-
balara yükleyerek, kuzey istikametinde kaçtıkları, bir teğmeni de 
yanlarında götürdükleri belirtilerek, yolların tutulması talep edili-
yordu. Eğer bu silah, “Yüzbaşı” lakaplı o pis suratlı Boiko çetesinin 
eline geçerse, yanmış demekti Müslüman ahali. Aylarca peşinden 
koşarlar, yakalayamazlar, ancak o pislik adam, yapacağını yapar-
dı gariban ahaliye. Hiç düşünmeden, Merkez Jandarma Karakol 
Komutanı Hüseyin Yüzbaşıyı çağırdı yanına, telgrafı birlikte oku-
dular. Hüseyin Yüzbaşının telaşlandığı pek nadir görülürdü ancak 
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telgrafı okuyunca o da duramadı yerinde. On atlı araba, bir alaya 
yetecek silah ve cephane, yüz elliye yakın yaralı, elli kadar ölü, ka-
yıp bir teğmen, on, on beş çeteci… 

Kırlaşmış saçları, düzenli kesilmiş ve briyantinle taranmış yarısı 
kırçıl sakalı ile mavi üniformasının içinde, oldukça endişeli görü-
nüyordu Arif Binbaşı. Her zaman aklı başında, dediğini bilir, sö-
züne güvenilir, güler yüzlü biri insandı ancak, bu sabahki telaşı, 
anlatmakla bitirilemezdi. Odasının içinde dört dönüyor, düşünü-
yor, başını kaşıyor, dalgın dalgın, uzakta mavimsi bir duman içinde 
görülen Prin Dağları’na bakıyordu pencereden.

“Telgraf çekileli bir buçuk saat olmuş.” dedi, telaşlı bir sesle, “Bu 
tarafa doğru geliyorlar ise, geceden önce gelemezler. Hemen gerek-
li tedbirleri almalıyız.”

“Başüstüne komutanım. Hemen müfrezeleri hazırlarım. İki saat 
içinde, bütün giriş çıkışları tutmuş oluruz.” 

“Özellikle dağlara giden yollarda tedbir alın. Bu silah ve cepha-
ne, Bulgar çetelerinin eline geçmemeli. Teğmen de sağ salim kurta-
rılmalı.”

“Başüstüne komutanım.” 
Hüseyin Yüzbaşı, bir süre bekledi, binbaşı başka bir emir verir 

mi diye ancak o; sakalını sıvazlarken, düşünceli düşünceli dolanıp 
dururken odanın içinde, kendi dünyasına dalıp gitmişti çoktan. Bu 
haberi Vali Bey’e iletmesi lazımdı hemen. Biliyordu ki Vali Bey de 
telaşlanacaktı, haberi alınca. Tehlikenin yakınlığı, onu çaresizce ha-
reketler yapmaya zorluyordu. 

“Bu silah ve cephane Boiko’nun eline geçerse, başımız ciddi şe-
kilde belaya girecek demektir.” diye konuştu, yüzbaşının içeride 
olduğunu unutup. 

“Bu silahlar, Osmanlı askerine ve Müslüman halka doğrultula-
cak. Kim bilir kaç masum insan canından olacak, birkaç saat içinde 
bir şeyler yapamazsak.” 
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“Merak buyurmayın komutanım. Bu tarafa gelirlerse, kıskıvrak 
yakalarız onları.”

“Yakalarız değil mi Hüseyin? Yakalarız tabii.”
Eliyle, gidebileceğini işaret etti. Hüseyin Yüzbaşı selam verip, 

odadan dışarı çıktı, kendi odasına doğru yürümeye başladı; yük-
sek tavanlı, beyaz boyalı duvarlarında, eski savaş sahnelerinin res-
medildiği tabloların asılı olduğu uzun koridorda. Yılankavi, geniş, 
mermer merdivenlerden indi, bir kat aşağıdaki odasına girdi. 

Uzun boylu, ince, sırım gibi, güçlü kuvvetli bir subaydı ve saç-
ları erken dökülmeye başlamasına rağmen yakışıklı sayılırdı. Hafif 
kalkık kaşlarının altında, çok dikkatli bakılmadıkça rengi belli ol-
mayan, hareli çekik gözleri ve uzun, güzel yüzüyle, birkaç yıl ön-
cesine kadar genç kızların hayalini süsleyen biri olduğunu tahmin 
etmek zor değildi. Kumral bıyıklarının uçlarını hafif yukarıya kıvır-
mış, güler yüzü ile etrafına güven veren, cana yakın bir insandı. Üç 
yıldır burada görev yapıyordu; evliydi, eşi ve iki oğlu yanındaydı, 
buraya geldiği günden beri. 

Daha bu sabah başka bir görevden dönmüş, evine uğrama fırsatı 
bile bulamamıştı henüz. Sıcak, kuru, bunaltıcı havada derin bir nefes 
aldı, çalışma odasına girerken. Etrafına bile bakınmadan masasının 
başına geçti. Koltuğa oturup başını geriye yasladı, neler yapacağını 
düşündü bir süre. Bu arada emir erini çağırdı, Karakol Astsubayı ile 
müfreze komutanlarını çağırmasını söyledi. Biraz sonra uzun boy-
lu, esmer, dik duruşu ve dik yürüyüşü ile sokakta bile hemen fark 
edilen, kırklı yaşlarındaki Tamer Başçavuş girdi içeri; elinde bir not 
defteri ve bir kalem ile. Selam verdi, gösterilen yere oturdu, yorgun 
hâline baktı Hüseyin Yüzbaşının.

“Hayırdır komutanım, yorgun gibisiniz.”
“Daha yeni geldik biliyorsun, dinlenmeye fırsat bulamadan yeni 

bir iş çıktı. Hem de çok ciddi bir iş...”
“Denetleme mi var?”
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“Keşke denetleme olsa.” deyip, aldığı notları uzattı Tamer 
Başçavuşa.

Tamer Başçavuşun yüzüne, notları okudukça bir endişe yayıldı. 
Midesinin burulduğu belli oluyordu, yüz hareketlerinden.

“Yine karışacak buraları, komutanım.” 
Buraların karışması; kendileri için uykusuz geceler, uzun süreli 

operasyonlar, yorgun günler, kaybedilen canlar anlamına geliyor-
du ne yazık ki.

İyi anlaşıyorlardı Tamer Başçavuşla, karşılaştıkları ilk günden 
beri. Kendisi göreve gittiğinde, karakolu ve evini hiç düşünmezdi, 
çünkü Tamer Başçavuş her işe koşar, ne karakolun ikmal faaliyetle-
rini aksatırdı ne de yapılması gereken diğer görevleri. 

Oysaki üç yıl önce bu karakola atandığında, karakolu büyük bir 
karmaşa içinde bulmuştu. İkmal faaliyetleri nerdeyse durmuş, bü-
tün ikmal kayıt kuyutları birbirine karışmış, içinden çıkılmaz hâle 
gelmişti. Karakolda kaç silah olduğu, kaçının arızalı olduğu, hatta 
kaç asker bulunduğu bile tam olarak bilinmezdi. Bu durumu komu-
tanlar bilir ancak başı belaya girmesin diye işe el atmazlardı. Ne ya-
parım, nasıl düzeltirim bu karmaşık durumu diye kara kara düşü-
nürken, karakollardan birinde görevli olan Tamer Başçavuş yanına 
gelmiş, kendisinin bu işlerden anladığını, görev verirse karmaşayı 
gidereceğini, ikmal faaliyetlerini yoluna koyacağını, bunun için iki, 
üç aylık zamana ve desteğe ihtiyacı olduğunu söylemişti. Hiç dü-
şünmeden kabul etmişti Tamer Başçavuşun teklifini ve onu Karakol 
Başçavuşu yapmıştı. Tamer Başçavuş, uzak karakoldan kurtulup 
merkeze gelmiş, çocukları okula başlamış, Hüseyin Yüzbaşı da ra-
hat bir nefes almıştı onun sayesinde.

Tamer Başçavuş, önce ellerindeki bütün silah, cephane, yiyecek, 
giyecek, yatacak, kap kacak, soba, kazma, kürek her ne varsa tek 
tek saydırmış, kayıtlara geçirilmesini sağlamıştı. Silahlardan arızalı 
olanları tespit etmiş, tamir edilebilecek olan basit arızaları, piyasa-
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daki ustalardan da istifade ile yaptırmış, arızası ciddi olanların da 
birlik kaydından düşülmesini sağlamıştı. Yaklaşık üç aylık bir ça-
lışmadan sonra işler yoluna girmiş, sıkıntıları kalmamıştı, ikmal ve 
bakım konularında. 

Biraz sonra müfreze komutanı çavuşlar da girdiler odaya, girer 
girmez iki endişeli yüz ile karşılaşıp şaşırdılar. Hüseyin Yüzbaşı, 
herkesi bir yerlere oturttu her zaman yaptığı gibi, sonra da 
Drama’dan gelen telgrafı okudu yüksek sesle. Ardından emirlerini 
sıraladı, tane tane konuşarak.

“Şehrin giriş ve çıkışları kontrol edilecek, giren çıkanlar arana-
cak.” diye başladı söze, “Ayrıca dağ yollarının tutulması için Razlık, 
Menlik, Dranova, Istarçitsa, Cuma-i Bala karakollarına telgraf çeki-
lecek.”

Bir süre sustu Hüseyin Yüzbaşı, müfreze komutanı çavuşların 
gözlerinin içine baktı, anlayıp anlamadıklarını kontrol etmek ister-
cesine. 

“Olay bu sabah meydana gelmiş. Buraya gelirlerse, en erken 
yarın sabah gelirler. Buralarda yardımcıları, yardakçıları olabilir. 
Tedbirlerimizi şimdiden alacağız. Bu silah ve cephane, çeteci eline 
geçmeyecek, ellerindeki teğmen, kurtarılacak sağ salim...” 

Nefeslendi, canının sıkkın olduğu her hâlinden belli oluyordu, 
“Tamer Başçavuşum, müfrezelere ikişer günlük kumanya hazırla-
tın. Mermilerini tamamlatın. Hazırlıklar, bir saat içinde göreve çıkı-
lacak şekilde tamamlansın. Sorusu olan var mı?”

Kimseden bir soru gelmeyince, yüzbaşı ayağa kalktı, “Haydi o 
zaman, iş başına.” dedi. Herkes dışarı çıkınca fesini aldı, sakin adım-
larla evine gitti. Hazırlıkları merak etmiyordu, Tamer Başçavuş hal-
lederdi hepsini. 

Tamer Başçavuş, depoyu açtırdı. Müfreze komutanları askerleri 
toplarken o, mermileri hazırlattı, mutfağa haber gönderdi, ellerin-
deki mevcut erzaklardan ikişer günlük kumanya hazırlamalarını 
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söyledi. 
Bir saat sonra yol kenarındaki bir ağacın altında oturuyordu 

Hüseyin Yüzbaşı. Müfrezeleri görev bölgelerine göndermiş, kendi-
si Serez’e, güneyden gelen yolu kontrol edecek şekilde tertiplenen 
müfrezenin yanında gelmişti. Müfrezeler, bir çavuş nezaretinde on 
beş kişi iken, kendisi burada yirmi askerle birlikteydi. 

Evde, iki yaramaz oğlu ile biraz laflamış; küçük oğlunun, ağabe-
yi ile ilgili çocuksu şikâyetlerini dinlemiş, hanımı ile sohbet etmiş, 
karnını doyurduktan sonra da tekrar vedalaşmıştı ailesiyle. Hanımı, 
yeni bir görev olduğunu duyunca üzülmüş ancak belli etmemişti. 
Biliyordu ki kocası bir askerdi ve askerlik, meşakkatli bir meslekti. 
Hiç şikâyet etmemişti hâlinden, evlendikleri günden beri. 

Kışlaya döndüğünde; müfrezeleri, hazırlıklarını yapmış, kendi-
sini bekler vaziyette bulmuştu. Emri ve yapılacak işleri tekrar izah 
etmiş, her bir müfrezenin nerede görev yapacağını teker teker an-
latmış, kendisinin de nerede bulunacağını, kendi aralarında nasıl 
haberleşeceklerini tekrar açıklamıştı. Ayrıca müfrezelerin silah ve 
cephaneleri ile kumanyalarını kontrol etmiş, onları görev yerlerine 
göndermişti.

Askerler vazifeye başlayınca, bir ağaç altına oturdu. “Çetecilerin 
buralardan geçeceğini sanmıyorum. Yine de tedbir almak lazım.” 
diye düşündü. 

Ancak, Serez bölgesine gelirlerse, bu yoldan gelirler diye düşü-
nüyordu. Bu yol hem Bulgar hududuna çok yakın hem de kuzeyde-
ki dağlık bölgeye ulaşımı kolaydı. 

“Buradan geçecekler ise, mutlaka gece geçerler.” diyordu, kendi 
kendine. 

O hâlde askerleri şimdiden fazla yormanın anlamı yoktu. 
Askerleri iki gruba ayırdı. Bir grup dinlenirken diğer grup, yol kont-
rolünde olacaktı. Görev değişimi dört saatte bir yapılacak, böylece 
istirahat eden gruba, kısa da olsa uyuma fırsatı yaratmış olacaktı. 
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Etrafına bakındı sakince, askerler yolu kesmişler, gelene geçeni 
kontrol edecek tedbirleri almışlardı. Müfreze komutanı çavuş da 
başındaydı yoldakilerin. Dinlenmeye, düşünmeye ihtiyacı vardı. 

Emir eri, ağacın dibine bir ateş yaktı, çaydanlığı üzerine koydu. 
Yan tarafa otururken, Hüseyin Yüzbaşı çoktan dalıp gitmişti hatıra-
larına. Çocukluğu, gençlik yıları, kısacası hayatı, gözünün önünden 
geçmeye başladı yavaş yavaş. Eşini ve çocuklarını düşündü. Onları, 
memleketin bu en ücra köşesine getirmekle iyi mi yapmıştı? Oğlan, 
yakında okula başlayacaktı. Küçük oğlan üç yaşını yeni dolduru-
yordu. Eşi, varını yoğunu, bütün sevgisini bu iki çocuğa adamıştı. 
Kendisi, haftanın üç günü evde ya oluyor ya olamıyordu. Ne eşine 
ne de çocuklarına doğru dürüst faydası vardı. 

Çocuklarının büyüdüklerini bile görememiş, her iki oğlunun da 
doğumlarında, eşinin yanında olamamıştı, görev nedeniyle. Eşi bu 
konuda ara sıra sitem etse de şikâyet etmeye hakkı olmadığını bili-
yordu. Ancak çocuklara bunu anlatmak, o kadar da kolay olmuyor-
du ne yazık ki. 

Aydınlı (Menteşe) idi Hüseyin Yüzbaşı, askerî liseye kadar ora-
da oturmuştu. Çocukluğu, kalabalık bir ailede, fakirlik ve yokluk 
içinde geçmişti. Kalabalık bir ailede büyümek, yeteri kadar sıkıntılı 
idi bir çocuk için, buna bir de fakirlik eklenince, çocukluğunu yaşa-
mamış gibi hissediyordu kendini. 

Çocukluğu aklına gelince hatırladığı ilk şey; o karanlık, karanlık 
olduğu kadar korkunç kış gecesinde yaşadıkları olurdu her zaman.

Köyleri, Menderes Nehri’ne bağlanan bir dere kenarındaydı. 
“Çay” adını verdikleri bu geniş yataklı dere; taşlık, içinde pek faz-
la su olmayan, yayvan bir derecik idi aslında. Yıllarca bu derenin 
kenarında yaşamışlardı, herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadan. 
Zeytincilik, tütüncülük yaparak, sebze, meyve dikerek, hayvan 
besleyerek hayatlarını kazanıyorlardı zar zor. Kendilerinin öyle 
verimli geniş toprakları olmadığı için, başkalarının tütün, pamuk, 
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domates, salatalık, biber gibi sebze tarlalarında işçi olarak çalışıyor-
lardı ailecek. Yazın çalışıyorlar; kışın, zeytin toplama dışında evde 
oluyorlardı. 

O soğuk ve karanlık kış gecesinde, sohbetlerin azaldığı, insanla-
rın birer ikişer yataklarına girip, ısınmak için birbirlerine sarıldıkla-
rı saatlerde, yukarı dağlık bölgelerde kara kara bulutlar toplanmıştı 
birdenbire. Şimşekler çakmaya, gökyüzü korkunç canavarlar gibi 
böğürmeye başlamıştı ancak o sesler, köye çok uzak, dağlık bölge-
lerden geliyordu. Yaşlı birkaç kişi dışında hiç kimse endişelenmedi 
yağmur yağacak diye. Ertesi gün, zeytin toplamaya devam edecek-
lerdi, her gün yaptıkları gibi. 

Köydeki bütün evler gibi, kendi evleri de tek katlıydı. Evin taba-
nına bir metre kadar taş yığılmış, üzerine ev inşa edilmişti. Ön tara-
fında, kalın ağaç dallarından yapılmış bir tırabzan, yan duvarda bir 
ocak vardı. Annesi yemeği burada yapar, bulaşıkları burada yıkar-
dı. İki gözlü evin bir odasında hep birlikte oturup kalkarlar, yemek 
yerler, ısınırlar, çay pişirirlerdi. Diğer oda yatak odası idi ancak kı-
şın soğuk günlerinde, bütün aile ocağın olduğu odada yatardı. Yan 
yana üç dört yatak serilir, bir yatakta iki, bazen üç kişi yatarlardı.

Evin arkasında, iki inek ile çelimsiz bir atın bulunduğu, ilkel bir 
ahırları vardı. Kümeste ise sekiz, on tavuk ile iki horoz olurdu her 
zaman. Bu iki horozun kavgası hiç bitmez, birbirleriyle öldüresiye 
dövüşürler, evden birinin bir taş atması ile ayrılırlar, daha yarım 
saat geçmeden, tekrar tutuşurlardı kavgaya. Babası kaç kez kesme-
ye niyetlenmişti horozların birini ama annesi müsaade etmemişti. 

İşte o karanlık gecede, yukarılara, dağlara, veryansın edercesine 
yağıyordu yağmur. Sanki gök yarılmış, denizlerin, göllerin bütün 
suları, bu yarıktan yeryüzüne dökülmeye başlamıştı. Gökyüzünün 
bu çılgınlığı, insanları olduğu kadar hayvanları da korkutuyor; kö-
pekler, uğursuz uğursuz uluyor, atlar durmadan kişniyor, atlayıp 
zıplayarak, kendilerini bağlayan ipten kurtulmaya çalışıyorlardı. 
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Yukarılardan aşağılara bir felakettir geliyordu ama hiç kimse bilmi-
yordu nasıl bir felaket olduğunu... 

Gecenin sonlarına doğru, insanlar uykuya henüz yeni dalmış-
ken, o korkunç yağmur, köylerine ulaştı. Bütün hıncı ile inmeye 
başladı sular, gökten aşağıya. Evlerin damlarına, bahçelere, yollara, 
sanki kovalarla su dökülüyordu gökyüzünden. Şimşekler ardı ar-
dına çakıyor, gök gürültüsü yeri göğü inletiyordu. İnsanlar, korku 
içinde kalktılar, pencerelerden dışarı baktılar, “Bu nasıl bir yağmur-
dur Allah’ım!” diye, hayret ettiler gördüklerine. Büyükler, iki rekât 
namaza durdular. 

Sabaha doğru, yukarılardan gelen ve yavaş yavaş büyüyen bir 
ses yayıldı ortalığa. Uğultu şeklinde başlayan bu ses, giderek büyü-
dü, büyüdü... Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken, yarı karan-
lığın içinden, yüksekliği bir buçuk, iki metreyi bulan bir su kütlesi 
beliriverdi. Hiçbir engelle karşılaşmadan süratle ilerleyen azgın su-
lar, ilk rastladıkları engele, yani onların köyüne, bütün gücü ile vur-
du, yıktı, savurdu, parçaladı, aldı götürdü götürebildiklerini. Ardı 
arkası kesilmedi azgın suların, bir felaket ki tarifi mümkün değil... 

Köylüler, üstlerine birer parça naylon alıp, kendilerini evlerin 
damlarına attılar yalın ayak, başı kabak. İnekler, atlar, koyunlar, ku-
zular, tavuklar, ambardaki tahıllar, küplerdeki zeytinler, zeytinyağ-
ları, yataklar, yorganlar, kaplar kacaklar, elbiseler, ayakkabılar… 
Ne bulduysa kattı önüne, götürdü azgın sular. İnekler böğüre bö-
ğüre, atlar kişneye kişneye, kuzular meleye meleye, köpekler inleye 
inleye sürüklenip gittiler, çılgıncasına akan suyun içinde. Kerpiçten 
evler, ağaçtan yapılma küçük kulübeler yıkıldı. Yıkılan evlerdeki, 
kulübelerdeki insanlar, bağıra bağıra, yardım isteye isteye, azgın 
sel suları içinde sürüklendiler, sevdiklerinin korku dolu bakışları 
arasında gözden kayboldular. 

Neyse ki evleri taştan yapılmıştı Hüseyinlerin. Su ne kadar az-
gınca vurduysa da yerinden kıpırdatamadı kocaman kayaları. 
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Aradaki küçük taşları alıp götürse de yıkamadı evi. Onlar, dam-
da birer kedi yavrusu gibi, yağmurun altında sırılsıklam oldular, 
birbirlerine sarılarak. Annesi ve babası, zayıf, sıska vücutlarına 
rağmen, sıkı sıkıya tuttular çocuklarının ellerini; vermediler azgın 
sulara. Yağmur suları başlarından aşağı oluk gibi akarken, azgın 
sel suları köpürerek vururken evin duvarlarına, korku ile bekleş-
tiler saatlerce. Korkmuşlardı, üşümüşlerdi, tiril tiril titriyorlardı ve 
acıkmışlardı. Annesi ve babası olmasa, onlar da çoktan sürüklenir 
giderlerdi, o azgın sularla birlikte. 

Ertesi sabah, güneş çıkıp da yağmur kesilince gördüler, felake-
tin asıl büyüklüğünü. Ortada kalan üç beş adet yarı yıkık evden 
başka hiçbir şey, hatta bir köy bile yoktu artık. Eskiden sokak olan 
yerler çamur yığınları; yıkılmayan evlerin yan tarafları, dağlardan 
sökülüp de gelmiş yüzlerce kalın ağaç kütüğü ile doluydu. Evlerin 
damlarında hayata tutunmaya çalışan insanlar, başlarını kaldırıp 
etraflarına bakındılar, ağladılar hâllerine, ancak yine de şükrettiler 
hayatta kaldıkları için. Diğer evlerin damlarındaki akrabalarını, ar-
kadaşlarını görünce sevindiler, el salladılar, işaretleştiler birbirleri 
ile. Tanıdıklarını sordular, boğulanlara, kaybolup gidenlere üzül-
düler, ağladılar. Kadınlar bir ağıttır tutturdular, gözyaşları içinde. 
Sel suları, öğlene doğru ancak çekildi köyden, ardında bütün köyü 
dolduran çamuru bırakarak. 

Birkaç saat daha kaldılar damlarda, korku içinde tir tir titreye-
rek. Analar babalar, çocuklarını teskin etmeye çalışıyorlar, bir yan-
dan da onların karınlarını nasıl doyuracaklarını düşünüyorlardı. 
Yavaş yavaş damlardan indiler, birer dere hâline gelmiş yollardan, 
çamur deryalarından, eski tarla sınırlarındaki duvarlardan yürü-
yerek bir araya toplandılar. Ne yapacaklarını, nasıl barınacaklarını 
konuştular. Köyün üç kilometre yukarısında, yamaçlardaki zeytin 
ağaçlıklarının bulunduğu boş araziye gitmeye karar verdiler. Çoluk 
çocuklarının ellerinden tuttular, küçükleri omuzladılar, sırtladılar. 
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Evlerinde, selin alıp götüremediği ne kalmış ise yanlarına aldılar 
ve yola çıktılar. Bir saat sonra, dağların ilk yamaçlarına ulaştılar ve 
hiç beklemeden, kedilerine o gece barınabilecekleri yerler yapmaya 
başladılar. Ne yiyecekleri vardı ne içecekleri ne de barınacak yerle-
ri. Yeni bir mücadele başlıyordu hayatlarında. Selde kaybettikleri 
anneleri, babaları, kardeşleri, çoluk çocukları için yas bile tutama-
dılar. 

Akşama doğru, kasabadan askerler koştular yardıma. Felaket ha-
berini duyan komşu köylerden de koşup gelenler çok oldu. Bazıları 
ekmek, bazıları zeytin, peynir, domates gibi yiyecek bir şeyler getir-
diler. Askerler, kasabadan toplayabildikleri yardım malzemelerini, 
yiyecekleri ve içecekleri dağıttılar. Hilal-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti, 
her aileye birer çadır ile ikişer battaniye verdi. Ortaya, kocaman iki 
kazan kuruldu, çorba ile bulgur aşı kaynatılmaya başlandı. 

Çadırların kurulmasına, askerler ile komşu köylerden gelen 
gençler de yardım ettiler. Sağdan soldan çalı çırpı, odun getiren-
ler oldu. Ateşler yakıldı, üzerine kocaman çaydanlıklar kondu. Çay 
içip ısındılar hep birlikte. Bu yardımlar sayesinde, o geceyi ve erte-
si günü, sıkıntı çekmeden geçirdiler çadırlarda. Ertesi gün, kendi 
başlarına kalıverdiler. En azından yatacak çadırları, üç beş lokma 
yiyecekleri vardı ya, yetti de arttı bile. 

Yaklaşık iki üç ayları, yeni bir köy inşa etmekle geçti, hayatta 
kalanların. Herkes evini kendi tarlasına, zeytin ağaçları arasındaki 
uygun yerlere; evler arasında en az elli, yüz metre mesafe olacak 
şekilde kurdu. Bir köyden çok, yayla evlerine benziyordu, üç beş 
günde kurulan evler. Ancak, yapacak başka şeyleri de yoktu o za-
man için.

Gülümsedi Hüseyin Yüzbaşı, yaramazlıkları geldi gözlerinin 
önüne. Yaramazlıkta üstüne yoktu o yıllarda. Arkadaşlarının uçurt-
malarını yırtar, otlasın diye çayıra bağlanan ineklerin, atların, katır-
ların iplerini çözer, annesinin sütünü emmesin diye uzağa bağlanan 
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buzağıları serbest bırakır, ders esnasında bir bahane ile dışarı çıkar, 
arkadaşlarının ayakkabılarını en umulmadık yerlere saklar, sonra 
tekrar derse girerdi. Hocasına gına gelmişti bu yaramaz çocuktan 
ama çalışkanlığı nedeniyle, çoğu kez görmezden geliyordu yara-
mazlıklarını... 

Bu sırada emir eri yaklaştı yanına, üzerinden buhar çıkan, mis 
gibi kokulu bir kupa çay uzattı. Çayı aldı, teşekkür ederken, biraz 
sohbet etti askerle. Onarın en zor şartlarda bile gülümseyen yüz-
lerine her zaman hayranlıkla bakardı yüzbaşı. Hiçbir şeyi dert et-
mez gibi görünürler ancak hasret, çaresizlik, fakirlik gibi, bir yanar-
dağ büyüklüğünde dert saklarlardı içlerinde. Çayını yudumlarken 
umutsuzca, dağlardan kıvrıla kıvrıla inen yola bakmaya başladı. 
Neredeyse iki saattir burada, bu sıcak yol kavşağında idiler ve ne 
gelen vardı ne de giden. Sıcaktan bunalan askerler de mendillerini 
çıkarmışlar, feslerinin altına takmışlar; terlerini siliyor, umutsuzca, 
dağlardan inen yollara bakıyorlardı. 

Her zaman yaptığı gibi sakin düşünmeye, “Ben olsaydım ne ya-
pardım?” sorusunun cevabını aramaya başladı kendi kendine. Ve 
aklına, o korkunç düşünce geldi birden... 

“Allah kahretsin!” diye bağırdı, ayağa fırlarken, “Buraya kadar 
niye gelsinler? İlerideki madenler bölgesine sapar, Bulgar sınırına 
giriverirler!” 

Bunu, âdete bağırarak söylemişti. Askerler duydular, bir garip-
lik olduğunu anlayıp, toparlandılar. 

“Bu kadar zamanı boşuna kaybettik.” diye kızıyordu kendi ken-
dine, yüzbaşı.

Askerlere emir verdi, toparlandılar, at bindiler, yola düştüler 
acele ile. Akşam olmasına daha altı saat vardı. Madenler bölgesi, 
yaklaşık yirmi beş, otuz kilometre ilerideydi, “inşallah yetişiriz” 
diye dua ederek, dörtnala at sürmeye başladılar, yüzlerindeki derin 
endişeyle... 
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*   

Bir Subay, Bir Kadın, Bir Çeteci

Yanko ile Aleko, mola boyunca şundan bundan söz ettiler, 
Madenler bölgesini nasıl geçeceklerini konuştular. Yanko, pek çok 
kez geçtiği hâlde; imkânı yok, geceleyin oralarda yolunu bulamaz-
dı. Ay ışığı olsa da fark etmezdi, çünkü çok karışık bir yerdi orası.

Teğmen Nâzım, artık kendine gelmişti iyice, başının sol yanının 
acıdığını hissediyor, nefes almakta zorlanıyordu sanki. Kadın, ya-
nında bulunan dört beş yaşlarındaki çocuğun karnını doyuruyordu, 
kaçamak gözlerle Nâzım’a bakarken. Otuz yaşlarında bir kadındı. 
Başına, saçlarının bir kısmını ancak örtebilen, koyu renk, ipek bir 
örtü atmış; rüzgârda, saçlarıyla birlikte dalgalanıp duruyordu ipek 
örtü. İnce, uzun boylu olmalıydı, görünüşüne göre. Kumral ve dal-
galı saçları, yay gibi kaşları, uzun kirpikleri vardı ve iri siyah gözle-
rini Nâzım’a çevirdiğinde, içinin titrediğini hissediyordu genç teğ-
men. O nasıl bir bakıştı ya Rabbi öyle! Sanki içini delip geçiyordu 
insanın. Dolgun dudakları, yuvarlak çenesi, ince uzun yüzü, gerda-
nından hafifçe belli olan dolgun göğüsleri ile her erkeğin sahip ol-
mak isteyeceği kadar güzel, alımlı, çekici bir kadındı. Ancak o güzel 
bakışların ardında, saklayamadığı bir hüzün, engelleyemediği bir 
acı vardı genç kadının. Öyle ki kaçamak bakışların arasına iki dam-
la gözyaşı sıkışıyor, boğazı düğümleniyor, yutkunmaya çalışıyor, 
yutkunamıyordu kadıncağız.

Çocuğun karnını doyurup, yan taraftaki bir şiltenin üzerine ya-
tırdı, üzerine bir örtü örttü güzelce. Kadın, madenî bir kupaya su 
doldurdu ve Nâzım’a doğru yaklaştı, bakışları ile içmesini işaret 
etti. Nâzım, içmedi suyu, kadına küfreder gibi bakıyordu kızgınlık-
la. Hatta başını öteki tarafa çevirdi bir süre, ancak kadının ısrarlı ba-
kışları karşısında, sonunda birkaç yudum içti sudan. Suyu içerken, 
kadının gözlerine baktı, bir şeyler anlamak ister gibi ama baktıkça 
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bakası geldi, o üzüm karası güzel gözlere. Kadın; bakarken, gözleri-
ni hafifçe kapar gibi yapıyor, böylece uzun kirpikleri ortaya çıkıyor 
ve simsiyah iri gözlerini örtüyordu. Zaman zaman başını kaldırıp 
da gözlerini kaçırmak istediği hâlde ona yan gözle bakan kadınla, 
tesadüfen olmuş gibi göz göze gelen teğmen, damarlarındaki kan 
basıncının arttığını hissediyordu... Bir süre sonra, kadının hiç ko-
nuşmadığını fark etti, içinde bir acıma duygusu kabardı, “Herhâlde 
konuşamıyor kadın.” diye düşündü. 

Etrafına bakındı bu arada. Neden buradaydı? Bu kadınla çocuk 
kimdi? Elleri ayakları niye bağlıydı? Bir türlü şekilleri birleştiremi-
yordu kafasında. Gözlerini kapadı, düşünmeye başladı. Biraz ken-
disini toparlayınca sabahki patlamayı, en son trenin penceresinden 
dışarıya baktığını ve patlama ile lokomotifin süratle dereye sürük-
lendiğini, vagonların devrildiğini, pencereden dışarıya fırladığını 
hatırladı. 

Şimdi anlıyordu. Bu kadın, treni havaya uçuran gruptan biri ol-
malıydı. Öyleyse neden su veriyordu kendisine? Etrafına bakındı 
tekrar, yatırıldığı yerin altında sert sandıklar vardı. 

“Silah ve cephaneyi almışlar, arabalara yüklemişler.” diye dü-
şündü ürpertiyle, “Şimdi de kendi inlerine gidiyorlar...” 

Yan tarafına ve arkaya doğru baktı. Başka atlı arabalar da vardı. 
Biraz daha dikkat edince, az uzaktan konuşmalar geldiğini fark etti, 
o tarafa baktı. Yaklaşık yirmi beş, otuz kişi, ikişerli üçerli gruplar 
hâlinde oturmuşlar; yemek yiyor, sohbet ediyorlardı. Ellerini, ayak-
larını yokladı. İpler çok sıkı bağlanmıştı. Çözmesi imkânsız gibiydi. 

“Tuvaletim geldi.” dedi kadına. Kadın, anlamıyor gibi baktı. 
“Dilimi anlamıyor musun?” diye sordu. Cevap vermedi kadın.
Mola bitti. Yaklaşık yarım saate yakın, mola yerinde kalmışlardı. 

Atlar dinlenmiş, adamlar yemeklerini yemiş, kendilerine gelmişler-
di. Tekrar yola çıkmadan önce, Yanko, toprağı dinletti adamlarına. 
Arkalarından gelen atlı olup olmadığını merak ediyordu. Hiçbir ses 
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yoktu. Demek ki hem köydekiler hem de yem olarak bıraktıkları 
grup, işlerini iyi yapmışlardı. Güneşe baktı. Güneşin batmasına ne-
redeyse iki üç saat vardı. 

Arabalar yola dizilirken, öncüler hareket etmeye başladı. Bütün 
arabaların hazır olması ile Yanko, “Haydin bre, yola devam!” diye 
bağırdı. Arabalar sırayla hareket ettiler. Bütün gece yol alacaklar, 
sabah olmadan, terk edilmiş madenlere giden yola sapacaklardı. 
Eski madenler bölgesi, bilmeyenlerin kolayca yolunu kaybedebile-
cekleri, karmaşık bir yerdi. Orada yüzbaşının kılavuzları bekleye-
cekti kendilerini, yeter ki oraya sağ salim ulaşsınlar, gerisi kolaydı. 
Gün ışır ışımaz, Bulgar sınırına girecekler, yola, Bulgaristan içinden 
devam edeceklerdi. Osmanlı her tarafa haber salmış, jandarmalar 
her yolu tutmuş olmalıydı. 

Arabanın yanından geçerken, Teğmen Nâzım’a şöyle bir baktı 
Yanko.

“Ooo, Turko zabit. Nasilsin bre? Hatirladin mi beni?” diyerek, 
kahkaha attı. 

Nâzım, daha kendini tam toplayamamıştı. Şaşkın gözlerle baktı 
adama, yüzündeki derin kılıç yarasını gördü. 

“Sen kimsin bre densiz? Seni nereden tanıyacakmışım?” 
“Taniman gerekir bre. Ben seni hemen tanidim. Hiç unutmamiş-

tim zaten, hiç...” 
Nâzım, kollarını kurtarmaya çalışırken küfretti. Yanko tekrar 

güldü: 
“Bak, ben sana hatirlatayim. Geçen sene... Edirne… Atli araba… 

Kiliçtan geçirdiğiniz adamlar…”
Bu sözlerin hiçbirisi, Nâzım’a bir şey ifade etmedi o anda. Yanko 

sırıttı ve gitti. Giderken kendi kendine söyleniyordu: “Ben sana ha-
tirlatirim zabit, hatirlatirim...”

Yanko atını sürüp uzaklaşınca, Nâzım, bir kere daha küfretti ar-
dından. Herhâlde kendisini birine benzetmiş olmalıydı. Zaten ne 
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fark ederdi bu saatten sonra; bir arabanın içinde, bir kadınla çocu-
ğun yanında, elleri ayakları bağlı yatıyordu, kurbanlık koyun gibi. 
Buradan nasıl kurtulacağı, başına ne geleceği konusunda hiçbir fik-
ri yoktu. Başını yattığı yere koyarken biraz da kontrolsüzce vurdu. 
Şakağındaki yara fena hâlde acıdı, aynı anda beyninde bir şimşek 
çaktı âdeta. 

Gözlerinin önüne, kanlar içinde bir yüz geldi. Kirli sakallı, kalın 
bıyıklı, çirkin bir yüz... Geçen sene kasım ayında, Edirne’nin ku-
zeyinde bir keşif görevinde iken; on, on beş kadar Bulgar çetecisi-
nin, Süloğlu köyü civarında bir atlı arabayı kovaladıklarını hatırla-
dı. Önü kesilen araba, geriye dönüp hızla Kırklareli istikametinde 
kaçmaya çalışıyordu. Hemen atlarına atlamışlar, dörtnala yardıma 
koşmuşlar, kılıçlarını çekip son hızla dalmışlardı çetecilerin arasına. 
Bir çetecinin, kendisine tüfek doğrulttuğunu görmüş, o an göz göze 
gelmişlerdi çeteci ile. O, silahını doğrultup tetiğe basıncaya kadar, 
Nâzım, kılıcını indirmişti, ikiye biçmek için adamın kafasını. Çeteci, 
kendini yana atmış, kılıç, adamın yüzünü yarıp geçmişti. Adam 
tam attan düşecekken, kılıcı bir daha sallamış, adamın sol kolunu 
yaralamıştı Nâzım. Ancak, attan düşen adam, meyilli arazideki ot-
lar arasından aşağılara kadar gitmişti yuvarlanarak. Sonuçta, çete-
cilerin çoğu tepelenmiş, birkaç kişi kaçmıştı. 

Arabada Edirne tümen komutanının eşi, kızı ve bir emir subayı 
vardı. Emir subayı yaralıydı. Hanımlar çok korkmuşlardı. Yaralıya 
ilk yardım yapmışlar, hanımlara su vermişler, onlara, Edirne’ye 
kadar refakat etmişlerdi. Nâzım bir anda, Edirne ve Kırklareli’de 
tanınan, sevilen, sayılan bir subay olup çıkmıştı. Edirne Tümen ko-
mutanı, iki gün sonra Kırklareli’ne gelmiş, kendisine, birliğin hu-
zurunda teşekkür etmiş, belinde taşıdığı çifte su verilmiş enli kılıcı 
hediye etmişti. Kılıcı o zamandan beri hiç çıkarmamıştı belinden... 
Kılıç? Kılıcı neredeydi? Etrafına bakındı... Kadınla göz göze geldiler 
yeniden. Kadında öyle bir bakış vardı ki hiçbir erkeğin etkilenme-
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mesi mümkün değildi. Nâzım, yine de “Kılıcım nerede?” diye sor-
du kadına. Kadın ses etmedi... Nâzım, yan tarafta asılı kılıcı gördü, 
rahatladı.

Yüzü yaralı çeteci, herhâlde o çatışmada yaralanan ve kaybolan 
adam olmalıydı. O hâlde bunlar, Bulgar çetecisi olmalıydı. Demek 
ki Bulgar çetecileri, köprüyü havaya uçurmuşlar, silah ve cephane-
yi almışlar, şimdi kendi bölgelerine gidiyorlardı. Telaşlandı Nâzım. 
Buradan mutlaka kurtulmalıydı, dikkatini tekrar ellerine, ayakla-
rına verdi. Oynatmaya çalıştı, iplerden kurtulmaya çalıştı, olmadı. 
Arka arkaya birkaç kere denedi, olmuyordu. Elleri, omuzları ve 
ayakları uyuşmuştu, aynı şekilde durmaktan... 

Arabalar ağır ağır yola devam ederken Nâzım, kadına bak-
tı. Çaresizliği, bıkkınlığı, bitkinliği her hâlinden belli oluyordu. 
Yaşadığının farkında bile değildi sanki. Nâzım’la göz göze geldik-
lerinde yanakları kızarıyor, başını öteye çeviriyordu. Siyah gözleri, 
iri üzüm taneleri gibiydi. Üzerinde, Nâzım’ın, çocukluğunda pek 
çok kere gördüğü tipten bir elbise vardı. Bu, Balkanlar’da yaşayan 
bir halkın elbisesi idi ancak, hangi halkın olduğunu hatırlayamadı.

Çocukluğu geçti gözlerinin önünden, yaşadığı mahalle Eşrefpaşa, 
Kadife Kale, Üçyol, Konak meydanı, vapur iskelesi, saat kulesi…

Yavaş yavaş, bazı yüzler netleşmeye başladı hafızasında. Şimdi 
hatırlıyordu... Mahallede Arnavut bir aile vardı. Evin genç ve gü-
zel hanımı, buna benzer elbiseler giyerdi. Sarışın, yeşil gözlü, boylu 
boslu, güzel bir hanımdı. Onun da başında beyaz bir fes, üzerin-
de gümüş işlemeli takılar, elbisesinin kolunda bu tür nakışlar ve 
belinde de böyle bir kuşak olurdu her zaman. O da ayağına, buna 
benzer dolaklar giyerdi. Bir de sol ayağına, her zaman halhal ta-
kardı. Halhalı hatırlayınca, gözleri gayriihtiyari, yanındaki kadının 
ayağına kaydı. Minnacık çanlarla süslü, gümüş bir halhal gördü. 
Özenle takılmıştı ve araba sallandıkça, hafif bir şıkırtı çıkarıyordu. 
Beyninde yine bir şimşek çaktı; “Arnavut’sun sen.” dedi kadına. 
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Kadın şaşırdı, şaşkın gözlerle Nâzım’a baktı. Ses çıkarmadı. 
Anlamamış gibi davrandı. 

“Sen Arnavut kızısın. Bulgar çetecilerinin arasında ne işin var 
senin?” 

Nâzım’ın kızgınlığı, sesinden belli oluyordu. Kadının yüzü kı-
zardı, başını öteki tarafa çevirdi, ses etmedi. Elbisesinin kuşağında 
sakladığı küçük, keskin bir bıçak vardı. Eliyle sürekli bıçağı yoklu-
yordu... Arabacı da arada bir onlara dönüyor, bir şeyler söylüyor, 
sırıtıyordu. 

Nâzım, aynı kızgınlıkla söylenmeye devam ediyordu kadına:
“Onlara, Bulgar çetecilerine neden yardım ediyorsun?” 
Kadın kızarıp bozarıyor, sıkılıyor, bir şeyler söylemek istiyor, 

söyleyemiyordu. Artık kuruduğunu sandığı göz pınarlarından sü-
zülen gözyaşlarını, çaresizce içine akıtıyordu... 

* 
Bu sırada Üsteğmen Yusuf, Durmuş Ağa ve takip müfrezesi, 

hızla at sürmeye devam ediyorlardı. Yaklaşık iki saate yakın at 
sürdükten sonra, dağ yoluna ulaştılar. Şimdi bir tepeler silsilesinin 
zirvesine yakın bir yamaçta gidiyorlardı. Atlı arabaların rahatlıkla 
gidebileceği kadar geniş, sert zeminli, her iki tarafı da ağaçlarla ve 
çalılarla kaplı bir yolda ilerliyorlardı artık. Ovadaki ağaçlar çoktan 
sararmaya başladığı hâlde, buradaki ağaçlar ve çalılıklar yemyeşil-
di. 

Bir saat olmadan, çetecilerin mola verdiği çeşme başına vardılar. 
Kimsecikler yoktu ancak, atların ve arabaların izleri ve arabacıların 
kumanya artıkları doluydu ortalık. Vakit ilerlemişti ve tahminen bir 
saat sonra güneş batar, hava kararmaya başlardı. Üsteğmen Yusuf, 
mola işareti verdi. Atlarından indiler, atlar doğruca su birikintile-
rine giderlerken, kendileri çeşmeye yanaştılar, ellerini yüzlerini yı-
kadılar. İkişerli üçerli bir araya gelip, yeşil otlar üzerine oturarak, 
kendi aralarında konuşmaya başladılar, asık suratlarla. Hiç kimse 
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yorulduğundan, bacağının, belinin ağrıdığından söz etmiyordu. 
Durmuş Ağa, çeşme başını ve etrafı şöyle bir dolaştı, eğilip toprağı 
inceledi, kulağını yere koyup dinledi. 

“Ne zaman gitmişler Durmuş Ağa?” 
“Arabalar gideli neredeyse iki saat olmuş komutan.”
“Ne kadar gitmişlerdir sence?”
“Sekiz, on kilometre önümüzdedirler...” 
“Buralarda, Bulgar sınırına giden yol var mı?”
“En yakın yol yirmi beş, otuz kilometre ileride, eski madenler 

bölgesindedir.”
“Hızlı giderlerse, maden yoluna beş altı saatte ulaşırlar.” 
“Atlara beş on dakika zaman verelim. Azıcık dinlensinler.”
Çeşme başına oturdular. Üsteğmen düşünceliydi. Durmuş Ağa, 

sakin bir şekilde, tütün torbasını çıkardı kuşağından, bir sigara 
sardı ve yaktı. Bir nefes çekti, sanki dünyanın yükünü üzerinden 
atıyormuş gibi keyiflendi. Askerlerden de tütün saranlar sardılar, 
yaktılar, keyifle tüttürdüler. On beş dakika kadar kaldılar mola ye-
rinde, zaman geçtikçe sabırsızlıkları artıyor, bir an önce yola düş-
mek istiyorlardı.

“Herkes hazır mı?” 
“Hazırız komutanım.” diye cevap verdi askerler, hep birden. 
Hareketlendiler. Atları toparladılar, çeşme başına getirdiler, bir 

hamlede bindiler üzerlerine. Ufukta beliren kızıllık, güneşin bat-
masının yakın olduğunu gösteriyordu, atlar doludizgin koşmaya 
başladığında...

* 
03 Haziran 1912, Saat 02.30

Serez, 30 km Doğusu, Eski Madenler Bölgesi

Hüseyin Yüzbaşı, derin bir nefes aldı, korktuğu başına gelmedi-
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ği için. Çeteci grubundan önce, eski madenler bölgesine giden yol 
ayrımına varmışlardı. Yol boyunca içi içini yemişti. Eğer çeteciler, 
madenler bölgesine girerse, yakalamak da oradan söküp almak da 
mümkün değildi onları. Birbirine bağlı onlarca tünel, elli, altmış 
metre derinliğinde çukurlar, derinliği on, on beş metreyi bulan bir 
sürü su birikintisi... Bilmeyen biri yolunu kaybetti mi iki, üç günde 
zor çıkardı oradan. 

Yol kavşağına gelir gelmez, hemen arazinin keşfini yaptılar, yol 
sapağını kontrol ettiler. Hiçbir iz yoktu çetecilerden yana. Yakın za-
manda at ve araba geçmediğine kanaat getirdiler. Demek ki çeteci 
grubu, henüz gelmemişti. Yolun Serez istikametinin yaklaşık elli 
metre ilerisine, kalın bir ağaç kütüğü koydular. Maden ocaklarına 
giden yolun da yüz metre ilerisine, bir ağaç devirdiler. Artık atlar 
geçse de arabalar geçemezdi. Hüseyin Yüzbaşı, askerleri ikişer üçer 
gruplara ayırdı, mevzilenecekleri yerlere kütük veya kaya parçaları 
koydurdu. Her askere, nereyi gözetleyeceğini, nereye ateş edeceği-
ni izah etti. Bütün hazırlıkları tamamladılar, artık sabırla bekleme 
zamanıydı... 

Zaman geçiyor, Teğmen Nâzım, telaş ve korku içinde kıpırdanıp 
duruyordu. Ellerini, ayaklarını bir türlü kurtaramıyordu ipten. O 
kıpırdandıkça kadın, telaş ve korku içinde arabacıya ve yan taraf-
larında at süren çeteciye bakıyordu. Karanlıktan yüzünü seçeme-
diği atlı, arabacı ile sohbet ediyor, ara sıra da kadına bakıp, pis pis 
sırıtıyordu. Biraz sonra Yanko geldi yanlarına. Eğilip, arabada ya-
tan Nâzım’a baktı, hırıltılı bir sesle güldü, adamlarıyla konuşmaya 
başladı. Yol kavşağına az kaldığını, dikkatli olmalarını söylüyordu. 
Onlar, kendi aralarında konuşmaya dalınca kadın, kuşağındaki bı-
çağı, Nâzım’ın ulaşabileceği bir yere koydu. 

Nâzım, hemen kaptı bıçağı, bileklerini bağlayan iplere sürtme-
ye başladı, kadına minnet dolu bir bakış atarken. Bıçak küçük ama 
keskindi, ara sıra ipten kayıyor, acıtıyordu elini ancak, eline geçen 
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fırsatı heba etmeyecekti. Yanko, arada bir arabaya bakıyor, kadına 
bir şeyler söylüyor, “Turko zabit...” gibi laflar ediyordu. Yanko’nun 
baktığı zamanlarda Nâzım, kıpırdamadan bekliyor, onun dikkati 
başka tarafa kayınca, tekrar başlıyordu ipi kesmeye. Birkaç daki-
kalık uğraştan sonra, bileklerini bağlayan ipten kurtuldu. Ellerini 
arkada tutarak, bir süre, bileklerindeki ip izlerini ovaladı. Ellerine, 
parmaklarına kan gitmesini sağladı.

Yanko ile yanındaki adam konuşarak on, on beş metre kadar 
ileri gittiler. Karanlıkta bir yerleri işaret ediyor, bir şeyler konuşu-
yorlardı. Nâzım, var gücü ile bıçağı, ayaklarını bağlayan iplere sür-
meye başladı. Ara sıra kadınla göz göze geliyorlar, kadının endişeli 
hâlini görüyor, sakin olmasını işaret ediyordu. Arkalardan bir atlı, 
süratle yanlarına geldi. Telaşlıydı. Yanko’ya, arka tarafı işaret ede-
rek, “Arkadan gelenler atlilar vardir. On beş, yirmi kadardir.” diye 
seslendi. 

Yanko’yu merak ile birlikte bir telaş sardı aniden. Jandarmanın 
gece takibi yapmadığını biliyorlardı. Üstelik jandarmayı oyalamak 
için, bir sürü tedbir almışlardı yolda. O hâlde kimdi arkadan gelen-
ler? Birlikte geriye döndüler, arka tarafa doğru at sürdüler hızla. 
Nâzım, bu arada, ayaklarını bağlayan ipten kurtulmuştu. Arabacıya 
baktı; yaşlı, zayıf, başında acayip bir şapka, sırtında kalın bir palto 
bulunan adam, ayrı bir dünyada yaşıyordu sanki. Yanına aldığı şa-
rap şişesi, dibini bulmuştu. En yakın atlı, otuz metre kadar önde 
gidiyordu. Arkalarındaki arabaya baktı; yirmi, otuz metre geriden 
geliyordu araba. 

Nâzım, bir hamlede arabacının yanına gitti, adamın başını iki 
eliyle tuttu ve ters yöne çeviriverdi. Boynundan, tok bir ses çık-
tı, leş gibi şarap kokan adamın ve olduğu yere pelte gibi yığıldı. 
Adamı, kendi yattığı yere taşıdı, üzerine bir şilte attı, kadına baktı, 
“Kılıcımı ver!” diye seslendi. Kadın bakındı, arabanın yan tarafına 
asılmış kılıcı aldı, Nâzım’a uzattı. Nâzım, kılıcın kancalarını, belin-
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deki kayışlara geçirdi. Adamın tabancasını aldı, mermilere baktı; 
doluydu. Tabancayı kendi yanına koydu, adamın paltosunu üze-
rine aldı, şapkasını başına geçirdi. “Ses çıkarma” diye işaret yaptı 
kadına. Geçti, arabayı kullanmaya başladı. Dikkatli bakılmadıkça 
fark edilmezdi artık, onun arabacı olmadığı. Bir plan yapması gere-
kiyordu. Hem de acele olarak.

Yanko ile Aleko, doludizgin at sürerek yanlarından geçip, ile-
ri gittiler, önden gidenlere yetiştiler, onlara bir şeyler söylediler. 
Sonra Yanko, tek tek arabaların yanına geldi; “Daha hizli bre, daha 
hizli! Arkadan gelenler vardir!” diye bağırdı. 

Bütün grup hızlandı ancak Nâzım, bilerek atın yularını çekiyor-
du. Arkadan gelen arabalar neredeyse arkalarına yapışmışlardı. 
Yanlarında at süren adam hızla geldi, Nâzım’ın kullandığı arabanın 
atlarına birer kırbaç indirdi. 

“Çabuk ol bre! Osmanli’nin eline düşmek mi istersin?” diye ba-
ğırdı. 

Atlar hızlandılar. Nâzım yine de yuları hafifçe kasıyor, atları ya-
vaşlatıyordu... 

Bu arada Yusuf Üsteğmen, Durmuş Ağa ve yanlarındaki yirmi 
beş atlı, hızla yol almaya devam ediyorlardı. Öndeki atlı arabaları 
görmüşlerdi.

“Yakaladık kefereleri.” diyerek sevindi Yusuf Üsteğmen.
Silahlarını ellerine aldılar, dörtnala at sürmeye başladılar. 

Öndeki arabalara yüz metre kala, arkadaki beş atlı ile karşılaştılar. 
Atın üzengisi üstünde ayağa kalktılar, dengelerini sağladılar, tüfeği 
doğrulttular, kabaca nişan alıp tetiğe bastılar. Bugüne kadar eğitim 
esnasında yaptıkları bu tür atışlarda, çok az isabet sağlamışlardı. 
Mermilerin çoğu boşa gidiyordu. Ancak koşarken ateş etmek, on-
lara belirgin bir durum üstünlüğü sağlıyordu. Şimdi de öyle oldu. 

Yanko şok oldu, sesi kısıldı, nefesi daraldı. Sağlarından solların-
dan vızır vızır mermiler geçiyordu, gecenin karanlığında. Arabanın 
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birinden bir çığlık sesi yükseldi, kadınlardan biri vurulmuş olma-
lıydı. Yanko’nun şoku, bir anda korkuya dönüştü. Hemen buradan 
kaçması lazımdı. “Kaç kurtul” prensibini, Yanko’dan daha iyi bilen 
olamazdı bu âlemde. Ne arabalar ne silahlar ne de diğer adamlar 
umurundaydı artık. Hiç düşünmeden, atını yoldan çıkardı, sağ ta-
rafa daldı, ormanın içinde kayboldu gitti. Onu gören üç dört çeteci 
daha yoldan çıktılar, ormana daldılar, gözden kayboldular.

Askerler, artık kaçışları olmayan adamlara yaklaşmışlardı bile. 
Adamlar tehlikeyi fark edince, silahlarını ellerine aldılar, dörtnala 
ön tarafa doğru koşmaya başladılar. Bir an önce yol kavşağına ulaş-
mak, madenler bölgesine girmek istiyorlardı. Tek kurtuluş yolu, 
oraya varmaktı onlar için.

Nâzım’ın kullandığı araba, yol kavşağına geldi, kısa bir tered-
dütten sonra, yola düz devam etti. Arkadan gelen arabaların hepsi 
sağa döndüler, Madenler bölgesine saptılar, telaş içinde. Nâzım, elli 
metre kadar gitti, yolun ortasına yatırılan ağacı gördü, durmak zo-
runda kaldı. Madenler bölgesine sapanları ise, kötü bir sürpriz bek-
liyordu. Yüzbaşı Hüseyin ile askerleri, oralarda ağaçlara tırmanmış, 
gelen atlıların, arabaların üzerine atlıyor, direneni kısa sürede etki-
siz hâle getiriyorlardı.

Teğmen Nâzım, üzerindeki paltoyu ve başındaki şapkayı çıkardı 
attı, tabancayı eline alıp beklemeye başladı. Biraz sonra, ellerinde 
silah olan iki kişi yaklaştı arabaya. Kıyafetlerinden, Osmanlı jandar-
ması olduklarını anladı Nâzım, yine de temkinli davrandı, silahını 
gelenlere doğrulttu ve “Ben Teğmen Nâzım! Siz kimsiniz?” diye 
bağırdı.

“Serez Jandarması. Başımızda Yüzbaşı Hüseyin var komutanım. 
Yirmi kişiyiz.”

“Arkada ateş edenler de sizin arkadaşlarınız mı?”
“Onları biz de bilmiyoruz.”
“Yüzbaşı nerede?”
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“Az ileride. Çetecilerle ve atlı arabalarla ilgileniyor.”
Teğmen Nâzım, arabadan aşağıya atlarken, hafif ay ışığında, 

ağaçlıklar arasında bazı boğuşmalar olduğunu gördü. Muhtemelen 
jandarmalar, çetecileri ve atlı arabaları yakalamışlardı. Biraz sonra 
arkadan dörtnala, yirmiye yakın atlı geldi. Arabaların durduğunu 
görünce yavaşladılar. Yüzbaşı Hüseyin’in sesi duyuldu: 

“Hiç kimse ateş etmesin! Gelen, Osmanlı jandarmasıdır!”
Hiç kimse silahına davranmadı. Bu sırada Yusuf Üsteğmen ile 

yanındakiler, atlarını durdurdular, indiler, Yusuf Üsteğmen, yanla-
rına geldi ve selam verdi. 

“Yusuf, seni gördüğüme çok sevindim.” dedi yüzbaşı, “Takipte 
olduğunu bilmiyordum.”

“Komutanım, ben de sizi gördüğüme çok sevindim.” diye cevap 
verdi Üsteğmen. 

Birbirlerine sarıldılar. Bu arada Durmuş Ağa da geldi yanlarına. 
Selamlaştılar. Durmuş Ağa ile Hüseyin Yüzbaşı, önceden tanışıyor-
lardı. Birkaç kere birlikte, çeteci takibine çıkmışlardı. Sarıldılar bir-
birlerine, iki eski dost olarak üç beş kelime sohbet ettiler.

Bu arada askerler, yakalanan çetecileri, arabaları kullanan erkek-
leri, arabalardaki kadın ve çocukları bir araya getirdiler. Yan yana 
dizip, üstlerini başlarını arayarak silah, mermi, bıçak, ne buldular-
sa aldılar. Erkeklerin hepsinin ellerini arkadan bağladılar. Teğmen 
Nâzım’ın bulunduğu arabaya giden iki asker, geri gelip, Hüseyin 
Yüzbaşıya yaklaştılar; “Komutanım, diğer araba elli metre ötede, 
ağacın yanında duruyor. Başında Teğmen Nâzım diye biri var. 
Arabada bir de kadın ile çocuk var.” dediler. 

“Kayıp teğmen bulundu.” diyerek gülümsedi Yusuf Üsteğmen. 
Hüseyin Yüzbaşı, çavuşlardan birine döndü, Teğmen ile yanındaki 
kadın ve çocuğun getirilmesini söyledi. Çavuş, yanına bir er aldı, 
o tarafa doğru yürüdü gitti. Teğmen Nâzım ile görüştü, komuta-
nın emrini iletti. Nâzım arabayı çevirdi, diğer arabaların olduğu 
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yere getirdi, binbir zorlukla. Arabadan indi, kalabalığa bakarken, 
Hüseyin Yüzbaşı yanına geldi, 

“Geçmiş olsun teğmenim. Senin için çok endişe ettik.” 
“Sağ olun komutanım. Ben de endişelenmiştim aslında.”
“Yaralı mısın?”
“Önemli bir şey yok komutanım.”
Yusuf Üsteğmen, Teğmen Nâzım’ı fark etti, geldi ve Nâzım’a sa-

rıldı. Sevindiği, her hâlinden belliydi.
“Arkadaşın Teğmen Ruhi yaralı, ancak durumu iyi, merak 

etme”. 
Teğmen Nâzım sevindi, hem de çok sevindi arkadaşı için. Her 

şeyden önce, daha önce hiç tanımadığı insanların, kendisi için endi-
şe etmiş olmalarına sevindi.

Bu sırada, iki grubun askerleri, sağda solda kaçışan atları topla-
dılar, yerde yatan çeteci ölülerini bir araya getirdiler. Çetecilerden 
yaralı olanlar da vardı. Yaralılara ilk yardım yapıldı. Toplam ola-
rak ikisi yaralı, altı çeteci ile köylü kılığında, silahlı beş kişi vardı. 
Ayrıca arabaları kullanan sekiz adam, kadınlar ve çocuklar vardı, 
kadınlardan biri de yaralıydı. 

Askerlerden ikisi boğuşurken, hafif şekilde yaralanmışlardı. 
Onlara da ilk yardım yapıldı. Sıhhiye eri, Teğmen Nâzım’ın ba-
şındaki yaraya da baktı. Başında sarılı bezi çıkardı, yarayı temiz-
ledi, biraz merhem sürdü ve sargı bezi ile sardı. Hüseyin Yüzbaşı, 
Nâzım’ın yanındaki kadına baktı, kıyafetinden, bu gruba ait olma-
dığı belli oluyordu. Yanına çağırdı, neden çetecilerle birlikte oldu-
ğunu sordu. Kadın cevap veremeden ağlamaya başladı. Nâzım’ın 
içi yandı ve araya girdi; “Komutanım,” dedi, “konuşacak hâlde de-
ğil, belki de konuşamıyor. Üstelik bize düşman değil. Ellerimi onun 
sayesinde çözdüm. Arabayı onun sayesinde ele geçirdim.”

Hüseyin Yüzbaşı, ısrar etmedi, “Tamam, daha sonra konuşu-
ruz.” dedi kadına, başıyla onaylar gibi. 
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Kadın geldi, Nâzım’a sarıldı, hıçkırıklarla ağlamaya devam etti. 
Nefis bir sabun kokusu vardı saçlarında. Nâzım, bir an tereddüt 
etti, ne yapacağını bilemeden öylece kaldı. Sarıldıkça, bir dost sıcak-
lığı hisseder gibiydi. Uzun süre o şekilde kaldı ve ağladı, ağladı... 
Sonra kendini toparladı. Nâzım, mendilini çıkardı, kadına uzattı; 
kadın aldı, gözyaşlarını sildi, yavaş hareketlerle. Gözlerinde büyük 
bir minnet duygusu vardı, Nâzım’a karşı.

Bu arada yüzbaşı ile üsteğmen, yaralı çetecileri karşılarına aldı-
lar, sorguladılar. Zaten elleri ayakları titreyen çeteci kırıntıları, olanı 
biteni çarçabuk anlattılar. Söz, Yanko ve Aleko’ya gelince, yüzbaşı, 
onların ölüler arasında olup olmadığını sordu. Çetecilerden biri; 
Yanko’nun, çatışma başlayınca atını ormana sürdüğünü, Aleko’nun 
ise, yanlarındaki kısa boylu aksak adam olduğunu söyledi.

Yüzbaşı ile üsteğmenin yüzü güldü. Çetecilerin tahrip uzmanını 
yakalamışlardı ki bugüne kadar giriştikleri en başarılı operasyon 
bu olmalıydı. Bir daha tahrip uzmanı yetiştirip buralara gönder-
mek, en az bir yıllarını alırdı Bulgarların. Hem yüzbaşı hem de üs-
teğmen, ufak tefek adama baktı uzun süre. Ne çok peşinde koşmuş-
lardı, şu bir ayağı kısa adamın.

Askerler, karanlıkta fazla uzaklaşmadan araziyi aradılar, tara-
dılar, ancak Yanko’ya ait hiçbir iz bulamadılar. Bütün bu işler, bir 
saatten fazla sürdü. Bu arada yüzbaşı, kısa bir rapor hazırladı; olanı 
biteni, yakaladıklarını rapora yazdı. Bir çavuş nezaretinde iki asker 
görevlendirdi. Raporu çavuşa verdi. “Göreyim seni. Hızlı gidin, ra-
poru Arif Binbaşıya verin. Biz akşama doğru ancak varırız Serez’e.” 
diye tembihledi. 

Çavuşa ayrıca, Tamer Başçavuşa bilgi vermesini, diğer müfreze-
lerin kışlaya dönmelerini de söyledi. Çavuşla iki er, atlarına bindi-
ler. Dörtnala, Serez istikametinde yola çıktılar.

“Kadın ve çocukları bir arabaya bindirin. Erkekler, arabaları kul-
lanmaya devam edecekler. Yaralılar ile ölüler de ayrı arabalara bin-
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dirilsin. Çabuk olun, yola çıkacağız.”
Bu süre içinde kadın, Nâzım’ın yanından hiç ayrılmadı. Ara sıra 

kaçamak gözlerle ve hayranlıkla Nâzım’a bakıyordu. Gençliği, ya-
kışıklılığı, cesareti, cengâverliği, ona bir şeyler hatırlatıyor olmalıy-
dı ki gözlerini ondan ayıramıyordu.

Yola çıkma zamanı geldiğinde, Teğmen Nâzım’a bir at verdiler. 
Kadın, yüzbaşıya doğru gitti, bütün cesaretini topladı ve “Ben bu 
adamlardan değilim. Onlarla birlikte gitmek istemiyorum. Bana bir 
at verir misiniz lütfen?” diye ricada bulundu.

Nâzım, kadının konuştuğunu ilk defa görüyordu, hayretle bak-
tı. Kadın, artık kendini toparlamıştı ve gözlerinde, derin bir endişe 
vardı. Yüzbaşı, Teğmen Nâzım’a baktı. Nâzım, “olur” der gibi ba-
şını salladı. Yüzbaşı emir verdi. Kadına, çetecilerin atlarından birini 
verdiler. Kadın, bir sıçrayışta bindi ve atını hemen Nâzım’ın yanına 
getirdi, beklemeye başladı, yan gözle Nâzım’ı süzerken.

Güneşin kızıllığı doğuda belirmeye başlarken, bütün grup, 
önemli bir görevi başarı ile tamamlamanın verdiği huzurla, Serez 
istikametinde yola çıktı. Önde subayların bulunduğu bir grup, ar-
kada arabalar; her arabanın sağında ve solunda birer atlı jandarma 
ve diğer askerler en arkada, iki sıra hâlinde at sürüyorlardı. 

Teğmen Nâzım, adını bile bilmediği, ara sıra iri siyah gözlerini 
kendisine çevirip yakıcı gözlerle bakan, hafifçe gülümseyen kadınla 
yan yana gidiyordu. Pek çok şey sormak istiyor ama soramıyordu. 

“Yol uzun.” diye düşündü, “Anlatmak istediği bir şey varsa an-
latır herhâlde...”

Kadının, anlatacak çok şeyi vardı aslında. O da anlatmak, üç yıl-
dır içinde biriken irini akıtmak istiyordu ancak, söze nereden başla-
yacağını bilemiyordu. 

“Bana inanır mı acaba?” diye düşünüyor, Nâzım’a açılmak ile 
açılmamak arasında bocalıyordu. “Niye inansın ki?” diye soruyor-
du kendi kendine, “Beni tanımıyor ki…” 
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“İyi bir dinleyiciyimdir ve iyi sır saklarım.” diyen Nâzım’a baktı 
kadın, ne dediğini anlamak istermiş gibi... “İçimden geçenleri oku-
yor sanki.” diye düşündü. Genç teğmene hayranlıkla bakarken, gü-
lümsemekle şaşırmak arasında gitti geldi. Sonra, daha fazla düşün-
menin bir faydası olmadığına karar verdi. Konuşmadan geçen her 
dakikanın, içindeki acıyı daha da artırdığını hissediyordu. Sözlerini 
tarttı iyice, boğazını temizledi, ne desem, nasıl desem, nereden baş-
lasam derken, kendine göre en kolay yerden başladı:

“Arnavut olduğumu nasıl anladınız?”
“Bu adamlara benzemiyorsunuz.” diye cevap verdi Nâzım, 

“Yani giydiğiniz elbise farklı. Bu elbiseyi, çocukluğumdan hatırlı-
yorum. Bir komşumuzun hanımı giyerdi. Arnavut’tu. Çok güzel 
kadındı. Elbiseleri de aynen sizinkiler gibiydi.” 

Gülümsedi kadın, gülümserken, gözlerini Nâzım’a dikti ve koyu 
yeşil gözlerinin içine baktı Nâzım’ın. Nâzım, iri gözlerle karşılaşın-
ca, içinin titrediğini hissetti yeniden. Aynı anda kadın da kendini 
kaybetmişti sanki o yosun yeşili gözlere bakarken, ancak çabucak 
toparlandı ve yarattığı etkiden memnun, yavaşça konuşmaya baş-
ladı:

“Hayran olmuştunuz galiba kadına?”
“Hayranlık değil. Nasıl desem; giyim tarzı, davranışları hafı-

zamda yer etmiş.” 
Cevap vermedi kadın ama “hadi, hadi” der gibi başını sallayıp, 

yarı gülümseyerek, bir süre daha baktı Nâzım’a. Nâzım’dan bir tep-
ki gelmeyince, yine toparladı kendini. 

“Adım Rabia.” dedi, sakin bir ses, düzgün bir Türkçe ile “Kocam 
da Arnavut’tu. Osmanlı ordusunda topçu yüzbaşısıydı. Ben, hem-
şire idim...” Hüzünlendi, bir süre sustu, “Kocamın adı Sipahi idi. 
Aslan gibi, boylu boslu, yakışıklı bir subaydı, senin gibi.” diyerek, 
Nâzım’ı beğendiğini sıkıştırdı laf arasına ve ardından, bir çırpıda 
anlattı başından geçenleri. 



Nevzat Kutlu98

Kocası, Kosova Priştine’de görev yapıyor, kendisi de Priştine 
Hastanesi’nde çalışıyordu. Anne ve babası Arnavutluk’ta, 
Avlonya’da yaşıyorlardı. Babası, eski saray muhafızlarından İshak 
Bey’i, Avlonya’da herkes tanır, sever, sayardı. Priştine’ye bir gün-
lük mesafede idi Avlonya. Fırsat buldukça bir at arabası ile yola 
çıkıyorlar, ailesini ziyaret ediyorlar, oradan evlerinin ihtiyaçlarını 
karşılıyorlar, bir iki gün kalıp geri dönüyorlardı. 

Babasının Avlonya’da bir çiftliği vardı. Çok büyük bir çiftlik 
değildi ama hem onların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor hem de 
yetiştirdikleri ürünleri satarak, iyi bir hayat yaşıyorlardı. Çiftlikte 
atlar, inekler, koyunlar, kuzular, köpekler, enikler ve çeşit çeşit 
meyve ağaçları vardı. Ayrıca ekin ektikleri, mısır, bezelye, salatalık, 
domates yetiştirdikleri tarlaları da vardı. Bu yüzden, iki oğlu oraya 
gitmeye bayılıyorlar, orada bol bol oyun oynuyorlar, ata biniyorlar, 
ağaçlara tırmanıyorlar, çiftlikte çalışanların çocukları ile arkadaşlık 
ediyorlardı. 

Üç yıl önce, yine böyle bir ziyaret sonrasında Priştine’ye dö-
nüyorlardı. Okullar tatil olduğundan çocuklar, dedelerinin çiftli-
ğinde kalmışlardı. Karı koca evlerine dönerlerken, Priştine’ye beş 
on kilometre kala yollarını, tanımadıkları birileri kesmişti aniden. 
Silahlıydılar, kirli suratlı, karanlık dünyalı insanlardı. Kadın çok 
korkmuş, çığlığı basmıştı adamları görünce. Kocası ona, sakin ol-
masını söylemişti ancak o, paniklemişti bir kere. Adamlar, karı ko-
cayı arabadan indirmişler, kocasının tüm parasını, silahını ve ka-
dının tüm ziynet eşyalarını almışlar, arabadaki yiyeceklere el koy-
muşlardı. 

O ana kadar çok sakin davranan kocası, adamlardan birinin, ka-
dına sarkıntılık etmesi üzerine âdeta çıldırmıştı. Bir anda, güçlü kol-
ları ile adamlardan ikisini haşat etmişti. Diğer çetecilerin, “Yüzbaşı” 
diye hitap ettiği kirli suratlı biri, tabancasını çekmiş, gözlerinin 
önünde, göğsüne beş kurşun sıkmıştı kocasının. Kocası orada yere 
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yığılırken adamlar, çığlıklar atan kadını bir dipçik darbesi ile yere 
sermişler ve baygın hâlde atın terkisine atıp, oradan uzaklaşmışlar-
dı. 

Kendine geldiğinde, bilmediği bir yerde, bir mağarada olduğu-
nu fark etmişti. “Yüzbaşı” denen o kirli suratlı adam, bıkmadan, 
usanmadan, günlerce dayak atmıştı kadına. Direnci kırılıncaya, ka-
derine razı oluncaya kadar dövmüştü. Üstelik tecavüz de etmişti. 
Pek çok kez canına kıymak istemişti ancak inançları, intihar etmesi-
ne engel oluyordu. Başına gelen o kadar çirkin şeyden sonra, anne 
ve babasının yanına dönemezdi, çocuklarının yüzüne bakamazdı. 
Yine de kaç kere ellerinden kaçmaya çalışmıştı ama her seferinde 
daha iki kilometre gidemeden yakalanmış ve tekrar tekrar dayak 
yemişti.

Kaçamayacağını anlayınca, intikam almak için, onlardan biri 
gibi davranmaya, onların yemeklerini pişirmeye, çamaşırlarını yı-
kamaya başlamıştı. Yüzbaşı ile asla birlikte olmuyordu ama sanki 
yüzbaşının kadını imiş gibi davranıyordu artık. Bu davranışı ona, 
grup içinde belli bir saygınlık bile kazandırmıştı. Eline fırsat geçin-
ceye kadar böyle davranmaya karar vermişti. Fırsatını bulur bul-
maz, teker teker kesecekti bu pislik herifleri. Aradan geçen zaman 
içinde, adamlar artık ondan bir zarar gelmeyeceğine karar vermiş 
olmalılar ki böyle ufak tefek, çatışma riski az operasyonlara gider-
ken, onu da yanlarında götürmeye başlamışlardı. İşte bu da öyle bir 
operasyondu... 

“Sonrasını biliyorsunuz.” diye tamamladı sözlerini kadın.
Teğmen, sözünü kesmeden dinledi kadını, ancak nefesi kesil-

mişti. Kadın, için için ağlıyor, gözyaşlarını içine akıtıyordu. Bir süre 
konuşmadılar, ne diyeceğini bilmiyordu Nâzım. Arabada bağlı du-
rumda iken, kadına ne çok kızdığını hatırladı. Günahını almıştı ka-
dıncağızın. 

“Size bir özür borçluyum Rabia Hanım.” dedi.
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“Neden?”
“Arabada size çok kızmıştım. Bana yardım etmeyeceğinizi dü-

şünmüştüm.”
“Ama size yardım ettim. Yaranızı temizledim, sardım, su ver-

dim. Zamanı gelince de bıçağı yanınıza koydum.” 
“Bıçağı koyduğunuzda, artık çok geç kaldığımızı düşünüyor-

dum.”
“Hava kararmadan size yardım edemezdim. Başınıza, kocamın 

başına gelenler gelecek diye çok korktum.”
“Teşekkür ederim. Hem başımı sardığınız için hem de yardımı-

nız için.”
“Geçti gitti. Mazide kaldı. Geleceğe bakalım artık.”
“Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Avlonya’ya dönecek 

misiniz?”
“Gidecek başka yerim yok. Çocuklarımı çok özledim. Annemi, 

babamı merak ediyorum. Kimin yanına sığınabilirim bundan son-
ra?” 

“Haklısınız. Keşke sizin için bir şeyler gelseydi elimden.”
“Gelecek inşallah. Karakolda ve Kadı Efendi’ye çıkarıldığımda, 

benim için iyi şeyler söylerseniz, ödeşmiş oluruz.”
“Merak etmeyin Rabia Hanım. Hikâyenizi duyan hiçbir Kadı, 

sizi üzecek bir karar vermez.”
“İnşallah. Bunca şeyden sonra bakalım çocuklarım, annem, ba-

bam ve komşularımız nasıl karşılayacaklar beni...” 
“Sizi anlayacaklardır.”
“İnşallah, inşallah...”
Artık konuşmadılar. Dalgındı kadın, endişeliydi, gözleri yol-

da, aklı kim bilir nerelerdeydi. Nâzım, ara sıra kaçamak gözlerle 
kadına bakıyor, her baktığında da yakalanıyor ve yüzü kızarıyor-
du nedense. Kadın da yan gözle Nâzım’a bakıyor, içinde yeniden 
başlayan yangını bastırmaya çalışıyordu. Göz göze geldiklerinde, 
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yüreği hızla çarpmaya başlıyor, yüzü kızarıyordu onun da. Çoktan 
unuttuğu duyguları ve heyecanları yeniden hissetmeye başlıyordu 
sanki. Kendisine konduramıyordu ancak, galiba bu genç subaya 
âşık olmuştu ilk bakışta. Nâzım da aynı çelişkileri yaşıyordu kendi 
içinde. Kadının gözleri ile her karşılaştığında, yüreği “hop” ediyor-
du anlaşılmaz bir şekilde.

*
03 Haziran 1912, Saat 14.00

Dönüş

Hüseyin Yüzbaşının gönderdiği üç atlı, saat 14.00 sıralarında, 
Serez’e ulaştılar. Çavuş hemen, Binbaşı Arif Bey’in yanına gitti an-
cak, binbaşının toplantısı olduğunu öğrenince, vakit kaybetmeden 
doğruca Tamer Başçavuşun yanına gidip durumu anlattı, rapordan 
bahsetti. Hüseyin Yüzbaşının, müfrezelerin geri çekilmesi ile ilgili 
emrini iletti. Ayrıca Drama Jandarması’ndan bir üsteğmen ile yirmi 
beş atlının, bu gece misafir edileceğini de ekledi sözlerine. Tamer 
Başçavuş, komutanının her başarısında olduğu gibi yine sevindi 
duyduklarına. Hemen üç haberci çıkardı; “Yollara çıkarılan müfre-
ze komutanlarını bulun, derhâl kışlaya dönsünler.” diye emir verdi. 

Haberciler atlarına binip, doludizgin yola düşerken o, hamamı 
yaktırdı, yorgun argın görevden dönecek müfrezelere verilmek 
üzere, mutfakta sıcak çorba hazırlattı. Drama Jandarması için bir 
koğuşa temiz çarşaflar, nevresimler koydurdu. Ayrıca kendilerine 
bağlı kasaba karakollarına da birer telgraf göndererek, yollarda alı-
nan emniyet tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. 

Yarım saat kadar sonra, Binbaşı Arif Bey’in emir eri geldi, rapo-
ru getiren çavuşu buldu, binbaşının kendisini beklediğini söyledi. 
Çavuş, koşar adımlarla gidip, Arif Binbaşının kapısını çaldı, içeri gi-
rip kendisini tanıttı, Hüseyin Yüzbaşının raporunu uzattı. Binbaşı, 
raporu okudukça keyiflendi. Çavuşa teşekkür etti, gidebileceğini 
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söyledi. Çavuş odadan çıkarken, binbaşı, emir erini çağırdı, Birinci 
Şube Müdürü’nün hemen gelmesini istedi. Biraz sonra orta boylu, 
zayıfça, kel kafalı, asık suratlı; çekik gözleri, kalkık kaşları ve çı-
kık elmacık kemikleri ile Kafkas kökenli olduğu hemen belli olan 
Birinci Şube Müdürü Kasım Yüzbaşı, yanındaydı. 

Yüzbaşı ile birlikte Hüseyin Yüzbaşıdan gelen raporu bir daha 
okudular, ikisi de keyiflendiler. Birkaç dakika, durumu analiz et-
tiler. Bundan sonra konu ile ilgili olarak neler yapılabileceklerini 
görüştüler. Binbaşı, elde mevcut bilgilere göre bir telgraf hazırlan-
masını; Drama, Struma, Manastır, Selanik jandarmalarına gönderil-
mesini, detaylı bilgilerin daha sonra gönderileceğinin belirtilmesini, 
ayrıca vilayet makamına da yazı ile bilgi verilmesini istedi. Yüzbaşı 
selam vererek çıktı, odasına gitti. 

Binbaşı Arif Bey, yerinde duramadı. Bu haberi Vali Bey’e bizzat 
kendisi vermeliydi. Emir erini çağırıp, arabasının hazırlanmasını is-
tedi. Vali Bey’in ne kadar mutlu olacağını görür gibiydi. Yüzünde 
hafif bir gülümseme, arabasına atladığı gibi, Vali Bey’in makamına 
doğru yola çıktı.

Vilayet ile jandarma kışlası arasında üç sokak mesafe vardı. 
Arif Binbaşı, yol boyunca, etrafına ilk kez bu kadar keyifli baktı. 
Çocukların bağrışmasından, seyyar satıcıların sesinden, yanından 
geçen ahalinin ve şehir esnafının selam verişinden, ilk defa böylesi-
ne keyif aldı. Kendisine selam veren herkesi keyifle selamladı.

Vilayet binasına gelince, arabadan indi, sakin adımlarla, özel 
kalem müdürüne gitti. Vali Bey’i görmek istediğini söyledi. Özel 
kalem müdürü, Vali Bey’in odasına gitti, jandarma komutanının 
geldiğini söyledi. Vali Bey; “Bekletmeyin lütfen.” diye cevap verdi, 
kırlaşmış sakalını sıvazlarken.

Hüseyin Yüzbaşı ile arkasındaki grup, güneş batmak üzere iken 
girdiler Serez’e, doğruca Jandarma kışlasına yöneldiler. Yol kena-
rında en az beş, altı yüz kadar sivil vatandaş toplanmış, atlarının 
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üzerinde dimdik duran jandarmaları alkışlıyorlar, bir yandan da 
avaz avaz bağırıyorlardı:

“Çok yaşa jandarma!” 
“Kahrolsun çete!”
“Padişah’ım çok yaşa!” 
“Var olun aslanlarım!”
Yüzbaşı dâhil, hepsi çok şaşırdılar, çok da memnun oldular gör-

düklerine, duyduklarına. Haberin bu kadar çabuk duyulmuş olma-
sına hayret ettiler, atlarını yavaşlatıp, at üstünde dimdik durarak, 
ara sıra selam verenlere gülümseyerek, jandarma kışlasına kadar 
geldiler. Kışla önünde Vali Bey ile Arif Binbaşının onları beklediğini 
görünce, daha da şaşırdılar. Arif Binbaşı müjdeyi verince, Vali Bey 
kendisi istemişti böyle bir karşılama yapmayı ve halinden son de-
rece memnun görünüyordu. Hüseyin Yüzbaşı ile Yusuf Üsteğmen, 
atlarından indiler, birlikte, Vali Bey’in karşısına geçtiler, selam ver-
diler. Vali Bey, her ikisinin de ellerini sıktı, alınlarından öptü, vazi-
felerini layığı ile yerine getirdikleri için tebrik etti. 

Hüseyin Yüzbaşı, Durmuş Ağa ile Teğmen Nâzım’ı yanına ça-
ğırdı. Onları, Vali Bey’e takdim etti. Vali Bey, onlarla da konuştu, 
teşekkür etti. Teğmen Nâzım’a, geçmiş olsun dileğinde bulundu, 
hep birlikte Arif Binbaşının odasına çıkarlarken, Teğmen Nâzım, 
müsaade isteyip, revire gitti. 

Revirde doktor asteğmen, Nâzım’a, muayene sedyesine uzan-
masını söyledi. Yarayı güzelce temizledi, üzerine sarı bir sıvı dök-
tü, ucuna ip takılmış eğri bir iğne ile kumaş diker gibi dikti yarayı. 
Nâzım’ın gözlerinden yaş geldi ancak, hiç sesi çıkmadı. İşi bitince 
doktor; “Bir haftaya bir şey kalmaz. Bir hafta sonra dikişleri aldırın. 
Bu arada, pansuman da yaptırsanız iyi olur.” diye tavsiyede bulun-
du ve ardından, küçük bir kâğıdın içine, beş altı tane sarımtırak hap 
koydu ve Nâzım’a uzattı, “Başınız ağrıdığında içersiniz.” 

Nâzım, göğsündeki acıdan ve nefes alma zorluğundan da bah-
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setti doktora. Doktor, kaburgalarını teker teker yokladı, bir kabur-
gaya bastırdığında, çektiği acı yüzüne yansıyordu Nâzım’ın. O ka-
burganın üzerine bazı merhemler sürdü doktor, göğsünü boydan 
boya sargı bezi ile sıkıca sardı.

“Kaburganız ezilmiş. Ciddi bir şey yok. Dikkat ederseniz, bu da 
bir haftada geçer.”

“Teşekkür ederim.”
Nâzım revirden çıktı, postaneye doğru yürüdü, annesine bir 

telgraf çekse iyi olurdu...
Vali Bey, Arif Binbaşı, Hüseyin Yüzbaşı, Yusuf Üsteğmen ile 

Durmuş Ağa, olayı detayları ile görüştüler, tartıştılar. Bundan sonra 
izlenecek yol hakkında fikir alışverişi yaptılar. Kahve içtiler, sohbet 
etiler. Yüzbaşı Hüseyin ile Üsteğmen Yusuf, olay hakkında detaylı 
bir rapor hazırladılar.

Ertesi sabah, hükümet tabibi, ölüler hakkında rapor tuttu, Kadı 
Efendi, ölülerin gömülmelerine karar verdi. Ölüler gömülmek üzere 
belediyeye teslim edilirken, arabacılar ile arabalarda bulunan kadın 
ve çocuklar, Kadı Efendi’nin önünde hesap verdiler. Kadı Efendi, 
suçun ciddiyetine göre, her birine değişik cezalar verdi. Ceza alan-
lar, hapishaneye gönderildi. Çocukların toplu olarak Drama’ya 
gönderilmelerine ve ailelerine teslim edilmelerine karar verildi. Sağ 
yakalanan çeteciler ise, idama mahkûm edildiler. 

Teğmen Nâzım’ın şahitlik etmesi ile Kadı Efendi, Rabia Hanım’ın 
suçsuz olduğuna karar verdi, onu serbest bıraktı. Tamer Başçavuş, 
Rabia Hanım’ın Avlonya’ya, ana babasının ve çocuklarının yanı-
na dönmesi için, sahibine güvendikleri bir fayton kiraladı. Rabia 
Hanım, herkese teşekkür etti, vedalaştı. Sıra Nâzım’a geldiğinde, 
“Paranız var mı?” diye sordu Nâzım, nazik bir sesle. 

Rabia Hanım, cevap vermedi, mahcup bir vaziyette başını öne 
eğdi, “Arabanın parasını, Avlonya’ya dönünce öderim.” dedi. 

“Yol hâli bu. Ne olur ne olmaz.” diye cevap verdi Nâzım. Kararlı 
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bir şekilde, mor bir kadife kese içine koyduğu iki liralık maaşını çı-
kardı, Rabia Hanım’ın elini tuttu, avucuna yerleştirip, parmaklarını 
kapadı yavaşça.

Rabia Hanım şaşırdı, böyle bir davranış beklemiyordu ve cebin-
de, gerçekten beş parası yoktu. Dört beş günlük yolda ne yiyip ne 
içeceğini, nerede yatıp kalkacağını düşünüyordu aslında. Arabada 
yatamazdı, arabacıdan borç da isteyemezdi. Gözlerinden yaşlar bo-
şaldı bir anda, böyle yüce ruhlu bir insanla karşılaştığı için, Allah’a 
şükretti. Nâzım’a tekrar sarılıp, sessizce ağladı bir süre. Nâzım, 
onun saçının ve teninin sabun kokusunu içine çektikçe, göğüsleri-
nin sertliğini hissettikçe, ilk defa bir kadına bu kadar yakın oldu-
ğunu hissediyordu. Ne yazık ki bu yakınlık, birkaç dakika içinde 
son bulacak diye de üzülüyordu. Rabia Hanım, kendini toparladı, 
Nâzım’ın yanağından öptü içi titreyerek. Elini sıkıca tutup, içinde 
kabaran yangını bastırmaya çalışırken, “Yolun Avlonya’ya düşerse 
bana mutlaka gel. İshak Bey’in çiftliğini herkes bilir orada.” dedi.

Nâzım, gülümsemekle yetindi, “Serez neresi, Avlonya neresi...” 
diye düşündü içinden. Rabia Hanım arabaya bindi, gözlerinden sü-
zülen yaşlarla, kalbini Serez’de bırakarak yola çıktı. Nâzım, uzun 
süre ardından baktı arabanın, ömründe belki bir daha hiç görme-
yeceği bu kadına karşı anlatılmaz bir yakınlık hissetmişti içinde. 
Hele o üzüm karası gözlere baktıkça yüreğinin titrediğini hisset-
mek, çok şaşırtmıştı Nâzım’ı. Başını salladı, gülümseyerek Hüseyin 
Yüzbaşının odasına doğru yürüdü.

*   

Tümen Karargâhı

Koşuşturma sona erince, Arif Binbaşı, Teğmen Nâzım’ı yanına 
aldı, birlikte tümen karargâhına gittiler. Tümen karargâhı, şehrin bi-
raz dışında, ağaçlıklar arasında, iki katlı, taş bir binaydı. Binbaşının 
arabası, karargâhın kapısına kadar geldi, karargâhtan çıkan iki as-
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ker atları tutarken, onlar arabadan indiler, birlikte kurmay başkanı 
Mehmet Ali Binbaşının yanına gittiler. Orta boylu, zayıf, kır saçlı, 
gözlüktü binbaşı, onları bir süre misafir ederken, tümen komutanı-
nın müsait olduğu bir zamanı beklediler, haber gelince hep birlikte 
tümen komutanının makamına gittiler. 

Komutan, geniş bir odada, oymalı bir masanın arkasındaki geniş 
koltuğuna oturmuş, gözünde gözlüğü, bir şeyler okumakla meş-
guldü. Misafirlerini hoş karşıladı, ellerini sıktı, oturmalarını işaret 
etti. Kurmay Başkanı ile Arif Binbaşı, komutana en yakın koltuğa 
otururlarken teğmen, biraz uzakta kalan diğer bir sandalyeye otur-
du. Kurmay Başkanı, Teğmen Nâzım’ı tanıttı. Hikâyeyi hepsi duy-
dukları için, merakla baktı komutan, genç teğmene. 

“Geçmiş olsun evladım. Kırklareli tümen komutanı, senin hak-
kında güzel şeyler yazmış. Aynı başarıyı burada da göstermeni 
bekliyorum. Sık sık eğitimini denetlemeye geleceğim.” diye, cesaret 
verici sözler söyledi ve Kurmay Başkanı’na döndü;

“Başkan, bu genç teğmen sana emanet.”
“Başüstüne komutanım. Siz merak buyurmayın.” 
Bir süre sonra sohbet başka yönlere kaydı. Nâzım, ancak o za-

man etrafına bakacak bir fırsat bulabildi. Komutan, orta boylu, kır 
saçlı, çekik gözlü, kır sakallı, hafif göbekli biriydi ancak bakışların-
da sevgi mi var, şüphe mi anlaşılmıyordu. 

Komutanın geniş odası, seslerin dağılmasına neden oluyor, 
Nâzım, bazı konuşmaları anlayamıyordu ancak çetecilerden, çeteci-
lerin yaptıklarından, bahar aylarında yapılan takip faaliyetlerinden 
bahsettiklerini tahmin ediyordu. 

Bir süre sohbet ettikten sonra, komutandan müsaade istediler. 
Komutan, Arif Binbaşıya teşekkür etti, onların kapıya kadar gi-
dişlerini izledi. Sonra masasına, imzalanacak evraklara döndü. 
Binbaşılar ile teğmen, dışarı çıktılar, tekrar Kurmay Başkanı’nın 
odasına geldiler. Biraz oturdular, sohbet ettiler, birer kahve içtiler. 
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Arif Binbaşı, işleri olduğunu belirtti, müsaade istedi. Nâzım’a başa-
rılar diledi, arabasına bindi ve gitti. 

Kurmay Başkanı, teğmenin geleceğini bildiğinden, süvari birlik 
komutanına haber vermişti önceden. Biraz sonra süvari birlik ko-
mutanı da geldi, selam verip odaya girdi. Teğmen Nâzım’ın bun-
dan sonraki hayatında derin izler bırakacak olan uzun boylu, zayıf, 
atletik yapılı, ağırbaşlı genç bir yüzbaşıydı gelen. Yüz hatları keskin, 
uçları kırlaşmaya başlayan saçları hafif dalgalı ve geniş düz alınlıy-
dı. Hafif kalkık kaşları, kapkara gözleri, emretmeye alışmış, gergin 
ince dudakları, gülümsemesini gizliyordu. Ütülü mavi üniforması, 
ayakta dimdik duruşu, sol eli ile kavradığı eğri kılıcı, körüklü çiz-
melerinin parlaklığı hemen fark ediliyordu. Kurmay Başkanı ile el 
sıkışırlarken Nâzım, ayağa kalktı, kendini tanıttı. süvari birlik ko-
mutanı; “Yüreğimizi ağzımıza getirdin ama geçmiş olsun teğme-
nim. Aramıza hoş geldin. Bu arada, ben Yüzbaşı Akif.” diye elini 
uzattı. 

Kapkara iki göz ile koyu yeşil iki göz birbirlerini bulduğunda, 
gizlemeye çalıştıkları tebessümlerin ardında samimi, sevecen, as-
ker tarzı bir el sıkışması oldu. Kılıç tutar gibi teğmenin elini tutan 
yüzbaşının eli, aynı hararetle karşılık buldu. Nâzım, o an anladı, 
karşısındaki çakı gibi subayın, onu hem sevip hem de koruyacağını, 
örnek olacağını, yol göstereceğini. Akif Yüzbaşı da gönlüne göre bir 
subay bulduğunu; eğitim, atış, spor, bakım konularında gözünün 
arkada kalmayacağını anladı hemen. İçlerindeki duygular yavaş 
yavaş yüzlerine yansıdı her ikisinin de. Kurmay Başkanı ile birkaç 
dakikalık sohbetten sonra, birlikte çıktılar odadan, tümen karargâ-
hını dolaşmaya başladılar. Sıra ile şube müdürleri ile tanıştırdı genç 
teğmeni, Akif Yüzbaşı. İşleri bitince, kışlaya dönmek üzere karar-
gâhtan ayrıldılar, atların bağlandığı yere geldiler. Akif Yüzbaşı, ge-
lirken yanında simsiyah, yerinde duramayan genç bir tay getirmişti 
ki bundan sonra, Nâzım’ın ayrılmaz bir parçası hâline gelecekti. 
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Akif Yüzbaşı, genç tayın başını okşadı hafifçe ve Nâzım’a döndü; 
“Bu atın adı Sırma.” dedi yumuşak bir ses tonuyla, “Bundan sonra 
senin atın olacak. Cins bir atın tayıdır. Nasıl eğitirsen, öyle bir at 
olur.”

“Sağ olun komutanım.”
“Dikkat et, pek alışık değildir insanlara.”
Akif Yüzbaşı, bir hamlede kendi atına binerken Teğmen Nâzım, 

Sırma’ya yaklaştı, yavaşça boynunu okşadı, aynı anda huysuzlandı 
genç tay. Tekrar okşadı Nâzım, ancak tayın huysuzluğu geçmedi. 
Kulağına yaklaştı; “Sırma, benim adım Nâzım. Seninle iki dost gibi 
olacağız.” diye fısıldadı.

Genç tay, söylenenleri anlamış gibi hafifçe kıpırdandı, sağ aya-
ğını yere vurmaya başladı. Nâzım, bir eli ile atın yelesini, diğer eli 
ile eyerini tuttu ve bir sıçrayışta bindi ata. Daha atın eyerine yer-
leşemeden, at tepinmeye başladı. Nâzım, tehlikeyi çabuk fark etti, 
sol eli ile atın yelesini sıkı sıkıya kavradı, ayaklarını sıktı, kene gibi 
yapıştı ata. At kişnedi, olduğu yerde şaha kalktı, bir daha kişnedi, 
bir daha şaha kalktı. Birkaç kez tepindi, zıpladı, döndü, döndü, tek-
rar zıpladı, tekrar şaha kalktı, tekrar kişnedi. Sırmanın huysuzluğu, 
Akif Yüzbaşının atını da etkiledi, o da bir iki zıpladı, döndü, kişne-
di, ileri geri hareketler yaptı. Akif Yüzbaşı, bir yandan Nâzım’a ve 
altındaki ata bakıyor, diğer yandan da kendi atına sahip çıkmaya 
çalışıyordu. 

Atın kişnemeleri, tepinmeleri, karargâhta bir hareketlenmeye 
neden oldu. Sesleri duyan bütün personel, pencerelere koşuştular 
merakla, biraz da acıyarak genç Teğmeni ve atı izlemeye başladılar. 
Her biri, genç teğmenin düşmesinden ve kolunu bacağını kırma-
sından endişe ediyordu. Aralarında “düşecek, düşmeyecek” diye 
bahis tutanlar bile oldu.

Sırma, Teğmen Nâzım’ı üzerinden atmak için, bildiği bütün 
numaraları denedi. Sonra burnundan alev saçarak yavaşladı, dur-
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du. Nâzım, atın boynunu okşamak, onu sakinleştirmek isterken, 
at yeniden başladı huysuzluğa. Kişnedi, zıpladı, döndü, çifte attı. 
Ne kadar tepindiyse, ne kadar sıçradıysa, ne kadar döndüyse, ne 
kadar şahlandıysa, ne kadar çifteler savurduysa da fayda etmedi. 
Bir türlü atamadı Nâzım’ı üstünden. Kan ter içinde kaldı. Yoruldu, 
yavaşladı, durdu. Ağzından köpükler çıkıyor, burnundan zor nefes 
alıyordu. Nâzım, tekrar atın boynunu okşarken, yuları hafifçe saldı. 
At, kafasını sinirle sağa sola salladı, garip sesler çıkarıp, sağ ayağını 
birkaç kez yere vurdu. Sonra yavaşça yürümeye başladı. 

Sonuç, karargâh personelinin beklediği gibi olmadı, teğmen, ilk 
sınavını başarı ile verdi. Nâzım’ın ata hâkim olması ile birlikte, tü-
men karargâhından bir alkış tufanı koptu. Genç teğmen önce şaşır-
dı, ne olduğunu anlamak için etrafına bakındı. Karargâh binasının 
pencerelerindeki insanları gördü; fesini çıkardı, kendisini alkışla-
yanlara salladı ve atının üzerinde dimdik durarak, gururla yol al-
maya başladı. 
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İkinci Bölüm

04 Haziran 1912, Saat 11.00
Tümen Süvari Birliği, Serez

Akif Yüzbaşı ile Teğmen Nâzım, on dakikalık at sürüşün-
den sonra, tümen karargâhından birkaç kilometre uzakta, 

yüksek kavak, kestane ve asırlık çınar ağaçları arasında güzel bir 
kışlada yer alan, tümen süvari birliğine geldiler. Yan tarafından kü-
çük bir derenin aktığı iki adet tek katlı bina ile üç adet tavlanın yer 
aldığı, her tarafı tertemiz, yemyeşil, bakımlı bir kışlaydı, geldikleri 
yer. Birlik karargâhının önüne gelip atlarından inerlerken, bir teğ-
men, koşarak yanlarına geldi, selam verdi, “Hoş geldiniz komuta-
nım.” dedi. Nâzım, bu sesi tanır gibi oldu ancak etrafına bakmakla 
meşgul olduğundan ilgilenmedi. Bir asker geldi, iki atı da dizgin-
lerinden tutarak aldı, götürdü. Nâzım, ancak o zaman yanlarındaki 
kişiyle göz göze geldi... Bakıştılar, gülüştüler. 

“Komutanım hoş geldin, seni gördüğüme çok sevindim.”
“Yüksel… Bu ne güzel sürpriz.” diye neşe ile seslendi Nâzım, 

sevinçle sarıldılar birbirlerine.
“Vallahi komutanım, geleceğinize sevindik, tren faciasını duy-

duk, çok üzüldük.”
Akif Yüzbaşı, onlara baktı bir süre ve “Siz nereden tanışıyorsu-

nuz?” diye sordu, hafifçe gülümseyerek.
“Okuldan.” diye cevap verdi Yüksel Teğmen. “Ben, ondan bir yıl 

sonra mezun oldum. Komutanım, en beğendiğimiz sporcu idi Harp 
Okulu’nda. Atışta da üstüne yoktu.”

“Şimdi gelin bakalım,” dedi Akif Yüzbaşı, yüzüne ciddi bir ifade 
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kondurarak, “biraz konuşalım, sonra Teğmen Nâzım’ı, arkadaşlar-
la tanıştıralım.”

Yüksel, Harp Okulu’ndan hatırladığı gibi neşeli, cıvıl cıvıl bir 
Karadeniz uşağıydı ve geçen zaman, neşesinden hiçbir şey alıp gö-
türmemişti. Harp Okulu’nda, “pentatlon” denen; engelli koşu, atış, 
yüzme gibi beş zorlu daldan oluşan yorucu bir spor yapıyordu ve 
okulda bu sporun en iyilerinden biriydi. Hele engellerden bir geçişi 
vardı ki Nâzım da okulun en iyi sporcularından olmasına rağmen, 
onunla boy ölçüşemezdi bu konularda. Nâzım daha çok, okulda 
yeni yaygınlaşmaya başlayan atış sporu ile ilgiliydi. Toplumsal 
olaylara karıştıkları gerekçesiyle, meşrutiyet ilanından önce, Harp 
Okulu’nda gerçek silahlarla eğitim yaptırılmazdı. Var olan silah-
ların da mekanizmaları sökülür, o şekilde verilirdi öğrencilere, 
Padişah Efendi’nin emriyle. Meşrutiyet ilanından hemen sonra, 
gerçek silahlar gelmişti okula ve her biri, birer çocuk gibi sevin-
mişlerdi. İşte o sırada, okulda bir de atış takımı kurulmuş, Nâzım 
o takıma katılmış, kısa sürede tabanca ve tüfekle atış konusunda, 
okulun en iyisi hâline gelmişti yetenekleri ile.

Yüksel’in; uzun boyu, yapılı vücudu ve geniş omuzları ile sporla 
uğraştığı her hâlinden belliydi. Okuldayken de sanki engel geçiyor-
muş gibi hareketler yapardı yürürken ve âdeta, ayaklarının üze-
rinde yaylanarak yürürdü. Bu hâli ile sanki seke seke yürüyormuş 
gibi gelirdi insanlara. İş yaptığı zamanlar hariç, sürekli gülen yüzü, 
şakacılığı, kumral dalgalı saçları, açık mavi gözleri ile sanki eskiden 
beri tanıyormuş havası yaratırdı karşısındakinde. Burnundaki hafif 
kemer olmasa, konuşması ara sıra kayıvermese, Karadenizli olduğu 
anlaşılmazdı aslında.

İçeri girdiler, kısa bir sohbetle birer bardak çay içtiler; oymalı eski 
bir masa, etrafında iki eski koltuk, yan tarafta iki sandalye ile porta-
tif küçük bir masanın bulunduğu, duvarlarında hiçbir şey olmayan, 
sade döşenmiş odada. Akif Yüzbaşı da odanın sadeliği gibi sade 
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yapılı, az konuşan, sohbete pek karışmayan biriydi. Kendisi pek söz 
almadı sohbette, iki gencin hatıralarını tazelemelerini ilgi ile izledi. 
İki genç subayın iyi anlaşmaları, birliğin eğitim, atış, spor konula-
rında iyi bir iş birliği yapacakları anlamına gelirdi ki Nâzım’dan ön-
ceki üsteğmenin iç huzursuzlukları ve uyumsuzluğu, birliğe yansı-
masın diye ne sıkıntılar çektiğini unutmamıştı henüz.

Gergin dudakları ona, gülümsüyor gibi bir hava veriyordu an-
cak, kaşlarının sürekli çatık olması ve iki kaş arasında yukarı doğru 
derinleşmeye başlayan iz, onun kızgın mı mutlu mu olduğunun an-
laşılmasına engel oluyordu. Yüz hatlarının giderek keskinleşmeye 
başladığı, yanaklarının hafifçe çöktüğü, göz kenarlarında ve alnın-
da derin olmayan izlerin belirdiği görülüyordu, dikkatle bakılınca. 
İki genç teğmen, hoş bir sohbete dalınca, o da geçmiş yıllarına daldı 
gitti, bir an için.

Yüz hatlarının sürekli gergin olması, yetişme tarzından çok genç-
lik, hatta çocukluk yıllarından beri çektiği sıkıntıların bir yansıması 
gibiydi. Çanakkale’nin Çan kasabasında yaşayan sade bir köylünün 
iki oğlundan küçük olanı idi. Bir de ablası vardı, küçük yaşta evle-
nip çoluğa çocuğa karışan. Kendini bildi bileli iki odalı bir evde ya-
şardı anası babası ve zar zor geçinirlerdi, her Osmanlı köylüsü gibi. 
Evlerine pek de uzak olmayan iki tarla, evin arka tarafında bir mey-
ve bahçesi, bir inek, bir yaşlı at bir de evin yaşlı köpeği Karabaş’ı 
hatırlıyordu. Bütün zenginlikleri bunlardı anasıyla babasının. 

Bugüne kadarki askerlik hayatı ise, her genç subayın nasıl geçi-
yorsa, öylesine sıkıntılı, öylesine yorgun, öylesine yokluklar içinde 
geçmişti. Askerlerin hâli perişan, okuma yazma bilen neredeyse 
yok denecek kadar az, alaylı denen çavuşlar ile subayların çoğu, 
eğitimden anlamaz, üstelik mektepli dedikleri Harp Okulu mezun-
larına karşı biraz da kindar idiler her nedense. Emir dinlemezler, 
eğitim yaptırmazlar, eğitim yapılmasına karşı çıkarlar, sabahtan ak-
şama kadar eğitim alanında bir ağacın altına oturur, saz çalar, şarkı 



söylerler, vakit doldururlardı. Ne yazık ki onların bu davranışları, 
cahil Anadolu çocuklarının da hoşuna gidiyor, genç teğmenlere, 
akla hayale gelmedik engeller çıkarıyorlardı eğitim alanında. Ve o 
kahraman genç teğmenler, komutanlarından hiçbir destek görme-
den bu engelleri aşmak, askerlerin güvenini kazanmak ve birliğini 
savaşa hazırlamak için çırpınıp duruyorlardı.

Bu genç yaşına rağmen, memleketin dolaşmadığı köşesi kalma-
mıştı, dense yeri idi. Erzurum’da topçu alayında başlayan asker-
lik serüveni, Diyarbakır’da devam etmiş, oradan Musul’a, sonra 
Edirne’ye ve nihayet ittihatçıların iktidardan düşmesi üzerine, iki 
yıl önce Rumeli’ye, Serez’e gelmişlerdi. Gerçi, ittihatçılar iktidarda 
iken de öyle kayrıldığı, kollandığı olmamıştı hiç ancak yeni hükü-
met, ittihatçı bildiği herkesi bir yerlere sürmüştü, kısa süre içinde. 
Hatta pek çoğu tutuklanmış, emekli edilmiş, sürgüne gönderilmiş, 
kürek cezasına bile çarptırılmışlardı. O arkadaşlarına göre yine de 
şanslı sayıyordu kendini.

Kapının çalınması ile düşüncelerinden sıyrıldı Akif Yüzbaşı. İki 
genç teğmen, sohbeti kestiler, kapıya baktılar. Kapıda uzun boylu, 
yapılı, bir o kadar da güler yüzlü bir başçavuş vardı, selam verdi, 
“Birlik hazır komutanım.” dedi, kalın bir sesle. 

Yüksel Teğmen hemen koştu, birliğin başına geçti. Akif Yüzbaşı 
ile Teğmen Nâzım gelinceye kadar, askerleri şöyle bir kontrol etti, 
birliği Akif Yüzbaşıya takdim etti. Akif Yüzbaşı, sözü fazla uzat-
madan, Teğmen Nâzım’ı birliğe tanıttı, onun hakkında güzel sözler 
söyledi. Bu esnada Nâzım, sol arka tarafta bekliyor, birliği ve yeni 
çalışma arkadaşlarını gözlüyordu. Kırklareli’de karşılaştığı süvari 
bölüğü ile hiç ilgisi yoktu, karşısında duran askerlerin. Herkesin 
kılığı kıyafeti temiz, duruşu dik, bakışları sertti. Belli ki eğitimli bir 
birliğe gelmişti, bu yüzden sevinci, tarif edilemez boyutlara ulaştı. 
Birinci takımın başında; biraz önce Akif Yüzbaşının odasına gelen 
iri yapılı başçavuş, ikinci takımın başında Yüksel Teğmen, üçüncü 
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takımın başında uzun boylu, zayıf, kara kuru bir başçavuş, birlik 
karargâhının başında ise biraz kilolu sayılabilecek başka bir başça-
vuş vardı.

Akif Yüzbaşı, konuşmasını bitirdi, emir komutayı Yüksel 
Teğmene bıraktı, kendileri tekrar birlik komutanının odasına dön-
düler. Birliğin personel ve hayvan miktarı, silahların arıza durumu, 
yeme, yatma konusundaki imkânları ve problemleri gibi bazı konu-
larda sohbet ettiler. Daha doğrusu yüzbaşı anlattı, teğmen dinledi. 
Akif Yüzbaşı eğitimin, atışın, sporun nasıl yapılması gerektiği ko-
nusunda düşüncelerini açıkladı. Nâzım sadece, seferde kurulacak 
iki süvari takımının hazırlıklarının ne durumda olduğunu sordu. 
Seferde kurulacak takımlar için her türlü hazırlığın yapıldığını, at-
ları hariç her türlü ihtiyaçlarının depolandığını öğrenince sevindi. 

Nâzım’ı iki gün serbest bıraktı Akif Yüzbaşı, eğitime çıkarmadı. 
Yatıp kalkması için, Teğmen Yüksel’in yanında bir yer hazırlamış-
lardı. Odaya bir karyola daha koymuşlar, üzerine de yeni bir yatak 
atıp, temiz çarşaf, nevresim, yastık kılıfı takmışlardı. Şahsi malze-
melerini ve kitaplarını koyması için de bir dolap ayarlamışlardı. 

Akşam yemeğini Yüksel’le birlikte, erlerin yemekhanesinde ye-
diler. Askerler böylece Nâzım Teğmeni yakından görme, o keskin 
zekâları ile inceleme fırsatı buldular, kendi aralarında değerlendir-
meler yaptılar. Kimisi çok beğenmişti, kimisi pısırık biri olmakla 
suçlamıştı daha tanımadan. Nâzım da yemek boyunca erleri izle-
di, hepsi babayiğit adamlardı, görünüşlerine bakılırsa. Çoğunun 
hâllerinden, kendisi gibi köylü çocukları oldukları anlaşılıyordu. 
Utangaç ve saygılıydılar, Nâzım kiminle göz göze gelse, o kişi ye-
mek yemeyi hemen bırakıyor, gözleri gülerken utanıp, önüne bakı-
yordu. Yemekten sonra birkaç askerle ayaküstü sohbet ettiler, her 
Anadolu insanı gibi, askerler de hâllerinden asla şikâyet etmiyor-
lardı.

Vakit geçti, yatma yerine gittiler, soyunup yataklarına uzandılar 
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ses çıkarmadan. Yüksel, dışarıdaki ışıkları seyrediyor gibiydi ancak 
düşünceleri çok uzaklarda; dağlar, denizler arkasındaydı sanki.

“Komutanım be,” dedi, yorgun bir sesle, “yok mu şöyle evlilik 
falan, ufukta?”

“Nerede bizde o şans?”
“Komutanım sen memleketten gelmiyor musun? Hanımanne 

hiç kız göstermedi mi sana?”
Âdet öyleydi, oğlan subay çıkar çıkmaz analar, tanıdıkları bi-

rilerinin kızlarını gözüne kestirir, onu yakından tanımaya çalışır, 
beğenirse oğluna teklif ederdi. Oğlan da kabul ederse birbirlerini 
görmeleri için uygun ortam hazırlanır, her ikisi de uygun bulursa 
kız isteme işleri konuşulurdu. 

“Göstermeye çalıştı ama kısmet olmadı.”
“Neden?”
“Olmadı işte.”
“Ben evleneceğim vallahi. Bu yaz izin aldığımda, doğru memle-

kete... Zaten annem, kızın annesi ile konuşmuş. Kız isteme, nişan, 
düğün, hepsi on beş, yirmi günde tamam olacak inşallah. Elinden 
tutacağım, alıp getireceğim.”

“Çok hızlısın. Tanıyor musun kızı?” 
“Akrabam olur Leman. Halamın kızı. Halam tam bir Osmanlı 

kadınıdır ha.”
 “Ne demek o?”
“Yani, boylu boslu, gözünü budaktan sakınmaz, lafını esirge-

mez... Vurdu mu oturtur derler ya, öyle işte. Leman da anası gibi 
boylu boslu, dünyalar güzeli...”

Yüksel, önce durdu, sonra daha fazla duramayıp devam etti:
“Bizim Terme Çayı kenarında çok eskiden, Amazon denen sa-

vaşçı kadınlar yaşarmış. O kadınların savaşçı ruhları bizim kadınla-
rımızda, kızlarımızda yaşıyor herhâlde. Bütün kadınlar, kızlar böy-
ledir. Kendilerine güvenirler, silah kullanmayı severler, kavgadan, 
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dövüşten kaçmazlar.”
“Yandın o zaman.”
“Yok, be komutanım, o anlamda değil. Bizde kocaya el kalkmaz, 

laf söylenmez.”
“Hadi, neyse, yanmıştın yoksa. Seni yengenin elinden zor alır-

dık.”
“Allah Allah, uzaktan öyle pısırık biri gibi mi görünüyorum aca-

ba?”
“Orasını göreceğiz Yüksel Efendi, göreceğiz...”
“Tamam, komutanım, göreceksin inşallah.”
Nâzım cevap vermedi. Sanki dünyanın yükünü taşımıştı sırtın-

da. Çok yorgundu, gözleri kapanıyordu, birkaç dakika sonra uyku-
ya dalarken, Yüksel bir şeyler anlatmaya devam ediyordu heyecan 
içinde.

*

Gülnihal

İki yıldır Kırklareli’de (Kırkkilise) görev yapıyordu Nâzım. 
Tayini Rumeli’ye, Serez’e çıkınca, birliği ile ilişiğini kesti. Son kez, 
annesini görmeye, İzmir’e geldi. Annesi ve teyzesi ile hasret gi-
derdi uzun uzun. Ertesi gün, mahalleden çocukluk arkadaşları ile 
Kordon’daki bir Rum kafesinde buluştular, sarıldılar birbirlerine. 
Yola yakın bir masaya oturdular, kahve söylediler, sohbet etmeye 
başladılar. Eski günlerden söz ettiler, şakalaştılar, gülüştüler uzun 
süre. Sohbet güzeldi, hava güzeldi, manzara güzeldi. Deniz kena-
rındaki yoldan ara sıra faytonlar, atlı arabalar geçiyor, çoğunluğu 
yabancı, tertemiz elbiseler giymiş insanlar, hanımlı beyli, akşam 
yürüyüşü yapıyorlardı sahilde. El ele tutuşanlar, kol kola girenler, 
gülerek bir şeyler anlatanlar, şemsiye ile güneşten korunmaya çalı-
şan bayanlar, güneşin batmasını sabırsızlıkla bekleyen âşıklar, te-
laşla evine gitmeye çalışan insanlar dolduruyordu kaldırımları. 



Nevzat Kutlu118

Konuşmaya ve sohbete daldıkları bir sırada Kordon’da bir telaş, 
bir koşuşturma başladı aniden. Gümrük tarafından gelen atlı ara-
balardan biri çılgınca koşuyor, at kişniyor, nal sesleri, evlere çarpıp 
yankılanıyordu. Aynı anda da arabadan kadın çığlıkları geliyordu. 
At bir şeyden ürkmüş, gemi azıya almış, koştukça koşuyor; gözleri 
korku ile büyümüş arabacı, atlara sahip çıkmaya çalışıyor, ne yapsa 
fayda etmiyordu. Yolda yürüyen ya da diğer kafelerde oturan bir-
kaç genç, yardım etmek ve arabayı durdurmak için yola atladılar. 
Gençlerin yol ortasına çıkması ve el kol işaretleri yapmaya başlama-
sı üzerine, at daha da ürktü. Bir anda yön değiştirip denize yöneldi. 
Herkesin korku dolu bakışları ve kadınların çığlıkları arasında ara-
ba, kaldırımı aştı. Arabacı son anda kendini yana atıp, denize düş-
mekten kurtuldu. İki at denize düşerken, arabanın tekerleri kaldı-
rıma takıldı, kurtuldu, araba şöyle bir havalandı, havada dengesini 
kaybetti, yan dönerek denize yuvarlandı. Canını son anda kurtaran 
arabacı dövünmeye, yardım dilemeye başladı: 

“Beylerim, ağalarım, arabada iki hanım var. Yardım edin! N’olur 
yardım edin, kurtarın! Allah aşkına!”

Herkes, korku dolu gözlerle olanları seyrederken, atın debelen-
meleri ile araba, bir süre su yüzünde kaldı ve ardından, içeriden 
yükselen çığlıklar içinde yavaş yavaş suya gömülmeye başladı. Her 
şey o kadar hızlı gelişmişti ki hiç kimse ne yapacağını bilememiş-
ti, telaş ve korkudan. O ana kadar hiç kesilmeyen kadın çığlıkları, 
daha da şiddetlendi arabada. Nâzım, hiç düşünmeden gömleğini, 
ayakkabısını çıkardı, yolu geçti, bir sıçrayışta suya atladı. Bir metre-
ye yakın suya gömülen arabaya kadar yüzdü, yarıya kadar batmış 
olan arabanın kapısını açtı, elini içeriye uzattı. Kolunu, bir elin tut-
tuğunu fark etti, o eli sıkıca kavradı, hızla çekti. Telaş ve korku için-
de bir kadın çıktı arabadan, öksürerek Nâzım’a sarıldı. Nâzım, önce 
kendinden uzaklaştırdı kadını, sonra kenara kadar getirdi. Sahilden 
uzanan iki güçlü kol, kadını tuttu, yukarı çekti. Kadın sahile çıkar 
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çıkmaz öksürmeye, bu arada kesik kesik bağırmaya başladı: 
“Kızım! Kızım! Arabada… Kurtarın... N’olur… Allah rızası için.”
Atın debelenmesi devam ediyordu ancak arabanın başı suyun 

dışında, gerisi suya gömülüydü. Nâzım, tekrar derin bir nefes aldı, 
suya dalıp arabanın açık kapısına kadar yüzdü. Yeniden kapıdan 
içeri uzattığı elini, bu sefer başka bir el kavradı. Nâzım, uzanan eli 
sıkıca tuttu, çekti; olmadı... Tekrar çekti, yine olmadı... Nâzım, bu-
lanık suda içeriye girmeye çalışırken, içeride nefesini güçlükle tut-
maya çalışan bir genç kız gördü. Nâzım’ın eline iki eli ile yapışmış, 
çırpınıyor, bir yerlerden kurtulmaya çalışıyordu. Nâzım, iki ayağını 
arabanın yan demirlerine dayadı, iki eliyle tuttuğu kızı bütün gücü 
ile çekti. Kızcağızın elbisesi yırtılarak, takıldığı yerden kurtuldu. 
İkisi birlikte suyun yüzüne çıktılar. Çıkar çıkmaz genç kız öksür-
meye başladı ancak sarılmadı Nâzım’a. Belli ki bu konularda eğitim 
almıştı. 

Nâzım, genç kızı kenara kadar getirdi, sahilde heyecanla bekle-
yenler ellerini uzattılar, genç kızı kollarından tutup yukarı çektiler. 
Herkes, genç kızı kurtarma telaşına düştü, her kafadan bir ses çıkı-
yor, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, bir türlü beceremiyorlar-
dı. O sırada koşarak biri geldi yanlarına, doktor olduğunu söyledi, 
etraftakileri biraz uzaklaştırdı. Yanındaki bir gençle birlikte genç 
kıza suni teneffüs yapmaya başladılar. Kızın annesi biraz kendine 
gelmiş, hıçkırıklarla ağlıyordu. 

Nâzım, kendisine uzanacak bir el bekledi ancak herkes, genç 
kız ile annesinin derdine düşmüştü, arkadaşları bile unutmuşlardı 
Nâzım’ı. Nâzım sağına soluna bakındı, az ileride, mavnaların bağ-
landığı bir demir gördü, o tarafa yöneldi. Biraz nefeslendi, uzanıp 
demir halkayı tuttu, bir sıçrayışta vücudunu yukarıya, Kordon’un 
sıcak taşlarına attı... Kalktı, kafeye doğru yürüdü, bir yandan da 
elbiselerini nasıl kurutacağını düşünüyordu. Oturduğu masada du-
ran gömleğini ve ayakkabısını aldı. Eskiden beri tanıdığı kel kafalı, 
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pos bıyıklı, göbekli kafe sahibi Yorgo Efendi, yanına geldi, göster-
diği cesaret için tebrik etti, sonra ona boş bir oda gösterdi. Kendi 
oğluna ait temiz bir pantolon, atlet, don ve çorap verdi. 

Nâzım, üstünü değiştirdi; ıslak elbiselerini, çamaşırlarını bir 
torbaya koydu. Yorgo Efendi’ye teşekkür etti, emanetleri ertesi 
gün getireceğini söyleyerek yola çıktı, bir fayton çevirip evi tarif 
etti. Fayton, yarım saat olmadan, evin bulunduğu yere gelmişti 
bile. Evden biraz uzakta indi arabadan, parayı ödeyip eve girdi. 
Yorgundu, vaktin nasıl geçtiğini anlamamıştı, üstelik güneş çoktan 
batmış, hava kararmıştı. Annesi mutfaktan seslendi:

“Hoş geldin oğlum. Yemek az sonra hazır olur.”
“Tamam anne.”
Odasına gitti, çamaşırlarını değiştirdi. Emanet pantolon ile iç 

çamaşırlarını torbaya koydu, ıslak olanları banyoya götürdü, ça-
maşır sepetine attı. Hiçbir şey olmamış gibi, annesinin yanına gitti. 
Annesinin yüzü güldü, oğlunu görünce. 

“Hayırdır oğlum, denize mi girdiniz?”
“Yoo, elimi yüzümü yıkadım, saçlarımı ıslattım. Terledim biraz.”
“Konak yokuşunu yürüyerek mi çıktın oğlum? E, tabii terlersin. 

Çamaşırlarını değiştireydin...”
“Değiştirdim anne.” 
Fatma Hanım gülümsedi, “Hadi sen sofraya geç, ben yemeği ge-

tiriyorum.”
Nâzım masanın başına geçerken, annesi gururla baktı ardından. 

Aynen dedesine benziyordu, dedesi gibi güçlü kuvvetli, cengâver, 
az konuşan biriydi. Yemek boyunca hiç durmadan konuştu annesi, 
lafı döndürüyor dolaştırıyor, evliliğe getiriyordu. 

“Uzak akrabalardan birinin kızını çok beğeniyorum oğlum.” 
dedi, yumuşak bir ses tonuyla, “Onları eve davet edeceğim. Sen de 
bir ara eve uğra, kızı bir gör. Bak, sen de beğeneceksin kızı. Çok gü-
zel, çok saygılı, çok hamarat bir kız. Üstelik liseyi bitiriyor bu sene. 
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Şu Amerikan Lisesi var ya, işte onu. Çok güzel İngilizce konuşuyor-
muş. Tam bir subay hanımı olacak inşallah.”

Nâzım ses etmedi, annesini üzmemek için. Annesi uzun süredir 
böyle bir sohbeti özlüyordu ancak konu evlenmeye gelince, Nâzım 
konuyu değiştiriyordu nedense. 

Aradan üç gün geçti. Öğleden sonra, Nâzım evde yokken, kapı-
da son derece güzel, çift atın çektiği yaylı bir araba durdu. Arabacı 
koştu, kapıyı açtı, kenara çekildi; aynı anda birbirine çok benzeyen, 
çok güzel iki hanım indi arabadan. Fatma Hanım, kadınlık merakı 
ile pencereye kadar gitti, gelenlere baktı. Tanımıyordu. Arabadan 
inen hanımlar, sağa sola bakındılar, ellerindeki küçük bir kâğıdı in-
celediler, doğruca Nâzımların evine yöneldiler. Çekingen çekingen 
kapıyı çaldılar. Herhâlde bir adres, bir isim soracaklardı. Gitti, kapı-
yı açtı Fatma Hanım; “Buyurun, kime baktınız?” diye sordu. 

Biraz yaşlıca olan, cevap verdi sakin bir sesle; “Nâzım Bey’e bak-
mıştık efendim. Siz annesi olmalısınız.”

“Evet. Annesiyim. Ne istemiştiniz?”
“İçeride konuşsak daha iyi olmaz mıydı?” diye sordu genç kız, 

hafifçe gülümseyerek. 
Maviye çalan bir örtünün hafifçe örttüğü kumral dalgalı saçları, 

geniş alnı, yay gibi kaşları, uzun kirpikleri, koyu yeşil gözleri, pem-
bemsi yanakları, hafif kalkık burnu, dolgun dudakları, yüzünden 
eksik olmayan gülümsemesi ile sanki bir peri masalından çıkıp gel-
miş gibiydi genç kız. Fatma Hanım, bir süre gözlerini alamadı genç 
kızdan. Sonra kendini toparladı, yana çekildi, buyur etti gelenleri. 
Hanımlar içeri girdiler, gösterilen koltuklara oturdular, etraflarına 
bakındılar, eşyalara göz gezdirdiler... Tek kişilik, oymalı, dört adet 
koltuk, bir uzun koltuk, iki sehpa... Duvarda; oymalı bir ayna, cam 
eşyaları koydukları oymalı ahşap bir dolap ve yerde, birkaç yüz yıl-
lık olduğu hemen belli olan bir Acem halısı seriliydi. 

Duvarın birinde, bir erkekle bir hanımın yer aldığı eski bir re-
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sim vardı. Bunun hemen altındaki sehpa üzerinde, resmî elbise giy-
miş, yakışıklı bir subay fotoğrafı duruyordu. Yan taraftaki duvarda 
ise; siyah kürk bir kalpak ile Kafkas savaşçılarının kullandığı, üze-
rindeki üç kurşun deliği hemen fark edilen bir fişeklik (çerkeska) 
bunların hemen altında da eğri bir kılıç ile eski bir tüfek asılıydı. 
Pencerelerde, yeni türemeye başlayan renkli, ince kumaşlardan ya-
pılmış perdeler vardı. 

“Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim adım Fatma.”
“Hoş gördük efendim. Benim adım Zeliha. Bu da kızım Gülnihal.” 
“Memnun oldum efendim.”
Genç kız, tatlı bir tebessüm ile bakıyordu Fatma Hanım’a. Zeliha 

Hanım biraz durdu ve nefeslendikten sonra konuştu: 
“Efendim, ziyaretimizin sebebi, oğlunuza teşekkür etmektir.”
“Hayırdır inşallah, ne için teşekkür edeceksiniz oğluma?”
“Ayol, haberiniz yok mu yoksa?”
Fatma Hanım, şaşkın şaşkın baktı misafirlerine. Zeliha Hanım 

devam etti, sakin bir sesle;
“Oğlunuz, üç gün önce kızımın ve benim hayatımı kurtardı. Size 

bahsetmiştir herhâlde.”
Fatma Hanım’ın dili damağı kurudu, heyecanını bastırması, 

kendisini toparlaması biraz zaman aldı;
“Bahsetti de sanki önemli bir şey değilmiş gibi...” 
Aslında hiç bahsetmemişti Nâzım. 
“Önemli olmaz olur mu Fatma Hanım? Bindiğimiz arabanın atı 

ürktü, gemi azıya aldı. Çılgınca koşarken, Kordon’da araba ile bir-
likte denize uçtuk. Boğulmak üzereydik. Allahtan oğlunuz yetişti 
de ikimizi de çekti aldı ölümün elinden.”

Fatma Hanım, küçük dilini yutacaktı; “Yani denize mi atladı?”
“Evet.” diye araya girdi genç kız, heyecanla, “Oğlunuz yetişti-

ğinde, görenlerin anlattığına göre araba üç dört metre kadar suya 
batmış. O yetişmeseydi, bugün cenazelerimiz defnediliyor olacak-
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tı.”
Zeliha Hanım, elini yumruk yapıp önündeki sehpaya vurdu üç 

kere, “Allah korudu...” diye söylendi. 
Nefesi daralır gibi oldu Fatma Hanım’ın. Üç, dört metre derinlik-

teki suya dalmak, iki kişiyi boğulmaktan kurtarmak… Kordon’da... 
O derin sularda... Midesi bulandı, başı dönmeye başladı. Genç kız 
fark etti, sağa sola bakındı, mutfağın yerini tahmin etti; koştu, çeş-
meden bir bardak su aldı geldi, ev sahibesine uzattı. Fatma Hanım 
suyu aldı, sonuna kadar içti. Biraz öylece bekleyip kendine geldi. 
Böyle heyecanlara dayanamıyordu artık. Zeliha Hanım devam etti:

“Ne kadar teşekkür etsek azdır Nâzım Bey’e. Onun sayesinde 
bugün hayattayız.” 

“Oğlum evde değil. Olsaydı, teşekküre gerek olmadığını söyler-
di.”

Fatma Hanım nefeslendi tekrar. Kalbi yavaş yavaş düzene gir-
meye başlamıştı. Sakin bir sesle sordu: “Peki, adresimizi kimden 
aldınız?”

“Bizim arabacı, oğlunuzun suya atladığını ve kızımla beni kur-
tardığını görmüş. Ertesi gün gitti, sordu soruşturdu. Bir kafede 
oturuyorlarmış o gün. Kafe sahibi, oğlunuzu tanıyormuş. İsmini 
ve Eşrefpaşa’da oturduğunuzu söylemiş. Buraya gelince, mahalle-
liden evinizi öğrenmiş. Anladığımız kadarıyla, oğlunuz sevilen bir 
kişiymiş buralarda. Adresinizi bulmak zor olmamış.”

“Böyle çılgın bir teğmen her yerde bulunmuyor tabii...” diye mı-
rıldandı Fatma Hanım.

Zeliha Hanım anlamadı; “Bir şey mi dediniz?”
“Yok, önemli değil, dedim. Oğluma; geldiğinizi ve teşekkür etti-

ğinizi mutlaka söylerim. Madem geldiniz, birer kahve içelim. Nasıl 
olsun kahveniz?”

“Orta olsun lütfen.”
Genç kız ayağa fırladı, Fatma Hanım’ı takip etti, ardından mut-
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fağa girince seslendi:
“Ben hazırlarım kahvelerinizi. Siz dinlenin lütfen.”
Fatma Hanım’ın hoşuna gitti bu yakınlık. Ses etmedi. Kahvenin, 

şekerin, cezvenin ve fincanların yerini gösterdi, Zeliha Hanım’ın 
yanına döndü. Zeliha Hanım, duvardaki resme bakıyordu. Fatma 
Hanım izah etti.

“Benim bey. Yeni evlendiğimiz zaman. Sehpadaki de oğlum 
Nâzım.”

“Allah bağışlasın. Hem çok yakışıklı hem de çok cesur maşallah. 
Subay galiba.”

“Evet. Bu yıl üsteğmen olacak inşallah.” 
Zeliha Hanım, soru dolu gözlerle Fatma Hanım’a bakınca, gü-

lümsedi Fatma Hanım; 
“Benim bulduklarımı beğenmiyor.”
“Hayırlısı olur inşallah. Allah gönlünüze göre versin.”
“Sağ olun Zeliha Hanım.” 
Bu sırada, kahve fincanlarını getirdi genç kız, iki fincan kahve 

hazırlamıştı. Fincanları ve su dolu bardakları koltukların arasın-
daki sehpaya koydu, geçti kendi koltuğuna oturdu. Göz ucu ile 
sehpadaki fotoğrafa bakıyordu. Kahvelerini içtiler, sohbet ettiler. 
Zeliha Hanımlar, 93 Harbi’nde (1877-78 Osmanlı-Rus Harbi) bin-
bir zorlukla Bulgaristan’dan göçüp gelmişlerdi. Bir süre İstanbul’da 
oturmuşlar, sonra ailece İzmir’e yerleşmişlerdi. Karşıyaka’da müs-
takil, çiftlik tarzı evleri vardı. Kocası zeytinyağı işleri ile uğraşıyor-
du. Bugünlerde Avrupa’daydı. Gülnihal, ailenin tek evladı idi ve 
Paris’te ziraat mektebinde okuyordu. Şimdi tatildeydi. Ay sonun-
da, tekrar Paris’e dönecekti. 

Zeliha Hanım, duvardaki kürk kalpağı, fişekliği, kılıcı ve eski tü-
feği sordu. Fatma Hanım da aile hikâyesini anlattı: 

“Ailemiz aslında Dağıstan Türklerindendir. Dedem, Kafkas 
Kartalı Şeyh Şamil’in komutanlarından biriymiş. Yüz atlı ile dola-
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şırmış her daim. Kafkas dağlarında yıllarca savaşmışlar Ruslarla. 
Ne zaman ki Şeyh Şamil esir düşmüş, memleket işgale uğramış, o 
zaman hayatları zindan olmuş. Ruslar rahat vermemişler dedem-
lere. Dağ, tepe dememişler, gece gündüz dememişler, peşine düş-
müşler, her yerde izini sürmüşler. Dedem, kardeşlerini, çocuklarını 
ve kendisi ile birlikte olan birkaç arkadaşını yanına almış, bir gece 
ansızın yola çıkmış. Önce Azerbaycan’a, Hakenti’ne göçmüşler. İki 
yıl sonra Ruslar izini tekrar bulunca, yola düşüp Kars’a gelmişler. 
93 Harbi gelip çatınca, oralarda da barınamamışlar, batıya doğru 
göçe devam etmişler. Ninem, bu zorlu yolculuğa dayanamamış, 
yolda vefat etmiş. Dedem, babam, amcalarım, yanındakiler, oradan 
oraya göçerek İzmir’e kadar gelmişler.” 

“Şu, fişekliğin üzerindeki delikler, kurşun izi değil mi?”
“Rahmetli dedem, kim bilir kaç kere vurulmuş, düşmüş. Her se-

ferinde de dimdik ayağa kalkmış, savaşa devam etmiş... O delikler 
de kahpe düşmandan birer hatıra işte.”

Kız, sohbete katılmadı, kendisine sorulan sorulara nazik ve kısa 
cevaplar verdi. Sohbet uzadı. Yaklaşık iki saat kadar oturdu misafir-
ler. Zeliha Hanım, sohbeti biraz da bilerek uzatıyordu. Nâzım gel-
sin, tanışsınlar, teşekkür etsinler istiyordu. Ancak gelmedi Nâzım. 
Daha fazla oturmak da istemediler. Kalktılar, tekrar teşekkür ettiler 
ve bir kâğıda, ev adreslerini yazdılar.

“Mutlaka bekliyoruz.” dedi Zeliha Hanım. 
Fatma Hanım’dan, iadeiziyaret konusunda söz aldılar. 

Vedalaştılar, arabalarına bindiler, gittiler. 
Akşam olup yemek masasının etrafına oturduklarında, yemeğin 

en lezzetli yerinde, oğluna anlattı olanları Fatma Hanım. Nâzım sa-
dece dinledi, ses çıkarmadı, hatta ilgilenmedi bile. Annesi birkaç 
gün sonra iadeiziyaret yapmak istediğini söyledi, bu konuda söz 
verdiğini hatırlattı. Nâzım, bir iyilik yapmış, denize atmıştı. Bu ko-
nunun daha fazla uzamasını istemiyordu. Hele hele, içinde genç 
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kızın olduğu bir hikâyeyi, duymak bile istemiyordu. Annesi, kızı 
beğendiğini ısrarla söyledi ise de Nâzım’ın inadını kıramadı. Bu 
konuyu kaç kere görüşmüşlerdi. Nâzım, uzaklara gidecekti, arka-
sında bir nişanlı, bir eş bırakmak istemiyordu. Annesi ısrar edince, 
dayanamadı Nâzım, “Anne, sen gitmek istiyorsan, yanına teyzemi 
al, git... Ben gelmiyorum.” dedi.

Gidip de insanlara, “Ben sizin hayatınızı kurtardım, bana minnet 
duyun.” dercesine misafir mi olacaktı? Olur muydu öyle şey, kos-
koca teğmene yakışır mıydı?

İki gün sonra, öğle sıcağı kaybolunca, bir faytona bindiler, anne-
si ile Esma Teyze’si... Esma Teyze’si, annesinden dört yaş küçüktü 
ve iki kardeş arasında dağlar kadar fark vardı, görünüş itibarıyla. 
Yüzleri, davranışları benzerdi birbirine elbet ama teyzesi daha kısa 
boylu, daha tombulca, yanakları al al ve çenesinin altında bir avuç 
gıdısı vardı. Annesinin aksine kahkaha atmayı sever, gülerken yü-
zünde çiçekler açardı sanki. Nâzım, bazen annesiyle teyzesinin kar-
deş olup olmadıklarını düşünürdü ancak son yıllarda, giderek daha 
fazla annesine benzemeye başlamıştı teyzesi. Konuşurken seçtikleri 
sözcükler, korku ve hayret hâlindeki çığlıkları, şaşırıp kaldıkların-
da ağızlarının kuruması, inatçılıkları, ısrarcı oluşları bile aynı olma-
ya başlamıştı iki kardeşin. Teyzesi, saçlarını arkadan topuz yapar, 
başına, saçlarını örten ince, işlemeli bir yazma atardı. Annesi daha 
sade giyinir, başına her zaman koyu renk bir başörtüsü bağlar, sıcak 
yaz aylarında bile kısa kolu elbise giydiği görülmezdi. Babasından 
kalan maaş ile zaten ancak geçinebildiğinden, moda nedir, eskiden 
beri bilmezdi annesi. Esma’nın kocası Safi Efendi ise, Üçkuyular’da 
bakkal dükkânı işletiyordu. İki katlı, bahçeli, güzel bir evde otu-
ruyorlardı. Hatta mahalledeki Rum gençlerine sattığı içki sayesin-
de, kazançları fena da sayılmazdı. Her zaman neşeli, ortama çabuk 
uyum sağlayan biriydi Safi Efendi. Yine de Nâzım üzerinde olum-
suz bir intiba bırakmıştı nedense ve Nâzım, “enişte” dediği Safi 
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Efendi’yi her zaman kaypak, güvenilmez, içten pazarlıklı olarak 
görürdü, fıldır fıldır dönen gözleri ile.

Fatma Hanım, adresi faytoncuya verdi. Faytoncu, eline tutuş-
turulan kâğıda baktı. Sakalını sıvazladı, başını salladı ve kırbacını 
şaklattı, gözlerini Karşıyaka istikametine dikerek. Bir sürü birbi-
rinden güzel, iki katlı, bahçeli evlerin bulunduğu, zengin Rum ve 
Müslüman ailelerin yaşadığı o sokakları iyi bilirdi. Hiç durmadan, 
yarım saatten fazla yol gittiler. Körfezi dolaştılar, Karşıyaka’nın 
düzgün, birbirinden güzel zakkum ve palmiye ağaçları ile çevrili 
Arnavut kaldırımlı yollarına girdiler. Beyazı, kırmızısı, pembesi, 
kadifelisi ve her türlüsü vardı zakkumun. Fayton, takır tukur sesler 
çıkarıyor, ancak sallanmıyordu bile. İki hanım hayranlıkla, etraftaki 
güzel evleri, evlerin renk renk çiçeklerle süslü bahçelerini seyredi-
yorlardı. Evlerin her biri, bir diğerinden güzeldi. Faytoncu, bir sürü 
yoldan geçtikten sonra, bir bahçe duvarının önünde durdu, geriye 
döndü; “Geldik hanımlar, burasıdır.” diye seslendi.

İki kardeş indiler faytondan, kocaman avlu kapısına yaklaştılar, 
Fatma Hanım, büyük pirinç tokmağı birkaç kere vurdu. Kapı tok-
mağını vurdukça, kapıdan tok sesler çıktı. Ardından iki köpek, aynı 
anda havlamaya başladılar avluda. Köpek havlamaları sürerken, 
bir süre beklediler, biraz sonra içeriden ayak sesleri geldi. Beyaz 
önlüklü, sarışın bir bayan, kapı üzerindeki küçük bir bölmenin ka-
pağını açtı, ne istediklerini sordu. Fatma Hanım kendisini tanıtınca, 
kapının bir kanadı açıldı, içeriye girdiler.

Avlu kapısının hemen dibinden başlayan, on beş, yirmi metre 
kadar uzanan, üzeri pembe ve beyaz güllerle örtülü bir koridorun 
sonunda iki katlı, büyükçe bir ev ile geniş bir bahçe vardı. Bahçede 
rengârenk yüzlerce çiçek, kırmızı, beyaz ve sarı güller, renk renk 
ortancalar hemen dikkati çekiyordu. Arka taraflarda birkaç tane 
erik, kiraz, kayısı, karadut ağaçları ile üzüm asmaları görülüyordu. 
Bahçenin sağ tarafında yapılmış kulübenin yanında bağlı iki koca-



Nevzat Kutlu128

man kurt köpeği, bir süre daha hırladılar ve hizmetçinin kızması ile 
seslerini kesip, oldukları yere oturdular. 

Hizmetçi önde, iki kardeş arkada, evin kapısına geldiler. Ev sa-
hibesi Zeliha Hanım, kapıda göründü, güler yüzle karşıladı gelen-
leri, ellerini sıktı, sarıldı, âdeta bir saray yavrusu gibi döşenmiş olan 
evin içine buyur etti. Koltuklar muhtemelen İtalyan, perdeler Hint 
kumaşı, halılar İran halısı olmalıydı. Avizeler, Bohemya kristali gibi 
pırıl pırıl parlıyordu. Fatma Hanım’la Esma, çekinerek birer koltu-
ğa oturdular. 

Zeliha Hanım, tekrar, “Hoş geldiniz.” dedi, biraz havadan su-
dan konuştular. Ev sahibesi, misafirperverliği, cana yakınlığı ve 
konuşkanlığı ile misafirlerinin tedirginliklerini atmalarını sağladı. 
Nâzım’ın yaptığı fedakârlık ve yardım için, tekrar tekrar teşekkür 
etti. Bu arada evin hizmetçisi geldi, bir kenarda bekledi, Zeliha 
Hanım, konuşmasını bitirince, ne içeceklerini sordu. Fatma Hanım 
da kardeşi de çay rica ettiler. Zeliha Hanım da çay istedi. Hizmetçi 
salondan çıkarken, merdivenlerden; Fatma Hanım’ın daha önce gö-
rüp hayran olduğu, evin güzel kızı inmeye başladı. Bir kuğu gibi 
süzülerek, salına salına iniyordu. Her adım atışında etekleri ve ar-
kaya topuz yapılmış saçlarının üzerindeki ipek şal, rüzgâra kapıl-
mış gibi hafifçe dalgalanıyordu. Pembe yanakları, yosun yeşili göz-
leri, gülümseyişi, bembeyaz dişleri; üzerindeki el işlemeli elbisesi 
ile bir masal kızı gibiydi. 

Merdivenden inen genç kız, Fatma Hanım’ın yanına geldi, elini 
öptü, “Hoş geldiniz.” dedi. Esma’nın da elini öptükten sonra, bir 
koltuğa geçip oturdu. Konu döndü dolaştı, o günkü kazaya geldi. 
Kaza anını, orada bulunanlardan dinlemişlerdi. Duyduklarını anla-
tırlarken, bir roman kahramanından bahseder gibi bahsediyorlardı 
Nâzım’dan.

Yaklaşık bir buçuk saat oturdular. Çaylar içildi, çayla birlikte ge-
len pasta ve börekler yendi. Ardından, buz gibi erik suyu ikramı 
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yapıldı. Sohbet edildi. Söz, 93 Harbi’ne, Bulgaristan’a, göç yıllarına 
geldi. Zeliha Hanım, daha çocuktu o göç yıllarında. Rahmetli babası, 
ağabeyi ve ablası ile bir kağnı sırtında düşmüşlerdi yola. Çok sıkıntı 
çekmişlerdi, kaç kere yolları kesilmiş, ellerinde avuçlarında ne var-
sa el konmuştu. Canlarını İstanbul’a zor atmışlardı. Ağabeyi, zorlu 
yol koşullarına dayanamamış, hastalanmış, İstanbul’a geldikten bir 
süre sonra hayatını kaybetmişti. İstanbul o yıllarda, Rumeli’den ko-
pup gelen binlerce göçmenin sığınak yeri idi. Her köşe başında, her 
meydanda göçmen çadırları vardı. Bir süre orada burada, kenarda 
köşede yaşamışlar, sonunda bir akrabalarının yanına sığınmışlardı. 
Bir yıl sonra ailecek İzmir’e göç etmişler, kenar mahallelerden birin-
de ev tutmuşlardı. Babası, ölünceye kadar zeytin tarlalarında, tütün 
işinde, inşaatta, nerede iş buldu ise çalışmıştı. 

Bir gün, İzmir’in hâli vakti yerinde bir ailesi ile tanışmışlar, on-
dan sonra hayatları değişmişti. Bu aile, zeytin ve zeytinyağı ticareti 
ile uğraşıyordu. Karşıyaka’nın Çiğli köyünden Menemen’e kadar 
yüzlerce dönüm arazileri, bu arazi üzerinde, sayılamayacak kadar 
çok zeytin ağaçları vardı. Ayrıca, Menemen’de yaşlı bir Rum’dan, 
zeytinyağı işleyen kocaman bir değirmen satın almışlardı. İşte o 
zengin aile, Zeliha Hanım’a talip olmuş, kısa sürede nişan, düğün 
işlerini halletmişler, yeni bir hayata başlamışlardı. Yeni hayata alış-
mak o kadar zor olmamıştı ancak Zeliha Hanım, yaşadığı zorlu 
günleri hiç unutmamıştı. Bu yüzden, insanlar arasında zengin fakir 
ayrımı yapmazdı...

Vakit hoş ve çabuk geçti. Sohbet güzeldi. Zaman ilerledi, gün 
akşama döndü. Fatma Hanım, kardeşine baktı, başıyla “kalkalım” 
diye işaret etti, ardından bir fırsatını bulup, sözü tamamladı. Ev 
sahiplerine, nezaketleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti-
ler. Artık gitme vaktiydi. Birlikte kalktılar. Fatma Hanım’la Zeliha 
Hanım önden çıkarken, Esma geride Gülnihal ile kaldı. Yan yana, 
bahçe kapısına kadar olan yolda sohbet ederek yürüdüler. Gülnihal, 
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bir fırsatını yakaladı; “Yarın güneş batarken, ben o kafeye çay içme-
ye gideceğim.” dedi. 

Esma, söyleneni de anladı, ne amaçla söylendiğini de... Kapıya 
vardılar, el sıkışıp vedalaştılar. Tekrar görüşmek üzere sözleşti-
ler. Fatma Hanım’la kardeşi, kapıda bekleyen faytona bindiler, 
Eşrefpaşa yolunu tuttular. Bir süre konuşmadılar. Bir süre sonra 
Fatma Hanım, kardeşine sordu:

“Nasıl buldun kızı?” 
Esma, kızı çok beğenmişti. 
“Kız çok güzel, terbiyeli, ağırbaşlı, oturmasını, kalkmasını, söy-

lediğini bilen bir kız. Nâzım’a yakışır. Ancak sen de gördün. Çok 
zenginler.”

“Eee?”
“Bu adamlar, kızlarını kendi dengi insanlara vermek isterler. 

Hem kız daha okuyor. Bir yıl daha okuyacakmış Paris’te. Okulu bi-
tirdi mi havası bir başka olur. Kocasına hanımlık yapacağına, evde 
patron olur mazallah.”

“O da var. Zaten Nâzım da bu kızla ilgilenmedi pek.”
“O zaman en iyisi, bu işten Nâzım’a hiç bahsetmeyelim.”
“Evet, evet... En iyisi öyle yapalım.”
Esma, Gülnihal’in, “kafede olacağım” sözünü, söylemedi abla-

sına. Ablasının da o kızı çok beğendiğini biliyordu. Nâzım’ı oğlu 
kadar severdi. Onun da bir oğlu olmuştu evliliğinin ikinci yılında, 
ancak yaşamamıştı. Allah, verdiği gibi geri almıştı oğlunu. Bu acıyı 
yıllar yılı unutamadı ve o zamandan sonra çocuk sahibi olmak iste-
medi, Nâzım’ı kendi oğlu yerine koydu. Nâzım’a, kendi bildikleri, 
tanıdıkları bir ailenin kızını almalıydılar. Uzaktan akraba bir komşu 
kızı vardı. Kızı Amerikan Koleji’nde okuttuklarına göre durumları 
da fena sayılmazdı. Fatma Hanım’ın, oğluna, “gör” dediği kız da 
oydu zaten. 

Akşam Nâzım eve geldiğinde, teyzesi hâlâ evdeydi. Nâzım, 
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teyzesinin elini öptü, teyzesi de ona sarıldı; yanaklarından öptü, 
bağrına bastı. Birlikte oturdular, sohbet ettiler, yemek yediler an-
cak Zeliha Hanımlara gittiklerinden hiç bahsetmediler. Nâzım da 
merak etmiyordu zaten. Teyzesi, ertesi akşam onları, evine yemeğe 
davet etti. Nâzım’ın sevdiği yemekleri hazırlayacak, yanına da en 
sevdiği tatlıyı yapacaktı. Mutlaka beklediğini söyledi. Nâzım, ertesi 
akşam arkadaşları ile buluşmaya söz verdiğini, ama bir sonraki gün 
gelebileceklerini belirtti. Sözleştiler, teyzesi faytona bindi, evine git-
ti. Mutluydu. Mutluluğu, yüzünden okunuyordu. 

*

İlk Aşk

Ertesi akşam, güneş batmak üzere iken, Nâzım’la arkadaşları 
yine Yorgo Efendi’nin kafesinde buluştular. Kafenin ön tarafında, 
yola yakın bir masaya oturdular. Güneş ufukta kaybolurken, hafif-
çe esen imbat, saçlarını, iyot kokulu rüzgârlarla dalgalandırıyordu. 
Gün, sıcaklığını akşam serinliğine devrederken kafenin önünde, iki 
siyah atın çektiği güzel bir yaylı araba durdu, kafedekilerin hayran-
lık dolu bakışları arasında. Nâzım da diğerleri gibi döndü baktı, ge-
len arabaya. Atlar, başlarını dimdik yukarı kaldırmış, bir ayaklarını 
kaldırım taşına vurarak asaletlerini belli ederken arabacı, oturduğu 
yerden indi ve koşarak arabanın kapısını açtı. Arkadan vuran güneş 
ışığında bir kuğu gibi süzülerek, salına salına, bulutlar arasından çı-
kar gibi, bir genç kız inmeye başladı arabadan. Başında, saçlarının 
yarısını ancak örten ve rüzgârda hafifçe dalgalanan beyaz işlemeli 
ipek örtüsü; kumral saçları, pembe yanakları, kıvrık burnu, kenar-
larına hafif bir tebessüm yerleşmiş pembe rujlu dolgun dudakları 
ile Nâzım’ın yılar yılı hayalini kurduğu peri kızı gibiydi. Üzerinde, 
çok iyi bir terzinin elinden çıktığı belli olan mavi puantiyeli beyaz 
bir elbise, ellerinde beyaz eldiven; belinde de beyaza çalan, beli-
nin inceliğini iyice ortaya çıkaran, kuşak şeklinde bir kemer vardı. 
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Bütün gözler genç kıza dönüktü ve kafedeki herkes, büyülenmiş 
gibi, gözlerini ayıramıyorlardı genç kızdan. 

Genç kız, herkesin kendisini izlediğinin farkında olarak, sakin 
adımlarla; kendisine ayrı bir güzellik katan yüzündeki hafif tebes-
sümü gizlemeden, Yorgo Efendi’ye doğru yürüdü. Selamlaştılar, 
bir şeyler konuştular. Yorgo Efendi, Nâzım ile arkadaşlarının otur-
duğu masayı işaret etti, bir şeyler daha söyledi... Genç kız, nazik-
çe teşekkür edip, doğruca Nâzım’ın oturduğu masaya yöneldi. 
Masanın önüne gelince, gözlerini genç teğmene dikti, öylece durdu. 
Karşısında, evdeki fotoğraftan daha yakışıklı birini bulduğu için 
mutlu olmuştu aslında ve hafif bir gülümseme ile baktı Nâzım’a. 
Nâzım utandı, doğrulup, o da gülümsedi: 

“Size nasıl yardımcı olabilirim hanımefendi?” 
“Siz Nâzım Bey olmalısınız.” 
“Adım Nâzım.”
“Benim adım Gülnihal. Sanırım anneniz bahsetmiştir.” 
Nâzım, kazadan üç gün sonra annesinin anlattıklarını hatırladı. 

Tebessüm etti, yanağında küçük bir gamze belirirken.
“Evet, bahsetti. Bize gelmişsiniz. Zahmet etmişsiniz. Teşekküre 

gerek yoktu.”
Genç kız elini uzattı. Nâzım, kızın uzattığı eli zarif bir şekilde 

tuttu, nazikçe öptü. Başını kaldırdığında göz göze geldiler. İki koyu 
yeşil göz buluşunca, her ikisinin de içinde aynı anda şimşekler çak-
tı, yıldırımlar düştü, zaman durdu, etraftaki her şey bir bulut içine 
girdi, gözden kayboldu sanki. Her ikisinin de dudaklarında hafif 
birer tebessüm, öylece kaldılar bir süre. Önce genç kız toparladı 
kendini: 

“Oturabilir miyim?” 
Nâzım yana çekildi, genç kızın sandalyeye oturmasına yardım 

etti. Nâzım’ın arkadaşları kalktılar, izin isteyip başka bir masaya 
geçtiler. Gülnihal devam etti:
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“Teyzeniz buraya geleceğimi söyledi sanırım. Geldiğiniz için ay-
rıca teşekkür ederim.” 

Nâzım durdu, teyzesi bir şey söylememişti. O hâlde bugünkü 
buluşma, tamamen kaderlerinin kendilerine sağladığı güzel bir fır-
sat olmalıydı. Genç kızın gözlerine baktı: 

“Teyzem bir şey söylemedi. Buluşmamız, kaderin güzel bir cil-
vesi olsa gerek. Mademki buradayız, birlikte bir kahve içmeye ne 
dersiniz?”

“Memnun olurum. Orta olsun lütfen.”
Nâzım, garsona işaret etti. İki tane orta kahve söyledi. Kahveler 

gelinceye kadar sessizce birbirlerini süzdüler. Her ikisi de karşısın-
dakini büyük bir hayranlıkla seyrediyor, rüyalarını süsleyen masal 
kahramanının karşısında durduğunu düşünüyordu. Göz göze gel-
diklerinde, her ikisinin de yüreği “hop” ediyordu. İçlerinde anla-
tılmaz bir sıcaklık vardı ve bu sıcaklık, her göz göze geldiklerinde 
bütün vücutlarına yayılıyordu. “Aşk bu olsa gerek.” diye düşündü 
her ikisi de. 

“O gün sizden başka hiç kimse atlamamış denize. Hatta bizi çı-
kardıktan sonra, sizi sudan çekip alan bile olmamış.”

Nâzım gülümsedi, gülümseyerek devam etti:
“Telaştan olsa gerek. Herkes iki güzel hanımı kurtarma telaşına 

düşünce, beni unuttular.”
“Ama biz denizde iken, boğulmak üzere iken, kurtarmak için sa-

dece siz çaba göstermişsiniz.”
“Bana güveniyorlardı demek ki.”
Nâzım, işi şakaya vurdu, “Gencim, kuvvetliyim, iyi yüzerim. 

Onun için kimse yardıma gelmedi herhâlde.”
Genç kız hafifçe gülümseyince, koyu yeşil gözlerindeki ışıltı ve 

yaşama sevinci, Nâzım’ın içine kadar işledi.
Konu açmak için kendilerinden bahsetmeye başladılar. Gülnihal, 

üniversitesini anlattı. Okuldan ve Paris’ten söz ederken, başka bir 
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dünyadan bahsediyormuş gibiydi. Orada hürriyet vardı, insanlar 
mutluydu, zengindi, yaşamayı seviyorlardı. Kimse kimseye karış-
mıyordu. Fransızca, harika bir lisandı. İnsanın konuştukça konuşası 
gelirdi. Okul bir harikaydı. Anlattıkça anlattı Gülnihal... Derslerde 
sıkıntı çekmiyorlardı. İstanbul’dan, İzmir’den arkadaşları vardı. 
Onlarla çok iyi anlaşıyordu. Nâzım, ilgi ile dinledi anlatılanları. 
“Arkadaşlar” lafı geçince kendini biraz tedirgin hissetti ancak bir 
şey sormadı. Arkadaşları kız mıydı erkek de var mıydı? Kiminle 
aynı evde kalıyorlardı? Merak etti, ancak sormadı. Soramadı... 

Sohbet ilerledi, vakit geçti, güneş battı, imbat kesildi, ortalığı se-
rin bir İzmir akşamı kapladı. Onlar ara vermeden sohbete devam 
ediyorlardı, ikinci kahveler içildi, üçüncüler geldi. Sanki dört beş 
yıldır birbirlerini tanıyormuş gibi ısındılar birbirlerine. Sık sık göz 
göze geliyorlar, birbirlerine sokuluyorlar, birbirlerinin kokularını 
duyuyorlardı. Elleri ellerine dokunduğunda, göz göze geldiklerin-
de, ikisinin de kalbi yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Nâzım 
anladı ki Gülnihal’e âşık olmuştu ilk görüşte, yani aşk, böyle bir 
şey olmalıydı herhâlde. Aniden karşısına çıkan, içini yakıp yıkan, 
dünyasını altüst eden bu şey, aşkın ta kendisi olmalıydı. Gülnihal 
de aynı şeyleri düşünüyor, aynı heyecanları yaşıyor, aynı rüzgârda 
havalanıp aynı bulutlarda dolaşıyordu. Her ikisi de ilk görüşte âşık 
olmuşlardı ancak cesaret edip, “Ben sana âşık oldum.” diyemediler. 

Sonraları her ikisi de “keşke deseydim” diye çok üzüleceklerdi 
ama basiretleri bağlanmıştı bir kere. 

Vakit ilerledi. Gülnihal çantasını aldı, eldivenlerini taktı, şapka-
sını düzeltti ve ayağa kalktı. Nâzım, genç kızdan ayrılacak olmanın 
derin üzüntüsünü duydu içinde. Arabaya kadar birlikte, yan yana 
yürüdüler, ara sıra elleri kaçamak dokunuşlar yaptı birbirlerinin el-
lerine, yürekleri hop etti. Ancak, asıl söylemek istedikleri, içlerinde 
saklı kaldı. Arabaya binerken genç kız döndü, koyu yeşil gözlerini 
Nâzım’a dikti, derin bir sevgi ile baktı ve elini uzattı. Nâzım, kızın 
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elini hafifçe öptü, aynı anda yüreğinin fırlayıp gideceğini sandı...
“Sizi tekrar görebilecek miyim?” 
Genç kızın, körfezin ışıklarında, yüzlerce cam parçası varmış 

gibi parlayan yeşil gözleri, gülümsedi yeniden: “Yarın akşam, bu-
rada. Aynı saatte.” diyebildi, zor duyulan tatlı bir sesle.

Yüzüne yayılan gülümseme ile arabaya bindi, dönüp Nâzım’a 
tekrar el salladı. Nâzım ağzını açıp bir kelime bile edemedi genç 
kıza. Sanki dili tutulmuştu, beyni uyuşmuştu, bildiği bütün güzel 
kelimeleri unutmuştu... 

Ertesi sabah Gülnihal’in babası, Avrupa’dan döndü. Kızındaki 
değişikliği fark etmekte gecikmedi. Ne olduğunu sordu. Gülnihal, 
başlarına gelenleri, Nâzım’la tanışmasını, ne kadar cesur ve iyi bir 
insan olduğunu, ona ilk görüşte âşık olduğunu anlattı. O anlattıkça 
babasına karabasanlar bastı. Böyle bir aşka asla müsaade etmeyece-
ğini söyledi. Kızının, yarını belli olmayan bir subayla evlenmesine 
izin veremezdi. Ya bu aşkı unutacaktı ya da derhâl Paris’e döne-
cekti. Gülnihal, hayatında ilk defa babasına karşı geldi. Nâzım’ı se-
viyordu, onunla görüşmeye devam edecekti. Babası, hemen o gün 
Napoli’ye giden bir gemiden iki bilet aldırdı, kızının yanına bakıcı-
sını kattı, ikisini birlikte gemiye bindirdi. Önce Napoli’ye, oradan 
trenle Roma’ya ve oradan da Paris’e gideceklerdi. Gülnihal, bir 
veda mektubu bile yazamadan, kendisini Napoli’ye giden gemide 
buldu. Nâzım’a bir haber verebilmek için akla gelmedik yollar de-
nedi ancak her gayreti, babasının gizli elleri tarafından engellendi. 

Akşamı zor etti Nâzım. Annesinin, teyzesine verdiği sözü ha-
tırlatmasına ve ısrar etmesine rağmen, daha güneşin batmasına bir 
saat varken çıktı evden, bir faytona bindi, kafeye gitti. Bir gün önce 
oturdukları masaya oturdu; güneş batmaya yüz tuttuğunda, ufuk 
kızıla boyanırken, imbat rüzgârı ılgıt ılgıt eserken, o siyah atların 
çektiği yaylı arabanın geleceğini düşünüyordu. Ancak gelmedi ara-
ba. Bir saat, iki saat, üç saat bekledi Nâzım. Gülnihal gelmedi. Ertesi 
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gün yine gitti, bir sonraki gün tekrar gitti, bekledi... Gülnihal gel-
medi... Bütün hayalleri yıkıldı, kalbi paramparça oldu, izin süresi 
doldu, trene bindi, önce İstanbul’a, oradan da Serez’e gitmek üzere 
yola çıktı. 

*

Serez Günleri

Gülümsedi Nâzım, içi yanarak. Nasıl da hayallere kapılmıştı, 
Gülnihal’i tanıyınca. Gördüğü an âşık olmuştu. Yaşadıklarının ne 
anlama geldiğini anlamaya çalışıyor, düşündükçe kafası daha fazla 
karışıyordu. Biliyordu ki Gülnihal de onu sevmişti, onun da yüre-
ği “hop” ediyordu, göz göze geldiklerinde. Peki, neden gelmemişti 
o hâlde? Sadece gönül eğlendirmek mi istemişti, yoksa bir aksilik 
mi olmuştu? Allah korusun, başına bir şey mi gelmişti? Kendisini 
duvara fırlatılmış ve oraya yapışmış domates gibi hissediyordu 
Nâzım. Neydi bu yaşadığı ve ne anlama geliyordu bir anlayabil-
se rahatlayacaktı, ancak anlamıyordu. Hiç kimseye anlatamamıştı 
yaşadığı aşkı ve başına gelenleri. Bu aşkı kalbine gömecekti ama 
ne kadar acı çekse de unutmayacaktı Gülnihal’i, ömrünün sonuna 
kadar. 

İşte şimdi burada, imparatorluğun uzak bir köşesinde, Serez’de 
yapayalnız idi. Başına gelmeyen kalmamıştı buraya gelinceye ka-
dar. Hazır fırsat varken, şehri gezmek, görmek, insanları tanımak 
istedi. Yalnızdı, derdini dökecek kimsesi yoktu. Gezmeli, yorulma-
lı, unutmalıydı aklındakileri... 

Şehri sevdi Nâzım, keyif aldı gezisinden. Çarşıda bakır işleyen, 
el işi gümüş; türlü türlü işlemeli bez, yastık, yorgan kılıfı, çeyiz 
malzemesi satan dükkânlar vardı. Esnaftan bazıları ile sohbet etti. 
Öğlen namazını, Selçuk Sultan Camii’nde kıldı. Cami imamı ile 
sohbet etti. Şehir hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştı.

Osmanlı’da Siroz Sancağı, Selanik vilayetine bağlı, Serez mer-
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kez kazası ile Menlik, Zihne, Razlık, Petriç, Demirhisar, Cuma-i 
Bala ve Nevrekop kazalarını kapsamaktaydı. Rodop Dağları’nın 
güney eteklerinde, Selanik-İstanbul demir yolu üzerinde, önem-
li bir merkez konumundaydı. Bu şehre, Avrupalılar Serez ya da 
Sentis, Osmanlılar Siroz derlerdi. 1383 yılında Gazi Evrenos Bey ve 
Çandarlı İbrahim Paşa tarafından fethedilmişti. Şehir, savaşmadan 
teslim olduğu için, eski sakinlerinin oturduğu kale içine Müslüman 
yerleştirilmemiş, kiliseler camiye çevrilmemiş, Müslümanlar, kale 
surları dışındaki mahallelere yerleştirilmişlerdi. 

Kayıtlara göre, 1900 yılı itibarıyla kentin nüfusu, 21.000 kadardı. 
Şehirde mevcut 55 mahallenin 25’inde Türkler yaşıyordu. Sancak 
nüfusunun %39’u Müslüman, %37’si Bulgar, %21’i Rum’du. Her yıl 
şubat ayında açılan ve “Kervan Panayırı” denilen panayırı ile ün-
lüydü. Bir buçuk ay süren bu panayıra, ülkenin her tarafından tüc-
carlar geldiği gibi, pek çok Avrupa ülkesinden de katılanlar olurdu.

Şehirde Mehmet Bey Camii, Mustafa Bey Camii, Selçuk Sultan 
Camii ve Osmanlı mimari tarzıyla yapılmış vilayet binası vardı. 
Ayrıca 1485 yılında Çandarlı İbrahim Paşa tarafından yaptırılan bir 
bedesten ile Şeyh Bedrettin Türbesi vardı. 

Etrafı bağlarla çevrili olan Serez’in üzümleri çok beğenilir, 
Hristiyanlar, güzel şaraplar üretirlerdi. Kaliteli tütün ve pamuk 
yetiştirilir, pamuk, Serez’deki dokuma tezgâhlarında dokunarak, 
ordu için çadır bezi imal edilirdi. Serez pirinci, hemen hemen ülke-
nin en kaliteli pirinciydi. Boyacılık çok gelişmişti, Serez’de dokunan 
kumaşlar, kendilerinin imal ettikleri boya ile boyanırdı. 

Dağlarındaki geniş ormanlardan, kütük ve kereste elde edilirdi. 
Kömür çıkarılır, ayrıca güherçile ile birleştirilerek barut yapılıp, or-
duya satılırdı. Çevredeki demir madenlerinden alınan cevher, bu-
rada işlenir, top gövdesi dökülürdü. Tuğla ve kiremit yapma işi de 
çok yaygındı. Serez, Selanik’ten sonra bölgenin en önemli ticaret ve 
kültür merkeziydi. 1757 yılına kadar gümüş ve altın para basan bir 
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darphane mevcuttu. Serez’de ilk gazete, 1910 yılında yayın hayatı-
na başlamış, aynı yıl, bir sinema salonu açılmıştı.

Nâzım, bir kahvede oturup etrafını seyrederken; yaşlıca, başında 
sarıklı fesi, içine kaçmış gözleri, çökmüş avurtları ve kırçıl sakalları 
ile ufak tefek biri geldi yanına. Selam verip, yan taraftaki sandalyeye 
oturdu. Kısa bir sohbetin ardından yaşlı adam, “Şeyh Hazretleri’nin 
türbesini ziyaret ettin mi kumandan bey oğlum?” diye sordu.

Hangi Şeyh Hazretleri, diye soramadı Nâzım, “Hayır. Buraya 
daha yeni geldim. İlerde ziyaret ederim inşallah.” diye cevap ver-
mekle yetindi. 

“İyi edersin kumandan bey oğlum. Seni camide gördüm. Namaz 
kıldın, imam efendiyle sohbet ettin. Sen iyi birine benziyorsun.”

Nâzım gülümsemekle yetinirken, yaşlı adam, kahvenin az ile-
risindeki üç yüz yıllık, belki de daha yaşlı çınar ağacını gösterdi; 
“İşte şu çınar ağacına asmışlar Şeyh Efendi Hazretleri’ni.” diye mı-
rıldandı. Çınar ağacına baktıkça canı yanıyor gibiydi. Nâzım yine 
bir şey söylemedi. Zaten Şeyh Efendi’nin kim olduğunu, neden bu-
rada asıldığını da bilmiyordu. Sormak istemedi. Yaşlı adam yine de 
anlattı: 

“Simavna Kadısı’nın oğlu derler ona. Şeyh Bedrettin Simavi 
Efendi. Babası kadıymış. Kendisi de büyük bir İslam âlimi. Her tür-
lü mülkiyetin kaldırılmasını, toprağın ve her türlü mülkün, halkın 
ortak malı olmasını savunurmuş. Pek çok kitap yazmış. Bilmez bi-
zim halkımız, okumaz...”

Yaşlı adam, bir sürü şey anlattı Şeyh Bedrettin Efendi hakkında. 
Nâzım, ilgiyle dinledi ancak fikir beyan etmedi. Vakit ilerledi, mü-
saade istedi, kalktı, yaşlı adamla vedalaştı, kahve parasını masaya 
bıraktı, yürüdü gitti. Yaşlı adam, adını bile sormadığı genç subayın 
ardından baktı, başını salladı yüzündeki belli belirsiz gülümseme 
ile. 

Akşam olup birliğe döndüğünde, iyi bir gün geçirdiğine inanı-
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yordu Nâzım. Artık hayatı bir düzene girmişti. İlk gün sabahtan 
tümen revirine giderek, başındaki yarayı pansuman ettirdi ancak, 
revirdeki hemşirelerin yoğun ilgisi bunalttı onu ve bir daha pansu-
mana gitmemeye karar verdi. Eğitim, spor, bakım esnasında, gece 
derslerinde birliği ve askerleri tanımaya çalıştı. Koğuşları, depoları, 
yemekhaneyi, atların bağlandığı tavlaları, eğitim ve atış alanlarını, 
diğer alayların yerlerini ve ileride kendisine gerekli olacağını dü-
şündüğü şeyleri sordu, gördü, öğrendi, heyecanını kaybetmeden. 

Üçüncü günden itibaren, onları bitmez tükenmez bir uğraş 
bekliyordu. Daha ilk günden, askerler için okuma yazma eğitimi 
başlattı. Yüksel Teğmen ile baş başa verdiler, eğitimi nasıl yaptı-
racaklarını konuştular, tartıştılar, başçavuşların fikirlerini sordular. 
Sonuçta, nasıl bir eğitim programı uygulayacaklarına birlikte karar 
verdiler. İlk iki hafta, bir süvari için lazım olan hayati konular üze-
rinde durdular. Nişan alma, mevzi değiştirme, at üzerinde nişan 
alma, tetik düşürme, kılıçla hücum, düşman kılıcından sakınma 
eğitimleri yaptılar.

Üçüncü hafta başında Yüksel Teğmen, bir aylık izin aldı, mem-
leketine gitti. Nâzım, bir ay boyunca gece gündüz aralıksız, atlı eği-
tim yaptırdı. Artık erler koşarken attan inebiliyor, tekrar ata binebi-
liyor, üzengiler üzerinde ayağa kalkarak dengesini sağlayabiliyor, 
tüfeği doğrultup tetik düşürebiliyor, yerde yatan düşmana kılıç sal-
layabiliyorlardı. 

Bu süre içinde takım astsubayı Hilmi Başçavuş ile aralarında, 
saygıya dayalı iyi bir arkadaşlık oluştu. Hilmi Başçavuş konuşkan 
ve her zaman neşeli biriydi. Evliydi, bir oğlu ve bir kızı vardı. Bu 
nedenle, onu gece derslerine bırakmıyor, nöbetleri dışında hafta 
sonu da çağırmıyordu. Hilmi Başçavuş ise, hiçbir zaman Nâzım’ı 
mahcup etmiyordu eğitim, atış, spor ve disiplin konularında. Uzun 
boyuna, iri yapısına, erken dökülmeye başlayan siyah saçlarına, 
güneşten kararıp hafifçe kırışmış alnına, yeşil hareli gözlerine, du-
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daklarının üstündeki uçları özenle burulmuş kalın bıyıklarına ve 
yürüyüş tarzına bakılınca; bir mahalle kabadayısı sanırdı insan, 
ancak altın gibi bir kalbi, uysal bir yapısı vardı ve kılıç kullanma 
konusunda çok iyiydi. İri gövdesi ile kılıcı indirdiği adamın ayak-
ta kalması için bir mucize olması lazımdı. Ata diğerleri kadar hızlı 
binip inemiyor ama bindikten sonra her türlü ustalığı gösteriyordu 
binicilik konusunda.

Yüksel Teğmenin takımındaki kara kuru Rıza Başçavuş; ince, 
uzun boylu, esmer, sol yanağında bir şark çıbanı ve tütün içmek-
ten sapsarı dişleri olan, bıyığının alt tarafı da sigaradan sararmış; 
sert görünüşlü, simsiyah gözlü, çok insancıl, yüreği tertemiz biriy-
di. Yardımlaşmayı sever, arkadaşlarına toz kondurmaz, elinde bir 
dilim ekmek olsa arkadaşları ile paylaşır, uysal, kendi hâlinde bir 
insandı. Neşeli hâllerine rağmen, memleketin bu ücra köşesinde ne 
aradığını sorup dururdu kendine. 

Zaten isteyerek asker olmamıştı. İki ağabeyi, bir ablası, bir de 
küçük kardeşi vardı. Babasını, eve gelen çeteci bozuntularından biri 
vurmuştu, soğuk bir kış gecesinde. Dışarıda iki metreye yakın kar 
varken, daha altı yaşındayken, gözlerinin önünde kayıp gitmişti ba-
bası hayattan. Bir hiç için, sırf o çeteci olacak salağın yüzünden... 
Anası, mutfakta çeteciye yemek hazırlıyor, kendisi de mutfakta, 
anasının yanında oyalanıyordu. İçeriden bir gürültü duyup, koşa-
rak içeriye gittiklerinde, çeteci ile babasını, nedenini bilmedikleri 
bir tartışmanın içinde bulmuşlardı. Bir iki bağrışmadan sonra ba-
bası, çetecinin üzerine yürümüş, gırtlağına sarılmıştı ancak adam, 
gözünü kırpmadan vurmuştu babasını, kalbinden. Anası mutfak-
tan kaptığı bir bıçakla çeteciye saldırmıştı ancak çeteci bozuntusu, 
anasını bir dipçikle yere sermişti. Bir daha köye gelmedi çeteci, o 
günden sonra ama dağda Ermeni çeteleri tarafından vurulduğunu 
duyduğunda, nasıl da sevinmişti. 

Dedesi, Rusların bitmek tükenmek bilmez baskılarına daha fazla 
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dayanamamış, Kafkaslardan alıp getirmişti onları. Rıza daha iki ya-
şındaydı Kars’a geldiklerinde ve elbette hiçbir şey hatırlamıyordu. 
Ancak dedesinden, anasından, babasından o kadar çok hikâyeler 
dinlemişti ki bu göçle ilgili, kendisi de sanki o zamanlar on yaşın-
daymış gibi biliyordu göç koşullarını.

Dedesi, okumasını istiyordu. “Hökümet adamı ol.” diyordu. Bu 
sözlerle başladı okula, önce köy imamının önüne diz çöktü, boyun 
büktü, yaşı gelince. Okumayı, yazmayı, dua etmeyi, namaz kılmayı 
öğrendi, ilkokulu orada bitirdi. Dedesi onu, okuması için kasabaya 
gönderdi. Kasabada bir ev tutuldu, aynı sülaleden dört çocuk, bu 
tek odalı eve yerleştirildi. Yiyecekleri, sütleri, ayranları, yoğurtla-
rı, kurutulmuş balıkları, ekmekleri, kışın yakacak tezekleri, haftada 
bir ya da on beş günde bir köyden getirildi. Ceplerine üç kuruş para 
koyamıyorlardı. Kar demediler, kış demediler, okudular. Onunla 
birlikte okuyanlardan ikisi öğretmen, biri posta memuru oldu. Rıza, 
memur olmak istemedi nedense, köye geri döndü. Köyde, komşu 
ailenin kızı Kezban ile evlendirdiler genç yaşta. Dedesinin evine 
yerleştiler. Dedesi, kısa süre sonra Hakk’ın rahmetine kavuşunca, 
kocaman ev ona kaldı. Koyunlarla, kuzularla, keçilerle, ineklerle 
uğraştı. Yaz boyunca yaylalarda ot biçti, odun kesti, evine taşıdı. 
Kışın hayvanlarını, bunlarla besledi. Ocağını, kestiği odunlarla yak-
tı. Kezban’la ev oldular, aile oldular ama çocukları olmadı. Aslında 
hiç dert etmediler çocuğu. Birbirlerini seviyorlar ve iyi anlaşıyorlar-
dı. Gerisi laftı. 

Askerlik çağı gelince askere çağırdılar, Doğubayazıt’taki bir bir-
liğe gönderdiler. Güçlüydü, kuvvetliydi, okuma yazması vardı. 
Komutanı onu hemen onbaşı yaptı, yanına yazıcı diye aldı. İki yıl 
askerlik yaptı. Sevmişti askerliği, kalmak istedi. Önce çavuş yaptı-
lar. Bir yıl sonra da küçük zabit mektebine gönderildi, orada oku-
du, astsubay oldu. O günden beri, sürüklenip duruyordu hayatın 
içinde.
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Aradan zaman geçtikçe, “keşke bir çocuğum olsaydı” demeye 
başladı. Bunu Kezban’a hiç söylemedi ancak içten içe özlem duydu 
çocuğa. Biliyordu ki Kezban da kendisi gibi çocuk özlemi çekiyor-
du, sırf kendisini üzmemek için bu konuyu hiç açmıyordu.

Üçüncü Takımın Komutanı Asteğmen Vahit, izinde idi. Aslında 
izni biteli çok olmuştu ama telgraf çekmiş, hastalandığını belirtmiş, 
raporunu, gelirken getireceğini ifade etmişti. Kayseri’nin tanınmış 
ailelerinden birine mensuptu. Üniversiteyi Avrupa’da okumuş, 
döner dönmez askere gelmişti. Siyah düz saçlı, geniş alınlı, esmer 
biriydi. Kalın camlı gözlük takardı. Ata binme, kılıç sallama ve atış 
konularında, neredeyse özürlü sayılırdı. İyi yürekli, arkadaş canlısı 
idi ama askerlik konusunda çok yetersizdi. Böyle birini nasıl süva-
ri yapıp, memleketin bu ücra köşesine göndermişler diye şaşardı 
arkadaşları. Bu takımın astsubayı Mustafa Başçavuş ise, ince yapı-
lı, esmer tenli, az konuşan biriydi ve yaşadığı ailevi sıkıntılardan 
dolayı hanımını ve on yaşındaki oğlunu memlekette bırakıp gel-
mişti. Arkadaşları arasına pek katılmaz, sohbete iştirak etmezdi. 
Vahit Asteğmenin askerlik konusundaki yetersizlikleri, Mustafa 
Başçavuşu, takımın doğal lideri hâline getirmişti. O planlar, karar 
verir; bu kararı, Vahit Asteğmen açıklardı her zaman, takıma. 

*

İshak Bey Çiftliği/Avlonya/Arnavutluk

Rabia Hanım, bir hafta süren çok yorucu ve bunaltıcı bir yolcu-
luktan sonra, bir öğlen vakti Avlonya’ya vardı. Yolda sıcaktan peri-
şan olmuştu, yollar kötüydü, araba rahat değildi, arabacı acemiydi. 
Yemek ve yatmak için kaldıkları yerlerde sıkıntı çektiler, yıkana-
madılar, bitlendiler. Avlonya’ya sağ salim varabildiğine şükretti 
Rabia Hanım. Doğruca babasının çiftliğine gitti, Nâzım’dan aldığı 
para ile arabacının parasını ödedi. Arabacı geri dönerken o, özlemle 
baktığı eve doğru yöneldi. Yıllarca arkadaşlık ettiği Karabaş köpek, 
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koştu geldi; kuyruğunu sallamaya, sevinçle etrafında dönmeye, 
üzerine atlamaya başladı. Eğildi, Karabaş’ın başını okşarken yanına 
iki genç köpek daha geldi. Onlar da kuyruklarını sallamaya, Rabia 
Hanım’ın etrafında dönmeye başladılar. Rabia Hanım, onların da 
başlarını okşadı. 

Bu arada etrafına bakıyordu Rabia Hanım. Çiftlik çok sakin, hiç 
kimse yaşamıyor gibi sessizdi. Mevsim yaz olduğu için bütün çalı-
şanlar tarlalarda olmalıydı. Sağda solda otlayan birkaç çiftlik hay-
vanı, sekiz, on tavuk, birkaç kuzu dışında bir şey görünmüyordu 
ortalıkta. Konak olarak kullandıkları evin önüne geldiğinde, yor-
gunluktan bayılacak hâldeydi. İçinde hem dayanılmaz bir sevinç 
hem de inanılmaz bir korku vardı. Kafasında binbir düşünce ile 
elini uzattı, kalın pirinç tokmağı tuttu, çekinerek çaldı kapıyı, san-
ki tanımadığı bir kapıyı çalar gibi. Dudaklarını endişeyle ısırırken, 
uzun bir sessizlik oldu... Tekrar çaldı kapıyı. İçeriden bir ayak sesi 
duyuldu ve kapı aralandı. Hafif tombul, yanakları her daim pembe 
pembe olan hizmetli kadını gördü karşısında. Hizmetli kadın, önce 
tanıyamadı Rabia Hanım’ı. Sonra büyük bir çığlık attı, boynuna 
sarıldı, ağlamaya başladı. Bir yandan da “İyi ki geldin Hanım’ım. 
Başımıza neler geldi, neler!” diye söyleniyordu. Bu sırada içeriden 
başka bir kadın çıktı:

“Ne oluyor burada? Ne bu çığlık? Kim bu gelen?” 
Sesinde belli bir öfke vardı kadının. Hizmetli kadın, Rabia 

Hanım’ı bıraktı, geri çekildi. Rabia Hanım, karşısında Kâhya 
Efendi’nin hanımını görünce şaşırdı. Çünkü bu kadın, bir kâhya 
hanımı gibi değil, başka türlü giyinmişti. Son derece rüküş ve bol 
makyajlıydı. Gözlerine masmavi far; yanaklarına, kırmızıya yakın 
allık sürmüştü. Dudaklarında ise kıpkırmızı ruj vardı. Üzerine çok 
renkli bir elbise giymişti ancak bu geniş elbise, kısacık boyunu ve 
şişman vücudunu saklamaya yetmiyordu. Her ikisi de şaşkınlıkla 
baktılar birbirlerine. Rabia Hanım, eskiden beri tanıdığı kadına, 
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şaka yollu takıldı: 
“Hayrola Raziye Hanım? Bu ne hâl?” 
Bir yandan da gülmemek için kendini zor tutuyordu.
“Ne varmış hâlimde?” diye çıkıştı kadın. 
Rabia Hanım, gülümsemekle yetindi, yanından geçerek içeri gir-

mek istedi ancak kadın, çekilmedi kapıdan. Rabia Hanım şaşırdı.
“Ne oluyor Raziye Hanım? Çekilsene kapıdan!”
“Burası artık sizin eviniz değil. Sizin eviniz şu yan taraftaki ku-

lübe. Oraya git. Anan orada yaşıyor.” 
Rabia Hanım ne diyeceğini bilemedi, şaşkın gözlerle hizmetli ka-

dına baktı. Ablası gibi sevdiği hizmetli kadın, başını öne eğdi, ses 
çıkarmadı. Kadının gösterdiği kulübe, eskiden Kâhya ile hanımının 
yaşadığı, evin hemen bitişiğindeki küçük, iki gözlü ev idi. Kadın, 
açıklama ihtiyacı duydu:

“Anneniz burada yaşamak istemedi. Çiftlik işlerini Kâhya 
Efendi’ye bıraktı, kendisi o kulübeye taşındı. Orada yaşıyor.” 

Rabia Hanım, üç yıl çete ile yaşamış bir kadındı. Neler gelmişti 
başına, nelerle karşılaşmıştı hayatta, hiç kimseye pabuç bırakmazdı. 
Hemen diklendi:

“Artık ben buradayım. Bundan sonra kendi evimizde yaşayaca-
ğız.”

“Bu konuyu Kâhya Efendi ile konuşman lazım. Şimdi git, kulü-
bede ananın yanına yerleş.”

“Bu ne cüret Raziye Hanım? Sen beni kendi evimden mi kovu-
yorsun?”

“Dedim ya, burası artık sizin eviniz değil.”
Rabia Hanım daha fazla dayanamadı, bir eliyle Raziye Hanım’ın 

kolundan, diğer eliyle saçlarından tuttu, kapıya kadar sürükledi o 
tombul gövdeyi. Kadını, var gücüyle dışarıya itekledi. Kadın, mer-
divenlerden yuvarlandı, korkuluklara tutunmaya çalıştı, becereme-
di, en alt merdivene kadar düştü. Avaz avaz bağırmaya, yardım 
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istemeye başladı. O, dışarıda feryat figan bağırırken Rabia Hanım, 
içeri girdi ve kapıyı kadının yüzüne kapadı. Şöyle bir nefeslendi, 
hizmetli kadının karşısına geçti:

“Şimdi anlat bakalım, burada neler oluyor?”
“Vallahi Hanım’ım, sizinle ilgili haberi aldıktan bir ay sonra ba-

banız attan düştü, öldü. Büyük Hanım’ım üzüntüye dayanamadı. 
Kendi içine kapandı. Çocuklar yatılı mekteplere gönderildi. Kâhya 
Efendi de hanımı ile bu eve yerleşti. Çiftlikte artık her şey Kâhya 
Efendi’den sorulur oldu.”

“Babam attan düşmez. O bir saray muhafızı idi.”
“Bildiğim, dere kenarında attan düşmüş, başını bir taşa çarpmış, 

oracıkta kalmış Bey’im. Ölüsünü Kâhya Efendi bulmuş.”
“Annem, kulübeye taşınmaya nasıl razı oldu? Çocuklarımı yatılı 

mektebe nasıl gönderdi?”
“Dedim ya Hanım’ım, kendi içine kapandı. Hiç kimseyle konuş-

maz oldu.”
“Kâhya annemi dövmüş, tehdit etmiş olmasın?”
“Ne desem Hanım’ım? Önceleri Büyük Hanım’la Kâhya arasın-

da bağrışmalı, çağrışmalı kavgalar olurdu. Hanım’ın iki, üç gün, 
hatta bir hafta, insan içine çıkmadığı olurdu. İçeride hüngür hüngür 
ağladığını duyar, üzülürdüm. Daha sonra bu kavgalar, ağlamalar 
kesildi. Ne konuşurlardı bilmem. Zaten Hanım’ımla konuşacakları 
zaman, Kâhya Efendi beni evden gönderirdi.”

“Şimdi hemen git, annemi al, buraya getir. Bundan sonra kendi 
evimizde yaşayacağız.”

“Vallahi Hanım’ım, bilmem ki... Kâhya Efendi ne der?”
“Beni anlamadın galiba. Ben döndüm. Buradayım artık.”
Hizmetli kadın, korka korka dışarı çıktı. Dışarıda avaz avaz ba-

ğıran kadının yanından geçti, yandaki küçük kulübeye gitti. Rabia 
Hanım, dışarıdaki bağırtıya daha fazla kayıtsız kalamadı. Çıktı, ka-
dının yakasına yapıştı, gözlerini gözlerine dikti, büyük bir öfke ile 
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bağırdı:
“Kes sesini! Yoksa seni şuracıkta kıtır kıtır keserim! Ölünü de bir 

bok çukuruna atarım!” 
Kadın, Rabia Hanım’ın gözlerindeki öfkeyi fark etti, olduğu yer-

de pıstı. Rabia Hanım’ın, işi yarım bırakmaya niyeti yoktu, kadının 
kolundan tuttu, kaldırdı:

“Kulübene git. Eşyalarını hizmetli ile yollarım.”
Kadın, bu güzelim evi terk etmeye niyetli değildi ama şimdilik 

yapacak başka bir şey de yoktu. Hemen Kâhya Efendi’ye haber 
göndermeliydi lakin onun hangi cehennemde olduğunu bilmiyor-
du. Bildiği, her gün yaptığı gibi şehre indiği idi. Şehirde kim bilir 
hangi batakhanede zıkkımlanıyordu. En iyisi Kâhya Efendi gelince-
ye kadar bir yerlerde oturmaktı. El âleme yeteri kadar rezil olmuştu 
zaten. 

Bağırtı çağırtıya, çiftlikteki kulübelerde yaşayan birkaç yaşlı ka-
dın ile erkek çıktılar, ne oluyor diye bakınmaya başladılar. Eskiden 
beri Rabia Hanım’ı tanıyan, kızı gibi seven üç dört yaşlı kadın, eski 
Hanımlarının döndüğünü gördüler, sevindiler, üstlerini başlarını 
toparladılar, “hoş geldin” demeye koştular. Gelişlerinden, büyük bir 
beladan kurtulmanın sevincini yaşadıkları belliydi. Her biri Raziye 
Hanım’a nefretle baktılar, yanından geçerlerken. Rabia Hanım’ın 
yanına geldiler, sevinçle sarıldılar, öptüler Küçük Hanımlarını. 
Rabia Hanım da çocukluğunu yanlarında geçirdiği, zaman zaman 
çorbalarını içtiği bu yaşlı insanları gördüğüne sevindi.

Hizmetli kadın, yan kulübeye gitti. Rabia Hanım’ın annesini ba-
şını örtmüş, dua ederken buldu. Her sabah, her öğlen, her akşam 
Kur’an okurdu Hanım’ı. Bir kenara çöktü, bekledi. Okumasını biti-
rince yanına geldi: 

“Rabia Hanım’ım geldi. Sizi bekliyor. Evimize gidiyoruz.” dedi. 
Hanım’ı, boş gözlerle, anlamamış gibi baktı, itiraz da etmedi. 

Hizmetlinin yardımı ile ayağa kalktı, başörtüsünü düzeltti, birlikte 
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dışarı çıktılar. Perişan vaziyette, kapının önünde oturan, Kâhya’nın 
tombul hanımını görünce korku ile irkildi, geri kaçmaya çalıştı an-
cak hizmetli kadın, onu sıkıca tuttu ve eve kadar getirdi. Annesi 
kapıdan girdiğinde Rabia Hanım’ın kalbi yerinden çıkacak gibi 
oldu. Koştu, annesinin elini öptü, sarıldı, kokladı. Annesi hiçbir tep-
ki göstermeden, boş gözlerle etrafına bakınıyordu. Rabia Hanım, 
annesini bir koltuğa oturttu, kendi de ona yakın bir yere sandalye 
çekti, oturdu. 

Yaşlılarla bir süre oturdular, şundan bundan bahsettiler ancak 
hiçbirisi, ciddi bir konuya girmedi. Hizmetli kadın, onlara soğuk 
bir şeyler ikram etti, içtiler, bir süre daha konuştular, müsaade iste-
diler ve kalktılar. Rabia Hanım, eskiden beri çok saydığı eski kâhya 
Baskın Efendi’ye, kalmasını söyledi. Diğerleri ağır adımlarla çıktı-
lar, gittiler. Baskın Efendi ufak tefek, kirli sakallı, ince bıyıklı, hafif 
kamburu çıkmış, yaşı altmışa dayanmış biriydi. 

Rabia Hanım, annesinin koluna girdi, onu yatak odasına gö-
türmek, yatırmak istedi. Annesi, odanın kapısına gelince bir tela-
şa kapıldı ki anlatılamaz. Sanki içeride kuduz köpek vardı ve onu, 
köpeğin yanına sokuyorlardı. Direndi, çırpındı, içeri girmek iste-
medi. Rabia Hanım itiraz etmedi, annesini başka küçük bir odaya 
götürdü, orada bir kanepeye yatırdı, üzerine ince bir çarşaf örttü, 
düşünceli adımlarla merdivenden indi.

Çiftlikte olanları öğrendikçe, içine sıkıntılar girdi, ruhuna afa-
kanlar bastı. Kâhya Efendi, babası ölünce annesini tehdit etmiş, da-
yak atmış, çocuklarını zorla yatılı mekteplere göndermişti. Baskın 
Efendi’nin anlattıklarına bakılırsa, babasını da Kâhya Efendi öldür-
müştü. Baskın Efendi yaşlıydı, gözleri çok iyi görmüyordu ancak, 
gördüğünü de unutmuyordu. Anlattığına göre; bir akşamüzeri, ba-
bası dere kenarında Kâhya Efendi ile konuşuyordu. Onları uzak-
tan görmüştü. Babası kızgındı, bağırıp çağırıyordu. Bir ara arkasını 
dönünce, Kâhya Efendi, babasının başına büyük bir taş ile vurmuş, 
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sonra hiçbir şey olmamış gibi çiftliğe gelmiş, İshak Bey’in attan 
düştüğünü söylemiş... Baskın Efendi, İshak Bey’in yanına geldiğin-
de, o artık bu dünyadan göçmüştü. Hemen geri dönmüş, yardım 
istemiş, diğer çalışanlarla birlikte, İshak Bey’i çiftliğe taşımışlardı. 
Cenazenin defnedilmesinden sonraki iki üç haftada Hanım’ın, in-
sanlardan uzaklaşmaya başladığı, zaman zaman hıçkırarak ağladı-
ğı, bazen yüzünde gözünde morluklar olduğu görülmüştü. Zavallı 
kadıncağız, hiç kimseye derdini anlatamıyordu. Sonunda, yandaki 
küçük kulübeye taşınmış, iki oğlan da yatılı mektebe gönderilmiş, 
Hanım, hiç kimse ile görüşmez olmuştu. 

“Baskın Efendi, bana anlattıklarını jandarmaya neden anlatma-
dın?”

“A kızım baa, benim gibi yaşlı birine kim inanır?”
“Peki, yarın jandarmaya gitsek, anlatır mısın?”
“Anlatırım kızım baa. Elbette anlatırım.”
“Baskın Efendi, bu gece burada kal. Bize sahip çıkarsın. Sabah 

erkenden jandarmaya gider anlatırız. Şu duvardaki silahı ve baba-
mın tabancasını al, doldur, bir gelen olursa lazım olur.”

O gece Kâhya Efendi, sabaha doğru eve geldi. Her günkü gibi 
körkütük sarhoştu, kapıyı çaldı, açan olmadı. Bağırdı, çağırdı, yine 
açan olmadı. Hanımı kulübeden çıktı, Rabia Hanım’ın döndüğünü, 
eve yerleştiğini, kendisini de kulübeye gönderdiğini söyledi. Kâhya 
Efendi çok öfkelendi, silahını aldı, kapıya dayandı, bağırdı, küfret-
ti, tehditler savurdu. Pencereye, kapının kilidine ateş etti ancak ne 
yaptı ise içeri giremedi. Sabaha kadar böğürdü durdu kapı önünde. 
Sonra küçük kulübeye girdi, bir kenarda sızdı kaldı. Konaktakiler, 
sabaha kadar korku içinde bekleştiler, ne olup bitecek diye.

Bundan sonrası çorap söküğü gibi geldi. Rabia Hanım ile Baskın 
Efendi, sabah erkenden kalktılar, jandarmaya gittiler, akşam olan-
ları ve bildiklerini anlattılar. Jandarma çiftliğe geldi. Önce, silah 
kullandığı için Kâhya Efendi’yi tutukladı. Sonra bütün çiftlik çalı-
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şanlarını sorguya çekti. Kâhya’nın korkusundan o güne kadar ko-
nuşamayan çiftlik çalışanları, bildiklerini, duyduklarını birer birer 
anlattılar jandarmaya. Kâhya, bütün anlatılanlara itiraz etti ancak 
jandarmayı ikna edemedi. Karakolda üç gün süren yoğun bir sorgu 
sonunda çözüldü, her şeyi itiraf etti. İshak Bey’i o öldürmüştü, çün-
kü şehirde bir batakhaneye dadanmış, orada kumar oynamış, çok 
miktarda para kaybetmişti. Bu parayı, çiftlikten bazı ürünleri ucuza 
satarak kapatmaya çalışmış, İshak Bey bunu fark edince, kavgaya 
tutuşmuşlardı. Sonunda dere kenarında başına taşla vurarak öldür-
müş, attan düştü havası vermişti. Hanım’a, kendi hanımı ile birlik-
te uzun süre işkence etmişler, dövmüşler, hatta hanımının yardımı 
ile tecavüz de etmişti. Torunlarını dağa kaldırıp öldürmekle tehdit 
etmişler, çocukların yatılı mektebe gönderilmeleri karşılığında, çift-
liğin bütün işlerini ve hatta evini bile Kâhya Efendi’ye bırakmaya 
razı etmişlerdi Hanım’ı. 

Kâhya Efendi ile birlikte hanımı da tutuklandı. Her ikisi de Kadı 
Efendi’ye çıkarıldılar. Kâhya Efendi cinayet, işkence ve tecavüz suç-
larından idama mahkûm oldu. Bir gün, sabaha karşı idam sehpa-
sına çıkarıldı ve asıldı. Cesedi, bütün bir gün meydanda kaldıktan 
sonra, belediye tarafından gömüldü. Gömülen ceset, birkaç gün 
sonra mezardan çıkarılmış, paramparça edilmiş vaziyette bulun-
du. Kâhya Efendi’nin hanımı cinayete, işkenceye ve tecavüze yar-
dım etmekten, on beş yıl hapis cezası aldı, cezasını çekmek üzere 
İşkodra Kalesi’ne gönderildi. Orada diğer kadın mahkûmlar tara-
fından, hamamda boğularak öldürüldü.

Rabia Hanım, bundan sonraki günlerde, iki oğlunu da yatılı 
mektepten aldırdı, yanına getirtip, Avlonya’nın en iyi okuluna yaz-
dırdı. Ancak çocuklar olan bitenden annelerini sorumlu tutuyorlar, 
onunla konuşmuyorlardı. Annesi ise insanlardan ve hayattan kop-
muştu tamamıyla. 

Baskın Efendi’yi tekrar kâhya yaptı, yandaki kulübeyi tekrar ona 
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tahsis etti. Birlikte zorlu bir çabanın içine girdiler, çiftlikteki işlerin 
yoluna konması için. İşler yoluna girmeye başlayınca, bir yandan 
çocukları ile kopan bağlarını düzeltmeye, bir yandan anasını iyi-
leştirmeye, bir yandan da ilk görüşte gönlünü kaptırdığı Nâzım’a 
mektup yazmaya başladı Rabia Hanım, bir cevap alamayacağını 
bildiği hâlde...

*  

Leman Gelin

Yüksel Teğmenin gelme vakti yaklaştığında, Akif Yüzbaşı; evine 
yakın, bahçe içinde, tek katlı, küçük bir ev kiraladı, güzelce boyattı. 
Eve yeni gelin geleceği haberi, mahallede çabuk yayıldı, mahalleli 
el ele verdiler. Herkes, evlerinde fazla ne varsa kap kacak, tabak, 
çanak, bardak, çatal, kaşık, bıçak, çaydanlık, tencere, yatak, yorgan, 
çarşaf, battaniye, gaz lambası gibi, getirdiler. Akif Yüzbaşı, maran-
goz gönderdi, kapılarını, pencerelerini onarttı. Karyola, yüklük, tel 
dolap, mutfak dolabı yaptırdı. En azından, bir ev için lazım olan acil 
ihtiyaçlar karşılandı kısa süre içinde. 

Bir aylık süre doldu. Yüksel Teğmen, yüzü gülerek izinden dön-
dü. Trenden indiğinde, yanında kendi gibi uzun boylu, kumral, gü-
ler yüzlü, yay kaşlı, ok kirpikli; içinde yüzlerce sırça parçası varmış 
gibi parlayan ela gözlü, sevimli mi sevimli bir kızla çıktı geldi. Kız 
hem mahcup hem de çok mutluydu. Yüzünden gülücükler hiç ek-
sik olmuyor, kocasının kolunu bir saniye bile bırakmıyordu.

Akif Yüzbaşı, eşi Feraye Hanım’la birlikte istasyonda karşıladı 
onları. Feraye Hanım uzun boylu, hafif etine dolgun, çok güzel, 
çağdaş giyimli, kedisini iyi yetiştirmiş bir hanımdı. Başına örttüğü 
vişneçürüğü ipek örtü, dalgalı siyah saçlarının yarısını ancak kapa-
tıyordu. Kaşları özenle alınmış, gözlerinin altına ve üstüne hafifçe 
mavi far sürmüş, üzüm karası gözleri ortaya çıkmıştı. Yanaklarında, 
dudağındaki ruj renginde bir pembelik vardı. Neşeli, marifetli, yar-
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dımsever, arkadaş canlısı, iki oğlan anası, her davranışı örnek alına-
bilecek çağdaş bir Osmanlı kadınıydı. Düşündüğünü söylemekten 
çekinmez, insanları kırmayı sevmez, bu yüzden, sözlerini her za-
man tartardı.

Yüksel ile Leman, trenden indiklerinde, ellerinde kocaman, tahta 
bir valizle ne yapacaklarını düşünürlerken, Akif Yüzbaşı ile Feraye 
Hanım’ı buldular karşılarında.

“Hoş geldin Yüksel. Bu hanımefendi Leman olmalı.” 
“Sağ olun komutanım.” dedi Yüksel, sonra eşini, komutanıyla ta-

nıştırdı. Leman, hafifçe gülümseyerek selam verdi, Akif Yüzbaşının 
uzattığı eli çekine çekine sıktı, bir yandan da Yüksel’e bakarken. 
Feraye Hanım, daha fazla beklemedi; “Ben Feraye canım. Hoş gel-
diniz.” diyerek, elini uzattı.

Yeni gelin, ona da gülümsedi, selam verdi, “Ben Leman.” dedi. 
Feraye Hanım’ın elini sıkarken uzandı, sarıldı, candan bir ku-

caklama ile öptü onu. Feraye Hanım’ın içi kaynadı yeni geline, o da 
sevgiyle sarıldı, bir süre öylece kaldılar.

Leman, böylece yeni hayatına ilk adımını attı. Yeni bir ağabey 
ve abla buldu kendine, bu gurbet elinde. Bugüne kadar etrafında 
hep annesi, babası, kardeşleri, dayıları, amcaları, ağabeyleri, teyze-
leri, halaları, ablaları, arkadaşları vardı. Bundan sonra komutanlar, 
komutan eşleri, arkadaşları, arkadaşlarının eşleri olacaktı. Zor bir 
yaşam onları bekliyordu artık. Eşleri eğitimde, tatbikatta, manevra-
da, çeteci takibinde iken; bayanlar kendi aralarında toplanacaklar, 
merak ve endişe ile eşlerinin geri dönmesini bekleyeceklerdi. 

Tanışma faslı bittikten sonra, yan tarafta bekleyen faytona bin-
diler. Faytoncu, ağır valizi faytonun arkasına yerleştirip, kendisi-
ne verilen adrese doğru sürdü arabayı. Akif Yüzbaşı, onları önce 
kendi evine götürdü, sohbet ettiler, Feraye Hanım’ın hazırladığı 
çok güzel yemeklerle karınlarını doyurdular, çay, kahve içtiler. Bir 
süre sonra Akif Yüzbaşı ile Yüksel Teğmen birliğe gidince Feraye 
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Hanım, yeni gelinin evine yerleşmesine yardım etti. O akşam da 
Akif Yüzbaşılara yemeğe misafir oldular, ondan sonraki günlerde, 
kendi küçücük, şirin evlerinde yaşamaya başladılar. 

Bu arada Nâzım Teğmenin, üsteğmenliğe terfi emri geldi. Terfi 
töreni, tümen karargâhında yapıldı, Nâzım’ın yeni rütbelerini, Akif 
Yüzbaşı ile Kurmay Başkanı Mehmet Ali Bey taktılar. Nâzım, her 
ikisini de sertçe selamladı, her ikisi de Nâzım’ı kutladılar. Rütbe 
takma töreninden sonra herkese şerbet ve pasta ikram edildi. Tören 
bitti, herkes birliğine geri döndü. Gururla yeni rütbelerine baktı 
Nâzım. O artık, kocaman üsteğmendi. 

Akif Yüzbaşı, genç üsteğmenin terfisi şerefine, evinde bir ye-
mek düzenledi. Yüksel, bu davete gelir gelmez hanımını, Nâzım 
Üsteğmen ile tanıştırdı. Kız gerçekten Yüksel’in söylediği kadar gü-
zel, konuşkan, neşeli, candan, aynı zamanda çok da marifetli idi. 
Kendisine söz düşmeden konuşmuyor, sorulduğunda düşüncesi ne 
ise açıkça söylüyordu, çekinmeden. 

Yemek servisini Feraye Hanım ile yeni gelin beraber yaptılar, 
hep birlikte güzel bir akşam yemeği yediler. Pastırmalı kuru fasul-
ye, bulgur pilavı, yanında çoban salata, kıymalı yaprak sarması, 
hepsi gerçekten de harika hazırlanmıştı. Oğlanlar da ara sıra tabak 
getirip götürme, su dağıtımı gibi konularda annelerine yardım edi-
yorlardı. Yemekten sonra çay ile birlikte kol böreği geldi, keyifli bir 
akşam geçirdiler. Nâzım, yemek ve bu güzel akşam için hepsine çok 
teşekkür etti. Çok uzun zamandır böylesine güzel yemekler yeme-
mişti. 

Yemekten sonra Feraye Hanım, gramofona plak koydu. Gençler, 
hayatlarında ilk defa Bach ve Beethoven’den eserler dinlediler. 
Daha sonra, klasik Türk müziğinden birkaç eser dinleyip, şarkılara 
eşlik ederek, keyif kahvelerini içtiler ve memleket meselelerinden 
söz ettiler. Feraye Hanım, Akif Yüzbaşı ile tanışma hikâyesini an-
lattı. Babası topçu müfettişi imiş, Erzurum’da görev yaparken ta-
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nışmışlar. Bir teğmenin, topçu müfettişini ikna etmesi doğal olarak 
kolay olmamış. Bir sürü maceradan, büyüklerin araya girmesinden 
sonra mutlu bir evlilik yapmışlar. 

Oğlanlar kara kaşlı, kara gözlü, yaşlarına göre uzun boylu ve cin 
gibiydiler. Nâzım Üsteğmen ile iyi anlaştılar. Hemen, hocalarının 
verdiği ödevleri getirdiler, kontrol etmesini istediler. Çocukların 
mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Geç vakte kadar neşe için-
de sohbet ettikten sonra müsaade istediler ve kalktılar. Yüksel 
Teğmenle eşi, evlerine gitti. Nâzım, kışlaya döndü. 

Ertesi gün, eğitim için hazırlık yapılırken Akif Yüzbaşı, Nâzım’ı 
yanına çağırdı. Serez kuzeyinde bir çeteci grubunun görüldüğünü, 
göreve çıkacaklarını, hazırlıkların akşama kadar tamamlanmasını 
söyledi. Göreve, iki süvari takımı ve bölük karargâhı gidecek, bir 
süvari takımı, kışlanın emniyeti için bırakılacaktı. 
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Üçüncü Bölüm

Yüzbaşı Boiko Çetesi
Nevrekop/Serez Kuzeyi

Bulgar Çete Reisi Yüzbaşı Boiko, sınırın Bulgar tarafında, 
yoldan uzak, kayalık bir vadinin tepesinde, bir mağaranın 

önünde sandalyesine oturmuş dalgın, düşünceli, uzaklara bakıyor, 
önünde uzayıp giden yemyeşil vadiyi, vadi içinde kıvrıla kıvrıla 
akan dereyi, uzaklarda mor bir duvar hâlinde yükselen dağları sey-
rediyordu. Elini sık sık yumruk yapıyor, masaya vuruyordu sinirli 
sinirli. Aklından ne geçiriyorsa, çözüm bulamıyor gibiydi.

Düşünceliydi, sıkıntılıydı, öfkeliydi, çünkü bir zamanlar, bu böl-
genin en namlı çetecisi iken, şimdi kolu kanadı kırık yaşlı bir ak-
babaya benziyordu. Eskiden köyleri, kasabaları basar, istediğinin 
malına, mülküne, karısına, kızına el koyar, çeker giderdi. Ona karşı 
durmak, insanların aklından bile geçmezdi o zamanlar. Ruslardan 
aldığı son model silahlarla donatılmış kırk kişilik çetesi vardı ancak 
son zamanlarda, arka arkaya girdiği çatışmalarda çok adam kaybet-
miş, adam kaybetmek, itibarının da kaybolmasına neden olmuştu. 
Hele son görevde, ellerindeki tahrip uzmanını da kaybedince, bir 
yığın zılgıt yemişti Sofya’dan. Üstelik onun itibar kaybetmesi de-
mek, bölgede kendini bilmez bir sürü yeni yetme çetelerin türemesi 
demekti ki bu da kısa süre sonra başlarının belaya girmesi anlamına 
gelirdi. Küçük çete büyümek ister, büyümek için, büyük olanın pa-
yından pay isterdi.

“İtibarimi tekrar kazanmanin tek yolu, büyük bir voli vurmak-
tir.” diye düşündü, kirli saçlarının arasını kaşırken.
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Uzun boylu, güçlü kuvvetli biriydi Boiko. Alnına dökülen, ense-
sine kadar uzanan kıvırcık, uzun saçları yağlı, pala bıyıkları kırlaş-
maya başlamış, kirli sakalları iyice kırçıllaşmıştı. Arasına beyazlar 
karışmış kara, kalkık, uzun kaşlarının altında haince bakan simsi-
yah gözleri, iri kemerli bir burnu, çatal çenesi ve hafifçe çökmüş 
avurtları ile korkutucu bir yüzü vardı. Geniş omuzlarına attığı si-
yah yeleği; kıllı kollarını, güçlü pazılarını, kocaman yumruklarını, 
boğum boğum olmuş nasırlı parmaklarını gizlemeye yetmiyordu. 
Kısa kollu, lacivert desenli bir gömlek giymiş; beline, uçları püskül-
lü siyah ipek bir kuşak bağlamıştı. Siyaha çalan pantolonu, Bulgar 
asker üniformasına benziyor, siyah körüklü çizmeleri, pantolonu-
nun dizine kadar geliyordu. Önünde tahta bir masa, masanın yan 
tarafında yarım şişe şarap, biraz kızarmış et, bir parça ekmek, bir 
şerit mermi vardı. 

Şarap şişesini başına dikti, birkaç yudum aldı arka arkaya, ek-
şiyen yüzüne aldırmadan, ağzının kenarlarını elinin tersi ile sildi. 

“Bir şeyler yapmam lazımdir...” diye düşündü yine, “Öyle şey-
ler yapmaliyim ki herkes, benim kim olduyumi bir daha hatırlasin 
bre.”

Böyle düşünceli ve sinirli olduğunda, çetesinden hiç kimse yak-
laşmazdı yanına, çağırmadıktan sonra. Adamları, mağaranın öteki 
tarafında grup grup oturmuşlar, kendi aralarında sohbet ediyor-
lar, Yanko’nun beceriksizliğinden bahsediyorlardı. Kimisi iç çeki-
yor, kimisi gülüyordu gevrek gevrek ancak, kahkaha atmıyorlardı, 
Boiko’nun korkusundan. Her biri iş yapamamaktan, köy basama-
maktan, dağa kadın kız kaldıramamaktan şikâyetçi, Boiko’nun ar-
tık yaşlandığından söz ediyorlardı. 

Bir zamanlar ailesi ile birlikte Bulgaristan’ın Eski Zara bölgesinde 
yaşayan, ateş gibi bir delikanlıydı. Bir genç kızı sevmiş, o genç kız 
bir Türk genci ile evlenince, tozutmuştu kafayı. O sırada başlayan 
1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’ni fırsat bilmiş, eline silah alıp dağa çık-
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mış, önce sevdiği kızı alan Türk gencini, ailesini, akrabalarını teker 
teker pusuya düşürüp öldürmüştü. Öldürmenin zevkine erişince, 
önüne gelen her Türk’e kurşun sıkmaya başlamış, Rus subaylarının 
da desteği ile güçlü bir çete kurmuştu, on sekiz yaşında. Ardından, 
yine Ruslardan aldığı destek ile Eski Zara bölgesinde yapmadığını 
bırakmamıştı Türklere. Ruslar ona, genç yaşına rağmen “Yüzbaşı” 
rütbesi takmışlar, o andan itibaren Yüzbaşı Boiko olarak nam sal-
mıştı halk arasında. O zamandan beri inmemişti dağlardan. Yaşı 
elliyi geçmişti artık ve yaşlanmaya başlamıştı ancak, formundan bir 
şey kaybetmediğini ispat etmek için, bir şeyler yapmalıydı, hem de 
acilen.

Ne yapmalı etmeli, eski itibarını tekrar kazanmalıydı. Dahası, 
tekrar bölgenin en büyük çetesi olma hayalini henüz kaybetmemiş-
ti. Bunun tek yolu, büyük bir voli vurmaktan geçiyordu ki büyük 
voli, köy basıp kadın kız kaldırmakla değil, Osmanlı askerine saldı-
rarak vurulabilirdi. Ancak hedef hem zayıf ve ulaşılması kolay hem 
de iş bittikten sonra kaçması kolay olmalıydı. Saldırdıkları hedefte, 
onları daha da büyütecek bir şeyler olmalıydı; silah ve cephane gibi. 
Ancak yüklü miktarda silah ve cephane ele geçirirlerse, diğer kü-
çük çete gruplarını etrafında toplayabilir, tekrar bölgenin en güçlü 
çete reisi olabilirdi.

Keşifler yaptırdı, sağa sola casuslar gönderdi, adamları ile gö-
rüştü. Nihayet üç hafta sonra, adamlarından biri, bir haber getirdi. 
Istarçitsa’da, Osmanlı alayının bir cephaneliği vardı. Cephanelikte, 
bir tabura yetecek kadar silah ve cephane vardı. Cephanelik, 
Istarçitsa-Nevrekop yolu üzerinde, ağaçlarla kaplı bir sırtın vadi 
tabanında, gözden uzak ve nöbetçisi azdı. Baskın başladığı andan 
itibaren Osmanlı askerinin yetişmesi zaman alırdı. Önceden gerek-
li hazırlıkları yaparsa, iş bitikten sonra bir gecede Bulgar sınırına 
ulaşılırdı. Bu cephaneliği gözüne kestirdi, çok ince hesaplara dayalı 
planlar yapmaya başladı. Bu işi yapacaksa, Osmanlı’yı, hedef konu-
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sunda yanıltmalıydı öncelikle. 
Razlık, Menlik bölgesine on kişilik bir grup gönderecek; onlar 

o bölgede dolaşacak, köylere girecek, köylülerin mallarına, değerli 
eşyalarına ve silahlarına el koyacak, ancak askerlerle çatışmaya gir-
meyeceklerdi. Kendisi otuz kişilik bir grupla, Istarçitsa’daki cepha-
neliğin keşfini yapacak, fırsat bekleyecek, uygun fırsatı yakalayınca 
baskın yapacak, cephanelikte ne varsa alıp, ana üs bölgesine geri 
dönecekti. Plan basit, uygulaması kolaydı. Defalarca planın detay-
larını düşündü, cephanelikle ilgili bilgileri tekrar tekrar teyit ettirdi. 
Artık harekete geçme zamanıydı.

Yardımcısı Stoyan’ı çağırdı, Yüzbaşı Boiko. Otuz beş yaşında, 
uzun boylu, gür saçlı, koca burunlu, pala bıyıklı, kalın sesli, güçlü 
kuvvetli ve en iyi adamıydı Stoyan. Boiko’nun en iyi arkadaşı, hatta 
can yoldaşı idi. Birlikte pek çok çatışmaya girmişler, birçok kez ko-
rumuşlardı birbirlerini. Zaten Boiko’nun yaşı elliyi geçmişti, ölünce 
yerine Stoyan’ın geçeceğini bilmeyen yoktu çetede.

Ona, düşüncelerini anlattı. Razlık, Menlik, Cuma-i Bala bölgele-
rine gidecek, oralarda karmaşa çıkaracak, köylülerin nesi var nesi 
yoksa el koyacak, ancak jandarma ile çatışmaya girmeyecekti. Çok 
sıkışırsa geri çekilecek, fırsat bulunca tekrar gidecekti. Stoyan, ha-
zırlıklarını tamamladı, yanına on çeteci aldı, o gece yola çıktı.

Ormanlık araziden, dağ yollarından, yarım günde Razlık bölge-
sine vardı, Stoyan ile yanındakiler. Buralara daha önceden gelmiş-
lerdi, Türklerin çiftliklerini elleriyle koymuş gibi bulurlardı. Plan 
gereği bir iki gün etrafta gezinecek; köylülere, dağda odun topla-
yanlara, çobanlara uzaktan görüneceklerdi. Önce halkın kalbine 
korku salacaklar, sonra işlerine başlayacaklardı. Gerçekten, daha 
birinci günün akşamı, jandarma karakoluna haber gitmişti bile. 
Jandarma hemen takibe başlamış, ancak çetecinin terk ettiği yerde-
ki izlerini bulabilmişti. Stoyan, arka arkaya birkaç çiftliğe girmiş, 
sahiplerini hırpalamış, kıymetli neleri varsa alıp gitmişti bu arada. 
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Dağlık ve ormanlık arazide çeteci takibi kolay değildi. Jandarma, 
bir haber alınca yola çıkıyor, bir iki gün iz sürüyor sonra karakolu-
na geri dönüyordu. Çeteciler, jandarmanın bu özelliğini iyi biliyor, 
jandarmayı daima gözetliyor, onlar karakola dönünce, başka bir 
yerden tekrar ortaya çıkıyordu.

*
Üsteğmen Nâzım, sabah erkenden kalktı. Nöbetçi çavuşla bir-

likte askerleri kaldırdılar, kahvaltılarını yaptırdılar, hazırlıkları ta-
mamladılar. Bu arada, evlerinde kalan personel de geldi, silah ve 
teçhizatlarını aldı, birliğe katıldı. Akif Yüzbaşı, bir konuşma yaptı, 
göreve gideceklerin ve kışlada kalacakların nasıl davranmaları ge-
rektiği, neler yapılacağı gibi konuları açıkladı. Biraz sonra Kurmay 
Başkanı Mehmet Ali Bey geldi. Tümen komutanının selamını getir-
di, başarılar diledi. Birliği yolcu etti.

Ve Üsteğmen Nâzım, yeni birliği ile ilk görevi için yola çık-
tı. Yolun iki yanına dizildiler, yürüyüş derinliğini azalttılar. En 
önde Akif Yüzbaşı ile birlik karargâhı vardı. Arkalarında Nâzım 
Üsteğmenin takımı, ardından da Yüksel Teğmenin takımı geliyor-
du. Yol uzundu. Bir gece bir yerde konaklayacaklar, ertesi gün yola 
devam edeceklerdi. Her iki saatte bir mola veriyorlardı. 

Yol, vadiler boyunca yemyeşil ağaçlar arasından, şırıl şırıl akan 
tertemiz derelerin kenarından gidiyordu. Ağaçlarda türlü çeşitli 
kuşlar hoplayıp zıplıyor, insanları görünce ürküp kaçıyor, sonra 
başka bir ağaca konup, ilgi ve korku ile bakıyorlardı yoldan geçen-
lere. Herkes hâlinden memnun; ormanlarla kaplı dağları, vadileri 
geçtiler. Akşam olmak üzere iken, gece konaklayacakları köye gel-
diler. Köy, dağların arasında, düz bir ovadaydı. Köyün biraz uza-
ğında, ovanın bir kenarında, dereye yakın ağaçlıklar altında durdu-
lar, atlarından indiler, yerleşme düzeni aldılar. Nâzım süratle, etrafa 
nöbetçiler çıkardı, nöbet listesini yaptı, her nöbetçiye görevini teb-
liğ etti. Çadır kurmadan şiltelerini yere serdiler, üzerine oturdular. 
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Şiltelerinin üzerinde uyuyacaklar, sabah erken yola çıkacaklardı. 
Hep birlikte daire şeklinde toplandılar, kumanyalarını çıkar-

dılar, afiyetle yediler. Yatma zamanına kadar sohbet ederek vakit 
geçirdiler. Bu arada Hilmi Başçavuş, elinde bir tabakla çıkıp geldi, 
tabağı Nâzım’la Yüksel’in önüne koydu. 

“Nereden buldun bunu Hilmi Başçavuşum?” diye sordu Nâzım, 
bir tabak tahin helvasını görünce.

“Yola çıkmadan almıştım komutanım. Akşam yeriz diye sakla-
dım. Yüksel Teğmen, sizin helvayı sevdiğinizi söylemişti.” 

“Severim helvayı da bunu benim düşünmem lazımdı.”
“Komutanım, iki aydır, düşünecek hâliniz mi vardı? Sanki çok 

yakında gireceğimiz bir savaşa hazırlanıyor gibiydiniz.”
“Ee, fena mı oldu? Bak, kendine güvenleri geldi askerlerin.”
Hilmi Başçavuş, ilk lokmasını ağzına atarken, Akif Yüzbaşının 

geldiğini gördü, “Akif Yüzbaşım geliyor.” dedi.
Ayağa kalktılar, esas duruşa geçip selam verdiler. Akif Yüzbaşı, 

selamlarını aldı, ciddi bir tavırla yanlarına geldi. Etrafına şöyle bir 
baktı,

“Ne yapıyorsunuz bakalım?” diye sordu. 
“Helva yiyecektik komutanım. Buyurun, birlikte yiyelim.”
Akif Yüzbaşı, şiltenin bir kenarına oturdu, diğerleri de oturdular. 

Akif Yüzbaşı, helvadan bir parça kopardı, ağzına attı. Keyiflendi, 
askerlere baktı bir süre, sonra Nâzım’a döndü: 

“İki ayda havaları değişti askerlerin.”
“Sağ olun komutanım. Daha da iyi olacağız inşallah.”
Bu sırada Akif Yüzbaşının emir eri, koşarak yanlarına geldi, se-

lam verdi:
“Komutanım, köyden birkaç kişi geldi. Sizinle görüşmek istiyor-

lar.”
“Buyursunlar, görüşelim.”
“Başüstüne komutanım.” 
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Emir eri, yine koşarak gitti. Biraz sonra, başlarında sarıklı fes, te-
miz kıyafetli altı köylü ile birlikte geri geldi. Gelenleri ayakta karşı-
ladılar, buyur ettiler, Akif Yüzbaşı, kendisini ve arkadaşlarını tanıt-
tı karşılıklı selamlaşarak, köylüler de kendilerini tanıttılar. Köyün 
ileri gelenleri tanışmak, sohbet etmek istemişlerdi, gelen askerlerle. 
Güler yüzlü, yaşları elliyi geçmiş, saçları sakalları kırlaşmış, iyi yü-
rekli insanlardı hepsi de. Rıza Başçavuş da geldi yanlarına, selam 
verip oturdu. 

Köyün adı Istarçitsa idi. Köylülerin demesine göre, hem Türkler 
hem de Bulgarlar yaşıyordu köyde. Daha kuzeydeki köylerin ta-
mamı Bulgar nüfusuna sahipti. Sınıra yakın beş, altı Türk köyü an-
cak vardı. Bazı köyler, Istarçitsa gibi karma nüfusa sahipti. Tütün, 
sebze, meyve yetiştirerek, hayvan besleyerek geçimlerini sağlıyor-
lardı ve hâlleri vakitleri yerindeydi köylülerin, göründüğü kadarı 
ile. Zaman zaman Bulgar çetecileri gelir, ellerinde avuçlarında ne 
varsa alır gider, bazen çatışma çıkar, her iki taraftan da yaralanan, 
ölen olurdu. Ancak, son bir yıldır köye gelen giden çeteci olmamış-
tı. Ama daha kuzeydeki köylere giren çıkanlar olduğunu duyuyor-
lardı bugünlerde. 

Akif Yüzbaşı, bu bölgenin arazisini iyi bilmediklerini, köy-
den birilerinin kendilerine kılavuzluk edip edemeyeceğini sordu. 
Gelenlerden Recep ve Musa Efendi, avcı olduklarını, yolları bildik-
lerini, severek kendilerine katılabileceklerini söylediler. 

Sohbet devam ederken Musa ile Recep Efendi, evlerine gittiler; 
silahlarını, fişekliklerini ve sırt çantalarını alıp geldiler. Köylüler 
yaklaşık iki saat kadar kaldılar, Akif Yüzbaşıların yanında. Birer ta-
baka tütün de getirmişlerdi gelirken. Akif Yüzbaşı, almak istemedi, 
köylüler ısrar ettiler. Daha sonra müsaade isteyip kalktılar. Onlar 
yavaş yavaş köylerine dönerlerken Akif Yüzbaşı, Musa Efendi’ye, 
kendisi ile gelmesini, Recep Efendi’nin de Nâzım Üsteğmenin ya-
nında bulunmasını söyledi. Recep Efendi, Hilmi Başçavuşun şiltesi-
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nin yanına bir şilte attı, sırt çantasını yastık gibi başının altına koy-
du, uzandı. Üsteğmen Nâzım; Rıza Başçavuşun, ağzından salyalar 
akarcasına tütün tabakasına baktığını görünce, tabakayı uzattı. 
Rıza Başçavuş, hiç nezaket göstermeden, kaparcasına aldı tabakayı. 
Hemen bir tane sardı, yaktı, keyifle tüttürmeye başladı. Bir yandan 
da mırıldanıyordu:

“Kadayıf gibi maşallah, kadayıf gibi...”
Nâzım güldü. Kendisinin hiç böyle zevkleri olmamıştı hayatta. 

Olmadığı için şikâyeti de yoktu aslında. Biraz sonra herkes yatmaya 
gidince, uzak bir köşeye çekildi, gün boyu kılamadığı namazlarını 
kıldı, duasını etti, geldi ve şiltesine uzandı. Hilmi Başçavuştan, hafif 
hafif horlama sesleri geliyordu. 

*
Yüzbaşı Boiko, beklediği fırsatı yakalamakta gecikmedi. Bölgeye 

geleli üç gün olmuştu ve şu ana kadar burada olduklarını, kendi 
adamlarından başka bilen yoktu. Üç gündür cephaneliği gözetliyor-
lar, aldıkları bilgileri teyit ediyorlar, plan yapıp fırsat kolluyorlardı.

Cephanelikte üç nöbet yeri vardı. Biri hemen girişte, biri sol ön 
tarafta, diğeri de biraz arka tarafta kalıyordu. Öndeki nöbetçiler 
yolu kontrol ediyor, her nöbet yerinde gündüzleri birer kişi, gece-
leri iki nöbetçi bulunuyordu. Arkadaki ve yandaki nöbet yerlerine, 
görünmeden yaklaşmak mümkündü. Öndeki nöbetçileri oyalaya-
cak bir şeyler yapmaları lazımdı.

Cephaneliğin bir de koğuş bölümü vardı. Toplam on iki kişi ka-
lıyordu cephanelikte. Gece dört kişi nöbette, sekiz kişi istirahat hâ-
linde oluyordu. Akşam saat yedide yemek yiyorlar, çay içiyorlar, 
biraz sohbet ediyorlar, hava kararınca yatıyorlardı.

Boiko ve adamları, ikiye ayrıldılar, kendisi ve yirmi adamı cep-
haneliğe arkadan, dağ tarafından yaklaşacak, diğer on kişilik grup, 
başında Yanko olacak şekilde, karşı taraftaki yamaçtan inip, cep-
haneliğin ön tarafına yaklaşacaktı. İki adamları köylü kıyafetinde, 
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ön taraftaki nöbetçilere yaklaşacak, onları oyalayacak, ikişer kişilik 
diğer iki grup, öteki nöbetçileri haklayacaktı. Bu nöbetçilerin hak-
lanması ile ön taraftaki nöbetçiler de haklanacak, sonra koğuşa gi-
rilecek, içeridekiler kurşuna dizilecekti. Cephaneliğin kapısı bom-
balarla açılacak, içeride ne varsa katırlara yüklenecek, bütün bunlar 
bir iki saatte bitirilecek, en geç iki üç saat içinde cephanelik bölgesi 
terk edilecekti. 

Boiko’nun planladığı gibi, hava iyice karardıktan sonra, cepha-
neliğin bulunduğu sırta kadar atları ile geldiler. Cephaneliğe iki yüz 
metre kala, düz bir alanda atlarından indiler, atları ağaçlara bağla-
dılar. Boiko, yirmi adamı ile arkadan cephaneliğe kadar süzüldü. 
Bir ağacın arkasından diğerine kadar yavaşça ilerliyorlar, ağacın 
arkasında biraz durup etrafı dinliyorlar, sonra tekrar ilerliyorlardı. 
Daha ay çıkmadığından, karanlıktan istifade ile cephaneliğe yak-
laşmak zor olmadı. Ses çıkarmamak için çok dikkatli davranıyorlar-
dı. Cephaneliğe elli metre kala, nöbetçileri haklayacak iki kişi, ileri 
doğru süzüldü. 

Yanko ve yanındaki on kişi, cephaneliğin karşı yamacından, 
orman içinden sessizce, görünmeden, cephaneliğe yüz elli metre 
kalana kadar yaklaştılar. Atlarını ve yanlarında getirdikleri sekiz 
katırı ağaçlara bağladılar. Daha da dikkatli davranarak, ses çıkar-
madan, cephaneliğe kırk metre kadar yaklaştılar. Önceden görev-
lendirdikleri iki kişi, katırlarına odun yüklemiş olarak ve katırla-
rın yanında yürüyerek, yavaş yavaş, konuşa konuşa cephaneliğin 
önüne kadar geldiler. Onların konuşmaları, nöbetçilerin dikkatini 
çekti, o tarafa doğru bakmaya başladılar. Bu saatlerde buralardan 
oduncu falan geçmezdi, bu yüzden nöbetçiler, şüphe ile baktılar 
adamlara. Adamların ellerinde, yarısı boş birer şarap şişesi vardı, 
sarhoş gibi yalpalayarak yürüyorlar, ağızları kayarak konuşuyor-
lardı. Cephaneliğin ön kapısına gelince yavaşladılar, nöbetçilere 
selam verdiler.
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Askerler, adamlara kızıp, “Ne işiniz var bu saatlere kadar or-
manda? Sarhoş da olmuşsunuz. Başınıza bir iş gelecek, çabuk gidin 
evlerinize, zıbarın!” diye bağırdılar.

“Gidelim gumandanim, gidelim de karilar bizi eve almiorlar 
bre.”

Konuşmalarından, bunların Bulgar ahaliden oldukları belli olu-
yordu. Bazı kelimeleri lüzumsuz uzatıyor, bazı harfleri yutuyorlar-
dı. 

“Almazlar tabii… Körkütük sarhoş olmuşsunuz.”
“Onlar bizi eve almior diye sarhoş olduk bre…”
Adamlar, sakız gibi yapıştı askerlere, bir türlü gitmiyorlardı. 
“Çabuk burayı terk edin, yoksa içeri alır, sabaha kadar döveriz 

vallaha.” 
“Yatak da vereceksen, içeri al bizi gumandan. Dövsen de zarari 

yoktir bre.” 
Bir yandan da sırıtıyorlar, sallanıyorlar, düşmemek için birbirle-

rine yaslanıyorlar, her adımda çaktırmadan, nöbetçilere biraz daha 
yaklaşıyorlardı. 

Arka ve yan taraftaki nöbetçilerin dikkati de ön tarafa kaydı, ne 
olup bittiğini öğrenmeye çalışıyorlardı. Boiko’nun adamları, fırsa-
tı kaçırmadılar, arkadaki nöbetçilere kadar yanaştılar. Bir hamlede 
üzerlerine atladılar, daha ne olduğu anlaşılmadan, iki nöbetçiyi bo-
ğazladılar. Ön taraftaki karmaşa giderek artıyordu. Koğuştan bir 
onbaşı çıktı, kızgınlıkla geldi, “Nedir bu gürültü?” diye bağırdı. 

Nöbetçiler, durumu anlatmaya çalıştılar. Onbaşı, adamlara kız-
dı, kovdu ancak adamlar gitmiyorlardı. Onbaşı da adamlarla tartış-
maya başladı. 

Boiko’nun adamları, yan taraftaki nöbetçileri haklayamamışlar-
dı henüz. Fırsat gözlüyorlar, ancak nöbetçiler, bir türlü dönüp kapı 
tarafına bakmıyorlardı. Onlar da bir şeylerden şüphelenmiş olma-
lıydılar ki silahlarını doğrultup, sürekli etrafı gözetliyorlar, yakla-
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şan birileri var mı diye bakıyorlardı. Arka taraftaki nöbetçileri hak-
layan iki kişi, dikkatli adımlarla, koğuşa doğru yaklaşmaya başladı 
sinsice.

Bu sırada Yanko ve adamları da ön taraftan karakola iyice yakla-
şırlarken, öndeki adamlarla tartışan onbaşı, ileride, ağaçlar arasın-
dan ilerleyen karaltıları ve onların elinde parlayan silahları fark etti. 
Hiç tereddüt etmeden kasaturasını çektiği gibi, kendilerini meşgul 
etmeye çalışanlardan birinin göğsüne saplayıverdi. Adam “hınk” 
diyerek pelte gibi yere yığılırken onbaşı, onun yere düşmesine en-
gel oldu, kendine siper yaptı. Diğer adam, elindeki şişeyi, nöbetçi-
lerden birinin başına olanca gücüyle indirdi. Asker yere yığılırken 
diğer asker, süngüyü adamın karnına sapladı, kanırtıp çekti ve bir 
daha soktu... 

Yanko, planın ortaya çıktığını anladı ve ateş komutu verdi. Aynı 
anda, yaklaşık otuz, kırk metre mesafeden yaylım ateşi başladı, cep-
haneliğe doğru. Onbaşı ve asker, kendilerini bir ağacın gerisindeki 
çukura attılar; ateşe karşılık vermeye başladılar. Bir yandan da başı-
na şişe darbesi yiyen askeri, çukura çekmeye çalışıyorlardı.

Silah sesleri, koğuştaki erleri harekete geçirdi. Silahını kapan, 
bir yerlere mevzi aldı. Üç kişi, arka tarafı emniyete almak üzere 
mevzilenirken diğerleri, ön tarafa ateşle destek vermeye başladılar. 
Boiko’nun, nöbetçileri haklayan adamları, yandan ateşe başladılar 
gece karanlığında, hiçbir şey görmeden. Erler, yeni ateş edilen yer-
lere göre mevzi değiştirdiler, ateşle karşılık verdiler ve cephaneli-
ğin her yerinden bir cayırtı sesi yayıldı havaya. 

*
Nâzım Üsteğmen, bir nöbetçinin dürtmesi ile uyandı. Daha uyu-

yalı iki saat bile olmamıştı. Aynı zamanda Akif Yüzbaşı ve Yüksel 
Teğmen de uyandırıldılar. Rıza Başçavuş, o sırada uyanıktı, asker-
leri kaldırıyordu. Nâzım, ne olduğunu anlamaya çalışırken emir eri 
Mestan, endişeli bir şekilde seslendi: 
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“Komutanım, silah sesleri geliyor.”
Dikkat kesildi Nâzım, etrafı dinledi. Herkes dikkat kesilmiş, silah 

seslerinin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordu. Gece olduğun-
dan, yönünü ve mesafesini kestiremediler seslerin. Recep Efendi 
uyanmış, şiltesini çantasına koymuş, çantayı sırtına geçirmişti bile. 

“Komutanım, buradan iki üç kilometre ileride, vadi içinde bir 
cephanelik var. Silah sesleri oradan geliyor. Çeteciler, cephaneliği 
basmış olabilir.”

Nâzım’ın başından aşağıya kaynar sular döküldü bir anda; fır-
ladı, doğru Akif Yüzbaşının yanına gitti, aynı anda Yüksel Teğmen 
de koşarak gelmişti. Akif Yüzbaşı, her zamanki sakin hâli ile sordu:

“Ne olduğunu anlayan var mı?”
“Komutanım,” dedi Nâzım, heyecanla, “iki, üç kilometre ileride, 

vadi içinde bir cephanelik varmış. Çeteciler orayı basmış olabilir.”
Akif Yüzbaşı, Musa Efendi’ye baktı. O da toparlanmış, şiltesini 

çantasına koymuş, çantasını sırtına asmış, silahını eline almıştı. 
“Ben de aynı şeyi düşünüyorum Kumandan’ım.” dedi Musa 

Efendi, “Bu sesler, cephanelik bölgesinden geliyor.” 
“Nasıl gidilir bu cephaneliğe?”
“İki yol var Kumandan’ım. Biri önümüzdeki yoldur. Yolu takip 

ederseniz cephanelik karşınıza çıkar. İkinci yol, şu solumuzdaki te-
penin ardından geçer. Yaklaşık dört beş kilometre sonra sağa döner 
ve buradan giden yolu keser. Yani çetenin kaçış yolunu tutar. Hızlı 
gidersek, yarım saate kalmaz orada oluruz.”

“Tamam. Nâzım, sen takımınla bu yolu kullan, cephaneliğe yar-
dıma koş. Biz Teğmen Yüksel ile öbür yoldan gidip, çetecilerin ka-
çış yolunu keseceğiz. Birlik karargâhı burada kalsın. Haydin, çabuk 
olalım!”

“Başüstüne komutanım.” 
Başçavuşlar, takımları hazırlamışlardı bile. Nâzım koşarak gel-

di, atına atladı, durumu kısaca anlattı arkadaşlarına. Recep Efendi 
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ile Üsteğmen Nâzım en önde olacak şekilde, dörtnala yola çıktılar. 
Yüksel Üsteğmenin takımı da hazırdı, Akif Yüzbaşının emir eri, atı-
nı getirdi, atlarına bindiler, hızla yola çıktılar. Musa Efendi, onları, 
bildiği en kestirme yoldan götürmeye çalışıyordu. Hava karanlık, 
yol belli belirsizdi. Karanlıkta yine de hızlı at sürdüler, bir an önce 
yolu kesmek istiyorlardı. Bir süre sonra Musa Efendi, bir yol sapa-
ğını gösterdi, hep birlikte o tarafa saptılar, beş dakikalık at sürüşün-
den sonra, daha geniş bir yola geldiler. Musa Efendi durdu, etrafı 
dinledi, silah sesleri bu sefer batı taraflarından geliyordu. Demek ki 
doğru gelmişlerdi. 

“Ne kadar ileride cephanelik?” diye sordu Akif Yüzbaşı. 
“Yedi, sekiz yüz metre kadar ileride kumandanım.”
“Cephaneliğe gelmeden bir keşif yapalım. Asıl işimiz çatışma-

ya girmek değil, çetenin kaçış yolunu kesmektir. Üsteğmen Nâzım, 
onların bu tarafa doğru kaçması için baskı yapar. Ona göre, yolun 
sağında ve solunda geniş bir cephede mevzi alalım.”

“Anlaşıldı komutanım.” dedi, Yüksel Teğmen. 
Rıza Başçavuşa bir şeyler söyledi, o da askerlere açıklamaya 

başladı. Her an çatışmaya girecek şekilde hazırdılar artık. Şimdi 
daha yavaş, daha dikkatli ilerliyorlardı yolda. Yaklaşık üç, dört yüz 
metre kadar gittiler, arazinin müsait olduğu bir yerde durdular. 
Cephanelik, önlerindeki dönemeçten sonra olmalıydı ve çatışma, 
aralıksız devam ediyordu.

Atlarından indiler. Birkaç asker, atları topladı, ağaçlıklar arasına 
soktu, orada ağaçlara, çalılara bağladılar. Akif Yüzbaşı, bir manga 
asker ve Musa Efendi ile yolun sol tarafını aldı. Orada, mevzilen-
meye müsait bir yer buldular, yayıldılar, mevzilenmeye başladılar. 
Yüksel Teğmen, yolun sağ tarafındaki müsait yerlere yerleşti. Rıza 
Başçavuş, üç askerle atların yanında, her an ata binip kaçanları ta-
kip edecek şekilde kaldı. Artık bekleme zamanıydı.
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*
Boiko, zaman uzadıkça sinirleniyordu, şu beş altı askeri hakla-

yamadıkları için. Geçen her dakika aleyhine işliyordu ve bunun 
telaşı ile habire mermi sallıyorlardı cephaneliğe doğru. Yanko bir 
türlü girememişti karakol bölgesine. Askerler ateşe başlayınca, ken-
di adamları da geriye kaçmışlar, ağaçların arasına mevzilenip ate-
şe başlamışlardı. Oysaki ne de güzel başlamıştı gece onlar için, iki 
nöbetçi ses çıkarmadan haklanmıştı. Şu beceriksiz Yanko, ayağına 
çelme takmasaydı, şimdiye çoktan bitirmişlerdi cephanelikteki as-
kerlerin işlerini. 

Yanko da telaşlıydı, zaman uzadıkça Boiko’nun hışmına uğra-
maktan korkuyor, telaşla mermi yağdırıyordu cephaneliğe doğru, 
ancak bir türlü halledememişlerdi üç beş askeri. Biraz sonra ay çı-
kacak, işleri daha da zor olacaktı. İki adamını yanına çağırdı, görün-
meden dere içine sızmalarını, elli metre kadar gidip yola çıkmala-
rını, askerleri yandan ateş altına almalarını söyledi. İki çeteci, gece 
karanlığında birer yılan gibi süzülüp, dere içine girdiler. 

Onbaşı, dere içine girenleri gördü, karaltı hâlinde yana doğru 
süzüldüklerini fark etti. Arkadaki askerlerden birine seslendi; ses-
lendiği asker, sürünerek hızlıca yanına geldi. Bu, diğerlerine göre 
daha yaşlıca, yıllarca eşkıyalık yapmış, affedilip askere alınmış 
Karslı bir askerdi, eşkıyalığın ruhunu bilir, durup dinler, gözetler, 
sonra ateş ederdi. Onbaşı, ona dereyi gösterdi, iki adamın dereye 
girdiklerini, sola doğru saptıklarını, biraz ilerden yola çıkıp yandan 
ateş edebileceklerini, o tarafa doğru kaymasını ve yola çıkanı vur-
masını söyledi. Asker sürünerek, o tarafa doğru mevzi değiştirdi.

Çatışma devam ederken, dereye giren iki adam, elli metre kadar 
gitti. Başlarını dere kenarından çıkarıp, etrafı gözetlediler. Herkes 
çatışma havasında idi ve kendileri ile ilgilenen hiç kimse yoktu or-
talıkta. Yavaşça yola çıktılar, eğilerek yürümeye başladılar ancak, 
daha iki adım atmadan birisi, böğrüne yediği mermi ile kendini de-
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renin serin sularında buldu. Diğer adam da daha ne olduğunu an-
layamadan göğsüne bir mermi yedi ve dereye uçtu. Yanko, onların 
yandan ateş edeceklerini boşuna bekledi uzun bir süre.

Çatışma başlayalı neredeyse yarım saat olmuştu. Boiko, baktı ki 
bu iş böyle olmayacak, askerlere seslendi:

“Hey! Türko! Ateşi kesin bre! Gece size yardim gelmez! Teslim 
olun, caninizi bağişlayalim!” 

“Yardıma ihtiyacımız yok!” diye bir ses geldi karanlıktan, 
“Mermimiz bol, sabaha kadar savaşırız!”

“Ölmenizi istemeyiz bre Türko! Teslim olin, size dokunmaya-
lim!”

“…”
“Öleceksiniz bre Türko!”
“Biz ölmeyiz! Şehit oluruz! Siz birer köpek gibi gebereceksiniz!”
“Bre Türko! Bak, demedi demeyesin ha!”
“…”
Aslında Boiko, askerlerin dikkati dağıtmaya çalışıyordu, başarılı 

da oldu sayılır, o konuşurken kısmen de olsa ateş kesildi. Bu arada 
birkaç çeteci, cephaneliğe doğru sızmaya başladı. Onbaşı akıllıydı, 
askerlerine bağırdı:

“Bombalarınızı kullanın!” Biraz sonra, Boiko’nun adamlarının 
sızmaya çalıştıkları yerlerde, birbiri ardına dört beş bomba patladı. 
Birkaç çeteci, canhıraş bağırtılarla havaya sıçradılar, parçalanmış 
vaziyette yere düştüler. Boiko’nun gözleri fal taşı gibi açıldı, bu iş 
uzamaya başlamıştı ve pahalıya patlayacağa benziyordu. 

Yanko ne yaptıysa, öndeki iki üç askeri bertaraf edemedi. 
Onlardan da üç adam, bombalarını çıkardılar, pimini çektiler ve 
sallayıp attılar. Bombalar, askerlerin sağına soluna düştü. Askerler, 
mevzi çukurlarına kapaklanıp kulaklarını tıkadılar, kıpırdamadan 
beklediler. 

Birkaç saniye sonra bombalar patladı arka arkaya. Üzerlerine 
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bir sürü taze toprak yağdı askerlerin, kulakları çınlamaya başladı. 
Boğazlarına giren basıncı düzeltmek için birkaç kere öksürdüler. 
Tekrar ateşe başladıklarında, Yanko çıldıracak gibi oldu. Ağzına 
gelen tüm küfürleri salladı, kırık Türkçesi ile. 

Üsteğmen Nâzım, cephaneliğe üç yüz metre mesafedeki son dö-
nemece kadar, adamlarıyla birlikte, atlı olarak yaklaştı. Atlarından 
indiler, silahları ellerinde, cephaneliği görecek şekilde ilerlediler. 
Nâzım, dürbünü ile cephaneliğe baktı. Dürbün, gece olmasına rağ-
men oldukça net gösteriyordu. Cephaneliğin ön tarafında mevzi-
lenmiş, ateş eden sekiz on kadar adam vardı. Ayrıca cephaneliğin 
arka tarafından da ateş ediliyordu. Hilmi Başçavuşa döndü:

“Sen, on adamla burada kal. Daha fazla yaklaşma. Ateş etme ki 
bu tarafı boş sansınlar. Senin üzerine gelecek adamlar, senin pa-
yın. Ben diğer adamlarla şu sırta tırmanacağım. O sırttan, karşı ateş 
açacağım. İki ateş arasında dayanamaz ve kaçmaya çalışırlar. Ön 
taraftaki grubun bu tarafa gelmesini sağlayacağım.”

“Tamam, komutanım.” dedi Hilmi Başçavuş, kalın sesini kısma-
ya çalışarak. 

Askerlere döndü, sessizce, “Birinci manga benimle kalsın. Diğer 
iki manga komutanı takip etsin.” dedi. 

Birinci manga, bulundukları yerden on beş, yirmi metre ka-
dar ileri çıktı, geniş bir cephe ile mevzilendiler. Diğer iki manga, 
Üsteğmen Nâzım’ı takip ederek dereyi geçtiler, sırtın arkasına kay-
dılar ve oradan tepeye doğru tırmanmaya başladılar. Çetenin, ar-
kada adam bırakmış olabileceğini düşünerek yavaş ilerliyorlardı. 
Biraz sonra, sekiz adet katırın, bir ağaca bağlandığını gördüler. On 
beş, yirmi metre kadar ileride de on kadar at vardı. Atlar da ağaca 
bağlanmıştı. Başlarında hiç kimse yoktu.

Tepeye tırmanınca, Nâzım, dürbünle baktı tekrar. Bir avuç asker, 
azgın çeteye dayanmaya çalışıyordu. Ön tarafta yedi sekiz çeteci, 
arka tarafta on beş, yirmi kadar ateş eden çeteci vardı. İkinci manga 
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çavuşunu çağırdı, burada mevzilenmelerini, kendisi ateş edinceye 
kadar kesinlikle ateş etmemelerini, kendisinin biraz daha yukarı 
gidip orada mevzileneceğini ve ateş edeceğini söyledi. Manga ko-
mutanı, anladığını belirtir bir işaret yaptı, erlerine teker teker, mev-
zilenecekleri yerleri gösterdi ve emir almadan ateş edilmeyeceğini 
söyledi.

Nâzım Üsteğmen, yanında on asker ve Recep Efendi ile yaklaşık 
elli metre kadar yukarı çıktı. Şimdi karakolu yandan görebiliyor, 
her iki tarafı da rahat seçebiliyordu. Dürbünle gözetledi, karşıda, 
ağaçlar içinde, diğerlerinden biraz gerideki bir adamın, çetecile-
re durmadan emirler yağdırdığını gördü. Bu, liderleri olmalıydı. 
Gülümsedi, silahını doğrulttu yavaşça. Bugüne kadar gece atışı 
konusunda öğrendiklerinin hepsini gözünün önüne getirdi. Harp 
Okulu’nda atış birincisi olmak kolaydı, asıl bu hedefi vurursa ken-
dini şampiyon sayacaktı. Nişan aldı, nişanını kontrol etti, arpacığı 
hedefin kafasına oturttu... Nefes aldı, bir kısmını verdi; tetiğin boş-
luğunu aldı, hedefi son kez gördü arpacığın üzerinde ve bastı tetiğe 
yavaşça... Barut dumanı nedeniyle hedefi vurup vuramadığını an-
layamadı ancak, karşı tarafta da bir hareket yoktu.

“Yuh sana!” dedi kendi kendine, “Vuramadın herifi!” 
Dürbünü aldı, tekrar baktı, nişan aldığı yerdeki adam yoktu ye-

rinde. 
“Ateş serbest!” diye bağırdı, aynı anda yirmi silah birden patla-

dı. Cephanelikteki askerler, önce ne olduğunu anlamadılar. Nâzım 
Üsteğmen, “Askerler, dayanın aslanlarım! Osmanlı Süvarisi yetiş-
ti!” diye bağırdı.

Cephanelikten bir bağırtı koptu:
“Padişah’ım, çok yaşa!”
Yirmi silahın daha patlaması, Boiko’dan ses çıkmaması; çetecile-

ri telaşlandırdı. Çetecilerden biri, koşarak Boiko’nun yanına geldi, 
onun yerinde olmadığını görünce arkadaşlarına seslendi:
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“Boiko gitmiş bre! Geri çekiliyoruz!” 
Arka taraftaki çeteciler, ateş ederek geri çekilmeye başladılar, 

ağaçların içinde kayboldular. Yanko ise, arkasının tutulduğunu 
gördü, atların bulunduğu yer de tutulmuştu. Adamlarına seslendi, 
aksi istikamette, yani Hilmi Başçavuşun bulunduğu yere doğru çe-
kilmeye başladılar. Atları, katırları düşünecek zaman değildi, can 
kaygısı hepsinden önce geliyordu.

Nâzım Üsteğmen ile yanındakiler, her iki grup da çekilene kadar 
ateşe devam ettiler. Sonra cephaneliğe seslendiler:

“Askerler! Ben Üsteğmen Nâzım, durumunuz nedir? Şehit, ya-
ralı var mı?”

“Yandaki ve arkadaki nöbetçilerden ses yok komutanım. İki de 
yaralımız var.”

“Biz kaçanların peşinden gidiyoruz. Siz yaralılara, şehitlere ba-
kın. Daha sonra geri geleceğiz.” 

“Başüstüne komutanım.”
Nâzım Üsteğmen ile yanındakiler, Hilmi Başçavuşun yapacağı 

ateşlerden etkilenmemek için tekrar tepeye çıktılar, atların ve ka-
tırların yanına geldiler; onları çözdüler, yularlarından tutup, peşle-
rine taktılar. Hilmi Başçavuşun ve kendi atlarının bulunduğu yere 
doğru yürümeye başladılar. O esnada, Hilmi Başçavuşun olduğu 
yerden dört el silah sesi geldi, Hilmi Başçavuşun, “Etrafınız sarıldı! 
Teslim olun!” diyen tok sesini duydular. Karşıdan korku ve telaş 
dolu bir ses geldi:

“Teslim! Teslim! Ateş etmeyin bre!” 
Seslenen, Yanko idi. Yanko, yol kenarındaki bir çalı dibine sindi, 

dört adamına, teslim olmalarını söyledi. Yanına bir kişi alarak dere 
içine kaydı. Karanlık içinde hızla ilerlemeye başladılar. Askerler, 
teslim olan dört çeteci ile uğraşırlarken, Yanko ve yanındaki adam, 
dere içindeki gölgelik alanlardan istifade ederek, Istarçitsa’ya doğ-
ru hızlı adımlarla yürümeye başladılar. Ara sıra duruyor, etrafı din-
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liyor, bir tehlike olmadığını görünce, yollarına devam ediyorlardı.
Hilmi Başçavuş, gelen dört çeteciye, silahlarını atmalarını söy-

ledi. Adamlar, silahlarını yere koyarlarken üç asker yola atlayıp, 
adamların silahlarını, fişekliklerini ve kamalarını aldılar, üstlerini 
başlarını yokladılar, ellerini arkadan bağlayıp yere oturttular. Üç 
asker, her an silah kullanmaya hazır, onların başlarındayken, Hilmi 
Başçavuş keyifle, Nâzım Üsteğmeni beklemeye başladı.

*
Cephaneliğin arkasındaki çeteciler, ateşi kestiler ve hızlı adım-

larla geri çekildiler, bir araya gelip bir iki dakika nefeslendiler. Altı 
kişi noksandı. Demek ki şu kısacık çatışmada, altı kişi kaybetmiş-
lerdi. Yanko’nun grubundan kaç kişi kaybettiklerini bilmiyorlardı. 
Nereden baksan, ağır bir kayıptı bu, çeteciler için. Adam bulmak 
kolaydı ama çeteci dediğin sekiz, on yılda ancak yetişirdi. Boiko, 
yılların çetecisiydi. Sofya’da tanıdıkları olduğu söylenirdi. Onun 
zamanında, Bulgar jandarması ile başları hiç derde girmemişti. 
Boiko ne çatışmalara girmiş, ne badireler atlatmıştı ama şu basit 
cephanelik baskınında, küçük bir çatışmada çekip gitmişti. Acaba 
vurulmuş muydu?   

Ağaçlar içinden geriye doğru yürümeye başladılar, atlarını bağ-
ladıkları yere geldiler. Atlarını çözdüler, sahipleri gelmeyen atları 
yedeklerine aldılar, varlığı ile yokluğu belli olmayan dar bir orman 
yolundan, geriye doğru yürümeye devam ettiler.

Biraz sonra yol biraz genişleyince atlarına bindiler, çatışmanın 
olduğu yerden iki, üç yüz metre kadar ilerideki genişçe yola indiler 
ve dörtnala at sürmeye başladılar. Çok gitmemişlerdi ki yolun iki 
tarafından çapraz ateşe tutuldular.  Birkaçı vuruldu, atından düş-
tü, birkaçı yaralandı, diğerleri, “Teslim! Teslim!” diye bağırmaya 
başladı.

“Silahlarınızı yere atın!” diyen, tok bir ses duyuldu. Akif 
Yüzbaşının gür sesiydi bu. Çeteciler, silahlarını birer birer yere bı-
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raktılar ve ellerini havaya kaldırdılar.
“Attan inin, yolun ortasında toplanın!” 
Attan indiler, elleri havada, yolun ortasında yan yana dizildiler. 

On asker yanlarına geldi. Adamların tabancalarını, fişekliklerini, 
kamalarını aldılar, üstlerini yokladılar, yere yatırıp, emniyeti sağ-
ladılar. 

Akif Yüzbaşı ile Yüksel Teğmen, diğer askerlerle birlikte yola çı-
karlarken, askerler, atların eyerine bağlı birkaç urgan buldular. Bu 
urganlar, çetecilerin ne çok işine yarıyordu aslında. Zaman oluyor 
yük sarıyorlar, zaman oluyor uçurumlardan sarkıp kayboluyorlar, 
zaman oluyor esir aldıkları adamları bağlıyorlardı. Şimdi kendileri-
ne kısmet olmuştu. Askerler, çetecilerin ellerini güzelce bağladılar. 
Ayrıca hepsini, tek bir urgana peş peşe dizdiler. Akif Yüzbaşı, çete-
cilerle konuşurken, Yüksel Teğmen, bir manga asker ile cephaneli-
ğe koştu ve cephaneliğe elli metre kala, oradaki askerlere seslendi: 

“Askerler! Gelen, Teğmen Yüksel’dir! Ateş etmeyin sakın!”
“Tamam komutanım, gelebilirsiniz!” diye, cevap geldi cephane-

likten.
Askerler, bu kadar kısa sürede takviye gelmesine hem çok şaşır-

mışlar hem de çok mutlu olmuşlardı. İki şehit, dört yaralıları var-
dı. Yaralılardan birinin durumu ağırdı. Sıhhiye eri, malzemelerini 
çıkardı, kurşun yaralarını temizledi, üzerlerine sarı bir sıvı döktü, 
gazlı bez ile tampon yaptı ve iyice sardı yaraları. Yaralıları koğu-
şa taşıdılar, yataklara yatırdılar. Şehit olanları başka bir odaya alıp, 
yan yana yatırdılar, üzerlerine beyaz çarşaf örttüler. 

Biraz sonra Akif Yüzbaşı ile beraberindeki grup da geldi cepha-
neliğe. Yanlarında altısı yaralı, on beş çeteci vardı. Akif Yüzbaşı, 
birkaç soru sordu çetecilere, cevap veren çıkmadı. Netice alamaya-
cağını anlayınca, yan gözle Rıza Başçavuşa baktı. Rıza Başçavuşun 
esmer yüzü parladı, sarı dişlerini göstererek sırıttı. Belindeki saldır-
mayı çıkardı ve çetecilerden birine yaklaştı, “Lideriniz kim?” diye 
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sordu. 
Cevap alamadı, zaten alamayacağını bildiği için hafifçe güldü, 

adamın elini tuttu, bir kütüğün üzerine koydu. Adam daha ne ol-
duğunu anlayamadan ve hiçbir şey söylemeden, elinin ortasına ba-
tırdı saldırmayı, bütün gücü ile. Adamcağız bir çığlık attı, elinden 
kan fışkırırken. Rıza Başçavuş, sakin bir şekilde, bıçağındaki kanı, 
adamın elbisesine sildi. Bir şey söylemeden, adamın öbür elini aldı, 
tam kütüğe doğru götürürken adam, başına geleceği anladı, yeni-
den bir çığlık attı ve daha Rıza Başçavuş bir şey sormadan, anlat-
maya başladı.

Grup liderinin kaçtığını, adının Boiko olduğunu, kendisine 
Yüzbaşı Boiko dendiğini söyledi. Diğer lider Yanko’nun da yolun 
karşı tarafında olduğunu, onların nereye gittiklerini bilmediğini; 
cephaneliğe, arkadan yirmi kişi ile yaklaştıklarını, Yanko’nun gru-
bunun on kişi olduğunu anlattı. Razlık tarafında köylere girip çıkan 
grubun, bu lidere bağlı olduğunu, onların, burada yapılacak baskı-
nı gizlemek için oralarda dolaştıklarını da itiraf etti.

Akif Yüzbaşı, askerlere, cephaneliğin etrafını iyice aramalarını 
söyledi. Bir manga arka tarafa, bir manga ön tarafa dağıldı. On beş 
dakika sonra, arka tarafa gidenler; beş ölü, bir yaralı, ön tarafa gi-
denler iki ölü, iki yaralı ile geldiler. Yaralı çetecilere ilk yardım ya-
pıldı, yaraları sarıldı. Diğerlerinin ellerini kollarını iyice bağladılar, 
cephanelikteki boş bir binaya kilitlediler. Ölü çetecileri, cephaneli-
ğin yan tarafına yan yana yatırdılar. 

Akif Yüzbaşı, kahramanca direndikleri için askerlere teşekkür 
etti, şehitlerle ilgili işlemlerin kendi birlikleri tarafından yapılaca-
ğını söyledi. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Askerler, Akif 
Yüzbaşının elini öpmek istediler, Akif Yüzbaşı, müsaade etmedi. 
Ciddiyetinden asla taviz veremezdi. Artık burada yapılacak işi kal-
mamıştı.

“Haydi, artık öbür gruba katılalım.” dedi, Akif Yüzbaşı. 
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Çetecilerin atlarından, gözüne kestirdiklerini yanlarına aldılar. 
Gerisini, cephanelikte bıraktılar. Yaralı olmayan çetecileri yolun or-
tasına dizdiler, bağlı oldukları ipi de bir atın eyerine bağladılar ve 
kendileri, atlarına binip, yola çıktılar.

Üç yüz metre sonra Nâzım Üsteğmenin grubu ile karşılaştı-
lar. Akif Yüzbaşı, eli kesilen çeteciye, Yanko’nun hangisi olduğu-
nu sordu. Çeteci, birini gösterdi. Nâzım Üsteğmen, dikkat kesildi. 
Çeteciye yaklaştı, “İyi bak, Yanko bu mu? Yalan söylersen, başına 
ne geleceğini bilemezsin!” dedi.

Adam tereddüt etti, kekeledi ve “Budur.” dedi. Oysa Yanko, 
Üsteğmen Nâzım için hiç yabancı değildi, onun yaralı yüzünü ne-
rede görse tanırdı. Çeteciye, kuvvetli bir yumruk attı, adam kendini 
yerde buldu. Diğerleri ne olduğunu şaşırdılar, Nâzım Üsteğmeni 
hiç böyle görmemişlerdi. Nâzım, yere düşen adamı yakaladı, bo-
ğazına yapıştı, havaya kaldırdı, “Yanko nerede, nereye gitti?” diye 
sordu. 

Adam zor nefes alıyordu, biraz dayandı, sonra başıyla, “söyle-
yeceğim” işareti yaptı. Üsteğmen Nâzım, adamı yere bıraktı. Adam 
önce yere yığıldı, sonra toparlandı. Derin bir nefes aldı. Bir dakika 
kadar nefeslendi ve konuşmaya başladı:

“Kaçtılar. İki kişiler...” diyebildi, zor duyulan bir sesle. 
Nâzım küfretti, ikinci defa elinden kaçırdığı için Yanko’yu.
Akif Yüzbaşıya döndü:
“Komutanım, demir yolu köprüsünü havaya uçuran Yanko’dur. 

O kadar yaralı ve ölünün sorumlusudur. Beni alıp götüren de 
Yanko’dur.” diye izahatta bulundu.

Akif Yüzbaşı, her zamanki gibi ciddi, tavizsiz ve sakin, “Dur 
bakalım hele, önce durumu bir değerlendirelim, sonra konuşuruz 
Yanko meselesini.” dedi. 

Nâzım’ın siniri yatışmadı. Ancak, birlik komutanı, sözünü söy-
lemişti. Üstüne laf söylenmezdi. Çetecileri aralarına aldılar, kendi-
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leri de atlarına atladılar; onlar at sırtında, birbirlerine bağlı çeteciler 
de yaya olarak yola düştüler. Çetecilerin atları ile katırları, arka ta-
raftaki erler tarafından çekiliyordu.

Akif Yüzbaşı emir verdi:
“Konaklama yerine dönüyoruz.”
Onlar atlarına binip konaklama yerine dönerlerken, uzaktan 

onları gözetleyen iki kişi vardı; Yüzbaşı Boiko ile yanındaki çeteci. 
Boiko’nun alnında koca koca terler birikmişti ve ıstırap çektiği her 
halinden belli oluyordu. Kan içindeki sol omzuna belindeki kuşağı 
sarmış, askerlerin gitmesini bekliyorlardı sabırla. Alışıktı böyle du-
rumlara. Osmanlı askerinin eline geçmektense, bir gün ses etmeden 
yattığı yerden kalkmazdı gerekirse. 

Çatışma esnasında karşı sırttan ateş edildiğini görmüş, gördüğü 
anda da mermiyi yemişti sol omzundan. İkinci mermiden korun-
mak için kendini yan tarafa atarken, yanındaki adamını da çekmişti 
düştüğü çukura. Onlar yara ile meşgul olurken, adamlarının ateşi 
kesip gittiklerini fark etmemişlerdi. Biliyordu ki, çatışma biter bit-
mez askerler etrafı kolaçan ederler, ölü ve yaralıları bulmak isterler-
di. Güçlükle içine düştükleri çukurdan çıkmışlar, tepeye çıkmışlar, 
bir yere sinmişler, askerleri gözetlemeye başlamışlardı. Arkadaşları 
giderlerken atlarını götürdüğünden, beklemekten başka çareleri 
kalmamıştı. Bu arada Yanko’nun adamlarının ve diğer taraftan gi-
denlerin askerler tarafından yakalandıklarını üzüntü ile izlemişler-
di. Yanko’yu merak etmiyordu. Ne çatışmalardan sağ dönmüştü, 
bir yolunu bulur, bundan da kurtulurdu. Ancak yakalanan adam-
larını bir daha görebileceğini hiç sanmıyordu. 

*
Ertesi sabah, Hilmi Başçavuş erkenden uyandı. Üzerindeki şilte 

bir kenara kaymıştı ve belinin sol tarafı tutulmuştu. Gece ayaz de-
ğildi ama yine de dikkat etmek lazımdı üşütmemek için. Belini sağa 
sola çevirerek esnetti, kollarını gerdi, ayağa kalkıp şiltesini topladı. 
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Yan tarafına baktı; Nâzım Üsteğmen uyuyordu. 
“Yoruldu herhâlde.” diye düşündü. 
Saygıyla baktı genç üsteğmene, kardeşi olsa ancak bu kadar se-

verdi. Bundan önceki, “suratsız” dediği, ne zaman ne yapacağı belli 
olmayan üsteğmenden sonra, böyle çalışkan ve cana yakın biri ile 
çalışmak, moralini düzeltmişti Hilmi Başçavuşun. Gülümsedi ha-
fifçe, diğer tarafa baktı, askerler de uyumaya devam ediyorlardı. 
Yorulmuşlardı ancak artık güneş doğmuştu ve bir asker için, gün 
doğduktan sonra uyumak ayıp sayılırdı. Arazide, tatbikatta, çeteci 
takibinde olmak, bu durumu değiştirmezdi. Rıza Başçavuşun bu-
lunduğu tarafa baktı. Yüksel Teğmen, oralarda oyalanıyordu. Rıza 
Başçavuş, ortalıkta yoktu. 

Yavaş adımlarla, askerlerin yattığı yere gitti. Nöbetçi ile göz göze 
geldiler. Nöbetçiye, askerleri kaldırmasını işaret etti. Nöbetçi, esas 
duruşa geçti, döndü, askerleri kaldırmaya başladı.

Askerlerin sesleri, Nâzım Üsteğmeni uyandırdı; gerindi, olduğu 
yerde biraz hareket etti, kollarını yana çevirdi, belini oynattı hafifçe. 
Ayağa kalktı, şiltesini topladı, sırt çantasına koydu. Elini yüzünü 
yıkamaya, tıraş olmaya dere kenarına gitti. Dere kenarına doğru 
yürürken Yüksel Teğmen ile karşılaştı. Her zamanki neşesinden bir 
şey kaybetmemişti Yüksel. 

“Komutanım, tıraş olacaksan, sıcak suyumuz hazır.” dedi keyif-
le. 

“Sabah şeriflerin hayrolsun Yüksel.” dedi Nâzım, gülümseye-
rek, “Neşen yerinde bakıyorum.”

“Allah bugünümüzü aratmasın, komutanım.” 
Nâzım, Yüksel’in yanına gitti. Sıcak su ile elini yüzünü yıkadık-

tan sonra, Yüksel’in, ağaca yasladığı aynasına bakıp sakal tıraşı ol-
maya başladı. Tıraşı bitirip yüzünü silmeye başladığında, sıcak bir 
kupa çay, kendisini bekliyordu. Kupayı aldı, bir yudum içince ke-
yiflendi. Yüksel de keyifliydi her zamanki gibi. Birlikte bir kütüğün 
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üzerine oturdular, çaylarını yudumlamaya başladılar, sabahın hafif 
serinliğinde. Yan taraflarından akan derenin üzerinde, çok hafif bir 
sis tabakası vardı ve artık sararmaya yüz tutmuş ovada, derenin ke-
narındaki yüksek ağaçlar, hoş bir tablo gibi görünüyordu. Nâzım, 
bir an için daldı gitti ve ne zamandır kendini hiç düşünmediğini, et-
rafındaki güzellikleri görmek için hiç bakmadığını fark etti. Oysaki 
etraflarında ne çok güzellikler vardı, görmek isteyen için.

Biraz sonra Nâzım Üsteğmenin emir eri Mestan, elinde bir tabak 
kızarmış ekmek ile çıktı geldi.

“Akif Komutanım gönderdi.” dedi, mahcup bir sesle. 
“Ayıp oldu komutana vallahi.” diye söylendi Nâzım.
“Komutanım, ben de ekmek ısıttım ocakta, Akif Komutanıma 

götürdüm. O, benim hazırladığım ekmekleri yiyor. Bunları kendi-
leri hazırlamış, mundar olmasın diye size gönderdi.” 

Nâzım, “Mundar olmasın diye ha?” diyerek gülümserken, 
Yüksel ile göz göze geldiklerinde, “Aferin Mestan, böyle uyanık ol-
mak lazım.” deyip, oğlanın gönlünü aldı.

Mestan, kızarmış ekmekleri kütüğün üzerinde bir yere bıraktı, 
koşarak gitti; iki dakika sonra, üzerinden dumanlar çıkan iki tabak 
sıcak çorba ile geri döndü. Çorba, o günkü sabah kahvaltısı idi as-
kerlerin. Onları da kütüğün üzerine koydu, yanına kaşıkları dizdi. 
Nâzım, kızarmış ekmek dilimlerinden dört adedini aldı, gerisini 
Mestan’a verdi; “Bunları götür, yarısını Rıza Başçavuşa, kalanını da 
Hilmi Başçavuşa ver.” dedi. 

Mestan, Hilmi Başçavuşun oturduğu yere doğru yollanırken, iki 
genç subay, keyifle çorbayı kaşıklamaya, kızarmış ekmekleri yeme-
ye başladılar. 

Akif Yüzbaşı, kahvaltısını bitirmiş, oturduğu yerden etrafı sey-
rediyordu. İki genç subayın, yan yana kahvaltı etiklerini gördü, ke-
yiflendi; “İyi subay olacak bu çocuklar.” diye düşündü, “Ellerinden 
tutulur, yol gösterilirse, çok iyi de komutan olurlar.” 
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O gün akşama kadar, gece yaşadıkları olayın rapor edilmesi, 
jandarmanın gelmesi, Nevrekop’a haber gönderilip, alaydan biri-
lerinin davet edilmesi, şehitlerin ve yaralıların tahliyesi, ele geçiri-
len çetecilerin sorgulanması ve Kadı Efendi’nin önüne çıkarılması 
ile geçti. Bütün bu işleri, jandarma yaptı, büyük bir keyifle. Akif 
Yüzbaşı ile iki genç subay, onlara yardımcı oldular. Cephaneliği 
basmaya gelen çetecilerin yakalandığı, bir kısmının öldürüldüğü 
haberi, bütün bölgede kısa sürede duyuldu. Çetecilerin çoğu ele ge-
çirilince, Akif Yüzbaşı kendilerine kılavuzluk etmeyi kabul eden iki 
köylüye teşekkür etti, evlerine dönebileceklerini söyledi. 

*
Ertesi gün sabah erkenden yola çıktılar, yolda iki kere mola ve-

rerek, beş saatte Nevrekop’a geldiler. Hayatlarında ilk defe çeteci 
gören, ilk defa gece bir çatışmaya giren ve hiçbir zayiat vermeden 
çıkan askerlerdeki neşe ve canlılık, molalarda bile fark ediliyordu. 
“Böyle komutanlarla ölüme bile gözümü kırpmadan giderim.” diye 
hayranlıklarını dile getiren çoktu askerler arasında.

Nevrekop’a varınca, doğrudan Alayın kışlasına yöneldiler, ken-
dileri için tahsis edilen ağaçlık alanda, konaklama düzeni almaya 
başladılar. Askerler, Nâzım Üsteğmen komutasında çadır kurmaya 
çalışırken Akif Yüzbaşı, alay komutanının yanına gitti, bilgi alışve-
rişi yapmak için. 

Alay komutanı; uzun boylu, gür saçlı, kısa sakallı, sert görünüşlü 
bir binbaşıydı. Akif Yüzbaşıyı hoş karşıladı, teşekkür etti, odasına 
davet edip kahve ikram etti. Kahvelerini yudumlarken sohbet etti-
ler memleket meseleleri hakkında; bölgenin giderek karıştığından, 
Bulgarların bir hazırlık içinde olduğundan, Osmanlı ordusunun 
gücünden, Bulgar ve Sırp ordularının son yıllarda çok geliştiğinden 
bahsettiler. Muhtemel bir harpte, Osmanlı ordusunun birkaç cep-
hede aynı anda savaşmak zorunda kalabileceğini, komutanların si-
yasete bulaşmış olmalarını, bazı subayların komutanlarına güven-
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memelerini ve seferde kurulacak birliklerin kurulamadan savaşa 
girilmek zorunda kalınabileceğini belirterek, böyle bir savaşın bir 
felaketle sonuçlanabileceğini anlattılar birbirlerine.

Süvariler, kendilerine tahsis edilen alanda, yemyeşil kestane 
ağaçlarının arasında çadırlarını kurdular; ağaçtan ağaca uçuşan 
saksağanların, küçücük saka kuşlarının, yiyecek toplama derdinde-
ki sincapların hayret ve korku dolu bakışları arasında. Sıcak yaz ak-
şamında, ağaçların yapraklarını hışırdatan hafif ve serin rüzgârda 
sohbet ettiler, çay içtiler, akşam yemeğini yediler topluca. Sohbetleri 
geç vakte kadar sürdü, neşe içinde.

Vakit ilerleyince askerleri yatırdılar, bir süre daha sohbet etti-
ler. Başçavuşlar, yatmaya gittiler çadırlarına. İki genç subay, Akif 
Yüzbaşı dönünceye kadar sohbete devam ettiler çadırlardan biraz 
uzakta; okuldan, evlilikten, askerlikten, bir gece önce yaşadıkları 
sıra dışı çatışmadan söz ettiler. Yüksel, eşi Leman  ile olan ilk aşk 
günlerini anlattı heyecanla. Nâzım, onu ilgiyle dinlerken, Gülnihal 
ile aralarında geçenleri düşündü, başına gelenlere bir anlam verme-
ye çalıştı, ancak ne dese, taşlar yerli yerine oturmuyordu; yaşadık-
ları ne tam olarak aşk idi ne de başka bir şey. 

Sabah kalktıklarında Stoyan ve grubu hakkında bir ihbar gel-
mişti jandarmaya. Menlik’te bir çiftliğe girmişler, çiftlik sahibini 
iyice hırpalamışlar, kıymetli neleri varsa el koymuşlardı. Köylüye 
çok kötü davranmış, eziyet etmiş, çiftlik kâhyasını öldürmüşlerdi. 
Devlete ve jandarmaya, açıkça meydan okuyor, köylüleri korkutu-
yor, kendisine karşı duranları çok fena hırpalıyordu Stoyan.

“Bu bize, ‘hoş geldiniz’ mesajıdır, çeteci dilinde. ‘Ben burada-
yım’ demektir.” diye açıklamada bulundu Nâzım, sonra ilave etti: 
“Ege bölgesindeki efeler, böyle yaparlarmış zaptiyelere.”

Gülümsedi Akif Yüzbaşı, eğer bu bir “hoş geldin” mesajı ise, on-
lar da “hoş gördük” mesajı vermeliydiler. Süvari birliği, kısa sürede 
hazırlandı ve yola çıktı. Menlik, dört saatlik at sürüşü mesafede idi 
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zaten. Oraya varınca, Menlik Jandarması’ndan bir müfreze aldılar, 
birlikte, Stoyan’ın girdiği köye geldiler. Köylülerle konuştular, bil-
gi toplamaya çalıştılar. Köylüler, öldürülen kâhyanın cenazesi ile 
uğraşıyorlardı. Jandarma, bir sürü rapor tuttu, köylüyü sorgudan 
geçirdi. Akif Yüzbaşı, köylülere başsağlığı diledi, konuşulanları 
dinledi, bazı sorular sordu. Diğer subaylar, astsubaylar, erbaş ve 
erler; köylülerden uzakta durdular. 

Köyde üç saate yakın kaldılar, ipe sapa gelmez bilgiler dışında 
doğru dürüst haber alamadılar köylülerden. Köylüler, muhtemelen 
korkuyorlar, bir şey söylemek istemiyorlardı. İşleri bitince köyden 
çıktılar, yüksekçe bir yerde, ağaçlıklar arasında mola verdiler, köyü 
uzaktan izlemeye başladılar. Askerler dinlenirken subaylar ve ast-
subaylar, durumu değerlendirdiler. Jandarmanın fikrini sordular. 

Bundan sonraki iki haftaları, Stoyan ile temas sağlamak için, ara-
lıksız olarak oradan oraya koşturmakla geçti. Aldıkları her ihbar, 
gelen her haber doğru çıkıyordu ancak, haberler hep bir gün sonra 
geliyordu ve onlar, her zaman geç kalmış oluyorlardı, olay yerine 
vardıklarında. Yine de iki hafta boyunca inatla oradan oraya koştu-
lar, her gittikleri yerden elleri boş döndüler. İkinci haftanın sonun-
da, bir köy okulunda konaklarken Nâzım, dert yanmaya başladı:

“Sarf ettiğimiz gayret boşunadır. Çeteciler her zaman bizden bir 
adım önde gidiyorlar, bizi istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Çünkü 
onlar bizi görüyorlar, gözetliyorlar, haber alıp tedbirli davranıyor-
lar. Biz ise hep olayların arkasından gidiyoruz. Jandarmaya güve-
nirsek ve böyle devam edersek, sonuç alamayacağız. Bir planımız 
olmalı.” 

Akif Yüzbaşı da attıkları taşın ürküttükleri kurbağaya değme-
diğini biliyordu aslında ancak aklına başka bir yol da gelmiyordu 
hiçbirinin. Bir şeyler yapmaları lazımdı ama ne yapılacağı hakkında 
en ufak fikirleri yoktu. Çeteci takibi konusunda herhangi bir eğitim 
de almamışlardı bugüne kadar.
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“Bir fikrin var mı?” diye sordu Nâzım’a. 
“Kendimizi onların yerine koyalım, onlar gibi düşünelim...”
“İyi de biz onlar gibi nasıl düşünebiliriz? Onlar, bildiğin çeteci, 

bizler askeriz.” 
“Onlar düşünebiliyorlarsa, biz de düşünebilir, bir yol bulabili-

riz...”
Duraksadı Nâzım, sonra, bir fikri varmış gibi Akif Yüzbaşıya 

baktı: 
“Üç haftadır oradan oraya koşup duruyoruz. Gidip geldiğimiz 

köyleri, aldığımız bilgileri şu haritaya işaretleyelim. Biz gelmeden 
önce de çetecilerin girip çıktığı köyler vardı. Jandarmadan o bilgi-
leri de alalım, onları da işaretleyelim haritaya. Çetenin köye girip 
çıktığı zamanları yanlarına yazalım; geliş gidiş yönlerini çizelim. 
Bize bir fikir verir belki.”

Akif Yüzbaşı pek umutlu değildi, dudaklarını büktü, başını sal-
ladı, “Ne düşünüyorsanız yapın, görelim.” diyerek odasına çekildi. 
Onun da her gün bir yerlere koşmaktan canı çıkmış gibiydi. Nâzım, 
kararlı bir şekilde ayağa kalktı, Yüksel’e döndü:

“Geldiğimiz günden bugüne kadar alınan ihbarları haritaya işa-
retle. Yanlarına tarihlerini, çetenin geliş gidiş saatlerini yaz, yönle-
rini çiz. Ben jandarmaya gidiyorum. Onlardan da alacağım bilgiler 
var.” dedi.

“Tamam, komutanım.” diye cevap verdi Yüksel, her zamanki 
neşesi ile haritanın başına geçerken. Nâzım, atına atladı, jandarma 
karakoluna gitti.

Yüksel Teğmen, ellerindeki bilgileri haritaya işaretledi. Nâzım, 
dört saate yakın kaldı karakolda. Jandarmanın kayıtlarını teker te-
ker inceledi, Stoyan grubu ve daha önceki olaylarla ile ilgili tüm 
bilgileri not aldı. Tekrar atına atladı, Yüksel Teğmenin çalıştığı yere 
geldi. Yüksel Teğmenin yaptığı çalışmaları birlikte kontrol ettiler, 
gözden kaçan birkaç hususu daha eklediler, sonra Nâzım’ın getir-
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diği notlara bakarak, onları da işlediler haritaya.
Çalışmaları iki saat kadar daha sürdü. Yaptıkları işi tekrar kont-

rol ettiler, bazı hataları düzeltiler. Yoruldular ancak aldıkları sonuç, 
yorgunluğa değecek gibiydi. Akif Yüzbaşı geldi, yaptıkları çalışma-
yı, onunla birlikte de incelemeye başladılar yeniden. Bir saate yakın 
kafa yordular, çetenin her bir hareketinin ne anlama geldiğini sor-
gulayarak. 

“Bakın çocuklar,” dedi Akif Yüzbaşı, “yerleri ve zamanları dik-
kate aldığımızda şu ortaya çıkıyor; çete, bir köye giriyor, o köyde üç 
dört saat kalıyor. Bir gün atlıyor, ertesi gün diğer kasabadan başka 
bir köye giriyor. Bir gün atlıyor, ertesi gün yine başka bir kasaba-
dan, bir başka köye giriyor... Sanki böyle, periyodik olarak devam 
ediyor...” 

Sustu, söylediklerinin anlaşılıp anlaşılmadığına baktı, sonra de-
vam etti:

“Köyleri, kasabalarına göre gruplarsak, bize daha iyi bir fikir ve-
rebilir. Bir de buna göre çalışın, bakalım ne çıkacak.” 

İki genç subay, her üç kasabanın adlarını yan yana, bu kasabala-
ra ait köyleri de kasabanın altına sıra ile yazdılar. Köylerin yanına, 
çetenin geliş tarihlerini eklediler. Yaptıkları çalışmayı incelediler, 
gerçekten de çeteci, periyodik bir tur atıyordu. 

“Şimdi analarını belledik!” diye sevindi Nâzım. 
Yüksel bir şey anlamadı, sesini de çıkarmadı. Akif Yüzbaşı, 

Nâzım’ın sesini duydu, yanlarına geldi. Nâzım, yaptıkları çalışma-
yı ve ulaştıkları sonucu detaylı olarak anlattı. Sonucu bağladı:

“Komutanım, bütün bunlar gösteriyor ki çeteciler, yarın Dranova 
köyüne girecek. Bir gün bekleyecek, Menlik’e geçecek ve Taşlıca kö-
yüne girecek.” 

“Bana da öyle geliyor.” dedi Akif Yüzbaşı.
Nâzım umutlandı, “O hâlde bir planımız var demektir.” 
“Ne düşünüyorsun?”
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“Komutanım, yarın çeteci Dranova köyüne girsin. Ertesi gün ih-
bar geldiğinde, hep birlikte o köye doğru yola çıkarız. Siz, Yüksel 
Teğmenle Dranova köyüne giderken, ben yolda sizden ayrılırım 
ve kimseye görünmeden, orman içinden Menlik’e giderim. Taşlıca 
köyü civarında pusuya yatarım. Çeteci, bizim Dranova’da olduğu-
muzu sanır. Ertesi akşam, elini kolunu salaya sallaya Taşlıca köyü-
ne gelir ve ben de enselerine yapışırım.” 

“Bizim Dranova’ya bir takım eksik gittiğimizi öğrenirlerse ki 
öğreneceklerdir, onlar da bir durum muhakemesi yapmak isteye-
bilirler. Bunun için ertesi gece Taşlıca’ya gitmektense, bir yerlerde 
saklanmayı düşünebilirler.”

“Komutanım, yanımıza jandarmadan on beş, yirmi atlı alırsak ve 
biz ayrıldıktan sonra aralık ve mesafeleri biraz açarsak, hiç kimse 
bir takımın eksik olduğunu fark etmez.”

“Bence mantıklı. Planını beğendim. Aynen uyguluyoruz.”
“Komutanım, bi dakka lütfen...” diye araya girdi Yüksel, “Ben 

olaya biraz Fransız kaldım. Ne planladık, ne uyguluyoruz? Ben sizi 
sohbet ediyor sandım.”

“Sohbet ettik zaten Yüksel.” dedi Akif Yüzbaşı, dudakları hafifçe 
gerilip, suratı gülmek ile gülmemek arasında bir hâl alırken. 

Yüzündeki hafif tebessümle, yaptıkları işten memnun olduğunu 
gösteren Akif Yüzbaşı, kendi odasına geçti, eline bir kitap aldı ve 
okumaya başladı. Yüksel Teğmen, ne olduğunu, ne planlandığını 
anlamamıştı daha. Nâzım, ne planladıklarını bir kez daha anlattı 
ona. Yüksel, bu kadar kısa bir sürede böyle bir planın nasıl ortaya 
çıktığına şaştı kaldı. Başını kaşıyor, anlamsız gözlerle haritaya ve 
köy isimlerine bakıyordu.

Ertesi sabah jandarmadan, bekledikleri haber geldi. Çeteci, 
Dranova köyüne girmiş, köylülerin yiyeceklerine ve kıymetli eş-
yalarına el koymuş, köylülerden birkaçını tartaklamıştı. Akif 
Yüzbaşının yüzü güldü. Yüksel Teğmen sevindi. 
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Jandarmadan yirmi atlı alıp, Dranova köyüne gittiler. 
Giderlerken, sık ağaçlık bir alanda Nâzım Üsteğmen, takımı ile 
konvoydan ayrıldı, ağaçlıklar arasına saklandı. Yanına, bölgeyi iyi 
bilen bir kılavuz almıştı Nâzım. Akif Yüzbaşı ile jandarma komuta-
nı köye vardılar, köylülerle sohbet ettiler. Onlardan, çeteciler hak-
kında bilgi aldılar. 

Akif Yüzbaşı, bu sohbetten bir şey çıkmayacağını biliyordu ve 
sırf köylüler kendilerine inandıklarını sansınlar diye, çetenin gitti-
ğini söyledikleri istikamete doğru at sürdüler. İki saat kadar git-
tikten sonra orman içine girdiler, mola verdiler. Birkaç saat orada 
kaldılar, her zaman yaptıkları gibi bir gün arazide, şurada burada 
dolaştılar, güya çeteci aradılar. 

Nâzım Üsteğmen, süvari takımı ve kılavuzları Selim Efendi; 
Akşama kadar, buldukları sık ağaçlık bir bölgede kaldılar. Ateş 

yakmadılar, bulundukları yerin dışına çıkmadılar, toplu hâlde ol-
maya dikkat ettiler. Güneş batmaya yüz tutunca, Selim Efendi önde, 
Nâzım Üsteğmen yanında ve onun arkasında da tek sıra hâlinde as-
kerler olacak şekilde yola düştüler. Herkes atının yularını tutmuş, 
öndekini takip ediyor, Hilmi Başçavuş, her zamanki gibi yolun en 
arkasından geliyordu. Yol biraz genişleyince atlarına bindiler, dik-
katlice at sürmeye başladılar, gece karanlığında... 

Yaklaşık dört saat süren yorucu bir yolculuktan sonra, uzaktan 
Menlik kasabasının ışıklarını gördüler. Kasaba, bir uçurumun tepe-
sinde kurulmuş, uçurumun kenarından döne döne bir yol çıkıyor-
du kasabaya doğru. Ay ışığı, yolu az da olsa görmelerini sağlıyor-
du. Selim Efendi, sağ taraflarında, uzakta bir yeri işaret etti, “Taşlıca 
köyü orasıdır Gumandan.” dedi. 

Yaklaşık üç saatlik yürüyüş mesafesindeydi gösterdiği, yarı sol-
gun ışıkları görülen köy. Selim Efendi devam etti:

“Köyde otuz, kırk hane vardır. Ahali Bulgar’dır. Çeteci geldiğin-
de, doğrudan köy kahvesine gider. Onları bulmak zor olmaz.” 



Balkanlar Yanıyor 187

Yoldan çıktılar, ormanın giderek daha sıklaştığı, çalıların yumak 
yumak olduğu bir yoldan yarım saat kadar gittiler. Dere kenarında, 
nispeten biraz daha genişçe bir yer buldular. Dere, büyük bir çağıltı 
ile akıyordu. Burası, en yakın yoldan dört yüz, beş yüz metre uzak-
ta olmalıydı, sesleri çıksa bile, derenin çağıltısından duyulmazdı. 
Atlarını bağladılar, Hilmi Başçavuş, hemen iki nöbetçi görevlendir-
di. Daha sonra nöbeti alacak erleri de belirledi, çavuşlar arasında da 
nöbet yazdı. Böylece, her saat en az üç kişi uyanık olacaktı. 

Takımın nöbetçiler dışında kalanları, kendilerine bir yer buldu-
lar, şiltelerini serdiler, yattılar. Bu gece ve yarın gündüz, burada ka-
lacaklardı, herkes rahat birer uyku çekebilirdi. 

Nâzım uyandığında, güneş epeyce yükselmişti ancak, sık ağaç-
ların altı hâlâ karanlığa yakın gölgeliydi. Selim Efendi çoktan kalk-
mış, dere kenarında elini yüzünü yıkamış, abdestini alıp namazını 
kılmıştı. Hilmi Başçavuş, yan tarafta uyumaya devam ediyordu. 
Erlerin çoğu kalkmışlar, küçük gruplar hâlinde toplanmışlar, kısık 
sesle sohbet ediyor, sigara içiyorlardı. Ormanın temiz havası, ken-
dine getirmişti herkesi. 

Ses çıkarmadan kalkıp, dere kenarına gitti Nâzım. Elini yüzü-
nü yıkadı, ihtiyaç giderdi, abdestini aldı, çimlerin üzerinde bir yer 
bulup, namazını kıldı. Selim Efendi’nin yanına geldiğinde onun, çı-
kınını açmış, bir şeyler atıştırdığını gördü. Selim Efendi, başındaki 
sarıklı fesi yan tarafına koymuş, sarıya çalan saçları alnına düşmüş-
tü. Dikkat etti Nâzım; bal rengi gözleri, güneş vurdukça parlıyor, 
bıyıkları ve oldukça seyrek sakalları da sarıya çalan bir renkte görü-
nüyordu güneşte. Üzerindeki yeleği, kahverengi dikey çizgili göm-
leği; belindeki, rengi kaçmış beyaz kuşağı, ayağındaki geniş pan-
tolonu ve uçları eskimeye yüz tutmuş kahverengi çarıkları ile tam 
bir Osmanlı köylüsüydü Selim Efendi. Bu sırada emir eri Mestan, 
bir parça ekmek, biraz zeytin ile peynir getirdi. Selim Efendi’nin 
sofrasında ise bir kuru soğan, bir domates, üç adet yeşil biber var-
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dı. Ellerinde ne varsa paylaşarak yediler, sohbet ettiler diğerlerini 
uyandırmamaya dikkat ederek. Selim Efendi, kendini bildi bileli 
Nevrekop’ta yaşıyordu ailesi ile birlikte. Taştan yapılma geniş bir 
evleri, kendilerine yetecek kadar tarlaları ve hayvanları vardı, geçi-
nip gidiyorlardı hanımı, iki oğlu ve iki kızı ile. 

Bir savaş çıkacağından korkuyordu Selim Efendi. Sık sık orman-
da dolaştığından, Bulgar çetecileri ile karşılaştığını, karşılaştığı çe-
tecilerin pek çoğunun Bulgar askeri olduğundan şüphelendiğini 
söylüyordu. Bu askerler, bölgede keşif yapıyorlar, bilgi topluyorlar, 
köylerden adam tutuyorlardı para ile. Nâzım, ilgiyle dinledi Selim 
Efendi’yi, çünkü anlattıkları, hiç de yabana atılır şeyler değildi. 

Akşama kadar, bulundukları alandan dışarı çıkmadan, ses çıkar-
madan, ateş yakmadan vakit geçirdiler. Ormanda sesler kesilip or-
talık iyice kararınca, Selim Efendi önde, süvariler arkada, ormanlık 
alandan çıktılar, ana yola geldiler, Taşlıca köyünün ışıklarını gör-
düler uzaktan. Sol taraflarındaki Menlik kasabasını gözetlediler bir 
süre, sonra yola düşüp, üç saat kadar at sürdüler. Köye yaklaştıkla-
rında yoldan çıktılar, ağaçlıklar arasından ilerlediler, köye yakın bir 
tarla kenarında durdular. Ortadaki genişçe binanın önünde, silahlı 
iki adam ile altı yedi at dışında bir hareket göremediler köyde.

Nâzım, etrafında toplanan askerlere, neler yapacaklarını bir kere 
daha anlattı. Hilmi Başçavuş, yanına on asker aldı, köyün tepelere 
bakan kısmına yöneldi; çetecilerin kaçış yolunu kesecekti.

Köye iki yüz metre kala, sağdan sodan köpekler havlamaya baş-
ladı. On dakika kadar, bulundukları yerde beklediler. Atları ağaç-
lık alana bağlayıp, başına iki asker bıraktılar, diğerleri köye doğru 
yaklaşmaya başladılar, dikkatli adımlarla. Köye yaklaşırken ikiye 
ayrıldılar. Her iki kol da aynı zamanda olmak üzere iki ayrı istika-
metten köye girdiler, doğruca meydandaki geniş binaya yöneldiler. 

Binanın dış kısmındaki silahlı adamlar, biraz önce köpeklerin 
havlaması üzerine kuşkulanmışlar, silahlarını alıp sağa sola bakın-
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mışlar, ancak gelen giden olmayınca rahatlamışlardı. Silahlarını yan 
taraflarına, hemen alabilecekleri şekilde koymuşlar, şarap içiyorlar, 
sohbet ediyorlardı kendi aralarında. Binanın içinden ise kahkaha-
larla karışık, yüksek sesli konuşmalar geliyordu.

Nâzım Üsteğmen ile Rasim Çavuş, binanın köşesine kadar ses-
sizce geldiler ve aynı anda iki adamın üzerine çullandılar. Bir el-
leri ile adamların ağzını kapatırken, diğer elleriyle saldırmalarını, 
adamların göğsüne, sonuna kadar sapladılar, çıkardılar ve bir daha 
sapladılar. Saldırmanın üzerindeki kanı, adamların elbiselerine si-
lerken, iki asker hızla gelerek, ölü iki çeteciyi, binanın arka tarafı-
na taşıdılar, silahlarını da uzak bir yere koydular. Rasim Çavuşun 
işareti ile iki asker, binanın yan tarafındaki pencereleri tuttu, geri 
kalanların hepsi, aynı anda kapıdan içeriye daldılar.

Nâzım Üsteğmen bağırdı: “Kıpırdayanı yakarım!”
Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı. Hepsi; ağzı açık, gözle-

ri fal taşı gibi açılmış, dudakları titreyerek bakıyorlardı Nâzım 
Üsteğmene. Aralarında, çeteciler dâhil hiçbiri, bugüne kadar 
Osmanlı jandarmasının gece baskını yaptığını görmemiş, duyma-
mıştı. 

Odaya bir anda, elleri tetikte on beş asker girdi, ayağa kalkanla-
rı itekleyerek duvara yasladılar. Başındaki kalpağı, göğüslerindeki 
mermi şeritleri ile kılığı kıyafeti diğerlerinden farklı olan dört çete-
ciyi yan tarafa ayırdılar, üstlerinde başlarında ne varsa aldılar. Her 
birinin ellerini kollarını kıskıvrak bağladılar. Diğer köylülerin de 
üstleri başları arandı. Silahlar, kamalar, çakı bıçakları bile toplandı. 

Binanın arka tarafında, altı katıra yüklenmiş çuvallar içinde un, 
bulgur, kuru fasulye, mercimek gibi yiyecek maddeleri ve bir heybe 
dolusu şarap şişesi vardı. Belli ki bu katırlar, çeteciler için hazırlan-
mıştı. Askerler, katırları bir araya getirdiler. Nâzım Üsteğmen, bu 
katırlara, yükleri ile birlikte el konduğunu açıkladı. Köyün muhtarı 
geldi, o da yiyeceklerin kendilerine ait olduğunu, çetecilerin zorla 
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aldığını söyledi, yalvardı, yakardı. Ancak Nâzım Üsteğmeni ikna 
edemedi.

Nâzım, köyün dışında askerlerin olduğunu, bu askerlerin sa-
baha kadar orada bekleyeceklerini; bu nedenle, sabaha kadar hiç 
kimsenin evinden dışarı çıkmamasını söyledi. Sabahleyin jandar-
manın geleceğini ve soruşturma açacağını da sözlerine eklemeyi 
unutmadı. Hilmi Başçavuşa bir ıslık çaldı, karşı yamaçtan, değişik 
yerlerden on beş, yirmi el silah sesi gelince köylüler, blöf yapılma-
dığını anlamakta gecikmediler. Nâzım, köylüleri evlerine gönderdi. 
Herkes evlerine gidip kapılarını kapatıncaya kadar askerler, bulun-
dukları yerlerde beklediler. Bu arada ölü iki çeteciyi katırlara yükle-
diler, çetecilerin atlarını da aldılar, diğer çetecileri elleri kolları bağlı 
olarak önlerine katıp, köyden çıkardılar. Birkaç asker atları alıp yola 
kadar getirdiler, on beş dakika sonra Hilmi Başçavuş ile yanındaki 
askerler de geldiler yola. 

Çetecileri, aralarında yarım metre olacak şekilde arka arkaya, bir 
urgana bağladılar, urganı da katırların birinin semerine bağladılar 
güzelce ve yola çıktılar. Köyden ayrıldıktan bir saat sonra mola ver-
diler. Molada Nâzım, çetecinin üçünü sorguladı. Zor da olsa, çeteci 
grubunun kalan kısmının nerede olduğunu öğrendi, hatta içlerin-
den biri; canı karşılığında, saklandıkları yeri göstermeye razı oldu.

*
Üsteğmen Nâzım ile yanındakiler, bir gün sonra, güneş batmak 

üzereyken Nevrekop’a geldiler. Daha onlar gelmeden, jandarmaya 
haber gitmişti bile. Nâzım, alay komutanı ile Akif Yüzbaşının dur-
duğu yere gelince atından indi, selam verdi. Vukuatsız döndükle-
rini söyledi. Alay komutanı, genç üsteğmeni kucaklayıp alnından 
öperken Nâzım, hafifçe geri çekti kendisini. Akif Yüzbaşı da kutladı 
Nâzım’ı, çetenin çoğunun yakalanmasından dolayı. Duygularını hiç 
belli etmeyen Akif Yüzbaşı bile mutluluğunu saklamıyordu artık. 

Jandarmalar çetecileri, çeteci ölülerini, onların silahlarını, fişek-
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liklerini, kamalarını ve değerli eşyalarını, tutanakla teslim aldılar. 
Ele geçirilen yiyecek malzemeleri ile atlar, alaya teslim edildi.

Bu işler yapılırken alay komutanı, Akif Yüzbaşı ile Nâzım 
Üsteğmeni odasına davet etti. Odada hem çay içtiler hem de olayın 
nasıl olduğunu konuştular. Jandarmadan bir grup, Taşlıca köyü-
ne gönderildi. Gelecek inceleme sonuçlarına göre jandarma, kendi 
raporunu hazırlayacaktı. Bu arada görevden dönen süvari takımı, 
Hilmi Başçavuşun nezaretinde diğer arkadaşlarına katıldı. Atlarını, 
onların atlarının yanına bağladılar; silahlarını, teçhizatlarını, mer-
milerini kontrol ettiler ve aralarına karışarak, olayı konuşmaya baş-
ladılar.

Nâzım, alay revirine gitti, yedek subay doktor ile konuştu. 
Üniformasının üstünü ve atletini çıkarınca doktor, böğründe bir 
sargı olduğunu gördü. Dikkatlice açtı sargıyı ve hayretle sordu:

“Kurşun yarası bu... Çatışma mı oldu?” 
Cevabı beklemeden, “Yarayı dikmemiz lazım komutanım.” dedi, 

endişeli bir sesle ve yaranın sağına soluna iğne yaptı. Şundan bun-
dan, memleketlerinden söz ettiler, yara uyuşuncaya kadar. Doktor, 
eliyle yaranın sağına soluna dokundu, bir tepki gelmeyince eline 
eğri bir iğne ile iplik aldı, yarayı dikmeye başladı. Bu arada Nâzım, 
gözlerini tavana dikmiş, başından geçenleri düşünüyordu.

Mağaraya yaklaşınca, Rasim Çavuş komutasında beş askeri, 
köyde yakaladıkları çeteci, atlar ve katırların başında bırakmışlar-
dı. Selim Efendi ile tarif edilen yere baskın yapmaya gitmişler, ger-
çekten de diğer çete mensuplarını, mağarada uyurken basmışlardı. 
Nâzım’la Hilmi Başçavuş, mağara dışında uyuklayan nöbetçiyi ko-
layca haklayıp mağaraya girmişlerdi ama uyanık olan bir çetecinin 
bağırması ile içeridekiler silahlarına davranmışlar, Nâzım, iki çe-
teciyi vurmuştu bir hamlede. Hilmi Başçavuş da diğer iki çeteciyi 
haklamıştı. Ancak, mağaranın arka tarafında, başka bir bölmede 
uyuyan Stoyan, tehlikeyi fark edince kaçmış, kaçarken ateş edip, 
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Nâzım’ı böğründen yaralamıştı. Kurşun sıyırıp geçmesine rağmen, 
kaburgalarının üstündeki gergin deriyi bıçak gibi kesmişti.

Sıhhiye eri, Nâzım’ın böğründeki yarayı pansuman ederken, as-
kerler etrafı araştırmış, mağaranın arka tarafında çuvallar dolusu 
yiyecek, şişeler dolusu şarap ve köylülerden alınan ziynet eşyaları 
ile dolu bir sandık bulunmuştu. Ayrıca mağaranın arka tarafındaki 
bir ağıl içinde, sekiz koyun vardı. Bulduklarının hepsini tutanağa 
geçirmişler, şarap şişelerini kırmışlar; yiyecekleri, koyunları ve at-
ları yanlarına almışlar, dönüşe geçmişlerdi.

“Tamam komutanım...” dedi genç doktor, memnun bir gülüm-
seme ile “Artık yarayı unutabilirsiniz.”

Eğri iğne hâlâ, kan bulaşmış elinde duruyordu. Yarayı iyice te-
mizlemiş, dikiş atmış, üzerine gazlı bez koymuş, sarmıştı. 

“Bir hafta sonra doktora uğrayın, dikişleri aldırın.” diye devam 
etti. Bu arada iki çeşit hap verdi: “Bunları sabah, öğlen, akşam, tok 
karınla alınız. Biri ağrıyı keser, diğeri ateşinizi düşürür.” 

Nâzım, doktora teşekkür etti, revirden ayrıldı ve takımının yanı-
na döndü. Yüksel Teğmen, Hilmi Başçavuş ve Rıza Başçavuş, ken-
disini bekliyorlardı. Nâzım; revire gittiğini, doktorun yarayı dikti-
ğini anlattı, önemli bir şey olmadığını söyledi. Yüksel Teğmen, ola-
yı Hilmi Başçavuştan dinlemişti ancak bir de Nâzım’dan dinlemek 
istiyordu ama Nâzım’ın yorgun ve uykusuz olduğu, her hâlinden 
belliydi. 

“Yarın konuşuruz.” deyince, Yüksel ısrar etmedi. 
Nâzım çadıra girip yatağına uzanırken, başçavuşlar da konuşa 

konuşa çadırlarına gittiler. 
O gece Alay komutanı, tümen komutanı ile telgraf başında ko-

nuştu, olayı özetledi ve çetecilerden sekizinin yakalandığını, iki 
çetecinin kaçtıklarını anlattı. Kaçanların, artık bu bölgede barına-
mayacaklarını söyledi. Tümen komutanı, çok memnun oldu duy-
duklarına. 
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Süvari birliği o gün dinlendi. Sabahleyin, ancak saat dokuzdan 
sonra kalkabildi yorgun askerler. Gece biraz ateşi çıkmıştı Nâzım’ın. 
Sık sık; uyumuş, uyanmış, terlemişti. Hiç kimse Nâzım Üsteğmeni 
rahatsız etmedi, kendisi kalkıncaya kadar. Hatta uyanmasın diye, 
çadırlar bölgesinin uzağına gidip oralarda oyalandı askerler. 
Uyandığında, Hilmi Başçavuş, bir tepsi içinde koca bir tabak sebze 
çorbası getirdi. Yanında ekmek ile bir de kuru soğan vardı. Nâzım 
gülümsedi, teşekkür etti, çorbayı iştahla kaşıkladı, kuru soğanı kır-
dı yedi, çorba ile birlikte. Kalkıp giyinmeye başladığında, böğrünün 
acıdığını hissetti, kollarını oynattıkça. Doktorun verdiği haplardan 
birer tane yuttu, tıraş olmak üzere çadırından dışarı çıktı. 

Herkesi selamladı, bir şeyi olmadığını göstermek ister gibi, salı-
na salına tıraş olma yerine doğru giderken, Yüksel Teğmen hemen 
damladı. Merak ediyordu neler yaşandığını... Olay yerine nasıl git-
tiklerini, gece nerede saklandıklarını, kimseye görünmeden bütün 
bir günü nasıl geçirdiklerini... Köye gizlice nasıl yaklaştıklarını, çe-
tecileri nasıl etkisiz hâle getirdiklerini, mağarayı nasıl bulduklarını, 
içeri nasıl girdiklerini ve çatışmanın nasıl olduğunu... Daha binlerce 
soru vardı aklında Yüksel’in. 

Nâzım, bu sefer sabırlı davrandı, Yüksel ne sordu ise teker te-
ker cevapladı, tıraş olurken. O anlattıkça Yüksel heyecanlanıyor, bir 
oturup bir kalkıyordu yan tarafta.  

Tıraşı bitince elini yüzünü yıkadı, kuruladı Nâzım, sonra bir-
likte Akif Yüzbaşının yanına gittiler. Akif Yüzbaşı da duymuştu, 
Nâzım’ın yaralandığını. Revirdeki doktorla konuşmuş, önemli bir 
yara olmadığını öğrenince rahatlamıştı. Yine de genç üsteğmeni 
fazla yormaması gerektiğini düşünüyordu. Her zamanki ciddiyeti 
ve nezaketi ile karşıladı iki genç subayı. Artık olayla ilgili soracak, 
söyleyecek bir şey kalmamıştı. Şimdi, ertesi günkü yolculukla ilgili 
planlamayı yapmaları gerekiyordu. 

Akif Yüzbaşı, sabah çorbasının saat 06.00’da dağıtılacağını, en 
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geç saat 07.30 gibi yola çıkmayı düşündüğünü söyledi. Böylece, 
yolda daha yavaş at sürme imkânları olurdu. Arada bir yerde yine 
konaklarlar, bir gün sonra Serez’deki kışlalarına varırlardı. Serez’de 
onları bekleyen acil bir görev yoktu. 

Akif Yüzbaşı, tekrar alay komutanının yanına gitti. Nâzım’la 
Yüksel, komutan gelinceye kadar sohbet ettiler. Konu dönüp do-
laşıp memleket meselelerine, Türklüğe, Osmanlılığa geldi. Yüksel, 
sürekli Türklükten bahsediyordu. Nâzım’ın gönlü de bu yönde idi 
ancak, bu yaklaşımın, imparatorluğun dağılmasına neden olacağı-
nı söylüyordu. Nâzım’ın farkına varamadığı; imparatorluğun za-
ten dağılmakta olduğu idi. Artık Türkler dışında hiç kimse, ken-
dini Osmanlı diye tarif etmiyordu, koskoca imparatorlukta. Onlar 
Rum’du, Ermeni’ydi, Arnavut’tu, Arap’tı, Bulgar’dı. 

Balkanlar kaynıyordu. Balkan ülkeleri, Osmanlı’ya karşı birle-
şiyorlardı. İstanbul kaynıyordu. Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti, 
meclisten güvenoyu alıyor, memleketin kaderini değiştirecek 
önemli kararlar alınıyordu mecliste. Trablusgarp Harbi devam edi-
yordu. Ege adaları, İtalyanların işgali altındaydı, Arnavutluk isyanı 
ile Yemen’deki isyan devam ediyordu. Kısacası imparatorluğun her 
yeri, alevler içindeydi.

Akşam yatma vakti geldiğinde, ikaz gerekmeden herkes yatma-
ya çekildi, etrafta nöbetçiler ile devriye çavuşları dışında hiç kimse 
görünmez oldu. Nâzım ile Yüksel, yattıkları yerden, uzun süre, ko-
nuşmadan yıldızları seyrettiler, ağaç dalları arasında buldukları bir 
boşluktan. Kayan yıldızlara bakarak dilek tuttular. Nâzım, Yüksel’in 
dileğini biliyordu. Hala kızını düşünmüş, ona göre dilek tutmuştu. 
Kendisinin ise, annesi ve bulduğu gün kaybettiği Gülnihal dışında, 
dilek tutacak kimsesi yoktu. 

Gülnihal’in buluşmaya neden gelmediğini anlamıyordu. 
Gelmeyecek ise, bunu açıkça söyleyebilirdi. Acaba bilmediği bir 
şey mi olmuştu? Yoksa Gülnihal, sadece bir teşekkürü yeterli mi 
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görmüştü? Başını salladı, aklına geldikçe sinirleniyordu bu konu-
ya. Gözlerini kapayınca, yine Rabia Hanım geldi gözlerinin önüne. 
Üzüm karası gözleri, derin bakışı, gülümsemesi, gülümsedikçe inci 
gibi parlayan dişleri, dolgun dudakları geldi... Her ay iki mektup 
geliyordu Rabia Hanım’dan. Acaba mektuplarını okumamakla 
yanlış mı yapıyordu? Mektuplara cevap yazmamakla, acaba kadın-
cağızı üzmüş müydü? Ancak bu kadın, aklını karıştırıyordu sürekli 
olarak. Ömründe bir daha hiç görmeyeceği bir kadını, neden düşü-
nüyordu bu kadar? Yoksa Gülnihal’e olan kızgınlığı, onu isteme-
den de olsa Rabia Hanım’a mı yaklaştırıyordu? Elini salladı sertçe, 
aklındakileri kovmak ister gibi. 

Nâzım bilmiyordu fakat aynı saatlerde Gülnihal de Paris’teki 
evinin balkonunda gökyüzünü seyrediyor, kayan yıldızlara bakıp 
dilek tutuyor, Nâzım’ı hayal ediyordu. Dadısını uyutur uyutmaz, 
her gece balkona çıkıyor, dua ediyor, bir yol göstermesi için yalva-
rıyordu Allah’a. Çok uğraşmıştı Nâzım ile irtibat kurmaya, başı-
na gelenleri anlatmak, özür dilemek için. Annesine, arkadaşlarına, 
hatta çocukluğundan beri sevdiği arabacıları Yusuf Efendi’ye bile 
defalarca mektup yazmış, kendisine, Nâzım’ın adresini bulup gön-
dermelerini istemişti. Mutlaka anlatmalıydı ne olduğunu, onun kal-
bini kırmak istemediğini, kendisinin de ilk görüşte âşık olduğunu. 
Ancak onun mektupları, daha muhatabını bulamadan, postanedeki 
bir çalışanın yardımı ile babasının eline geçiyordu, ayda bir altın 
lira karşılığında ve okunmadan yırtılıp, çöpe atılıyordu. Gülnihal 
çabalıyor, sesini duyuramıyor, kahroluyordu, elinden bir şey gel-
mediği için.

Yüksel Teğmen, eşi Leman’ı düşünüyordu. Uzun saçları, güler 
yüzü, uzun kirpikleri, içinde binlerce cam parçası varmışçasına 
parlayan ela gözleri, kıvrımlı dudakları, her zaman neşeli hâli gel-
di gözlerinin önüne. Çocukluğundan beri seviyorlardı birbirlerini. 
Anaları, babaları sık sık bir araya gelir, birlikte yemek yiyip, sohbet 
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ederlerdi. O da Leman ile çocukça oyunlar oynar, çoğunlukla da bir 
hiç için kavgaya tutuşurlardı. Leman, bir erkek gibi yetişmişti, hiç 
kimseden çekinmez, sözünü sakınmazdı. Ağaçların en yüksek tepe-
lerine tırmanır, en uçtaki meyveleri o koparırdı. Arkadaşları sokak-
ta seksek oynarken o, erkeklerle çelik çomak oynamayı severdi. On 
üç yaşına geldiklerinde Yüksel, onun yakıcı bakışları ile karşılaştı 
bir gün ve içinde, tarif edemediği bir heyecan duydu. Leman sanki 
Yüksel’i göz hapsinde tutuyor, başka bir kızla yan yana geldiğinde 
hemen aralarına giriyor, öteki kızı uzaklaştırıyordu bazen şaka ile 
bazen de kavga ederek. Öyle bir zaman geldi ki birbirlerini görme-
den yapamaz oldular. Yüksel, askerî okula gidince, hasret başladı, 
hasretle birlikte gizli aşk da su yüzüne çıktı. Herkes öğrendi, onla-
rın birbirlerini sevdiklerini. 

Hele düğünde ne kadar güzel olmuştu Leman; o güzelim, rengâ-
renk Karadeniz giysileri içinde. Ne güzel uydurmuştu uzun boyu-
na, zayıf bedenine; belini incecik gösteren allı pullu elbiseleri, belin-
deki kuşağı, ayağındaki yaldız rengi çarığı… Başındaki beline ka-
dar uzanan örtünün, örtmeye kıyamadığı dalgalı saçları; loş ışıkta, 
güzellik tanrıçası gibi parlayan yüzü; oynarken ellerinin, kolların, 
ince belinin, ayaklarının uyumu; gözlerini kapatıp, bulutlar üstün-
de yürüyormuşçasına dans edişi… Gülümsedi Yüksel, seviyordu 
Leman’ı, bütün benliği ile hayatında başka hiçbir şeyi sevemeyece-
ği kadar... Yüzünde beliren mutluluğu gizlemeden gözlerini kapadı 
ve uykuya daldı. 

*

Seferberlik

Ağustos ayı eğitim, atış, spor ve hükümetin aldığı “eski asker-
lerin terhis edilmesi” üzerine yaşanan şokun atlatılması ile geçti. 
Birliğin üçte biri terhis edilmişti karar gereğince. Bu erlerin mem-
leketlerine gitmeleri de ayrı bir sorun olmuştu tren seferlerinin ye-
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tersizliği yüzünden ancak neticede öyle veya böyle halletmişlerdi 
meseleyi. İki genç subay kalan erlerin eğitimi ile meşgul oldular, se-
ferde gelecek erler ve malzemelerle ilgili hazırlıklarını yaptılar. Bu 
arada Balkan ülkelerinin kendi aralarında ittifak kurdukları dilden 
dile dolaşıyor, İstanbul Hükümeti inanmasa da, bir savaşın ayak 
sesleri her yerden duyuluyordu artık.  

27 Eylül 1912 günü, Karadağlıların, sınır ihlallerine ve hudut ka-
rakollarına saldırılara başladığı haberi, bomba gibi düştü ortalığa. 
Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’ın da savaş hazırlığı içinde ol-
dukları öğrenilince, Osmanlı Hükümeti, aynı gün seferberlik ilan 
etti.

Serez’deki 14’üncü Tümen, seferberlik emrini, 28 Eylül 1912 
günü aldı. Seferberlikle ilgili planlar, süratle gözden geçirilmeye 
başlandı. 

Seferberlik ilanının ardından yapılan ilk işlerden biri, subay ve 
astsubay aileleri ile vilayette görevli devlet memurlarının aileleri-
nin, geriye tahliyesi idi. Plan gereğince aileler, ilk trenle İstanbul’a 
gönderilecek, oradan kendi imkânları ile annelerinin babalarının 
yanına gideceklerdi. Her aile, yanına en lüzumlu malzemelerini 
alacak, fazla yük taşınmayacaktı. Her aileye en fazla bir tahta bavul 
taşıma imkânı tanındı. Ne alıyorlarsa, bu bavula sığdırabildikleri 
kadar alacaklardı. Aileler, ziynet eşyaları ile bir iki battaniye, lü-
zumlu birkaç elbise ve yolluk dışında her şeylerini evlerinde bırak-
tılar. 

Ailelerin tahliyesi, çok acıklı sahnelerin yaşanmasına neden 
oldu. Çocuklar, babalarının boynuna sarılıyor, bir türlü trene bin-
miyorlardı. Ağlıyorlar, yalvarıyorlar, burada babalarının yanında 
kalmak istiyorlardı. Hele Akif Yüzbaşının iki oğlu, babalarına sarı-
lıyor, kara gözlerinden sicim gibi yaşlar döküyorlardı. Akif Yüzbaşı 
dayanamadı, oğlanlara çıkıştı:

“Hani siz büyümüştünüz? Hani erkek adam olmuştunuz? Erkek 
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adam ağlar mı? İleride siz de asker olursanız böyle mi yapacaksı-
nız? Haydin bakayım, gözyaşlarınızı silin ve genç adamlar gibi dik 
durun. Ben size güveniyorum. Yolda annenize sahip çıkın, onu üz-
meyin.” 

Çocuklar, kendilerini toparladılar, gözyaşlarını ve burunlarını 
sildiler. Küçük oğlanın ağlaması kesilmiyordu, babasına öfke ile 
bakıyor, sümüğünü çekerek, bir kenarda gizlice ağlıyordu. Feraye 
Hanım, çocuklarının hislerine tercüman olmak ihtiyacını hissetti, 
gözlerinden yaşlar süzülürken:

“Hep böyle oluyor Akifçiğim. Çocuklar çok hırpalanıyor. 
Hiç durmadan memleketin bir orasına, bir burasına gidiyoruz. 
Erzurum’dan Diyarbakır’a, Musul’a, Edirne’ye gittik, Serez’e gel-
dik. Şimdi Serez’den de gidiyoruz. Bunlar daha çocuk. Hiçbir yerde 
uzun süre kalamıyorlar. Hiçbir yerde arkadaşları olmuyor. Oradan 
oraya savrulup duruyorlar. Zaten nöbet, eğitim, tatbikat derken, 
seni göremiyorlar. Tam babamızı bulduk derken de yeni bir şey çı-
kıyor. Şimdi de nasıl biteceği belli olmayan bir savaş başlıyor. Ne 
yapsın çocuklar?”

Feraye Hanım, lafı uzatmadı, gözyaşlarını içine akıtarak, eşinin 
elini öptü, helallik istedi. Akif Yüzbaşı da içinde kabaran duygula-
rı bastırarak, eşinin alnından öptü ve “Hakkım, hepinize helaldir.” 
dedi, “Yolunuz açık olsun. Kendinize iyi bakın. Memlekete varır 
varmaz mektup yazın. Beni merak etmeyin.” 

Dedi demesine ama Feraye Hanım’ın söyledikleri, içini çok acıt-
mıştı. Doğru söylüyordu kadıncağız ve çocuklar da ne yazık ki 
haklıydılar. Feraye Hanım, isteksizce, çocukları aldı, trene götürdü; 
çocuklar, gözlerindeki yaşları silerek, burunlarındaki sümükleri çe-
kerek, trene bindiler. Kompartımanlarını bulur bulmaz pencereye 
koştular, başlarını pencereden sarkıtıp, babalarına el sallamaya baş-
ladılar. Gözlerindeki yaşlara bir türlü engel olamıyorlardı, babaları-
nı bir daha görememe korkusunun verdiği telaşla. 
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Yüksel Teğmenin eşi Leman, “Gitmem!” diye tutturdu, 
“Bana da silah verin, ben de savaşacağım.” diye, inat etti. 
Eli silah tutardı, kendine güvenirdi ve en önemlisi; Yüksel’i, bi-

ricik kocasını yalnız bırakmak istemiyordu. Daha evleneli ne kadar 
olmuştu şunun şurasında? Onun inadını kırmak, başlı başına bir 
mesele oldu, Yüksel ne dedi ise fayda etmedi. En sonunda devreye, 
Feraye Hanım girdi, yarım saatlik uğraştan sonra onu trene binme-
ye razı edebildi. Leman, canı gibi sevdiği, kavuşmak için yıllarca 
beklediği sevgili kocasına sarıldı, sessizce ağladı. Zamanı geldiğin-
de, trene bindi, kompartımanına gitti.

Bütün aileler aynı durumda idi. Hilmi Başçavuş da nerede ise 
ağlayacaktı, koca gövdesi ile. Kızı artık annesine yardım edecek 
kadar büyümüştü ancak, oğlan çok küçüktü. Ne laf dinliyor ne de 
hâlden anlıyordu. Salya sümük ağlıyor, babasının boynunu bir tür-
lü bırakmıyordu. Diğer çocuklar da gözyaşı döküyorlar; hanımlar, 
acılarını içlerine atıyorlardı.

Rıza Başçavuş, hiçbir şey söylemedi hanımına. Alnından öptü, 
hakkını helal etti, trene bindirdi. Mustafa Başçavuşun eşi ve oğlu, 
memlekette idiler. Besim Başçavuş, eşini ve çocuklarını bir hafta 
önce göndermişti memlekete. Diğer subay ve astsubayların eşleriy-
le çocukları da benzer acılarla, gözyaşları ile bindiler trene. 

Hüseyin Yüzbaşı ile Tamer Başçavuş da ailesini yolcu edenler 
arasındaydı. Çocukları bir türlü ikna edemiyorlardı ancak anne-
leri onları ikna edip kompartımana götürdü kendi gözyaşlarını 
içine akıtarak. Hüseyin Yüzbaşı, Akif Yüzbaşı ile sohbet ederken 
Üsteğmen Nâzım’ı sordu, iyi olduğunu öğrenince sevindi.   

Tren, düdüğünü acı acı çalarken, hem gidenlerin hem de kalan-
ların gözleri yaşardı, yüzlerinde acı bir tebessüm ile. Hareket eder-
ken, bir çığlık tufanı koptu; ağlayanlar, el sallayanlar, son defa eşi-
ne, çocuğuna dokunmak için ileri atılanlar, sesini eşine, çocuğuna 
duyurmak için bağıranlar, “mektup yaz” diyenler, “Allah’a emanet 
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ol” diyenler, birbirine karıştı. Tren gözden kayboluncaya kadar, 
kimse oradan ayrılmadı ve sonra, acılarını kalplerine gömdüler; 
kışlalarına, işlerinin başına döndüler, gönülsüzce.

*

Bütün aileler için çok zor oldu ayrılık. Kolay mıydı kocasını, ha-
yat arkadaşını, evinin direğini, buralarda bırakıp gitmek? Çocuklar 
içinse, biricik babalarından ayrılmak? Zaten akşamdan akşama an-
cak yarım saat görebildikleri, birkaç kelime sohbet ancak edebildik-
leri babalarından, belki de sonsuza kadar ayrılmak, çok canlarını 
yakmıştı hepsinin de. Hanımlar kocalarını; çocuklar, analarını ba-
balarını üzmek istemiyorlar, ancak yürekleri yanıyordu. Hiçbiri, bu 
savaşın nasıl biteceğini, savaşın sonunda sevdiğine bir daha kavu-
şabilecek miydi bilmiyordu. 

Serez’den tahliye edilen ailelere, koca bir vagon tahsis edilmiş-
ti. Okullu çocuklar kitaplarını, küçük kızlar bez bebeklerini kucak-
larına almışlar, kendilerini zor atmışlardı, oturacak yer kalmayan 
kompartımanlara. Çocuklar, pencere kenarlarına doluşmuşlar, hız-
la yanlarından geçtikleri ağaçlara, tarlalara, tarlalardaki köylülere 
bakıyorlar, el sallıyorlar, bazıları da gözyaşlarını tutamıyordu hâlâ. 
Tren Drama’ya varıncaya kadar, hiç kimse konuşmadı. 

Drama Tümeni’nden tahliye edilen ailelere de ayrı bir vagon tah-
sis edilmişti. Yaklaşık bir saat kaldılar Drama İstasyonu’nda. Tren 
yavaş yavaş hareket etmeye başladığında, trenin çelik raylarda çı-
kardığı ses dışında, ses yoktu kompartımanda. Leman, bir köşeye 
sinmiş, Yüksel’i düşünüyor, gizli gizli ağlıyor; Hilmi Başçavuşun 
eşi ve çocukları, pencere kenarında, sözde dışarıyı seyrediyorlar 
ancak, birbirlerine göstermeden ağlıyorlardı. Rıza Başçavuşun ha-
nımı, kaderine razı gibi görünüyordu. Başını ellerinin arasına almış, 
sessiz sessiz ağıtlar yakıyordu anasına, babasına, kocasına. Diğer 
hanımların, çocukların da onlardan kalır yanları yoktu. 
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Feraye Hanım sakindi her zamanki gibi, kocasına güveniyordu. 
Yiğit adamdı Akif Yüzbaşı. Bu savaştan sağ salim dönecekti. Sadece 
kendisi değil, arkadaşlarını da sağ salim getirecekti. Oğullarının eli-
ne, yemeleri için yarımşar bazlama verdi. Başına, kenarları işlemeli 
bir yazma örttü, dua etmeye başladı, kocası ve geride kalanlar için. 
Ara sıra etrafına bakıyor, sakin olması gerektiğini, bu insanların, 
onun yardımına ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Dik durmalıydı, 
herkesi derli toplu tutmalı, bu iki günlük yolculuğun iyi geçmesi 
için, elinden geleni yapmalıydı. 

Tren Drama’dan uzaklaşınca, artık uçsuz bucaksız ovalardan 
başka bir şey kalmayınca etraflarında, insanlar, yavaş yavaş baş-
larını kaldırdılar, birbirlerine baktılar. Bir süre sonra, birbirlerine 
küçük ikramlar yapmaya başladılar. Birisi börek çıkardı, diğeri 
kuru pasta, bir diğeri Hatay usulü peynir, bir başkası Erzincan ke-
tesi; Ankaralılar turşu, İzmirliler kuru incir, Kayserililer pastırma, 
Karadenizliler mısır ekmeği çıkardılar. Sıkıntı ve üzüntü ile başla-
yan yolculuk, giderek, aynı kaderi paylaşan insanların birbirlerini 
daha yakından tanıdıkları, hiç kimseyle paylaşamadıkları sırlarını 
paylaştıkları bir yolculuk hâline geldi. Feraye Hanım, her zamanki 
gibi, güler yüzü ve tatlı diliyle, o sıkıntılı yolculuğu bir aile toplan-
tısına çevirmeyi başardı.

Tren, birkaç istasyonda daha durdu, yol boyunca. Her istasyon-
da inenler binenler oldu ancak, buralarda askerî birlik fazla olmadı-
ğından, onların vagonuna binen olmadı. Dimetoka İstasyonu’nda, 
asker sevkiyatı yapan bir trenin geçmesi için, yarım gün bekledi-
ler. Yine de vaktin nasıl geçtiğini anlamadılar. Tren yeniden yola 
koyuldu ve Feraye Hanım, yeniden neşe saçmaya başladı etrafına. 
Çocuklardan bazıları uykuya daldılar, bazıları annelerini seyretme-
yi tercih ettiler. Uzun bir gecenin sonunda, koridorda bir çan sesi 
duydular. Görevli memur; “Uzunköprü İstasyonu! İnecekler hazır 
olsun!” diye bağırıyor, elindeki çanı sallıyor, her beş, on adımda bir, 



Nevzat Kutlu202

söylediğini tekrarlıyordu. 
Uzunköprü’de inecek birkaç aile vardı aralarında. Önce bir telaş 

başladı. İnecek olanlar, bir taraftan eşyalarını topluyorlar, bir taraf-
tan çocuklarını bulmaya çalışıyorlar, bir taraftan da yol arkadaşları-
na veda ediyorlardı. Sarılmalar, öpüşmeler, birbirlerinin eline adres 
yazılı kâğıtlar sıkıştırmalar ve ayrılığın, içleri yakan acısı. Sabahın 
ilk ışıkları ile aydınlanan istasyondaki kalabalığın telaşı... İnenler, 
binenler, el sallayanlar, vedalaşanlar... Asker sevkiyatı için telaşlı 
telaşlı koşuşturan görevliler, istasyonda bölük bölük toplanmış as-
kerler... Kılıkları kıyafetleri perişan, silahsız, çoğu çelimsiz,  cephe-
den cepheye koşturmaya çalışan kara kuru Anadolu çocukları... Bu 
arada, ailelerin, küçük çocuklarını tuvalete yetiştirmek için koşuş-
turmaları...

Üç saatlik bekleyişten sonra tren, İstanbul istikametinde hare-
ket etti yeniden. Trende artık kıpırdayacak yer kalmamıştı. Bütün 
kompartımanlar hıncahınç dolmuş, koridorlar, geçilemeyecek hâle 
gelmişti. Bu sıkışık ortamda, bir önceki gecenin havasını yeniden 
yakalayamadı Feraye Hanım’la yanındakiler. İstanbul’a kadar bir-
kaç yerde daha dursalar da onlar ancak, “İstanbul, Sirkeci!” diye 
bağıran görevlinin sesi ile kendilerine gelebildiler.

Tren, önce uzun bir düdük, sonra kesif bir duman ve fren sesinin 
ardından, gürültü ile girdi Sirkeci İstasyonu’na. Pencerelerden ba-
karak, kendilerini karşılamaya gelenleri bulmaya çalıştılar. Herkes 
ayağa kalktı, önce çocuklarını buldular, sonra eşyalarını. Ve tekrar 
birbirlerine sarılmalar, ağlamalar, gözyaşları... Trenin merdivenin-
den aşağıya adımlarını atarlarken, kendilerini karşılamaya gelenler-
le göz göze gelebilme telaşı vardı hepsinde. Her birini bir tanıdık, bir 
akraba, bir baba, bir kardeş karşılamaya gelmişti. Feraye Hanım’ın 
annesi ve babası, Leman’ın bir akrabası, Rıza Başçavuşun amca 
oğlu gelmişti hanımı ile birlikte. Leman, birkaç gün İstanbul’da ka-
lacak, sonra da baba ocağına, Terme’ye gidecekti. Rıza Başçavuşun 
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hanımı Kars’a, Hilmi Başçavuşun hanımı ve çocukları da İzmir’e 
gideceklerdi. Her birinin aklı, geride bıraktıklarında, kaç ocağı sön-
düreceği, kaç yıl süreceği belli olmayan, ancak sonunun bir yıkım 
olacağı daha şimdiden belli olan savaştaydı.

Serez’deki 14’üncü Tümen’in ve Serez’de kurulması planlanan 
redif tümeninin seferberliği başladı, ancak bir türlü bitirilemedi. 
Seferde gelmesi gereken erlerin, sadece üçte biri gelebildi. Onlar da 
binbir güçlükle, araç bulamadan, kendi imkânları ile gelebildiler. 
İhtiyaç duyulan hayvanlar, koşum atları, katırlar, arabalar, kağnılar, 
toplanamadı. Toplananlar, birliklerine götürülemedi. Taburların 
seferde kurulacak bölükleri ve süvari birliğinin seferde kurulacak 
iki takımı kurulamadı. 

Birlikler, seferberliklerini tamamlayamadan, 07 Ekim 1912 günü, 
sefer görev yerlerine intikal ettiler. Karadağlıların, 08 Ekim 1912 ta-
rihinde, sınırdaki Akova kasabasına taarruz ve işgal ettiği haberi 
duyuldu. 

Serez’deki 14’üncü Piyade Tümeni, Serez Redif Tümeni ve 
Drama Tümeni’nden verilen bir alay kadar kuvvet, “Struma 
Kolordusu” adıyla gruplandırıldı. 14’üncü Tümen’den bir alay ile 
Drama Tümeni’nden verilen alay, “Nevrekop Müfrezesi” adıy-
la, tümenlerin ilerisinde, Nevrekop bölgesinde görevlendirildiler. 
Tümen süvari birliği de başlangıçta, Nevrekop Müfrezesi emrinde 
olarak, hududa yakın yerlerde konuşlandırılacak, düşmanı hudut-
lardan itibaren karşılayacak, geçit ve gediklerde muharebe edecek, 
zaman kazanacaktı. 

Süvari birliği, iki takımı ile Razlık-Serez istikametinden, takvi-
yeli bir takımı ile de Menlik-Serez istikametinden gelecek düşma-
nı karşılamak üzere tertiplendi. Akif Yüzbaşı, iki takım ile Razlık 
bölgesinde, İki atlı jandarma mangası ile takviye edilen Üsteğmen 
Nâzım da Menlik bölgesinde görev yapacaktı. Süvarilerin yaklaşık 
yirmi kilometre gerisinde iki alay, savunma için tertipleniyordu.
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Hudut bölgesine intikal eden birliklerin ilk haftası; araziyi tanı-
mak, gizli yolları öğrenmek, baskın ve pusu yerlerini keşfetmek-
le geçti. İkinci haftadan itibaren hudut ihlalleri başladı. Bulgarlar, 
Osmanlı birlikleri hakkında bilgi almaya, hududa yakın Bulgar 
köylerine girmeye, bu köylerden gönüllü toplamaya çalışıyorlardı. 

Nâzım Üsteğmen, köylerin yaklaşık iki kilometre ilerisine, hu-
dudun hemen yakınına küçük müfrezeler çıkarmaya başladı, olan 
biteni haber alınca. Hududu geçmeye çalışan birkaç kişiyi yakala-
mak, Bulgar birlikleri hakkında bilgi almak istiyordu. Her gece iki 
ayrı bölgeye pusu kuruyorlar, çıkarılan müfrezelerden birinin ba-
şında Nâzım, birinde Hilmi Başçavuş bulunuyordu. Yanlarında da 
bölgeyi iyi bilen ve Bulgarca konuşan bir kılavuzları vardı. 

Yine böyle bir pusu görevinde, Rasim Çavuş, gece karanlığın-
da yaklaşan birkaç karaltı gördü, çalılar arasında. Anında Nâzım 
Üsteğmene haber uçurdu. Nâzım, iri yarı, esmer suratlı, pala bıyık-
lı, Rasim Çavuşun yanına geldi hızlı adımlarla. Çalılar arasında iler-
lemeye çalışan beş kişiyi gördü, gelenleri kuşatacak şekilde tedbir 
aldırdı. Gelenler, hududu geçeceği için, tedbirli hareket ediyorlar-
dı, sessizdiler. Bir çalıdan, ağaçtan, kayadan diğerine hızla ilerliyor; 
bekliyor, dinliyor, tekrar hareket ediyorlardı. Birinin boşalttığı yeri 
diğeri dolduruyordu hemen. Ellerindeki tüfekler ve tüfeklerin ucu-
na taktıkları süngüler, ay ışığında parıl parıl parlıyordu. 

Nâzım Üsteğmen, Rasim Çavuşla işaretleşti, en öndeki iki kişiyi 
Nâzım’la Rasim Çavuş haklarken, müfrezenin geri kalanı, arkadan 
gelen üç kişiyi sağ yakalayacaklardı. Nâzım’la Rasim Çavuş, bıçak-
ları ellerinde, sabırla beklediler, diğerlerinden on metre kadar ileri-
de ilerleyen iki kişi yanlarına gelinceye kadar. Her şeyden habersiz 
ilerleyen iki düşman askeri yanlarına gelince, ikisi birden çullandı-
lar üzerlerine. Aynı anda, müfrezenin geri kalanları, arkadaki üç 
kişinin kafalarına silahlarını dayadılar. 

Askerler, emir beklemeden düşman askerlerinin silahlarını, teç-
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hizatlarını aldılar, yere yatırdılar, ellerini bağladılar; ayağa kaldırıp, 
bekleme yerine getirdiler. İki ölüyü de yan yana yatırdılar. Elleri 
bağlı askerlerin birine, hangi birlikten olduğunu sordular. Cevap 
alamadılar. Birkaç kere sordular, yine cevap alamadılar. Nâzım, bu 
işin böyle olmayacağına karar verdi. En iyisi, takım toplanma yeri-
ne gitmekti. Orada nasıl olsa konuştururdu bu askerleri. Müfrezeye 
emir verdi, bu gecelik görev sona ermişti. Yakaladıkları adamları 
ve iki ölüyü yanlarına aldılar, takım toplanma yerine döndüler. 
Ölüleri uzak bir yere yatırdılar. Yakaladıklarından birini, Nâzım 
Üsteğmenin çalışma yerine getirdiler. Asker, hiçbir soruya cevap 
vermiyor, durmadan, “Ben savaş esiri.” diyordu. Nâzım kızdı:

“Daha savaş başlamadı. Sen bir casussun. Casuslar idam edilir. 
Konuşmazsan, idam edileceksin.” 

Tercüman, söyleneni tercüme edince, düşman askerinin rengi 
bembeyaz oldu. Gerçekten savaş daha başlamamıştı. Yine de aynı 
sözleri tekrar etmeye devam etti. 

Nâzım, jandarmadan verilen Resul Çavuşu yanına çağırdı, düş-
man askerini konuşturmasını istedi. Jandarma, bu işlerden daha iyi 
anlardı. Esmer, uzun boylu, ince yapılı ancak güçlü kuvvetli olan 
Resul Çavuş, düşman askerini aldı, herkesin meraklı bakışları ara-
sında, ilerideki ağaçlıklar içine götürdü, on dakika sonra da geri 
getirdi; “Konuşacakmış komutanım.” dedi, sakin bir sesle. 

Nâzım sordu, tercüman tercüme etti; asker, cevap vermeye baş-
ladı. 

Rütbesinin çavuş olduğunu, 7’nci Bulgar Tümeni Keşif Birliği’nde 
görevli olduğunu söyledi. Öldürülen iki kişiden biri, liderleri olan 
teğmendi. Keşif için çıkmışlardı. Bulgar tümeninin mevcudu 25.000 
askerdi. Tümende üç piyade tugayı, her tugayda ikişer piyade ala-
yı, her alayda dörder piyade taburu, vardı. Tümenin bir de süvari 
birliği vardı. Süvari birliği, taburdan biraz büyüktü. 18 Ekim sabahı 
hududu geçecek şekilde hazırlık yapıyorlardı. 

Herkes Resul Çavuşa, bu işi nasıl hallettiğini sordu ise de o, gü-
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lümsemekle yetindi. Nâzım, topladıkları bilgileri bir rapor hâline 
getirdi, raporu, bir atlı haberci ile geriye gönderdi.
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Dördüncü Bölüm

Savaş Başlıyor
18 Ekim 1912, Saat 04.00

Menlik Bölgesi, Hududa Yakın Bir Yer

Nâzım Üsteğmen ile takviyeli süvari takımı, 17 Ekim gece-
sini, bekleme mevzilerinde geçirdiler. Düşmanın nasıl bir 

tertiple hududu geçeceğini merak ediyorlardı. Ne kadar erken ha-
ber alırlarsa, geriye o kadar erken haber ulaştırabilirlerdi. Bu böl-
gedeki tek yol, önlerindeki vadiden geçen dar, derin, sık ağaçlık 
yoldu. Önemli olan, düşmanın bu yolu nasıl bir tertiple geçmek 
isteyeceği idi. Öne süvari birliğini koyarlar ise, süvarileri parçala-
mak, parça parça imha etmek kolaydı, böyle bir arazide. Piyadeler 
birbirlerine daha yakın hareket ederler, hızları düşük olurdu. Bu 
yüzden, durdurulması daha kolay ancak aralarına girmek ve imha 
etmek zordu.

Nâzım, jandarma erlerini, vadi içine birbiri ardına yerleştir-
di. Hilmi Başçavuşu, vadinin sağ yamacını kapatmaya gönderdi. 
Kendi onbaşılarından birini de yanındaki beş askerle, sol taraftaki 
sık ağaçlık bölgeden gelebilecek düşman kollarını karşılamaya gön-
derdi. Süvari takımının kalan personeli, Nâzım Üsteğmen ile bir-
likte vadi içinde, düşmanı karşılamak üzere tertiplendiler. Nâzım 
kendine, yüksekçe bir yer seçti. Buradan hem vadiyi hem jandar-
ma erlerini hem de karşı sırttaki Hilmi Başçavuşu görebiliyordu. 
Üstelik bulunduğu yerden dört, beş yüz metre ileriyi, rahatlıkla 
ateş altına alabilirdi.

Sabah saat dört buçukta, daha güneşin doğmasına bir saat var-
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ken, düşman birliklerinin ileri yanaşmaya başladıklarını gördüler. 
En öndeki askerin elinde bir fener vardı ve yürüdükçe sallanıyordu 
fener. Nâzım, jandarma erlerine baktı, her biri silahını hazırlamış, 
sabırla, mevzilendikleri sarp kayaların, kalın ağaçların arasında, 
düşmanın yaklaşmasını bekliyorlardı. Buradan ateş ettiklerinde, 
düşmanın nereden ateş edildiğini anlaması mümkün değildi, vadi-
de ses yankılanacağı için. 

Sol tarafa gönderdiği Ethem Onbaşı, en yüksek tepe üzerine iki 
gece önce yığdıkları odunları ve yaş çalıları tutuşturdu. Böylece, 
düşmanın hududu geçtiği gerideki birliklere haber verilmiş oldu. 
Bu, Orta Asya’dan beri Türklerin kullandığı bir haberleşme usu-
lüydü. İki bin yıllık bir usul olsa da işe yarıyordu. Bu ateşi gören 
gerideki birlikler, artık savaşın fiilen başladığını anladılar. Haber 
süratle alay, tümen ve kolordu komutanlıklarına iletildi.

Okulda yetiştikleri için silah kullanmayı iyi bilen ve verilen 
emirleri daha kolay anlayan jandarma erleri, Nâzım Üsteğmenden 
işaret bekliyorlardı. Nâzım rahattı, düşmanı bu vadide en az dört 
beş saat tutabilirlerdi. Bu yüzden, düşman askerlerinin iyice yak-
laşmasını ve baskın tarzında ateş etmeyi düşünüyordu. İlk ateşte 
on beş, yirmi düşman askeri vurulur ise, arkadakiler daha temkinli 
davranırlardı. Dürbününü çıkardı, gelenlere baktı. En öndeki düş-
man takımının komutanını bulmaya çalıştı. Çok da beklemedi, elbi-
sesi diğerlerinden farklı, subay olduğu her hâlinden belli, el kol ha-
reketleri ile etrafına emirler yağdıran kişiyi bulmakta zorlanmadı. 
Tüfeğini doğrulttu, subayın tam kalbine nişan aldı, nişanını kontrol 
etti, tetiği yavaşça bastırıp boşluğunu aldı, bekledi. Nişanını son kez 
kontrol ettikten sonra, “Ya Allah!” diyerek, bastı tetiğe. Karşıdaki 
subay, göğsüne balyoz darbesi yemiş gibi, kendini yolun kenarın-
daki çukurda buldu bir anda. Aynı anda, vadide otuza yakın silah 
patladı, düşman askerleri sapır sapır döküldüler. İlk şaşkınlığı atla-
tanlar, kendilerini yol kenarındaki çukurlara, kaya arkalarına, ağaç 
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diplerine attılar ve ateşle karşılık vermeye başladılar. 
Vadiye giren düşman bölüğü daha elli, altmış metre ancak iler-

leyebilmişti ki kafasını kaldıran, mermiyi yiyor, olduğu yere yığılı-
yordu. Komutanları, askerleri ileri sürmek için emirler veriyor, ba-
ğırıyor çağırıyor, hiç kimseyi kaldıramıyorlardı yerinden. Hiç kim-
se, bir adım ileriye gitmek istemiyor, arkadaki bölüklerin manevra 
yapmasını, orman içinden geçerek, Osmanlı askerlerini kuşatma-
sını istiyorlardı. Böyle bir manevra, nereden baksan iki üç saatlik 
gecikme demekti. Düşman komutanının bu kadar sabrı yoktu. Bu 
vadi açılacak, bu yoldan geçilecekti. Komutanın bu inadı, düşman 
askerlerinin ardı ardına vurulması ile sonuçlandı. Öndeki takımın 
tamamına yakını, yarım saat içinde vurulup, savaş dışı kalmışlardı.

Güneş yavaşça yükselip, havaya hafif bir nem kokusu yayılır-
ken; Bulgar askerleri ilerlemeye çalışıyor, ancak ilerleyemiyorlardı. 
Vadinin uzunluğu yaklaşık on iki kilometre kadardı ve sıkışıp kal-
dıkları vadiyi nasıl aşacaklarını düşünüyorlardı. Nâzım da biliyor-
du ki düşmana, bu vadide ne kadar zayiat verdirirlerse, bundan 
sonraki işleri o kadar kolay olacaktı. Hilmi Başçavuş, karşı sırtta, 
dürbününü çıkarmış vadiyi gözetliyordu keyifle.

Nâzım ve arkadaşları, ormanın verdiği gizlenme imkânlarını iyi 
kullanıyorlar, zamanında yer değiştiriyorlar, ateş etmek için acele 
etmiyorlardı. Nâzım, iki yüz elli metre mesafede, başka bir düşman 
subayı kestirdi gözüne, nişanını aldı, sabırla beklemeye başladı. 
Subay, saklandığı yerden başını çıkarmadan sağa sola emirler yağ-
dırıyordu, bağırtıları, ara sıra Nâzım’ın kulağına kadar geliyordu. 
Bir fırsatını yakalayacaktı Nâzım. Sabırla gözetledi. Subay, yan ta-
rafa yarım metre çıktığında, “Tam zamanı.” dedi; nefes aldı, yarısı-
nı geri verdi, tetiğe hafifçe bastırdı, nişanını kontrol etti ve içinden, 
“Bismillah.” diyerek tetiği çekti. Bulgar subayı, iki metre geriye 
sıçradı, yuvarlandı, öylece kaldı. Komutan vurulunca askerler, ol-
dukları yerlere iyice sindiler, bir adım ileri atmadan, önlerindeki 
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karanlık vadide, kıpırdayan her dala ateş yağdırdılar. Biraz sonra, 
Nâzım’la arkadaşlarının bulunduğu yerin bir kilometre kadar geri-
sine, top mermileri düşmeye başladı.

Vakit öğleni bulduğunda, Hilmi Başçavuşun bulunduğu sırta 
doğru, bir bölük kadar düşman askerinin tırmanmaya başladığını 
gördüler. Mesafe dört yüz metre kadar vardı. Hilmi Başçavuş, asker-
leri ikaz etti, hepsi görmüşlerdi düşmanı. İlk ateşi Hilmi Başçavuş 
açtı. Ardından diğer erler de ateşe katıldılar. En öndeki beş altı 
düşman askeri, olduğu yere yığılıp kalırken; diğerleri, kendilerini 
bir yerlere attılar ve karşı ateşe başladılar. Süvari erleri gözetliyor, 
hedefini seçiyor, nişan alıp “ateş” diyorlardı. Az sonra, sağlarına 
sollarına havan mermileri düşmeye başladı, Hilmi Başçavuş ile ar-
kadaşlarının.

Bu arada düşman askerleri de açılıp yayılmaya, manevra yaparak 
tepeye yaklaşmaya çalışıyordu. Onlar açıldıkça Hilmi Başçavuşun 
yanındakiler de açıldılar. Düşman yayıldıkça, karşılarında ateş 
eden birilerini buldu. Bir süre sonra düşman, makineli tüfeklerini 
mevzilendirdi ve ateşe başladı. Mermiler, süvarilerin bulunduğu 
yerleri hallaç pamuğu gibi atıyordu. 

Süvariler, makineli tüfek ateşinin yaklaştığını görünce, iki adım 
geri çekilerek ateşten korunuyor, ateş kendi bölgesinden geçince 
tekrar ileri çıkıp, ateş etmeye devam ediyorlardı. Düşman bolca 
mermi harcadı, ancak tek bir Osmanlı askerini vuramadı, vurama-
dıkça sinirler gerildi, sinirler gerilince de hata yapmaya başladılar. 
Hata yapınca, süvarilerin attığı hiçbir mermi boşa gitmez oldu. 
Yaklaşık iki saatlik çatışmadan sonra Hilmi Başçavuş, geri çekilme 
işareti yaptı. Bu işareti gören her asker, bir diğerini haberdar etti. 
Birkaç dakika sonra, yirmi süvarinin de çekilme emrinden haberi 
olmuştu.

Hilmi Başçavuş ile bir manga, bulundukları yerde ateşe devam 
ederlerken, diğerleri hızla geri çekilmeye başladılar. Öteye beri-
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ye düşen havan mermilerinden sakınarak, süratle geriye gittiler. 
Üç yüz metre kadar gerideki ilk sırtta durup, mevzi aldılar. Onlar 
yerini alıncaya kadar Hilmi Başçavuş ile yanındaki askerler, ateşe 
devam ettiler. Geri gidenlerin mevzi aldıklarını görünce, onlar da 
geri çekilmeye başladılar. Arada bir patlayan havan mermilerinden 
sakınarak, arkadaki sırta tırmandılar.

Hilmi Başçavuşun sırtı terk etmesinden yarım saat sonra, düş-
man askerleri, o sırta tırmandılar. Dikkatle etraflarına bakındılar, 
şüphelendikleri yerleri ateş altına aldılar, karşılarında hiç kimseyi 
bulamadılar. Sırtı aşıp ilerlemeye başlayınca, üç yüz metre mesafe-
den ateşe maruz kaldılar yeniden. Birkaç kişi vurulup yere düşer-
ken, diğerleri mevzi aldılar, ateşe başladılar, emirle açıldılar, yayıl-
dılar. Havanlara ve topçuya, hedefler tarif etmeye başladılar.

Vadinin sol tarafındaki sık ağaçlık bölgeye gönderilen onbaşı 
da karşıdan gelen bir takım kadar düşmanı fark etti, arkadaşlarını 
uyardı. Hepsi birden hedef seçtiler, nişanlarını aldılar, hep birlik-
te ateşe başladılar. Karşıdan beş altı kişi vurulup düşünce, oradan 
ilerleyen düşman takımı, üç beş mermi attı, sonra geriye çekildi ve 
gitti. 

Vadi içindeki düşman, daha bir adım ileriye gidememişti. Topçu 
mermileri daha da yakına düşmeye başladığında, vakit neredeyse 
akşamı bulmuştu. Güneş, bir iki saat sonra batacak, hava kararır 
kararmaz bölgeden çekileceklerdi. Bu yüzden, herkes son mermi-
lerini atıyordu. Attıkları mermilerin hedefini bulduğunu gördükçe 
seviniyor, vuramayınca kendilerine kızıyorlardı. 

Güneş iyice kayıp, vadinin sol yanına koyu bir gölge düşünce 
Nâzım, en yakınındaki askere, geri çekilme işareti yaptı. Asker, işa-
reti bir sonrakine, o da yanındakine iletti. Beş dakika sonra bütün sü-
variler ve jandarma erleri, çekilme emrini almışlardı. Jandarmalar, 
vadi tabanına yakındı. Onlar ateşe devam ederken, süvari takımı 
geri çekilmeye başladı. Atları, yaklaşık üç yüz metre gerideki hafif 
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bir açıklık içinde bağlıydı. Bütün askerler, süratle oraya doğru çekil-
diler, toplanma yerine geldiklerinde, Hilmi Başçavuş ile yanındaki 
askerler de karşı sırttan aşağı doğru iniyorlardı. Takım toplanınca, 
gelmeyen var mı diye baktılar. Takımda üç asker, kolundan ve ba-
cağından hafif şekilde yaralanmış, herkes yarasını birer mendil ya 
da sargı bezi ile sarmıştı.

Biraz sonra jandarma erleri de geri çekilmeye başladılar, kısa 
sürede toplanma yerine geldiler. Jandarmadan bir er, başından 
hafif yaralanmış, bir jandarma eri de mevzi değiştirirken ayağını 
burkmuştu. Vadide silah sesleri kesilmesine rağmen, ara sıra çeşitli 
yerlere topçu ve havan mermileri düşüyordu. Hep birlikte yola çık-
tılar. En önde Nâzım Üsteğmen olacak şekilde, altı kilometre kadar 
dörtnala at sürdüler. 

19 ve 20 Ekim günleri, hem Akif Yüzbaşının grubu hem de Nâzım 
Üsteğmenin grubu; derin vadilerden, ağaçlıklardan, kayalıklardan 
istifade ile düşmana pusular kurdular, ateşle baskın yaptılar, zayiat 
verdirdiler, gerideki birliklerin hazırlanması için zaman kazandı-
lar. 20 Ekim gecesi, hafif bir yağmur başladı. Yağmur, bütün gece 
sürekli olarak yağdı, yollar çamur deryasına döndü. Süvariler, gece, 
yağmur altında geriye çekildiler, piyade taburlarının bulunduğu 
hattın gerisine geçtiler. 

*   
19 Ekim 1912 Sabahı

Kayalı Köyü, Cuma-i Bala Kasabası Kuzeyi

Sabah ezanı, tatlı bir nağme ile okunmaya başladı, her gün ol-
duğu gibi. Kadir Ağa, bütün gece kâbuslar gördüğü, kan ter içinde 
uyandığı yatakta, yavaşça doğruldu; sağına soluna bakındı, sevgili 
hanımını görmek istercesine. Hanımının, sevgili Şaheste’sinin yat-
tığı yer boştu. Yedi yıl olmuştu Şaheste’yi toprağa vereli. Aniden, 
hiçbir şeyi yokken, hiç hastalık çekmeden, hiç ilaç kullanmadan, hiç 
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doktora gitmeden bir akşam, son nefesini verivermişti elli üç yıllık 
hanımı, can yoldaşı, sırdaşı... Hep şaka sandı. Sabah olacak, kapı-
yı açıp içeri girecek sandı, yüzünden eksik olmayan tebessümü ile. 
Ancak, yedi uzun yıl geçmesine rağmen, gelmedi Şaheste. Zamanla 
alıştı yalnızlığa ama hanımının yokluğuna alışamadı bir türlü. 

İki oğlu, bir kızı vardı, büyüyüp evlenmişler, onlar da çoluk ço-
cuğa karışmışlar, kendi hayat mücadelelerine başlamışlardı yıllar 
önce. En küçük oğlu Şemsi, hanımı ve iki küçük çocuğuyla aynı 
evde kalıyorlardı eskiden beri. Büyük oğlu, kendine ayrı bir ev yap-
mıştı, köyün aşağı tarafında. En azından akşam sabah görüyordu 
oğlunu, kızını, gelinini ve torunlarını. Hepsi işinde gücünde, hâl-
lerinden memnun, hayatlarını sürdürüp gidiyorlardı, karınca ka-
rarınca. 

Giyindi Kadir Ağa, her sabah yaptığı gibi perdeyi araladı, pen-
cereden dışarıya baktı. Düşmanın, iki gün önce hududu geçtiği ha-
berini aldığından beri, çok tedirgindi. Tedirginlik yalnızca kendi-
sinde değil, sınıra yakın bütün köylerde vardı. En yakın jandarma 
karakolu, otuz kilometre uzaktaydı. Bulgarlar sınırdan giriverseler, 
Osmanlı askeri yetişinceye kadar başlarına kim bilir neler gelirdi de 
haberi bile olmazdı devletin. 93 Harbi’nde kendi başlarına gelme-
mişti ama daha kuzeydeki köylerde, Müslüman halkın çok zulüm 
gördüklerini biliyorlardı. 

Günün ağarmasına henüz vakit vardı, kapıya doğru yürüdü 
ağır adımlarla. Eskisi gibi rahat yürüyemiyordu, dizleri ile beli, 
ağırlığını çekemiyordu artık, yaşlı vücudunun. Kapıdan çıkmadan 
önce, başını yatağa çevirdi, sanki hanımı yatıyormuş gibi; “Hayde, 
Allah’a ısmarladık Şaheste’m.” dedi. 

Hanımı öldüğünden beri, bu odadan her çıkışında aynı sözleri 
söylerdi Kadir Ağa. Dile kolay, elli üç yıl evli kalmışlardı. Bir gün 
bile yan gözle bakmamıştı hanımına, bir gün bile sesini yükseltme-
mişti... Tam bir hanımefendiydi Şaheste’si, dediğini bilir, söylediği-
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ni tartardı. Köyün en güzel mezarını yaptırdı ona, her gün olmasa 
da haftada bir, on günde bir uğrar; otlarını temizler, sular, konuşur-
du Şaheste’siyle. 

Önceleri iki oğlu da Kadir Ağaya bir hanım bulmayı teklif ettiler. 
Hatta kendi istediği birisi varsa onu almayı önerdiler ancak, kabul 
etmedi Kadir Ağa. Elli üç yıllık hanımının, Şaheste’nin üzerine gül 
koklamaz, bu yatağa başka birinin girmesine, bu odada başka bir 
kadının nefes almasına tahammül edemezdi. Toparladı kendini; 
“Hamdüsenalar olsun ya Rabb’im, bu günleri de gördük.” diye mı-
rıldandı.

Ceketini giydi, paltosunu omuzlarına attı, kapıyı açıp dışarı, 
serin havaya çıktı. Ekim ayı serin geçerdi, böyle yüksek yerlerde. 
Birkaç gün sonra yağmurlar başlar, ardından kar ve soğuk gelir-
di artık yavaş yavaş. Ağır adımlarla avlu kapısına doğru yürüdü. 
Gelini, sabah erken kalkmış, ocağı yakmış, hamur hazırlamıştı. 
Yufka, bazlama, otlu börek yapacaktı. Avludan, “pat, pat, pat” 
diye, gelininin hamura vuruşu duyuluyordu. Gelin, ara sıra ocağı 
karıştırıyor, ocağın üzerindeki sacın duruşunu değiştiriyordu. 

“Sabah şeriflerin hayır olsun kızım. Erkencisin bu sabah.”
“Sağ ol baba. Börek yapayım dedim. Seversin sen.”
“Severim kızım ya, severim... Allah, seni doğuran anadan razı 

olsun.”
“Sağ ol canım babam. Namazdan sonra eğlenme de sıcak sıcak 

ye, e mi?”
“Tamam kızım. Eğlenmem. Şemsi kalkmadı mı?”
“Birazdan kalkar baba. Dün çok yorulmuş tarlada.”
“Eyi, eyi, hadi bana eyvallah.”
“Güle güle baba. Geç kalma.”
Kadir Ağa, “olur” der gibi başını salladı, avlu kapısına doğru yü-

rürken. Karabaş, her sabah olduğu gibi kapıda karşıladı onu. Eğilip, 
Karabaş’ın başını okşarken sevimli köpek, sahibine kuyruk salladı, 
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biraz oynaştı, sevindiğini belli etti ve camiye kadar Kadir Ağa’ya 
eşlik etti. Kadir Ağa, sanki bir insanla konuşuyormuş gibi konuşur-
du Karabaş’la. O da yaşlanmıştı artık. Zamanının çoğunu avluda 
uyuyarak geçiriyordu.

Öyle zengin bir ağa değildi. Rumeli’deki her yaşlı insan gibi; 
biraz tarlası, biraz bağı bahçesi, üç beş dikili ağacı ve hayvanları 
vardı. Kendisine “ağa” denmesinin nedeni; artık köyde ondan yaş-
lı kimsenin kalmamasıydı. Bütün akranları göçüp gitmişti bu fâni 
dünyadan. “Sıra bana geldi.” derdi hep. Artık köyde sohbet edecek 
arkadaş bile bulamıyordu.

Düşüne düşüne, yavaş adımlarla camiye kadar geldiğinde, 
Karabaş, en yakın köşeye kadar gitti, oraya yattı. Kadir Ağa, şadır-
vana yöneldi, oturdu, besmele çekti ve abdestini aldı, buz gibi akan 
suda. Toparlanırken, caminin diğer müdavimleri de sökün ettiler 
birer ikişer. Zaten sekiz on kişiyi hiç geçmezlerdi sabah namazın-
da. Abdestini alan, camiye girdi. Kadir Ağa en önde, her zaman 
oturduğu yere gitti, iki rekât şükür namazı kıldı, oturup bekleme-
ye başladı, etrafını seyrederken. Biraz sonra İmam Efendi görün-
dü, eksilen, gelemeyen var mı diye, cemaate şöyle bir göz gezdir-
di. Herkesin yerinde olduğunu görünce, sağ elini kalbinin üzerine 
koydu, başıyla herkesi selamladı. 

Onlar namazlarını kılarken, köyün yaklaşık dört yüz metre ka-
dar uzağında, on beş, yirmi atlı belirdi. Köye doğru geliyorlardı 
dörtnala. Giyimlerine, kuşamlarına, ellerindeki silahlara, omuzla-
rındaki fişekliklere bakılırsa, Bulgar çetecileri olmalıydılar. Atlılar 
köye yaklaştıkça köpekler havlamaya, atların ayakları dibinde koş-
turmaya, atları ürkütmeye başladılar. Yaşına başına bakmadan, 
Karabaş da havlayanlar arasındaydı. Atlılar önce aldırış etmedi 
köpeklere, ancak atları ürkmeye başlayınca, önlerine çıkan üç beş 
köpeğe kurşun yağdırdılar. Köpeklerin yoğun havlayışı ve ardın-
dan gelen silah sesleri, evlerinde uyuyan insanları uyandırdı, cami-
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dekileri endişelendirdi. 
Çeteciler, beklemeden camiye geldiler, içeride namaz kılanlara 

bakıp pis pis güldüler. Kapıda silahlı iki adam kaldı, diğerleri köye 
dağıldılar. Namazını bitiren köylüler, kapıya yöneldiklerinde, si-
lahlı adamlar onları durdurdu, dipçikle vurarak tekrar camiye sok-
tular. Köye dağılanlar, her kapıyı çalarak, evdekileri zorla meydan-
da toplamaya başladılar. Köyden kadın, çocuk çığlıkları, ağlamalar, 
bağrışmalar yükseldi. Kapısını açmayanı, çekinmeden vurdular. 
Evlerin içine daldıklarında, içeride çoluk çocuk kim varsa yakasın-
dan, paçasından, saçından sürükleyerek, dipçikleyerek meydana 
getirdiler. Bütün evleri tek tek aradılar, direnen çocuk yaştaki bir-
kaç genci, oracıkta vurdular.

Bütün köylü meydanda toplandı. Zaten elli altmış kişi ya var-
dı ya yoktu. Bunların yarıdan fazlası kadın ve çocuklar, diğerleri 
ise, askerlik çağı henüz gelmemiş gençler ile yaşı ellinin üstündeki 
insanlardı. Evleri didik didik aradılar, değerli buldukları ne varsa 
talan ettiler. Köy meydanında toplanan erkeklerin tamamını ve on 
yaşından küçük çocukları camiye soktular. Meydanda kalan kadın-
lar, kızlar korkudan tir tir titriyorlar, ağlıyorlar, yalvarıyorlar; ağ-
laşan çocuklar, annelerinin boyunlarına, bacaklarına sarılıyorlardı. 

Çetecilerin başı, yüzündeki korkunç kılıç yarası ve sol kolunun 
kısıklığı ile hemen fark ediliyordu. İçinde, Müslümanlara karşı bit-
mez tükenmez bir kin vardı. Yüzündeki bu korkunç yara durdukça, 
bu kin bitmeyecekti hiçbir zaman. Cephanelik baskınını başarmış 
olsalardı, şimdi otuz kırk kişilik koca bir çetenin reisi olacaktı. O pis 
Osmanlı zabiti, her şeyi mahvetmişti. Şimdi, yanındaki sekiz on ça-
pulcuyla Müslüman köylerine giren, askerlerin talimatı ve yardımı 
ile köylülerin katledilmesini sağlayan bir piyondu artık. 

“Altin, gümüş, kolye, bilezik, ne varsa verin! Yoksa biz almasini 
biliriz!” diye bağırdı kadınlara. 

Kadınlar tereddüt ettiler, yerlerinden kıpırdamadılar. Çapulcu 
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bozuntuları, bir işaretle kadınların üzerine atıldılar. Bunların üzer-
lerinde bulunan altın bilezik, kolye, yüzük ne buldularsa aldılar. 
Direnmek isteyen kadınları, birer dipçik darbesi ile yere serdiler. 
Diğer kadınlar, başlarına aynı şey gelmesin diye, değerli neleri var-
sa getirip koydular ortaya. Çeteciler, genç ve güzel beş kadın ile 
yaşları on iki, on dört arasında olan altı kızı ayırdılar. Kalanların 
tamamını camiye soktular. Camiye girenler hemen kocasının, baba-
sının, dedesinin dizi dibine koştu, oturdu. Başlarına gelecekleri tah-
min etmiş olmalılar ki hıçkırıklarla ağlıyorlardı. Kocaları, babaları, 
dedeleri onları teselli etmeye çalışıyordu ancak, hiçbirinin teselli 
olacak hâli yoktu. 

Çetecilerin reisi Yanko; hâlinden memnun, güldü kahkahalar-
la. İşler iyi gidiyordu ve ona engel olacak hiçbir güç, hatta o pis 
Osmanlı zabiti bile yoktu ortalıkta. Adamlarına emir verdi, ayırdık-
ları kadın ve kızları, köyün en büyük evine götürmelerini, kendisi 
gelinceye kadar eve hapsetmelerini söyledi. Beş çapulcu, kadınla-
rı önlerine katıp; döverek, vurarak, itekleyerek götürdüler, korku 
dolu çığlıkları eşliğinde.

Camidekiler, çetecilere yalvarmaya, merhamet dilemeye başla-
dılar. Yalvarışlar arttıkça çeteciler keyifleniyor, kahkahalarla gülü-
yorlardı, gariban insanların hâllerine. Arada sırada birilerine dip-
çikle vuruyorlar, onların perişanlıklarına bakıp, daha da keyifleni-
yorlardı. Caminin kapısını kilitlediler, kapının ve pencerelerin önü-
ne saman balyaları yerleştirdiler, yakınlardaki evlerden buldukları 
çalı çırpı ve odunları da getirip, samanların üzerlerine koydular. 
Adamlardan biri, gaz lambası buldu; içindeki gazı saman yığınları-
nın, çalı çırpının, odunların üzerine, pencerelere, ahşap yerlere dök-
tüler. İçeride ağlaşmalar, bağrışmalar, yalvarmalar, dualar, çocuk 
ve kadın çığlıkları birbirine karışırken, çetecilerin keyfine diyecek 
yoktu. 

Tutuşturulur tutuşturulmaz, samanlar ile çalı çırpının alev alma-
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sıyla, caminin içini yoğun bir duman kapladı kısa sürede. Çığlıklar, 
bağrışmalar, ağlaşmalar bir kat daha arttı, öksürükler çoğaldı. 
Kapıyı açmaya çalışıyorlardı ancak kapı, omuz darbesi ile açılama-
yacak kadar sağlamdı. İçeride duman ve sıcaklık arttıkça öksürme-
ler de giderek arttı. Zavallı köylüler, kapı ve pencereden uzaklaş-
maya, mümkün olduğu kadar ateşten uzağa gitmeye çalışıyorlardı 
ancak küçücük camiye en az elli kişi doldurmuşlardı. Kadir Ağa, 
torununu kucaklamış, yüzünü duvara dönmüştü; yanacak ise, önce 
kendisi yansındı... Bu cehennemden kurtuluş ümidi yoktu artık. 

İmam Efendi’nin telkinleri ile hep birlikte dua etmeye başladılar. 
Son nefeslerini, dua ederken vermek istiyorlardı. Osmanlı ordusu 
mutlaka yetişir, kendilerini kurtarır; kurtaramaz ise de intikamla-
rını alırdı. İçeriden yükselen dua ve tekbir sesleri, bir süre sonra 
alevlerin çatırtıları ile karıştı. Yarım saat sonra, içerdekilerin hemen 
hepsi, önce dumandan boğularak öldüler. Ölü bedenler, ateşten 
korkmazdı... Ortalığı alevler sardığında; alevler, ölü bedenleri yak-
maya başladığında ve yanık et kokusu etrafa yayıldığında, çetecile-
rin keyfi bir kat daha arttı. 

Hep birlikte, kadınların, kızların toplandığı eve gitti çeteciler. 
Kadınlar, yüksek duvarlarla çevrili avluda, camideki yangının sesi-
ni duymuşlar, alevin sıcaklığını hissetmişler, çığlık çığlığa ağlıyor-
lardı. Çeteciler geldiler, her biri bir kadını, kızı kolundan tuttu, sü-
rükleye sürükleye bir köşeye götürdü. Kadınlar kızlar direniyorlar, 
ağlıyorlar, yalvarıyorlardı. Azgın adamlar, ağızlarından salyalar 
akarak kadınların, kızların üzerlerine çullandılar. Kadınlar, kızlar; 
var güçleriyle mücadele ettiler, adamlara tekmeler, tokatlar attılar, 
saçından, sakalından, bıyığından çektiler, tırnaklarını adamların 
yüzüne geçirdiler... Hiçbiri durduramadı çetecileri, durdurmaya 
güçleri yetmedi. Adamlar, körpe vücutlara birer sülük gibi yapış-
tılar, üzerlerindeki elbiseleri yırtarak çıkarttılar; direnmelerine, yal-
varmalarına, ağlamalarına aldırmadan zorla, heveslerini alıncaya 
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kadar kalkmadılar üzerlerinden... 
On dört yaşında körpecik bir kızcağız, samanlığın bir köşesine 

sinmiş, üstüne abanmaya çalışan adama direniyordu. Adamın yü-
zündeki kılıç yarasını görünce, yeteri kadar korkmuştu zaten. Kız, 
çığlık çığlığa bağırıyor, ağlıyor, yalvarıyor; o bağırdıkça Yanko ke-
yifleniyordu. Kız bir yolunu buldu, adamın elinden kurtuldu, kapı-
ya doğru koştu. Ancak adam hızlıydı. Koştu, yakaladı, samanların 
üzerine hoyratça fırlattı kızı. Kız toparlandı, yine karşı koymaya ça-
lıştı. Eline ne geçirdiyse savurdu. Oraya buraya kaçarken, eline bir 
tahra geçirdi, hızla salladı birkaç kez ancak; Yanko, her seferinde 
geri çekilerek, yana kayarak, eğilerek, sıçrayarak savuşturdu ham-
leyi. Sonunda kızın tahra tutan ellerini yakaladı, tahrayı aldı, uzak 
bir yere fırlattı. Kızı tekrar yere yatırdı. Ağzından salyalar akıtarak, 
debelenmelerine aldırmadan üzerindeki elbiseleri yırttı; kızın süt 
beyaz bedeni ortaya çıktı. Bir an, gördüğü güzellik karşısında şaşı-
ran adam, şehvetle sarıldı, genç kızın daha yeni kabarmış göğüsle-
rine. Uzun şalvarını hoyratça çekti, yırtıp attı bir kenara. 

Kız, eline iri bir taş parçası geçirdi, bütün gücü ile indirdi taşı, 
Yanko’nun kafasına. Yanko fena sarsıldı ancak bayılmadı, şakağın-
dan hafifçe kan sızmaya başladı. Hınçla doğruldu, kamasını çıkar-
dı, genç kızın sol böğrüne olanca gücü ile soktu. Kamanın çelik ucu, 
kızın körpecik vücudunda derin bir yara açarken, kızcağız sadece 
bir “ıh” diyebildi. Kaburgalar arasından geçen çelik kama, kızın ci-
ğerlerini parçaladı, içeriye kan dolmaya başladı. Kızcağız her nefes 
aldığında, ciğerine biraz daha kan doldu. Öksürdü, öksürdükçe ağ-
zından burnundan kan geldiğini fark etti. Daha fazla çığlık atarak, 
her çığlığında ölüme biraz daha yaklaştı. Canı o tende olduğu süre-
ce vermeyecekti namusunu, bu pis suratlı adama. Kısa süre sonra 
artık nefes alamaz hâle geldi, kolları yana düştü. Üstündeki iğrenç 
adam, hiç ara vermeden abandıkça abandı, kızın körpe bedenine. 
Hevesini alıp ayağa kalktığında, genç kız çoktan vermişti son ne-
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fesini.
Yanko, pantolon düğmelerini ilikledi, genç kızın başörtüsünü 

aldı, şakağından sızan kanı sildi. Üstündeki başındaki saman parça-
larını silkelerken, genç kızın içler acısı hâlini görüp sırıtmaya başla-
dı. Sırıttıkça, yüzündeki yara izi daha da çirkinleşiyordu. Bugünlük 
işleri tamamdı. Diğer adamlar da işlerini bitirmişler, avluda topla-
nıyorlardı. Hepsi de keyifliydi. Adamlardan biri sırıttı, Yanko’nun 
hâlini görünce.

“Bre Yanko, çetin cevize çatmişşindir ha!”
Yanko, adama ters ters baktı, cevap vermedi, “Bütün evleri ya-

kin bre!” diye emir verdi sadece. Biraz sonra köyden ayrılırlarken, 
arkalarında sönmüş hayatlar, cayır cayır yanan evler, sağa sola ka-
çışan hayvanlar bıraktılar. Artık orada, Kayalı diye bir köy yoktu.

*

Aynı Sabah, Derecik Köyü, Razlık Kasabası

Sabah olmak üzereydi. Askerlerin, bölgeden dün akşam çekilip 
gittiklerini öğrenmişlerdi. Üç gündür hudutla Nevrekop arasındaki 
daracık vadilerde çok çetin savaşlar olmuş, bir avuç Türk süvarisi-
nin, düşmanı perişan ettiğini haber almış, sevinmişlerdi. Düşmanın 
çok zayiat verdiği bilgisi dolanıyordu etrafta. 

Menlik kuzeyinde, nüfusu yüzü aşmayan bu Türk köyünde, yaşı 
kırk beşe yeni gelen Selvi Hatun, akşamdan beri kocasına söylenip 
duruyordu. Asker buralardan çekilirse, kendi güvenliklerini kim 
sağlayacaktı? Bulgar çetecileri gelirse, Bulgar askeri gelirse veya en 
kötüsü; komşu Bulgar köyleri silahlanırsa, buralarda nasıl yaşarlar-
dı? Canlarının, namuslarının hiç mi kıymeti yoktu? Kocası Hasan 
Efendi, daha sakindi.

“Osmanlı, bir avuç kefereye boyun eğmez.” diyor, başka bir şey 
demiyordu.

Bu bir savaştı. İleri gidilir, geri gelinirdi. Önemli olan neticeydi. 
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Hem, bu kadar malı mülkü bırakıp nereye gideceklerdi? Geri dön-
düklerinde bu malı mülkü yerinde bulabilecekler miydi? Çeteciler 
veya komşu Bulgar köylüleri, her şeyi talan ederlerdi. Selvi Hatun’a 
göre, malın mülkün canı cehennemeydi. Önemli olan, kendi canları 
ve namuslarıydı.

Selvi Hatun’u bu kadar endişelendiren, çocukluk yıllarında göz-
lerinin önünde cereyan eden olaylardı. O zamanlar, Bulgar sınır-
ları içindeki Köstendil şehrinin bir köyünde yaşıyorlardı ailesi ile 
birlikte. 93 Harbi gelip çatınca, Bulgar çetecileri köylerini basmış-
lar, köyü talan edip yakıp yıkmışlardı. Ayrıca erkeklerin çoğunu 
öldürmüşler, kadınlara, kızlara etmedikleri kötülüğü bırakmamış-
lardı. Kendi anası da o zillete uğrayanlardan biriydi. İri yarı, kaba 
bir adam anasını zorla bir dam altına sürüklemiş, anasının çığlıklar 
içinde maruz kaldığı şiddeti ve uğradığı tecavüzü, saklandığı bir 
saman yığının ardından görmüştü. Çeteciler köyden gidince, sağ 
kalanlar toparlanmışlar, neleri var, neleri yoksa geride bırakıp bu 
köye taşınmışlardı. Anası uğradığı hakareti kaldıramamış, yüksek 
kayalıklardan atarak son vermişti hayatına.  O günden beri aklın-
dan çıkmıyordu gördükleri, anasının yaşadıkları. Rüyalarına giri-
yor, kâbuslar görmesine neden oluyordu. Zamanla unutmuş gibi 
olsa da, unutulmuyordu işte. Yine aynı şeylerin yaşanmasından, 
başlarına aynı şeylerin gelmesinden korkuyordu.  

Kocası ile tartışması gece boyu sürdü, sabaha karşı yatabildiler 
ancak. Daha aradan iki saat geçmeden uyandı Selvi Hatun, başın-
daki yazmayı düzeltti, ahıra ineği sağmaya indi. Biraz sonra, on iki 
yaşına henüz girmiş güzeller güzeli kızı geldi yanına. O da uyu-
yamamıştı, ana babasının seslerinden. Korkmuştu, anlatılanları du-
yunca. Elinde bir süt kovası, anasının yanına oturdu, diğer ineği 
sağmaya başladı yan gözle anasına bakarken. Yaşı kırk beş olması-
na rağmen çok güzel bir kadındı Selvi Hatun. Boylu boslu, kırmızı-
ya çalan yazmasının altındaki saçları uzun ve sapsarıydı, kızınınki 



gibi. Alnı hafifçe kırışmaya başlasa da cildi genç kızlara taş çıkara-
cak kadar parlak ve pürüzsüzdü. Hafif kemerli bir burnu, kıvrımlı 
dolgun dudakları, iri göğüsleri ile pek çok erkeğin başını döndü-
recek kadar güzledi, yaşına rağmen. Genç kız, farkında olmadan 
kendi bedenini, daha yeni kabarmaya başlayan göğüslerini yokladı 
sol eli ile. Yüzünde çıkan ergenlik sivilcelerinin kendisini ne kadar 
çirkinleştirdiğini düşündü, annesinin yüzüne baktıkça.

“Ana, gerçekten gelir mi düşman buraya?”
“Baban inanmaz geleceklerine. Ama ben korkarım gızım.”
“Babam haklı be ana. Gocaman Osmanlı bu, yenilecek değil ya 

Bulgar’a.”
“Guzum benim, asker birkaç günlüğüne çekilse, fareler ortaya 

çıkar. Ondan gorkarım.”
“Bizde silah yok mu ana?”
“Vardır gızım. Vardır da köylüyü bir araya getirirsen işe yarar 

silah dediğin. Her evdeki bir mavzer, sadece bir mavzerdir. Hepsi 
bir araya gelmeden olmaz.”

“Hele bir gelsin Bulgar, meraklanma sen, onlar bir araya gelir-
ler.”

“İnşallah gızım. Ben de onu isterim. Buralarda sahipsiz galmak, 
adamı gurda guşa yem eder. Hadi bakayım, sen bitir şu işini de git 
ocağı yak. Daha babana çorba yapcaz.” 

“Babam sabah namazına gitti.”
”Olsun, sen acele et hele.”
“Tamam ana.” 
Genç kız, inek sağmayı bitirdi, buzağıyı serbest bıraktı. Ardından, 

koşarak anasının memelerine saldıran buzağıyı seyretti gülümse-
yerek. İçindeki korkuyu atamamıştı ancak anasına da belli etmek 
istemiyordu korktuğunu. Kocaman kız olmuştu, kendini korurdu 
elbet. Selvi Hatun, oralarda oyalanırken genç kız, süt kovasını aldı, 
mutfağa doğru gitti. Acele ile ocağı yaktı, közün üzerine çaydanlığı, 
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ocağın üzerine de çorba tenceresini yerleştirdi. Anası ahırdan dön-
düğünde, çaydanlık fokurdamaya başlamıştı hafiften. Sevindi Selvi 
Hatun. Kızı büyümüştü, kendisine yardım edebilecek kadar.

Biraz sonra kocası Hasan Efendi geldi sallana sallana. Ayağında 
son birkaç aydır süren ağrı, yavaş ve sallanarak yürümesine neden 
oluyordu. Yaşı elliye dayanmıştı, elli yaş çok sayılmazdı köy yerin-
de ama artık yavaş yavaş yaşlandığını hissediyor, bu yüzden tarla 
taban işlerine gitmiyordu birkaç yıldır. Uzun boyluydu ancak boyu 
kadar kilosu da fazlaydı. Ne çektiyse bu kilolardan çekmişti hayatı 
boyunca, çocukluğundan beri hep kilolu olmuştu, akranlarına göre. 
Başındaki sarıklı fesi çıkarıp bir kenara koydu, ağarmış saçları, sık 
ve beyazlamaya yüz tutmuş sakalı ile “pamuk dede” olup çıkacaktı 
yakında.

Neşesi yoktu Hasan Efendi’nin. Keyifsizce oturdu, avludaki 
bir sandalyenin üzerine, nefeslenmeye başladı. Meraklandı Selvi 
Hatun ama kendisi anlatsın istedi, sormadı bir şey ancak, Hasan 
Efendi’nin ağzını bıçak açmıyordu. Dayanamadı Selvi Hatun:

“Hayırdır bey? Ne oldu?”
“Galiba sen haklısın hatun. Dün hududa yakın iki köye girmiş 

çeteciler.”
“Eee?” 
“Talan etmişler. Müslüman ahaliyi camiye doldurup yakmışlar.”
“Allah’ım!” diye feryat etti Selvi Hatun, “Demedim mi sana 

Hasan Efendi, bir çare düşünmek lazımdır.” diye dövünmeye, ağ-
lamaya başladı. Bir yandan da körpecik kızına bakıyordu, endişeli 
gözlerle. Ne yapardı bu körpecik kız, başlarına böyle bir felaket ge-
lirse?

“Akşam, erkekler bir araya gelip gonuşcez be ya. Ne yapılır, na-
sıl yapılır diye.”

“Çabuk olmak lazımdır Hasan Efendi. Çabuk olmak lazımdır.”
“Camide bunları gonuştuk. Bir araya gelmek zamanıdır dedik.”



Nevzat Kutlu224

Selvi Hatun, dövünmeye devam ediyordu. İçindeki sıkıntı gide-
rek büyümeye başladı, on iki yaşındaki kızına baktıkça. Eski hatı-
raları gün yüzüne çıktıkça, yüreği daraldı, kendini avlunun dışına 
zor attı. Evleri, köy meydanının hemen yanında, iki katlı, taştan 
yapılma, güzel bir evdi. Geniş bir avlusu, yüksek avlu duvarları, 
kocaman, kale kapısı gibi, tahtadan yapılma bir kapısı vardı. Tam 
karşılarında Muhtar Efendi’nin evi, onun aşağısında köy kahvesi, 
onun arkasında da cami görünüyordu... 

Bir taşın üzerine oturdu, içindeki sıkıntıyı atmak için etrafına 
bakınmaya başladı. Gözleri köy yoluna döndüğünde, sabahın bu 
saatinde köye doğru gelen yirmi otuz kadar atlı gördü. Mesafe dört, 
beş yüz metre kadar ancak vardı. Dikkatle baktı. Bunlar, Osmanlı 
askerine benzemiyorlardı. Acaba korktuğu başına mı geliyordu? 
Hemen içeriye daldı; “Bey, gelen atlılar var. Ben kızı alıp arka taraf-
lara gidiyom. Sen de silahını al, ne yapacaksan yap!” diye seslendi. 

Hasan Efendi, telaşın nedenini anlayamadı, “Osmanlı’dır be ya, 
niye telaş edersin?” diye söyleniyordu. Selvi Hatun, söz söyleme-
den acele ile birkaç yufka aldı, arasına biraz peynir koydu, man-
tosunu kaptığı gibi kızının elinden tuttu, evin arkasına, oradan da 
köyün dışına doğru, koşar adımlarla ilerlemeye başladı. Genç kız 
korkmuş, sesi soluğu kesilmişti. Bir an önce köyün arkasındaki ko-
ruluğa atmalıydılar kendilerini. Uzaklaşmalıydı buralardan. Biraz 
yürüdükten sonra bir komşu kadına rastladılar. Selvi Hatun koşar-
ken, “Çeteciler geliyor.” diye seslendi. 

Kadın inanmadı, sırtındaki çalı yükünü bir duvara yaslayıp, 
arkalarından baktı bir süre, Selvi Hatun’la kızının. Sonra yükünü 
tekrar sırtladı, evine doğru yürümeye başladı. Çok geçmeden köy 
meydanından köpek havlamaları, ardından silah sesleri gelmeye 
başladı. Bir bağırtı, çağırtı, çığlık tufanı duyuldu... 

Çeteciler, köy meydanına geldiler, havaya ateş ederek, köylüleri 
meydanda toplamaya çalıştılar. Meydanda buldukları üç beş yaşlı-
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yı, köy kahvesinin duvarına yasladılar. Yolda rastladıkları çoluk ço-
cuk, kadın, kız kim varsa onları da yaşlıların yanına dizdiler. Ev ev 
dolaşmaya, yatanı yatağından kaldırmaya; iç donuyla, geceliğiyle, 
saçından başından sürükleyerek köy meydanına getirmeye başla-
dılar. Mukavemet edenleri acımadan, gözlerinin yaşına bakmadan 
vurup öldürdüler. Kadınlar, kocalarının kollarına, çocuklar anaları-
nın eteğine yapıştılar; ağlaşmalar, yalvarmalar, gözyaşları birbirine 
karıştı. Biraz önce sırtında çalı taşıyan kadın da yaka paça yakalan-
dı, yükü bir kenara atıldı, diğerlerinin yanına hoyratça iteklendi, 
korkudan bayılacak hâle gelen kadıncağız.

Selvi Hatun, görülmemek için dua ediyordu. Bir an önce koru-
luğa ulaşmalıydı. Kızının da kendisinin de canı ve namusu buna 
bağlıydı. Bir silahı bile yoktu elinde. Kocası Hasan Efendi’ye lanet-
ler yağdırıyordu, hızlı adımlarla, koşarcasına, bir kilometre ileride-
ki koruluğa doğru giderlerken. Kaç kere söylemişti bir araya gele-
lim, tedbir alalım, diye. Osmanlı ordusu ne zaman haber alacaktı 
ve ne zaman yetişecekti imdatlarına? Birkaç saat sonra gelseler ne 
işe yarayacaktı? Önemli olan şimdi, şu anda yanlarında olmasıydı 
devletin. 

Köy meydanındaki bağrışmalar, ağlaşmalar devam ediyordu 
bütün hızıyla. Çeteciler, köylülerin başına beş kişi bıraktılar, diğer-
leri evleri talan etmeye gittiler. Evlere dalan çeteciler, evde ne var 
ne yoksa ortaya döküyor, değerli ne bulursa el koyuyordu. Bu çete-
cilerden biri, eline aldığı zümrüt bir kolyeyi ışığa tutarken, pence-
reden dört, beş yüz metre uzakta, köyden uzaklaşmakta olan Selvi 
Hatun ile kızını gördü ve bastı kahkahayı... Evden çıktı, atına at-
ladığı gibi son sürat, kaçmakta olan Selvi Hatun’a doğru at sürdü. 

Selvi Hatun, koruluğa ulaşmanın verdiği rahatlıkla derin bir ne-
fes aldı. Biraz daha yürüdü, arkasına baktı. Bir atlının, dörtnala ken-
dilerine doğru geldiğini görünce kalbi duracak gibi oldu. Kızının 
elinden tuttu, çılgınca koşmaya başladılar ağaçlara doğru ancak, 
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nafile bir gayret olduğunu biliyordu. Atlı birkaç dakika içinde ye-
tişti arkalarından. Selvi Hatun, adamla göz göze gelince, her şeyin 
bittiğini anladı. Adam atıyla, Selvi Hatun ile kızının etrafında bir-
kaç tur attı, “ben kazandım” dercesine. Kız, korkudan yüzünü yere 
eğmiş, tiril tiril titriyordu. Başındaki yazması düşmüş, ipek gibi sarı 
saçları dağılmış, yanakları pembe pembe olmuştu. Yeni kabarmaya 
başlayan göğüsleri, hızlı nefes almaktan inip çıkıyor, anasının eline 
sarılan incecik elleri titriyordu, korkudan. Çok güzel bir kızdı, anası 
da ondan geri kalmazdı hani... Adam, atından indi sırıtarak, Selvi 
Hatun’la kızının etrafında bir dolandı, iki dolandı, kadının kin dolu 
bakışları ile karşılaştığında, içinin titrediğini hissetti.

Tüfeğinin dipçiği ile Selvi Hatun’un ensesine kuvvetlice vurdu. 
Selvi Hatun’un gözlerinde şimşekler çaktı, olduğu yere yığıldı kal-
dı. Genç kız, anasına sarıldı, ağlamaya başladı, vücudu korku ile 
titrerken. Adam, kızın kolundan tuttu, yandaki ağacın dibine kadar 
sürükledi. Çığlıklarına aldırmadan, üzerindeki elbiseleri yırtmaya, 
açığa çıkan bembeyaz vücuda şehvet dolu gözlerle bakmaya baş-
ladı. Kızcağız hem çığlık çığlığa ağlıyor hem de merhamet diliyor-
du... Bu körpecik, el değmemiş bedene sahip olmaktan başka bir şey 
düşünmüyordu çapulcu, ağzından salyalar akarken. Kız debelendi, 
ağladı, çığlıklar attı, eline geçirdiği taşlarla adama vurmaya çalıştı. 
İri yarı adamın bütün ağırlığını üstünde hissettiğinde, kıpırdayacak 
hâli kalmamıştı. Adam, bütün azgınlığı ile kızın körpecik bedenini 
yalamaya çalışıyor, bir yandan da bacaklarının arasına sokmaya ça-
lışıyordu elini. 

Selvi Hatun kendine geldiğinde adam, genç kızla işini bitirmiş, 
yavaş yavaş toparlanıyordu. Kızcağız, ağacın dibinde iki büklüm 
yatıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor, bir eli ile yırtık elbisesini üstüne 
çekmeye çalışırken, diğer eli ile edep yerini tutuyordu. Selvi Hatun 
doğrulmak, kızına sarılmak, onun için ağlamak istedi... Başı dönü-
yordu, gözlerinin önünden yıldızlar geçip gidiyordu, yine de kalk-
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maya çalıştı ama tekrar düştü yere. Adam, onun hâlini görünce 
kahkaha atmaya, ona doğru yürümeye başladı. Bu kadınla müca-
dele etmektense, böyle sersem iken işini halletmeliydi. Selvi Hatun, 
pis suratlı adamı hayal meyal görebiliyordu. Kulağına kadar gelen 
kızının ağlama sesleri, içini yeterince dağlamaya yetiyordu zaten, 
şimdi bir de bu adamla uğraşmak zorunda kalacaktı. Kendisini to-
parlayacak, bu adam müsveddesinin, kendisini kirletmesine izin 
vermeyecekti. Yerden, sağ eline ağır bir taş geçirdi, sabırla bekle-
di, kendisine doğru abanmaya hazırlanan adamın şakağına, olanca 
gücüyle vurdu taşı. Adam ne olduğunu anlayamadan Selvi Hatun, 
ayaklarını adamın göğsüne dayadı, bütün gücü ile itti, adam sırtüs-
tü düştü. 

Başının dönmesine, kollarındaki, bacaklarındaki dermansızlığa 
aldırmadı Selvi Hatun. Kalktı, adamın tüfeğini namlusundan tuttu, 
silahı havaya kaldırdı, dipçiğini, adamın kafasına bütün gücüyle 
indirdi. Hıncı geçinceye kadar, kini sönünceye kadar vurdu, vur-
du, vurdu... Kızının, köylünün intikamını alıncaya kadar vurdu... 
Vurmaktan yoruluncaya kadar vurdu, sonra her yerine kan bulaş-
mış tüfeği yere attı. Kızının yanına gitti, onun başını kendi göğsüne 
yasladı. Kızcağız, kan revan içindeki edep yerini tutarak ağlamaya 
devam ediyordu. Onun için her şey ve genç kızlık hayalleri bitmişti 
artık. Selvi Hatun, kızını kollarından tutup kaldırdı. Buradan uzak-
laşmaları lazımdı. Adama baktı içindeki bitmez tükenmez kinle. 
Nefretle tükürdü adamın kanlı suratına. Adamın kafası, üzerine 
basılmış karpuz gibi dağılmıştı vurmaktan. Adamın silahını, fişek-
liğini, kamasını aldı ve ormanın içine doğru yürümeye başladılar 
birbirine yaslanarak...

Köy meydanında ayrı bir kavga, ayrı bir rezillik yaşanıyordu. 
Çeteciler, kadınlara zorla tecavüz etmeye çalışıyorlar, direnen köy-
lüleri vurup öldürüyorlar, başını dipçikle eziyorlar; yaşlı anaları, 
babaları süngülüyorlar, akıllarına gelen her kötülüğü yapıyorlardı 
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zavallı insanlara. 
En sonunda, köylülerin hepsini saçından başından sürükleyerek, 

dipçikle vurarak, süngü ile itekleyerek, köy kahvesine doldurdular. 
Ağlaşan, yalvaran, dua eden, çocukları için merhamet dileyenler 
birbirine karıştı... Çeteciler, kahvehanenin kapılarını kilitlediler, gaz 
döküp ateşe verdiler. Ateş yükseldikçe ve duman içeriyi nefes alın-
maz hâle getirdikçe, içeriden çığlıklar yükseldikçe, keyiflendiler... 

*

Nevrekop Ateş Altında

Nevrekop bölgesine çekilen süvariler, konaklama yerlerine gel-
diler, çadırlarını kurdular ve dinlenmeye çekildiler. İnce bir yağ-
mur, bıktırırcasına yağmaya devam ediyordu. Ancak hepsi mutluy-
du, çünkü üç gün aralıksız düşmanla çatışmışlar, gözlerinde büyüt-
tükleri düşmanın, o kadar da güçlü olmadığını görmüşlerdi. Şimdi 
dinlenme, yeni görevlere hazırlanma zamanıydı.

Nevrekop bölgesinde iki alay kadar kuvvet vardı. Bu iki alayın 
başına, grup komutanı olarak bir redif yarbayı görevlendirilmişti. 
Kırk beş yaşında, sarışın, kupkuru biri olan grup komutanı, eski bir 
askerdi. Binbaşılığında emekli olmuş, memleketi olan Serez’e yer-
leşmişti. Seferberlik ilan edilince, yarbay rütbesi ile Nevrekop Grup 
Komutanı yapılmıştı. Aslında askerliği çoktan unutmuş, saçları dö-
külmüş, sarı sakalları iyice kırlaşmış, alnı kırış kırış olmuştu. Sanki 
vücudunda, onu yürütecek enerji kalmamış gibiydi. 

Akif Yüzbaşı, grup komutanının yanına gitti. Kendisini tanıttı. 
Yarbay, Akif Yüzbaşıyı, gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. 
Kahve ikram etti. Kahvelerini yudumlarken, eski askerlik anıların-
dan, 93 Harbi’nden bahsetti uzun uzadıya. Akif Yüzbaşı, sabırla ve 
saygıyla dinliyordu ancak, bundan sonrası için bir emir alması ge-
rekiyordu. Süvari birliği için planlanan görev ne idi? Aklında bir 
sürü soru vardı ve Yarbay durmadan, 93 Harbi’nden söz ediyordu. 
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Dayanamadı Akif Yüzbaşı. Grup komutanı, sözüne kısa bir ara ve-
rince hemen kalktı, müsaade istedi. Komutan önce şaşırdı, sonra to-
parlandı. Nezaket gösterip, Akif Yüzbaşıyı kapıya kadar uğurladı. 

Akif Yüzbaşı, doğruca alay komutanının yanına gitti. Alay ko-
mutanı, bir çadırda, gaz lambasının ışığı altında, bazı haritaları 
inceliyordu. Yüzü, lamba ışığında sapsarı görünüyordu. Belli ki 
yorulmuştu. Temmuz ayındaki çete takibi sırasında tanıştığı Akif 
Yüzbaşıyı görünce mutlu oldu, buyur etti. 

“Gönderdiğiniz bütün raporları okudum Akif Yüzbaşım.” diye 
memnuniyetini belirtti, “Düşman hakkında, oldukça detaylı rapor-
lar gönderdiniz. Bizim için çok faydalı ve aydınlatıcı oldu. Biz de 
savunmamızı bu bilgilere göre geliştirdik.”

“Sağ olun.” dedi Akif Yüzbaşı, 
“Diğer cepheler hakkında bilginiz var mı? Durum nedir oralar-

da?”
“Maalesef; telgraf hatları pek sağlıklı çalışmıyor. Bu nedenle, 

özellikle Manastır ve Kumanova bölgeleri ile ilgili pek bilgimiz yok. 
Yunanistan cephesinde durum pek parlak değilmiş.”

“Tam bir sırtlan sürüsü bunlar. Tek başlarına hiçbir şey yapa-
mazlar ama sürü hâlindeyken, aslanlara bile saldırıyorlar.”

“Haklısın. Tam bir sırtlan sürüsü... Bu arada, hududa yakın bir-
kaç Türk köyü var, biliyorsun. Oralardan haberler gelmeye başladı. 
Bulgarlar, köyleri yakıp yıkıyormuş.”

“Başka şey beklenmez onlardan zaten. 93 Harbi’nde de aynı şey-
leri yapmışlardı. Eski Zara, Şıpka, Şumnu ahalisinin çektiklerini çok 
duyduk.”

“Ahali yollara düşerse, işimiz zorlaşır. Bir yandan ahalinin canı-
nı, malını, namusunu koruma sorumluluğu, diğer yandan askerli-
ğin gerektirdiği görevler... Taarruz etmek var, savunmak var, geri 
çekilmek var...”

“Bir de yağmur, çamur var.”
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Konuşma sürdü gitti, yaklaşık bir saat konuştular. Akif Yüzbaşı, 
müsaade istedi, istirahat etmek istiyordu. Sabah ola, hayrola diye 
düşündü, kalktı, çadırına gitti. Yağmur, çisil çisil yağmaya devam 
ediyordu. Vakit neredeyse gece yarısını bulmuştu. Etrafına bakındı, 
emir eri bir kenarda onu bekliyordu. Nâzım Üsteğmen ile Yüksel 
Teğmenin birlikte kaldıkları çadıra baktı, ışığı yanıyordu. Belli ki 
kendisinden emir bekliyorlardı. Yağmur altında, yavaş adımlarla 
onların çadırına doğru gitti. İçeriden kısık sesle konuşmalar ve ara 
sıra gülüşmeler geliyordu. Başını çadırın kapısından içeri uzatıp 
baktı, iki genç subay henüz soyunmamışlardı bile. Akif Yüzbaşı, bir 
emir alamadığını, yarın sabah konuşacaklarını, şimdi uyumalarını 
söyledi, iyi uykular diledi, çadırın kapısını kapatıp, kendi çadırına 
doğru yürüdü, yüzünden aşağı süzülen yağmur damlalarına aldır-
madan. 

Yan taraftaki ağacın dibinde bekleyen emir erine, yatmasını söy-
ledi ve çadırına girdi. Fesini, çizmelerini çıkardı, tabancası ile kılıcı-
nı yanına koydu. Yağmurun çadırda çıkardığı sesi dinledi bir süre, 
iki yaramaz oğlunun şimdi ne yaptıklarını hayal etmeye çalışır-
ken. Onların cin gibi gözlerini görür gibi oldu sanki çadır bezinde. 
Feraye Hanım’ı düşündü, ne yapmışlardı? Memlekete sağ salim va-
rabilmişler miydi? Bir mektup bile alamamıştı henüz. Kederlendi, 
yatağına uzandı, battaniyeyi üzerine çekti. 

Ertesi sabah grup komutanının yanına giden Akif Yüzbaşı, bi-
raz canı sıkkın döndü. Doğruca Nâzım’la Yüksel’in yanına yöneldi, 
ayağa kalkıp selam veren iki genç subaya sevgiyle baktı. Emir erine, 
diğer subay ve astsubayları da çağırmasını söyledi, bir kenara otu-
rurken. Biraz sonra onlar da geldiler, selam verip yan yana oturdu-
lar. Hepsi de komutanın ne söyleyeceğini merak ediyorlardı.

“İki husus var arkadaşlar.” diye başladı Akif Yüzbaşı, yüzünü 
buruşturarak, “Birincisi, hududa yakın Türk köylerini çeteciler ba-
sıyormuş. Girdikleri köylerde, ahaliye akıl almaz rezillikler yapı-
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yorlarmış. Halk, bizim yetişmemizi bekler...” 
Sustu Akif Yüzbaşı, canı sıkkın bir şekilde arkadaşlarının yüzü-

ne baktı ve sonra devam etti:
“Diğer husus, Asteğmen Vahit, derhâl İstanbul’a dönecek.” 
Herkes şaşırdı bu habere. Vahit Asteğmen atıldı; “Neden komu-

tanım? Bir yanlışlık olmasın?” 
Akif Yüzbaşı, cebinden bir telgraf çıkardı, ortaya koydu.
“Yanlışlık yok Vahit. İstanbul’a doğru yola çıkacaksın. Hemen.” 
Vahit Asteğmen, telgrafı aldı, okudu, şaşkınlığı yüzüne yansı-

dı. Aklına babası geldi, mutlaka onun parmağı olmalıydı bu işte. 
Araya adam koymuş, savaş başlar başlamaz oğlunu çekip almıştı 
buralardan. İçi ısındı bir an sevincinden ancak sevinci kısa sürdü, 
Rıza Başçavuşun gözleri ile karşılaşınca. Toparladı kendini. Akif 
Yüzbaşı, Besim Başçavuşa döndü:

“Vahit Asteğmendeki silah, mermi, teçhizat, devlet malı ne varsa 
teslim al.”

“Başüstüne komutanım.” 
Vahit Asteğmen, sevinmekle üzülmek arasında sıkışıp kaldı, 

bir şey diyemedi, yüzünü yere eğdi. Akif Yüzbaşı ayağa kalktı, 
“Hududa yakın beş Türk köyü var. İkisi yakılıp yıkılmış. İki köy 
Cuma-i Bala tarafında; bir köy, Menlik tarafında kaldı. Nâzım, sen 
Menlik tarafındaki köye git, biz öteki taraftaki köyleri emniyete alı-
rız.” dedikten sonra, hiç kimsenin bir şey söylemesine fırsat bırak-
madan, son emrini de verdi:

“Yarım saat içinde hareket edeceğiz. Hazırlıklarınızı yapın.”

*
Aynı Sabah, Sakızlı Köyü, Menlik Kasabası

Yanko, atıyla sık ağaçlar arasından yola çıkıp, önlerinde görünen 
Müslüman köyüne bakındı bir süre. Adamlarının her birinin ağzın-
dan salyalar akıyordu, böyle uzak köyleri gördükçe. Osmanlı askeri 
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çekilip gitmişti ya, kendilerine güvenleri gelmişti artık. Nasıl olsa 
yardıma koşacak hiç kimseleri yoktu köylülerin ve onlar, yüz yıllar-
dır içinde biriktirdikleri kini, bu zavallı köylülerden çıkarıyorlardı. 
Erkekleri öldürüyorlar, kadınlara, kızlara tecavüz ediyorlar, yaşlı, 
genç demeden basıyorlardı mermiyi ya da topluca yakıyorlardı in-
sanları. Dün girdikleri köyde ne can ne mal bırakmışlardı. 

Adamlarına, “ileri” işareti yaptı, yüzüne çarpan güneş ışınları, 
yüzündeki kılıç yarasını iyice ortaya çıkarırken. Köye yaklaşınca, 
birkaç köpek havlaması duyuldu köy meydanında. Sokaklarda hiç 
kimse yoktu. Köylüler, daha yeni yeni uyanıyor olmalıydılar. 

Yaşı yetmişe dayanan Ragıp Efendi, her zaman olduğu gibi sa-
bah erkenden uyanmış, sabah namazını eda edip, tekrar uzanmış-
tı yatağa. Saçları dökülmüş, pos bıyığı iyice ağarmış, bıyıklarının 
ucu sigaradan sararmıştı. Gözleri eskisi gibi görmüyor, kulakları 
iyi duymuyordu ancak, sağlığı yerindeydi bin şükür... Köyün biraz 
yukarısında, iki katlı ahşap evin üst katındaki odasının penceresini 
açtı, uzaklara doğru baktı. Elli yıllık hayat arkadaşı, oğlu, gelini, on 
yaşındaki kız torunu ve sekiz yaşındaki oğlan torunu ile birlikte 
yaşıyorlardı. Birkaç gündür komşu Türk köylerinin başına gelenle-
ri duymayan kalmamış, hepsi de huzursuz olmuşlardı. Bu neden-
le tilki uykusuna yatıyor, en ufak gürültüde, 93 Harbi’nden kalma 
mavzerini alıyor, etrafı gözetliyordu. Enikonu on mermisi vardı an-
cak, on mermi, akıllı bir adamın elinde çok işe yarardı.

Dışarıya bakarken, köyün alt tarafındaki köpek havlamalarını 
duydu, uğultu hâlinde. Yanı başındaki tüfeğini aldı, aşağı tarafları 
gözetlemeye başladı. Bir şey göremeyince, eski dürbünü aradı, bul-
du. Dürbünle, köyün aşağı taraflarına baktı. Yirmiye yakın atlının, 
köye girmeye başladıklarını gördü. Hemen hanımına seslendi, yarı 
uyanık olan hanımı telaşla kalktı, üstüne bir yelek alıp kocasının 
yanına geldi. Bu arada on yaşındaki kız torunu da uyanmış, dede-
sinin yanına gelmişti. Meraklı gözlerle; bir elinde silah, bir elinde 
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dürbün aşağılara bakan dedesini seyrediyordu. Ragıp Efendi onu 
gördü, gülümseyerek saçlarını okşadı, eğildi yanaklarından öptü.

“Bir şey yok yavrucuğum, sen ocağın yanına git, üşüme.” diye 
pencereden uzaklaştırdı kızcağızı.

Hanımı telaşla, oğlunu ve gelinini uyandırdı. Çoluğu çocuğu çı-
karmalıydılar buradan. Oğlu acele ile giyindi, babasının yanına ge-
lip, pencereden dışarıya baktı. Köy meydanına kadar gelen atlılar, 
sağa sola ateş etmeye, naralar atmaya başlamışlardı bile. 

“Baba, sen anamı, çocukları al, çıkar köyden. Ben onlarla ilgile-
nirim.”

Ragıp Efendi, kıyamadı oğluna: 
“Oğlum, ben ormana ulaşıncaya kadar yakalarlar bizi. Siz acele 

edin. Götür torunlarımı buradan. Bu keferelerle hesaplaşmak be-
nim işim.”

Gözleri yaşardı, oğluna, torunlarına son kez baktı sevgiyle. Oğlu, 
babasını bırakmak istemedi. “Beraber gidelim öyleyse.” diye yal-
vardı, babasını ikna edemedi. Beş yüz yıldır babasının, dedesinin, 
büyük dedesinin yaşadığı bu toprakları bırakmazdı Ragıp Efendi.

“Hadi, acele edin!” diye seslendi hepsine. 
Boşuna zaman kaybediyorlardı. Anası, elli yıllık kocasını burada 

kaderi ile baş başa bırakamazdı asla. Ne kötü günler atlatmışlardı 
kocasıyla birlikte, bunu da atlatırlardı. Ragıp Efendi ısrarla, “Götür 
torunlarımı buradan!” diye bağırıyordu. Oğlu, istemeye istemeye 
hanımını, çocuklarını aldı, evin arkasına dolaşıp, yukarıdaki ağaç-
lık alana doğru yürüdü hızlı adımlarla.

Hanımı, Ragıp Efendi’nin yanına yaklaştı, dışarıya baktı. Güneş 
yeni doğuyordu ve köyün batı yamaçları ile evlerin kiremitli çatıla-
rı, sarımtırak bir renge bürünmüştü. 

“Pisler!” diye söylendi nefretle, “Daha düne kadar kaçacak delik 
arıyorlardı. Şimdi köpeksiz köye değneksiz giriyorlar.”

Döndü gitti, bir tas su, bir parça ekmek ile fişekliği aldı geldi. 
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Bundan sonra, kaderlerinde ne varsa onu yaşayacaklardı. Anca be-
raber, kanca beraberdi... 

Köye giren atlılar, havaya ateş ederek köylüye, meydanda top-
lanmalarını söylüyorlardı. Birkaç gündür komşu köylerde yapılan-
ları duydukları için, hiç kimse evinden çıkmadı. Ellerinde doğru 
dürüst silah yoktu. En yeni silah, 93 Harbi’nden kalma çakaralmaz 
ile birkaç av tüfeği idi. Bunların da zaten beş on mermisi ya vardı 
ya yoktu. 

Atlılar, köyde sağa sola at sürüp durdular, kapıları tekmelediler, 
köpeklerden başka cevap veren olmadı... Hiç kimse evinden çık-
mayınca, çeteciler sinirlendiler. Evlerin kapılarına, pencerelerine, 
rastgele ateş etmeye başladılar. Evlerden karşılık veren olmayınca, 
çeteciler cesaretlendiler, birkaç kişi atından inip, en yakındaki evin 
kapısına yöneldi. Kocaman ahşap kapıyı tekmelediler ancak açama-
dılar. Kapının mandalına birkaç el ateş edip kilidi kırdılar, yüklenip 
kocaman kapıyı zorla açtılar. Çetecilerden biri içeri daldı, sağa sola 
ateş edip merdivene doğru yürürken, yakın mesafeden bir av tüfeği 
patladı; çeteci, boş bir çuval gibi düştü iki metre geriye. Diğer çete-
ciler, el bombalarını çektiler, eve fırlattılar, içeride kim varsa param-
parça ettiler. Sonra da içeri girip, evi ateşe verdiler. 

Diğer evlerde ateş eden olmadı. Çeteciler, yakaladıkları kadın-
ları, kızları, çocukları; saçından başından sürükleyerek, erkekle-
ri dipçikleyerek, süngü ile itekleyerek, köy meydanına getirdiler 
ağlayıp sızlamalarına aldırmadan. Kapısını açamadıkları evlere el 
bombaları attılar, içeri girdikleri evleri yaktılar. Zavallı köylüler, bir 
yandan meydanda ağlaşıyorlar, yalvarıp merhamet diliyorlar, bir 
yandan da gözlerinin önünde yanan evlerine bakıp çığlıklar atıyor-
lardı. Meydanda otuza yakın insan topladılar, diğer evleri aramaya 
devam ediyorlardı... 

Ragıp Efendi’nin oğlu, gelini ve iki torunu, bu kargaşada yak-
laşık üç yüz metre gerideki yüksek ağaçlıklı koruluğa ulaştılar. 
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Buradan daha uzaklara, köyü uzaktan görebilecekleri ancak kolay-
ca bulunamayacakları bir yere gitmeliydiler. Torunlar, dedeleri ve 
nineleri için üzüldüler, ağladılar, sızlandılar, köydeki silah seslerini 
duyunca korktular. Bir ara dönüp köye baktılar, gördükleri man-
zara karşısında içleri ürperdi. Meydana en yakın dört beş ev, cayır 
cayır yanıyordu. 

Çetecilerden üçü, Ragıp Efendi’nin evine geldi. Avlu kapısını 
açıp içeri daldılar, evin yaşlı köpeği çılgınca havlamaya başladı, 
hırsla çetecilerin üzerine atıldı. Birinin bacağını yakaladı, bütün 
gücü ile çekiştirmeye başladı. Adam, can havli ile yakın mesafeden, 
köpeğin başına ateş etti. Köpek acı ile inledi ve orada kaldı. Ragıp 
Efendi dayanamadı, elindeki mavzeri, çapulcuya doğrulttu, bastı 
tetiğe. Köpeği vuran çapulcu, olduğu yere yığıldı. Diğer iki çapul-
cu, eve doğru arka arkaya ateş etmeye başladılar. Adamlardan biri, 
el bombasını hazırlıyordu. Ragıp Efendi, bir mermi de ona salladı 
ancak vuramadı. Çapulcu, el bombasının pimini çekti, eve doğru 
fırlattı. Bomba havada döne döne geldi, Ragıp Efendi’nin yan tara-
fına düştü... 

Ragıp Efendi silahı bıraktı, ömrünü birlikte geçirdiği can yolda-
şını koruma içgüdüsüyle hanımının üzerine kapandı ve sarıldı sıkı 
sıkıya. Bomba, büyük bir gürültüyle patladı, Ragıp Efendi’nin böğ-
ründe ve başının yan tarafında yarıklar açıldı. Yaşlı bedene giren 
şarapnel parçaları, girdikleri yerleri paramparça ettiler. Yaralardan 
kan fışkırmaya başlarken, yaşlı adam “ah” bile demedi. Hanımına 
baktı sevgiyle, son bir gayretle, hanımının yüzünü okşadı, kelime-
işehadet getirmeye çalıştı, tamamlayamadan son nefesini verdi. 
Hanımı, bunca yılını birlikte geçirdiği adamına sarıldı, ağladı bir 
çocuk gibi, ağıtlar yakmaya başladı, lanetler yağdırdı çetecilere. 
Tüfeği aldı, kurma kolunu geri çekti, ileri sürdü, iki çapulcudan 
birine doğrulttu ve tetiğe bastı... Adam sendeledi ama düşmedi. 
Adamı sadece kolundan vurabilmişti. Yaşlı kadın, tekrar kurma ko-
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lunu çekerken çapulcu geldi, kadının böğrüne bütün gücü ile tek-
me attı. Kadının nefesi kesildi, olduğu yere devrildi. Adam, yaşlı 
kadını saçından tuttu, sürükleye sürükleye köy meydanına kadar 
götürdü. Yaşlı kadın direndi, çabaladı ancak çığlık atmadı, ağlama-
dı, yalvarmadı... 

Yanko kızgındı. Yeteri kadar adam toplayamamışlardı. Üstelik 
iki adamı da vurulmuştu. Köye doğru bağırmaya başladı:

“Ey köylüler! Toplanin bre! Yoksa ananizi, babanizi, çocuklarini-
zi birer birer öldüreceyim!”

Köylülerden yine ses çıkmadı. Başlarına neler geleceğini biliyor-
lardı. Yanko, üç erkek, üç kadın çıkardı ortaya. Adamlarına emir 
verdi, idam mangası gibi nişan aldırdı, emirle hep birlikte ateş eti-
ler. Üç adam, üç kadın, oldukları yere yığıldılar. Ölenlerin anaları, 
babaları, kızları; yerde yatanların üzerlerine kapandılar, ağlamaya 
başladılar. 

*   

Yine O Zabit!

Nâzım Üsteğmen ile süvari takımı, dört saattir at sürüyorlardı. 
Gidecekleri yer, iki gün önce savaştıkları yerden çok uzakta, orman 
içinde, derin bir vadide idi. Artık oraları, düşman işgali altındaydı 
bu nedenle yoldan çıktılar, yan yollara girdiler. Acele etmeli, Sakızlı 
köyünün imdadına yetişmeliydiler.

Nâzım da arkadaşları da bu bölgeyi iyi biliyorlardı. Bir hafta-
dan fazla pusu kurdukları, düşman casuslarının peşine düştükleri 
yerlerdi buralar. Sakızlı köyü de birkaç kere girip çıktıkları, halkını 
şöyle böyle tanıdıkları köylerden biriydi; iki tepe arasındaki küçük 
düzlüğe sıkışmış hâli ile. Hiç durmadan at sürüyorlar, bir an önce 
varmak istiyorlardı köye. Biliyorlardı ki geciktikleri her dakika, ora-
larda birkaç can kaybediliyordu, eğer çeteciler orada ise. Çeteciler 
bir köye girdiklerinde, gözdağı vermek için öncelikle birkaç evi ate-
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şe veriyorlar, sonra hallediyorlardı işlerini. Geç kalmamış olmak 
için dua ediyorlar, dörtnala köye doğru at sürüyorlardı.

Sırma’nın yularını bıraktı Nâzım. At, rüzgâr gibi ileri fırladı. 
Arkadan gelen süvariler de hızlandılar. Bir an önce yetişmeliydiler. 
Uzaktan, yanan evleri görünce içleri sızladı, geç kaldıklarını dü-
şündüler ancak dört, beş yüz metre kala, köyde karmaşanın devam 
ettiğini gördüler. Nâzım; Hilmi Başçavuş ile Rasim Çavuşa baktı. 
Eliyle, “sağa ve sola açılın” işareti yaptı. Hilmi Başçavuş, on atlı ile 
sola; Rasim Çavuş, on atlı ile sağa doğru açıldılar. Nâzım ile arka-
sında kalan on beş atlı, kılıçlarını çektiler, dörtnala köye daldılar.

Köylü kadınlardan biri, gelen atlıları gördü, çığlık çığlığa bağır-
dı: 

“Osmanlı askeri geliyor!” 
“Akıncılar! Osmanlı akıncıları geliyor!”
“Akıncı” sözü, Yanko’nun ve çetecilerin akıllarını başlarından 

almaya yetti. Dizlerinin bağı çözüldü, anlatılmaz bir korkuya kapıl-
dılar. Kaçmalıydılar. Bir an önce ve hızla kaçmalıydılar. Köylüleri 
bırakıp atlarına binmeye, dağılıp kaçmaya çalıştılar ancak kaça-
madılar. Yoldan kaçanlar, Nâzım Üsteğmene; sola kaçanlar Hilmi 
Başçavuşa; sağa kaçanlar ise, Rasim Çavuşa çattılar. Süvariler, yalın 
kılıç daldılar çetecilerin arasına. Meydanda kalan birkaç çapulcuyu 
köylüler yakaladılar, atlarından düşürdüler ve altlarına alıp Allah 
ne verdiyse yumrukladılar. 

Nâzım atından indi, köylülerin yanına geldi. Hepsine geçmiş 
olsun dileğinde bulundu. Süvarilerin ayaklarına kapananlar, ağla-
yanlar, dua edenler birbirine karıştı. Nâzım, köylülere sordu:

“Bunların reisi hangisidir?” 
Köylüler hep bir ağızdan, 
“Kaçtı” dediler. 
Nâzım küfretti içinden, ancak köylülere bir şey demedi. 
Biraz sonra Rasim Çavuş yanında dört çeteci ile çıktı geldi. Her 
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birinin ağzından burnundan kan geliyordu, belli ki direnmişler, 
bir güzel dayak yemişlerdi süvarilerden. Rasim Çavuş yaklaştıkça 
köylülerde bir homurtu başladı, çetecilerden birine hücum etmeye 
başladılar bütün hınçları ile. Askerler köylüleri tuttular, adamları 
Nâzım Üsteğmenin karşısına getirdiler. Nâzım önce dikkat etmedi 
gelenlere, orada burada ağlayıp sızlanan yaşlılarla ilgileniyordu. Bu 
sırada Yanko, Nâzım Üsteğmeni gördü, kalbi duracak gibi oldu. 

“Yine o zabit!” diye geçirdi içinden, “Yine çıkti karşima bre. Bu 
ne talihsizliktir Tanri’m.” 

Bütün benliğini kaplayan korku ile kaçmak için çırpınmaya, ken-
disini tutan askerlerden kurtulmaya çalıştı, bağırıyor, çağırıyor, çır-
pınıyordu. Nâzım döndü baktı, görür görmez de tanıdı Yanko’yu.  

“Bu o!” dedi nefret dolu bir sesle, “Yanko!”
Yanko’nun yüzü kül gibi bembeyaz oldu, tüm ümitleri yok olup 

gitti bir anda. Hilmi Başçavuş, dikkatle adama; kanlar içindeki yü-
züne, yüzündeki o korkunç kılıç yarasına bakıyordu. 

Yanko, hiçbir kurtuluş ümidi kalmadığını anlayınca fırladı bir 
anda, Nâzım’ın ayaklarına kapandı, yalvarmaya başladı:

“Zabit, beni birakma bunlara. Cezam ne ise sen ver bre.” 
Köylüler korkup kaçıştılar, ancak korkuları ve telaşları kısa sür-

dü. Nâzım, Yanko’ya, nefret dolu bir bakış attı. Normal olarak; 
acımasız bir katil bile olsa, yakaladığı suçluyu jandarmaya teslim 
ederdi. Ancak, ortada bir sürü ceset vardı. Yakılmış, yıkılmış evler, 
tecavüz edilmiş kadınlar, genç kızlar, dipçikle yüzleri parçalanmış, 
kolları bacakları kırılmış ak saçlı emmiler vardı... Birkaç gündür 
Türk ahaliye yapılan zulüm vardı... Yanko, durmadan Nâzım’a yal-
varıyordu:

“Zabit, birakma beni bunlara… Ne istersen yaparim.”
Nâzım, Hilmi Başçavuşa baktı, “Takımı topla. Biraz sonra gide-

ceğiz.” dedi. 
Hilmi Başçavuş, askerlere, “toplan” işareti yaptı. Sadece Hilmi 
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Başçavuş ile iki asker kaldı Nâzım’ın yanında. Diğerleri toparlan-
maya başladılar. 

Nâzım, köylülere döndü, sanki Yanko orada yokmuş gibi dav-
ranıyordu: 

“Sizi daha emniyetli bir yere götürelim. Artık buralarda kala-
mazsınız.” 

Köylüler kabul etmediler. Ata yadigârı toprakları terk etmek is-
temiyorlardı. Nâzım üsteledi:

“Buralarda güvende değilsiniz. Başka gruplar gelir. Size rahat 
vermezler.”

Köylüler yine kabul etmediler. Öleceklerse, burada öleceklerdi. 
Nâzım: 

“O hâlde, şu keferelerin silahlarını ve cephanelerini alın. Sizi bir 
süre idare eder. Uyanık olmalısınız. Her an başınıza yeni birileri 
musallat olabilir.” 

Köylüler teşekkür ettiler silahları, mermileri alırken. Nâzım sü-
varilere, “at bin” işareti yaptı. Askerler bir hamlede atlarına bindi-
ler. 

Yanko bağırıyordu; “Zabit, birakma beni bunlara. Cezam ne ise 
sen ver bre!” 

Nâzım, duymazdan geldi yine. Ayağına sarılan Yanko’yu itek-
ledi, yan tarafa düşen Yanko bir anda fırladı, en yakındaki askerin 
tüfeğini kaptı, Nâzım Üsteğmene çevirdi keyifle;

“Öleceyim lakin sen de öleceksin bre zabit” diye gülmeye baş-
ladı. 

Gülmesi kahkahaya dönüşürken, silahın kurma kolunu çekip 
bıraktı, tetiğe bastı. Nâzım erken davrandı bu sefer, kendini yana 
atıp vurulmaktan kurtuldu. Rasim Çavuş beklemeden silahını doğ-
rulttu, bir el ateş etti Yanko’ya, aynı anda hızla koşup bir de tekme 
savurdu, yere düşürdü, silahı aldı elinden. Bacağından vurmuştu 
Yanko’yu, belli ki onu öldürme zevkini Nâzım Üsteğmene bırak-
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mak istemişti. Nâzım o hırsla tabancasını çekti, Yanko’ya doğrulttu 
ancak çabuk toparladı kendini. O bir askerdi. Karşısındaki Yanko 
bile olsa, silahsız birine ateş etmek yoktu kitabında. Tabancasını be-
line takarken yanına yaklaştı, yüzüne tükürdü nefretle; 

“Yanko!” diye bağırdı yakasından tutup silkelerken, “Bugüne 
kadar yaptığın kötülüklerin, yaktığın köylerin, katlettiğin masum 
insanların, tecavüz ettiğin kadınların, kızların cezasını çekeceksin.  
Ama o kadar kolay ölmeyeceksin. Ölmek için dua edeceksin.” 

Nâzım yavaş adımlarla atına doğru yürürken, Yanko yalvarıyor-
du ardından, “Zabit, vur beni” diyordu, “bunlara bırakma” diyor-
du, “cezamı sen ver” diyordu. 

Cevap vermedi Nâzım, bir hamlede atına atladı... Köylüleri se-
lamladı, atını, geldikleri istikamete doğru sürdü yavaşça... Bütün 
köylü, Yanko’nun üzerine çullandı bir anda, Yanko’nun canhı-
raş bağırtıları kapladı meydanı. Köylülerin, öcünü alacak o kadar 
çok şeyleri vardı ki muhtemelen etlerini parça parça kesiyorlardı 
Yanko’nun. Nâzım, dönüp bakmadı bile geriye... 

*

Ertesi Gün İzmir 

Savaşın başladığı ve düşmanın dört koldan saldırdığı haberi, 
İzmir’e ulaşmakta gecikmedi. Bütün ülkede olduğu gibi İzmir’de 
de endişe yarattı savaş haberi. Gazeteler, Osmanlı ordusunun mut-
lak zaferinden bahsediyorlardı ancak, savaş başlı başına endişe ve-
riciydi. Halk, ordusuna güveniyordu; birkaç küçük Balkan devleti 
ile başa çıkardı Allah’ın izniyle. Halkı asıl endişelendiren; savaştaki 
oğulları, torunları, kardeşleri, ağabeyleri ve yakınları idi. 

Fatma Hanım, harp ilan edildiğini duydu duyalı, oğlunu düşün-
mekten kendini alamıyordu. Kime gitsem, kime sorsam diye kıv-
ranıp duruyordu günlerdir. Yine kalbi sıkıştırmaya, soğuk soğuk 
terlemeye başlamıştı son bir haftadır. 
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Dayanamadı artık, sabah olur olmaz mantosunu giydi, başör-
tüsünü taktı, atladı bir faytona, doğruca Üçkuyular’da, çoğunluğu 
Rumlardan oluşan temiz bir mahallede, güzel bir evde oturan kar-
deşi Esma’ya gitti. Sabahın köründe ablasını karşısında görünce, 
Esma telaşlandı. Aslında, o da duymuştu savaş haberini, o da çok 
merak ediyordu yeğenini. Fatma Hanım, pürtelaş girdi içeriye, kar-
deşine sarıldı. Bütün vücudu titriyor, ağladıkça ağlıyordu. Esma, 
Nâzım’dan kötü bir haber aldığını sandı ablasının; bir an için kol-
larının, bacaklarının dermanı kesildi. Ablasını itercesine uzaklaştır-
dı kendinden; “N’oluyo abla? Kötü bir haber mi var Nâzım’dan?” 
diye sordu. 

“Haber falan yok. Asıl mesele de haber olmaması zaten. Oğlumu 
merak ediyorum. Ev bana dar geliyor. Duramıyorum, dayanamıyo-
rum, nefes alamıyorum. Bir yerlere gitmeliyim, birilerine sormalı-
yım. Bir haber almalıyım oğlumdan.”

Fatma Hanım bunları söylerken içeriye girdiler, kapıya en yakın 
koltuğa çöktü Fatma Hanım. Esma, mutfağa yürüdü hızlı adımlar-
la, bir bardak su doldurdu, getirdi, ablasına uzattı. Ablası suyu aldı, 
içerken Esma başladı konuşmaya: 

“Aman abla, Nâzım akıllı çocuktur. Okuldan bir sürü madalya-
ları var, biliyorsun.”

“Ben de ondan korkuyorum ya. Oğlan cesur, atılgan diye komu-
tanları bizim oğlanı oradan oraya koştururlar şimdi. Nerede tehli-
keli iş var, ona verirler.“

“Abla, endişe ettiğin şeye bak. Nâzım kendini korumasını bilir. 
Sen meraklanma. Bak, savaş biter bitmez sağ salim gelecek oğlan.”

“Ay, vallahi duramıyorum evde. Afakanlar basıyor. Kalbim sı-
kışıyor. Oğlanı düşünmeden bir dakikam geçmiyor. Rüyalarıma 
giriyor.”

“Abla tamam. Sen biraz ferahla hele. Safi Efendi gelsin, onunla 
da konuşalım. O bir yerlere sorar, öğrenir.” 
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Devam etmedi Esma, kendi oğlu gibi severdi Nâzım’ı. 
Çocukluğunda az bakmamıştı, az yatırmamıştı koynunda. Oğluna 
veremediği sevgiyi ona vermişti. Malını, mülkünü, neyi varsa ona 
bağışlayacaktı ölmeden önce. Esma daha konuşacaktı ancak Fatma 
Hanım duramıyordu yerinde. Esma ne dedi ise, rahatlatamadı ab-
lasını. Baktı ki olmayacak, birlikte kalktılar, Safi Efendi’nin dük-
kânına gittiler. Safi Efendi, hanımı ile ablasını karşısında görünce 
şaşırdı. Birkaç hoşbeş lafından sonra Fatma Hanım, derdini anlattı; 

“Savaş çıktı çıkalı gözüme uyku girmiyor Safi, çok merak ediyo-
rum oğlanı. Birlikte askerlik şubesine gidip sorsak mı?” 

“Abla, sen kalbini ferah tut. Ben yarın sabah gider sorarım.“
“Yarın sabah mı? Yarın sabaha ölümü bulursunuz benim. 

Duracak hâlim yok artık.” 
Safi Efendi, kurtuluş olmadığını anlamakta gecikmedi, Fatma 

Hanım’ın bakışlarından. Yan tarafa seslendi, çırak koştu geldi.
“Oğlum, ben iki saatliğine çıkacağım. Burası sana emanet. 

Gözünü dört aç ha!”
Çocuk yaştaki cingöz oğlan, “Tamam usta.” dedi gülümseyerek. 

Esma’ya bir fayton çevirip eve gönderdiler. Fatma Hanım’la Safi 
Efendi, başka bir faytonla Konak meydanına doğru yollandılar. O 
kısacık yol bile bitmek bilmedi Fatma Hanım için. Konak meyda-
nına gelince, doğruca askerlik şubesine gittiler. Dönemeci döner 
dönmez, bir insan seli ile karşılaştılar. Askerlik şubesinin önü, ana 
baba günü gibiydi sanki. Seferberlik emrini alan ve ana baba oca-
ğından kopup gelen binlerce vatan evladı, kaydını yaptırabilmek 
için uğraşıyordu. Kaydını yaptıranları birliğine sevk etmek ayrı bir 
problemdi. Bu kadar adamı bindirecek tren, vapur, araba neredey-
di? Pek çoğunun eline bir belge veriliyor, “Kendi imkânlarınla git.” 
deniyordu. Köyünden, kasabasından hayatlarında belki de ilk defa 
çıkan bu gariban insanlar, bir elindeki kâğıda, bir de uzaklara ba-
kıyordu umutsuzca. Zaten okuması yazması yoktu çoğunun. Yol 
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yordam bilmezlerdi, ellerinde para pul, hatta yiyecek ekmekleri 
bile yoktu. Bilmem neredeki birliğini nasıl bulacaklarını düşünü-
yorlardı kara kara. 

Bir de askerdeki oğullarından, torunlarından, yakınlarından ha-
ber almak için bekleyenlerin kalabalığı vardı ki onlar, seferberlik-
le uğraşanlardan daha fazlaydı. Günlerdir gelip gidenler, askerlik 
şubesinin önünde sabahlayanlar, elindeki kâğıdı bir askere uzatıp, 
bir şeyler soranlar, yüksek sesle konuşanlar, uzaktaki arkadaşları-
na bağıranlar, el kol işareti yapanlar, sessizce bir kenarda oturup 
bekleyen yaşlılar da vardı aralarında. Safi Efendi, kalabalığa bak-
tı; kendilerine bir haftadan önce imkânı yok sıra gelmezdi. Fatma 
Hanım’ı ikna etmeye çalıştı, “Gidelim.” dedi, “Sonra geliriz.” dedi, 
“Birkaç gün sonra bu kalabalık azalır.” dedi; olmadı. Fatma Hanım 
yılmadı, buraya kadar gelmişti, bir haber almadan gitmeyecekti. 
Safi Efendi’yi bıraktı, kalabalığa daldı, insanları yara yara, zor da 
olsa ilerlemeye başladı. 

Yarım saatlik uğraştan sonra askerlik şubesinin önüne kadar ge-
lebildi kan ter içinde. Bir asker, o kalabalıkta bir kadının tek başına 
ilerlediğini görmüş, anası yaşındaki kadına üzülmüştü. Öne çıktı, 
ne istediğini sordu. Fatma Hanım, oğlunun subay olduğunu, ko-
mutanla görüşmek istediğini söyledi. Asker kapıyı hafifçe aralayıp, 
Fatma Hanım’ı içeri aldı. Sağdan soldan homurtular yükseldi, laf 
atanlar oldu ancak asker, kalabalığa sinirli bir şekilde bakınca, ses-
ler bıçak gibi kesildi.

Kapıdaki nöbetçi, içerideki başka bir askere seslendi. Asker ya-
nına gelince, Fatma Hanım’ı komutana götürmesini söyledi. Asker 
başını salladı, Fatma Hanım’ın önüne düştü, binaya girdiler birlik-
te. Askerlik şubesinin içi de dışı gibi çok kalabalıktı. Odalara gi-
renler, çıkanlar, evrak getirenler, götürenler, birbirine çarpanlar… 
Üst kattaki Şube Başkanı’nın odasına gittiler. Orası biraz daha sakin 
sayılırdı aşağıya göre. Asker kapıyı çaldı, içeriden “gir” sesi gelin-
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ceye kadar bekledi, sonra kapıyı açıp içeri girdi, Şube Başkanı’na 
bir şeyler söyledi. Kapıyı tekrar aralayıp Fatma Hanım’a, içeri gir-
mesini söyledi. Fatma Hanım, bildiği birkaç kısa duayı okuduktan 
sonra girdi içeriye. Ömründe ilk defa bir devlet dairesine giriyordu. 
Şaşkınlığını çabuk attı. Kısa boylu, zayıf, saçları dökük, omzu ka-
labalı Şube Başkanı’nın, yorgunluktan altları morarmaya başlayan 
gözleri ile karşılaştı. Önünde, üç günde ancak imzalanabilecek ka-
dar evrak yığılı olan Başkan, saygıyla baktı Fatma Hanım’a; “Buyur 
anacığım, otur.” dedi. Askere, bir bardak su getirmesini söyledi. 
Asker giderken, nazik bir sesle sordu: “ Nedir sormak istediğin 
anacığım?” 

Fatma Hanım, Şube Başkanı’nın gözlerinin içine baktı:
“Komutan Bey, benim oğlum subay. Süvari üsteğmeni. Bu 

yıl Serez’e tayin oldu. Harp başlayalı beri hiç haber alamadım. 
Meraktan ölüyorum. Evimde duramıyorum. Evladım, bana bir şey-
ler söyle ne olur.”

“Anacığım, önce içini ferah tut. Başına kötü bir şey gelmiş olsay-
dı, bu haber sana çoktan ulaşırdı. Kara haber tez duyulur, bilirsin. 
Şimdi sen bana, oğlunun adını ve birliğini söyle, ben oraya telgraf 
çeker, durumu öğrenirim. Sana da en kısa zamanda haber ulaştırı-
rım.”

“Sağ ol komutan Bey oğlum. Allah senden razı olsun.” 
Fatma Hanım, oğlunun adını ve Serez’deki adresini yazdırdı. 

Ayrıca kendi ev adresini de söyledi. Şube Başkanı, söylenenleri not 
etti.

“Anacığım, hemen bugün telgraf çekeceğim. Haber alır almaz da 
sana bildireceğim. Meraklanma. Kalabalığı görüyorsun. Şimdi bana 
müsaade edersen, imzalanacak dünya kadar evrak var.” dedi. 

Fatma Hanım, alacağı sözü almıştı ya, beklemesine gerek yok-
tu artık. Koskoca komutanın zamanını boşuna harcamamalıydı. 
Kalktı, binbir dua ile kapıdan çıktı, kalabalığı yara yara ilerledi, bir 
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fayton çevirip evine gitti. 
Dört uzun kahredici gün geçti aradan. Her dakikası işkence gibi 

bitmek bilmeyen, güneşi bir türlü batmayan, sabahı bir türlü olma-
yan dört uzun gün sonra; akşam olmak üzere iken, güneş batıda iyi-
ce büyüyüp, evlerin gölgeleri birbiri üstüne düşmeye başladığında, 
bir posta eri gelip çaldı kapıyı. Askerlik Şube Başkanı’nın notunu 
getirdi. Oğlu Nâzım’ın iyi olduğunu, görevinin başında olduğunu, 
merak etmemesini söylüyordu. Fatma Hanım, yorgun ve terli posta 
erine sarıldı, oğlu niyetine öptü, kokladı, kendi eliyle hazırladığı 
karadut suyundan ikram etti... Oğlunun iyilik haberini almıştı ya, 
gerisi önemli değildi.

Fatma Hanım için, sıkıntı bir ölçüde bitmişti ancak, aynı sıkıntıyı 
çeken biri daha vardı: Gülnihal. Paris’te, oturdukları apartmanın 
karanlık balkonunda sabahlara kadar oturuyor, Nâzım’ı düşünü-
yordu yemeden, içmeden, uyumadan. Ona bir haksızlık yapmıştı, 
bu haksızlık için bir özür bile dileyememişti. Şimdi de savaş ha-
beri çalkalanıyordu her yerde. Bütün gazeteler, Balkan ülkelerinin 
dört koldan taarruza kalktıklarını, Osmanlı kuvvetlerinin yer yer 
geri çekilmek zorunda kaldıklarını, ilerleyen Sırp, Bulgar, Yunan 
ve Karadağ ordularının pek çok şehri Müslümanlardan kurtardığı-
nı, Osmanlı ordusunun büyük kayıplar verdiğini yazıyordu. Savaş 
başlayalı daha dört gün olmuştu ama sanki savaş kaybedilmiş gibi 
bir hava vardı gazetelerde. Ne yapmalı etmeli, bir haber almalıydı 
Nâzım’dan.

Sabah olur olmaz, nedimesi ile birlikte büyükelçiliğin kapısı-
nı çaldılar. O bitmez tükenmez kalabalığa rağmen, büyükelçi ile 
görüşmeyi başardılar. Büyükelçi onları, askerî ataşe olan albaya 
gönderdi. Askerî ataşenin de hiçbir bilgisi yoktu, savaşın gidişatı 
hakkında. Hele hangi askerî birlik nerededir, kiminle savaşır; hiç 
bilmiyordu. Neticede Serez’e telgraf çekmeyi ve alınacak cevabı 
kendilerine bildirmeyi vaat ederek, evlerine gönderdi Gülnihal ile 
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nedimesini. Ancak yoğun faaliyetleri arasında bu vaat unutuldu 
gitti ve Gülnihal, Nâzım’dan bir haber alamadı, umutla bekledi ise 
de. Hasta oldu, yatağa düştü; doktorlar, ilaçlar, nedimesinin şifalı 
otları, tarhana çorbaları fayda etmedi.

 Aslında aynı anlarda Rabia Hanım da Nâzım’ı düşünüyordu. 
Biliyordu ki bu aşk karşılıksızdı, hiçbir zaman kavuşamayacaklardı 
ancak bastıramıyordu içinde kabaran duyguları. İstemese de geli-
yordu Nâzım gözlerinin önüne. Nasıl olduğunu bilse rahatlayacak-
tı ama bilmiyordu işte. Son bir umutla Serez jandarmasına mektup 
yazdı, nasıl olsa oradan birileri okur, bir cevap yazardı. Bir haber 
alma umuduyla bekledi ancak hiçbir haber alamadı Nâzım’dan.
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Beşinci Bölüm

28-30 Ekim 1912 
Örtme Muharebeleri Selanik

Selanik bölgesini savunmakla görevli Hasan Tahsin Paşa ko-
mutasındaki 8’inci Kolordu, 22’nci Nizamiye (barışta kurulu) 

Tümeni ile Nasliç ve Aydın redif (seferde kurulan) tümenlerinden 
meydana gelmekteydi. Redif tümenleri, seferberlik ilan edilince, 
kuruluşlarını tamamlayamadan savaşa girmek zorunda kalmışlar-
dı. Bu tümenlerde personel mevcutları, yüzde kırk ila altmış civa-
rında ancak vardı. 22’nci Nizamiye Tümeni de personel mevcutla-
rını tamamlayamamıştı. 

Yunan ordusu, 8’inci Kolordu bölgesine, Prens Konstantin ko-
mutasında altı piyade tümeni, bir süvari tümeni, bir süvari tugayı, 
dört Evzon taburu ve bir jandarma taburu kadar kuvvetten oluşan 
80.000 kişilik Teselya ordusu ile taarruz ediyordu.

Hasan Tahsin Paşa, Selanik şehrinin 25 kilometre batısında-
ki Yenice Gölü’nün iki yanında savunma yapmayı planladı. Göl, 
büyük bir bataklık yaparak Karaazmak Nehri ile Selanik körfezine 
akıyordu. Körfez ile göl arası dar bir bölgeydi ve az kuvvetle savu-
nulmaya müsaitti. Bu bölgeden bir demir yolu ile şose geçiyordu. 
Bu nedenle Hasan Tahsin Paşa, kuvvet çoğunluğu ile göl güneyin-
de savunmaya karar verdi. Göl kuzeyinde, Serez’den gelecek olan 
14’üncü Piyade Tümeni’nin savunma yapması planlandı.

Sürpriz bir şekilde Nevrekop bölgesinden Serez’e dönme emri 
alan süvari birliği, hiç vakit kaybetmeden yola çıktı. Nevrekop-
Serez arası, bir günlük yoldu onlar için. Yol boyunca, neden çağırıl-
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dıkları konusunda çeşitli fikirler ileri sürdüler. En mantıklı cevabı 
Akif Yüzbaşı verdi; başka bir bölgede kendilerine ihtiyaç duyulmuş 
olabilirdi. O başka yer neresi olabilirdi? Akıllarında hep, Serez böl-
gesinin tehdit altında olduğu vardı. Serez bölgesinin tehdit edile-
bilmesi için, batıda Manastır bölgesinin, güneyde Selanik bölgesi-
nin düşman eline geçmesi gerekirdi ki daha savaşın başındaydılar. 
Tehlikenin bu kadar büyümesi, en azından şimdilik mümkün de-
ğildi. O hâlde, tek mantıklı çözüm kalıyordu; o da kendi kolorduları 
dışında görev almak. 

Yolculukları bu tartışmalarla geçti. Akşam karanlık basmak üze-
re iken, Serez’in hemen kuzeyinde, tümen karargâhının bulunduğu 
koruluğa geldiler. Çoğunluğu çam ve meşe ağaçlarından oluşan 
koruluk, yağmur ve rüzgâra karşı az da olsa koruma sağlıyordu 
birliklere. Yorulmuşlardı, dönüş kontrollerini yaptılar, atları toplu-
ca bir yere bağladılar. Erlere silah çattırdılar, teçhizatlarını çıkart-
tılar, Akif Yüzbaşı, emir almak üzere tümen karargâhına giderken 
Nâzım Üsteğmen, askerlere çadırlarını kurdurdu, mutfaktan ye-
mek aldırıp, karınlarını doyurdu. 

Bu arada Besim Başçavuş, tümen karargâhından mektupları aldı 
geldi. Askerlerin pek çoğuna mektup gelmişti. Subayların, astsu-
bayların da mektupları vardı. Herkes mektubunu aldı, çadırına 
koştu. Mum ışığı altında sevinçle mektuplarını okudular, sevindi-
ler, hüzünlendiler. Nâzım’a iki mektup gelmişti; biri annesinden, 
diğeri Rabia Hanım’dan. Rabia Hanım’ın mektubunu okumadan 
yırtmaya niyetlendi ama son anda vazgeçti, yan tarafına koydu. 
Annesinden gelen mektubu açtı, okumaya başladı, gözleri nemle-
nerek. İzmir’den bahsediyordu annesi, hâline şükrediyor, bir sıkın-
tısı olmadığını yazıyordu. Kendisini mektupsuz bırakmamasını da 
özellikle tembihliyordu. İki kere üst üste okudu mektubu, başını 
yastığa dayadı, daracık çadırın tavanını seyretmeye başladı. Ara 
sıra eli diğer mektuba gidiyor, ateşe değmiş gibi çekiyordu elini. Bu 
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mektubun Gülnihal’den gelmiş olmasını ne kadar da isterdi...
Akif Yüzbaşının eşi ve iki oğlu, İstanbul’da anne babasının ya-

nındaydılar. Bir sıkıntıları yoktu. Büyük oğlan, mektebe yazdırıl-
mıştı. Sık sık mektup yazmasını istiyorlardı. Hilmi Başçavuşun ai-
lesi İzmir’e dönmüş, hanımı tekrar öğretmenliğe başlamıştı. Rıza 
Başçavuşun hanımı Kars’a dönmüş, babasının vefatından beri yal-
nız yaşayan annesinin yanına yerleşmişti. Yüksel Teğmenin hanımı 
Leman; iyi olduklarını, akşamdan sabaha hepsi için dua ettiğini ya-
zıyordu. Askerler de analarından, babalarından, sevdiklerinden ge-
len mektupları okudular, mutlu oldular. Hele savaş anında en etkili 
ilaçtan daha etkili oluyordu mektup. Yatma vaktine kadar sohbet 
ettiler kendi aralarında, sonra yattılar. Nâzım, Yüksel Teğmene de 
yatmasını söyledi, Akif Yüzbaşının dönmesini kendisi beklerdi.

Akif Yüzbaşı döndüğünde, vakit gece yarısını bulmuştu çoktan. 
Akif Yüzbaşı, kendi çadırına yöneldi, Nâzım da arkasından gitti. 
İçeride yanan fener, odayı, yanmış gaz kokusuna boğmuştu. Kapıyı, 
pencereyi açtılar, portatif sandalyelere oturdular. Yorgunluğu yü-
zünden okunan Akif Yüzbaşı, tane tane konuşmaya başladı:

“Yarın Selanik bölgesine gidiyoruz. Sadece biz değil, tümenimi-
zin tamamı gidiyor. Selanik şehrinin savunulması için emir veril-
miş. Bize de orada görev düşecek.” 

Sustu bir süre, düşüncelerini toparlamakta zorlanıyor gibiydi. 
Belki de söylemek istemediği cümleleri ayıklamaya çalışıyordu zih-
ninde. Nâzım dayanamadı:

“Komutanım, bizi oralara çağırdıklarına göre, vaziyet kötü de-
mektir.”

“Kötü demeyelim... Bir kuvvete ihtiyaç olmuş, en uygun du-
rumda bizim tümen varmış. Biliyorsun, düşman henüz Nevrekop/
Cuma-i Bala hattından ileri geçemedi.”

“Komutanım, biz gidince burası redif birliklerine kalacak. Redif 
birliklerinin durumu ortada. Eğitimleri hak getire. Derme çatma bir 
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tabur kadar topçusu var.”
“Allah’ın izniyle, bu savaşı biz kazanacağız Nâzım.”
Nâzım sustu. Devam etmesinin anlamı yoktu. Güzelim 

Nevrekop’u, Cuma-i Bala’yı, Serez’i Bulgarlara bırakacaklardı. 
Üstelik daha savaşın başında bu kadar zulüm yapan Bulgarlar, iler-
leyen günlerde kim bilir neler yaparlardı Müslüman ahaliye...

“Tümen karargâhından Seçkin Yüzbaşı, 8’inci Kolordu’ya gidip 
emir almış.” diye devam etti Akif Yüzbaşı, “Bizim tümene, Yenice 
Gölü’nün kuzey bölgesinin savunulması görevi verilmiş. Biz önce, 
bu cephenin savunmaya hazırlanması için gereken zamanı kazana-
cağız. Yani örtme görevi yapacağız. Şimdilik emirler bunlar.”

“Ne zaman yola çıkıyoruz komutanım?” 
“Sabah erken. En önden biz gideceğiz. 8’inci Kolordu bölgesine 

geldiğimizde, bize bir kılavuz verecekler. Doğrudan örtme bölge-
sindeki görev yerimize gideceğiz. Haydi, şimdi dinlen biraz.” 

“Başüstüne komutanım.” 
Nâzım kalktı, selam verip çadırdan çıktı. Sabah erken yola çık-

mak için, en geç saat beşte hazır olmak lazımdı. O hâlde erleri saat 
dörtte kaldırırsa, hazırlıkları ancak yaparlardı. Nöbetçi onbaşıyı 
buldu, saat dörtte herkesi uyandırmasını söyledi. Çadırına gitti, sırt 
çantasını yastık gibi başının altına koydu, battaniyenin arasına gir-
di. Yan tarafta Yüksel’in, diğer çadırda Hilmi Başçavuşun horlama-
sı dışında hiçbir ses yoktu ortalıkta.

Saat dört buçuk olduğunda Nâzım uyandı, kalktı, hızla giyin-
di, herkesin kalktığını, hazırlıkların bitmek üzere olduğunu gördü. 
Besim Başçavuşun mutfaktan aldırdığı sıcak sabah çorbasını içtiler 
yarı karanlıkta ve soğuk havada ellerini tabağın sıcaklığı ile ısıtma-
ya çalışarak. 

Ortalık henüz aydınlanmadan, sabah serinliğinde hafif bir küf 
kokusu yayan çam yapraklarının üzerine basarak yola çıktılar. En 
öne Nâzım Üsteğmenin takımı geçti. İki saatte bir mola vermek 
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üzere emir almışlardı. Yarım saat içinde Serez-Selanik yoluna var-
dılar ve hızlarını artırdılar. Yol ıslaktı, çamurluydu, atlar bazen ka-
yıyor, bazen çamura batarak sendeliyorlardı. Yolda taze araba izleri 
gördüler. Demek ki kendilerinden önce yola çıkan birlikler vardı. 
Hava aydınlandığında, yolu da etraflarını da daha iyice görmeye 
başladılar ve hızlarını iyice artırdılar.

Yolda biri uzun, ikisi kısa olmak üzere üç kez mola verdiler gün 
boyunca. Uzun molayı, yolun en yüksek noktasında verdiler. Hepsi 
de yorulmuşlar, atlar terlemişti. Mola verdikleri yerde hem öğlen 
yemeklerini yediler hem de dinlendiler. Başlarını güneye çevirin-
ce Selanik bölgesini; arkaya çevirince, kıvrım kıvrım Serez’e doğ-
ru giden yolu görebiliyorlardı. Ve o kıvrımların arasında ağaçların 
seyrekleştiği yerlerde, intikal hâlinde, karınca sürüsü gibi görünen 
yüzlerce asker ile destek birliklerinin ağır arabaları vardı. Hepsi de 
yorgun argın, yeni bir maceraya doğru ilerliyorlardı, çamur derya-
sına dönmüş yollarda. 

Akşama doğru yol, tatlı bir meyille kıvrıla kıvrıla yokuş aşağı 
inmeye başladı. Gün batmak üzere iken, uzaktan Selanik şehrini 
gördüler. Bembeyaz bir kule, dört, beş cami minaresi ile büyük bir 
kiliseyi hemen fark ettiler. Yol kenarları giderek düzleşiyor, ekim 
ayına rağmen yemyeşil bir ova çıkıyordu ortaya. Selanik şehrine 
on beş, yirmi kilometre kala batıya döndüler, Yenice istikametinde 
yol almaya başladılar. Yenice; Selanik şehrinin yirmi beş kilomet-
re kadar batısında, küçük bir kasabaydı. Bir yanını Yenice Gölü’ne 
dayamıştı. Arazi, ufak tefek engeller dışında nispeten düz sayılırdı. 
Yenice’ye varmadan, hava iyice karardı, ancak onlar, yollarına de-
vam ettiler. Yorgunluktan bacakları, belleri ve sırtları ağrıyordu her 
birinin.

Yenice’ye birkaç kilometre kala, kendilerini bekleyen beş atlı gör-
düler yol üzerinde. Başlarında bir süvari üsteğmeni vardı. Başının 
sol yanında sargı bezi ile sarılmış bir yara fark ediliyordu ilk bakış-
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ta. Ara sıra gözlerini kapatıyor, dişlerini sıkıyordu canı yandığı için. 
İki devre arkadaşı, karanlıkta tanıyamadılar birbirlerini. 

Selamlaşınca, sesleri tanıdık geldi, karşılıklı olarak. İsimlerini söy-
leyince, hatırladılar karşıdakinin kim olduğunu. Atlarından indiler, 
sarıldılar birbirlerine hasretle, ayaküstü sohbet ettiler üç beş kelime. 
İrfan Üsteğmen, Düzceli idi. Konuşması, davranışları, mimikleri, 
kemikli çıkık burnu, hafif sarıya çalan saçları, kaşları ve bıyığı ile 
tipik bir Karadeniz uşağıydı. Güçlü kolları ve bacakları, uzun süre 
sporla uğraştığını göstermeye yetiyordu. Saçları biraz erken dökül-
meye başlamış, alnında birkaç küçük çizgi belirmişti genç yaşına 
rağmen. Bıyıklarının uçlarını özenle yukarıya doğru burmuştu. Üç 
yıldır Selanik 22’nci Nizamiye Tümeni Süvari Birliği’nde görev ya-
pıyordu.

Hem sohbet ettiler hem de Akif Yüzbaşının gelmesini beklediler. 
Bu arada askerler atlarından indiler, ihtiyaç gidermek ve dinlenmek 
üzere dağıldılar. İrfan, diğer süvari takım komutanının da devre ar-
kadaşları olduğunu söyledi, adını söyler söylemez hatırladı Nâzım. 
İstanbullu Tufan Üsteğmen, bir İstanbul asilzadesi gibi çok güzel ve 
akıcı Türkçe konuşurdu. Parlak yüzlü, orta boylu, zayıf denebilecek 
bir vücut yapısına sahipti. Harp Okulu’nda o kadar yaramazdı ki 
öğretmenleri ona, “Baştufan” diyorlardı. Arkadaşları arasında adı 
bir süre “Baştufan” kaldı, sonra unutuldu gitti. Bir müzisyen gibi 
ince ruhlu, vurmaktan, kırmaktan, kılıç sallamaktan hoşlanmayan 
biriydi. Mecbur kalmadığı sürece kılıcını kınından bile çıkarmaz, 
belindeki tabancayı, bakım zamanı hariç eline almazdı. 

İrfan Üsteğmen, bundan önceki muharebelerin nasıl cereyan 
ettiği konusunda kısaca bilgi verdi. Buradaki savunma düzeni ve 
görevleri hakkında bildiklerini anlattı. On beş dakika sonra Akif 
Yüzbaşı ile süvari birliğinin geri kalanları da geldiler. 

“Komutanım, İrfan Üsteğmen benim devre arkadaşım. Bize 
kılavuzluk edecek.” diye İrfan Üsteğmeni, Akif Yüzbaşıya tanıttı 
Nâzım. 
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*   

Selanik Yolu, Asker Dolu

Serez’den yola çıkan 14’üncü Piyade Tümeni, uzun konvoylar 
hâlinde yollardaydı. Tümen revirinde yatan hastalardan kendile-
rini iyi hissedenler, kağnı arabalarına bindirildiler. Sağlık durumu 
yola çıkmasına imkân vermeyenler, Serez Devlet Hastanesi’ne nak-
ledildiler.

Tümen komutanı, cebrî yürüyüş yapılmasını emretti. Bu demek-
ti ki askerler iki saatte bir mola verecekler, saatte en az altı ila sekiz 
kilometre yol alacaklardı. Yağmurda, çamurlu yollarda oldukça zor 
bir yürüyüş olacaktı ancak durum kritikti. Bir an önce Yenice bölge-
sine ulaşmaları, mevzilerini hazırlamaları gerekiyordu. Selanik şeh-
rinin kaderinin, onların hızlı yol almalarına bağlı olduğunu bütün 
komutanlar ile erleri çok iyi biliyorlardı.

Çamurlu yolda kayanlar, düşenler, üstü başı çamur içinde ka-
lanlar, ayakkabısı yırtılanlar, ayakkabısı çamura saplananlar, sa-
yılamayacak kadar çoktu. Hafif hafif yağan yağmur, yolları balçık 
deryasına çevirmişti. Sabah giden kağnı arabaları, zaten yumuşak 
olan zemini daha da kaygan hâle getirmişti.

Askerlerin parkaları, subayların astsubayların paltoları, pelerin-
leri yağmurdan iyice ıslanmış, ağırlaşmış, taşınmaz hâle gelmişti. 
Bu soğuk ve yağışlı havada sıcak bir çorba çok iyi gelirdi ancak, bu 
da mümkün olmamıştı ne yazık ki. Sıcak çorbayı, akşam konaklaya-
cakları yerde içebileceklerdi kısmetse. 

Bölük ve tabur komutanları, askerleri bir düzen içinde intikal 
ettirmek için gayret sarf ediyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar, en 
fazla yarım saat sonra düzen bozuluyor, erler arasındaki mesafeler 
açılıyordu. Bölüklerin derinlikleri artıyor, intikal kolları upuzun bir 
konvoya dönüyordu âdeta.

Gece konaklayacakları yere bu şartlarda geldiler, Piyade alayı-
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nın toparlanması, üç saatten fazla zaman aldı. Tümenin bağlı bir-
likleri ile destek kıtaları, sabaha karşı varabildiler konaklama yeri-
ne. Diğer iki alay ise, ertesi gün akşama kadar ancak gelebilecekti. 
Konaklama yerine ulaşan birlikler toparlanmaya çalışıyorlardı, bir-
liğini kaybeden asker çoktu. Bir düzen almaları ile akşam çorbasını 
içmeye başlamaları bile üç, dört saatlerini aldı, vakit çok geç oldu. 
Üstelik çok yorgundular. Askerler, subaylar, astsubaylar sırt sırta 
verdiler, üzerlerine parkalarını, şiltelerini attılar, o şekilde uyuma-
ya çalıştılar. 

*
On dakikalık mola ve sohbetin ardından, İrfan Üsteğmenin kıla-

vuzluğunda yola çıktı süvari birliği. İnce ince yağan yağmur altın-
da, gece karanlığında yavaş yavaş yol alıyorlardı, belli belirsiz bir 
yol üzerinde. Yollar, çoğu yerde göle dönüşmüş çukurlarla doluydu 
ve artık çamur deryası hâlindeydi. Yaklaşık yirmi kilometre kadar 
gittiler konuşmadan, hiçbir ses duymadan, hiçbir ışık görmeden... 

Yolun kıvrım yaptığı bir yerde, bir sırta yaklaştıklarında, tok bir 
ses duyuldu:

“Dur! Kimdir o?” 
“Üsteğmen İrfan. Süvari birliğinden.”
“Yaklaş! Yalnız olarak!”
İrfan Üsteğmen, ilerledi tek başına, aynı anda yol üzerinde si-

lahlı üç asker belirdi. Parolayı sordular, işaretini aldılar. Birkaç 
dakika sonra İrfan Üsteğmen; “Gidebiliriz komutanım.” dedi Akif 
Yüzbaşıya, “Bunlar bizim emniyet unsurlarımız. Asıl birlik, biraz 
daha ileride.”

“Ne kadar daha yolumuz var?
“Dört beş kilometre kadar. Önce bizim süvari birlik komutanı ile 

görüşeceğiz. Onunla koordineyi kurduktan sonra sizi görev yerini-
ze götüreceğim.”

Yarım saat daha at sürdükten sonra, karanlıklar içinde 22’nci sü-
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vari birlik komutanının çadırından sızan bir ışık gördüler. Çadıra 
yaklaşıp atlarından inerlerken çadırdan, karanlıkta biraz kilolu ol-
duğu belli olan orta boylu biri çıktı, gelenleri karşıladı.

“Yüzbaşı İsmail. 22’nci Süvari Birlik komutanı.”
“Akif Yüzbaşı. 14’üncü Süvari Birlik komutanı.” 
“Hoş geldiniz yüzbaşım. Sizi bekliyorduk. Çadıra geçelim.”
Akif Yüzbaşı gülümsedi, birlikte çadıra doğru yürüdüler. 

Çadırın kapısı açılınca, fener ışığı ortalığı aydınlatıverdi. Çimenlik 
bir zeminde, bir sırta yaslanmıştı çadır. Önden görülme riski yoktu. 
Etraflarında on, on beş kadar silahlı asker vardı. Nâzım Üsteğmen, 
bir emir alamayınca kendi askerlerine döndü:

“On beş dakika buradayız. Dinlenin.” dedi. 
İsmail Yüzbaşı çadıra girince, masasının üzerindeki kahve finca-

nını aldı, tam ağzına götürecekti, durdu, “Bir kahveye ne dersiniz 
yüzbaşım?” diye sordu. 

Bu saatte kahve içmezdi ancak, yorgundu ve hava soğuktu. Bir 
fincan kahve iyi gelirdi. İsmail Yüzbaşının emir eri, bir fincan kaptı 
geldi. Mangalın üzerindeki kalaylı bakır cezveden kahve doldurdu, 
Akif Yüzbaşının önüne bıraktı, selam verip dışarı çıktı. İki yüzbaşı, 
karşılıklı birer fincan kahve içtiler, şundan bundan söz ettiler bir 
süre. İsmail Yüzbaşı, biraz daha yaşlıca görünüyordu, binbaşılık 
zamanı çoktan gelmiş olmalıydı fakat binbaşılığa terfi emri henüz 
gelmemişti. 

İsmail Yüzbaşının konuşması, mimikleri, yüz ifadesi; İç Anadolu 
illerinden birinden olduğunu gösteriyordu. Orta boylu, hafif gö-
bekliydi ve saçlarının, kaşlarının, kirpiklerinin, ince bıyığının, üç 
dört günlük sakalının, siyahla kahverengi arasında bir rengi var-
dı. Bıyıkları da sakalları ve saçları gibi erken kırlaşmaya başlamıştı. 
Gözleri hafifçe içeri çökmüş, göz altları morarmıştı yorgunluktan. 
Konuşmaları ve hareketleri; kararsız ve pimpirikli biri olduğunu 
göstermeye yetiyordu.
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Masa üstündeki feneri yüksekçe bir yere astı İsmail Yüzbaşı, 
masa ve harita aydınlanınca, eliyle haritada bir yerleri işaret etti. 
Gösterdiği yerde kırmızı ve mavi renk bazı şekiller vardı. 

İsmail Yüzbaşı, harita üzerinde kendi birliğinin nereleri tutmak-
ta olduğunu, Akif Yüzbaşının nereden sorumlu olacağını anlatma-
ya çalıştı. Her söylediği cümleyi bir kere daha tekrarlıyor, anladı 
mı diye Akif Yüzbaşının yüzüne bakıyordu. Akif Yüzbaşı ses et-
medi ama kahve teklifini kabul ettiği için pişman olmaya başladı. 
Bir an önce kendi görev yerine gitse iyi olacaktı. İsmail Yüzbaşı 
pek çok şey söylüyor düşman ve arazi hakkında hiçbir şey söyle-
miyordu. Akif Yüzbaşı, ısrarla düşmanı soruyor, o, araya başka bir 
cümle sıkıştırıp başka bir konuya geçiyordu. Bir süre sonra; “İsmail 
Yüzbaşım, kahve için teşekkür ederim. Vakit dar. Ben bir an önce 
görev yerime gidip birliğimi yerleştirmek istiyorum.” diye müsaa-
de istedi, ayağa kalktı. İsmail Yüzbaşı şaşırdı; “Daha anlatacaklarım 
bitmemişti.” dedi. 

Akif Yüzbaşı uzatmadı: “Sabah olmadan hiç değilse mevzileri-
mizi işgal etmiş olalım. Sabahla birlikte keşiflerimizi yaparız. Daha 
sonra koordineye devam ederiz.” 

İsmail Yüzbaşı bozuldu, başını sallarken, “Siz bilirsiniz yüzba-
şım.” dedi. 

Akif Yüzbaşı dışarı çıktığında, Nâzım’la Yüksel hemen ayağa 
kalktılar. Onları gören askerler de toparlandılar, atlarının başına 
geçtiler acele ile. Akif Yüzbaşının emir eri atını getirdi, hep birlikte 
at bindiler. İrfan Üsteğmen, atını Akif Yüzbaşının yanına yanaştır-
dı, birlikte batı istikametinde at sürmeye başladılar. 

Gece karanlığında konuşmadan, bir süre batıya doğru at sürdü-
ler, sonra kuzeye döndüler. Yaklaşık bir saat kadar daha yol aldılar. 
Karşılarında güneydoğu-kuzeybatı istikametinde uzanan ve fazla 
yüksek olmayan bir sırtlar hattı, karaltı hâlinde görülüyordu. 

İrfan Üsteğmen sırtları işaret etti; “Komutanım, görev yeriniz bu-
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rası.” dedi, “Bu sırtlar, bizim bulunduğumuz sırtlarla aşağı yukarı 
aynı hizada. Düşman güney tarafımızda yani sol ilerimizde kalıyor. 
Bizden yaklaşık yirmi, otuz kilometre kadar ileride olduğunu sanı-
yoruz. Bu güne kadar bir iki keşif kolu dışında buralara gelmediler. 
Dünden beri keşif kollarının sayısı arttı. Keşif kolları on beş, yirmi 
atlıdan bir süvari bölüğüne kadar değişiyor.” diye devam etti. 

 “Teşekkür ederim üsteğmenim. Çok aydınlatıcı oldu. Bir de 
sorumluluk bölgemizin nerede başlayıp nerede bittiğini söylersen 
memnun olacağım.” 

İrfan Üsteğmen, sanki en önemli şeyi söylemeyi unutmuş gibi 
utandı, “Affedersiniz komutanım.” dedi. Yüzünü, düşman istika-
metine döndü; “Sol tarafımızda, karanlık içinde bir ağaçlık bölge 
görünüyor. Buraya beş kilometre kadardır. O ağaçlık bölge, bizim 
bölüğün sorumluluğunda. Siz, o ağaçlıktan başlayarak, önümüzde 
uzanan sırtlar hattından sorumlusunuz. En uzakta, şu sağ tarafta 
görülen yüksek tepe, sizin sorumluluk bölgenizin içinde. Ondan 
daha ötede Manastır’a doğru giden yollar var. Sorumluluk bölge-
nizin en batısı ile en doğusu arasındaki mesafe, on dört kilometre 
kadardır.” 

“Bu karanlıkta geri dönme istersen. Bizimle kal, sabah güvenle 
gidersin.”

“Komutanım, müsaadenizle ben gideyim. Hem geç kalırsam, 
birlik komutanım laf eder.”

Durdu, son bir şey söylemek istedi, vazgeçti, atını sürdü. 
Akif Yüzbaşı, vakit kaybetmek istemiyordu.
“Yüksel, sen takımınla şu karşımızdaki küçük tepeciği tut. Daha 

ötedeki ağaçlık bölgede komşu süvari birliği var. Onlarla koordine 
kur, göz irtibatını muhafaza et. Nâzım, sen en uzaktaki şu yüksek 
tepeyi tutacaksın. Ben ve üçüncü süvari takımı, ortadaki bölgede 
olacağız. Şimdi gidin, yerlerinizi alın. Benim yanıma, takımlarınız-
dan birer haberci gönderin. Yarın sabah, bölgelerinizi detaylı ince-
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ler, tertibinizi gözden geçirirsiniz.” 
Nâzım ve Yüksel, selam verip atlarını döndürdüler, takımla-

rını aldılar ve bilmedikleri tepelere doğru sürdüler atlarını. Akif 
Yüzbaşı, Mustafa Başçavuşa döndü:

“Birlik karargâhı ile senin takım burada olacak. Sen, takımınla 
sırtların ön tarafını tut. Askerleri fazla dağıtma. Gece dinleme, gün-
düz gözetleme postaları çıkar. Ben her zaman yakınında olacağım.”

“Başüstüne komutanım.” 
Mustafa Başçavuş, takımına, “ileri” işareti yaptı. Süvari takımı, 

sırtın ön tarafına doğru giderken Akif Yüzbaşı, Besim Başçavuşa 
döndü:

“Burası birlik karargâhı için iyi bir yer. Sırt, çadırların görülme-
sine engel olur. Sen mutfağını, çadırlarını uygun yerlere kur. Fazla 
yerleşme. Ne kadar kalacağımız belli değil.” 

“Başüstüne komutanım.” 
Besim Başçavuş, askerlerine döndü, “beni takip edin” diye işaret 

yaptı. Az ileride, kayalıklar arasında açıklık, düz bir yer buldular. 
Önce Akif Yüzbaşının çadırını kuracaklardı. Ardından, mutfak ça-
dırı vardı sırada. Diğerlerini de daha sonra düşünürlerdi. 

Nâzım Üsteğmen, yarım saatlik at sürüşünden sonra, kendisi-
ne tahsis edilen tepeye geldi. Görev yerine gelince durdular. Hilmi 
Başçavuş yanına geldi. 

“Hilmi Başçavuşum, sen iki manga ile sol tarafı al. Ben iki manga 
ile açık yanda olacağım. Gece dağılmayın. Ön tarafta her yeri gören 
bir veya iki yere, gündüz gözetleme postası ve gece dinleme postası 
çıkaralım. Sen diğer takımla ve birlik komutanı ile irtibatı sağla. Ben 
ortalama beş yüz metre kadar ileride olacağım. Bir durum olursa 
hemen bir atlı haberci çıkar.”

“Başüstüne komutanım.”
“Gündüz sırt üzerinde hiçbir canlının görünmesini istemiyorum. 

Gece, düşman tarafından görülecek hiçbir yerde ateş yakılmayacak. 
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Düşmana asla görüntü vermeyeceğiz. Vazifemizin başarısı buna 
bağlı. Haberleşme için gündüz flama, gece haberci kullanalım.”

“Başüstüne komutanım.” 
Nâzım, takıma döndü, “Birinci ve ikinci süvari mangaları be-

nimle gelsin. Üçüncü ve dördüncü mangalar, Hilmi Başçavuşla bu-
rada kalacak.” diye emir verdi. 

Atını ileri doğru sürdüğünde, birinci ve ikinci süvari mangala-
rı onu takip ettiler. Onlar karanlıkta gözden kayboluncaya kadar 
Hilmi Başçavuş ile yanındakiler beklediler, sonra atlarından indi-
ler. Atları yola yakın bir yerde çalılara bağladılar, askerler, manga-
lar hâlinde toplandılar. 

“Rasim Çavuş, sen benimle gel. Serhat Çavuş, sen diğerlerini al, 
bizden yüz metre geriden gelin. Yukarıda yığılma istemiyorum. 
Sırta varınca yeni bir emir vereceğim.” 

Rasim Çavuş ileri çıktı, Hilmi Başçavuşla birlikte, ağır adımlarla 
sırta doğru tırmanmaya başladılar. Diğerleri, oldukları yerde kal-
dılar. Hilmi Başçavuş ile Rasim Çavuş, çalılar arasındaki patikaları 
kullanarak, zaman zaman çalılarla boğuşarak sırta çıktılar. Sırtın 
öbür tarafı simsiyah bir düzlüktü ve o simsiyah düzlükte veya öte-
sinde hiçbir şey görünmüyordu. Bulundukları yerleri görmeden 
doğru dürüst yerleşme düzeni alamayacaklarından, sabaha kadar 
ileriye bir dinleme postası çıkarmaya, diğerlerini tepeye yakın yer-
lerde toplu tutmaya karar verdi Hilmi Başçavuş. Sabah olunca ace-
le bir keşif yapar, ona göre düzen değiştirirlerdi. Biraz soluklan-
dılar; “Rasim Çavuş, bulunduğumuz yerden iki yüz metre ileriye 
üç kişilik ekip koy. Dinleme yapsınlar. Sırttan aşağıya inmesinler. 
Diğerleri için, sırtın hemen arka yüzünde dinlenecek bir yer bula-
lım. Orada topluca bekleriz. Acil bir şey olursa hemen müdahale 
ederiz” dedi.

“Başüstüne komutanım. İlk gece ben de dinleme postası ile bir-
likte olayım. Askerler karanlığa iyice alışıncaya kadar onlara neza-
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ret ederim.” 
“Hadi o zaman, iş başına.” 
Birlikte geriye doğru yürümeye başladılar, karanlıkta çalılar ara-

sında yollarını kaybetmemeye çalışıyorlardı. Biraz sonra, sırta doğ-
ru çıkmaya çalışan arkadaşlarına rastladılar. Rasim Çavuş, kendi 
mangasından üç kişi seçti, manganın geri kalanını onbaşıya emanet 
etti, seçtiği arkadaşları ile birlikte Hilmi Başçavuşun tarif ettiği yere 
doğru ilerlemeye başladılar. Çalılar arasından ara sıra kaçışan tilki, 
sansar, tavşan gibi canlılar dışında bir şey göremediler. Eğer orta-
lıkta tilkiler dolaşıyorsa, bulundukları bölgede kendilerinden başka 
insan yok demekti; rahatladı Rasim Çavuş. 

Yaklaşık iki yüz metre kadar ileri çıktılar, bulundukları yeri be-
ğenmediler, biraz daha ileri çıktılar. Yirmi, otuz metre kadar sağa ve 
sola kaydılar. Genişçe, çalıların daha seyrek olduğu bir yer buldu-
lar. Buradan, ovanın simsiyah düzlüğü daha rahat görülebiliyordu. 
Üstelik seçtikleri yer, patikanın hemen yanındaydı. Yaklaşanları 
mutlaka görür, duyarlardı. Kalabalık bir çalının dibine çöktüler, ses 
çıkarmadan, dikkatlice yerlerini hazırladılar. Rasim Çavuş, bir ar-
kadaşı ile otuz metre kadar ileriye gitti. Orada buldukları taşları, 
görülmeyecek şekilde patikanın ortasına üst üste yığdılar, üzerine 
çalı çırpı attılar. Herhangi bir hayvan veya insan, bu taşlara doku-
nursa devrilecek, ses çıkaracaktı. İşlerini bitirince, dinlenme yeri 
olarak seçtikleri yere döndüler. Şiltelerini, sık çalının altına serdiler, 
uzandılar. Şimdi dinleme ve dinlenme zamanıydı, yorgun askerler 
için.

*

Asıl Muharebe Hattı

8’inci Kolordu’nun, Yenice Gölü güneyinde savunacak olan 
üç tümeni, harıl harıl mevzi kazıyorlardı. Arazi çıplak, zemin ça-
murluydu, kazdıkları mevzi, yarım saat içinde çamurla doluyordu 
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tekrar. Mevzilerini güçlendirmek için çevrelerinde bulabildikleri 
bütün ağaç dallarını kestiler. Dallardan, çalılardan, yapraklardan 
istifade ile mevzilerini daha yaşanır hâle getirmeye çalıştılar. Yine 
de istedikleri gibi olmadı. Subayların, astsubayların, askerlerin el-
biseleri, paltoları, parkaları çamur içindeydi. Ayakkabıların çoğu 
elden çıkmış, yırtılmış, parçalanmıştı. Herkes yorgun ve perişandı 
ancak “vatan savunması” diyorlar, “namus” diyorlar, başka bir şey 
demiyorlardı. 

Topçu taburlarının durumu bir başka faciaydı. Toplar ağır, top-
çeker atlar zayıf, cephane taşıyan kağnı arabaları, yol dışına çıkın-
ca batıyorlardı. Cephane arabasından top başına cephane taşımak 
bile sorun oluyordu çamurlu arazide. Bu topçuya mevzi değiştirme 
emri verilse, yerlerinden bile kıpırdayamazdı. Bataklık hâline gel-
miş tarlalarda, yol olmaktan çıkmış yollarda, bu topların götürül-
mesi neredeyse imkânsızdı. O hâlde tek çareleri vardı; bulunduk-
ları mevzileri terk etmeyeceklerdi. Düşmanı burada yenecekler ya 
da bu mevzilerde şehit olacaklardı. Zaten Selanik, sadece yirmi beş 
kilometre gerideydi. Geri çekilmek demek, Selanik’in düşman eline 
geçmesi demekti. 

Tümenlerin destek kıtaları; Yenice Gölü’nün suladığı verim-
li topraklarda batıp kalmamak için asfalt yol ile demir yolu bo-
yunca bulabildikleri açıklıklara, derinlemesine tertiplenmişlerdi. 
Destek kıtalarının uzunluğu, nerede ise on kilometreyi buluyordu. 
Buradan her gün alaylara yiyecek, cephane ve sağlık malzemesi gö-
türmek ayrı bir meşgale olacaktı, gece karanlığında.

8’inci Kolordu Birlikleri, bu vaziyette savunma için hazırlanır-
ken, 14’üncü Tümen, yollarda perişan durumdaydı. Ağır araçlar 
için bir tuzak hâline gelen çamurlu yollarda askerler, batan bir ara-
bayı hep birlikte yola çıkarıyorlar, aynı araba elli metre sonra yeni-
den batıyordu. Birliklerde düzen diye bir şey kalmamıştı. Askerler, 
kendi perişanlıklarını unutmuşlar, cephane ve yiyecek arabalarının 
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yollarda kalmaması için mücadele ediyorlardı. Hiç kimsede değil 
cebrî yürüyüş, normal yürüyüş yapacak hâl yoktu. Tek düşünceleri 
vardı; silah, cephane ve yiyecek arabalarını kazasız belasız, Yenice 
bölgesine ulaştırmak. Bu arabalar olmazsa orada savaşamayacak-
larını biliyorlardı. Savaş demek, cephane demekti, yiyecek demek-
ti. O hâlde cephane ve yiyecek taşıyan arabalarını her ne pahasına 
olursa olsun yolda bırakmayacaklardı.

Tümen komutanı emir verdi; öndeki piyade alayı, bir an önce 
savunma bölgesine ulaşacak, doğrudan ileri mevzi bölgesine gide-
cek, düşmanın ani ilerlemesine karşı tedbir alacaktı. Alayın cepha-
ne ve yiyecek arabaları daha sonra birliğine katılacaktı. Piyade alayı 
toparlandı, yanlarına acil ihtiyaçlarını karşılayacak kadar cephane 
ve yiyecek aldılar, bölük ve tabur komutanları, birliklerini kontrol 
ettiler, tekrar intikale başladılar. Artık daha düzenli ve daha süratli 
ilerleyebiliyorlardı. 

Binbir güçlükle Yenice’ye ulaşan piyade alayı, hiç durmadan on 
kilometre ilerideki, ileri mevzi bölgesine yöneldi. Daha ileride, tü-
men süvari birliği vardı. Süvari birliği, kendilerine bir gün zaman 
kazandırsa bile yeterli buluyorlardı. Bir gün de kendileri oyalarlar-
sa düşmanı, tümenin geri kalanı en azından görev yerine intikalini 
tamamlamış olurdu. Birlikler, bu telaş ve acele ile son gayretlerini 
kullanarak ileri mevzi bölgesine vardılar. Yağmur, çamur, açlık, 
susuzluk, artık önemli değildi. Düşme, kalkma, yaralanma önemli 
değildi. Tek düşünceleri vardı: bir an önce arazide tertiplenmek ve 
mevzilerini kazmaya başlamak... Alay komutanı, taburlara görev 
bölgelerini gösterdi. Tabur komutanları, taburlarını aldılar ve görev 
bölgelerine gittiler. 

İleri mevzideki piyade alayı, çamur içinde mevzilerini hazırlar-
ken, tümenin diğer birlikleri bir gün sonra savunma bölgelerine 
vardılar. Vakit kaybetmeden savunma tertibini aldılar. Gece de-
meyecek, gündüz demeyecek, “yoruldum” demeyecek, mevzi ka-
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zacaklardı. Artık her an başlayabilirdi düşman taarruzu... İlerideki 
birlikler bir, en fazla iki gün kazandırabilirlerdi kendilerine, bu 
yüzden acele etmeli, yağmur, çamur dinlemeden mevzilerini ta-
mamlamalıydılar. Bölük ve takım komutanları, askerlerle birlikte 
kazma kürek sallıyor, onlarla şakalaşıyor, gayrete getiriyorlardı. 
Bütün gece ve bütün gündüz, mevzi ve irtibat hendekleri kazdılar. 
Islak ve yumuşak toprağı kazmak kolaydı lakin kazdıkları mevzi-
lere çamur doluyordu kısa sürede. Buldukları ağaçların dallarını 
kestiler; dallardan, çalılardan, yapraklardan istifade ile ayaklarının 
altına ızgaralar yaptılar. 

Şimdi tek sorunları vardı; henüz intikalini tamamlayamayan 
cephane kağnıları, topçu taburu ve yiyecek arabaları... Onlar da ge-
lince işler yoluna girecekti Allah’ın izniyle. 

*

Aşk Uğruna

Süvari Birliği örtme görevindeki yerini aldığında, tümenin geri 
kalanları yenice bölgesine intikallerini tamamladıklarında, ha-
vanın hafif bir yağmurla gölgelendiği akşam saatlerinde, Selanik 
Limanı’na bir vapur yanaşıyordu. Fransız bandıralı yolcu gemisi-
nin kaptanı büyük bir maharetle, düdüğünü uzun uzun öttürerek 
yanaştı betondan yapılma tertemiz iskeleye, bundan sonra uzun 
bir süre bir daha bu limana gelemeyeceğini bilmeden. Güverteye 
doluşan yolcular rengârenk şemsiyelerini açmışlar, bir yandan çi-
sil çisil yağan yağmurdan korunmaya, bir yandan da kendilerini 
karşılamaya gelenleri bulmaya, el sallayıp kendini göstermeye çalı-
şıyorlardı. Gemiden halatlar atılıp iskeledeki demirden yapılma ya-
rım asırlık dev babalara sıkıca bağlanınca, siyaha boyalı uzun, dar 
merdiven aheste aheste indirildi, yolcular sıra ile inmeye başladılar 
vapurdan. Sahile ayak basanlar neşe ile kendilerini karşılamaya ge-
lenlerle göz göze geliyorlar, el sallayıp selamlaşıyorlardı sevinçle. 



Nevzat Kutlu264

Çocuklar neşe içinde oradan oraya koşuyor, anneleri elinden tuta-
rak sahip çıkmaya çalışıyorlardı yaramazlara. 

Merdivenden inen iki kişi daha vardı ki, onları karşılamaya ge-
len yoktu ne yazık ki. Hiç kimseye bildirememişlerdi geleceklerini. 
Genç kız yorgun, yanındaki nedimesi bıkkındı yaşadıklarından. Ne 
demeye gelmişlerdi buralara kadar? Ne işleri vardı savaş alanın-
da? Aslında bir haftadır yalvarıp yakarıyordu genç kızı kararından 
vazgeçirmek için. İkna edemeyince, babasına telgraf çekmiş, ancak 
İzmir önlerinde abluka uygulayan Yunan savaş gemileri yüzünden 
yetişememişti genç kızın babası Yahya Efendi. Yolculuk boyunca 
yalvarmaya devam etmişti, geldiğimiz gemi ile geri dönelim diye 
ancak dinlemiyordu genç kız. 

“Gidip Nâzım’ı bulacağım” diyordu da başka bir şey demiyor-
du. 

Unutamıyordu ona yaptığı kötülüğü. İlk görüşte âşık olduğu, 
aşkını bir türlü söyleyemediği, son bir kez görüşüp veda edemeden 
bırakıp gitmek zorunda kaldığı adamı bulmalı, ona açıklamalıydı 
başına neler geldiğini. 

“Evrak kontrolü bu tarafta efendim”
Gülnihal bir rüyadan uyanır gibi baktı görevli memura, sonra 

gösterilen tarafa doğru yürümeye başladı. Asık suratlı nedimesi 
hemen arkasından geliyor, küçük, tahta bir valiz taşıyordu elinde. 
Limanın cam pencerelerle dolu ön tarafındaki dar kapıdan geçtiler, 
geçerken kapıdaki güler yüzlü görevliye kâğıtlarını gösterdiler, içe-
riye girdiler. Geniş salon çoğunluğu yabancılardan oluşan, değişik 
kıyafetli bir sürü insan doluydu. İşlerini çabuk halledip çıkış kapı-
sından çıktılar, yan tarafta bekleyen faytonlara yöneldiler. Birkaç 
faytoncu ile görüştüler gidecekleri yere götürmesi için ancak hiç 
biri gitmek istemedi o tarafa. En sonunda biraz eski denebilecek bir 
faytonun sahibi kabul etti bin bir naz ile. Aslında fayton da onların 
gidecekleri yere gidecekti ve buraya bir müşteri bulabilmek umu-
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duyla gelmişti ancak, müşteri çıkınca biraz nazlanıp, yüklüce bir 
para koparmaya çalışıyordu. 

Gülnihal’in umurunda değildi para, pul. Bir an önce yola çık-
mak, Serez’e varmak istiyordu. Nâzım oradaydı. Gidecek, onu bu-
lacak, gerekirse onunla birlikte kalıp savaşacaktı düşmanla. Zaten 
koskoca Osmanlı, boyun eğecek değildi ya, birkaç günde haddini 
bildirirdi düşmana. Bu güvenle gidiyordu Nâzım’a, o yiğit adama, 
o koyu yeşil gözlerine bakmaya doyamadığı sevdiğine. 

Babası duyunca ne yapacaktı bakalım onun Paris’ten ayrıldı-
ğını, Serez’e geldiğini, dahası, Nâzım’la buluştuğunu öğrenince. 
Çok kızacağı belliydi ancak, şimdi yapsındı bakalım yapacaklarını. 
İzmir’de kolaydı gönderdiği mektuplarını postaneden aldırıp yır-
tıp atmak, görünmez bir el gibi Paris’te takip ettirmek. Gelsin de 
buralarda bulsundu kendisini, yoluna çıksın, kolundan tutup zorla 
vapura bindirsin, tekrar göndersin Paris’e. Aslında buralara kadar 
gelmesinde en çok babasının payı vardı, ona kızgınlığından çıkmış-
tı yola. Nâzım’la konuşmasına izin verse, mektuplarını engelleme-
se, belki de böyle sonu belli olmayan bir yolculuğa çıkmak zorunda 
kalmayacaktı.  

Babası gelince aklına daldı gitti bir an için. Paris’te daha fazla 
duramamıştı. Yemekten içmekten kesilmiş, hasta olmuş, yataklara 
düşmüştü Nâzım’ı düşündükçe. Onunla irtibat kurmaya çalışmış, 
bir türlü öğrenememişti nerede, nasıl olduğunu. İzmir’de tanıdığı 
bütün arkadaşlarına mektup göndermiş, Nâzım’ın adresini bulma-
larını istemişti. İstemişti ama o mektuplar hiçbir zaman ulaşmamış-
tı arkadaşlarına. En sonunda, savaş haberleri yayılmaya başlayın-
ca, Büyükelçiliğe gitmiş, bin bir rica ile Nâzım’ın Serez’de, Süvari 
Birliğinde görevli olduğunu öğrenmişti askeri ataşeden. Hemen o 
gün Selanik’e gelecek bir yolcu gemisinden bilet almak istemiş, dört 
gün sonrasına bilet bulabilmişti ancak.

Selanik’ten Serez’e bir buçuk günde gelebildiler faytonla. Yol 
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kötü, faytoncu acemi, at çelimsiz, hava yağışlı, nedimesi sinirliy-
di. Yol boyunca arabalarına, kağnılarına binmiş, güneye doğru göç 
eden bir sürü insan gördüler. Neden göç ettiklerini anlamadılar 
ancak mola verdikleri yerlerde faytoncu ara sıra bahsediyordu hu-
duda yakın yerlerde Bulgar çetelerinin yaptığı zulmü. Dinledikçe 
kulaklarına inanamıyordu Gülnihal ve annesinden dinlediği göç 
hikâyeleri geliyordu aklına. Nedimesi hiç konuşmadı yol boyunca. 
Gülnihal ara sıra laf atıyor, nedimesi başını öteki tarafa döndürü-
yordu. Kızıyordu Gülnihal’e, kendisini de buralara kadar sürükledi 
diye. 

“Gelme” demişti Gülnihal, “yalnız giderim” demişti ancak, ko-
lay mıydı bir genç kızı hiç bilmediği yerlere tek başına göndermek? 
Razı olmuştu kaderine artık, ne gelecekse başlarına, yanında ola-
caktı Gülnihal’in. 

Serez’e vardıklarında, Süvari Birliğinin yerini sordular faytoncu-
ya. Faytoncu biliyordu kışlanın nerede olduğunu,  onları oraya gö-
türmeye razı oldu ilave para almadan, yeterince çok almıştı zaten. 
Süvari kışlasına gittiklerinde, başıboş kalmış birkaç köpek ile kışla 
girişinde emniyet için bırakılmış birkaç redif askeri dışında hiç kim-
seyi bulamadılar. Kışla boşalmış, askerler bir yerlere gitmişlerdi. 
Kapıda bekleyen erler bilmiyorlardı nereye gittiklerini. Faytoncu 
oları tümen karargâhının bulunduğu kışlaya götürdü, kapıdaki kı-
lığı kıyafeti pek de düzgün olmayan iki redif erinden başka hiç kim-
se yoktu ortalıkta. Onlara kışlanın emniyetini sağlamaları emredil-
mişti, ne süvarilerden, ne de tümen karargâhının nereye gittiğinden 
haberleri yoktu. 

Ne yapacaklarını düşünürlerken faytoncu jandarmaya gitmeyi 
önerdi, kabul ettiler çaresiz. Jandarma kışlasında da üç beş asker 
ile bir başçavuştan başkası kalmamıştı. Başçavuşla görüşmek iste-
diler. Tamer Başçavuş elinde her zamanki not defteri ve kopya ka-
lemi olduğu halde, yavaş adımlarla yürüyerek geldi nizamiyeye. 
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İki bayanın Paris’ten kalkıp buralara kadar geldiklerini ve Nâzım 
Üsteğmeni sorduklarını öğrenince çok şaşırdı. 

“Tanırım Nâzım Üsteğmeni” dedi gururla, “Yiğit adamdır, kor-
kusuzdur, aman vermez düşmana.”

“Nerde buluruz Nâzım’ı?” diye sordu Gülnihal endişe ile. 
“Gittiler. Burada hiç kimse kalmadı zaten. Jandarma birlikleri 

bile bir yerlere gittiler düşmanla çatışmaya.”
“Nâzım’lar nereye gittiler? Yakın mı buraya?”
“Yakın sayılır. Selanik tarafına gittiler üç, dört gün önce. Sadece 

süvariler değil, bütün tümen gitti oraya. Orada ne görev verildi ise, 
o görev bitmeden dönmezler artık.”

Gülnihal umutsuzca olduğu yere çökerken, nedimesini karaba-
sanlar bastı tekrar. Oflayıp pufluyordu hiç ara vermeden. Yapacak 
bir şey yoktu, geri dönmeleri lazımdı ancak, faytoncu kabul etmedi, 
hiçbir faytoncu razı olmadı onları tekrar Selanik’e gitmeye. Tamer 
Başçavuş araya girdi, yine de hiç kimse kabul etmedi o tarafa gitme-
yi. Yunanlıların var güçleri ile saldırdıklarını duymuşlardı Osmanlı 
kuvvetlerine. Yollar göç kafileleri ile doluydu. Yollar güvenli değil-
di, canlarını sokakta bulmamışlardı.  

Otellerin tamamı kuzeydeki kasabalardan göçüp gelen insanlar-
la doluydu hınca hınç. Yer bulamadılar. İki gün, iki gece bir otelin 
lobisinde uyudular korkarak, yeniden geri dönmek için çareler ara-
dılar. Bütün uğraşları sonuçsuz kalıp, düşman Serez önlerine gel-
diğinde, her yer yaralı askerle dolduğunda, Serez Redif Tümeni’ne 
katılıp gönüllü hemşire olmaya karar verdi Gülnihal. En azından 
yapabileceği bir şeyi yapmak, memlekete faydalı olmak istiyordu 
bir şekilde. Dünya kadar ilk yardım dersleri almışlardı üç yıl bo-
yunca. Nedimesi yeniden bayılacak hale geldi ancak elden bir şey 
gelmezdi artık. O da hemşire olacaktı mecburen. 

*
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Düşman Keşif Kolu

Süvariler, iki gün boyunca ovayı ve karşılarındaki sırtları ara-
lıksız gözetlediler. Hiçbir hareket yoktu karşıda. Bu arada, kendi 
aralarında koordineleri tamamladılar, hazırlıklarını yaptılar, hatta 
kendi rahatları ve yağmurdan korunmaları için bazı tedbirler bile 
aldılar. Üçüncü gün, akşam olmak üzere iken, öndeki gözcülerden 
biri koşarak, Akif Yüzbaşının yanına geldi; “Komutanım, karşıda 
bir hareket var.” diye karşı sırtları gösterdi. 

Akif Yüzbaşı, makaslı dürbünün başına geçti, ovaya baktı; sekiz, 
on kilometre ilerideki küçük sırtlardan, ileriye doğru gelen süvari-
ler vardı. Akif Yüzbaşı, işaretle diğer takımlara haber verdi. Onlar 
da gelenleri görmüşler, yerlerini almışlar, beklemeye başlamışlardı. 
Yan taraftaki İrfan Üsteğmenin takımı da görmüştü gelenleri. 

Nâzım Üsteğmenin takımında hiçbir hareket, telaş ve koşuştur-
ma yoktu. Diğer taraflarda ise koşanlar, mevzi alanlar, haber getirip 
götürenler, hemen görülüyordu. Bu koşuşturmalar, gidip gelmeler, 
düşman tarafından da görülüyordu. Düşman, iki gün boyunca, 
süvarilerin bulunduğu sırtları gözetlemiş, sırtlarda iki süvari bölü-
ğünden biraz fazla kuvvet oluğuna kanaat getirmişti. Osmanlı sü-
vari birliklerinin mevcudunun az olduğunu biliyorlardı. Hem bu 
kuvveti imha ederler hem de ertesi gün için iyi bir çıkış arazisi ele 
geçirirlerdi. 

Düşmanın üç bölük kadar süvarisi; doğrudan İrfan ve Tufan 
Üsteğmen ile Yüksel Teğmenin bulunduğu sırtlara yöneldiler. 
İlerledikçe açıldılar. Sırta beş, altı yüz metre kalınca, atlarının üze-
rinden ateşe başladılar. Karşılık veren olmayınca, biraz daha ilerle-
diler, tekrar ateş ettiler. Bu sefer İrfan Üsteğmenin takımından ateş 
edenler oldu. Düşman biraz daha yaklaşınca, Nâzım Üsteğmenin 
takımı hariç, bütün süvariler ateş etmeye başladılar. Böylece düş-
man, karşısındaki kuvvetin yeri ve kuvveti hakkında daha iyi fikir 
sahibi oldu. 
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Nâzım Üsteğmenin takımı, hiçbir görüntü vermiyor, ateş etmi-
yor, bodur çalıların arasına gizlenmiş, gözetlemekle yetiniyordu. 
Çatışma başladıktan yarım saat sonra, karşı sırtların en kuzeyinden, 
başka bir süvari kolu çıktı ortaya. Bu kol; uzun süre gözetledikleri, 
hiçbir hareket ve ışık göremedikleri için boş olduğuna kanaat getir-
dikleri Nâzım Üsteğmenin bulunduğu yüksek tepenin en kuzeyine 
doğru at sürmeye başladı süratle. 

Düşman süvarisi, Nâzım Üsteğmenin bulunduğu tepenin ku-
zeyinden dolaşacak şekilde ilerliyorlardı. Nâzım, Hilmi Başçavuşa 
haber gönderdi. Hilmi Başçavuş, bulunduğu bölgede, bir onba-
şı komutasında beş kişilik grup bıraktı, diğer askerleri topladı. 
Görünmeden sırtın arka yüzüne kaydılar, atlarına atladılar, kısa sü-
rede Nâzım Üsteğmenin bulunduğu tepeye ulaştılar. Atlarını, sırtın 
hemen gerisinde çalılık ve kayalık bir bölgeye bağladılar.

Nâzım, düşmanı uzun süre gözetledikten sonra, askerleri topla-
dı, tepenin kuzey ucuna götürdü. Orada yola paralel olarak, çalıla-
rın arkasına, ağaç diplerine, kaya arkalarına yerleştirdi, iyice gizlen-
melerini sağladı. 

Akif Yüzbaşı, düşman süvari kolunun, Nâzım Üsteğmenin bu-
lunduğu tepeye doğru yaklaştığını gördü. Üsteğmene haber ver-
mek istedi ancak ondan ne bir hareket ne bir işaret ne de bir ha-
ber vardı. Telaşlanmaya başladı. Mustafa Başçavuşa, bir manga-
sını süratle toplamasını ve at başı yaptırmasını söyledi. Mustafa 
Başçavuşun işareti ile bir manga asker, koşarak geriye doğru ka-
yarken, Akif Yüzbaşı da askerlere katıldı. Hep birlikte at bindiler. 
Nâzım Üsteğmeni uyarmalı, gelen süvari kolunu durdurmalıydı 
yoksa daha savaş başlamadan burada esir olacaklardı. Nâzım’ın, 
düşman süvari kolunu görmemiş olması mümkün değildi. O hâlde 
neden hiçbir şey yapmıyordu? 

Nâzım, Hilmi Başçavuşa, sırta paralel olarak mevzi almalarını 
işaret etti. Hilmi Başçavuş eliyle, “tamam“ işareti yaptı. Askerlerini, 
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daha önce mevzilenen askerlerin hizasında, önlerindeki yolu kont-
rol edecek şekilde, yoldan kırk, elli metre içeriye, çalıların arasına 
yerleştirdi, iyice gizlenmelerini sağladı. Kendisine de bir yer buldu. 
Eline silahını aldı, kontrol etti ve beklemeye başladı. 

Çok değil; on beş, yirmi dakika sonra, önlerindeki daracık yoldan 
üçerli kolda düşman süvarileri geçmeye başladı. Süvariler sabırla 
beklediler... Beklediler, beklediler... Tetiği tutan parmakları terledi, 
vücutları karıncalandı, alınlarında terler birikti... Çalılar arasından 
hedeflerini seçtiler, nişanlarını aldılar, emir beklediler... 

Bu sırada düşman süvarisi, dörtnala kendilerine doğru gelen 
Akif Yüzbaşı ile yanındaki on süvariyi gördü. Önce bir telaş yaşadı-
lar, görüldüklerini anlayıp dağılmaya çalıştılar. Tam bu karmaşa ve 
ortaya yığılma anında Nâzım Üsteğmenin komutu duyuldu: 

”Ateeeeş!”
Bu ürkütücü ses, düşman süvarilerini iliklerine kadar titretti, 

otuz silah aynı anda patlarken. Otuz kadar düşman süvarisi, yedik-
leri mermilerle yere düştüler, atlar ürktü, kaçışmaya başladı, kar-
maşa daha da büyüdü. Silahlar ikinci, üçüncü kez ateşlendi, düş-
man askerleri, atlarından düştüler, sürüklendiler, başlarını taşlara 
çarptılar. Kendini toparlayanlar, çalılıklar içinde dağılmaya, kimisi 
ileriye, kimisi geriye, kimisi ateş edenlere doğru koşmaya başla-
dıklarında silahlar, tekrar patladı... Kılıçlarını çekip, göremedikleri 
Osmanlı askerlerine hücuma kalkan düşman süvarileri, birer ikişer 
vuruldular, çalılar arasına düşüp oralarda kıvrılıp kaldılar. En arka-
dan gelen ve karmaşaya düşmemiş olan yirmi, otuz kadar düşman 
süvarisi, geriye dönüp, selameti kaçmakta buldular. 

İşleri çabuk ve kolay bitti. Yüzden fazla düşman süvarisini saf 
dışı bırakmışlardı. Akif Yüzbaşı ile yanındakiler durmadılar, kaçan 
düşman süvarilerinin peşinden gittiler. Nâzım, Hilmi Başçavuşa 
baktı, atların getirilmesini istedi. Hilmi Başçavuş, on beş, yirmi 
asker koşturdu atların yanına. Her biri ikişer, üçer atı yularından 
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tutarak, Nâzım Üsteğmen ile Hilmi Başçavuşun bulunduğu yere 
getirdiler. Hep birlikte atlarına atladılar, Akif Yüzbaşı da kaçmaya 
çalışan düşman süvarisinin peşinden gidiyordu. Nâzım’la yanın-
daki otuz süvari, yön değiştirdiler ve Yüksel Teğmenin takımına 
hücum eden düşmana saldırdılar.

İrfan ve Tufan Üsteğmenler, bir saat kadar direnmeyi, hava ka-
rarınca teması kesip geri çekilmeyi planlıyordu. Bu arada İsmail 
Yüzbaşı, ne yapması gerektiğini düşünüyordu, çadırında. Çatışma 
başlamış, düşman piyade gibi hücuma kalkmıştı. Bir an önce tema-
sı kesip geri çekilmesi lazımdı ancak bir türlü karar veremiyordu. 
Hava aydınlık iken teması kesmeye kalksa bu, kendileri için bir 
felaket olabilirdi. Zaman geçiyor, çatışmalar şiddetleniyor, İsmail 
Yüzbaşı, tırnaklarını yemeye devam ediyordu, çadırında dört dola-
narak. En sonunda karar verdi, hemen atlı habercileri yola çıkardı; 
takımlar derhâl muharebeyi kesecek ve geri çekileceklerdi. Atlı ha-
berciler yola çıkığında, çatışma başlayalı nerdeyse bir saat olmuştu.

Düşman süvari tabur komutanı, kuzeyden kuşatmanın başarılı 
olmadığını anlayınca toparlanmaya, çatışmadan sıyrılmaya çalışı-
yordu. İsmail Yüzbaşının habercileri geldiler, takım komutanlarına 
emri ilettiler. İrfan ve Tufan Üsteğmenler, başka zaman olsa hiç dü-
şünmez, İsmail Yüzbaşının emrine itaat ederlerdi. Şimdi ise durum 
farklıydı. Takımlarını toplayıp hücuma katılmaları lazımdı. 

Akif Yüzbaşı, düşman süvarisini takip etmeyi bırakıp geri dön-
düğünde, Nâzım Üsteğmenin, bütün takımı ile düşmana yandan 
hücum ettiğini gördü. Tereddüt etmeden o tarafa yöneldi, yanın-
daki süvarilerle birlikte. Bu fırsat her zaman ele geçmez, ele geçince 
de heba edilemezdi. Hızla, geride bıraktıkları atlarına doğru kaç-
maya çalışan düşman süvarilerinin arasına daldılar. Bu esnada Akif 
Yüzbaşının sesi duyuldu:

“Yettim aslanlarım! Vurun! Gün bugündür!”
Askerler, Akif Yüzbaşıyı aralarında görünce daha büyük bir 
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şevkle kılıç sallamaya başladılar. Düşman arasına öyle bir daldılar 
ki düşman askerleri bir an önce kaçabilmek için var gücüyle geri-
ye doğru koşuyorlardı. Süvariler, yetiştikleri düşman askerine kılıç 
sallıyor, daha o düşmeden başka birine yöneliyorlardı. 

Bağrışmalar, naralar, çığlıklar arasında, düşman süvari kolu, 
kısa sürede imha edildi. Atlarına ulaşabilen yirmi, otuz kişi, kaç-
mayı başardılar. Kaçanları bir süre takip ettiler, üç beş kişiyi daha 
hakladılar ancak, yine de kaçabilenler oldu. Artık etraflarına bakma 
zamanıydı. 

Nâzım, askerlerine, düşman ölülerinin kontrol edilmesini emret-
ti. Askerler, yerde yatan düşman ölülerini teker teker yoklamaya 
başladılar. Nâzım, Akif Yüzbaşının yanına sürdü atını, selam ver-
di. Akif Yüzbaşı terlemişti, nefes nefeseydi ancak yüzü gülüyordu. 
Nâzım’a baktı:

“Yukarıda… Senden bir hareket… Göremeyince… Telaşlandım… 
Sana yardıma koştum…” Konuşurken ara sıra nefesleniyordu Akif 
Yüzbaşı.

“Komutanım, durum çabuk gelişti. Size flama ile haber vermeye 
çalıştım ama sizin dikkatiniz düşman tarafındaydı.” 

“Neyse, kısa zamanda iyi iş çıkardık… Bu, düşmanla ilk karşı-
laşmamız… Bundan ders çıkaracaklardır… Bir sonraki karşılaşma, 
bu kadar kolay olmayabilir.” 

“Haklısınız komutanım. Bir sonraki karşılaşma, onlar için çok 
daha zor olacak.” 

Akif Yüzbaşı, bu genç subayın kendine olan güvenine bir kere 
daha hayran oldu, şu kısacık çatışma sonunda. Çok çabuk plan ya-
pıyor, planı süratle uyguluyor, baskını her zaman ön planda tutu-
yordu. Bir süvari bölüğünün tamamına yakınını on dakika içinde 
imha etmişti, baskın sağlayarak. Aynı kararlılığı, düşmana yandan 
taarruz ederek de göstermişti. Tehlikeleri göze alıyor, hızlı hareket 
ediyor ve başarılı oluyordu. 
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“Bu çocuk, ileride çok iyi bir süvari komutanı olacak, Allah’ın 
izni ile.” diye düşündü.

Bu sırada tanıdık bir ses duydu Nâzım, kim olduğunu çıkarama-
dı bir anda.

“Kardeşim, ara sıra etrafına baksana. Beş dakikadır seninle göz 
göze gelmeye çalışıyoruz şurada.” 

Nâzım, bu sesi çok iyi tanıyordu. Etrafına bakındı, Tufan 
Üsteğmeni görünce çok sevindi. Her ikisi de atlarından indiler bir 
hamlede. Birbirlerine sarıldılar. 

 Nâzım, Tufan Üsteğmeni Akif Yüzbaşıya tanıttı. İrfan Üsteğmen 
de geldi yanlarına, onunla da kucaklaştılar, sarıldılar. 

Bu arada Hilmi Başçavuş, düşman askerlerinin kılıçlarını, silah-
larını, mermilerini toplatmış, yakalayabildikleri atlara yükletmişti. 
Nâzım, Hilmi Başçavuşa döndü:

“Emir komuta sende. Ben biraz buradayım.” 
“Başüstüne komutanım”. 
Hilmi Başçavuş, askerleri topladı, atlarına bindiler, geldikleri 

yoldan geri döndüler. Bu gece düşmandan ele geçen silahlar, cep-
hane ve atlardan fazla olanlar, gerideki birliklere gönderilmeliydi. 
Bu silah ve cephane ile atlar, gerideki birliklerin çok işine yaraya-
caktı. Ayrıca düşmandan ele geçirdikleri iki makineli tüfek vardı 
ki çok makbule geçeceği kesindi. Tepeye çıkar çıkmaz, makineli 
tüfeğin birini kurdurdu, diğerini Yüksel Teğmene gönderdi. Sonra 
Rasim Çavuşu çağırdı. Birlikte söküp taktılar, doldurup boşalttılar, 
nişan almayı, tetik düşürmeyi öğrendiler.

*
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Aynı Gece Yunan Ordu Karargâhı

Yunan ordusu, hazırlıklarını tamamladı. 1 Kasım sabahı, Osmanlı 
mevzilerine taarruz edeceklerdi. Bütün hazırlıklar buna göre yapı-
lacaktı. Aldıkları istihbarata göre, Osmanlı 8’inci Kolordu’su, kuv-
vet çoğunluğu Yenice Gölü güneyinde olmak üzere tertipleniyordu. 
O hâlde kendileri sıklet merkezi ile göl kuzeyindeki geniş araziden 
taarruz eder, Osmanlı kolordusunu kuzeyden kuşatır, imha eder-
lerdi. Planlarını yaptılar, emirlerini verdiler. 

Yunan Ordu Komutanı Korgeneral Panagiotis Danglis, gönder-
dikleri keşif taburunun tamamına yakınının imha edildiğini öğre-
nince çok sinirlendi. Tümen komutanına açtı ağzını, yumdu gözü-
nü. Bu nasıl istihbarattı, bu nasıl keşifti, keşif taburu nasıl imha olur-
du? Bu aptal süvariler, asıl muharebe hattına mı taarruz etmişlerdi? 
Düşmanın asıl muharebe hattı Yenice bölgesinde değil miydi? 

Ordu komutanı bağırıyor, çağırıyor, sorular soruyor, sorula-
rına cevap alamıyordu. Ordu kurmay heyeti şaşırıp kalmışlardı. 
Karşılarında örtme kuvveti varsa, hiçbir örtme kuvveti, böylesine 
bir çatışmaya girmezdi. Asıl muharebe hattına çattılar ise, düşman 
neden herhangi bir emniyet kuvveti çıkarmamıştı? 

Ordu komutanı, gözlerini kapadı. Ordusu yenilirse, üç gün için-
de Atina’da meydanda idam edilirdi, bir vatan haini gibi. Oysaki bu-
güne kadar şansları yaver gitmiş, Osmanlı kolordusunu, Kırkgeçit 
bölgesinden geri atmışlardı. Yanlış bir istihbarat, ordunun mahvına 
sebep olabilirdi. O hâlde, hemen bu gece, daha güçlü bir keşif kolu 
çıkarılmalı, daha kesin bilgiler elde edilmeliydi. 

“Bana süvari tugay komutanını çağırın. Hemen!” diye emir ver-
di. 

Kurmay heyeti koşuşturdu, telgrafla komutan bulundu, acele 
ordu karargâhına gelmesi istendi. Yarım saat içinde komutan, ordu 
karargâhına gelmiş, ordu komutanının karşısında dikiliyordu. 

“Sayın general,” dedi ordu komutanı, “bu gece tugayınla ileri 
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harekâta başlamanı ve yaşanan şu rezaleti açıklığa kavuşturmanı 
istiyorum. Düşmanın asıl muharebe hattı neresidir? Bizim süvari 
taburunu imha eden kuvvet nedir? Acele ediniz!”

“Başüstüne sayın komutanım.” 
Süvari tugay komutanı, selam verip çıktı, birliğinin başına gitti. 

Ordu komutanı, başka hiçbir şey söylemeden dinlenmeye çekildi, 
kurmay heyeti rahatladı. 

Süvari tugay komutanı, daha tugayına dönmeden bir haberci 
gönderdi. Birlikler derhâl ileri harekâta başlayacak şekilde hazırlık 
yapacaklardı. Emri alan süvari alay komutanları, birlik komutanla-
rını çağırdılar, şifahi emri tebliğ ettiler. Hazırlıkların bir saat içinde 
bitirilmesini, ileri harekâta başlanacağını söylediler. Birliklerde bir 
hareket, bir koşuşturma başladı; çadırlar söküldü, malzemeler top-
landı, atlar bir araya getirildi. 

Tugay komutanı geldiğinde, alay komutanları ile kurmay heye-
tini karşısında buldu. Tugay komutanı, ordu komutanından aldığı 
emri tekrar etti, bir saat içinde hareket edilmesini emretti. 

Alay komutanları, birliklerinin başına döndüler, hazırlıklar ta-
mamlandı. Saat akşam on buçuk olduğunda iki süvari alayı, iki ayrı 
istikametten, aynı anda yola çıktılar. Hava karanlıktı, birkaç gündür 
hafif hafif yağan yağmur, yolları berbat etmişti. Atlar, çamur yol-
da bata çıka ilerliyorlar, kaymamak için dikkatli davranıyorlardı. 
Karanlık nedeniyle, yol ve arazi görünmüyordu. Bu nedenle her sü-
vari bölüğünün başına ve sonuna, fener taşıyan birer atlı koydular. 

*
Rasim Çavuş, ele geçirilen mermilerden, iki yüz elli mermilik on 

beş şerit mermi yaptırmıştı bu vakte kadar. Her üç beş mermide 
bir, izli fişek takıyorlardı. Böylece, gece nereye ateş ettiklerini daha 
kolay görebileceklerdi. 

Rasim Çavuş, makineli tüfeği, gözetleme yaptıkları yere, bütün 
ovayı görecek şekilde mevzilendirdi. Düşman, yaklaşık iki kilomet-
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reden ateş altına alınabilirdi. Nâzım, makineli tüfeğin mevzilendi-
rilmesinden sonra, gece ateş etmek için nişan çubukları dikilmesini, 
gerekiyorsa tanzim atışı yapılmasını emretti. 

Akif Yüzbaşı, yaşanan olayları detayları ile anlatan bir rapor 
hazırladı. Düşmandan toplanan silah, mermi ve kılıçlar ile di-
ğer malzemeler, birlik karargâhının atlı arabasına yüklendi. Akif 
Yüzbaşı, raporu kapalı bir zarf içinde, Besim Başçavuşa teslim etti, 
Tümen karargâhına götürmesini, Kurmay Başkanı’na veya Seçkin 
Yüzbaşıya teslim etmesini söyledi. Besim Başçavuş ile birlik karar-
gâhı, yanlarında silah ve cephane yüklü arabalar ve düşmandan ele 
geçirilen atlar olduğu hâlde Yenice köyüne doğru yola çıktı, hava 
iyice karardığında. 

İrfan ve Tufan Üsteğmenler, İsmail Yüzbaşının karşısında kıvra-
nıp duruyorlardı. İsmail Yüzbaşı, neredeyse ağzından köpükler sa-
çıyordu sinirden. Konuştukça göbeği bir iniyor, bir kalkıyordu. Bu 
iki üsteğmen, kim oluyordu da emrini dinlemiyorlardı? Nasıl olur 
da emrini aldıkları hâlde muharebeyi kesip geri çekilmezlerdi? Bu 
üsteğmenler, taktik kurallarını hiç mi bilmiyorlardı? Onlara, örtme 
görevinde düşmanla ateş muharebesine girilmeyeceğini öğretme-
mişler miydi? Emir aldıkları hâlde geri çekilmemek ne demekti? Bu 
ne disiplinsizlikti? Tufan Üsteğmen, her zamanki gibi daha fazla 
sabredemedi.

“Komutanım, düşman çekilmeye başlayınca büyük bir fırsat 
doğdu. Bu fırsatı kaçırmak istemedik.” 

“Üsteğmenim, burada komutan benim. Emirleri ben veririm.”
“Komutanım, haklısınız ama gördüğünüz gibi bir tabura yakın 

düşman süvarisi imha edildi. Bakın, bu başarı tümen komutanımı-
zı ne kadar memnun edecek. Belki sizin binbaşılığınız bile kısa za-
manda gelir.” 

Tufan Üsteğmen, İsmail Yüzbaşının bam teline basmıştı bilerek. 
Tam zamanında söylemişti bu sözü. İsmail Yüzbaşı, “binbaşı” lafı-
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nı duyunca sustu. Şüpheyle genç üsteğmenlere baktı. Genç üsteğ-
menler, ciddiyetlerini bozmadılar. İrfan Üsteğmen de başıyla tasdik 
eder gibi hareketler yapıyordu. Bir anda tüm öfkesini unuttu İsmail 
Yüzbaşı. Kendi devre arkadaşları binbaşı olalı, bir yıldan fazla ol-
muştu. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliydi. 

“Pekâlâ,” dedi, sesi artık tehditkâr değildi, “şimdi bir rapor ha-
zırlayacaksınız. Benden, başarılı sevk ve idaremden özellikle bahse-
deceksiniz.” diye devam etti. 

İki üsteğmen, İsmail Yüzbaşının başka bir şey söylemesine fırsat 
vermeden;

“Başüstüne komutanım.” dediler, selam verip, aceleyle çadırdan 
çıktılar. Atlarının yanına geldiklerinde İrfan Üsteğmen; “Aldık mı 
başımıza belayı?” diye sordu. Sesinde belirgin bir alay ifadesi vardı. 
Başını yana sallıyor, gülümsüyordu.

“Aldık abicim, aldık. Ne yapayım, başka türlü susmayacaktı 
İsmail Yüzbaşı.”

“İyi, İsmail Yüzbaşıyı susturduğun gibi raporu da hazırla şimdi. 
Başarılı sevk ve idaresinden söz etmeyi unutma.”

“Tamam, lan, tamam... Git başımdan.” 
“Mızmızlanma da git raporunu hazırla. Raporda benim adım da 

geçer inşallah. Belki ben de yüzbaşı olurum bu arada.” 

*

İlk Çatışmalar

Düşman süvari alayları, tanımadıkları bir arazide, çamurlu yol-
larda bata çıka, bir fener ışığının aydınlattığı kadarı ile yönlerini 
muhafaza etmeye çalışıyorlardı. Vakit gece yarısı olmuş, istedikleri 
hatta varamamışlardı daha. Ortalık zifirî karanlıktı ve her an kar ya-
ğacakmış gibi soğuk bir hava ve bıçak gibi keskin bir rüzgâr vardı. 

Osmanlı askerleri neredeydi, kuvvetleri neydi, ne kadar yaklaş-
mışlardı; bilmiyorlardı. Sözde baskın yapmaya çıkmışlardı ancak, 
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baskına uğramamak için dua ediyorlardı gizliden gizliye. 
Önlerindeki araziyi göremiyorlardı, süvari taburunun çatışma-

ya girdiği yer nerede kalmıştı, onu da bilmiyorlardı. Bildikleri tek 
şey, bir sırtlar hattının olduğu, düşmanın bu sırtlarda tertiplendiği 
idi. Ancak ne kadar yol almışlardı, o sırtlar hattı ne kadar daha ile-
rideydi, hiçbir fikirleri yoktu. Rüzgârdan korunmak için başlarını 
öne eğmişler, bir kör dövüşüne doğru yol alıyorlardı, kaderlerine 
razı olmuşçasına. 

Cephenin diğer tarafında, 14’üncü Süvari Birliği’nin bulundu-
ğu sırtlarda, Akif Yüzbaşı da araziyi gözetliyordu, bütün subaylar 
gibi. Bir çalının dibine oturmuş, makaslı dürbünü kurmuş, uzaklara 
bakıyordu. Uzaktan, çok uzaktan tek bir ışık gördü, dürbün içinde. 
Dikkatle baktı, beş dakika kadar aralıksız gözetledi. Işık bir iken iki 
oldu, sonra dört, sonra artmaya devam etti... İki ayrı istikametten 
birerli kolda ilerleyen iki kol vardı... Telaş etmeden, on dakika daha 
gözetledi karanlık ovayı. Yanılmıyordu; iki ayrı istikamette, iki ayrı 
süvari kolu yaklaşıyordu, kendilerine doğru. Soldaki kol, yaklaşık 
sekiz on kilometre kadar sol taraflarından ilerliyordu. Muhtemelen 
diğer süvari birliğinin sorumluluk sahasında kalacaklardı. Emir 
erine döndü; “Bana, takımların habercilerini çağır.” dedi sakin bir 
sesle. 

Nâzım ile Yüksel’in de gördüklerine emindi ışıkları ancak teyit 
etmesinde fayda vardı. Emir eri fırladı gitti, üç dört dakika sonra 
üç haberci ile birlikte döndü. Akif Yüzbaşı, her birine, dürbünden 
bakmalarını söyledi. Üç haberci de dürbünden baktılar sıra ile ve 
yaklaşan ışıklı kolları gördüler. 

“Gördüğünüz gibi, iki ayrı yoldan, iki kol geliyor. Muhtemelen 
her biri birer süvari taburudur. Soldaki kol, bizim bölgemizin dışın-
da. Şimdi gidin, takım komutanlarınıza haber verin, gördüklerinizi 
anlatın. Hazırlıklı olsunlar. Yüksel Teğmen, yandaki komşu takıma 
haber versin.”
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Haberciler selam verdiler, koşarak tepenin arkasındaki atlarının 
yanına geldiler. At bindiler, dörtnala takımlarına doğru at sürdüler, 
aldıkları emri, takım komutanlarına ilettiler. 

Makineli tüfeğin yanına geldi Nâzım, karanlıkta sakin adımlar-
la. Rasim Çavuş, makineli tüfeğin başında, gündüzden çaktığı ni-
şan çubuğuna nişan alıyordu. Arazide bin beş yüz metre, bin iki 
yüz metre, bin metre, yedi yüz elli metre gibi mesafelere tekabül 
eden nişan çubukları çakmışlardı. Nişangâhı, bin metre çubuğunun 
üst tarafına getirdiğinde namlu, bin metreyi gösteriyordu.

Nâzım; nişangâhın bin metreye ayarlanmasını söyledi. Rasim 
Çavuş, denileni yaptı. İlk ışık bin metreye geldiğinde, Nâzım 
Üsteğmene haber verecek, emirle ateş edecekti. Akif Yüzbaşı, böyle 
emir vermişti. Rasim Çavuş; “Komutanım, ilk ışık bin beş yüz met-
rede.” dedi kısık bir sesle. 

Nâzım ses etmedi, dürbünü eline aldı, araziyi gözetlemeye baş-
ladı. On beş dakika sonra Rasim Çavuş, “Mesafe bin.” dedi. Nâzım 
gülümsedi, artık zamanı gelmişti. Rasim Çavuşun omzuna dokun-
du:

“Rasim Çavuş, göster bakalım marifetini.” 
Rasim Çavuşun esmer yüzüne bir gülümseme yayıldı. Tetiğe 

hafifçe dokundu, dört beş mermi fırladı gitti bir anda. İzli mermi-
lerden, nereye ateş ettiklerini gördüler. Rasim Çavuş, mermilerin 
gidiş şekline göre nişanını düzeltti. İzli mermi, karşıdaki ışıkların 
olduğu yere gelince, arka arkaya basmaya başladı tetiğe. Aynı anda 
Yüksel Teğmendeki makineli tüfek de birkaç mermi attı, mesafeyi 
tutturunca, onlar da bastılar tetiğe, makineli tüfekler ateş kusmaya 
başladılar. Karşıdaki ışıklar sağa sola dağılmaya, bir görünüp bir 
kaybolmaya başladılar. Onlar dağıldıkça, makineli tüfekler de sağa 
sola dönüyor, basıyorlardı tetiğe. Hedefi görmüyorlardı ancak, gece 
karanlığında karşılardan bağrışmalar duyuluyordu. Akif Yüzbaşı, 
dürbünle araziyi gözetliyor, hedef tarif ediyor; Yüksel Teğmen, ma-
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kineli tüfeği o tarafa döndürüyordu.
Onlar hiçbir şey görmüyorlardı ancak, düşman süvari alayını 

kargaşa, telaş ve korku sarmıştı. Balçık hâlindeki ovada; vurulan, 
ürken, kişneyen, sağa sola kaçışan atlar, atından düşmemek için 
çabalayan süvariler, can pazarı yaşıyorlardı âdeta. Atlar kaçıştıkça 
daha fazla batıyor, düşüyor, binicilerini üzerlerinden atıyor, başı-
boş kalınca da sağa sola koşturuyorlardı. Atların bir kısmı vuruldu, 
yaralandı, bir kısmı düştü, ayakları kırıldı. Süvarilerden de yarala-
nanlar, attan düşerek kolunu bacağını kıranlar oldu. 

Makineli tüfek ateşinden kaçınmak için, ellerindeki fenerleri at-
mışlardı. Önlerini görmüyorlar, nereye bastıklarını, nereye gittikle-
rini bilmiyorlar, yaralananlara yardım edemiyorlardı. Kendilerini 
toparlayabilenler, geniş arazide dağılarak, çamurlar içine tam siper 
yaparak, makineli tüfek ateşinden korunmaya çalışıyorlardı ancak, 
makineli tüfeklerin hangi saniye nereye ateş edecekleri belli olmu-
yordu. Sağa sola koşuştururken karanlıkta birbirleriyle çarpışanlar, 
atıyla birlikte kayıp düşenler, atın kontrolünü kaybedenler, yıkılan 
atın altında kalanlar çoktu. 

Düşman süvari alayının emrine verilmiş dört toplu batarya var-
dı. Batarya, kısa süre içinde mevzi alabiliyor, çabuk mevzi değiş-
tirebiliyordu. Alay komutanı, topçu bataryasına; mevzi alıp karşı 
sırtları ateş altına almasını emretti. Ancak topçular da çamurla mü-
cadele ediyorlardı. Her ne kadar topları hafif olsa da çamurlu yolda 
ilerlemek kolay değildi. Topçu bataryasının çamurlu yolda mevzi 
alması, hazırlıklarını tamamlaması, namluya mermi sürmesi bir 
saati buldu. Bu bir saat içinde süvari alayı, kendi makineli tüfekle-
rini kurdu, karşı sırtları ateş altına almaya başladı ancak çamurlu 
arazide istikrarlı atış yapamıyor, makineli tüfekler sürekli kayıyor, 
ayakları çamura gömülüyordu. 

Düşman topçusu mevzilenmesini tamamladı, hedef olarak kar-
şı sırt üzerinde karaltı hâlinde görülen bir ağacı seçtiler. İlk mer-
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mi atıldığında Nâzım Üsteğmen, topun namlu ağız alevini gördü. 
Yanında Hilmi Başçavuş vardı. O da görmüştü topun yerini. Bu 
arada top mermisi, havayı yara yara geldi, makineli tüfeğin bulun-
duğu sırtın arka tarafına düştü ve gürültüyle patladı. 

Makineli tüfeğin başına Hilmi Başçavuş geçti. Düşman topçuları, 
yerlerini bulamadan maharetini göstermeliydi. Önce namluya biraz 
su döktürdü, soğuması için birkaç dakika beklediler. Sonra nişan 
aldı, yavaşça tetiğe dokundu. Her tetiğe bastığında üç dört mermi 
çıkıyordu namludan. Düşman topçusunun bulunduğunu tahmin 
ettiği yerleri hallaç pamuğu gibi attı Hilmi Başçavuş. Ara sıra ateşi 
kesiyor, hedef bölgesine bakıyor, biraz dinleniyor, namlunun soğu-
ması için biraz bekliyor, sonra tekrar başlıyordu. Karşıda nasıl bir 
can pazarı yaşandığından habersiz, araziyi karış karış taradı... 

Makineli tüfek mermileri, topçu mevzilerini yakalayınca mermi-
ler, çelik namlulara ya da zırhlara çarparak yön değiştiriyor, sağda 
solda duran atlar ve askerlere zarar veriyordu. Bu nedenle topçu er-
leri, topların bulunduğu yeri terk ettiler. Kendilerini, yol dışındaki 
çukur yerlere attılar, mermilerden korunmak için. Yüksel Teğmen 
de topun namlu ağız alevini görmüş, makineli tüfeği o tarafa çevir-
miş, basıyordu tetiğe arka arkaya. 

Bu arada, diğer istikametten ilerleyen düşman süvari alayı, ma-
kineli tüfek sesini duyunca durdu, kendilerine de ateş açılması 
tehlikesine karşı, fenerleri söndürüp arazide dağıldılar. Yol dışına 
çıkınca atlardan batanlar, kayanlar, ürkenler, binicisini üzerinden 
atanlar oldu. Yaklaşık yarım saat kadar dağınık vaziyette bekledi-
ler. Ateşe maruz kalan alaya haberci gönderip, ne olduğunu öğ-
renmek istediler. Haberciler, iki saat sonra ancak geri dönebildiler. 
Tekrar yol üzerinde toplanıp dikkatli bir şekilde ilerlemeye başladı-
lar. Çok yavaş ilerliyorlardı. Zaten yol çok kötüydü, önlerini göre-
miyorlardı. Bir de öteki alaydan fazla ilerleyip, düşmana tek başına 
yem olma korkusu vardı içlerinde. 
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*

Balkanlar Yanıyor 

Harp başlayalı daha on gün kadar olmuştu ancak, tüm cephe-
lerde tam bir felaket zinciri yaşanıyor, askerlerin çekilmek zorunda 
kaldığı yerlerde halk, akıl almaz bir zulme uğruyordu. Deyim ye-
rindeyse, Balkanlar’a ateş düşmüştü âdeta ve bu ateş, düştüğü her 
yeri bir yangın yerine çevirmişti.

Vardar ordusu, daha harbin ilk günlerinde, 22 Ekim’de Sırplarla 
yaptığı Kumanova Muharebesi’ni kaybetti. Sırplar hududa yakın 
köy ve kasabaları işgal ettiler. Vardar ordusu, Pirlepe sırtlarında, 
savunma için tertiplenmeye başladı. 

Karadağ ordusu, Osmanlı sınır birliklerini geriye attı, Sırp İbar 
ordusu ile birleşerek İşkodra’ya saldırmaya başladılar. Sırp ve 
Karadağ askerleri, ele geçirdikleri köylerde, kasabalarda, Müslüman 
halka karşı akıl almaz bir zulüm, işkence, tecavüz, yakıp yıkma fa-
aliyetine giriştiler. Hatta sadece Müslüman ahaliye değil, Ortodoks 
olmayan Hıristiyan ahaliye de aynı şeyleri yapıyorlardı ve insanlar, 
çaresizce yollara düşüp, kendilerini İşkodra Kalesi’ne atmaya çalı-
şıyorlardı. 

Edirne-Kırklareli bölgesindeki Doğu Ordusu, başlangıçta Bulgar 
taarruzlarını durdurdu. Ancak Bulgarların işgal ettikleri köylerde-
ki, kasabalardaki zulüm, işkence, yakıp yıkma, o kadar korkunç ve 
dayanılmaz boyutlara ulaştı ki ordu komutanı, taarruzla düşmanı 
geri atmaya karar verdi. Edirne istikametinde başlayan taarruz, 
başlangıçta süratle gelişti Ancak, Kırklareli kuzeyinden ilerleyen 
3’üncü Bulgar ordusu taarruza başlayınca, kuşatılma tehlikesi or-
taya çıktı. Ordu komutanı, Lüleburgaz hattına kadar geri çekil-
meye karar verdi. Edirne kuşatıldı, Demirköy, Kofçaz, Lalapaşa, 
Kırklareli, Pınarhisar, Vize ile bu bölgelerdeki köyler, düşman eli-
ne geçti. Düşman eline geçen yerlerde yaşanan zulüm, kelimelerle 
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anlatılır gibi değildi. Yakılan, yıkılan köyler, kasabalar; katledilen 
binlerce çocuk, tecavüz edilen binlerce kadın, kız; dipçiklenen, sün-
gülenen, katledilen binlerce yaşlı insan… Kaçabilenler, canını kur-
tarabilenler, kendilerini, güvenli bildikleri yerlere ve İstanbul’a at-
maya çalışıyorlardı. Yollar, geri çekilen askerler ve göç konvoyları 
ile dolup taşıyordu sanki. 

Yenice bölgesine kadar ilerleyen Yunanlılar, Müslüman ahali-
ye karşı yüzyıllardır içlerinde biriktirdikleri kinlerini kusuyorlardı 
sanki. Ele geçirdikleri köylerde, kasabalarda, şehirlerde, akıl almaz 
bir etnik temizlik yaşanıyordu. Zavallı ahali, can kaygısı ile Selanik 
istikametinde yollara düştüler perişan vaziyette. 

Bulgarlar, Serez ve Drama bölgesinde de ele geçirdikleri köyler-
de, kasabalarda aklın almayacağı bir zulüm, işkence, tecavüz ve kat-
liam yaşattılar zavallı halka. Köyleri, kasabaları zorla boşalttırdılar, 
ahalisini topluca katlettiler; camileri, içine doldurdukları insanlarla 
birlikte topa tuttular. İnsanları topluca bataklık arazilere sürdüler, 
nehirlere dökerek kurşunladılar, süngülediler, dipçiklediler, doğ-
mamış bebeleri analarının karnından çıkarıp attılar. Katliamdan 
kurtulanlar, yerlerini yurtlarını, mallarını, mülklerini bıraktılar, 
yollara düştüler. Serez’den ve Drama’dan güneye, Selanik’e doğru 
giden yollarda, her gün yüzlerce araçlık göç konvoyları görülüyor-
du. 

Balkanlar’a düşen ateş, bütün bölgeyi sarmıştı âdeta. Rum, 
Bulgar, Sırp, Karadağlı askerler, çeteciler, din adamları, yerli halk; 
yüz yıllardır içlerinde biriktirdikleri kinlerini ortaya döktüler. Kin 
acımasızlığı, acımasızlık zulmü, zulüm katliamı getirdi ve azgın bir 
fırtına gibi her yeri etkisi altına aldı. Balkanlar, beş yüz yıllık barış 
ve hoşgörü döneminden sonra; zulüm, işkence, yağma, tecavüz ve 
katliamlarla dolu Orta Çağ Avrupa’sının karanlık girdabına kapıl-
mıştı âdeta. Kısacası, Balkanlar yanıyordu artık. 
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Altıncı Bölüm

01-12 Kasım 1912 
Selanik Savunması

Süvari birliği, düşmanı iki gün oyalayıp hırpaladıktan sonra, 
sabaha doğru tümen karargâhının bulunduğu yere çekildi. 

Besim Başçavuş, süvarileri karşıladı; Akif Yüzbaşı, tümen karar-
gâhına giderken. Nâzım Üsteğmen, Besim Başçavuşun kılavuzlu-
ğunda birliği, yeni toplanma bölgesine götürdü. Toplanma bölgesi, 
ortasından küçük bir dere akan, yemyeşil çam ağaçları arasında, 
mevsime rağmen yeşil otların çok olduğu bir yerdi. Yüksel Teğmen 
sevindi, toplanma yerini görünce. 

“Şu manzaranın güzelliğine bakın...” diye başladı söze, “Ağaçlar, 
yemyeşil otlar, pırıl pırıl akan bir dere...” diye mutluluğunu dile ge-
tirdi. 

Nâzım gülümsedi. Takımların yerleşecekleri yerleri gösterdi. 
Yüksel Teğmen ile Mustafa Başçavuş, takımlarını aldılar, gittiler. 

Nâzım, Hilmi Başçavuşa döndü:
“Hilmi Başçavuşum, bir nöbetçi yeter. Ateş yaktır, askerler ısın-

sınlar. Siz de dinlenin. Ben, komutan gelinceye kadar buralarda-
yım.” 

Hilmi Başçavuş selam verdi, takımı aldı ve gösterilen yere götür-
dü. Atları dere kenarında, bol otlu yerlere bağladılar. Sağdan sol-
dan buldukları kuru dal parçaları ile ateş yaktılar. Askerler, ateşin 
etrafında toplanıp, ısınmaya başladılar. Biraz sonra Besim Başçavuş 
nezaretinde altı er, sabah çorbasını getirdiler. Ortada bir yerde top-
lanıp aş kaplarını çıkardılar. Birer tas çorba ile yarım ekmek da-
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ğıtıldı her askere. Mestan, Nâzım Üsteğmen için bir tas çorba ve 
yarım ekmek getirdi. Nâzım, çorbasını içti, ekmeğin yarısını ayırdı, 
ekmek torbasına koydu. Zaman gelir, ihtiyaç duyardı. Karınları do-
yan askerlerin çoğunluğu, çadırlarını kurup uyumaya, dinlenme-
ye çalışırken bir kısmı, ateşin başında toplandı; sohbet etmeye, çay 
demlemeye başladılar.

 “Allah, askerlerimize şevk, komutanlarımıza güç versin.” diye 
dua etti Nâzım, “Allah, bu milleti düşman zulmünden korusun.” 
diye de devam etti duasına. 

Besim Başçavuş, yanına geldi, “komutanım, bizim çadırda soba 
yanıyor. Biraz ısınsanız iyi olur.” dedi. 

“Haklısın valla. Sabah serinliği adamı üşütüyor.” 
Birlikte çadıra gittiler. Çadırın ön tarafı, komutanın çalışma yeri, 

arka tarafı dinlenme yeri idi. Ortada bir soba, gürül gürül yanıyor-
du. Akif Yüzbaşının masasının yan tarafına, portatif bir sandalye 
koydular. Nâzım, oraya oturdu. Eline, masanın kenarında duran, 
kahverengi, cildi hafifçe yıpranmış bir kitap aldı, karıştırdı yavaş 
yavaş. Türklüğün köklerini anlatıyordu kitap. İlgisini çekti, bazı 
sayfaları çevirdi, okumaya başladı. Bu kadar işinin arasında, Akif 
Yüzbaşı kitap okuyordu demek ki. Kendisinin de böyle bir alışkan-
lığı olmalıydı. Harp Okulu’ndaki öğretmenlerinin sözlerini hatır-
ladı: Eski komutanlar, savaş devam ederken bile kitap okurlarmış. 
Kitap, insanın ruhunu dinlendirir, zihnini açarmış.

“Tabii ya,” diye düşündü, “bir ömür kılıç sallamakla geçmez, ki-
tap okumak da lazım.”

Akif Yüzbaşının diğer kitaplarını da karıştırdı. Fransızca yazıl-
mış eski bir kitap buldu. Evirdi, çevirdi, arkasındaki özeti okudu. 
Avrupa’nın Balkanlar’ı nasıl kaybettiğini anlatıyordu kitap. Yazarı 
yabancıydı. Kitabın önsözünü okumaya başladı. Avrupa’nın, 
Osmanlı tehlikesini yeterince anlamadığından, tehlike büyümeye 
başladığında bir araya gelemediklerinden; Osmanlı’nın sağladığı 
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barış, hoşgörü ve adalet duygusunun, o zamanlar Avrupa’da ol-
madığından bahsediyordu. Osmanlı, ilimde ve fende ileri giderken 
Avrupa’nın, engizisyonlarla meşgul olduğundan; yöneticilerinin, 
örümcek kafalılığından söz ediyordu.

Nâzım başını kaldırdı, gözlerini karşıya dikti. Bu ifadeler, sanki 
Osmanlı’nın son yüzyıldaki hâlini anlatıyordu. Nâzım kitabı karış-
tırırken, çadırın kapısı açıldı, Akif Yüzbaşı içeri girdi. Nâzım’ı gö-
rünce gülümsedi.

“Biraz dinlensen iyi ederdin.” dedi, “Bütün gece uyumadın.”
“Sizden emir almadan uyumak istemedim.”
“Pekâlâ. Bazı emirler aldım, ancak acelesi yok. Sen git, bir iki 

saat dinlen. Uyanınca, Yüksel Teğmenle Mustafa Başçavuşu da al, 
beraber gelin.” 

“Başüstüne komutanım.” 
Nâzım, kitabı bilerek masanın üzerine bıraktı, Akif Yüzbaşı ki-

tabı gördü. Eline aldı, şöyle bir baktı, o da masanın üzerine bıraktı. 
“Okumak istersen alabilirsin. Ben okudum.” dedi. Nâzım’ın 

gözleri parladı, kitabı kaparcasına aldı; “Sağ olun komutanım.” 
dedi gülümseyerek. 

Akif Yüzbaşı, onun ardından seslendi: “Okumak için vaktin olur 
inşallah.” 

Nâzım cevap vermedi. Bildiği tek şey, okumak için vakit yarat-
ması gerektiği idi. Kendi takımının bulunduğu yere doğru yürüdü. 
Mestan, bir ağacın dibine küçük bir ateş yakmış, yanına Nâzım’ın 
şiltesini sermişti. Mestan’a teşekkür etti. Gidip uyumasını söyledi. 
Bu çocuk da kendisi gibi bütün gece uyumamıştı. Mestan, kendi 
şiltesini ağacın öbür tarafına serdi, üzerine çadır bezini çekti, birkaç 
dakika sonra, yorgunluktan gözleri kapandı.

Nâzım, sırtını ağaca yasladı. Kitabın ilk birkaç sayfasına göz gez-
dirdi. Akıcı bir dille yazılmıştı kitap, okudukça okuyası geldi ancak 
yorgundu, uykusuzdu. Gözleri yavaş yavaş kapanıyor, başı yana 
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düşüyordu. Birkaç dakika sonra kitap, göğsünün üzerine düştü, 
başı yana kaydı ve uykuya daldı. 

Kaç saat uyduğunu, nasıl uyuduğunu bilmiyordu, kan ter için-
de uyandı. Rüyasında dar bir koridorda, üzerine doğru binlerce, 
milyonlarca koca koca böcekler geliyordu. Aralarında örümcek-
ler, akrepler, hamam böcekleri, kocaman kanatlı karıncalar, çı-
yanlar, kırkayaklar, daha adını bilmediği çeşit çeşit böcekler var-
dı. Atmakla, vurmakla, silkelemekle, öldürmekle kurtulamayaca-
ğı kadar çoktu böcekler. Kendini o böcek selinin ortasında buldu 
bir anda. Ağzından, burnundan ve kulaklarından bedeninin içine 
girmeye çalışıyorlar, ısırıyorlar, canını acıtıyorlardı. Etrafına bak-
tı; Akif Yüzbaşı, Yüksel Teğmen, Hilmi Başçavuş, Rıza Başçavuş, 
Mustafa Başçavuş da aynı böceklerle boğuşuyorlardı ki sıçrayarak 
uyandı Nâzım. 

“Sen hayırlara vesile eyle ya Rabb’im.” diye geçirdi içinden. 
Bildiği birkaç duayı okudu, rahatlamaya çalıştı. 

Yan tarafında duran mataradan birkaç yudum su içti, etrafına 
bakınırken. Herkes uyuyordu kendinden başka. Vakit öğleni geç-
miş olmalıydı. Bu rüyadan sonra uyuyamazdı artık. Kalktı, dere 
kenarına indi; elini, yüzünü yıkadı, abdestini aldı, çimenler üze-
rinde namazını kıldı. İleri mevzi bölgesinden top sesleri gelirken, 
ağaçlarda birkaç kuşun şen şakrak öttüğünü duydu. İki saksağan, 
ağaçtan ağaca sıçrayıp duruyorlardı. Yüksek dallarda yürüyen sin-
caplar, meraklı gözlerle kendilerini izleyen kargalar gördü ağaçlar 
üzerinde. Hayat her şeye rağmen devam ediyordu. Mestan’ı kaldır-
dı, Teğmen ile başçavuşlara haber vermesini söyledi. Kendisi, Akif 
Yüzbaşının çadırına doğru yürüdü, isteksiz adımlarla. Gördüğü rü-
yanın etkisinden kurtulamamıştı henüz.

Çadıra gelince oyalandı oralarda, ağır adımlarla gelen Yüksel 
Teğmen ile Mustafa Başçavuşu bekledi. Her ikisinin de uykularını 
alamamış gibi bir hâlleri vardı. Yüzlerini yıkamışlardı ancak, göz-
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leri uykulu gibi şişmişti. Birlikte çadıra girip selam verdiler. Akif 
Yüzbaşı, masasında kitap okuyordu. Masanın ön tarafına yerleşti-
rilen üç tane portatif sandalyeye oturdular, Akif Yüzbaşının “otu-
run” işareti ile. 

“Hoş geldiniz.” dedi Akif Yüzbaşı, “Dinlenebildiniz mi bari?”
Gülümsediler, cevap vermelerine gerek yoktu, çünkü herkesin 

hâli ortadaydı. Nâzım, iki saat ancak uyumuş, kan ter içinde uyan-
mıştı. Diğerleri gece de uyudukları için daha şanslı sayılırlardı. Bu 
sırada emir eri, bir tepsiye dizilmiş dört kupa çay ile girdi içeriye, 
her birine birer kupa çay bıraktı, ortaya bir avuç kuru üzüm ile bir 
tabak peksimet koydu, selam verip dışarı çıktı. Akif Yüzbaşı, ku-
pasını aldı, bir iki yudum içti çayından. Yüksel’in eli gayriihtiyarî 
peksimet tabağına gitti, hiç kimse uzanmayınca utanıp çekti elini. 
Akif Yüzbaşı, eliyle “al” der gibi işaret yapınca Yüksel, bir peksimet 
aldı, çayına batırdı. Nâzım, onun başına geleceği tahmin etmiş gibi 
gülümsemesini gizlerken Yüksel, “kütürt” diye ısırdı peksimeti. 
Çıkan sesten utandı, kızardı ve peksimeti bir kenara bıraktı.

“Çok yoruldunuz.” diye başladı Akif Yüzbaşı, “Ancak, iyi iş çı-
kardık. Sadece yedi yaralımız var. Yarası ağır olan iki askeri, hasta-
neye gönderdik. Diğerlerinin yaraları sarıldı. Ben daha fazla zayiat 
vereceğimizi sanıyordum.”

Arkadaşlarının yüzüne baktıktan sonra Akif Yüzbaşı, devam 
etti:

“Bugün kendi bölgemizde bir keşif yapacağız. Nerelerde, nasıl 
karşı taarruzlar icra edeceğimize bakacağız. Nâzım, biz birlikte gi-
deriz. Yüksel, siz burada kalın, askerlerin dinlenmesini sağlayın. 
Dağılmalarına izin vermeyin.”

*

Düşman Taarruzu Başlıyor

İleri mevzi görevindeki alay, düşmanın yoğun topçu ateşi altın-
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da olmasına rağmen mevzilerini terk etmiyordu. Düşmanın taarruz 
düzeni hakkında bir bilgi elde etmeye çalışıyorlardı. Ancak, düş-
man da kendi emniyet kuvvetlerini sürmüştü ileriye. Daha gerideki 
tümenleri göremiyorlardı. Hangi tümen neredeydi, hangi yolu kul-
lanıyordu, hangi istikamette ilerliyordu; bilmiyorlardı. Bu yüzden, 
mümkün olduğu kadar dayanmaya çalışıyorlardı.

Bu alay, uzun süre dayanmasına rağmen, sonunda geri çekilme-
ye başladı. Düşman, çekilen kuvvetlerle teması muhafaza ederek 
ilerledi ve sabahın ilk ışıkları ile birlikte, asıl muharebe hattı ile te-
masa geçti, hemen ardından, taarruz için hazırlıklara başladı.

Tümenler ileri yanaştırıldı, topçular mevzilendirildi. Topçu ta-
burları, ara vermeden tanzim atışlarını yaptılar. Ardından, yaklaşık 
dört saat süren çok yoğun bir topçu ateşi başladı. Neredeyse her 
metrekareye, bir topçu mermisi düşüyordu. Osmanlı askerleri, za-
ten çamur içinde olan mevzilerine iyice yapıştılar. Hiç kimse başını 
kaldıramıyor, birbirini, hatta düşmanı bile göremiyordu. Düşen her 
merminin havaya kaldırdığı ıslak ve çamurlaşmış toprak, mezar 
toprağı gibi örtüyordu mevzilerin üzerini. Kulaklar sağır oluyor; 
sesler, komutlar duyulmuyor, yaralananlara yardım edilemiyordu. 
Askerler, her seferinde silkiniyor; başındaki, yüzündeki toprakları 
silkeliyor, omuzlarına çöreklenen kara toprağı atıyor, daha kendile-
rini toparlayamadan yeniden toprak yağıyordu havadan. 

Bu yoğun topçu baskısı altında, düşman tümenlerinin taarruz 
kolları iyice ileri yanaştılar. Asıl muharebe hattına dört beş yüz 
metre mesafeleri ya vardı ya yoktu artık. Düşman makineli tüfekle-
ri, ileri hat mevzilerine habire mermi yağdırıyorlardı. Topçu atışları 
ileri kaydırılır kaydırılmaz, düşman askerleri hücuma kalkacaklar-
dı. Öyle emir almışlar, ona göre hazırlanmışlardı. Hepsi biliyordu ki 
Kral Yorgi, yoldaydı. Kral gelmeden, bu mevziler aşılmalı, Osmanlı 
tümeni imha edilmeli, Selanik ele geçirilmeliydi. 

14’üncü Tümen Topçu Taburu, yoğun düşman ateşi altında, 
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karşı ateş açmak için gayret sarf ediyordu. Subaylar, astsubaylar, 
top erleri; canlarını dişlerine takıyorlar, isabet alan topları acele ile 
düzeltiyorlar, topun ayaklarına kum torbaları koyuyorlar, süratle 
atışa hazır hâle getiriyorlardı getirmesine de yerler çamur olmasa, 
namluya mermi sürerken askerler kayıp düşmese, mesele kalmaya-
caktı. Yine de bütün topçular, canlarını dişine takıyor, az sayıdaki 
mermilerini hesaplı kullanmaya, düşmana azami zayiat verdirme-
ye çabalıyorlardı. Karşılıklı ateş devam ederken, iki top isabet aldı, 
yan yattı, üzerine tonlarca toprak yığıldı. Askerler kendi yaralarını 
unuttular, varlarını yoklarını ortaya koydular, önce toprağı temiz-
lediler, sonra topları düzelttiler. Ayaklarına kum torbaları koydu-
lar. Parçalanan topun sağ kalan personelini ve cephanesini, diğer 
toplara dağıttılar. “Bismillah” deyip, yeniden ateşe başladılar. 

Dört saatlik çok yoğun, bitmek bilmeyen mermi yağmuru so-
nunda düşman; topçu atışlarını ileriye, ihtiyat birliklerine ve daha 
derinlikteki destek kıtaları üzerine kaydırdı. Topçu atışları ileri 
kaydırılır kaydırılmaz düşman piyadeleri, kara bulutlar hâlinde ta-
arruza başladılar. Muharebe meydanını, sanki yüz binlerce sinek 
aynı anda vızıldıyor gibi kötü bir ses kapladı. Mevzilerden başını 
kaldıran, çamura bulanmış Osmanlı askerleri, karşılarında, çekirge 
sürüsü gibi gelen düşman askerlerini gördüler. Her biri kurulmuş 
birer makine gibi, emir beklemeden silahlarına sarıldılar, hedefle-
rini seçtiler, ateşe başladılar. Osmanlı askerlerinden de vurulanlar, 
yaralananlar çoktu. Yaralananlar, kendi yarasını kendisi sarıyor, 
tekrar silahına sarılıyor, ateş etmeye devam ediyordu. Düşman as-
kerleri, topçu mermilerinin hallaç pamuğu gibi attığı dikenli tellere 
ulaştılar, hücuma kalktılar. Aynı anda, mevzilerdeki makineli tü-
fekler, baraj ateşi açmaya başladılar, aralık vermeden. Tellere ula-
şan yüzlerce düşman askeri vurulup, oralarda kaldı ancak, arkadan 
gelenler bitmedi ve iki tarafın piyadeleri, boğaz boğaza geldiler kısa 
sürede. Çamur dolu mevzilerin önünde, içinde yarı çamurlaşmış 
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insanlar ile parlak üniformalı yüzlerce düşman askeri, ellerinde 
süngü takılı uzun tüfekleri ile birbirlerine öldüresiye saldırdılar. 
Üç gündür doğru dürüst uyumamış, ta Serez’den kalkıp Yenice’ye 
kadar yürümüş, bir parça ekmek ve bir tas çorba dışında yiyecek 
bulamamış yorgun Osmanlı askerleri; sabah kahvaltısında etli seb-
ze çorbası, İngiliz çikolatası, Fransız ekmeği ile karnını doyuran 
Yunan askerleri ile ölümüne bir mücadeleye girdiler. Takım ve bö-
lük komutanları oradan oraya koşuyor, boşalan mevzilerin doldu-
rulmasını sağlıyor, askerlerine güç veriyor, bu arada kendileri de 
kılıç sallıyorlardı düşman askerlerine. 

Tümen karargâhının bulunduğu yere, yağmur gibi top mermi-
si yağıyordu. Top mermilerinin ıslığından, patlama seslerinden ve 
şarapnel vızıltılarından, konuşmak ya da konuşulanları anlamak 
mümkün değildi. Subaylar ve astsubaylar; komuta çadırını terk et-
tiler ilk atışlarla beraber, kendilerini, çadırın hemen gerisinde ha-
zırlanan çukurlara attılar. Patlayan top mermileri, telgraf ve telefon 
hatlarını parçaladı, kablocuların pek çoğu yaralandı. Artık atlı ha-
berci dışında kolordu ve alaylar ile haberleşme imkânı yoktu.

Tümen komutanı ile Seçkin Yüzbaşı; gözetleme yerinde, cepheyi 
gözetlemeye çalışıyorlar, ancak başlarını kaldıramıyorlardı. Bir ara 
komutan ile Seçkin Yüzbaşı göz göze geldiler. Her ikisinin de üstle-
ri başları, yüzleri, toz toprak ve çamur içindeydi. 

“Komutanım! Bu kadar mermi, bir tümen topçusunun işi değil! 
Karşımızda üç ya da dört tümen olmalı!” Sesini duyurmak için avaz 
avaz bağırıyordu Seçkin Yüzbaşı. Tümen komutanının kulakları 
neredeyse sağır olmuştu. Seçkin Yüzbaşının ağız hareketlerine ba-
karak, ne demek istediğini anlamaya çalıştı. 

Komutan, Seçkin Yüzbaşıya bağırdı:
“Alay komutanları ile irtibat kuralım! Durumu öğrenelim! 

Hemen birer atlı haberci çıkar!” 
“Komutanım, kolorduya da bir haberci gönderelim, geç kalma-
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yalım.”
“Cephedeki durumu öğrenmeden olmaz. Alaylara birer atlı ha-

berci çıkar. Acele et!”
“Başüstüne komutanım.” 
Seçkin Yüzbaşı, irtibat hendeğinden istifade ile atlı habercilerin 

bulunduğu yere koştu. Sağında solunda patlayan top mermilerin-
den sakınarak; bazen çökerek, bazen yatarak, bazen koşarak iler-
ledi. Haberciler, karargâhın kırk, elli metre kadar gerisinde, dere 
kenarında, top ateşinden korunaklı bir yerdeydiler ve dört gözle 
emir bekliyorlardı. Emri aldılar, atlarına atladılar, dörtnala, üç isti-
kamette yola çıktılar aynı anda. Top atışı demeden, yağmur çamur 
demeden, yoldaki mermi çukurlarına aldırmadan, alay komutanla-
rının bulundukları yerlere doğru at sürdüler doludizgin. 

Cephede durum vahimdi. Takım ve bölük komutanları; ellerin-
de tabancaları ya da kılıçları, cephede birer er gibi savaşıyorlardı. 
Savaştıkça bağırıyorlardı: 

“Haydin aslanlarım, vurun! Gün bugündür!” 
Komutanını yanında gören askerler; vurdukça vuruyorlar, sün-

gü sallıyorlar, düşman süngüsünü savuşturuyorlar, dipçik vuru-
yorlardı. Ayağı kayanlar, yere düşenler, yaralananlar, çamura sap-
lananlar, “Haydin!” diye bağıranlar, “Aman vermeyin!” diyenler, 
yerde düşmanla boğuşanlar, naralar, küfürler... Her şey, herkes 
birbirine karışmıştı. Mevzilerin önü, içi, etrafı düşman ölüsü doluy-
du ancak düşmanın sonu gelmiyordu bir türlü. Biri düşüyor, diğeri 
geliyordu; o da düşüyor, bir başkası geliyordu... Mücadele sürdük-
çe, Osmanlı askerleri de yaralanıyor, şehit düşüyor, azaldıkça aza-
lıyorlardı. 

Cephe tabur komutanları, cephe bölüklerinin savunması çök-
meden, ihtiyat bölüklerinin başına geçtiler, karşı taarruza kalktılar. 
Yeni bir bölük, bütün hızı ile cepheye akınca, yorgun askerler biraz 
nefes aldılar. İhtiyat bölükleri, düşman üzerine bir sel gibi aktılar, 
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bütün güçleri ile süngü salladılar, vurdular, kırdılar, süngülediler, 
düşmanı sürükleyip ilk mevzilerin dışına kadar attılar. Askerler, 
mevzilerini tekrar işgal ederlerken; ihtiyat bölüklerinin askerleri, 
cephede boşalan mevzileri doldurdular. 

Bu gayret, düşmanı iki saat ancak durdurabildi. Düşman, aralık-
sız topçu atışlarına devam ediyor, cepheye durmadan takviye geti-
riyor, muharebe alanına taze kuvvet sokuyordu. 

Biraz daha dayanırlarsa cephenin çökeceğini düşünüyor, aynı 
istikamette hiç durmadan taarruz ediyorlardı. Kuzey kanatta sa-
vunan alay cephesinde, düşman ilerlemesi hızlanmaya başladı ve 
ihtiyat taburunun bulunduğu yere kadar ulaştı. Savunma cephesi 
ha yarıldı ha yarılacaktı. Güneydeki alay, dayanmaya devam edi-
yordu. Haberciler; çamur demeden, top mermisi demeden, yan-
larından vızır vızır geçen mermilere aldırmadan dörtnala, tümen 
karargâhına geldiler. Atından atlayan, Seçkin Yüzbaşının yanına 
koştu, durumun vahametini anlattı. Tümen komutanı, ihtiyat alay 
komutanına döndü, “Acele, kuzey kanattaki alayın imdadına yeti-
şin!” diye emir verdi. 

Alay komutanı selam verdi, az geride duran atına atladı, alayı-
nın başına doğru at koşturdu. Tümen komutanı, Akif Yüzbaşıya 
döndü:

“Akif Yüzbaşım, siz de düşmana yandan hücum edin. Çabuk 
olun.”

“Başüstüne komutanım.” 
Akif Yüzbaşı, yattığı yerden geriye kaydı, dere içinden, süvari 

birliğine doğru koştu. Onun geldiğini gören Nâzım Üsteğmen, as-
kerlere, “at bin” işareti verdi. 

Akif Yüzbaşı, atına bindi, “ileri” işareti yaptı. Şimdi, üç gündür 
uzaktan gördükleri düşman askerlerini yakından görme ve kozla-
rını paylaşma zamanıydı. Şimdi; evinden barkından sürülenlerin, 
tecavüz edilen kadınların, kızların, katledilen köylülerin, yakılan 
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yıkılan ata yadigârı köylerin, kasabaların intikamını alma zamanıy-
dı. Şimdi; cephedeki kardeşlerinin imdadına yetişme zamanıydı...

Bu işi seviyorlardı, ata bindikleri zaman, bütün dertlerini unu-
tuyorlar, rüzgâr gibi geçiyorlardı derelerden, patika yollardan. İşte 
şimdi de öyle bir zamandı, yüzlerine çarpan yağmurla karışık so-
ğuk rüzgâra rağmen, hiçbir şey düşünmeden atılıyorlardı ileriye. 
Az ileride, canhıraş bağırışların çağırışların olduğu yerde, yardım-
larına koşmaları gereken arkadaşları vardı, isimlerini bilmeseler de 
tanımasalar da koşmalı, yetişmeliydiler imdatlarına... 

Akif Yüzbaşı kollarını (V) şeklinde yukarı kaldırdı. Takımlar he-
men sağa ve sola açıldılar. Üçüncü takım, biraz geride kaldı. Öndeki 
iki takımın yarıp geçtiği yeri, üçüncü takım temizleyecek, sonra 
yarma bölgesini genişletecekti. Akif Yüzbaşı, Nâzım Üsteğmenle 
yan yana at sürüyordu. Az ötede, atının üzerinde kocaman göv-
desi ile dimdik duran, sağ elindeki kılıcı ileri uzatıp, hücuma atı-
nı mahmuzlayan Hilmi Başçavuş vardı. Yüksel Teğmen, Mustafa 
Başçavuş, Rıza Başçavuş; daha uzaktaydılar. Akif Yüzbaşı, elindeki 
kılıcı havada salladı, atını topukladı, “hücum” işareti verdi, hep bir-
den hücuma kalkıp, bağırmaya başladılar:

“Allah Allah!”
“Allah Allah!”
Sesler ovayı doldururken ve düşman askerleri ne olduğunu an-

lamaya çalışırken süvariler, yalın kılıç daldılar düşman askerlerinin 
arasına. Birkaç dakika içinde, süvarilerin vurup geçtiği yerde bir 
gedik oluşmaya, düşman askerleri ileri geri hareketler yapmaya, 
panik içinde kaçışmaya başladılar. Düşmanda yaratılan panik, tarif 
edilemez ölçülerdeydi. Önlerinde, boğuştukları Osmanlı askerleri; 
yan taraflarında, hücum eden süvariler vardı. İki ateş arasına sıkış-
mış gibi kurtulmaya çalışıyorlar, kaçışıyorlar, kaçacak yer bulamı-
yorlardı. Süvariler hem çok hızlı hem de çok hırslıydılar. Düşman 
askerlerinin kendilerini toparlamasına imkân vermeden, önlerine 
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geleni kılıçtan geçirdiler. Keskin kılıçlar bir indi, bir kalktı, her in-
diğinde bir düşman askerinin çığlığı yükseldi. Boğuşma, tarif edi-
lemez boyutlara ulaştı, süvariler hırsla kılıç sallıyor ama düşman, 
bir türlü bitmiyordu. Kollarında derman kalmayıncaya kadar kı-
lıç salladı süvariler. Bu karmaşa içinde bir düşman askeri, Akif 
Yüzbaşının atına süngü sapladı. At bir anda şahlandı, kendisine 
süngü saplayan düşman askerini altına aldı, üzerinde tepindikçe 
tepindi. Akif Yüzbaşı, atın kontrolünü, ardından da dengesini kay-
betti ve attan düştü. Bir anda dört beş düşman askeri o tarafa yönel-
di, süngülerini öne uzattılar. Akif Yüzbaşı, kendini çabuk toparladı, 
yerden kalktığı gibi kılıcını, gelenlere savurmaya başladı. Emir eri 
yetişti yanına. Hilmi Başçavuş, mücadele ettiği dört beş düşman as-
keri arasından Akif Yüzbaşıyı gördü, “Komutanım! Akif Yüzbaşı!” 
diye bağırdı, Nâzım Üsteğmene. 

Nâzım, başını çevirdi, Akif Yüzbaşıyı yerde mücadele ederken 
gördü. Önündeki, yanındaki iki düşman askerini, enli kılıcıyla ikiye 
biçerken bağırdı:

“Yettim komutanım! Dayan!”
Akif Yüzbaşı, sol kolundan yaralanmıştı, yarası kanıyordu ve 

son gücünü kullanıyordu. Emir eri hemen yanı başında, düşmanla 
mücadele ediyorlardı. Akif Yüzbaşı, Nâzım’ın sesini duydu, yeni-
den hırslandı, kendisine süngü sallayanlara kılıç savurdu. Nâzım, 
birkaç hamlede yetişti yanına. O özel, o çifte su verilmiş çeliği her 
sallandığında; bazen bir, bazen iki düşman askeri yerde buluyordu 
kendini. Birkaç dakika içinde Akif Yüzbaşının etrafındaki düşman 
askerleri kılıçtan geçirildiler. Emir eri, Akif Yüzbaşının atını buldu 
getirdi. Akif Yüzbaşı, ayağını üzengiye taktı, bir sıçrayışta atladı 
atına. At, sol kalçasından yaralanmıştı, hafif aksıyordu ancak o ka-
dar da önemli değildi yarası. 

Bu sırada ihtiyat alayı, cepheye yetişti, bütün gücü ile süngü 
hücumuna kalktı. Yunan komutanının en korktuğu şey, süngü hü-
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cumuydu. Biliyordu ki süngü hücumu başlayınca, Türk askerinin 
önünde duracak asker yoktu dünyada. Bu ufak tefek, kara kuru köy 
çocukları, süngü hücumuna kalktığında, yaralı birer aslana dönü-
yorlar, önüne geleni süngülüyor, ezip geçiyorlardı. Yine öyle oldu. 
Düşman askerleri arasında “Türkler geliyor!” bağrışmaları ile bir-
likte panik, bir anda bütün birliğe yayıldı. Düşman, bir koyun sürü-
sü kaçışmaya başladı. 

Düşman, bir süre takip edildi, yakalananlar süngülendi, kılıç-
tan geçirildi, kaçanların ardından ateş edildi. Ardından, emirle ateş 
kesilip, mevzilere geri dönüldü. Askerler, eski mevzilerini tekrar 
işgal ettiler. Mevzilerin içi, önü, arkası, her tarafı düşman ölüleriyle 
doluydu. Her yer kan ve çamur deryası hâlindeydi. Düşman tekrar 
taarruza başlayıncaya kadar mevziler onarılacak, yaralılara ilk yar-
dım yapılacak, askerlere birer matara su getirilecek, şehitler geriye 
tahliye edilecek, cephane ikmali yapılacaktı. Çok işleri vardı, çok...

Atının üzerinde, biraz soluklanan Akif Yüzbaşı, etrafına bakın-
dı; bütün mevziler yıkılmış, çamur ve düşman ölüleri ile dolmuştu. 
Askerlerin elbiseleri, üstleri başları çamur ve kan içindeydi. 

“Herhâlde yaralanmayan hiçbir asker kalmamıştır.” diye düşün-
dü.

Cephede durum gerçekten içler acısı idi. Asker aç, susuz, yorgun, 
bitkin ve perişandı. Yaralı pek çoktu. Düşman ölülerinin altında ka-
lan yaralı askerler, bir yandan kendilerini kurtarmaya çalışıyor, bir 
yandan da “İmdat!” diye bağırıyorlardı. Bir mevzide, omzundan 
süngülenmiş bir asker; yanında, karnından yaralanmış başka biri 
vardı. Başından yaralı bir başkası, sırtını mevzisinin duvarına daya-
mış, bir başkası da parçalanan kolunu tutmaya çalışıyordu. Hepsi 
de bir yandan metanetle yardım gelmesini beklerken bir yandan da 
dua ediyorlardı içlerinden. Yaralanmayan ya da yarası hafif olan 
her asker, birer ilk yardım eri gibi, en yakınındaki arkadaşına yar-
dım etmeye çalışıyordu. Yaralılardan “anacığım” diye ağlayanlar, 
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“Allah’ım, beni de cennetine kabul et.” diye dua edenler, sessizce 
bekleşenler; anasına, babasına, yavuklusuna hasret gideceği için 
gizlice gözyaşı dökenler çoktu. Top mermilerinin havaya kaldırdığı 
yumuşak toprak her yeri kaplamış ve kanla iyice karışarak, balçık 
hâline gelmişti. 

Tümen komutanı, dürbünle, yapılan hücumları izlemişti, düş-
manın geri atıldığını görüp rahatlamıştı şimdilik. Akif Yüzbaşıdan 
da iyi haberi alınca iyice sevindi. Ancak biliyordu ki bu askerler, 
düşmanın bir daha yapacağı böyle bir taarruza, imkânı yok daya-
namazlardı. 

“Akif Yüzbaşım,” dedi tümen komutanı, “Kolordu komutanına 
bir haber ulaştırıp durumu anlatmamız lazım.” 

Akif Yüzbaşı, tereddüt etmeden; “Ben giderim komutanım.” 
diye cevap verdi. 

Tümen komutanı gülümsedi, onun da aklından aynı şey geçi-
yordu. 

“Tamam, git, durumu anlat. Bize yardım göndersinler... Seçkin 
Yüzbaşım, hemen bir durum raporu hazırla, imzalayayım, onu da 
götürsün Akif Yüzbaşı.” 

“Başüstüne komutanım.” 
Seçkin Yüzbaşı rapor hazırlarken Akif Yüzbaşı, kolundaki ya-

rayı pansuman ettirdi. Komutan raporu okudu, imzaladı, katlayıp 
zarfa koydular ve Akif Yüzbaşıya verdiler. 

Akif Yüzbaşı, Nâzım Üsteğmene işaret etti. Nâzım fırladı geldi.
“Ben kolordu karargâhına gidiyorum. Emir komuta sendedir.” 
“Başüstüne komutanım.”
Akif Yüzbaşı, başka bir şey söylemeden atına bindi, ağaçların 

arasından doğuya doğru giden patikayı buldu. Atı, sanki biraz ön-
ceki çatışmaya girmemiş gibi, âdeta uçuyordu.
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*

8’inci Kolordu Karargâhı

Akif Yüzbaşı, iki saatlik at sürüşünden sonra, karargâhın bu-
lunduğu koruluğu buldu. Yolda önüne askerler çıktı, kim oldu-
ğunu sordular. Cephedeki askerlerin aksine, bunların elbiseleri 
tertemiz ve ütülü, ayakkabıları hiç çamur görmemiş gibi parlaktı. 
Akif Yüzbaşı, 14’üncü Tümen’den geldiğini, kolordu komutanına 
bir mesaj getirdiğini söyleyince, askerler yolu açtılar. Büyük çınar 
ağaçlarının altına; üçü büyük, diğerleri orta boy olmak üzere on 
kadar çadır kurulmuş, her çadırın başına ikişer nöbetçi dikilmişti. 
Yürüme yollarının kenarına taşlar dizilmiş, üzerine de yolun nere-
ye gittiğini gösteren oklar dikilmişti. Her yer temiz ve bakımlıydı. 

Akif Yüzbaşı atından indi, atı bir ağaç dalına bağladı, etrafına 
bakındı. Burada, cephedeki gibi telaşlı bir hava yoktu. “Komuta 
Çadırı” yazılı oku takip etti hızlı adımlarla. Sağda solda komutanla-
rın emir çavuşları vardı. Hiç kimse, yanlarından bir yüzbaşı geçiyor 
diye toparlanmadı bile, hatta üstü başı çamur içindeki bu yüzbaşı-
ya, acıyarak bakanlar bile oldu aralarından. 

Komuta çadırına geldi, içeri girdi. Otuz, kırk kişinin rahatça ça-
lışabileceği kadar geniş bir çadır, ortasında gürül gürül yanan bir 
soba, yerlere serilmiş branda bezleri... Sol tarafta bir sürü harita, 
harita üzerine çizili bir sürü şekil... Haritaların etrafında sandalye-
lere oturmuş, temiz elbiseli, omzu kalabalık bir sürü subay... Akif 
Yüzbaşının hâline kimisi acıyarak, kimisi alay edercesine baktılar. 
Akif Yüzbaşı, kolordu komutanının karşısına geçti, selam verdi:

“Yüzbaşı Akif. Komutanım, 14’üncü tümen komutanının mesa-
jını getirdim.”

“Hoş geldin yüzbaşım. Nedir tümen komutanının mesajı?” 
Komutanın sesi oldukça yumuşak ve cesaret vericiydi. Akif 

Yüzbaşı, sol üst cebinden çıkardığı raporu uzatırken, açıklamada 
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bulundu: 
“Tümen komutanım, düşmanın asıl taarruzunun Yenice 

Gölü’nün kuzeyinden yapıldığını, acilen takviye gönderilmesini, 
mevcut kuvvetlerle yarına kadar ancak dayanabileceklerini belirt-
tiler. Sizlere hürmetlerini iletmemi söylediler.” 

Komutan, başını sallayarak raporu aldı, okudu, yanındaki başka 
bir subaya verdi.

“Yüzbaşım, biraz acele etmiyor mu komutanınız? Daha düşman 
taarruzu bu sabah başladı. Düşmanın niyeti ve asıl kuvvetleri he-
nüz açığa çıkmadı. Bak, bu kadar komutan toplandık, durumu de-
ğerlendiriyoruz. Zamanı geldiğinde gerekli tedbirleri alacağız.”

“Komutanım, düşman bu sabah dört saatten fazla süren çok 
yoğun topçu atışı yaptı. Sonra taarruza başladı. Biraz önce ihtiyat 
alayı ve tümen süvari birliği ile karşı taarruz icra ettik. Karşımızda 
çekirge sürüsü gibi düşman askeri var. Alayların mevcutları çok 
azaldı. Tümen komutanımız, acele yardım gelmezse yarına kadar 
ancak dayanabileceğimizi önemle arz etmemi söylediler.” 

Tümen komutanlarından biri araya girdi:
“Sayın tümen komutanı biraz heyecanlı galiba. Daha düşman, 

taburlar bölgesine bile giremedi. Bu kadar kısa sürede tümen ihti-
yatı kullanılır mı?” 

Sözlerinde biraz alay biraz da sitem vardı. Kolordu komutanı 
cevap vermedi. Akif Yüzbaşı üsteledi:

“Komutanım, sizin bölgenizde durum öyle olabilir. Bizim böl-
gemizde durum şudur: Düşman, kara bulutlar hâlinde saldırıyor. 
Karşı taarruza başladığımızda düşman, alay ihtiyatlarının bulun-
duğu mevzilere kadar ilerlemişti. Sayın tümen komutanımın dü-
şüncesi şudur: Düşman, asıl taarruzunu kuzeyden yapmaktadır. 
Alayların mevcutları çok azalmıştır. Tedbir almak lazımdır. Yarın 
çok geç olabilir. Cephe yarılırsa, bu bölgede savunma imkânı kal-
mayabilir.” 
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Kolordu komutanı, ciddiyetini bozmadı:
“Yüzbaşım, tümen komutanına söyleyiniz, müsterih olsunlar. 

Biz gereken tedbirleri alacağız. Düşmana direnmeye devam ediniz. 
Kendisine selamlarımı iletin. Bir de gitmeden önce revire uğrayın, 
kolunuzdaki yaraya baksınlar.” 

Akif Yüzbaşı, son bir şeyler söylemek istedi;
“Komutanım durum acildir. Çok geç olmadan tedbir alınız lüt-

fen.” diyebildi. Sonra, söylediklerinin bir anlamı olmadığını düşün-
dü, karşıdakilerin gözlerine bakınca...

Selam verdi, çadırın kapısına doğru yürüdü. Koskoca cephenin 
kaderi, onun inandırıcılığına kalmıştı ama o, komutanı inandırama-
dığını düşünüyordu. Kendini bir an için, o cephede her dakika şehit 
düşen askerlerden sorumlu hissetti, yüreği sızladı. 

İçindeki sıkıntı, yüreğini sıkıştırmaya başladı. Başı dönüyordu. 
Bu sırada Kolordu Kurmay Başkanı, dışarı çıktı, birilerine bazı emir-
ler verdi. Etrafına bakınırken, ağacın dibinde oturan Akif Yüzbaşıyı 
gördü. Yarası nedeniyle oturduğunu sandı. Üşenmedi, yanına ka-
dar geldi. Akif Yüzbaşı başını kaldırdı, boş gözlerle baktı. Kurmay 
Başkanı;

“Seni revire göndereyim, yarana baksınlar.” dedi. 
Akif Yüzbaşı üzgündü sadece, ayağa kalktı, “Yaradır, kanar ge-

çer. Ben komutanları ikna edemedim. 14’üncü Tümen, daha fazla 
dayanamaz. Cephe yarın yarılır. Ben de şehit düşecek binlerce va-
tan evladının vebalini, hayatımın sonuna kadar omuzlarımda taşı-
rım.”

“Yüzbaşım, komutanın emrini duydun. Siz bir gün daha daya-
nın. Ben komutanı mutlaka ikna edeceğim.” 

Akif Yüzbaşının yüzü bulanıktı.
“Bir gün daha dayanabilir miyiz bilemiyorum. Düşman karınca 

sürüsü gibi geliyor. Alaylar eridikçe eriyor. Memleketin kaderi, tak-
viye gelmesine bağlıdır.”
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Kurmay Başkanı, acı acı gülümseyip kollarını yana açarken, Akif 
Yüzbaşı atına atladı, selam verdi. Bir an önce geri dönmeliydi. 

Bir yandan dörtnala at sürüyor, bir yandan da bunları komutana 
nasıl anlatacağını düşünüyordu. Dahası, düşman bu gece taarru-
za devam ederse, buna nasıl dayanacaklardı? Kafasında, cevabını 
bilmediği bin türlü soru vardı. Tümen karargâhına döndüğünde, 
vakit akşamı bulmuştu. Düşman, bugünkü karşı taarruzdan sonra, 
cepheden yaklaşık iki, üç kilometre kadar geriye çekilmiş, yaraları-
nı sarıyor, ikmalini tamamlıyor, yeniden taarruz için hazırlık yapı-
yordu. 

Osmanlı mevzilerinde de yoğun bir faaliyet vardı. Cephedeki 
erlere mermi, yiyecek ve su götürülüyor, ağır yaralılar geriye tahli-
ye ediliyor, hafif yaralıların yaraları sarılıyor ve tekrar mevzilerine 
gönderiliyordu. Mevziler onarılmaya çalışılıyor, düşman ölüleri bir 
kenarda toplanıyor, yaralı ele geçen subaylar sorgulanarak, artık 
iyice ortaya çıkan düşman planları hakkında bilgi elde edilmeye 
çalışılıyordu. 

Akif Yüzbaşı, atından indi, tümen komuta çadırına geldi, selam 
verdi. Komutanın yüzü, sanki taptaze kuvvetler gelmiş gibi aydın-
landı. 

“Takviye birlikleri ne zaman geliyor Akif Yüzbaşım?” diye sor-
du sevinçle.

“Komutanım, biz bu vatanı kanımızın son damlasına kadar sa-
vunuruz.”

Komutan önce şaşırdı, sonra gözlerinden ateşler çıkmaya başla-
dı.

“İnanmadılar değil mi? Onlar hâlâ Orta Çağ savaşı yaptıklarını 
sanıyorlar. Hâlâ düşmanın asıl taarruzunu güneyden bekliyorlar... 
Hâlâ, durum aydınlansın diye bekliyorlar. Durum aydınlandığın-
da, savunacak yer bulabilecekler mi acaba?”

Ayağa kalktı, bir sağa, bir sola yürüdü hızlı hızlı. Sinirinden sa-
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kalları titriyordu komutanın. Ne yapmalı etmeli, kolordu komuta-
nını ikna etmeliydi. Binlerce vatan evladının ve hatta bütün cephe-
nin kaderi, takviye gelmesine bağlıydı. Telgrafçılar hiç durmadan 
çalışıyorlardı. Hele hatlar bir onarılsın, konuşacaktı kolordu komu-
tanı ile. “Bizleri bu şartlarda savaşa sokanları Allah kahretsin!” diye 
bağırdı. 

Seferberlik tam yapılamamış, personel ve hayvan mevcutları 
tamamlanamamıştı. Bir Osmanlı tümeninin mevcudu on bini bul-
mazken, düşman tümeni yirmi, yirmi beş bin kişiydi. Basit bir he-
sapla; karşılarındaki düşman, kendi tümeninden yedi, sekiz kat üs-
tündü. Bu kuvvete nasıl dayanacaktı bu birlikler? 

Karargâhta hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Komutan sı-
kıntılıydı, sıkıntısını hiç kimseye söyleyemiyordu. Bugünü kurtar-
mışlardı. Ya yarın? Yarını nasıl atlatacaklardı? Takviye gelmez ise, 
güçlü bir düşman taarruzuna dayanmaları çok zordu. Ne yapmalı, 
etmeli, kolordu komutanı ile görüşmeliydi ama telgraf hatları da bir 
türlü onarılamamıştı... 

*

Gece Baskını

Akif Yüzbaşı, kara kara düşünüyordu... Komutan, Kurmay 
Başkanı, Seçkin Yüzbaşı; kara kara düşünüyorlardı... 

Cephede, fırtına öncesi sessizlik vardı. Tümen karargâhındaki 
askerlerin perişan hâline, yorgunluktan ayakta duramayışlarına 
baktı Akif Yüzbaşı. Kendini bir ağaca, bir kayaya, bir çadır direğine 
yaslayanlar, oracıkta uyuyorlardı. Düşman topçu atışı, çok sarsmış-
tı askerleri. Aklını kaçıracak hâle gelenler, yerini terk edip kaçmaya 
çalışanlar, hüngür hüngür ağlayanlar olmuştu. Cephe alaylarının 
durumu daha da perişandı. Bu durum, bir gün daha böyle devam 
edemez, düşman eğer bu gece taarruz ederse, cepheyi yarar geçer-
di. Mademki takviye kuvveti gelmeyecekti, o hâlde ne yapılması 
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gerekiyorsa, kendileri yapacaklardı... 
Ayağa kalktı Akif Yüzbaşı, ciddi bir şey söyleyeceği, her hâlin-

den belli oluyordu. 
“Komutanım,” diye başladı söze, “düşman bütün gün taarruz 

etti, cepheyi yaramadı. Yarından itibaren, bu bölgenin takviye edi-
leceğini tahmin ediyorlardır.” 

Cümlelerini toparlamaya çalışırken, komutan ilgiyle, ne söyleye-
ceğini merak ediyordu Akif Yüzbaşının. 

“Düşmanın yerinde ben olsaydım, takviye kuvvetleri gelmeden 
cepheyi yarmak isterdim. Yani bu gece taarruz ederdim.” 

“Ne demeye getiriyorsun Akif Yüzbaşım?” 
“Komutanım, biz önce davranalım. Düşman gelmeden, biz üze-

rine gidelim. Düşmanı imha edemeyiz ancak, hazırlıklarını bozabi-
liriz. Topçusunu dağıtabiliriz. İkmal birliklerine saldırabiliriz. Bir 
iki birliği bozarsak, düşman ne olduğunu anlayıncaya kadar sabah 
olur. Biz de sabahın hayrı ile savunmaya devam ederiz, Allah’ın 
izniyle.” 

Tümen komutanı şaşırdı. Hayretle Akif Yüzbaşının yüzüne bak-
tı:

“Güzel, çok güzel de bu söylediklerini hangi kuvvetle yapacağız 
yüzbaşım?”

“Biz yaparız komutanım.” 
“Evladım, karşımızda altmış, yetmiş bin kişi var, sizin etiniz ne, 

budunuz ne? 
“Komutanım, riskli bir hareket tarzı olduğunu biliyorum. Ancak, 

başarılı olursak, yarına kadar zaman kazanırız. Askerin morali dü-
zelir.”

Yarına kadar zaman kazanmak, yorgun askerlerin kollarına güç 
gelmesi demekti. Birer tas sıcak çorba, birer matara temiz su içmesi 
demekti. Komutan, kurmay başkanı ile göz göze geldi, ikisinin de 
gözleri parlıyordu sevinçten. Kurmay Başkanı, saatlerdir, bir şeyler 
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yapmak gerektiğini düşünüyordu zaten. Hemen söz aldı: 
“Akif haklı komutanım. Yarını beklersek, bir daha hiç şansımız 

olmayabilir.” 
Komutanın gözleri parladı, “Haydi o zaman, bir plan yapalım.” 

diye gülümsedi. 
Seçkin Yüzbaşı, hemen kâğıt kalem getirdi, haritayı önüne çekti. 

Komutan, süvari birliğini bile bile ölüme gönderiyordu. Bunun kar-
şılığında, bütün gün canını dişine takarak savaşmış, yorgun, yaralı 
binlerce vatan evladının canını kurtaracaktı.

“Topçu tabur komutanı ile istihkâm tabur komutanı’nı buraya 
çağırın.” 

Onlar neyi nasıl yapacaklarını konuşurlarken, sağa sola emirler 
verilirken, topçu ve istihkâm tabur komutanları, on dakika sonra 
yanlarına geldiler. Tümen komutanı; “Yenice köyünün hemen ba-
tısındaki düşman tümenini, bu gece saat on bire çeyrek kala, bütün 
gücünle, aralıksız, bir saat süreyle ateş altına alacaksın. Bütün ate-
şini bu tümen üzerinde toplayacaksın. Başka hedef yok. Düşman 
topçusu ile muharebe yok. Kolordudan verilen genel destek top-
çusu da senin ateşine aynı şekilde ve şiddette katılacak. Haydi, iş 
başına!” dedi. 

Topçu tabur komutanı, selam verdi ve fırladı gitti. Ne olduğunu 
anlamamıştı ama emir çok açıktı. Tümen komutanı, istihkâm tabur 
komutanına döndü:

“Süvari birliğine, yeteri kadar tahrip uzmanı ver. Bol miktarda 
tahrip kalıbı, fitil, fünye alsınlar. On beş dakika içinde, süvari birli-
ğine katılsınlar.” 

İstihkâm tabur komutanı selam verdi, fırladı gitti. Komutan, 
Akif Yüzbaşıya döndü:

“Ön taraflarla uğraşmayın. Düşman topçusuna ve ikmal birlikle-
rine saldırın. Saat on birde işe başlamış olmalısınız. Göreyim sizi.” 

Akif Yüzbaşı selam verdi, hızla çadırdan çıktı. Süvari birliğinin 
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bulunduğu yere doğru hızlı adımlarla yürüdü. Yaklaşık iki saatleri 
vardı. Bu süre, onlara yeter de artardı bile. Subaylar, astsubaylar 
hemen toplandılar. Akif Yüzbaşı, “Biraz dinlenebildiniz mi?” diye 
sordu. Laf olsun diye sormuştu. Karşıdakiler de laf olsun diye baş-
larını salladılar. Herkes merak içindeydi, akıllarında bir sürü soru 
vardı hepsinin. Akif Yüzbaşı, onları merakta bırakmadı:

“Arkadaşlar, biraz sonra hem kendimizin hem de bütün cephe-
nin kaderi ile ilgili çok önemli bir göreve çıkacağız. Bu gece, düşma-
nın taarruz edeceğini değerlendiriyoruz. Onlardan önce davranıp, 
düşmanın taarruz hazırlıklarını bozacağız.” 

Etrafına baktı, herkes ilgi ile dinliyordu.
“Başarılı olursak, takviye gelinceye kadar zaman kazanırız.” 
Etrafına bakındı, subayların, astsubayların gözlerinin parladığı-

nı gördü. Hiçbirisi, kadere boyun eğmek, burada koyun gibi boğaz-
lanmak istemiyordu. 

“En önemli konu; düşene, kalkana bakmayacağız. Düşen ben 
bile olsam, göreve devam edeceksiniz. Beni korumak ve kurtar-
makla uğraşmayacaksınız.” 

İşte bu olmazdı... Bugüne kadar düşeni kalkanı, düştüğü yerde 
hiç bırakmadılar. Yaralanan, attan düşen, hastalanan oldu ancak, 
hiç kimseyi düşmana kaptırmadılar. Yine öyle yapacaklardı. Ama 
bunu Akif Yüzbaşının bilmesi gerekmiyordu. Akif Yüzbaşı, cevap 
alamayınca, üzerine basarak sordu:

“Anlaşıldı mı?” 
“Başüstüne komutanım!” dediler hepsi birden. Nâzım’la Yüksel, 

anlaşmış gibi, sağ ayaklarını yerden kaldırdılar, bunu söylerken. 
Akif Yüzbaşı, göz ucuyla gördü gençlerin hareketini, ne anlama 
geldiğini de biliyordu. Bir şey söylemedi ancak, ince dudaklarında 
gizli bir tebessüm belirdi. Zaten bu emri dinlemeyeceklerini kendisi 
de biliyordu. 

“Şimdi takımlarınızın başına gidin. On beş dakikamız var.” 
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Rıza Başçavuşa döndü: 
“Rıza Başçavuşum, senin şu patlayıcılarla ilgili maharetine ihti-

yacımız var.” 
Rıza Başçavuşun gözleri parladı, soru dolu gözlerle baktı. 
“Tümen istihkâm taburunda, bolca patlayıcı madde var. Bize ye-

teri kadar tahrip uzmanı verecekler. Patlayıcıları onlar kullanacak-
lar. Sen onlara nezaret et. Düşman topçusunu, cephane araçlarını 
tahrip edeceksiniz.” 

“Başüstüne komutanım.” 
Rıza Başçavuşun esmer yüzüne, bir sevinç dalgası yayıldı, sigara 

içmekten sapsarı olmuş dişleri ortaya çıktı. Komutan, onun kıyme-
tini biliyordu, kıymeti bilindi mi bir askerin yapamayacağı iş yoktu. 
Rıza Başçavuş da bunlardan biriydi. 

Subaylar, astsubaylar selam verdiler, takımlarının başına gittiler, 
koşar adımlarla. Yapacak hazırlıkları da yoktu aslında. Askerlerin 
kılıçları bellerinde, silahları daima yanlarındaydı, atların eyerleri, 
koşumları çözülmemişti. Atları, bağladıkları yerlerden çözdüler, 
orta yerde takım takım toplandılar. Cephedeki alaylar bölgesine, 
düşman topçu ateşi devam ediyordu aralıklarla. On beş dakika son-
ra, tümen istihkâm taburundan verilen tahrip uzmanları geldiler. 
Akif Yüzbaşı, onları Rıza Başçavuşla tanıştırdı, birlikte görev ya-
pacaklarını anlattı. Rıza Başçavuş, ne kadar patlayıcıları olduğunu 
sordu. Her birinde, bir topçu taburuna yetecek kadar patlayıcı var-
dı. Patlamaya hazır hâle getirilmişlerdi. Sadece fitili ateşlenecekti. 
Üstelik bunlar dinamit değil, TNT denilen daha güçlü, kalıp hâlin-
de patlayıcılardı. 

Süvari birliği, hazırlığını tamamladı. Akif Yüzbaşı, “at bin” işa-
reti yaptı. Hep birlikte atlarına atladılar. Karanlıkta, önceden bildik-
leri yollarda, ikişerli kolda at sürdüler. Gürültü yapmayacaklardı. 
Sigara içmeyeceklerdi. Konuşmayacaklardı. Hedefe kadar hiç dur-
mayacaklardı... 
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Önce kuzeye doğru at sürdüler. En kuzeydeki düşman birliğin-
den daha kuzeye gitmeleri, o birliklerin yan emniyet unsurlarının 
arasından geçmeleri lazımdı. Yeteri kadar kuzeye gittikten sonra ba-
tıya döndüler, sık ağaçlık alanda, sessizce ilerliyorlardı. Karanlıkta 
bir buçuk saat kadar daha at sürdüler, bir dere tabanına girdiler, 
dereyi takip ederek güneye döndüler. Yarım saat kadar daha git-
tiler. Artık, düşman geri bölgesinde olmalıydılar. Durdular, etrafı 
dinlediler, dere tabanından çıktılar, sağı solu gözetlediler. Önlerine 
kim çıkarsa, ne çıkarsa hücum edeceklerdi. 

Bu arada tümen topçu taburu, kendisine verilen göreve başladı, 
Yenice batısındaki düşman tümenini, şiddetli bir topçu ateşi altına 
aldı. Düşman tümeni, taarruz için hazırlandığından, askerlerin ço-
ğunluğu toplu hâlde idi. Arka arkaya düşen top mermileri, askerle-
ri çil yavrusu gibi dağıttı. Patlayan her mermi, panik hâlinde kaçış-
maya çalışan askerleri kırdı geçirdi. Bazı mermiler havada patlıyor, 
açıktaki düşman askerlerini perişan ediyordu. Kırk beş dakikalık 
yoğun ateşin sonunda, Yenice batısındaki tümenin emir komu-
ta düzeni bozuldu, birlikler karmakarışık bir hâle geldi. Taarruza 
kalkması için, bu tümenin yeniden toparlanması gerekiyordu. 
Yeniden toparlanma ise, nereden bakılsa en az dört beş saatlik za-
man demekti. Üstelik çok sayıda ölü ve yaralı vardı.

Düşman komutanlığı, Yenice bölgesine yapılan topçu ateşini, bir 
gece hücumu olarak düşündü, bütün topçularına ateş emri veril-
di. Bütün birlikler, bulundukları yerlerde emniyet tedbirleri aldılar. 
Durum ortaya çıkıncaya kadar, saat on birde yapılması planlanan 
gece taarruzu durduruldu. 

Süvari birliği, ağaçlıklar arasında sessizce at sürdü bir süre ve 
karşılarına, namlularını göğe dikmiş, aralıksız ateş eden bir topçu 
taburu çıktı. Süvariler, dikkatlice topçu birliğinin arkasına dolandı-
lar. Bugün hayatları pahasına da olsa, düşmana iyi bir darbe vura-
caklardı ve topçu birliği, iyi bir hedef sayılırdı, süvariler için. Her 
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topun başında, ateş idare merkezinde, askerlerin yatma yerlerinde, 
yemek yeme yerlerinde ve cephane arabalarının olduğu yerde fener 
yanıyordu. Süvariler, hedef seçmekte zorlanmadılar. 

Süvari birliği, her zaman yaptığı gibi geniş kama düzeni aldı. 
Öndekiler tüfeklerini hazırladılar, koşarken ateş edeceklerdi at 
üzerinde. İsabet ettiremeyeceklerini biliyorlardı ama şimdi önemli 
olan, düşmana ateşle baskı kurmaktı. Hedefe mesafeleri elli, altmış 
metre ancak vardı. İşaretle, hep birden hücuma kalktılar ve ateşe 
başladılar... 

Düşman topçu taburu, neye uğradığını şaşırdı. Gece karanlığında 
koşarak ve ateş ederek gelen atlıları gördüler. Ayaktakilerden sekiz 
on kişi vuruldu, kendisini toplayanlar, mermilerden korunmak için 
yerlere yattılar. Süvariler, bir anda ateşi kestiler, aynı anda Mustafa 
Başçavuşun takımı, yalın kılıç düşman arasına daldı. Önlerine kim 
çıktıysa kılıçtan geçirdiler. Yerde yakaladıklarına yerde, kaçmaya 
çalışanlara ayakta kılıç salladılar, aman vermediler. 

Silahını arkaya asan diğer süvari takımları da hücuma katıldı-
lar hızla. Meydanda kaçışanlar, koşturanlar, silahlarına yetişmeye 
çalışanlar birbirine karıştı. Birçok düşman askeri, kendilerini tabur 
bölgesinin dışına attılar, bir yerlere sindiler. Süvari askerlerinden 
birkaçı karmaşa esnasında vuruldular ancak hücuma devam etiler. 
Vurulan, yarası ciddi olan iki süvari attan düştü. Takım arkadaşları 
hemen yetiştiler, yere düşenleri aldılar, çatışma bölgesinin dışına 
çıkardılar. Hiçbir arkadaşlarını düşmana bırakmayacaklardı. 

Bir yandan düşman topçu askerleri kılıçtan geçirilirken, diğer 
taraftan Rıza Başçavuş ile tahrip uzmanları, işlerini yapıyorlardı. 
Cephane arabalarına, topların namlularına, topların yanına yığılmış 
olan cephane sandıklarına, tahrip maddelerini yerleştiriyorlardı. 
Yüksel Üsteğmenin takımı, çadırları yakıyor; Nâzım Üsteğmenin 
takımı, dört dönüyor, kıpırdayan ne görürlerse kılıç sallıyorlardı. 
Topçeker hayvanların koşumlarını kestiler. Cephane arabalarının 
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atlarını ve öküzlerini serbest bıraktılar. Havaya ateş ederek, zaten 
ürkmüş olan hayvanların dağılmalarını sağladılar.

Bu sırada Rıza Başçavuşun sesi duyuldu: 
“Hazııır!” 
 Bütün süvariler, aynı anda terk etmeye başladılar bölgeyi. 

Patlayıcıların fitilleri ateşlendi, Rıza Başçavuş ile ekibi de bölgeyi 
terk ettiler. Yaklaşık bir dakika sonra, topların namluları, cephane 
arabaları, cephane sandıkları, birbiri ardına patlamaya başladılar. 
Namlusuna tahrip maddesi bağlanan top, patlama ile önce şaha 
kalkıyor, sonra içi boşaltılmış çuval gibi yere düşüyor, yan yatıyor-
du. 

Süvari birliği dörtnala bölgeden uzaklaşırken, arkalarında ateş 
topları bıraktılar. Patlayan, patladıkça yeni patlamalara sebep olan, 
her bir patlama ile düşmanın taarruz umutlarını kıran ateş topları... 

Süvariler ara vermeden daha batıdaki bir destek birliğine daha 
saldırdılar, yaktılar, yıktılar, patlattılar, geldikleri gibi hızla geriye 
döndüler. Göreve başlamaları ile o bölgeden ayrılmaları bir saati 
ancak bulmuştu. 

14’üncü Tümen Komutanı’nın maksadı kafa karıştırmaktı 
Düşmanın kafası karışsın, daha tedbirli davransın, taarruz kararını 
gözden geçirsin istiyordu. Hele uzaktan cephane araçlarının patla-
ma sesleri geldiğinde, hele havada yıldız yağmuru gibi patlamaları 
gördüğünde, bu gece istediğini fazlası ile aldığını düşündü... 

Süvari birliği döndüğünde, vakit sabaha dönmüştü. Doğrudan 
toplanma bölgesine yöneldiler, attan indiler, atları dere kenarına bı-
raktılar. Ağır yaralı askerleri, aceleyle sıhhiye taburuna götürdüler. 

Akif Yüzbaşı, sıhhiye çavuşunu çağırdı. Gömleğini çıkardı. Sol 
kolunda derin bir yara vardı. Dün düşman süngüsü ile yaralanan 
yer, yeniden kanamaya başlamıştı. Canı yanıyordu. Sıhhiye çavuşu 
yarayı temizledi, sarı bir merhem sürdü. Sargı bezi ile güzelce sardı. 

Sıhhiye çavuşu ile sıhhiye erleri, diğer yaralılarla uğraşırlarken, 
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subay ve astsubaylar bir araya geldiler. Her biri bir diğerine ilk 
yardım yaptı, yaralarını sardı. Nâzım Üsteğmen başından, Yüksel 
Teğmen ile Hilmi Başçavuş bacağından, Mustafa Başçavuş da ko-
lundan yaralıydı. Akif Yüzbaşı, tümen komuta çadırına gitti, içeri 
girdi, selam verdi. Tümen komutanı, hiç bir şey söylemeden kalktı, 
Akif Yüzbaşıya sarıldı, alnından öptü. 

“Çok büyük hizmetler yaptınız bugün evladım. Bu millet sizi 
unutmayacak.” dedi. 

Akif Yüzbaşının kolundan yaralı olduğunu görünce, “Hemen 
sıhhiye taburuna gidiniz. Yaranıza baksınlar.” dedi, içi acıyarak. 

Sıhhiye taburunda, zaten topu topu iki doktor vardı. Biraz önce 
iki tane ağır yaralı asker göndermişlerdi oraya. Üstelik bu iki ce-
fakâr doktor, alaylardan gelen onlarca yaralıyı ameliyat etmekle 
meşguldüler. Nefes almadan, ara vermeden ameliyata giriyorlar, 
bir can bir candır diye kurtarmaya çalışıyorlardı askerleri. “Önemli 
bir şey yok komutanım.” dedi, “Basit bir sıyrık sadece.”

Akif Yüzbaşı için de komutan için de sözlerin önemi yoktu artık. 
Büyük kapışmaya saatler kalmıştı. Evet, bu gece düşman taarruzu-
nu önlemişlerdi. Bu gece, düşmana kuvvetli bir yumruk atmışlardı, 
düşman sendelemişti ama yıkılmamıştı. Ertesi gün daha hırslı, daha 
güçlü taarruz edeceklerdi. Peki, kendilerine takviye kuvvet gelecek 
miydi? 

Sabah olduğunda, 14. Tümen savaşa hazırdı. Yorgundu, uyku-
suzdu, bitkindi, açtı, susuzdu ama kararlıydı. Düşman da hazırdı 
savaşa. Dört tümen, taarruz düzenlerini aldılar, top atışlarını bek-
liyorlardı. Sabah saat altıda, hava daha yeni aydınlanırken, yo-
ğun bir topçu atışı başladı. Topçu atışı aralıksız, dört saat sürdü. 
Cephedeki birlikler, mevzilerine kapandılar, başlarını bile kaldır-
madılar. Mermiler patladıkça, mevzilerden toprak yerine kan ren-
ginde çamur fışkırıyordu. Alışmıştı askerler, mermiler patladıkça 
gülüyorlardı artık. Havada merminin ıslık sesini duyunca yere ka-
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paklanıyorlar, mermi patlayınca yine eski neşelerine dönüyorlardı. 
Yine de zayiat, beklenenden fazla idi. Bu cehennemî ateşe can mı 
dayanırdı?

Mevzilerde, çamur deryası içinde savaşa hazırlanan askerler, sa-
bah çorbası bile içememişlerdi. Herkese çeyrek ekmek ancak düş-
müştü kahvaltıda. Öğlen yemeğinde onu da bulamayacaklarını bi-
liyorlardı. Artık içecek su da yoktu. Atılan binlerce top mermisi, su 
ikmal noktalarını darmadağın etmişti. Askerler, mevzilerine dolan 
çamurlu yağmur suyu ile dudaklarını ıslatıyor, susuzluklarını gi-
dermeye çalışıyorlardı.

Saat dokuz buçuk olduğunda, top atışları ileri kaydırıldı. Topçu 
desteği altında Osmanlı mevzilerine iyice yaklaşan düşman asker-
leri, hep birlikte ileri atıldılar. Bir insan seli akıyordu Türk mevzi-
lerine doğru. Hem ilerliyorlar hem bağırıyorlar hem de ateş edi-
yorlardı. Sağlam kalan beş on makineli tüfek, takırdamaya başladı 
mevzilerde, askerler de ateşe başladılar emirle. Vurulan düşman 
askeri düşüyor, arkadan gelenler, koşmaya devam ediyorlardı. 

Düşman askerleri, kısa sürede ilk mevzilere ulaştılar. Hep bir-
likte hücuma kalktılar, dün gecenin intikamını almak istercesine, 
bütün hınçları ile saldırdılar. Yıkılmış, parçalanmış tel engelleri geç-
tiler, süngülerini ileri uzattılar. Tam Türk mevzilerine dalacaklardı 
ki hiç beklemedikleri bir şey oldu.

*
Selanik cephesinde her dakika onlarca can yitirilirken, Serez’de 

de durum farklı değildi. Yirmi beş bin kişilik Bulgar Tümeni, 
Nevrekop’taki zayıf redif birliklerini geriye atmış, hızla Serez’e 
saldırmaya başlamıştı. Serez önlerinde anlatılmaz bir mücadele ya-
şanıyordu iki tarafın askerleri arasında. Mevcudu düşmanın onda 
biri kadar bile olmayan Serez Redif Tümeni canla, başla savaşıyor 
ancak her geçen dakika mevcudu biraz daha azalıyordu. Ayrıca, 
kazanmaktan umudu kesen ve çetecilerin halka yaptıklarını duyan 
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redif erleri kendi evini barkını, çoluk çocuğunu çetelerden korumak 
için silahları ile birlikte kaçıyorlardı.  

Bu arada kuzeydeki kasabalarda Bulgar çetelerinin zulmünden 
kaçan Müslüman ahali, perişan vaziyette Serez’e gelmişler, okul-
lara, hastanelere, askerlerin terk ettiği kışlalara yerleştirilmişlerdi. 
Aç, sefil insanlar o zorlu kış şartlarında ev ev dolaşıp insanlardan 
yiyecek dileniyorlardı, çocuklarının karınlarını doyurabilmek için. 
Her işi yapmaya razıydılar bir ekmek, bir tas tarhana, yarım okka 
bulgur, makarna, üç beş zeytin uğruna. Şehirdeki Müslüman ahali 
elinden geleni yapıyor, gelenlere sahip çıkmaya, elinde avucunda 
ne varsa o zavallılarla paylaşmaya çalışıyorlardı ancak gelenlerin 
ardı arkası kesilmiyordu.  

Top mermileri Serez’in içinde patlıyordu artık ve halktaki pa-
nik giderek büyüyordu. İsabet alan ahşap evler cayır cayır yanıyor, 
içindekiler can havli ile dışarıya fırlıyorlar, sağa sola kaçışıyorlardı 
bilinçsizce.  Korku ve telaştan yangını söndürmeye çalışan bile ol-
muyordu.   

Hastaneler dolup taşmıştı hasta ve yaralılarla. Gülnihal ile nedi-
mesi, şehrin beş kilometre kadar güneyinde, yüksek çam ağaçları 
arasına kurulmuş, üzerinde kocaman hilal işareti bulunan tümen 
seyyar hastane çadırında çalışıyorlardı diğer dört hemşire ile bir-
likte. Başlarında, saçlarını ancak örtebilen lacivert örtüleri, üzerle-
rinde kan lekeleri bulaşmış beyaz önlükleri, ayaklarında kötü birer 
asker potini, ellerinden geleni yapıyorlardı yaralılara yetişmek için. 
Askerlik çağı çoktan geçtiği halde seferberlikle göreve çağrılan bir 
doktor, yaşına bakmadan ameliyattan ameliyata giriyordu gece 
gündüz. Bir de genç yedek subay doktor vardı ki, daha okuldan 
yeni mezun olmuş, gelir gelmez de savaş başlamıştı. Çalışkandı, 
gayretliydi, sabırlıydı lakin tecrübe diye bir şey yoktu oğlanda. 

Gülnihal çadırda oradan oraya koşuyor, yeni getirilen yaralıla-
rı tasnif ediyor, ilk müdahalelerini yapıyor, ameliyata hazırlıyordu 
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durumu acil olanları. Günde bir saat ancak dinlenebiliyordu san-
dalye üzerinde, gece yarılarına kadar koşturmakla geçiyordu ha-
yatı. İyi de oluyordu aslında çünkü boş vakit bulduğu anda Nâzım 
geliyordu aklına. Gerçi aklından hiç çıkmıyordu Nâzım ama yaralı-
larla uğraşırken o kadar kaptırmıyordu kendini duygularına. Yine 
de merak ediyordu ne yaptığını, nasıl olduğunu, nerede olduğunu. 
Bir görebilse, bir konuşabilse, bir anlatabilse içindeki duyguları, ra-
hatlayacaktı ya, olmuyordu işte. 

“Hadi Gülnihal, ver şu makası” diyen sesini duydu yaşı kırk beşi 
çoktan aşmış, saçları iyice dökülmüş, alnı kırışmış, mavi gözlerinin 
feri sönmeye başlamış, kalın bıyıklı çelimsiz doktorun.  

Gözlerini açtı Gülnihal, sağ elini açmış, bir şey istiyordu kendi-
sinden Doktor Hurşit Bey. Etrafına bakındı,  kedini sol böğründen 
süngülenmiş bir askeri ameliyat ederlerken buldu. Ne zaman baş-
lamışlardı ameliyata, ne yapmışlardı şu ana kadar, hatırlayamadı. 

“Daldın gitti yine” diye sitem etti doktor, hastanedeki bütün 
hemşirelere taş çıkartan, elinden her şey geldiği için doktor yar-
dımcısı gibi kullandıkları Gülnihal’e. Gülnihal makası uzattı dok-
tora, özür diler gibi bir bakış atıp “Affedersiniz efendim” derken. 
Gülümsedi doktor,   

“Allah gönderdi seni bana” diye teşekkür etti “Yoksa yaralıların 
yarısını kaybederdik daha ameliyata bile alamadan.” 

Haksız da sayılmazdı aslında, böyle maharetli bir hemşire her 
doktora nasip olmazdı. Gerçi nedimesi ile diğer hemşireler de çalış-
kan, dayanıklı idiler ama Gülnihal bir başkaydı. Uyku nedir bilmi-
yordu, açım, susadım demiyordu, insan vücudunu az çok biliyor-
du, temiz ve tertipli çalışıyordu. Gönüllü bir hemşireden daha ne 
bekleyeceklerdi ki?

Yan tarafta ameliyat yapan genç doktor sinirle attı elindeki bis-
turiyi yere, iki adım geriye çekildi, bir tabureye çöktü, sinirden ağ-
lamaya başladı. Ona yardım eden hemşire de üzgündü. Onun hali-
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ni gören iki sıhhiye eri koşarak geldiler, ameliyat masasında yatan 
askeri kanlı ameliyat örtüsü ile birlikte aldılar, dışarıya çıkardılar.

“Ne oldu?” diye sordu Doktor Hurşit Bey, aslında ne olduğunu 
adı gibi biliyordu ya, genç doktoru konuşturması, kendine getirme-
si lazımdı. 

“Kaybettik yaralıyı “diye yakındı genç doktor, “çok kan kaybet-
miş olmalı.”

Sadece kan kaybetmek olmadığını biliyordu ölüm nedeninin, 
kendisinin hiçbir tecrübesi yoktu ameliyat konusunda ve ameliyat-
lara giriyordu mecburen. Okulda öğrendiği basit anatomi dersleri 
ile de olmuyordu bu işler. Operatörlük başka bir şeydi.

“Sen elinden geleni yaptın” diye teselli etmeye çalıştı onu, önün-
deki yaralının böğrüne dikiş atmaya başladı dikkatli bir şekilde. 

Genç doktor, daha kendine gelemeden, bir top mermisi ile baca-
ğının biri parçalanmış başka bir hasta getirdiler ameliyat masasına. 
Yapacak bir şey yoktu, bir bardak su içti, ameliyat masasına yak-
laştı, hemşirenin temizlemeye çalıştığı yaraya baktı eline bisturiyi 
alırken.     

*

Son Kapışma

On binlerce düşman askeri şaşkınlıkla baktılar karşıya. Bir takım 
kadar Osmanlı askerinin; emir almadan, komut verilmeden, aniden 
düşmana süngü hücumuna kalkması, bütün cepheyi hareketlen-
dirdi. Bütün askerler ardı ardına “Allah Allah!” sesleri ile hücuma 
kalktılar. Türk askerinin canına tak etmişti artık. Bu iş, bir an önce 
bitsin istiyorlardı. Süngülerini önceden takmışlar, sadece bir işaret 
bekliyorlardı. Bir takımın hücuma kalkması, bütün cephenin ileri 
atılması için yeterli olmuştu. Türk askerleri, hızla çamur dolu mev-
zilerinden çıktılar, mezardan fırlamış zebaniler gibi, üstleri başları 
çamur içinde, uzun tüfeklerini ileri uzattılar ve Allah’a sığınıp, bir 
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sel gibi aktılar düşman üzerine.
Süngü hücumunda kendine güvenirdi Türk askeri. Ve beş altı 

bin Türk askeri, altmış, yetmiş bin düşman askerine karşı, bir ölüm 
kalım savaşına başladı. Bu savaşın galibi, elbette şimdiden belliy-
di. Ancak; düşmanı, hücum ettiklerine, buralara kadar geldiklerine 
pişman edeceklerdi... 

Süngüler havada parladı, düşman askerlerine acımasızca battı, 
tarifi mümkün olmayan bir boğuşma başladı cephede. Bağıranlar, 
inleyenler, komut verenler, süngü sallayanlar, kılıç sallayanlar, 
“Allah Allah” diyenler, birbirine karıştı. Türklerin kontrol dışı baş-
layan hücumu, giderek artan düşman direnişi nedeniyle, yavaş ya-
vaş durma noktasına geldi. Bütün subaylar ve astsubaylar, savaşa 
tutuştukları için, durumun vahametini göremiyorlardı. Az geride 
kalmış olan bir çavuş, askerlerin artık ilerleyemediğini fark etti. Bir 
anlık tereddüt, cephenin bozulmasına neden olabilirdi. Hiç düşün-
meden, bütün gücü ile bağırdı:

“Dayanın arkadaşlar! Süvariler yetişti!”
“Süvariler geliyor!” diye bağırmaya başladı diğerleri.
“Süvari” sözü, sihirli bir değnek gibi etkisini gösterdi. Yeniden 

güç geldi kollarına, yorgun askerlerin. Yeniden, daha hırsla saldır-
maya başladılar. Bu söz, her tarafta tekrar edilmeye başlandı:

“Dayanın! Süvariler yetişti!”
“Süvari” sözü, düşman üzerinde de etkisini göstermekte ge-

cikmedi. Dün sabahki süvari hücumunu ve akşamki patlamaları, 
hiçbirisi unutmamıştı. Hele sabah olup, bir topçu taburu ile tümen 
destek kıtalarının tamamının imha edildiğini duydukları zaman, 
iliklerine kadar titremişlerdi. O süvariler, şimdi kendi üzerlerine 
geliyordu yalın kılıç. Önce panik, sonra kaçışma başladı. Düşman 
komutanları bağırdılar, çağırdılar, silahlarını çektiler, kaçanlardan 
bazılarını vurdular; fayda etmedi. Bozulan düşman, ilk mevzilerine 
kadar durmadı, bir sel gibi geriye aktı, gitti. Hızını alamayan Türk 
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askeri, bir süre arkalarından koştu düşmanın. Sonra durdular, elle-
rini salladılar düşmana doğru, küfürler ettiler. Ardından da hiçbir 
şey olmamış gibi mevzilerine geri döndüler. 

Düşman çekilmişti ancak, Türk askerinin hâli perişandı. Aslında 
hiçbirisi ne olduğunu, düşmanı nasıl püskürttüklerini anlamamıştı. 
Yüzlerinde garip bir mutluluk, gözlerinde bir şaşkınlık ifadesi var-
dı her birinin. Büyük zaferler, böyle kritik anlarda, kritik bir hamle 
ile kazanılırdı. Onlar da farkında olmadan, kritik bir hamle yapmış-
lardı. 

Askerler mevzilerine döndüklerinde, arkadaşlarının bir kısmı-
nın yaralandığını, süngülendiğini, artık savaşamaz hâle geldiğini, 
birçoğunun da şehit düştüğünü gördüler. Yaralananlar, çamurlu 
araziye düşmüş, kıvrılarak yatıyorlardı. Yaralı arkadaşlarının kolu-
na girdiler, onları mevzilerine kadar taşıdılar ve bir yere oturttular. 
İlk yardım paketlerini çıkarıp, sıhhiyeciler gelene kadar ilk yardım 
yaptılar. Mevzilerin içi de dışı da ölüler ve yaralılarla doluydu. 
Onbaşılardan biri, yorgun argın etrafına bakarken, kendi manga-
sından bir erin, az ötede, yaralanmış olduğunu gördü. Gariban as-
ker, bir yandan yaralanan kolunu tutmaya çalışıyor, diğer yandan 
da sessizce yardım gelmesini bekliyordu. Başını arkaya dayamış, 
içinden dua ediyordu. Yanında, yakınında, ona yardım edecek 
kimse olmadığını biliyordu. Yaralı arkadaşının yanına koştu on-
başı. Omzuna dokundu, asker başını kaldırdı, onbaşısını görünce 
sevindi. Başından ve ağzının kenarından kan sızıyordu. Onbaşı, ilk 
yardım paketini çıkardı, askerin başındaki ve ağzının kenarındaki 
kanları sildi, kolunu sarmaya çalıştı.  Asker, onbaşının elini tuttu, 
kuvvetle sıktı. Kendince teşekkür etmek istedi. Sesi bile çıkmıyordu 
garibin. Daha ötelerde yüzlerce yaralı vardı. Az sonra sıhhiye erleri, 
koşarak savaş meydanına geldiler. 

*
Sekizinci Kolordu Karargâhı’nda, her zamanki sakinlik vardı bu 
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sabah. Yapraklarını dökmüş çınar ve koyu yeşil çam ağaçları ara-
sında, hafifçe esen rüzgârın dalgalandırdığı Osmanlı bayrağı altın-
da, her zaman yaptıkları gibi durum değerlendirmesi yapıyorlardı 
komuta çadırında. Kolordu komutanı, tümen komutanları, karar-
gâh subayları sakin ve telaşsız, konuşuyorlardı. 

Kurmay subaylar, haritaya bir şeyler çizmişler, onları izah edi-
yorlardı. Sobanın tatlı çıtırtısı duyuluyor, sıcaklığı hissediliyordu, 
çadırın loş havasında. Gece, Yenice batısındaki patlamaları duy-
muşlar, havada patlayan mermilerin oluşturduğu ateş toplarını 
görmüşler, buna bir anlam verememişlerdi. Patlamalar neredeyse 
iki saat sürmüştü. Bunun dışında, son derece sakin bir gece geçir-
mişlerdi. Kolordu Birinci Şube Müdürü, her zamanki sakin sesiyle 
durumu değerlendirdi. Kuzeydeki 14’üncü Tümen bölgesinde bir 
yoğunluk vardı ancak Tümen komutanı’nın, durumu abarttığını 
düşünüyordu.

Kolordu komutanı, gece saat üçte, 14’üncü Tümen Komutanı ile 
telgraf başında görüştüğünü, tümen komutanının çok telaşlı oldu-
ğunu ifade etti. Kurmay Başkanı, komutana döndü; “Komutanım, 
bizim bölgemizde bir tehlike yok ancak, 14’üncü Tümen bölgesin-
den çok yoğun top sesleri geliyor. Düşman o bölgede sıklet merkezi 
yapmış olabilir. Bir an önce o bölgeyi bir alayla takviye edelim.” 
dedi.

Komutan, “Siz o bölgeye bir kurmay heyeti gönderin, bölgeyi 
yakından görsünler, ona göre gereken tedbir alınır.” dedi sakince.

Kurmay Başkanı, hemen iki subay görevlendirdi, süratle o böl-
geye gitmelerini ve en geç iki, üç saat içinde, raporlarını sunmala-
rını istedi. 

*

Kral Yorgi

Yunan Kralı Yorgi, savaş alanına, beklenenden önce geldi, oto-
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mobili ve yüz kişilik mahiyeti ile. Bir de muhafız birliği vardı ki 
mevcudu üç yüz kişiyi buluyordu neredeyse. Kral, önce Veliaht 
Prens Konstantin ile daha sonra ordu ve tümen komutanları ile 
görüştü, onların raporlarını dinledi. Ordu komutanı dâhil, bütün 
tümen komutanları, cephenin yarılmak üzere olduğunu söylediler. 
Türkler, bu bölgeyi takviye etmekte çok geç kalmışlardı. 

Bir saatlik konuşmadan sonra Kral, emir komutayı üzerine aldı-
ğını söyledi, kendisinin cephede olduğunun, bütün birliklere du-
yurulmasını emretti. Haber, kısa sürede bütün birliklere yayıldı. 
Askerler, Kral’ın savaş alanında olduğunu öğrendiler, sevindiler. 
Başkomutanın savaş alanında olması, her zaman askerlerin morali-
ni yükseltirdi. Yine öyle oldu. 

Çok geçmeden, düşman topçusu yeniden başladı, o bitmez tü-
kenmez ateşine. Öndeki siperler hallaç pamuğu gibi atılıyor, bir 
merminin şarapnelleri havada vınlarken, başka bir top mermisi 
düşüyordu aynı yere. O cehennemî ateş altında, hiç kimsenin sağ 
kalması mümkün değildi. Yine de inatla, ısrarla, ateş altına aldılar 
o mevzileri. Yunan birlikleri, iki saat süren bu çok yoğun topçu atı-
şının ardından, yeniden ilerlemeye başladılar. Bu sefer Krallarının 
başlarında olduğunu bilerek, daha büyük dalgalar hâlinde, daha 
dar bir bölgeden hücum ettiler Osmanlı mevzilerine. Cephede ta-
kırdayan makineli tüfek seslerine aldırmadan, önüne geleni yıkıp 
geçen bir sel gibi ilerlediler. Düşene, kalkana bakmadılar, yarıdan 
çoğu boşalmış mevzileri teker teker ele geçirdiler. 

Türk askerleri zaten yaralıydı, açtı, susuzdu, yorgundu. Ve en 
kötüsü, artık takviye gelmeyeceğini anlamışlardı. Makineli tüfek-
lerde dört, beş yüz; askerlerde ise üçer beşer mermi ancak kalmıştı. 
Onları da kullandılar mı süngülerinden ve dipçiklerinden başka si-
lahları kalmayacaktı. Zaten süngü ve dipçiği kullanacak derman-
ları da kalmamıştı kollarında. Yine de savaşmaktan başka bir şey 
düşünmüyorlardı. Vermeyeceklerdi bu toprakları, canlarını verme-
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den...
Güneydeki alay, iki saat ancak dayanabildi. Düşman o kadar 

kalabalık saldırıyordu ki ne mermi ne süngü ne de dipçik fayda 
etti. Mevziler birer birer düşman eline geçti, taburlar, alaylar karşı 
taarruz yapamadılar, güçleri kalmadığı için ve cephede çözülmeler 
başladı. 

14’üncü Tümen Komutanı, son kozlarını kullanırken, düşman 
da artık son ve kesin hücumunu yapıyordu. Tümen komutanı, ih-
tiyat alayını ve onlarla birlikte olan istihkâmcıları, levazımcıları, 
ordu donatımcılarını da savaş alanına sürdü. Artık ölülerin, yaralı-
ların üzerinde sürüyordu savaş. Her iki tarafın da savaş alanından 
çekilmeye niyeti yoktu. Bu iş, bugün, burada bitecek, sonuç ya zafer 
ya ölüm olacaktı. 

Tümen komutanının elinde, süvari birliği ile topçu taburu karar-
gâh bölüğü dışında hiçbir kuvvet kalmamıştı. Nasıl olsa kolordu 
komutanı takviye gönderecekti ya, o zamana kadar bu cephenin ya-
rılmasına engel olacaklardı. Komutan, topçu taburu karargâh bölük 
komutanını çağırdı. Genç üsteğmene, ihtiyat alayının eski mevzile-
rini işgal etmesini söyledi. Geri kaçan olursa hiç tereddüt etmeden 
ateş etmesini ve cephedeki bozulmayı önlemesini emretti. Sonra 
Akif Yüzbaşıya döndü:

“Haydi, son göreve çıkıyoruz. Allah muvaffak etsin.” 
Akif Yüzbaşı anladı, selam çaktı, hızla birliğinin başına doğru 

koşarken, yolda “at bin” işaretini verdi. Bütün askerler bu işareti 
bekliyorlardı. Yaralarını, hâlsizliklerini, yorgunluklarını, açlıklarını 
unuttular. Bu vatan, onlardan son bir görev bekliyordu. Savaşı ka-
zanamayacaklarını anlamışlardı artık, hiç olmazsa onurları ile şehit 
düşmeliydiler, vatan için. 

“İleri” işareti ile doludizgin ileri atıldı süvariler. Yine aynı şeyi 
yapacaklar, düşmanın yan tarafına hücum edeceklerdi. Bir işe yarar 
mıydı hiç kimse bilmiyordu. Bu arada tümen komutanı, Kurmay 
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Başkanı ve şube müdürleri de kılıçlarını çektiler, atlarına atladılar, 
ihtiyat alayının savaşa tutuştuğu yere, cephenin en karmaşık yerine 
doğru son sürat at koşturdular. 

Akif Yüzbaşı, etrafına baktı, sanki yanlarında, etraflarında, ken-
dileri gibi at koşturan binlerce insan vardı. Diğerleri de fark ettiler 
bu olağanüstü görüntüyü, kalabalık bir güruh hâlindeydiler sanki. 
Tarihteki bütün Osmanlı akıncıları kalkmışlar da kendilerine eşlik 
ediyorlar gibiydi. Canlandılar birden, unuttular dünyevi dertlerini, 
sevdiklerini, özlediklerini... Kılıçlarını çektiler, yanlarında at koştu-
ran ataları ile birlikte dörtnala, yalın kılıç, “Allah Allah!” sesleri ile 
saldırdılar düşmana.

Yüz on süvari, bir ölüm gibi aktılar düşman üzerine. Kılıçlar 
indi kalktı, tekrar indi, tekrar kalktı. Yüzlerce kez, binlerce kez indi, 
kalktı. Ölümüne bir savaş sürüyordu, topçu mermileri ile dağılan, 
kan ve yağmur ile balçık hâline gelen siperler arasında. Süvariler, 
düşman askerlerini yara yara ilerlediler. Nâzım, tümen komutanı-
nı gördü bir ara. Simsiyah atı üzerinde, kılıcı havada şimşek gibi 
parlıyor, her indiğinde bir düşman askerini ikiye biçiyordu. Yan 
tarafında Kurmay Başkanı Mehmet Ali Bey ile Seçkin Yüzbaşı kılıç 
sallıyorlardı. Tümen komutanı, bir yandan kılıç sallıyor, bir yandan 
da bağırıyordu:

“Haydin aslanlarım! Selanik aşkına! Vurun! Komayın!”
“Selanik” lafını duyan tüm askerler, yeniden şevke geldiler. 

“Selanik için şehit oluruz!” dediler, süngüler yeniden parladı gü-
neşte. Bir kere daha saldırdılar, mevzilerine dolmaya çalışan düş-
man askerlerine. Tümen komutanı, süvari birliğinin yetiştiğini gör-
dü:

“Takviye yetişti! Komayın! Vurun!”
Vurdular, süngülediler, kılıç salladılar. Vurdukça, süngüledikçe, 

kılıç salladıkça düşman askerleri düştü, kalkamadı. Birbirlerini hiç 
tanımayan, hayatlarının hiçbir döneminde yan yana gelmeyen, kar-
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şısındaki ile hiçbir derdi olmayan gencecik askerler, sırf kendisin-
den değil diye, hınçla süngü ya da kılıç sallıyordu karşısındakine... 

Bu sırada Kolordudan gönderilen iki kurmay subay, topçu tabur 
karargâh bölüğü tarafından işgal edilen sırtlara geldiler, dürbünle-
rini çıkarıp önlerindeki araziye baktılar. 

“Aman Allah’ım!” diye bağırdı, subaylardan biri. 
Neredeyse dilini yutacaktı, gördükleri karşısında. Karşılarında, 

kopkoyu bir dalga hâlinde taarruz eden altmış, yetmiş bin düşman 
askeri vardı. Belki daha da kalabalıktı düşman. Bir avuç Türk aske-
ri; bu koyu, karanlık, ardı arkası kesilmeyen azgın dalgaya diren-
meye çalışıyordu. 14’üncü Tümen Komutanı, iki gündür anlatmaya 
çalışıyordu durumu “Abartıyor.” demişlerdi. “Tecrübesiz.” demiş-
lerdi. “Korkuyor.” demişlerdi. Hatta gizliden gizliye “İttihatçı.” de-
mişlerdi. Yorgun argın Serez’den gelen tümeni, altmış, yetmiş bin 
kişilik düşman karşısında yapayalnız bırakmışlardı. İki subay, atla-
rını geri döndürdüler, çatlatırcasına koşturmaya başladılar.

Akif Yüzbaşı, Nâzım Üsteğmen, Yüksel Teğmen, Rıza Başçavuş; 
naralar atarak, hırsla saldırdılar düşmana. Hilmi Başçavuş da on-
lara katıldı. Onları gören takım arkadaşları da yetiştiler. O kadar 
hırslıydılar, o kadar hızla kılıç sallıyorlardı ki o bölgede düşman 
askerleri, kısa sürede dağılmaya başladılar. 

O hırsla, düşman cephesinde bir gedik açmayı başardılar. Bütün 
süvarilerin kendi üzerlerine çullandıklarını gören düşman askerle-
ri, paniklediler. Gedik, birkaç dakika içinde genişlemeye başladı. 
Süvariler daha hırsla saldırdılar. Düşman askeri çözüldü, kaçışma 
başladı. Bütün süvari birliği, panik bölgesine daldı. Panik büyüdü, 
büyüdü; kontrol edilemez hâle geldi. Düşman askerleri cepheyi bı-
raktılar ve can kaygısı ile sağa sola kaçışmaya başladılar. Kaçıştıkça, 
kendi arkadaşlarının hücum düzenini bozdular. Komutanları, ka-
çan askerlerinin önüne geçtiler. Ateş edenler, kılıç sallayanlar oldu, 
fayda etmedi. Kaçış; komutanlarının bağırmaları çağırmaları, ta-
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bancalarını çekip önde kaçan beş on kişiyi vurmaları sonunda beş, 
altı yüz metre sonra durdu. Komutanları, kaçanlara ısrarla arkala-
rını gösteriyordu. Askerler arkalarına baktıklarında, Türk askerinin 
takip etmediğini gördüler, şaşırdılar. Türk askerleri yorgunluktan 
ölmek üzereydiler. Mevzilerinden bir adım ileriye gidecek hâlleri 
yoktu. Tümen komutanı dâhil, hemen hemen hepsi yaralıydı. Tek 
bir düşünceleri vardı: Bu düşmana esir olmayacaklardı... Şehit dü-
şecekler, esir düşmeyeceklerdi... 

Tümen komutanı bağırdı:
“Kaçtılar kefereler! Aslanlarım! Haydi, mevzilerinize dönün! 

Yerlerinizi alın! Tekrar geldiklerinde hazır olalım!”
Askerler ayağa kalkmaya çalıştılar ama kalkamadılar yorgun-

luktan. Silahlarını ellerine aldılar, bazıları emekleyerek, çoğunluğu 
yardımlaşarak, mevzilerine girmeye çalıştılar. Mevzilerdeki ölü-
lerin arasında kendilerine bir yer buldular, oraya oturdular. Artık 
kendilerini tanıyamıyorlar, etraflarında neler oluyor algılayamıyor-
lar, arkadaşlarını bile hatırlayamıyorlardı. Susuzluktan dudakları 
çatlamış, ağızları kurumuştu iyice. Kulakları uğulduyor, başları dö-
nüyor, mideleri bulanıyordu. 

*

Geç Kalan Takviye Kararı

Kolordu karargâhından gelen iki kurmay subay, son sürat geriye 
doğru at sürerken, ağaçlıklar içinde dinlenen bir süvari birliği gör-
düler. Biri karargâha doğru at sürmeye devam ederken diğeri, atını 
o tarafa çevirdi, ağaçlar arasına girdi, atını durdurmadan bağırdı:

“Komutan kimdir, nerededir?” 
Askerler, ilerideki bir çadırı işaret ederken, atını o tarafa sürdü. 

Son hızla çadırın önüne geldi, atından atladı. Çadırdakiler, koşuş-
turmayı duyunca dışarı fırladılar. Subay heyecanla; “Komutan han-
giniz?” diye seslendi. 
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Çadırdan çıkanlar, İrfan ve Tufan Üsteğmendi, her ikisi de çadı-
rı gösterdiler. Gelen subay, çadıra daldı. İsmail Yüzbaşı, bir masa 
başına oturmuş, keyifle kahvesini yudumluyordu. Başını çevirdi ve 
gelene baktı, istifini hiç bozmadan. 

“Kolordu birinci şubeden, Yüzbaşı Vasfi.” diye kendini tanıttı 
yüzbaşı. İsmail Yüzbaşı, sadece bakmakla yetindi. Vasfi Yüzbaşı, 
heyecanına engel olamıyordu:

“Yüzbaşım, kolordu komutanı adına emir veriyorum, derhâl bir-
liğinizi toplayınız ve 14’üncü Tümen’in yardımına koşunuz. Orada 
cephe yarılmak üzeredir.”

İrfan ve Tufan Üsteğmenler, söylenenleri duydular, heyecanla-
nıp kulak kabarttılar. Onlar asıl, İsmail Yüzbaşının ne diyeceğini 
merak ediyorlardı. Tanıdıkları İsmail Yüzbaşı, kılını kıpırdatmazdı. 
İsmail Yüzbaşı, istifini bozmadı gerçekten de.

“Yüzbaşım, ben tümen komutanından başka hiç kimseden emir 
almam. Ne diyecekseniz, gidin tümen komutanına anlatın.”

“Durum acildir yüzbaşım. 14’üncü Tümen bölgesinde cephe ya-
rıldı yarılacak. Acele ediniz, tüm sorumluluğu ben alıyorum.”

“Sen sorumluluk falan alma yüzbaşım. Ne diyeceksen, git tümen 
komutanına de.” 

İsmail Yüzbaşının kıpırdamaya hiç mi hiç niyeti yoktu. İrfan ve 
Tufan Üsteğmenler, çadıra daldılar heyecanla; “Komutanım, bu iş 
vatan millet meselesidir. Orada can veren vatan evlatları vardır. 
Müsaade edin, yetişelim.” dediler.

“Hele siz hiçbir şey demeyin bana!” diye çıkıştı İsmail Yüzbaşı, 
burnunu çekerek, “İleri mevzide yaptıklarınızı unutmadım daha.” 

Vasfi Yüzbaşı, buradan bir şey çıkmayacağını anladı, yine de üs-
teledi:

“Yüzbaşım, durum acildir. Komutanı bulacak vakit yoktur. 
Acele edin lütfen.”

İsmail Yüzbaşı, umursamaz gözlerle bakmaya devam etti. 
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Yüzbaşı nefretle ona baktı, “Tarih sizi affetmeyecek yüzbaşım. 
Kolordu komutanı, asla affetmeyecek.” dedi, çadırdan çıktı, atına 
atladı ve kolordu karargâhına doğru dörtnala at sürmeye başladı. 
İsmail Yüzbaşı, oturuş şeklini bile değiştirmedi, yüzbaşının ardın-
dan bakarken. 

İrfan ve Tufan Üsteğmenler, çadırdan çıkmışlar, konuşuyorlar-
dı kendi aralarında. Yüzleri al al olmuştu sinirden. İrfan Üsteğmen 
dayanamadı:

“Abi, ne yapacağız?”
“Yahu, adam tek bir düşmana kılıç sallamadan savaşı bitirecek.”
“14’üncü Tümen, canını ortaya koyuyor. Orada her dakika yüz-

lerce vatan evladı şehit düşüyor. Biz burada ne yapıyoruz?”
“Abi kimden korkuyoruz ya? İsmail Yüzbaşıdan mı? Divan-ı 

Harp’ten mi? Cephe yarılırsa, korkmaya hacet kalacak mı?” 
İkisi de aynı şeyi düşünüyorlardı, göz göze geldiler bir an. 

İkisinin de gözleri çakmak çakmak olmuştu heyecandan. Duracak, 
vakit kaybedecek zaman değildi. Aynı anda geri döndüler, takımla-
rına doğru koşmaya başladılar. İkisi de aynı anda bağırdılar:

“At bin!” 
Bu komutu, İsmail Yüzbaşı da duydu, “Yok canım.” dedi ken-

di kendine, “Bu kadarı da olamaz.” Bu haylaz üsteğmenler, bayrak 
mı açmışlardı kendisine? Hemen dışarı fırladı, iki süvari takımının 
at bindiklerini gördü. Üçüncü süvari takımı, tereddüt ediyordu. 
Bağırmaya başladı:

“Sizi Divan-ı Harbe veririm! Emrim olmadan hiçbir yere gide-
mezsiniz!” 

Onu dinleyen hiç kimse yoktu artık. İki üsteğmen, gemi azıya 
almışlardı bir kere. Üçüncü Takım Komutanı Süleyman Teğmenin 
bocalaması kısa sürdü, o da atladı atına, askerlerine, “at bin” işare-
ti yaparken. İsmail Yüzbaşı, arkalarından bağırdı, çağırdı, tehditler 
savurdu, küfürler etti, neticede yalnız başına kaldı ordugâh bölge-
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sinde. Yüz yirmi kişilik üç süvari takımı, dörtnala at sürmeye baş-
ladılar, Yenice istikametinde. Ya başaracaklar ya da öleceklerdi, bu 
işin dönüşü yoktu artık... 

Kolorduya doğru dörtnala at koşturan iki subay, kan ter için-
de karargâha vardılar. Atlarından atladıkları gibi, komuta çadırına 
daldılar. Korkuları ve heyecanları yüzlerinden belli oluyordu. Vasfi 
Yüzbaşı, hemen söze girdi:

“Komutanım, 14’üncü Tümen cephesi yarılmak üzeredir. Tümen 
komutanı ve karargâhı dâhil, bütün birlikler düşmanla muharebe-
ye tutuşmuşlar.” 

Kolordu komutanının başından aşağı kaynar sular döküldü bir 
an. “Evladım, önce sakin ol. Bana ne gördüğünü anlat.” dedi. Vasfi 
Yüzbaşı, gördüklerini bütün çıplaklığı ile anlattı.

“Komutanım, tereddüde mahal yoktur. Acele edelim, yetişe-
lim.” diye bitirdi sözlerini.

Kolordu komutanı, saatine baktı. Saat ikiye geliyordu. Şimdi 
emir verse, 22’nci Tümen, en erken dört, beş saat sonra bölgeye mü-
dahale edebilirdi. O hâlde acele etmeliydi. Ayağa kalktı:

“Bana, 22’nci Tümen Komutanı’nı bulun hemen. Emir hazırla-
yın. 22’nci Tümen, derhâl bölgeye gönderilsin. Hazır olan alay, der-
hâl hareket etsin.” 

*

Akif Yüzbaşı Vuruldu

Mevcudu, yetmiş kişi kadar ancak kalan süvari birliği, topar-
lanmaya çalışıyordu. Hemen hemen bütün süvariler ile atları, bir 
yerlerinden yaralıydı. Atların burunlarından sanki alev çıkıyor, 
ağızlarından köpükler saçılıyordu. Süvarilerin hemen hepsinin 
üstleri başları, kan ve çamur içindeydi. Tanınmayacak hâldeydiler. 
Yorulmuşlardı, nefes alışları bile değişmişti. Her biri bir ateş çem-
berinden geçmiş gibi terlemişti. Hiçbirisi, yaralandığının ve hatta 
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yaşadığının bile farkında değildi.
Artık zaman durmuş gibiydi. Akif Yüzbaşının içini bir sıkıntı 

kapladı. Kolundaki yara yine açılmıştı ama önemli değildi. Etrafına 
bakındı, Nâzım Üsteğmen, her zamanki gibi elinde o enli kılıç, sağa 
sola emirler yağdırıyordu. Bir an, “İyi ki Nâzım var.” diye düşün-
dü. Onun cesareti, çalışkanlığı ve disiplini sayesinde, çoğu zaman 
birliği düşünmek zorunda kalmıyordu. Üstelik çok da iyi savaşı-
yordu.

Beş aydır birlikte çalışıyorlardı. Bugüne kadar hiçbir konuda sı-
kıntı yaşatmamıştı kendisine. Verdiği her görevi büyük bir özveri ve 
cesaretle yerine getirmişti, çalışkandı, azimliydi, hırslıydı. Yenilgiyi 
asla kabul etmiyordu. Savaşırken öyle bir kılıç sallayışı vardı ki in-
san ister istemez, eski Türk akıncılarını hatırlıyordu. Öne doğru sal-
ladığı kılıç, saniyeler içinde, arkadan yaklaşan başka bir düşmana 
dönüveriyordu. Atı ile bütünleşmiş, ne tarafa eğilirse at da o tarafa 
dönüyor, ne taraftan kaçınmak isterse de at oradan uzaklaşıyordu. 
Allah vergisi bir cengâverlik vardı bu çocukta. Böyle bir subaya sa-
hip olduğu için kendini çok şanslı hissediyordu. 

Gülümsedi, kendi gençlik yılları geldi gözlerinin önüne. Kendisi 
de ele avuca sığmaz biriydi. Yaz demez, kış demez, eğitim alanın-
dan ayrılmazdı. Sabırlıydı, asla kızmaz; eğitim, atış, spor, bakım 
derken, askerlerin canını çıkarırdı. Varı yoğu, bütün dünyası asker-
leriydi. Maaşını bile onlar için harcar, parası olmayana para verir, 
mektup yazamayanın mektubunu yazardı. 

Feraye Hanım’ı gördüğü gün, bütün dünyası altüst olmuştu. 
Kendisini bir anda kapkara bir dünyadan aydınlığa çıkıyormuş gibi 
hissetmişti o gün. Akşam olsun, mesai bitsin, birkaç dakikalığına 
kaçıp bakkala gelebilen Feraye Hanım’ı şöyle bir görebilsin diye 
neler yapardı o zamanlar. Erzurum’un o soğuk günlerinde, karda, 
kışta, yağmurda, çamurda, o mahalle bakkalının önünde saatlerce 
beklediğini hatırladı gülümseyerek. 
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Bu sırada, güneydeki alayda bir bağırış çağırış oldu, cephede çö-
zülmeler başladığını duydular. Tümen komutanı ile süvari birliği, o 
alay bölgesine yetişmek için atlarını mahmuzladılar, çatışmanın en 
yoğun olduğu yere daldılar yalın kılıç. Onları yanında gören asker-
ler, yeniden şevke geldiler. Süngülerini düşmana doğrulttular, di-
renmeye başladılar. Ancak düşman, geldikçe geliyordu. Biri düşü-
yor, diğeri geliyordu. Sallanan kılıçlar, süngüler, dipçikler, sadece 
zaman kazandırıyordu askerlere. Hiç kimse kabul etmese de artık, 
savaşın kaderi belli olmuştu; takviye kuvvet gelmez ise, cephe ya-
rılacaktı... 

Tümen komutanı, bir yandan kılıç sallıyor, bir yandan da bütün 
gücü ile bağırıyordu:

“Haydin aslanlarım! Takviye birlikleri yoldadır, dayanın!” 
Bütün güçleri ile kılıç sallarken ve düşmanı ekin biçer gibi biçer-

ken, komutan ile Akif Yüzbaşının hemen yakınında bir top mermisi 
patladı. İki at birden vuruldu, yere yuvarlandı. Askerler, komuta-
nın atının düştüğünü gördüler Toz duman kalktığında, yerden sa-
dece tümen komutanı kalkabildi. Başıboş dolaşan bir atı yakalayan 
komutan, bir hamlede atladı ata. Akif Yüzbaşıyı aradı etrafında, gö-
remedi. Dikkat etti, atı yerde yatıyordu. Akif Yüzbaşı da atın hemen 
ötesinde, göğsünde kocaman bir kan izi ile yatıyordu. 

Akif Yüzbaşının gözleri hafifçe açık, dudaklarında bir gülümse-
me vardı. Kendini karlı dağlarda, bulutlar arasında koşarken görü-
yordu. Hâlsizdi, bitkindi, kalkmak istiyor, kalkamıyordu. Etrafında 
tepinen atları, haykırışları, patlayan mermileri hayal meyal duya-
biliyordu. Nerede olduğunu, neden burada olduğunu hatırlamaya 
çalışıyor, hatırlayamıyordu. Bulutların arasından bir elin uzandı-
ğını, Feraye Hanım’ın, güler yüzü ile kendisine baktığını gördü. 
“Akifçiğim, haydi.” diyordu Feraye Hanım, “Kalk canım.” diyor-
du, “Yapabilirsin.” diyordu. Akif Yüzbaşı gülümsedi hanımına, 
elini uzattı, tuttu, ancak kalkacak gücü yoktu, içi boşalmıştı sanki. 
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Sırtüstü düştü tekrar. 
Komutan, bu kahraman yüzbaşı için artık yapabileceği bir şey 

olmadığını düşündü, bildiği en kısa duayı okudu, atını mahmuz-
ladı. Önündeki bir düşman askerine kılıç sallarken, az ileride düş-
manla savaşan Nâzım Üsteğmeni gördü karaltı hâlinde. Bağırarak 
sesini duyurmaya çalıştı: 

“Nâzım Üsteğmen! Akif Yüzbaşı vuruldu. Emir komuta sende-
dir. Bütün birlikler bir sonraki mevzilere çekilsinler. Çekilmeyi hi-
maye edin!”

Nâzım Üsteğmenin başından aşağı kaynar sular döküldü, ko-
mutanı duyunca. Hilmi Başçavuşa baktı, o da duymuştu haberi, 
atını Nâzım Üsteğmenin yanına sürdü hızla. Nâzım, bağırdı:

“Akif Yüzbaşıyı düşmana bırakma! Her ne pahasına olursa ol-
sun al, Selanik’e, hastaneye yetiştir!”

O karmaşa içinde bile Hilmi Başçavuş anladı emri. Yanına beş 
süvari aldı, atını o tarafa sürdü. Düşman askerleri, yerde yatan Akif 
Yüzbaşıyı gördüler. İki gündür kendilerine kan kusturan bu subaya 
bir süngü saplayabilmek için, var güçleri ile saldırdılar. 

Akif Yüzbaşının emir eri, yaralı komutanını korumak için son 
gücü ile savaşıyordu düşmanla. Bir düşmanı saf dışı bırakırken, 
bir diğeri geliyordu. Bir, iki, üç derken, zaten yorgun olan kolların-
da derman kalmadı, hareketleri yavaşladı... Düşman askerleri, bu 
fırsatı kaçırmadılar. Bir düşman askerinin süngüsü, sağ bacağına 
saplandı emir erinin. Düşman askeri, süngüyü çıkarıp tekrar sap-
lamaya hazırlanırken, kahraman asker hızla döndü, kılıcı düşma-
nın boynuna indirdi. Aynı anda başka bir süngü, sol yanına battı. 
Nefesi kesildi, gözleri karardı, başı döndü. Dizleri üzerine çöktü. 
Kulakları çınlıyor, hırlama şeklinde nefes alabiliyordu. Gözlerini 
açtı, kollarını hâlâ kullanabiliyordu. Son nefesini verinceye kadar 
koruyacaktı komutanını. Son bir gayretle döndü, kılıcını düşman 
askerinin sağ koluna indirdi. Artık nefes almakta güçlük çekiyor, 
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öksürdükçe ağzından kan geliyordu. İnat etti, dizlerinin üzeri-
ne kalktı. Vermeyecekti komutanını düşmana. Az öteden Hilmi 
Başçavuşun, düşmanı yara yara ilerlediğini gördü. Sol ayağını bük-
tü, kılıcı elinde, bir efsane kahramanı gibi, kendisine yönelen sün-
güyü savuşturdu. Keskin kılıcı düşman askerinin boynuna indirdi. 
Kılıcın inmesi ile birlikte her yana kan saçılırken, emir eri artık da-
yanamaz oldu. Kılıcı yere sapladı, göğsünü kılıcın kabzasına daya-
dı. Tanınmaz hâle gelmişti. Başı hafifçe öne doğru eğildi, ağzından 
kan akarken, sessizce şahadet getirdi, son nefesini vererek, kan ve 
çamurdan bir heykel gibi öylece kaldı. Düşman askerleri, onun can-
sız bedenine, arka arkaya süngü saplamaya başladılar.

Hilmi Başçavuş, atını tekrar mahmuzladı. Mahmuzların karnı-
na batması ile at şahlandı, ileri fırladı. Ağzından köpükler saçarak, 
düşman piyadeleri arasına daldı, bazılarını altına alıp çiğnemeye 
başladı hınçla. Hilmi Başçavuş ile yanındaki süvariler, bütün güçle-
ri ile kılıç salladılar, dağıttılar düşman askerlerini. Akif Yüzbaşının 
yattığı yere geldiklerinde, komutanını düşmana vermemek için ca-
nını veren askere hayranlıkla baktılar bir an için. Bir yandan kılıç 
sallarken, diğer yandan kanlar içinde yerde yatan Akif Yüzbaşıya 
yaklaştılar. Süvari erleri, düşman askerlerine kılıç sallarken Hilmi 
Başçavuş, içinden, “Allah’ım, sen bana güç ver.” diye dua etti. 

Ayaklarını üzengiye sıkı sıkıya bastırdı, ağırlığını sağ yana ver-
di, sağ ayağını iyice büktü, atın üzerinden yere kadar eğildi ve Akif 
Yüzbaşının palaskasını yakaladı. Bir hamlede yukarıya, ön tarafına 
çekti oturttu Akif Yüzbaşıyı. Şimdi bu cehennemden çıkma zama-
nıydı... Düşman askerlerini yara yara geri çekildiler, yolu buldular 
ve dörtnala Selanik istikametinde at sürdüler. 

Nâzım Üsteğmen, yanındaki üç süvari erini, komutanın geri 
çekilme emrini ulaştırmak üzere, birlik komutanlarının bulundu-
ğu yerlere gönderdi. Çekilme zaten fiilen başlamıştı. Komutanın 
amacı, çekilmenin düzenli yapılması ve bozgunun önlenmesiydi. 
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Birliklere emirler ulaştırıldı. Askerler, muharebe ederek geri çekil-
meye devam ettiler ancak düşman enselerindeydi. Bazı yerlerde, 
düşmanla aralarında ancak otuz, kırk metre kadar mesafe koyabil-
mişlerdi. Yine de bütün birlikler, bütün güçleri ile savaşıyorlardı, 
öldürmekle bitiremedikleri düşmanla. 

Süvari birliği; hangi bölük düşmanla süngü muharebesine tutu-
şursa o tarafa koşuyor, ağızlarından köpükler saçan atları ile dolu-
dizgin düşman arasına dalıyor, kollarının var gücüyle kılıç sallayıp, 
süngü muharebesi yapan bölüğü kurtarıyor, sonra da başka bir bö-
lüğün imdadına koşuyorlardı. Her saldırıda üç beş süvari vurulu-
yor, yaralanıyor, atından düşüyor, kalkamıyordu. Tufan Üsteğmen 
ile İlhan Üsteğmenin bulunduğu üç süvari takımı, 14’üncü Tümen’i 
bu vaziyette buldu. Önlerinde devam eden savaşa şöyle bir baktı-
lar. Mevcudu neredeyse kırk, elli kişi ancak kalan süvari birliği, sağ 
ileride düşmana kılıç sallıyordu. Tufan Üsteğmen, hiç düşünmeden 
atını o tarafa sürdü. Birkaç dakika içinde onlar da yalın kılıç daldı-
lar düşman arasına. 

“Dayanın aslanlar! Yetiştik!” diye bağırdı İrfan Üsteğmen. 
Yetişen süvariler, hep birden “Allah Allah!” diye naralar atma-

ya, kılıç sallamaya başladılar. Taptaze, gücü yerinde yüz yirmi sü-
vari, aralarına daldıkları düşmanı toz duman ettiler. Süvari birliği, 
biraz nefeslenme fırsatı bulurken, Nâzım Üsteğmenin yüzü güldü. 
Tümen komutanı çok sevindi, “Takviyeler yetişti!” diye bağırmaya, 
askerlere güç vermeye çalıştı, yanındaki Mehmet Ali Bey ve Seçkin 
Yüzbaşı ile birlikte. Daha da güçlenen süvariler, hiç durmadan kılıç 
salladılar, birliklerin muharebeyi kesip geri çekilmelerine yardım 
ettiler. Topçu tabur karargâh bölüğü, Osmanlı askerleri emniyet-
li bir yere gelince, bütün gücüyle ateş etmeye başladı düşmana. 
Düşman, yaklaşık üç saattir ilk defa düzenli bir ateşle karşılaşıyor-
du. Hemen yattılar, mevzi aldılar, ateşle karşılık verdiler. Karşılıklı 
ateş başlayınca, komutanlar, geri çekilen askerleri biraz düzenleme, 
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bir yerlere mevzilendirme telaşına düştüler. 
Hilmi Başçavuş, Akif Yüzbaşıyı Selanik’e, askerî hastaneye ye-

tiştirdi. Hastanede bir telaş, bir koşuşturma başladı. Günlerdir 
ameliyattan ameliyata koşan doktorlar, Yenice kahramanı bu genç 
yüzbaşıyı kurtarmak için seferber oldular. Beş saat süren zorlu bir 
ameliyat sonunda, göğsüne batan kocaman bir şarapnel parçası 
ile birkaç küçük şarapnel parçası çıkarıldı, hasar gören ciğerleri, 
parçalanan bağırsakları, kırılan kaburga kemikleri onarıldı. Hilmi 
Başçavuş, sanki ağabeyi ameliyat oluyormuşçasına telaş ve korku 
ile bekledi kapıda, sinirden bütün tırnaklarını yedi ancak ameliya-
tın başarılı geçtiğini öğrenince, üstü başı kan içindeki doktor binba-
şıya sarıldı binbaşının şaşkın bakışları arasında. 

*

Ve Cephe Çöküyor

14. Tümende asker yılmıştı artık, canından bezmişti, kollarında 
bacaklarında derman kalmamıştı. Geriye çekilen hiçbir asker dur-
madı, mevzilenmedi, komutları duymadı, geriye doğru yürümeye 
devam etti. Hiçbirinde korku veya panik yoktu. Kaçma, kurtulma 
derdinde değildiler. Tek istedikleri şey, geriye, daha geriye gitmek-
ti. Komutanlar ne yaptılarsa durduramadılar askerleri. Tümen ko-
mutanı, geri gidenlerin durdurulmasını, durmayanların vurulma-
sını emretti. Havaya birkaç el ateş edildi. Askerler, dönüp bakma-
dılar bile, geriye doğru yürümeye devam ettiler. Süvari askerleri, 
geriye gidenlerin önüne koştular, ne söyledilerse olmadı, havaya 
ateş ettiler, olmadı. Nişan alıp birkaç kişiyi vurdular, yine olmadı. 
Acele ile bir mitralyöz kuruldu, geri gidenlere ateş etmeye başla-
dı; yine olmadı. Kendilerini şurada öldürseler, kıtır kıtır kesseler 
umurlarında değildi hiçbirinin. Kulaklarında bitmeyen bir uğultu, 
şuursuzca yürüyorlardı, dermansız bacakları ile. Nereye gittikleri-
ni, niçin gittiklerini bilmeden, sadece yürüyorlardı. Birçoğu silahla-
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rını, sırt çantalarını çıkarıp atmışlardı. Hayatlarını ve bundan sonra 
ne olacağını umursamıyorlardı artık. 

Kolordudan emir alan 22’nci Tümen’in ihtiyat alayı hemen yola 
çıktı. Bu alay, kolbaşı ile 14’üncü Tümen’in geri bölgesine geldiğin-
de, tümenin yaralı, perişan hâldeki askerlerinin, geri çekilmekte 
olduğunu gördüler. Süvariler, geri çekilenleri durdurmak için insa-
nüstü bir gayret sarf ediyorlar; yakaladıkları askeri bir yere oturtup, 
mevzi almasını sağlarlarken, başka bir askeri yakalamaya koşuyor-
lardı. Ancak, yanından ayrıldıkları asker, ayağa kalkıp geriye doğ-
ru yürümeye devam ediyordu, bilinçsizce. 

Askerî kurallar gereği, 22’nci Tümen’in, en müsait yerde mevzi 
işgal etmesi, çekilen birlikleri himaye etmesi gerekirdi. Ancak öyle 
olmadı ne yazık ki. Önlerindeki karmaşayı gören 22’nci Tümen bir-
likleri, hiç düşünmeden geri çekilmeye başladılar. Yeni gelenlerin 
de çekilenlere katılması ile düzen iyice bozuldu. Süvarilerin gay-
retleri fayda etmeyince, Nâzım Üsteğmen, düşmanla yakın temasta 
bulunan birlikleri kurtarmaya koştu, arkadaşları ile birlikte. Madem 
çekilmeyi önleyemiyorlardı, hiç olmazsa birlikleri düşmana kaptır-
madan çekilmelerini sağlamalıydılar.

Düşman, çekilen askerleri inatla takip ediyordu ancak karşıla-
rında her dakika nereden çıkacağı, ne yapacağı belli olmayan, çıl-
gın bir süvari birliği vardı. Bu küçücük süvari birliği, son üç gün-
dür koskoca Yunan ordusunun kâbusu olmuştu. Bu kâbus, Vardar 
Köprüsü’ne yaklaştıklarında tekrar karşılarına çıktı. Süvariler, son 
Türk askeri köprüden geçene kadar, Yunan tümenine karşı amansız 
bir mücadele verdiler. Mevcudunun yarıdan fazlasını kaybettiler 
ama yılmadan hücum ettiler; geri çekildiler, tekrar hücum ettiler. 
Bu çetin savaşta, Tufan Üsteğmen ile Süleyman Teğmen, ağır şe-
kilde yaralandı, Besim Başçavuş ile süvari askerlerinin de yarıdan 
fazlası şehit düştü. 

Yine de süvarilerin gayretleri sayesinde, bütün kuvvetler, düş-
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mana kaptırılmadan Selanik’e çekildi. Bütün birlikler karışmış, emir 
komuta bozulmuş, askerlerin yarıdan fazlası silahlarını atmışlardı 
yollarda. Komutanlar, birliklere çekidüzen vermek için çok çalıştı-
lar, düzeni ve emir komutayı yeniden sağladılar. 

İşlerin bir parça yoluna girmesinden sonra süvari birliğinin tüm 
subay ve astsubayları, Tümen komutanı ve Kurmay Başkanı; Akif 
Yüzbaşıyı, Tufan Üsteğmeni ve Süleyman Teğmeni ziyaret ettiler 
hastanede. Aradan geçen üç dört gün içinde, Akif Yüzbaşı kendi-
ne gelmiş, gözlerini açmıştı. Ne olduğunu, başına ne geldiğini an-
lamaya çalışıyor ancak hiçbir şey hatırlamıyordu. Komutanları ve 
arkadaşlarını karşısında görünce boş gözlerle baktı Akif Yüzbaşı. 
Hiçbirini tanıyamadı, hiçbirini hatırlayamadı. Yine de hepsine 
gülümsedi. Cephenin yarıldığını, savaşın kaybedildiğini, Besim 
Başçavuşun ve emir erinin şehit düştüğünü öğrenemedi. 

Tufan Üsteğmen ile Süleyman Teğmenin durumları daha iyiydi. 
Arka arkaya ikişer ameliyat geçirmişler, kırılan yerleri onarılmış, 
yaraları dikilmişti. İlk fırsatta İstanbul’a gönderilecekler, muhteme-
len orada bir ameliyat daha geçireceklerdi. 

İrfan Üsteğmen, çekilmenin tamamlanmasından sonra 22’nci 
Tümen’e geri döndü. Her türlü cezaya razıydı ancak, bu üç süvari 
takımının, 14’üncü Tümen’in geri çekilme harekâtına katkısı, her-
kesin kulağına gitmişti. İsmail Yüzbaşı, hiçbir şey söylemedi ve sor-
madı İrfan Üsteğmene, hatta üç gün, hiç konuşmadı kendisiyle. 

Bu arada, Yenice bölgesindeki muharebeleri kazanan Yunan kuv-
vetleri, Selanik üzerine yürümeye devam ediyorlardı. Kuzeyden, 
Serez bölgesinden de Bulgar tümeninin yaklaştığı haberleri geliyor-
du. 

Selanik halkının, şehrin savunulmasına karşı çıkması ve bir yazı 
ile valiliğe başvurması üzerine, komutanlar durumu değerlendir-
diler ve neticede düşmana teslim olmaya karar verdiler. Yabancı 
devlet konsoloslarının da öncülüğünde sürdürülen görüşmeler so-



Balkanlar Yanıyor 335

nunda, şehrin 9 Kasım günü teslim edilmesine, Osmanlı askerlerine 
harp esiri muamelesi yapılmasına, subayların kılıçlarını taşıyabile-
ceklerine karar verildi, karşılıklı bir protokol hazırlanıp imzalandı. 

*
Gülnihal, yeni bir ameliyata başlayan yorgun, yaşlı doktora ma-

kas, bisturi, tampon bezi gibi bir şeyler uzatıp duruyordu. Ara ver-
meden sekizinci ameliyata başlamışlardı sabahtan beri. Bir şarap-
nel parçası askerin sırtına isabet etmiş, sağ kürek kemiğine saplanıp 
kalmıştı.

“Şanslı adammış” diyordu doktor yaraya baktıkça, “az aşağıya, 
az sola gelseydi gitmişti garip öbür tarafa.”

“Allah doktorlara ayrı bir güç vermiş olmalı” diye düşünüyordu 
Gülnihal, “Nasıl dayanır insan buna?”

Şu zor şartlarda bile gülümseyebiliyordu yaşlı doktor. Gülnihal 
ise her gördüğü yaralı ile birlikte biraz daha üzüntüye kapılıyor, 
savaşı kazanma konusundaki umutlarını biraz daha kaybediyordu. 
Nâzım’a kavuşma umudunu ise, tamamen kaybetmişti şimdilik. 
Nedimesi hastane çadırının içinde yaralıdan yaralıya koşuyor, ara 
sıra durup Gülnihal’e bakıyordu “Başımıza ne haller açtın” dercesi-
ne. Sağında solunda inleyen onlarca yaralı vardı ve bazısına su içir-
mesi, bazısına ilaç vermesi, bazısının açılan battaniyesini örtmesi 
gerekiyordu. Asıl, İzmir’e döndüklerinde, Gülnihal’in babası Yahya 
Bey’e ne diyecekti, nasıl anlatacaktı meramını, onu bilmiyordu. Bu 
sefer kesin öldürürdü kendisini, yıllardır yanında çalıştığı adam. 

Ameliyat devam ederken koşarak bir asker girdi içeriye, herkes 
duysun der gibi bağırdı;

“Bulgar askeri Serez’e girdi. Burası derhal boşaltılacak. Acele 
edin.”

İçeride bir telaş, bir koşuşturma başlarken, dondu kaldı Gülnihal, 
düşman eline geçerlerse ne yaparlardı? Başlarına ne geleceğini tah-
min etmek hiç de zor değildi, günlerdir göç yoluna düşen insanla-
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rın halini gördükten sonra. Doktora baktı, umurunda bile değildi 
söylenenler, bütün dikkatini ameliyat ettiği askere vermiş, şarapnel 
parçasını çıkarmış, dikiş atıyordu ameliyat yerine. 

Doktor Hurşit Bey ince telkari işi yaparcasına dikkatle devam 
ediyordu ameliyata. Ses etmeden onun ameliyatı bitirmesini bek-
ledi Gülnihal, istediği malzemeleri verdi sabırla. Nedimesi ise ye-
rinde duramıyordu korkudan. Bu arada sağdan soldan gelen redif 
askerleri hastanede sedyelerde yatan hasta ve yaralıları aldıkları 
gibi dışarıya çıkarıyorlar, bir arabaya yükleyip geri dönüyorlardı 
bir başkasını almak için. Doktor acele etmeden attı dikişleri, kont-
rol etti, baygın vaziyette yatan, yüzünü ter kaplamış askerin başını 
okşadı, geri çekildi. Son ameliyat edilenle birlikte ağır yaralı on beş 
asker kalmıştı çadırda. Onları burada, düşmanın insafına bıraka-
caklardı artık. 

Üstlerindeki kanlı ameliyat önlüklerini çıkardılar, acele ile elleri-
ni yüzlerini yıkadılar, ameliyat malzemelerini topladılar, çadırdan 
çıkıp atlı arabalardan birine bindiler. 

Daha gerideki başka bir hastane çadırına gideceklerini, orada 
çalışmaya devam edeceklerini sanıyorlardı ancak daha geride ça-
dır falan yoktu. Düşman şehre girmiş, sokaklarda kadın, kız, çocuk, 
yaşlı demeden önüne gelene kurşun sıkıyordu. Teslim olmayan as-
kerler dağılmışlar, silahları ellerinde, köyüne kasabasına kaçmışlar-
dı. 

Yol ana baba günüydü, evini barkını terk eden binlerce insan 
atını, arabasını, kağnısını alıp çıkmıştı yola. Bir de söylenti yayıl-
mıştı ki halk arasında, duyanların dudakları uçuklamıştı adeta. 
Güya, Yüzbaşı Boiko adındaki zalim Bulgar eşkıyası etrafına top-
ladığı yüz kadar çeteci ile bu bölgeye gelmiş, şehri ve bütün böl-
geyi Müslümanlardan temizlemeye yemin etmişti. Boiko’nun adını 
duymak bile yetmişti insanlara evlerini barklarını terk etmeleri için. 
Onun ne zalim biri olduğunu çok duymuşlardı doksan üç harbini 
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yaşayanlardan.    
Gariban halk, acele ile aldıkları birkaç yorgan, battaniye, yastık 

ve yiyecek malzemesini atlara, arabalara, kağnılara yüklemişler, 
çocukları, yaşlı ve hastalarını bunların üzerine bindirmişler, düş-
müşlerdi yola. Yol ıslak, balçık halinde çamur, hava yağışlı, kağ-
nılar ağır, insanlar, çocuklar perişandı. Pek çoğu açlıktan yürüye-
meyecek durumdaydı ya, can kaygısı işte, yürüyorlardı bir an önce 
Selanik’e ulaşmak için. 

 Doktor, Gülnihal ve nedimesi üstü kapalı, yanları açık bir araba-
nın arkasına oturdular, yola çıkmaya, Selanik yoluna düşmeye ça-
lışıyorlardı. Üstlerine birer asker parkası ancak alabilmişlerdi yola 
çıkarken. Doktor umutsuzdu ancak korkmuş, bir köşeye sinmiş iki 
bayana moral vermeye çalışıyordu; 

“Selanik’te eski bir arkadaşım var. Doktordur. Onun yanına gi-
deriz. Üç beş gün kalır, sonra başımızın çaresine bakarız” diyordu 
bir baba şefkatiyle. 

Bir yandan da doksan üç harbinin daha başlangıcında kaybet-
tiği hanımını ve çocuğunu düşünüyordu. Daha gencecik doktor-
du o zamanlar. Savaş ansızın gelip çatınca, Plevne’ye yetişemeden 
düşman eline geçmişlerdi ailesi ile birlikte. Kendisini esir alan Rus 
askerleri hanımını ve çocuğunu alıp götürmüşlerdi ve bir daha hiç 
haber alamamıştı onlardan. Çok aramıştı esaretten döndükten son-
ra ancak bulamamıştı. O günden beri yapayalnız yaşıyordu evinde, 
kimi kimsesi yoktu merak edecek, ardından ağlayacak. 

Gülnihal gülümsedi doktora bir an için ancak aklı fikri çetecilere 
takılıp kalmıştı. Ne yaparlardı çeteciler karşılarına çıkarsa? Bir kır-
ma tüfekleri bile yoktu ellerinde.  

Çamurlu yolda ağır aksak ilerlemeye çalışırken, on, on iki yaş-
larında bir kız ile anasının yürüdüğünü gördüler yan tarafta. Kızın 
çarık olmayan ayaklarına bez dolanmış, üstü başı çamur içinde kal-
mıştı ve çok üşümüştü. Anası kırklı yaşlarda, uzun boylu, diri ya-
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pılıydı, elinde bir mavzer, boynunda bir şerit mermi vardı. Kız arka 
arkaya düşüp kalkınca çamurlu yolda, Gülnihal dayanamadı;

“Buraya gelin isterseniz” diye seslendi kadına. 
Ne soğuktan titreyen kızcağız, ne de anası ikiletmediler bu teklifi 

ve bindiler arabaya, yan tarafa oturdular doktoru biraz sıkıştırarak. 
Biraz nefeslenince, “Ben Gülnihal” diye kendini ve ardından nedi-
mesi ile doktoru tanıttı yüzündeki hafif tebessümle. 

“Allah sizden razı olsun.” dedi kadıncağız zor duyulan bir sesle,  
“Selvi Hatun derler bana. Bu da gızım Elif. Razlık’tan çıktık yola, 
kaç gündür yollardayık. Serez’de dinlendik azıcık, sonra düştük 
yola yeniden.”  

Gülnihal, Razlık neresidir diye sormadı, çocuk yaştaki kıza ba-
kıp o gözlerdeki derin hüznü fark edince. Belli ki sadece evini terk 
edip yollara düşmek, yürümek, yorulmak, çamurda düşüp kalk-
mak, üşümek değildi bu gözlerdeki hüzün, bu korku dolu bakışlar. 
Kadın, elinde sımsıkı kavradığı mavzeri yan tarafa koydu, kızının 
başını göğsüne yasladı, ısınması için kollarını, sırtını ovuşturmaya 
başladı. Doktor da üşüyordu ancak üzerindeki kabanı çıkardı, kızın 
üzerine örtmesi için Selvi Hatun’a verdi. Kadıncağız ikiletmeden 
aldı, üzerini örttü titremekten yorgun düşen kızının. 

Menlik kasabasının Sakızlı köyünden yola çıkan, köyleri, köylü-
lerle birlikte yakılıp yıkılan Ragıp Efendi’nin oğlu Recep ile hanımı 
Gülcan, kızı Raziye ve oğlu Mahmut da onlar gibi elli, altmış ara-
ba önde, merhametli başka bir ailenin himayesinde yol alıyorlardı. 
Çocuklar arabada, ana baba yürüyorlardı yağmur çamur demeden. 
Buraya kadar sağ salim atmışları kendilerini ya, bundan sonrasını 
hallederlerdi artık. Yolda ve Selanik’te başlarına ne geleceğinden 
habersiz, ağır adımlarla yol alıyorlardı kaderlerine doğru. 
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*

Süvari Teslim Olmaz

Teslim şartları, birliklere bildirildi. Buna göre her birlik, silah-
larını, bulundukları yerde büyük bir depoda toplayacaktı. Atlar 
ve diğer hayvanlar, toplu hâlde teslim edilecekti. Emir alındıktan 
sonra, jandarma ve polis dışında hiçbir asker silah taşımayacaktı. ; 
subaylar, kılıçlarını taşımaya devam edeceklerdi. 

Teslim şartları, birliklerde büyük bir tartışma ve kargaşa yarat-
tı. Subayların birçoğu, teslim olmak istemiyor, “Savaşarak ölürüz 
daha iyi.” diyorlardı. Yunanlılara güvenmiyorlardı. Aslında hiç 
kimse güvenmiyordu Yunanlılara. 14’üncü Tümen komutanı, su-
bay ve astsubayları büyük bir depoda topladı. Onlara, teslim şart-
larını anlattı. Kendisinin bu şartlara uyacağını, bütün subay ve ast-
subayların da uymalarını istediğini söyledi. Beş yüz yıllık Osmanlı 
şehri Selanik’i teslim etmek, çok ağırına gittiğinden, bir yandan 
da gözyaşı döküyordu komutan. Son birkaç günde, bütün sakal-
ları bembeyaz olmuştu üzüntüden. Ancak, artık yapacak bir şey 
yoktu; bütün silahlar ve hayvanlar, bugün bu depoya getirilip tes-
lim edilecekti. Subaylar ve astsubaylar arasında bir homurtu, bir 
hoşnutsuzluk, açıkça bir tartışma başladı. Özellikle yaşlı ve yara-
lı olanlar başta olmak üzere, pek çok kişi razı olmuştu kaderine. 
Komutan, homurdananlarla bir daha konuştu; anlaşmanın kendi 
lehlerine olduğunu, artık savaşı kazanma şanslarının kalmadığını 
söyledi. Can güvenliklerinin ve iaşelerinin sağlanacağını söyledi... 
Söyledi, söyledi, söyledi... Nâzım, Yüksel Teğmene baktı, başını 
ellerinin arasına almış, ağlayacak gibiydi. Hilmi Başçavuşa baktı; 
koca gövde, ağlamamak için sarsılıyordu. Rıza Başçavuş, gözleri-
ni bir noktaya dikmiş, öylece bakıyordu. Mustafa Başçavuş, başını 
öne eğmiş, gözlerinden yaşlar süzülüyordu üzüntüden. Hepsi de 
Nâzım Üsteğmenin ne diyeceğini merak ediyorlardı. Nâzım teslim 
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olacak ise, razı olacaklardı kaderlerine. Nâzım Üsteğmen, çoktan 
vermişti kararını. 

Birlik komutanları, subaylar, astsubaylar; birbirlerine sarıldılar, 
helalleştiler, sessizce ağladılar. Bir süre sonra, birliklerinin başına 
gitmek üzere dağıldılar. Onlar da askerlere anlatacaklardı teslim 
şartlarını. Hepsinde öyle bir yılgınlık, bıkkınlık, üzüntü vardı ki 
ayakları gitmiyordu birliklerinin bulunduğu yerlere. Sanki arala-
rındaki tüm görüş ayrılıkları bitmişti subayların. Savaş meydanın-
da birbirinin yüzüne bakmayan pek çok subay, kol kola girdiler, 
gözyaşları içinde, toplantı salonundan çıktılar dışarı. Süvari birli-
ğinin subay ve astsubayları, oldukları yerde kaldılar kıpırdama-
dan... Komutan, soru dolu gözlerle onlara baktı. Nâzım Üsteğmen; 
“Komutanım, Selanik’i kaybettik. Ancak, Manastır daha düşmedi. 
Yanya direniyor. İşkodra dayanıyor. Biz Manastır’a gidiyoruz.” 
dedi, kararlı bir sesle. 

Komutan şaşırdı. 
“Evladım, sen ne diyorsun? Yunanlılar iki saatlik mesafede. 

Bulgarlar yarım günlük yolda. Sırplar bu tarafa doğru yola çıktılar. 
Yolda sizi yakalar, idam ederler.”

“Komutanım, kalıp teslim olmaktansa, yakalanıp idam edilmeyi 
tercih ederiz.” 

Komutan hiddetlendi, bakışları değişti:
“Çocuk, Manastır yolunu, arazisini biliyor musun? Nasıl gide-

ceksin bu şartlarda?” 
“Serez’den yola çıkarken, burayı da bilmiyorduk komutanım.”
“Çocuk, şimdi durum değişti. Yolda ve gideceğiniz her yerde ar-

tık düşman var.”
“Komutanım, biz teslim olmayacağız.”
“Size, emrime itaat etmenizi emrediyorum! Yoksa bütün zapti-

yeleri…” 
Sustu Komutan... Gözleri nemlendi; “Pekâlâ, çocuk.” dedi, 
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“Görüyorum ki ne desem boşuna. Size şans ve başarı diliyorum ev-
latlarım.” Kurmay Başkanı’na döndü; “Başkan, ne ihtiyaçları varsa 
karşılayın.” diye emir verdi. 

Mehmet Ali Bey, imrenerek baktı genç üsteğmene:
“Bizden bir isteğiniz var mı çocuklar? Bir eksiğiniz, bir ihtiyacı-

nız?” 
“Komutanım, atlarımızın çoğu yaralı. Askerlerden de yaralı olan 

pek çok kişi var.”
“Tamam çocuklar. Elimden geleni yapacağım” Nâzım, sertçe 

selam verdi. Diğerleri de selam verdiler. Hem komutan, hem de 
Kurmay Başkanı, aynı sertlikle karşılık verdiler selama. Nâzım ve 
arkadaşları, koşar adımlarla arkadaşlarının yanına gittiler, mevcu-
du iyice azalan birliği topladılar. Yunan’a teslim olunacağını an-
lattılar. Kendileri teslim olmayacaklardı. İsteyen kendileri ile gelir, 
isteyen teslim olurdu... Süvarilerin yüzleri güldü, komutanlarını 
asla yalnız bırakmazlardı. Hem özgür olmak varken, niye teslim 
olacaklardı ki? Hepsi birden; “Biz de geliyoruz komutanım!” diye 
bağırdılar. 

Nâzım gülümsedi, Yüksel Teğmen gülümsedi, başçavuşlar gü-
lümsediler...

Kurmay Başkanı, birlik komutanlarına haber gönderdi. Bölük, 
tabur ve alay komutanları ile karargâh personelinin atları, düşma-
na teslim edilmeyecek, tümen karargâhına gönderilecekti. Ayrıca 
at binmesini, kılıç kullanmasını bilen askerlerden gönüllü olanlar, 
süvari birliğine katılacaklardı. Yeni atlar ve süvari askerleri, akşam 
olmadan süvari birliğine gönderildiler. Yeni gelenlerle mevcutla-
rı, altmış kişiye çıktı. Nâzım, yeni gelen erleri ve atları eşit olarak 
takımlara dağıttı, emrini verdi; hazırlıklar tamamlanacak, karanlık 
basınca yola çıkılacaktı. 

Mustafa Başçavuşun, tümen mutfağından aldırdığı çorbayı içti-
ler. Kırılan süngüler, arızalı tüfekler, noksan mermiler tamamlandı, 
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geride bırakmak zorunda kaldıkları yirmi kadar yaralı arkadaşları 
ile vedalaştılar, atlarının başına geçtiler... 

“At bin!” 
Hep birlikte atlarına bindiler. Nâzım, dağları işaret etti:
“İSTİKAMET MANASTIR! İLERİ!” 
Bütün birlik, aynı anda atlarını mahmuzladılar. Hep birlikte ku-

zeye, dağlara doğru at koşturmaya başladılar... 

*  

Dağlar Bizimdir

Benzer konuşmalar, diğer tümenlerde de yapıldı. Tümen ve alay 
komutanları, teslim şartlarını ve bundan sonra nasıl hareket edi-
leceğini, kendi personeline anlattı. Subayları ve astsubayları; emri 
uygulamak üzere serbest bıraktılar. Bütün subaylar ve astsubaylar, 
derin bir sessizlik, bıkkınlık ve yılgınlık içinde, birliklerinin başına 
döndüler. 

22 nci Tümen süvari birliğinde, yine büyük bir tartışma var-
dı. İsmail Yüzbaşı, emrin derhâl uygulanmasını söylüyor, İrfan 
Üsteğmen itiraz ediyordu, “Teslim olmayacağım.” diyordu, “Dağa 
çıkacağım, çetecilik yapacağım.” diyordu. 

Gerekirse tek başına yapacaktı aklına koyduğunu ancak, Yunan’a 
teslim olmayacaktı. İsmail Yüzbaşı, aynı şeyleri söyleyip duruyor-
du hiç durmadan; anlaşmanın şartları, onların lehineydi. Kılıçlarını 
taşıyacaklardı, can güvenlikleri sağlanacaktı.

“Yunan’a güvenmiyorum. Sözlerinde durmayacaklar. Büyük 
devletlere hiç güvenmiyorum. Biz onların umurlarında bile değiliz. 
Benim için dağlar daha güvenli.”

“Kardeşim, bütün bunları Tümen komutanına söyleseydin ya...”
“Tümen komutanının, benim üzerimde ne hakkı vardır? Benim 

komutanım sizsiniz. Ben sizden helallik istiyorum.”
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“Kardeşim, helallik melallik yok sana! Ya emir dinlersin ya da 
defolur gidersin!”

İsmail Yüzbaşı, maksadını aşan bir söz söylediğini biraz geç fark 
etti, fark edince de tehdit etmeye başladı İrfan Üsteğmeni. Divan-ı 
Harbe verecekti, asacaktı, kesecekti... İsmail Yüzbaşı, ne zaman bu 
sözleri söylemeye başlasa, bu üsteğmen, atına atlayıp gidiyordu. 
Yine öyle yaptı... Saygıda kusur etmedi, selam verdi, geriye döndü 
ve gitti... İsmail Yüzbaşı, arkasından bağırıp çağırırken o, doğruca 
arkadaşlarının yanına geldi. Askerleri topladı, Yunan’a teslim olu-
nacağını anlattı. Kendisi teslim olmayacaktı, dağa çıkacaktı. Hazır 
olur olmaz yola çıkacaktı. İsteyen teslim olur, isteyen kendisiyle ge-
lirdi.

Hiç kimsenin bir şey söylemesine fırsat vermeden, silahını aldı, 
bir hamlede atladı atına, kuzeye doğru at sürmeye başladı. Orada, 
14’üncü Tümen vardı. Tümenin içinden geçecek, kuzeydeki dağla-
ra at sürecekti. Belki son defa Nâzım Üsteğmeni de görürdü. Belki 
o da katılırdı kendisine... 

Yüz metre kadar gittikten sonra, arkasına dönüp baktı. Neredeyse 
süvari birliğinin tamamı atına atlamış, kendisini takip ediyorlardı. 
Gülümsedi. Süvari demek, hür insan demekti. Süvari demek; gözü 
pek, yüreği sağlam adam demekti... Neşesi yerine geldi, atını mah-
muzladı. Bağırmaya başladı:

“Ferman paşaların, dağlar bizimdir!” 
İrfan Üsteğmen ile yanındaki süvariler, yarım saat sonra 14’üncü 

Tümen Karargâhı’nın olduğu yere geldiler. Birliklerde, tarif edile-
mez bir bıkkınlık, yılgınlık ve sıkıntı vardı. Askerlerin çoğu, teslim 
olmak istemiyor, kendi aralarında kavga edercesine tartışıyor; ko-
mutanları, onları ikna etmeye çalışıyordu. 

Kurmay Başkanı Mehmet Ali Bey, Yenice Savaşı’nda son anda 
imdatlarına yetişen genç üsteğmeni hemen tanıdı. 

“Hoş geldin İrfan Üsteğmenim. Hayırdır inşallah?” 
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“Komutanım, Süvari Üsteğmen Nâzım’a baktım.” 
“Sizden bir saat kadar öndeler.” dedi, dağları işaret ederek. 
Mehmet Ali Bey’in sesinde bir gurur, bir mutluluk ifadesi vardı. 
“Sağ olun komutanım. Biz de onlara katılacağız.” 
İrfan Üsteğmen selam verdi, atını mahmuzladı, arkasındaki sü-

variler de mahmuzladılar atlarını...
Mehmet Ali Bey’in dudaklarında hafif bir tebessüm belirdi. 

“Harbiye, bu gençleri ne kadar iyi yetiştirmiş.” diye düşündü.
Süvari birliği, Selanik’ten ayrılalı daha iki saat ancak olmuştu ki 

en arkada at süren Rıza Başçavuş, Yüksel Teğmene seslendi:
“Teğmenim, arkadan gelenler var!” 
Yüksel Teğmen durdu, arkasına baktı. Elli, altmış kadar atlı, 

dörtnala geliyordu arkalarından. Kıyafetleri, Osmanlı askerine ben-
ziyordu. Yine de tedbirli olmak lazımdı. Bir koşu ön tarafa gitti, 
Nâzım Üsteğmene haber verdi. 

Nâzım Üsteğmen, süvarilere, “dağılın” işareti yaptı.
Askerler, yolun sağındaki solundaki ağaçlık alanlara dağıldılar, 

gözden kayboldular. Nâzım Üsteğmen, atını koyu bir çalının arka-
sına çekti ve beklemeye başladı. Arkadan gelenler yüz metreye ka-
dar yaklaşınca, Nâzım Üsteğmenin yüzü güldü;

“İrfan bu!” dedi, “Hayırdır inşallah...” 
Nâzım, çalının arkasından çıkıp atını yola doğru sürdü. İrfan 

Üsteğmen ile yanındakiler geldiler, Nâzım’ın önünde durdular. 
Nâzım:

“Hoş geldin kardeşim. Aramıza katılmaya mı karar verdiniz?”
İrfan Üsteğmen, gülümseyerek cevap verdi. Nâzım, Yüksel 

Teğmene döndü:
“Yüksel, arkadaşlara istirahat ver. Yarım saat buradayız.”
Yüksel, askerlere seslendi, istirahat etmelerini söyledi. Askerler, 

ağaçların arasından çıktılar, atlarından inip bir araya geldiler, bir-
birlerine karıştılar, kucaklaştılar, bir kenara oturdular. Bütün su-
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bay ve astsubaylar bir araya toplandılar. İrfan Üsteğmen, Nâzım’la 
üç beş kelime konuştuktan sonra, “Ben burada kalacağım.” dedi, 
“Dağa çıkacağım. Yunan’ı buraya geldiğine pişman edeceğim.”

“Biz çeteci gibi davranamayız. Gün gelir askerliği hatırlar, mer-
hamet ederiz. Merhametten maraz doğar. Başın belaya girer, canın 
yanar.”

“Çok düşündüm. Ben burada kalacağım.”
“Birlikte Manastır’a gidelim. Oradaki kuvvetlere katılalım. Savaş 

daha bitmedi.”
“Bizim için bitti. Biz bu savaşı kaybettik. Manastır’a da gitsek, 

Yanya’ya da gitsek, biz bu savaşta yenildik. Bundan sonra tek işim, 
zulme uğrayan insanların intikamını almaktır. Ne kadar başarılı 
olabilirsem, o kadar mutlu olacağım.”

“Öyleyse sana başarılar diliyorum kardeşim.”
“Sağ ol Nâzım. Ben de sana, çıktığın bu zorlu yolda başarılar 

diliyorum.”
İrfan Üsteğmen biraz sustu, kararlı olduğu, gözlerinden belli 

oluyordu.
“Ben yanıma yirmi asker alacağım. Daha fazlası ile buralarda ba-

rınamayız. Diğer askerler seninle gelecek.” 
“Merak etme. Onlara gözüm gibi bakarım.”
“Bundan şüphem yok kardeşim.” 
Söz bitti... İrfan Üsteğmen, kendi askerlerini karşısında topladı. 

İsmen hitap ederek yirmi kişiyi ayırdı. İsmi söylenen asker ayağa 
kalktı, silahını aldı, yan tarafa geçti. İrfan Üsteğmen, kalan askerlere 
seslendi: 

“Arkadaşlar, geri kalanlar Nâzım Üsteğmenle gidecekler. Nâzım 
Üsteğmen, benim kardeşimdir, can dostumdur. Ona kendim kadar 
güvenirim. Zaten siz de Yenice Savaşı’ndan ve örtme bölgesinden 
tanıyorsunuz kendisini.” dedi, içi burkularak. 

Ön tarafa çıktı, geri kalan askerleri teker teker çağırdı, kucakladı, 
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sevgiyle sarıldı. Bütün askerlerden helallik istedi, kendi hakkını he-
lal etti... Sonra subay ve astsubaylarla helalleştiler. En son, iki devre 
arkadaşı sarıldı birbirine, haklarını helal ettiler. İkisi birden selam 
verdiler. İrfan Üsteğmen geriye döndü, yanına aldığı yirmi beş as-
kerle birlikte atına atladı, ağaçlıklar içinde yürüdü gitti. Nâzım, ar-
kadaşının ardından baktı uzun süre...

Yüksel Teğmenin “toplan” işareti ile toparlandı süvariler, at başı 
yaptılar. Nâzım Üsteğmen, yüksek sesle konuşmaya başladı:

“Arkadaşlar, bundan sonra bizi çok zor görevler bekliyor. Bu 
toprakları ve Müslüman halkı düşmandan korumak için, elimiz-
den geleni yapacağız. Yolumuz uzundur. Bu vatan, bizden daha 
çok görevler bekliyor... Haydi aslanlarım, GAZANIZ MÜBAREK, 
KILICINIZ KESKİN OLSUN!”

Bütün askerler, hep birden, canıgönülden haykırdılar:
“SAĞOOOOOL!” 
Bu ses, dalga dalga dağlara, yamaçlara, uçurumlara, ağaçlara 

çarptı; bütün Selanik ovasına ve şehre yayıldı. Uçurumların yüksek 
kayalarına tüneyen kartallar ürktüler, uçup gittiler. Dağların yalçın 
kayalıklarında otlayan yaban keçileri, geyikler, ceylanlar kaçıştılar. 
Ormanın derinliklerinde leş yiyen kurtlar, çakallar, tilkiler korktu-
lar, inlerine sindiler. Şehrin çöplüğünde yemlenen kargalar ürktü-
ler, bir kara bulut gibi uçup gittiler... 

Dağlardan, taşlardan, kayalıklardan, uçurumlardan, ağaçlık-
lardan yansıyarak yayılan; Beyaz Kule’ye, cami, kilise ve manastır 
duvarlarına çarparak yükselen bu ses, Yunan birliklerine ve şehir-
de yaşayan Rum ahaliye de ulaştı... Çoluk çocuk, genç, yaşlı bütün 
ahali ve askerler; korkuyla, endişeyle dağlara baktılar. Kızıl kaya-
lardan yansıyan akşam güneşinde, o karanlık dağların arkasında, 
tarih öncesi bir canavarın kükrediğini sandılar, iliklerine kadar tit-
rediler...
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* 

Selanik İşgal Ediliyor

Türk askerinin teslim olacağı duyulduktan sonra; yerli Rumlar, 
şehrin her tarafını, yolları, evlerinin balkonlarını çiçekler ve Yunan 
bayrakları ile donattılar. Yunan ordusunu karşılamak için bando 
hazırlandı, şarkılar söylemek için korolar kuruldu. Papazlar, gelen-
leri vaftiz etmek üzere hazırlık yapıp, en güzel kıyafetlerini giydiler 
ve kutsal tütsülerini elden geçirdiler. Bütün gece şehirde eğlenceler 
ve fener alayları düzenlendi. Çoğunluğu sarhoş gençler, neşeyle ve 
gururla geçtiler sokaklardan. Laf attılar Müslüman ailelere, genç 
kızlara, camilerden çıkan yaşlı adamlara...

Yunan askerleri, 9 Kasım günü, bir merasim havasında, güzel 
Rum kızlarının alkışları, çiçekleri ve öpücükleri arasında girdiler 
şehre, Yüksek binalardan askerlerin üzerine gül yaprakları dökülür-
ken, şehrin girişinde başpiskopos, yabancı devlet konsolosları kar-
şıladılar, doru atının üzerinde gururla ilerleyen Prens Konstantin’i. 
Piskopos; Prens’i, komutanları ve askerleri vaftiz etti. Bando, Yunan 
marşları çaldı. Genç kızlardan oluşan korolar, Rumca şarkılar söy-
ledi. 

Türkler ve Müslümanlar, evlerine kapandılar korku içinde, baş-
larına gelecekleri düşünüyor, için için ağlıyorlardı. Azgın Rum 
gençlerinin, işgal edilen yerlerde Müslüman ahaliye neler yaptık-
larını duymuşlardı. Rum gençleri gemi azıya aldılar mı ne yapa-
cakları belli olmaz, onları durduracak hiç kimse de bulunmazdı bu 
saatten sonra. 

Türk askerlerinin çilesi, teslim olmakla bitmedi. Eskiden açlık-
tan, susuzluktan, yorgunluktan, uykusuzluktan şikâyetçiydiler. 
Şimdi, bütün bunlara bir de Yunanlıların kötü muameleleri eklen-
di. Bulundukları yerden Karaburun bölgesine giderlerken, sadece 
Yunan askerlerinin değil, yerli halktan kendini bilmezlerin de haka-
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retlerine, şiddetlerine maruz kaldılar. Küfredenler, tükürenler, taş 
atanlar, sopa ile saldıranlar çok oldu. 

Karaburun bölgesine getirilen askerler, itile kakıla depolara dol-
duruldular. Üzerlerine kilit vuruldu, tuvalete gitmelerine bile izin 
verilmedi. İhtiyaçlarını, bulundukları yerlerde gidermeleri istendi. 
Yemek verilmedi; aç, susuz bırakıldılar. Bu askerlerin çoğu, birkaç 
hafta içinde açlıktan, susuzluktan, bitten ve pislikten hayatlarını 
kaybettiler. İçlerinden pek azı uzun, yorucu, yıpratıcı bir yolculuk-
tan sonra, Atina yakınlarındaki esir kamplarına ulaşabildiler. Yol 
boyunca yüzlerce asker açlıktan, yorgunluktan, yaraları kurtlandı-
ğından düştü, düştüğü yerde kaldı. 

İşgal tamamlanır tamamlanmaz, şehirde bir “cadı avı” başladı. 
Türk ve Müslümanların evlerine güpegündüz giriliyor, malı mül-
kü elinden alınıyor ve evlerinden dışarı atılıyorlardı. Erkekler ev-
den çıkarılıyor, mahallenin belli bir yerinde toplanıyor, sonra bir 
bilinmeze doğru götürülüyorlardı. Giden erkeklerden geri dönen 
hiç olmadı, bunların akıbetini hiç kimse öğrenemedi. Pek çok Türk, 
evinden çıkmayı kabul etmediği için katledildi. Binlerce genç kız ve 
kadına tecavüz edildi. Talan, katliam ve tecavüzler o kadar yayıl-
dı ki artık dayanılmaz bir hâl aldı. Daha önceden Makedonya’nın 
muhtelif yerlerinden göç ederek gelen ve şehrin çeşitli yerlerinde 
aç, sefil yaşamaya çalışan muhacirler, süngülendiler, dipçikle dö-
vüldüler, ellerindeki üç beş değerli eşya talan edildi; atlarına, ara-
balarına, öküzlerine el konuldu. Birkaç hafta içinde, Selanik’te elli 
bine yakın muhacirin öldürüldüğü haberleri duyuldu.

Türk mahallelerindeki genç kızlar, kadınlar; azgın Rum azınlı-
ğın zulmüne terk edildiler. Kasabaların, köylerin yolları, sokakları, 
caddeleri insan cesetleri ile dolup taştı. Kısacası; Selanik’in teslim 
olunca, Türk ve Müslüman halk yüz yıllardır sahibi oldukları top-
raklarda birer yabancı, birer sığınmacı oldular. İtildiler, kakıldılar, 
hor görüldüler. Topluca yok edilmeye çalışıldılar.



Balkanlar Yanıyor 349

*
 Selanik’ten çıkan süvariler, beş, on kilometre yol alıp, daha 

Manastır yolun düşmeden, Serez’den gelen yüzlerce araçlık göç 
konvoyu ile karşılaştılar. Daha önce de görmüşlerdi böyle kafile-
ler ancak, biraz da Serez’i merak ettiklerinden yaklaştılar, hallerini 
hatırlarını sordular insanlara. Bir sordular, bin ah işittiler. Yüzbaşı 
Boiko denen çeteci Serez bölgesine gelmiş, akla gelmedik işkenceler 
yapıyormuş gariban halka. Girmediği Müslüman köyü bırakmıyor-
muş pislik herif.  Nâzım arkadaşlarını topladı, durumu müzakere 
ettiler,  

“Eski hesapları kapatma zamanıdır” dedi Nâzım en sonunda. 
Evet, Manastır’a gideceklerdi, orada savaşan arkadaşlarına ka-

tılacaklardı ancak, öncelikle şu Boiko meselesini halletmeleri, en 
azından halkın güvenle göç etmelerini sağlamaları lazımdı. Hiç 
düşünmeden Serez’e doğru sürdüler atlarını. Yanlarından geçen 
perişan haldeki göçmenler onları gördükçe gururlandılar, imrene-
rek baktılar arkalarından. Aralarında “geç galdınız gızanlaa” diye 
söylenenler de oldu. Haklıydılar, zamanında yanlarında olsaydı bu 
süvariler, Boiko’nun zulmüne uğrarlar mıydı?

Gülnihal ile nedimesini taşıyan atlı araba da o göç konvoyunda 
yol alıyordu ağır aksak. Uzun süren stres, korku ve açlık nedeniy-
le gözlerini kapamışlar, bir yandan başlarına bir şey gelmesin diye 
dua ediyorlar, bir yandan da uyumaya çalışıyorlardı. Günler süren 
yorgunluğa dayanamamışlar, derin bir uykuya dalmışlardı sırt sır-
ta verip, parkalarını üzerlerine çekerek. Doktor da uyuyordu onlar-
la birlikte. Selvi Hatun ise kızını göğsüne yaslayıp uyutmuş, elinde 
silahı, bir kartal gibi uzakları gözetliyordu. Uyumak haramdı ona 
emniyetli bir yere varıncaya kadar. 

 İşte bu sırada geçti süvariler yanlarından. Arabacı saydı süva-
rileri teker teker, yüz kişiye yakındı mevcutları. Yüze kadar say-
mayı bilmediğinden, parmakları ile altı defa on saymış, sonrasını 
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karıştırmıştı. Hepsi de babayiğit, atları küheylan gibiydi süvarile-
rin. Atlarının üzerinde heykel gibi duruyorlar, gelene geçene selam 
veriyorlardı başları ile. Kendisine de selam vermişti başlarındaki 
ince, uzun boylu, kumral olan subay. Bu subayı hatırlıyordu bir 
yerlerden ama çıkaramadı, sanki Serez’de görev yapmıştı savaştan 
önce. Başını salladı, yoluna devam etti arkada uyuyanlar ile Selvi 
Hatun’a şöyle bir bakıp. Selvi Hatun da gördü süvarileri yanların-
dan geçerken ama ona bir faydası yoktu artık süvarilerin.  

Nâzım Üsteğmen yüksekçe bir yere çıkıp göç konvoyuna uzak-
tan bakınca, onların ne kadar perişan ve çaresiz olduklarını dü-
şündü. Ellerinde kendilerini koruyacak doğru dürüst silahları da 
yoktu. Rıza Başçavuşu çağırdı, yanına yirmi süvari almasını, göç 
konvoyuna eşlik etmesini, muhtemel baskınlardan korumasını söy-
ledi biçare insanları. 

Rıza Başçavuş ile yanındaki yirmi süvari dörtnala göç konvoyu-
nun yanına giderken, süvariler, hiç ara vermeden sürdüler atlarını, 
vakit gece yarısına yaklaştığında Serez güneyindeki sırtlara ulaştı-
lar. Biraz dinlendiler, ne yapacaklarını düşündüler ve Nâzım eğitim 
yaptırdığı günlerden bildiği, sahibini tanıdığı bir çiftliğe doğru sür-
dü atını. Çiftlikte en az yirmi, otuz çalışan vardı, hali vakti yerin-
de bir adamdı çiftlik sahibi Necati Dayı. Sarışın, neşeli, hoş sohbet, 
biraz tombulcaydı ve göbeği biraz önden giderdi vücuduna göre. 
Pos bıyıkları ağzına doğru sarkar, güldükçe seyrek dişleri ortaya 
çıkardı. İyiydi, hoştu, gönlü zengin biriydi, her şeyden önce görmüş 
geçirmiş adamdı. Hanımı, yetişkin dört oğlu ve torunları ile kalaba-
lık bir aile idi zamanında. Eğitim için araziye çıktıkları günlerde, ne 
yapar eder mevsimine göre bir, iki çuval salatalık, domates, bazen 
karpuz, kavun gönderirdi süvarilere. Bir kere teşekkür etmek için 
yanına uğramış, hoş sohbet, vatan millet aşığı adamı tanıyınca ara 
sıra sohbet eder olmuşlardı o zamanlar. Çiftlik oldukça büyük, arka 
tarafında süvarilerin saklanabileceği sık ağaçlı bir orman vardı.
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“Neden ‘Dayı’ diyorlar?” diye sormuştu bir seferinde, “Dayı 
idik zamanında be ya’” demişti, “Buralar bizden sorulurdu o za-
manlaa.” 

Onun gibi mülayim görünüşlü, insancıl birinin nasıl olup da za-
manında külhanbeylik yaptığını anlayamamıştı Nâzım.  

Çiftliğe yaklaştıklarında önce köpekler, ardından ellerinde silah-
ları ile çalışanlar karşıladı onları, durmalarını söylediler. Atın yula-
rını çekti Nâzım, kendini tanıttı. Çalışanlar daha önce pek çok kez 
gördükleri Nâzım’ı sesinden tanıdılar, sevindiler, koşarak bir yer-
lere mevzilenip ateş etmeye hazırlanan Necati Dayı’ya haber ver-
diler. Her an Boiko’nun saldırısını bekleyen Necati Dayı da sevindi 
süvarileri görünce.

“Oj geldiniz gızanlaa, Allah yolladı sizi be ya!” diye sevindi, gü-
lümsemesi yüzüne yayıldı. 

Nâzım’ın her zaman hoşuna giderdi onun bazı harfleri yutarak, 
bazılarını uzatarak konuşması. Gülümsediler birbirlerine sarılırken. 

“Hayırdır Necati Dayı” diye sordu Nâzım, ”sinirlisin biraz.”
“Sinirli olmam mı be ya! Boiko iti aber etmiş, basacağmış çiftliği. 

Üyle goley mi bu işlee? Gelsin bakem,  gelcee vaasa, görcee de vaa.”
Herkes güldü onun konuşma tarzına. O sırada Necati Dayı’nın 

oğulları geldiler, eskiden rastladıklarında selamlaştıkları Nâzım 
Üsteğmen ile el sıkıştılar, sohbete dâhil oldular. Dördü de aynen 
babasına benziyordu oğlanlarının, neşeleri, gülümsemeleri, sarışın-
lıkları, hafif öne çıkan göbekleri bile. 

O gece oturdular, bir plan yaptılar hep birlikte, askerler birer tas 
çorba ile karınlarını doyururlarken. 

*
Konvoy, yokuş aşağıya doğru meyledip, ağaçlarla kaplı genişçe 

bir vadiye girerken Gülnihal uyandı, esneyip gerindi. Etrafına ba-
kındığında, yan tarafta at süren bir süvari eri gördü. Küheylan gibi 
bir atın üzerinde oturuyor, elindeki kocaman silahı oyuncak gibi 



Nevzat Kutlu352

tutuyordu. Heyecanla seslendi, yaklaşmasını işaret etti süvari erine. 
Süvari eri atını onların bulunduğu arabaya yaklaştırdı. 

“Nâzım Üsteğmeni tanır mısın?” diye sordu.
Daha süvari eri cevap vermeden arabacı girdi araya;
“Hah, tamam, bildim be ya! Nâzım’dı o subayın adı.” 
Hatırlıyordu, savaştan önce birkaç kere görmüştü onu Serez’de.  

Birkaç saat önce yanlarından geçerken selam veren subaydı o. 
Gülnihal arabacıya döndü bu sefer;

“Tanır mısın Nâzım Üsteğmeni?” diye sordu heyecanla.
“Tanırım be ya! Dört, beş saat önce geçtiler yanımızdan. Yüz at-

lıdan fazlaydılar. Selam verdi bana geçerken” diye gururlandı ger-
dan kırarak. 

İnanmadı Gülnihal, şaka yapıyor sandı ancak yanındaki süvari 
eri de Nâzım Üsteğmenin Serez’e Boiko çetesinin peşine gittiğini 
söyleyince sevindi, kalbi yerinden fırlayacakmış gibi atmaya başla-
dı. Ona kalsa, hemen bir ata ya da arabaya atlar, geri döner, Nâzım’ı 
bulurdu ancak nedimesini ikna etmesi mümkün değildi bu kadar 
yaşadıklarından sonra. 

“Gördüğünde selam et Nâzım Üsteğmene” diye seslendi süvari 
erine, “Gülnihal dersin. Selanik’te olacakmış dersin.”

Süvari eri bu sözlerin yarısını bile duymadı, ön taraftan gelen 
silah sesleri üzerine atını hızla o tarafa doğru sürerken. Selvi Hatun, 
silah seslerini duyunca, kızının başını yan tarafa yaslayıp mavzeri 
eline aldı, namluya mermi sürdü, etrafına bakınmaya başladı. Kızı 
bir kedi yavrusu gibi büzülürken olduğu yere, Selvi hatun kim çı-
karsa karşısına basacaktı mermiyi. Doktor da uyanmış, üşüdüğü 
için kollarını ovuşturuyordu. 

Çeteciler, konvoyun ön tarafına baskın yapmışlar, en önde giden 
birkaç arabayı yakıp geçmişlerdi. Süvarileri görmüşler, bu yüzden 
süvarilerden uzak, en öndeki guruba saldırıp, hızla göç konvoyu-
nun arasına dalmışlar, birkaç arabadaki insanları soymuşlardı sü-
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variler yetişinceye kadar. Zaten beş kişiydi çeteciler. Süvarilerin 
dörtnala geldiklerini görünce atlarına atlayıp yağladılar tabanları-
nı. Bu kadarı bile yetmişti insanların korkup, panik içinde sağa sola 
kaçışmalarına. Süvariler kaçan çetecilerin peşine düştüler, ancak 
fazla takip etmediler kaçanları. Rıza Başçavuş bunun bir tuzak ol-
duğunu düşünüyordu. Süvariler konvoydan uzaklaşınca, başka bir 
grup daha büyük bir saldırı yapabilirdi konvoya. 

Baskını yapan beş çeteci, yaklaşık beş, altı kilometre at sürüp dur-
duklarında, peşlerinde hiç kimsenin olmadığını gördüler. En yakın 
ağaçlık alana girip atlarından indiler, ele geçirdikleri birkaç altın, 
kolye, bileziği paylaşma derdine düştüler. Çok sürmedi sevinçleri, 
omuzlarını dürten birer silah ile kendilerine geldiler, o güne kadar 
hiç görmedikleri, sivil kıyafetli, silahlı, göğüslerinde çapraz fişeklik 
asılı yirmi kişi gördüler karşılarında. Ellerini kaldırıp ayağa kalkar-
ken, korku ile baktılar karşısındaki asık suratlı adamlara. O asık su-
ratlı adamlar uzun süredir takip ediyorlardı bu çete gurubunu ve 
yirmi kişi olduklarını biliyorlardı. 

“Şu ağaca birer ip atın!” diye emir verdi İrfan Üsteğmen.
“Başüstüne komutanım.”
Çetecilerin silahlarını, mermilerini, kuşaklarındaki paraları aldı-

lar. Hiç bir çeteciye, hiç bir şey sormadan, büyük bir ceviz ağacının 
dallarına beş ip atıldı, ucu ilmik yapıldı, çetecilerin elleri arkadan 
bağlanıp atlarına bindirildi, ipler boyunlarına geçirilip ucu ağaca 
bağlandı gergin bir şekilde. Çetecilerin ağlamalarına, yalvarmala-
rına, yeminlerine aldırış etmeden atlara birer şaplak indirildi. Atlar 
ileriye fırlayıp beş çeteci ipte sallanırlarken, askerler kaçışan atları 
tekrar tuttular, değerli eşyaları sahiplerine vermek üzere dörtnala 
göç konvoyuna doğru at sürdüler. 

İrfan Üsteğmen ile yanındaki yirmi arkadaşı karmaşa içindeki 
göç konvoyunun olduğu yere geldiklerinde,  Rıza Başçavuş insan-
ları yatıştırmaya çalışıyordu ancak insanlardaki panik anlatılır gibi 
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değildi. Yüze yakın insan, korku ile sağa sola dağılmışlar, bir türlü 
toplanmıyorlardı. Kiminin dizlerinin bağı çözülmüş, kimisi bayı-
lacak gibi olmuştu korkudan. Yirmi atlının daha dörtnala bulun-
dukları yere doğru geldiğini görünce daha da telaşlandılar, çığlık 
çığlığa kaçışmaya başladılar bir yerlere. İrfan Üsteğmen telaşı fark 
edince, uzaktan bağırdı;

“Gelen Osmanlı süvarisidir. Ben İrfan Üsteğmen.” 
Rıza Başçavuş ile süvariler sevindiler, insanlar şaşkın gözlerle 

baktılar gelenlere. Dörtnala gelip süvarilerle selamlaşınca inandılar 
onların Osmanlı süvarisi olduklarına. Yavaş yavaş toparlandılar, 
sakinleştiler. İrfan Üsteğmen yakılan ve üzerinden halen duman 
tütmekte olan beş arabaya baktı üzüntü ile. O beş ailenin varı yoğu 
heba olup gitmişti. İdam ettikleri beş çetecinin atlarını o arabaların 
sahiplerine verdiler, ele geçirdikleri ziynet eşyalarını sahiplerine 
dağıttılar, ayrıca çetecilerin kuşaklarından çıkan sekiz altın lirayı 
da o insanlara verdiler, gittikleri yerde lazım olur diye. 

Ardından, Rıza Başçavuş ile yan yana geldiler, üç beş kelime 
sohbet ettiler.

“Nerden çıktı bu adamlar anlamadım vallahi” diyordu Rıza 
Başçavuş.

“Bu grupta yirmi çeteci var. Diğerleri yakın bir yerde olmalı. 
Dikkatli olun.”

“Tamam üsteğmenim. Arkadaşları ikaz ederim.”
“Nâzım nerde?”
“Serez bölgesinde Boiko diye namlı bir çeteci varmış. Onunla 

eski bir hesabı kapatmaya gitti.”
İrfan Üsteğmen gülmeye başladı, “Desene o da çeteciliğe başladı 

benim gibi.” 
“Vallahi üsteğmenim, anlatılanlar dayanılacak gibi değil.”
İnsanların ilgi ile kendilerine baktıklarını görünce yüksek sesle 

bağırdı İrfan Üsteğmen;
“Önümüzdeki vadiyi aştınız mı, tehlike bitmiştir artık. Ondan 
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sonrası Selanik bölgesidir. Vadi boyunca biz yakınlarda olacağız.” 
Konvoydakiler, geceyi bulundukları yerde geçirmeye karar ver-

diler. Bu kadar korku ve telaştan sonra yola çıkamazdı pek çoğu. 
Nasıl olsa yanlarında kırka yakın süvari vardı. Böyle emniyetli bir 
yerde bir daha duramazlardı.  Atlı arabalar, kağnılar bir araya gel-
diler, küçük ateşler yakıldı, ocaklara çaylar, çorbalar kondu. 

Gülnihal, yanlarından geçerken ilgi ile baktı İrfan Üsteğmene. 
Ona da soracaktı Nâzım’ı ancak daha seslenemeden, o, atını mah-
muzladı, arkadaşları ile birlikte konvoyun tamamını görecek şekil-
de yandaki sırtlardan birine tırmandı. Oradan hem konvoyu, hem 
de etrafı gözetlemeye başladılar. 

Gülnihal, sevdiği adama bir haber ulaştıramadan, selam gön-
dermeden, bir kere bile yüzünü göremeden yoluna devam etmek 
zorunda kaldı Selanik istikametinde. Serez’de düşmandan ve çete-
cilerden kaçıyorlardı ancak, Selanik’te onları neler beklediğinden 
haberleri yoktu hiç birinin. 

*
Ertesi sabah, on kadar atlı göründü çiftliğin bir kilometre kadar 

güneyindeki sırtlarda. İki gündür çiftliği gözetliyorlardı. Necati 
Dayı, “mademki gözetliyorlar, bir söylenti yayalım ortalığa da tu-
zağa kolay düşsünler diye düşünmüştü.” Boiko’nun adamları uzun 
süre gözetlediler çiftliği, yaklaştılar, uzaklaştılar üçerli, beşerli grup-
lar halinde, hiç kimseyi göremediler ortalıkta. Çiftlik hakkında duy-
dukları doğru olmalıydı görünüşe göre. Güya çiftlikte çalışanlar ile 
Necati Dayı’nın iki oğlu, can kaygısı ile çiftliği terk edip Selanik is-
tikametinde yola çıkmışlardı iki gün önce. Bu fırsat kaçmazdı ancak 
emin olmalıydılar. Gece de gözetlemeye devam ettiler çiftliği. Ertesi 
gün hiç ara vermeden gözetlediler. Birkaç çocuk, bir iki kadın, yaşlı 
Necati Dayı ile iki oğlu dışında hiç kimseyi göremeyince sevindiler. 
Aslında istedikleri anda girerler, yakıp yıkarlardı çiftliği ancak, eli 
silahlı on beş, yirmi kişi çeteyi bayağı hırpalardı. Daha önce haber 
göndermişti Boiko, “silahları teslim edin, barış yapalım” diye ancak 
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bilirdi Necati Dayı onun nasıl kalleş biri olduğunu, eline fırsat ge-
çince neler yapabileceğini. 

Dört, beş yıl önceydi, Drama’dan, bir akraba düğününden dönü-
yorlardı üç arkadaşı ile birlikte. Yollarını kesmişti Boiko ile adam-
ları. O, elinde silah, göğsünde çapraz fişeklik, yanında yirmi silahlı 
adam, Necati Dayı ile yanındakilerin belinde birer tabanca vardı. O 
kalleş adam, tabancalarını teslim etmeleri karşılığında hayatlarını 
bağışlayacağını yemin ederek anlatmıştı. İnanmamışlardı ya, yapa-
cak bir şeyleri de yoktu. Tabancalarını teslim etikten sonra, vücut-
larına dörder kurşun sıkmışlardı her birinin. Öldü diye bırakıp git-
mişler, üç arkadaşı oracıkta vermişlerdi son nefeslerini. Doktorlar, 
Necati Dayı’nın vücudundan zorla çıkarmışlardı o kör kurşunla-
rı. Boiko o kadar çok insana kötülük etmişti ki, hatırlamazdı bile 
yaptıklarını ama o hiç unutmamıştı. Bir daha vermezdi o fırsatı 
Boiko’ya, geleceği varsa, göreceği de vardı. 

İkinci gün öğleye doğru, yirmi kadar çeteci iki koldan yaklaşma-
ya başladılar çiftliğe. Çiftlikte hiç kimse olmadığından emin, rahat, 
gülerek, şakalaşarak geliyorlardı. Bugün de öğlene kadar gözetle-
mişlerdi çiftliği ve hiç kimseyi görememişlerdi ortalıkta. Silahlarını 
hazırladılar, önden beş kişi gitti çiftliğe. Köpekler, saldırmaya baş-
ladılar yabancılara, atların bazıları ürküp kişnedi, diğerleri aldır-
madılar bile. Çetecilerden biri, sırf keyif olsun diye bir, iki köpeğe 
ateş edip yaraladı, diğer köpekler kaçıştılar sağa sola. 

Çiftliğin ortasında dudular, bağırarak herkesin dışarı çıkmasını 
söylediler. Elbette ki hiç kimse çıkmadı ortaya. Sağa sola ateş ettiler 
birkaç kere, cevap veren olmayınca iyice cesaretlendiler, önlerine 
çıkan ilk kulübeye daldılar. Kulübede hiç kimse yoktu. Dışarı çıktı-
lar, arkadaşlarının bulunduğu tarafa işaret verdiler, bir sonraki ku-
lübeye girdiler. Orası da boştu, dışarı çıkıp yeniden işaret verdiler, 
bir sonraki kulübeye gidiler. 

Dışarıda bekleyenler, çiftliğin boş olduğun inandılar, biraz da 
sabırsızlandılar, çiftliğe doğru at sürdüler sabırsızca. Elleri tetikte, 
gözleri dört dönüyordu bir tehlike arar gibi. 
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“Bu gadaa golay olceeni sanmeyodum be ya!” dedi Necati Dayı, 
taş konağın en üst katında, tahta pervazlar arasından dışarıyı gözet-
leyen Nâzım Üsteğmene. 

İki gün hiç dışarıya çıkmamak canlarını sımıştı ancak değmişti 
sıkıldıklarına. Sadece kendileri değil, çiftlikte çalışan hiç kimse çık-
mamıştı dışarıya. 

“Boiko akıllı adamdır. Yakıp yıkmadan girmez çiftliğe.”       
“Gelirlee be ya, baksana kaç gişilee.”
Ses etmedi Nâzım, tüm dikkatini gelenlere vermeye çalışıyordu. 

Eğer Boiko oradaysa ve üç, dört yüz metre kadar yaklaşırsa çiftliğe, 
bu sefer işini bitirirdi tek kurşunla. 

Çeteciler çiftliğe doğru yaklaşıp ön kapıdan içeri girdiklerinde, 
nasıl bir tuzağa düştüklerini bilmiyorlardı.  En önden giren beş 
kişi ilk iki kulübeyi boş görüp sevinmişler, üçüncü kulübeye gir-
mişlerdi, dikkatleri dağılmıştı artık ve daha içeri girer girmez güç-
lü kuvvetli beş asker ile Yüksel Teğmen bir bulut gibi çökmüşlerdi 
üzerlerine, ses çıkaramadan, silahlarına davranamadan boyunlarını 
büküp kırmışlar, atmışlardı bir kenara.

Çeteciler çiftliğe girip sağa sola ateş ettiler, bağırarak çiftlikteki-
lerin dışarı çıkmalarını istediler. Tehdit etmeyi de ihmal etmediler;

“Çıkin dişari, yoksa diri diri yakariz hepinizi bre!”
Nâzım Üsteğmenin gözleri Boiko’yu arıyordu ancak göremedi 

bir türlü. Necati Dayı’ya baktı, o da görememiş olmalı ki dikkatle 
dışarıdaki eli silahlı, çoğunluğu pis sakallı, göğüslerinde çapraz fi-
şeklik taşıyan adamları süzüyordu. 

“Nerde görsem tanırım o Boiko itini” diye söylendi ancak yoktu 
aralarında. Nâzım dürbünü çıkardı, uzaklara baktı bir süre. Yaklaşık 
iki yüz elli metre ileride, ağaçların arasında iki atlının durduğunu, 
çiftliği dikkatle izlediklerini gördü. Dürbünü Necati Dayı’ya verdi, 
o iki adamı gösterdi. Necati Dayı dikkatle baktı; 

“Boiko deeldir be ya” dedi, “Stoyan’a benzer, odur, odur” diye 
tasdik etti söylediklerini. 

Bir süre daha baktı dürbünle, başını salladı, “Stoyan burada ise, 
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Boiko iti yoktur. İkisi bi yerde olmazlar be ya.”
Nâzım hatırladı Stoyan’ı, Taşlıca köyündeki baskından sonra 

mağarada kendisini vuran çeteci olmalıydı bu. “Onunla da yarım 
kalmış bir hesabımız var” dedi Necati Dayı’ya gülümseyerek. 

Necati Dayı soru dolu gözlerle bakarken o silahını Stoyan’a çe-
virdi, nişangâhını düzeltti, nefesini kontrol etti, tetiğe yavaşça do-
kundu. Silahın patlaması ile adam atının üzerinde geriye doğru 
sarktı, sonra toparladı kendini, öne doğru eğilip mahmuzladı atını. 
Diğer adam ne olduğunu anlamaya çalışırken, ikinci mermi onun 
tam göğsüne geldi, önce bir sallandı, sonra o da topukladı atını 
Stoyan’ın ardından.   

Aynı anda çiftliğin her tarafından silah sesleri gelmeye başladı. 
Biraz önce sağa sola at koşturup tehditler savuran çeteciler birer 
ikişer vuruldular, atlarından düştüler, yerlerde debelenmeye başla-
dılar. Aralarında, silahlarını doğrultup görmedikleri düşmanlarına 
ateş etmeye çalışanlar da vardı. Birer mermi daha gelince nefesleri 
kesildi, silahları düştü ellerinden, birkaç debelenmeden sonra öyle-
ce kaldılar.

Birkaç atımdan sonra silah sesleri kesildi, Yüksel Teğmen ile 
Hilmi Başçavuş dışarı çıktılar ellerinde silahlarla. Yaralı birini bu-
lup konuşturmayı umuyorlardı. Onlarla birlikte on beş, yirmi süva-
ri daha çıktılar dışarıya, yere düşen çetecileri kontrol etmeye başla-
dılar. Nâzım koşarak indi merdivenlerden, kendisine en yakın ata 
bindi, dörtnala yaralı kaçanların peşinden gitti. Onu görünce önce 
emir eri, sonra Hilmi Başçavuş ile Rasim Çavuş atladılar atlarına, 
komutanlarını takip etmeye başladılar. 

Nâzım çiftlikten çıktığında, önden kaçan yaralı iki atlı arayı ba-
yağı açmışlardı. Var gücü ile topukladı atını, yetişmeye çalıştı ancak 
güneş batmak üzereydi ve biraz sonra hava aniden kararmaya baş-
layacaktı. Üzengilere bastı, ayağa kalktı, eğitim alanında yüzlerce 
kere yaptığı gibi silahını doğrulttu, nişanı aldı, bir el ateş etti. Vurup 
vuramadığını anlayamadan iki atlı karşıdaki ağaçlık alana girdiler, 
gözden kayboldular. Nâzım küfrederek at koşturdu peşlerinden. 
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İki atlı hızla yol alırlarken, ikiye ayrıldılar, biri nispeten seyrek 
ağaçlı bir bölgeye doğru, diğeri sık ağaçlık alana sürdüler atlarını. 
Nâzım ağaçlık alana girdiğinde, seyrek ağaçlık alanda koşan atlıyı 
gördü, o tarafa yöneldi. Arkasından gelenler de onu takip ettiler. 
Bir kilometre kadar koştular ağaçlıklar içinde, açıklık bir alandan 
geçerken karşı taraftan arka arkaya üç el silah sesi geldi, önlerinde 
koşan atlı o hızla yere düştü, düştüğü gibi kaldı. 

Nâzım atının yularını çekti, yavaşladı. Hilmi Başçavuş ile yanın-
dakiler de yetiştiler bu sırada. Ateş edenler açığa çıktılar, vurdukla-
rı çeteciye bakmaya başladılar. Aralarında yüz metre kadar mesafe 
ancak vardı. Onların kim olduklarını anlamaya çalışırlarken, Hilmi 
Başçavuş;

“Bu jandarmadan Tamer Başçavuş“ diyebildi şaşkın bir şekilde. 
Atlarını onlara doğru sürdüler, zaten Tamer Başçavuş da onları 

tanımıştı, el etti, “gelin” diye. Yanlarına geldiler, atlarından indiler, 
önce sarıldılar birbirlerine, sonra öldürülen çeteciye baktılar. 

Nâzım, Tamer Başçavuşu burada gördüğüne şaşırmıştı, 
“Siz bölgeyi terk etmediniz mi?” diye sordu hayretle. 
“Biz jandarmayız üsteğmenim. Barıştaki görevimiz başka, sefer-

de başkadır. Sefer görevi olmayanlar çekip gittiler. Bizler, düşman 
gerisinde kaldık mukavemet etmek için”

“Bizler derken?”
“Yetmiş kişi kadarız. İki ayrı grup halinde. Hüseyin Yüzbaşı, 

Arif Binbaşı, ve ben buradayız. Drama Jandarmasından Yusuf 
Üsteğmen, Hafız Başçavuş ile Galip Çavuş, Drama bölgesindeler.”

Nâzım hem şaşırdı, hem de çok sevindi. Askerlerin bu bölgeyi 
boşalttığını, meydanın çetecilere kaldığını sanıyordu. Ancak, yet-
miş kişilik bir kuvvet, tozunu atardı buraların. Bu arada kalın bir 
defter çıkardı Tamer Başçavuş, atının terkisindeki heybeden. Aradı, 
taradı, buldu, okudu;

“Boiko çetesinden Balakof. Stoyan’ın yardımcısı. Sofya doğum-
lu, otuz yedi yaşında, evli, iki çocuğu var.”   

“Bunu o adam olduğunu nerden biliyorsun?”  
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“Burnunun sol tarafında büyük, siyah bir ben var. Sağ kulağı 
yarıdan kesilmiş bir çatışmada. Defterde öyle yazıyor.”

Hepsi biden eğilip baktılar ölü adama, Tamer Başçavuşun söyle-
dikleri doğruydu.  

“Her birinin eşkâli vardır jandarmanın elinde” diye övündü 
yaptıkları işle. 

“Stoyan kaçtı öyleyse” diye sinirlendi Nâzım, “Yine kaçırdık pis 
herifi.”

“Merak etmeyin üsteğmenim, çok uzağa gidemez. Bu ormanda 
üç yerde pusu kuran adamlarımız var. Elbet birine çatar. “

“Stoyan’dan bahsediyoruz. Boiko’nun en iyi adamından.”
“Meraklanmayın, yaralı ise uzağa gidemez.”
“Hüseyin Yüzbaşı nerede?”
“Büyük balığın peşindeler bu gece.”
Hilmi Başçavuş daha erken davranıp sordu; “Büyük balık kim?”  
Tamer Başçavuş soğuk, kin dolu bir sesle cevap verdi, yan gözle 

yerde yatan ölüye bakarken;
“Boiko… Yüzbaşı Boiko.”

*
Serez’de, eskiden Vali Bey’in kaldığı, şimdi Bulgar Tümen 

Komutanının yerleştiği konakta eğlence vardı. Komutan, şehrin ile-
ri gelen Bulgar ailelerine tanışma ziyafeti düzenlemişti. Sokaklarda 
insanlar bir lokma ekmek için birbirlerini boğazlarken, onlar do-
muzlar, körpe kuzular, horozlar kızartıp, etli pilav pişirip, çeşit 
çeşit tatlılar hazırlayıp, meyveler ve Bulgar rakısı eşliğinde ziyafet 
çekiyorlardı kendilerine. Bu ziyafetin artıkları bile sokaktaki binler-
ce aç insanı doyurmaya yeterdi ancak onlar israftan saymıyorlardı 
yediklerini, içtiklerini. 

Tertemiz üniforması içindeki komutan ile yanındaki uzun kirli 
saçlı, geniş kırışık alınlı, kocaman burunlu, çatal çeneli iri yarı Boiko 
keyifliydi. Önce kapıda karşıladılar şık elbiseler içindeki bayanları, 
erkekleri. Ardından parlak ışıklı geniş salonda, ellerinde içki ka-
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dehleri,  masalarına gelip kendilerini tanıtmaya çalışan misafirleri 
ile sohbet ettiler. İri yapılı, kocaman suratlı komutan gülmeye ça-
lışıyor, gülümsemesi bile yakışmıyordu o kocaman suratına. Yine 
de insanlar ona şirin görünmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. 
Bir saatlik tanışma faslından sonra yemek yiyecekleri geniş odaya 
davet etti komutan misafirlerini. Geniş salonda (U) şeklinde masa 
hazırlanmış, masaların üzerine en güzel yemek tabakları, gümüş 
kaşık, çatal, bıçak takımları konmuştu.  Komutan herkese hoş gel-
diniz diyerek bütün kadehler ‘Büyük Bulgaristan’ için kaldırıldı, 
ardından yemek servisleri başladı. Komutan ile Boiko yan yana 
oturuyorlardı. Boiko kendisine sunulan her içkiyi kabul diyor, “şe-
refe” diyerek kadeh kaldırıyor, fondip yapıp bir dikişte bitiyordu 
içkisini. İçtikçe keyifleniyor, keyiflendikçe içiyordu. Komutan da 
içiyordu ancak o daha temkinliydi.  

Vakit ilerleyip keyifler çakır olunca, çengi kadınlar çıktılar orta-
ya, kıvrak roman müziği eşliğinde, iri göğüslerini sallayarak, ince 
bellerini kıvırarak, uzun bacakları üzerinde dans ettiler, maharetle-
rini gösterdiler yeni efendilerine. Çengilerin maharetleri kadar gü-
zellikleri de dikkat çekiciydi. Bulgar Tümen Komutanı keyifleniyor, 
Boiko yerinde duramıyordu. Ortadaki genç çengi kızını gözüne 
kestirmişti ancak komutanın da aynı kıza ilgile baktığını görünce, 
ses etmemişti. 

Neşeliydiler çünkü iyi iş çıkarmışlardı bugüne kadar. Kuzeydeki 
köylerin, kasabaların tamamını Türk ve Müslümanlardan temiz-
lemişler, Serez bölgesinde de geniş bir temizliğe girişmişlerdi. 
Adamları şu anda bile Müslüman çiftliklerini basıyorlar, evlerini 
yağmalayıp yakıyorlardı. Kaçan kaçmıştı, giden gitmişti, kalanla-
rın çekeceği vardı Boiko’dan. Nasıl olsa silah, mermi dertleri yok-
tu. İstedikleri zaman, istedikleri kadar mermi veriyordu komutan. 
Onlar da ellerinden geleni yapıyorlardı ‘Büyük Bulgaristan’ için. 

“Seni general yapacayim Boiko” diye kahkaha attı komutan, 
“Ben gidince, bu bölgenin komutani sen olacaksin bre.”

Boiko söylenen şeyi şaka sandı, güldü geçti ancak, komutan şaka 
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yapmıyordu. Ertesi günü Selanik şehrine gitmesi, şehirde Bulgar 
bayrağını dalgalandırması emredilmişti. 

Eğlence gece yarısına kadar sürdü, misafirler komutan ile 
Boiko’nun elini sıkıp sarhoş vaziyette ayrıldılar davetten, kapının 
önünde bekleyen yaylı arabalarına binip evlerinin yolunu tuttu-
lar. En son Boiko çıktı konaktan. Çıkmadan komutanla görüşmüş, 
onun ertesi gün Selanik’e gideceğini öğrenmişti. Komutan dönün-
ceye kadar, bu bölgenin komutanı kendisi olacaktı artık. Keyfi bir 
kat daha arttı Boiko’nun. Bu keyifle çıktı konağın kapısından, çıkar 
çıkamaz eli silahlı, çakırkeyif iki adamı yaklaştı yanına, az ötedeki 
yaylı arabalarına doğru yürüdüler birlikte, arabanın kapısını açtı-
lar. Arabaya binen Boiko, güzel çengi kızını görünce gülümsedi. 
Adamları bir arkadaki arabaya binmek üzere ayrıldılar yanların-
dan. Adamlarını takdir etti içinden, bu güzel çengi kızını kendisine 
ayırdıkları için. 

“Yürü bre arabaci” diye bağırdı keyifle. 
Arabacı kırbacını şaklattı, iki doru at ileri atıldılar, yaylı araba sal-

lanıp ilerlemeye başladı. Yolun her köşesinde nöbet tutan iki asker 
vardı. Geçen arabalara dikkatle bakıyorlar, Müslüman birine rast-
ladıklarında, tutukluyorlardı çünkü komutan bütün Müslümanlar 
için üç gün sokağa çıkma yasağı koymuştu. 

Boiko’nun arabası askerler tarafından bilindiğinden, nöbetçiler 
arasından rahatlıkla geçtiler. Yarım saat sonra taş bir binanın önün-
de durdular, arabacı indi, kapıyı açtı, elindeki tabancayı arkasına 
sakladı;

“Geldik bre” dedi soğuk bir sesle. 
Boiko o ana kadar çengi kızın göğüslerini, bacaklarını sıkıştır-

makla, genç kız da kıkırdamakla meşgul olduğundan, ne kadar 
geldiler, nereye geldiler farkında değildi. Gülerek, kıkırdayarak, 
birbirlerine yaslanarak indiler arabadan, araba beklemeden hareket 
etti, Boiko konakladığı eve girmek üzere bir adım attı, şaşırdı kaldı; 

“Burasi neresidir bre?” diye bağırdı elini tabancasına atarken, 
“siz de kimsinizdir?”
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“Burası yolun sonudur Yüzbaşı Boiko” diye cevap verdi arabacı, 
soğuk bir sesle.

Yılların eşkıyası tabancayı burnunun ucunda görünce, duraksa-
dı, elindeki tabancayı yere attı yavaşça; “şakadir bre, şaka yapar-
siniz” diye gülmeye başladı. Aynı anda yan dönüp alnına doğrul-
tulan tabancanın namlusunu eliyle yana doğru iterken, genç kızın 
boğazına yapışıp kendine siper etti. Hızla kuşağının arkasına sakla-
dığı başka bir tabancayı çıkardı, genç kızın şakağına dayadı. 

“O kadar kolay midir?” diye güldü kahkaha ile “Kaç yılin komi-
tacisiyizdir bre. Neler gördik hayatta.”  

Bir yandan da çengi kızı arkadaki taş konağın merdivenlerine 
doğru sürüklüyordu. Arabacı gafil avlandığını düşünüyordu ancak 
pes etmeye niyeti yoktu. Tabancasını Boiko’ya doğrultmuş, kararlı 
adımlarla peşinden geliyordu. İlk fırsatta sıkacaktı kafasına mermi-
yi. Birkaç merdiven çıktı Boiko, genç kız direniyor, karşıdaki peşin-
den geliyor, gözlerini ondan ayırmıyordu. 

Boiko bir yandan da kendi adamlarının nerde kaldığını düşü-
nüyordu. Arkadaki araba ile takip edeceklerdi kendisini ancak şu 
ana kadar gelen giden olmamıştı. Üstelik kendisine tahsis edilen 
konağa değil, başka bir yere gelmişlerdi. Nasıl bir tuzağa düştüğü-
nü anlamaya çalışıyordu. 

Son merdiveni çıktığında, ensesine bir silahın dayandığını his-
setti, bütün umutlarını yitirdi Boiko duyduğu buz gibi sesle; “Silahı 
ve kızı bırak, beynini dağıtırım.”

Son bir umutla döndü, tabancasını arkasındaki kişiye ateş etmek 
istedi ancak, arkasındaki ondan çok daha hızlıydı, tabancayı bütün 
gücü ile indirdi Boiko’nun kafasına. 

Boiko boş bir çuval gibi yere yığılırken, genç kız kurtuldu, çığ-
lık atıp kenara kaçtı. Hemen ardından üç kişi çıktı kapıdan, ikisi 
Boiko’yu kollarından, bacaklarından tutup içeriye taşırken, diğer-
leri birbirine baktılar;

“Nâzım, sen misin?” 
“Benim komutanım.”
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“Bu sürprizi beklemiyordum işte.”
“Asıl bana sürpriz oldu komutanım.”
Sarıldılar birbirlerine sevinçle. Hüseyin Yüzbaşı başındaki 

Bulgar kalpağını, boynuna sardığı yün atkıyı ve üzerindeki arabacı 
giysilerini çıkardı, iyice açılmaya başlayan alnı ile yaklaşık on gün-
lük sakalı ortaya çıktı loş ışıkta. Binanın sağında solunda bekleyen 
birkaç kişi daha geldiler, sohbete katıldılar. 

“Evvelsi gün gece yarısı gelmişler buraya” diye açıkladı Tamer 
Başçavuş, “Benim bile haberim olmadı vallahi geldiklerinden.”

Tamer Başçavuş güya, “burada kuş uçsa haberim olur” demeye 
getiriyordu, gerçekten de bölgedeki en etkin haberleşme sitemini 
kurmuşlardı savaştan önce. 

“Hayırdır Nâzım? Neden döndünüz geriye?”
“Çorbada tuzumuz olsun istedik komutanım. Ancak geç kaldık 

galiba.”
“İyi etmişsiniz de, geri dönmeyi düşünüyorsanız geç kaldınız. 

Selanik işgal edildi artık.”
“Biz Selanik’ten çıkıp geldik komutanım. Manastır’a gideceğiz. 

Oradaki kuvvetlere katılacağız.”
“Ooo, uzun yol. Tehlikeli aynı zamanda. Allah kolaylık versin.”
“Sağ olun komutanım.”
“Hadi bakalım, kaldırın şu Boiko itini de, muhakeme edelim, ka-

rarımızı verelim.”
Hüseyin Yüzbaşı çengi kıza döndü, “Bu gece misafirimiz olun. 

Eve gitmeniz tehlikeli olur” dedi, genç kız itiraz etmedi. Yüzbaşının 
işareti ile sivil kıyafetli, uzun boylu, güçlü kuvvetli bir asker geldi, 
genç kıza yolu gösterdi, kalacağı odaya götürdü, kapının kilidini 
kızın eline tutuşturdu, kendisi tekrar aşağıya indi.

“Boiko yalnız değildi her halde?”
“Değildi. Yanındaki adamları diğer arkadaşlarımız tarafından 

alındılar, başka bir yerde sorgulanıyorlar şu anda.”
Nâzım merak ediyordu her şeyi ancak Hüseyin Yüzbaşının an-

latmaya niyeti yoktu. “Bu bir eğitim işidir Nâzım, teşkilatlanma 
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işidir, o eğitim ve teşkilatlanma da barış zamanında yapılır.” dedi 
yorgun bir sesle, “Kaç gündür bu planı yapıyorduk, Boiko’nun ge-
leceğini duyduğumuzdan beri.” demekle yetindi. Anlatmaya kalk-
san, sayfalar dolusu tutacak işleri iki cümle ile özetlemişti Hüseyin 
Yüzbaşı. Boiko gibi bir adamı, işgal kuvvetleri komutanının kona-
ğın önünden, herhangi bir çatışmaya girmeden çekip almak kolay 
iş değildi.  

Bu sırada eli kolu bağlı birini itekleyerek getiren iki kişi daha 
geldi yanlarına;

“Boiko’nun yardakçısı” diye açıkladı genç olan, “ihanetinin ce-
zasını ödeyecek elbet.”

İki asker getirilen adamı karga tulumba alıp götürürlerken, ada-
mı getiren silahlı sivil kişi başını kaldırıp Nâzım Üsteğmeni görün-
ce şaşırdı;

“Ooo, Nâzım, ne işin var burada?”
Nâzım tanıyamadı karşısındaki uzun boylu, gür saçlı, kırlaşma-

ya başlamış sakallı adamı köylü kıyafetleri içinde ancak, bozuntuya 
vermedi, uzatılan eli sıktı.  Hüseyin Yüzbaşı selam verip “ görev 
tamam komutanım” deyince dikkat etti Arif Binbaşıya. Zayıflamış, 
saçı sakalı birbirine karışmıştı, biraz da yaralı imiş gibi sol kolunu 
koruyarak yürüyordu ancak dim dik ayaktaydı.   

O gece Boiko ile yardakçısı muhakeme edildiler. Savcı, Hüseyin 
Yüzbaşı, kadı ise savaştan önce Serez Jandarma Komutanı olan Arif 
Binbaşıydı. Hüseyin Yüzbaşı, jandarmada Boiko için tutulan kalın 
dosyayı açtı, doksan üç harbinde yaptıklarından başlayarak tam iki 
saat Boiko’nun suçlarını anlattı. Bunların içinde İstanbul-Selanik de-
miryolu köprüsünün tahribi, elliye yakın vatandaşın öldürülmesi, 
yüz elliye yakın insanın yaralanması, Teğmen Nâzım’ın kaçırılması 
da vardı. Boiko bütün iddiaları reddetti, kendisinin yapmadığını 
söyledi ancak hiç kimseyi inandıramadı. Neticede o gece idam edil-
mesine, ölüsünün Serez köprüsüne asılmasına karar verildi. Öyle 
de yapıldı. Ertesi sabah köprüye gelenler Boiko ile yardakçısının 
köprüden aşağıya sarkıtılmış cesetleri ile karşılaştılar. Göğüslerinde 
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kocaman harflerle “İHANETİNİN BEDELİNİ ÖDEDİ” yazıyordu 
her ikisinin de. Hiç kimse bu işi kimin yaptığını, buraya kadar geti-
rip nasıl astıklarını anlamadı. Ancak ihanet içinde olanlar için yeteri 
kadar açık bir mesajdı bu.  

Nâzım, Hilmi Başçavuş, Rasim Çavuş ile Emir Eri Mestan sabah 
olmadan döndüler Necati Dayı’nın çiftliğine. Akıl, sır ermeyen bir 
macera yaşamışlardı bir gece içinde. O kadar düşman askerinin ol-
duğu sokaklardan, Boiko gibi birini hiç bir çatışmaya girmeden, te-
reyağından kıl çeker gibi çekip almak, idam ettikten sonra götürüp 
şehrin ortasındaki köprüye asmak her babayiğidin harcı değildi.  

Yüksel Teğmen heyecanla onları bekliyordu, merak etmişti. İki 
çetecinin peşine düşüp gitmişler, bir daha dönmemişlerdi gece 
boyunca. Neredeydiler, ne yapmışlardı, neden geç kalmışlardı? 
Başlarına bir şey geldi diye ödü kopmuştu. 

“Boiko ile karşılaştınız sandım vallahi “diye tedirginliğini dile 
getirdi.

“Boiko ile karşılaştık.” 
“Şaka yapıyorsunuz.”
“Şaka değil. Boiko bu gece idam edilecek, ölüsü Serez köprüsüne 

asılacak.”
“Deme! Kim yapacak bu işi?” Yüksel yine heyecanlanmış, hop 

oturup hop kalkıyordu.
“Hüseyin Yüzbaşı.”
“Hüseyin Yüzbaşı burada mı?”
Nâzım başını sallamakla yetindi. Daha fazla konuşmadılar. 

Yüksel duyduklarını hazmetmeye çalışıyordu. O da burada ele ge-
çirdiği birkaç yaralıyı konuşturmaya, Boiko hakkında bilgi almaya 
çalışmıştı bütün gece ama nafile, işe yarar hiçbir bilgi alamamıştı.

“Buradaki görevimiz bitti Yüksel” dedi Nâzım, “Hüseyin 
Yüzbaşı burada olduğu sürece çeteler o kadar rahat davranamaz. 
Yarın sabah erkenden ölüleri orman içinde bir yerlere gömer, biraz 
dinlenir, hava kararınca Manastır istikametinde yola çıkarız.”

“Başüstüne komutanım.”



Balkanlar Yanıyor 367

Nâzım biraz olsun uyumak üzere kendilerine tahsis edilen odaya 
geçerken, Yüksel, akşama kadar neler yapacaklarını düşünüyordu. 

Tamer Başçavuş, o koşuşturma içinde Nâzım Üsteğmene söyle-
meyi unuttu, Gülnihal ile nedimesinin Serez’e gelip kendisini sor-
duğunu, bulamayınca askeri hastanede çalışmaya başladığını, an-
cak daha sonra haber alamadığını, muhtemelen Selanik’e dönmüş 
olabileceğini. Genç üsteğmen, içindeki aşk ateşi ile yanıp tutuşur-
ken, kaderin kendilerine oynadığı oyundan habersiz, oradan oraya 
koşuyordu hiç durmadan. 

*
“Bakar mısınız lütfen.”
“Bana mı seslendiniz hanımefendi?”
“Evet.”
Nedimesi, Gülnihali çimdiklerken, İrfan Üsteğmen atını 

Gülnihal’in bulunduğu arabaya yaklaştırdı, arabadakilere göz gez-
dirdi. Çok güzel bir genç kız, iki bayan, elli yaşlarında bir erkek, bir 
de kız çocuğu vardı arabada. Kadınların birinin yan tarafında si-
lah, göğsünde çapraz fişeklik vardı ve çok uzaklara bakıyordu san-
ki. Küçük kız anasının kolunun altına sinmiş, korku ile bakıyordu 
İrfan Üsteğmene.

“Nâzım Üsteğmeni tanır mısınız?”
Gülümsedi İrfan Üsteğmen, “böyle güzel kızlar da nedense hep 

Nâzım’ı sorar” diye mırıldandı. 
“Bir şey mi dediniz?”
“Yok, hayır, neden sordunuz Nâzım Üsteğmeni?”
“Onu görmek istemiştim. Serez’e onun için gelmiştim ama…”
“Şu anda Serez Bölgesinde Nâzım.”
“İyi mi? Yaralanmadı değil mi?”
İrfan Üsteğmenin gözlerinin önünden Yenice Savaşının son 

dakikaları geçti, belki de yaralanmayan hiç kimse kalmamıştı o 
savaşta. Nâzım’ın başından aşağıya kan sızıyordu ve vücudunun 
her yeri çamur ve kan içindeydi. “Savaşta yaralanmayan asker mi 
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kaldı?” dedi hüzünlü bir sesle, “Ama merak etmeyin, at binip kılıç 
sallayacak kadar iyidir durumu.” 

“Görürseniz söyler misiniz lütfen, Gülnihal dersiniz.” 
Gözlerinden süzülen yaşlara engel olamadı Gülnihal. Buralara ka-
dar gelip sevdiği adamı uzaktan dahi olsa görememek kor ateşler 
gibi yakıyordu içini. 

“Görürsem söylerim elbet” dedi İrfan Üsteğmen dudaklarını bü-
zerek. Başka bir şey sormadı, söylemedi. Belli ki bir daha karşılaş-
ma umudu yoktu Nâzım’la. 

Nedimesinin çimdiklemeleri, sıkıştırmaları sonunda Gülnihal 
daha fazla konuşamadı, “Teşekkür ederim” demekle yetindi. Oysa 
soracağı ne çok şey vardı Nâzım hakkında. 

Atın yularını çekip yavaşlarken, “Bundan sonrası Selanik. Biz 
ayrılıyoruz artık. Allah yardımcınız olsun bundan sonra” dedi İrfan 
Üsteğmen. Bir buçuk gündür eşlik ediyorlardı göç konvoyuna ve 
artık çekilip gitme zamanıydı.  

“Allah bileğinize, yüreğinize guvvat versin yiğidim” diye selen-
di Selvi Hatun. 

İki gündür yolda idiler, ilk teşekkür sözlerinden sonra, bir 
daha konuşmayan kadının ağzından ilk defa bir kelam çıkıyordu. 
Hayretle baktılar anlamsızca bakan yüzüne. 

“O silahı ve mermileri iyice saklayın, hatta şehre girmeden önce 
atın bir yerlere” diye söze girdi Rıza Başçavuş, “Şehre silahlı girdi-
ğinizi görürlerse, iyi olmaz sizin için.” 

Cevap vermedi Selvi Hatun. Uzun konvoy, yapraklarını dökmüş 
ağaçlar arasından geniş bir ovaya doğru ilerlerken, uzaktan Beyaz 
Kule ile Ayasofya Camii’nin kubbesi altın gibi parlıyorlardı akşam 
güneşinde.  

Rıza Başçavuş ile İrfan Üsteğmen selamlaşıp vedalaştılar, biri 
dağlara doğru at sürerken arkadaşları ile birlikte, diğeri Nâzım 
Üsteğmenle buluşmak üzere mahmuzladı atını. 

Göç konvoyu daha şehre girerken durduruldu Yunan askerleri 
tarafından, bütün arabalar, arabadakiler teker teker arandılar, üze-
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rinde bir çakı bıçağı olan bile tutuklandı, hapse atıldı, işkencelerden 
geçirildi. Diğerleri şehrin kenar mahallelerinden birine götürül-
düler zorla, orada yaşamaya mecbur edildiler, şehre girmelerine, 
yiyecek bulmalarına, doktora gitmelerine, en ufak bir ihtiyaçlarını 
gidermelerine bile izin verilmedi. Bu garip insanlar, iki günde bir 
mahallenin sarhoş gençleri tarafından taciz edildiler, dövüldüler, 
yerlerde sürüklendiler. Ellerinde avuçlarında neleri var, neleri yok-
sa el konuldu. Her biri hayatta kalma mücadelesi ile geçirdi günle-
rini, aylarını bir sıcak el uzanmasını umut ederek. 

*
Serez’den hava karardıktan sonra yola çıkan süvariler, kendile-

rini Vardar nehrinin açtığı geniş, yemyeşil vadiye gelinceye kadar, 
birkaç kısa mola dışında hiç durmadılar. Geniş vadide, sık ağaçların 
sağladığı gizleme imkânlarından da istifade ile gündüzleri saklan-
dılar, geceleri yol aldılar. Yolda Rıza Başçavuş ile karşılaşmışlar, ya-
kılmış, yıkılmış onlarca Müslüman köyünden geçmişler, süngüle-
nerek,  kurşunlanarak, dipçikle başları ezilerek, kulakları kesilerek 
öldürülüp cesetleri ortalıkta bırakılmış yüzlerce Müslüman ölüsü 
ile karşılaşmışlar, çok üzülmüşlerdi gördüklerine. Ölülerin cenaze 
namazlarını kılıp defnetmek için zaman kaybettiler. Kendilerini va-
dinin sık ağaçlık bölgelerine atarak, Selanik istikametinde ilerleyen 
Sırp birlikleri ile karşı karşıya gelmekten son anda kurtuldular.  

Üç gün sonra, Manastır bölgesine geldiklerinde,  Osmanlı Vardar 
Ordusu’nu savaşı kaybetmiş, ağır aksak Florina istikametinde çe-
kilirken buldular. Yol üzerinde karşılaştıkları Beşinci Kolordu 
Komutanı Kara Sait Paşanın komutasına girdiler gönüllü olarak. 
Taptaze, yüz kişilik bir süvari birliğini karşısında gören Sait Paşa 
çok sevindi, onları, doğu taraftan ilerleyen ve ilerleme yollarını ke-
seceğinden korktuğu Yunan tümenini oyalamakla görevlendirdi. 

Süvariler o andan itibaren kendilerini bitmek, tükenmek bilme-
yen hücum, geri çekilme, baskın, pusu yaparken buldular. Yaklaşık 
üç hafta boyunca oradan oraya koştular, yakından tanıdıkları 
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Yunan kuvvetleri ile sayısız çatışmalara gidiler. Her biri ayrı birer 
destan olabilecek şekilde, düşmanın ikmal konvoylarına saldırdı-
lar, cephane birliklerine hücum ettiler, öncülerine pusu kurdular, 
baskınlar yaptılar. Yorgun, aç, sefil vaziyetteki vatan evlatlarını 
düşmana kaptırmadan geri çekilmeleri için, kılıç salladılar, vurdu-
lar, vuruldular, yaralandılar, düştüler, kalktılar; inatla, cesaretle de-
vam ettiler vazifelerine. Birlikler önce Florina’ya, ardından Görüce 
kasabasına çekildiler güvenli bir şekilde. 

Batı Ordusu toplarının, cephanelerinin, ağır silahlarının çoğunu, 
arabalarının tamamını kaybetmiş, artık savaşma yeteneği kalma-
mıştı. Yaklaşık yirmi beş, otuz bin kişilik silahlı insan güruhu esa-
rete düşmeden yaşama ve karınlarını doyurma derdindeydi. Ordu 
komutanı bir yandan askerlerini bir arada tutmaya, bir yandan da 
savunmaya devam eden Yanya şehrini takviye etmeye çalışıyordu. 
İşe yarar durumda olan üç, dört tümen, biraz da silah ve askerle 
takviye edilerek,  Yanya savunmasına katılmak üzere gönderildiler. 
Süvari Birliği en güçlü, emir komutası en sağlam birlikti ellerinde. 
Ve bu birliği her ihtiyaç duydukları yerde, her ihtiyaç duydukları 
anda sürdüler düşman karşısına.

 Yunan kuvvetleri ilerleyip Görüce’deki birliklere hücum etme-
ye başladığında, Süvari Birliği çıktı yine karşılarına. Selanik sava-
şında onlarca kez karşılarına çıkan bu küçücük birlik, burada da 
her an karşılarına çıkıyor, hücum edip düzenlerini bozuyor, ansızın 
geri çekiliyordu. Bu küçük birlik sayesinde perişan haldeki asker-
ler önce Tepedelen bölgesine, daha sonra Arnavutluk’ta Berat-Fiyer 
bölgesine çekildiler emniyetli bir şekilde. Süvari Birliği bir süre 
Arnavutluk sınırlarında gezindi, Yunan kuvvetleri ile teması sağla-
dı, sonra emirle onlar da berat bölgesine çekildiler.

Yirmi bine yakın asker, Berat-Fiyer bölgesine çekilip ordugâha 
geçtiklerinde, Nâzım Üsteğmen ağır yaralıydı, Mustafa Başçavuş 
şehit düşmüştü. Yüksel Teğmen ile Hilmi Başçavuşun, yaralan-
mayan yerleri kalmamıştı ve mevcutları otuz beş kişi kadar ancak 
kalmıştı. Yerleştikleri yer çorak, ot bitmez, ağaç yetişmez bir yerdi. 
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Askerlere, koçanı ile birlikte öğütülen mısır ekmeği veriliyor; et, 
ancak bulunursa verilebiliyordu. Pek çok asker dağlarda, taşlarda, 
dere kenarlarında; ot, mantar, ağaç yaprağı, kabuk ne bulurlarsa 
yemeye başladılar. Mantardan ve bilmedikleri otlardan zehirlenen, 
hayatını kaybeden çok oldu. Nâzım Üsteğmen biraz iyileşince, ko-
mutanın izni ile süvarileri aldı, Avlonya’ya gittiler, İshak Bey’in 
çiftliğini buldular. Nâzım, Rabia Hanım’la görüştü. Oradan Berat-
Fiyer bölgesindeki askerler için yiyecek temin etti ancak kendisi çok 
hastaydı, yaraları mikrop kapmıştı, ateşler içinde yanıyordu. Rabia 
Hanım, Nâzım’ı o hâliyle geriye göndermedi. Süvariler, Yüksel 
Teğmen komutasında, yiyeceklerle birlikte geriye dönerken, Nâzım 
çiftlikte kaldı.  Rabia Hanım, iyileşmesi için elinden geleni yaptı; 
sonradan gördüğü, delicesine âşık olduğu, aşkını hiç kimseye söy-
leyemediği genç üsteğmenin... 

Nâzım için doktor getirtti, yaralarının pansuman edilmesini sağ-
ladı, ilaçlarını aldırdı, iğnelerini kendisi yaptı. Ona, kendi çocuğuna 
bakar gibi baktı. Yeri geldi, üşümesin diye yatağına girdi, vücudu 
ile ısıttı; yeri geldi, çorbasını, yemeğini ağzında tutarak içirdi, ilaç-
larını zamanında verdi. 

Avlonya’da kaldıkları bir aylık süre içinde Rabia Hanım, Nâzım 
Üsteğmene aşkını anlattı. Onunla birlikte olmak için her yolu dene-
di. Güzelliğini, çekiciliğini, dişiliğini ortaya koydu. Her seferinde 
Nâzım, kalbinde bir başkasının olduğunu söyleyerek uzak durdu 
Rabia Hanım’dan. Rabia Hanım vazgeçmedi, unutmaya başladığı 
kadınlık duygularını yeniden yaşamak istiyordu. Nâzım, dürüst 
davrandı; sırf cinsel arzularla, bu kadının hayallerini yıkamazdı. Bu 
arada Rabia Hanım’ın iki oğlu, Nâzım Üsteğmen ile çok iyi anlaştı-
lar, onun sayesinde anneleri ile barıştılar, yeniden bir aile oldular. 
Rabia Hanım’ın annesi de artık odasından çıkmaya, insanlarla soh-
bete etmeye başladı, Nâzım’ın gayretleri sonunda. 

Nisan ayı sonunda, Adriyatik Denizi’ndeki Yunan ablukası kalk-
tı; yirmi bin asker, gemilerle memlekete taşınmaya başlandı. Ayrılık 
zamanı yaklaştıkça, Rabia Hanım’ın içine yeniden kor ateşler düştü. 
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Kalbi paralandı, yüreği sızladı. Canı kadar sevdiği erkeğinin, haya-
tının ilk ve tek aşkının gidecek olmasına dayanamıyordu. Nâzım’ı, 
kalması için ikna etmeye çok çalıştı. Günlerce yalvardı, ağladı, sız-
ladı; fayda etmedi. Ancak, son geceyi Nâzım’ın kollarında geçirme-
yi başardı nasıl olduysa. Artık ölse de gam yemezdi Rabia Hanım, 
çünkü hayatı boyunca hayal ettiği kadar mutlu bir gece geçirmişti 
en sonunda. Ayrılık günü geldiğinde Rabia Hanım, son bir ümitle 
“Gitme.” dedi, “Beni bırakma.” dedi, “Ben sensiz ölürüm.” dedi, 
ancak Nâzım’ı durduramadı. Nâzım gidecek, Gülnihal’i bulacak, 
aşkını ona anlatacaktı. 

Süvariler, daha sonraki mübadele yıllarında adı çok geçecek olan 
çift bacalı, dört direkli Gülcemal Vapuru’nun son seferi ile döndü-
ler İstanbul’a. Berat bölgesindeki binlerce askere sağladığı yiyecek 
desteği karşılığında, süvariler atlarını Rabia Hanım’a bırakmışlar-
dı. Nâzım atı Sırma’dan ayrılırken ağlayacak gibiydi, yelesini, ba-
şını, karnını okşamış, gitmek zorunda olduğunu söylemişti atına, 
anlayacağını, üzüleceğini umarak. Sırma umuruna takmayıp, garip 
sesler çıkararak yemini yemeye devam edince, kızmıştı Nâzım, ba-
ğırıp, çağırmıştı Sırma’ya. Rabia Hanım; “Atların sezgileri güçlü-
dür. Böyle davranıyorsa vardır bir bildiği” demişti gülümseyerek, 
“Merak etme, iyi bakarım ona.”  

Nâzım ile Yüksel Teğmen en son bindiler vapura, arkadaşları-
nın yerleşmelerine nezaret ettiler, sonra güverteye çıkıp hüzünlü 
gözlerle bakmaya başladılar aylar geçirdikleri küçük, sevimli kasa-
baya. Yüksel’in kolunun altında Fransızca bir gazete vardı, Fransız 
bir turistin okuyup iskelede bıraktığı gazeteyi almış, yol boyunca 
oyalanırız diye düşünmüştü. Nâzım dalgın gözlerle kasabayı sey-
rederken, vapur kalkış için hazırlık yaparken, iskeledeki az sayı-
da insan son Osmanlı askerlerine el sallarlarken, Yüksel gazeteyi 
karıştırıyordu amaçsızca. Orta sayfalarda bir resim gördü, ilgisini 
çekti, yarım yamalak Fransızcası ile okumaya başladı: ”Selanik’teki 
Osmanlı göçmenlerinin içler acısı haline, Milletler Cemiyeti ilgisiz 
kalıyor.” Başını salladı, 
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“Komutanım, şu göçmen kızın haline bakar mısınız? Pek de gü-
zel bir kız ama hali içler acısı vallahi. Bu insanların hepsi güzel değil 
mi ya zaten; ama hepsinin hali içler acısı!”

Nâzım önce ilgilenmedi gazete ile. Yol en az üç gün sürecekti, 
nasıl olsa can sıkıntısından okurlardı gazeteyi son kelimesine ka-
dar. Yine de göz ucu ile resme şöyle bir baktı, tekrar baktı dikkatle. 
Gazeteyi kaparcasına aldı Yüksel’in elinden, bir daha baktı. 

“Gülnihal” diye bir fısıltı çıktı ağzından, bütün yanardağların 
kor ateşleri boğazından akıp gidiyormuş gibi oldu bir an için.

Aklında onlarca soru dönüp dolaştı bir anda; anlam veremedi 
gördüğü fotoğrafa; sonra o an önemli olanın fotoğrafa anlam verip 
vermemesi olmadığını fark etti sanki; gözlerini gazeteden ayırdı, 
yüzyüze geldiler; “Ben gitmiyorum Yüksel” diyebildi sevgili arka-
daşına, merdivenlere doğru koşarken. Herkes ondaki heyecanı fark 
etti, dönüp baktılar ne oluyor diye. Yüksel ile emir eri Mestan da 
ardından koşmaya başladılar. Yüksel hem koşuyor, hem de bağırı-
yordu ardından;

“Komutanım, dur bi dakka. Ne oldu, bi konuşalım hele.”
“Konuşacak zaman değil Yüksel. Sen memlekete dön. Ben bura-

da kalıyorum.”
“Bırakmam seni buralarda, bir başına, anca beraber, kanca bera-

ber.”
“Oyalama beni Yüksel, siz gidin, ben Gülnihal’i bulmadan gel-

mem.”
Nâzım hızlı adımlarla merdivene ulaştı, üç, dört metre kadar 

kaldırılan merdivende üçer, dörder basamak atlayarak inmeye baş-
ladı. Gemi personelinin korku dolu bakışları ve bağırıp çağırmaları 
arasında, merdivenden aşağıya sarktı, kıyıdaki beton alana atladı, 
yaylanıp doğruldu. Hemen ardından Yüksel Teğmen ve emir eri 
Mestan atladılar gemiden, yuvarlandılar ıslak zeminde, ayağa kalk-
tılar. Gemi sahilden dört, beş metre uzaklaşmış, motorları büyük 
bir homurtu ile çalışıyordu. Feleğin çemberinden geçmiş üç kader 
arkadaşı, birbirlerine baktılar, Nâzım’ın yüzünde onlarca soru işa-
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reti, tasa ve kaygı, fakat tüm bunlara aşkı için meydan okuyacak bir 
gülümseme, diğerlerinde anlatılmaz bir şaşkınlık vardı.  

 Vapur, hareketinden iki gün sonra İstanbul Limanı’na geldi-
ğinde, Subaylar ve astsubaylar, Askerî hastanelere, erbaş ve erler, 
kışlalara götürüldüler. Kendilerinden önce gelenlerden ayrı bir bö-
lümde, bir ay sürecek yıpratıcı bir karantinaya alındılar. Kayıtları 
yapıldı. Silahları, elbiseleri, çamaşırları, bütün eşyaları toplandı. 
Elbiselerinin, kaynar kazanlarda yıkanacağı, daha sonra şahsi eşya-
ları ile birlikte kendilerine geri verileceği söylendi.

Karantinada bulundukları süre boyunca giyecekleri gri renk, di-
key çizgili pijamalar dağıtıldı herkese. Topluca hamama götürüldü-
ler, sıcak su ile yıkandılar, yan taraflarından ilaçlı suların sıkıldığı 
dar koridorlardan geçirildiler. İlk gün ve daha sonra, arada bir dok-
torlar tarafından kontrol edildiler. Hasta olanlara ilaç verildi, iğne 
vuruldu. Yakınlarına bir kere, sağ ve afiyette olduklarını bildirmek 
üzere mektup yazmalarına izin verildi. Ne okunacak kitap vardı ne 
gazete geldi ne de dışarıdan bir haber alabildiler, bir ay boyunca. 

Memleketin hâli, kendilerine verilen yemeğin kalitesinden bel-
li oluyordu aslında. Çoğunlukla içine azıcık un veya bulgur ka-
tılmış çorba ile çeyrek tayın ve on kişiye bir tabak üzüm pekmezi 
veriliyordu, günde iki defa. Bir ay boyunca, en fazla iki kere sebze 
çorbası içebildiler. Boğazlarından doğru dürüst et geçmedi, bir ta-
kımdan başka çamaşır ve çorap da vermediler. Bu nedenle, çama-
şırlarını kendileri yıkıyor, sobada kurutuyor, yeniden giyiyorlardı. 
Memleketin başkentinde maruz kaldıkları muamele, hepsinin mo-
rallerini bozdu, canlarını çok sıktı. İmkân buldukça bir araya gel-
meye, sohbet etmeye, birbirlerine destek olmaya çalıştılar. 

Kışlalara götürülen askerlerin durumu elbette ki daha kötüydü. 
Doğru dürüst yemek, ekmek, ilaç bulamadılar. Yanlarında, sağla-
rında, sollarında insanların inleyişleri, ağlayışları, onların da moral-
lerini bozuyordu. Tifüs, almış başını yürümüştü. İki saat önce ko-
nuştukları arkadaşları aniden düşüyor, kendini kaybediyor, birkaç 
saat içinde ölüp gidiyorlardı. Dua ederek, Allah’a sığınarak, namaz 
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kılarak günlerini geçirmeye, hayata tutunmaya çalışıyorlardı ancak, 
ölümü kanıksamışlardı artık. Askerlerin birçoğu, bu duruma daya-
namadılar, kaçtılar. Kaçanların pek çoğu sokaklarda, köprü altla-
rında, yıkık damlarda, orada, burada; yalnız, kimsesiz, yardımsız, 
ilaçsız, aç, öldüler gittiler, zaman içinde. 

Bir ay sonra karantina bittiğinde Hilmi Başçavuş, Rıza Başçavuş 
birbirlerine son kez sarıldılar, helalleştiler. Hilmi Başçavuş, vapurla 
İzmir’e, Rıza Başçavuş trenle Kars’a doğru yola çıktılar. O dağ gibi 
Rasim Çavuş tifüse yenilmiş, bilmedikleri bir yere defnedilmişti ne 
yazık ki.  

Tufan Üsteğmen iyileşmiş, Beşiktaş’taki baba ocağına dönmüş-
tü. Elbette eskisi gibi güçlü ve neşeli değildi, müzikle uğraşmıyor-
du, dahası hareketleri yavaşlamış, bazı şeyleri unutur olmuştu. 

Hilmi Başçavuş, iki gün sonra İzmir’e vardı. Doğruca köyü-
ne gitti, çoluğuna çocuğuna kavuştu, sarıldı, öptü, hasret giderdi. 
Bütün köylü, o gün bir araya geldiler; koç kestiler, yemek pişirdiler, 
bulgur aşı yaptılar. Bütün köylü, sevinçlerine ortak oldular.

Rıza Başçavuş, Kars’a, hanımının yanına gitti, akrabalar toplan-
dılar, sohbet ettiler sabahlara kadar. Anlatmasını istediler neler gör-
düğünü, neler yaşadığını savaşta, lakin anlatacak ne gücü vardı, ne 
de isteği yaşlı kurdun. Onun gözleri uzaklarda, başlarına bir mezar 
taşı bile dikemedikleri Besim Başçavuşta, Mustafa Başçavuşta, bir 
daha haber alamadığı Akif Yüzbaşıda, genç yaşta yitip giden bin-
lerce hayatta, dahası, son anda vapurdan atlayıp Avlonya’da kalan 
Nâzım Üsteğmen ile Yüksel Teğmende idi.  

Yüksel Teğmenin eşi Leman, uzun süre boşuna bekledi kocasının 
dönmesini. Bir oğlu olmuştu on gün önce ve adını Yüksel koysun 
diye beklemişlerdi. Artık çocuğa bir isim koymaları gerekiyordu. 
Yüksel’in babası kucağına aldı bebeği, kulağına duasını etti, herke-
sin duyacağı bir şekilde konuşmaya başladı;

“Adı Dinçer olsun. Babası gibi dinç, er gibi yiğit olsun. Analı ba-
balı büyüsün, okusun, adam olsun.”

Leman gözyaşları içinde dinledi babasının söylediklerini, gözle-
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rinin önünden Yüksel’in dalgalı saçları, yeşil gözleri, gülen yüzü ve 
at üstünde dim dik duruşu geçerken. 

Akif Yüzbaşı, artık iyileşmiş sayılırdı, ancak bazen, bazı konu-
ları hatırlamakta güçlük çekiyordu. Eşi Feraye Hanım, güler yüzü, 
tatlı dili ile elinden geleni yapıyor, onun hayata tutunmasına yar-
dım ediyordu. Tamamen iyileşmesi uzun bir zaman alacaktı Akif 
Yüzbaşının. 

İrfan Üsteğmen savaş süresince Selanik bölgesinde kaldı, çete-
cilik yaptı, Müslüman ahaliyi çetelerin zulmünden korumaya ça-
lıştı. Yunan birliklerinin ikmal noktalarına, konvoylarına saldırdı. 
Ancak ne İrfan Üsteğmen ile yanındakiler, ne de Serez’de kalan 
subaylar, astsubaylar bu amansız savaşın sonunu göremediler. 
İrfan Üsteğmen, Yunan cephaneliğine yaptığı bir baskında, Tamer 
Başçavuş demiryolu raylarını tahrip ederken, Hüseyin Yüzbaşı ile 
Arif Binbaşı ise, yaralı olarak kaçmayı başaran, iyileşince tekrar 
Serez’e dönen Stoyan’ın hazırladığı kalleş bir pusuda şehit düştü-
ler. Yusuf Üsteğmen, yanındaki Hafız Başçavuş ile Galip Çavuş ise 
işgal kuvvetleri ile girdiği bir çatışmada kahramanca savaşırken şe-
hit düştüler, vatan bildikleri topraklarda. Bu yiğitlerin hiç birinin 
bir mezar taşı bile olamadı başlarında, bir Fatiha okuyacak. 

*
Doktor, Selvi Hatun ve kızı Elif, Selanik’te arka sokaklardan bi-

rinde, eski püskü evler arasına kurulmuş göçmen çadırlarının bir 
köşesine sinmişler, yatakta tir tir titreyen, bazen de ateşler içinde 
yanan Gülnihal’e bakıyorlardı endişe dolu gözlerle. Son üç, dört 
gündür iyice zayıflamış, durumu giderek kötüye gitmeye başlamış-
tı. Yiyemiyor, içemiyor, yediklerini geri çıkarıyordu hemen. Ayağa 
kalkacak hali yoktu genç kızın. Hiç kimseye söylemese de, tifüs’ten 
şüpheleniyordu doktor ve eğer öyle ise, bir hafta, on günlük ömrü 
kaldığını düşünüyordu Gülnihal’in. 

Buraya geldikleri günden beri dertleri hiç bitmemişti nedense. 
Önce mahallenin serseri gençleri dadanmışlardı göçmen çadırları-
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na, ardından askerler geldiler bir üsteğmen komutasında. 
“Benim adım Adonis’tir vre” demişti üsteğmen ilk geldiğinde 

ince, tiz sesi ile tehdit edercesine, “Rütbem üsteymendir. Burası 
benden sorulir, bilesiniz!”

İnce yapılı, orta boylu, sarı saçlı, kaypak bakışlı, bir asker ola-
mayacak kadar parlak yüzlü, kaşları ile ince bıyıkları yüzünde belli 
bile olmayan üsteğmen, yarım yamalak Türkçesi ile etrafa tehditler 
savuruyordu. Elinde ince, meşin bir kırbaç, başında sağ tarafa yatır-
dığı kocaman bir subay şapkası, sol omzundan sağ kalçasına kadar 
uzanan, palaskasına demir halkalar ile tutturulmuş kahverengi ka-
lın bir kayış, palaskasına takılı kocaman bir tabancası vardı. Hafifçe 
içe dönük basan bacakları ile üniforması emanetmiş gibi duruyor-
du üstünde. Çamur içindeki siyah körüklü çizmelerini, girdiği ça-
dırlardaki kilimlere silmekten büyük keyif alıyordu, kahkahalarla 
gülerken.  

Son iki haftadır çocuk yaştaki kızları koparıp almaya çalışıyor-
lardı analarından, babalarından. İşin kötüsü, alıp götürdükleri kız-
lardan bir daha da haber alınamıyordu. Selvi Hatun ile doktor bu 
güne kadar saklamayı başarmışlardı Elif ile Gülnihal’i bu pis herif-
lerden ancak, bu gün ne yapacaklarını düşünüyorlardı endişe dolu 
bakışlarla.  

Üsteğmen Adonis, her zaman yaptığı gibi, girdiği çadırlarda, 
perişan haldeki insanlara bağırıp çağırıyor, meşin kırbacını acıma-
sızca indiriyordu gariplerin yüzlerine, kollarına, bacaklarına, sırtla-
rına. Yanındaki silahlı sekiz asker olmasa, bir kaşık suda boğarlardı 
onu göçmenler ama can kaygısı işte, bir şey gelmiyordu ellerinden. 

Adonis, Selvi Hatun ile Gülnihal’in bulunduğu çadıra yönelince, 
doktor dışarı fırladı bir anda, on metre kadar ötedeki bir göçmenin 
boğazına yapıştı, kavga etmeye başladılar alt alta, üst üste. Kargaşa 
başlayınca üsteğmen ile yanındaki askerler o tarafa yöneldiler, bu 
arada perişan haldeki Gülnihal zorla kalktı yatağından, küçük kız 
ile birbirine yaslanarak, çadırların arkasından dolaştılar, daha önce 
askerlerin kontrol ettiği çadırlardan birine girdiler yalpalayarak. 
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İçeriye girer girmez “sus” işareti yaptı Elif kız çadırdakilere.    
Elif’i ve Gülnihal’i kurtarmışlardı bu günlük ancak, doktor bir 

güzel dayak yemişti üsteğmen ile askerlerden. Perişan haldeki bir-
kaç göçmenin yardımı ile çadıra getirildiğinde ağzı ve burnu kanı-
yor, başının yan tarafından kan sızıyordu. Yine de yüzü gülüyordu 
görevini iyi yaptığı için. Selvi Hatun ıslak bir bez alıp, doktorun 
yüzündeki kanları silerken, içinde derin bir saygı ve hayranlık var-
dı yolda tanıdığı, kaderi paylaştığı, bir kere bile adını sormadığı bu 
adama. 

Aynı anda, Selanik’ten yüzlerce kilometre uzakta, Avlonya’da 
gemiye binmekten son anda vazgeçen üç kader arkadaşı, bir süre 
geminin ardından baktılar, sonra Rabia Hanım’ın çiftliğine doğru 
yürüdüler ağır adımlarla. Gidecekler, atlarını alacaklar, yola çı-
kacaklardı Gülnihal’i bulmak için. Çiftliğe döndüklerinde, Rabia 
Hanım anlatılmaz bir sevinç yaşadı, sevdiği adam gitmekten vaz-
geçmiş, kendisine dönmüştü. Koştu, sarıldı Nâzım’a, sessizce ağladı 
bir süre, uzanıp dudaklarından, boynundan öptü, kokladı. Elinden 
tuttu, içeriye götürdü sürüklercesine. Nâzım ağzını açıp bir kelime 
söyleyemedi, ona yeni bir hayal kırklığı yaşatacağı için.  

Yüksel Teğmen ile Emir eri Mestan atları çözüp getirdiklerinde, 
bu sefer anlatılmaz bir acı duydu Rabia Hanım içinde. İnanmadı, 
inanamadı, sevgi dolu gözleri nefretle bakmaya başladı; “Yine mi 
o?” diye bağırdı, “Nerde olduğunu, ne yaptığını bile bilmediğin kız 
için beni bırakıp gidecek misin?”

Başka bir şey diyemedi hıçkırıklarla ağlamaktan. Nâzım atı 
Sırma’ya atlayıp yönünü yola çevirdiğinde, duvarda asılı, on yıldır 
kullanılmayan mavzeri aldı, Nâzım’a doğrulttu, “Benimle olmaya-
caksan, hiç kimseyle olma!” diye mırıldandı kinle, bastı tetiğe. 

Silah kapalı odada bir top gibi patlarken, mermi havayı yardı 
geçti, gitti. Son anda havaya çevirmişti namluyu Rabia Hanım.

“O kadar kolay değil” diye mırıldandı gözlerinden acının körük-
lediği şeytani bir parıltı geçerken, “Bırakmam seni hiç kimseye.”

Hizmetli kadını çağırdı o hırsla, arabasının hazırlanmasını, uzun 
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bir yola çıkacağını söyledi. Kararlıydı, ardından gidecekti Nâzım’ın 
ve ne yapıp edecek, kaptırmayacaktı sevdiği adamı başkasına. 

Silah patlayıp mermi başının üstünden vınlayarak geçtiğinde, 
şöyle bir dönüp baktı Nâzım, aldırış etmeden sürdü atını. Onun ak-
lında tek bir şey vardı: Gülnihal. Kaşlarını çatıp atın yelesine doğru 
eğilirken, serbest bıraktı atın yularını, Sırma ok gibi fırladı ileriye. 
Yüksel Teğmen ile Mestan atlarını mahmuzlamak zorunda kaldılar 
ardından yetişebilmek için. Silahlarını sağ ellerine almış üç kader 
arkadaşı, gözleri uzakta, Selanik istikametinde uzun bir yola çıktı-
lar doludizgin.

“Bulacağım seni Gülnihal!” diye bağırdı Nâzım Üsteğmen, 
“Bırakmam yaban ellerde!” 



Şekil 1: Nâzım Üst Teümen’in bir yıllık serüveni

Kale Savunması

Çatışma Bölgesi

İzlediği yol



Şekil 2: Doğu Ordusunun Harekâtı (Şematik)



Şekil 3: Batı Ordusunun Harekâtı (Şematik)
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