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BİRİNCİ PERDE

Orta halli bir Türk evinin oturma 
odası. Dekorda hiçbir fevkalâdelik 

»

yok. Dipte, *- ortada, çifte kanatlı 
bir kapı. Sağda, ikinci plânda, tek 
kanatlı bir kapı.

Sahnede Halime Hanım ve Seyhan. 
Birini bekliyorlar. Endîşeleri bes
belli : Seyhan kapıya gidiyor, ka
nadı aralık ediyor, dışarısını dinli
yor. Kanepede oturanı ve bir yün 
örerken birdenbire başını kaldıran 
Halime Hanımın gözleri Seyhanın 
hareketlerinde.

Kız ona doğru ağır ağır bir iki 
adım atıyor. Bakışıyorlar, ikisinin 
de gözlerinde hayret ve endişe.



BİRİNCİ SAHNE

Halime Hanım — Seyhan

SEYHAN, —  (Kol saatine bakarak) Ona çeyrek
var.

HALİME — (Elindeki işi yanma? bırakmak için 
bir hareket yapar, doğrularak pencere tarafına bakar, 
kulak verir, işini tekrar dizleri üstüne alarak) Hiç bu 
kadar geç kaldığı yoktu. Hem bana «Mutlaka erken 
gelirim» dedi.

SEYHAN — Bana da. ( İçini çekerek) Çocuk de
ğil ama yine içimde bir korku var. (Halime Hanıma 
doğru ağır adımlar atarak, biraz daha alçak sesle) 
Hani bu sabah karşı kaldırımda siyah fesli bir adam 
dolaşıyor, diyordum; Murat evden çıkınca, bu adam 
onun peşinden gitti galiba.

HALİM E —  (Birdenbire işini elinden bırakarak 
doğrulur) Peşinden mi gitti ? Niçin bana söylemedin, 
kızım ?

SEYH AN —  Belki bana öyle geldi. Pek emin 
değildim de onun için. Sizi boşyere meraka düşürmek 
istemedim.

HALİM E —  {Eteklerini silkeliyerek yerinden kal-
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Tcar, pencereye doğru sendeliyerek birkaç adım atar, 
durur ve SeyJıana döner) Peşine mi düştüler ? Kim 
bunlar? Ne istiyorlar? Başına bir şey mi geldi? 
(SeyJıad - Bilmiyorum ki - manasına gelen bir hare
ketle omuzlarını kaldırırken, Halime Hanım ona doğ
ru yürüyerelc) Kızım, doğru söyle, sana hiçbir şey 
çıtlatmadı mı ?

SEYHAN — Kim halaciğım?
HALİM E —  Murat. ( Tere bakarak düşünceli) 

Son günlerde hali başkalaştı. Hiçbirimizle konuşmı- 
yor, odasına kapanıyor, kapıyı kilitliyor, saatlerce 
kalıyor. Otöygün yemeğe de inmedi. Evvelki gece 
- Sen işittin mi bilmem ? - sabaha karşı yataktan 
kalktı, pencereyi açtı, kapadı, bir daha açtı. Kulağım 
duymıyor iyce : Bana sokakta birile konuştu gibi gel
di. Neydi o pazartesi günü eVe dolan kalabalık? 
Sen saydın, ondört kişimidi !

SEYH AN  — On iki.
H ALİM E Arka odada saatlerce ne konuştular ? 

Sen bir ara yanlarına girdin.
SEYH AN —  Ben girince sustular. Yalnız bir ta

nesinin son sözleri kulağıma geldi : «Evvelâ, üçümüz 
gideriz.» diyordu.

HALİME — Nereye gideceklermiş ?
SEYH AN  ~ Anadoluya galiba...
HALİME — (Başını sallar, gidip yerine oturur.) 

Galiba... Muradın aklı hep orada. Bunun için



toplanıyorlar, galiba... Peki ama kızım, ne konuşu
yorlar, ne yapıyorlar? Başına bir şey gelmesin diye 
korkuyorum. (Uzun bîr sessizlik. Salime Hamın işini 
alır, yine bırakır, ellerini dizlerinin üstüne koyarak 
öne, arkaya doğru hafifçe sallamıya başlar,) Babası, 
tıpkı babası... S3n rahmetli dayının, Balkan muhare
besinde Yanyaya nasıl gittiğini bilmezsin. O vakit 
çocuktun daha, belki hatırlamazsın.

SEYHAN — Hem ben Adanada idim o zaman.
HALİM E —  Levazıma ayırdılar diye nekizdıydı, 

ne kızdı öfkesinden durup dururken divar takvimini 
paraladı. Müsteşara gitmiş, kıyametleri koparmış. Gö
ğüs darlığı vardı biraz.. Ne oldu, ne bitti, benim bir 
şeyden haberim yoktu k i... (Durur, dışarıya kulak verir.) 
Bir sabah... Aeele dengini hazırlattı, nefere yükledi, 
gönderdi. Beni kucakladı, Euadı kucakladı, Muradı 
kucakladı: «Asker karısı olduğunu uniıtma sakın, 
arkamdan ağlamanı istımem, Allaha emanet olun.» 
dedi, çıkıp gitti. Neye uğradığımı bilemedim. Meğer 
ateşe gidiyormuş. Haftasına kalmadı, şehadet haberi 
geldi. (Bir hatırlama zahmeti içinde ka-şlannt çatarak) 
neresi dİ .orası ?... Bak dilimin ucuna geliyor da bula
mıyorum. Cavit paşa Yanyada kumandardı. Hah... 
Geldi aklıma: Komanova... Yanyayı müdafaa etmek 
için oradan üç bin kişi getirtmişler. Ama düşman 
pek fazla imiş. Bilmem ne kadar... Sonradan anlat - 
tılardı ama akıl, kaldı mı bende ? Kumandar da cesur 
adam. Azlığa bakmamışlar, düşmanın üstüne yürüyü-
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vermişler. Cavit Paşa kılıcını çeker, atılır; bizimki de 
beraber... Paşa kalbine bir şarapnel yer, ölür; Hali- 
lim büsbütün kudurur; bu defa Aydoslu miralay Hüs
nü Beyin kumandası altına girer. Yanj^ada düşman 
eline geçen bir tepe varmış. Neydi adı? Manivela 
diyeceğim geliyor. Onu geri almak lâzımmış mutla
ka. Yanyayı kurtarmak için. Yüksek bir tepe* Bizim
kiler bir avuç asker. Bu sefer Halilim atılır, taburu 
da peşinden götürür. Tepeyi alırız, kızım, Velâkin 
Halilim de sol şakağından bir kurşun yiyerek şelıit 
olur. Bana, miralayın kendisi anlattiydı. Halil kılıcını 
çekmiş, havadan ateş yağarken gözünü kırpmadan yü
rümüş. «Bu sayede bütün cepheyi bozgundan kurtar* 
dik.» demişti kumandar. (Uzunca bîr sessizlik, için
de gözlerini siler.) Murat da tıpkı babası: Gözünü bu
daktan sakınmaz, cesur, yumruklarile tırabzanları dö- 

' ve döve merdivenleri çıkar, küçüktenberi kapıları şı
rak şırak vura vura açıp kapar. Tıpkı babası gibi ne 
yaptığını, ne yapacağını söylemez. Kaşlar çatık, ağız 
kilitli. Oğlumdur da hiçbir sırrını bilmem- İster mi
sin babası gibi haber vermeden, alıp başını Anadolu- 
ya gitsin !

SEYH AN  — Zannetmem Hala, bize haber ver
meden yapmaz.

HALİME — (İçini çelcerelc) Yapar kizim.
SEYHAN^ — Yapmaz.
HALİME — Yapar. Huyunu bilirim. İçinden de 

bana kırgın. (Bir daha içini çeJcerek) Neden tekrar
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evlendim diye. Ne yapayım? Elimde avucumda ı bir 
şey kaldı ki, Rüstem Bey olmasaydı ben Muradı 
mektebe bile veremezdim.

SEYH AN  — Dayımı daha çok severdiniz değil mi?

HALİM E — A ... O nasıl söz? Elbette, kızım. 
İlk göz ağrım olduğu için değil sade. Onun hali baş
kaydı. Çok doğru adamdı Seyhan. On dokuz senelik 
evlilik hayatımızda bana bir kere bile yalan söyleme
di. İnan buna. Yalnız bir defa... O da bak nasıl 
oldu : Sabahleyin evden çıkıyordu. Sıkı sıkıya tenbih 
ettim, kapalı çarşıdan bana limon küfü bir çile yün 
alıp getirsin diye. Akşama eli boş geldi : «Daireden 
geç çıktım, çarşı kapanmıştı, dükkânlarda da bulama
dım, alamadım.» dedi, fakat gece uyumadı, yataktan 
kalktı, cıgara içti, gene yattı. Bir sıkıntısı olduğu 
zaman kendisi söylemezse, ben soramazdım. O gece 
artık cesaret ettim. Birdenbire yatağın içinde oturdu. 
Yüzü çok kederlidi, kızım. H iç ağlamazdı o; fakat 
sıkılınca bütün vücudu terlerdi; gözleri yerine sanki 
bütün vücudu ağlardı. «Halime, dedi, sana yalan 
söyledim ben. Çarşı kapanmıştı. Ben yün almayı 
unuttum. Utandım da sana yalan söyledim. Sonra ya
lanımdan daha çok utandım. Uykum kaçtı. Ben sana 
şimdiye kadar hiç yalan söylememiştim, Halime.» 
Sesi hala kulağımda. O apaçık, siyah cesur gözlerf
o mermer alın, şimdi karşımda duruyor. (Gözlerini 
siler)

SEYHAN — Rüstem beye hiç benzemiyormuş.



HALİM E —  Hiç, Seyhan. Rüstem bey de aksi
ne : en lüzumsuz şeyler için yalan söylemeye bayılır. 
Kendi zevkinden başka düşündüğü şey yoktur.

SEYH AN  — O da bu akşam geç kaldı.

HALÎM E — Onu hiç merak etmem. Gece yarısı 
geldiği de olur.

SEYHAN —  Her akşam içiyor değilmi?

HALÎM E — Her akşam. (Hayal içinde) Benim 
taliim de bu. Halil askerdi. Evlendiğimizin ilk se
nesi beni Istanbıılda bırakarak Yemene gitti. Ben, 
yine böyle elimde yün çilesi, şimdi oğlumu ve Rüs- 
temi beklediğim gibi, sessiz oturdum- Akşam ezanı 
okunur, ortalıktan el ayak çekilir, köpekler havlama
ğa başlar, gün kararır, kafes deliklerinden içeriye 
küflenmiş bir mavi hava dolar. İşimi elimden bırakı
rım, gözlerim dalar. Halilimin mektuplarında anlattığı 
Yemen çölleri gözlerimin önüne gelir : Kızgın zeytin 
yağlar gibi güneşten boşalan sıcaklar altında, karava
na başında, buram buram terleyen askerin keşkek 
yiyişini düşünürüm. Sonraları meşrutiyet, otuz bir 
mart, Tara buluş. . ( Biraz düşündükten sonra) Evlilik 
hayatımın yarıdan fazlası yalnız geçti. Halil vazifesi 
başındaydı, Rüstem keyfinde... Murat da beni bırakıp 
gidecek, göreceksin kızım. (İşini gösterertıfc) Ben yene 
bununla yalnız kalacağım.

SEYHAN —  Murat giderse ben sizi yalnız bı
rakmam, halacığım.



HALİM E — (Önüne bakarak) Eksik olma kızım.

SEYHAN — Onu beraber bekleriz. Ben de... S i
zin kadar... (Sesi titrer ve kesilir).

HALÎME. — (Başım, salhyarak ve gülümseyerek) 
Anlıyorum. (Bir müddet 'düşündükten sonra yan göz
le Seyhana bakarak) Asker kamı- ve asker anası ol
mak zordur, yavrum. Onlar muharebede İki defa, üç 
defa yaralanırlar, bir defa ölürler. Asker karısı ve 
asker anası, onları düşünerek her gün - yaralanır, her 
gün ölüp ölüp dirilir. Benitrı Fuadim, rahmetli bü
yük oğlum, Köprü köyünde Ruslarla muharebe eder
ken şehit olduğu zaman, ben, İstanbulda, her gün 
ölüp ölüp diriliyordum.- Aman kızım, nasıl anlatayım, 
şimdi meselâ, Fatma yere kahve kaşığını düşürdü de
ğilini ? JBtı ses benim kulağımda bir top patlamış ka
dar büyür, gözlerimin önüne hemen, Çobandede dağı
na tırmanan oğlum gelir, havadan şarapneller yağar. 
Düşün, kızım, ben ki Fuadimm süzgün ela gözlerine 
bir kurum tanesi girse telâş eden kadın, çocuğumun 
gözlerine bu şarapnellerin girdiğini düşünürüm- Allah 
seni inandırsın, benim göz bebeklerime birer (dindeki 
şişi göstererek) şiş saplanmış gibi, iki gözüm de çayır 
çayır yanmaya, kararmaya başlar. Ossaat. .

SEYHAN — ( Dış 'anya kulak vererek ) Kapı mı 
çalındı ?

(Uzaktan bir çıngırak sesi. Kız oda ka
sma doğru koşar.)
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HALİM E — (Ayağa kalkarak) Muradın çalışı 
değil* Bütün evi çın çın öttürür o. Hem yanında 
anahtarı vardır.

SEYHAN ■— Rüstem bey mi acaba ?
H ALİM E — Galiba.,.
SEYHAN — (Kol matine bakarak) Ona geliyor 

saat.
(İkisi de, gözleri orta kapıda, beklerler.
Eşikte hizmetçi görünür.)

FATMA —  Murat beyin arkadaşlarından biri gel
di, sizi görmek istiyor.

(Seyhan ve hizmetçi çıkarlar.)

İKİNCİ SAHNE

Halime hanım —  Maksut

M AKSUT — (İçeri acele .girer. Kırk ■ yaşlarında, 
.saçları ağarmış, fakat siyah kesik bıyıklan kozmutikli; 
açık renk, arkası kısa, kemerli bii spor cak&li, gri fa- 
nilâ hir pantolon giymiş, oluz yaşında bir genci tak
lit eden çevik hareketlerle ellerini uğuşturarak) Sizi 
rahatsız ettim, valde hanım, Murat daha gelmemiş. 
Kendisini pek acele görmek istiyordum.

HALİM E — (Şaşkın) Gelmedi. Ben de çok me
rak ediyorum. (Maksudu süzerek) Gözüm ısıramadı 
bir türlü... Siz...

—  11 —



MAKSUT —  (Birdenbire) Muradın arkadaşıyım.
H ALİM E — Demek sizi ben...
M AKSU T — ( Lâfım keserek) Tanımazsınız. Biy 

Muratla Gelenbevî idadisinde beraberdik. Sonra hayat 
ayırdı b izi...

HALİM E —  (Gülümseyereli ve Maksudun yolun
dan çeldlerek) ya...

M AKSUT —■ Fakat dün yene buluşturdu. Uzun- 
uzun konuştuk. Bir mesele için ben ona nüfus kâğıdı
mı verdim. Odasında saklıyacaktı, fakat bana şimdi 
acele lâzım.

H ALİM E — Şimdi mi ?
MAKSUT — Çok acele. Müsade ederseniz odası

na girip arayım. (Sağındaki tek kanatlı kapıya doğ
ru hızla bir kaç adım atar.)

H ALİM E — ( Yolunu keserek) Aman yavrum, kı
yametler kopar kalkar, odasına biz bile giremeyiz. 
Buyurun, oturun, nerede ise gelir.

M AKSUT —  ( Odanın içinde sabırsız adımlar 
atarak) Fakat ben beklejremem, valde hanım. H iç 
vaktim yok. (Kadına yaklaşarak, alçak ssesle) Malûm' 
ya, Anadolu meselesi.

H ALİM E — (Maksudun yüzüne hayretle bakar) 
Anadolu meselesi mi ?

M AKSUT — Evet. Yarım saat sonra bizim mo
tor Sirkeciden kalkıyor. İzmite kuvvayi milliyeye 
silâh götüreceğiz. Murat bilir.
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HALİM E —  (Omuzlarını kaldır ar alt ve boynunu, 
bükerek) Ben bir şey bilmiyorum, evlâdım, ne moto
ru, ne silâhı ?

MAKSUT — (Manalı) Murat bilir- Bizi o idare 
-ediyor.

HALİME ■— Ben hiç bir şey bilmiyorum.
M AKSUT — (İğilerelc ve lraâ-mm gözlerinin içine 

şüphe ile bakarak) Bilmiyorsunuz ha ?

HALİME — Vallahi bilmiyorum.

M AKSUT — (Biraz sert) Haydi, öyle ise bana 
Muradın odasını gösteriniz.

HALİM E — (Tekrar yolunu keserek) Olmaz yav
rum. Muradın huyunu bilmezmisin, madem ki arka
daşısın?.. Tavanı başıma yıkar.

M AKSUT - Siz ona benim adımı söyleyiniz 
kızmaz. «Maksut» diyiniz, benim adım Maksut... 
(Kadının üstüne yürüyerek) Bilâkis valde hanım, be
ni ödasma sokmazsanız tanavı başınıza yıkar. İş çok 
acele diyorum size.

H ALİM E — O da nerede ise gelir. Hiç böyle 
geç kaldığı yoktu. Bana erken geleceğini söyledi. 
Bundan fazla geç kalmaz.

M AKSUT Kalır, valde hanım, siz bilmiyorsu
nuz, onun bugün çok işleri var.

HALİME — Ne işi ?
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M AKSUT —  (Cevap vermiyerek orta kapıya, doğ
ru yürür.) Muradın odasına buradan da girilir, ben 
biliyorum. İkinci katta, sokak üstündeki oda.

HALİME -  (Önünü keşerek) Sakın ha, oğlum, 
vallahi olmaz.

M AKSUT — (Kadının iki dinini da, tutarak) 
Valde hanım, iş çok acele diyorum, motor bekliyor. 
Sonra yakayı ele veririz, ben de mahvolurum, arka
daşlar da, Murat da.

HALİM E — Biraz sabret, evlâdım. (Etrafına ba
karak) Allâhım ne yapayım ?

Maksut — Bırakınız, isterseniz siz de beraber ge
liniz.

HALİM E —  Oğlum, hizmetçi bile o yokken 
odasına'giremez. Öldürür bizi vallahi... Kâğıtlarına 
hiç dokunulmaz. Üstüme varma, kendisi gelmeden 
odasına kimseyi sokmam. Avazım çıktığı kadar bağı
rırım.

M AKSUT -- (Ümidini keserek bir sandalya çeke, 
üstüne ata biner gibi oturur.) Rasim bey ne vakit 
gelir ?

HALİME —  Rasim bey mi ?
M AKSUT —' Şey... Rüstem bey diyecektim.
HALİM E — Nerede ise gelir.
M AKSUT — Zevciniz değilmi ?
HALİM E — (Soğuk) İkinci kocam.
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MAKSUT —  (Birdenbire ayağa kalkar, hayret 
%çmde) İkinci mi? Muradın öz babası değil mi?

H ALİM E —  (Onun bu alakasına hayret ederek) 
değil.

MAKSUT — (Kendi kendine gibi,) Öyle ise ben 
Muradın odasına mutlaka girmeliyim.

HALİME Ne dediniz ?
MAKSUT — (Ayni şekilde tekrar oturarak) Hiç.

HALİM E — (Ona yaklaşarak) Rüstem beyi ta
nıyor musunuz ?

M AKSUT — ( Müphem) Tanırım, tanımam... 
(Önün>: bakarak) Ben de onu Muradın öz babası zan
nediyordum da şaşıyordum: Rüstem bey «Hürriyetü 
İtilâf, fırkası rüesasından, Rüstem bey «İngiliz mu
hipleri» cemiyeti azasından; oğlu Anadoluya silâh ve 
adam kaçırıvor. (Ayrğa kalkar ve etrafına bakarak 
yüksek şenle) Parlak.

HALİME — Sağ olsunlar, ikisi biribirine hiç 
benzemezler. Biri babası gibi tehlikeyi, öteki de yal
nız eğlenceyi sever. Biri «Anadolu, Anadolu...» diye 
sayıklar; öteki, dediğiniz gibi, ecnebibilere düşgün. 
Geçen akşam «İngilizler İstanbulu beş seneye kalmaz 
Londraya çevirirler.» diyordu. Arkasından da rakı 
teps-sini getirtti. Onun da aklı zoru Londra. Şimdi 
Muradın odasına girerseniz göreceksiniz: Dıvarda 
Anadolu haritası; Mustafa Kemal paşanın resimleri...
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Ötekinin odasında da Avrupa resimleri... (Gülümse
yerek') Bizim evin bir odası Ankara, bir odası Lon
dra...

M AKSUT — (Tavana bakarak) Parlak.
(Uzaktan bir çmgrak sesi.)

HALİM E — Bu, Rüstemin çalışı. (İçini çekerek) 
Murat nerede kaldı ?

MAKSUT .. Rüstem bey olduğunu ne bildiniz?
HALİM E — Bu saatte başka kim gelir ? Muradın 

çalışı başkadır. O, evin İçini çm çm öttürür- İçeri girince 
kapıları fırtına gibi çarpar. Merdivenlerden bir çıkışı 
vardır, zelzele oluyor zannedersin. Hem o kapıyı çal
maz, yanında anahtarı bulunur. (Kapıya doğru yü
rürken Maksudun önünde durur.) Siz Rüstemle de mi 
konuşmak istiyorsunuz ?

MAKSUT —  Evet.
HALİME — (Maksudun yakasını hafifçe tutarak 

yalvarır) Kuzum oğlum, ona sakın Anadoludan, silâh
tan falan bahsetme. Emi evladım ?

(Maksut hafifçe yakasım kurtararak Ha
lime hanıma arkasını dönerken içeriye 
Rüstem bey girer.)

ÜCÜCO SAHNE 

Evvelkiler —  Rüstem bey

RÜSTEM  — (Elli yaşlarında, siyah sivri sakallı 
Mr adam. Halinde alafrangalık var. Saçlarını yandan
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aytrmış; ktyafeti çok itinalı; hafifçe sendeleyerek ka
rısına doğru yürürken sarhoş olduğu farkedilir. Ha
lime hanıma muhabbetten ziyade şaka ve gevezelih ol
sun diye kucaklamak ister gibi taşkın bir hareketle 
kollarını açarken karısı geri çekilir.) Kaçma, gel, ka
rıcığım, gel, Sultanım, seni doya doya bir kucakla
yayım. Gel, vallahi çok'^içmedim. İnanmazsan kokla. 
(Misafiri halâ görmemiştir. Dudaklarını şapırdatarak) 
Gel öpeyim.

H ALİM E —  (Maksudu gösUrerek) Arkana bak, 
ayol.

RÜSTEM — (Maksudu görünce biraz düzelir.} 
Pardon... (Maksuda doğru yürüyerek) Pardon bejnm... 
Kiminle teşerrüf ediyorum?

HALİM E — Muradın arkadaşıymış. Senilıle de 
görüşecekmiş.

M AKSUT — (Kendini Halime hanıma gösterme- 
mik için Rüstem beyin vücudunu siper alarak, elile 
ona; hususî konuşmak istediğini işaret etlikten sonra 
ellerini cebine koyar.) Evet beyefendi.

H ALİM E — (İşareti görmüş gibi) Ben çıkayım. 
(Kanapenin üstünden işini alır, acele yürür; tek ka
natlı kapının önüne gelince döner, Maksuda bir bakar 
ve hemen çıkar.)
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DÖRDÜNCÜ SAHNE

Maksut —  Rüstem bey

M AKSUT — (Cebinden bir hüviyet cüzdanı çıka
rarak Rüstem beye gösterir; Halime hanımın uzaklaş- 
tığına emin olmak için onun çıktığı kapıya baktıktan 
sonra) Bendeniz damat Ferit paşa hazretlerinin sivil 
memurlarmdanım.

RÜSTEM —  (Hayret içinde) Ya... Demek Mu
radın arkadaşı değilsiniz ?

MAKSUT — Hayır.

RÜSTEM  —  (Göze, çarpacak bir alâka ile doğ
rulur, caketinin önünü iliklemek ister gibi ellerini 
düğmelerine götürerek) Buyurunuz... (Bir koltuk gös
terir) Şöyle oturmaz mısınız?

M AKSUT —  Hayır, teşekkür ederim... İş acele. 
(Tekrar kapıya bakar) Murat sizin üvey oğlunuzmuş 
galiba...

RÜSTEM — (K eyif halinden birdenbire ciddî bir 
meseleye geçmeğe mecbur olanların memnuniyetsizliği 
içinde) Evet. Hayrola ?

M AKSUT — Üvey oğlunuz olması çok iyi. Mu
radı sizin öz oğlunuz zanneden Ferit paşa hazretleri, 
hareketin mümkün olduğu kadar nezaketle yapılması
nı emir buyurmuşlardı.

RÜSTEM —  Ne hareketi?
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M AKSUT — Halbuki Murat sizin üvey oğlunuz
muş. Böyle bir nezaket tedbirine lüzum kalmaz artık, 
değil mi ?

RÜSTEM — (Gittikçe artan bir hayret içinde) 
Ne hareketi ? Ne yapmak istiyorsunuz ?

MAKSUT — Odasını aramak istiyorum.
RÜSTEM — Odasını mı arayacaksınız ? Garip 

şey... Sebep? (Tereddüt içinde etrafına bakarak) Fa
kat... Kendisi evde değil m i?

M AKSUT —  Hayır.

RÜSTEM  — Nerede ise gelir.

MAKSUT —  Gelmez. (Kapılara bakar) Çünkü... 
(Rüstem beye yaklaşarak) Bu akşam tevkif edildi.

RÜSTEM — (Hafifçe sıçrayarak bağırır) Tevkif 
mi edildi ? Kim ? Murat mı ?

M AKSUT — Evet. Bu gece Divanıbarbe sevke- 
dilecek. Annesine söylemedim. «Arkadaşıyım» dedim, 
«nüfus kâğıdımı dün aldı, bana acele lâzım, odasına 
bir bakayım» dedim. Razı olmadı. Size vaziyeti bil
dirdikten sonra, bir mukavemete uğrarsam, cebir is
timaline mecburum. Buna mahal bırakmamanızı rica 
ederim.

RÜSTEM  — (Sarhoşluktan hafifçe sallanır, ayıl
mak ister gibi elini alnının üstünde gezdirerek) Neler 
söylüyorsunuz? Mazur görünüz, ben fazlaca kaçırdım 
bu akşam... (Sayıklar gibi) Murat tevkif edilmiş...
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M AKSUT —  Evet; odasını taharri etmek istiyorum
RÜSTEM — (Daima hayret içinde) Niçin?
M AKSUT —  Çünkü kendisi ,,bu akşam Divanı- 

harbe sevkedilecekti. Belki edilmiştir bile. Odasında 
bazı evrakı müsbite arayacağım.

RÜSTEM — Anladım, onu soımuyorum, niçin 
tevkif edilmiş ?

M AKSUT — Murat, harbi umumiden sonra ter
his edilen ihtiyatları Anadolııda Kuvvayi Milliyeye 
iltihak ettirmek için çalışıyor. Burada, Ankaraya 
bağlı "bir teşkilâtın ele başılarmdandır- Kendisi de za
ten harbi umumide ihtiyat zabiti imiş. Orduda çok 
yararlıkları var. Fakat yoldan çıkmış- Şimdi Küvvayı 
Milliyeye hizmet ediyor. Buradan oraya pek çok adam 
ve silâh kaçırdığı tespit edildi. Tabiî, onun son za
manlardaki harekâtı sizin de gözünüze çarpmış olacak.

RÜSTEM —  Hiç farkında değilim. Onun yüzü
nü görmediğim günler pek çoktur. Hele son zaman
larda... Evet... (Dalgın) Gece yarısı çıkıyor, sabah
leyin geliyrr; gabahleycn çıkıyor, akşam geliyor... 
(Düşünce içinde) Garip şey... Ankaraya bağlı gizli 
bir teşkilâtın ele başılarmdan... Çok garip. Hem de 
karargâhını benim evimin içinde kuruyor. Tevekkeli 
değil, geçen pazar günü buraya arkadaşlarını topla
mış.

M AKSUT — Pazartesi.
RÜSTEM — On kişi imişler.
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M AKSUT — On iki.
i RÜSTEM  — (Maksuda hayretle bakarak) Sîz her 

şeyi biliyorsunuz. Demek onları takip ediyordunuz. 
Çok garip şey. Ben nasıl farkına varmadım ? (Kendi 
kendine söyler gibi) Kadın dalaverelerinden başka iş
lerde burnum çok az koku alıyor. (Maksuda yaklaşa
rak) Anadoluya silâh ve adam kaçırıyormuş ha?... 
Aramızda ne tezat. Esasen mirim, biz başka başka 
adamlarız. Beni sevmez o. (Canlı) Bu milletin çoktan 
son nefesini verdiğini bilmiyor. Bir kere biribirimizle 
münakaşa edecek olduk. Ben dedim ki : «Oğlum, biz 
hasta adamın burnuna aynayı tuttuk. Nefes almıyor.
Bu hülyalardan vazgeç, bize de vaktile hamiyeti vata
niye denilen o yaldızlı hapları yutturdular, ne oldu? 
İşte zaferi nihainin sonu.» dedim. Bir parlayış parla
sın. Üstüme geldi, burnumun hizasına iki yumruğu
nu da kaldırdı ve bağırdı: «Rüstem bey, Rüstem 
bey. Bu millet ölmemiştir. Onun son nefesi bile bir 
fırtınadır, senin elindeki endam aynasını da, seni de 
alır, uçurur.» demez m i? Daha neler de neler... 
Unuttum : Maşerî vicdanlar, millî şuurlar, İçtimaî 
müesseseler... Hani şu bir takım yeni kelimeler var 
ya... Onları saydı döktü. «Oğlum, diyecektim, bun
lar boş laf... duyduğun, okuduğun kelimeleri evvelâ 
birer kere çmgrak gibi salla; hayır, daha doğrusu 
kalp para muayene eder gibi kenarlarına tırnağının 
ucila bir fiske vur, çınlayıp çınlamadıklarına bak, 
ondan sonra kabul et» diyecektim; sustum, mirim. 
O gündenberi, aramızda, gölgenin sıcağa karşı sinsi,

—  21  —



nazik düşmanlığı gibi sessiz bir mübayenet var. Onun 
olduğu yerde ben yokum; benim olduğum yerde o 
yok- Varsın hayalât içinde avunsun, dedim. Henüz 
genç. Kanı kaynıyor. Tecrübesiz. Avrupa görmemiş. 
Hiç Avrupa}^ teşrif buyruldu mu ?

M AKSUT — (Rüstem beye doğru kat’î bir adım 
atarak) Beyefendi iş aceledir, Muradın odasını hemen 
aramağa mecburum.

RÜSTEM —  [Küçük kapıya doğru kararsız bir 
kaç adım atar, sonra döner) Nasıl etsek, bilmem ki... 
Annesi razı olmuyor, değil mi ?

M AKSU T — Siz onu razı edemezseniz ben oda
ya cebren gireceğim.

RÜSTEM — Onu razı etmek... Durun bakayım. 
(Tek kanatlı kapıdan çıkar.)

(Maksut yalnız kalınca o kapıya gider,
aralıktan başını uzatır, birdenbire geri 
çekilir,)

RÜSTEM — (Girerek) Yemek yiyorlar. Biraz
bekliyelim.

M AKSUT — (Geniş adımlarla gezinerek) çok geç 
kalıyorum. (Saatine bakar.) On bire kadar bu iş 
bitmeli.

RÜSTEM  — Buyurun, oturun, hanım şimdi ge
lir, söyliyelim. (Tabakasını uzatır) Birer cigara içe
lim. (Maksudun ve kendisinin cıgaralarını yaktıktan 
sonra) Vah vah... Evin içinde büyük bir keder...
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Annesini teselli etmek mümkün değildir. Ben de böy
le olmasını hiç arzu etmezdim. (Düşünür.) H a... Ba
ri kendisine diyelim ki odanın aranmasına mavafakat 
ederse Murat serbest bırakılacak.

M AKSUT —  İnanırsa ala !.
RÜSTEM  — İkna etmeğe çalışırız. O benim da

ha ne yalanlanma kanmıştır. (Gezinir) Ah, gençlik... 
Hamiyeti vataniyenin sonu bu : Ya babası gibi Yan- 
yada Manülata tepesini düşmanın elinden alacağım 
diye sol şakağına bir kurşun yiyerek devrilmek; ya 
ağabeysi gibi Çobandede dağına tırmanacağım diye 
mitralyoz ateşi altında yere serilmek; yahut da kendi
si gibi Anadoluya silâh kaçıracağım diye Bekir ağa 
bölüğüne tıkılmak .. Ne olacağı da belli değil, daha. 
Ah onun yaşı bende olsaydı... İçki kullanırmısıniz?

M AKSUT — Biraz.
RÜSTEM —  (Yaklaşarak) İsmi âliniz?

M AKSUT — Maksut.
RÜSTEM — Maksut beyefendi. Siz de genç sa

yılırsınız. Nasihat vermek gibi olmasın ama benden 
size bir kaç formül. Ben bunları feleğin çenberinden 
binbir takla atıp geçerken öğrendim.

M AKSUT —  (İşinden başka bir şey düşünmek iste- 
miyen insanların lüzumsuz bir şey dinlemeğe mecbur 
oldukları zamanlardaki memnuniyetsizlik halüe başını 
önüne sarkıtarak) Çok şey.

RÜSTEM  —  Öğrendim ki yaşamanın yaşamaktan
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başka bir hikmeti yoktur. Var deflerse inanmayınız, 
Maksut beyefendi. Yaşamanın da zevkten başka ma
nası yoktur: Zevk. (Baş parmağını malûm işaretle 
ağzına doğru sallıyaralc) Bir kaç kadeh parlatmak; 
sonra dudakları, kana batmış tombul bir parmak gibi 
kıp kızıl, iştahlı dudaklara dayamak; neşeli bir musi
ki, lezzetli bir yemek, bol bir uykuı yaz mevsiminde 
gölgeli bir ağaç altı... (Maksuda yaklaşır.) Şimdi 
Bekir ağa bölüğüne kadar bir uzansam da pencereden 
Murada bir baksam... O zavallıya ne söylerdim, bi- 
lirmisiniz ? «Oğlum, derdim, bu saatte Beyoğlu kum 
gibi kaynıyor. Koca Rusya İslav ırkının en güzel di
şi mahsullerini şuracıkta, bizim Doğru yolun üstüne 
boşaltıverdi. Ne iştahaaver bir meyve çarşısı.- Çünkü 
oğlum, kadın her dalında başka bir meyve sarkan, 
nev’ i şahsına münhasır bir ağaçtır. Yüzünde şeftali, 
elma, kiraz; göğsünde nar, portakal, turunç sallanır; 
bütün vücudunda, ayağının topuğuna kadar üzüm, 
kavun karpuz, incir, kayısı, her meyvenin lezzetini, 
usaresini, her meyvenin rengini, şeklini muhafaza 
eden bir ağaç.- İşte Beyoğlu, o canlı gölgeler diyarı, 
şimdi bu ağaçlardan mürekkep, muattar, müzehher, 
müzehhep, mülevven, müşekkel, mücessem, münevver 
bir orman halinde. Her ağaç kollarını, dallarını aç
mış, meyvelerinin usarelerini tadacak dudaklar bek
liyor. Senin burada işin ne ? Siyaset meydanını boy
layan ahmakların beyinlerini ortasından yar : İçinde 
▼atan, millet, fazilet, hamiyet... gibi urlar bulursun. 
Onları sehpaya götüren körlük, bu tümörlerin...»
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M AKSUT — (Ayağa İcalkaralc sözünü keser) Be
yefendi, çok geç kalıyorum. Şu hanımefendiye, bir 
sesleseniz...

RÜSTEM — (Omuzlarına basarak Maksudu otur
tur.) Şimdi gelir. Biraz sabır.

MAKSUT — Fakat...
RÜSTEM —  Ne telâş ediyorsunuz, iki gözüm, 

neden boşyere keyfinizi kaçırıyorsunuz ? Yarın akşam 
mabeyinde paşa hazretlerini göreceğim, ben de söyle
rim. Kendinizi üzmeyiniz, oldu oldu, olmadı olmadı. 
«Uğraşmaya her ferd ile, değmez bu dünyayi ahas» . 
Yüreğinizi kalesiz şehirler gibi hadisatm ve şuunun 
taarruzlarına açık bulundurmayınız. İki türlü insan 
vardır, mirim : Bir kısmı, şu kalp dediğimiz kuşu 
çelik bir kafes içinde muhafaza eder ve ancak ferah
lık verecek, zevk verecek hissiyata kapısını açar; bir 
kısmı da bu kuşu göğsünün kafesinden dışarıya salı- 
veriyormuş gibi...

M AKSUT — (Sözünü keserek) Rüstem beyefendi 
müdiriyetten bekliyorlar.

RÜSTEM  —  Beklesinler. Siz vazifenizi yaptınız: 
Geldiniz, odayı aramak istediniz, bazı mevani haylu- 
let etti.

M AKSUT — Bizim vazifemiz manilere mani 
olmak...

RÜSTEM — E ,.. Pek alâ... Bu akşam da olma
dınız. .. Bir cigara daha yakar mısınız ?
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M AKSUT —  İstemem, teşekkür ederim.
RÜSTEM —  Beyhude telâş. (Bir ses duymuş gi

bi Jcapıy a bakarak) Hanım geliyor galiba... Aman 
dikkat... Biraz asabidir. (İkisi de doğrulurlar. Rüstem 
bey başım sallayarak) Değil, değil... Bizim bacı do
laşıyor. ..

M AKSUT — Evde hizmetçi Fatmadan başka bir 
de bacı mı var ?

RÜSTEM —  Hayır bacı bizim kara kedinin ismi.
M AKSUT — (Büyük bir sıkıntı ile içini çekerejz) 

Adamakıllı geç kaldım.
RÜSTEM —  Anlaşıldı, siz de bizim Murat gibi 

yaşamanın manasını bilmiyorsunuz. Bir durun baka
yım. (Küçük kapıdan çıkar.)

(Yalnız kalan Maksut, sıkıntılı ve keskin 
nefesler bırakarak odanın içinde geniş 
adımlarla gezinir.)

RÜSTEM — (Elinde bir şarap şişesi ve iki ka
dehle içeri girer. Elindekileri masanın üstüne koyarken) 
İşte yaşamanın manası.

M AKSUT —  (Ona uzaktan hayretle bakarak) Ne 
yapıyorsvnuz ?

RÜSTEM — (Bir elile şişeyi, öteki elile bardağı 
tutarak) Kadehin içine bahtiyarlık zemzemei dolduru
yorum. Bu, mukaddes, tılısımlı, okunmuş bir sudur. 
(Şaraptan iki parmak koyarak bardağı yukarı kaldırır.)
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Şu iki parmak mayide lakaydî tilısımı vardır. İçine 
«Adam sende» ayeti kerimesi okunmuştur. Bir kaç 
yudum alınca en büyük telâşa ve üzüntüye karşı insa
na bir vurdum duymazlık gelir. (Şaraptan iki par
mak daha koyarak bardağı tekrar yukarı kaldırır.) 
Bunda da hafif neşe tilısımı vardır... İçine «Keyfine 
bak» ayeti kerimesi okunmuştur. Bunu içince ruhun 
peteklerinden nefis bir bal sızmağa başlar. (Kadehi 
iyice doldurarak yukarı kaldırır.) Bu da tam bir ke
yif tilısımı. İçine «Vur patlasın.» ayeti kerimesi okun
muştur. (Kadehi Maksuda uzatarak) Buyur. (Maksut 
kımıldamadığı için ona doğru yürüyerek) Buyurunuz.

M AKSUT — Fakat beyeftndi ben buraya...
RÜSTEM - Haydi. İçin de öyle konuşuruz. 

(Maksudun eline kadehi tutuşturur, masavfî, döner, 
kendi kadehini doldurarak yukarı kaldırır.) Keyfinize.

(Maksut «Süphanallah» der gibi kafasını 
salladıktan sonra içmeğe başlar. Rüstem 
bey de içerken, kapı birdenbire açılır. 
İkisi de sıçrayarak o tarafa bakarlar. 
Halime hanım telâşla girer.)

BEŞİNCİ SAHNE 

Evvelkiler — Halime hanım

HALİM E —  (Telâş içinde Rüstem beye bakarak) 
Nerede kaldı Murat ? Lokmalar boğazımızdan geçmedi. 
Seyhan da, ben de meraktan ölüyoruz.

—  27  —



RÜSTEM — (Karısına doğru koşarak) Halime- 
ciğim, gel... gel şekerim... (Elinden tutarak) Ben 
Muradın nerede olduğu biliyorum.

H ALİM L —  ( Birdenbire durarak) Biliyormusun ?
RÜSTEM — (Karısının iki elini de tutarak) Bi

liyorum. (Onu kanapeye doğru çeker.) Gel... Yanıma 
otur şöyle... Biliyorum, söyliyeceğim, hiç telâş etme.

HALİM E — (İki elini birden çekerek Maksuda 
şüphe ve korku ile baktıktan sonrat Büstem beye dö
ner.) Ne var? Oğlumun başına bir şey mi geldi? Sa
bahleyin peşine siyah fesli bir adam düşmüş.

RÜSTEM  — Evet... Fakat hiç telâş edilecek bir 
şey yok. Bu gece serbest bırakacaklar.

HALİM E — (Bir çığlık kopararak geriye sıçrar.)
A ... Şerbet mi bırakacaklar?... Yakalamışlar m ı?... 
Murât hapiste mi şimdi ?

RÜSTEM  — ( Yalvararak) Telâş etme... Muvak
katen alıkoymuşlar... Odası arandıktan sonra serbest 
bırakılacak. (Kendisine yardım etmesi için Maksuda 
bakar.)

M AK SU T —  (Halime hanıma yaklaşarak) Evet. 
Odası arandıktan sonra derhal serbest bırakılacak.

HALİM E — Siz buraya Hükümet tarafından mı 
geldiniz ?

M AKSUT —  Evet.
HALİM E —  (Sesini gittikçe köpürten bir heyecan 

içinde) Demek Muradın arkadaşı değilsiniz?
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MAKSUT — Fakat ona arkadaşlarından daha 
fazla arkadaşlık edeceğim. Odasını aradıktan sonra 
kendisini hemen serbest bırakdıracağım. Paşa hazret
leri vaad buyurdular.

HALİM E —  ( Öfkeli) Hangi paşa?
M AKSUT — Damat Ferit paşa hazretleri. Ben 

onun sivil memruyum. Polis tarafından rahatsız edil
memeniz için bu işi kendi hususî memurlarına havale 
buyurdular. Çüükii Rüstem beyefendiye teveccühü 
mahsusları var.

HALİM E — (Gerisin geriye bir kaç adım atarak 
küçük kapının önüne gelir ve bir kolunu kaldırarak 
bağırır.) Yalan !

M AKSUT —  (Vesikasını çıkararak ona yaMaşır.) 
Yalan mı ? İşte. Ben sivil memurum. Oğlunuz bu 
akşam tevkif edilmiştir- Odasını arayacağım.

HALİM E —  Oğlumun serbest bırakılacağı yalan.

M AKSUT —  O da yalan değil.

HALİM E — Yalan ! Doğru olsaydı, sen beni gö
rür görmez olanı biteni söylerdin. «Muradın arkada
şıyım» diye, ba... bana... (Kelimesini tartarak) Hile 
yapmazdın.

M AKSUT — Birdenbire müteessir olmayınız di
ye hakikati söylemedim.

H ALİM E — ( Türemeler içinde ) Birdenbire... 
Birdendire müteessir olmayayım diye (acı müstehzi)
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maşallah... Böyle şeyleri pek düşünürsünüz... Nasıl 
olsa öğrenmiyecek miydim ? Hem madam ki serbest 
bırakılacakmış, neden müteessir olacaktım* Yalan ! Be
ni kandırmak istiyorsun.

MAKSUT — (Sert) Seni kandırmaya mecbur de
ğilim. Emir aldım. Cebren de arayabilirim.

H ALİM E —  (Odaya doğru lir adım daha geri 
çekilerek) Arayamazsın.

M AKSUT —  (Kadına yaklaşarak, daha sert) Dev
lete karşı gelecek kadar çocuk değilsin, Hanım. Ba
na kolaylık göstermezsen, biz de oğluna kolaylık 
göstermeyiz.

HALİM E — Yalan ! Akıl var, yakın var : Ma
dem ki oğlumun odasını aramaktan başka maksat yok
tu, onu yakalamağa ne lüzum vardı ? Yakalamadan da 
arayabilirdiniz.

M AKSUT — Orası bize ait mesele. (Kapıya doğ
ru yürümek ister, kadın önüne geçer.) Kaçılınız.

HALİM E —  Olamaz.
M AKSUT — (Bağırarak) Kaçılınız diyorum.
H A L İM E f— Olamaz. Ben asker karışıyım. Ka

nunu bilirim. H iç kimsenin evi kanunsuz aranmaz. 
Hani, müddeiumumilikten bir tezkeren var mı ? Eski 
zamanda, kötü kadınların evi basılırken bile imam, 
muhtar, bekçi, mahalleli hazır bulunurdu.

M AKSUT — (Rüstem beye dönerek) Cebir isti
mal etmeğe mecbur olacağım.
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RÜSTEM  — (Halime hanıma) Kancığım...
H ALİM E —  (MaJcsuda doğru yürüyerek) Ne ceb

ri istimal edecekmişsin bakayım? Silâh mı çekeceksin? 
Çek de göreyim. İçeride Halilimin lüveri var. Şim
di alır, gelir, senin leşini yere sererim. Ben hem 
asker karışıyım, hem asker anasıyım. Bu toprağa iki 
şehit verdim.

M AKSUT — (Halime hanımın üstüne yürüyerek 
ve [elindeki şarap kadehini yere atarak) Hanım ! Sen 
bana vazife halinde hareket ediyorsun. Şimdi çeneni 
yırtarım.

HALİM E — Yırt bakayım?..
(Küçük kapıdan içeri Seyhan girer.)

ALTINCI SAHNE 

Evvelkiler —  Seyhan

SEYHAN — (Halime hanımla Maksudun arasına 
girerek) Halacığım...

HALİM E — (Seyhanu Maksudu göstererek) Bu 
adamlhafiye imiş, Muradın odasını aramağa gelmiş. 
Oğlumu bu akşam tevkif etmişler. Utanmadan bir de 
yalan söylüyor. Odayı ararsa Muradı serbest bıraka
caklarmış. ( Maksuda dönerek ) Oğlumun kusuru 
neymiş ?

M AKSUT — Kusuru İstanbulda Anadolu eşkiya- 
larına yataklık etmek.
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HALİM E — Eşkıya sensin. Murdar ellerini oğlu
mun eşyasına süremezsin.

RÜSTEM — (Halime hanıma doğru gelerek) Ka
ncığım ... İleri varma.

HALİM E — (Seyhana) Git, Muradın oda kapısı
nı kilitle.

SEYHAN — Zaten Muradın odası kilitli. Anah
tarı kendisinde.

M AKSUT —  Anahtarı poliste kendisinden almış
lar, bana verdiler. (Cebinden bir anahtar çıkarır.) İşte. 
(Rüstem beye dönerek) Affedersiniz beyefendi. Artık 
ben vazifemi yapmıya mecburum. Kusura bakmayınız* 
kat’ iyen cebir istimal edeceğim- Vaziyeti görüyorsunuz. 
Mazur değil miyim ?

RÜSTEM, — Bilmem ki. Bende şaşırdım kaldım.
(Dışard'a , bir gürültü işidilir; kapılar 
şiddetle vurularak açılıp kapanır, bir yer 
yumruklanıyormuş gibi, bir şey parçala- 
nıyormuş gibi, karışık sesler gittikçe yak
laşır. Maksut hayretle orta kapıya bakar. 
Ötekiler pür dikkat doğrulurlar.)

M AKSUT — (Kendi kendine söyler gibi) Fırtına 
çıktı galiba.

HALİM E — (Muzaffer bir tavırla orta kapıya
koşar, eşikte durur ve bağırır.) Fırtına değil, oğlum 
geldi, oğlum-

(Orta kapının kanadı birden şiddetle:
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açılır ve eşikte Murat görünür. Halime 
hanım ve Seyhan ona doğru koşarlar.)

YEDİNCİ SAHNE 

Evvelkiler —  Murat

H ALİM E — Oğlum, evlâdım, Murat...
M U RAT — (Otuz yaşlarında, saçları dağınık ve 

kabarmış, kuru yüzünün tabiî teşekkülünde bile öfke 
ve isyan görünen, çatık kaşları altında ap açık, cesur 
gözlerinden enerji fışkıran genç, tozlu bir fes tutan 
elinin bir hareketüe annesini, öteki elile Seyhanı 
bir az uzaklaştırdıktan sonra kuvuetli bir iki adım 
atar.) Merhaba! (Annesine ve Seyhana bakarak) He
men babamdan kalan bavullardan büyüğünün içine 
bütün çamaşırlarımı, yazıhanenin gözündeki evrakımı 
doldurunuz. Bir kat da elbise. Tıraş takımı. Başka 
bir şey istemez. Çabuk. Odanın anahtarını üstümden 
aldılar. E ak a t anne, senin odanın anahtarı benim ka
pıya uyuyor. Çabuk olunuz... Hemen gitmeye mecbu
rum, hemen.

HALİM E —  (Sevinçle korkunun tezadı içinde ha
reketsiz kalarak) Nereye, evlâdım?

MURAT — Anadoluya gidiyorum. Bu kokmuş 
İstanbulda bir saat daha kalamam, çünki...

H ALİM E — (Maksudu göstererek) Evlâdım, bu 
gördüğün...
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M U RAT —• Dur. Lâkırdımı bitireyim: Çünki be
ni tevkif ettiler.

SEYH AN — (Muradın iki elini lirden tutarak) 
Murat, Muratçığım.. • Sus, dur bir az... Beni 
seviyorsan dur... ( maksudu göstererek ) demin
den beri...

M URAT — (Ellerini kurtararak) seni seviyorum. 
Sözümü kesme. Biliyorsun kİ her ne vesile ile olursa 
olsun sözümün kesilmesi beni kudurtur. Vaziyeti an
latıp hemen gitmeliyim. Nasıl kurtulduğumu merak 
etmiyor musunuz? (Her kesin gözlerinde büyük bir 
hayret ve tecessüs) Evet... Şimdi ben Bekir ağa bölü
ğünde olacaktım. Oradan Divanıharbe, daha sonra da 
artık kim bilir nereye... Belki de beni bir daha gör- 
miyecektiniz. Nasıl tevkif edildim ve nasıl kurtuldum. 
Çabucak anlatayım : Bugün evden çıktım, köşeyi dö
ner dönmez etrâfımı üç sivil polis sardı. Dosdoğru 
müdiriyete götürüldüm.

HALİM E — Murat, oğlum, şimdi sus, bir az 
dinlen, yemek ye...

M URAT —  (Öfkeli) Anne. Rica ederim sözümü 
kesme. Başıma kan çıkıyor. Bir az sonra buradan fır
layarak yıldırım gibi gitmeğe mecburum. Beni dinle. 
Bir saat evveline kadar müdiriyette alıkondum. Üstü
mü aradılar, evrakımı, anahtarlarımı, saatimi her şeyi 
aldılar. Bereket kapının anahtarını kömürlüğün pence
resinin iç tarafına koymuştum. Sonra divanıharbe sev- 
kedilmek üzre beni bir nefere teslim ettiler. Yola çık
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tık. Aklıma ilk gelen şey şu oldu : Bu nefer Anado
luludur, belki de işgal gören topraklarımızdan birinin 
çocuğudur, belki de nasılsa içine düştüğü merkez ku
mandanlığı Hizmetinde, gönlü razı olmıyarak emre ita
at ediyor. (Mendilile alnının terini siler.) Yola çıkar 
çıkmaz sordum : «Nerelisin sen hemşerim?», «Ode- 
mişliyim» dedi. Ödemiş !. İlk işgal gören toprakları
mızdan biri. Düşmanın o havalide neler yaptığını bi
liyoruz. Gece yarısı köyleri nasıl bastığını, kundakta
ki çocukları süngülerin ucuna takarak havada nasıl 
salladığını duyduk. «Adın ne?» dedim, «Halil.» de
mez mi ? Ona babamın da adının Halil olduğunu söy
ledim, Yanya muhasarasında kılıcım çekerek en önde 
Manülata tepesine nasıl tırmandığını anlattım : Sonra, 
işgalde düşmanın İzmir, Aydın havalisinde, Ödemişte 
yaptıklarını hatırlattım. «Hangi Ödemişli, dedim, 
kendisini morarta morarta öldürecek, başına çatısını 
yıkacak vebaları, kasırgaları, zelzeleleri işgale değiş
mez? Hangi Ödemişli düşmanın oradan ayağını çek
mesi şartile ölüme razı olmaz? İçlerinde, eğer varsa, 
kahpeleri, kancıkları ve deyyusları bile Ödemişin top
rağı üstüne yaban topuğu basmasın diye bu toprağın 
altında soluksuz, up uzun yatmağa hazır değildir?» 
Arada bir duruyor, bebeklerinin içinden sarı yıldırım
lar geçen gözlerle yüzüme bakıyordu. «Seninkiler ne 
oldu?» Diye sordum. Bir sarnıcın dibinden gelen 
uğultular gibi uzak bir sesle : «babamı kesdiler.» de
di, yutkundu ve susdu. Cağalolundan Türbeye giden 
tenha kaldırımda idik. Etrafta hiç kimse yoktu. Hafif



bir rüzgâr esiyor ve kaldırımda çınlayan ayak sesleri
mizi havada sallaya sallaya dağıtıyordu, bağırdım: 
«H alil! Burada ne duruyorsun? Anadoluya geçsene... 
Damarlarına şap mı doldurdular? Kanın mı kurudu? 
Erkek değil misin? Yüreğin sıçan ölüsü gibi göğsü
nün içinde kımıldamadan duruyor, derisi yoluna yolu
na kokuyor mu ? Gitsene Anadoluya, gitsene, ne du
ruyorsun?» Ağlar gibi sordu: «Nasıl gideyim ?» Bu 
sefer de ben durdum : «Nasıl m ı? dedim. Basbayağı... 
Şimdi bu yolda nasıl gidiyorsan... İki ayaktan başka 
hiç bir şey lâzım değil. Ben şimdiye kadar Anadoluya 
otuz yedi arkadaşımı kaçırdım. Kendim de gitmek üze
re iken yakalandım. Senin babanı kesenlerden intikam 
alacaktım. Halbuki şimdi sen beni ölüme götürüyorsun. 
Eğer erkeksen, eğer kanin kurumadıysa, eğer yüreğin 
fare leşi gibi kokmadıysa, şimdi, böyle, olduğun gibi, 
silâhınla, çantanla beraber gel, bize gidelim. Ev ya
kın. Bavulumu alayım, bizim teşkilâtımız var, vasıta
larımız var, bu gece Anadoluya varırız.» Kolunu tut
tum : «Halil dedim, kardeş, hemşerim, geliyor musun ?» 
koca Türk çocuğu, koca Halil, sipsivri bakışlarını 
yüzüme sapladı: «Geliyorum.» Dedi. O kadar. Hemen
geri döndük., Dosdoğru buraya ! (Her İçesin yüzüne 
ayrı ayrı bakar) Anladınız mı ? (Annesine ve Seyhana> 
Çabuk benim dengimi hazır ediniz, şimdi gidiyoruz.

' M AKSUT —  (Rövelverini çeker eh Murada doğru 
bir adım atar.) Hiç bir yere gidemezsiniz. Ben me
murum. Seni derhal tevkif ediyorum.
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SEKİZİNCİ SAHNE

Evvelkiler — Halil

H A LİL — (Eşikte asker elbisesile görünerek tüfe
ğini Maksuda çevirir.) Ne dedün, ne dedün, indir el
lerini aşşağı. Yoksa şimdi seni dabanımın altına alı
rım.

(Maksut bir adım geri ataralc, ellerini 
aşağı indirir.)

PERDE
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İKİNCİ PERDE

Bir mahzen.
Dipte, tavana yakın, demir parmaklıklı 
iki küçük pencere. Sol tarafta, basa
makları kırık ve yamru yumru, hayal 
meyal görünen bir taş merdiven. Sağ 
tarafta, bir gazsandığı üstünde telefon 
makinesi. Yanında bir mum yanıyor. 
Sağdaki pencerenin yanma bir tahta 
merdiven dayanmış; üstünde muhabere 
memuru Salâhattin, elinde bir fener, 
telefon tellerini mıhlar.
Ödemişli Halil yerleri süpürüyor, içi dolu 
bir kibrit kutusu, yazılı bir kâğıt veya 
kapağı kopmuş bir kitap gibi lüzumlu 
olmak ihtimali bulunan şeyleri yerden 
alarak başka bir boş gaz sandığının 
üstüne koyuyor. Bunun üstünde de yanan 
mumlar vardır. Sol tarafta, ikinci plnâ- 
da bir ot minder. Üstünde genç ihtiyat 
zabiti Ferruh uzanmıştır. Yanında min
derin üstünde bir defter ve bir kalem. 
Sağ tarafta yerde bir fener. Karşısında 
Murat, ayakta, elleri arkasında geziniyor 
ve anlatıyor.
Dışarıda, uzaklarda, sürekli silâh ve 
yaylım ateş sesleri.



BİNİNCİ SAHNE 
Murat — Ferruh — Salâttln — Halil

M U RAT —  Bizim Halil, silâhını çevirip de : 
«İndir ellerini aşşagı. Seni şimdi tabanımın altına 
alırım.» deyince, herifin silâhı tutan eli, vurulmuş 
bir karga gibi sallanarak aşağı düştü. Ben hemen bi
leğini yakaladım ve elinden rûvelveri aidim. Biz 
motöre atlaymcaya kadar bu hafiyeyi zararsız bir ha
le getirmek lâzımdı. Koştum, çamaşır ipi getirdim ve 
Halille beraber herifi bağladık.

(Dışarda pek yakında bir obüs patlar ve 
yıkılan bir yerin, kırılan camların gürül
tüsü arasında insan haykırışları duyulur.)

SALÂH ATTİN  — (Merdivenin üstünde, pencere
den bakarak) Obüs Deliormanlı Haydarın evine düş
tü galiba... Düşman yaklaşıyor. (Yüzünü pencerenin 
dayayarak) Kyvah, aşağı mahallede yangın mı çıktı? 
(Pencerelerde hafif kızıl bir aydınlık peyda olur. D ı
şarıda haykırışmalar devam eder.) Ahali kaçıyor... 
Bütün kaza boşalacak.

M URAT —  (Boğuk kanlı) Daha iyi. İçerde biz
den bir kaç kişi kalsın, yetişir. (Başını kaldırarak 
pencerelere bakar. Kızıl aydınlık kaybolmak üzeredir.



Ferruha dönerek hikâyesini anlatmağa devam eden) 
Herifi bağladık ve kömürlüğe kapattık. Gidip haber 
verir diye Rüstem beyden korkuyordum. Biz hafiyeyi 
bağlarken o bir şarap şişesi yakalamış, kadehsiz diki
yordu. Dişlerini sıkarak «Ah gençlik, ah gençlik.» 
diye mırıldanmaktan başka bir şey yapmadı. Hani 
fransızca bir söz vardır, «Gençlik bilse...» gibi bir 
şey. Nasıldı o ?

FE RRU H  —  «Si la jeunesse savait et si la 
vieillesse pouvait...»

MURAT — Onu söyledi, şişeyi bitirdi ve odasına 
çekildi. Anflemle Seyhan da benim yol dengimi hazırlamış
lardı. Kömürlüğün önünden geçerken, herife duyur
mak için, Halile yüksek sesle bağırdım : Çabuk ola
lım. Usküdarda otomobil bekliyor. Gelmemizden ümi
di kesmesinler.» Halbuki biz Kabataştan motöre atla
yacaktık. Maksadım hafiyeyi şaşırtmaktı. Annemle 
Seyhana biz evden çıktıktan bir saat sonra herifin 
iplerini mahalle bekçisine çözdürmelerini söyledim. 
Guya onlar bu bir saatte bekçiyi aramış da bulamamış 
olacaklardı. Bizimle beraber evden çıktılar*

SALÂH ATTİN  — ( Yerde kopuk teller bulup ne 
yapacağım düşünür. Halile) Onları atma (Telefon san
dığım göstererek) şunun arkasına koy, lâzım olur. 
(Pencereden bakarak) Düşman karşı tepelere hâkim. 
Kaza ahalisinin kaçtığını görünce ateşi kesti.

M URAT — Işıkları söndürelim mi ?
SALÂH  A TTİN  —  Hayır. (Halile) Bana oradan
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iki çuval ver. {Malilin verdiği çuvallardan birini pen
cereye mıhlar. Yere iner, merdiveni öteki pencerenin 
önüne dayar, ikinci çuvalı da oraya mıhlarken) En 
iyisi bu... ( tlzaklan bir silâh patlar, kurşun camı ve 
çuvalı delerek Salâhattinin dirseğini sıyırıp geçer. Yal
nız elbisesini paralamıştır.) Vayyy... Bakın... Az da
ha dirseğim parçalanıyordu.

M URAT —  İn aşağı, işin bitmedi mi dalıa senin?
SALÂH ATTİN — (Aşağı iner, merdiveni eski 

yerine dayayarak telleri çalcmağa devam eder.) Bitti 
gibi bir şey.

M URAT — (Ferruha dönerek) Uzatmıyayım. Mo- 
töre atladık. Gece yarısından sonra İzmite vardık. 
Orada Erkâmharbiye mektebinden iki arkadaşile bera
ber yüzbaşı Muzaffer de karadan gelmiş, yola devam 
ediyormuş, [l] Birleştik. Bizi İzmit ovasından geçirsin 
diye yanımıza bir klavuz almıştık. Bu herif meğerse, 
inzıbatçılara mensupmuş. Bizi sarp bir bataklığa dü
şürmez mi ? İçinden çıkabilirsen çık. Bu kapandan 
kurtulmak için saatlerce dolaştık, durduk. Oraya git 
çirkef, buraya gel bataklık; nihayet İzmitin yanında 
Keltepeye kadar tırmandık. Fakat buradan öteye bir 
yol bulmak yene mümkün değildi. Muzaffer beyin 
elindeki 200,000 mikyaslı yalama haritalar üstünde 
tırnaklarımızı, boş yere gezdirip duruyorduk, İzmitin 
ilerisinde bizimkilerden bir çeteye rastladık, fakat on
lar da oraların yabancısı imiş ; yol bulmaktan ümidi
mizi kesecek bir hale gelmiştik. Birden bire yanıba-

[1] A lbay Mnzafferin hatıralarından.
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şımızda bir çmgrak sesi duyduk. Kafamızı çevirince 
bir de ne bakalım: Küçücük bir keçi. (Gözlerile işini 
bitirip yere oturan Halilin hareketlerini takip ettikten 
sonra tekrar Ferruha dönerek) bir keçi. Keçi yavrusuI 
Peşine düşmeğe karar verdik. Nereye giderse gidecek
tik. Hayvan çıngrağmi öttüre öttüre, fundalıklar ara
sından ilerleyor, biz de onu adım adım takip ediyor
duk. Gide gide bir mandıraya vardık. İhtiyar bir ka
dın bize ayran, yoğurtlu çorba ikram etti. Artık kur
tulmuştuk. Çiinki mandıranın bulunduğu mıntıka,, 
millî kuvvetlerin idaresi altında idi.

FERRUH — Bu keçi, memlekete Ali Riza paşa 
kabinesinden daha fazla hizmet etmiş.

MURAT — (Gülerek) Doğrusu. (Merdivenden ine- 
rek ellerinin tozunu silen Salâhattine) Bitti mi ?

SALÂH ATTİN  —  ( Telefon makinesine yaklaşır, 
diz çöker, konuşmağa başlar.) A llo... Ha... Tamam... 
Sesi iyi duyuyor musun? Allo... Yok bir şey... Tec
rübe... Demin, yakında bir infilâk oldu. Teli kopar
dı... Şimdilik bir şey yok. Düşman yaklaşıyor. Ey
vallah. Kapatıyorum. (Kapatır ve ayağa kalkar.) ta
mam.

MURAT —  Ses iyi geliyor mu ?

SALÂH ATTÎN — Bir az bozuk ve karışık. Fa
kat lâkırdı anlaşılıyor. Buna da şükür. Ormanın için
de telleri gizlemek için neler çektiğimizi biliyorsun.

FERRUH  — (Yanındaki defteri ve kalemi eline
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alarak Salâhattine ve Murada sorar.) Bugün ayın ka- 
çı ?

SAlvÂHATTİN — Farkında değilim.

FERRU H  — (Murada bakarak) Bugün ayın kaçı 
yahu ?

M U RAT — (Elleri arkasında, zihni dolu, ağır 
ağır dolaşırken birden bire durur,) Ben de farkında 
değilim. Ayın kaçı olduğunu hiç merak etmiyorum. 
Sekizi veya on beşi olmuş, ne çıkar? Pazar veya sa
lı, bana ne ? Hangi senede olduğumuzu bile düşün
müyorum.

FE RRU H  — Amma da yaptın ha...

M URAT — Bana sorarsan sene ikideyiz.
SALÂH ATTİN — Ne demek o ?
M URAT — Şu demek : İstiklâl harbi başlayalı 

iki sene oldu. Bence millî tarihimizin senesi budur. 
Yeni Türkiye, benim kafamda, (O) nun Samsuna 
ayak bastığı tarihten başlar.

FERRUH  — Pek alâ. Ben de öyle yazıyorum. 
( Yazar ve yüksek sesle okur) Sene 2, ay ve gün 
meçhul.

M URAT — Yine mi hatıralar?
FERRUH  — İki aydır bir şey yazmamışım. Ba

na sorarsan tarih, bu notlardır. Uç yüz sene sonra 
İstiklâl harbinin içini merak eden bir nesil, bizim



ne yaman şerait içinne bu mahzende bulunduğumuzu 
bilmezse davayı iyice kavra}'-amaz.

M URAT — Uç yüz değil, hatta üç sene sonra.
SALÂH  ATTIN  — (Köşede bucakta, kopuk teller 

bularak telefon sandığının arkasına doldurduktan 
sonra kalkar.) A ... Biz, muhabere memurları, harbi 
umumide ne tel sıkıntıları çektik. îzmirde Eyüp Sab
rı firmalı bir ticarethane bizden bir kablo galvanizli 
tel için bin lira aldı. Harbi umumiden kalma tecrü~ 
be... Bu seferde ben yine karargâhla burası arasında 
muhabereyi çlplak tellerle temin ettim. Nasıl olur mu 
diyeceksiniz ? (Murada yaklaşarak) Keçi boynuzu 
yok mu, keçi boynuzu?... Hani şu çocukluğumuzda 
yediğimiz keçi boynuzu değil ha.:. Basbayağı keçinin 
boynuzu. İşte onları ormandaki ağaçlara mıhladım, 
çektiğim teller için mücerrit yerinde kullandım.

FERRUH — (Gülerek.) Sahi, bu keçilerin hiz
meti tarihe geçecekI Ne faydalı hayvanlar. Kendileri 
yolunu kaybeden askerlere klavuzluk ediyor, boynuzla
rı da muhabereyi temin ediyor. (Defterine not ettik
ten sonra) İşte yarınki nesiller, bu toprakları ne şe
rait içinde müdafaa ettiğimizi...

(Mahzenin kapısı şiddetle vurulur. Öde
mişti Halil yerinden fırlar, ayağa kalkar, 
mahzenin taş merdivenine doğru yürür; 
Murat da o tarafa doğru iki adım atar.)

M URAT —  (Mahzenin merdivenlerini çıkmağa 
başlayan Halile) Açma, evvelâ «Kim o ?» diye seslen.
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H A L İL  —  (Durur ve seslenir.) Kim o?
SES — Aç. Benim. Alay kumandanı.

(Ferruh da ayağa kalkar.)

M U R^T — Aç.

(Halil taş merdivende kaybolur. Bir kol 
demiri gürültüsü duyulur. Alay kuman
danı bir rüzgâr gibi içeriye girer. Üstün
de sade bir kaput, bir dürbün ve bir rü- 
velver vardır. Elinde bir değnek.)

İKİNCİ SAHNE 

Murat — Ferruh — Salâhattin — Hal uf 
Alay kumandanı

ALAY KUMANDANI —  (Belâm duran dört ki
şinin yüzüne ayrı ayrı baktıktan sonra Halile) Ş abart 
bombaları getirdi mi ?

(Son derece süratli mükâleme :)

H A LİL —  Evet beyim. 
A L A Y  KUMANDANI — (Ferruha) Bir kaç gün

lük yiyeceğiniz var mı ? 
FERRU H  — Evet beyim. 
ALAY KUMANDANI —  (Murada) Kuvvei ma- 

neviyeniz mükemmel mi ?
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MURAT — Mükemmel.
AL,AY KUMANDANI — ( Pencerelere bakarak) 

İyi. Dışarıdan burada insanlar olduğu hiç belli değil. 
Bir kilise enkazının altında gizlendiğinizi düşman ko
lay kolay anlamıyacak. Fakat çok dikkat lâzım. Emir
lerimi tekrar ediyorum. Dinleyiniz. Kaza hemen ta- 
mamile boşalmış gibidir. Kuvvetlerimizin hepsi çekil
di. İçerde bizden bir kaç kişi kaldı. Şaban, babası, 
anası ve kız kardeşi. Ahmedin ailesi. Bunlar düşmana 
klavuzluk edçr gibi yapacaklar. Bir kaç köprünün, 
ufak tefek depoların yerini gösterecekler. Bir kısım 
ahali de kaldı. Onlar tabiî sizin burada olduğunuzu 
bilmiyor. İrtibat memurunuz Şabandır. Düşmanın ha
reketlerini size haber verecek. Siz de telefonla ka
rargâha bildireceksiniz. Tahminime göre burada kal- 
miyacaklar. Çünkü biz on kilometre kadar çekileceğiz. 
Burada yeni bir menzil teşkil edecekleri muhakkak 
gibidir. Daha büj'ük vazifeniz o zaman başlayacak. 
Ben size telefonla emir veririm. Şimdilik allaha ıs
marladık. Vazifeniz çok ehemmiyetlidir. Bütün bir
Garp cephesinin taliini bizim lehimize çevirmek sizin 
elinizdedir.

M URAT — (Enerjik) Emin olabilirsiniz.
KUMANDAN —  Eminim. Fakat evvelâ çok dik

kat lâzım. Yakalanırsınız derhal kurşuna dizilirsiniz. 
Dikkat! İşin ikinci safhasında da çok cesaret lâzım. 
(Acele ederek) Allaha ısmarladık. Ben çalılıklar ara
sından timsah gibi sürünerek, düşmana görünmeden 
uzaklaşacağım. Allaha ısmarladık.
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M U RAT —  FE RRU H  —  SAL,ÂHATTİN —  
Devletle, güle güle.

KUM ANDAN — (Merdiven başından tekrar geri 
dönerek) Dikkat !

M URAT — Emin olunuz.
KUMANDAN —  Ve cesaret.
M U RAT — Emin olunuz.

(Alay kumandam çıkar, Halil arkann~ 
dan kol demirini vurur.)

ÜÇÜNCÜ SAHNE 

Murat — Fer ruh — Salâha İtin — Halil

FERRUH — (Tekrar ot minderine oturur, eline 
defterini kalemini alır; yazmağa başlarken birdenbire 
defteri de kalemi de fırlatarak, sinirli, ayağa kalkar.) 
Nafile gayret.

M URAT —  Ne oldu?
FERRUH  — Burada not almanın, hatıra yazma

nın hiç faydası yok.
M U RAT — N için?
FE RR U H  —  (Omuzlarını silkerek) Yok işte.
M URAT — Sebep ?

FERRUH —  ( Murada yaklaşarak, boğuk bir ses
le) Galiba biz buradan sağ çıkmayacağız.

-  47 -



M U RAT —  (Metin) Olabilir. Bu fikir sana ne
reden geldi?

FERRU H  —  Alay kumandanı: «Dikkat.» Derken 
içime doğdu. (Sağ elinin işaret parmağım havaya di
kerek) D ik -k at! Bu ne demektir? (Parmağını pencere 
tarafına uzatarak) Düşman karşı yamaçları iniyor. Bir 
az sonra burada, belki de şu pencerenin dibinde ola
cak. Dik - kat! Fenerleri, mumları söndürünüz, iy i 
amma düşman düşmanın karanlıkta posu kurduğunu 
bilmez mi? Dik - kat! Faydası ne? Belki on dakika 
sonra bu kapıyı kıracak, içeriye dalacak, elinde tuttu
ğu kesik Türk kafalarının saçlarını birer meşale gibi 
tutuşturarak bu karanlığı dağıtacak, bizi yakalayacak 
ve alay kumandanının dediği gibi, derhal kurşuna 
dizileceğiz.

M URAT — (Kaşları çatılmış) Olabilir.
FERRU H  —  Değil mi ya... O halde bu hatıra

ları kime yazıyorum?
MURAT —  (Öfkeli) Yazma.
FERRUH — Yazmıyacağim. (Arkasını dönüp■ 

giden Muradın peşinden yürüyerek omuzuna dokunur). 
Korkuyorum sanma.

MURAT — (Yarım dönerek) Öyle ise böyle ko
nuşma, Ferruh.

FERRUH  — Bana adımı söyleme.
MURAT —  (Tam dönerek) Niçin?
FERRUH  — Çünkİ beni böyle konuşturan eski?
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benliğimdir: Ferruhtur. (Düşünerek) İnsan harbe gir
diği zaman yanlız elbise değiştirdiğini zannediyor. 
Halbuki... (Muradın Tcaputunu yakasından tutarak) 
Bu kaputun kendine göre bir gayesi, verilmiş karar
ları, teşekkül etmiş bir iradesi, kendine göre bir şah- 
siy eti var. Seiıin ruhunun mesameıl erinden geçerek 
içine doluyor. (Ellerini arkasına koyarak Muradın 
yüzüne bir müddet baktıktan sonra) En çok bana ait 
olduğunu zannettiğim şey nedir? SöyJe bakayım.

M U RAT — Nedir?

FERRUH  — En çok bana ait olduğunu zannet
tiğim şey, benim benliğimdir. Benim içimde her şey, 
bütün itiyatlarım, bütün isteklerim ve korkularım, her 
şey, bütün huyum değişebilir; fakat ben, ben kalırım, 
değil mi? Ben Ferruhum, değil, mi?

M URAT — Ferruhsıın.
FERRU H  — Değilim. Hatırlatmazsan ben Fer

ruh değilim. Harp içinde giyilmek şartila bu kaput, 
bana ben olduğumu unutturur; sana sen olduğunu 
unutturur; ona o olduğunu unutturur.

MURAT — Belki.
FERRU H  — Bu kaputu yeni giymiş bir adama 

yaptığı işi, mesleğini sor: «Marangozum», yahut 
«Muallimim», yahut «Üsküdar iskelesinde karpuz sa
tarım» diyecektir. Bir sene harp etsin ; bu adama tek
rar yaptığı işi, mesleğini sor: «Marangozum» değil, 
«Marangozdum» der; «Muallimim» değil, «Muallim
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dim» der ; «Üsküdar iskelesinde karpuz satarım» değil, 
Üsküdar iskelesinde karpuz satardım» der.

M URAT — Tabiî, çünki aradan zaman geçmiştir.
FE RRU H  — Hayır. Sulh zamanında bir maran

goz bir sene işsiz kalsa, ona sanatını sorarsan yene 
sana «Marangozum» diyecektir. Bahse girerim ki 
harpte insanın sevdiği renkler bile değişiyor.

M URAT — Belki... (Düşünür) Öyle galiba... 
Dur bakayım?... (Gözlerini kapar) Evet... Ben eskiden 
lâciverdi severdim.

FERRUH  -  Şimdi?

- M URAT —  (Arar) Şimdi... Şimdi... Garip şey... 
Ne bileyim ?... Galiba kül rengini seviyorum.

FERRUH — Gördün mü ya... Harpte bizi eski 
şahsiyetimize bağliyan bir adımız kalmıştır. Fakat o 
eski, benlik, içimizin ta dibinde, yüzü koyun, horul- 
tusuz yatar. Onu uyandırmazsan bize kendini hatırlat
maz bile.

M URAT — Sahi... (Düşünür) Evet... (Sayıklar 
gibi) Ben... İstanbuldan çıkarken... Bir kız seviyor
dum ; anamı seviyordum; ikinci üçüncü derecede bir 
şeyler, bir çok şeyler daha seviyordum.

FERRU H  — (Son heceyi kuvvetle söyleyerek) Se
viyor- DUN.

M U RAT — Fakat hatırladıkça tekrar sevmeğe 
başlıyorum.
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FE RRU H  —  Çünki eski Murat uyanıyor, «fert» 
uyanıyor. (Ona doğru bir adîm ataralc) harpte barut 
kokusu, kan kokusu, gübre, toprak, siper kokusu, 
daha doğrusu muharebe kokusu, ameliyat edilecek 
hastaları uyutmak için kullandıkları lokman ruhu gibi, 
kloroform gibi eski ferdî şahsiyetimizi bayıltıyor. Ar
tık onun üstünde ölüm bile neşterini gezdİrebilir. 
Ölüm ki, harp zamanında, her an, kirpiğimizin ucun
dan, koltuğumuzun altından, bacaklarımızın arasından 
(Salâhattini göstererek) dirseğimizin yanından ge
çiyor ; fakat sulh zamanında bize yanliz hastalık veya 
kaza halinde gelir. Harp zamanında ise yaşamak bir 
kazadır, kazara yaşıyoruz, değil mi?

M URAT — Öyle gibi.
FE R R U H  — Harpte ölüme karşı hissimizi iptal 

eden şey, halin, hafızamızı ve muhayyelemizi sersem
leten, birdenbire, dosdoğru ve dimdik tesirlerile ma
zinin de, istikbalin de şuurumuzda belirmesine mey
dan vermemesidir; bizi aksiyon halinde ve tehlikele
rin tam ortasında, eski benliğimin isteklerini ve iştah
larını uyutan bir faaliyetin narkozu içine sokmasıdır.

S ALÂ HATTIN —  (Ferruha yaklaşarak) Güzel 
amma kardeşim, nereden aklına geldi şimdi bunlar?... 
Kendini halâ Darülfünunda müderris muavini mi sa
nıyorsun ?

FERRU H  —  (Bu suali Murat sormuş gibi, Sa- 
lâhattine değil, ona cevap vererek) Evet, adımı söyle
me, eski benliğimi uyandırıyorsun. Burada hâtira
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yazmanın manası olmadığını söyledim; «Niçin ?» de
din, ısrar ettin, cevap verdim. İki gün evvelki inti
halarımı kaydederken iki sene evvelki hatıralarım da 
kımıldıyor. Hem bu ot mindere uzanmak da fena. 
Orada, şimdiki ben bir az uyuşur gibi olsam, eski 
benliğim uyanıyor.

SALÂH ATTİN  — (Ot mindere uzanarak) Ben 
pek alâ yatarım.

FERRUH  — (Murada) Sonra bilir misin ? Harp, 
sana tek bir yüzünün görünüşile de kabul ettirir ki, 
harbeden adamın varlığında her şeyin, veya hemen 
hemen her şeyin izafiyeti kaybolur. İnce farklardan 
eser kalmıyor. Mutlak bir âlem içindesin- Bu küçü
cük farklar sulh zamanına ait birer lüksdür. Harpte 
iki uçtan başka bir şey yok : Ya varlık, en taşgın 
meddi içinde hayat, Yahut ölüm...

(Dışarıda, yakınlarda üst üste silâhlar 
atılmağa başlar.)

MURAT — (Tahta merdivenden çıkarak, çuvalın 
bir ucunu kaldırır ve dışarıya bakar.) Düşman şehre 
girdi... Havaya silâh sıkıyorlar galiba...

FERRUH  —  Havaya olduğu ne malûm ? Biraz 
kenarda dur.

M U RAT — (Halile) Dürbünü ver.
H A LİL  — (Bir gaz sandığının içinden dürbünü 

çıkararak Murada verir.) Buyur.
M U RAT —  (Dürbünle dışarıya bakar.) Tamam.
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Işıkları söndürünüz. Yalnız bir fener kalsın. Onun da 
pencerelere arkasını çeviriniz.

(Halil onun dediğini yaparken Murat 
çuvalı iyice kapatarak pencereden iner. 
Silâh sesleri devam etmektedir.)

SALÂH ATTİN  — (Fırlayarak ayağa kalkar.) Ne 
oluyor, ne var ?

FERRUH — Geldiler mi ?
M URAT — Geldiler. İlk önce süvari kolu girdi 

galiba... Hükümet konağının önünde atlar gördüm.
SALÂH ATTİN  —  Telefon edeyim mi ?
M URAT — Hayır, emin değilim, (ödemişliye) 

Halil. Sen dışarıyı gözetle.

(Halil merdivenden çıkarak çuvalın bir 
ucunu kaldırır ve dışarıya bakar.)

FERRU H  —  ( Yanan feneri göstererek) Bunu da 
söndürelim mi ?

H ALİL — Söndürün, biri geliyor.
(Salâhuttin hemen söndürür.)

MURAT —  (Alçak sesle) Yerlere uzanınız. Hafif 
nefes alınız. (Merdivenin başına giderek) Halil, çuva
lı iyice ört, aşağı in, yere yat.

(Halil onun dediğini yapar. Murat da 
yere uzanır. Devamlı bir sükût. Cam tek
rar vurulur. Sükût.)



DIŞARDAN BÎR SES — Benim Şaban. Sesi 
duyuyor musunuz?

MURAT — Evet.
ŞABAN — Geldiler.
M URAT —  Biliyoruz.
ŞABAN — Bir süvari kolu. Arkadan bir tabur. 

Hükümet konağını, tapuyu, mahkemeyi işgal ettiler. 
Ahaliye dokunmadılar daha. Ağabeyim onlara klavuz- 
luk etmeğe hükümet konağına gitti. Şimdilik bu ka
dar. Gidiyorum.

MURAT —  Pek alâ. (Halİle) Mumları yak.
(Halil mumları yalcarTcen:)

M U RAT —  (Salâhattine) telefon başına. Söyle
diklerimi aynen tekrarla.

SALÂH ATTİN — Peki. (Telefonu açar.) Allo... 
Evet... (Murada baTcar.)

MURAT —  Geldiler.
SALÂHATTİN — (Telefonda) Geldiler.
MURAT —  İlk önce bir süvari kolu.
SALÂHATTİN — (Telefonda) İlk önce bir sü

vari kolu.
M URAT — Sonra bir tabur.
SALÂH ATTİN  —  (Telefonda) Sonra bir tabur.
M U RAT — Hükümet konağını, tapuyu, mahke

meyi işgal ettiler.
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SALÂH ATTİN —  (Telefonda) Hükümet konağı
nı, tapuyu, mahkemeyi işgal ettiler.

M URAT — Ahaliye henüz dokunmamışlar.
SALÂH ATTİN — (Telefonda) Ahaliye henüz do

kunmamışlar.
M URAT — İbrahim onlara klavuzluk etmek için 

hükümet konağına gitmiş.
SALÂH ATTİN — (Telefonda) İbrahim onlara 

klavuzluk etmek için hükümet konağına gitmiş.
MURAT — Şimdilik bu kadar.
SALÂH ATTİN  —  (Telefonda) Şimdilik bu kadar.
M URAT 1— Bir emirleri var mı?
SALÂH ATTİN  —  (Telefonda) 3 ir emriniz . var 

mı? Evet... (Murada bakarak) Tabur duruyor mtı? 
Gidiyor mu? Onu soruyorlar.

M U RAT Bir az sonra bildiririz.
SALÂH ATTİN —  (Telefonda) Bir az sonra bil

diririz. (Telefonu kapar.)

FE R R U H  —  (Dişanya kulak vererek) Artık si
lâh Sesleri temamile kesildi.

SALÂH ATTİN  — (Ayağa kalkarak) Temamile.
EERRU H  — Çocuklar benim karnım acıktı.
SA LÂ H ATTİN  — Benim de.
FERRUH  —  (Murada yaklaşarak) Korkmadığı

mızın en büyük delili.
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MURAT — H alil! Sofrayı kur.
/

FERRUH  — Havagazmda bir biftek pişir, sof
raya işlemeli keten örtüyü de ört; Çiçekleri, kristal 
takımları koy ; misafir için yer ayır; iki şişe şam
panya aç; gramofonu kur.

SALÂH ATTİN  — (Gaz sandığım ortaya getirerek)
Şu sofra. ( Üstüne bir çuval yayarak) Şu işlemeli ke
ten örtü, (sandığın üstüne birer kırık çanak koyarak) 
Bunlar kristal takımlar... (Kafası kopmuş bir testi 
getirerek sandığın yânına koyar.) Bu şampanya... (Bir 
çuvalın içinden çıkardığı sucukları sofraya doğru ge
tiren Ealili göstererek) Biftek de geliyor. (Telefon ça
lar. Salâhattin telefonu açarak) A llo... Henüz bir şey 
yok*. Olunca biz sizi ararız. (Telefonu kapar ve aleti 
göstererek) bu da gramofon.

(Halil sofraya ekmek koyar.)

MURAT — Ne istiyorlar?
SALÂH ATTİN  —  «Ne haber?» diyorlar.

(Gaz sandığının etrafına dizilirler ve ye
meğe başlarlar.)

SALÂH ATTÎN  — Şu telefon icad edilmemiş ol
saydı, bu harp onu da bize icad ettirirdi. Neleri yok
tan var ettik.

FE R R U H  — Olur şey değil. (Murada) Sen M. 
Şeykiyi tanırsın, değil mi? Erkânıharp-

M U RAT — Tanımaz mıyım ?
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FERRU H  — Geçen gün, karargâhta o bana an
lattı: [l] Bunların kolordusu, Sakaryanın şimalinde hare
kât yapıyormuş. Tabur karargâhı kolordu karargâhına 
iltihak eder. Bir aralık fırkaların bir geçit hareketi 
yapmaları ihtimali olduğu için Sakaryanın bir noktası 
üzerine köprü kurmak lâzım gelmiş Düşün bir kere: 
Henüz elde köprücü takımları yok, fırkalarıu istihkâm 
bölüklerini de oraya çekmek istemiyorlarmış. Köprü 
ne ile, nasıl yapılır? O vakit binbaşı, kolordu kuman
danına : «Ben bu köprüyü iki çavuşla yaptırırım.» 
Demez mi ? Bizim M. Şevki şaşırıp kalmış. Diyor k i : 
«Mustafa bey kolordu kumandanının yanından ayrıl
dığı zaman ben hâlâ kendimi hayretten alamamıştım- 
Bu iş iki çavuşla nasıl başarılır?» Yarım saat sonra 
binbaşı, o, ve yedeklerindeki mekkâre ile dört kişi, 
Sakaryaya doğru yola çıkarlar, ikindi vakti nehrin 
kenarına gelirler. Şevki düşmanın gaz dökerek yaktığı 
«ski köprünün 'enkazı önünde hazin hazin bakınırken, 
binbaşı çavuşlara emir verir. Şevki diyorki : «Bu iş 
bana hâlâ masal gibi geliyordu.» Ertesi gün çavuşlar
dan birinin getirdiği köylülerle köprü yeri bir pana
yır manzarası alır. Çavuş nekre bir adammış. Köy 
delikanlılarını keyifli çalıştırmak için tuhaflıklar ya
parak gülmekten katıltıyormuş. Yaş kavakları devir
mişler, İhtiyar dülgerler ayak keserlerile bunları dört 
köşe kiriş haline koymağa başlamışlar. Arkasından 
o çavuş mahut mekkâre üstünde taşınan yedek aletler 
arasından zincir şeklinde portatif bir testere çıkarır, 
yan beline kadar soyunur, binbaşının tarifi üzerine,

[ l ]  Erkânıharp M . Şevkinin hatıralarından. «Savaş Hikâyeleri»
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311 hizasına kadar batan köprü ayaklarının üst yüzle
rini kesmeğe başlar. Hava kararınca, meşalelerin ay
dınlığında da sabaha kadar çalışırlar. Krtesi gün öğle 
üzeri eski köprü ayakları eklenmiş, üzerleri döşenmiş, 
yep yeni bir halde ortaya çıkmaz m i? Binbaşı hemen 
bu köprünün üzerinden fırkaları geçirmeğe müsait, 
hazır bir vaziyette olduğunu bildiren raporunu dayar. 
Düşün bir kere, düşün : İki günde mühendissiz, alet
siz; kalfasız, köprücü takımlarından ve istihkâm bölük
lerinden hiç bir vardım görmeden, yüz metro uzunlu
ğunda koskoca bir köprü meydana getirmek. İki 
günde!

M URAT -  Harika!
FERRUH  — Hiç bir harpte millet, ordu ile bu 

kadar iç içe, yan yana çalışmamıştır. Millî vasfı bu 
harpten başka dünyanın hangi mücadelesine lâyıktır?

SALÂH ATTİN  —  .(Sıçrıyarak) Ah... Billahi.. 
Millî mücadelenin ilk günlerinde ben cenupta idim, 
İskenderon yakınında kurtludağ mevkii vardır. Köy
lüler orada büyük harpten kalma, çoğu gemilerden 
çıkarılmış, bir kaç eski topla bir kaç mermi keşfet
mişler. Millî kuvvetlere derhal haber gönderirler: 
Bunları bizim tarafa alalım diye. Alalım ama ne ile ? 
Hangi vasıta ile ? Sonra bizim kumandan da her za
man anlatır ya, bu eski toplar senelerce dura dura 
beton haline gelmiştir. Yerlerinden kımıldatılsa bile 
işgal altındaki yerlerde bunları kağnı arabalarına yük
leterek getirmek çok tehlikeli. Millî kuvvetlere en
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küçük yardımda bulunanlar, yakalanırlarsa müthiş iş
kencelere uğrayorlar : Düşünün. En küçük bahanelerle 
köyler ateşe veriliyor. Fakat köylülerin İsrarına ve 
cesaretine bakın, o kadar yalvaı-dılar ki, bizim ku
mandan, evvelâ mermilerin, sonra topların getirilmesine 
razı oldu. (Salâhattin ayağa kalkacak gibi doğrulur) 
Azizim, köylüler nihayet dediklerini yapmadılar mı?
O koça topları arabalara nasıl yüklediklerine, düşma
na göstermeden bizim tarafa nasıl geçirdiklerine sen 
gel de şaşma. îlkin mermileri taşıdılar. Sonra topları 
parça parça dağ yollarından, geceleri yürüyerek, gün
düzleri çalılıklar arasına gizlenerek bin zahmetle ge
tirdiler. Bu mermiler çok işe yaradı. Aramızda çar
pışmalar sıklaşdıktan sonra düşman trenlere zırh ge
çirmişti. Adana ile Osmaniye arasında yalnız zırhlı 
trenler işliyordu. Halkın zekâsı bunun da kolayını 
buldu. Büyük top mermilerini rayların altına gömü
yor, belli olmasın diye üstüne demirden iğneli tapayı 
koyuyorlardı. Tren geçerken tazyik yapar ya. Bu taz
yikle kapsül patlıyor ve tren havaya uçuyor. (Murada) 
Ne buyurulur?

M URAT -  Harika!

FE R R U H  —  ( Kulak vererek) Bir ayak sesi du
yuyor musunuz ?

SALÂH ATTİN  —  Evet.
FE RR U H  —  Hem bir kaç kişinin ayak sesi.

(Hep biraen fırlıyarak ayağa kalkarlar.)
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M URAT — Işıkları söndürünüz.
(Hep birden mumlan üflerler.)

MURAT — (Daha alçalc sesle) H a lil! Sofranın 
üstüne bir çuval at. Yere yatınız 1

[Sahne TcaranlikUr. Camın önünde mahmuz şı- 
kırtilari, bir Icaç kişinin ayak sesleri duyulur. 
Dışarıda Tealin bir sex : «Burası da bir kilise 
enkazıdır. Evvelce yıkılmış.» Pencerelerin cam
larında dışarıdan tutulan bir elektrik fenerinin 
aydınlığı gezinir. Biraz sonra mahzenin kapl
ama tekmelerle vurulur. Ayak sesleri tekrar 
'pencerenin önüne gelirken)

MURAT — (Çok alçak sesle) Merdivene gizlene
lim.

(Dördü de mahzenin taş merdiven boşluğunda 
kaybolurlar. Pencerenin önünde yene fenerin 
ışığı peyda olur. Camlardan biri kırıtır, çuval 
yırtılır ve pencerede bir düşman zabiti başı gö
rünür. Elindeki uzun elektrik fenerinin ışığını 
mahzenin içinde gezdirmeğe boşlar. Evvelâ üs
tüne çuval örtülü gaz sandığı, sonra ot minderi 
görünür. Bizimkilerin bütün eşyaları sahnenin 
dibinde, ocak tarafında ve merdivenin içinde 
olduğu için ışık huzmelerinin dışında kalır. , 
Tahta merdiven de görünmez. Zabit pencerenin 
önünden çekilir. Ayak sesleri uzaklaşır. Bir 
müddet sonra pencerede bir öksürük.)

ŞABANIN SESİ —  Hişt 1 .Buraya bakın. 
MURAT —  (Mahzenin ortasına gelir, bir kibrit 

çakar ve pencereye bakar) Hayrola?
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ŞABAN —  Gittiler. İyi saklandınız. Şüphelenme
diler.

MURAT —  Bir daha gelmezler mi ?
ŞABAN — Hayır. Bir taburları geçti. Burada 

bir bölük var. Bir kaç nöbetçi bırakıp uyuyacaklar 
galiba.

(Ferruh, Salâhattin ve Halil de sahneye gelirler.)

MURAT —  ( Bir mum yakar, taş merdivenin içi
ne götürür, basamağa diker, Şabana) Biraz uzaktan 
bak bakalım. Bu ışık belli oluyor mu?

ŞABAN — {Uzaklaşıp gelerek) Hayır.
M URAT —  Bir taburdan başka bir şey geçme

di mi ?
ŞABAN — Pek bilmiyorum. Karanlık arttı. Kar

şı yamaçlar görünmüyor.
M U RAT — Demin buraya kaç kişi geldi ?
ŞABAN —  Üç. Bir zabit, iki de biz. İbrahim ve 

ben. İbrahim bu zabite kasabayı gezdiriyor.
MURAT — Herif türkçe biliyor mu ?
ŞABAN — Anlıyor, ötekilere tercümanlık eden 

de o.
M URAT —  Pek alâ, başka bir diyeceğin var mı?
ŞABAN — Hayır. Allaha emanet olun.

(Şaban pencerenin önünden uzaklaşır.)

FERRU H  — (Murada) Herifin şüphelenmediği
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ne malûm ? Belki yanma bir kaç kişi almaya gitti ?
M U RAT — (DüşenereJc) Olabilir.

SALÂH ATTİN  — Bana da şüphelendi gibi ge
liyor.

M URAT —  Niçin ?
SALÂH ATTİN —  Yıkık bir kilisenin mahzenin

de bu ot minderin, bu çuvalın ne işi var ? Çürümez 
mi bunlar?

FERRUH  — Sahi bunları kaldırmalıydık.

SALÂH ATTİN — Hem de bu pencerelere bu 
çuvalları şeytanlar mı astı?

FE RRU H  —  Sen astın.
M URAT —  Bana öyle geliyor ki şüphelenmedi.
H ALİL — Aah.
FERRUH  — Şüphelendi.
M URAT — Olabililir.
FERRU H  —  Sen de hep olabilir, diyorsun. Ge

lirlerse ne yapacağız. Teslim olacakmışız, mukavemet 
mi edeceğiz?

MURAT — (Salâhattine) Karargâhı bul.
SALÂHATTİN — (Telefonda) Allo... Karargâhı 

ver. (Bir az durur, Murada) Sen mi konuşacaksın ?

MURAT —  Evet (Telefona gider) Alo... Alay 
kumandanını ver. (Durur) A llo... Kumandan bey?
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Ben : Mnrat. Bir taburları geçti. Nakliyat durdu 
galiba. İyice bilmiyoruz. Efendim?.. Hayır. Peki. 
Hayır. Evet, demin buraya bir zabit geldi, dışardan 
camı kırdı ve içeriye elektrik feneri İle baktı. Tabiî 
bizi göremedi. Fakat uzak bir ihtimalle, ot minder
den falan şüphelenmiş olabilir. Arkadaşlar soruyor : 
Taslim mi, mukavemet mi? Kfendim? Kvet. Emin misi
niz? (Bekliyerek) Evet. Evet, şüphesiz. Daima. 
(Telefonu İcap ar ve ayağa kalkar, düşünür, Halile) 
Bombaları nereye koydun?

H A LİL  — Sandığın içinde.

FERRUH  — Bomba ile mi müdafaa edeceğiz?

M URAT— Hayır. Bizim Buradaki asıl vazifemizi size 
şimdi söyliyeceğim. (Salâhattin ve Halil de yaklaşıklar) 
Düşmanın bu kazayı menzil ittihaz edeceği muhakak.

FERRU H  — Neden muhakkak?
M URAT — Fırka erkânıharbiyesi biliyor, 
FERRUH  — Peki.
M URAAT —  Pek yakında buraya mühimmat de

polarını nakledecekler.
SALÂH  ATTİN — Bana da öyle gelir.
M U RAT —  Bizim ordu on kİlometro geride. Sa

baha karşı taarruza geçecek. Fakat ondan evvel, Baş 
kumandanın emrile fırka Erkânı harbiyesi bir tethiş 
hareketi yapmak istiyor. (Salâhattine) Sen burada ka
lacaksın. (Ferruha) Sen şu tepeye çıkacak ve yüzü
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koyun yatacaksın. Biz Halille bombaları alarak mü
himmat deposunu uçuracağız, kendimiz de beraber.. 
(Halile) Hazır mısın ?

H A LİL —- (Süratle) Hazırım.
M URAT — (Salâhattine) Sen infilakı telefonla 

haber vereceksin.
FERRUH — Tepede ben ne yapacağım?
MURAT 1— Etrafı kollayacaksın ve Salâhattinle- 

beraber tehlikesizce kaçmanın yolunu arayacaksın.
{Uzunca bir sessizlik.)

SALÂHATTİN — (.Müteessir) Sahi mi söylüyor
sun ?

MURAT — Evet.

FERRUH  —  Sizin felâketinizden sonra biz kaç
mağı düşünür müyüz ?

MURAT —  (Birdenbire Ferruhadönerek) Siz va
zifeden değil, buradan kaçacaksınız, ve daha yeni va
zifelere koşacaksınız. Bizim felâketimize gelince. Sen\ 
İstanbuldan kaç arkadaşla çıktın ?

FERRUH  — Üç : Şakir, Akif, Nusret.
MURAT — Şakir ne oldu?
FERRUH — Mangal tepenin eteğinde vuruldu..
M URAT — Öldü mü?
FERRUH  — Saniyede.
M URAT —  Akif?
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FE R R U H  — O daGüzelim dağında ağır yara
landı. Sediyeye koydurduk; yolda giderken.*. (Başım- 
önüne iyer.)

M URAT — Nusretten haberin var mı ?
FERRU H  — Hayır.

M U RAT — O bizin bölükte idi. (Ferruha uzun 
uzun baktıktan sonra) Ben 7 Nusreti ne kadar sever
dim, bilir misin ? On yedi senelik arkadaşımdı. Onun 
bir hatırı için ben iki gözümün oyulmasına, iki ba
cağımın kesilmesine razı olabilirdim. Bir mektepte ve 
bir mahallede senelerçe beraber yaşadık. Tesadüf, 
harpte de bizi bir bölükte bulundurdu. İkinci İnönün- 
de, ikimiz birden, cepheden tekrar karargâha gidip 
gelecektik. Kurşun menzili içinde yürüyorduk. Düş
man ateşi kesmek üzere idi. Etrafımızda seyrek infi
laklar oluyordu* Biran için harbi unutarak ve çocuk
luğumuza ait bazı müşterek hatıraları anarak jmrüyor- 
duk. Nusret birdenbire durdu, ve önümüze çıkan, üç 
tane kır çiçeği gösterdi. İkisi, üç dört adım kadar 
ileride, birisi tek başına gerideydi. Çayırın üstünde, 
bir kızın yeşil esvabının göğsündeki renkli ve şef
faf düğmeler gibi parlıyordu.. Harp meydanında bir 
çiçeğin ne olduğunu bilirsin. İnsanı hemen oradan 
alır, sulh zamanında, evinin cumbasında, annenin 
her gün suladığı fesliğen, karanfil saksılarının başına 
götürür. Patlıyan topları duymazsın. Kulağında evinin 
sesleri vardır. Annen ablana bağırır : «Sabahat, yu
karı sofanın pencerelerini kapa kızım.» (Gözleri biraz
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daldiktan sonra Icendine gelerek) Nusret durdu : «Şu 
çiçeği koparacağım, dedi, kuru yapraklarını anneme 
götürürüm.* Yakında duran tek çiçeğe doğru yürüdü. 
Ben de daha ileride yanyana duran iki çiçeğe doğru 
koştum. Birini anneme, birini Seyhana götürecektim. 
Kopardım. Tam bu anda arkamda bir obüs patladı. 
Geri döndüm ve Nusretin yere yıkıldığını gördüm. 
Onu kaybettiğimi anlamıştım. Gözlerim karararak ya
nma gittim. Yüzünü son defa olarak görmek istiyor
dum. îyildim. Fakat göremedim. (Durur.) Çünkü... 
(Durur) Başı yoktu. Obüs kafasını kopararak götür
müştü. (Durur, derin bir nefes alaraTc) Elinde henüz 
kopardığı çiçek vardı. Onu aldım. Mümkün olursa 
annesine ben götürecektim. (Cebinden cüzdanını çıka
rır ve Ferruha iki zarf uzatır.) Bu, onunki: Anne
sine gidecek. Bu da benim ki : Anneme ve Seyhana 
gidecek. Sana emanet ediyorum. Mümkün olursa üçü
nü de götürürsün. (Ferruh alır) Üstleri yazılıdır.

(üzün bir sessizlik.)

MUR \T — Ben Nusreti orada bırakarak tek ba
şıma karargâha doğru giderken yaşamaktan utanıyor
dum. Yemen isyanlanndanberi, Tarabulustanberi, 
Balkanlardanberi, harbi umumidenberi, böyle kaç 
milyon Türk çocuğu, en sıcak ve masum emellerinin 
ortasında j birdenbire can verdiler. Benim onlardan 
fazla yaşamağa hakkım olduğunu iddia edebilir miyim ? 
Midem Onlarınkinden beş misli daha mı büyük ? 
Barsaklanm beş yüz metre daha mi uzun? Cesaretim
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ve insanlığım daha mı az ? Onların krvuşulacak sev
gileri, yüreklerini şişiren hasretleri yokmuydu? Aba
ları onları yetiştirmek için yarım saat uykusuz kal
madı mı? Ne farkımız var?

(Uzun bir sessizlik.)

SALÂH ATTİN  — Bombaları nasıl atacaksınız ? 
Cephaneliğin etrafında nöbetçi olmaz mı?

MURAT — Bir değil bir kaç tane. Fakat biz bir 
tanesini kurşunla devireceğiz ve o noktadan süratle 
hareket edeceğiz. Düşman, menzillerde cephaneleri 
hep açığa yerleştiriyor. Brazi müsait olursa iş daha 
kolaylaşır. Her halde muvaffak olacağız.

(Telefon çalar, Murat koşar, aleti kulağına ko
yar, dinler, «Peki» der ve kapatır.)

SALÂH ATTİN  — Ne diyorlar?
MURAT — (Pencerelere doğru baktıktan sonra) 

Düşmanın iki taburu ve bir alayı Şarka doğru hare
ket etmiş. Mekkâre kolları buraya doğru geliyorlar- 
mış- Alay kumandanı «Hazır olunuz» diyor. (Halile) 
Bombaları çıkar, sandığın üstüne koy. (Belindeki ta
bancayı çıkarır, muayene eder sonra kılıfına koyar, 
Halile) Sen tüfeğini burada bırakacaksın, tabancanı 
alacaksın.

H ALİL — (Arka cebine elini götürerek) Yanımda.

M URAT —  Dolu mu?.
H ALİL —  Evel allah.

{Pencerenin camı şiddetle vurulur.)
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ŞABANIN SESİ — Açınız, çabuk kapıyı açınız. 
MURAT — {HaliU) Aç.

(Halil kapıyt açmağa gider.)

DÖRDÜNCÜ SAHNE 

Evvelkiler — Şaban

ŞABAN — (Ayaklarında bir potur, üstünde yırtık 
bir mintan, bir caket, kırk yaşlarında, yüzü güneşten 
kavrulmuş fakat iri yapı, sağlam gövde. İçeriye telâşla 
girer.) Yakaladılar. İbrahimİ, anamı, kız kardeşimi, 
Ahmetgilleri, hepsini... Ben buraya kaçtım.

MURAT — (Halile) Kol demirini vur. (Şabana) 
Nasıl yakaladılar?

ŞABAN — (Nefes nefese) Şimdi... Şim di... Ben 
yukarıda çeşmenin ardında idim. İniyordum, gördüm. 
Arkalarına dipçikle vurarak götürüyorlardı.

FE RRU H  — (MüteJıeyyiç) Ben şüphelendiler de
medim mi ?

ŞABAN — Yoh... Birisi habar itti,. Fitlediler.
M URAT — Kim fitledi?
ŞABAN —  Bilmem; uzun Aliden şüphem var. 

Hepsini yakaladılar. Sağ bırakmazlar gayrik.
MURAS —  Mekkâre kollarının geldiği doğru mu?
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ŞABAN — Evet. Ne bilyon? Hinci geldi. Dere 
kenarına cephane yığyorlar.

M URAT — Dere kenarına mı? Jandarma kara
kolunun arkasına...

ŞABAN — Evet.
M URAT —  İyi.
FERRUH —  Niçin iyi?
M U RAT — Erazi çok müsait. Hava karanlık. 

Hiç belli etmeden oraya kadar varabiliriz. (Pencere
lerden hafif bir aydınlık görünür, Murat dürbünü 
alarak merdivene çıkar, dişarıya bakarf)

M URAT —  Garip şey.
FERRUH , SALÂH ATTİN  -  Ne var?
M U RAT — Bizimkileri ağaçlara bağlıyorlar (sa

yarak) bir, iki, üç, dört. Dört askerin ellerinde me
şaleler var.

FE RRU H  — Niçin bağlıyorlar?
ŞABAN — (Kollarını bırakarak, ümitsiz) Kurşu

na dizecekler.
M U RAT —  (Dişarıya baktıktan sonra) Bunun 

için ağaca bağlamaya ne lüzum var ? Uç kişiyi birer 
ağaca banlıyorlar.

SALÂH ATTİN —  Garip şey.
FERRUH  — Bu tarafa doğru gelen var mı?
M URAT —  (Hep dişarıya bakarak) Hayır. Fakat...
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Dur bakayım..* (Acele yere iner, tahta merdiveni ote
lci 'pencereye dayar, çuvalı iyice açarak bakar, bağvrir.) 
Felâketi Felâketi (Merdivenden hızla iner.) HalilI 
Bombaları al I Haydi çıkıyoruz i (Ferruha) Sen yapa
cağın işi biliyorsun: Tepeye 1 (Salâhattine) Sen de 
biliyorsun : Burada kalacaksın I (Şabana) Sen benimle 
beraber gel. (Acele ve şiddetli) Haydi çocuklar. Artık 
bir dakika durulamaz.

FERRU H  — Ne var, felâket nedir?
MURAT — Şimdi görürsün. Bizimkilerin üstüne 

gaz boşaltıyorlar. Ateşe verecekler.
(Hepsi birden taş kesilir. Ağır ağır pencerelere 
başlarım çevirirler. Kısa bir sessizlik. Pencere
lerde kıp kırmızı bol bir aydınlık peyda olur. 
Uzaktan kadın erkek biribirine karışık keskin, 
kulak yırtıcı, uzun fasılasız haykırışlar gelmeye 
başlar.)

M U RAT — (Taş merdivene doğru atılarak) Hay
di. Haydi, çocuklarl Yakıyorlar, bizimkileri, yakıyorlar.

(Halil iki elinde bombalarla, Ferruh ve Şaban 
arkadan yürürler. Salâhattin telefon başına ko
şar. Pencerelerin kızıl aydınlığı artarken, dışa
rıdan gelen canhıraş çığlıklar arasında perde 
iner.)
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ÜÇNNCÜ PERDE

Dekor birinci perdenin aynıdır. Yalnız, 
çifte kanatlı orta kapının topuzları üs
tüne kırmızı bir kordelâ bağlanmıştır. 
Pencereler ardına kadar açıktır. Sokak
ta maytaplar yakılır, fişenkler atılır, se
vinen ve coşan bir halkın kahkahaları, 
haykırışları, zafer şarkıları yükselir ve 
uzakta bir gramofon marş çalar.

Perde açıldığı zaman, Seyhan, yerde 
duran renkli kâğıt fenerleri bir ipe 
bağlarken, dizleri üstünde biraz doğnıl- 
muştur, yanı başında Halime hanıma 
bir şey anlatan Ferruhu bütün dikkatile 
dinler.

Halime hamım yine kanapede oturur, 
dizleri, üstünde, yine bir yün yumağı ve 
elinde bir örgü vardır. Ferruh, sivil el
bise ile onun karşısında ve ayaktadır. 
Cebinden bir zarf çıkarınca Seyhan da 
ayağa kalkar.
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BİRİNCİ SAH N E

Halim e hanım —  Ferruh —  Seyhan

FERRU H  — «Bu çiçekler de anneme ve Seyha
na gidecek, sana emanet ediyorum, mümkün olursa 
götürürsün.» dedi. (Zarfı almak için acele eden Hali
me hanıma ve Seyhana ayrı ayrı bakarak) Bir az 
müsaade ediniz... Ben şaşırmıştım. Birdenbire cam 
vuruldu. Şaban dışarıdan : «Açınız. Açınız» dive ba
ğırıyordu, nefes nefese içeri girdi : «Bizimkileri yaka
ladılar» dedi. Sonra dere kenarına jandarma karako
lunun arkasına cephane yığdıklarını söyledi. Pencere
lerde hafif bir aydınlık peyda olmuştu. Murat dürbü
nü alarak tahta merdivene çıktı, dışarıya baktı. «Bi
zimkileri ağaçlara bağlıyorlar, dört askerin ellerinde 
meşale var.» dedi. Sonra merdivenden inerek bağırdı:

1 «Haydi, çıkıyoruz» . Muradın o halini hiç unutmıya- 
cağım. Yüzü kıp kırmızıydı. Gözleri, sanki, içi ateş 
dolu bir kazana açılmış iki delikten farksız, kızıl birer 
oyuktu. Burnundan soluyornu. Dar bir aralıktan ıslık 
çalarak geçen bir fırtına gibi nefesi genzini yırtarak 
dışarıya uğrayordu. Bana «Sen yapacağın işi biliyor
sun, tepeye.» diye bağırdı. «Ne var?» diye sorduk.
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Meğer bizimkilerin üstüne gaz boşaltıyorlarmiş. Zaval
lıları ateşe vereceklermiş. (Halime hanım ve Seyhan 
bir çığlık koparırlar.) Pencerelerde kıpkızıl bir aydın
lık peyda oldu ve uzaktan keskin insan çığlıkları 
gelmeğe başladı. (Halime hanım, başını önüne eğerek 
iki tarafa doğru mütemadiyen sallanır.) Halil onun
arkasından. Şabanla ben de en arkada dışarıya uğra
dık. Üçü de kapının yanmd ı yokuştan aşağı hızla in
diler, gözden kayboldular. Ben olduğum yerde sallan
dım. Sonra hemen kendimi toplayarak yüzü koyun, 
tepeye tırmandım. Yere yattım. Aşağıdan alevler yük
seliyordu, fakat kendilerini kaybeden köylülerin çığ
lıkları kesilrüişti. Gözlerimi jandarma karakolu tarafı
na diktim. Ömrümün en büyük heyecanını orada ya
şıyordum. Yere yapışan göğsümün içinde kalbimin 
toprağı dağıtacak gibi çarptığını duydum. Harbin 
■dehşetine karşı bir tek ilâç harekettir. Böyle cenaze 
gibi uzanmış bir cesedin içinde beklemek, bek
lemek... Ne zor şey! Keşke Muratla beraber gitsey- 
dim... (Sabırşıyliktan sipsivri gerilen Halime hanıma 
ve Seyhana bakarak) Derken... Altımızdaki toprağı 
«arsan, etrafımdaki bütün boşluğu tıka basa dolduran 
korkunç bir patlayış... Bir daha... Bir daha... Oh... 
Gök yüzüne alevler yükseliyordu. Önümdeki uçuru
mun dibinde haykırışlar... Parlayıp sönen bir aydın
lık içinde kaçışan, sendeleyen, yere kapaklanan insan 
gölgeleri... İnfilak şiddeti gittikçe azalarak devam
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ediyordu. Hemen yerimden fırlayarak mahzene gel
dim* Salâhattin telefon etmişti. Aleti kapadı, hemen 
ayağa kalktı. Süratle telleri kopardı ve eline bir ke
ser alarak telefonu parçaladı. Feneri söndürdük ve 
dışarıya fırladık. Tepenin yanındaki fundalıklar ara
sından var kuvvetimizle koşmağa başladık. Yarım sa
at, bir saat koştuk. Önümüze çıkan dereye çenemize 
kadar suya batarak geçtik. Ortalık ağarıyordu. Bizim
kilerden bir keşif koluna rastladık. Bir az dinlendik
ten 9onra tekrar yola çıktık. Karargâha yaklaşırken, 
şafakla beraber, Türk topları gürlemeğe başladı. 
(Dışarıda fişek sesleri. Haykırışlar devam ederken 
uzaktan <Türk askeri, Türk askeri sayende... Dünya
lara emanettir Kemalim...» Havasını söyleyerek yakla
şan bir kalabalığın sesi yükselir. Üçü de bu sesi hu- 
şû içinde dinlerler ve ses uzaklaşıncaya kadar susar
lar. Halime hanım gözlerini siler.)

FERRUH — Düşman derhal kazayı tahliye etti 
ve biz tam bir buçuk saat sonra oraya tekrar vardık. 
Ben Muradın da, Şabanın da, Halilin de bin parça 
olarak havaya uçtuğundan emindim. Fakat tabur kü- 
mandanile infilakın nasıl vukua geldiğini öğrenmek 
istiyorduk. Karakol binasının yanma geldik. Cepha
nelikten halâ dumanlar tütüyordu. Binanın arka cep
hesi temamile yıkılmış, odaların maktai meydana 
çıkmıştı- Henüz işteal etmemiş barutların patlaması 
ihtimalini düşünerek oradan uzaklaşıyorduk. Karako
lun içinden gelen bir haykırış duyduk. Bu, Şabanın 
sesine benziyordu. Kumandan, beri, Salahattin ve
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bölüğümüzün çavuşu Haşan, olduğumuz yerde durduk, 
binajra baktık. Sesin içeriden geldiği muhakkaktı. 
Hemen ön kapıdan girdik. Ses yukarı kattan geli
yordu. Merdiven yıkılmamış olduğu için, sarsıntıdan 
üstümüze topraklar dökülürken yukarı çıktık. Arka 
taraftaki odanın eşiğinde Şaban yatıyordu. Ancak ba
şını ve ayaklarını görebildik. Vücudunun üstüne taş
lar ve molozlar yığılmıştı. Haşan çavuşla Salahattin 
Şabanı kurtarmağa çalışırken biz odaya girdik. Biitün 
pencereler ve arka cephe ile odanın yarısı yıkılmış 
olduğu için iki adım ötemiz boşluktu. Fakat bir iki 
adımlık yerde, üst üste, Muradla Halil yatıyordu. 
İkisinin de üstündç taş, toz toprak yığılmıştı» Sesleri 
çıkmıyordu. Biz az iğilince kan lekeleri gördük. Ku
mandanın emrile hemen ön odanın pencerelerine koş
tum, sıhhiye neferlerini çağırttım. ^Koştular. Üçünü de 
hükümet konağına taşıttık. Daha yolda iken ben Mu
radın da Halilin de ölmemiş oldukları müjdesini al
dım. (Halime hamm hıçkırır. Seyhan gözlerini siler.) 
Fakat ikisi de uzun müddet baygın yatmışlar. Şaba
nın kaburgaları kırılmıştı. Amma şuuru yerinde idi. 
Vaziyeti anlattı. Meğer bunlar cephaneliği tutuşturmak 
için karakolun penceresinden bomba savurmayı tercih 
etmişler. Bombaları fırlatmalarile kendilerini bir kaç 
adım geriye atmaları bir olmuş. Şaban da kendisini 
kaybetmiş, üst tarafını hatırlamıyor. Sonradan kendi
sine gelmiş... Anlaşılan her üçü de üstlerine yıkılan 
tuğlalar ve taşlar altında şuurlarını kaybetmişler. Mu
rat başından yaralanmıştı.

— 75 —



HALİM E —  (Ağlayan bir sesle) Yarası çok mu 
ağır? Son, mektubu Eskişekirden, hastahaneden geldi. 
* İyiyim. Bir kaç güne kadar İstanbula geleceğim» di
yordu. Fakat., bugün kaç ? Üçüncü gün, hiç bir ha
ber alamadık. Seyhan evvelki gün de, bugün de 
telgraf çekti, hiç cevap al&madı. (Ayağa kalkarak) 
Oğlum, doğru söyle, bir felâket mi var?

FERRUH  — Hanım valde, doğrusunu isterseniz 
ben de sizden fazla bir şey bilmiyorum. Muradın 
Eskişehirde hastahaneye yatırıldığını duydum. İzmirin 
istirdadına kadar ondan bir haber alamadım. Demek ki 
üç gün evvel size bir mektup gelmiş. Bakın buna da 
çok sevindim.

SEYH AN — Evet, fakat niçin telgraflarımıza ce
vap vermedi ?

FERRUH  — Belki Eskişehirden hareket etmiştir.

SEYHAN —  (Bir elini öteki elinin avucu içine 
koyrrak ve omuzlarım kaldırarak, ümidin ve endişe
nin taşkın bir hali içinde) Acaba ?

HALİM E —  (Kapılara bakarak) İnşallah, inşal
lah... Nerede ise çıkar, gelir inşallah.

FERRUH  — (Elindeki zarfın içinde kuru çiçek
leri çıkararak birini Halime hanıma, ötekini Seyhana 
verir.) Ben size emanetlerimi teslim edip gideyim.

HALİME — A ... Oturunuz... Gitmeyiniz...
SEYH AN — Bana yardım etmez misiniz? Bu 

fenerleri ipe geçiriyorum.
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FERRUH  —  (Seyhanla beraber yere eğilerek) 
Baş üstüne... fakat ben de fener alayına gitmek isti
yordum. (Kol saatine bakar) Yarım saat sonra hare
ket edececek.

SEYH AN — Gidersiniz... Gidersiniz.
HALİM E —  Alay buradan geçecek değil mi 

oğlum ?
FERRUH — Tabiî... Ana cadde bu.

(Dışarıda, ayak sesleri)

FERRUH  — (Sıçrayarak) Biri geliyor, Murad 
olmasın sakın.

(Üçü birden Jcüçiik kapıya bakarlar. İçeriye 
elinde bir bavulla Rüstem, bey girer Dışarıda 
Yaşasın Mustafa Kemal seslen.)

İK İN &  SAH N E

Evvelkiler —  Rüstem  bey

RÜSTEM  — (Ferruhu görmeden Halime hanıma) 
Pasaportu getirdiler mi ?

HALİM E — (Soğuk) Kimse gelmedi. (Ferruhu 
göstererek) Baksana ayol, misafir var.

RÜSTEM  — (Ferrvhu görünce sıkıntısı artarak) 
Pardon... (Ferruha doğru yürür.) Pardon beyim, ki
minle teşerrüf ediyorum ?
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H ALİM E —  Muradın arkadaşı Ferruh bey.
RÜSTEM — (Sağ elindeki bavulu yere bırakarak, 

lakayt ve acele bir temenna eder, bavulu tekrar eline 
alırken) Ya... Teşerrüf ettim.

HALİME — Fakat Muradın yalancı arkadaşı de
ğil, hafiye değil, sahici arkadaşı. Beraber muharebe 
etmişler. Demin burada olsaydın da dinleseydin...

RÜSTEM — (Arkasını Ferruha dönerek) Nerede 
kaldı bu herif ? (Saatine bakar) Yediye kadar gele
cekti.

HALİM E —  Acelen ne ? Ekspres dokuzda kalkı
yor. Daha iki saat var.

RÜSTEM —  Ekspres yarın da var. Fakat ben 
gitmek istiyordum. (Ortadaki çifte kanatlı kapıya 
doğru yürür.)

SEYHAN — (Birdenbere doğrularak) Oradae git
meyiniz.

RÜSTEM  —  (Durur ve Seyhana döner) Ne var? 
0 :e  tarafta sofada da bir sürü teller falan gördüm. 
Fatma da bana oradan gitmeyiniz dedi. Ne var? Bu 
kapı kapalı mı ?

SEYHAN — (Gülerek) Kapalı. Murada bir sür
priz yapmak için kapadım. Hep küçük kapıdan 
işliyoruz.

RÜSTEM  — (Düşüncelerine temamile yabancı 
iki kelime telaffuz eder gibi, aksi seda halinde) Mu
rada sürpriz...
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(Dışarıdan «Ordumuz etti yemin» nevinden eski 
millî bir şarkı çalarak bir klarinet ve arkasından 
«Yaşasın ordu, yaşasın millet» diye bağıran 
bir kalabalık geçer.)

RÜSTEM —  (Bu seslere kulak vererek yüzünü 
buruşturur.) Yaşasın. îstanbulda kalsaydım bu gece 
sabaha kadar uyku yoktu. Alıp verdiğimiz nefesler 
kadar yaşasın dinliyeceptim. Eksprese bir ayağımı 
atsam... (Kendisine muhatap arar gibi üç İtişinin de 
yüzüne ayrı ayrı bakar ve Ferruhun da kendisine 
dikkatle baktığını görünce onda karar kılar.) Hiç Av- 
rupaya teşrif buyuruldu mu ?

FERRU H  — (Nazik) Hayır beyefendi.
RÜSTEM —  (Bavulunu yere koyar• kollarını 

açarak bir genişlik tarifi yapar.) Hava var orada, 
hava... Havayı hürriyet. Bana vatan neresidir diye 
sorar mısınız ? (Durur ve Ferruhun kımıldamadığı gö
rünce) Sorsaniza.., rica ederim sorunuz*

FE RRU H  — Neresidir?
RÜSTEM — Vatan insanın rahat nefes aldığı 

yerdir, beyim. (İçini çekerek) Şöyle derin derin... 
Oh... Şanzelizeye baktığınız zaman...

HAL,XME — (Sözünü keserek) Rica ederim, yine 
başlama.

(Sokakta bir ses yükselir: «A... Bak, bak... Rüs- 
iem de bayrak asmış» Kahkahalar. Daha kuv
vetli bir ses : «Gülmeyin be... Bu herif beni 
polis müdürü Tahsine jurnal etti. Anadolu e§-
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kıy alarma yardım ediyormuşum diye kırk sekin 
saatlıabsedüdim. Dayaktan vücudum yara bere 
içinde kaldı.» Başka bir ses : «Camını çerçeve
sini indirelim.» ondan evvelki ses, haykırır: 
«Rüstem alçağı. Kepaze herif.» Fişenk sesleri 
arasında küfür sesleri kaybolur.)

RÜSTEM — (Pencereden en uzak noktaya kadar 
giderek) Bunlar da kim ?

DIŞARIDAN SES — Rüstem alçağı. Senin ca
mını çerçeveni indireceğim. (Dışarıda «yapma, etme, 
bırak o taşı, bırak.» sesleri.)

RÜSTEM  — (Korku ile etrafına bakarak) Bu 
gece beni öldürecekler. (Ferruha yalvararak) Rica 
ederim, pencereden benim evde olmadığımı söyleyiniz, 
mücadelei milliyedeki yararlıklarınızı anlatınız.

(Ferruh kımıldamaz. Dışarıdan atılan bir taşla 
evin alt kât pencerelerinden birinin eam% 
kırılır.)

RÜSTEM — (Ferruha) Rica ederim.
SEYHAN — (Ferruha) Sakın ha.
HALİME — (Rüstem beye) Bak neler öğreni

yoruz.
Sokakta «Haydi, yapma, yürü...» sesleri. «Ben 
ona gösterirdim amma...» diyen sesin azalma
sından kalabalığın uzaklaştığı anlaşılır.)

SEYH AN —  (Pencereden baJcar; Rüstem beye dö
nerek, tezyif kâr) Gittiler.
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RÜSTEM — Herif pasaporto getirseydi, hemen 
çıkar giderdim..

FERRU H  — (Halime hanıma giderek) Müsaade
nizle... Eğer rahatsız etmezsem alaydan sonra bnraya 
tekrar uğrar, Muradın gelip gelmediğini anlarım.

HALİM E — (Ayağa kalkar) Devletle... Uğrarsa
nız çok memnun oluruz.

FERRU H  — (Seyhamn elini sıkarak) Yine gö
rüşürüz inşallah.

SEYHAN — Devletle... Bekleriz.

(Ferruh orta kapıya giderken gülerek yolunu 
değiştirir ve küçük kapıdan çıkar.)

ÜÇÜNCÜ SAHNE 

Rüstem bey —  Halime hanım — Seyhan

RÜSTEM — Oh... Biz bize kaldık. (Gidip Ha
lime hanımın yanma oturur.) Karıcığım... Bilmem 
kader bizi bir daha görüştürür mü ?

HALİM E — (İş işleyerek) Dönmeğe niyetin yok 
galiba...

RÜSTEM  — Şimdilik yok. Burada dertsiz başı
ma taş yağacak. Ben viskisini, şarabını, rakısını ra
hat içmek istiyen bir herifim. Beni ölünceye kadar
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idare edecek beş on kuruşum var. Nerede keyfim 
kaçmazsa orası vatanimdir; almmın terini rahatça si
len mendilim, bayrağımdır.

(Hizmetçi girer.)

FATMA — Bir adam pasaportunuzu getirmiş.
RÜSTEM  — {Sevinçle) Gelsin, buraya gelsin.

(Hizmetçi çıkar.)

DÖRDÜNCÜ SAHNE 

Evvelkiler —  Salih

SA LİH  — (İçeriye girerelc Rüstem beye Mr paşo- 
port uzatır.) Buyurunuz.

RÜSTEM  —  Neredesin bey ahu ?.. Meraktan bay
gınlıklar geçirdim.

SALİH  — (Dışarının gürültüsünü işaret ederek 
külhan bey ağ zile) Bu şamatada Bey oğullarından bura
ya gelmek kolay mı ?

RÜSTEM — Beyoğullarmda ne işin var?
ALİH  —  Vize için dört konsoloshane dolaştım. 

RÜSTEM — H a...
SALİH — Müdiriyette de saatlerce bekledim. 

(Müstehzi) Pasaport isti yen İstiyene.
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RÜSTEM — O kadar çok ha...
SALÎH — Seninkilerin sayısını sen daha iyi 

bilirsin
RÜSTEM — Ben içlerinde bu kadar akıllı oldu

ğunu bilmiyordum. Kimler var ?
SALİH  Kimler yok ?, Bütün o «Biz bu vata

nın bekçisiyiz.» diyenler... Muzafferiyeti duyunca 
bavullara sarıldılar.

RÜSTEM — Allahtan ben öyle saçma söz söyle
medim. Ben kendi kendimin bekçisiyim.

SALİH  — (B ir  tem enna çakarak) Allah selâmet 
versin.

RÜSTEM — (Salihle beraber küçük kapıya  kadar 
gider ve eline bir para sıkıştırır.) Güle güle... (Salih  
çıktıktan sonra pasaportu m uayene ederek) Tamam... 
(Y erden  bavulu a lır .) Ben odama gidip valizimi yer
leştireyim. (Çıkar.)

BEŞİNCİ SAHNE 

Halim e hanım —  Seyhan

HALİM E — Yine seninle başbaşa kaldık, kızım. 
Ah, şimdi Muratçığım bir geliverse...

SEYH AN — Onun şu kapıdan şimdi girdiğini 
görsem, yarın ölmeğe razıyım.
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HALİME — Ben de. (Pencereyi göstererek) On
suz bu şenlikler içime sinmiyor.

SEYHAN — Ben lıep o gelecekmiş gibi, eşikte 
hep onun hayalini görerek yaşıyorum.

HALİME — Ben de her kapıya bakışımda onu 
arıyorum. Gelse Rüstemin dönmemek üzere gidişine 
kimbilir ne kadar sevinir.

SEYHAN —  Affet Halaciğım, ben de çok sevin
dim.

HALİM E — Fakat, Seyhan çığım.
SEYHAN — Anlıyorum Hala- Zararı yok, hiç 

korkma. Murat da ben de çalışırız. Emin ol ki sana 
sıkıntı çektirmeyiz.

HALİM E —- İnşallah. Muradım gelsin de1 ben 
her türlü sıkıntıya razıyım.

SEYHAN — Bana şimdilik iki hususî mektepte 
ders verecekler. Yalnız bununla kalsak üçümüz yine 
geçinir, gideriz.

HALİME —  (Kapılara, pencerelere bakarak iyini 
çelcer.) Üçümüz...

SEYHAN — Kabil olsa da, Rüstem beye Avru- 
padan .göndereceği parayı kabul etmiyeceğinizi söyle
seniz- ..

HALİM E — Ah, kızım, bana kalsa şimdi ayrılırım.

SEYH AN — Ne düşünüyorsunuz? Ben varım di
yorum size... (Daha kuvvetli) Ben varım.



HALİM E — Eksik olma yavrum, fakat...

(E,üstem bey bir elinde cep saati, öbür elinde 
küçük bir yol çantası, içeriye girer.)

ALTIN CI SAHNE 

Evvelkiler —  Rüstem  bey

RÜSTEM — {B ir  koltuğa oturarak bacaklarını 
uzatır. Saatini cebine koyarken) Trenin hareketine 
bir buçuk saatten fazla var. Her şeyim hazır. Bir az 
konuşabiliriz. (H alim e hanım a dönerek) Karıcığım, 
evvelâ sana teşekkür etmek isterim. (B ir az durduk
tan sonra) Ben kırk dokuz yaşıma kadar bekâr ya
şadım. Beni sana kavuşturan romatizmalarıma da min
nettarım. Çünkü sol bacağıma yapışan bu musibet 
ağrılar olmasaydı, benim evleneceğim yoktu. Ömrüm
de ilk defa bana muntazam bir ev rahatlığıdı sen 
tattırdın. Velâkin yine benim yalnız kalmam mukad
dermiş. Allahtan çocuğum yok.

(Uzun bir sessizlik.)
I

RÜSTEM  —  (A ya k  ayak üstüne atarak devam, 
eder.) Sonumun ne olacağını bilmiyorum. Belki se
ninle bir daha görüşemeyiz amma, Halime, sen dai
ma benim ruhumun, vicdanımın enisisin. Madamülha- 
yat benim zevcenisin. Mektuplaşırız. Elim değdikçe
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ben sana para gönderirim. Şimdilik büyücek bir evin 
var. Benimle evlenmeden evvel yaptığın gibi selâm
lık bölüğünü kiraya verirsin. Küm değdikçe diyorum: 
Tahviller iner, kalkar; hisse senetleri alçalır, yük
selir; Pariste, Londrada - Çünkü benim emelim daha 
ziyade Londrada oturmak - Havayici zaruriye fiatlari 
ucuz olur, pahalı olur. Bilinmez. Benim de varidatım 
masrafım ona göre değişir.

HALİME — (D oğrıdarak, eanlt) Rüstem bey. Bu 
vaziyetinizde de beni düşündüğünüze teşekkür ederim. 
Fakat... Nasıl söyliyeyim... ( Önüne bakar) Aramızda 
bütiin zevciyet rabıtalarını kessek daha iyi olur. Siz 
oradan bana icap eden kâatları gönderirsiniz. Ben bu
rada muamelesini yaptırırım. O zaman eliniz değdik
çe bana yardım etmenize de lüzum kalmaz. Ben na
sıl olsa geçinirim. O hususta endişe etmeyiniz.

RÜSTEM — (A y a ğ ım  indirerek doğrulur.) Ha... 
Demek ki... (D ü şün ür) O takdirde sona oradan evve
lâ nikâh borcumu göndermeliyim.

HALİME — Onu da istemiyorum.
RÜSTEM  — (A ya ğ a  kalkarak) Fakat Halime... 

Ben efendi evlâdıyım.
HALİM E — Olabilir.
RÜSTEM — (O na doğru ik i adım  atarak resm î) 

Bu kadar ihtiyacınıza rağmen bu istiğna neden ica- 
bediyor ?

H ALİM E — Siz vatanını, evini, barkını, ailesini
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terkederek Avrupalarda yaşamak istiyen bir insansınız. 
Bütün milletimizin bayramı sizin için matem. Zaten 
bundan evvel de vatanınız, aileniz varanıydı ? Vatan 
sizin için rahat rahat içilen büyük bir meyhane; aile 
sizin için romatizmanıza lapa yapılan küçük bir has- 
tahane. Meyhaneye borcunuz ne kadar, bilmem; fakat 
hastahaneye hiç borcunuz yoktur. (Ayağa kalkar) 
Uğurlar olsun.

RÜSTEM  — (Halime fıamma doğru bir adtm 
daha atar ah) Fakat, karıcığım...

HALİM E — (Bir az daha şiddetle) Uğurla’- ol
sun, diyorum. (Arkasını döner.)

RÜSTEM — Pek alâ. Fakat iki kelime daha 
seylemek istiyorum.

HALİM E — (Ona dönerek) Artık bir söyliyece- 
ğiniz kaldı mı?

RÜSTEM  —  Talâk için buyurmuştunuz...
HALİM E -  Evet?

(Aşağı İcatta bir gürültü kopar, hizmetçi Fatma
'nın haykırışları: «A... Murat bey geldi, Murat 
bey...*- Ses yaklaşır : «.Hanım efendi, Icüçülc bey 
geldi.»)

HALİM E HANIM VE SEYHAN —  (Çtğhldar 
kopararak küçük kapıya koşarlar.) A ... A ... Murat 
geldi, Murat..., Murat... (Çıkarlar. Rüstem bey de 
şaşırarak arkalarından bir iki adım atar. Küçük ka-
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pıya doğru gidince, eşikle Mnradla burun buruna ge
lirler'.)

YEDİNCİ SAHNE 

Evvelkiler —  Murat

M URAT — (Üstünde zabit elbisesi. Bir gözü içerde 
de olmalc üzere başı sarih. Hürmetle kenara çekilen Rüstem 
beyi görmemiş gibi hızla içeri girer ve. arkasından gelen anne
sini, S ey ham kucakladıktan sonra hüngür hüngür ağlıyan 
Halime hanıma) Ağlama anne.

HALİM E — Nasıl ağlamayım, evlâdım. Baban 
gitti, gelmedi; ağabeyin gitti, gelmedi. Asker karısı 
ve asker anası, olarak, ömrümde birinci defadır ki iki 
şeye de ve ikisine birden kavuşuyorum : Hem zafere, 
hem evlâdıma. (Muradı tekrar kucaklamak ister, sa
rılı başını görünce) Evlâdım, yaran ağır mı? Başın
da ne var ?

MURAT — Başımda sancılardan bir taç var. Ha
yatımın en güzel ağrılarını başımda taşıyorum. Keşke 
bu ağrılar hiç dinmese...

SEYHAN — (Muradın kolunu tutarak başını 
omuzuna koyar ve hıçkırır.) Murat... Murat... Sevin
cimden bayılacağım.

RÜSTEM —  (Murada doğru ilerliyerek elini uza
tır) Tebrik ederim.



M URAT — (Ellerinim cebine sokarak bir az 
soğuk) Teşekkür ederem.

RÜSTEM  — Allalı sizin gibi hamiyetli, kahra
man evlâdlarımızı vatana bağışlasın. Zatı âliniz cep
hede iken ben daima muzafferiyetinize dua ettim. Sa
rılı olmasaydı alnınızdan öpmek isterdim.

SEYHAN — Sizin dudaklarınız onun alnını kir
letemez; başkalarının ayaklarını öperek topladığınız 
çamuru onıın başıma süremezsiniz. Çekiliniz, bu evde 
sizin bir saniye yaşamağa hakkınız kalmamıştır- Han
gi hamiyetten, hangi vatandan .bahsediyorsunuz? Sizin 
için vatan, içkinizi rahat içtiğiniz yer değil mi imiş? 
Bayrak almnizm terini rahat silen mendil değil mi 
imiş ?

H ALİM E — (Rüstem beye) Size uğurlar olsun 
demedim mi ? (Murada) Şimdi eksprese binip gidecek 
ve galiba da bir daha gelmiyecek.

SEYH AN  —  (Rüstem beye) Ne duruyorsunuz?

MURAT — (Seyhanı kolundan hafifçe tutarak 
uzaklaşUnr. Ona şaşkın ve hareketsiz duran Rüstem 
beyi parmağile göstererek, sakin) Buna bir ibret man
zarası seyreder gibi bakmalısın. Bu gördüğün adam, 
herhangi bir Rüstem değildir. Bu, üçyiiz senedenberi 
devam eden inkırazın en tekemmül etmiş, en canlı, 
en mostralık tipidir. Kaçıyor değil mi? ($ow heceyi 
uzatarak) Kaça... r; vatana sövüyor değil mi ? (Son 
heceyi uzatarak) Söve... r; kuvvetliyi görünce yaltak -
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lanıyor değil mi ? (Son heceyi uzatarak) Yaltakla- 
nı... r. Çünkü buna «Allahın kim ?» diye sor; inkı
raz devrinin tabirile : «Nefsi nefisim» diyecektir. 
(Parmağım Rüstem, beye uzatarak) Avrupanın «hasta 
adam» dediği budur, işte. Odasında Londra ve Paris 
resimleri; cebinde isterlin ve frank; hayalinde Pika- 
dilli ve Şanzelize, Avrupanın ayağına kapanır. Bu 
adamın her an gözleri önünde sallanan, fakat kendi
sine benzeyenlerden başka hiç kimsenin görmediği 
levhalardaki hikmetleri sana okuyayım mı ? «İç bade, 
güzel sev...» , «Her koyun kendi bacağından asılır», 
«Türk ne bilir bayramı, lık lık içer ayranı» , «Bu 
millet adam olmaz.» Bir kere, hiç unutmam. Bu 
adam bana : «Oğlum, biz hasta adamın burnuna ay
nayı tuttuk, nefes almıyor.» dedi. Bu, onun kendi 
içindeki ölümün samimî ifadesidir. (Dışarda halkın 
coşkunluğu ve sevinci artar.) Haykırdım : «Rüstem 
bey, dedim, Rüstem bey ! Bu millet ölmemiştir. Onun 
son nefesi bile bir fırtınadır, senin elindeki ay
nayı da, seni de söküp atar.» Gülüyordu. (Dışa
rıda havaya yükselen fişenkleri ve halkın tezahürleri
ni işaret ederek) İşte o fırtına, Erzurumdan, Sivastan 
İzmire kadar kopan büyük Türk fırtınası, son değil, 
ebedî bir nefes halinde esiyor; bu toprağın üstündeki 
bütün düşman molozlarını silip süpürerek ye bu top
rağın içindeki bütün çürümüş kökleri söküp atarak 
esiyor; bu adam gibilerin hepsini hudut aşırı me
zarlarına sürüp götürüyor. Aynaları ve şarap şi-
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şelerile beraber... (Rüstem beye) Ekspresiniz kaçta 
hareket ediyor ?

(Rüstem bir kelime söylemiyerek yürür, küçük 
kapıdan çıkar.)

SEKİZİNCİ SAHNE 

Murat —  Halime hanım Seyhan

SEYH AN  —  Murat, ne güzel söylüyorsun; Murat: 
ne güzel bakıyorsun. (Bir doğu seyreder gibi hayran
lık içinde) Murat, seni yerden yükselen bir ışık sütu
nu gibi görüyorum* (İki elini birden tutarak) Muraty 
sen misin? Murat inanayım mı? Burada mısın?

HALİME ---- (Muradı kucaklıyarak) Evlâdım...
M URAT — (Doğrularak yerdeki fenerlere bakar.) 

Bunlar...
SEYHAN — Bir az sonra fener alayı geçecek. 

Pencerenin önüne asacaktım.
M URAT — Haydi sana yardım edeyim.
SEYHAN — (Çifte kanatlı kapıyı göstererek) 

Murat... Bak... Sana burada bir sürprizim var. Fa
kat... Bir az sabret... Fener alayı geçerken göstere
ceğim.

(Fatma içeriye girer.)
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DOKUZUNCU SAHNE

Evvelkiler — Fatma

FATMA — (Murada bir telgraf uzatarak) Küçük 
hey, bir telgraf...

(Seyhan Myrada bir İcalem koşturur.)

M.URA.T -— (İmzaladığı kâğıdı Fatmaya verdikten sonra 
telgrafı okur ve büyük bir sevinç içinde) Ödemişten telgraf.

HALİM E —  Kimden?

M URAT —  Halliden, buradan beraber kaçtığımız 
neferden, koca Halliden... (Okur) Bakın ne diyor: 
«Köye vardım, cümlece sıhhatde3n’z .»

HALİME, VE SEYHAN —  (Sevinç içinde) Ya...

MURAT — (Dalgın) Koca H a lil!..

FATMA — ■ (Murada bakarak gözlerinin yaşını siler.) 
A h... Küçük bey...

M URAT —■ (Seyhana) Haydi fenerleri hazırlaya
lım.

(tkisi birden fenerlere, iğüirler.)
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M URAT — (Fatmaya) Gel ! Seın de §bize yardım
et.

(Fatma da onların yanma gider.)

HALİM E — Ben de geleyim.

(Kapının dışarısında Rüstem beyin sesi duyu
lur : «Fatma, Fatma...-» Fakat sokaktaki şarkı
ların ve coşkunluğun sesine karışır.)

FATMA — Beni mi çağırıyorlar?
SEYHAN — Bırak, sen işine bak.

(Rüstem bey bir elinde bavulla içeri girer.)

ONUNCU SAHNE

Evvelkiler — Rüstem bey

RÜSTEM  —■ (Telâşlı) Yol çantamı unutmuşum. 
(Odanın içinde koşarak yüıür. Çantasını bulur. Unutarak çifte 
kanatlı kapıdan çıkmak ister.)

SEYH AN — (Bağırarak) Yanlış, oradan değil...
RÜSTEM — Ha... Sabi... Bu kapı kapalı.
SEYHAN — (Ayağa kallcaralc) İsterseniz açayım, 

fakat siz yine bu kapıdan geçemezsiniz.
RÜSTEM — Niçin?
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SEYHAN — Bu kapı en güzel ufaklara açılır.
RÜSTEM  -— Anlamadım.

SEYH AN  — Bu kapı bir doğuya açılır. Oradan, 
karanlığı söken öyle bir aydınlık fışkırır ki...

RÜSTEM —  Acaip şey.
SEYHAN — Bu kapı en büyük zafere, en büyük 

sevince, en büyük nura açılır* Oradan yürümeğe ce
saretiniz var mı ?

RÜSTEM — (Güler ve saatine bakarak) Yarım 
saatim dalıa var. Lütfen aç şu kapıyı da sürprizinizi 
göreyim.

SEYH AN  — Bu kapı, sahiden, yalnız Murat için 
değil, sizin için de bir sürpriz olacak*

RÜSTEM — (Korku ve hayret içinde) Benim 
için de mi ?

SEYH AN  — Bu kapı Türk fırtınasının ortalığı 
temizlemesile beraber doğan 'güneşe açılır.

RÜSTEM —  (Artan bir merakla) Aç da göreyim.
SEYHAN —1 Güneşe doğru yürüyebilir misiniz ?
RÜSTEM  — Hele bir bakalım.

SEYHAN — Yürüyebilirseniz bu kapıdan geçiniz. 
(Katmaya) Işıkları söndür.

(Fatma ışıklan söndürür.)
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SEYHAN — (Rüstem beye) Haydi, topuzdaki kıır- 
delâyı çözünüz ve kakıyi açınız.

RÜSTEM — (Tereddüt içinde) Ne var orada ?
SEYHAN —  Açınız, haydi.
RÜSTEM —  (Korku ile kapıya yaklaşarak) Aça

yım amma, orada ne var?
SEYH AN  — Açınız diyorum.

RÜSTBN (Kurdelâyı çözer ve hapının iki kanadım 
birden açar: Etrafında elektrikler yanan büyük bir çerçeve 
içinde Gazinin müşir üniförmasile bir resmi görünür. Rüstem 
bey geriye kaçarak) A . . .  O. O.

MURAT —  (Rüstem beyi kolundan tutarak küçük ka
pıya kadar götürür.) Buradan, buradan, arka kapıdan. 
(Rüstem beyi yavaşça arkasından iterek dışarıya çıkarır. Gelir, 
bir kolu ile annesini ve bir kolu ile SeyJıanı kucaldıyarak 
Gazinin resmine bakar, uzun müddet bakar.) Gün doğuyor, 
hepimize gün doğuyor, büyük bir yarma gün 
doğuyor.

Dişanda bir alkış kopar. Halk arasında: “ Ge
liyor, alay geliyor,, sesleri. Halime hanım ve 
Fatma da pencereye koşarlar. Dışarıda millî 
marş çalan askerî bir bando sesi yükselir ve 
pencerelerin önünden, sırıkların üstünde sal
lanan fenerler ve meşaleler geçerken, perde 
yavaş yavaş iner.

SON
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