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Ozerinde cahsrna yapt191m Rubab dergisinin imtiyazrru Cernal
Nadir ustlenrrustir. 26 Kanun II 1327 /26 Kanun 1330 yillan arasmda
istanbul'da

cikrrus

haftalik bir dergidir.

Edebiyat

sayfasi

ile

$ehabettin Suleyman ilgilenmi$tir.

Edebiyat

hayati

adrna persernbe

qunleri

crkan

Rubab

dergisinde siirler, hikayeler, makaleler yer ahyor. Bu dergiden 4748-49 nurnarah dergilerinde Behrever Harnrn'm yazd191 Erkek Kall.,
adh

kuc;uk bir

hikaye

ile

17,

18,

19

nurnarah

dergilerde

Hernedanlzade Ali Naci'nin Bayrakci'run A§k1 adh yurd hlkayesi
bugunku Turkceye aktanlrrustrr.

Boyle bir calismayi
zarnan

esirgemeyen

bize saqlayan

hocam

Doc.

0.

ve yardrmlanru

Bulent

hicbir

Yorulmaz'a

tesekkurlerlrni bir bore; bilirim.

Ornur Ozyrkilmaz.

Kcu;uk Hikaye
- Hernsirern Munevver Harurna -

ERKEK KALBi

Aksarndanben

muhavere _ pek

hararetli

devam

Genis salonun acrk penbe kadife koltuklannda

ediyordu.

birer misafir gibi

oturan bOton bu gene; kizlar, sirndi birbirleriyle mOcadele ediyor
~ibiydi. Bilmiyorum, bu bahis erkeklerin bahsi nas.l, ne vesile ile
kimin tarafindan

ac;1lmJ$d1.

Hepsi soylernek

istiyorlardi

Heps',

evvela, biraz utanarak, biraz sikrlarak giri$dikleri iddialara, eek
gec;meden seri, cesur
birdenbire

kopuren

bir cereyan

veriyor, sonra

nehirler gibi geni$ salonun

o cereyan,

yOksek c;ic;ekli

tavarundan, ipek perdelerinden bir cevab-i tasdik bekliyordu. lddia
butun $LI merkezde idi: Erkekler, kadrnlara kars: daima sadrk ve
mutidirler, bu hOkme, bu iddiaya karsi $edid bir rnuanz olmad191
halde deliller getiriliyor, misaller bulunuyor, hikayeler nakladiliyordu.

Basen nakledilen hikayelerin bir noktasmda artik tevakkuf
edilerek daha ziyade soylenmeden

maksad bir hande ile ifade

ediliyor, butun bu c;1lginl1klann Ozerinde tiz kahkahalann

akisleri

yasiyordu

Bu fikre mu'teriz kizlar. hatta gene; kadrnlar da vardr. Fakat
onlar

da

idoialanru

tamamen

izah

etmeden

diger

tarafdan

heyecanaver bir macerarun nakline baslaruyor, bunu otrcok kOc;Ok

- ve firari mevzQ'lar takib ederek netice ayrn iddianin, aym mevzQ'nun
tasdikine

iktiran ediyordu. Ve zavalh mu'terizler

fikirlerini

izah

edemeden

sukuta ve bilmecburiye

gozleriyle

tasdik

etmekden

baska birsey yaparmyortaro!

Muhavere en hararetli, en sed'd, ve en leziz bir devreye
gelmi~ idi ki kar~1da piyanonun yanmda bir kitab mutalaas.yla
me~gul gibi duran ve fakat muhaverenin en ince nuktetenns kadar
dikkat

eden

piyale

artrk taharnrnul

edemedi.

Elindeki

krtab:

piyanonun Uzerine tnrakarek ayaga kalkd1. Ortadaki beyzi masanm
yaruna kadar geldi. Orada bir mUddet durdu. Sonra pek ciddi birsey
soylernek isteyenlerde gorUlen tela~ ve isti'cal ile .. (harurnlar dedi,
aksarndan beri kulaklanrruza bin bir gece hikayesine benzeyen pek
eek hayaller, pek 90k efsanelar okudunuz ... bu titreyen sesin karsismda sukut etdi aksamcan

beri

mecnuiatoan

butun gene; krzlar,

evet bir efsane okudunuz

bahseden

seyyahlar

gibi

hayat

yolunda mufteris, ruyanetkar birer sakiden baska birsey olmayan
erkekleri o kadar fevkal emel bir arzin-il ezaire goturdUnuz ki asabi k1zlardan birkaci itiraz etmek i<;in ellerini kaldrrduar -

nayrr..

KU<;Uk harurnlar sirnd' itiraz etmeyiniz, ben sozlerirnl bitirdikden ve
size

birc;ok delail

ve

vesaik

gosterdikten

sonra

istediginizi

sovlemekds muhayyersiniz.

Ben oyle anhyorum ki aksarndanberi butun da'valar, butun
deliller, butun hOkUmler (erkekler kadrnlara kars: daima sadrk ve
'--

mutidirler) cUmlesini isbatdan baska birsey degildi.

Hayata daha atrlrnadan bu kadar katiyeti, bu kadar cesart-i
tasdiki nereden buluyorsunuz.
(Mabad1 var)

Behrever

Ma bad
Gen<, ktz kalbinde bircok emellerin, biryok Omidlerin hergon
tenevvO eden renkler gibi tahavvOIetmesi tabii iken bu meselede o
kadar sebat ve o xaoar israr ediyorsunuz ki., emin olun hammlar,
yann hayatm1z1 tamamen bir erkeQe rabtetdiQiniz zaman butun bu
hayalatm1zmbir duman, bir bulut. bir subbe. bir serabdan baska

'

bir$ey olmad1Qm1 anlayacaksm1z.. Evet sizin iyin hayii.t-1 zevciyete
at1ld1Q1mz dakikaya kadar geyen zaman bir

omr-'

giri'lnbahi'l, bir

ornr-i muhayyel, bir ornr-' saadet olacak, sizde tatli ve ate$in bir
hatira b1rakarak, yad1 her vakit icm kalbinizi s1zlatacakd1r.
Ben de pek yakm zamana kaoar sizin gibi, gcizlerimde
"'
hulyalarla erkeklerin kalbinde kadmlar iyin sonmez bir hararet
olduQunu d0$0n0r, bir dakika evvel oraya ko$mak isterdim .. $imdi

.anhyorum,

ne kaoar aldanml!}lm, ve hulya insam ne kadar

aldat1yor!. size biryok misallerle, bircos hikii.yelerle bunlan isbat
edecek deQilim. Fakat bOtOn bu yalanlan size o kadar katiyetle isbat
edeceQim ki.. -

Ktzlarda merak art1yor. Daha iyi dinlemek iyin

aoeta birbirine yakla$1yorlard1. $imdi piyi'llenin sesine arttk bir tabiat
gelmi$, belig bir hatib tavnyle scizlerine devarn ediyordu.
Geyen kl$ bu salonda sizinle azmt erkek mubi'lhesesi etdik!..

Kitab okumakdan, musikiden daha leziz daha cezbenak
gelen o dakikalar hala ruhumdad1r.Fakat ne bOyOk galat-1 hayi'll!.

Nihad'la izdivi'lc1m1zm nasu olduQunuhepiniz bilirsiniz. oogon
hazirliklan yap1lirken en ziyade helecanla ya$ayan bendim.
Muhayye1at1mdabina etdiQim saray-i Omide, saray-i umid-i a$ka

girecekdim. Bir dakika evvel, her seyin bitmesini, gunlerin bir
sinema hayat: gibi bir an iclnde gec;mesiniistiyorum.
Hepsi bitdi, Nihad'm uzaklardan meczOb oldugum qozlerinde
o gece oyle derin bir mana-yi sefkat, oyle derin bir mana-yi unsiyyet
buldum ki.. butun muhayyelatrrnm birer serab-i huzOz degii, birer
hakrkat-i sabite olduguna ruhum iman etdi. Hayatda bu kadar
rnes'udryyet olabileceqine inanarruyordurn. Her gece Nihad'm
qozlerinde bu mana-yi sefkatin biraz daha derinle$digini, biraz daha
srcaklasdrquu gorduk9e adeta kendimi krskaruyordurn.
0 sabahlan erken kalkar, itina ile tuvaletini ikmal etdikden
sonra hariciyyeye gider aksarnlan vaktinde gelirdi. Boyle uc ay siz
de bilirsiniz ki ben hatta bir gece bile bir tarafa crkrnadim....

0, bir gun kalemden, telasla geldi.
'(Ah, dedi, ne kadar fena, beni onbes gun icin Romanya'ya
qonderiyorlar. 0 kadar muhalefet etdim. 0 kadar gitmemek icin
J

mazeretler serdetdim. Fakat kabil olmadr. Her halde qonderiyorlar.. )
0 gece benim icin bir leyle-i rztrrab oldu. Nihad ertesi gunu
'
erkenden cantasrru nazutatd:
ve dudaklanmda izler birakircasma

beni operek gitdi. Nihad kitablanna gayet merakhdrr. Kutubnanesini
kendisi tanzim eder, ben hie kansrnazdrrn. Giderken acele ile
kutubhanesmin anahtartanru rnasarun uzerinde unutrnus.. o gun
onun rnutarekatmdan rnuteessir olduqum icin bir kitab okumak
istedim. kutubhaneslnt acdrrn. Orada gizli bir qoz vardr. Nihad pek
nadir olarak orasrru agar ve cabucak kapard: bilmem neden kendi
kendime acaba burada ne var, dedim. Evvela orasiru acdim.
Kernal-i

itina

ile

istif

edilmis

bir

demet

mektub..

Tabii

~

-<

UBRARY

arkadastanndan gel mis seyler olacakdi. .. baz: tuhafllklara t s~duf
ederim

umidiyle

mektublan

atdrrn. Kutubhanenin

karsrsm

~

.9~lt~;
~:-'

sedirin uzerine oturarak zaten acrk olan zarflann birisinin icinden
c;1kard1g1m kag1d1 okumak istedim. Birdenbire qozterim $8$1rd1. ..
parmaklanm tltrerneqe bastadr.. mektub bir kadmdandi ve tarihi o
kadar yeni idi ki.. deli gibi oldum. Bir dakika iclnde mektublann
hepsini acdrm. Hepsi o kacmdan hepsi yeni..

Dudaklanm solrnusdu. Mec;hul bir kursun darbesiyle mecruh
olan bir rnutenezzihe gibi mektublan tasnif etdim. Hepsini, simdi,
erkeklerin ruyanetine, erkeklerin yalan ve mugfel olduklanna birer

zlruh olarak sakllyorum.

sahid-i

Evet,

bunlar

birer

sahiddir.

isterseniz size birer birer okuyayirn ..

(Gene; kizlar hep birden

mektublan

dinlemek

arzusunu

sediden izhar etdiler) piyate, simdi, kollan yorgun, gozlerinde rnelal,
rnasamn uzerine
oradan

b1rakd1g1 el cantasrru acdi. Titreyen

bir demek

mektub

crkardi,

boguluyor,

elleriyle

trkaruyor

gibi

okurnaqa basladi:

Birinci mektub

Beyefendi
Varakamzi helecanlar icmde okudum ..
Bilmem dogru mu? .. biran tcinde bana meftun olduqunuza inanmak
lazirnsa. ..

te$ekkur

ederim.

Va'dinizde

daima

sadtk

kalacak

mrsimzv. Yoksa butun bunlar birer emelden baska birsey degil mi?
Eger. cevab yazmak tenezzulunde bulunursarnz yalruz ogle
vakti gec;erken ... Pakize.

Behrever

Mabad1 var

Ma bad
ikinci Mektub

Siz, ilk defa,

beni gordugunuz

zaman

nasil

dizlerinizin

titrediqini, kalbinize steak bir seyin dokuldugunu hissetdinizse ben
de sizin gibi dizlerimin titredigini, kalbimde steak birsey yand1gin1
hissetdim. 0 gundenberi bir dalqrn gibiyim. Evvelce geceleri hatta
piyana

calrnadan,

kitab

okumadan

yatar,

uyurdum.

$imdi

uyuyarmyorum. Piyanonun oasma gec;digim zaman parmaklanm
dislerln uzerinde kaliyor, gozlerim notada oldugu ha Ide dahyorurn ...
benim ictn kitab okumak da kabil olarruyor. Her~ey carurru s1kmaga
oasladr. Boyle uzun gecelerde ne kadar rztrrab icmde oldugumu
bilseniz ...

Pakize
Ocuncu Mektub

Sana
senden

(rnutreojle

hitabetmemi

bunu bekliyorum.

iztiyorsun....

Peki!.

bende

Dun bir tarafa crkrnadrk, onun icin

bonrnarsede bana benzetdiqin harum baskasi olacak .. Eger sana
orada tesadut etseydim, elbette biqane kalrnazdrm. Afakat annem
ve

ablam

beraber

olmadikca

bir

tarafa

gitmek

rnumkun

olmad1gindan oyle bir yerde tesaduf etsek bile onlardan aynlarak
goru!;,mek kabil deg ii. .. Dun gece rnektublanru okurken birdenbire
ablam odama girdi. Aman..

o kadar telasla kapadrrn ve sakladim

ki. .. gormemi~ gibi oldu. Fakat.. bilmem ki.. bana simdt, geceleri

senin uzun ve puremel mektublann teselli veriyor. Bu ne vakte
kadar?

Pakize
Dorduncu Mektub

Ah ... ben nekadar behbahtrm

,

Sevmek benim ic;in bir azab

oldu ...
Bu kadar cabuk, vefasrz oldugunu isbat edecegini hie; umid
etmezdim.

Hani

her

gun,

hie;

olmazsa

iki

qunde

ugrayacagm, va'detrnlsdml Kac gun oldu? .. goru~mek, ne kadar

sue -

bir

kere

bilsen bu

c;unku annem, daima evde.
Pakize

Besinci Mektub

Pakize

Yann ...

Altrncr Mektub

Bu pazarertesi gunu Kad1koy'une gidecekdik, ben mahsOs
nastalandrm, annem ablam yann sabahleyin gidiyorlar. Ben ev
bekleyeceqlrn Artrk ...

Pakize

Yedinci Mektub
":.

...
Oh ... ~imdi kollanm kink gibi. Hicbir ~ey yazmak iein fikrimde,.--:;

dimag1mda kuvvet yok. Sana maglub oldum. $imdi kacmak gunahl1
bir kadin gibi maabid-i atikaya saklanmak
annemin yuzune bakmak

istiyorum. Ablarnrn,

kabil degil. Sanki bir gunah i~lemi~

gibiyim. Sanki onlar beim gUnah1m1 biliyorlar ...
Pakrze
e

(Piyalanin, simdi cehrsst daha eek sararrms, parmaklanndaki
ra'~e ziyadele~mi~di. Sesinde yarah bir ku~ e1rp1ni~1

vardi Dizleri

titriyordu. Butun gene k1zlan derin bir sUkut kaplam1~d1. Salonun
geni~ pencereleri agir agir nefes ahyor gibiydi. Lambanrn penbe
atlas abajurundan piyalenin eehresine akseden ziya parcalan, bir
san maden Uzerine melalden orUlmU~ gibi duran bir simaya nur ve
zeheb

serpiyordu,

Piyale...

oyle,

bir zaman

durdu...

Kederli

kirpiklerini ikinci defa gene krzlara tevcih ederek, (Han1mlar, dedi,
bu son mektub.. bunu da dinleyiniz, fakat bilmem okumak iein
sesimde kuvvet kalacak m1? .. )

Biraz tereddUd etdi, sonra yorgun parmaklanyla yavasca son

zarf

aldr. Muhteriz

acer

(Bilmem ne oldum? ~imdi bir e1lgin gibiyim. Ah - bilsen. Bu son
haber, seni o kadar mesud edecekki. .. bunu soylemsk iein evvsla,
seni biraz Uzecegim ... CUnkU bu haber, ne vak1tdenberi arzu ettigin
muhayyel bir zamaru, mesud geceleri bize verecekdir. Hayrr, havn,

bak sevincimden curarmyorum Artrk soyleyecegim" Seni Uzmek

istemem ... ben annemle ablamdan Kad1koy'unde bildiklerimizden
birinde kalmak uzere onces gun izin aldrrn. Yann saat on vapunyla
gidecegim.

Kadikoy iskelesinde birtesehm..

on oes qun.. daima ·~

beraber! ..
'

Pakize
Piyale son curnleyi de okudukdan sonra birsey soylerneyerek
yarn basmdaki koltuga duser gibi oturdu. Suzqun kirpikleriyle gene;

kizlardan bir cevab bekledi, hepsi sukut etdiler .. 0 yalruz boguk ve
materndar (sirno: o, dedi Romanya'da degil, Kadrkoy'unde .. sonra ilave etdi -

lste .. erkek kalbi. ... )

t.amba hala bir san maden uzerine rnelalden orulmu$ gibi
du ran bu stmaya nur ve zeheb serpiyordu ..

Behrever

BAYRAKCININ A~KI
Yurd Hikayeleri

Srcak bir yaz aksarruydr, Oe gundenberi serseri adrmlarla
Trablus'un mechOI ve niyayetsiz yollarrnr doiasan gene cocuk sehnn
buyuk kaprsrna yeti$digi zaman arab illerinin qozler. kar$rsrnda

vukseien

bu muntesem

ibadetgahrnr derin bir saacet-:

ruhiye

tcensinde seyretdikden sonra varlrgrnrn en gizli k6$elerinden akan
heyecanlr bir sesle (yurdum!) diye selamtarmsdr.

Trablus

collerinln

yrldrzlr mavimtrak

kubbeleri

altrnda bir

mabedds yurur gibi derin ve dindar bir ihtirarn ile ilerleyen gene; bir
saat kadar sonra ordupahda bulunabilecegini 6grenmi$di. Yuvarlak
ve srrmalr bir arab ba$1rgr altrnda gizlenen sansm cehresi daha
peka gene oldugunu gosteriyordu. ince ve titrek uclu kaslar, altrnda
koyu taciverc zulmetleriyle bahar ak$amlarrnrn pur-sl'r ve hayal
guzelligine bOrunmO$ iri gozlerini bazen arkasrna cevirerek uzun ve
geni$ kum eryalarrnr seyrediyor,
anlayabilmek

ne kadar yururnus olduqunu

Omidiyle bir nokta arryordu. Bir arab bornozuna

sanlrms gene vucuou, ayaklarrnr sOsleyen canklaria mehib bir $arklr
cesaretiyle

yuruyor,

bu

kimsesiz,

sessiz

yollarda

gonullerin

kandilferiyle konusarak ilerliyordu. Epey bir zaman sonra birdehbire
durdu. Karanlrkda uzakdan bir ses geliyor. Bosluklar arasrnda
anlasilrnaz akisler brrakarak oirseyier soyluyordu.

Bu karakol bekleyen nooetc: bir askerin sesi idi. Artrk cadrrlar
gorunmege

bastarmsor. Mechul adamrn gozlerinden

bir ziya-y,

semai gibi derin bir parrltr gec;di. Mubhem bir sevincle dudaklarr

'

gerildi ve gOldO. Biraz daha yOrOdOkden sonra kOcOk bir cadrnn
onune yetiserek durdu. BOton yorgunluklan

unutduran geni$ bir

nefes aldi, ve sonra bir iki adrrn ileride bekleyen yOksek boylu bir
Osmanll askerine seslenerek:

.- Zabiti gorecegim dedi.

Bu sesde biraz da emre benzeyen hasta bir ahenk vardr. Bir
C

erkekden ziyade bir cocugu andrnyordu. Yalruz bornoz, canklar,
arab ba$1191 ona baska bair varhk vermisdl.

lcenden verilecek emri bekliyor, cadmn kocok kaprsi onunds
hareketsiz bir arab heykeli gibi duruyordu. Bir ceyrek saat kadar
gecdi, bOyOk ve tenha colon Ozerinde beyaz ve burusuk qozlerln:
oynatan elmas kandiller yaruyor, cadmn arahklanndan hafif bir gaz
1$191 dokOIOyordu. Be$ dakika sonra icertden bir asker crkdr. Galiba
onbasrydr. Gene cocuqun her taranru iyice arasdirdrktan

sonra

zabitin karsrsrna crkardr.

Ozeri haritalar, demirden yapilrrus

bircok aletlerls dolu kOgOk tahta bir rnasarun onunde kag1dlanni
kansdrran zablt ancak yirmibir yasinda kadar vardr. K1rm1z1mtrak
dudaklan Ozerinde daha yeni terleyen siyah bryrklan gorOIOyordu;
siyah ve uzun kirpikleri arasindan gozlerini dondurerak kapidan
giren bu esrarengiz cocuqa bakdr; ve sonra ag,r bir sesle

.- Ne istiyorsunuz? dedi.

Gene cocuk

bu sualin verdigi

saskmlrkla

biraz durarak

etranna bakmdr. Ne istiyordu? nicin gelmi$di .. bunlan dusunurken
bir iki dakika kadar gec;mi$di. Zabitin cehresinde bir ifade-i istifham
ile cevab bekleyen bir intizar-: sabur mevcuddu. Sonra bu sualin bir
ikinci defa olarak tekerrurunu goren cocuk baslacr:

-

Ben Turk'um diyordu. Hem ne kadar bilirmisiniz .. Altryuz

senelik bir devreye aid insanlann metin ve azimkar damarlannda

dolasan karun, Turk karunm bana mUntakil TUrklUgiyle Turkum. On
sekiz

yasmdayim.

kucukdum.

Adrrn

Cernsid.

0

zaman

daha

pek

cok

bir gUn kapirruzm onunden selarnhqa giden bircok

askerler gormU$dUm. Bunlann hepsinin onunde yuruyen birisi vardi
ki kollan arasmda krrrruz: renkli canfes Uzerine altm sirmalarla (Lailahe .. ila .. ) yazih birsey tasiyordu: onu cok sevrniscim, ve aksarn
anneme sorduqurn zaman o (TUrk'lerin bayrag1d1r) dedi bilmem
neden .. Turklerin bayraqma kars: derin bir samimiyet, bir incizab-i
vicdani

hiss

ediyor,

ve , bu

yavas

Hurnrnaalud bir ask $eklini ahyordu

yavas

bUyUyerek c;1lgin

Artik o gUnden sonra her

Cuma kaprrruzm onunden gec;en bayrag1 gormek icin pencereye
kosardirn. DOnyada en cok sevclqim o oldu. Kalbimin en temiz bir
kosesinden TUrk'lerin bayrajima bir HUceyre-i ihtirarn ayrrdrrn, ve
her

zaman

benligimi

dolduran

siddetli

bir

duygu

ile,

onu

selamtarnak arzusiyle yandirn ..

Seneler gec;di. .. benim bayrak askirn gec;medi onu yine eskisi
gibi seviyordum. BirgUn (Trablus gitdi. Artrk TUrk'lerin bayragin1
oradan kaldrracaklar) dediler. Ve sonra birisi bunun dogru oldugunu
ilave etdi o zaman zabit efendi.. Turk'lerin bayraqma olan askrrnm
kalbimde, yand1gin1 darnarlanrrun bir t.erzis-i atesin ile gerildigini

duydum. Ve onu kaldrracaklara kars: dehsetli bir kin besledim; bir
kin besledim zabit efendi .. hem nasil bir kin bilirmisiniz. Bir Turk
kini; kalbi Na'ra-i intikam ile sisen, gozleri yurd askrrun 1§1klanyle
beslenmis bir Turk kini. Ben dunyada kaldikca Turk'lerin bayraqrna
ilisilrneyeceqine yemin etdim. istanbul'dan buraya kadar

oayraqun

icin geliyorum zabit efendi; ben de sizlere kansacaqrrn. Bana
bayraqnm veriniz; bu sefer en onde ben gideyim.

Cemsld durdu. Cadinn icerisinde bir sukut-u ra'sever-i
dindanrun rnevecat-i sukunu geziyordu. Bu temiz ve saf bir
~

cocuqun kalbinden dokulen hutbeyi yaslarla tebcil eden zabit bir
harfi bile kaybetmernisdi. Gozleri amik bir saye-i tefekkurle cadmn
bes bir kosesine merkOzgibi bakiyordu, biraz dusundukden sonra:

-

Fakat daha pek kucuk degilmisiniz dedi, gene; cocuk

taaccubu gosteren bir hal ile.

Kucukrnuyurn? diye cevab verdi, pek garib... bayrak
tasimak icin mutlaka buyukrnu olmak Iazim, eger muhafaza
edemevecegimden

korkuyorsaruz aldaruyorsunuz zabit efendi.

Allah ve padisahm narruna secdeye duserek yemin ederim ki ben
olrneden kollanrru kirrnadan hicbir kimse onu benden alamaz.

Zabit bu son sozler karsismda:

.- peki! diyordu bayrag1 size veririz. Gene; cocuk havalinden
bile gec;meyen bir lutfa nail olrnus gibi sevincinden kosarak zabitln
ellerine sanldi, Ve onlan operek devam ediyordu.

BAYRAKCININ A~KI
(Mabad)

Trablus gecelerinin rnenekse golgeleri iniyor, gune$ yesil ve
tozlu hurma yapraklanna

penbe bir renk birakarak uzak sulann

serin ve yurnusak goguslerinde koyu bir yakut parcasi gibi eriyordu.
$ehrin alcak duvarn evlerinde ne bir ses, ne bir ziya vardr; yalruz
sengin, yalvaran kollanru goklerin bosuklarma dogru kaldrrrrus bir
iki minarenin gitdikc;e durnanlarub silinen ince $ekilleri uzaruyor, ve
sonra yavas yavas karanhklar arasmda kayboluyordu.

On saat kadar irntidac eden uzun ve kanh bir kavgadan sonra
dusrnan askeri binlerce maktul brrakarak cidalqah: terk etrnisdi.
Sert bir barut kokusu ortallga yayilrrus kesif bir duman geni$ colun
uzerinde koyu bir sis tabakasi teski! ederek dag1lm1$d1. iki tarafdan
inilti bir feryad isioiliyor,
.da bircok olu ve yarah vardr. Her adrrnda bir
~
kim bilir hangi annenin aziz ve nisanh cocuklan bu kollan krnk
kafile-i mecruhin icinde son nefeslerini ahyorcu.

Turk yurdunun

sevimli

bayrakcisi

buqun de yukseklerde

sallanan bayrag1yla en unde yururnusdu. Artrk collerin gogsunu imla
eden kant. hatiralara o da bir dost, bir a$ina 'idi. Hatta boyle
herkesin onunde bayraqiyla kosrnak ona bir zevk, bir saadet bile
_ temin ediyordu. Saatlerce kulaklanru binlerce ah ve eninin ukQs-u
ahengi tikayarak bir su'le-i vahsi-i intikam ile yanan, qozlenru bir
nokta-i dedef uzerinde tesbit ile dumanlar arasmda kosuyor, srrn
sik: sanld191 bayrag1 havatandirarak yuzunde bir tebessum-i rnaqrur

ile

"Allah

Allah"

diye

bagrrryor,

herkese

cesaret

verrneqe

causiyordu.

ofumden korkmayan cocuklanyls

Anadolu'nun

artrk o da

kardes olrnusdu, o da onlar gibi hayat1 istihkar ediyordu.

iki saatdenberi uc; arkadasryla beraber yedi Halyaru Kogal1yan
bayrakci

uzerine altm surnalar

sancag1yle turk sehldlerlnl

ile "La ilahe ilia .. " islenrnis al

selamlayarak

kosarken etraftnda bir

\

terane-l garib ile gurleyen velvel'esaz, purahenk kursun seslerini
isltrmvordu. Toplann

gulleleri krrrmz: birer gumO§ gibi gecenin

zulmetleri icinde Trablus sahralanru dolasryor, sonra bir noktada,
ani

bir gurultu

ile

birdenbire

patlayarak

huzul-i

ecrarn

gibi

sirnalardan arza binlerce ate§nak yrldizlar serpiliyordu. Bu yrldizlann
hepsi gayz ve intikam

isrklanyle

beslenrnis

gayz ve intikam

kandillerini tutusduran bir turk gozu idi. Her goz gider, Halyan'ann
korkak ve rnurdar kalbleri uzerinde kanh ve zehr-hak bir §OkQfe
acardi.

Muhiti yuksek hurma agac;lanyla suslu bu dar-: cinayatda
tamam

bir saat

olrnusdu

ki

bitab-:

taab

hep

kosuyordular.

Orduqahdan epeyce ayntrruslarrn, sirnd: artrk inilti sesleri yokdu,
yalruz gece, kefensiz yatan sehidlere siyah ortusunu seriyor, ve
sonra yavas yavas zulmetlerine gomuyordu. gecenin mezan .. bu ne
kadar derindi, hersey sirndl oraya medfun gibiydi. Yalruz yrldrzlar ...
dusman askeri hurmalrgrn dibindeki koselen donerken aralarmda
ancak yirmi arsinhk bir mesafe kalrrusdr. Birdenbire
- agac;lan vucudlarma

siper ittihaz ederek

tufenklerini

donduler;
uzatdrlar.

Bayrakc,

ile arkadaslan . da durdu.

Gece siyah bir kalb gibi

hurmalrgm geni§ sema-yi sukununda kalbini dinliyordu. Hareketsiz
duran yapraklar artik siyahdr. Ufuklar bir gaze-i siyah-1 matemle
prtUlmU§, yokdu!..

$imdi

iki

tarafdan

da

binlerce

kursun

atrlryordu.

Yedi

arkaoascan ikisi dusrnusou. $iddetli bir ate~den sonra bir ousrnan
kursunu

bayrakcmm

yanmdaki

bir

turk

gbnUIIUsUnUn cene

kemiklerini parcaladr.

Bir lahze-I, bir lanze-. rnemat oldu. Zavallmm cehresl sarardi.
Ve birdenbire gozleri bUyUyerek, sonra takatsrz bir halde yere
dusdu. Zavallr.. artrk olmU§dU..

Arkada§lanndan

oensetn

bir

hucumla,

birisinin 61UmUyle dehsetlenen asker ~imdi
agac;

kUtuklerine

saklanan

italyanlan

· pusulanndan crkartmaqa ugra§ryordu. Yanm saat sonra Uc; italyana
kars: yalrnz 'bayrakcr kalrmsdr; Bayragm, kollannm arasrna almrs,

olrnus bir askerin tufengiyle, korkudan bir adirn ileri atamayan Uc;
kisiye mukabele ediyordu. Yalnrz ve kimsesiz kald191 <;61 ortasmda
yine

yalruz

bayrag,yle

etdigi

yemini

dU§UnUyordu. $imdi

ay

dogmu§tu. Kum yrgmlanna serdigi uzun, esrar alud seridlerte beyaz
bir duman gibi ortal191 aydmlat,yordu. Karanlrkda mechulata atrlan
kursunlann

§imdi bir hedefi vardr. Agac;lan~ arkasmdan

basiru

k1m1ldatmaga cesaret edemeyscsk kadar korkak ve zem dusman
askerinden

birisinin

beyni

bayrakcmm

birtek

kur§uniyle

parcalanarak dag1ld1; bunun bir golge gibi yere sukutunu goren turk
yurdunun sevimli, fedakar bayrakcrs. busbutun cosarak hepsini
oldureceqine kanaat has,I ediyordu. Gozler: acrhyor, san ve gUzel

yanaklanru
birer

oksayan biraz uzun percemleri

tel gibi

parlayordu;

bornozu yere dusmusdu.
Ozerinden

altin

parladr.

Ba$1191yle

Yalruz bayrag1 hala beraberdi

gogsunun

sancag1 icin etdigi

Dusuncelenni

birer

kamerin aydinl191yla altrn

yemini

tel gibi

hanrlatan

birsey

crkryordu

yalruz o yeminin mukaddes hatirasr i$gal ediyor,

yalniz .. yalruz onu dusunuyordu.

Ya

bayraksiz donerse..

edeceklerdi.

Hatta

belki de:

subhesiz
(Turk'lerin

ona

ne

bayraqm:

kadar

Ianet

baskalanna

vermek icinrn' aldin?) diyeceklerdi. Oh bu nekadar fena birseydi ..

$imdi dimag1ni dolduran cerahat-1 tefekkurle beyni sislenirken
gogsunun Ozerinde steak birsey hissetdi. Bu tath, Hazalud ... bir
titreme gibiydi. Elini tofenginden ayrrdr, ve gogsune gotordu tekrar
Jufenginin namlusunu tutub nisanlarnak icin yerine getirdigi zaman
avucunu berrak ve kirrruzt bir renkde buldu ...

Yaralanrrusdi; bayrakdann gogsunden slmd: bayraga aglayan

kanh bir goz acrlrrusdr. Artrk onun da gogsunde her gazi gibi bir
vatan yarasi vardi, ve bunu istanbul'a dondugU zaman herkese
gosterecegini

dusunerek

sevindi.

Halbuki

tedricen

kollanndaki

kuvvet adalatmdakl ceviklik krnlryor, azalrnaqa baslayordu. Artrk
gozleri karsismda mUbhem hayaletler vardr, iyi nisan alarnadiquu
hissediyor, daldm bir uyusukluk vucudunu sarsryordu. Sonra .. evet
sonra o gogsUndeki yara nicrn bu kadar agnmaga baslarrusdr? ..
Hernedanlzade
Ali Nae,

BAYRAKCININ A~KI
Aym ziyalan sirndi hurma agac;lannin tepelerinden akarak ve
tuzlu yapraklara beyaz izler birakryor, bayrakdarin gogsune bir
kltabe-I mukaddes yazan kanlan altm ipluklerle yaldrzhyordu.

ikinci bir kursun boqazrmn kenannda uzun bir c;izgi birakarak
bosluklarm arasmda kayboldu. $imdi aruk tamamiyle kuvvetsizdi.
son bir ates-i gayretle acilan mavi qozleri artrk eski renklerini
unutuyordular.
Birdenbire butun varl191ni kavuran zalim bir fikirle sersemledi.
Dimag1 uyusdu

Ya olecek olursa.. 0

.dusunrnernisdi - bile.

Halbuki

bunu sirndiye kadar

vucudundan

krprrdayan

derin

uyusukluk, rahavet onu korkutuyordu.
Ya olecek olursa... ah evet olecek olursa artrk o bayrag1
Turk'lerin Bayragin1kim muhafaza edecekdi. Dunyadan yeminlerini
unutan bir alcak gibi gitmenin ne kadar zelll, lanetbahs olacaqrru
dusunuyordu. Tufeginin namlusu yavas yavas yere egiliyor.
Bogazindan damlayan kan yagmuru gitdikce c;ogal1yor. Kalbinde
acrlan qoz hala ve daha ziyade agnyordu. Son bir azm-i
civanrnerdiyle tufegi kaloirdr; ve qozlerini biraz otede hala kursun
atan iki golgeye rekzederek bir rnuddet bekledi; sonra kuvvetsiz,
ralsan parmaklanyle tetigi cekdi. Rengi, butun karun c;ehresindeki
damarlara hucurmyle krpkirrmzi olrnusdu

Gecelerin
yuksekcen

kursunt

bakiyordu.

derinliklerini

dolasan

Hurmal1kda

gumu~

ay
bir

sirnd,

yol

daha

acurmsdr.

Cemsid'in kollan arasmdaki burusrnus bayrak uzerindskl strmalarta

parhyordu. ilerideki agac;lar arasindan birisi c;1kd1; colun habrde-i
sukOnet-i tenhaisi icinde muteharrik bir golge gibi yavas yavas
ilerliyordu.

$imdi bayrakdar son nefeslerini alryordu. Bahar aksarnlanrun
koyu laciverd akislerini besleyen gozleri artrk kapah idi. San altm

percemlsr, yanaktanru oksayarak opuyor, kollan arasmdan hala
Turk'lertn bayragm1 brrakrmyordu.

Agaglann arasindan crkan adam bayrakcinm yanmda durdu;
egfldi, ve Cem$id'in kollan arasrndan Turk'lerin uzen (La ilahe illah)
yaz1l1 sancaquu almaga ugra$dl. Birdenbire elude uzak bir harabe
'

k6$esinden dokuluyor gibi hazln, matem alOd bir inilti i$itildi. Yavas
yavas krrruknyor, kollanru biraz daha srkrnaqa ugra$arak, inliyor,
inliyordu ..

Bayrak hala Cem$id'in gogsunde al bir aydrnlikla parnyor,
kamerin curetkar akOs-u sirnlni altmda gogsunu susleyen altrn
yaradan dokulen kan damlalannm ktrrruz: izleri goruluyordu.

Dusrnamn cebin-i askeri bayrag1 almak icm Turk yurduna aid
bu sevimli kollan krrmakoan

oavrakdann

gogsune

baska c;are bulamarrusdr. Ellerini

uzatdi. Gomlegini

bayrakcmrn kalbini sOsleyen surezann

cikarmak

istedi. $imdi

tavanlanna

asilrrus son

kandiller de sonuyordu. Bayrakdann vucuounu orten kanl1 ortu bu
murdar dusrnan altmda yavas yavas parcalarnyorou

Birdenbire

g611]1egin,

bayrakdann

sinesini orten kism: y1rt1ld1.

Bu, ani bir

~

yumruk darmesi gibi ousman askerinin beyninde amik bir saye-i
'h rras c;izmi~di. Gomlegi c;1karan adarn birdenbire
garib bir ses

cikararak saskm bir vaziyetle geriledi, saclan dimdik oldu. Gozleri
bOyOdO. Elleri titriyordu. Arnk tereddOt edilecek hie birsay yokdu
bayrakdar Cem~id'in gogsOnde ~::..nayan altm gozon Ozerinde~imdi
yaraf bir meme gorOnOyordu.

Sansm cehresi, ac;1k ve beyaz gogso ~imdi 610 1~1klarla, beyaz
bir kefenle ortOlmO~ gi-biydi. Sactan peri~an, gOzel dudaklan daha
"ilk tebessomono muhafaza ediyordu.

Bu bir kadind1. Du~manin zelil askeri korkudan hurmal1klann
arasmda kacrb

kaybolurken istanbul'dan arab illerine kadar

TOrk'lerin bayragin, _rnuhafazayakosan Turk yurdunun bu sevimli
k1z1,

gogsunde bayrag.in, hala metin bir azm-i fedakanyle
-

kucakllyarak, hurma yapraklanndan kayan 1~1klar arasmca artik son
nefeslerini de Allah'a veriyordu.

Bu, Turk yurdunun Trablus hurmal1klannd uhUtdugu ilk ve en
guzel bir ~ehidesiydi...

(Kad1koy)
Hemedanizade
Ali Nact

