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Bu derıeme, 1987 yılında yayımlanan «YEDJGüN»
isimli Dergi'den alınmış olup, TBMM Kültür, Sanat
ve Yayın Kurulu'nun GAZJANTEP'e Gazilik Unvanının Verilişinin 66 ncı Yıldönümü münasebetiyle
8 ŞUBAT 1987 tarihinde Gaziantep'de gerçekleştir
diği bilimsel ve kültürel faaliyetterin bir parçası olarak TBMM Basımevinde «tıpkı basım» olarak çoğaltılmıştır.
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Tt)RK MtLLETt YENi TARtHiNt BAŞTAN BAŞA KAH·
RAMANLIKLARLA DOLDURMUŞTUR. HER KASABA,
CEPHEDE OLSUN, CEPHE GERtStNDE OLSUN YURT
VE tSTtKLAL UliURUNA KADINIYLA, ERKEGİYLE
ÇARPIŞTI.

FAKAT GAZiANTEP TAŞIDI{;I HUSUSi ADA
HAKtKATEN LAYlK OLDUliUNU tSBAT ETMiŞTiR.

Atatürk Gaziantep'in 16
şöyle hitap etmişti:

ncı kurtuluş bayramında

Gaziantep'e

«Gaziantep'in inkılap tarihimizde silinmez ve unutulmaz bir
sayfa teşkil eden yüksek kahramanlıklarının 16 ncı yıldönümünün
kutlanmakta olduğunu müjdeleyen telgrafınızı aldım.
Bundan duyduğum sonsuz zevk ve saadeti şimdi orada hazır
bulunan bütün kıymetli fedakar arkadaşların bilmelerine delaletinizi
rica ederim.
- Gaziantep ve Gaziantepliler, bütün Türkiye'nin en bahtlısı
Çünkü Türkiye'nin her köşesinde ihtilal ve inkılap hakiki Türklüğe kavuşma mücadelesi olmuştur. Bu meyanda yalnız Gaziantep'in
büyük Türk Milletinin yüksek Kamutayınca gazilikle, muhariblikle
unvan almış bulunması için elbet sebepler vardır.
dır.

Yalnız

dut Türk

ve yardımcısız

bırakılmış olmalarına rağmen

kahramanlanmızın

Gaziantep'in yüksek

sadece

malı

kahramanları

ile
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birleşmesi

ile en kavi zannolunan hasım ordusunun çok faik ve mücehhez kuvvetlerinden kutsal yurtlarını kahramanca kurtarmış olmaları, işte bu onlara manevi bir pırlanta kıymetinde şimdi taşıdık
ları unvanı vermiştir. O heyecanlı kahramanlık günlerini o gün cereyan ettiği gibi hatırlamakta olduğuma bu telgrafımı dinieyecek
olan bütün yurttaşların emin olmalarını dilerim.
Eğer bir gün millet, vatan ve Cumhuriyetin yüksek menfaatleri icap ettirirse o çev.re kahramanlarının geçmişte olduğundan daha yüksek kahramanlıklar göstermeye arnade bulunduklarına da
şüphem olmadığı bilinmelidir.

Cümlenizin derin ve yılmaz güvenle gözlerinden öperim.»
Bu telgrafı Atatürk imzalamıştır. Devirlerin yetiştiremediği
eşsiz bir kahramanın böylece takdir ettiği bir şerefe daha neler ilave
edebiliriz.
Gaziantep Atatürk'ün tabiri ile çok faik ve mücehhez bir düş
mana onbir ay erkekçe kafa tutmuş, kendisini bütün mahrumiyetlere
ve acılara rağmen müdafaa etmeyi bilmiştir. Onbir ay düşman
obüslerine el bombaları ve mavzerleri ile karşı koyan Gaziantep hürriyeti için 6000 eviadını kahramanca şehit vermiştir.
Gaziantep
mağrur olmak

hakkında yazılacak
hakkı

her satır tarihsiz bir millete
verecek kadar erkeklikle doludur.

Gaziantep müdafaasını başaranların bütün ümidi, damarların
daki kandan, mensup oldukları milletin kainat uzunluğunca süren
temiz adından geliyordu.
Gaziantep müdafaasında her Türk ölçülmez bir
ve yurdunun her köşe başını, her kaldırım
den bir parça gibi müdafaa etti.
dövüştü

üstünlüğe karşı
taşını

kendisin-

Bugün bu kahramanlar yurdunda gezenler yakın tarihin bütün
azametini binaların bağrındaki mermi yaralarında, Gaziantep hemşerilerinin yüzlerinde, eksik kollarında ve ayaklarında okuyabilirler.
Gaziantep her hali ile

gazasım

ve

kahramanlığını

anlatmak-

tadır.

Türk, her yerde olduğu gibi, fakat her yerdekinden farklı
olarak Gaziantep'te tarihin ve insan gücünün üstüne çıkmıştır.
Gaziantep'te kahramanlığın yaşı yoktur. Oniki yaşındakilerin
destanı ile doksanlık ihtiyarların bahadırlığı orada içiçe işitilir. '
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Yurdu için canını vermeye hazır bir milletin kaybedilmiş. meydan muharebelerinden sonra yenilmiş bir vatanın kenarında düş
manına karşı nasıl ayaklandığını ancak burada dinleyebiliriz.
Türk ruhunun dövüşmeye mecbur olunca aldığı emsalsiz kuvvetin sırrını da bize Gaziantep pek çok misallerden en büyüğü olarak
anlatıyor.

Gaziantep kahramanları silaha sarıldıkları zaman düşmanın
kuvvetini, iktidarını, silah üstünlüğünü bir an bile düşünmemişler
di. Onlar esir yaşamakla hür ölmek arasında bir seçme yapacaklardı. Yurtları ve istiklalleri için ayakta ölmeyi tercih ettiler.

Bundan

sonrası düşüni.ilmeye değmeyecek

sızdı. Düşman

başı hesapları

kadar basit ve manaister galip imparatorlukların hepsi olsun, ister masa
ile yenilebilecek bir derecede bulunsun, hepsi birdi.

Gaziantep, Türk'ün yurduna ve İstikialine göz koyanlara karşı
ancak böyle düşündüğünü ve düşündüğünü hemen yaptığını · ispat
etmiştir.

Yedigün'ün gelecek sayısından itibaren okuyacağınız emsalsiz
yiğitlik menkibeleri ayrı ayrı birer zafer ve kahramanlık destanı
mahiyetindedir.
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Muharririmiz Sahir üzel büyük bir feragat ve sabırla Gaziantep ve havalİsinde uzun müddet tetkikat yapmış, hayatta olan
kahramanlarla bizzat görüşmüş, eserini, Gaziantep müdafaasının
en salahiyetli reisierinden ve kumandanlarından dinleyerek hazır
lamıştır.

Türk Milletinin şerefli yaşamak imanını her kelimesi ile tebarüz
ettiren bu yakın tarih hakikati edebiyata ve hayale sığmayacak
kadar muazzam olduğundan muharrir hadiseleri sadece tespitle iktifa
etmiştir.

Binaenaleyh bu yazılarda, milletimizin icabında on
doksan yaşına kadar kadını erkeği ile nasıl kavga safına
bizzat kahramanlarının hatıralarından okuyacaksınız.

yaşından
girdiğini

Kurtuluş Savaşı ve Atatürk devri Türk tarihinde erişilmez bir
merhale ve Gaziantep bu merhalenin en harikalı basamağıdır.

YEDi GüN
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Ben Antep harp tarihini yazarken, bu milli ve maşeri hadise
içinde, Türk tarihine altın yazılarla geçmeye hak kazanan çok enteresan ve fevkalade heyecanlı vak'alar& şahit oldum ve bu vak'aların
el'an yaşayan fakat gizli kalmış, unutulmuş, ihmal edilmiş pek çok
kahramanıarına tesadüf etmiştim.
Bunları tespit etmek, ihmal ve nisyan çukurundan çıkarıp efkim
umumiyenin vicdan ve hafızai ihtiramma arz etmek yalnız bu işlerle
uğraşanlar için değil, her Türk için milli ve vatani bir borçtu.

Daha
ve

şecaat

da

acısı,

bu yüksek menkibeler ve bu menkİbelerdeki Türk
iyi görüşlerle tetkik edilerek bu hususta pek az

şehameti

yazı yazılmıştı.

Halbuki bu hadiseler ve bu hadiseleri ihzar eden kahramanlar
halk arasında esatiri bir mahiyet almış bir şekilde insana tatlı
ürpertiler ve milli heyecanlar veren milli bir aşkla söylenip dinleniyordu.
halkının,

bütün esbap ve vesait müdafaadan mahrum,
her şeyin yokluk ve çıplaklığına rağmen, Fransa gibi muazz..:-ım bir
devletin mükemmel ve son sistem tahrip alatiyle teçhiı: edilmiş muhtelif ve fakat çok faik kıtaatıarına göğsünü gererek onbir ay devam eden savaşlarında, ne büyük şec&at ve harikalar yarattıklarını.
Türk azim ve eeladetinin hangi yılmaz ve sarsılmaz bir iman ve
Antep
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vicdan kaynağından kuvvet ve kudret
ilan ve ispat etmişlerdi.

aldığıııı

bütün bir cihana

kar.şı

Bu uzun savaşta yararlılık gösterenler, hadise yaratanlar elbette
ve elbette mevcut idi ki, bunlar halkın dilinde el'an tatlı tatlı
söyleniyor ve heyecanlı heyecanlı dinleniyordu.
vardı

Kahramanlarla karşı karşıya bulunmak, canlı bir tarih okumak
gibi bir şeydi. işte ben, bu yiğitlerin arasına girdim ve bu canlı
maceraların hakiki hüviyetlerini ve hakiki kahramanhklarını tespit
etmek için çalıştım, uğraştım. Bunlardan aldığım heyecanı, zevki,
ölünceye kadar unutınama imkan yoktur.
Fevkalade hadiseleri, fevkalade şahsiyetler yaratır. Ben bu hadiseleri tespit ve bu hadiselerin kahramanlarıyla görüşüp onların
unutulmamasını, bütün milletçe takdir edilmelerini temin etmeye
çalışmalda beraber, bu yüksek kahramanlığın kendilerine verdiği
manevi şeref tacının da ileride, zaman geçip kahramanlar bu dünyaya gözlerini kapadıktan sonra başkaları tarafından benimsenmemesine belki bu yazılarla, sebep ve amil olmuş olacağım.
Çünkü biz ve bizim izimizde yürüyecek olanlar, bu kahramanlar, her şey fanidir. Türkün milli şehametini dünya durdukça yaşa
tacak. evlattan eviada okutacak yalnız ve tek bir şey vardır ki,
ebedldir : Tarih! ..
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Tarihe hürmeti olanlar, tarihi her vak'ayı, milli her hadiseyi
tespit etmek ve yaşamasını temin etmek mecburiyetindedır. Bilhassa
bizim gibi, büyük bir inkılap geçirmiş, bu inkılap içinde mühim
hadiselere şahit olmuş bir millet efradı için bu, bir borç ve bir
vazifedir.
ileride yazılacak büyük inkılap tarihimiz için bu ve bunun gibi
milli hadiseler birer esas olacaktır.
Ben, Antep'te ancak bulabildiğim kahramanlarla görüşüp hasbihal edebildim. Bulamadıklarım bulduklarıma nazaran birkaç misli
fazla ...
Bu kahramanları seçmek, diğerlerinden ayırt etmek için elde
ölçü kullanmaya lüzum yok. Halk, zaten onları ölçmüş, seçmiş, ve:
-

Bu da

Diye

kahramanlardandır!..

şerefli damgasını vurmuştur.

Fakat şunu da söylemeliyim ki, burada herkes, muhalif, mumuharip, gayri muharip herkes bu harpte çalışmıştır. Her
Anteplinin harpten aldığı bir şeref hissesi ve buna mukabil arkasında yığılmış, yanmış, kupkuru bir enkaz haline gelmiş bir
vafık,

çatısı vardır.

Burada herkes nasıl harbin müsibet ve felaketlerine ortak olmuşsa, zaferin de şan ve şerefine o kadar ortaktır.
ler,

Kahramanlar
hayatıının en

diyarı
tatlı

Antep, senin koynunda
ve en mesut günleridir.

bulunduğum

gün-

ll

Kahraman Küçük Mehmet

ismi üzerinde, «Kahraman Küçük Mehmet»! .. Bu genci, iki
evini buldum, orayı satmış başka tarafa gitmiş dediler.
Yılmadım, usanmadım üçüncü gün, kerpiç bir evin çatısı altında

gün

aradım,

yakalaclım.

Henüz 23 - 24 yaşında, ince kaytan bıyıklı, beyaz ve yuvarlak
çehreli. Sol ayağ·ı dizkapağından kesilmiş, yakışıklı bir genç ..
Oturuşuncta,
mUş

bir

Anladım

mesinden

adamın

kalln ş ında, ağır ağır
tavrı

ki, kahraman,

var.

söz

Maksadımı

kahramanlığının

söyleyişinde,

anlattım,

kendi

gün gör-

kaşlarını

tarafından

çattı.

söylen-

utanıxor.

Biraz daha öteden beriden konuştuktan ve benim elimden kurda anladıktan sonra, Kahraman Mehmet anlatmaya
ve ben de ağzından çıktığı gibi not almaya başladım:
tulamayacağını

Anam ne zaman öldü bilmem, fakat burada Fransızlarla ilk
en büyük güvencim olan babamı da kaybettim, ve kimsesiz kaldım. O zamanlar, henüz onbir, oniki yaş
larında küçük bir çocuktum. Kendime sığınacak bir yer aradım,
bulamadım. Kime dehalet edebilirdİm ki, o zaman herkes kendi başı
nın derdine düşmüştü.
-

savaş başladığı akşam,

Hem memlekete hizmet etmek, hem de iltica edecek bir yer
olmak üzere gönüllü çete yazıldım. Kilisli Aslan Bey, beni yanına
aldı. Bana bir de Fransız flintası verdi. O zaman, silahın nasıl kullanıldığını da bilmezdim. Fakat birkaç gün içinde öğrendim. Aslan
Bey bana postacılık ettirirdi. Kumandanlar arasında, sİperler içinde
mazgalların daracık yollarında civa gibi akar, mekik gibi kayardım.
Beni herkes bilirdi ki, Kahraman postacı Mehmettim ..
ismimi gazeteler de vaktiyle yazmışlar, resmimi bir kitaba
duydum, fakat ben göremedim.

basmışlar,

Küçük Mehmet'in, büyük kahramanın şu tevazu ve mahviyeti
o kadar tabii ve o kadar cana yakındı ki, bunda ne bir yapmacık
tavır ve ne de insanı. kandıracak bir his ve hareket yoktu.
Bu Küçük Mehmet, kahramanlığını içine sindirmiş, onunla
idi. Ve hatırıma meşhur şair La Martin'in Türkler için söylediği şu söz geldi:
pişmiş
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«Türk, yer yüzünün en şerefli insanıdır. Seeiyeleri pek necip
ve yüksektir. Şecaatleri, bozulmaz bir kudret halindedir. Vatani
faziletleri her bitaraf ruha hürmet ve hayranlık verir. Necabetleri
alınlarında ve ernellerinde yazılıdır. Bütün sevki tabiileri asilanedir.
Vecd ile yaşayan duygulu bir millettir. Onların yurdu, efendiler
diyarı, kahramanlar, şehitler ülkesidir !»
Ve kendi kendime dedim ki, bu faziletierimize aşık, giyaben
meftun olan Ul. Martin, acaba şu mütevazi ve kahraman Mehmet'in
karşısında bnlunsaydı, derin bir vecd ve hayranlıkla kim bilir Türk
Milleti için kaç cilt methiye yazardı ...
Mehmet'e soruyorum:
nasıl

Anlat bakalım en büyük kahramanlığını ve sonra
oldu da verdin? .. Onu da unutma! ..

Mehmet,

yavaş yavaş

devam etmeye

şu bıçağı

başladı:

Antep'in, Fransız Generali Gobo tarafından ikinci defa muben. ve benimle yaşıt olan arkadaşım İsmail Ahmet
Çelebi cephesinde Aslan Beyle beraber çalışıyorduk.
-

hasarasında

Fransızlar,

muhasara başladığı günden beri - 21 Teşrinisani
hele bizim bulunduğumuz bu cepheyi geeeli günateşleriyle muttasıl dövüyor, mücahitlere nefes bile aldırmıyorlardı. Bizim cephe, Çınarlı cephesi kadar mühim idi. Çünkü
Fransızların Akçakoyunlu istasyonu ile her vakit münakalatı vardı.
Onlar bu münakalatın selametini temin için bu cepheyi elde etmek
mecburiyetinde, biz düşman münakalat ve muhaberatını sekteye uğ
ratmak için bu cepheyi muhafaza etmek ıztırarında idik. işte bundan dolayıdır ki, bu cephe, çok kanlı ve çok ateşli bulunuyordu.
1920- her
düzlü top

tarafı,

30 Kanunuevvel 1920 akşamı idi, düşman yine hücum etmiş,
biz yine mukavemetle bulunduğumuz mazgalları, haneleri muhafaza
edip nihayet bu noktadan onları makhuren çekilmeye mecbur etmiştik.

Muhasara çoktan beri devam ettiği için hariçle muhaberemiz
muavenet bekleyecek hiç bir ümidimiz kalmamış, vaziyet
çok sıkışık bir şekil almıştı. Kumandanlarımız, bu halimizi hariçteki
kuvetlerimize ve bu kuvvetlerin kumandanianna bildirip onlardan
istimdat etmek istiyorlardı. Dışarıya bu haberi göndermek için benimle arkadaşım ismail'i intihap etmişlerdi. Aslan bey, bizi yanına
alarak beraberce sokaklar arasından ve top ateşinin altından Kürkçü Ranına geldik.
kesilmiş,
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Kürkçü Ranı, o zamanlar harbi idare eden heyeti merkeziyenin içtima mahalliydi. Orada, özdemir, Sabık mebusumuz Ferit,
azadan inceoğlu Hüseyin, Bele_diye Reisi Mehmet Ali, Kahraman
oğullarından Hacı Mehmet ve isimlerini şimdi hatırlayamadığım
daha birçok adamlar vardı. Bunlar toplanıp uzun uzun görüştüler.
Netice: Keyfiyetin hariçteki kuvvetlerimizin kumandanı bulunan Salahattin Adil Beye bizim götüreceğimiz bir mektupla bildirilmesine karar verdiler.
Bunun üzerine özdemir Bey:
- Yavrularım, şimdi size bir mektup verecegız, bunu «Sam»
köyüne götürüp Salahattin Adil Beye teslim edecek ve cevabını
getireceksiniz. Fakat ne yapıp yapıp oraya yetişeceksiniz. Şayet
bir tehlike karŞısında kalırsanız veyahut düşman eline esir düşer
seniz bu mektubu yırtıp atınalısınız!

<\nlt·ı· ıııilrado.'h·lt:tl ııd e

yııralıuı.an cadleri

~ıl:n·i tıu-uııund.a blıyiik fedakarlıklar ıllııi•
1"-'frn o~mtör ME>cU Abdu.llab.

ıuioıı t..p nıll <·a.d ı.-lf'thıbı

t)k .Uııleri*"

Jtadı•r. · ılımaı b 1'
fed4llı&rbk
çalı~la.tdwı mU!iıbn Kı\mfl,

nlh .HIIn..

Mealinde bize uzun uzadıya bir konferans verdi. Bu mühim
teklifi, heyeti merkeziyeyi teşkil edenlerin huzurunda · kabul ettik, mektubu mahalline götürüp teslim etmek için çalışacak ve hatta
icap ederse ölecektik de ...
Zayıf omuzlarımıza

yüklenen bu ağır yükü, bizim herhalde
emrolunuyordu. Çünkü hariçle irtibat kesilmiş, ne biz
dışarıdakilerden bir haber alabiliY,or, ne de biz dışarıdakilere vakaldırmamız
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ziyetimizi bildirebiliyorduk. Bu sıkışık vaziyet böyle devam ederse,
memleket mahvolacaktı. Artık bize, on ikişer yaşındaki iki masuma 30 - 40 bin nüfuslu koca bir memleketin mukadderatı teslim
edilecekti. Yapacağımız iş çok mühimdi. Mektubu yazıp mühürlediler ve bize teslim ettiler.
ismaille beraber düşündük. Bir plan tertip ettik. Arkarnııda
mavzerler, göğüslerimizde aykırı asılmış fişekliklerimiz, çete kı
yafeti ile koca bir muhasara kuvvetinin arasından elimizi, kolumuzu
saliaya saliaya gidemezdik ya.. Kıyafetlerimizi herhalde değiştire
cek-iİk. Fikrimizi heyeti merkeziyeye anlattık Perişan ve pejmürde
bir kıyafetle, bir dilenci şeklinde gitmemizi tensip ettiler. Elbiseler
temin edildi, giyindik Silah ve cephanelerimizi de heyeti merkeziyeye teslim ettik. Şimdi biz, tam iki çingene çocuğuna benzemiştik.
Yalınayak, başıkabak, üst baş perperişan... Bizden artık kimseler
şüphelenemezdi.

özdemir'le Aslan beyler bizi, şehrin kenarına kadar getirdiler.
«Ali Neccar» camiin son mevziine ve «Sinnar» sİperinin yanına
geldile Bu esnada bizim çetelerle, Hacıbaba mevkiini işgal eden
düşman muhasara kuvvetleri arasında müthiş bir müsademe vardı.
Ve yanımızclaki damlardan birinin üstünde makineli tüfeğiınİzin
cayırtılı sesi hiç dinmiyordu.
özelemir ve Aslan beylerl e lıeraber, makineli tüfeğiıı bulundama çıktık. Burası biraz etrafa hakimdi ve geçeceğimiz yollar buradan görünüyordu. Düz bir araziden, iki taraf kurşunlarının
yalayıp geçtiği bir ölüm tarlasından geçecektik.
duğu

özdemir'le Aslan beyler, bize uzun uzadıya gideceğimiz yolları
tarif ettiler. Tarlayı geçip de karşıki sırtları tuttuk mu, artık kurtulacağız zannediyorduk. Çünkü bu kumandanların kanaatine göre
muhasara kuvveti, ancak memleketin etrafında, bir çember gibi
kasabayı

sarmış bulunuyorlardı.

Dam üzerinde araziyi tetkik ettikten sonra aşağı inip, son
geldik. Burada «Kırmızı keleş» isminde bir hemşerimiz
nöbet bekliyordu.

sİperimize

Orada, iki kumandan, benimle İsmail'in yüzlerimizden, alın
öptüler. Ve bize uğurlar dilerierken dikkat ettim. ikisinin
de gözlerinden yaş geliyordu. Biz, bize acıyan bu iki kumandanın
karşısında, bütün bir Fransız ordusu ile çarpışacak bir maneviyata
kadar yükselmiştik.
larımızdan
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tsrnail ile ben, iki
-

Dua edin,

kumandanın

şayet şehit

ellerini öptük, ve:

olursak,

hakkınızı

Diyebildik Çünkü heyecan bizim de
yordu.

helal ediniz!..

konuşmaımza

mani olu-

Nöbetçi olan «Kırmızı keleş» in omuzlarına basarak sİperin
öbür tarafına atladık. Evvela şunu söyleyeyim ki, Aslan ve özdemir
beylerin tahmin ettikleri gibi, düşman yalnız «Hacıbaba» semtinde
ve kasabanın etrafında değilmiş. Bizim siperimizden ta dışarıdaki
milli kuvvetlerimizin bulunduğunu zannettiğimiz «Sam» ve «Göçke»
köylerine kadar olan araziyi işgal etmiş ve «Sam» da bulunan
Snlahattin Adil beyin kuvvetlerini de daha uzaklara atmış imiş.
Biz tabii, bu fena vaziyet ve akibeti bilmiyorduk. Çıktıktan sonra
anladık. Fakat ne yapabilirdik ki, bir kere çıkmış bulunuyorduk.
«Kırmızı keleş»'in omuzundan tarlaya atlar atlamaz biraz koştuk.
Düşman, tarla faresi gibi koşan bu iki hedefi tabiatı ile görecekti.
Nitekim gördü de.. üzerimize kuvvetli bir makineli tüfek ateşi
açtı. ilerleyemedik ve hemen yüzüstü yattık. Ateş hafifledi. Kırk,
elli hatve kadar yine koştuk. Ateş tekrar ve eskisinden daha şid
detli başladı. Yine yere yattık. işte böyle yata kalka, epey bir
mesafe katettik
Düşman yağmur gibi makineli tüfek kurşunlarını yağdırıyor
du. Beş, on hatve ileride, gözüme bir bağın hendeği ilişti. Hem bir
nefes almak, hem de etrafı tetkik etmek için kendi kendimizi oraya
attık. Bu bağın üst tarafında bir takım düşman sİperieri vardı.
Buradan atılan kurşunlar, bizi tutmuyordu. Sol tarafımızda, bizden biraz uzakta bir süvarİ kıtası vardı. Bu hendeğin sağ ve sol
taraflarından hem görünüyor, hem de görüyorduk. Biraz sonra bir
topçu ateşi başladı. Mermiler etrafımıza düşü~ patlıyor ve anlıyor
duk ki, bu ateş, yalnız bizim için yapılıyordu. Fransız topçuları,
çıplak ve on ikişer yaşmda iki yavruyu öldürmek için hayasızca
ateş ediyorlardı.

Bu noktada fazla kalmayı tehlikeli gördük. Çünkü mermiler
gittikçe etrafımızı sarıyor ve mermi çemberi gittikçe daralıyordu.
Bu esnada yakınımııda bir meımi patladı ve bir toz ve toprak
bulutu etrafımızı sardı. Bir dünya çöküntüsünü andıran bu sadmeden sonra ateş kesildi. Çünkü Fransız topçuları herhalde bizi artık
ölmüş zannediyorlardı.

Hem bu ateşin kesilişinden, hem de etrafımızı saran toz ve
duman bulutlarından istifade ederek ani bir sıçrayışla hendeğin
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ve bağ kütüklerinin yeşil kolları arasına
Ve gözle görünen bütün bu öldürücü tehlikelere karşı,
çırılçıplak bağrımız üzerinde sürüne sürüne, bağın ortasına doğru
ilerledik. Sol tarafımızdaki süvarİlerden beş, altı kişilik bir müfreze üzerimize doğru hızla atiarını sürmeye başladı. Biz de, bunlardan kurtulmak için yakınımııda bulunan çukur bir dereye atlayıp
«Dölükbaba» istikametine doğru var kuvvetimiıle kaçıp kurtulmaya
çalıştık. Biz, bu hale rağmen hala bir düşman mıntıkasının içinde
bulunduğumuzu bilmiyorduk.
üst

tarafındaki bağlara

atıldık.

Dere içinde «Döli.ik»'e doğru kaçtığımızı anlayan düşman, yukarı taraftan üzerimize başka bir kuvvet ayırıp göndermiş olacaktı ki,
karşımızda ve dere boyunda on, onbeş kadar bir süvarİ müfrezesi
göründü. Aramızda 200 - 300 metrelik bir mesafe vardı ve hızla
üzerimize doğru geliyorlardı.
Artık

kurtulmak imkanı kalmamıştı. Esir olacaktık. Mektubu
gömmek için hemen yere yattım. Bu yere yatışımdan süvariler korktular galiba ki, hep birden durup bağırmaya başladılar:
toprağa

-

Türko teslim, Tür ko teslim! ..

Arkadaşıma

döndüm ve:

- İsmail, dedim, yakalandık, kurtuluş çaresi kalmadı artık.
Koynurndaki mektubu işte gömüyorum. Ne maksatla şehirden çık
tığımızı, ne kadar zülüm görürsek söylemeyeceğim. Hatta öldürseler
bile. Dedim ve tsrnail'den de:
-

Peki, emin ol..

işaretini aldıktım

-

sonra:

Sıçrayalım İsmail, yerimizi değişÜrelim.

Dedim. On, onbeş hatve kadar geriye doğru koştuk. Bizim
zanneden süvariler, üzerimize ateş etmeye başladılar.
Durmaya mecbur olduk. Mektubun izi kaybolmuş, maksat da hasıl

kaçtığımızı
olmuştu.

Hikayesini bilmem ki, kaçıncı defa anlatan bu büyük ve fedakar
yavru, başından geçen vak'ayı aynen bir kere daha yaşıyormuş
gibi, heyecanlanmış, gözleri kızarmış, natıkasına başka bir kuvvet
başka bir şiddet gelmişti.
Fakat elini, kesik hacaklarına koydukça içten «Üf..:. der gibi,
ve kıpkızıl yüzde acı takallüsler hasıl oluyor, ve o zaman
sakatlığını, hacaksızlığını ve bu yumuşak diz etlerine kalın meşin-

o

ateşli
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bağlanmış tahta parçasını goruyor, anlıyor ve kalbindeki sı
yüzüne vuruyordu. Cebinden çıkardığı teneke tabakadan sardığı sigarayı dudaklarının arasından indirmeyen ve dumanını ciğerlerine kadar çeken kahraman Mehmet, yine başladı:

lerle

zılar

Gelen süvariler attan inip bizi yakaladılar. üstümüzü başı
Arapça bir takım sözler söylüyorlardı,
fakat biz bu dillerden hiç bir şey anlamıyorduk.
-

mızı aradılar. Fransızca,
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Süvariler tekrar atlara atlayıp dere boyunca ilerlemeye ve bizi
de önlerine lmtıp götürmeye başladılar. «Dölükbaba» istikametine
doğru gidiyorduk. Biraz sonra kalabalık bir yere geldik. Kafileden
ayrılan ve üzerimize doğru gelen zabit, yırtık elbiselerimizin yama
yerlerine kadar bizi aradı. Biraz sonra, tercüman olduğu anlaşılan
birisini çağırdılar. Gelen tercüman bize sordu:
-

Kimsiniz, nereye gidiyorsun uz?

Ben cevap verdim:
- Kimsesiz, fakir iki çocuğuz. Memlekette aç kaldık, dilenemedik. Köylerde karnımızı doyurmak ve bir yer bulup çobanlık yapmak için harice çıktık.
Sizin casus

olduğunuz

anlaşılıyor.

Biz, casus nedir ve casusluk ne demektir bilmeyiz ki, sizin
o dediğiniz olalım ...
-
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Siz,

Aslan'ın yanında

bulunan Küçük Mehmet'i

tanır mısınız'?

- Hayır, görmedik. Yalnız ismini duyduk. Adına «Kahraman
Küçük Mehmet» denilen birisi varmış ki, çetelik ediyormuş .. Aslan
beyin yanında imiş. Sorduğunuz o olacak galiba? ..
tanımıyorsunuz?

Demek
Hayır ...

- Küçük Mehmet'in, sen olduğunu, seni
ispat ederlerse size ne yapalım'? ..
- N e isterseniz
görmedik bile ...

yaparsınız.

Fakat biz o

tanıyan

ve bilenler

dediğiniz değiliz.

Tercüman vasıtası ile Fransızlar bizi tazyik etmeye
Onlar ı srar ettikçe, biz, inkarımııda inat ve sehat ettik.
Nihayet hidcletlenen Fransız zabiti, Fransızca
sert sert bir şeyler söyledi. Bir telaş başladı.

Onu

başladılar.

etrafındakilere

Nihayet üç Fransız zabiti ile iki Fransız neferi bizi de yanalarak kafileden uzaklaştırmaya başladılar. Tercüman bize:

larına

- Sizi kurşuna dizrnek için götürüyorlar..
gençsiniz. Söyleyin ne biliyorsanız, dedi.
Biz yine bir

şey bilmediğimizi

Bu esnada bir
çakıl yığınlarının

Yazık

size, daha

söyledik ..

taş yığımn yanına gelmiştik.

üzerine

çıkardılar.

rından indirdikleri mavıeriere birer
tüfekleri üzerimize çevirdiler.

iki

Durdular ve bizi
neferi, omuzlakurşun sürdükten sonra

Fransız

şarjör

Tercüman:
-

Doğru

söyleyin, kimsiniz ve nereye gidiyorsun uz?

Biz, yine eski sözlerimizi

tekrarladık.

Tercüman:
- Son defa olarak bir daha soruyoruz. Ve size üç dakika mühlet veriyoruz. Bu defa da söylemezseniz zabit, «Ateş!» kumandasını
verecektir. Son nefeslerinizi yaşıyorsunuz, dikkat ediniz, inat etmeyiniz .. Ve:
-

Kimsiniz, nereye gidiyorsunuz? Aslan beyi, özdemir beyi
musunuz? Heyeti merkeziye nerelerde toplanıyor ve nerelerde içtima ediyor? Söyleyiniz ... Size üç dakika mühlet veriyoruz,
dedi.

tanıyor
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Bir taraftan da Fransızca verdiği kumanda ile iki nefer bize
almaya başladı. Tercüman da koynundan çıkardığı saate bakıp
üç dakikanın mururunu bekliyordu.

nişan

Biz, taş yığının üzerinde, taş
üzerimize germiş, son nefeslerimizi
-

kesilmiştik.
alıyorduk.

Azrail kanatlannı
ikimiz birden:

Ul.ilaheillallah, Muhammeden resulallah ..

Diye salavat getirmeye

başladık.

Bizim bu korkumuzdan Fran-

sızlar gülüyorlardı.

ladı.

Tercüman yine yanımıza geldi, yine nasihat yollu sözlere
Biz eski sözlerimizde ısrar ettik ...

baş

Zabit bir takım sözler söyledikten sonra neferler silahlarını
indirdiler. Ve bizi yanlarına alıp dipçikle sırtımıza, ensemize, kafamıza vura vura yürütmeye başladılar.
«Dölükbaba»'ya geldik. Orada elimizi ayaklarımızdan, ayaldaellerimizden kalın birer urganla sarıp bağladılar.

rımızı

O gün akşama kadar,
ismaille her vakit yavaş
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ateş

gibi

güneşin altında

yavaş konuştuk.

aç, susuz

yattık,

Bize yapılan şu i§kenceden anlıyorduk ki, Fransızların şüphe
leri el'an zail olmam ıştır. Eğer bizim uydurduğumuz yalana inanmış
ol sa la rd ı, bizi bırakırl ardı.
A l;:şam
m ::ıki neli

oldu, her taraf kararmaya
tüfek sesleri geliyordu.

başladı.

Uzaktan top ve

Biraz sonra, bizi isticvap eden zabitle on kadar siivari bizi
her birimizi bir süvarİnin terkisine bağladıktan sonra har vket edildi., «Battal Höyük» 'Unde bulunan Fransız açık karargahına
geldik. Zabit bizi, yemek çadırı olduğunu sonradan anladığım bir
çaclınn önünde indirdi. Bu çadırda birçok zabitan seyyar masalar
başında oturmuş yemek yiyorlardı. Bizi getiren zabit de sofraya
oturdu. Bu, bir taraftan yemek yiyor, bir taraftan da bizim vaziyetimizi oturanlara anlatıyordu. Bir iki saat da bu yemek çadırında
aç ve susuz kaldıktan sonra, tekrar süvarilerin sırtına bağlanarak
hareket ettik. Kafilemiz yolda hangi nöbetçiye, hangi kafileye tesadüf ederse o zabit, Fransızca parola veriyor ve serbestçe Kollej
istikametine doğru gidiyorduk.
al dılar,

Biraz sonra Kollej, karanlıklar içinde muazzam kuleleri ile göründü. Kollej, o zamanlar Fransızların karargahı idi. Karanlıkta
Kollej etrafında, Türkçe konuşmalarından Ermeni olduklarını anladığım mühim bir kalabalık binanın her tarafında sİperler kazıyor
ve her yerde bir faliyet müşahede ediliyordu. Kolejin büyük kapısı
önünde attan indirildik. Bizi, en aşağı, yani bodrum katına tıktılar.
Anladım ki, Fransız karargahı, Türk topçularının bombardımanın
dan korkarak buraya sığınmıştır. Yukarıki katlar hep boş, ve karanlıktı. Bizi, tercüman önüne katarak büyük bir masanın başında
bir zabitin oturduğu odaya götürdü. Masanın öbür başında da bir makine vardı, birkaç zabit de ayakta duruyorlardı. Masa başında oturan
ıabit bize tercüman vasıtası ile:
- Sizin casus olduğunuz anlaşılıyor. inkar etmeyiniz.
söyleyiniz! Şehirden niçin dışarı çıktınız?
Kasahada neler var? özdemir ve Aslan beyler,
de hangi binada oturuyorlar? Heyeti merkeziye
de ve hangi binada yapıyor?
Biz, bu ve bunun gibi daha birçok sorgulara
-

Bilmiyoruz, casus

değiliz ...

den

başka

Tercüman, Antepli bir Ermeni idi. Bizi
söyledi. Kumandan :

Doğru

kasabanın
içtimaını

içinnere-

~

cevap vermiyorduk.
tanıdığını

kumandana
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- Küçük Mehmet sızsınız değil mi'! Diye bizi tazyike başla
Bunda da inkar edince kızıp öfkelendi ayağa kalkıp bize birkaç
tokat vurdu ve terelimana bir şeyler söyledikten sonra çıkıp gitti.
Koridorlarda yarım saat kadar oturduk. Tercüman, yanında Ermeni bir asker olduğu halde geldi. Ve bize :
dı.

-

Kumandan sizi affetti. Haydi gidiniz ... dedi.

Ben buna inanmadım . Çünkü «Haydi gidiniz » demek, bir malı
pusa «Haydi git» değildi. Biz Kolejden ve bu Kolejin etrafındaki
dizi dizi nöbetçiler arasından ve sİperlerden nasıl çıkabilirdik ve nasıl gidebilirdik Parolanın ne olduğunu da bilhassa bilmiyorduk. Ben
bunları düşündükten sonra, gayet safiyane bir tavırla:
ladım

Yolu bilmeyiz,

nasıl

gidelim? Dedim.

Sizi biz göt'üreceğiz. Dü şünüz önümüze ... Dedi. O zaman anki, bu defa hakikaten ölüme gidiyorduk.

Bunların elinden kurtulmamıza imkan yoktu. Mecburiyetle yürüdük. Onlar önde, biz arkada Kolejin büyük kapısından dışarı çı
kınca :
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- Yol işte burasıdır, haydin bakalım gidebilirsiııiz. Antep ııah
işte görünüyor. Dedi ve bize karanlıklar içinde uzayıp giden şoseyi
rrösterdi.
O istikamette yürümekte biraz tereddüt ettik. Tercüman:
- Ulan daha ne duruyorsunuz, eşek oğulları! Haydin bakalım ..

Diye bağırdı. Tercüman bir taraftan bize bu şekilde çıkışırken
elindeki li.iveri gördüm. Bu esnada arks.daki Ermeni neferinin de mavzerine fişek sürdüği.inü mekanizmanın açılıp kapanmasından anladım. Artık başka çare kalmamıştı.
ismaille beraber, bir tavşan gibi birdenbire ve Maraş şosesi istikametine doğru fırladık ve kaçmaya başladık. Arkamızdan ikisi de
ateş etmeye başladı. Onlar sıktılar, biz kaçtık. Biz kaçtık, onlar sık
tılar. Ve aynı zamanda da uzun müddet bizi takip ettiler.

Bu

ateş altında «Maanoğlu

ateş kesilmemişti.

köprüsü:. nün yakınına kadar
Bu iki fedai Ermeni bizi takip ediyorlardı.

koştuk,

Tam bu esnada «Maanoğlu köprüsü:mün sağ tarafındaki bostanlardan bir süvarİ müfrezesi göründü ve geçeceğimiz yolu keserek
bize cepheden ateş etmeye başladılar. Şimdi biz, önden ve arkadan
iki ateşin ara yerinde kalmıştık
ismaille ikimiz yere düştük. Hem ben, hem İsmail vurulmuşuz.
de kesildi. Biz toprağın üstünde etrafı dinliyorduk. Bir zamanlar, köprünün altından kaçmak için doğrulmak ve yerde sürünrnek
istedim, vücudumda bir sızı, bir ağrı hissetmeye başladım. Doğru!Ateş
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dum, kendimi yokladım ki, iki hacağırndan da vurulmuşum. ismail'e
dikkat ettim, onda hiçbir ses yoktu, meğer zavallı tsrnail de benim
gibi yara lanmış ve bayılmıştı.
Biraz sonra önümüze çıkan müfrezeden beş on Fransız askeri
geldi, bizi kaldırdılar. Köprünün üstüne ve şosenin üzerine yatır
dılar. Ve yaralarımıza baktılar. Ben iki bacaklarımdar,, tsrnail de
muhtelif yerlerinden yara almıştık. Fakat kanlarımız durmuyor
akıyor, a kıyo rdu.

Her ikimizi de köprünün sağ tarafındaki bostanların hendek
çukurlarma kadar yerlerde sürüyüp sürüklediler. Bizi o çukura
yuva rlayarak yine kendi s İperlerine gittiler.
Fakat kanlarımız bir türlü durmuyor ve her ikimizin birleşen
çukurun derin bir köşesinde pıhtılaşıyordu. tsrnail ayıldı ve
inlt::meye başladı :
kanı

-

Aman Mehmet! Bana bir damla su,

öleceğim..

diye

sızla

nıyordu.

Fakat ben de aynı vaziyette ve o derece susuzdum. Su, nerede
vardı ve bu vaziyette ben su nereden bulabilirdİm?
Sabaha kadar o hendek içinde

bağırdık, çağırdık,

inledik,

sız

ladık.

Yakınımızda
mıza

bulunan

Fransız

müfrezesinden bir tek nefer

yanı

gelmedi.

Ortalık ağarmaya başlamıştı.

Müfreze toplu halde yanımıza geldi. Bir de sedye getirmişlerdi. Her ikimizi de bir sedye içine yatır
dılar. iki siyah nefer bizi taşımaya ve götürmeye başladı.
Sedyenin içinde İsmail'le koyun koyuna yatarken, anladım ki,
tehlikelidir. Çünkü bazen ellerimi elleri içine alarak
olanca kuvvetiyle sıkıp bağırıyordu. Bazen de elleri gevşeyerek ellerimi bırakıyor ve sesi kesiliyordu. Dikkat ettim, zavallııun bir yarası
da kafasında idi.
çocuğun hayatı

Nihayet hastaneye geldik. Bu hastane şimdiki Amerikan Hastanesidir. Etrafımızı Ermeni askeri ve Ermeni hastabakıcı kızları
sardı. Elbiselerimizi çıkardılar. Doktor «Şapırbın oğlu geldi, yaralarımıza baktı. Benim hacaklarımı pansurnan etti. Fakat tsmail'e
dokunmadı. Anladım ki, İsmail'in yarası ağır ve ölümü yakın bulunduğu için pansumana lüzum bile görmüyorlar. Bizim ikimize bir
24

oda içinde birer karyola verdiler. Aramız yakındı ve ara yerde bir
hastane masası üzerinde bir sürahi ile iki bardak vardı.
Ermeni hastabakıcılar sık sık gelip bizimle · konuşuyor ve isimlerimizi söyleyerek bize gülüşüyorlardı. Ve anladım ki, hüviyetimiz.
anlaşılmış, tutulmamız bilhassa Ermeniler arasında sevinç uyandırmıştı.

Bir aralık İsmail yine :
-

Mehmet, aman bir damla su. ölüyorum

kardeşim.

Benim başucumda duran Ermeniler İsmail'in
can çekişmesiyle zevk duyuyor ve onunla alay ediyorlardı. tsmail'e bir damla su vermelerini ümit ediyordum, bekledim,
vermediler.
Diye

haykırdı.

ıstırabıyla,

öfkelendim, kendi derdiınİ unutarak ve bütün kuvvetimi toplayarak doğruldum ve karyoladan sarkarak sUrahideki sudan bardağı doldurup tsmail'e uzattım ve :
-

İsmail,

İsmail,

al sana su

kardeşim.

Dedim.

İsmail,

elinin ters tarafıyla gözle~·inin kandan pıhtılaşan kapaksilerek gözünü açabildi ve k&fasını benden tarafa çevirdi.
Bardağı kendisine uzattım ve tekrarl&dım :
lannı

-

Al i smail, sana su!..

Dedim.
tsrnail'in kalkmaya değil, kollarını olsun uzatmaya mecali kaltsrnail yatağında kıvrandı, dönmek ve bir son hamle yaparak elini uzatmak istedi. Fakat muvaffak olamadı. Kafasını benden tarafa çevirerek, kanlı gözlerini bana dikerek, şöyle hir acı ve
mamıştı.
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bana baktı ve hemen kolu düştil. Kanlı gözler
kapandı. Ve tsmail, kendisinin ıstırabıyla eğlenen Ermeni hastabakıcılarının gözleri önünde, ağzına bir tek damla su alamarlan rahmeti ralımana kavuştu. ismailciğim, yanıbaşımda şehit olmuştu.
Memleketi için mertçe, gözlerimin önünde can vermı'ş ve bu fedakflr yavru, Antep vaziyeti hakkında bir tek kelime olsun ifşa etmehasretli

bakışlarla

mişti.

Kahraman Mehmet, ·gözlerinden akan yaşı mendilinin arasına
gömerken, vak'ayı artık anlatıp bitirmek ve bu acı maceranın ıstı
rabını, heyecanını bana hissettirmemek ister gibi hulasalar yapmak
için çalıştı durdu. Fakat her hulasayı suallerle açmaya ve çözmeye
çalıştım ve nihayet ismail'i tekrar dile getirdim :
- İsmail'in ölümü, bana fena halde dokundu, çok müteessir
oldum. Saatlerce, günlerce ağladım. Ve halil. da ağlarım. Ben, bana
kahramanlık diye atfedilen bu macerayı işte bu gözyaşları için tekrarlamak istemem. Benim ne kahramanlığım var? Asıl kahraman
ismail'di. Evet o muhterem şehit İsmail kahramandı. Hem de oniki
yaşında bir kahraman, oniki yaşında kahraman bir şehit!..
ismail'i bir çarşafa
nerededir sormarlım!

sarıp

götürdüler. Ne oldu bilmem.

Mezarı

Benim yararnı ancak üç günde bir defa pansurnan ediyorlardı.
Birkaç gün sonra doktor «Şapırb yararnı görmek istedi. Hastabakıcılar açtılar. Uzun uzadıya baktı. Sol hacağımda kangren alametleri göründüğünü söyledi.
Ben kangren nedir bilmezdim. Doktora sordum :
- Nedir bu kangren? Dedim. Hiç unutmam, doktor
güldü ve bana :
-

acı acı

Kangren demek, ayak kesrnek demektir... Dedi.

Hastaneye yatışımızın
den sol ayağıını kestiler.
Kahraman Mehmet

altıncı

günü idi. Diz

sağlam ayağını

kapağırnın

üzerin-

uzatarak :

- işte ben bu ayağırnın eşini omda verdim ve hastabakıcılar
bana kesilen bacağımı · büyük bir kavanoz içinde getirip gösterdikleri zaman kendimden ikrah ettim ve arkadaşım tsrnail gibi ölmediğime nadim oldum ...
O benim kesik

ayağım

işte şu ayağırnın eşi
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hala arasıra rüyama bile girer. Evet,
olan o ayak, sonra haber aldım, Fransa'ya
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bile gönderilmiş. Orada bilmem ne hastanesi
müzesinde imiş ...
İşte

ve

ifşa

varmış.

O hastanenin

o günden itibaren ben, kahraman Mehmet olduğ·umu ilan
ettim. Bilhassa Fransızlar bana, çok, pek çok ehemmiyet

veriyorlardı.

Bu hastanede üç ay yattım. Meğer bizim kumandanlar beni kurtarmak için pek çok muhabereler etmişler. Ayağırnın kesilmesini
protesto etmişler, fakat sonra doktor rapor göndermiş de bizimkiler bu davadan vazgeçmişler ...
üçüncü aydı Türkler benim yerime üç Fransız esiri vermek
suretiyle beni kurtardılar. O esnada harp hala devam ediyordu. Beni
Fransızlar, Anteb'e teslim ettikleri gün Antepiiierin bana karşı gösterdiği hürmeti, şefkati, istikbal merasimini ölünceye kadar unutamam.. Bu memleketten, bu milletten gördüğüm en büyük şefkat
yalnız o gün tebarüz ettirildi.
işte,
macerası

bu hacaksız ve 22 lira
da bu ...

aylıklı topalın kahramanlığı

da bu,
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ANTEll'tN ILK
(21

ŞEHIDI

Kanunusanİ

1920'de iki Fransız neferi bir kadının çarşafını
ediyor. Validesini müdafaa etmek isteyen 10,
oğlu süngü ile katlediliyor.)

çıkarmaya teşebbüs

12

yaşlarındaki

Şu yukarıdaki
yazdığı kitabın

cümleyi, general Abadi'nin Antep harbine dair
28 inci sayfasından aynen aldım.

Çarşafı çıkarılmak

istenilen bu kadın kirndi? Bu zavallı ilk
annesini müdafaa etmiş ve bu müdafaa dolayısıyla nasıl
öldürülmüştü? Hadiseyi anlamak ve tetkik etmek için bu kadını
sorup soruşturdum. Evvela kocasını ve şehit Kamil'in babasını buldum.
şehit nasıl

Antep Tapu Müdürlüğünde odacı Akkaş. Zavallı ve ihtiyar bir
adam. Maksadımı anlattım. Evine beraberce gittik. Yılnk bir evin
kapısından içeri girdi, biraz sonra da :
-

Buyurunuz.. dediler, girdim ...

Ev ve evin içindeki görünen
ölçüsüne güzel bir mikyas.

eşyalar, odacı Akkaş'ın

zaruretteki

Oturacak sandalyesi yoktu. Birkaç ot yastığı birbirinin üstüne
koydular, oturdum. Bu muhterem şehit ailesinin akşamları başlarını
koyup üzerinde yattıkları yastıklar. bana sandalye vazifesi görürken içimde acı bir ukte, bağazımda beni bağmak isteyen bir burgu
hissettim.
40 - 45'lik bir hanım, başında beyaz bir tülbent ile gelip oturdu :
Kamil'in annesi imiş. Kocası, kendisine maksadımı anlattı :
kuru ve çıplak hasırın aralarına dikerek ve
da yerden topladığı süpürge çöplerini kırar
ve kırdıklarıyla da oynarken, anlıyordum ki, Fatma hala, hafızası
nın dehlizlerinde daimi olarak asılı duran bu acı hatıranın azap ve
ıstırabı altında zebun ve zihnen bu acı hadise ile meşgul...
Gözlerini

oturduğu

parmaklarının uçlarıyla

Fatma hala,

düşündü,

yutkundu. Ve en nihayet

başladı

:

- Oğlum Kamil, o zamanlar on yaşında idi. Kendisiyle beraber
annerne kadar gitmiştim. Orada akşama kadar kaldık. Akşam yeme-
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ğinden sonra Kamil'le beraber annemden çıkarak kendi evimize geliyorduk. Benim yüzümde kalın bir peçe ve arkamda da, hasır örmek
için anneıngilden a ldığım bir parça (Berdi) vardı.

vakit ben, sırtımdaki yükün
ve terlemiştim. Biraz nefes almak için sırtımdaki
berdi yükünü yüksekçe bir taşın üzerine koydum. Kil.mil'im de yanı
başı mda idi. Bu s ırad a aşağı taraftan iki Fransız askeri geliyordu.
Dikkat ettim, omuzlarında silahları v~ silahlarının başında da çıplak
süngüleri v::ırdı. Fakat sa rhoştular. Gelirken yıkılıyor, solmkta adeta
yalpalı yorlarclı. Ben, bunların taarruz~arından korkarak, arkarnı du\"ımı. verelim. l!izam:za gelir gelmez beni gördül<>r. Birisi üzerime
d oğ ru yü rüdü ve bana Fransızca birtakım şeyler söylemeye başladı.
Ağzı meyhane gibi kokan bu adamın fena niyette olduğunu anladım. Tamam karşımda durdu. Ben :
Askeri

fırının yanına geldiğimiz

~ı.ltında yorulmu ş

-

N e istiyorsun ,benden? Dedim.

Yine bir şeyler söylemeye başladı. Ve bu esnada, eliyle biryüzürodeki peçeyi çekip attı. Ben var kuvvetimle haykır
maya başladım :
d~nbire

- Utanmazlar !.. Bir
sunuz?

kadına

taarruz etmekten

flıkılmıyor

mu-

Diye bağırıyor, bir taraftan da bu mütecavizi tokatlıyordum.
Sokakta kimseler yoktu. Feryadıını işiten bile olmadı.
Kamil, annesinin hayasızca bir taarruza uğradığını gorunce,
hücum etmiş, zavallı yavrum, yerden eline geçen taşları
bu iki sarhoşuıı neresi tesadüf ederse atıvermeye başlamıştı. Kamil,
taş hücumuyla beni, iki Fransızın taarruzundan kurtarmıştı.
kanı başına

Ve bunlara kuvvetli birkaç taş vurmuş ve Fransızların canı
olacak ki, bu defa beni bırakıp kuduz bir köpek gibi' Kamil'e
döndüler ve zavallıyı kovalamaya başladılar.
yanmış

Ben, çırpınıyor, ciğerparemi bu
ruzlarından kurtarmak istiyordum.

canavarın
Feryadımıza

iki

elinden ve taarkonu komşudan

gelenler oldu.
Fakat Kamil, on yaşında bu masum, bu iki sarhoşun eline
düşmernek için sokak ortasında öteye beriye bir kuzu gibi koşuyor
ve aynı zamanda taşlarla kendini koruyordu. Kamil'i bir sokağın
köşesine sıkıştırdılar. tkisi birden, süngülü silahlarıyla bu zavallı
Yavru üzerine kudurmuşcasına atıldılar. Ben, aralarına girdim. Ka-
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mil'i kurtarmak istedim. Fakat her ikisi de süngülerini Kf\mil'in
neresi tesadüf ederse etsin saplıyor ve zavallı Kamilciğim sersemliyordu.
b.unu bir fırsat bildiler. Gözümün önünde ve
Kamilimin göğsüne derin bir süngü yarası daha
açtılar. Kan fışkırdı. Bu iki canavar hala hınçları yatışmamış olsa
gerek ki, tekme ile, dipçikle hem bana, hem de kanlar içinde ve
lmcağımda bayılmış olan zavallı Kamil'e muttasıl vuruyor, vuruKamil yere

düştü,

lwllarımın arasında

yorlardı.

Arkadan

yetişenierin

ııeferi, fırına doğru
ğ"ımda

ııtelıln

vermiş

can

kı

ve

ayak seslerini işitince bu iki Fransız
kaçmaya başladı. Dikkat ettim, Ramilim kucaşehit olmu5hı.

'lt>t'lll rvlfatl r"iıt Jı
lfa& . n tııvu,.

Fatma

hanım,

ağlayıp hıçkırıyor

Arı&pdıı rlı

bu acı hatıranın azabı altında hüngür hüngür
ve sözüne devam edemiyordu. Birden :

-Ah Kamilim, yavrum,
olurdun !..

yiğit

Diye
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haykırdı.

şehit olmasaydın şimdi

aslan gibi bir

O

ağlarken, şehit

Kamil'in

babası

- Bu iki katili, halk fırından
istediler. Türk jandarması yetişti,
karargahına götürdü.

devam ediyor :

çıkarıp

öldürmek, parçalamak
tutup Koleje, Fransız

bunları

Kamil'e, hükümet muhteşem bir cenaze
leket halkı bu alaya iştirak etti.

alayı yaptı,

bütün mem-

Fransız ve Ermeniler aleyhinde için için yanan kin ve husumet, bu hadise dolayısıyla ateş aldı. Ertesi gündü. Beni Fransız
kumandanı istetti. Karargahiarına götürüldüm. Kumandan, bana
500 altın lira tazminat verdi, kabul etmedim. Kumandan ısrar etti,
katiyen kabul edemeyeceğimi ve bir Türk'ün böyle kan parasına
tenez7.ül etmeyeceğini, bunun başka şekilde intikamının alınacağını
yüzüne karşı korkusuzca haykırdım. Ve bunda haklı idim de. Çünkü
camm yanmış, ciğerparem parçalanrnıştı.

Kumandan, benim intikamdan
kalkarak :

bahsedişimden

hiddetlendi, ma-

sasının başında ayağa

-

Çık dışarı! Başını

hangi

taş

bi.iyükse ona vur! Haydi ba-

kalım ...

Diye

haykırdı.

Buna

karşı

ben de

haykırdım

- Ben kafaını taşa değil, milletimin yüksek
ve sizi oraya havale ederim. O, benim intikamımı
Dedim ve

kapıdan dışarı çıkıp

:
intikamına
alır,

vurur
emin ol.

gittim.

Ben, Gaziantep'in on yaşındaki muhterem şehidinin ana ve babaederek ve özürlet" dileyerek ayrılırken :

sından teşekkürler

-

Bari harpte

intikamınızı aldınız mı?

Akkaş, başını yukarıya,

-

Diye sordum.

gözlerini semaya dikerek :

Allah büyüktür. o Allah ki, çok sürmeden bana intikahemen bir ay sonra ...

mımı aldırdı. Oğlumun şehit olmasından
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TELLAL AHMET
Sol kolu, omuz heraberinden yok, harpte kesilmi~. Kendisi çarpazarda bir tek koluyla tellallık eder. Dikkat ettim, Ahmet'i
burada herkes, bilft. istisna seviyor.
Bu nun tek bir m erakı var : Gramofona sesini vermek!..
Sesi o kadar güzel değil. Bunu herkes bildiği halde, kendisi
Münir Nurettin'e rekabet edecek derecede bir sese sahip olduğuna
kanidir.
Minarelerde sala, mevlutlerde methiye, camilerde kamet, düğü nl erde gazel okur.
O, bir gramofon kumpanyasıyla muhabere ettiğinden ve yakında gidip sesini vereceğinden, beş bin lira alacağından bahseder durur. Fakat bir türlü de gidemez, bir türlü de ses veremez.
Harpte çok fedakarlık göstermiş bir kahramandır. O, çok geveze
olduğu halde kendisinin kahramanlığından bahsetmeyecek derecede
de tevazu ve mahcubiyet sahibidir.
Kendisiyle bir masa başında karşı karşıya oturduktan sonra
evvela onun en çok sevdiği musiki üzerinde konuşmaya ve onu
yavaş yavaş mevzuuma getirmeye mecbur oldum.
- Ahmet, dedim, gramofona ses vermek için muhabereniz ne
zaman bitiyor ve sen tstanbul'a ses vermek için ne vakit gideceksin?
- 5 000 liraya mukavele yaptık, yakında gideceğim, dedi.
- Ahmet, dedim, böyle gramofonlara ses vermek için musikiden anlamak l azı m imiş. Ben de biraz, fakat senin kadar değil,
okurum. Gazel okum anın şartı ne ise anlat da, ben de bir ses verebilir miyim bakalım? Dedim.
Ahmet, kaşlarını çattı ve şöyle bir düşündü. Mühim bir meseleden bahsedecekmiş gibi :
- Gramofona ses verebilmek ve radyoda okuyabilmek için
usul ve makama aşina olmak şarttır. Mesela «Navruz:ı> makamın
dan bir şarkıyı söylemeli ve «Acem» faslında karar vererek gazeli
okuyabilmelidir. Sen bunları yapabilir misin? Dedi.
Ben;
- Yok Ahmet, dedim, bunları beceremem.
- O halde sen ne gramofona ses verebilir, ne de radyoda
okuyabilirsin ...
Dedi. Tabii kabul ettim.
şıda
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Nihayet kendisine maksadımı anlattım.
kendisi hakkında söylediği kahramanlığı bir de kendi
ağzından dinlemek istediğimi söyledim. Ahmet, biraz durakladı, ısrar
ettim. O, başladı:
Halkın

- Ben Kilisli yüzba~ı Kartal'ın bölüğünde en mühim harp cephesi olan «Çınarlı» da idim. Düşman Çınarlı cephesine, Çınarlı'ya
on beş, yirmi metre mesafelerde bulunan dört be~ yerden ve mesela
Kendirli kilisesinden, Kaleağası Osman'ın evinden, Ekmekçi Çepe!
oğlanın hanesinden, Kumaşhaneden ateş ediyor, bir taraftan da
Kollejden büyük toplarla cephemizi dövüyordu.
Bunlardan Kendirli kilisesi, Fransızların en mühim bir merkezi idi. Makineli tüfek, bomba tüfeği gibi silahlarla, kilisenin duvarlarında açtığı delikten bizim üzerimize durmadan, dinlenmeden,
yağmur gibi kurşun yağdırıyordu.
Bir gün yine böyle, kuvvetli ve sıkı bir ate~in karşısında mukavemet etmek mümkün olmadı, bütün kuvvet muvakkat bir zaman
için Çınarlı'dan çekilmeye mecbur oldu. Yalnız, ben de dahil olduğum
halde orada ve o ateş altında beş ki~i kalmıştık Biz de ateş ediyorduk. Fransızlar, kuvvetlerimizin çekildiğini ve içeride az bir
kuvvet kalmış olduğunu silah seslerinden anlamıştılar.
Bunu bir fırsat telakki ederek, bir Fransız zabiti sert sert
bir düdük çalarak Çınarlı'ya hücum emri verdi ve akabinde hücum
da başladı.
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Fransızların

top ateşi de devam ediyordu. Kiliseden meydana
atılan Fransız ve Ermeni askerleri üzerimize doğru bütün kuvvetleri ile koşarak ve aynı zamanda ateş ederek geliyordu.
Hücuma kalkan düşman, Çınarlı'ya yaklaşmış bulunuyordu.
Bunu gören beş aı~adaşım, kaçmak istediler. Ben arkadaşların maneviyatını yükseltmek maksadı ile, tetikten çektiğim elimi kulaklanma koyup olanca kuvvetimle ve çok güzel sesimle:
- Allah u ekber, Allah u ekber!.
Diye bir ezan okumaya başladım.
Hücuma kalkan Fransızlar, bizim bulunduğumuz Çınarlı aras ında hemen hemen onbeş hatve kadar bir mesafe kalmıştı. Bu
esnada bunların tam üzerlerinde bir top patladı. Kollejden Fransız
ların attığı bir mermi kendilerine isabet etmişti. Aralarında bir
panik, bir hercümerç başladı, etrafı kesif bir duman kapladı.
Ben ezana daha gür bir sesle ve daha kuvvetli bir imanla devam ediyor ve kaçmaktan sarfınazar eden arkadaşlar da muttasıl
tetik oynatıyorlardı.
Ortalığı kaplayan toz ve duman zail olduktan sonra dikkat ettim ki, Çınarlı ile kilise arasındaki saha üzerinde birçok düşman
cenazeleri yatıyor, geriye kalanlar da, yüzgeri edip geldikleri istikamete doğru var kuvvetleri ile kaçıyorlardı. Biz, beş kişi yatanları saydık: 42 cenaze idi.
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Hemen ileriye atılarak ölen Fransız askerlerinin meydandaki
toplayarak Çınarlı'ya taşıdık Ben eğer o ezanı okumasaydım bizim beş arkadaş çekilecek, topun
ateşinden kurtulan
Fransızlar mutlaka Çınarlı gibi en büyük cephemizi zaptetmiş olasilahlarını

caklardı.

- Bravo Ahmet, dedim, şu kolunu nasıl kaybettin, onu da
anlat bakalım?
- Çınarlı camiinin biraz aşağısında, şimdiki Elbasanlı malmüdürü Mehmet beyin evi ile, Andilli oğlunun evinde Ermeniler vardı.
Biz de onların karşısındt\ki sıra evlerinde ve mazgal delikleri önünde harp ediyorduk. Biz, Arabdarlı Hasan, kardeşi Hüseyin, Şekerci
Ahmet, K.alweci Kara Mehmet'ten ibaret beş, on kişiydik. Bulunduğumuz evin çatısı ara s ındau Kürt Hoca Ahmet Efendi ateş ediyordu.
Bu Hoca Ahmet, beni yukarıya yanına çağırdı. Yukarı fırlayıp
çıktım. Oradan karşıki ev görünüyordu. Hemen iki el bombası fır
lattım, evde silah sesi kesildi. Herhalde isabet olmuştu ki, bir takım
feryatlar, bağırıp çağırmalar işitilmeye başladı. Ben bunu fırsat
bilerek bu eve hücum edilmesini haber vermek üzere inip Çınarlı'ya
doğru koşa koşa gidiyordum. Yanımda «Gökceli» ve. ismini hatır
layamadığım bir köylü vardı.
Bu esnada karşıki mazgallardan şiddetli bir ateş başladı. Durnelumlu bir kurşun evvela benim koluma, sonra da yanımdaki köylünün alnına isabet etti. Arkadaşım yanımda aniden öldü, benim
de kolum parçalanmış bir torba gibi sallanıyordu. Oraya yığıldığımı
biliyorum!
Gözümü açtığım zaman «Şeyh camiin» de buldum. Doktor
Mecit ve Şahalıettin beyler yararnı pansurnan ettiler. Ve bir müddet
sonra burada tedavimin müşkül olduğuna ve bir mühim ameliyat
icap ettiğine karar vererek beni sedye içinde ta Maraş'a gönderdiler.
Orada on gün kadar yattım. Yararn kangren oldu ve Operatör
Osman Bey tarafından da kesildi.
-

Ahmet, dedim,

şimdi

rahat

mısın'?

- Eh geçiniyoruz, tellallık da yapıyorum. Şu gramofona bir
kere sesimi verebiisem de paraları alsam, o zaman rahat edeceğim.
-

Ne

Dedim.

yapacaksın

bu

alacağın paraları?

Düşündü, kararını

verdikten sonra:

- Ne mi yapacağım?. Evvela burada benim gibi ne kadar
sesi güzel olanlar varsa toplayıp onlara bir mevlüt okutacağım, artanı ile de harpte yıkılan bir evim var, onu tamir ettireceğim.
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ARAPDARLI HüSEYIN

Esmer renkli, siyah ve top bıyıklı, biraz
Gaziantep' te garaj sahibi. Harpte
iki me§hur kardeşten küçüğüdür.

babay i ğiti.

şiş manca

bir Türk
yapan,

fedakarlık

Harbin bidayetinden, nihayetine kadar çal ışmı ş , harp tarihinde
ismine sık sık tesadüf edilir. Hüseyiııle garajın büyük medhalinde
ve koyu bir gölgede oturup konuşuyoruz.
-

Antep mücadelesi nde

Binbir heyec anlı
sonra:

v akayı

gördüğün

en

heyecanlı

hadise nedir?

bir daha zihninde resmi geçit

yaptır

dıktan

- Çınarlı camiinin karşısında, Fransız ve Ermenilerin işgalin
de büyük bir ev vardı.
Düşman

ediyordu.
muvaffak

bu evden bizi ve bizim Çınarlı cephesini her vakit taciz
birkaç defa yakıp yıkmaya teşebbüs ettiyse de

Burayı

olamıyordu.

Heyeti merkeziye, bu evin lağıma alınarak yıkılmasına karar
ve bu kararın tatbikine de bizleri memur etmişti.

vermiş
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Şehirde

ne kadar kazma, kürek varsa toplatıp camiin içinden
Ermenilerin bulunduğu ev istikametine doğru
lağımın açılmasına başlandı. Bu işte 100 kadar çete çalışıyorduk.
Gece gündüz devam eden bir mesai ile lağım ilerlemiş ve hemen
hemen haneye yaklaşmıştı.
ve yerin

altından

Bir gün kulağıma sesler geldi. Dikkat ettim, kazma sesleriydi.
Ve o dakikada şuna kani oldum ki, düşman da, Çınarlı camii istikametine doğru mütekabilen bir lağım kazdırıyordu.
Ve hatta kazma vuruşlarının tesir ve tazyikiyle ara
üstünden başımıza toprak bile dökülüyordu.

sıra

bizim

lağımın

Aramızdaki
lağım

sathı

fark şu idi. Biz sathı arzdan daha derinden bir
ihzar ediyorduk, düşman da bizim lağımımızın üstünden ve
arza daha yakın bir mahalden lağım kazıyordu.

Lağım bittikten sonra büyük iki toprak küp buldurduk Bu iki
küplin içerisine dinamitlerle, bombalarla, barutlarla daldurduktan
sonra arasına uzun bir fitilin ucunR yerleştirdik ve bu iki küpü
lağımın en nihayetine koyduk. Küplerin etrafına taş ve topraklarla
besieye besieye lağımı yavaş yavaş hüyük bir dikkat ve sükunetle
doldurmaya başladık.

Biz, herhava edeceğimiz haneyi içindekilerle beraber mahvetmek için güzel bir tertibıat aldık.
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Lağım tam saat onikide yani gece
evde de eskisinden çok düşman kuvveti

Siperlerde ve gecenin
Saatin akreple
fitil

sükfıneti

yelkovanı

yarısında atılacaktı. Karşıki
toplanmıştı.

içinde saat onikiye intizar ettik.

12'nin üstünde içtimn

ettiği

anda,

ateşlendi.

Bir batarya topun sesinden daha. tarrakalı ve daha müthiş ve
bütün kulakları patiatacak bir infiHik oldu. Ve gecenin karanlıkları
içinde semaya fışkıran taş parçaları ve toprak kütleleri sİperieri
mize kadar yağmur gibi gökten akınaya ve dökülmeye başladı.
Nihayet gece, karanlık örtüsünü üzerinden yavaş yavaş atmaya başladı. O büyük evin yalnız iki duvarla, bu iki duvara istinat
ederek, muallakta kalan bir çatısı sırıtıp duruyor, sabah güneşinin
şen ve parlak ışıklarına iskelet haline gelmiş olan çıplak sırtını
gösteriyordu.
Ertesi

akşam

o

çatı

da gazlarla

yakıldı

ve o duvar bombalarla

yıkıldı.

En tehlikeli anlarda büyük fedak a rlıklarla mu·
vallakiyetli neticeler alan milli kuvvetler ku·
mandanı Kamil Pulat'ın o vakitki resmi.
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NIZIPLI HAKKI ÇA VUŞ
Hakkı Çavuş,

Nizip

alınca aradım taradım

kazasında oturuyor. Anteb'e
ve nihayet buldum.

geldiğini

haber

Kafasının saçı döküldüğü için kendisine herkes «Kel Hakkı»
diyor. Çalışkan, ekmeğini taştan çıkaracak kadar açıkgö;r.. Maişetini
temin etmek için girip çıkmadığı iş ve meslek kalmamıştır. Şimdi
de kahvecilikte karar kılmıştır.

llatıralarına

bir safharlan başladı.
bir mütareke yapılmıştı. Benim tanı
dığım Ermenilerden birkaçı beni bir gün Anteb'in zengin ve nüfuzlu
Ermenilerinden ve bu harpte Ermenilere reislik yapan meşhur «Leonyan Artır» isminde birinin evine götürdüler. Leonyan Arur bana, birçok silaha ihtiyaçları olduğunu ve bunları ben temin edersem, bana
külliyetli miktarda mükafat verecekh~rini teklif etti.
-

çok

meraklı

Fransızlarla aramızda

Kendilerine bir
ründüm. Ermeniler
lardı. Buna mukabil
liflerinde en mühim

oyun olmak üzere, teklifi kabul eder gibi göbenden 50 mavzer ve yirmi bin fişek istiyorbana 200 altın lira vereceklerdi. Fakat bu tekmesele şu idi :
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Ben bu 50 tüfek ile 20 bin cephaneyi bulunduğum Yıldırım
Tahurunun dördüncü bölüğünden temin edecektitn. Yani ben, dördüncü bölüğün silahlarını bunlara, vatan ve memleketıme hiyanet
etmek suretiyle teslim edecek ve verilecek 200 altın lira mükafatı
o zaman alabilecektim. Müddeti hayatımda hatırımdan bile geçmesine imkan olmayan bu teklifi ertesi güne kadar düşünüp cevap
vermek üzere kabul eder gibi göründüm.
Ve oradan ayrılırken de bu meselenin katiyen kimseye söylenmemesi için karşılıklı teminatta bulunduktan sonra ayrılıp geceyi bekledim.
Ortalık kararınca, hiçbir merasim ve meratip gözetmeksizin
cephenin en büyük kumandanı olan askeri kaymaimm İrfan Beye
giderek meseleyi _anlattım. İrfan Bey, bundan çok müteessir oldu.
Çünkü, arada bir mütareke yapılmış olduğu halde Ermeni ve Fransızlar, benim vasıtamla bizim dahili kuvvetlerimizin en mühimmi
olan askeri bir taburu içinden vurup devirmek ve memleketteki
milli inkılabı yine bir Türk eliyle yıkıp mahvetmek için kahpecesine planlar tertip ve memleketin bütün manevi kudret ve imanııu zaafa uğratmak için suikastler ihzar ediyorlardı. Bunlar mütarekenamenin alıkarn ve şeraitine hiç de uygun değildi.

trfan Bey bana bazı direktifler \'erdikten sonra Leonyan Arur
ile temas etmeye başladım. Leonyan Arur, bu mesele hakkında
40

Fransız kumandanıyla

da görüştüğünü ve tertip edilen planı muvagördüklerini ve aynı zamanda Fransız kumandanının beni görmek istediğini de bildirdi.
fık

Fransız kumandanı bana son derece hürmet etti. Ve beni beraberine alarak Koleje götürdü. En büyük kumandana takdim etti.
Orada uzun uzadıya görüştük ve şu neticeye vasıl olduk :
Yıldırım
tarafındaki
silahlarıyla

Taburunun dördüncü bölüğünü kırmızı mektebin arka
meydanlığa talim bahanesiyle götürecek ve Fransızlara
beraber teslim edecektim. Yani biraz talimden sonra

efrada :
-

Silah çat ve is tirahat!

Kumandasını

verip efradı dağıtacak ve o esnada mektepte gizli
bulunacak olan Ermeniler hücum edip silahları alacaklardı. Benim
kendilerine yaptığım bu hizmete mukabil bana 200 altın lira vereceklerdir.
sonra, Fransız kumandanı bunu makine
ile yazdı ve hepimize de imza ettirdi. Ben oradan ayrılırken, bu
Fransız kumandanı ban~ on adet altın lira verdi.
Bu

şekil kararlaştıktan

Ayrıldıktan

sonra İrfan Beye gelip vaziyeti anlattım. Şimdi
bir plan tertip ettik. Bu plana göre Sarı Mektebin
arkasındaki meydanlıkta bizim dördüncü bölüğü benim vasıtamla
teslim almak üzere toplanacak olan Fransız ve Ermenilere biz ani
bir taarruz yapacak, bu suretle hem program ve planı alt üst edecek, hem de kendilerinden iyi bir intikam alacaktık.
burada da

ayrı

İrfan
Paşaya
rnekhıp
Paşaya

Bey, yapılacak bu hareketin evvelemirde Salahattin Adil
arzedilmesini ne cihetten düşünmüş olsa gerek ki, bize bir
vererek Lohanlı Mustafa ile beni «Sam» köyünde bulunan
gönderdi.

Paşaya bütün vaziyeti anlattım. Dinledi ve en sonunda mütareke devam ederken böyle bir hareketin dogru olamayacağını, mütarekeyi ihlal için vukubulacak hadisenin Türkler tarafından değil.
Fransızlar tarafından yapılmasının daha muvafık olacağını. ve binaenaleyh bu gibi hareketin muhasematın başlanmasına tchirini daha
muvafık gördüler. irfan Beye de bu şekilde bir mektup yazıp verdiler.

İrfan Bey, Salahattİn Adil Paşanın noktai nazarını bittabi kabul
etti. Ve ben Ermenileri şüphelendirmemek için kendilerine sık sık
gidiyor ve planımı tertip etmekte olduğumu söylüyordum.
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Bu esnada Ermenilerin ayrı bir plan ve hareketlerine de şahit
oldum. Bana olan emniyetleri dolayısıyla çekinmeden söylediler.
Hiyanet suretiyle benim ErmenHere teslim edeceğim silah az
olsa gerek ki, bir taraftan da Nizipli Sütçünün oğlu Habeş'i bir sürü
para vererek silah, cephane ve erzak tedarik etmek üzere, Siverek
taraflarına göndermişlerdi. Ben bu vaziyeti irfan Beye anlattım.
Bizim planın teahhuru üzerine İrfan Beyin emriyle birkaç arkadaş
ile beraber Habeş'i tutarak tedarik edebildiği malzemeyi müsadere
etmek üzere Birecik'e hareket ettik.
Habeş'in, Birecik'e üç kilometre mesafede (Kulluk) denilen bir
mevkide bulunduğunu ve geçit noktalarını tayin etmek üzere çalış
tığını duyduk. Arkadaşlarla beraber Kulluk'u bastık. Ve hakikaten
Habeş'i orada yakaladık. Beraberinde şunlar vardı:

2 kantar 87 batman yağ (Batman iki buçuk okka), üç kantar
70 batman pirinç, l l 000 Rus fişeği, 6 000 adet Alman ve Türk fişeği,
iki adet Alman mavzeri, bir Rus mavzeri, bir Türk filintası.
Habeş'i tutup eşyalarla beraber Birecik'e getirdik. Eşyaları ve
kendisini oradaki milli kuvvetlerin kumandanına makbuz mukabilinde teslim ettik. Bu Habeş sonradan idam edilmiştir.
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Bu sırada Antep'te muhasemat tekrar başlamış ve şehir general
Andrea tarafından ınuhasara edilmişti. (ll Ağustos) Biz Birecik'
ten şehrin kenarına geldiğimiz vakit vaziyet bu merkezde idi. Onbirarkadaş idik. Cunut dağları üzerinden muhasara kuvvetine şiddetli
bir hücum yaptık içeride mahsur olanlar da mukabil bir ateşe
başladılar. iki kuvvetli ateş arasında duramayarı düşman cenahlara
çekilip bize geçit için bir gedik bımktı. Ve biz onbir arkadaş bu
yarılan cepheden şehre girdik.
Hakkı Çavuş yarrdanışını

da

şöyle anlattı

:

Eylülün birinci gecesi idi. Şehir muhasara edilmişti. Ne dışarı
ne de kimse içeri girebiliyordu. TaaıTuz yapmaktan
başka çare yoktu. öyle yaptık ve muvaffak olduk Cepheyi yarmıştık.
Bizi en çok alakadar eden silahtı. Hemen silah ve cephane toplamaya başladık Bir de baktım ki, iki nefer, şaşkın bir halde dolaşı 
yorlar. Biri,
-

çıkabiliyorduk,

-

Turko. Turko.. diye

Hemen

bağırdı.

nişan alıp

yere serdim. öbürü korktu, siperin içinde
bir taraftan da ateş ediyordu. işte o kurbiri yaralanıp bacağımı kaybetmeme sebep oldu.

bağırıp çağırmaya başladı,
şunlardan

Hakkı Çavuş ayrılırken

turdu.

Adım
Şimdi

ilave etti :

Kel Hakkı idi. Şerefli topaJlık benim
herkes Topal Hakkı diyor.

kelliğimi

unut-

KAHVECt KARA MEHMET
Harbıin başından

ismine

sık sık

sonuna kadar cereyan etmiş bir çok vak'alarda
tesadüf edilen bir kahraman.

«Arasa» denilen çarşıda köhne ve harap bir kahvenin müsteciridir. Garsonunu çağırarak bana «Emekli olsun!» tembihiyle bir
kahve ısmarladıktan sonra başladı :
yısıyla

Muharebede askeri inzibat memuru idim. Bu vazife dolaber tarafı, bütün cepheleri gezer dolaşırdım.

Benim cephede

gördüğüm

hizmetlerin birisi ve en mühimi de

yangın çıkarmaktı.

Antep harbinde bu ya ngın i ş i, başlı
Koskoca bir evi, bir gecede yok ederdik.
Bakınız

bu

yangın işi nasıl

başına

bir

k:ı.hramanhk

idi.

olurdu :

Yakılıp yıkılmasına karar verilerı evin evvela üzerindeki kiremitleri uzun kancalarla yere düşürü!· ve damın çatısını meydana
çıkarırdık. Bundan sonra rakı veya şarap şişelerine gaz doldurur,
ağızlarını tıpalarla sıkı sıkı tıkar ve aşağıdan damın ü-z;erine fırla
tırdık. Fırlatılan bu şişeler damın üzerine düşer düşmez sükfitun
tesiriyle kırılır ve içindeki gazlar çatının üzerine dağılırdı. işte bundan sonra gazlı bir paçavrayı tutuşturup uzun bir sırığın başın~
takar ve damın üzerine bırakırdık

\ntcıı
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- Ustam, dedim, harbe ait hatıraların herhalde çoktur. Bunlardan da biraz anlat bakalım.
- 200 ki ş i ile bir yarma hizmeti yapıyorduk. Biz altı kişi, kuvvetten ayrı düştük. Rumkale taş ocaklarına bir kısım Ermeni ve
Fransız kuvvetleri tahassün etmiş imiş. Biz tabii bilmiyorduk. Me!!;er biz tamam bunla rın üzerine düşmüşüz. Buradaki kuvvet bize
şiddetli bir ate ş açtı. Biz bittabi müdafaaya başladık Bu esnada
arlmdaşlarımızdan A lt ıncıoğlu Mehmet Ali, düşmanın bulunduğu taş
ocağına birkaç el bomlxı.sı fırlatıp attı. Ve attıktan sonra da tek başı
na hücum etti. Bu zaval lı arkadaş orada şehit oldu.
Gecenin karanlığıııda bir Fransız av cı hattına rasladık. N e onlar bizim altı ki ş iden ibaret olduğumuzu biliyor, ne de biz onların
kunretleriııi anlayabiliyorduk. Yalnız bu kuvvetin uzaktan işittiği
miz Türkçe ve Arapça konuşuşlarından anladık ki, bunlar Tunus
askerleriyle Ermeni fedaileridir. Ben, dü şmana kuvvetimizi fazla göstermek maksadıyla ve kuvvetli bir seda ile şu kumandayı verdim :
- Sağdaki takım sağa açıl!.. Soldaki takım yere yat! Düşman
yüz metre ilerimizdedir, ateş L
Ben bu kumandayı verdikten sonra, yavaş bir sesle ,d e maksadımı arkadaşlara anlattım. Kumanda ile beraber altı kişi kuvvetli bir ateş açtık. Biz bu hile sayesinde düşmanın elinden ve şer
rinden kurtulmuştuk. DoğTu (Dölük) de bulunan Kenan Paşaya gittik. O muhterem paşa bizi karşıladı, takdir etti, gözlerimizden öperek bize bol bol cephane verdi. Ve biz dahilin vaziyetini paşaya uzun
uzadıya anlattık Ve orada epey bir müddet kaldıktan sonra tekrar
cepheyi yararak dahile girdik.
Bir gün de (Bebirge) denilen bi:r köyde Fransızlar lehine propaganda yapan ve sonra Fransız kıtaatının geliş ve geçişlerinde
onlarla temas eden bir adamı tutmak vazifesini aldım. üç dört
merkep aldım. üzerlerine birer çuval da buğday yükletip Bebirge'
ye gittim. Köye girer girmez, köyü aradık, taradık ve nihayet bu
adamı bulduk.
Kendisi Halepli ve «Abdürrezak» adında birisiydi. Antebe götürüp heyeti merkeziyeye teslim ettik. Orada cürmünü itiraf ve
Fransızlardan her ay muntazam 'bir maaş aldığını da söyledi.
- Usta dedim, bu kahvecilikten başka bir gelirin var mı?
Yani tarla, bağ, bostan gibi mülkün var mı?
Güldü ve:
- Benim adım Emlak Dairesinin kapısından içeri girmemiş
tir. Hiç bir şeyim yok. işte bu kahveeilikle geçinip gidiyoruz.
Bunun macerası da «Köpüklü ve emekli» kahvesi gibi tatlı idi.
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TAHSILDAR ABDULLAH
Antep heyeti merkeziyesinin itimadını kazanmış olduğu için
hariçtel<i kol o nltı ile muhaberatını - harbin birlayetinden
nihayetine kadar- postacılıkla temin eden genç! ..

bunların

Antep Hususi muhasebesinde piyade tahsildaı·ı. Cevval ve
bir zekaya malik olduğu gözlerinden belli.
Kendisi

ateşin

anlatıyor:

- Heyeti merkeziyenin bütün hariçle olan
etle rdim. Bir çok vakaların şahidiyim.

muhaberatını

temin

Birisini anlatayım: Fransız generali Gobo'nun memleketi muhasara ettiği ve şehirde ne erzak ve ne de cephanenin kalmadığı
bir zamandı. Şehre hariçten iki üç gün içinde cephane girmezse,
halk teslim olacak ve tabii şehir mahvedilecekti. Bütün halk yiyecek
ve içecekten daha fazla cephane istiyordu.
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Fakat cephanesiz harp olmuyordu. Mavzerin bir sopa kadar
hükmü kalmıyordu. Vaziyet o kadar fena bir şekil almıştı ki, bütün
cephelerden istenilen ve fakat bulunamayan tek bir şey vardı: Cephane!
Cephanesi kalmayan €frat ve çeteler, mavzerlerini bir bekçi
gibi saliayarak heyeti merkeziyeye geliyor ve bağırıyorlardı:

sopası

- Allah için, vatan ve millet için aç ve susuz harp ediyoruz.
Cephanemizi temin etmek mecburiyetindesiniz. Diyorlardı.
Heyeti merkeziyeyi derin bir telaş sardı. Vaziyeti ariz ve amik
etmek suretiyle bir mektup yazdılar.

teşrih

Bana mektup verilirken, ne yapıp yapıp hariçten cephane temin
de şifahen bildirdiler. Ben hemen o sabah, şafak sökerken, şehirden ve Alimderesinin içinden, muhasara kıtalarının
arasından harice çıktım. Mektubu Gökçe Köyünde Kepkepzade Mustafa Efendiye verdim. Mustafa Efendi hemen köyün dört muhtelif
noktasında ezan okuttu. Bu ezan, mühim bir hadisenin vukuuna
işaretti. Bütün köyün halkı, geniş harman yerinde topalnırkeıı,
Mustafa Efendi de ambardan beş sandık cephane çıkarmıştı. Halkta
bir telaş ve heyecan vardı.
etmekliğimi

Mustafa Efendi, toplanan halkın
dökmek suretiyle ve yüksek sesle:

arasına

geçerek, göz

yaşları

Antepte cephane kalmamış, halk cephanesizlikten yanıyor
Bizden acele olarak cephane istiyorlar. Bugün
şu beş sandık cephanenin behemehal Anteb'e götürülmesi lazımdır.
Aksi takdirde felaket müthiş olacaktır. içinizden dört tane gönüllü
kahraman istiyorum. Şu cephaneleri ne yapıp yapıp şehre götürecek
kahraman ..
-

ve

mahvoluyormuş!

Köylülerin arasından dört genç
dilerinin götüreceklerini söylediler.
Cephanelerden bir

sandığını

ben,

fırladı

ve

yanımıza

gelip ken-

diğerlerini

de öbür gönüllüler
sırtıanınıza aldık. Halkın göz yaşları ve kalpten gelen muvaffakiyet
temennileri ve duaları arasında hareket ettik. Geldiğimiz yoldan
ve Alimderesinin suları içinden yavaş yavaş terliye terliye şehre
girdik. Cephaneleri heyeti merkeziye binasının önüne getirdiğimiz
zaman cephanenin gelişinden sevinen bir sürü ka:hraman muharip,
etrafımızı sarmış bulunuyordu. Cephaneler hemen bütün semtlere
tevzi edildi.
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ç

•

Gaıl

Antep hArbini dokuz buçuk ay ldDn
f'drn Ozdrmlr'in milli çrlr kıydrtllr ç~kll·
miş bir rt'snıl.

Dikkatt ettim, ölmek üzere bulunan bir vücuda tekrar can
gelmişti sanki.. O akşam cephelerde kuvvetli silah sesleri işitilmeye
başladı.

Yine böyle bir cephane hikayemi de müsaade ederseniz anlatayım:

Kilis ve havalisinde bulunan milli kuvvetlere, Antep heyetinin
muavenet suretiyle vermiş olduğu sekiz hayvan yükü cephane ile
bombaları, üç dört arkaclaşla beraber götürmeye heyeti merkeziyece
ben memur edilmiştim.
Hayvanları

kapkara
olduğunu

yükJeterek hareket ettik. Köye yakın bir yerde ve
bir karartının hareket etmekte
gördük. Ben hemen bağırdım .

taşların yığınları arasında

..-- Kimsiniz? Ve ne

arıyorsunuz

Cevap verdi:
- Biz çeteyiz, buralarda

bu yol üzerinde?

işimiz vardır.

Bunu müteakip üzerimize ateşe başladı. Dikkat ettim, korktubir tek adamdı. Ve bir mavzerle ateş ediyordu.
Biz de mukabeleten ateşe başladık. Ateşimizin şiddetinden orada duramadı. Taşların arasından fırlayıp kaçmaya başladı. Biraz
ğumuz karartı
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~hlrdc '"$kil edllnıı,
taburu bölük kuınandanların·
dan miiliu..irn All Nadl.

Aftt#p mür.adelewindr

olali

yıldırım

sokulduğumuz

zaman, üzerimize bir bomba attı. Yine peşini bırak
Hem ateş eden, hem de kaçan bu meçhul adamı takip ediyorduk. Nihayet elimizden kurtulamayacağını anlayınca:
madık.

- Ateş etmeyiniz, teslim oluyorum!
Diye durdu. Biz yerlere yatarak, elindeki silahı yere atmasını
ve iki kolunu da yukarıya kaldırarak ayakta durmasını söyledik.
Kumandamıza

itaat etti.

Silahını

yere

atıp

iki kolunu

yukarı

kaldırdı.

sokulup yakaldık. Haki ka ten çete
cephaneli ve belinde üç el bombası bulunan bir
Korkusundan titriyor ve her vakit:

Meçhul

kahramanın , yanına

kıyafetinde, silahlı,
adamdı.

-

Bana

dokunmayınız,

ismjm Mehmet'tir.

Diye yalvarıyor, bir taraftan da kelimeişahadet getiriyordu.
Silah ve cephaneleriyle bombalarını aldık. Elini kolunu bağlayarak
yolumuza devam ettik.
Cephaneleri bıraktıktan sonra geri dönüp Antep'e geldik. Bu
Ali Beye teslim ettik.

adamı Kılıç

Tahkikat neticesinde tuttuğumuz bu adamın Fransızlara casusluk eden meşhur Boyacı ve bugün adını unuttuğum bir Ermeni olduğu anlaşıldı. Antep kuvayi milliyesi bunu çoktan aratıp bulduramıyormuş, nihayet Kılıç Ali Beye bu Ermeni fedai, bütün hakikati
çıplaklığıyla anlattı ve sonra Antep divanıharbince de kurşuna dizildL

49

ŞAHIN

BEY NASIL

Dağlarda;

kavalının

ŞEHIT

EDILDI?
koyunlarının

melemelerine uyduran çoban, tarlasında; sapanını alın teriyle bağlayan çiftçi, köyünde, çıkrığının iniltİsine yüreğinin acısını akort eden köylü
kadın, tezgahının başında, attığı mekiği tiftik darbesiyle ayar eden
dokumacı velhasıl, Antep ve civarında kadın erkek, küçük büyük
bila istisna herkes, şehit Şahin'in namını ebedile.ştirecek olan acı
ahenkli, ince hıçkırıklı - ve fakat şairi belli olmayan - şu şarıkıyı
söyleyerek ağlar, ağlayarak söyler:
Karşı dağda

kara

ahengini

çadır

ordu var,
Herkesin de vatanı var, yurdu var.
Her yiğidin yüreğinde derdi var,
Vatan için ben bu dağda gezerim.
Evet gazi yurtta o, feragatın, fedakarlığın,
ve faziletin ve en sonunda da şerefli bir ölüm ve
remzidir.

mertliğin, insanlık
şanlı

bir

şehadetin

Antep'in milli mücadele tarihi şanla, şerefle ve kahramanlıkla
doludur: Fakat Şahin (bey), bu kahramanların ve kahramanlık
ların en başında gelir.
6 000 şehit veren Gaziantep Şahin'i, bu kafilenin bayraktari
için daha çok sever. Bu şehir halkı, Şahin'e, Şahin'in kahramanlığına tutkundur.
olduğu

Onun şehadeti Antep ufuklarında bir fırtına, bir bora tesiri
O, şehit olduğu gün şehit edenlere karşı bütün bir ,ehir halkı
kükredi.

yaptı.

Şahin (bey) kimdir, nerede ve nasıl şehit edildi?
Antepli mülazim Sait bey, Umumi harpte İngilizlere esir düşerek Mısır'a sevk edilen bir Türk kahrarnanıdır. 1935 yılında
esaretten dönüşünde tstanbul'a Ç!kmış ve Ali Rıza Paşa kabinesinde
Harbiye Nazırı olan Cemal Paşaya müracaat ederek bir vazifeye
tayinini istemiş, kendisini yurduna yakın olan Birecik kazası şube
reisliğine tayin ettirmeye muvaffak olmuştu. Yeni vazifesine hareket
eden bu vatansever kahraman mülazim, Sivas'a uğrayıp Antep mü-
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cadelesi hakkında direktif aldıktan sonra Antep'e geldi. Antep
heyeti merkeziyesiyle temas ederek memleket müdafaasının cereyan
edeceği safhatı tetkik etti.
O esnada Fransızlar, Antep harbinde kuvvetli bulunmak için
Katma - Kilis - Antep tarikiyle buraya mütemadiyen kuvvet getirmekte ve bu yolda serbestçe hareket etmekte idi. Heyeti merkeziye,
Antep - Kilis şosesini her neye mal olursa olsun kapatıp Fransız
ların buraya erzak ve kuvvet eelbine miini olmak için bir planla
me§gul idi. işte bu mühim planın tatbiki mülazim Saide havale
edildi.
Yedi yıldan beri göremediği ve hasretini çektiği yavrularını
üç gün sevdi. Kokusunu unuttuğu sevgili ailesinin yanında
yalnız iki gece kaldı. Bunları heyeti merkeziye azasından Ahmet
Muhtar'a «Şimdi Halkevi Reisi» emanet ederek üçüncü gün «Şahin
Bey» namı m üsteariyle bu ınıntıkaya hareketle «Ulumasara» 'yı
kendisine karargiih yaparak faaliyete girişti.
yalnız

Bu civarda eli silah tutan bütün halkı nefiriiim suretiyle toplamüstakil bir kuvvet teşkil ve 60 kilometrelik bu
uzun yolun Kızılburun, Kertil, Ulumasara gibi üç mülhim noktasını
esaslı bir surette tahkim etti. Fransızlardan başka hiç bir kimsenin,
tek bir Türk yolcusunun, Türk köylüsünün serbestçe gelip geçemediği
bu yoldan az bir zaman sonra Fransız kuvvetleri toplarıyla, tüfekleriyle, bütün teçhizatlarıyla geçemez oldu.
yıp başlı başına,

Fransızlar, bu yoldan geçmeyi 18 Şubat 1920'de ikinci defa
tecrübe ettiler. Fakat bu tecrübeleri de Şahin Bey kuvvetinin yalçın
ve sert mukavemetiyle karşılaşarak büyük zayiatla neticelendi. Bu
haber Kilis telsizinden Katma'da bulunan Fransız karargahına bildirildiği zaman bütün Fransız kudreti askerisi, milli kuvvetlerin
bu muvaffakiyetleri önünde aciz bir vaziyette olduklarını bir kere
daha anlamış oluyorlardı.

Bu hadise üzerine Fransız kumandanı «Sent Mari» 18 Şubatta
Antep mutasarrıfının yanına gelerek bu hali protesto etti ve Şahir..
Bey kuvvetlerinin yoldan çekilmelerini, buna mukabil, ne isterlerse
temin edebileceğini bildirerek bir anlaşma teklifinde bulundu.
Biz, buna mukabil şunları istedik:
ı.

2.
3.

Antep'teki Ermeni gönüllü kıtalarını uzaklaştırmak,
Türk idarei dahiliyesine asla müdahale etmemek,
Antep'e takviye kıtaatı getirmeyeceğini vadeylemek,
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4. Asayişi mahalliyeyi temin maksadıyla Antep ve havalisine
iki Türk taburunun getirilmesine muvafakat eylemek.
Bu teklif, Fransızlar
meselesi bu suretle aldm
akibet geldi çattı.

tarafından
kaldı.

kabul edilmedi ve anlaşma
Ve bir gün mukadder olan fena

26 Mart 1920 sabahı, binbaşı «Andriya» kumandasında 8 000
piyade, 200 süvarİ, bir batarya top, dört tank ve bir çok zırhlı otomobil, 16 ağır makineli tüfek ve birçok otomatiklerlc mücehhez
bir kuvvetin Kilis'ten hareket ettiği haber alındı.
Düşman keşif kolları Kızılburuna yaklaşırken şiddetli

baskını yapıldı. Fransızlar

bu

ateşe

bir
topla mukabele ettiler.

ateş

Şahin Bey, düşmana o gece bir baskın yapmak teşebbüsünde
bulundu ise de buna muvaffak olamadı. Düşman kolunun kalabalığı,
uzunluğu ve bilhassa top ve makineli tüfeğiıı çokluğu milli kuvvetleri düşmanla temas hususunda tereddüt ve ümitsizliğe sevkediyordu.
Şahin

Bey, gece baskınına muv&ffak olamayınca iki müdafaa
olan Kertil tepelerine çekilerek kuvvetini orada teksif ve harbi
burada kabul etmeye karar ve bu şekilde tertibat aldı.
hattı

Ufuktan yükselen
liye kolu kımıldadı ve

güneş,

her

tarafı aydıniabrken Fransız

nak-

Kızılburun

ile Kertil tepelerini dövmeye

baş

ladı.

Kol, Kızılburun istikametine geldiği zaman burada şiddetli bir
harp başladı. Bu harp ancak iki buçuk saat sürdil. Çünkü Kızıl
burun tepeleri Fransız bataryalarının ateş altında seyyar birer
yanardağ haline inkılap etmişti. Milli kuvvetler bu ateş altında
barınamayarak gerilere çekilmeye mecbur oldu. Kilis - Antep yolunun birinci müdafaa hattı bozulmuş ve yarılmıştı.
Fransız topçuları

bu defa da Kertil hattı maillerini dövmeye
tank ve zırhlı otomobiller de, ş0senin kıvrımlarını dönerek Kertil tepelerine doğru yükseliyordu.
başlarken

Şahin Bey, burada da barınamayarak dağılmaya başlayan milli
kuvvetleri mevkilerinde hir türlü tevkif edemedi. Bu halden müteessir olan kahraman Şahin, pek az bir kuvvetle «Beşgöz:.ün tepesini işgal ve orada harbe devam etti. Az bir kuvvetle bu noktada
barınmak mümkün olmadığından Şahin Bey, «Bostancık» sırtia
rına çekilmek ıztırarında kaldı. Fran::ıızlar da vakit geçmiş olduğu
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için
için

Bostancıkla Beşgöz arasında
açık

ve

şose

üzerinde geceyi geçirmek

ordugah kurdu.

Kilis -Antep yolunun ikinci

hattı müdafaası

olan Kertil de ya-

rılmıştı.

Bu mukavemetlerin kınlışı Şahin Beyi ve bütün milli kuvvetleri müteessir etti. Şimdi bütün ümit, ertesi gün vukubulacak çarpışmaya bağlanmıştı. Başta Şahin Bey olduğu halde bütün çete
ri.iesasının gösterdiği şiddet ve asabiyet ertesi günkü mücadelenin
ehemmiyetini tebari.iz ettirmekte idi.
Ertesi gün vukubulacak harbin tafsilatını, Şahin'in şehadeti
kadar kendisinden ayrılmayan ve O'nun en samimi harp arkadaşı ve Antep harhine ihtiyat zabiti olarak iştirak edip birçok
fedakarlık gösteren Ali Nadi'den aniayıp dinlemek, öyle sanıyorum
ki, doğru bir hareket olacaktı. işte bu maksatla «Gaziantep» Gazetesinin müdürü olan Nadi'yi, Halkevindeki mesai odasında ziyaret ettiğim zaman gazeteye başyazı hazırlamakta idi.
anına

Bay Nadi, Antep mücadelesi hakkında gazetesinde birçok yazılar yazmış, konferanslar vermiş bir arkadaştır. Kendisine maksadımı söylediğim zaman, şahidi olduğu o acı anları bir daha görüyor
ve yaşıyormuş gibi birdenbire, hatları gerilen yüzünde asabiyet alametleri hasıl oluvermişti. Yarıda bıraktırdığım yazısını, kurulayıp
masanın gözüne koyarken ilk sözü şu oldu :
-

O günkü harbi ne zaman zihnimden geçirirsem, rahmetlik
Şahin kahramanhğıyla, vatanseverliğiyle ve ölmez enerjisiyle gözümün önünde canlanır. Ve daima O'nun şu sözlerini hatırıarım :
«Düşman

bu yoldan geçerse, ben Anteb'e hangi yüzle döner ve
hangi yüzle bakarım? Ben son fişeğimi sarfedinceye
kadar. tek başıma dahi olsa buradan geçmek isteyen Fransızlarla
çarpışmaktan asla vazgeçemem. Şayet düşman geçerse, emin olmmz
ki, benim naaşımın üzerinden geçecektir!» derdi.
hemşerHerime

Kilis yolunun muhafazası ve buradan tek bir Fransızın geçirilmemesi O'nun için bir ideal ve gaye idi. Bunda haksız değildi. Çünkü
o zaman Antep'teki Fransızlar, erzak ve cephanelerini bu yol vası
tasıyla temin ediyorlardı.
Düşman o geceyi, Bostancıkla Beşgöz arasında ve şose üzerinde
geçirirken, biz de Bostancık değirmeninin toprak damında ve parlak
bir mehtap altında oturup ertesi gün alacağımız tertibatı kararlaş
tırdık Şahin, çok müteessir ve çok heyecanlı idi. Milli efradın rüesa-
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sını,

çete reisierini toplayarak yarınki harpte ölünceye kadar çariçin vait aldı ve kendilerine yemin ettirdi.

pışmaları

Ah o kara günler, yapılan muharebe değildi, ölümdü. Çünkü
kuvvetleriyle bizim derme çatma çetelerimiz arasında maddeten de, manen de hatır hayale gelmeyecek ve tasavvur edilemeyecek derecede müsavatsızlık vardı. Bu, topa karşı göğüs, kurşuna
karşı yumruk, tanka karşı tırnağın mücadelesi idi. Bu harp değil,
milli şuurun, milli enerjinin ayaklanıp şahlanması idi. Düşmanı yurt
içinde. vatan toprağında görmenin verdiği azap ve ıstırabın can çekişmesi idi.
Fransız

Şahin,

sabaha kadar planlarla meşgul oldu. Bütün efradı yerlekendilerine icap eden talimatı ayrı ayrı verdik. Değirmene dönüşümüzde şafak söküyordu. Batmakta olan ayın alacalı
ışığı altında Antep heyeti merkeziyesine bir rapor yazmak istedi.
Cebinden parmak kadar bir kurşun kalem, iç cebinde'ı bir kağıt
çıkararak son mektubunu yazdı. üç maddeden ibaret olan bu raporun son maddesi şu idi :
yerleştirip

rine

«Sabahleyin cephane hakkında yazdığım ve sureti mahsusada
Halit Efendiyi -şimdi Antep maliyesindedir- gönderdiğim halde cephane yetişmedi. Herhalde ekseriyeti Alman olmak üzere muhtelif
cins cephanenin irsalini ehemmiyetle rica eylerim. Yetişmediği takdirde, bu arzum da akamete uğrarsa cidden müteessir olacağım. Bana
bunları yetiştiriniz de namusumla çahşayım. Yoksa maazallah düş
man o değerli Anteb.'e maalesef girecektir. Allah bana o hali göstermesin! Ati için bir şey kestirilemez. Gayretinize muntazınm efendim.
Şahin:.

Şahin,

bu nevmit mektubu yazarken, kol kumandanı Andriya
bu son müdafaa hattını da ateş saçan topları sayesinde yaracağına
emin bulunuyordu. Harekete geçen Fransız ordusu mütemadiyen
döven top ateşinin tesiriyle iki taraftaki milli kuvvetleri, yerinden
oynatarak geriye doğru kaçırıyordu.
Bu rücati gören Şahin bey, binek
lerden birisine vererek:

atını yanında

bulunan çete-

Bin şu atıma, karşıki zeytinliklere sür, oradaki çetelere ve
söyle emrediyorum, yerlerinden kıpırdamasınlar ve ateşe
devam etsinler! dedi.
-

rüesasına
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Fakat at, top ve silah seslerinden ürkerek yürümemeye, huysuzluk göstermeye ba~ ladı. Şahin bey bunu görünce ümidini kesti.
Çünkü milli kuvvetlerde silah sesinin azalması, ricatin fazlalığınr
gösteriyordu.
Gayri şuuri bir halele çırpınan, bocalayan
rine mütemadiyen ateş ediyor ve bize de,
-

Aman, bari si z

ateş

Şahin, düşman

üze-

kesmeyiniz!

Diye yalvarıyordu. Bu vaziyet ne kadar devam etti bilmem,
fakat dikkat ettim Id, düşman üzerine bizden başka ateş eden
kalmamıştı.

Ta n kların

him ayesinde bulunan piyadeler, şosenin kıvrım nokdöndü. Bunların ateşi artık, bizim bulunduğumuz noktayı da
tutmaya başladı. ilerleyen düşman askerleri arasında telefat oluyor
ve biz bunu yakinen görüyorduk. Fakat ölen lO'a mukabil ilerleyen
100 ve bu lOO'ün önünde de kurşunlarımızdan müteessir olmayan
tanklar ve zırhlı otomobiller vardı. Artık kanadını açıp gelen bu
Azrail karşısında inat edip durmak ölmek demekti. Şahin beyi bu
vaziyet karşısında ikaz etmeye başladık. Fakat o, bütün arzu ve
emellerinin mahvolduğunu görmekten mütevellit yeis ile bizim bu
ikazımıza ehemmiyet bile vermeyerek gayri şuuri bir halde ne
ettiğini, ne yaptığını bilmeksizin, yalnız düşmandan bir tane daha
olsun fazla gebertmek gibi bir intikam hissiyle köprünün korkuluk
taşları arkasına gizlenerek yalnız baş-ına ateş etmeye başladı. Biz,
elle tutulur, gözle görünür derecede yakınlaşan bu felaket önünde
ona kaçması için ne kadar ısrar ettiysek, ne kadar yalvardıysak
fayda etmedi. Bilakis o köprünün korkuluk taşını da geçip, şosenin
üzerine çıkarak tek başına, bir tufan gib~ akıp gelen bu düşmana,
durmadan dinlenmeden ateş ediyordu. Düşman adamakıllı yaklaş
mıştı. O kadar ki, toprağa düşerse toz, taşa değerse ateş çıkaran ,
kurşun bizi ve etrafımızı taraklıyordu.
tasını

O, tek başına, esatiri bir kahraman gibi mütemadiyen ilerliyor,
fakat düşününüz ki düşman da ilerliyordu.
Biz arkadaşlar, Şahin'den ümidimizi kesince kendi nefislerimizi kurtarmak mecburiyetinde kaldık. Değirmene doğru
çekilmeye ve oradan da Mızmızderesine doğru ricate başladık. Şahin
bey, orada, Evet, o köprünün üstünde ve şosenin tam üzerinde
yapayalnız, tek başına kaldı. Hala orada kaldı, hala orada kaldı?
Cesedi bugün nerede olursa olsun, fakat Şahin'in ruhu el'an oradadır.
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Yalnız şunu söyleyeyim ki, Fransız kuvveti oradan geçtikten
sonra bulduk Şahin'i. Vücudu süngülerle delik deşik edilmiş, fişek
liğinde tek bir kurşun kalmamıştı. Fakat buna mukabil, şosenin
kıvrım teşkil ettiği noktadan ş~hit edildiği mahalle kadar olan 300
metreden fazla bir saha sulanmış gibi, baştan başa kanlı ve ıslak bir
şekil almıştı. Fransızlar yalnız bu sahada 36 kadar telefat vermiş
lerdi.

- Bazıları, «Ü izzeti nefsinin kurbanı oldu ve lüzumsuz yere
öldü. » diyorlar; bu doğru bir muhakeme midir?
Nadi'nin gözleri

yuvasından dışarı fırladı,

şekil aldı. öfkelenmişti.

rengi

kıpkızıl

bir

Ve:

-

Evet, bunu ben de duydum. Fakat bu muhakeme çirkin bir
Bu sakat düşünüş onun aziz ruhuna karşı fırlatılmış
bir hakaret fiskesidir. Kahramanhğı ve kahramanları tezyiftir. Şahin
bey, milli hadiselerin yetiştirdiği fevkalade bir kahramanı idi. Bugünkü alelade hayatın mantıkiyle, vatan tehlikede olduğu ve milli
bir gaye altüst olduğu zaman böyle kahramanların mantıkları her
vakit tearuz eder. Onların mantıkianna bizim mantığımız yetişe
mediği içindir ki, ona bugün «Lüzumsuz ölmüştür!» diyoruz. Onun
şehadeti insana ve insanlığa hayret verir. Hayretin karşılığı susmaktır. işte bu susmakta ebediyet var. Bu gibi kahramanların ruhu
düşünüştür.

vardır!

Naclile olan bu mülakatımdan dört, beş .gün sonra idi. Antep'ten
yepyeni bir otomobil, radyosunu açarak bize dünyanın
her tarafını diniete diniete 40 kilometreden Kilis'e doğru, güzel
şosenin üzerinde kayıp giderken, Antepli şoför:

bindiğimiz

1

Müsaade ederseniz, dedi, radyoyu susturacağım. Çünkü (0)'
nun şehit olduğu yerden böyle sazla, sözle değil, sükun içinde ve
mümkünse «Ü»'nun ruhuna fatiha okuyup geçmek bizim şoförlerin
adetidir.
-

Otomobiller, arabalar, atının, eşeğinin sırtında buradan gelip
geçen her köylü, her yolcu, gece olsun, gündüz olsun işte burada
bir dakika durur ve Şahin'i hatırlar.

-+·---~·~~····
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