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PATLAMAYAN DÝNAMÝTLER

Sessizce köyün giriþine kadar geldi emir eri.
Komutanýnýn tembihlediði emri, içinden tekrarlý-
yordu. Kimseye görülmemek için köyün mezar-
lýðýna girmiþti. Mahmut Aða’yý bulmasý gerekiyor-
du. Çakýrcalý Mahmut Aða’yý… 
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Daha önce de bu köye gelmiþti. Ama artýk köy
düþman iþgali altýndaydý. Çok dikkatli olmasý gere-
kiyordu. Komutan, emrini bu yüzden yazýlý olarak
vermemiþti. Her türlü riske karþý sözlü olarak söy-
lemiþti: “Bu haber her ne pahasýna olursa olsun za-
manýnda yerine ulaþmalý.” demiþti.
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Hiç kimseye yakalanmadan köye ulaþmayý ba-

þarmýþtý. Þimdi sýra Mahmut Aða’nýn evine gitmeye

gelmiþti. Karanlýk çökene kadar birkaç saat bekledi.

Etrafý þöyle bir süzdükten sonra Mahmut Aða’nýn

evinin olduðu sokaða geldi. Sessizce açtý kapýyý. Evin

avlusuna girdiðinde Mahmut Aða kestiði odunlarý

diziyordu. Koþmaktan kan ter içinde kalmýþtý. Se-

lâmlaþtýlar ve Mahmut Aða misafirini hemen yukarý

çýkarttý.

Evin yukarý katýndaki büyük odaya girdiler.

Ýsmail de orada sobanýn baþýnda oturuyordu. Dede-

si onu görünce çaðýrdý. 

– Ýsmail koþ misafirimize su ve yiyecek bir þeyler

getir, dedi. 

Ýsmail hemen koþtu. Annesinin yanýna vardý.

Avlunun arkasýnda çamaþýr yýkayan anne ve ninesi-

ne dedesinin söylediklerini iletti. Annesi elindeki iþi

býrakýp hemen bir þeyler hazýrlamaya koyuldu. Son-

ra hazýrladýklarýný bir siniye koyup Ýsmail’e verdi.

Ýsmail, siniyi alýp merdivenleri çýktý. Büyük odanýn

ortasýna sofrayý kurdu. Dedesi, Ýsmail’in hafifçe om-

zunu sýktý. Bu, dedesiyle torunu arasýnda “Aferin.”

demekti. 
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Dedesi, misafirini hemen sofraya oturttu. Bu

arada Mahmut Aða ile emir eri hem yemeklerini

yiyorlar hem de konuþuyorlardý. Ýsmail’in hâlâ ora-

da olduðunu fark eden dedesi ona annesinin yanýna

gitmesini söyledi.  
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Ýsmail bunun üzerine yan odaya geçti. Evin
kerpiç duvarlarý fazla kalýn deðildi. Yan odada ko-
nuþulanlar rahatlýkla öbür odadan duyulabiliyordu.
Ýsmail istemeden de kulak misafiri olmuþtu.

Emir eri, Mahmut Aða’ya: 

– Komutaným yakalanmamdan korktuðu için
emri yazýlý olarak deðil de sözlü olarak verdi. 

– Neymiþ bakalým þu emir...

– Yarýn gece ýrmaðýn üstündeki köprü yýkýl-
malý. Yunanlýnýn bir kolordusu tugayýmýzýn peþin-
de. Tugay, kolorduyu Kütahya yakýnlarýnda yakala-
yabilir. Fakat köprü yýkýlýrsa durum deðiþir. Tu-
gayýmýz yeni savaþlar için daha iyi hazýrlanabilir.
Köprünün yýkýlmasý bize zaman kazandýrýr. Ýþte bu
yüzden komutan köprünün köydekiler tarafýndan
yýkýlmasýný istiyor.

– Tamam, þimdi durum anlaþýldý.  

– Bunun için köy muhtarý olarak sorumluluðun
sizde olduðunu söyledi. Yarýn gece bu köprü yýkýl-
malý Mahmut Aða.

Çakýrcalý Mahmut Aða emir erinin söylediklerini
dikkatle dinlemiþti. Ýlkin eliyle pamuk gibi beyaz
sakalýný okþadý. Sonra pencereden dýþarý bakarak
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karanlýk gökyüzünü seyre daldý. Bu sýrada Ýsmail
çok heyecanlandý. Uzun zamandýr babasýnýn inti-
kamýný almak için bekliyordu. Ýçinden bu zor göre-
ve katýlma duygusu geçti. Ne yapýp edip köprüyü
uçurmaya o da gitmeliydi. Mahmut Aða derin bir
nefes aldýktan sonra:
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– Ýsmail, oðlum Ýsmail, diye seslendi. 

Çok geçmeden dokuz, on yaþlarýnda, iri yapýlý,
tombul torunu Ýsmail odaya girdi.

– Buyur dede! 

– Hadi Ýsmail, git Ahmet Aða’ya, Ýmam Hasan’a,
Berber Rýfat’a, Cemil Amca’na haber ver. Hemen
buraya gelsinler. Onlara “Çok önemli imiþ.” dersin,
acele etsinler. Ama hep birlikte gelmesinler, tek tek
gelsinler, diye de iyice tembihledi.  Ýsmail:

– Tamam dede, diyerek yýldýrým hýzýyla evden
çýktý. Önce Ahmet Aða’nýn evine doðru koþturdu. 

Bu sýrada, yatsý ezaný okunmaya baþladý. Cami-
ye saptý ve imamýn yanýna yaklaþarak, ezaný bitir-
mesini bekledi. Ezan bitince: 

– Hocaefendi çok önemliymiþ, hemen bize gel-
melisiniz, dedi. Sonra da diðerlerini çaðýrmak için
imamýn yanýndan ayrýldý.  

Namazdan sonra herkes Çakýrcalý Mahmut
Aða’nýn evinde toplanmýþlardý. Konuþmalarý kýsa
sürdü. Zamana karþý yarýþmalarý gerekiyordu. Köp-
rüyü dinamitle uçuracaklardý. Dinamitler Ahmet
Aða’nýn tarlasýndaydý. Mahmut Aða önce oraya gi-
decek ve dinamitleri alacaktý. 
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Ertesi gün yatsý namazýnda  camide buluþacak-
lardý. Berber Rýfat topal olduðu için köprüyü uçur-
maya gelmeyecekti. Onun yerine Ahmet Aða’nýn
büyük oðlu Mehmet’i çaðýrmayý düþündüler. Ber-
ber Rýfat da dükkânýna gelen düþman askerlerin-
den bilgi almaya çalýþacaktý.  
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– Beþ kiþi yeteriz, dedi Mahmut Aða.  

Ertesi akþam yatsýda camide buluþtular. Berber
Rýfat’tan olumsuz bir haber gelmemiþti. Bu arada
Mahmut Aða dinamitleri hazýrlamýþtý. Hepsi ailele-
riyle helâlleþip gelmiþti. Gece yarýsý bu iþ bitmeliydi.
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Gecenin karanlýðý her þeyin üstünü örtmüþtü.

Hiçbir þey görünmüyordu. Birbirlerini bile zor gö-

rüyorlardý. Ellerindeki dinamitler de gittikçe aðýr-

laþýyordu. Hepsi nefes nefese kalmýþlardý. Dizlerin-

deki derman da git gide azalýyordu. 

10 Kurtuluþ Savaþý Hikâyeleri



Bu arada Cemil, arkalarýndan birinin onlarý iz-
lediðini fark etti. Bu kiþi bir düþman casusu olabi-
lirdi. Fark ettirmeden mezarlýktaki çalýlýklarýn ar-
kasýna gizlendi. Bu sýrada diðerleri mezarlýkta iler-
liyorlardý. Cemil, çalýlarýn ardýnda beklerken kendi-
lerini takip edenin bir çocuk olduðunu gördü. He-
men önüne geçerek onu yakaladý. Bu küçük çocuk,
Mahmut Aða’nýn torunu Ýsmail’den baþkasý deðil-
di. Ýsmail’in elinden tutup diðerlerinin yanýna gö-
türdü.  

Mahmut Aða çocuða biraz dikkatlice bakýnca
onun torunu Ýsmail olduðunu anladý. Titrek bir sesle:

– Sen burada ne arýyorsun? 

Ýsmail hemen atýlarak:

– Babamýn intikamýný almaya geliyorum dede.
Zalim düþman bunun hesabýný verecek.  

Köylüler önce birbirlerine bakýþtýlar. Sonra Ce-
mil:

– Herhâlde bizi köyden beri takip etmiþ, dedi.
Bu arada imam söze karýþtý:

– Bizim köyün mezarlýðýndan geçerken bir göl-
ge fark etmiþtim. Ama önemsememiþtim. Demek ki
mezarlýkta bizim geçmemizi bekliyordu yumurcak. 
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Mahmut Aða bu duruma þaþakalmýþtý. Þimdi
ne yapacaktý. Torunu daha küçük olduðundan onu
yalnýz baþýna köye gönderemezdi. Ayrýca köyden
epey uzaklaþmýþlardý. Bir ara geri dönmeyi düþün-
dü. Ama bu olamazdý; çünkü mutlaka köprüyü
yýkmak gerekiyordu. Geri dönmek için vakitleri de
yoktu. Ne yapacaðýný düþünürken Ahmet Aða:
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– Alalým yanýmýza Mahmut Aða. Alalým, sanki
ne olacak. 

– Onu uzakta tutarýz, köprünün yakýnlarýna
yaklaþtýrmayýz, baþka ne yapabiliriz ki... Gelmiþ iþ-
te yaramaz. Baþka çýkýþ yolumuz yok... 

– Siz beni göndermek isteseniz de ben dönmem.
Ben babamýn intikamýný almaya gidiyorum. Ve
onun intikamýný almadan da geri dönmeyeceðim.   

Mahmut Aða, istemeyerek de olsa:

– Öyle ise haydi yürüyelim, dedi titrek bir sesle.

Tekrar yürümeye baþladýlar. Köprüye varmak
için yarým saatlik yollarý kalmýþtý. Köprüye yarým sa-
at yollarý vardý. Mayýs ayýnýn baþlarýydý. Hava çok
bulutluydu. Ara sýra yaðmur çiseliyordu. Soðuk bir
rüzgâr esiyordu. Komþu köyün mezarlýðýnýn yanýn-
dan geçiyorlardý. Mahmut Aða, buraya gelindiðinde
oldukça hüzünlendi. Karanlýkta bunu hiç kimse fark
etmemiþti. Ama gözyaþlarý, çiseleyen yaðmura karý-
þýp gidiyordu. Mahmut Aða’yý bu kadar hüzünlendi-
ren þey oðlu Selim’i hatýrlamasýydý. Bundan yaklaþýk
bir yýl önce doðu cephesinde þehit düþmüþtü. Bu
yüzden düþmana karþý büyük bir öfke duyuyordu. 

Oðlunu düþünürken birazcýk durakladý. Elini,
arkasýndan gelmekte olan torunu Ýsmail’in omzuna
koydu. Yaðmur git gide hýzýný artýrýyordu. 
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Gece yarýsýna doðru köprüye vardýlar. Ýlkin köp-
rüden þöyle yüz, iki yüz metre kadar uzakta durdu-
lar. Mahmut Aða, Cemil’e dönerek:

– Haydi, usulca köprüye yanaþ da etrafý gözetle,
dedi. 
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Cemil gitti. Köprünün yakýnlarýna kadar ya-
naþtý. Ýyice baktý her yere. Etrafta kimsecikler yok-
tu. Hemen koþarak geri geldi. 

Mahmut Aða:

– Öyleyse, haydi Hasan ve Cemil. Siz dinamit-
leri köprünün ayaklarýna yerleþtirin, dedi.  

Hasan ve Cemil hemen koþtular, dinamitleri
köprünün ayaklarýna yerleþtirdiler. Artýk her þey
hazýrdý. Tek yapmalarý gereken düþman arabalarý-
nýn köprüye gelmelerini beklemekti. Arabalar köp-
rüde görülünce dinamitlerin fitilleri ateþlenecek ve
köprü havaya uçurulacaktý... 

Dedesinin yanýnda olan küçük Ýsmail de diðer-
leri gibi kocaman bir kayanýn arkasýna saklanmýþtý.
Düþman arabalarýnýn köprüye gelmesini bekliyordu.

Neden sonra köprünün öteki yakasýndan bir
düþman motoru göründü. Motorun ýþýklarý dört bir
yaný aydýnlatýyordu. Ardýndan bir kamyon ve bir
tane daha... Ýsmail, gelen araçlarý bir bir sayýyordu.
Þimdiye kadar dokuz araç bir de motor görün-
müþtü köprünün aðzýnda. Köprüye yaklaþýrlarken
Çakýrcalý Mahmut Aða: 

– Cemil, fitili sen yakacaksýn, dedi.
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Cemil, saklandýðý yerden bir ok gibi fýrlayarak
köprüye koþtu. Düþman arabalarýyla köprü arasýn-
da yirmi, otuz metre vardý. Dinamitlerin fitillerini
ateþledi. Sonra süratle kendini kayanýn arkasýna at-
tý. Hepsi elleriyle kulaklarýný kapattýlar. Dinamit-
lerin patlamasýný beklediler. Fakat düþman araçlarý
köprüye girmesine raðmen dinamitler patlamadý.  
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Konvoy köprüden rahatlýkla geçip karanlýk

içinde Kütahya yolunda kayboldu. Dört köylü, bu

durum karþýsýnda oldukça þaþkýndý. 

Karþýdan düþman kolordusunun ikinci kafilesi

göründü. Belli ki düþmanlar pusuya düþmemek için

gruplar hâlinde yola çýkmýþlardý. Bu ikinci kafile

daha hýzlý ilerliyordu. Gittikçe köprüye yaklaþýyordu.

Köylüler büyük bir kararsýzlýk içinde ne yapa-

caklarýný bilemeden bekliyorlardý. O an küçük Ýs-

mail elinde kibritle köprüye doðru koþmaya baþ-

ladý. Bunu gören dedesi:

– Dur, be oðlan, diye baðýrdý ardýndan. 

Fakat artýk çok geçti. Ýsmail dedesini duymaz-

lýktan gelerek koþmaya devam etti. Köprüye iyice

yaklaþtý. Dinamitlerin bulunduðu yere geldi. He-

men kibriti yaktý ve fitili ateþledi. Fakat geri dön-

mek için vakti yoktu. Düþman kafilesi neredeyse

köprüye gelmiþti. Ýlk araçta bulunan askerler Ýsmail’i

görüp ona ateþ açtýlar. Ýsmail de baþka bir çaresi ol-

madýðýndan nehre atladý.
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Ardýndan büyük bir patlama sesi duyuldu. De-

mir köprünün parçalarý havada uçuþuyordu. Köprü

üstündeki düþman askerlerinin çýðlýklarý ortalýðý

kaplamýþtý. Ortalýk gece karanlýðýnda gündüz gibi

olmuþtu. 
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Patlamanýn þiddetiyle düþman askerleri metre-
lerce havaya savruldular. Korkudan birbirlerine ateþ
açmaya baþladýlar. 

Þimdi kimseye görünmeden köylerine geri
dönmeleri gerekiyordu. Fakat, Ýsmail olmadan kö-
ye nasýl döneceklerdi! Mahmut Aða gözlerini dört
açmýþtý. Ýsmail’i görmek için nehir kýyýsýný tarýyor-
du. Fakat hem karanlýktan hem de yaðmurun oluþ-
turduðu sis perdesinden göz gözü görmüyordu.

– Haydi gidelim. Köyü, köylüleri düþünmeliyiz,
dedi boðuk bir sesle Mahmut Aða. Vücudu, bu sözü
söylerken tir tir titriyordu. 

Artýk þimþekler azalmýþ, yaðmur dinmeye baþ-
lamýþtý. Yola koyuldular. Yürürken hiçbirinin aðzýný
býçak açmýyordu. Ortalýk çok sessizdi. Sadece kurt
ulumalarý duyuluyordu. Bir de köylülerin nefes alýp
veriþleri. 

Hepsinin gözlerinde yaðmurla karýþýk bir nem-
lilik vardý. Hepsi aðlamaklý olmuþlardý; Mahmut
Aða’yý daha fazla üzmemek için kendilerini zor tu-
tuyorlardý. Bir ara Cemil:

– Dönelim, Mahmut Aða, dönelim. Dönelim de
Ýsmail’in öcünü alalým, dedi. 
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– Ýsmail babasýnýn öcünü aldý. Þimdi biz köyü

düþünmeliyiz, diye cevap verdi titrek ve yorgun se-

siyle Mahmut Aða. Fakat borçlu kalmayacaðýz.

Kalmayacaðýz elbet, dedi Mahmut Aða.

Köye yaklaþtýklarýnda horozlar sabahý haber ve-

riyordu. Tam köye girecekleri sýrada uzaktan silah
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sesleri duyuldu. Anlaþýlan, köprüyü ilk geçen kafile,
Türk kuvvetlerinin pususuna düþmüþtü. 

Mahmut Aða, bitkin bir hâlde eve girmek ister-
ken gördüðüne inanamadý. Olduðu yerde donup
kaldý.

21Patlamayan Dinamitler



– Sen, dedi. Sen demek buradasýn!

– Evet, dedeciðim. Köprünün biraz aþaðýsýnda
sudan çýkabildim. Geri dönemezdim. 

Bunun için doðru köye geldim. Üstüm baþým
sýrýlsýklamdý. Hemen deðiþtirdim. Gördüðün gibi
ýslanan eþyalarýmý kurutuyorum. Annem, yukarýda
uyuyor. Onlarý kaldýrmak istemedim. Senden çok
özür dilerim dedeciðim, dedi Ýsmail. 

Çakýrcalý Mahmut Aða, hiçbir söz söylemedi.
Sadece Ýsmail’in yanýna yaklaþýp onu baðrýna bastý.
Yanaklarýnda iki damla gözyaþý belirdi. Hem düþ-
manýn önü kesilmiþ hem de bu çarpýþmadan torunu
sað kurtulmuþtu. Çakýrcalý Mahmut oldukça sevin-
miþti bu iþe. 

*  *  *

22 Kurtuluþ Savaþý Hikâyeleri



KÜÇÜK KAHRAMAN

Güzel Anadolu þehirlerinin birer birer düþ-
man iþgaline uðradýðý günlerdi. Ýþgal altýnda kalan
þehirlerden biri de Antep idi. Anadolu’nun güney-
doðusunda yer alan bu güzel þehir Fransýzlarýn iþga-
line uðramýþtý. Fransýz askerleri Antep’in içlerine
kadar ilerliyordu. Ufak tefek direnme hareketleri
oluyordu. Fakat bu direniþ de yeterli olmuyordu. 
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Birkaç gün sonra son savunma hattý da yýkýl-
mýþtý. Düþman þehre girmiþti. Halk üzgün ve çare-
sizdi.

Bu duruma en çok üzülenlerden birisi de kü-
çük Mustafa idi. Bir devlet memurunun oðluydu
küçük Mustafa. Babasý, þehrin savunmasýný üstle-
nen kahramanlardan Arslan Bey’in hizmetine gir-
miþti. Onunla birlikte hareket ediyordu. 

Küçük Mustafa heyecan içindeydi. Bu durum
karþýsýnda mutlaka kendisi de bir þeyler yapma-
lýydý. Ah babasý onu da yanýnda götürseydi ne güzel
olurdu. Ama yaþý küçük olduðundan babasý buna
izin vermemiþti.

Mustafa evlerinin penceresinden bir türlü ayrýl-
mýyordu. Bir an evvel babasý ve arkadaþlarýnýn ge-
lip þehri kurtarmalarýný bekliyordu.

O gün de yine pencerenin kenarýna oturmuþ,
dýþarýyý seyrediyordu. Bir an bahçe kapýsýndan içeri
birinin girdiðini gördü. Hemen aþaðý indi. Gelen ba-
basýnýn en yakýn arkadaþlarýndan Mehmet Çavuþ’tu.
Onu görünce þaþýrdý. Çünkü Mehmet Çavuþ’un ba-
basýyla beraber cephede olduðunu zannediyordu. 

– Aaa Mehmet Çavuþ sensin.

– Evet, benim Mustafa.
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– Kimse yok mu evde?

– Var, annem yukarýda. Çaðýrayým mý?

– Haydi, çaðýr. Yalnýz çabuk ol.

– Anne, Mehmet Çavuþ geldi.

– Mehmet Çavuþ mu, nerede?
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– Avluda sizi bekliyor çabuk olun.

– Aaa Mehmet Çavuþ, hoþ geldin.

– Hoþ bulduk Ayþe Kadýn.

– Size çok önemli haberlerim var.

– Mehmet Çavuþ önce biraz soluklansaydýn.

– Vakit kaybetmemem lazým Ayþe Kadýn. Za-
man oturma zamaný deðil. 

– Mehmet Çavuþ cephede durumlar nasýl?

– Ayþe Kadýn beklenen gün geldi. Antep sa-
vunmasý baþlýyor artýk. Cephede birliklerimiz ha-
zýrlýk içindeler. Bu haberi bütün þehre duyurmamýz
lâzým. Eli silah tutan herkes cepheye çaðrýlmalý.
Bunu benim yapmam zor. Düþman askerleri beni
hemen yakalar. Ama Mustafa onlara görünmeden
haberi þehre yayabilir. Birlikler bizden haber bekler
Ayþe Kadýn. Hýzlý olmalýyýz.

– Anlýyorum Mehmet Çavuþ. Mustafamý çok
önemli bir görev bekliyor desene.

– Çok dikkatli olmalý. Düþman askerlerine ya-
kalanmamalý. 

– Mustafa duydun mu oðlum Mehmet Çavuþ’un
söylediklerini?
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– Evet, anne. Ben de bugünü bekliyordum ne
zamandýr. Sen üzülme, þehrimizden düþmanlarý çý-
karacaðýz. Sen yeter ki dua et anne. Dua et… 

Mustafa’nýn beklediði haber gelmiþti. Artýk
Antep’in savunmasý baþlýyordu. Haber acilen halka
gizlice duyurulmalýydý. Bu görev küçük Mustafa’ya
düþmüþtü.
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Hemen o gün küçük Mustafa tüm kapýlara koþ-
tu. Eli silah tutan herkesi Antep’in savunmasýna
katýlmaya davet etti. Koþmaktan kan ter içinde
kalmýþtý. Ama o yorgunluðun ne olduðunu unut-
muþtu. Onun bu hâlini gören büyükler daha da
ümitleniyordu.

Mustafa ile birlikte halk da hummalý bir çalýþma
içindeydi. Kimisi cepheye silah taþýyordu. Kimisi de
askerlere yiyecek, giyecek hazýrlamaya çalýþýyordu.
Kimileri de Mustafa gibi cepheler arasýnda haber-
leþmeyi saðlýyordu.

Küçük Mustafa’nýn yeni görevi ise cepheler ara-
sýnda haber taþýmaktý. Mustafa yeni görevinin he-
yecaný içindeydi. Bu, eski görevinden daha zordu.
Çok cesur ve dikkatli davranmalýydý. Çünkü her an
düþman askerleriyle karþýlaþabilirdi. Onlardan kaç-
masý, taþýdýðý haberleri onlarýn eline geçmesini en-
gellemesi gerekebilirdi. Yine de kendisinde ne bir
korku ne de bir çekingenlik vardý. 

Haber taþýrken küçük Mustafa hep ateþ altýn-
daydý. Etrafýnda devamlý ateþ sesleri duyuluyordu.
Ama hiçbir olumsuzluk onu yýldýrmýyordu. Bu
arada haber getirip götürürken üç defa yara-
lanmýþtý. Ama hiçbir zaman cepheden geri kal-
mayý düþünmemiþti. Bakýcýlarýn uyarýsýna raðmen 
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kimseyi dinlemeden daha yarasý bile tam iyileþme-
den görevine koþuyordu.

O gün yine acele acele yola çýkmýþtý. Bu defa da
götürdüðü haberin çok önemli olduðu söylenmiþti.
Bu haberi düþman eline geçmeden cepheye ulaþtýr-
masý gerekiyordu. Mustafa kâðýdýný alýr almaz ok
gibi fýrladý. Artýk  savaþýn sonlarýna yaklaþýlýyordu.
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Bu yüzden haberlerin önemi daha da artmýþtý. Ka-
fasýnda bunlar, elinde haber dikkatli bir biçimde
ilerliyordu cepheye doðru. Bu arada bir çalýlýða dal-
mýþ, çalýlýktaki dikenlerin batmasýna aldýrmadan
ilerlemeye devam ediyordu. 

Düþman askerleri çalýlardan çýkan sesleri duymuþ-
lardý. Mustafa’nýn olduðu yere doðru ilerliyorlardý. 
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Bir ara Mustafa’yý gördüler. Ýçlerinden birisi
baðýrdý. 

– Gelin, gelin burada bir casus var. 

Bunu duyan diðer askerler de o tarafa geldiler.
Bu arada Mustafa çalýlýklardan kurtularak koþma-
ya baþladý. Askerler ona ateþ etmeye baþladýlar.
Mustafa  kendini bir çukura attý. Onu göremeyen
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düþman askerleri ateþi kestiler. Mustafa bunu bir
fýrsat bilerek yakýnlardaki Türk siperine doðru tüm
gücüyle koþmaya baþladý. Düþman askerleri hâlâ
onu kovalýyordu. Hem de yoðun ateþe devam edi-
yorlardý. 

Mustafa ile Türk siperi arasýnda çok az bir me-
safe kalmýþtý. Artýk çok yorulduðunu hissediyordu.
Ama elindeki kâðýdýn düþman eline geçeceði
düþüncesi onun yeniden gücünü toplamasýný sað-
lýyordu. Fakat bacaklarý giderek yavaþlýyordu. Bu
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durumu gören Türk askerleri düþmana karþýlýk ver-
mek istedi. Fakat Mustafa bu kez iki ateþ arasýnda
kalmýþtý. Türk siperlerindeki askerler:

– Hadi yiðidim, az kaldý, ha gayret diye baðýrý-
yorlardý.

Küçük Mustafa, sipere yaklaþmýþtý ki, sýrtýndan
bir kurþun yedi. Yorgunluktan iyice yavaþlayan
adýmlarý daha da yavaþladý, yavaþladý… Sonra ya-
vaþça yere kapaklandý. Düþtüðü yer tam Türk si-
perinin kenarýydý. Elinde oraya ulaþtýrmaya çalýþ-
týðý mektup vardý.

*  *  *
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TOPAL HASAN

Düþman askerleri, Antep’in giriþ ve çýkýþlarý-
ný kapatmýþlardý. Hiç kimsenin þehre girmesine izin
verilmiyordu. 

Bu yüzden çevredeki daðlara yerleþmiþ olan bir-
likler þehirle irtibat kuramýyordu. Þehir yavaþ yavaþ
düþman eline geçiyordu. Erzak ve cephane sýkýntýsý
da iyice artmýþtý.

Daðdaki birliklerle irtibatý kuran Osman Çavuþ
düþünceliydi. 

– Ne yapýp edip daðlardaki birliklere ulaþmalý.
Mutlaka yardým gitmeli birliklere. Mutlaka, diye
söylendi. 



Osman Çavuþ bu tür düþünceler içindeyken
karþýsýna küçük bir çocuk çýktý. Bu çocuk, Osman
Çavuþ’un dikkatini çekmiþti. Çok zayýf fakat olduk-
ça cesur görünüyordu. 

Bu çocuk haberleþmede iþe yarayabilirdi. Hem
de kimsenin dikkatini çekmezdi.   

– Oðlum adýn ne senin?

– Hasan, efendim. 

– Bak oðlum þehrin durumunu biliyorsun. Ne
dýþarý çýkmamýza izin veriyorlar ne de içeriye birinin
girmesine. Ama bizim dýþarýdaki birliklere ulaþma-
mýz lâzým. Büyük birisi gitse hemen yakalarlar. Ama
sen dikkat çekmeden daðdaki birliklere ulaþabilirsin.

Hasan biraz þaþýrmýþtý. Ama bu görev onun için
büyük bir þerefti.

– Tamam Osman Çavuþ. Sen yeter ki ne yapa-
caðýmý söyle.

Osman Çavuþ bu küçük çocuktaki cesarete, yü-
rekliliðe hayran kalmýþtý. Onda, büyük insanlarýn
çoðunda olmayan bir cesaret görüyordu.

Osman Çavuþ onu evine göndererek haber bek-
lemesini söyledi. Hasan kendisine verilecek görevin
heyecanýyla evinin yolunu tuttu.

…
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Aradan iki gün geçmiþti. Hasan acaba ne oldu
diye gelecek haberi merakla bekliyordu. Bu arada
kapý çalýndý. Hemen kapýya koþtu. Kapýyý açtýðýn-
da karþýsýnda Osman Çavuþ’u gördü. Osman Çavuþ
içeriye girdi. 

– Haydi Hasan beklediðin büyük gün geldi. 
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– Vazifem nedir Osman Çavuþ.

– Çok önemli bir görevin var artýk. Bu elimdeki
mektup var ya!

– Evet.

– Bu mektubu Ilýca köyündeki Adil Paþa’ya
ulaþtýracaksýn.

– Tamam Osman Çavuþ.

– Hasan sen hemen hazýrlan, anneni de çaðýrýr
mýsýn? O sýrada konuþmalarý duyan Hatice Bacý:

– Buyur Osman.

– Hatice Bacý, Hasan çok önemli bir vazife için
Ilýca köyüne gidecek.

– Osman Çavuþ bilesin ki yüreðim yanýyor, içim
kanýyor. Hasanýmýn, ciðerparemin gitmesine hiç
gönlüm razý deðil. Bir tarafta ana yüreði, bir taraf-
ta vatan aþký. Ne yapalým vatanýn kurtuluþuna fay-
dalý olacaksa gidecek tabi. Hasaným gitmeli, vata-
nýna bu küçük yaþýnda faydalý olmalý.

– Sað ol Hatice Bacý.

– Vatan sað olsun Osman Çavuþ. 

Hatice Bacý oðlunun durumuna çok üzülüyor-
du. Küçük yaþýnda ona büyük bir vazife verilmiþti.

37Patlamayan Dinamitler



Baðrý yanmasýna raðmen vatanýn kurtuluþu için bu
acýya katlanmaya çalýþýyordu. Bu arada Hasan oda-
sýna çýkmýþtý. Üzerindeki elbiseleri çýkarttý. Ka-
ranlýkta kendisini daha az belli edecek siyah elbise-
lerini giydi. Elbisenin saðlam yeri yoktu. Üzerinde-
ki yamalarýn sayýsý o kadar çoktu ki neredeyse ya-
mayla yapýlmýþ bir elbise gibiydi. Aslýnda amacý
köylere dilenmeye giden bir dilenci kýlýðýna bürün-
mekti. Küçük Hasan’a boyundan büyük silahýný da
annesine verdi.

Annesi oðlu için çok endiþeliydi. 

– Oðlum, Hasan’ým dikkatli ol emi.

– Oldu anne. Sen dua et yeter.

– Hadi yavrum Allah’a emanet ol. Tez gidip,
tez gelesin inþallah.

Hasan, annesinin de duasýný aldýktan sonra yo-
la koyuldu. Birliðe ulaþmaya çalýþýrken mümkün
olduðunca kimsenin görmeyeceði yerlerden gitme-
liydi. Bunlarý düþünürken kýsa zaman içinde þehrin
dýþýna çýkmýþtý. 

Ýlk baþta sessiz ve yavaþ adýmlarla ilerlemeye
çalýþýyordu. Fakat bir anda silah sesleri duydu.
Düþman askerleri onu fark etmiþ ve ateþ açmýþlardý. 
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Hemen yere yattý, sürüne sürüne ilerlemeye çalýþý-
yordu. Silah sesleri hâlâ devam ediyordu. Bir müd-
det sürüne sürüne gittikten sonra bir anda ayaða
kalkýp var gücüyle koþmaya baþladý. 

Kafasýný önüne çevirdiðinde bu sefer ön taraftan
silah seslerinin geldiðini gördü. Düþman askerlerinin
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baðýrýþlarýna karýþan silah sesleri âdeta kulaklarý
saðýr ediyordu. Ýki ateþ arasýnda kalmýþtý. 

Ne yapacaðýný þaþýrmýþ bir hâlde bu sefer sað
tarafa koþmaya baþladý. Biraz koþtuktan sonra
karþýsýna bir dere çýktý. Hiç tereddüt etmeden dere-
nin içine dalýp koþmaya baþladý. Bu arada üzerinde-
ki naylona sarýlý mektubu da kimse ele geçiremesin
diye dikenliklerin içine sakladý. 

Küçük Hasan hayli koþmuþtu. Uzakta büyükçe
bir kaya gördü. Hemen arkasýna geçti ve biraz so-
luklandý. Düþman askerlerini görüyordu. Þiddetli
ateþ de devam ediyordu. Koþarken iki ayaðýndan da
yaralandýðýný fark edememiþti. Kayanýn arkasýna
geçtiðinde hissettiði acýyla ayaklarýna baktý. Her
iki ayaðýndan da kan akýyordu. 

Ayaklarýndaki aðrý gittikçe dayanýlmaz bir hâl
alýyordu. Daha fazla dayanamayan küçük Hasan
olduðu yerde bayýlýp kaldý. Birkaç dakika sonra
saklandýðý kayanýn ardýna gelen düþman askerleri
küçük Hasan’ý kaldýrmaya çalýþtýlar. Yediði dipçik-
lerin etkisiyle yavaþ yavaþ kendine gelmeye çalýþan
küçük Hasan, ne olduðunu anlamaya çalýþýyordu. 

Bu arada düþman askerleri küçük Hasan’a soru-
lar sormaya baþlamýþlardý. Askerlerden biri Türkçe
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konuþuyordu. O, diðerlerine küçük Hasan’ýn verdi-
ði cevaplarý tercüme ediyordu. Önce didik didik
üzerini aradýlar. Sonra sorular baþladý: 

– Þehirde, ne zamana kadar yetecek erzak var?
Çabuk söyle, çabuk! 

– Bilmiyorum, ben bir dilenciyim. Köylere di-
lenmeye gidiyordum.

– Ne kadar silahýnýz var þehirde?

– Bilmiyorum, size kaç kere söyledim ben za-
vallý bir dilenciyim sadece.  

– Galiba bu çocuk gerçekten dilenci. Baksanýza
þunun kýlýk kýyafetine. 

Düþman askerleri çocuðun verdiði cevaplar
karþýsýnda onun gerçekten bir dilenci olduðuna
inanmýþlardý. 

Sorgulama bitince karargâha götürmek için as-
kerlerden biri onu omzuna aldý. Onu karargâha
götürmek istiyordu. Küçük Hasan’ýn ayaðýndan
akan kan askerin üstünü kana bulamýþtý. Asker onu
omzundan býrakýp, yere fýrlatýverdi. Küçük Ha-
san’ýn acýsý yere düþünce daha da artmýþtý. Kurþun-
lardan biri sað bacaðýnýn kaba etine, diðeri ise sol
bacaðýna saplanmýþtý. 



Düþman askerleri küçük Hasan’ý orada býrakýp
siperlerine geri döndüler. Onu dilenci zannetmiþler-
di. Ve nasýl olsa ölür, diye orada öylece býrakmýþ-
lardý. Küçük Hasan meydanda yapayalnýz kalmýþtý.
Ayaðýnýn aðrýsý ise her geçen dakika artýyordu. Ge-
ce olduðunda bacaðý dayanýlmayacak derecede
sýzlamaya baþladý. Gecenin soðuðu da acýsýný
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arttýrýyordu. Son bir gayretle yarasýný elbisesinden
yýrttýðý parçayla baðladý. Kanama durmuþtu. Sonra
da o hâlde sýzýp kaldý.

Gözlerini açtýðýnda sabahýn ilk ýþýklarýný görü-
yordu. Bu arada düþman askerleri onu bulmuþlar ve
ölmediðini anlayýp hastaneye götürmüþlerdi. Onu
tedavi ettikten sonra sorgulamak istiyorlardý. Bu
dilenci, civar köyleri ve þehri gezip bilgi getirebilir.
Nasýl olsa paraya ihtiyacý var. Onu kullanabiliriz,
diye düþünüyorlardý.

Hastaneye varýr varmaz küçük Hasan ameliya-
ta alýndý. Sað bacaðýndaki kurþun zor da olsa çýka-
rýldý. Ama sol bacaðý mikrop kapmýþtý. Doktorlarýn
çabalarýyla sol bacaðýndaki kurþun da çýkarýldý. Fa-
kat ömrü boyunca topal kalacaktý.

Ameliyattan sonra küçük Hasan birkaç gün
aldýðý uyuþturucu ilâçlarýn etkisiyle kendine gele-
medi. Ayýldýðýnda düþman askerleri hemen onu
sorguya aldýlar.  

Küçük Hasan, caný pahasýna da olsa sýrrýný düþ-
mana vermedi. Askerler onu sýkýþtýrýyor, tehdit edi-
yorlardý, ama o bunlara karþý “Ben köylere dilen-
meye gidiyordum, ben bir dilenciyim.” diyor baþka
bir þey söylemiyordu. Küçük Hasan tüm sýkýþtýr-
malara raðmen sabretti. 
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Sonunda onu kullanmaya karar verdiler. Onu
þehir ve köylere gönderecek, para karþýlýðý ona ca-
susluk yaptýrtacaklardý.

Dokuz-on gün kadar küçük Hasan’ý yanlarýnda
tuttular. Sonra kendilerine bilgi getirmesi için onu
serbest býraktýlar. 



Küçük Hasan serbest kalýr kalmaz ilk iþ olarak
hemen mektubu sakladýðý yere vardý. Tek ayaðýnýn
topal olmasýna aldýrmadan koþar adýmlarla hýzlý
hýzlý mektubu alýp ulaþtýrmasý gereken yere gitti.
Mektubu teslim edip düþman askerlerine görünme-
den þehre indi. Orada Osman Çavuþ’u buldu. Ba-
þýna gelenleri bir bir anlattý Osman Çavuþ’a. Düþ-
mana nasýl yakalandýðýný, bacaklarýnýn baþýna ge-
lenleri, düþman karargâhýndaki günlerini… Orada
kaldýðý sürede iyi gözlem yapmýþtý küçük Hasan.
Düþmanýn cephaneliðinin yerini bile iyice öðren-
miþti. Bunlarý da anlattý Osman Çavuþ’a. 

Bu kez Hasan’ýn durumunu Osman Çavuþ kul-
lanmak istedi. Sürekli düþmana yanlýþ bilgi vere-
cekti. Þehre yardým geldiðini söyleyecekti. Böylece
þehir gerçekten yardým gelecek kadar süre kazana-
caktý.

Bu bilgiler sayesinde düþmanlar gerçekten þeh-
re saldýrmaya cesaret edemediler. Sonunda Adil Pa-
þa’nýn kuvvetleri þehre yardýma geldi. Þehir savun-
masý baþlamadan önce Adil Paþa, Osman Çavuþ’a:

– Bu zamana kadar dayanmanýz mucize. Bizim
Hasan gerçekten büyük kahramanlýk yaptý, diyor-
du.   
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Küçük Hasan’ýn verdiði bilgiler þehrin savun-
masýnda çok iþe yaradý. Sadece bilgi vermekle kal-
madý, ayný zamanda þehrin savunmasýnda da düþ-
mana karþý savaþtý. Onun cesaretini, kahramanlýðý-
ný görenler hayretler içinde kaldýlar. 

Adýnýn baþýna bir de “topal” eklendi küçük
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Hasan’ýn. Savaþýn önemli kahramanlarýndan biri
sayýldý. Gösterdiði büyük gayretler ile Anadolu’da-
ki kurtuluþ mücadelesinin sembol isimlerinden biri
oldu. Küçük yaþýnda gazilik mertebesine ulaþtý.

*  *  *
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SON BAYRAK

Güneþ daðlarýn arkasýna çekilmiþ, þehri bir
gölge kaplamýþtý. Herkes akþama hazýrlanýyordu.   

Fakat þehrin dýþýna kurulu olan karakolda ka-
lanlar oldukça endiþeli gözüküyorlardý. Polis þefi
Hamdi Bey akþam namazý için abdest almak için
yerinden kalktý.

Askerlerden  biri iki katlý karakolun alt katýnda
bulunan sobayý harlamaya çalýþýrken, diðerleri düþ-
man iþgali üzerine konuþuyorlardý. Bekçiler ise her
zamanki gibi karakol kapýsýnda bekliyorlardý. 



Askerlerden biri kalkýp açýk olan perdeleri kapattý.
Ardýnda da gaz lambalarýný yaktý. 

Polis þefi Hamdi Bey, soðuk havaya raðmen so-
nuna kadar açýk olan pencerenin önünde duruyordu.
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Vatanýn dört bir yanýnýn düþman iþgalinde olmasý
onu endiþelendiriyordu. O sýrada gözü þanlý þanlý
dalgalanan bayraða iliþti. Ona doðru dönerek içini
dökmeye baþladý. 

– Ey yüzyýllardýr üzerimizde dalgalanan þanlý
bayraðým. Nice sýkýntýlar çekip, nice acýlara katlan-
dýktan sonra göndere çektiðimiz bayraðým! Vata-
nýmýzý zapt etmeye çalýþan zalim düþmanlar seni
gönderden indirmek istiyorlar. Buna seyirci mi ka-
lacaðýz? Biz seni Çanakkale’de, Galiçya’da, Balkan-
lar’da yedi düvele karþý savunmadýk mý? Bütün
bunlarý senin gölgende, senin dalgalandýðýn yerde
hür yaþamak için yaptýk. 

Hamdi Bey bu sözleri söylerken iki damla göz-
yaþý da yanaklarýna akývermiþti. Kolay kolay aðla-
mayan komutan kapýnýn çalýnmasýyla kendine gel-
di. Gözlerini hemen sildi. Hýzla oturduðu yerden
kalktý. Kapýyý açtý. Gelen bir haberciydi. 

– Komutaným, Fransýz askerleri hýzla karakolu-
muza geliyorlar.

– Gelsinler bakalým, gelecekleri varsa görecek-
leri de var elbette.

– Komutaným, karakolu onlara teslim mi ede-
ceðiz.



– Bilmiyorum. Topu topu altý kiþiyiz. Altý kiþi o
kadar düþman askerine nasýl karþý koyarýz. Yok ye-
re can kaybý vermeyelim.

– Bayraðýmýzý indirtmeyeceðiz deðil mi komu-
taným?

– Hiç þüphen olmasýn Emin Efendi! Biz, kara-
kolumuzu, silahýmýzý, hatta canýmýzý teslim ederiz,
ama bayraðýmýzý asla teslim etmeyiz. Bu uðurda
canýmýzý çekinmeden veririz. 

– Þimdi ne olacak, biz ne yapacaðýz komuta-
ným?

– Bilmiyorum, elbette yapacak bir þey bulaca-
ðýz.

Aradan bir saat bile geçmemiþti ki karakolun
kapýsý þiddetli bir þekilde vuruldu. Askerlerden biri
kapýya yöneldi: 

– Kim o, diye sordu.

– Açýn kapýyý. Karakolu teslim alacaðýz.

Asker hemen karakol komutaný Hamdi Bey’i
çaðýrdý. Hamdi Bey kapýyý açtý. Karþýsýnda bir bö-
lük Fransýz askeri, komutanlarý ve onlarla beraber
bir tercüman bulunuyordu. Teðmen rütbesindeki
komutan konuþmaya baþladý.
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– Osmanlý hükümeti ile yapýlan anlaþmaya göre
tüm karakollarý teslim alýyoruz. Türk bayraðýný in-
dirip yerine Fransýz bayraðýný asmanýzý ve karakolu
hemen terk etmenizi istiyoruz. 

Hamdi Bey bu sözler karþýsýnda çok sinirlen-
miþti. Tercümana dönerek:

– Ona söyle. Fransýz devleti ne kadar büyük
olursa olsun, askerleri de ne kadar çok olursa olsun,
bu karakolda Türk bayraðý inmez ve indirilemez,
komutana söyle bunu böyle bilsin. Bir daha da bi-
zim bayraðýmýz hakkýnda konuþmasýn!

– Fakat…

– Teðmene söyleyin hemen burayý terk etsinler.
Bir daha da gelmesinler.

Bu sözlere raðmen Fransýz askerleri hâlâ kara-
kolu terk etmemiþlerdi. Hamdi Bey iyice sinirlenmiþ,
elleri titriyordu. Ne kadar kararlý olduðunu düþma-
na göstermeliydi. Hýzla silahýný çýkartýp tercümanýn
baþýna dayadý. Bu durum düþman askerlerini de
þaþýrtmýþtý. Hamdi Bey son bir hamleyle:

– Hiç þakam yok! Seni de teðmeni de þuracýkta

vurabilirim! Haydi burayý hemen terk edin! Bir da-

ha da sakýn ama sakýn gelmeyin.
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Komutan tercümana dönerek:

– Bu hareket asla cezasýz kalmayacaktýr, dedi.

Tercüman bu cümleyi Hamdi Bey’e dönerek çe-
virdi.

Hamdi Bey bu söze de çok sinirlenmiþti ve tercü-
mana:

– Sen de ona aynýsýný söyle. Eninde sonunda
onlarý yurdumuzdan atacaðýz, dedi.

Bu sözlerin anlamýný tercümandan öðrenen ko-
mutan askerleriyle birlikte öfkeli bir þekilde kara-
kolu terk etti. 

Hamdi Bey ilk hareketi savuþturmuþtu, ama
Fransýzlarýn daha da kalabalýk bir kuvvetle geri dö-
neceklerini biliyordu. Hemen hazýrlýk yapmalýydý.
Karakolda bulunan askerleri topladý:

– Askerlerim, yiðitlerim! Bu gece hepimiz bu-
rada kalacaðýz. Düþmanýn ne zaman ne yapacaðý
belli olmaz. Bu yüzden biz önlemimizi almalýyýz.
Emin, buraya gel. Git yukarý kattaki dolapta yedek
bayrak duruyor mu bak bakalým?

Emin Çavuþ hemen yukarý kata çýktý. Yedek
bayrak dolapta duruyordu. Hemen aþaðý inip
Hamdi Bey’e haber verdi.

– Komutaným bayrak yerinde.
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– Güzel.

O gece Hamdi Bey ve askerleri karakolda göz-
lerini hiç kýrpmadan sabaha kadar nöbet tuttular.
Hepsi son derece üzgün ve yorgundu. 
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Hamdi Bey ise geceyi bayraðýn dalgalanýþýný iz-
lemekle geçirmiþti. Ýçinden “Belki bu gece son de-
fa beraberiz, yarýn ne olacaðý belli olmaz.” diyordu. 

Gündoðumuyla birlikte karakoldakiler rahat-
lamýþlardý. Geceyi sað salim atlattýklarýna sevini-
yorlardý. Ama sevinçleri kýsa sürdü. Karakol kapýsý
tekrar vurulmaya baþlandý. Hamdi Bey askerlerini
karakola daðýttý ve kendisi kapýyý açmaya gitti.
Kapýyý açtýðýnda karþýsýnda çok sayýda Fransýz as-
keriyle karþýlaþtý. 

Tercüman:

– Karakoldaki Türk bayraðýný indirip yerine
Fransýz bayraðýný asacaksýnýz, dedi.

Hamdi Bey:

– Bu bayrak inmez, diye karþýlýk verdi. 

Ortam iyice gerilmiþti. Tercüman tekrar:

– Ýndirseniz iyi olur. Yoksa bu askerler karakol-
da taþ üstünde taþ býrakmayacaklar. Bir de muta-
sarrýfýn emri var.

– Mutasarrýfýn emri mi var?

– Evet mutasarrýfýn emri var. 

– Ver bakayým o emri.

Hamdi Bey emri okuyunca çok þaþýrmýþtý.
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– Bu nasýl bir mutasarrýf ki kendi bayraðýnýn in-
dirilmesinin emrini verebiliyor. Buna nasýl vicdaný
elverir. 

– Anlaþmaya göre Türk bayraklarýnýn indirilip
yerine Fransýz bayraðýnýn asýlmasý gerekiyor. 

– Bu anlaþmayý kabul etmiyorum. 

– Bayraðý indirecek misiniz?

– Ben bu bayraðý indirmem.

Tercüman komutana dönerek Hamdi Bey’in
söylediklerini tercüme etti. Fransýz komutan bay-
raðýn hemen indirilmesini istediðini söyledi. Ham-
di Bey ve askerleri çaresiz bir þekilde olanlarý izledi-
ler. Bayrak indirilirken hepsinin de gözlerinden yaþ-
lar dökülüyordu. Askerler ve bekçiler aðlýyordu.
Hamdi Bey bu üzücü durumu görmemek için göz-
lerini kapatmýþtý.

Askerlerden biri Hamdi Bey’e dönerek:

– Komutaným karþý koyalým, düþmana haddini
bildirelim, dedi.

– Nasýl karþý koyalým oðlum, Kendi amirimiz
bile “Bayraðý indirin!” diye emir çýkartmýþ.

– Versin! Biz bu emre uymak zorunda deðiliz.
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– Hele dur bakalým yiðidim. Biraz bekleyelim. 

Bu arada Fransýz askerleri Türk bayraðýný indi-
rip kendi bayraklarýný asmýþlardý karakoldaki direðe.
Fransýz askerleri sevinç içindeydiler. Naralar atýyor,
çýlgýnca baðýrýyorlardý. 

Komutan “Keþke gözlerim kör olsaydý da bun-
larý görmeseydim.” diye içinden geçiriyordu. Sanki
koskoca Antep þehri yetim kalmýþtý. 

Fransýz askerleri kendi bayraklarýný asýp karar-
gâhlarýna dönmüþlerdi. Hamdi Bey üzgündü. Çare-
siz bir bekleyiþ içindeydi. Askerlerini dinlenmeleri
için evlerine gönderdi. Kendisi bu geceyi de kara-
kolda geçirme kararý almýþtý. Bir yolunu bulup tek-
rar Türk bayraðýný göndere çekmeliydi. Bunu nasýl
yapacaðýný düþünürken aklýna yedek bayrak geldi.
Hemen yukarý çýktý ve bayraðý aldý. Dakikalarca
kokladý, kokladý; öptü, öptü…

Yavrusuna kavuþmuþ bir baba gibiydi. Hiç va-
kit kaybetmeden bayraðý tekrar yerine asmalýydý.
Hemen aþaðý indi. Alacakaranlýkta Fransýz bayraðýný
indirip Türk bayraðýný göndere çekti. 

Sonra tekrar içeri girdi ve masasýna oturdu. Ýlk
önce kýnýndan çýkarttýðý tabancasýný temizledi.
Kurþunlarýný saydý teker teker. Tam on iki kurþunu
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vardý Hamdi Bey’in. Fransýzlar Türk bayraðýnýn
tekrar asýldýðýný duyup mutlaka geleceklerdi. Bu
sefer onlara karþýlýk vermeye kararlýydý. Artýk Türk
bayraðýnýn gönderden indirilmesine razý olamazdý.
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Bunu görmektense ölmek daha iyiydi onun için. 

Ertesi gün Türk bayraðýnýn tekrar göndere çe-

kildiðini gören Fransýzlar karakolun kapýsýna da-

yandýlar. 

Kapýyý sert biçimde çaldýlar, fakat açan olmadý.

Ýçeride kimse varmýþ gibi de gözükmüyordu. Bu

sýrada üst taraftan bir el ateþ edildi. Askerler ateþin

geldiði yöne doðru baktýlar, ama kimse görünmü-

yordu. Askerlerin yanýnda bulunan tercüman ateþin

geldiði yöne doðru dönerek:

– Teslim ol! Yoksa öleceksin!

Hamdi Bey daha fazla sessiz kalamadý.

– Ben bu bayraðýn indiriliþini görmektense öl-

meyi tercih ederim, diye haykýrdý. Tercüman tekrar

seslendi.

– Son kez söylüyorum, teslim ol! Yoksa birazdan

ateþ baþlayacak. Teslim ol!

Hamdi Bey bu sözlere tek kurþunla karþýlýk ver-

di. Fransýzlar da bu ateþe karþýlýk verdiler. Bu arada 
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bir grup Fransýz askeri karakol kapýsýný kýrýp içeri

girdiler. Fransýz askerlerinin içeri girdiðini gören

Hamdi Bey merdivende durarak düþmana ateþ açtý.

Vurulan askerler merdivenlerden yere yuvarlanýyordu. 



Hamdi Bey kurþunlarý boþa harcamýyordu. Her

kurþun bir düþman askerini yere seriyordu. Yukarý

çýkmak isteyen tüm askerleri birer birer vurdu.

Ama gelen askerlerin ardý arkasý kesilmiyordu. So-

nunda kurþunu tükendi.  

Ýþinin zorlaþtýðýnýn farkýndaydý, ama o bu yola

girerken canýný ortaya koymuþtu. 

Kurþunlarý biten Hamdi Bey eline ne geçtiyse

düþman askerlerinin üzerine atmaya baþlamýþtý. Fa-

kat Fransýz askerleri hýzla yukarý kata çýkmaya ça-

lýþtýlar. Onlarý merdivenin baþýnda karþýlayan Ham-

di Bey son bir hamleyle:

– Ben size teslim olmam! Siz benim ancak ölü-

mü teslim alabilirsiniz, dedi. 

Fransýz askerlerinin ateþleri arasýnda Hamdi

Bey önce omzundan vuruldu. Sonra da bacaðýndan.

Hamdi Bey aldýðý kurþunlara aldýrmadan:  

– Ben size teslim olmam, beni teslim alamazsý-

nýz, ben saðken bu bayraðý indiremezsiniz, diye

baðýrdý. 

Hamdi Bey sendeleye sendeleye pencere kena-

rýna kadar geldi. Bu sýrada Fransýz askerlerinin bir
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kýsmý merdivenden yukarýya çýkmýþlardý. Onlara
yakalanmak istemeyen Hamdi Bey ani bir kararla
aþaðýda beklemekte olan Fransýz askerlerinin üzeri-
ne atladý.

Askerler bu yiðit polisi daha havadayken kur-
þun yaðmuruna tuttular. Hamdi Bey þehitlik mer-
tebesine eriþmiþti. Yere düþer düþmez Fransýz asker-
leri onun ölüp ölmediðini kontrol ettiler. 

Hamdi Bey bayraðý, vataný için canýný feda et-
miþti. 

Hamdi Bey’in Fransýzlara karþý göstermiþ oldu-
ðu bu mücadele Antep savunmasýnda bir kývýlcým
oluþturdu. Bu kývýlcým önce Antep’te, sonra da gü-
zel Anadolu’muzda büyük bir ateþe dönüþtü. Tüm
Anadolu’yu saran bu kurtuluþ yangýný, düþmanlar
yurttan atýlýncaya kadar devam etti. 

*  *  *
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SÖZLÜK

baðrýna basmak: Kucaklamak. 
bakkal: Yiyecek, içecek vb. maddeleri perakende olarak satan
kimse. Bu maddelerin satýldýðý dükkân.
casus: Ajan.
cephe: Üzerinde savaþýn sürdüðü bölge.
dinamit: Patlayýcý bir madde.
emir eri: Teðmen ve yukarýsý üst düzey subaylarýn  hizmetinde
bulunan er, hizmet eri, emirber. 
erzak: Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adý.
fitil: Eskiden toplarý ve þimdi laðýmlarý ateþlemekte kullanýlan
kaytan biçiminde tutuþturucu madde. 
gazi: 1. Müslümanlýk’ta düþmanla savaþan veya savaþ yapmýþ
kimse. 2. Olaðanüstü yararlýklar göstererek düþmaný yenen ko-
mutanlara devlet tarafýndan verilen onur unvaný. 3. Savaþtan sað
olarak dönen kimse.
irtibat kurmak: Baðlantý saðlamak. 
iþgal: Bir yeri ele geçirme.
kafile: Ayný yöne giden taþýt veya yolcu topluluðu, konvoy.
kan ter içinde kalmak: Çok terli, yorgun ve periþan bir durumda
kalmak.
karargâh: Ordunun uzun bir süre veya geçici olarak konakladýðý yer. 
kolordu: Deðiþik sayýda tümen ve savaþ destek birliklerinden ku-
rulu büyük askerî birlik.
kulak misafiri olmak: Yanýnda konuþulanlarý konuþmaya katýl-
madan dinlemek.
mertebe: Aþama, derece, rütbe.
pusuya düþmek: Pusu kuran kimsenin saldýrý alaný içine girmek. 
siper: Korunulacak, arkasýna, altýna veya içine girerek saklanýla-
cak yer. 
tembihlemek: Bir þeyin belli biçimde ve yolda yapýlmasýný söyle-
mek, bunu üsteleyerek hatýrlatmak, uyarmak.
tez: Çabuk olan, süratli.
tugay: Alayla tümen arasýndaki askerî birlik.
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