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İbrahim dede camiden dönerken fırından sıcak pide almış yine. Ge-
lişigüzel bölerek sokakta oynayan çocuklara dağıtıyordu. Yaşlılıktan 
mı, yoksa gerçekten aklı biraz eksildiğinden mi hem çok bağırarak 
konuşuyor hem de önüne geleni azarlıyordu. Akılları henüz büyü-
ğe saygıyı, küçüğe sevgiyi tartamayan çocuklar ardından kıkır kıkır 
gülüyor, bir yandan da verdiği ekmekleri afiyetle yiyorlardı. Bu du-
rum her gün aynı saatte yaşanıyordu. Hatta bir gün balkonda siga-
ra içerken bana dönüp kararttı yüzünü,  “Zıkkımın dibini iç zibidi!” 
dedi. Sonra da “Ekmek verem mi?” deyip, yerden çok da yüksekte 
olmayan balkonumuzun parmaklıkları arasından sıcak pide uzat-
tı bana. Çocuklar hâlâ kıkır kıkır gülüyorlar ve dede duyup da daha 
çok kızmasın diye ellerini ağızlarına bastırıp kırmızı pancara döne-
siye kadar öylece bekliyorlardı. “Şiiişt! O sizin büyüğünüz, ananıza 
babanıza söylerim sizi eşek sudan gelen kadar döverler!” dedimse de 
vazgeçiremedim kerataları. İbrahim dede söylene söylene yokuştan 
aşağı inmeye devam edip bir süre sonra da gözden kayboldu. Ardın-
dan baktığımda yaz sıcağının topraktan yükselttiği dalgalı ve buharlı 
manzarayı gördüm.

Hanım bulgur pilavı yapmıştı, yanında da lahana turşusu. Burada 
“kelem” diyorlar. Ama şu katıklı çorba var ya, kazan kazan içsem doy-
mam. Dedemin meşhur bir tekerlemesi vardı “Tarhana tar tar, kar-
nımı yırtar, katıklı çorba, gel beni kurtar.” Aklıma geldi ve gülümse-
dim. Söyleyince hanım da güldü. Dedemi çok severim. Hanım da öyle. 
Dedemi sevmeyen mi var? İbrahim dedeyi de çok seviyordum. Gerçi 
o, benim dedemin babası yaşında. Çok yaşlıydı. Bir oğulcuğuyla ge-
lini vardı başında. Torun torba çoktan evi tüneği çatmış ve düşmüş 
hayat gailesine. Hanımı Şefika çoktan emaneti teslim etmiş. Şefika 
nineyi anlatanlar onun eli tespihli dili besmeleli olduğundan bahse-
dip, hatta yazları Kur’an kursuna giden çocuklara cami hocalarının 
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“Şefika Kadın varken bana gelme evladım!” dediğini dillerinden düşürmezlerdi. 
Şefika nine, köyün zenginlerinden birinin kızıymış. İbrahim dede ise onların 
yanında ırgatmış. Yüzü çiçek bozuğu, üstü başı hırpani bir gençmiş. Bir gün 
Şefika, tarladaki işçilere su verirken sıra İbrahim’e gelince kirli eli elime değ-
mesin diye hemen geri çekmiş ve su olduğu gibi İbrahim’in üstüne dökülmüş. 
İbrahim başlamış ağlamaya “Kunduralı kız bana su verir mi?” diyerek içlenip 
içlenip ağlamış. O vakit Şefika üzülmüş ama kader bu ya Şefika’nın babası 
İbrahim’in dürüstlüğünden çok memnun olduğu için “Yayılalım da yaylımı-
mızdan çıkmayalım.”  deyip kızını İbrahim’e vermiş. Aklı uzağa yakına hele de 
hin fikirlere hiç ermeyen İbrahim, hesap kitap işlerinden de çok anlamazmış. 
Bu yüzden Şefika ona çok bağırır, kızarmış. Bu yüzden de “Allah’a kulluğum-
da niyetim ve ibadetim tam ama şu herifi çok üzerim ya ondan yerim cehen-
nemdir.” dermiş. Şefika nine yedi sene felç yattıktan sonra Rabbine kavuşmuş. 
Ben bunları mahallenin büyüklerinden dinlemiştim. Nereden geldi aklıma 
bunlar şimdi? Neden mi? Çünkü o gün son defa ekmek dağıttı çocuklara İbra-
him dede. Ertesi gün bizim sokaktan geçmeyince meraklandım. Meğer o gece 
Azrail’e “Haydi artık gidelim!” demiş. Duyar duymaz koştuk yokuştan aşağı. 
Eve vardığımızda gassal işini bitirmişti. Defin işlerinde herkes seve seve yar-
dım etti. Ben de… Eve döndüğümüzde sakin bir ortamla karşılaştım. Ağlaşan 
bağrışan yoktu. Sanki haberli misafir gibi elini kolunu sallaya sallaya gelmişti 
ölüm. Gelini helva kavurdu, oğlu da bahçedeki iğdenin altında sigara içiyordu. 
Benden yirmi ya da yirmi beş yaş büyüktü. Abi derdim ona. Ağlamak istedi-
ğini anlayınca onu iğdenin altında bırakıp döndüm. Hava sıcaktı ve hepimiz 
kazma sallamaktan tere batmıştık. Elimi yüzümü yıkamak için yengeden izin 
alıp banyoya geçtim. İçerideki kadınların seslerini duyuyordum. Kimi iflas 
eden kuyumcudan kimi hapishaneden yeni çıkmış birinden kimi de hayır-
sız evlatlarından bahsediyordu. Sadece bir kadın İbrahim dedenin gençliği ve 
adamlığından bahsediyordu. Ellerimi kurulayarak banyodan çıktığımda ara-
lık duran kapıdan bana “Gel!” diye seslenen bir sandık gördüm. “Hadi canım!” 
dedim, cenaze filan derken sandıktan ses duymaya başladım. Sıcak hava çarp-
mış da olabilir diye düşünürken aynı sesi bir daha duydum. “Ne var yani ötesi 
bir sandık!” denecek gibi de değil üstelik. Korsan filmlerindeki sandıklar gibi. 
Koyu yeşil boyalı, kapağından başlayıp gövdeyi tamamen dolanarak altta bi-
ten kahverengi deri kayışları, iri iri çivileri, eski yazı ve işlemeleriyle oldukça 
göz kamaştırıcı bir sandıktı. Kımıldadı mı bana mı öyle geldi demeye kalma-
dan kendimi kapağını açarken buldum. İşte her şey o anda başladı.

Sandığı açıyorum. Öyle “Aaaç-tııım!” diyerek bir açma değil. Sandığı açtım 
çünkü bu kadar insanın içinde geçmişe en çok ben açtım. Sandığın mente-
şelerinden “Iııyykk!” diye paslı ve dişleri kamaştıran bir ses geldi.  “Oy belim 
beliiim, tutulmuşum yahu burada böyle durmaktan!” der gibi bir ses… Ama 
sandıklar konuşmaz ki! Önce besmele çekip sağ ayağımı attım içine. Nedense 
barut kokmasını bekledim. Saçma… Banyo lifleri, elti eltiye küstüler, Türkan 
Şoray kirpikleri, damat bohçaları, iki düz bir ters gelin patikleri… Hepsi ağ gibi 
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ayaklarıma dolanınca “İşte!” dedim, bu da diğerleri gibi naftalinli bir mazi. O 
anda gözlerim kararmaya başladı. Naftalin çarpmış olamaz. Kanaviçelerdeki 
çarkıfelek örnekleri döndükçe başım döndü ve yer ayaklarımın altından kay-
maya başladı. Yeşil ve naftalin kokan bir girdabın içindeydim sanki ve girdap 
döndükçe uğultular artmaya başladı. Kanaviçeler hâkî yeşili süngü desenleri-
ne evrildi. İçeride iflas eden kuyumcunun, hapisten çıkan manifaturacının ve 
hayırsız evlatların hikâyeleri havanda dövülürken; bu seslere “Allah Allah!” ni-
daları karışmaya başladı. Bir yandan her iki tarafın konuştukları birbirinden 
daha net çizgilerle ayrılmaya başlıyor, diğer yandan da ben sonu hiç gelme-
yecek bir kaydıraktan aşağı kayıyordum. Bir bedenden fazlasını alamayacak 
genişlikte ve rüzgârlı bir kaydırak… Geçmiş ve şimdinin ters istikamette bir-
birine sürtünmesinden çıkan ısı derilerimi kavuruyor ve ben düşmeye devam 
ediyordum. Kulaklarımda “Aaahh!”lar kurşun gibi vınlıyor ve ben kaydıraktan 
son sürat geçmişe inerken kopmuş kollar, parçalanmış bacaklar da ters isti-
kamette yukarı çıkıyor; lakin sandığın kapağına çarpıp geri dönüyor, döner-
ken de bana değiyordu. Kan kokusunun bu kadar çeşitli olduğunu bilmezdim. 
Kopmuş parmakların izleri kadar çok sayıda ve birbirinden farklı kan kokusu 
vardı. Hiç bitmeyecekmişçesine uzun bir düşüş… Sürtünmekten yanan kaba 
etlerim… Bunca yaygarama rağmen yumuşak bir iniş oldu. Gözlerimi öyle sıkı 
yummuşum ki kirpiklerimi açmak için elimdeki kamayı kullanacaktım nere-
deyse. Kama mı? Nereden çıktı ki? Üstünde eski alfabeyle yazılmış kelimeler 
var. Okuyamıyorum. Kaçmayacaktım Kur’an kurslarından işte, diye kendime 
kızıyorum. O sırada omzuma sağlam bir şaplak yiyorum “Misafirliğe mi gel-
din kalksana!” İb… İbrahim dede? “Dede senin babandır, dedeymiş, kalk çabuk 
düşman mevziye dayandı!” diyor. Sol bacağımdan hafif bir kan sızıyor “Ama 
bacağım…” diyorum. Yüzüme istihfafla bakıyor ve arkamdaki çukurda yatan 
askeri gösteriyor. Kolunun biri tamamen kopmuş ama okeye dönen oyuncu-
nun rahatlığı var yüzünde. Sanki kolunun birini sandalyenin arkalığından 
aşırmış gibi sağlam koluyla ateş ediyor. Karakalem bir düşün içine, rengarenk 
bugünü taşıdım. İbrahim dede gürlüyor “Geberin kâfirler!” Dede demeye bin 
şahit lazım. Esmer, uzun boylu ve gür bıyıklı bir Anadolu delikanlısı. Nasıl 
oldu da tanıyabildim onu? Nasıl oldu da tanıyabildi beni? Er meydanında her 
askerin adı Mehmet’tir. Mehmet bana arka ol, şu kâfirlere boşaltayım tüm 
mermileri, dedi. Adımın Mehmet olduğuna inanıyorum.

İpinden boşanmış aygırlar gibi saldırıyor düşman. Ortalık ateş kokuyor, ba-
rut kokuyor, kan kokuyor. Ama en çok da vatan kokuyor. Saatin kaç olduğunu 
bilmiyorum. Sanki bir ara uyuyup geleceğe, aydınlık günlere gittim. Evlenip 
barklandım, bol bol katıklı çorba içtim. Saat kaç? Ne kadar süredir mevzideki 
çukurdayım? Şafak sökmek üzere. Demek ki saat sabah altı civarı. Kulağımın 
dibinden “ciuuuv” diye geçen mermiler beynimde kanamalı çınlamalar yapı-
yor. Yeşiline yandığım memleketim, boz bulanık harmanilere sarınmış bir ka-
dın gibi mahzun. Hepimiz Ege efesiyiz. Ben ve İbrahim bile o an Sivaslı değiliz. 
Hiç kimse Vanlı, Erzurumlu, Konyalı, Bitlisli değil. O an herkes sadece Türk! 
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Ne bizim taraf susuyordu ne düşman pes ediyordu. Paçana yapışmış bir köpeği 
silkeledikçe daha çok diş geçirir ya, öyle. Salyalarını görebiliyor ve hırlama-
larını duyabiliyorduk. Çavuş -dede demeye dilim varmıyor artık- tüfeğini bir 
an boş bırakmıyordu. Hani mermisi bitse dişlerini söker mermi diye namluya 
sürerdi. Elimdeki kamayı sinirle çekip aldı ve bir süngü tutuşturdu. “Köşe taşı 
gibi oturmaya mı geldin kısa donlu!” dedi. O sırada karşı tarafta bir patlama 
oldu ve parçalanan etler başımızdan aştı. Egeli Mehmetlerin “Rahmet yağıyor!” 
diyerek attığı sevinç nidaları güneşle birlikte tepeye tırmanmaya başladı. Ay-
dınlık her şeyi daha iyi görmemi sağladı. On beşinde, sakalı çıkmamış beden-
ler kan deryasında yüzüyordu. Henüz emanetini teslim etmemiş olanlar da 
şehadet getiriyor ve görünmez bir varlığa gülümsüyordu. Çavuş yanıma çök-
tü. Sağ şakağında biraz derince bir yaradan kan akıyordu. Göğsünden çıkar-
dığı bir mendili bastırdı ve “Bu gece çok kayıp verdik. Kemal Paşa’nın yüzüne 
nasıl bakarız?” dedi. Elden ele dolaşarak gelen çeyrek peksimetleri ağzımızın 
sıvısıyla ıslatarak kemirmeye başladık. “Birkaç gün sesleri çıkmaz, onlardaki 
zayiat bizden üç kat fazla.” dedi. Hele bitsindi şu muharebe, Şefika’sına döne-
cekti, köyüne dönecekti, yine harman edip kışa erzak düzecekti. Dediği gibi üç 
gün ses çıkmadı düşmandan. Dördüncü günün sabahı cepheye bir telgraf geldi 
Kemal Paşa’dan. Çarpışma sırasında bazı askerlerin durumun ciddiyetine ye-
terince vâkıf olmaması oysa vatan savunması ile namus savunması arasında 
bir fark olmadığı, tek askerin yapacağı hatanın tüm vatanı müşküle sokacağı 
gerekçesiyle bizim taburun sonraki günün akşamı kurşuna dizileceği yazılıydı. 
Kanım dondu. Yüzüme o an biri dokunsa ufalanıp dökülürdü. Tüm askerlerin 
üzerine ölüm sessizliği çöktü. Elimdeki kama ile toprağı deşmeye başladım. 
Yarın akşam kurşuna dizilecektik ve bize rağmen kökü kurumayan düşman, 
biz yokken daha sağlam dal budak salacaktı. Peksimetleri yiyecek iştahımız 
kalmadı. 

İbrahim ayağa kalkıp üstündeki tozu silkeledi ve “Madem her türlü ucunda 
ölüm var bu işin bari birkaç tane daha gâvuru gömelim toprağımıza, böylece 
birlikte gübre oluruz fena mı?” dedi. Haklıydı da. Bu defa taarruz bizden baş-
ladı. Gözümüz hiçbir şey görmüyordu. Aklımızda hiçbir düşünce kalmamıştı. 
Benliğimizi yitirmiş gibi saldırıyorduk. Ege’nin dağı taşı sesimizle çınlıyordu. 
Sesimiz dağlara çarpıp düşmanın üstüne bomba gibi yağıyordu. Önce öldürüp 
sonra ölecektik. Kavlimiz buydu. Onları buradan kazımadan ölmek bile ha-
ramdı bize. Öğle vakti ovaya sessizlik çöktüğünde hâlâ göz gözü görmüyordu. 
Toz duman, kan revan… Yorgunduk ama mutluyduk. Cephe temizlenmişti. 
Akşamı beklemeye koyulduk. Telgraf yerine Kemal Paşa’nın kendisi geldi ve 

“Kendi askerimi öldürecek kadar zayıf bir karakterim yok, sadece silkelenip 
kendinize gelmenizi istedim, takdirim yetmez bilirim, hepinizi tek tek alnı-
nızdan öpüyorum yiğitler!” dedi. Bu defa da şaşkınlıktan donduk kaldık. Ke-
mal Paşa çok zeki bir komutandı ve askerin nabzını nereden tutacağını çok iyi 
biliyordu.
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Ertesi sabah diğer cepheye kaymamız icap etti. Namussuzlar bu defa oradan 
delik bulmuşlardı ve hem mühimmat hem de savunma yetersizdi. Bu cephe-
deki durum daha vahimdi. Açlık canlarına tak etmişti. Ne buldularsa yemişler. 
Börtü böcek… Kimi zehirlenmiş, kimi hasta…Biz takviye olarak yola çıkmıştık 
ama açlık, yorgunluk, uykusuzluk bizim de belimizi bükmüştü. Yaşadığımız 
gurur ise bütün olumsuzlukları hafifletiyordu. Bu cephe denize daha yakın-
dı ancak savunma açısından dağlık bir bölgede konuşlanmamız gerekiyordu. 
Alınan bir ihbara göre saldırıyı gece yapacaklardı. Sayı olarak hayli vahim bir 
durumdaydık. Bu defa Kemal Paşa bizleydi. Cepheyi bizatihi komuta edecek-
ti. Akşam hiç konuşmadı. Sürekli volta atıyordu. Birden bize döndü ve “Köy-
lüye haber edin, evlerindeki tüm soba borularını bize versinler.” dedi. Aklını 
kaçırdığını düşündük. Soba borusu ne işimize yarayacaktı Allah’ın dağında? 
Bir grup asker köylüden topladıkları soba borusunu getirip yığdı önümüze ve 
Kemal Paşa gözlerindeki hınzır mavi ışık ile gülerek emri verdi: “Boruları ağaç 
dallarına asın!”

Gece saldırmayı planlayan kefereler, önden çıkan keşif ekibiyle güya kontrol 
yapacaktı ve karanlıkta soba borularını asker sanıp sessizce döndüler. Endişe 
sırası onlardaydı. Sayıca bizden çok fazlalar eğer saldırırsak biz zararlı çıkarız, 
diyerek geri adım atmışlardı. Onlar kara kara düşünürken biz saldırıya geçtik 
ve Yunan’ı oracıkta denize döktük. Esir aldıklarımız yarım aksanlarıyla “Yaşa 
Kem Kem Kem! Yaşa Kem Kem Kem!” diyordu. Evet çok yaşa Kemal Paşa, sen 
keskin zekân ile hamleleri hep iyi hesapladın. Sevincimize diyecek yoktu. Gel-
dikleri gibi gidiyorlardı işte. Yorgunduk. Eve dönme vakti gelmişti. Geride bek-
leyeni olmayanlar orada kalmayı tercih etti. Kimi Yunan’dan kalan dükkân-
lara sahip çıktı, kimi evlere. İbrahim… Ah gözü gönlü tok İbrahim… Rahvan 
bir at bulup bindi terkisine “Ben köyüme dönüyorum.” dedi. Bir daha da onu 
görmedim. Hıncı geçmeyen düşman yeni bir saldırıya daha hazırlanmıştı. He-
pimiz yeniden çağırıldık cephelere. İbrahim’i yeniden görürüm ümidiyle daha 
bir sevinerek gittim. İbrahim yoktu. Belki başka bir cephede yine “Oturmaya 
mı geldin zibidi!” diye kim bilir kimin Türk damarını kabartıyordu? 

Kendime geldiğimde İbrahim dedenin oğlu ve gelini başımda durmuş biraz 
şaşkın biraz korkulu bana bakıyordu. “Baygın hâlde sandığın yanında bulduk 
seni,” dediler. Baygın mı? Onca taarruz, korku, sevinç, açlık sadece baygınlık 
mıydı? Olanları anlatsam kim inanırdı ki bana? İbrahim dede savaş gazisiydi 
değil mi, diye sordum kendi sesime yabancı bir tavırla. Evet, dediler. Oğlu an-
latmaya başladı:

Yunan’ı denize döktükten sonra babam bir ata atlayıp dönmüş köye. Rahmetli hep 
kıt akıllıydı. Annem kızmış bağırmış, “Senin kafan çalışmaz ki!” demiş. “Herkesler 
oralarda yurt edinmiş sen bu taşa kayaya, tezeğin kokusuna mı hasret kaldın?” de-
miş. “Herkesler gibi bir dükkâna konaydın ya!” demiş. “Bari bir halta yara da çık 
bacayı tamir et!” demiş. İbrahim çıkmış dama bacayı onarmaya. Aşağıda bekleyen 
Şefika’ya seslenmiş “Şefika Hatun bu ocak tütsün mü?” demiş. Şefika nine zaten 
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öfkeli bu hımbıl kocaya, “Aman tüten ocağı neyleyim, tütmesin!” demiş. Birkaç 
gün sonra İbrahim tekrar cepheye çağırılmış. 

Şimdi düşünüyorum da sandığa tekrar girsem görür müyüm İbrahim’i? Peksi-
met yerken “Şöyle sıcak bir fırın pidesi olaydı.” der mi yine bana? Savaş bitince 
onunla köyüne gidip Şefika’ya desem mi “Senin bu hımbıl dediğin adam vata-
nın en gözü pek delikanlısıdır.” 

Üzerime sandıktan bir leke bulaşmıştı. Naftalin ve barut kokulu… Başım hâlâ 
dönüyordu. Hepsine mantıklı bir açıklama getirilebilirdi ama gelininin “Aa bu 
kama İbrahim Baba’mın savaşta kaybettim dediği kama değil mi?” demesine 
nasıl açıklama getirecektik? 


