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Ahmet Sevindik

11 Eylül 1959 do#umlu olan Ahmet Sev!nd!k, 1983 yılında Bo#az!ç! 
Ün!vers!tes! "dar! B!l!mler Fakültes! S!yaset B!l!m! bölümünü 
b!t!rd!kten sonra gazetec!l!#e ba%ladı. 1983-87 arasında Hürriyet 
gazetes! Dı% Haberler Serv!s!’nde, 1987-1994 arasında Londra’da 
BBC World Serv!ce Türkçe Bölümü’nde çalı%tı. 1994 yılından sonra 
Yeni Yüzyıl gazetes!nde ve ATV’de Ed!tör, Star TV Ankara Bürosu’nda 
Haber Müdürü olarak çalı%tı. NTV, CNN Türk ve Sky Türk haber 
telev!zyonlarının kurulu%larında ve yayına çıktıkları dönemde Ed!tör 
olarak görev yaptı. 2004 yılında Tr!beca "let!%!m Danı%manlık’ta 
göreve ba%ladı. 2013 yılına kadar Tr!beca "let!%!m Danı%manlık’ta 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra serbest olarak 
!let!%!m uzmanlı#ı, marka ve kr!z yönet!m! danı%manlı#ı, met!n 
yazarlı#ı ve çev!rmenl!k yapmaya ba%ladı. Evl! olan Ahmet Sev!nd!k 
"ng!l!zce ve Fransızca b!lmekted!r.

Gülten ve Kemal Sevindik’in de!erli anılarına,
sevgi, saygı ve minnetle.
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B!r!nc! Bölüm

“Mayada!’dan kalkan kazlar
Al topuklu beyaz kızlar
Yârimin yüre!i sızlar

Eylenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam”

Vardar Ovası Türküsünden
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Kalkandelen, 26 Ekim 1912

‘Bugün günlerden son gün’… ‘Bugün günlerden son gün’… Bu 
sözler kafasında dönüp duruyordu Mahmut’un. Rahmetl! dedes! 
severd! bu lafı. Sabahları öyle kaldırırdı torunlarını. ‘Bugün sank! 
son gününüz g!b! ya%ayın, !%!n!z! yarına bırakmayın, yapmanız ge-
reken! yapın’ anlamında söylerd! bunu. Yer!nde duramayan, hab!re 
ko%turan enerj! dolu b!r adamdı. Kalb! altmı% sek!z ya%ına kadar 
dayanab!lm!%t! bu felsefeye. Ama ayakta, b!r %eyler yaparken öl-
mü%tü, hasta yata#ında de#!l.
Mahmut da %!md! öyle h!ssed!yordu. Bugün salı, çar%amba veya 
per%embe de#!ld!. Son gündü. Enerj!s! çok oldu#u, ya da ölece#!n! 
dü%ündü#ü !ç!n de#!l… Aldı#ı kararın a#ırlı#ı ona bu h!ss! ya%atı-
yordu. Yarın do#up yükseld!#!nde güne% onları ba%ka co#rafyalara 
yol alırken görecekt!.
"k! katlı ta% ev!n avlusunda sess!zl!#! kâhyanın ve h!zmetç!ler!n 
ayak sesler! bozuyordu. Çocuklar çoktan uyumu%tu. Araba yükle-
n!yordu. Mahmut kes!n tal!mat verm!%t!; sadece yükte haf!f, paha-
da a#ır e%yaları alacaklardı yanlarına. Karısına kalsa, Saf!ye her %ey! 
götürmeye kalkardı. Ama sonuçta !k! atın çekt!#! b!r arabayla yola 
çıkacaklardı. Kend!s!, Saf!ye ve h!zmetç! olmak üzere üç yet!%k!n ve 
üç çocuk… Fazla e%ya ta%ımaları mümkün de#!ld!.
Mahmut, kö%edek! sed!rde oturmu% p!posunu tüttürüyordu. Kısa 
sakalını ve bıyı#ını sıvazladı. Kafasını kaldırıp mehtaba baktı. Ay 
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o kadar parlaktı k!, onun ı%ı#ından yıldızlar zor görünüyordu. So-
kakta, ev!n önündek! ulu çınarın b!rkaç dalı avlu duvarının üze-
r!nden bahçeye uzanıyordu. O dalların yaprakları, gölges!, kend!n! 
b!ld! b!lel! huzur verm!%t! Mahmut’a. Ama %!md!, ek!m ayının or-
tasına gel!rken yapraklar !y!ce azalmı%tı. Huzur !se h!ç kalmamı%tı. 
"k! ak%am önce N!yaz! Bey’!n kö%künde davet ed!ld!kler! yeme#! 
hatırladı. Kasabanın !ler! gelen Müslüman e%rafı oradaydı. Yemek-
ten sonra sandalyeler bahçeye konulmu%, sohbete geç!lm!%t!. 
“A#alar, efend!ler, g!d!%at çok kötü… Bu sava% hayırlı net!celer ver-
meyecek,” dem!%t!, Me%rut!yet kahramanı Resnel! N!yaz! Bey… 
“Sank! sava% çıkmayacakmı% g!b!, sank! barı% olacakmı% g!b! Harb!-
ye Nazırı Nazım Pa%a tam yetm!% b!n tecrübel! asker! terh!s ett!… 
Bu nasıl gaflett!r? Güya Rusya garant! verm!%… Balkan devletler! 
saldırmayacakmı%. Moskof ’un garant!s!nden ne olacak? O kı%kır-
tıyor bu kom!tacıları zaten… $!md! ordu mevcutlarını red!flerle, 
Mevlev!lerle, bandocu, mızıkacı askerle doldurmaya çalı%ıyorlar. 
Ordular üçte b!r veya yarı mevcutla sava%ıyor. Bulgarlar Trakya’da 
!lerl!yor. Karada#lılar "%kodra’yı ku%attı. Sırp ve Bulgar fırkaları 
Makedonya’da !lerl!yor. Komanova’da b!r muharebe beklen!yor. 
Ne olur b!lmem ama bu kab!l!yets!z, cah!l pa%alarla zafer kazan-
mak mümkün görünmüyor.”
“N!yaz! Bey, Kalkandelen ne olacak?” d!ye sormu%tu bu#day tüc-
carı Selman A#a.
Gözler!n! uzaklara d!km!%, kafasını b!raz çev!rm!%t! N!yaz! Bey ce-
vap ver!rken; sank! b!r !k! damla gözya%ını saklamak !st!yor g!b!yd!.
“Makedonya’yı gözden çıkardılar. Savunmayı Arnavutluk’tan ba%-
latmak !st!yorlar. Kalkandelen muhtemelen Sırpların el!ne dü%er. 
Ben yarın Trakya cephes!ne hareket edece#!m. Buradak! kuvvetler! 
de güneye sevk edecekler. B!r hafta !ç!nde burada s!z! koruyacak 
asker kalmayacak.”
N!yaz! Bey’!n konukları o gece gö#üsler!nde, omuzlarında büyük 
b!r a#ırlıkla ayrılmı%lardı kö%kten.

Mahmut der!n b!r nefes aldı. Sabahın !lk ı%ıklarıyla b!rl!kte yola 
koyulacaklardı. A!les!n!n kaç yüzyıldır Kalkandelen’de oldu#unu 
hesaplamaya çalı%tı. Büyük dedeler!nden b!r! az !lerdek! Harabat! 
Baba Bekta%! Dergâhı’nı kuran Sersem Al! Pa%a’nın ma!yet!ndeyd!. 
Kanun! Sultan Süleyman’ın vez!rl!#!n! bırakıp derv!% olmak !ç!n 
Balkanlar’a geld!#! !ç!n adının ba%ına Sersem lakabı eklenen Al! Pa-
%a’nın en güvend!#! yolda%larından b!r!yd!. Mahmut’un a!les! nere-
deyse dört yüz yıldır Kalkandelen’deyd!. $!md! her %ey! arkasında 
bırakmaya hazırlanıyordu. Atalarının mezarlarını, ba#larını, dük-
kânı ger!de bırakacaktı. Kend! kend!s!ne hatırlattı; ‘Bunu kend!m 
!ç!n yapmıyorum, üç sübyan !ç!n yapıyorum. Onların b!r hayatı 
olsun, esaret çekmes!nler d!ye yapıyorum.’ 
Daha !k! saat önce Alaca Cam!’de kıldı#ı ak%am namazını dü%ün-
dü. Hem dı% cephes!nde, hem de !ç!ndek! rengârenk kalem !%! 
süslemeler! !le çocuklu#undan ber! severd! bu cam!y!. Babasının 
el!n! tutarak orada !lk namazını kılmaya g!tt!#!nde dört veya be% 
ya%ındaydı. O ya%ta b!le hayranlıkla !zlem!%t! süslemeler!. Hâlâ da 
her bakı%ında hayranlık ve ulv! b!r güçle bütünle%me duyguları 
canlanıyordu !ç!nde. Alaca Cam!!’n! b!r daha göreb!lece#!n! san-
mıyordu. 
Avlunun aralık kapısından karde%! Muhammed g!rd!. O da Mah-
mut g!b! !nce, uzun ve yakı%ıklı b!r adamdı. Bıyıkları b!raz gür-
le%m!%t! ama sakalı hâlâ do#ru dürüst çıkmıyordu. Mav! gözler!n! 
analarından almı%tı. Be% yıl önce babaları Makedon çetec!ler tara-
fından öldürüldü#ünde Mahmut y!rm!, Muhammet on sek!z ya-
%ındaydı. Etraflarındak! bazıları, yıllardır kom%u saydıkları, !s!mle-
r!n!n arkasına amca kel!mes!n! ekleyerek h!tap ett!kler! alçaklar on-
ların sah!ps!z kaldı#ını, mallarına mülkler!ne el koyab!lecekler!n! 
sanmı%lardı. Ama !k! karde% sa#lam durmu%tu. Ba#ları, hayvanları, 
evler! ve kasabadak! kuma% dükkânını korumayı ba%armı%lardı. "%-
ler! gayet !y! g!d!yordu. Sava% çıkana kadar… $!md! dünyaları ters 
yüz olmu%tu.
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Muhammed, a#abey!n!n yanına oturdu:
“Gel %u !%! b!r daha dü%ün a#am. Yapma, etme… Ata topra#ını, 
vatanını terk etme.”
O, ba%tan ber! kar%ıydı Kalkandelen’! terk etmeye. Mahmut bu 
konuyu onunla !lk kez konu%maya çalı%tı#ı o günü, be% yıl önces!n! 
hatırladı.
“Karde%!m, yakında, çok yakında buralar ba%kalarının vatanı ola-
cak ve b!z!m yapab!lece#!m!z h!çb!r %ey yok. Ben çocuklarımı esa-
ret altında ya%atmayaca#ım. Geld!#!m!z yere, Anadolu’ya dönece-
#!z. Yen! b!r hayat kuraca#ız.” 
“Kaçmanın sonu yok a#am. Gâvur oraya gelmez m! sanırsın? Kaç-
tıkça pe%!nden gel!r. B!z!m kökler!m!z burada. K!mse o kökler! 
kopartıp atamaz. Sava% b!t!p toz duman da#ılınca burada hayat 
devam edecek.”
“Esk!s! g!b! olmayacak Muhammed. K!m b!l!r k!m!n bayra#ı dal-
galanacak buralarda… Bak Sırp, Makedon kom%uların, dostların 
kaç gündür ortalıkta görünmüyor. Ne yapıyorlar ders!n? Bıçakla-
rını b!l!yorlar! Sen de Raz!ye’y! al ve b!z!mle gel. Y!ne hep b!rl!kte 
olalım.”
Muhammed b!r yıldır sevdalıydı Raz!ye’ye. Raz!ye de ona. B!r aya 
kadar dü#ün yapmaya hazırlanıyorlardı. A#abey!n! !kna edemeye-
ce#!n! b!l!yordu. Gülümsed!. Bo% ver g!b!ler!nden el!n! salladı: 
“B!z buraya a!t!z, burada kalaca#ız.”
Mahmut da onun Anadolu’ya gelmeyece#!n! b!l!yordu. B!r süre 
sess!z oturdular. 
“Her %ey sen!nd!r. B!rkaç parça elb!sey! ve b!r!km!% paramı alıp 
g!dece#!m. Ba#larda ve dükkândak! h!ssem !ç!n sen!nle anla%tık ve 
helalle%t!k zaten. Burada kalanlara !y! bak.” 
Muhammed, h!sses!ne kar%ılık a#abey!ne b!r kese altın, b!r m!ktar 
nak!t para ve babadan kalma Osmanlı Bankası h!sseler!n!n yarısını 

verm!%t!. Bunlara h!ç önem verm!yordu. Ama a#abey!n!n a!les!yle 
beraber g!tme kararı alması neredeyse f!z!ksel olarak canını yaka-
cak kadar !ç!n! acıtıyordu. Buruk b!r gülümseme kapladı yüzünü: 
“Saf!ye yengem ne d!yor bu !%e?”
“O da b!l!yor çocuklar !ç!n en !y!s!n!n bu oldu#unu.”
Uzaklardan b!rkaç el s!lah ses! geld!. Avludak!ler kulak kes!ld! ama 
s!lah sesler! devam etmed!. Mahmut, ev!n kapısında duran karısı-
na baktı. Ufak tefek, açık tenl! güzel b!r kadındı Saf!ye. Üç çocuk 
do#urmu%tu ama hâlâ !nce b!r kadındı. "k! h!zmetl!yle b!rl!kte ev! 
çek!p çev!ren oydu. Sürekl! ko%turması, b!tmek b!lmeyen enerj!s! 
onu !nce tutuyordu herhalde… Kapının g!r!%!ndek! fener onun 
güzel ve b!ç!ml! yüzünü aydınlatıyordu. O yüzü !lk gördü#ü ve 
kalb!nden vuruldu#u günü hatırladı. $!md! o kadını küçük ço-
cuklarıyla b!rl!kte b!r maceraya sürüklüyordu. Saf!ye’n!n ona a%kı 
da, saygısı da büyüktü. Mahmut’un kararına kar%ı çıkmazdı. B!raz 
önce onun hakkında karde%!ne kes!n b!r d!lle konu%mu%tu ama 
Saf!ye’n!n bu yolculuk !ç!n çok !stekl! olmadı#ının farkındaydı. 
Y!ne de kararının do#ru oldu#undan h!ç ku%kusu yoktu. Saf!ye de 
çocuklar da, onların çocukları ve h!ç görmeyece#! torunları da bu 
kararından ötürü ona dua edeceklerd! b!r gün.
Harabat! Baba Tekkes!’nden gelen sandı#a baktı. Orta boy b!r san-
dıktı. Çok a#ır olmayan, manev! de#erler! madd! de#er!nden daha 
yüksek b!rkaç parça tar!h! e%yanın yanı sıra derv!%ler!n altınlarının 
öneml! b!r kısmı da sandıktaydı. Mahmut bu sandı#ı "stanbul’da 
Bekta%!lere tesl!m edecekt!. B!rkaç saat önce, tekken!n $eyh! Os-
man Baba !k! derv!%le b!rl!kte b!zzat gelm!%t! sandı#ı bırakmaya. 
Sırtını sıvazlamı%tı Mahmut’un.
“Hayırlı olsun evladım. Sen! bu kararın !ç!n k!mse kınamasın, 
suçlamasın. Sen ve a!len !ç!n en hayırlısı neyse o olsun. Buralar 
ne olacak b!lm!yorum. Ama b!z daha burada kalaca#ız. B!l!rs!n, 
derv!%ler, Kalender!ler, Bekta%!ler, b!zler bu topraklara Osmanlıdan 
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önce geld!k. Buraları Müslüman topra#ı yaptık. $!md! Osmanlı 
g!der m! b!lmem ama b!z y!ne burada olaca#ız. Dayandı#ımız ka-
dar dayanaca#ız. Bu arada, b!ze mal mülk gerekm!yor. Var olanı da 
Sırplara kaptırmayalım. Karde%ler!m!ze yarasın.”
Kâhya Hasan’ın kalın ses! dü%ünceler!nden sıyırdı Mahmut’u.
“Araba hazır bey!m. Ba# ev!nden get!rd!#!m!z atlar d!nlen!yor. 
Osman Baba yarın erkenden !k! at yollayacak. Onları da yedek 
tutarsınız.”
“Mülazımı Sân! H!kmet Efend!’den haber geld! m!?”
“Haber yolladı. $afakta kasaba çıkı%ında bekleyecek.”
Bunu N!yaz! Bey ayarlamı%tı. Bazı evraklar ve b!r m!ktar cephane 
Mülazımı Sân! H!kmet Efend! komutasında b!r bölük askerle Se-
lan!k’e gönder!l!yordu. Mahmut ve a!les! de bu kaf!le !le g!decek-
lerd!. Yolların çetelerle, e%kıyalarla dolu oldu#u böyle b!r zamanda 
s!lahlı b!r b!rl!k e%l!#!nde yola çıkmak %anstı. 
Kalktı, kucakladı kâhyayı:
“Tamam Hasan. Sen de ba# ev!ne dön artık. Allah yardımcınız 
olsun. Sa#lıcakla kalın.”
Hasan, babalarından kalma, en zor zamanlarında yanlarında dur-
mu% sadık ve mert b!r adamdı. $!md! o da ger!de bırakılacaklar 
arasında kalmı%tı. Ger!de bırakmaya hazırlandıklarını dü%ününce 
Mahmut’un gözler! ya%ardı. Ama a#lamak herkes!n !ç!nde olacak 
%ey de#!ld!. Usulca ba%ını çev!rd!, d!%!n! sıktı: 
“Had! bakalım yatalım artık. Yarın erkenden yola çıkaca#ız.”
Karde%!ne döndü:
“Yarın sabah görü%ürüz Muhammed.”
“Burada olaca#ım a#am.”
"k! karde% b!r süre baktılar b!rb!rler!ne. Mahmut ertes! sabahtan 
sonra b!r daha karde%!n! göremeyece#! h!ss!ne kapıldı b!rden. Yüre-
#! a#ırla%tı, solu#u kes!ld!. ‘Yanlı% yapıyorsun’ d!ye b!r ses yükseld! 


