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MUHİDD(N MEKKi'NiN İKİ OYUNU 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZCAN (*) 

Bi+indiği üzere Türk edebiyatında batı-lı tarzda tiyatro eseri·, Tanzi
mat edebiya•tı döneminden ·itibaren görülmeye başlar. Şinas+ yerl'i tipleri 
canl·andırır, yerli hayatı ve eVıHHk sorunlarını ele ·alır. Namık Kemôl'in altı 

tiyatro eserinin dördünde hôkim tema vata-n sevgi6idi·r. Vatan yolunda 
ça,ıışma, vatan uğruna ,canını verme, ferdi ·işlerim:zi bir yana- bırakıp he
men vatanın imdadı•na -koşma, da.ha sonral<i, dönemlerde de telkin edHen 
düşünceler:dir. il. Meşrutiyet'i -izleyen yıllarda yazı-lan pek çok eserde Tan
zimat yazarlarından esintiler bulunmaktadır. Bilhassa Namık Kemôl'·in 
tiyatrolarından hem düşünce, hem ·ku-ruluş ba-kımından yararlanıldığını 

söyleyebM·iriz. •Metin And, durumun, yaznrıların eser•lerinde rastladığımız 

kimi buluşlara kadar etk·i ettiğini örneklerle ortaya koyma·ktadır (1) . 

il. Meşrutiyet'ten Cumhur,iyet'in ilônına ıkadar geçen on -beş yıl·lık 

dönemde pek çok tarihi olayı konu ~inen tiyatro eserleri yazflmıştır. Bu
nun birçok sebebi vardır . . Ama her,halde en başta gelen sebep de İmpa
ıratorluğun ·içinde bu+unduğu kötü durumdur. Zira .bu dönemin s-iyasi •ve 
toplum hayatımızdaki en büyük sıkıntısı dış ol-aylardır. Kurtuluş Savaşı'

na kadar y,aşadığımız .çeşitli sava·şıar, elbetteki toplumumuzu yakından 
·ilgilendirmekteydi. Toplumun bir ferdi olan yazarlar da bunlardan etkile
·nlyordu. Nitekim Muhiddin Mekki üç eserinden (2). ikisinde bu yakın dö
nemin iki önemli hôdisesiıni işlemektedıiır. Bunlardan Vatan Daha Güzel, 
<:le (3), doğu cephesinde•ki mücadelelere ışık tutmakta, Güzel Rum~li (4) 
ile de Yunanlılar',a nasıl -karşı konulduğu açıklanmaktadır. 

(*) S. Ü. Fen - Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
(1) Metin And, Meşrutiyet Dö,neminde Türk Tiyatrosu, Ankara 1970, s. 119. 
(2) Muhiddin Mekki'nin burada adı zikredilmeyen bir de manzum oyunu var-

dır : Anize. Ünlü Arap şairi İmr-ül Kays'ın hayatından bahseden bu eser 
yapı itibariyle zayıf bir eserdir. Konusu hakkında biraz daha teferruatlı 
bilgi için bkz: Metin And, a.g.e., s. 178. 

(3) Milli dram, 3 perde, Elazığ 1330. 
(4) Milli dram, 4 perde, Elazığ 1331. 
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Muhiddin Mekki, Vat~n baha Güzel'de, va,tanın. aşktan daha üstün 
olduğunu, bu sevgiyle başka ıbir sevginin ,as-la boy ölçüşemeyeceğini, fer
di aşkın memleket sorun{arımn yanında sözünün bile edilmemes,i gerekti
ğ_ini belirtmektedir. Gerçi -bu düşünce, Namık Kemô:J'·in Vatan yahut Si
•listre adlı oyununda da işl·enmiştir. Orada lslôm Bey, Ze'kiye'ye ve'da ettik
ten sonra hemen cepheye ko~r. Akif ıBey'deki "bir harp sefinesi süvaris·i 
ola·n" genç denizci de birkaç gündür evl-i olduğu eşini bırakıp vatan sa
vunmasına •katılır. Vatanın kendisine ihtiyacı bulunduğunu anlayınca, .gö
zü çok sevdiği eşi -Dilrüba'yı dahi görmez. Çünkü ona göre fedakarlık 
duygusu yüce .bir duygudur. Fedakôrlı,k gösterilmeden vatanda rahat ve 
huzur içinde yaşanmaz. ıişte Muhiddin Mekki de benzer düşüncelerden 
yola çıkarak eserinin çatısını kuruyor .. 

1. perdede istanbuıl-'da mükemmel döşenmiş ve süslenmiş bir evin sa
lonunda ·koltuğa oturmuş ve ,gazete okumakta olan Bedı' -Bey He karşı·la 

şıyoruz. ıBedi' Bey, dünya siya~efini yakında-n takip eden bir insandır. Üstelik 
elindeki gazetede Avusturya-Sırbistan; Rusya-Sırbi·stan ,aırasındaki gerginli
ğe dair bir ya·zı bulunmaıktadır. O, bu gerginliğin bazı memleketlere yeni 
bir takım felaketler getireceğ·ini düşünmektedir. Zaten gazeteler Avus
turya'nın Sırbistan',a bir ültimatom verdiğini yazma-kta1dırlar. Dünyanın bir 
sav,aşın eşiğinde olduğu kanaat,ini taşıyan -Bedi' Bey, Türkiye'nin böyle 
bir savaşta ta.rafsız kaıl·amaya,cağına inanmaktadır. Ona göre "Türkiye de 
bir harbe 1karışacak, el·inden çıkordığı o baha biçiılmez memleketleri ·istir
dad edecek" (s. 9), öteden .beri düşmanı bellediği milletlere gereken ,he
sabı sora,caktır. -Bedı' Bey .bunl·arı ·düşünürken hem ıheyecanlanır, hem de 
üzülür. Çünkü .kendisi çok gene yaşta emeıkli ·olmuş bir suba.ydır. Hükü
metin vatan savunmasına onu çağırıp çağırmayacağı beni değildir. Oysa 
''.şanlı bir a·layın başında Ka·f~asya'nın o zümrüdin çimenleri üstünde" at 
oynatmak ister. Gönlü "zaptedeceğ·i bir -kalenin enkazı üstünde yüksek
lerden ·ol-ayına ikbal nutuklan, zafer kumandal·arı" vermekten yanadır. 
Bu ıhayôller içerisindeyken yanına eşi geli.r. Pakize Hanım'a, ·Canının sı

·kıldığırn, şayet bir savaş olursa, mutlaka -katılmak istediğini söyler. Paki
ze ,Hanım onu, Türk-iye'nin böyle bir savaştan mutlaka gaHp çıkacağını_; 

çünkü "her biri canlı birer demir vücud gibi gezen, çelikten bi-rer kole ,gi
bi duran, milyonlarca genoin sayesinde za.fere" ulaşılacağını söyleyerek 
teselli eder; "beşikte yatan masum çocukların bile intikam, lntikam diye 
bağırıp -intikam acılarıyla" kıvr-andıklarını befi.rtir (s. 7). 

Bedi' Bey ile Pa'i<ize Hanım'ın ik·i evlôdı vardır. ,Bunlardan ilki Seh
ıban'dır. Annesiyle babasının konuşmaları üzerine ge·len Sehban, akıllı, 
zek1 ve vatansever bir gencur. ıBabası -Bedi' ıSey'e, vatan -savunması söz 
·konusu olunca okuldan vazgeçebileceğini ,hissettirir. Zira ona göre okul, 
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insana, "bin canı olsa vatan yolunda vermeyi" tel1kin etmektedir. Yalnız 
Sehban, yaşının küçük olduğunu, ancak büyütebi·l'irse, ,savaşa katıf.abHe

ceğ·ini bilrnektedit". . Nitekim en kıs·a z·amanda bunu .halleder . 

.Bedı' Bey'+n. kızı Ha,yfa, babası ile ağabeyinin yolundan .gitmek ister; 
on:J.ar gibi cephede vuruşmaya can atar. Ama Bedi' Bey, buna ·izi,n ver
mez. Hayfa ısrar eder. Böylesine "ulvi ve kutsal bir mücadelede", .hiç ol
ma.zsa, "bir hi-lôl-i ahmer hastahanesi"nde çalışabi'leceğini ,Heri sürer. ·Fa
ka·t Bedi' Bey'i ikna etmek mümkün değildir. Gerçek1e onun ik• evlödı da 
vatan yolunda canlarını fedaya ,hazır,dır. Bedi' Bey'in çocuklarına da böy
lesi yakışmaktadır .. 

İkinci Perdede savaşın başladığını öğreniyoruz. Osmanılılar da bu 
savaşa 1lwtı·l.mışlardır. ısu yüzden Sehban, ;ne yapıp yapıp savaşa katıl

maya çalışmaktadır. Gerçi tahsilini tamamlamasına daha bir yıl vardır 
anıci ıbunu zaferden sonrasına ertelemeyi uygun bulmaktadır. Yaş ·soru
·nunu halletmek üzere Velid ısey'e gider. Velid Bey, Se·hban'ın okut.dan 
arkadaşıdır. Onunla ,Meriye dönük ~asarı+anna dair konuşur. 

Öte yandan bir başka gün, bu defa Velid Bey, Bedi' Bey'•lere gider. 
Orada Hayfa'yı biıraz . daıha yakından görmek fırsatı-nı elde eder. Hayfa, 
ona karşı Hgi duymaktadır. Hayfa'mn bu eğ·ilimini, Hk defa, dadısı Meser
ret Kalf·a fark etmiştir. Velid ısey'in de gönlü Hayfa'dadır. Bu ·iki gene .bu 
seferki karşılaşma·larında birbirlerini sevdikferini anlorl-ar. Ama gün, 
aşkla geçirilecek gün ,değHdir. ·Çünıkü Velid 1Bey'e .göre "Hayfa güzeldir 
ama ·Y.atan ondan daha ·guzeldir" (s~ 28). Eser de adını bu sözlerden ·alır. 
Zira vatan olmasaydı, Hayfa'nın o melekleri kıskandıran ya da u1andıran 
güzelliği ne işe yar·ardı? Böyle ,düşünen Velid Hey, Seıhban'l·a ,işbirliği ya
par. Üstel,ik onun önünde yaş sorunu da yok·tur. Çünkü Sehban'dan bir 
yaş büyüktür. Bedi' .Sey, genelerin bu vata·nseverce daıvr,anışlarından son 
dere.ce memnun olur ·ama onf.a,ra şöy,le demekten de kendini al·arnaz : 

"Hayır çocuklar! Siz şimdi gitmeyiniz! TahsMinizi i1kmal ediniz ıBu va
tana ·daha ziyade ,hizmet etmiş olursunuz. Fakat .hükümet mecbur olur 
da siZ'i davet ederse, o vakH hiç durmadan gidiniz" (s. 32). 

Sehban, babasının ıbu görüşüne, vatanın ıher şeyden önce geldiğini 

belirterek itiraz eder. Tam bu sırada elinde .resmi bir zarfla içeriye Memiş 
Ağa gi·rer. Zar,fı Bedı' Bey'e verir. Harbiye Nezareti'nden gelen yazıda, 
Bedi' ıBey savaşa ·çağrılmaktadır. Hunu ·duyan ·Memiş Ağo, Bedi' :Sey'den 
kendisini de sa,vaşa götürmes·ini rioa eder. Ona, ' 4.Sen muharebe sözünü 
iş·itince duramam vesselöm" (s. 33) diyerek, bu yoldaıki düşüncesini ·acık

·lar. Ne var ki Bedi' :Bey, ona da engel olmaya çalışır; kendi.sine, altmış 
beş yaşında olduğunu, bu yüzden gidemeyeceğ·i·ni, memlekette k·alıp or~ 
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dunun zaferi için duo etmesi gerektiğini söyler. Çevresindeki genç ve 
yaşlı vatanseverlere seslenerek; "Ben ·işte hepinizin yerine g,ideceğim, 

·koca ·alayımla bir düşman alayını mahvedeceğim" (s. 34) der. Bu esnada 
·içeriye eş·i girer. Pakıze Hanım, haberi henüz duymuştur. Bedi' ıBey'e, kı

zı iıle 1kendis'ini de Erzinoan'a götürmesini, orada bir 1hilôl-·i ohmer hasta
nesinde hastabakıcılık yapabMecekle-rin söyler. iBatı ordularının arkasın

dan giderek yaralılara bak-an kadınların hizmetlerini ömek verir. Faıkot 

kocasını ikna edemez. 

3. perdedeki vak'a, Artvin ıhükümet konağında geçer. Bedı' Hey :ko
mutasındaki ·kuv,vetler bir gün önce burasını za,ptetmişlerdir. Ha·lk düşma.:. 
mn zulmünden usanmıştır. Rusların hdkimiyetinden 1kurtulan insanların 

muza.ffer Türk ordusuna kucak açmalorı, - onları coşkuyla ıkarşılama,ıarı 

herkesi duygulandırır. Nitekim Artvin Be,Jediye ıBaşkanı, Bedi' Bey'·i ziya
.ret ederek, T_ürk\erin gelişiyle, Artvinlilerin kırk yıldan beri dinmeyen göz
yaşl·arının artık ebediyen dindiğini belirtir. "O muzlim senelerin ôlômını 
si·lmek içi,n", bu geceden ;itibaren şenlik yapmak !istedik•lerini bNdirir. ,Ay
rıca 93 harbi muharebesi sırasında Ruslar'ın eline geçmesin diye, ahali 
tara·fından oka-le bür-cundan sökülüp saklanan Kars 1Muaven Alayı'mn san
cağını Bedi' Bey'e teslim eder. Bedi' ıBey, Belediye 'Boşkanı'nın bu dav
ranışından çok .memnun kalır . .Askere ve orada bulunanlara hitap eden 
bir konuşma yapar; sözlerine şu cümleyle nihayet verir: "Yaş·ayın ,Artvin 
a,rslanla.rı! Yaşa ey şehr-ri a·ile-nüvaz! Ya'şa .azômetli Osmanlı Ordu
su!" (s. 45). . . 

Yazar, 4. perdedeki v.ak'·arnn Ardahan önler;f.nde geçtiğini belirtir. 
Bedı' ısey'in ·kumandasındaki askerler, Ardahan yakmlarında içtirn·a ha
·l·indedir. Orta ·yerde sancak görülmektedir. Bütün zabit·ler kıt'oları başın

dadır. Bedi' Bey, büyük bir ciddiyet ve vekarla kııt'alaırı teftiş etmektedir. 
Emrindeki birliklerin on İ ·ki saatl-i-k bir hücum neticesinde üzerinde bu

·lundukları tepeleri ve Artvin'i ,geri aldık·larını ·acııkladıktan sonra onlara 
yeni hede·fler gösterir .: 

"Askerler; İçinizde vatanrn lônetine, mHletin nefretine, Peygamberin 
inkısÔ'rına uğramak arzusunda bulunan varsa şimdiden geır·iye dönsün; 
kanun-ı ka,hhar, onun hakkından gelecektir. Ahirette de onu ·c~hennem 
a2:abı karşılayacak,tır. 

Askerler! İl erimizde Allahın ,rızası, gerimizde mi·Metin mahv u izmihla-
1li vardı·r. Askerler! 8iz ulu, asıl ıbir milletin evlôdısınız, size daima Ueriye 
gitmek gerektir, geriye yüz çevirmek soysuz milletlerin kdrıdır. Öyle ise 
haydi! İleri marş! Tabur ,kummıdanlorı e-fendHer! İşte sizin ıharp mmtıka
larınız bunlardır. (İleriyi gösterir). Taa-rruz edeceğiz, kaleyi alacağız, ben 
en öndeki kıt'-a ile beraber bulunacağım" (s. 50 - 51). 
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Da,ho sonra ·askerler büyük bir .heyecan, şevk ve cesaretle hücuma 
geçerler. Kale kısa zamanda düşer. Foka~ Bedi' .Bey, çarpışmalar esna
sında sol kolundan yora·lanmıştır. Öyle olduğu haılde büyük bir guru·rla 
kaleye giren birli,kle'ri, kahramanca çarpışan oskerl·eri, muntazam bir şe
kHde kışlayı dolduran kuvvetleri. tebri·k etmekten geri durmaz. 

· Son ,perdede Bedt Bey, Artvin'de bir hiUU-i ·a·hmer hastanesinde ya
ralı olarak gösterilir. Artık ordumuz,· Ardahan ,kalesini e·le geçirmiş, dola
yısiyle Rus·lar'oan tntiıkamımızın bir kısmını ·almıştır. Yora,ıı Bedi' Bey ya·
rolandığına değil de şehit olamadığına üzülmektedir. Kolundo~·i şarap-

.ne! parçasının çıkarılmasından tam ıkırk gün geçmiştir. ·Memiş Ağa, savaş 

müddetince yamhdan ayrılmamış. ona bakmış, 1hücuma katılmış. gence
cik bi·r asker gibt vuruşmuştur. 'Bedi' ıBey, .hastahanede oğ.ıunu hatırlar. 

Memiş Ağa'yo onları görüp ·görmediklerini sorar. Velid Bey ile Sehban da 
savaşta yaralanmış·lardır. Memiş Ağa, Bedi' ıBey'e, 1hostahanedeki yaralı-

' +a r'd:ön birini oğluna 1benzetNğini söyler. Yaptığı ·kısa bir ·araştırma sonu-
cunda Se'hban'ın tedavi. ·oltmda olduğunu öğrenir. Velid Bey de ·arkadaşı 

Sehban'a, "Senin yalnız pederin değil, valide,n de, hemşire ve dadın do 
buradadırlar. " (s. 63) diyerek bir müjde verir. Neticede kırk günden beri 
bu genelerin iyileşmeleri için çaba harcayan .Pa·kıize Hanım, Hayfa· ve 
Meserret .Kalfa ortaya çıkarlar. Bedi' Bey, oğ·lu, kızı, eşi .hep birHkte ~evi.ne 
gözyaşları dökerler. Bu ka.hraman ··insan, bir büyüklük daha gösterir; ·kızı 

Hayfa'yı, Velid Bey'e vererek onların kavuşn:ıa,ıannı sağlar .. · 

Görülüyor ki bu eser-de hôkim iiki-r, vatan sevgisidir. Bu -sevgi, daha 
önce söylediğimiz gfüi her şeyin üstünde tutulmuştur. Eserden, ferdi aşk 
ve mutluluğun da vatanın ıhür ol,masıyla yakındat1 ·alôkalı bulunduğunu 

anlıyoruz. Ayrıca Vatıan Daha Güzel'de vatan seıvgisinin yanında şehit 

düşmenin ,kutsallığı, sancağm mübarek oluşu, g·azi olarak savaştan dön
menin erdemi, okuJl.a,rda vatana bağlılığın telkin ·edilmesi gibi fikirler diıle 
·getiriJ.miştir. Bu arada yurt savunması icin herkese düşen .görevler oldu
ğu, cinsiyet ayrımı yapılma-ksızın bu görevleri yerine geUrmenin gerekti
ği hatırlatılmıştır. 

Eserde, şiirden, . edebiyatın diğer türlerinden hoşlanan gene Npleri 
,çi.z·Hmiştir. Ancak bu gencler,in ciddi konularda yazılmış şiir-leri beğendik

leri anlaşılmaktadır. Söyledikleri-ne ·göre "eski, maksa,tsız, ,ruhsuz ·gazel
ler"i .sevmemektedirler. Edebiyatın, bilhassa şiirin ,vatandan bohsetmesl
ni, . "natık-ı hakikat" ve "mül:hem-i fazilet" olmasını istemektedir,Jer. Şüp
·hesiz böyle şHrler "acık", "tatlı bir Türkçe ·ile" yazılmalıdırlar; ·ic·leri·nde 
zihni buna-itan Arabi ve Farisi keMmeler bulunmamalıdır. Bu gençlerden 
Velid 'Bey şiirle uğroşmtıktodır. Hayfa da zaman zaman porma:k ,hesobıy-

1la manzumeler kaleme olan, opera .paroa·lorı ca·la·cak ,kadar musikiden 
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-anlayan, uduyla şark musikisi gecen, kültürlü bir 'kızdır. O musi_kiyi- "va
tanın samieUi günlerine mahsus" duyg.ular ·içeren bi:r ·a-roç gibi düşün
:mektedir:. 

Hiç ·şüphesiz Güzel Rumeli'de şiire, şiir diline dair görüşlere rastla
yamayız. Ama bu eser de öbürü gibi ıkahramanlık duygularıyla dolu ln
sanla,rı, onla~ın vatan yolunda,ki mücadeleler,ini ihtiva eder. ~Burada me
kôn başlangıçto yur.tdışıdır. Vak',a, · Avusturya'nın bir kas.obasında geçer. 
Büyük bir otelin müzeyyen ıbir salonunda Bôri' ısey, kızkordeşi- ile ,konuş
maktadır. Konu, Avrupa'nın gelişmiş, ilerle_miş ha·lidir. Her ·ikisi de Avru
pa'yı çok beğenmişlerdir. Gerçi bu onların ilk yurtdışırıa çıkışlarıdır oma 
gene de ,gördü ki eri yerler ile ·kendi· memleket•leri aras_ınd~ mukoyese yap
mak.tan geri ka·lmazl·ar. Anneleri ,Asile Hann:n'a, "Bizi ,hayretler icinde bı
ra•ka·n Avrupa'nın terô.kkiyatıından, hayaıtından konuşuyO'rduk" (s. 9). der
.ı~r . AsHe Hanım da bu konunun gerçekten ,konuşulmağa değer bir konu 
olduğunu, kendisin'in de 9nlar. kadar hayretler içinde ka·ldığını beHrtir. 
Bôri' ıBey ile kızkaroe·ş-i., Asile Hanırr, her biri Avru'pa-'rnn bir yönünü be
ğenmişlerdir. Nebil Bey ise en fazl·a · zkaat·le 'ilgilenmi·ştir. Bu aHe gerçek
te Avusturya'da · yaşamak mecburiyetinde kalmıştır. Zira :Balkan· Savaşı'n
da onların memleketi elden g'itmiş, ,araziler,ini Yunanlılar ·işgal etmişlerdir. 

Onlar da bir · süre ·icin Avu.sturya'ya s·ığınmışıa:roır. Faıkat 'Bôri' Bey, pek 
yakında memlekete tekrar ·döneceıklerini, topraklarını geri alabilecekleri
ni ·i:leri sürer. Babası onun ·kadar umutılu değildir. ·İleride yeniden Serez'e 
dönse bi:le, malını mülkünü satıp Anadolu'da, "s·akin ve ımüster.j.h bir :ara
zi'~ alıp orada ·hayatının geri ·ka·lan kısmını yaşamak istemektedir .. Bôri' 
Bey,· babasının bu fikrine -katılmaz. "Her koırış topr:oğında ecdôdımızdnn 
birinin kemikleri medfun olqn" Rumeli'yi terk etmeyi •aklından bile geçir
mez. Ayrıca onun deyimiyle söylersek, il. Re'hakôr Harbi · başlamıştır. 

Türkler bu savaştan zaferle cı•kaoaklçırdır. ıBöy•lece "oltın yuvası" denilen 
Serez ve Serez Ovası Türk ordusu tara,fından mutlaka .ger-i- ·alınacaktır. 
Ancak o zamana :kadar Nebi:l Bey'in orzu ettiğ·i gibi Anadolu',nun ·sakin bir 
köşesinde bir miktar arazi ,alınmasına ses· çıkarmayacaktır. Bu fikir, oHe
·nin öteki fertleri tarafından da uygun bulunur. 

öte yanda-n ıHena'ya göre Nebil :Sey, Yunanlılardan o kadar yılmıştır 
ki, memleketini-, o baha bicHmez çi.ftliklerini bi-le unutmağa -razıdır: Fakat 
kendisi ne Serez'i, ,ne de Serez'de bıraktığı sevgilisi Zôhir'i, unütacaktıır. 
Zaten Selôni,k'te amcasıyla birlikte onları uğurlamaya gelen Zôhif'e de 
bir tırs-atını bulorak bunu söylemiştir. Üstelik -ağebeyi, annesi, hattô o 
beğenmediğ• küçük Müstesna da böyle düşünmektedirler .. 

O gün kasabada olağanüstü bir durum vardır. Herkesin elinde sepet 
sepet çiçekler vardır. ·İnsanlar son derece şık giyinmişlerdir. Kasabada 
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,alışılmışın dışında bir hareket göze ca-rpmaktadır. :Sonmdan kasabada 
Çiçek ·Bayramı 'nın kutlandığım anlarlar. Otelin görevlis·i Mösyö Diks, on
ları, bu bayrama davet eder. Birçok ;kültürel f·aaliyetlerin bulunduğunu, 
bunları görmelerinin yerinde olocağınr söyler. Hiç şüphes·iz bu yabancı 
memleketteki güzel.Ji.kler:i seyretmek, tarihi yerleri dolaşmak onlara zevk
ten ziyade azab verir. Avrupa'daki refahın 1kendi ülkelerinde bulunmama
sına üzülürler. Yazar, bu perdede Nebil Bey aHesini, memleket özlemi 
içerisi·nde gösterir. 

2. pe,rde de mekôn değişmiştir. Daha önceki perdede vurgulanan dü
şünce gerçekleşmiş; NebM Bey, Anadolu'da ıbi,r çi.f.Nik satın olmrştır. Ar
tık Aydı·rı'a .bağlı Bergama Hcesi dahilinde bir çiftHk konağında yaşamak
tadırlar. Ne var ki, Nebil Bey, bir .haftadan beri oğlundan haber beıkle
mekte ve onu merak etmektedir. Gerçekte Bari' Bey, buraya geldiğinden 
beri tabiatı değişmiş, bir başka mizacta -lns-an olmuştur. Zihni sürekH 'Se
rez'e gitmek, Serez'i kurtarmok düşüncesiyle meşguldür. ısu maksat.[,a 
zaman zaman i:ımi.r'e veya 1İstanbul'a gitmektedir. Fakat ,g,ideceği yerin 
·adresini d~ asla bHdirmemektedir. Bergama'da, Nebil ıBey, bu yüzden 
epeyce sıkılır. Kayma-kamı ziyaret eder, ondan haberler o·lmaya çalışır. 

Ordumuzun başarı ve zafer haberlerini öğrenince sevi·nir. Gazeteleri iz
ler, .can sıkıntısını gidermek için ·çeşitı.i uğraşılar bulur. Çok geçmeden 
Bôri' Hey gelir. Serez'·i kurtarmaık üzere görev kabul etmiştir. Ayın onun
cu günü, henüz yerini açıklamak istemediği görevini·n başında· oı,a,c-aktır. 

Yalnız bulunacağı yer ·hakkındo bilgi veremeyeceğini söyler. IBaıbası da 
onun vatan sevgis-iyle dolu yüreğihi -kırmaz; ,gidebileceğini, ·hattô ·kendi
sini·n de pek yakında Serez'e gelebileceğini i,fade eder: 

"Küçük sehhar! Yine beni sihr-i kıitôbetinle meshQr ettin? Pek ·doğ-. 
ru söylüyorsun? Git! Sana kalbimin bütün rızasıyle izin veriyorum. Git! 
Vatanını güzel RumeJ.i'yi kurtarmak için git! ıBen de inşaHah bir aya kadar 
buradaki işlerimi bitiririm, ıher zaman seninle .temasta bulunmak için bü
tün mehôliki göze aldıraraık aile ·ile beraber Serez'e gel·irim; biz de mu
kaddes emeı.ıerin husOlune elimden geldiği kada:r çarlışırrz." (s. 46}. 

Ancak onun Tuf,an Ağa'yı da beraberinde ·götürmesi gibi küçük bir 
ş,artı vardır. Bôri' Bey, buna razı olur. Nebil Bey'in uşağı Tufan Ağa'yı da 
çağırtırlar. Tufan Ağa'ya mese·leyi ·anlatırlar. O, buna dünden razıdır. Ay

rıca Serez'i kurtarmanın yetmeyeceğ·ini, Arnavutluk icin de mücade,fe ve
r·il~esi gere,ktiğini .hatırlatır. ,Bôrf Bey, yeni bir fedai kazandığından do- . 

layı memnundur. Tufan Ağa, hemen hazırlanır. Zaten iıkisi de vakit kay

betmek istemezler. Evdekilere veda ederken, ıHena da kendileriyle birl ik
te gelebHeceğ'i-ni belirtir. Erkek elbisesi g,iyere,k ,ağabeyi ile Tuf.an Ağa'yı 
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izleyecektir. Fakat ona babası -en.gel olur. Hem zater:ı bir aya kadar Se
rez'e bütün aile birıl·ikte gideceklerdir .. 

Eserin 3. perdesinde ailenin Serez'e döndüğünü öğreniyoruz. Nebil 
Bey küçük kardeşi Mucib ısey ile görüşmektedir . .Bôri' Bey'den bi.r hafta
dan beri haber yoktur. Mucib Bey, bunu işlerinin ço~luğu He iz.ah eder. 
Neıbil ıBey ise Serez'e bir gün önce gelmiştir. ·İlk işi oğlunu sormak ol
muştur. öte yandan Yunan •işga-li sürmektedir. O sırada dava vekiıli ge
lir; onlara bazı ,haberler ·iletir. Şükran iBey'e göre Tür,kler çok ·ciddi müca
deleler vermeıkte, Yunanlılar'ı pek çok yerde zor durumda bırakmaktadır
la'l'. Sözgelişi daha birkaç gün önce Yunan devriyelerini esiır etmişler; 

şimendifer ,köprüsünü uçurmuşlar; istasyonu ya-kmış:lardır. Fakat düş
man da boş durmamakta, bunun acısını Müslümonlar'a ·eziyet eder·ek çı

karmaktadır. Müslümanların bunlora yata•klı·k etti'klerini •ileri sürerek, 
şüphelendil<ler:i kişileri zindana :atmaktadırlar. ÖzeHikle Nebiıl :Bey'·in gel
diği günden ·itibaren da.ha bir ,dikkatlidirler. Her şeyden önce onun kona
ğını gözetlemektedirler. PoMs, ailenin bütün fertlerini izl,eme,ktedir. Bôri' 
Bey'in nerede olduğunu anlamağa çalışmaktadırlar. Şükran Bey'e göre 
düşmana karşı l<oymağa ca·lış-an Türk kuvvetlerini Bôr·i' Bey, organize et
mektedir. Çünkü, Serez ovasının her yanını en iyi o bHme,ktedir. Zeki, 
dirôye.t°li, akıllı bir gençtir. !Nerede nasıl biır eylem yapılacağını ,iyi kestir
mektedir. Nitekim Bayraklı Cuma'da ·kurduğu pusuyla herkesin takdir:ini 
kazanmıştır .. 

Şükran Bey, aslında Nebil 'Bey'e bazı tenbihlerde ,bulunmak üzere 
gelmiştir. Polise, Nebil :Bey'•le çiftlik meseleler·ini ,görüşmeye gideceğini 

söylediğini, soraırlarsa böyle demelerıi ger~ktiğini bi,ldirir . .Su orada Zôhir 
Bey içeriye girer. O da bazı .güzel haberler getirmiştir. Söylediğine göre 
B~ri' Bey, bir -i,ki güne kadar ve kimseye görünm~den geceleyin mutl·aka 
gelecektir. Bunun ·icin bahçe kapısını kif.itlememelerini bHdirir. Buna çok 
sevinen Neb~I Hey, Zôhir Bey'e, yakında ·kendisinin de onu sevin:direceği
•ni. belirtir. 

Zôh!r Bey, Nebiıl Bey'e, Yunanlıla,rın yaptıkla:rı zulümleri anl.atır. -Da
ha iki ay önce .hapiste olduğunu söyler. Onu Şükran ıBey ·kurtarmıştır. 

· Cok iyi Rumca bilen Şükran Bey, daıvayı üstlenmiş ve üç ,ay kadar uğraş
tıktan sonra Zôhiır'i serbest bıraıktırabMmiştir. Gerçekte onun herhangi 
bir kabahati yoktur ,ama bir defasında "Yunanlılar ·çok sevinmesi,n, Se
rez'in tekrar sahibine geomesi zamanı uzak değ,i,1. Geldikleri yere boyun-
·larını ·kırıp gideceklerdir." (s. 59) demiş olması başına i_ş açmıştır. Bunu 
vicdansızın biri Yunanlıların ·kulağına ulaştırmıştır. 

Zôhir'i·n getirdiği müjde bütün aHeyi mutlu eder. Asile Hanım, Zô
hir'e, sevinoini şu sözlerle ,açıklar: "Müj·denin mükafatı hazırdır; hem pek 
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memnun olacağın .bir ımüka.fat!" (s. 61). Bôri' Bey dışmda, bi.itün aile fert
leri orada toplanmışlardır. Bu esnada Yunan ·askerleri gelerek evi s~ra.r-
1lar. Kumandan Panayot aşağ~da Nebil Bey'i beklemektedir. Yunan suba .. 
yını yukarı cnğırırlar. Ono "Gece yarısı ev ·aramak, ,kanunen memnudur" 
derlerse de dinletemez-ter. Panayot amirinden öyle emir aldığım, dolayı
siyle veriılen emri yerine getirmek rnecburiyet,inde olduğunu ·ifade eçler. 
Gerçi bu aramadan hiçbir şey cıkmaz. Ama evdeki·ler tedirgi·ndir. Nebil 
Bey'in evrak çantasında ne ,var ·ne yok olırnp mühürle·nir. Bir ~abıt tutu
lur. Zôhi.r ile Hüna birbirlerine daha bir soku:lur.ıa:r, bu Hk görüşmede yü
reklerini açmak fırsatım bulurlar. Zaten uzun zamandır görüşememişler
dir. Cok geçmeden Yunan ·askerleri evden u21aklaşır. Biraz sonra ·içeriye 
efe kıyafetindeki Bôri' Bey ·girer. Annesine, babasına, kendilerini merak
ta bıraktığı ioi,n üzgün olduğunu, -ama vatanına önemH hizmetler yapmak
tan geri. 1kalmadığını söyler. Babası, onun mücadelesi•ni dinledi,kten sonra 
şöyle der: "·İşte ıBôri'! Bu hi~metin mükafatı olarak Beyamoan sana· Ra'

•na'yı hediye ediyor" (s. 70) . .Sôri' bunu duyunca çok sevinir, mutlu!uktan 
,uçacak gibi olur. Mucib Bey ise "Hiır saat evvel Zôhir de senin gibi Hü
na'mn elini tutmuştu; artık evde nô-mahrem ka,lmadı: inşa•llah yarın da 
nika.hlarınızı ·kıyarız." (s. 70) diyerek evdeki gelişmeleri özetler. 

Bütün bu olup bitenlere ·çok sevinen Bôri' Bey, yazık -ki evde çok az 
·kalır. Zir-o evi Yunan ,askerleri bir kere daha sarmışlardır. Onlara Tufan 
Ağa'dan .. ne kadar memnun olduğunu biıle ·anlatma fırsatını bulamamış

tır . Yunan askerlerinin geldiğini, evi kuşattı~larmı göre·n Nebtl Hey ve aHes-ı 
hemen silôha davranırlar. Nebil :B~y ile Zôhir, evi.n batı; Mucib ile Bôri' 
Bey'ler ·ise doğu tarofını savunu-rılar. Askerler kapıya, pencereye gaz dö
kerek konağı ateşe ver,irler. Çarpışmada Nebil Bey vurulur, Mucib Bey 
·i~e kolundan yaralanır. Bôri' 'Bey, dµmanlar içindeki evden babasını omu
zuna a:larak dışarıya götürmek ister. Zôhir de Mucib Bey'iın •koluna gire
rek aşağıya indirir. Ama Yunanlıl·ar, Bôrr Bey'i yakalorlar. Ağabeyinin 
Yunanlıla-r tarafından götürüldüğünü gören Hüna da onu -kurtarmaya atı

lırsa da başar·amaz. Tam kalbind~n bir kurşuna hedef olur. Savunmasız 
kadınlara ateş eden Yunanhlar, ;daha sonra Asile Hanım'ı da vururlar. 
Onu ta.kiben Mucib Bey de öldürülür. :Bunu gören Zôhi,r "Sizi a-lçaklar! 
:Babamı , amcamı, teyzeyi, ruhum Hüna·'yı öldürdünüz. Alınız!" diye haykı
rırsa da o da bir kurşunla . yere serilir. Zôhir'in can verinken söy.lediği söz
·ler onun ne kadar vatansever olduğunu .gösterecek ·mahiyettedir: 

"Ah! Ben de vuruldum; vatan, Serez! Elveda? Se-rezlHer, Türk gençli
ği intikam?! .. ·Hena! Canım Hena! Ne dediğini ·anladım; ıişte sana yetişi

yorum; cellad Yunanlılar! İyi biliniz ki pek yakında intikamımız alınaoak
tır" (s. 76). 
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Biraz sonra müsademe biter. Silôh s·es·leri kesillir, Asker, yanında bi
ri büyük, d-i'ğeri ,küçük iki kızı da götürmüştür. Nebil ·Bey'in evi de tarno
men yanmıştır. Neti·cede Nebil Bey ailesinden pek ·az ·k·işi sağ ,kalmıştır. 

Onlar da düşman el·indedirler. Akıbetl,eri belli değildir. 

4. perdedeki olaylar Serez Vaylası'nın rnuhte·şem bir köşkünde ge
çer. Köşkün direğinde Osmanlı sancağı dalga,ıanmaktadır. Aradan on yıl 

geçmiştir; Nebil Hey'in oğlu Bôri' Bey, yeniden varlıklı bir ·insan hal-ine 
gelmiştir. Ra'na Hanım ile ,mutlu bir hayat sürmektedir. Ra'na He Bôri' 
Bey, on yıl önceki o meş'um geceyi, evlerinin yakıld(ğı, muhasara edi'ldi
ği geceyi konuşurlar. Ölenleri rahmetle anar,lar. Bu 1iki vatansever, Se
rez'in :kurtulacağına ta başından ·itibaren inanmış·lardır. Ama sekiz dokuz 
yıl gibi kısa bir süre içerisinde böylesine ile.rleyeceğini tahmin edememiş
lerdir. Bôri' Bey, -en ·küçük k,ardeşi Müstesna'nın mağduriyetine çok üzü
·lür. Da.ha sonra da "asil, malumatlı, gayet terbiyeli bir çocuk" diye ni·te
·lend•irdiği Nasır Bey'le nişanlar. ıHa'na ıHa,nım, resme cok rnerak•lı !bir ·ka
dındır. Mösyö Gaytanov'a yaptırdığı tabloyu eşine :hediye eder. Evinde 
peık çok tablosu bulunan ,Ra'na'ya da kocası çok değerli hediye•ler verir. 
O .gün merhum pederlerinin, •validelerinin kabirlerini ziyaret etmeyi ka
rarlaştırmışlardır. Daha sonra Bôri' Bey, bir başka merasime katılacak
tır. Ra'na ile yanındakiler ·eve döneceklerdir. Evde de ,Müstes:na ile Nasır 
Bey'i·n ·niıkôhı kıyı,ıocaktı-r. Serezlilerin yaptığı tören muhte·şem olur. Çeşit
li konuşma·lar yapılır. Serezli bir genç, Serez'in kurtuluşu ioin yaptığı 

hizmetlerden dolayı Bôri' ıBey He oile fertlerine şükrıanlarını sunar, şehit 
olanları rahmetle anar. On yıl ön,c~ki· muhteşem mücadeleyi 'dile getirir. 
Bütün genelik ve Serez halkı adına saygı ve .hürmet,lerini sunarken söz
lerini şöyle bitirmiştir: "Yaşasın Bôri' Bey! Yaşasın Türk Gençliği! Vaşa
sm hür Türkiye!" (s. 112). 

Şükran Bey, merasime son ·anda yetişir. Çok heyecanlıdır. Oradaki 
ahaliye, Alrnanya'nın teklitinin Düvel-i Muazzama ve Ba-lkan hükümetleri 
ta·rnı"ından kabul edildiğini bildirir. Bu, Serez için çok hayırlı bir olaydır. 
Bôri' Bey de kendisine gösterilen ilgiye karşı·lık olmak üzere yaptığı ko
nuşmada, vatan savunmasına her Türk'ün ·katılması gerektiğini, o·ilesinin 
bundan fazla bir şey yapmadığını, bunun •insanı vazifelerin başında ge,1-
diğini belirtir; gördüğü i·IUfota teşekkür eder. Ayrıca vatana bir ufa.cık 

hicmette daha bulunmak ·istediğini söyleyerek servetinin yarısını mek
teplerin ısl·ahı için bağışladığını açı,klar. Şükran Bey de onun bu hareketi
ni "vatana lôzım olan ve şimdiye kadar emsôli :bizde görülmeyen pek bü-
yük bir hizmet olarak" nitelendirir (s. 114). Türk·iye'nin maari,(iperver zen

ginlerinden biri olan Bôri' Bey, alabHdiğine olkışlanır. Bu esnada ",loş 

bir maha·lde, siyah tüllere bürünmüş bir hayô-let görünür, hazin musiki 
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nağmeleri arnsında", vatana, ·serez'e olan bağlılığını dile getirir. Rume
li'nin Türklerin olduğunu haykırır .. : 

Son sö~lerden de ·anl·aşılacağı üzere, eserde en f.azla vatan sevgisi 
vurgulnnmıştır. •Buna bağlı olarak vatanın hem düşman istilôsından kur
tarıl:ması, hem de gelişt-iriHp ,kalkındırılması üzerinde durulmuştur. Güzel 
Rumeli'-de, NebM Bey'+n ·ailesinin bütün fertleri, Avrupa·nın geHşmış kül
tür ·Vf;J ·medeniyet s.eviyesi•ne .hayronlık•larını ,acık1lorla-r. Bôri' ıBey Avrupa'
nın okullarını, AsHe· Hanım, ·şehirleri süsleyen millet bahçelerini; Hena, 
geniş caddelerini beğenmişlerdir. Sergileri, zirai ·faa,liyetlerıi ise Nebil Bey, 
bizzat yerinde görmüştür. ·At yarışlarına gitmiştir. Memleketi olan Serez' -
de en modern yöntemler·le çiftciHk yapan, geniş ·arazMer,i bulunan Nebil 
Bey, ziraattaki ilerleme·leri yaikından takip etmektedir. Eserin daha 1. per
desinde Hüna'nın Bôri' Bey'e sorduğu "Ağabey! Bunlar niçin terakki et
tiıler, biz ,geride kaldıık?" (s. 9) şeklindeki soruya verilen cevap tatminkar 
olma-kta,n uzaktır. Yazar sorunun temeline inmeksizin vak'a kahramanlo
rını konuşturmaktadır. Serez kurtarıldıktan sonra yedi sekiz sene içeri
sinde ,a·labMdiğine gelişir. Fakat bu geMşmenin ve refahın Anadolu'da ıbu
·lunup bulunmadığı meçhuldür. Nitek,im biz bunu Bôri' .Sey'in ıküçük kar
deşi Müstesna'rnn i,fadelerinden ·anlıyoruz: 

"Acaba ·ağabey Anadolu da böyle terakki etti mi, biz.im birkaç oy kal- . 
dığımız -Bergama burasına benzedi ·mi?" (s. 98). 

Öte yandan Güzel Rumeti'de varhklı ·bir insan olan ıBôri' Bey'·in ülke
nin bağımsızlığı içln ,her türlü de~teği ,verdiğini görüyoruz. ·sadece Se
rez'in .değil, Arnavutluk'un da kurtuluş mücadelesini desteklediğini, ve
fakôr uşağı Tufan Ağa'nın ağzmdan öğreniyoruz: 

"Gönderdiğiniz o-kca He pek çok işler gördük beyim; bugün Arnavut
luk'ta düşmanın .hain casuslanndan kimse kalmadı; Serez'in zaptı günü
•ne . müsadif günde Arnavutluk'un bütün kalelerine Osma·nlı Sancağı'·nı 
çekeoekler:di. Birkaç kişi Arnavutların bu kararını devletlere -anlatmak 
içi·n Avrupa'ya g·ittile.r; ben yirmi gün olduk •ki, or-adan çıktım; bilmem ar
tık -nasıl oldu" (s. 87 - 88). 

Muhiddin Mekki'nin ıbu ·iki eserinde yüceltilen ·iki unsur vardır: Va
tan ve sa·ncak. Bunkıra biz "mektepler"i de katabiHriz. Dikkat edmrse 
Güzel Rumeti'.cf.eki Bôri' -Bey, mektepler yaptıran, ·servetinin büyük bir 
kısmını bunun için bağışl·ayan bir ·hayırseverdir. Vatan Daha Güze.l'de de 
sancak ve mektep bir arada düşünülmüş ve bunlar ·iki değerli sembol 
olara1k gösteriılmiştir. Ayrıca yazar, eserlerine, konusuyla ·ilgili bazı şiirler 
1koymuştur. ''Vat·an", ''Sancak", "Mektep" şiirleri bunları11 tip'i-k ömek·le
ridir. "Selôm" şiiri ise Nebi'! Bey',ıe birlikte öteki şehitlerin ziyareti ·esna-
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sında okunan lirik bk monzumedfr. •Bu şiirler ·gerek yapı, gerekse dil ve 
deyiş yönlerinden Namık Kemôl 'ile Tevfik Fikret'in şiirlerini hatırlatmak
tadır.. 

Her iki eser bizce ·cok duygulu sahneler içermekte, ,romantizm ve 
Namık Kemfü tiyatrosu geleneğinin bôriz bir etkisini taşımaıkt-adır. Hep 
·iyi +nsanların yer a·ldığı bu oyunlarda yaz.ar, diyalogl-arda çok sade, ti
ratlar.da ise oldukça ağdalı bir dil kullanmıştır. Oyunlarda~; manzumeler 
de sade bir dil He yazılmamıştır. Muhiddin Mekk,i, bu şHr:le.ri koymak suretiy
le, oyunlarında, hareket unsurunu aza·ltmış, buna k·arşılık duygu ve heye
can yönüne ağırlık vermiş olmaktadır. Netice itibariyle Türk ·insonının, 

Türk ·aydınının üstün erdem ve meziyetlerinden yola çıkara-k hazırlanan 
bu eserlerle Türk T·iyatrosu, f,a,rıklı iki vak'ayı ani-atan başanlı sayabilece
ğimiz iki oyun kazanmıştır .. 
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