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ÖN SÖZ 

 

“Atatürk Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Anadolu” baĢlıklı bu 

çalıĢmada, 1923-1938 yılları arasında roman türünde eser vermiĢ ve bu eserlerinde 

doğrudan ya da dolaylı olarak Anadolu’yu ele almıĢ yazarların romanları incelenerek 

“Anadolu” konusunun, bireysel ve sosyal temalar etrafında bu dönem romanlarında 

nasıl iĢlendiği, Anadolu’yla ilgili hangi sorunların romana nasıl yansıtıldığı, 

yazarların bakıĢ açıları doğrultusunda ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Bunun yanı sıra incelenen romanlar üzerinden söz konusu dönemin ele alınan 

konuyla ilgili genel bir görünümü sunulmuĢ, genelin içinde yer alan sosyal ve siyasî 

ayrıntıların dönem romanlarını nasıl etkilediği de belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu 

açıdan çalıĢmanın temel hipotezi, Anadolu olgusunun, yazarlarca nasıl algılandığı ve 

bu algının Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde kaleme alınan romanlarda iĢleniĢ Ģeklidir. 

Bu bağlamda, Anadolu sorunsalı çerçevesinde Millî Mücadele ruhunun romanlara 

yansıması ve devamında kurulan yeni rejimin yazarlarca yorumlanıĢı da yukarıda 

sözü geçen panoramik bakıĢa dahil edilmiĢtir. 

Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde romancıların Anadolu’ya yöneliĢi, Anadolu 

hassasiyetinin romanlarda dile getiriliĢi, genel olarak bilinmekle birlikte, ilgili 

dönemi bir bütün olarak ele alıp inceleyen akademik bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Bu 

açıdan bizim çalıĢmamız, Atatürk Dönemi olarak da adlandırılan 1923-1938 yılları 

arasındaki dönemde Anadolu’yu konu edinen romanları değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır. 

Bu çalıĢmanın kapsamını, 1923-1938 yılları arasında yayımlanarak kitap 

hâline gelmiĢ romanlar oluĢturmaktadır. Belirtilen tarihler arasında tefrika edilip 

daha sonraki yıllarda kitap hâlinde yayımlanan eserler için tefrika tarihi esas 

alınmıĢtır. Benzer Ģekilde 1923-1938 yılları arasında tefrika edilen; ancak yıllar sonra 

gün ıĢığına çıkarılan ya da Arap harflerinden Latin harflerine aktarılan eserler de 

tefrika tarihleri esas alınarak incelemeye dahil edilmiĢtir. Bu bağlamda; yaklaĢık yüz 

elli roman taranmıĢ, Anadolu’yla ilgili olanlar seçilmiĢ, bu kitapların mümkün 

olduğunca ilk basım yılına ulaĢılmıĢtır. Aynı dönemde yayımlanan popüler aĢk 

romanları ile tarihî romanlar ise kapsam dıĢı bırakılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın genelinde Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzu esas alınmıĢ; 

romanlardan yapılan alıntılarda ise özgün imlâya dokunulmamıĢtır. Bunlara ek 



 VI 

olarak, kurumun resmî internet sitesinde (www.tdk.gov.tr) yayımlanan Güncel 

Türkçe Sözlük ile Terimler Sözlüğü’nden de yararlanılmıĢ; ayrıca kimi Osmanlıca 

sözcüklerin yazım ve kullanımında Prof. Dr. Ġsmail Parlatır’ın Osmanlı Türkçesi 

Sözlüğü’ne (Yargı Yayınevi, Ankara 2006) baĢvurulmuĢtur. 

ÇalıĢmanın hazırlık aĢamasında ayrıntılı bir kaynak araĢtırması yapılmıĢtır. 

Millî Kütüphane’de aĢağı yukarı bir yıl süren araĢtırma sırasında adı geçen dönemde 

yayımlanan romanlar tespit edilmiĢtir. Yanı sıra süreli yayınlar ile diğer kaynaklar da 

taranarak konuyla ilgili kuramsal bilgilere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Zaman zaman 

Ġstanbul’daki Atatürk Kitaplığı ile Ankara’daki Gazi Üniversitesi Kütüphanesi, 

Adnan Ötüken Ġl Halk Kütüphanesi ve TBMM Kütüphanesi’nin arĢivinden de 

yararlanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada genel olarak eser merkezli bir yöntem izlenmiĢ olmakla birlikte 

yer yer tarihselci eleĢtiri yönteminin bakıĢ açısına da baĢvurulduğu olmuĢtur. Bunun 

gerekçesi, ilgili döneme ait romanların, yazıldıkları devrin tarihî gerçekliğinden ayrı 

düĢünülemeyeceğidir. Döneme iliĢkin iktisadî-siyasî-kültürel kaynaklar, raporlar ve 

incelemeler tarandığında romanlara kaynaklık eden veriler barındırdıkları görülür. 

Bilhassa yeni rejimin siyasî-iktisadî politikaları, romanlarda yansımasını bulur. Keza 

kültür politikaları da ete kemiğe büründürülmüĢ halde roman kahramanlarının 

Ģahsında tezahür eder. Bu da “GiriĢ”te bahsedilen döneme has tarihsel gerçeklerle 

kaleme alınan romanlar arasındaki ilintiye iĢaret eder. 

Bu açıdan, romanları tarihsel süreç içinde ele almak, hem bir döneme 

panoramik açıdan bakabilmek hem dönemi edebî eserlerden takip edebilmek hem de 

Anadolu mefhumunu, derinlemesine görebilmek açılarından gerekliydi. Bu sebeple, 

çalıĢmada ele alınan romanlar, içinde Ģekillendikleri tarihî süreç içerisinde bir yere 

oturtulmaya çalıĢılarak değerlendirilmiĢtir. Doğaldır ki bu tarz bir yöntem, 

karĢılaĢtırmalı bir bakıĢ açısını da beraberinde getirmiĢ; bireysel ve sosyal-siyasî 

temalar çerçevesinde alt baĢlıklar halinde irdelenen Anadolu konusu, dönemler arası 

karĢılaĢtırmalı bir yöntemle incelenmiĢtir. Keza aynı tema etrafında ele alınan 

romanlar da karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢma; giriĢten sonra iki ana bölüm ile sonuç ve bibliyografyadan 

oluĢmaktadır.  

http://www.tdk.gov.tr/
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ÇalıĢmanın “GiriĢ” kısmında Türk romanının Atatürk Dönemi’ne kadar 

geçirdiği aĢamalar kronolojik olarak sıralanmıĢ, ardından Atatürk Dönemi olarak 

adlandırılan süreçte edebiyatın ve romanın durumu saptanmıĢtır. Genel bir çerçeve 

çizildikten sonra “Anadolu” konusunun dönemlere göre Türk romanında iĢleniĢi 

üzerinde durulmuĢ ve Atatürk Dönemi Türk romanında arz ettiği önem belirtilmiĢtir. 

BaĢlıca iki ana bölümden oluĢtuğu belirtilen çalıĢmanın ilk bölümü, 

“Romanların Tematik Ġncelemesi” baĢlığını taĢımaktadır. Bu bölümde, dönem 

romanlarında iĢlenen temalar, Anadolu çerçevesinde “Bireysel ve Psikolojik 

Temalar” ile “Sosyal ve Siyasî Temalar” olmak üzere iki kısımda incelenmiĢ, her 

tema ayrıca kendi içinde gruplandırılmıĢtır. 

Ġkinci bölümde ise “Romanlarda ġahıs Kadrosu” incelenmiĢtir. Romanlarda 

yer alan belli baĢlı tipler, yine Anadolu çerçevesinde içinde oluĢtukları toplumsal 

koĢullara ve mesleklerine göre tasnif edilmiĢtir. Böylece tematik olarak Anadolu’ya 

bakıĢ, tiplerde gözlemlenen ortak noktalarla pekiĢtirilmiĢtir. 

Bu noktada, çalıĢmanın birinci ve ikinci bölümleriyle ilgili önemli bir husus, 

bir romanın birden fazla baĢlıkta değerlendirildiği durumlarda ortaya çıkan 

tekrarlardır. Aynı romanın, bireysel ya da sosyal-siyasî temalarda ele alınıp 

incelendiği kısımlarda -zaruri olarak- zaman zaman tekrara düĢülmüĢ; bu tarz 

tekrarlardan sakınmak adına bazen romanların özeti verilmek yoluna gidilmiĢtir. 

“Sonuç” kısmında ulaĢılan sonuçlara yer verilmiĢ ve varılan yargılar 

sunulmuĢtur. 

 Tezin “Bibliyografya” kısmı ise iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde 

birinci elden kaynaklar olarak incelenen romanlar; ikinci bölümde ise çalıĢmanın 

bütününde yararlanılan kaynaklar; kitap, makale, tez baĢlıkları altında sıralanmıĢtır. 

Öncelikle, gerek tez konusu seçimimde gerek çalıĢmamın ilerleyen 

safhalarında teĢvik ve önerileriyle bana yardımcı olan, fikirleriyle yol gösteren, 

kütüphanesini açan, değerli hocam Prof. Dr. Ġsmail PARLATIR’a; ilgi ve 

yardımlarını esirgemeyen Tez Ġzleme Komitesi’nin sayın üyeleri, Prof. Dr. Bilge 

ERCĠLASUN ile Prof. Dr. Nurullah ÇETĠN’e; Fakihe Odman ile Cahit Uçuk 

konusundaki yardım ve önerileri için Prof. Dr. Âbide DOĞAN’a çok teĢekkür 

ederim. 

Canan SEVĠNÇ 

Ankara, 2010  
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KISALTMALAR 

 

age. : Adı geçen eser 

agk. : Adı geçen kaynak 

agm. : Adı geçen makale 

agy. : Adı geçen yazı 

agy. : Adı geçen yazar 

akt. : Aktaran 

bsk. : Baskı 

bkz. : Bakınız 

C. : Cilt 

Çev. : Çeviren 

Der. : Derleyen 

Ed. : Editör 

Haz. : Hazırlayan 

Kte. : Kitabevi 

Mat. : Matbaası, matbaacılık 

s. : Sayfa 

S. : Sayı 

TDK : Türk Dil Kurumu 

t.y. : Tarih yok 

v.b. : Ve başkaları, ve benzerleri, ve bunun gibi 

v.d. : Ve diğerleri 

Yay. : Yayını, Yayınevi, Yayıncılık 
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GİRİŞ 

 

a. Atatürk Dönemi (1923-1938) Öncesinde Türk Romanına Genel Bir 

Bakış 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın ilk çeyreğini oluşturan Atatürk 

Dönemi (1923-1938), Mustafa Kemal Atatürk’ün henüz hayatta olduğu, sosyal ve 

siyasî sahalarla birlikte sanat ve edebiyat sahasında da varlığını duyurduğu bir 

süreçtir. 

Millî Mücadele ruhunun, merkezi Ankara olan yeni bir Türk devletinin 

kuruluşuyla perçinlenen coşkusu, heyecanı o devir eserlerine doğrudan doğruya 

yansımış ve bu ruhun maddî-manevî önderi Atatürk’ün efsanevî kişiliği etrafında 

yeni bir edebiyat vücuda gelmiştir. Değerli edebiyat bilimci Kaplan (vd., 1981: 

XXI)’ın belirttiği üzere; bu devrin temelinde, İstiklâl savaşının kan ve ateşi içinde 

kazanılan yeni bir benlik şuuru, bir tarih, dünya ve insan görüşü vardır. Bunların 

yaslandığı, esas ivmesini Atatürk’ün şahsından alan edebiyat da Atatürk Devri 

edebiyatı olarak anılır.  

Bilindiği üzere; Türk milleti için bir ölüm-kalım savaşı olan Millî 

Mücadelenin, millet lehine, zaferle sonuçlanmasının ardından Cumhuriyet ilan 

edilmiş, yeni rejimin hedefleri doğrultusunda art arda inkılâplar yapılmış, her şeyiyle 

eskisinden farklı yeni bir yaşam biçimine geçilmiştir.  

Tüm bu tarihî-sosyal-siyasal değişme ve gelişmeler, edebiyat eserlerinde de 

yansımasını bulur. Bu açıdan, Cumhuriyet’le gelen değişimlerin edebî eserlerde 

farklı şekillerde ele alınması ve tartışılması yönünden Cumhuriyet’in ilk dönem 

edebiyat eserleri ayrı bir önemi haizdir.   

“Atatürk‟ün ilk cumhurbaşkanı olarak Türkiye‟yi idare ettiği yıllar, sosyal ve 

ekonomik sahalarda olduğu kadar sanat ve edebiyat sahalarında da dikkati çekici 

özellikler taşır. (...) 

Devrin ruhu o günlerde vücuda getirilen sanat ve edebiyat eserlerine de 

akseder.” (Kaplan, vd., 1981: XXI) 

Bu bağlamda, dönem romanları, Atatürk Dönemi olarak da adlandırılan 

Cumhuriyet’in ilk çeyreğindeki yeni Türkiye’nin bir aynası gibidir. 1923-1938 yılları 

arasındaki Türk romanı, o yıllar Türkiye’sinin geçirdiği tarihî-sosyal-siyasal 

değişimleri gözler önüne seren bir görünüm arz eder.   
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 Millî Mücadeleyi ele almakla başlayan romanlar; Ankara’nın başkent oluşu, 

Cumhuriyet’in ilanı, birbirini izleyen inkılâplar, toplumsal yaşamın değişimi, 

Cumhuriyet değerlerine uygun yeni insan tipleri ile döneme ayna tutmayı sürdürür. 

Bu anlamda Türk toplumunun o dönemdeki siyasî-sosyal yaşamını romanlardan 

takip etmek mümkündür.  

Bu dönemde roman, Tanzimat’tan beri süregelen eğitici ve didaktik olma 

vasfını Cumhuriyet ideolojisi çerçevesinde sürdürür. Genel olarak sosyal ve siyasî bir 

niteliğe sahip olan Türk edebiyatı ve romanı, Cumhuriyet’le birlikte yeni bir siyasî 

oluşumun tanıklığını üstlenir. Bu tanıklıkta en önemli görev, yine romancılara düşer; 

çünkü kitle iletişim araçlarının yokluğunda, ideolojinin topluma nüfuz etmesini 

sağlayacak en uygun silah, edebiyat, özellikle, romandır (Türkeş, 2006: 428). 

1923-1938 yılları arasını kapsayan zaman dilimi, Atatürk’ün henüz hayatta 

olması bakımından da önemlidir. Söz konusu yıllar arasındaki edebî döneme 

“Atatürk Dönemi” denmesi de bundandır. Bu, siyasî anlamda olduğu kadar edebî 

anlamda da dönemin genel karakteristiğini belirleyen önemli bir durumdur.  

Millî Mücadelenin önderi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 

Kemal Atatürk, 1923-1938 yılları arasında yalnızca siyasî yaşamda değil edebiyatta 

da kendisini hissettirir. Dönemin estirdiği genel olumlu hava içerisinde edebiyatçılar, 

hem Atatürk’ü eserlerinin merkezine yerleştiren bir tutum sergilerler hem de Atatürk 

tarafından kendilerine hissettirilen ya da ulaştırılan direktifleri dikkate alırlar. Bu 

açıdan, bu dönemde, iktidarla edebiyatçı arasında Cumhuriyet rejiminin 

yaygınlaştırılmasını amaç edinen bir iş birliği görülür. 

“Özellikle Atatürk‟ün devletin başında olduğu Cumhuriyet‟in ilk dönemi 

(1923-1938)nde, (...) sanat / edebiyatla siyasal iktidar arasında genelde bir 

„dayanışma‟ göze çarpar. Yazar ve şairler, savaşı zaferle kazanan yeni siyasal erk 

sahibi Atatürk‟ü öven ve destekleyen yapıtlar kaleme alırlar. (...) Kuşkusuz, bu 

„dayanışma‟da öncelikle Kurtuluş Savaşı‟nın „birleştirici‟ etkisinin yanında, siyasal 

erkin sahibi Mustafa Kemal Atatürk‟ün genç Cumhuriyet‟in iktidarını ve politikasını 

pekiştirmek / yaymak için sık sık çevresine sanatçıları, yazar ve şairleri, gazetecileri 

toplaması ve onlara „iltifat‟ etmesinin büyük rolü vardır.” (Karaca, 2004: 201) 

Söz konusu “iltifat”ın zaman zaman direktiflere dönüşüp edebiyatçıyı 

yönlendirdiği de döneme has bir gerçektir. Böyle bir tarihî süreçte romana konu olan 
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memleket gerçeklikleri de Anadolu teması etrafında dönem romancılarının 

eserlerinde akım niteliği kazanır. 

Bu devir edebiyatının ve bunun içerisinde çalışmanın esas konusunu 

oluşturan dönem romanının genel özelliklerini tespit edebilmek, geriye dönük bir 

bakışı da gerektirir. Zira Cumhuriyet dönemi, kendisinden önceki yenilik hamleleri 

ve atılımların belli bir sona bağlandığı siyasî sürecin adıdır. Tanzimat, I. ve II. 

Meşrutiyet yıllarının çabaları, Cumhuriyet’le kesin bir sonuca ulaşır. Buna bağlı 

olarak, bahsi geçen dönemlerin sosyal ve siyasî şartları gereği didaktik bir görünüm 

arz eden Türk edebiyatı da aynı geleneği devam ettirerek Cumhuriyet yıllarına ulaşır. 

Nitekim Şahin (1998: 123)’in de işaret ettiği üzere; Cumhuriyet devri edebiyat ve 

fikir hayatı, Tanzimat’la başlayan modernleşme hareketindeki temel manivelaların 

devamı mahiyetindedir. 

Bilindiği üzere, Osmanlı İmparatorluğu, 3 Kasım 1839’da ilan edilen 

“Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu”, yaygın adıyla, Tanzimat Fermanı ile Batı’nın her 

alandaki üstünlüğünü kabul ederek yüzyıllardır dahil olduğu Doğu medeniyeti 

dairesinin yörüngesinden çıkar ve yüzünü Batı medeniyetine döner. Bu anlamda 

Tanzimat Fermanı, Osmanlı’nın Batı medeniyetini örnek almayı bütün ülkeye ve 

dünyaya resmen ilan ve taahhüt eden ilk yazılı belgedir (Akyüz, t.y.: 5).  

Ancak Batı’yla temaslar ve Batı tarzı bir yaşama geçişin ilk nüveleri, daha 

önceleri, 18. yüzyılda saklıdır. Lale Devri olarak adlandırılan dönemde Yirmisekiz 

Mehmet Çelebi’nin Fransa’ya gönderilişi, Batılı bir yaşam tarzını da Osmanlı 

ülkesine taşımış; askerî alandan eğitime, toplumsal kurumlardan gündelik hayata dek 

Fransa’nın model alındığı bir yapılanma içerisine girilmiştir. Bu anlamda, Fransa, 

Türkiye’nin Batı medeniyetine açılan ilk kapısı olur (Akyüz, t.y.: 6). 

Hiç kuşkusuz, Batı’yı örnek alan ilk hamlelerin özünde 16. asrın sonlarından 

itibaren askerî planda Batı karşısında yitirilen üstünlüğü tekrar ele geçirmek amacı 

vardır. Bu amaçla önce askerî alanda birtakım iyileştirmelere başvurulur. Ancak 18. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren reformların, askerî alanla sınırlı kalmayıp eğitim 

alanlarına da sıçrayışı, Türk toplumuna yeni bir yön vermesi düşünülen Tanzimat 

Fermanı’nı (Parlatır, vd., 2006: 10) hazırlayacak süreci de doğurur. Nitekim yenilik 

hareketleri, fermanın ilanının ardından idarî ve toplumsal yapıyı da kapsar hale gelir. 
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Batılılaşmak yolunda ilk modelin Fransa olması hasebiyle imparatorluğa bu 

yıllarda Fransa üzerinden giren etkiler, kısa süre içinde edebiyatta da yansımasını 

bulmuş; gazete, tiyatro, makale, roman gibi yeni türler aracılığıyla Osmanlı ülkesine 

hak, hukuk, eşitlik, özgürlük, demokrasi gibi Batılı kavramlar girmiştir. Bunlar, aynı 

zamanda, Fransız İhtilali’nin de edebiyattaki yansımalarıdır. Bu bağlamda; Tanzimat 

ile başlatılan yenilik hareketi, gerçek anlamda, etkisini edebiyat alanında gösterir 

(Parlatır, vd., 2006: 10). O güne dek geleneğini devam ettiren eski edebiyat, mevcut 

kaynağını tükettiğinden edebî sahadaki yenilik arayışı da kaynağını Batı’da bulur.  

“Yüzyılın ortalarından itabaren Türkler arasında Batılı fikirlerin 

yaygınlaşması ve Batılı toplumsal ve siyasi tavırların benimsenmesi şekil ve içerik 

açısından klasik Osmanlı edebiyatından gitgide farklılaşan yeni bir Türk 

edebiyatının yükselmesiyle büyük bir ivme kazandı. Bu edebiyatın esin kaynağı ve 

takip edilen model olarak İran klasiklerinin yerini artık Fransız edebiyatı almaya 

başlamıştı.” (Lewis, 2008: 188) 

Yeni kavramları halka mal edecek yeni türler arayışı içindeki Türk aydını, bu 

amacına uygun gazete, tiyatro, makale, roman gibi Batılı türlerle yeni bir zihniyetin 

temsilciliğini üstlenir. Esasen medeniyet değiştirmek, özünde zihniyet değiştirmektir 

ve değişim, bahsi geçen Batılı türler kanalıyla tabana yayılmak istenir. Söz konusu 

türler içerisinden roman, Tanzimat yazarlarının elinde halka yenilikleri anlatacak, 

halkı bu yönde aydınlatacak bir araç işlevi üstlenir. 

Bu bağlamda; Meriç (1998: 343)’in “millî gövdeye yapılmış bir aşı” olarak 

nitelendirdiği, Türk edebiyatına Tanzimat yıllarında Batı’dan yapılan çevirilerle 

giren roman, böyle bir siyasî-sosyal ortam içerisinde sosyal fayda işlevi yüklenmiş 

ve Servet-i Fünûn yılları haricinde bu fonksiyonunu 1980’li yıllara dek 

sürdürmüştür
1
. Bir başka deyişle; sosyal ve siyasî hüviyette bir roman geleneğinin 

tohumları Tanzimat yıllarında atılır. 

Bu yıllarda Tanzimat’ın kültür hayatına kazandırdığı pek çok tür gibi roman da 

öncelikle bir “eğitim” aracı olarak görülür. Yeni bir medeniyet dairesine giren 

topluma, söz konusu medeniyet dairesinin gerekleri konusunda yol göstermek 

niyetinde olan romancılar, âdeta bir vâsi tavrı sergilerler (Parla, 1993: 13-14). Roman 

okumaktan maksadın “hem eğlenmek, hem öğrenmek” (Akyüz, t.y.: 72) olduğunu 

                                                 
1
 1980’den itibaren postmodern estetikle birlikte romanı salt sanat eseri olarak algılayıp sanat 

kaygısını ön planda tutan romanlar yazılmaya başlanmıştır.  
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söyleyen Ahmet Midhat’la “roman faydalı bir eğlencedir.” (Akyüz, t.y.: 76) 

görüşünde olan Namık Kemal, bu niyet doğrultusunda romanlar kaleme alırlar. 

Böylelikle; esaret, yanlış evlilikler, doğu-batı medeniyeti karşılaştırmaları konularını 

işleyen Tanzimat romanı, Ahmet Midhat ve Namık Kemal’in açtığı yolda iki ayrı 

çizgi halinde ilerler.  

Bu yollardan ilki; Ahmet Midhat’ın, yığınlara ulaşmak için geleneksel 

hikâyelerle batılı romanı uzlaştırmaya çalıştığı (Akyüz, t.y.: 68) yoldur. İkincisi ise; 

Namık Kemal’in, yığınlar yerine sınırlı bir okur-yazar topluluğuna geleneksel türler 

yerine doğrudan batılı örneklerle ulaşmaya çalıştığı (Akyüz, t.y.:68) yoldur. Bu 

anlamda; Ahmet Midhat popüler romanın, Namık Kemal ise edebî (sanatkârane) 

romanın öncüsü olur (Çetin, 2002b: 21). 

Roman türünün gelişimini üç merhalede ele alan ve bunları; “a) romanın 

tarih-öncesi, b) romanın ön-tarihi, c) kemal çağı, yani asıl roman” olarak belirleyen 

Meriç (1998: 128) aynı tasnifi Türk romanının gelişimi için de uygular:  

“Tanzimat‟a kadar romanın tarih-öncesi. Tanzimat‟tan Halit Ziya‟ya kadar 

ön-tarih. Sonra, kök salan, gelişen, olgunlaşan Türk romanı.” (Meriç, 1998: 287) 

 Meriç (1998: 287)’in de işaret ettiği üzere; Tanzimat’tan önce ve 

Tanzimat’tan Halit Ziya’ya kadar olan süreçte yeni bir tür olarak tarihsel bir 

yapılanma geçirmekte olan Türk romanı, Halit Ziya Uşaklıgil –ya da Servet-i Fünûn 

dönemi- ile birlikte sosyal meselelerden sıyrılarak “sanat eseri” hüviyeti kazanır. Bu 

açıdan, “Servet-i Fünûn dönemi Türk romanı, modern mânâda ilk romanlarımızın 

ortaya konduğu edebiyat devresidir.” (Şahin, 2000: 51) 

Siyasî olarak II. Abdülhamit istibdadının edebiyata aksi görünümündeki 

Servet-i Fünûn edebiyatı, daha içe dönük bir karaktere sahiptir. İçinde yaşadıkları 

sosyal ve siyasî şartların da etkisiyle kendi iç dünyalarına kapanan bu dönem 

sanatkârları, “birey” e yönelirler ve bireyin trajedisini konu edinirler. Bu nedenle, 

Servet-i Fünûn dönemi romancılarının, yığınları eğitmek ve bu sayede “sosyal fayda” 

prensibine hizmet etmek gibi bir gayeleri yoktur. Akyüz (t.y.,: 112)’ün de ifade ettiği 

gibi, “Servet-i Fünûn romanında sosyal dâvalar hemen hemen hiç yoktur.” 

Bununla birlikte romanın, Tanzimat yıllarında yüklendiği eğiticilik 

fonksiyonu, II. Abdülhamit istibdadı süresince yerini estetik endişelere terk etse de 

II. Meşrutiyet’le birlikte roman, tekrar eski öğretici vasfını kazanır; çünkü istibdadı 
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bitiren II. Meşrutiyet, yalnızca siyasî düzlemde değil edebî sahada da etkisi ve 

sonuçları uzun yıllara yayılacak bir sürecin başlangıcıdır.  

Esas itibariyle; II. Meşrutiyet, ileride kurulacak Türkiye Cumhuriyeti’nin 

temellerinin de atıldığı bir dönemeçtir. Bu açıdan, Cumhuriyet’in ilanı ile 

sonuçlanacak tarihî olayların temelleri, 1908 hareketi ile atılmış; edebiyatın sosyal-

siyasî vasfı yine bu süreçte perçinlenmiş, dahası Türk edebiyatının millî bir çizgiye 

kavuşması, bu hareket dahilinde mümkün olmuştur.  

II. Abdülhamit idaresine son veren 1908 hareketi, Tanzimat’tan beri çöküş 

psikolojisi içinde olan Türk aydınını, yeni bir sürecin eşiğine getirir. Buna göre, 

çözülmesi gereken ilk mesele, farklı etnik unsurlardan müteşekkil topluma hangi 

ideolojinin yön vereceğini tayin etmektir. Dolayısıyla bu dönemin en belirgin 

özelliği, Türk aydınlarının bu yeni dönemde ülkenin siyasî, fikrî ve edebî rotasını 

belirlemek üzere farklı şekillerde düşünce üretmiş olmalarıdır (Çetişli, 2007: 125).  

Bu bağlamda; Osmanlı aydınlarının etrafında toplandığı ilk düşünce, 

Osmanlıcılık’tır. Bundan kasıt, Osmanlıcılık fikri etrafında imparatorluğun 

bütünlüğünü sağlamaktır; çünkü Fransız İhtilali ve sonrasında ortaya çıkan 

milliyetçilik hareketleri, imparatorluk halkını doğrudan doğruya etkilemiş, bunun 

üzerine yöneticiler, farklı din ve milletten olan halkı bir arada tutabilmenin tek 

çaresinin, onları Osmanlı üst kimliğinde toplamak olduğu kanaatine varmışlardır. 

Nitekim Tanzimat ve Islahat fermanları da Osmanlıcılık düşüncesinin ürünü reform 

hareketleridir. Söz konusu fermanda Reşid Paşa’nın, “…okuduğu bildiri ile, Türk 

devletinin “insan haklarının korunması” ilkesini benimsediğini bütün dünyaya 

duyurması…” eşiğine varılan büyük değişimin habercisidir. “Bu bizim için büyük bir 

aşamaydı; böylece ilk adım atılmıştı.” (Parlatır vd., 2006: 10)  

Tanzimat Fermanı’yla birlikte kaynağını Osmanlıcılık ideolojisinden alan, 

merkeze “insan”ı koyan, dünyevî bir anlayış, kökleri Cumhuriyet’e uzanacak bir 

değişime de zemin hazırlamıştır. Bu açıdan Tanzimat, Türkiye tarihinde devrim 

değil, devrim hazırlayıcı sonuçlar doğuran bir harekettir (Ortaylı, 2009: 297). Ancak 

Tanzimat’ın hakim Osmanlıcı eğilimi, II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet yıllarında 

ağırlık kazanmaya başlayan İslâmcılık, Türkçülük, Batıcılık ideolojileri karşısında 

geri planda kalmıştır. 
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Bizzat II. Abdülhamit tarafından desteklenen İslâmcılık, Osmanlı aydınını 

çöküşten kurtaracak ikinci birleştirici ideoloji olarak düşünülmüştür. Bütünüyle 

bakıldığında esas tebaanın Müslüman olması, Osmanlı yönetim felsefesinin İslâm 

hukukuna dayanması, padişahın Halife sıfatıyla tüm Müslümanları temsil etmesi gibi 

sebeplerle taraftar toplayan İslâmcılık, bir süre devlet politikası haline gelse de bir 

yandan süregelen Batılılaşma hareketleri diğer yandan Balkan Savaşları nedeniyle 

canlanan milliyetçi kıpırdanmalar sonucu etkili bir ideoloji olmaktan çıkmıştır.  

Osmanlıcılık ve İslâmcılık’ın peşi sıra gelen Türkçülük akımı ise siyasî ve 

edebî düzlemde Cumhuriyet’in hazırlayıcısı olmuştur. II. Meşrutiyet sonrasında artan 

milliyetçi hareketlenmeler sonucu gelişen bir akım olarak Türk milliyetçiliği, 

esasında, Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi Tanzimat aydınlarının halkçı 

söylemlerinde ilk ifadesini bulmuş, onların açtıkları yolda Ziya Gökalp, Ömer 

Seyfettin, Ali Canip Yöntem bu akıma ideolojik bir hüviyet kazandırmıştır. Bu 

ideoloji etrafında gelişen millî karakterdeki edebiyat, Cumhuriyet’in ilk çeyreğindeki 

edebiyata da temel teşkil etmiştir. 

II. Meşrutiyet’in hakim temayülü olarak Türkçülük, bu fikrin yayılmasını 

sağlamak için kurulan Türk Derneği, Türk Ocağı, Türk Yurdu ve Türk Birliği 

Derneği gibi derneklerin çatısı altında sistemli bir hareket haline dönüşmüş; 

bunlardan Türk Ocağı, Genç Kalemler’i de bünyesine katarak İttihat ve Terakki’yle 

aynı çizgide buluşmuştur. 

Ali Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’in 1911 yılında Selanik’te 

çıkardıkları Genç Kalemler
2
 dergisi, milliyetçilik cereyanının yayılmasında ve bu 

cereyanın ilkeleri dahilinde millî bir edebiyat husûle gelmesinde büyük bir paya 

sahiptir. Özellikle Ömer Seyfettin’in söz konusu dergide yayımlanan “Yeni Lisan” 

başlıklı makalesi, doğmakta olan millî bir edebiyatın, âdeta manifestosu 

niteliğindedir. Etkisi uzun yıllar sürecek yeni bir edebiyatı müjdeleyen makalesinde 

Ömer Seyfettin, millî bir dil ile millî bir edebiyat kavramlarını ortaya atmış ve 

bunların nasıl uygulanacağı üzerinde durmuştur.  

                                                 
2
 Derginin yeni harflere aktarılmış olarak bütün yazılarının topluca yayımı için bkz. İsmail Parlatır-

Nurullah Çetin, Genç Kalemler Dergisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1999. 

Ayrıca dergiyi ve dergide yayımlanan Yeni Lisan adlı makaleyi Türkçenin sadeleşmesi çalışmaları 

açısından inceleyen bir çalışma için bkz. Yusuf Ziya Öksüz, Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç 

Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1995. 
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Diğer taraftan Ziya Gökalp de Türkçülük’ü sistematize etmeye yönelik 

çalışmalarıyla harekete fikir babalığı yapmıştır. Ömer Seyfettin’in Yeni Lisan adlı 

makalesine ek olarak Ziya Gökalp de “Turan” başlıklı şiiriyle bu yoldaki amaçlarını 

ortaya koyar. Bunun yanı sıra Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak, Türkçülüğün 

Esasları adlı eserleri de Gökalp’i hareketin lideri konumuna getirir. 

Gerçekte Akyüz (t.y.:164-165)’ün de işaret ettiği üzere; Osmanlıcılık ve 

İslâmcılık ideolojileri önce siyaset alanında görülüp edebiyata oradan geçtikleri 

halde, Milliyetçilik ideolojisi, tersine olarak, önce edebiyat ve fikir adamları 

tarafından ortaya atılmış ve siyaset alanına oradan geçmiştir. Özellikle Tanzimat 

yıllarında Ahmet Vefik Paşa’nın çalışmaları dikkate şâyândır.  

Ahmet Vefik Paşa, Ebulgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Türkî’sini Türkçeye 

tercüme edip (1864) Türkçenin kökenine yönelerek dil ve tarih alanında önemli 

çalışmalar başlatmıştır. Bu yolda, Lehçe-i Osmanî (1876) adlı sözlük ve bu sözlüğün 

önsözü de bahsi geçen çalışmalar arasında zikredilebilir. Yine 1896 sonrasında 

Türklük’e dair çalışmalar; Necib Âsım, Şemseddin Sami, Bursalı Tahir, Akçuraoğlu 

Yusuf’un bu yöndeki eserleriyle devam eder. Bu açıdan, denilebilir ki Türkçülük, 

önce kültürel sonra siyasî bir cereyan halini alarak sistemli hale gelmiş bir akımdır. 

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sürece bütün olarak bakıldığında, II. 

Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kadar uzanan periyotta, Tanzimat romanına benzer 

tarzda sosyal içerikli romanlar kaleme alındığı görülür. Balkan Savaşları, 

Trablusgarp Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gibi imparatorluğun 

kaderini tayin eden önemli savaşları içinde barındıran bu dönemde, ağırlıklı olarak, 

hürriyet, idealizm, çağdaşlaşma, feminizm, alafrangalık (Gündüz, 1997: 26) temaları 

üzerinde durulur. Bu temalar; Türkçülük, Osmanlıcılık, Batılılaşma, feminizm gibi 

fikir akımlarıyla beslenerek Meşrutiyet dönemi romanının belkemiğini oluştururlar.  

1908’den 1923’e uzanan devrede, sosyal ve siyasî temalarla zenginleşen, 

taklit evresini tamamlayarak “millî” olmaya yönelen Türk romanı, Cumhuriyet 

dönemi edebiyatını şekillendirecek zemini hazırlamış ve esas kişiliklerini 

Cumhuriyet dönemi içerisinde bulacak üç büyük romancı (Halide Edip, Yakup 

Kadri, Reşat Nuri) yetiştirmiştir.  

Bu anlamda, Türkçülük akımı etrafında gelişen Millî Edebiyat, 

Meşrutiyet’ten sonra benimsenen İstanbul Türkçesi’yle, yerli konu ve tiplerinin 
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işlenmesini esas alan; ancak bu yolda sadece didaktik ve hamasî bir seviyede 

kalmayıp estetik değerlerin de ihmal edilmemesini benimseyen bir edebiyat 

anlayışıdır (Okay, 1998: 2894).  

Bu yönüyle Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde benimsenecek edebiyat ve roman 

anlayışının da temelini oluşturur. Zira bu dönemde başlayan dilde ve edebiyatta 

yerlileşme akımı, mahallileşmeyi de beraberinde getirir. Mahallileşme ise başlı 

başına bir tema olarak Anadolu’yu Türk romanına sokar. 

Bu dönemde, yenilgiyle sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı’nın peşi sıra gelen 

Mütareke şartlarının olumsuz etkisiyle dikkatler, Anadolu coğrafyasında toplanmış; 

işgal kuvvetleriyle el ele eğlenen İstanbul, tavizkâr tavırlarıyla tepki çeken Osmanlı 

idaresiyle özdeş hale gelmiştir. 

İzmir’in Yunanlılarca işgali ve Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkarak millî bir 

mücadeleyi fiilen başlatmasını müteakip Anadolu toprakları, Misak-ı Millî olarak 

çizilmiş ve Türk milleti büyük, kanlı bir mücadeleden zaferle çıkmıştır. Bu askerî 

zaferi, siyasî ve sosyal alandaki değişim ve dönüşümler izlemiş, eskisinden 

tamamıyla farklı yeni bir Türk devleti zuhur etmiştir. Zorlu bir sürecin ardından 

kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kaynağını milletin iradesinden alan, laik karakterde bir 

ulus devlet olarak teşekkül eder. 

Böylece Tanzimat’tan beri yapılan yenilik hareketleri, II. Meşrutiyet 

yıllarında filizlenen Türkçülük akımı etrafında esas yönünü tayin etmiş ve millî 

karakterdeki Cumhuriyet’le birlikte nihai noktaya ulaşmıştır.  

Ardında uzun bir tarihsel birikim taşıyan bu süreç, başta da belirtildiği gibi, 

Cumhuriyet Dönemi Türk romanına çeşitli şekillerde yansır: Geçmişin muhasebesi, 

yeni rejimin yüceltilmesi, inkılâpların geniş halk yığınlarına anlatılması, 

Cumhuriyet’in ilanını milat sayarak millî karakterde bir roman vücûda getirmek ve 

bu bağlamda memleket meselelerine yönelmek bu dönem romancılarının esas 

meselesi olur.  

Bu açıdan, Cumhuriyet romanı, Millî Edebiyat akımını temel edinmiş fakat 

toplumsal yaşayışımızda ve düşünüşümüzde Atatürk Türkiyesinin yarattığı büyük 

değişiklik içinde yeni temalar, yeni sorunlar, yeni anlatım ve en önemlisi de yeni 

bakış açısı ile özel bir kişilik kazanmıştır (Ertop, 1964: 592).  
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Bu bağlamda; Cumhuriyet’in ilk çeyreğini oluşturan Atatürk Dönemi (1923-

1938) Türk romanında iki başat eğilimin ağırlık kazandığı görülür. İlki, Millî 

Edebiyat’tan gelen “millî”lik vasfının devam ettirilmesi; ikincisi ise yol göstericilik 

ve eğiticilik işlevinin Tanzimat ve Meşrutiyet yıllarından devralındığı sosyal ve 

siyasî karakterdeki roman anlayışıdır. 

Genel olarak, Cumhuriyet Dönemi Türk romanı, özelde ise Atatürk Dönemi 

(1923-1938) Türk romanı, Millî Edebiyat’ta filizlenen yönelimlerin bir devamı 

mahiyetindedir. Bu, millî bir hassasiyetle memleket gerçekliklerine yönelmek ve 

duru bir Türkçeyle göze çarpan aksaklıkları dile getirmek olarak tezahür eder. 

Hususiyetle Millî Edebiyat romanı dışa açılmış, başka insanların da var olduğu 

şuuruyla hareket eden, içinde yaşadığı toplumun siyasî, fikrî, ekonomik meselelerine, 

sıkıntılarına yabancı kalmayan insanların hikâyesini anlatır (Okay, 1998: 2895).  

Dönemi, Millî Edebiyat’tan ayıran ve ona kendine özgü bir nitelik kazandıran 

etmen ise yıkılan imparatorluğun yerine ondan tamamıyla farklı yeni bir devletin 

kurulmuş olmasıdır. Ertop (1964: 592)’un da belirttiği gibi; Kurtuluş Savaşı ve onun 

bereketli sonucu olan Cumhuriyet, Yeni Türkiye için yalnız bir siyasal değişim 

olmakla kalmamış hazırladığı devrimlerle yeni insan tipinin, yeni bir yurtseverlik 

anlayışının ve yeni düşüncenin de hazırlayıcısı olmuştur. 

Buradan hareketle, denilebilir ki Millî Edebiyat yıllarının hakim temayülleri, 

Atatürk Dönemi’nde Cumhuriyet felsefesiyle birleşerek bu dönem Türk romanına 

akseder. Zira bir önceki dönemden devralınan millileşme çizgisi, bir adım daha ileri 

götürülerek Anadolu mefhumu etrafında topyekûn bir Türk aydınlanmasına dönüşür.  

Daha önce de belirtildiği üzere; Tanzimat yıllarında Batı edebiyatından giren 

bir tür olarak roman, devrin siyasî ortamı içinde şekillenmiş, o yıllarda hakim olan 

sosyal-siyasî hüviyetteki edebiyat geleneği içinde öğretici olmak vasfıyla yerini 

almıştır. Türk tarihindeki gelişmelere paralel olarak söz konusu öğreticilik işlevini 

devam ettiren roman, Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde de hakim vasfını korumuştur. 

Atatürk Dönemi Türk romanı olarak adlandırılabilecek bu vadideki eserler, 

devre hakim olan yeniden inşa sürecinin sözcülüğünü üstlenmiş, sosyal karakterde 

ürünlerdir. Doğaldır ki Atatürk Dönemi’nin siyasî olarak tüm yönleri, dönem 

romanlarında yansımasını bulur. Genel olarak bu dönem edebiyatında görülen ortak 

eğilimler, romanda da geniş boyutlu olarak ele alınmıştır.  
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Bir başka deyişle; Atatürk Dönemi Türk romanı, devraldığı millî çizgiyi 

devam ettirirken yeni rejimin sözcülüğünü de üstlenir. İmparatorluğun ardından 

kurulan yeni Türk Devleti’nin sosyal ve siyasî hayata getirdiği düzenleme ve 

yeniliklerin desteklenmesi ve halka anlatılması bu dönem romancılarının eserlerine 

değişik şekillerde konu olur. Bunlar arasından öne çıkanı, Anadolu’yu merkeze 

koyan yaklaşımdır.  

 

b. Atatürk Dönemi (1923-1938) Öncesinde Türk Romanında Anadolu 

Yeni Türkiye’nin Anadolu toprakları üzerinde kurulması, Mütareke 

yıllarından tevarüs eden Anadolu hassasiyetini pekiştirmiş, bizzat Atatürk’ün de 

işaret edişiyle romanlarda Anadolu’yu merkeze alan bir yönelim doğmuştur.  

Esas itibariyle Anadolu, Mütareke yıllarından itibaren Türk aydını için salt 

bir coğrafya olmanın ötesinde farklı bir anlam ifade etmeye başlar. O yılların tarihî 

gerçekliği içinde İstanbul’dan Anadolu’ya geçerek Millî Mücadeleye destek veren 

Türk aydını, memleketinin gerçeklikleriyle de karşılaşır. Bu açıdan, Millî Mücadele, 

ölüm-kalım savaşı olmasının dışında Türk aydınını kendi öz yurduyla kaynaştıran bir 

tarihsel olgudur. 

Nitekim Atatürk Dönemi, Kaplan (vd.,1981: XXII)’ın da işaret ettiği gibi, 

Millî Mücadeleden gelen “destanî ruh” un devam ettiği bir süreçtir ve bu ruhun tarihî 

veya aktüel tecellileri şiir, piyes, roman, hikâye gibi türlerde kendisini gösterir. 

Anadolu konusu da bu destanî ruhla birleşerek dönem romanının esas karakteristiğini 

şekillendirir. Millî Mücadeleden sonra Anadolu toprakları üzerinde kurulan yeni 

Türk devleti, öncelikle, Osmanlı’nın asırlarca ihmal ettiği Anadolu’yu kalkındırmayı 

hedefler. Bu açıdan, dönem romancıları da başta “Halkçılık” olmak üzere 

Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda Anadolu’yu tüm sorunlarıyla romana konu 

ederler. 

Bununla birlikte, Türk romanının İstanbul sınırlarından dışarı açılması 

yönündeki ilk denemeler, Tanzimat yıllarında kaleme alınmıştır. Gerçekte ilk Türk 

romanlarında vak’a, çoğunlukla, İstanbul’da geçer ve Millî Edebiyat dönemine 

gelinceye kadar, hangi konu ele alınmış olursa olsun, vak’aların geçtiği yerler 

genellikle İstanbul’dur (Kaplan, 1997: 5). 

Tanzimat yıllarında tabiata yönelme şeklinde kendisini gösteren kır hayatı 

veya köy yaşamana özenme, romana da aynen yansır. Bu konuda, edebiyat 
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araştırmacılarının üzerinde birleştikleri ilk örnek, Nâbizâde Nâzım’ın Karabibik 

(1890) adlı eseridir. Ancak bu konuda yayımlanan iki yazı
3
 ile son yıllarda yapılan 

bazı araştırmalar, Karabibik’ten önce de kıra ya da köye yönelmenin bazı roman ve 

hikâyelerde yer aldığını ortaya koymaktadır. Buna göre; Ahmet Midhat’ın Bir 

Gerçek Hikâye (1876) ile Bahtiyarlık (1885) adlı eserleri, Karabibik’ten önce köy 

yaşamına değinen anlatılar olarak sayılmalıdır.  

Bahsi geçen eserlerden Bir Gerçek Hikâye’de Akdeniz’in küçük bir 

adasındaki bir Hristiyan köyünde yaşayan Ali adlı Türk bir delikanlıyla bir Rum 

kızının aşkı anlatılmaktadır. Burada köy hayatı, çok boyutlu olarak esere konu 

edilmez. Kaplan (1997: 13)’ın da vurguladığı üzere; söz konusu hikâyede köyün 

meseleleri pek fazla yer tutmaz ve eserin köy bağlamındaki önemi, olayların köyde 

geçmesinde ve kişilerin köylü oluşundadır. 

Bahtiyarlık’ta ise Galatasaray Sultanisi’nde okuyan biri şehirli (Şinasi) diğeri 

köylü (Senâi) iki arkadaştan Senâi’nin okulu bitirdikten sonra İstanbul’da kalarak 

yavaş yavaş yitip gitmesi; Şinasi’nin ise köyde yaşamayı seçerek orada kurduğu bir 

çiftlikte mutlu bir yaşam sürmesi anlatılır.  

Köye ve köy yaşamına değinmesi açısından bu esere dikkati çeken Okay 

(1990: 111), romanda Türk köyüne, Anadolu’ya ilk açılışın romantik bir yoldan da 

olsa Ahmed Midhat Efendi’nin Bahtiyarlık romanıyla başlamış olduğunu belirtir ve 

ekler: 

“Edebiyatta realist hareketin romantizmden geçerek hedefine ulaştığını 

düşünecek olursak, Ahmed Midhat Efendi‟nin, birçok hususta olduğu gibi, bu 

mevzudaki öncülüğü de belirecektir. Nitekim Bahtiyarlık‟tan beş sene sonra köy 

romanının realist meyvası, Nâbizâde Nâzım‟ın Karabibik hikâyesiyle yeşermeye 

başlayacaktır.” (Okay, 1990: 111) 

                                                 
3
 Cahit Kavcar, “Türk Roman ve Hikâyesinde Köye İlk Açılma” başlıklı yazısında Ahmet Mithat’ın 

Bir Gerçek Hikâye (1876) ve Bahtiyarlık (1885) adlı hikâyelerinin Karabibik’ten önce zikredilmesi 

gerektiğini belirtirken; Orhan Okay, “Türk Romanına Köy Mevzuunun Girişinde Unutulan Bir İsim: 

Ahmed Midhat Efendi” adlı yazısında Bir Gerçek Hikâye’den bahsetmeyip ilk örnek olarak doğrudan 

doğruya Bahtiyarlık’ı esas almıştır. 
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Öncü sayılabilecek bu ilk örneklerden sonra Anadolu köyüne realist açıdan 

yaklaşan, köyü sorunlarıyla ve insanlarıyla bir bütün olarak yansıtan, kendisinden 

sonra yazılacak köy temalı eserlere zemin hazırlayan Karabibik gelir
4
.  

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Beymelek köyünde geçen eserde Karabibik 

adlı bir köylünün bir çift öküz sahibi olabilmek için sarfettiği çabalar üzerinde 

durulur. Basit bir vak’ası olan hikâyede, Karabibik’ten hareketle köydeki fakirlik, 

hastalık, eğitim, azınlıklar ile Müslüman tebaa arasındaki ekonomik dengesizlik, 

tefecilik gibi köye ait sorunlar mevzubahis edilir. Bu sorunlar, Cumhuriyet’in ilk 

çeyreğinde yazılacak Anadolu temalı romanlar ile daha sonra yaygınlaşacak köy 

romanlarında üzerinde sıklıkla durulan motiflere dönüşecektir. 

Asıl konusu köy olmamakla birlikte Karabibik’le aynı tarihte yayımlanan 

Turfanda mı Yoksa Turfa mı? (1890) adlı romanda da Mizancı Mehmet Murat, 

kahramanı Mansur’u Manisa’nın Veliler köyündeki Veliler çiftliğine gönderir. 

Ancak bu romanda köye ve köylüye, dönemin Osmanlıcılık ve İslâmcılık ideolojileri 

çerçevesinde yer verilmiştir; bu yüzden roman, başlı başına bir köy romanı değildir. 

Karabibik’ten sonra Cumhuriyet’e kadar olan süreçte köy ve genel olarak 

Anadolu; Ebubekir Hâzım Tepeyran’ın Küçük Paşa (1910), Refik Halit Karay’ın 

Memleket Hikâyeleri (1919) ve Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu (1922) adlı 

eserlerinde konu edilmiştir. 

Bununla birlikte, Fatih Andı, Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e uzanan süreç 

içerisinde Mehmed Celâl adlı romancının da köy mevzulu dört romanı ile bahsedilen 

isimler arasında sayılması gerektiği üzerinde durur. Buna göre; yazarın Cemile, 

Elvâh-ı Sevda, Küçük Gelin ve İsyan adlı romanlarında köy hayatından bahsettiği 

görülür
5
. 

Ebubekir Hâzım’ın Küçük Paşa’sında ise Salih adındaki bir köylü çocuğuyla 

annesinin İstanbul’da ve köydeki yaşayışları üzerinde durulur. Yazar, romanın ön 

sözünde, Anadolu’daki faciaların hepsini değilse de öncelikle söylenmesi gerekenleri 

söylemek için yazdığını belirtir. Bu yüzden, Küçük Paşa’da daha çok köyün ve 

köylünün o dönem Anadolu köylerinin hepsinde görülebilecek ortak meseleleri ele 

                                                 
4
 Prof. Dr. Zeynep Kerman, bu eserlerin arasına Karabibik’ten bir yıl önce yayımlanan Sergüzeşt’i de 

eklemek gerektiğini belirtir. Bkz. “Sami Paşazade Sezai’de Köy ve Köylü”, Yeni Türk Edebiyatı 

İncelemeleri, Akçağ Yayınları, Ankara 1998, s.61-66. 
5
 Köy teması çerçevesinde ilgili romanların tahlili için bkz. M. Fatih Andı, “Türk Romanında Köye 

Açılma ve Mehmed Celâl’in Romanları”, İlmî Araştırmalar, 1996 / 2, s.29-38. 
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alınır (Kaplan, 1997: 39): Eğitim, yol, sağlık, devletin ilgisizliği, cepheye asker 

gönderme bu meselelerin en başta gelenleridir. Söz konusu meselelere yaklaşımı ve 

gerçekçiliği açısından Küçük Paşa, kendisinden önce yazılmış örneklere göre daha 

başarılıdır. 

Refik Halit’in Memleket Hikâyeleri’nde kasaba ve köyde geçen on sekiz 

hikâye yer alır. Bunlar içinden dördü (Koca Öküz, Boz Eşek, Cer Hocası ve Yılda 

Bir) köyde geçerken diğerleri kasaba hayatını anlatır. Bu açıdan, Memleket 

Hikâyeleri’nde bütünüyle köyün ve köylünün sorunlarının ele alındığı söylenemez. 

Bu eserleri takip eden Çalıkuşu ise Anadolu’yu konu edinmesi açısından 

Türk roman tarihinde ayrı bir önemi haiz bir romandır; ancak Çalıkuşu, münhasıran 

Anadolu romanı ya da köy romanı değildir. Parlatır (1973: 125)’ın da işaret ettiği 

üzere; Memleket Hikâyeleri ile Çalıkuşu, özü verebilme açısından ve konuların 

işlenişi yönünden diğer yapıtlarla uyuşmaz.  

Romanda Anadolu, Feride’nin öğretmenlik yaptığı Zeyniler Köyü 

dolayımında ele alınır. Ancak romanın esas önemi, salt içeriğiyle değil yayımlandığı 

tarih (1922) ve sunduğu örnek öğretmen tipinden ileri gelir
6
. 

Atatürk Dönemi (1923-1938)’ne gelinceye kadar verilen tüm bu örnekler, bir 

arada incelendiğinde bu roman ve hikâyelerde, ileride yazılacak Anadolu temalı 

romanlara zemin teşkil edecek birtakım motiflerin çerçevesinin çizildiği görülür. 

Eğitimsizlik, geri kalmışlık, yol sorunu, devletin köye ilgisizliği, azınlıklarla 

Müslüman tebaa arasındaki yaşam kalitesi farklılığı, ağa baskısı ve sömürüsü… vb. 

motifler, öncelikle, Atatürk Dönemi (1923-1938) Türk romanında, daha sonra da köy 

romanı akımı içerisinde ele alınıp işlenecek konulardır. 

Bu bağlamda, söz konusu eserlerin, köyü, köylüyü yansıtmada bir ilk adım 

teşkil ettiğini, aynı şekilde, uzun yıllar İstanbul’a sıkışıp kalmış Türk romanını, 

İstanbul dışındaki gerçeklikleri de yansıtacak olgunluğa eriştirmede örneklik ettiğini 

söylemek mümkündür.  

“(…) 1876-1923 yılları arasındaki köy romanı ve hikâyesiyle ilgili eserler, 

teknik ve muhteva bakımından gittikçe daha ileri bir noktaya ulaşmakla birlikte, köy 

konusunu çeşitli meseleleri ve insan-çevre ilişkileri yönünden derinlemesine 

kavramaktan uzaktırlar. Fakat bunlar kendilerinden sonra daha canlı olarak 

                                                 
6
 Romanın Anadolu bağlamında çeşitli açılardan tahlili, çalışmanın ilgili bölümlerinde yapılmış ve 

Atatürk Dönemi (1923-1938) roman anlayışı içindeki yerine yerleştirilmiştir. 
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gelişecek olan köy romanı ve hikâyeciliğine ortam hazırlamışlar, köprü görevi 

görmüşlerdir.” (Kaplan, 1997: 64) 

Atatürk Dönemi (1923-1938) Türk romanına gelindiğinde, yeni rejimin özüne 

uygun şekilde Anadolu temasının ağırlık kazandığı görülür. Anadolu’ya yönelme, II. 

Meşrutiyet’te Ziya Gökalp’in Halka Doğru tezi ile başlayıp Millî Edebiyat’ta 

işlenmeye başlamış olmakla birlikte başlı başına bir sorunsal olarak ele alınması 

Cumhuriyet’in ilk çeyreğindedir.  

 Bu dönemde, Millî Mücadele sıralarında Misak-ı Millî olarak sınırlandırılmış 

Anadolu topraklarıyla savaşa tüm gücüyle destek veren Anadolu halkı merkeze 

alınarak Anadolu hassasiyeti önem kazanır. Esas itibariyle, siyaseten redd-i miras 

üzerine kurulan laik bir ulus-devlet niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti, tüm yurdu 

kuşatıcı inkılâplarla yeni bir yaşam tarzının da belirleyicisi olmuş, bu yolda, 

topyekûn bir kalkınma seferberliği başlatılmıştır.  

Bu kalkınmanın merkezi, Anadolu’dur; çünkü İstanbul, İtilaf askerleriyle 

eğlenirken Anadolu’da bir ölüm-kalım savaşı yaşanmış ve yeni devlet, bir Anadolu 

şehri olan Ankara’da kurulmuştur. Dolayısıyla İstanbul, eskidir ve payitahtı 

sembolize etmektedir. Ankara ise yeni devletin kalbi, ülkeyi yeni baştan inşa edecek 

yeniliklerin çıkış noktasıdır. 

Atatürk Dönemi’nde inkılâpların ve yeni rejimin halka benimsetilip 

sevdirilmesi, Ankara’dan başlatılan yenilik hareketlerinin tabana yayılması, 

yöneticileri romancılarla işbirliğine itmiş ve Cumhuriyet felsefesi doğrultusunda 

romanlar kaleme alınmıştır. Bu yönüyle, Atatürk Dönemi Türk romanı, tezli roman 

hüviyetini haizdir.  

İleri sürülen tez doğrultusunda eskiyi ötekileştirip yeni rejimi öven 

romanlarla toplumun hafızası yeniden şekillendirilmek istenmiş ve bu yolda roman, 

önemli bir araç vazifesi görmüştür. Anadolu konusunun ele alınması da bu bağlamda 

gerçekleşmiştir. Kaynağını Cumhuriyet prensiplerinden alan Anadolu’ya yöneliş 

sonucu toplumun büyük bir yüzdesini oluşturan köy halkının yaşayışları, inançları, 

gelenek ve görenekleri, dünya görüşleri, karşılıklı sevgi ve saygıları, birbirleriyle 

çekişmeleri, bu dönem romanlarında tüm çıplaklığıyle ortaya konulmak istenmiştir 

(Parlatır, 1973: 125). 
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Bu bağlamda; dönem romanlarında Anadolu; Osmanlı’nın asırlarca ihmal 

ettiği, yolsuz, okulsuz bıraktığı, geri kalmış bir mekân olarak tüm sorunlarıyla 

işlenirken bayındır kılınması gereken bir yer olarak işaret edilmiş ve her iki yönetim 

arasındaki zihniyet farkını ortaya koymak için Osmanlı-Cumhuriyet karşılaştırmasına 

başvurulmuştur. Eskiyi temsil eden Osmanlı’nın Anadolu’su, yokluklar içinde, 

çoğunlukla, bir sürgün mekânıyken Cumhuriyet’in Anadolu’su idealist öğretmenler, 

doktorlar sayesinde her türlü geriliği aşmış, Cumhuriyet rejimiyle bütünleşmiş 

köylülerden mürekkep, mamur bir yerdir.  

Bu türden bir karşılaştırma, yeni rejimin umdelerini de belirgin kılarak halka 

yaymakta ve yönetimin istediği eskiden kopuşu hızlandırmaktadır. Bu nedenle, 

dönem romancıları gerek bireysel gerek sosyal temalı romanlarında Anadolu’yu öne 

çıkarırken yeni rejimin savunuculuğunu da üstlenmiş olmaktadırlar. 

Millî Edebiyat’ta olduğu gibi Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde de kurucu 

vazifesi gören Halide Edip, Yakup Kadri ve Reşat Nuri, Anadolu bağlamında 

üstlendikleri misyonu romanlarında işlerler.  

Anadolu’nun başta eğitim olmak üzere sağlık, yol, geri kalmışlık, taassup gibi 

başat sorunları bu üç romancının romanlarında geniş boyutlu olarak ele alınır. Her üç 

romancının eserlerine bakılarak hem o günlerin siyasî-sosyal şartlarını hem de o 

şartlar üzerinden Anadolu’nun yapılanmasını takip etmek mümkündür.  

Diğer yandan Sabahattin Ali, Reşat Enis, Sadri Ertem sosyal-gerçekçi bir 

perspektiften Anadolu’ya eğilirler. Onlara göre Anadolu’nun en büyük sorunu, ağa 

baskısı ve sömürüsüdür. Bu nedenle söz konusu yazarlar, eski-yeni (Osmanlı-

Cumhuriyet) karşılaştırması yerine ezen-ezilen karşıtlığı üzerine kurarlar 

romanlarını. Onlarla aynı çizgide olmamakla birlikte Selahattin Enis, Zaniyeler’de; 

Mahmut Yesari, Çulluk’ta; Refik Ahmet, Çıplaklar ve Açlık’ta; Hilmi Ziya, Yarım 

Adam’da daha naturalist ve realist bir çizgi izler. 

Bunların yanı sıra Aka Gündüz, Burhan Cahit, Esat Mahmut, Mahmut Yesari, 

Ercüment Ekrem, Etem İzzet, popüler tarzdaki romanlarında bireysel ve sosyal 

bağlamlarda Anadolu temasına yer verirler. Söz konusu yazarların romanlarında 

bireysel acılarının sevkiyle Anadolu’ya yönelen kişiler olduğu gibi millî bir 

duyarlılıkla Anadolu’ya geçen kahramanlar da vardır.  
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Dönemin kadın romancıları; Şükûfe Nihal, Halide Nusret, Mükerrem Kâmil, 

Müfide Ferit, Nur Tahsin, Fakihe Odman, Cahit Uçuk da bireysel ve sosyal planda 

Anadolu konusunu işleyen yazarlardır.  

Faruk Nafiz, Nahit Sırrı, Peyami Safa, Falih Rıfkı, Abidin Daver, Niyazi 

Durusoy, Memduh Şevket, Güney Halim, Hayrettin Ziya, Âli Osman Kırksekizoğlu, 

Yaşar Nabi, Sıtkı Şükrü Pamirtan, Behçet Perim, Suat Salih, Kâmil Yazgıç, 

romanlarında çeşitli boyutlarıyla Anadolu’yu ele alan yazarlardır. 

Bahsi geçen yazarların bireysel ve sosyal-siyasî temalar üzerinden 

Anadolu’ya değindikleri romanlardan hareketle denilebilir ki; Atatürk Dönemi 

(1923-1938) romanı, Anadolu bağlamında, Türk romanının sonraki yıllarda 

izleyeceği, edebî gelenek haline getireceği, bir fikir olarak işleyeceği konuların genel 

bir çerçevesini çizer. Bu romanlarda Anadolu, gerek bireysel gerek toplumsal 

amaçlar için bir hareket merkezidir. Aynı zamanda, bahsi geçen romanlar, Anadolu 

üzerinden yeni rejimin gereklerini anlatmak misyonuna da hizmet ederler. 

 

 



 1 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

I. ROMANLARIN TEMATİK İNCELENMESİ 

  A. Bireysel ve Psikolojik Temalar 

          1. Aşk Temi 

Atatürk Dönemi romanlarında, daha çok, sosyal temalara ağırlık verilmekle 

birlikte, bireysel ve psikolojik bir tema olarak “aşk” temi de önemli bir yer tutar. 

Bilindiği üzere, sosyal ve psikolojik bir varlık olan insanın önemli ihtiyaçlarından 

biri de aşktır. Somuncu (2009: 81)‟nun da tanımladığı üzere; aşk, evrensel bir 

olgudur ve kişinin hem iç dünyasını hem de dış dünyasını harekete geçiren bir duygu 

selidir. İnsanın her türden sosyal ve siyasal durumuna aşk da eşlik eder. Dolayısıyla 

aşk, bu çok boyutluluğuyla insan doğasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan dolayıdır 

ki insanı merkeze alan edebiyatın da vazgeçilemez unsurlarından birisidir aşk. 

“(…) Yazınsal metinlerde farklı şekillerde karşımıza çıkan aşk, yazınsal 

mirasla şekillendiği gibi, ait olduğu toplumun kendi kültürüyle de harmanlanarak 

yeni bir içerik kazanır. Dolayısıyla kalıptan kalıba girebilen, her kurguda kendini 

gösterebilen bir malzeme olup çıkar.” (Somuncu, 2009: 81) 

Bu noktadan yaklaşıldığında, 1923-1938 yılları arasında yazılan ve esas 

itibariyle Anadolu‟ya odaklanan romanlarda da aşk temasının ağırlıklı bir yere sahip 

olduğu görülür. Bütünüyle değerlendirildiğinde bu tarz romanların yalnızca romantik 

bir duygulanımla kaleme alınmadığı, gerisinde Anadolu‟ya dönük bir mesaj taşıdığı 

da göze çarpar. Parlatır (1973: 131)‟ın deyişiyle; aşkı ele alan romancının asıl 

vermek istediği amaç, başkadır. O, olayların akışı içinde aşkı, genellikle sürükleyici 

bir etken olarak işler. Dikkatle incelendiğinde, Atatürk Dönemi‟nin hakim siyasî 

eğilimlerine paralel olarak sürükleyicilik vasfı taşıyan aşk temasının, romancıların 

elinde daha sosyal bir kalıba döküldüğü gözlemlenir. Aşk, burada, esas amaç değil, 

yazarları Anadolu sorunsalına götürecek bir araçtır. Bir başka deyişle; dönemin 

Anadolu ekseninde gelişen siyasî-sosyal yönü, aşk romanlarında da kendini gösterir.  

Bu açıdan, ilgili dönemde kaleme alınan aşk temalı romanlar, popüler kültürü 

geniş kitlelere yayarken bir eğitim vazifesi de üstlenmiş (Yalçın, 2002: 222), 

dönemin Anadolu hassasiyetinin taşıyıcısı olmuştur. Millî Mücadele dahil sosyal 
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temalı hemen tüm romanlarda yer alan aşk, okuru farklı boyutlarıyla Anadolu 

gerçeğiyle yüz yüze getirir. Söz konusu aşkların nihai hedefi, durağı Anadolu‟dur. 

Bu bağlamda aşk, bireysel ve sosyal boyutuyla dönem romanlarına konu 

olmuştur. Her iki açıdan da konu, Anadolu‟yla doğrudan ya da dolaylı olarak 

bağlantılıdır. Aşkın bireysel yüzünde roman kişileri, hayattaki yanlış tercihleri 

sonucu Anadolu‟ya yönelmiş görünürken sosyal yüzünde ise çeşitli sosyal-toplumsal 

şartların itkisiyle Anadolu içlerinde acı çekerken gözlemlenir.  

Aşk temi, dönem romanlarında maddî ve manevî olmak üzere iki boyutuyla 

ele alınır.  

 

1.1. Maddî Yönüyle Aşk 

Bu başlık altında kişinin kontrol edemediği duyguları, tensel arzu ve istekleri, 

cinsel dürtülerinin sevkiyle aşkın daha çok maddî boyutunu yaşayan, sonuçları 

itibariyle de Anadolu ortak paydasında buluşan romanlar yer alır. 

1.1.1. Arzu, istek ve cinsel dürtüler 

Burada roman kişilerinin kendisinin ya da çevrelerindeki kişilerin 

dizginlenemez duyguları, onları çıkmaza sokmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak 

roman kişileri, kendi iradeleriyle ya da iradelerinden bağımsız şekilde Anadolu‟ya 

yönelmektedir. 

Bir Akşamdı
1
‟nın asker kahramanı Kâmil, karmaşık aşk ilişkilerinden 

bunaldığında çareyi Millî Mücadeleye katılıp Anadolu‟ya geçmekte bulur.  

“ (…) 

-Yorgunum. Şu günlerde kadınları hiç düşünemiyorum. Beni bıktırdılar artık. 

Anadolu‟ya gitmek istiyorum. Millî bir müdafaa yapılıyor.” (BA, s.209) 

Burada Anadolu, idealist bir askerin vatanî görev gereği değil sorunlu özel 

hayatından kaçmak için sığındığı bir mekândır. 

Peyami Safa‟nın bir diğer romanı Sözde Kızlar
2
‟da ise yine romanın kendini 

sefahate kaptırmış olan kahramanı Behiç de Anadolu hayalleri kurar. Ancak 

Kâmil‟in gerçekliğiyle Behiç‟in içinde bulunduğu gerçeklik farklıdır. 

                                                 
1
 Peyami Safa, Bir Akşamdı, Ötüken Yay., İstanbul 2002. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. (1.Basım: 

1924) 
2
 Peyami Safa, Sözde Kızlar, Ötüken Yay., İstanbul 1991. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. (1.Basım: 

1923) 
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Esasen asker olan Kâmil, daha önce I. Dünya Savaşı‟na katılmış, Anadolu‟yu 

bilen bir zabittir. İçinde bulunduğu karmaşık aşk ilişkilerini cephede unutmayı diler. 

Behiç ise Anadolu gerçeğinden Mebrure‟nin köşke gelişiyle haberdar olur. O ana 

kadar İstanbul‟da zevk ve eğlenceden ibaret bir hayat sürmektedir. Bildiği 

yöntemlerle Mebrure‟yi tuzağına düşüremeyince çareyi Anadolu fikrinde bulur. 

Buna göre Mebrure‟yi Anadolu‟ya gitme vaadiyle kandıracak, istediğini kısa sürede 

elde edecektir. 

“(…) Behiç‟in tasavvur ettiği tatlı istikbal vaadi şöyle bir şeydi: Mebrure‟ye 

servetinin yarısını verecek, evlenecekler, hemen Anadolu‟ya gidecekler, en güzel 

şehirde, en güzel çiftliği satın alacaklar, genç kızın babasını da arayıp bulacaklar, 

çiftliğe getirecekler, senelerce yahut Mebrure ne kadar isterse orada yaşayacaklar 

ve bu mütereddi ahlaksız düşkün İstanbul muhitlerinden uzaklaşacaklar…” (SK, 

s.130-131.) 

Görüldüğü üzere; Bir Akşamdı‟nın kahramanı Kâmil‟le Sözde Kızlar‟ın 

Behiç‟i, farklı nedenlerle Anadolu‟ya yönelirler; ancak çıkış noktaları farklı olsa da 

ortak paydaları Anadolu‟dur. Bir başka deyişle, bu romanlarda Anadolu; bir amaç 

değil, bu kişileri kurtaracak bir araçtır. 

Yakup Kadri‟nin Sodom ve Gomore
3
‟si de konuyu bu bağlamda irdeler. 

İşgalci askerlerle yakınlaşan nişanlısı Leyla‟nın kendisine yaşattığı acının sevkiyle 

Necdet, gözünü Anadolu‟ya, Millî Mücadele gerçeğine, çevirir. Burada Yakup 

Kadri; Necdet‟in, kendisini tiksindiren, nişanlısı Leyla‟nın da bir parçası olduğu, 

İstanbul‟dan nefret ederek Millî Mücadeleye bel bağlayışını tarihsel-sosyal zemine 

oturtarak işler.  

Necdet, umutlarını Anadolu‟daki Millî Mücadeleye bağlasa da harekete geçip 

cepheye gidemez. Oradan gelecek kurtuluşu bekler. Diğer iki romanın aksine Sodom 

ve Gomore‟de Anadolu, yalnızca kaçış yeri değil, idealize edilmiş bir mekân olarak 

yer alır. Ayrıca romanda Necdet, maddi isteklerine ram olarak ilişki yaşayanlardan 

etkilenen bir şahıstır. 

Bireylerin iradî olarak Anadolu‟ya yönelişlerini işleyen söz konusu üç 

romandan sonra nefislerine sahip olamadıkları için aileleri tarafından Anadolu‟ya 

gönderilerek cezalandırılan genç kızları anlatan romanlar görülür. Bunlardan Reşat 

                                                 
3
 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore, Bilgi Yay., Ankara 1972. Yapılan alıntılar bu 

baskıya aittir. (1.Basım: 1928) 
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Nuri, Dudaktan Kalbe
4
‟de Lamia‟yı ele alırken, Halide Nusret, Gül‟ün Babası 

Kim
5
?‟de asi Mecla‟yı, Güney Halim ise Gökmen

6
‟de Gökmen‟i konu edinir. 

Dudaktan Kalbe‟de İzmir‟deki dayısının bağ evine tatilini geçirmeye gelen 

müzisyen Kenan‟ın arzusuna karşı koyamayan Lamia, Kütahya‟ya gönderilir; 

İzmir‟den, yakın aile çevresinden, uzaklaştırılır. Burada Anadolu (Kütahya), bir 

cezalandırma yeridir. 

Gül‟ün Babası Kim?‟de her tür ahlâki kaideye karşı çıkan Mecla ise 

gayrimeşru bir çocuk doğurunca Edirne‟ye yollanır. Ailesi ona tavır almıştır.  

Bu iki romanda, nefislerine sahip olamayıp arzularına yenik düşen genç 

kızlar, Anadolu‟ya gönderilerek aileleri tarafından cezalandırılır. 

Gökmen‟de ise kendini arzularına bırakan Gökmen‟i ailesi terk ederek 

Trabzon‟a gider. Gökmen, Bursa‟da bir başına kalır. 

Benzer bir yaklaşım, Halide Edip‟in Zeyno‟nun Oğlu
7
 adlı romanında da 

görülür. Hasan‟ın cinsel isteklerine karşı koyamayan Kürt Zeyno, hamile kalınca 

apar topar Ramazan‟la evlendirilir ve annesiyle (K…) Köyü‟ne gider. Burada da 

kişiyi yaşadığı merkezden uzaklaştırma vardır. 

Bir Kadın Söylüyor
8
 ile Zaniyeler

9
‟de ise Anadolu, roman kahramanı 

kadınların arzu ve cinsel dürtülerini doyurmayan, yetersiz bir mekândır. Bu açıdan, 

Anadolu‟nun karşı kutbunda İstanbul yer alır. Onları, maddî zevkleriyle oyalayan 

İstanbul‟un yanında Anadolu, sıkıntı vericidir.  

Zaniyeler‟in baş kişisi Fitnat, Konya‟daki mazbut yaşantısını bırakıp 

İstanbul‟a gider. Teyzelerinin çevresine girerek sefahate bulaşır. Bir daha da 

Konya‟daki temiz hayatına dönemez. 

                                                 
4
 Reşat Nuri Güntekin, Dudaktan Kalbe, İnkılâp Kitabevi, İstanbul (tarihsiz). Yapılan alıntılar bu 

baskıya aittir. (1.Basım: 1925) 
5
 Halide Nusret Zorlutuna, Gül‟ün Babası Kim?, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2002. Yapılan 

alıntılar bu baskıya aittir. (1.Basım: 1933) 
6
 Güney Halim, Gökmen, Semih Lütfü Sühulet Kütüpanesi, İstanbul 1932. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir. 
7
 Halide Edip Adıvar, Zeyno‟nun Oğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul 1943. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir. (1.Basım:1928) 
8
 Yaşar Nabi Nayır, Bir Kadın Söylüyor, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul 1931. Yapılan 

alıntılar bu baskıya aittir. 
9
 Selahattin Enis, Zaniyeler, İletişim Yay., İstanbul 1989, 3.bsk. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. 

(1.Basım: 1924)  

Roman, 1923‟te İleri gazetesinde “Fitnat‟ın Sergüzeşti” adıyla tefrika edildikten sonra kitap halinde 

yayımlanmıştır. 
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Bir Kadın Söylüyor‟un Selma‟sı ise arzu ve istekleri için birlikte olduğu 

Reşit‟in tayini Anadolu‟ya çıkınca İstanbul‟u bırakıp onunla gitmez. 

Bu romanların yanı sıra görev gereği Anadolu‟da bulunan roman kişilerinin, 

çevrelerindeki erkeklerin arzu, istek ve cinsel dürtüleri nedeniyle rahatsız 

edildiklerini görürüz. 

Çalıkuşu
10

‟nun Feride‟si Çanakkale‟de bir bağ âlemine götürülür ve rezaletin 

duyulması üzerine şehirden ayrılmak zorunda kalır. İzmir‟de de mürebbiyelik yaptığı 

Reşit Bey‟in konağında onun oğlu Cemil tarafından rahatsız edilince yine yollara 

düşer.  

Vurun Kahpeye
11

‟de idealist öğretmen Aliye, Yunan kumandanı Damyanos 

tarafından sıkça rahatsız edilir. Onun tacizlerine direnen Aliye, sonunda 

Damyanos‟un zaafından vatanı için faydalanmaya karar verir. 

Yakılacak Kitab
12

‟ta Vicdan, yeni atandığı İskilip‟te İstanbul‟dayken evlatlık 

verildiği ailenin oğlu tarafından taciz edilir. Daha önce Vicdan‟a tecavüz eden üvey 

ağabeyi, İskilip‟te de karşısına çıkar. Onun tacizlerine, arzu ve isteklerine direnen 

Vicdan, durumu çevresine belli etmemek için çok uğraşır. 

Köy Hekimi
13

‟nde ise aşkın maddî yönünün, cinsel dürtülerine ket 

vuramamanın bedelini canıyla ödeyen bir doktor karşımıza çıkar. Bademli Köyü‟nde 

görevli Suat Naci, köyün hatırlı kişilerinin kızlarına -tabiri caizse- yan gözle bakar. 

Emine ile de yakınlaşan Suat Naci, onun kocası Tosun tarafından öldürülür.  

Zaniyeler romanında da kendini maddî arzularına teslim eden Dr. 

Mükerrem‟in bu yolda meslekî şerefini kaybedişi işlenir. Bir süre Fitnat‟la birlikte 

yaşayan Dr. Mükerrem, Fitnat‟ın maddî taleplerini karşılamak için sahte bir sağlık 

raporu hazırlar. Durumun anlaşılmasıyla hapis cezasına çarptırılır. Kendisini ziyarete 

gelen Fitnat‟a hapisten çıktıktan sonra tek çaresinin Anadolu‟nun uzak bir kasabasına 

çekilip bir köyün ya da kasabanın doktoru olmak olduğunu söyler. 

                                                 
10

 Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1991, 36.bsk. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir. (1.Basım: 1922)  
11

 Halide Edip Adıvar, Vurun Kahpeye, Özgür Yay., İstanbul 2006. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. 

Roman, ilk olarak 1923‟te Akşam gazetesinde tefrika edilmiş, 1926‟da eski harflerle kitap halinde 

basılmıştır. Latin harfleriyle ilk baskısı 1943‟te yapılmıştır.  
12

 Etem İzzet Benice, Yakılacak Kitab, İkbal Kitabevi, Ebüzzıya Matbaası, İstanbul 1938. Yapılan 

alıntılar bu baskıya aittir. 
13

 Burhan Cahit Morkaya, Köy Hekimi, İkbal Kitaphanesi, 1932. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. 
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“(…) Bu koşullar içinde benim için ancak bir çâre var: Hapishanede cezamı 

tamamladıktan sonra Anadolu‟nun uzak bir kasabasına çekilmek ve orada ufukları 

dolduran şan ve şöhretime vedâ ederek isim değiştirmek, bir köyün, küçük bir 

kasabanın doktoru olarak hayatımı sürdürmek…” (Zaniyeler, s.120) 

Dr. Mükerrem‟e göre Anadolu, hem bir kaçış hem de kendini temize çekme 

yeridir. Arzularına ket vuramayıp Fitnat‟la birlikte olmak, onun toplum içindeki 

onurunu yerle bir etmiştir. Bunun cezasını çekeceği ve arınacağı yer, Anadolu‟dur. 

Bu da onun için Anadolu‟yu hem bir sığınak hem de cezalandırılma mekânı 

kılmaktadır. 

Nahit Sırrı‟nın Kıskanmak
14

 adlı romanında da maddî arzularına gem 

vuramamak, Zonguldak‟ın yerli zenginlerinden birinin oğlu olan Nüzhet‟e ölüm 

getirir. 

Zonguldak‟ta maden ocağı sahibi bir ailenin tek oğlu olan Nüzhet, yaşı 

yirmiyi geçmesine rağmen hâlâ ortaokulda okuyan, sık sık İstanbul‟a sefahat 

âlemlerine giden, “hangi kadını içi çekse meramına ermesi için bir işareti kâfidir!” 

(Kıskanmak, s.33) şeklinde tarif edilen çapkın tabiatlı bir gençtir.  

Nüzhet, kısa sürede Mükerrem‟i de gözüne kestirir. O sıralarda kocası 

Halit‟in ilgisizliğinden bunalan Mükerrem, önceleri dirense de Nüzhet‟in kollarına 

düşmekten kendisini koruyamaz (Kıskanmak, s.75-76). Bir süre gizli buluşmalarla 

süren aşkları, Seniha‟nın, ağabeyi Halit‟e her şeyi anlatması ve Halit‟in bir akşam 

Nüzhet‟i vurmasıyla sonlanır (Kıskanmak, s.117). Halit, hapse atılırken Mükerrem 

de zengin adamların metresi olur. En sonunda da Samsun‟da bir barda çalıştırılmak 

üzere bindirildiği gemide Seniha‟yla karşılaşır (Kıskanmak, s.169).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Nahit Sırrı Örik, Kıskanmak, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1946. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. 

Roman, ilk olarak 1937‟de tefrika edilerek Tan gazetesinde yayımlanmış, ardından 1946‟da 

kitaplaştırılmıştır. 
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1.1.2. Yasak Aşk   

Türk romanının Batılı bir hüviyet kazanmaya başladığı Servet-i Fünûn 

döneminde Batı‟dan
15

 ithal edilen bir tema olarak Türk romanına giren evlilik dışı 

ilişki ya da diğer adıyla yasak aşkın ilk örnekleri; Halit Ziya‟nın Aşk-ı Memnu 

(1900), Kırık Hayatlar (1924) adlı romanları ile Mehmet Rauf‟un Eylül (1901) isimli 

romanında görülür. Ayrıca Saffet Nezihî‟nin Zavallı Necdet (1902), Fatma Âliye‟nin 

Muhadarat (1892) adlı romanları da yasak aşk temalı ilk romanlar arasında 

zikredilebilir
16

. 

Bu eserlerde konu, daha çok, -aile üzerinden- bireysel yönüyle işlenirken 

Atatürk Dönemi Türk romanında bireysel ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele 

alınır. Bir başka deyişle; yasak aşk temi, Cumhuriyet‟in ilk çeyreğinde yazılan 

romanlarda da bireylere hasredilmekle birlikte bireylerin nihaî noktada ulaştıkları 

yer, Anadolu‟dur.  

Yasak aşk, Çetin (2002a: 19)‟in de belirttiği üzere; evli erkek ya da 

kadınların; özellikle de kadınların, yasal bir evlilik sınırları içinde kalarak başka karşı 

cinsleriyle gizlice yaşadıkları aşktır. Doğaldır ki önünde “yasak” sıfatı taşıyan bir 

aşk, gizli kapaklı, yalnız taraflar arasında cereyan edecektir. Cumhuriyet‟e kadar 

gelen edebiyat geleneğimizde yazarlar, yasak aşkın taraflarını cezalandırarak
17

 

romanlarını trajik bir sona bağlarken Cumhuriyet‟in ilk dönem yazarları, bu aşkın 

kahramanlarını Anadolu‟ya gönderir. Burası hem acılarını çekip tedavi olacakları 

hem de cezalarını çekecekleri bir ıslah mekânıdır. Böylece bir yandan bireysel 

anlamda bir gelişme kaydederken diğer yandan da topluma hizmet ederler.  

Denilebilir ki Cumhuriyet‟in ilk çeyreğinde, dönemin yazarları tarafından 

çeşitli boyutlarıyla ele alınıp işlenirken yasak aşk da aşkın maddî bir yüzü ya da 

gerçekliği olarak romanlarda kendisine yer bulur. Ancak edindiği bu yer, bireysel ve 

toplumsal mesajları bünyesinde barındırmaktadır. Burada yasak aşkın çıkmaz yolu, 

nihayetinde, Anadolu coğrafyasıyla kesişir. Ve sonuç olarak kimi kez birey kimi kez 

toplum kazanır. 

                                                 
15

 Batı edebiyatında yasak aşk temasını işleyen iki önemli roman; Flaubert‟in Madam Bovary‟si ile 

Tolstoy‟un Anna Karenina‟sıdır. 
16

 Bahsi geçen romanlarda yasak aşk temasının ele alınışını inceleyen bir yazı için bkz. Nurullah 

Çetin, “II.Abdülhamit Dönemi Türk Romanında „Aşk-ı Memnu‟ Teması”, Türkoloji, C.15, s.19-59. 
17

 Aşk-ı Memnu‟da Bihter intihar eder. Kırık Hayatlar‟da Ömer Behiç‟in hasta kızı ölür. Eylül‟de ise 

Süreyya ile Suat yanarak ölür. 
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Bu bağlamda arzu, istek ve cinsel dürtülerinin sevkiyle birtakım hatalar yapıp 

Anadolu‟ya giden ya da Anadolu‟ya gönderilen roman kişileri gibi yasak aşk 

yaşayan baş kişiler de Anadolu‟ya sığınırlar. 

Yıldız Yağmuru
18

‟nda uçarı bir kişi olarak çizilen Ziya, evli bir kadın olan 

Sara‟yla flört eder. 

Bu yasak aşkın acıları, Ziya‟yı Anadolu seyahatine iter. Burada bireyselden 

toplumsala evrilen bir iyileşme süreci geçirir. Karadeniz ve Doğu Anadolu‟yu 

kapsayan bir seyahate çıkan Ziya, seyahat süresince bireyselin sınırlarını aşıp 

toplumsala ulaşır. Kendi memleketinde insanların ne şartlarda yaşam mücadelesi 

verdiklerini görürken hayatta aşk acısından daha mühim acıların, sıkıntıların olduğu 

sonucuna varır. 

Damga
19

‟da ise yasak aşkını korumak adına hayat boyu hırsız damgasıyla 

yaşamaya mahkum olan İffet, arkadaşının yardımıyla Konya‟da bir iş bulur. 

İstanbul‟da herkesin sabıkası nedeniyle kendisinden yüz çevirdiği İffet, yeni işi 

vesilesiyle çıktığı iş seyahatlerinde hayatından memnundur. Kimse kendisini 

tanımamakta, damgalı hırsızlığını yüzüne vurmamaktadır.  

Reşat Nuri, yasak aşkı uğruna büyük bir fedakârlık yapan kahramanı İffet‟i 

Anadolu yollarına çıkarır. Burada Anadolu, İffet‟i “damga”sından soyutlayan bir 

sığınaktır. İffet, Anadolu‟ya açılarak alnındaki damganın ağırlığından kurtulmakla 

kalmaz, o sıralar toplumun içinde yaşadığı Birinci Dünya Savaşı gerçekliğini de fark 

eder. 

Sisli Geceler
20

‟de ise aile içinde yaşanan karmaşık duygusal ilişkiler, 

Mine‟nin itirafıyla patlak verince eşi Nüzhet, evden ayrılarak Anadolu‟ya gider. 

Nüzhet, acısını Anadolu‟da dindirmeye çalışırken mal varlığını Zehra‟ya 

bağışlayarak onun hayal ettiği okulu açmasına da vesile olur. 

Benzer şekilde Açlık
21

‟ta Ahmet Turgut, gençliğinde kendisine çok acı 

çektiren -platonik düzlemde yaşanan- yasak bir aşkın acılarını Orta Anadolu‟da bir 

                                                 
18

 Faruk Nafiz Çamlıbel, Yıldız Yağmuru, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1936. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir. 
19

 Reşat Nuri Güntekin, Damga, İnkılâp Kitabevi, tarihsiz, İstanbul. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. 

(1.Basım: 1924). 
20

 Halide Nusret Zorlutuna, Sisli Geceler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2002. Yapılan alıntılar bu 

baskıya aittir. (1.Basım: 1925)  
21

 Refik Ahmet Sevengil, Açlık, Vakit Gazete-Matbaa-Kütüphane, İstanbul 1937. Yapılan alıntılar bu 

baskıya aittir. 
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şeker fabrikasının müdürlüğünü kabul ederek Anadolu‟da dindirmeye çalışır. Ahmet 

Turgut, bu aşkın acısıyla kaçtığı Orta Anadolu‟da hem kendi yaralarını sarıp hem 

bölgeye yararlı yatırımlar yapar. 

Dikenli Çit
22

‟te ise memleketinden İstanbul‟a konservatuarda okumaya gelen 

Ayla, hocalarından Necib Cevad ile bir aşk yaşar; ancak hocasının evli olduğunu 

bilmemektedir. Bu gerçeği öğrendiği an, her şeyi unutmak için memleketine döner. 

Bağlar Arasından
23

‟da Zonguldak‟ta kömür madenlerinde çalışan eşi idealist 

Bülent‟in yanına Zonguldak‟a gitmek istemeyen Necla, komşularından İclal Bey‟le 

yakınlaşır. İclal Bey de onu Anadolu aleyhine kışkırtmaktadır. Ancak yaptığından 

çok pişman olan Necla, hatasını telafi edip arınmak için eşinin yanına, Kozlu‟ya, 

koşar. Bir yandan da Bülent‟in kömür madenlerindeki mücadelesine destek verir. Bu 

da dolaylı yoldan topluma sosyal bir mesajdır. 

Gönül Yuvası
24

‟nda ise yasak aşkın kahramanları Elvan ile Ziya, aşklarını 

Elvan‟ın eşi Şefik Bey‟in şerefini korumak adına nefislerine hakim olmaya çalışarak 

“gönül yuvaları”nda yaşamaya çalışırlar. Elvan‟ın tepkisine rağmen Ziya, onlarla 

birlikte İzmir‟e gelir, Amerikan Koleji‟nde iş bulur. Duygusal gel-gitler içinde 

aşklarının acılarıyla boğuşan, kâh birbirlerinden uzaklaşıp kâh yakınlaşan iki âşık, 

Şefik Bey‟in bir iş kazasında hayatını kaybetmesiyle birbirlerine kavuşur.  

Yazar, bir anlamda, kendilerini arzularına kaptırmayıp nefislerine engel olan 

âşıkları, Şefik Bey‟in elim bir kazada ölümüyle kavuşturarak mükâfatlandırmış 

gibidir. Bu anlamda Gönül Yuvası, toplumsal bir mesaj vermese bile en azından aile 

kurumunu zedelemeden söz konusu yasak aşkı tatlıya bağlayan bir romandır. 

Yasak aşkı işleyen bu romanlarda, roman kişileri, bu aşkın açtığı yaraları ya 

da yol açtığı hataları Anadolu‟da onarmaya çalışır. Burada bir mekân olarak 

Anadolu, bir önceki bölümdekinin aksine, cezalandırılma yeri değil iyileşme ve 

sığınma yeridir. 

                                                                                                                                          
Roman, İstanbul‟da Kurun gazetesinde tefrika edildikten sonra 1937 yılında Vakit matbaasında kitap 

halinde basılmıştır. 
22

 Cahit Uçuk, Dikenli Çit, İnkılâb Kitabevi, İstanbul 1937. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. 

Eser, ilk kez 1937‟de Yarım Ay adlı dergide tefrika edilmiş, aynı yıl kitap halinde basılmıştır. 
23

 Niyazi Durusoy, Bağlar Arasından, Tecelli Basımevi, İstanbul 1936. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir. 
24

 Burhan Cahit Morkaya, Gönül Yuvası, İskenderiye Yayınları, İstanbul 2008. Yapılan alıntılar bu 

baskıya aittir. (1.Basım: 1926) 1928‟deki alfabe değişikliğinden önce yayımlanmış olan roman, Akgül 

Zorbay tarafından Latin alfabesine aktarılmıştır.  
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Bununla birlikte yasak aşkının sonuçlarını canlarıyla ödeyen ya da kendi 

vicdan hapishanelerine hapsolan kahramanlar da vardır. 

Köy Hekimi‟nde Suat Naci, bir yandan İstanbul‟daki sevgilisi diğer yandan 

köy ileri gelenlerinin güzel kızlarıyla flört ederken bir taraftan da Tosun‟un eşi 

Emine‟yle görüşmektedir. Okumuş yazmış bir genç kadın olan Emine, Tosun‟la bazı 

noktalarda denk değildir, bu da onu rahatsız etmektedir. Suat Naci ise köy yerinde 

böyle okumuş, kültürlü bir genç kadın gördüğüne şaşırmakta, onun çekiminden 

kendisini kurtaramamaktadır. Her iki genç de duygularının itkisiyle kendilerine engel 

olamayıp kaçma planları yaptıkları sırada Tosun her ikisini de vurur. 

Eve Düşen Yıldırım
25

‟da ise Ankara Cebeci‟deki mütevazi eve sonradan gelen 

bir amca kızı olan Muazzez, biri evli diğeri bekâr iki erkek kardeşi birbirine düşürür. 

Bekâr olan küçük kardeş Sait, Muazzez‟le evlilik hazırlıkları yaparken bir gün evli 

olan ağabeyi Namık, Muazzez‟e ilan-ı aşk eder, gerekirse evliliğini bitirebileceğini 

ima eder. Olay çıkması üzerine bu sırada içeri giren Sait, ağabeyini bıçaklayarak 

öldürür. Burada da Namık, yasak duygularının, kendine hakim olamayışının bedelini 

canıyla öder. 

Kanlı Sır
26

 adlı romanda sevdiği kadın olan Mesture‟nin, akrabasından Halim 

Siret‟le evliliğine engel olamayan Hüsrev, bir süre Anadolu‟ya gider. Döndüğünde 

yine Mesture‟nin yanındadır. Ancak bu aşkın acıları, onu zaman zaman Mesture‟den 

uzaklaştırıp Anadolu‟ya itse de dönüp dolaşıp İstanbul‟a, aşkının yanına, gelir. 

Mesture ölmek üzereyken kızı Neşide‟yi Hüsrev‟e emanet eder. Hüsrev, onu 

korumak adına, Neşide‟nin sevdiği genç olan Sırrı Nevres‟i öldürür. Bundan sonra 

kendini Anadolu‟ya, daha sonra cephelere vurur Hüsrev; çünkü Neşide, onun kızıdır. 

Bu büyük sırla birlikte işlediği cinayet, onu kendi vicdanının mahkumu kılar. Bu 

yasak aşk ve o aşktan doğan Neşide, Hüsrev‟e huzur ve mutluluk getirmez. 

                                                 
25

 Nahid Sırrı Örik, Eve Düşen Yıldırım, Oğlak Yayınları, İstanbul 1998. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir. Eser, 5-23 Mayıs 1932 tarihleri arasında Milliyet gazetesinde tefrika edilmiştir.  

Söz konusu eserin, uzun hikâye mi yoksa roman mı olduğu konusunda muhtelif görüşler mevcuttur. 

M. Kayahan Özgül ile Vahide Bilgi‟nin Oğlak Yayınları için yayına hazırladıkları derlemede esere 

hikâye serisi içerisinde yer verilirken bir kısım edebiyat tarihçisi ve araştırmacı eseri, roman olarak 

nitelendirmektedir. 

Yazar hakkında ayrıntılı iki çalışma için bkz. Ayfer Yılmaz, Nahit Sırrı Örik, Hayatı-Sanatı-Eserleri, 

Ürün Yayınları, Ankara 2006; Bahriye Çeri, Bir Cihan Kaynanası: Nahid Sırrı Örik, Hece Yayınları, 

Ankara 2007. 
26

 Mahmut Yesari, Kanlı Sır, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1935. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. 
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Çapkın Kız
27

‟da Hayret Bey, (B..) vilayetinde mektupçu olarak bulunuyorken 

valinin kendisine duyduğu sonsuz güveni suistimal ederek onun genç eşiyle birlikte 

olur. Vali Paşa, ölürken de karısını Hayret Bey‟e emanet eder. Ancak genç kadın 

zatürreden ölür ve Hayret Bey‟e bir daha evlenmemesini vasiyet eder. Ona göre 

paşaya ettikleri ihanetin bir cezasıdır bu.  

Hayret Bey, bu ihanetin bedelini yalnızca bir daha evlenmeyerek değil 

kendini öz evladından (çapkın kız) senelerce saklayarak da öder. Çapkın Kız ise 

bunu öğrendiğinde yıkılır. 

Mülazımın Romanı
28

‟nda ise İskenderun Payas‟ta tanışan Mülazım 

Ercüment‟le Saniha‟nın yaşadığı yasak aşk, ayrılık ve ölüm getirir.  

Benzer şekilde Kıskanmak‟ta bir Anadolu kenti olan Zonguldak‟ta yaşanan 

yasak aşk, tarafların yıkımıyla sonuçlanır. Zonguldak‟ın yerli zengin ailelerinden 

birinin çapkınlığıyla ünlü oğlu Nüzhet, Halit‟le evli Mükerrem‟le aylarca süren yasak 

bir ilişki yaşar. 

Seniha‟nın ağabeyine durumu anlatmasıyla Halit, bir gece ikisinin buluşacağı 

eve gider; ancak Mükerrem‟i orada bulamaz. Nüzhet‟in yaşadıkları yasak aşkı itiraf 

etmesi üzerine kendini kaybeden Halit, onu vurur. 

Nüzhet‟in ölümüyle sonlanan yasak aşk; Halit‟in hapse düşmesi, 

Mükerrem‟in önce paralı adamların metresi olması sonra da Samsun‟a bar şarkıcılığı 

yapmaya götürülmesi şeklindeki felaketleri de beraberinde getirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Aka Gündüz, Çapkın Kız, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, Bürhan Cahit Matbaası, İstanbul 

1930. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. 
28

 Abidin Daver, Mülâzimin Romanı, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1936. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir. 
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1. 1. 3. Aşkta İhanet  

Aşkın bir diğer maddî boyutu olarak ihaneti ele alan romanlarda, ihanet eden 

ya da ihanete uğrayan kişiler Anadolu‟ya sığınır; bu ihanetin acılarını, orada 

sağaltmaya çalışırlar.  

Sodom ve Gomore‟de nişanlısı Leyla‟nın ihanetine uğrayan Necdet, gözünü 

Anadolu‟ya ve orada yaşanmakta olan Millî Mücadeleye çevirir. Cephelerde 

savaşmak arzusu duyar.  

“(…) Bir gece şu heyecanlı hayali kurdu: o sıralarda bütün şiddetiyle devam 

eden Sakarya Harbi‟ne katılmak, bir nefer olarak ta ön siperlerin birine atılmak ve 

burdan başını düşman kurşunlarına uzatmak…” (SG, s.180.) 

Ancak Leyla‟ya olan aşkı, onu pasifize ettiğinden bir yere kımıldayamaz. 

Mütareke koşulları içindeki yozlaşmış İstanbul‟da Leyla‟nın ihaneti onda millî 

bilinci uyandırır. Anadolu‟dan gelecek müjdelerin İstanbul‟u temizleyeceğini 

düşünür.  

“(…) Necdet, her başı sıkıya gelince veya içindeki isyan duygusu böyle her 

taştıkça Anadolu‟yu düşünürdü. Bu, onda bir müminin ezeli adaleti bekleyişi, ezeli 

adaleti çağırışı gibi bir şeydi. „Bir gün, bir gün mutlaka gelecekler, bu çamuru, bu 

kokuşmayı silip süpürecekler,‟ derdi. Mutlaka bir gün zalimlere cezalarını, 

mazlumlara tesellilerini verecekler, fakat ne vakit? Bir ay sonra mı? Bir yıl sonra 

mı? Yoksa… Hayır, hayır, Necdet bunun aksini düşünemiyordu. Hiçbir iman sâhibi, 

Allahtan ümidini keser mi? İşte, Necdet de Anadolu‟dan böylece ümidini 

kesmiyordu.” (SG, s.284-85.) 

Burada Necdet, bedenen olmasa da ruhen Anadolu‟ya açılmış, yaşadığı 

ihanetin acısını Anadolu‟da cereyan eden Millî Mücadeleye umut bağlayarak 

dindirmeye çalışmıştır. 

Çalıkuşu romanının baş kişisi Feride, teyzesinin oğlu Kâmran‟la evlenmek 

üzereyken düğünden birkaç gün önce köşke gelen yabancı bir kadından Kâmran‟ın 

onu Avrupa‟da başka bir kadınla aldattığını öğrenir. Bunun üzerine, Feride, evden 

kaçar. Niyeti, Anadolu‟da bir muallimelik alıp izini kaybettirmektir. Nitekim B…‟ye 

atanarak İstanbul‟dan ayrılır. 
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Feride, bu ihaneti öğrendiği an İstanbul‟da duramayacağını anlar. Yaşadığı 

travmanın etkisiyle aile çevresinden olabildiğince uzaklaşmak ister. Aklına ilk gelen 

çare, muallimelikle Anadolu‟ya gitmek olur. 

“(…) Dolabımın bir köşesinde, kırmızı kurdelesiyle, ağır ağır solup 

sararmaktan başka bir şeye yaramıyacak zannettiğim diplomam gözümde bir 

ehemmiyet almıştı. Bütün ümidim, pek makbul olduğunu söyledikleri bu kâğıt 

parçasındaydı. Onun sayesinde Anadolu vilâyetlerinden birinde bir hocalık alacak, 

bütün hayatımı, çoluk çocuk arasında, şen ve mesut geçirecektim.” (Çalıkuşu, s.115.) 

Bu romanda da Anadolu, acı çeken ihanete uğramış kahramanın hem sığınağı 

hem de acısını dindireceği yerdir. 

Sisli Geceler‟in ihanete uğrayan Nüzhet‟i de çareyi Anadolu‟ya sığınmakta 

bulur. İstanbul, ona da dar gelmiş, yaralarını Anadolu‟da sarmayı yeğlemiştir. 

Nüzhet‟in arkasından onun sağlığı hususunda endişelenen Zehra‟ya doktorun sarf 

ettiği teskin edici sözler, Anadolu‟nun iyileştirici yönünü işaret eder: 

“(…) – Hayattadır ve şüphesiz Anadolu‟dadır. Anadolu şimdi ümidsizlere 

ümid, bedbahtlara melce (sığınılacak yer) oldu… Nüzhet oradadır” (SG, s.205.) 

Gönül Yuvası
29

‟nda ise Elvan, Ziya‟yla aralarındaki duygusal bağı 

resmileştirmek üzereyken bir sabah Ziya‟yı komşu kızlarından Nimet‟le odaya 

kapanmış mahrem bir anda yakalar. Öfke ve isyanla her türlü bağı koparır ve Şefik 

Bey adlı kendisinden yaşça büyük bir mühendisle evlenerek İzmir‟e yerleşir (GY, 

s.52-57). 

Bu romanlarda, yerleşik hayatları ve düzenleri ihanetle sarsılan kahramanlar, 

uğradıkları şokla sıcağı sıcağına bir karar vererek Anadolu‟ya giderler. Bu şekilde, 

yalnızca dar çevrelerinden değil kendilerini kuşatan geniş çevreden de uzaklaşırlar. 

Onların nezdinde Anadolu, yaşadıkları ihaneti unutup kendilerini tedavi edecekleri 

bir “şifa yurdu”dur. 

                                                 
29

 Eser, birçok yönden Çalıkuşu‟yla paralellik arz eder. Romanın başkişisi Elvan, Feride gibi yabancı 

bir okulda okumuştur. Mizacı da onun gibidir: Yaramazlığının yanında duygusal bir tarafı da vardır. 

Feride‟nin, teyzesinin oğlu Kâmran‟la nişanlanmasına mukabil Elvan, amcasının oğlu Ziya‟yla 

yakınlaşır. Aynı şekilde Feride, Kâmran‟ın İsviçre‟deyken kendisini aldattığını öğrenince evden 

kaçarken Elvan da Ziya‟yı bir komşu kızıyla baş başa yakalayınca ani bir kararla İstanbul‟u terk 

ederek Şefik Bey‟le evlenir ve İzmir‟e yerleşir. 
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Eski Hastalık ile Bağlar Arasından‟da ise ihanet ve Anadolu, başka bir 

bağlamda bir araya gelirler. Burada ihanet eden roman kişileri, Anadolu‟ya geçer; 

ancak bu kez yaşattıkları acıları ve yaşadıkları pişmanlığı telafi etmek amacı vardır. 

Eski Hastalık
30

‟ta Züleyha, Amerikan mektebinde serbest eğitim almış bir 

kızdır. Okulunu bitirdikten sonra babasının yanına, Silifke‟ye, gider. Ancak hem 

Anadolu‟yu hem Anadolu insanını küçümsemektedir. Silifke‟nin tanınmış 

ailelerinden birinin oğlu olan Yusuf‟la evlenir. Kocasına ısınamaz, evliliğine de şans 

tanımaz. Boşanmak üzere olduğu sırada, İstanbul‟da, başka bir erkekle birlikte 

bulunduğu araba trafik kazası geçirir. Yanındaki erkeğin sevgilisi ya da bir kaçamak 

olduğu söylentileri arasında kocası Yusuf, onu hastaneye kaldırır, yanında kalır. 

İyileşince de küçük bir gemiyle -bir nev‟i mavi yolculuk yaptırarak- Silifke‟ye 

götürür.  

Gemide ve mola verdikleri köylerde, kasabalarda Züleyha, hem Yusuf‟u hem 

de Anadolu‟yu yeni bir gözle görmeye başlar. İçini bir pişmanlık sarar. Gerçek 

Yusuf‟u, gerçek Anadolu insanını, Anadolu coğrafyasını şimdi tanımaya başlamıştır. 

Silifke‟ye döndüklerinde Yusuf‟a da evliliğine de şans vermeye karar verir. Geçmişi 

telafi etmek amacındadır; ama Yusuf, tavırlarıyla Züleyha‟yı kendinden uzak tutarak 

düşüncesini belli eder. Tamamen iyileştikten sonra onu İstanbul‟a gönderir.  

Hatalarını görüp telafi etmek istese de Yusuf‟un da Anadolu‟nun da kapıları 

Züleyha‟ya kapalıdır artık. 

Bağlar Arasından‟da Necla‟ya, Züleyha‟ya tanınmayan şans verilir. Bir başka 

deyişle; Necla için iş işten geçmemiştir henüz.  

Zonguldak‟ta kömür madenlerinde görevli eşi Bülent‟in idealizmine karşılık 

Necla isteksizdir Anadolu‟ya gitme konusunda. Bülent, onu ikna edemeyince 

Zonguldak‟a döner. Necla, komşularından İclal Bey‟le flört etmeye başlar. İclal Bey, 

onu Anadolu‟ya gitmemesi yönünde kışkırtmakta, aklını çelmektedir. Evliliği bitme 

noktasına gelen Necla, ansızın yaptıklarına çok pişman olur ve gemiye biner. 

Bülent‟e sürpriz yapacaktır. Gemi, Kozlu Limanı‟na yaklaştıkça Necla, şaşırır. 

Gözünde büyüttüğü gibi değildir Anadolu. Isınıverir Kozlu‟ya. Geçmişteki ön 

yargılarından sıyrılıp affedilme dileğiyle koşar Anadolu‟ya. 

                                                 
30

 Reşat Nuri Güntekin, Eski Hastalık, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1938. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir.  
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Görüldüğü üzere, bu romanlarda kahramanlar acı tecrübeler sonucu hatalarını 

anlayıp bağışlanma arzuları içinde Anadolu‟ya geçerler. Ön yargılarını geride bırakıp 

adım atarlar Anadolu topraklarına. 

Kuyucaklı Yusuf
31

, Kıskanmak ve Zaniyeler‟de ise ihanetin bedeli ağırdır. 

Yusuf, kendisinin yokluğunda içki âlemlerine malzeme olan karısı Muazzez‟i -

yanlışlıkla da olsa- vurur. Muazzez, Yusuf‟a ve temiz aşklarına ihanet etmiştir. 

Nefsini kontrol edememiş, para ve refaha yenik düşmüştür. Muazzez‟i alıp kaçan 

Yusuf, onu gömdükten sonra kendini dağlara vurur. 

Kıskanmak‟ta Halit, kendisini, adı çapkına çıkmış Nüzhet‟le aldatan eşini 

basmak için gittiği evde ileri geri konuşan Nüzhet‟i vurur. Söz konusu ihanetin 

bedelini Nüzhet, canıyla öderken Halit, hapse düşer. Mükerrem ise zengin erkeklerin 

metresi olur. Giderek bar şarkıcılığına düşer. 

Zaniyeler‟in kadın kahramanı Fitnat ise İstanbul‟dan sonra gelin gittiği 

Konya‟da yeni yaşamına ayak uyduramaz. Uzun bir hastalığın ardından nekahat 

dönemi için İstanbul‟a, ailesinin yanına, gider. Teyzesi ve arkadaşlarının çevresine 

girmesiyle kendini bambaşka bir cemiyetin içinde bulur. Hafif kadınlardan 

müteşekkil bu cemiyet, bıçak sırtında bulunan Fitnat‟ı da girdabına çeker. Fitnat da 

diğerleri gibi metres hayatı yaşamakta, bir erkekten ötekine geçmekte, adi ve sefih 

bir hayat sürmektedir artık.  

İyi niyetli bir köylü olan kocasına ihanet etmiş, Konya‟daki mazbut hayatı 

terk etmiştir. Bir süre sonra ailesi de Fitnat‟tan yüz çevirecek, içine düştüğü 

bataklıkta battıkça batacaktır. 

Kanun Namına
32

‟da da aynı bedelin yıllar sonra dahi ödenebileceği işlenir. 

Anadolu‟nun adı verilmeyen bir kasabasında görevli kaymakamın eşi Nebile, 

yaşadığı hayattan memnun değildir. Daha çok başka erkeklerle flört etme 

eğilimindedir. 

İstanbul‟dan yaşadığı kasabaya dönerken yolda tanıştığı Dr. Sadrettin‟in, 

tesadüfen onlarla aynı kasabada görev yaptığını öğrenince kocasıyla tanıştırır. Ancak 

Dr. Sadrettin, bir aile dostu olmanın ötesindedir. Kaymakam, eşkiya takibindeyken 

                                                 
31

 Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2006. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir. (1.Basım: 1937) 
32

Reşat Enis Aygen, Kanun Namına, Semih Lütfü: Sühulet Kütüpanesi, İstanbul 1932. Yapılan 

alıntılar bu baskıya aittir. 
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eve girip çıkmakta, Nebile‟yle rahatça görüşmektedir. Kaymakamın hastalanıp 

yatağa düştüğü sırada Dr. Sadrettin ile Nebile, el birliğiyle zehirleyerek kaymakamı 

öldürürler. Mebrure‟yi ise İstanbul‟a yatılı okula gönderirler. Hemen hemen hiç 

arayıp sormazlar. 

Bir süre sonra Mebrure, İstanbul‟da kötü yola düşer, farklı kişilerle metres 

hayatı yaşamaya başlar. Gel zaman git zaman üvey babası Sadrettin‟le de ilişkisi 

olur. Bu kez annesi hastadır. Dr. Sadrettin, üç yıl önce kaymakamı nasıl kanına zehir 

zerkederek öldürdüyse bu kez Nebile‟nin kızı için Nebile‟yi aynı yöntemle öldürür. 

Nebile, üç yıl sonra kaymakama ihanetinin bedelini aynı tarzda planlanmış ölümüyle 

öder. 

Sevenler Yolu
33

‟nda ise iş adamı Ahmet Melih, küçük kaçamaklarla eşine 

ihanet eder. Flört ettiği kadınları, kendisiyle birlikte İzmir‟e, iş seyahatine, götürür. 

Böylece daha rahat hareket etmektedir. 

Yarım Adam
34

‟da Fahrünnisa, Bursa‟da babası, kocası ve kız kardeşleriyle 

sakin bir hayat sürerken bir gün âşık olduğu biriyle kaçıp gider. Eşinin programlı 

hayatı, ağır mizacı onu bunaltmış ve ihanete sürüklemiştir. 

1. 1. 4. Aşk ve Gurur:  

Çalıkuşu‟nda düğüne birkaç gün kala Kâmran‟ın İsviçre‟de bir başkasıyla 

ilişkisi olduğunu öğrenen Feride, incinen gururunu tamir etmek için Anadolu‟ya 

kaçar. Zeyniler Köyü‟nde kendisine gelen bir iki mektubu okusa da gururu ağır 

basar, cevap vermez (Çalıkuşu, s.198-201). Feride, zaman zaman acı duysa da gururu 

geri dönmesine, hatta hata yaptığını itiraf etmesine de engel olur. 

Feride‟nin gurur ile aşk arasında gerçekleşen iç çatışmalarında baskın gelen 

gururdur. Bu gurur, onu Anadolu yollarında diyar diyar gezdirir; ancak bir gün olsun 

pişmanlık duymaz. Ne ki Hayrullah Bey‟in vasiyetiyle eski nişanlısı ile teyzelerini 

görmeye gider. Feride‟nin gururu zaman içinde törpülenmiş, acılar bir bir geride 

kalmıştır. Tüm bastırılmışlığına rağmen aşk su yüzüne çıkar ve iki genç kavuşurlar. 

                                                 
33

 Burhan Cahit Morkaya, Sevenler Yolu, Elips Kitap, Ankara 2006. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir 

(1.Basım: 1927). 
34

 Hilmi Ziya Ülken, Yarım Adam, Şirketi Mürettibiye Basımevi, İstanbul 1941. Yapılan alıntılar bu 

baskıya aittir. 

Roman, 1936 yılında Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilmiş ve 1941 yılında basılmaya başlayarak 

Ağustos 1943‟te tamamlanmıştır. 
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Gönül Yuvası‟nda da benzer şekilde kuzeniyle evlenmek üzere olan Elvan, bir 

sabah onu kendi odasında komşu kızıyla yakalar. Bunu gurur meselesi yapan Elvan, 

bütün bağları koparır. Kendisinden yaşça büyük Şefik Bey‟le evlenerek İzmir‟e 

yerleşir. Ancak bir yaz, İstanbul‟daki köşkte hatıraların ortak paydasında 

buluştuklarında aşklarının hiç sönmediğini fark ederler. Şefik Bey‟in onuruna leke 

sürmeyecek şekilde gönül yuvalarında bu aşkı yaşarlar. Şefik Bey‟in bir kaza 

neticesinde ölümüyle iki genç kavuşur. 

Mahmut Yesari‟nin Çulluk
35

‟unda ise roman kahramanları bu denli şanslı 

değildir.  

Murat ile Esma, çocukken ailelerince nişanlanmışlardır. Aradan yıllar geçmiş, 

Murat, İstanbul‟da Cibali Tütün Fabrikası‟nda çalışmaya başlamıştır. Esma ise 

köydedir. Murat, bu nişan hadisesini unutmuş gibidir; ancak babasının köyden 

gönderdiği mektuplar, köyde bir nişanlısı olduğunu hatırlatır kendisine. Bir süre 

dirense de sonunda babasının ısrarlarına dayanamayıp köye gider.  

Babasına o kızla kat‟i surette evlenemeyeceğini söyler. Ne var ki Esma‟yı 

görmemiştir henüz. Murat‟ın sözleri genç kızın kulağına gitmiş ve gururunu 

incitmiştir. Murat‟sa Esma‟yı gördüğünde büyülenir. Kararını değiştirir, onunla 

evlenecektir. Ancak Esma‟nın gururu, inadı ile birleşince bu mümkün olmaz. 

Esma‟nın gururunun anut bir inada dönüşmesi her ikisinin de felaketi olur. Esma‟yı 

kaçıran Murat, kızın ağabeyleri tarafından takip edilir. Esma, açılan ateş sonucu 

ölürken Murat ağır yaralanır. Bedeni iyileşse de ruhu ağır bir yara almıştır. 

Burada gururun önde gelmesi, üzerine inadın da eklenmesiyle iki gencin sonu 

olur. 

Reşat Nuri‟nin Bir Kadın Düşmanı
36

 adlı romanında da gurur, taraflardan 

birinin ölümüne sebep olur. 

Çirkin bir adam olan Homongolos namlı Ziya, bu çirkinliğini alaycı ve 

gururlu bir mizacın ardına gizlemiştir. İstanbul‟dan misafir gelen Sara‟nın, görünenin 

                                                 
35

 Mahmut Yesari, Çulluk, Oğlak Yayınları, İstanbul 1995. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. (1. 

Basım: 1927) 

Başta Çulluk olmak üzere yazarın, bu çalışmanın kapsamına giren tüm romanları ile romancılığı 

üzerine geniş bilgi için bkz. Şevket Toker, Romancı Yönüyle Mahmut Yesari, E.Ü. Edebiyat Fakültesi 

Yayınları, İzmir 1996. 
36

 Reşat Nuri Güntekin, Bir Kadın Düşmanı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1958. Yapılan alıntılar bu 

baskıya aittir (1. Basım: 1927).  



 18 

ardında yatan asıl adamı ortaya çıkarmak için oynadığı oyun, gururu incinmekte olan 

Ziya‟yı ölüme iter. Kaza süsü verdiği bir intiharla canına kıyar Ziya. 

Görüldüğü üzere, Çalıkuşu ile Gönül Yuvası‟nda roman kahramanları (Feride, 

Elvan), gururları incindiğinde birer vesileyle Anadolu‟ya geçerler. Bunlardan Feride, 

öğretmenlik alarak Anadolu yollarına düşerken Elvan, istemediği bir evlilikle İzmir‟e 

gider. Aşk ile gururları arasında kalan, ancak gururlarına yenik düşen söz konusu 

genç kızlar, sonunda sevdiklerine kavuşurlar. 

Çulluk ile Bir Kadın Düşmanı‟nın erkek kahramanları (Murat, Ziya) ise 

gururun acı yüzüyle karşılaşırlar. Murat, yarı divane bir halde köyünde kalırken Ziya, 

intihar eder. 

Gizli El
37

 adlı romanda ise memuriyetle Gemlik‟te bulunan; ancak ne işini ne 

de Gemlik‟i seven Şeref, evine misafir olduğu Aziz Paşa‟nın kızı Seniha‟ya âşık 

olur. Bununla birlikte büyük idealleri olan, yüksek mevkilere gelmeyi hayal eden 

Şeref, kendisini Seniha‟nın yanına yakıştıramaz. Aşkını içten içe yaşamaya başlar 

(GE, s.35-36; 42). 

Gururuyla kendine engel olmaya çalışan Şeref, ölüm tehlikesi geçirdiği bir 

gece kendini ele verir. Bunu öğrenen Aziz Paşa, Seniha‟nın da rızasıyla kızını 

Şeref‟le evlendirir. Burada da gurur, önceleri Şeref‟i müşkül bir duruma itse de sonu 

tatlıya bağlanır. 

1. 1. 5. Kıskançlık:  

Aşkın yakıcı yüzü kıskançlık, çeşitli şekillerde romana konu olmuştur. 

Tanzimat‟ın ikinci kuşak yazarlarından Nabizade Nazım, Zehra
38

 adlı romanında 

kıskançlığın yol açtığı sonuçları yetkinlikle ele alır. Bu romanda Zehra‟nın Suphi‟ye 

duyduğu aşırı kıskançlık, bireysel felaketleri de beraberinde getirir. 

Cemil Süleyman ise kıskançlıkla beslenen tutkunun öldürücü boyutunu Siyah 

Gözler
39

‟de konu edinir. 

Atatürk Dönemi Türk romanında da kıskançlık, daha çok, karanlık ve yıkıcı 

yönüyle işlenir. Söz konusu dönem romanlarında sevdiklerini kıskanan kadın ya da 

erkeklerin hırçınlıklarını, kıskançlığın öfkesine kapıldıklarını görürüz. 

                                                 
37

 Reşat Nuri Güntekin, Gizli El, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1988. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir (1. 

Basım: 1922). 
38

 Nabizade Nazım, Zehra, Bordo Siyah Yay., İstanbul 2007. (1.Basım: 1896) 
39

 Cemil Süleyman, Siyah Gözler, Bordo Siyah Yay., İstanbul 2007. (1.Basım: 1901) 
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Sözde Kızlar‟da Mebrure‟yi bir türlü tuzağına düşüremeyen Behiç, onun 

Fahri‟yle yakınlaşmasını ve Anadolu‟ya dair hararetli sohbetlerini kıskanır (SK, 

s.129). Bu kıskançlık, ona Mebrure‟yi Anadolu‟ya gitme vaadiyle kandıracağı yeni 

bir plan yaptırır. 

“ (…) 

Bir çare düşünüyordu: Fahri‟den kurtulmak, genç kızı inhisarı altına almak 

lâzım, lâzım, çok gecikmeden. (…) Mebrure‟ye servetinin yarısını verecek, 

evlenecekler, hemen Anadolu‟ya gidecekler, en güzel şehirde, en güzel çiftliği satın 

alacaklar, genç kızın babasını da arayıp bulacaklar, çiftliğe getirecekler, senelerce -

yahut Mebrure ne kadar isterse- orada yaşayacaklar ve bu mütereddi ahlâksız 

düşkün İstanbul muhitlerinden uzaklaşacaklar…” (SK, s.130-131) 

Ateşten Gömlek
40

‟te kıskançlık, aynı erkeği seven kadınlarından birinin 

diğerine yönelik hoyratlığı olarak yer alır. Köylü kızı Kezban, İhsan‟ı Ayşe‟den 

kıskanır. Bu yüzden Ayşe‟ye ters davranır (AG, s.78). Öyle ki çoğu yerde Kezban, 

Ayşe‟yi yok sayar. 

“ (…) 

Ayşe bu genç ıstıraptan müteessir miydi, bilmiyorum; arabadan atladı geldi, 

başını okşamak, teskin etmek istedi. Kezban‟ın gözlerindeki ateş bütün bütün tutuştu; 

onu, nefretle, şiddetle itti. Şimdi Ayşe arabadan inince yere atlayan İhsan‟ın kolunu 

yakalamış, gözleri gözlerinde yalvarıyordu: 

-Beni de al, sen nereye varırsan ben de varırım. Her işini idem, guzum, 

guzum, ben bu şehir garısı gibi hastaya da baharım…” (AG, s.82) 

Peyami ise İhsan‟ı kıskanmaktadır; çünkü Ayşe de İhsan‟a karşı kayıtsız 

değildir. Ancak bu kıskançlık, normal sınırları aşmaz. Peyami‟nin aşkın ateşten 

gömleğine verdiği doğal bir tepki olarak görünür.  

Gizli El‟de de benzer şekilde sevenin sevdiğini başkalarından sakınması, bu 

konuda huysuzluk etmesi şeklinde yer alır. Şeref, gizli gizli sevdiği Seniha‟yı, 

dedikoduların (GE, s.58-60) yönlendirmesiyle evlerinde misafir olarak bulunan bir 

süvari zabitinden kıskanır. Ancak bir akşam kendisinin de katıldığı bir yemekte 

                                                 
40

 Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, Özgür Yay., İstanbul 2006. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. 

Roman, ilk olarak 1922 yılının Haziran ayında İkdam gazetesinde yayımlanmaya başlamış, tefrikası 

11 Ağustos 1922‟ye dek sürmüş ve ertesi yıl (1923) kitap olarak yayımlanmıştır. 
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Seniha‟yla ilgili dedikoduların asılsızlığını bizzat görür (GE, s.66-67). Zira zabit, 

yeni evlidir (GE, s.72). 

Ankara
41

‟da da kıskançlık; aşkın şüpheci yönü ile sevdiğini başkalarından 

sakınmaya iten doğal bir gücü olarak işlenir.  

Selma Hanım, romanın üçüncü bölümünde evlendiği, kendisinden yaşça 

küçük Neşet Sabit‟i, ilerleyen yaşının ve yaşlanma korkusunun da etkisiyle 

çevresindeki genç kızlardan kıskanmaya başlar. Tiyatro provalarında Neşet Sabit‟e 

eşlik eden sporcu Yıldız da bunlardan biridir. 

Neşet Sabit‟le Yıldız‟ın provalardaki yakınlığı, temsil günü geldiğinde Selma 

Hanım için “enikonu bir kıskançlık ezası şeklini alır” (Ankara, s.194). Neşet‟in yurt 

gezilerinden dönüşte gözlerinde yakaladığı tutku, Selma Hanım‟ın şüphelerini bir 

süre yatıştırır. Ne var ki genç adamın Yıldız‟la olan yakınlığı, günden güne göze 

çarpmaktadır.  

Ankara Stadyumu‟ndaki bir yarış günü Neşet Sabit, Yıldız‟ı kalabalığın 

arasından seçip yanına koşunca Selma Hanım, hayretle olduğu yerde kalır. 

“ (…) 

Selma Hanım‟da bu hayret uzun sürmedi. Yüreğine ânî bir ıstırap çöktü. Hiç 

o vakte kadar duymadığı bir umutsuzluk, bir kasvet, bir öyle tâ canevinden burkuluş 

ki, çılgın bir feryat ile haykırarak bulunduğu yere düşüp bayılmamak için kendi 

üzerinde âdeta insan gücünden üstün bir kudret sarfına mecbur oldu. Benzi sapsarı 

kesilmişti ve gözleri dimdik, oraya saplanıp kalmıştı.” (Ankara, s.211) 

Gerçekte Neşet Sabit‟in gözü, Selma Hanım‟dan başkasını görmemektedir. 

Bir süre sonra Yıldız evlenince Selma Hanım‟ın tüm olumsuz duyguları da yatışır. 

Üvey Ana
42

‟da ise kıskançlık, masum bir kadının hayatını mahveder. 

Ankara‟nın meşhur şoförlerinden Lobut Ağabey‟in kızı Lale, kendisinden yaşça 

büyük Emin Bey‟le evlenir. Onun kızını kendi evladı gibi büyütür. Ancak çocuğun 

hastalığını ev halkına duyurmadan aile doktoru olan gençle işbirliği içinde tedavi 

etmek istemesi kocasını şüphelendirir. Lale‟yi izleyen Emin Bey, onu doktorun 

muayenehanesinden çıkıyor görünce evden kovar, Lobut Ağabey de söylentilere 

inanıp Lale‟yi eve almaz. 

                                                 
41

 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, İletişim Yayınları, İstanbul 2003. Yapılan alıntılar bu 

baskıya aittir (1.Basım: 1934). 
42

 Aka Gündüz, Üvey Ana, Hakimiyeti Milliye, Ankara 1933. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir.  
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Haksız yere suçlanan genç kadın, vereme yakalanır. Sivas‟a mürebbiye olarak 

gider; ancak hastalık ilerlemektedir. Bir süre hastanelerde yatar. Ancak artık yaşama 

tutunacak gücü kalmamıştır. Toroslar‟da bir sanatoryumda tedavi görmektedir. Bu 

sıralarda Emin Bey, tüm gerçeği öğrenir. Bütün aile Lale‟yi yattığı sanatoryumda 

bulurlar; ama geç kalmışlardır. Bu kıskançlık, Lale‟nin hayatına mal olur.  

Gönül Yuvası‟nda ise kıskançlık, biri aşkı doğuran diğeri onu boyunduruğa 

çeviren iki boyutuyla romana konu olur. Elvan ile Ziya‟nın arasındaki çocukça 

kıskançlık, zamanla aşka dönüşür. 

Hacer‟in mutasarrıf kocasının kıskançlığı ise onun hayatını çevreleyen bir 

boyunduruk şekline bürünür. Karısını kıskanan genç mülkiyeli, onun birkaç 

günlüğüne de olsa ailesinin yanına İstanbul‟a gitmesine izin vermez. Ayda bir kez 

mektup yazmasına müsaade eder. Dahası ailesinin bir fotoğraf göndermesi ricasına 

karşılık resim çektirmesini de istemez.  

Nahit Sırrı Örik‟in Kıskanmak adlı romanı ise başlı başına kıskançlık 

temasını ele alışıyla tüm bu romanlardan ayrılır. Yazar, romanda, kıskançlığı, kardeş 

kıskançlığı şeklinde işlemiştir. 

Kıskanmak, ağabeyi Halit‟ten sekiz yaş küçük olan “Seniha‟nın yüreğinde ilk 

beliren, kendisini ilk duyuran ve hemen her gün daha fazla gelişip büyüyen bir his” 

olmuştur (Kıskanmak, s.38). En başta Halit‟in beyaz, sarı saçlı ve mavi gözlü 

kendisininse kara kuru oluşu bu kıskançlığı doğurur. 

Ardından Halit, Almanya‟ya maden mühendisliği tahsiline gönderilir. 

Babalarının tekaüt oluşundan sonra Halit‟e para gönderebilmek için bütün aile 

fedakârlık yapar. Seniha‟nın tahsiline ise ehemmiyet verilmez, onun arzu ettiği kız 

idadisine yahut kız muallim mektebine türlü bahanelerle izin verilmez. Ağabeyi 

dönmeden evlendirilmesi bile düşünülmez (Kıskanmak, s.43). Seniha‟daki 

kıskançlığı kine dönüştüren bu durum, Halit‟in Mükerrem‟le evlenmesiyle daha da 

şiddetlenir. 

Anne ve babalarını kaybetmelerinden sonra Halit, “Seniha için tek bir istikbal 

görür: Evinin hanımlığını değil kâhyalığını ve vekilharçlığını yapmak!” (Kıskanmak, 

s.47). Öyle ki evlerinde “gazete okumak için bile gözetilen bir sıra ve teşrifat vardı 

ve Senihanın sırası bunda bile Halit Beyefendi ile haremlerinden sonra geliyordu.” 

(Kıskanmak, s.5-6) Mükerrem‟in önce Halit‟le iyi geçinmesi, sonra Halit‟in 
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ilgisizliğinden bunalması, onu başka erkeklerin ilgisine yöneltir. Seniha ise bunu 

ağabeyinden öç alacağı bir fırsat olarak değerlendirir. 

Nitekim olaylar, Seniha‟ya istediği intikam fırsatını verir: Mükerrem‟in 

Nüzhet‟le yakınlaşmasını içten içe destekler, buna zemin hazırlar. Bir gün karısının 

kendisini aldattığı gerçeğini ağabeyine açıklar (Kıskanmak, s.103-104). Halit, 

Nüzhet‟i vurduktan sonra ifadesi savcı huzurunda Seniha tarafından yalanlanır. Halit, 

beş sene hapse mahkum edilince Seniha da ilk zaferine ulaşır (Kıskanmak, s.126). 

Beş sene zarfında ağabeyinden gizli gizli haber alan Seniha, hapisten çıkmak 

üzere olduğu sıralarda Halit‟e son bir darbe indirmek için teklifte bulunur: 

Babalarından kalan Erenköyü‟ndeki köşkün hissesini Halit‟ten yok pahasına satın 

alacaktır (Kıskanmak, s.151). Ne ki eski arkadaşlarının Halit‟e Balya‟da bir iş 

buluşuyla Seniha‟nın son intikam planı da suya düşer (Kıskanmak, s.162). Seniha 

için Halit‟in ölümünü beklemekten başka bir çıkar yol kalmamıştır: 

“ (…) 

Kıskançlık ateşi, saldırışlarını, sarışlarını ve kemirişlerini senelerce unuttum 

sandığı kıskançlık ateşleri ihtiyar kızın bütün benliğini yeniden almış, tamamile 

kaplayıp sarmıştı. Ve Seniha artık bunun hep bu şekilde son nefesine kadar 

süreceğini çok iyi biliyordu. Anca ağabeysi kendinden evvel ölürse, ağabeysinin 

kendinden evvel toprağa verildiğini öğrenirse belki de biraz sükûn bulacak, kendisi 

iyi kötü yaşarken toprakta toprak olmuş bir ölüyü artık belki de pek 

kıskanmıyacaktı…” (Kıskanmak, s.176) 

1. 1. 6. Ağa-yanaşma aşkı: 

Bu başlık altında ele alınan aşk, farklı sosyal sınıflara mensup iki insanın 

imkânsız aşkı ya da mücadeleler sonucu kazandıkları mutluluk olarak değil; bir 

yanda kocasını savaşa yollayan, diğer yanda sevdiği gurbette olan çaresiz iki kadının 

zor durumundan yararlanmaya çalışan ağaların zorbalığı şeklinde işlenir. Diğer 

yandan, eşraf oğulları da zaman zaman yanlarında çalışan kadınları baştan 

çıkarabilmektedir. 

Sadri Etem‟in ilk romanı Çıkrıklar Durunca
43

‟da Bolu kazasının Gerede 

nahiyesine bağlı Adaköy‟de yaşayan Hatice ile Hasan, bütün köyün de bildiği üzere, 
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birbirine âşıktır. Hasan‟ın gurbette olduğu sıralarda köyde kıtlık yaşanır. Adaköy‟ün 

zenginlerinden Sıddıkzâde yanında devlet görevlileri ile birlikte köylünün elinde ne 

var ne yoksa el koyar (ÇD, s.53). Bu arada Hatice‟nin elinde avucunda olanı da 

alırlar.  

Beğendiği genç kadınları hemen tuzağına düşüren Sıddıkzâde, Hasan‟ın 

gurbette oluşunu fırsat bilip Hatice‟yi de baştan çıkarmak ister; ancak genç kadın, 

karşılık vermeyince onu döver ve yüzünü bıçaklar. Ömer Efendi, yetişerek Hatice‟yi 

Sıddıkzâde‟nin elinden kurtarır: 

“Diyeceklerimi yap diyordu, sana daha para vereyim. 

Karşımda ağzını sulandıra sulandıra anlattı, bıyıklarını burdu. 

Kimse görmez dedi. 

Bağırdım. Tekmeledim, ısırdım…ama söyledi, kâh yalvardı, kâh söğdü. 

„-Yüzünü param parça edeyim de..O zaman sen bana yalvar… Rastgeldiğin 

erkeğe yalvar..Erkek itlere bile yalvar seni öyle bir hale koyayım. Diye kamasını 

çıkardı. Yüzümü çizdi, çizdi..Ben ne yapabilirim..” (ÇD, s.54) 

Sıddıkzâde, kendisine yüz vermeyen Hatice‟yi yaralamak suretiyle onun 

başka erkeklerle görüşmesine de engel olmaya çalışır.  

Dağ Adamı
44

‟nda, Mestan Ağa, kocasını askere yollayan ve oğlu Halil‟le bir 

başına geçim derdine düşen Cemile‟ye önce tarlasında iş, ardından da henüz emeğini 

karşılamayacak miktarda ambardan bir yük darı verir. Bir süre sonra ağanın niyeti 

anlaşılır: Cemile‟yi baştan çıkarmak. Ekmek derdindeki Cemile, bu zulme boyun 

eğer. Ne var ki bir süre sonra başta Murat Çavuş olmak üzere jandarmalara eğlence 

olur; gün geçtikçe düşer. En son kasabaya gelen reji memurlarından biriyle evinde 

basılır. 

Esasında namuslu, kendi halinde bir kadın olan Cemile, kocasının gidişiyle 

hem sahipsiz kalır hem geçim derdine düşer. Bunun sonucunda da Mestan Ağa‟nın 

kötü emellerine âlet olur. 

Kuyucaklı Yusuf‟ta ise Edremit eşrafının ileri gelenlerinden fabrikatör Hilmi 

Bey‟in oğlu Şakir, zeytinliklerinde çalışan, aynı zamanda, ev işlerine de bakan 
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Kübra‟ya göz koyar. Durumu fark eden genç kız, evin oğlundan bucak bucak kaçarsa 

da tertiplenen bir oyunla tuzağa düşürülür. 

Buna göre; bahar geldiği sıralarda evin hanımı, Kübra‟ya Cennetayağı‟ndaki 

bağa eşya taşınacağını, onun da gidip eşyaların yerleştirilmesine yardım etmesi 

gerektiğini söyler (KY, s.69). Şakir‟den uzaklaşacağı için sevinen genç kız, 

kendisine oynanan oyundan habersiz, bağa gider; “hem eşyayı evin içine taşıyor, hem 

de türkü çağırıyor” iken (KY, s.69) Şakir‟in sırıtarak kendisine doğru geldiğini 

görür. Üstelik babası Hilmi Bey de oradadır ve o da sırıtmaktadır. Kübra, kendisini 

pencereden aşağı atacakken Şakir, onu eteğinden yakalar. O sırada sadık adamları 

Hacı Etem de bahçede çomak yontmaktadır (KY, s.70). 

Bu olaydan sonra çaresiz ana-kız, kaymakam Salahattin Bey‟lere sığınır. 

Kasabanın en zengin, en nüfuzlu adamı olduğu için Şakir ve babası fabrikatör 

Hilmi Bey, her şeyi kendilerine hak görmekte, kimsesiz bir genç kızın namusunu 

dahi kirletebilmektedir. 

Her üç romanda da korumasız kadınların, Anadolu‟nun farklı köy ve 

kasabalarında, ağalar ya da eşraf tarafından istismar edildiği görülmektedir. 

1. 1. 7. Fizikî Engellere Takılan Aşk: 

Bu kategoride ele alınan aşk, Yaban
45

‟da işlenir. Emine‟den hoşlanan Ahmet 

Celal‟e karşı Emine de kayıtsız değildir; ancak aracılara “kolu yok bir herif”i 

(Yaban, s.80)  istemediğini söyler. Ahmet Celal‟in tek kollu oluşu, ikisi arasında bir 

engel oluşturur.  
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1.2. Manevî Yönüyle Aşk 

Aşkın maddî boyutunu yaşayarak birtakım hatalar yapan roman 

kahramanlarının cezalarını çektikleri ya da sığındıkları mekânın Anadolu oluşu gibi 

aşkın manevî boyutunu yaşayan kişiler de Anadolu‟ya yönelirler.  

Bu kişilerde bireysel ve toplumsal bilinç, bir noktadan sonra ortak bir akıl 

oluşturmakta, roman kişileri kendi benliklerinin üzerine çıkarak içinde yaşadıkları 

toplumun gerçekliği içinde toplumsal sorumluluk duygusu gelişmiş yeni bir benlik 

meydana getirmektedirler. 

Özellikle Millî Mücadele romanları ile Cumhuriyet‟in ilk yıllarını konu 

edinen romanlarda “aşk”ın, kişileri yücelten bir duygu olduğu, bir müddet sonra 

onları bireyselden toplumsala götüren bir duygu eşiğine ulaştırdığı gözlemlenir. 

Diğer grupta kişiler, kontrol edemedikleri nefislerinin hayatlarında yol açtığı 

hataları telafi etmek ya da yakın çevrelerince cezalarını çekmek üzere Anadolu‟ya 

gönderilirken bu grupta yer alan romanların baş kişileri, aşk vasıtasıyla yeni bir 

bilinç düzeyine erişerek beşerî aşklarını vatan aşkına dönüştürebilmektedirler. 

Dolayısıyla Anadolu, bilinçli olarak yöneldikleri bir mekândır. 

1.2.1. Karşılıksız Aşk ve Hayal Kırıklıkları: 

Dönem romanlarında karşılıksız aşk ve hayal kırıklığı, bireysel ve toplumsal 

olmak üzere iki düzlemde yaşanır. 

Biz İnsanlar
46

‟da Vedia‟yı karşılıksız bir aşkla seven Bahri, onun 

şımarıklığından, bu aşkın kendisine yaşattığı acılardan Millî Mücadelede görev 

alarak kurtulmak ister. Ancak ailevî nedenler, buna engel olmaktadır (Bİ, s.275). Bir 

asker olarak Anadolu‟da yaşanan ölüm-kalım savaşına katılamamak onurunu 

zedelemektedir. 

Ateşten Gömlek‟te ise Peyami, Ayşe‟ye olan aşkının karşılıksız olduğunu bile 

bile onunla Anadolu‟ya geçer. O güne kadar millî bilinçten yoksun bir genç olan 

Peyami, Ayşe sayesinde uyanır aymazlığından. Ayşe ve İhsan‟la birlikte Anadolu‟ya 

gidecek kafileye katılır. 

Bu aşk, zaman zaman ona acı verse de benliğini ele geçirmez. Aksine ona 

toplumsal bir şuur kazandırır. 
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Dudaktan Kalbe, Gözlerin Sırrı ve Sisli Geceler‟de ise karşılıksız aşk ve 

hayal kırıklıkları, kişileri kendi bireysel gerçeklikleri içinde Anadolu‟ya gönderir. 

Dudaktan Kalbe‟de Lamia‟nın, Kenan‟a olan karşılıksız aşkından bireysel bir 

trajedi doğar. Kenan‟a karşı koyamayan Lamia, namusu kirlenince ailesi tarafından 

Kütahya‟ya gönderilir. Ancak arkasından dedikodular da onu izler. Kenan‟ın 

“dudakta tutmak isteyip kalbe inmesine izin vermediği” (DK, s.105) yalancı aşkına 

mukabil Lamia, gerçek bir aşkla karşılıksız sever onu. Anadolu‟da her girdiği 

çevrede yaşadıklarıyla bu aşkın bedelini öder. Neticede de yaşadığı macera boyunca 

insanlar, şartlar, olaylar sürekli değişirken o, bir namus ve karakter heykeli gibi, 

Kenan küçüldükçe yükselmeye başlar (Kacıroğlu, 2008: 66). 

Gözlerin Sırrı
47

‟nda Süha, Füsun‟u ümitsizce sevmektedir. Bu aşkın 

Füsun‟da karşılığı yoktur. Yeni görevi dolayısıyla Bursa‟ya gidecek olan Süha, 

Füsun‟u göremeyeceği için üzülmektedir.  

Füsun ise Fahri‟ye duyduğu kendi karşılıksız aşkı nedeniyle acı çekmektedir. 

Bir süre İstanbul‟dan uzaklaşmak için İzmir‟e gider. Bir yanlış anlaşılma yüzünden 

her şeyi yüz üstü bırakıp Süha‟yla evlenmek üzere Bursa‟ya geçer. 

Sisli Geceler‟de de Nüzhet, bir gece evlendiklerinden beri karısı Mine 

tarafından sevilmediğini, hislerinin tek taraflı olduğunu öğrenir. Mine, Fikret‟i 

sevmekte, dahası Fikret de yıllardır Zehra‟yla evli olmasına karşın aslında Mine‟ye 

âşıktır. Nüzhet, Mine‟ye beslediği karşılıksız aşkın acısına aldatılmanın da acısı 

eklenince Anadolu‟ya gider; Millî Mücadeleye katılır. 

Çulluk‟ta ise Murat‟ın ikilemleri, hem kendisini hem etrafındaki iki genç 

kızı derinden etkiler. İstanbul‟da Cibali Tütün Fabrikası‟nda çalışan Murat‟ın köyde 

beşik kertmesi vardır. Babası ısrarla köye dönüp bu kızla evlenmesini söylemekte, 

baskı yapmaktadır. Fabrikadan Münevver ile yakınlaşmakta olan Murat, daha fazla 

dayanamayarak köye gider. Esma‟yı görünce gözlerine inanamaz. Çok güzel bir 

genç kız olmuştur. Ancak genç kız, kendisini istemeyen Murat‟a yüz vermez; 

onunla evlenmeye yanaşmaz.  

Murat‟ın ilk başlardaki lakaytlığı aşka dönüşür. Ancak Esma‟nın inadı, bu 

aşkı karşılıksız bırakır. Nihayetinde genç kızı bir akşam alacasında kaçıran Murat, 
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arkalarından ağabeylerinin ateş etmesi sonucu Esma‟yı kaybeder. Kendisi de 

divaneye döner.  

Öte yandan Münevver de İstanbul‟da Murat‟ın köyden dönüşünü 

beklemektedir. 

Samim Kocagöz‟ün, aşırı denilebilecek derecede romantik bir aşk hikâyesinin 

biraz abartılarak anlatıldığı (Taş, 1998: 88) İkinci Dünya
48

 adlı romanında ise 

Yurdagül‟e beslediği karşılıksız aşk ve bunun yarattığı hayal kırıklığı, Murat‟ı diyar 

diyar dolaştırır. Bu da derdine çare olmayınca Ege‟de “C..” kasabasında babadan 

kalma köşke çekilerek ruhunu dinlendirmeye karar verir (İD, s.8). Artık karşılıksız 

büyük aşkının acılarını “C..”de dindirmeye çalışacaktır. Murat için “C..” kasabası, 

karşılıksız aşkın yaralarını saracağı, kendini tedavi edeceği bir nev‟i şifa yurdudur. 

Ne ki Yurdagül‟ü burada da ne aklından ne yüreğinden çıkarmayı başarır. 

Diğer taraftan “C..”de Murat‟a âşık olan Nihal‟se kendi karşılıksız aşkını 

yaşamaktadır. Murat, ne kadar çabalasa da Nihal‟in aşkına kendini bırakamaz. 

Yurdagül yüzünden acı çeken Murat, aynı acıları Nihal‟e yaşatmaktadır. Murat‟ın 

ölümünden sonra Nihal, kendini “C...”ye kapatmış, iyi-kötü anılarıyla yaşamaktadır.  

1.2.2. Fedakâr Aşk ve Âşıklar: 

Özellikle Millî Mücadeleyi işleyen romanlarda yer alan çiftler, vatan 

savunmasını, vatanın iyiliğini kendi aşklarından üstün tutarlar. Bu açıdan aşkları, 

fedakâr bir aşk, kendileriyse vatan uğruna mücadele eden fedakâr birer âşıktır. 

Kan ve İman
49

‟da Sadık‟ın cepheden dönüşünü bekleyen Leman, onun gelir 

gelmez gönüllü kuvvetlere katılmak üzere, Afyon‟a, hareket ettiğini öğrenir (Kİ, s.30). 

Bir süre Sadık‟ın annesiyle birlikte cepheden gelen mektuplarla avunurlar. Ancak 

Leman, ailesi izin vermese de evden kaçarak Eskişehir‟deki askerî hastanelerin birinde 

hemşire olur. Sadık‟ın vatanseverliği, Leman‟a da sirayet edip genç kızı bilinçlendirir. 

Ateşten Gömlek‟te ise İstanbul‟da kozmopolit bir çevrede yaşayan hariciyeci 

Peyami, evlerine misafir gelen Ayşe‟nin trajik hikâyesini öğrendikten sonra ona 

hayran olur. Kısa süre sonra Anadolu‟ya geçecek İhsan‟la Ayşe‟ye Peyami de katılır 

(AG, s.65). Her iki genç de Ayşe‟yi sevmektedir; ancak Peyami‟nin aşkı 
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karşılıksızdır. Ayşe de İhsan‟a karşı kayıtsız değildir. Ayşe ve İhsan, İzmir‟i 

Yunan‟ın zulmünden kurtarma ortak paydasında birleşmişlerdir.  

Aşkın “ateşten gömleği”ni giyen Peyami, Anadolu‟da bulundukları süreçte 

eski kimliğinden uzaklaşarak millî hassasiyete sahip, vatanperver bir gence dönüşür.  

Halâs
50

‟ta geçici bir süre İzmir‟de bulunan Nihat, burada Yunanlıların 

taşkınlıklarına şahit olur. Vatan için yararlı bir şeyler yapmak ister. Tesadüfen 

tanıştığı kıdemli bir askerin kendisini İstanbul‟a göndermesiyle Nihat da gönüllü 

kuvvetlere katılır. O da Anadolu‟ya geçecekler arasındadır. İzmir‟de etkilendiği 

Beatriçe‟nin ailesinin evlerine Venizelos‟un resmini asmasıyla ondan uzaklaşan 

Nihat, kendisiyle aynı millî hisleri paylaşan İclal‟le yakınlaşır. Nihat, İngiliz 

tevkifhanesinden kurtulduktan sonra İclal‟le birlikte Anadolu‟ya giderler.  

Dinmez Ağrı
51

‟da Şerare, vatan aşkını hocası Celal‟in aşkına tercih eder (DA, 

s.17-18). Millî Mücadelede Yunan karargâhlarına girerek önemli planlar ele geçiren 

Şerare, zaferin ardından Celal‟in de Millî Mücadele yararına çalıştığını öğrenir. 

Dikmen Yıldızı
52

‟nda Yıldız ve ailesi, İzmir‟in işgaliyle şehri terk ederler. 

Tayyareci Murat‟la nişanlı olan Yıldız, Millî Mücadelede Murat‟ın şehit olduğu 

haberini alınca ruhi dengesi bozulur. İzmir‟i geçici olarak terk ettikleri günlerde 

kafilenin kadın ve erkekleri görev paylaşımı yaparlar. Yıldız, kadınlara öncülük 

ederken Murat da diğer erkeklerle birlikte çatışmalara katılır. 

Vurun Kahpeye‟de adı verilmeyen bir Orta Anadolu kasabasına yeni atanan 

Aliye öğretmen, burada Kuvvacı Tosun‟la tanışır. Aliye de millî kuvvetleri 

desteklemekte, okulda çocuklara marşlar öğretmektedir. Kasabada kuvvacıların 

aleyhinde olan eşraf ve din adamlarına karşı Tosun‟la Aliye işbirliği yaparlar. 

Tosun, kendisiyle aynı idealleri paylaşan Aliye‟yle nişanlanır. Aliye‟nin onu 

memleketinden çok sevdiğini söylemesi üzerine “aşkımızın, memleketimizden ayrı 

bir yeri olamaz” (VK, s.129) der. O da Ateşten Gömlek‟in askerleri gibi vatan aşkını 

beşerî aşktan üstün tutmaktadır. Öyle ki Aliye‟den Yunan‟ın gizli sırlarını 

Damyanos‟tan öğrenmesi için yardım ister. Aşkı yaşama noktasında aralarındaki 
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farkın bilincinde olan Aliye, ne kadar severse sevsin Tosun‟da vatan aşkının, millî 

ideallerin ağır bastığını tahlil edebilmektedir: 

“(…) Tosun, evvelâ kendi dimağındaki hâkim fikrin esiri, bendesidir. Ve 

bütün idealist adamlar, muayyen bir maksada varlığını vakfedenlerin zulmüyle 

zalimdir. Çünkü bunlar için, insanî rabıtalar, en kavi ve kadir aşklar, maksattan 

sonra gelen şeylerdir ve maksatları için hiçbir elemden, hiçbir fedakârlıktan, hiçbir 

kurbandan kaçınmazlar. Bunların bu kudretidir ki, ihtilâlleri, millet tarihinde 

herhangi yeni dönümü, herhangi sarsıntıyı, kan ve facia mukabilinde vücuda 

getirir.” (VK, s.142) 

Birkaç dakikalığına da olsa Aliye‟yi görebilmek uğruna ordusunu tehlikeye 

düşürdüğünü, hatta davasına hıyanet ettiğini düşünen Tosun‟un nazarında memleket 

ve maksat, insandan yalnızca vücudunu ve hayatını değil “bunların bin defa 

fevkinde, bunların heyecanını oyuncak yapan aşkın pahasını” (VK, s.147) da ister. 

Dağları Bekliyen Kız, Damga ve Gönül Yuvası‟nda ise farklı bağlamlarda 

fedakâr aşka ve âşıklara yer verilir. 

Dağları Bekliyen Kız
53

‟da Zeynep de fedakâr bir âşık olarak karşımıza çıkar. 

Ağrı Dağı İsyanı‟nın ele alındığı romanda Ağrı dağlarında saklanan eşkıyalar, Türk 

askerleriyle çatışmakta; karşılıklı kayıplar verilmektedir. Bu eşkıyalara bir şeyh 

liderlik etmekte, şeyhin kızı Zeynep de dağlarda silahlı kuvvetler aleyhine 

çalışmaktadır.  

Orduda görev yapan pilotlardan Adnan, bir gün dağlarda keşfe çıkar. Tesadüf 

eseri, herkesin dilinde gezen Zeynep‟le karşılaşır. Aralarında bir yakınlaşma olur. 

Aşkı ağır basan Zeynep, isyancıların planlarını, krokilerini, en önemli evraklarını 

Adnan‟a verir. Bunlar sayesinde ordu, isyancıları ağır bir yenilgiye uğratır. Öte 

yandan Adnan, isyancılarla işbirliği yapmakla suçlanır.  

Zeynep de başta şeyh babası olmak üzere tüm örgüt üyeleri tarafından 

dışlanır. Diğer yandan Türk hükûmeti tarafından mahkemeye verilir. Neticede 

mahkeme suçsuzluğuna karar verir ve serbest bırakılır. Her ikisi de aklanan âşıklar, 

birbirlerine kavuşurlar. 
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Burada Zeynep, hem kendi cemaati tarafından hem de isyancı kimliğiyle 

toplum tarafından dışlanmak pahasına da olsa aşktan yana bir tavır alır ve 

isyancıların önemli evraklarını Adnan‟a vererek büyük bir fedakârlık sergiler
54

. 

Damga‟da İffet, sevdiği kadının namusuna leke düşmemesi için eve hırsız 

olarak girdiğini söyleyerek ömür boyu hırsız damgasıyla yaşamayı göze alır. Burada 

İffet, sevgisi ve sevdiği uğruna kendi hayatını feda eden bir âşık olarak yer alır. 

Anadolu yollarında bu damga silinir gibi olur. 

Gönül Yuvası‟nda ise Hacer, kocasının kıskançlığına tüm yaşamını ve 

neredeyse ailesini feda etmiştir. Anadolu‟da onun peşinden diyar diyar gezer.  

Hacer‟i aile fertlerinden dahi kıskanan genç mülkiyeli, onun birkaç 

günlüğüne de olsa İstanbul‟a ailesini ziyarete gitmesine izin vermez. Üstüne üstlük 

ailesinin bir fotoğraf göndermesi ricasına karşılık resim çektirmesini de istemez. 

Hacer‟in ancak ayda bir kez ailesine mektup yazma hakkı vardır.  

1.2.3. Saf Aşk: 

Burada çiftler, aşkın salt fiziksel temasla beslenmeyen, duygusal ve manevî 

boyutunu yaşarlar. 

Sözde Kızlar‟da Mebrure ile Fahri‟nin saf ve temiz aşkı, Anadolu ortak 

paydasında birleşir. 

Mebrure‟nin Manisa‟dan babasını aramak üzere İstanbul‟a geldiğini 

Nadir‟den öğrenen Fahri, onunla tanışıp da “Anadolu” sözcüğünü duyunca çok 

heyecanlanır. 

“ (…) 

-Ah, ah Mebrure Hanım, bilmezsiniz, ben Anadolu‟yu ne kadar severim. 

Geceleri rüyama girer, gözlerim daldığı zaman onu düşünürüm, biraz açıklık, kır, 

dağ, taş, görsem onu hatırlarım…Anadolu‟dan geliyorsunuz ha…” (SK, s.75-76) 
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Böylece iki genç, Anadolu üzerine sık sık sohbet ederler (SK, s.121-126). 

Fahri, bu sohbetler sayesinde kendisini ağına düşürmek isteyen Behiç karşısında 

Mebrure için koruyucu bir kalkan görevi de üstlenmiş olur. Mebrure, babasını 

bulunca iki gencin yolları, bir daha ayrılmamak üzere Anadolu ekseninde birleşir. 

Çalıkuşu‟nda (B..)‟deki musiki muallimi Şeyh Yusuf Efendi de Feride‟yi 

temiz bir aşkla sevmektedir. 

Bir gün görev yaptıkları okulun deposundaki eski bir piyanonun başında 

Feride‟yi gören, çaldığı parçalar vesilesiyle onunla tanışıp sohbet eden Şeyh Yusuf 

Efendi, Feride‟deki müzik kulağına hayran olur. Bu sayede müzik ve müzik âletleri 

üzerine sohbet ederler; kısa süre içinde de aralarında bir dostluk gelişir (Çalıkuşu, 

s.241-243). Öte yandan şeyhin veremle örselenmiş bünyesi, Feride‟ye gizli gizli 

beslediği aşkı kaldıramaz.  

Bir gece Feride‟nin evine gelen ablası, şeyhin ölüm döşeğinde olduğunu ve 

onu sayıkladığını söyleyerek genç kızı hastanın yanına götürür. Son dakikalarını 

yaşayan şeyh, Feride‟nin çaldığı orgun nağmeleri arasında yaşama gözlerini yumar 

(Çalıkuşu, s.261). 

Musiki paralelinde gelişen, temiz ve saf hislerle yaşanan bu gizli aşk, şehir 

ahalisince dile düşürülür. İnsanlar şeyhin ince duygularını anlamamış, aralarında 

Feride‟ye yönelik alay konusu yapmışlardır (Çalıkuşu, s.251). Tüm şehri saran 

dedikodu, sonunda Feride‟yi oradan gitmeye mecbur bırakır (Çalıkuşu, s.262). 

Ateşten Gömlek‟te Peyami ve İhsan‟ın Ayşe‟ye; Ayşe‟nin İhsan‟a olan aşkı, 

her türlü maddi kaydı aşan saf ve idealize edilmiş bir duygu halidir. 

Millî bilinçten yoksun bir genç olan Peyami‟nin bu konulardaki duyarsızlığı, 

akrabası Cemal ve İhsan‟la arkadaşlık yapmaya başlamasıyla değişir. Her şeyden 

önce Peyami, bu iki asker vasıtasıyla memleketteki savaş gerçeğiyle tanışır.  

İzmir‟in işgali sırasında kocasını ve oğlunu kaybeden Ayşe‟nin İstanbul‟a 

gelişiyle bu üç genç, Ayşe‟nin hedef olarak gösterdiği Anadolu idealinde buluşurlar. 

Ayşe‟nin önce Sultanahmet Mitingi‟nde, sonra da Mister Cook‟un karşısında 

sergilediği mağrur duruş, Peyami ve İhsan‟ı çok etkiler.  

Ayşe‟den ilham alarak Anadolu yollarına çıkan gençler, onun sayesinde 

kendi içlerinde de bir değişim yaşarlar. Ayşe‟yle birlikte giden Peyami, Anadolu‟da 

hem savaş gerçeğiyle tanışıp hem de aşkın ateşten gömleğiyle yanar. İhsan gibi o da 
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Ayşe‟ye âşık olmuştur; ancak bu aşk, vatan aşkının gerisindedir. O aşk sayesindedir 

ki Peyami, Anadolu‟ya koşmuş, İzmir‟i geri almaya and içmiş, vatan-millet 

kavramlarının farkına varmıştır. Ayşe‟ye beslediği aşk, onu vatanperver bir genç 

haline getirir.  

Diğer taraftan düzenli orduyu savunan İhsan‟ın, Ayşe‟ye olan aşkı, onu 

Anadolu mücadelesinde diri tutar. O da Ayşe‟nin İzmir rüyasına ortak olmuştur. Ne 

var ki İhsan da Peyami gibi beşerî aşkı, vatan aşkının potasında eritir. Her iki genç de 

aşkın ateşten gömleğini sırtlarında taşırlar; ama iradelerine sahip çıkıp bunu 

dönüştürmeyi başarırlar. Böylece Ayşe‟ye duyulan aşk, önce İzmir, sonra tüm 

Anadolu‟ya duyulan aşka dönüşür. Zira şahsında işgal altındaki Anadolu‟yu 

sembolize eden Ayşe, ilk olarak İzmir‟i hedef göstermiştir ve İzmir‟i geri almak, 

Ayşe‟ye kavuşmak anlamına da gelmektedir.  

Ayşe de İhsan‟a yakınlık duyar; ama onun için de öncelik vatanın 

kurtarılmasındadır. Böylece her üç gencin aşkları, maddî varlıklarını aşarak onları 

sonsuzluğa ulaştırdığı gibi bu aşkın aralarında dile gelmeyip vatan idealine 

yönelmesi, duydukları aşkı saf bir duygu hali kılar. 

Eski Hastalık‟ta ise aşka inanmayan ve aşkın eski bir hastalık olduğunu 

düşünen Züleyha, Yusuf‟un tavırlarıyla gerçek aşkın ne olduğunu anlar. Yazar, 

Yusuf ve Züleyha adlı roman kişileriyle saf ve gerçek aşkın modern çağlarda da 

yaşanabileceğini, bu eski hastalığın hâlâ yaşadığını anlatmak ister gibidir.  

Eşi Yusuf‟tan resmî olarak ayrılıp yalnızca mahkemeden yazı beklediği 

günlerde Züleyha, İstanbul‟da başka bir erkekle trafik kazası geçirir. Tüm yakınları, 

olayın gazetelere de yansıyan magazinel boyutu nedeniyle Züleyha‟yı hastanede 

yalnız bırakırlar. Durumu öğrenen Yusuf, bir süre sonra hastaneye gelerek 

Züleyha‟ya sahip çıkar.  

Doktorlardan karısının sağlığının iyi olduğunu öğrendikten sonra nekahat 

devresi için Züleyha‟ya karayolu ya da demiryolu yolculuğu yerine on beş günlük bir 

gemi seyahatiyle Silifke‟ye dönme önerisinde bulunur (EH, s.17). Yusuf‟a karşı 

kendisini mahçup hisseden Züleyha, bu teklifi çaresiz kabul eder. 

Kendisine ayrılan kamarada dinlenen, zaman zaman geceleri açık havada, 

Yusuf‟un deyişiyle, “deniz kürü” (EH, s.21) yapan Züleyha, özenli bakılmasının da 
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etkisiyle kazanın bedeninde oluşturduğu fiziksel acılarla ağrılardan kurtulur, eski 

sıhhatine kavuşur. 

Züleyha, kamarasında iyileşmeyi beklediği günlerde tüm hayatını gözden 

geçirme fırsatı da bulur. Genç kadın, seyahat sırasında; kendine, insan ilişkilerine, 

üzerinde yaşadığı coğrafyaya daha farklı bir perspektiften yaklaşır. 

Özellikle istemeyerek evlendiği Yusuf‟un boşanmış olmalarına rağmen 

kendisine hastanede sahip çıkması, gemi yolculuğu yaptırarak onu Silifke‟ye 

götürmesi Züleyha‟yı yadırgatır. “Aralarında her şeyin artık bittiğini zannettiği bir 

günde onu tekrar Yusufun peşine takarak Anadoluya sürükleyenin” (EH, s.69) ne 

olduğunu düşünür. Evlilikleri süresince tanımak için çaba göstermediği eşi Yusuf‟u, 

bu deniz yolculuğu sırasında tanımaya başlar. 

O güne dek kendi vatanında bir yabancı gibi yaşayan, hayatı İstanbul ve 

okuduğu Amerikan kolejinden ibaret sanan Züleyha, bu yolculuk sırasında 

insanlarıyla birlikte yurdunu da tanıyıp anlamaya başlar. Bu sayede eşi Yusuf‟a da 

haksızlık ettiğini anlar. Dahası, inanmadığı, manası kalmadığını, “eski romanesk 

zamanlara ait bir efsane, cüzam gibi mikrobu ihtiyarlamış bir eski hastalık” (EH, 

s.131) olduğunu iddia ettiği aşkın tüm anlamıyla hâlâ varolduğunu da görür. 

İkinci Dünya‟da Ege‟nin C.. kasabasında bir zamanlar yaşanan ihtiyar çiçekçi 

ile veremli genç kızın aşkı, katıksız bir saf aşk örneğidir. Öyle ki ihtiyar çiçekçinin, 

sevgilisinin ölümünün ardından beslediği fedakâr, vefakâr aşkı, bağlılığı, 

efsaneleşmiş sevdası, çevresinde bir “peri masalı” yaratır (İD, s.29-31). Sevdiği kızı 

kaybettikten sonra sanatoryuma yakın bir yerde çiçek bahçesi meydana getiren ve bu 

bahçenin ortasındaki bir kulübede yaşayan ihtiyar adam, saf aşkın sembolüdür. 

Kuyucaklı Yusuf‟ta ise Yusuf ile Muazzez‟in saf aşkı, kasaba halkınca el 

birliğiyle kirletilir. 

Kaymakam Salahattin Bey‟in evlatlığı Yusuf ile kızı Muazzez, birbirlerini 

severler; ancak Muazzez‟in Şakir‟le evlenme hazırlıkları yapışına kadar bu aşk, 

aralarında dile gelmez. Esasiyle bu evlilik, Muazzez‟in isteğiyle değil Şakir ile 

babası fabrikatör Hilmi Bey‟in, kaymakam Salahattin Bey üzerinde kurduğu baskı 

neticesinde gerçekleşecektir. 

Yusuf, yakın arkadaşı Ali‟ye, kaymakamın Hilmi Bey‟e olan borcunu  

ödemesi karşılığında Muazzez‟i kendisiyle evlendireceğine dair söz verir. Ancak 
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Muazzez, onunla evlenmeyi istemediği gibi Ali, bir düğün gecesi Şakir tarafından 

vurulur. Bu sıralarda Muazzez, Yusuf‟a olan ilgisini sezdirir; Yusuf da ona karşı 

kayıtsız değildir. Muazzez ile annesi Şahinde‟nin Hilmi Beylerin bağına gittikleri bir 

gün Yusuf, Muazzez‟i kaçırır (KY, s.131). Bir süre sonra da Salahattin Bey‟e 

nikâhlandıkları haberini gönderir (KY, s.144). Bunun üzerine Salahattin Bey, 

haberciyi önüne katarak Yusuf‟la Muazzez‟in kaldığı köye gider ve onları Edremit‟e 

dönmeye ikna eder (KY, s.148). 

Ne var ki kaymakamın ölümü ve sonrasında Hilmi Bey‟le oğlu Şakir‟in, 

yarım kalan intikam planlarına yeni kaymakamı dahil etmesiyle iki gencin 

mutluluğuna gölge düşer. Yeni kaymakam İzzet Bey, göreve gelir gelmez Yusuf‟un 

dairedeki işine son verir; onu tahsildar yapar. Bu durum, Muazzez‟i tekrar elde 

etmek isteyen Şakir‟in ekmeğine yağ sürer. Yusuf‟un Edremit dışında olduğu 

gecelerde kaymakam, jandarma çavuşu, Şakir‟in de aralarında bulunduğu âlemlerde 

Muazzez, yavaş yavaş saflığını yitirmeye başlar. Geçim sıkıntısı, parasızlık, 

Yusuf‟un sık sık civar köylere tahsilata gidişi, genç kadının ilgisini manevi olandan 

maddi olana yöneltmiştir. Günden güne düşmeye başlayan Muazzez, olanları işiten 

Yusuf‟un bir gece baskına gelmediği sırada Yusuf‟un kaymakama yönelttiği 

kurşunlara hedef olur (KY, s.216). Genç karısını alıp kaçan Yusuf‟un kollarında ölen 

Muazzez‟le birlikte aralarındaki saf aşk da son nefesini verir. 

1. 2. 4. Ortak İdeallere Yaslanan Aşk: 

Burada da fedakâr aşk ve âşıklarda olduğu gibi ortak idealler etrafında 

kenetlenmiş çiftler görürüz. Bunların bir kısmı, idealist heyecanlarını her koşulda 

sürdürebiliyorken diğer bir kısmı, kendilerini birleştiren şartlar ortadan kalktığında 

ayrı yönlere savrulur.  

Sisli Geceler‟de henüz yeni evlenen Dr. Fikret ile hemşire Zehra, nikâhlarının 

hemen ertesinde Anadolu‟ya geçerler (SG, s.50). 

Millî Mücadeleden önceki süreçte İstanbul‟un boğucu havasını solumaktan 

bunalan genç çift (SG, s.50), Anadolu‟da yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatır. 

Fikret, İstanbul‟da kalıp rahatını bozmayan doktorlara öfke doludur: 

“ (…) Bu günlerde İstanbul‟da oturup keyfine bakan, bakabilen, doktorlara 

bilmem ki ne demeli?... İçim isyanla doluyor…” (SG, s.107) 
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Aynı hisler etrafında kenetlenen Fikret‟le Zehra, Anadolu‟da görev yaptıkları 

süre içinde inançlarını hiç kaybetmezler. 

On Yılın Romanı
55

‟nda çocuklukları Osmanlı döneminde geçmiş Torun ile 

Erhan, Cumhuriyet‟in ilanından sonra bizzat Atatürk tarafından onun kurduğu 

okullarda okutulurlar.  

Bu bağlamda Cumhuriyet‟in yeni kuşağını temsil eden iki genç, 

Cumhuriyet‟in ilkelerini yayma ve benimsetme; başta kendi köyleri İkipınar olmak 

üzere diğer köylerin kalkınması ve inkılâpların köylülerce doğru anlaşılması 

ülküsünde ortaklaşa çalışırlar. 

“ (…) 

Ayrı ayrı ve köy köy dolaştılar. 

Torun her köyde kadınları başına topladı. Onlarla uzun uzun konuştu. 

-Çocuk bakımı! 

Çocuk terbiyesi. 

Aile kurumu. 

Karı kocalık. 

Sıhhî bilgiler. 

Kadının çalışması. 

Türk inkılâbında kadın. 

Kadının okuması. 

Ev kadını. 

İş kadını. 

Sokak kadını. 

Kadın ahlâkı. 

Türk kadınlığının seciyesi!.. 

Torunun konferans ve hasbıhal mevzuları oldu. 

Erhan da söyledi. Her köyde bir konferans verdi. Bir nutuk söyledi. Fırka 

ocaklarında görüşmeler yaptı. 

Fırka programını anlattı.. 

Kemalist rejimi anlattı.. 

Cumhuriyeti nasıl anladığımızı anlattı.. 
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İnkılâbı anlattı.. 

On yılda neler yaptık, onları anlattı! 

Bir köyde 

-Daha inkılâbımız bitmedi. Hız içindeyiz. Kaybettiğimiz bütün asırları 

kazanacağız. Kemalist rejimi için asır yok, yıl yok, hafta, gün var.. dedi.” (OYR, 

s.164-166) 

İki genç, yeni kurulan devletin ilkeleriyle birlikte halk tarafından doğru 

anlaşılması, yeni rejimin doğru bir zemine oturtulması, Milli Mücadele heyecanının 

Cumhuriyet ve inkılâpları üzerinden devam etmesi hususlarında tek yürek olmuştur. 

Çıplaklar
56

‟da ise Anadolu‟ya hizmet etme ideali ile şehir şehir dolaşıp 

görevini ifa eden Dr. Çetiner, miras işleri için bulunduğu İstanbul‟da tanıştığı ve 

henüz kendine bir yol çizememiş Ülker‟i de kendi ideallerine ortak eder. Çetiner‟i 

dinleyen, gözlemleyen ve onu kendine örnek alan Ülker‟le aralarındaki yakınlaşma, 

evlilikle sonuçlanır.  

Çetiner‟in son görev yeri Zonguldak‟a döndüklerinde artık ikisinin de ortak 

hedefi, Anadolu‟nun kalkındırılması, Anadolu‟ya hizmet götürülmesidir. Bu sayede 

Çetiner, Zonguldak‟taki Türkiye‟yi Elektrikleştirme Müessesesi‟nin sıhhî 

teşkilatında vazife alırken Ülker de işçi çocukları için açılan yuvayı idare etmeye 

başlar (Çıplaklar, s.364-365). 

Yalnız Dönüyorum ve Ankara‟da ise çiftlerin ilk başlarda hissettikleri ortak 

heyecan ve paylaştıkları idealizm, söz konusu şartlar değiştiğinde yerini sefahate 

bırakınca çiftlerden biri hayal kırıklığı yaşar.  

Yalnız Dönüyorum
57

‟da Mütareke İstanbul‟unun karışık ortamında yaşanan 

gelişmeleri sıcağı sıcağına izleyen Yıldız, Türk Ocağı toplantılarında Hasan‟la tanışır 

(YD, s.79). İdealist ve vatanperver bir genç olan Hasan‟la Yıldız, Anadolu‟ya 

geçemeseler de Milli Mücadeleyi yürekten desteklerler. Zaferin ardından nişanlanan 

çift, Ankara‟ya gider (YD, s.98).  
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Ne var ki Cumhuriyet‟in ilanından sonraki süreçte Hasan, kendisini modern 

hayata fazlaca kaptırır, eski idealist kimliğinden uzaklaşır. Esasında yalnız Hasan 

değil tüm toplum mütemadiyen eğlenmektedir. 

“ (…) 

İlk zamanlarda Hasan benimle aklı erer bir kadınla konuşur gibi konuşurken, 

en küçük işi için bile benden fikir alırken, şimdi tıpkı eski bir ev kadını; yahut 

kocasından yalnız para bekliyen ve ona karşılık evde bir süs olarak kalan, fantazi bir 

kadın gibi görmek istiyordu. Hasanla artık hiçbir ciddî şey görüşmüyorduk. Zaten 

memleket bahsi, sosyal bahisler çoktan unutulmuştu; yalnız bizde değil; tanıştığımız 

bütün insanlar arasında… 

Her gün görüşülen şeyler, bu akşam kimler gelecek; yarın akşam kimlere 

gidilecek… Misafirlere ne ikram edilecek… Hangi şarap, hangi kokteyl içilecek… 

Filân davette, filân baloda, çayda hangi elbise giyilecek… 

Sanki memleket bunun için yanıp yıkılmıştı… Sanki yüz binlerce Türk genci, 

arkalarında kalan bu bir avuç dejenere insanı bu iğrenç hayata kavuşturmak için 

can vermişlerdi…” (YD, s.128-129) 

Hasan‟ın ve genel olarak çevresindeki tüm insanların dejenerasyonu, Yıldız‟ı, 

üzerinde birleştikleri ortak idealler konusunda hayal kırıklığına uğratır. Milli 

Mücadeleyi heyecanla izleyen, Anadolu‟ya hizmet götürmek için çırpınan iki genç, 

zaferin ardından Hasan‟ın kendini eğlenmeye vermesiyle birbirlerine gittikçe 

yabancılaşırlar. 

“ (…) 

Hasanla beraber yaşadığımız dünyada büyük bir sarsıntı geçti; büyük 

tufanlar, kasırgalar koptu; şimdi her şey sükûn bulmuş, susmuş gibi, ama, ikimiz de 

bir yıkıntının altında ezilmişe benziyoruz... İkimizde de silinen, kaybolan şeyler var; 

birer yanımız, birer parçamız eksik sanki… Seller, kasırgalar varlığımızdan birer 

parça kopardı… Biz artık biribirini ilk tanıyan insanlar değiliz… İkincisi de değil… 

Hüviyetimizi kaybettik…” (YD, s.200) 

Bu noktada Yıldız‟ın imdadına Çanakkale‟de öldüğünü zannettiği Fahir 

Ağabey‟i yetişir. 

Fahir Ağabey, cephede ölmemiş, bir süre esir olarak tutulduktan sonra 

kurtulmuş ve evine dönmüştür. Cumhuriyet‟in ilanını takip eden süreçte herkes 
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yalnızca eğleniyorken o, Anadolu içlerine tetkik seyahatleri yapar ve gözlemlerini 

gazetede yayımlar. Onun bu çabası, Yıldız‟ın Anadolu‟ya dair ümitlerini yeniden 

canlandırır. Ülkenin, insanların ve Hasan‟ın içine düştüğü durumdan müteessir olan 

Yıldız, Fahir Ağabey sayesinde eski ideallerine kavuşur, kendinde söz konusu 

idealleri gerçekleştirme gücü bulur. 

Benzer şekilde Ankara‟da da Milli Mücadele sıralarında Binbaşı Hakkı 

Bey‟le tanışan Selma Hanım, Cumhuriyet‟in ilanından sonra o mert askeri 

bulamamaktan ötürü hayal kırıklığına uğrar. 

Hakkı Bey‟le yaptığı at gezintilerinde Mustafa Kemal‟in Çankaya‟daki evini 

gören (Ankara, s.64), onun asker kimliğinden etkilenerek Eskişehir ve Cebeci 

hastanelerinde hemşirelik yapan (Ankara, s.84; 87), Milli Mücadeleyi destekleyen ve 

bu uğurda ilk eşi Nazif‟ten ayrılan (Ankara, s.96) Selma Hanım, Cumhuriyet‟in 

ilanından sonra Hakkı Bey‟i tanıyamaz olur. Yanlış anlaşılan Batılılaşmanın, yanlış 

yorumlanan inkılâpların tutsağı olmuştur Hakkı Bey. 

“ (…) 

Yarabbi, bundan üç dört yıl evveline gelinceye kadar o derece mutaassıp 

Avrupalı düşmanı olan bu adam, birdenbire ne değişmiş, ne kadar o eski adamın 

tamamiyle aksi, zıttı bir insan olmuştu… Hakkı Bey, gerçekten, bundan beş yıl evvel, 

Murat Bey‟in Etlik‟teki bağında „Şunlara gâvur deyin. Avrupa medeniyeti; bu, 

Avrupalıların uydurduğu yüz bin yalandan biridir,‟ diyen kimse midir? Selma 

Hanım, işte Avrupalılarla sevişmekte, Avrupalılarla düşüp kalkmakta âdeta ilâhi bir 

zevk duyan bu Hakkı Bey‟le o Hakkı Bey arasında bir münasebet, bir uzaktan 

benzeyiş bulmak şöyle dursun, hattâ bir istihale köprüsü bile kuramıyordu.” 

(Ankara, s.155) 

Bu noktada Selma Hanım‟ın yolu Neşet Sabit‟le kesişir. Ankara‟nın içine 

düştüğü yeni yaşayışı içten içe eleştiren Selma Hanım, inkılâpların yanlış anlaşılması 

hususunda Neşet Sabit‟le aynı düşünceleri paylaşmaktadır (Ankara, s.141).  

“ (…) 

„Bunlar hep, inkılâbın yanlış anlaşılmasından çıkan neticeler… İnkılâbı, 

kocanız kendine göre, Murat Bey kendine göre, Şeyh Emin kendine göre anlıyor, 

hani, bazı dinler vardır ki, müfessir ve müçtehitlerinin çokluğu yüzünden mâna ve 

mahiyetini değiştirir; işte, bizim inkılâbımızın sebebini burada aramak lâzımdır.‟ 
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Bu „bizim ıstırabımız‟ sözünde acayip bir  tesir vardı. Selma Hanım, Neşet 

Sabit‟in yalnız bazı fikirlerine iştirak etmekle kalmadığını, aynı zamanda, onunla bir 

dert ortağı olduğunu hissetti.” (Ankara, s.142-143) 

Hakkı Bey‟den ayrılıp Neşet Sabit‟le evlenen Selma Hanım, romanın ütopik 

nitelikteki üçüncü bölümünde inkılâpların doğru anlaşılıp yaygınlaştırılması ortak 

paydasında Neşet Sabit‟le el ele verir. 

Cumhuriyet‟in ilanından hemen sonra insanların heyecanlarını yitirip salt 

eğlence peşinde koştuğunu, millî ideal ve ülkülerin yerini yozlaşmaya bıraktığını 

anlatan her iki romanda da kendileriyle aynı hedefe ilerleyen partnerlerini böyle bir 

ortamda kaybeden kadınların yaşadığı hayal kırıklığı işlenir. Her ikisi de (Yıldız, 

Selma Hanım) umutlarını yitirdikleri noktada ideallerini paylaşan başka erkekler 

sayesinde (Fahir Ağabey, Neşet Sabit) hayata tekrar tutunur. 

1. 2. 5. Meczupların Aşkı:  

Kelime anlamı itibariyle “1. Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse.”, “2. Aklını 

yitirmiş kimse, deli” karşılığı kullanılan “meczup”, romanlarda ikinci anlamıyla 

karşımıza çıkmaktadır.  

Romanlarda yer alan meczup tipler, doğuştan ya da çeşitli sebeplerle akıl 

sağlığı yerinde olmayıp buna ilaveten aşka tutularak meczupluğu daha da ileri 

vardıran şahıslardır. Bunlar, yaşadıkları aşkla, tabiri caizse, “divane” olmuş tiplerdir.  

Dikmen Yıldızı‟nda Aka Gündüz, nişanlısı tayyareci Murat‟ın gizli bir görevle 

cepheye gitmesinin ardından hakkında çıkan ölüm haberini kaldıramayıp akıl ve ruh 

sağlığını kaybetmeye başlayan Yıldız‟ı anlatır. 

Dikmen Yıldızı namıyla meşhur Yıldız, Murat‟ın ölüm haberinin gelmesi 

üzerine halüsinasyonlar görmeye, Murat‟ı kendi anne ve babasının öldürdüğünü 

iddia etmeye başlar. Yıldız, ruhî bunalımlar geçirmekte, yaşadığı travmanın etkisiyle 

yarı meczup bir hal almaya başlamaktadır. 

Murat‟ın babası Beybaba‟nın gelişiyle yanlarına Ahmet Çavuş‟u da katarak 

Anadolu‟da bir seyahate çıkarlar. Ecevit, İnebolu dolaylarında kendisi gibi 

erkeklerini cepheye göndermiş, hasret çeken acılı kadınlarla karşılaşan Yıldız, 

zamanla acısıyla yüzleşir. Nişanlısını vatan uğrunda kaybedişinin bilincine ulaşır. Bu 

kez aynı yollardan sağlığını kazanmış, eski vatansever “İzmir kızı” olarak Ankara‟ya 

dönerler. 
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Burada Anadolu, Yıldız‟ı bilincinde reddettiği gerçekle yüzleştiren, acısını 

dönüştürüp onu sağlığına kavuşturan, şifa yurdu bir mekân olarak gösterilir. 

Yıldız‟ın aşk acısıyla bulanıklaşan zihni, Anadolu‟da yaşanan ölüm-kalım savaşına 

nice evlatlar, kardeşler, kocalar yollayan diğer kadınların acılarıyla karşı karşıya 

geldiğinde eski sağlıklı berraklığına kavuşur. 

Anadolu‟nun doğal güzellikleri, havası, suyu, mert insanları kısa sürede 

iyileştirici etkisini gösterir. 

Yakup Kadri‟nin Yaban adlı romanında ise iki meczup vardır: Memiş ve 

Süleyman. Bunlardan Memiş, doğuştan meczup bir tip olarak anlatılırken Süleyman, 

biraz daha farklıdır.  

Sağlıklı bir insan kadar olmasa da az çok aklıyla iş görebilecek, düşünüp 

hissedebilecek yetiye sahiptir Süleyman. Bir gün başka bir köyden Cennet adlı bir 

kız sever, evlenir. Ancak Cennet, bakire çıkmamıştır ve Süleyman‟ı bir bahaneyle 

kandırmıştır. Bu durum, köy halkının tepkisini  çeker. Zaman geçtikçe Cennet, başka 

erkeklerle gizli gizli görüşürken yakalanmakta; ancak Süleyman ona karşı hiçbir şey 

yapamamaktadır. En sonunda eve bir genç getirir Cennet. Üçü birlikte yaşamaya 

başlarlar.  

Köy halkı bu yeni durumu hazmedemeyip imamın önderliğinde evi basar. 

Cennet‟le âşığı kaçmayı başarır. Ancak akıl sağlığı çok da yerinde olmayan 

Süleyman, bu noktadan sonra tuhaflaşır. Bir süre ortadan kaybolur. Sonunda köye 

döner. Anlattığına göre karısını bulmuş, Cennet‟in akıl verişiyle, onunla tekrar 

nikahlanabilmek için üç talâkta boşanmıştır.  

Kurnaz Cennet, Süleyman‟dan boşanır boşanmaz âşığıyla nikâhlanır. Bir 

daha da Süleyman‟a görünmez. Günlerce aç susuz perişan bekler Süleyman. En 

nihayet köye döner. Köy halkı, giderek meczup görünümü alan ve yalnızca Memiş‟le 

arkadaşlık eden Süleyman‟a yemek verip yardım eder. Ümidini kesmemiştir 

Süleyman. Cennet‟in bir gün gelip ayaklarına kapanacağının hayalini kurar. Cennet‟i 

bir türlü unutamaz, haberlerini alır, ne yapıp ettiğini takip eder kendince.  

Burada yazar, yarı deli diyebileceğimiz bir kişiden yola çıkarak romanda 

sözünü ettiği köyün ahlâk ve namus anlayışını ortaya koyarken bir taraftan da aynı 

kişinin karısının gidişiyle ne kendine ne başkalarına hayrı dokunan bir meczuba 

dönüşünü işler.  
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Süleyman, bir bakıma, köy halkının katı ahlâk anlayışının kurbanıdır. 

Süleyman‟ın aşkı uğruna kabul ettiğini köylü kabul etmez ve Cennet kaçıp gider. 

Süleyman, yarım aklının son kırıntılarını onun ardından kaybeder sanki. Cennet‟siz 

köye dönüşü, son darbedir artık. Ne yaptığını bilmez bir divanedir o.  

Cahit Uçuk‟un Kirazlı Pınar
58

‟ında da benzer bir durum anlatılır. Bu 

romanda Süleyman‟a karşılık Deli Hasan vardır. Ancak Hasan, akıl sağlığını 

hapishanede yitirmiştir. Bir anlaşmazlık sebebiyle hapse düşen Hasan, içerde eroine 

alışınca yavaş yavaş aklını yitirir. Hapisten çıktıktan sonra sevdiği kız Ayşe‟nin 

gittiğini öğrenen Hasan da bundan sonra meczuba döner.  

Artık her gün tren istasyonunda Ayşe kızın dönüşünü bekleyen bir divanedir 

o. Köyde Deli Hasan derler. Deli Hasan, yaz kış demeden Ayşe‟sinin yolunu gözler. 

“Ayşe kız burdan mı gitti şurdan mı?” sözleri onun ağzında bir tekerlemedir. 

Ayşe‟nin gittiği trenle geri döneceğini sanmaktadır.  

Burada da sevdiği kızın ardından aklını tümden yitiren bir gencin öyküsü köy 

atmosferi içinde bir yan öykü olarak işlenir. 

İkinci Dünya‟da ise Ege‟nin C.. kasabasında kendi elleriyle oluşturduğu çiçek 

bahçesinde yalnız yaşayan ihtiyar çiçekçi de aşktan divane olmuştur. Onda da 

meczupluk, akıl hastalığı değil aşktan kaynaklanan bir haldir. Nitekim halk da ne 

çiçek bahçesine ne ihtiyara tekin gözüyle bakar. Halkın nazarında çiçek bahçesi 

perilidir, ihtiyar çiçekçi de perilere karışmıştır. İhtiyarın yıllar içinde evlenmeyişini 

de buna bağlarlar; o, periler tarafından zaptedilmiştir. 

Gerçekte ise etrafında oluşan peri masalından bağımsız olarak ihtiyar çiçekçi, 

her daim sevgilisinin hatırasıyla bir Mecnun gibi yaşamakta, ölümsüz aşkına sonsuz 

bağlılık göstermektedir. Sırrını aşktan muzdarip Murat ile paylaşır. Murat, ihtiyar 

çiçekçi ölünce resmî makamlara rica ederek onun sevgilisinin yanına gömülmesini 

sağlar. 

Çiçekçi, aşkına sadık kalmakla birlikte aşk üzerine düşünmüş, kendince bir 

felsefe kurmuştur. Bunu zaman zaman Murat-Nihal çiftiyle paylaşır (İD, s.34-35). 

Genel olarak toplumun bir gerçeği olan meczuplar, Anadolu‟yu konu edinen 

bu romanlarda aşk teması çerçevesinde ele alınıp işlenirler. Yıldız‟ı, Süleyman‟ı, 

Hasan‟ı, ihtiyar çiçekçiyi meczupluğa iten hissettikleri güçlü aşk duygusudur.  
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Bunlardan Yıldız, Anadolu‟da yaptığı bir seyahat sonrası şifa bulurken; 

Süleyman, aynı Anadolu‟nun sosyal-toplumsal gerçekliğinin bir parçasıdır, o 

gerçekliğin yansımasıdır. Köyünün ahlâkî sınırları Süleyman‟ı sevdiğiyle birlikte 

yaşatmaz. Böylece Süleyman, kaçıp giden karısının ardından yalnız aklını değil 

kendini de kaybeder. 

Hasan‟ın yazgısı da bir yerde Süleyman‟ınkiyle örtüşür. O da Ayşe‟nin 

ardından iflah olmaz bir deliye dönüşür. Üstelik Süleyman‟ın Cennet‟i kaçıran 

köylüleri ona kendilerince sahip çıkarken Hasan‟ın köylüleri ona Deli Hasan adını 

takmakla kalmayıp arkasından için için alay ederler. Aynı yadırgayıcı tavır, ölen 

sevdiğinin ardından kendini toplumdan tecrit ederek bir Mecnun gibi yaşayan ihtiyar 

çiçekçiye de gösterilir.  

1. 2. 6. Düşmüş Kadınların Aşkı:  

Düşmüş kadınlar ifadesi, kendi rızaları ya da kendi rızalarının dışında gelişen 

olayların sevkiyle fuhuşa sürüklenmiş, yaygın bir ifadeyle “kötü yola düşmüş”, 

toplumun reddettiği kadınları anlatır. Burada her iki durumun arasında bir fark 

gözetilmez. Sonuçta kadının adı çıkmış, fena yola sürüklenmiştir. Oradan çıkma 

çabaları da pek sonuç vermez. Bu kadınlar, yüzeye çıkmak istedikçe daha çok 

batarlar. Toplumun nazarında yuvarlandıkları batakta kalmaya, debelenmeye 

mahkûm edilirler. 

Söz konusu tema, Tanzimat‟ta Ahmet Mithat‟ın da ele aldığı sosyal 

konulardan biridir. Yazar, Mihnetkeşan
59

 adlı hikâyesiyle Henüz On Yedi Yaşında
60

 

adlı romanında bu konuya değinir; ancak onun romanlarında düşen kadınlar 

ecnebidir
61

. 

Halit Ziya da ilk romanı Sefile
62

‟de genç bir kızın düşüşünü işler; ama kitap 

zamanında şeriata aykırı bulunarak sansüre uğrar. Burada aykırı bulunan -ve aynı 
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Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, Haz.: Dr. Fazıl Gökçek, Dr. Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
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 Ahmet Mithat Efendi, Henüz 17 Yaşında, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu 

Yayınları: 757, Yeni Türk Edebiyatı Kaynak Metinleri: 2, Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri 

Romanlar VII, Haz.: Nuri Sağlam, Ankara 2000. (İlk basım: 1881) 
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 Yazarın, bahsi geçen eserlerinde düşmüş kadınları ele alışı üzerine ayrıntılı bir yazı için bkz. Ayşe 

Melda Üner, “Ahmet Midhat Efendi‟nin Eserlerinde Düşmüş Kadına Uzanan El: Mihnetkeşan ve 

Henüz On Yedi Yaşında”, Zeynep Kerman Kitabı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2010, s.288-297. 
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 Sefile, 13 Teşrin-i sani 1886-30 Temmuz 1887‟de Hizmet gazetesinde tefrika edilir. Roman, 

Recaizâde Ekrem‟in isteği üzerine kitap halinde basılması için İstanbul‟a gönderilmiş; ancak 
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zamanda Ahmet Mithat‟ın eserlerinden ayrılan- nokta, Müslüman bir genç kızın 

düşmüş gösterilmesidir. 

Bunları izleyen Cumhuriyet dönemi romanlarında ise şeriat endişesi geride 

kalmış, konu çok boyutlu değerlendirmeye alınmıştır. Özellikle Aka Gündüz, sosyal 

bir gerçeklik, toplumsal bir sorun haline gelen düşmüş kadınları, romanlarında temel 

bir sorunsal olarak ele alıp işler. Bir başka deyişle; “meselenin tek bir problem 

halinde ve teferruatlı bir biçimde ele alınışı Aka Gündüz ile olmuştur.” (Doğan, 

1988: 106) 

Yazar; Bu Toprağın Kızları, Hicran, Tank-Tango, Ben Öldürmedim Kokain, 

Üvey Ana ve Bir Şoförün Gizli Defteri adlı romanlarında ilgili konuyu geniş boyutlu 

olarak işler. 

Bu Toprağın Kızları
63

, çeşitli şekillerde kötü yola düşmüş dört kızı anlatır. 

Bunlar; “Sokak Kızı”, “Salon Kızı”, “Kendi Kendisinin Kızı” ve “Bu Toprağın Kızı” 

başlıkları altında sunulur. 

İyi bir eğitim görmüş dört genç kızın da yazgısının buluştuğu ortak payda, 

aile himayesinden yoksun, düzensiz bir hayat sürmeleridir; çünkü “onların batağa 

saplanmalarının arkasında aile himayesini yitirmeleri yatmaktadır” (Sınar, 2007: 

59). Yazar, kadınların düşme sebebi olarak daha çok ailesizlik, kimsesizlik üzerinde 

durmuştur. 

Babası şehit düşmüş “sokak kızı” Masume, annesini de kaybedince ablası ve 

eniştesiyle yaşamaya başlar. “Salon Kızı” Fahriye, annesi ile babası ayrılınca zengin 

bir aileye evlatlık olarak verilir. “Kendi Kendisinin Kızı” Sârâ, Mim Paşa adlı bir 

devlet adamının torunudur. Dedesi ve babasını kaybettikten sonra annesi başka biri 

ile evlenir. Sârâ, dedesinden kendisine kalan mirasın peşinde olan halasının yanında 

büyür. “Bu Toprağın Kızı” Nazlı ise bir kaymakamın kızıdır.  

Masume ile Nazlı, çeşitli nedenlerden bekâretlerini yitirince aileleri 

tarafından reddedilip fuhuş batağına düşerler. Fahriye, zayıf ahlâklı annesi; Sârâ ise 

                                                                                                                                          
Encümen-i Teftiş ve Muayene, İslamî amaç ve prensiplere ters düştüğü için yayımlanmasına izin 

vermemiştir.  

Roman hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Olcay Önertoy, Halit Ziya Uşaklıgil Romancılığı ve 

Romanımızdaki Yeri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1995, s.70-72; Ömer Faruk Huyugüzel, 

Halit Ziya Uşaklıgil, Akçağ Yayınları, Ankara 2004, s.48-51; a.g.y., “Halit Ziya‟nın Sefile 

Romanında Realist Teknikler”, Mehmet Kaplan‟a Armağan, Dergâh Yayınları, İstanbul 1984, s.185-

201. 
63

 Aka Gündüz, Bu Toprağın Kızları, Semih Lûtfi Matbaası, Sühulet Kütüpanesi, İstanbul 1927. 

Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. 
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toplumun henüz çalışan bir kadını kabul etmemesi nedeniyle düşer. Bunlar içerisinde 

Nazlı‟nın öyküsü Anadolu‟ya da uzanır.  

Nazlı, Fehmi Paşa adlı nüfuzlu bir zatın, adamlarıyla ortaklaşa hazırladığı 

tuzağa düşürülerek iğfal edilince ailesi tarafından terk edilir (BTK, s.152). Önce 

dadısının sonra sahte bir raporla yatırıldığı akıl hastanesinin başhekiminin yardımını 

görür. Evlenip yuvasını kurar, bir kızı olur (BTK, s.162). Ancak Fehmi Paşa ve 

adamlarının II. Meşrutiyet‟in ilanıyla sürgünden dönmeleri, Nazlı‟nın hayatını yine 

alt üst eder. Çeşitli şekillerde rahatsız edilen Nazlı, en sonunda fahişe damgası yer ve 

Anadolu‟ya sürülür (BTK, s.167). 

Gönderildiği kazada imam evine kapatılır. Ancak genç kadını burada da rahat 

bırakmazlar. Başta imam olmak üzere muavin, kaymakam, kaymakamın arkadaşı bir 

belediye âzâsı, eşraftan biri sarkıntılık eder, Nazlı hepsini reddeder (BTK, s.173). 

Oradan kaçıp başka bir yere gider. Bir ceza reisiyle ailesi ona sahip çıkar. Ne 

var ki burada da geçmişini bilen halk onu istemez (BTK, s.175). 

İstanbul‟da çeşitli talihsiz olayların sevkiyle kötü yola düşen Nazlı, fuhuş 

nedeniyle sürüldüğü Anadolu‟da da kendini bu bataktan kurtaramaz. Onun bireysel 

kurtuluş çabaları, toplumun ve resmî makamların eliyle sonuçsuz bırakılır.  

Hicran
64

‟da; düşüşü, kocası Emin Efendi Kaptan‟ın iş seyahatine çıkarken 

kendisine göz kulak olması için tembihlediği köylüsü çımacı Mustafa‟nın ırzına 

geçmesiyle başlayan Fatma‟nın, Hicran olmaya giden yoldaki öyküsüne yer verilir. 

Bu Toprağın Kızları‟ndaki dört genç kızdan farklı olarak aile himayesi gören; 

ancak babası tarafından kendisinden yaşça çok büyük bir adamla evlendirilen 

Fatma‟nın düşüş nedeni, baba baskısına bağlanır. Diğer dört kız gibi belli bir 

seviyede eğitim gören, fazla olarak düzenli bir aile ortamında yetişen Fatma, 

oturdukları evi geri alabilmeleri karşılığında Emin Efendi Kaptan‟la evlendirilir 

(Hicran, s.24-26). 

Evlendikten sonra babasının baskısını, kocası Emin Efendi‟nin baskıcı tutumu 

izler (Hicran, s.26-29). Emin Efendi Kaptan‟ın iş seyahatine çıktığı bir gün kendisine 
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Aka Gündüz, Hicran, Semih Lûtfi Kitabevi, İstanbul 1942 (üçüncü bası). Yapılan alıntılar bu 

baskıya aittir. 

Roman, Odun Kokusu adıyla 1928 yılında ilk basımını yapmasının ardından ikinci baskısını 1938‟de 

Odun Kokusundaki Hicran olarak yapar. Romanın üçüncü baskısı 1942‟de Hicran adıyla yapılmıştır. 

Bundan sonraki baskıları Hicran adıyladır. 
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emanet olması için ara sıra eve uğrayan çımacı Mustafa‟nın saldırısına uğrar. 

Seyahatten döndüğünde Fatma‟nın vücudundaki izlerden başına gelenleri anlayan 

Emin Efendi Kaptan, ne olduğunu dinlemeden onu üç talâkta boşar (Hicran, s.85) ve 

böylece genç kadın sokağa düşer.  

Önceleri Mustafa, Fatma‟ya sahip çıkar gibi görünse de onunla birlikte 

Fatma‟nın düşüşü daha da hızlanır. Bir süre İstanbul‟da fuhuş yaptıktan sonra Zeki 

Bey adlı biriyle evlenir. Zeki Bey‟in ailesi kendisini kabullenemeyince ondan 

ayrılarak “taşralı bir beyle yakın bir vilâyete kaçar” (Hicran, s.47).  

Gittiği vilayet güzel ve hürdür. Burada beyin üçüncü karısı olarak üç ay 

yaşayabilir. Bu hayata daha fazla dayanamayan Fatma, bir kazaya kaçar. Birçok elde 

dolaştıktan sonra “nihayet dağ hovardalarının eline düşer” (Hicran, s.47-48). 

Üç yıl köyden köye, dağdan dağa, sekiden sekiye dolaşır. Bir gün 

jandarmadan dayak yer ve imam evine kapatılır. Köylüler, aralarında para toplayıp 

Fatma‟ya ulaştırırlar (Hicran, s.49). 

Nihayet köyden köye, döne dolaşa Bursa‟ya gelir (Hicran, s.50). Fatma, 

burada gazetede gördüğü bir ilan üzerine Çekirge‟ye, kendisini Prenses Şekibe 

Hanımefendi olarak tanıtan kadının evine gider. Kâtibe arandığını bildiren ilan, 

esasında bir aldatmacadan ibarettir. Fatma, bu kez Prenses Şekibe adını kullanan 

Enfes‟in fuhuş batağına düşer. Böylece Hicran adını alır. Birlikte Anadolu‟nun pek 

çok yerini dolaşarak resmî iş takip ediyormuş görüntüsü altında kumar oynayıp fuhuş 

yaparlar (Hicran, s.30-31). 

Bir ara Enfes Hanım, Ankara‟da bağ evine konuk oldukları (L.) Bey‟e âşık 

olur (Hicran, s.63). Ne var ki hayatları kumar ve fuhuş üzerine kurulu olan bu iki 

kadın için aşk, tehlikeli ve geçici bir duygu halidir. 

Burada da Anadolu, düşmüş kadın için kurtuluş olmaz. Karşısına çıkan her 

bir kişiyle biraz daha düşer genç kadın.  

Her iki romanda da düşmüş kadınlar, erkekler tarafından aşkla sevilmez; 

istismar edildikten sonra terk edilir. Bu Toprağın Kızları‟ndaki dört genç kız, 

kendilerine el uzatan erkekler tarafından biraz daha batağa itilirken Hicran‟da Fatma, 

ırzına geçen Mustafa‟nın gözünde yalnızca sahip olduğu bir “mal”dır (Hicran, s.86).  
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Tank-Tango
65

‟da ise iyi bir aile içinde yetişen Bihter, anne ve babasını 

kaybettikten sonra zamanın zenginlerinden biri kendisine sahip çıkar. Bir süre sonra 

bu kişi, Bihter‟e tecavüz ederek onu sokağa atar. Sokaklarda içkiye ve esrara alışan 

Bihter‟in, Tank Ali dışında güvenebileceği kimse yoktur. Bihter‟i sürekli döven, en 

sonunda bıçakla yaralayan Tank Ali‟den sonra Ömer Bey, Bihter‟e acıyarak onunla 

evlenir. 

Ömer Bey‟in sunduğu sıcak yuvada kötü günleri ardında bırakan Bihter, Millî 

Mücadele sıralarında Anadolu‟ya geçer. Anadolu yollarında kadınların ölüm kalım 

savaşına verdikleri mücadeleyi görür, onların azminden çok etkilenir. Arkasından 

Ömer de Anadolu‟ya geçer. Ankara‟da Bihter bir hastanede görev alırken Ömer de 

Erkân-ı Harbiye‟de çalışır.  

Ben Öldürmedim Kokain
66

‟de yazar, fuhuş batağına düşen İdil‟i anlatır. Bir 

Fransız şirketinde sekreter olarak çalışan İdil, geceleri Ankara‟da barlara gitmekten, 

erkekle birlikte içki içmekten çekinmez. Cumhuriyet‟in ilanını takip eden ilk yıllarda 

bar kültürünün yeni yeni oluşmaya başladığı bir ortamda İdil‟in bu rahatlığı 

yadırgatıcıdır. Bu yüzden genç kadına şüpheyle yaklaşılır.  

Romanın anlatıcısı konumundaki erkek kahraman, İdil‟e insanca yaklaşan tek 

erkektir. Aralarındaki dostluk, bir süre sonra duygusal bir boyuta taşınır. Ancak 

mazisini bir sır gibi muhafaza eden İdil, sevdiğinin evlenme teklifini kabul etmez. 

“ (…) 

-Budala! Seninle evlenip seni bedbaht etmek ister miyim? Dur! Söze karışma!  

Ben lâmı cimi yok, bulanık bir tipim. Benim yalnız kendimin unuttuğum bir mazim 

var.” (BÖK, s.113) 

Tank-Tango ile Ben Öldürmedim Kokain‟de yazar, kadınların karşısına iyi bir 

erkek çıkarmış, onların onurlarını kurtarmıştır. Tank-Tango‟da Bihter, Ömer Bey 

sayesinde “küçük fabrika” adlı bir sosyal kurum bünyesinde cepheye yardım etmiş, 

daha sonra Ankara‟ya geçerek o günlerin millî duyarlılığını bizzat benliğinde 
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Aka Gündüz, Tank-Tango, Gündoğdu Matbaası, İstanbul 1928. 
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 Aka Gündüz, Ben Öldürmedim Kokain, Semih Lûtfi-Sühulet Kütüpanesi, İstanbul 1933. Yapılan 

alıntılar bu baskıya aittir. 
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hissetmiştir. Ömer Bey‟in uzattığı yardım eli, onu yeni bir hayat içerisinde rehabilite 

etmiştir. 

Ben Öldürmedim Kokain‟in İdil‟i ise romanın anlatıcısı sevdiği adam 

tarafından anlaşılmış, sevilmiş ve evliliğe layık görülmüştür. Ancak o, geçmişinden 

dolayı sevdiği erkeği lekelemek istemez ve evlilik teklifini reddeder. Bunun üzerine 

İdil‟in ısrarla sakladığı sırrı öğrenmek isteyen genç adam, onu söyletmek amacıyla 

yavaş yavaş kokaine alıştırınca bünyesi bunu kaldıramaz ve ölür. 

Üvey Ana‟da ise düşmüş bir kadın olarak öyküsüne değinilen kişi, Lobut 

Ağabey‟in metresi Pakize‟dir. 

Hasta bir babayla ahlâkı zayıf bir annenin kızı olan Pakize, mürebbiye elinde 

büyümüştür. Anne baba himayesinden yoksun kalan genç kız, babasının ölümünden 

sonra mürebbiyesi yüzünden kötü yola düşer. Lobut Ağabey, onu düştüğü bardan 

çıkarır; ancak nikah kıymaz. Pakize de durumunun farkındadır. 

“ (…) - Benim bir romatizmalı babam, bir sevici anam ve bir mürebbiyem 

vardı. Babam, senenin altı ayı yataktan çıkamaz. Çıkınca da hemen Bursa 

kaplıcalarını boylardı; ben annemin yüzünü bayramdan bayrama görür; ve 

mürebbiyem Madam Nobles ile gece gündüz beraber yaşardım. Eğer bu Madam 

Nobles olmasaydı babamın ölümünden dört ay sonra ben şoför barına düşmez; ve; 

senin; metresin; olmazdım! 

(Derin bir sükût.) 

-Yaa! Günah mı ettim? Metresim olmazdın da ne olurdun? 

-Karın olurdum!” (ÜA, s.17) 

Yaşadıklarından ders almış olan Pakize, Lobut Ağabey‟in evlat edindiği iki 

kızı yetiştirirken özen göstermiş ve onlara faziletli olmayı öğretmiştir: 

“ Kızlar kızlar! Türk kızları!  

Eyi olun, temiz olun 

Aldanmayın, aldatmayın 

Ana baba ağlatmayın.” (ÜA, s.12) 

Bir Şoförün Gizli Defteri
67

‟nde ise bu kez Çiler‟in öyküsüne yer verir yazar. 

Paşa kızı Çiler, babası Ekrem Paşa‟nın ölümünden sonra alafranga bir hayat 
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özentisiyle uygunsuz insanlarla görüşmeye başlar. Bu uygunsuz insanlar, onu 

uygunsuz ilişkilerin yaşandığı fasid bir dairenin içine çeker. 

Komşuları şoför Erol ise Çiler‟i ölesiye sevmektedir. Duygularını birkaç kez 

açma teşebbüsünde bulunur; ancak Çiler, şoför olduğunu ileri sürerek onu reddeder 

(BŞGD, s.35; 45). Bunun üzerine Erol, şoförlüğünü yaptığı beyden yardım ister. 

Çiler‟in karşısına şoför olarak değil benzin komisyoncusu olarak çıkacaktır. Yeni 

kimliğiyle bir mektup daha gönderir (BŞGD, s.46-47). Ne var ki Çiler, bu kez Erol‟u 

paşa babasına şikayet eder (BŞGD, s.48). Merkez kumandanı, Erol‟u dinleyince ona 

hak verir. Şoför ve ticaret adamı istemeyen Çiler‟i belki orduya girerse 

etkileyebileceğini belirtir. Ancak asker olmak da çözüm getirmez. Çiler, ağabeyinin 

mektubundaki selamını kendisine ileten Temiz‟le tartışır. Onu polise şikayet edip 

eline vesika verdirmekle tehdit eder (BŞGD, s.57). Bu arada Çiler‟in babası Ekrem 

Paşa ölmüştür. Çiler, lüks içinde yaşama hırsıyla babasının evini satmış, annesiyle 

daha küçük bir eve taşınmıştır (BŞGD, s.56).  

Babasının ölümü, Çiler‟in düşüşünün başlangıcıdır. Bir başka deyişle; Paşa 

kızı Çiler‟in, salon kızı Çilek‟e evrilmeye başladığı noktadır babasının ölümü.  

Erol, içine düştüğü sefih hayatı bırakması için Çiler‟i uyarır (BŞGD, s.91); 

ancak genç kızı ikna edemez. Bu noktadan itibaren Çiler, Erol‟un ifadesiyle “dik 

dağdan kopmuş yuvarlak bir kaya parçası halinde aşağıya doğru” (BŞGD, s.93) 

inmektedir. Nitekim Erol‟un cepheden cepheye geçtiği günlerde Çiler iyiden iyiye 

dile düşmüştür (BŞGD, s.119). Paşa kızı Çilek, ilgili çevrelerde moda olmuştur 

âdeta.  

Erol, bir kere daha Çiler‟in karşısına çıkar. Onun halini görmek, kahreder 

Erol‟u, İstanbul‟dan kaçarcasına uzaklaşarak cepheye gider (BŞGD, s.134). Bir süre 

sonra Çiler, iyice düşer. Erol‟a mektuplar yazıp yardım ister (BŞGD, s.147-149; 

173). En son frengi
68

ye yakalandığını haber vermesi üzerine Erol, daha fazla tepkisiz 
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 Dönem romanlarında çeşitli bağlamlarda frengi hastalığına yer verildiği görülür. Düşmüş kadınlar 

sorunsalını ele alan Aka Gündüz‟ün romanlarında cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak kadınların 

karşı karşıya kaldığı bir problemken Anadolu içlerinde tetkiklere çıkan sağlıkçıları anlatan romanlarda 

ise sıtmadan sonra Anadolu‟da rastlanan en yaygın hastalık bağlamında ele alınır.  

Esasen Sınar (2007: 105)‟ın da belirttiği üzere; frengi hastalığını ilk işleyen romanlardan biri, Halide 

Edip‟in Mev‟ud Hüküm (1918) adlı eseridir. Peyami Safa‟nın Sözde Kızlar‟ı ile Selahattin Enis‟in 

Zaniyeler adlı romanlarında da frengi bir problem olarak ele alınır. Burada, Aka Gündüz‟ün 

romanlarındaki gibi cinsel yolla bulaşan bir hastalık bağlamında romanlara konu olur. 
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kalamaz ve Çiler‟e yardım elini uzatır. Tedaviye başlayan Çiler, bir yandan da Erol‟a 

minnet dolu mektuplar yazmaktadır (BŞGD, s.182).  

Çiler‟i yakalandığı frengiden kurtaran Erol, dinlenmesi ve eski hayatından 

uzaklaşması için Toroslar‟a gönderir (BŞGD, s.189). Tedavi sürecinin ardından 

Çiler, çalışıp hayatını kazanmak ister.  

“ (…) Bu ebedî yalnızlığa hiçbir çare yok. Yahut kendime bir iş bulmak çaresi 

var. Muallim olmak istesem evrakı müstebite lâzım, kâtip olmak istesem tercümei hal 

isterler. Dikiş bilmem ki, terzi olayım. Piyano dersi veremem, çünkü yalnız yaşıyan 

bir genç ve meçhul kadını kimse evine sokmaz. Kuvvetim müsaade etse de bir 

gazinoya işçi girsem (ahlâkı umumiyeye uygun değildir), diye izin vermezler. Nihayet 

olsam olsam bar artisti olurum.” (BSGD, s.190)  

Çiler‟in topluma tekrar kazandırılmasının zor olduğunun bilincinde olan Erol, 

onunla evlenir, kaybettiği itibarını ona tekrar iade eder; Ankara‟ya yerleşirler 

(BŞGD, s.192). Ancak bir süre sonra Çiler‟in kokain kullanmaya başlaması, çeşitli 

olayların sevkiyle tekrar fuhuş batağına saplanması sonucu Erol, Çiler‟le olan bütün 

bağlarını koparır.  

Romanda Erol‟un Çiler‟i kurtarma teşebbüsleri ve Çiler‟in önceleri hor 

gördüğü Erol‟a sonradan beslediği temiz hisler onu kurtarmaya yetmez. Böylelikle 

yazar, düşmüş kadınların nikâh akdiyle bir erkeğe bağlanmalarının da her zaman 

geçerli bir çare olamayacağının altını çizer. 

Dönem romancıları arasında Aka Gündüz‟den sonra konuyu bir sorunsal 

olarak ele alıp işleyen bir diğer romancı Reşat Enis Aygen‟dir. Yazar, Gonk Vurdu 

ve Afrodit Buhurdanında Bir Kadın adlı romanlarında düşmüş kadınları, onları 

düşmeye iten nedenlerle birlikte anlatır. 

Gonk Vurdu
69

‟da tabur imamı olan babasının ölümünden sonra annesiyle 

birlikte yaşayan Ömer, okulunu bitiremeyince iş aramaya başlar. Babıâli‟de bir 

gazeteye girer. Bir akşam tesadüfen rastlaştığı bir kadınla beraber olur. Sabahleyin 

vesikasından kadının, çocukluk arkadaşı Naciye olduğunu anlar. Naciye, Ömer‟in 

babasının görevli olduğu “**” vilayetinde “….” şirketi muhasebecilerinden birinin 

kızıdır. Ömer‟lerle o günlerde yakın komşudurlar. İki genç de bu tesadüften çok 

etkilenir. Kısa süre sonra Ömer, Naciye‟yi düştüğü bataktan kurtarır, evlenirler.  
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Ömer, bir gece Naciye‟nin bavulunu rastgele karıştırırken küçük bir defter 

bulur. Naciye‟nin günlüğüdür bu ve okumaya başlar. Sıcak bir aile ortamında 

büyüyen Naciye‟nin talihi, annesinin ölümüyle değişmiştir. Bu ölümden fazlasıyla 

etkilenen babası, kendini içkiye vermiş, eski mesut günleri geride kalmıştır.  

“**” vilayetinin yanı başında akan Kurudere‟nin aşırı yağışlarla taştığı 

yağmurlu bir gece (GV, s.150), babası şirketin kasasını soyduğunu, para çaldığını 

itiraf eder (GV, s.154). Kurtuluşu, Naciye‟ye bağlıdır.  

“ (…) Müsyü Flip… Bizim şirketin drektörü… Hem de hissedarlarından… 

Anladın mı Naciye?... Anlıyorsun değil mi?... Koca gâvurun hoşuna gitmeğe 

çalışacaksın… İşte o zaman, kasanın boşluğunu kimse görmiyecek… Kelepçeden, 

hapisaneden, ölümden kurtulacağım… Anlıyorsun değil mi?...” (GV, s.155). 

Babası eliyle fuhşa itilen Naciye‟nin düşüşü, o gece başlar. Babası öldükten 

sonra “**” vilayetinden ayrılarak İstanbul‟a gider. 

Afrodit Buhurdanında Bir Kadın
70

‟da ise yazar, fabrikada çalışan kocasının 

görme duyusunu yitirişiyle çalışmak zorunda kalan bir kadını, Yıldız‟ı, anlatır. 

Çalışıp evin geçimini üstlenmek zorunda kalan Yıldız, kadınların iş hayatında 

namuslarını koruyarak başarılı olmasının neredeyse imkânsız olduğu gerçeğiyle 

yüzleşir. Bir süre dirense de o da bu gerçeğe boyun eğmek zorunda kalır. Artık 

Yıldız da fuhuşu meslek edinmiştir.  

Bir gün “Ankara‟nın kibar mahfillerine kadın sevkeden bir gizli teşkilatın 

elemanı olan Müzehher‟le” karşılaşır (ABBK, s.111). Kocasına “eski bir tanıdığın 

yardımile Ankaranın „XX‟ müessesesinde bulunan memuriyetten bahsederek” 

(ABBK, s.122) yalan söyler. Haydarpaşa‟dan trene binerek Ankara‟ya giden (ABBK, 

s.118-124) Yıldız, iki yıl boyunca Müzehher‟in emrinde çalışır. 

Çalıkuşu ile Yaban‟da ise içinde yaşanılan köyün, daha geniş çerçevede 

toplumun, ahlâk anlayışı, aşktan yana bir tavır sergileyen kadınları kötü yola 

düşmeye iter. 

Çalıkuşu‟nda Feride‟nin, Zeyniler Köyü‟nde evlat edindiği Munise‟nin 

annesi, kocasını bırakıp sevdiği kişiyle kaçınca jandarmalar tarafından dağa 

kaldırılır. Köylüler, arkasından “kötü yola düştü”, “fena kadın oldu” şeklinde 
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konuşurlar. Annesinin bu “günahı”, küçük kızın da boynuna vebal olur, köyde kimse 

Munise‟ye merhamet duymaz; küçük kız, daima horlanır (Çalıkuşu, s.181). 

Yaban‟da da benzer şekilde yarı meczup Süleyman‟ın karısı Cennet, köylüler 

tarafından evden uzaklaştırılır.  

Cennet, genç âşığını eve aldıktan sonra Süleyman, o ve kendisi birlikte 

yaşamaya başlarlar (Yaban, s.57). Ancak köylünün ahlâkî prensipleri bunu 

kabullenmeye müsait değildir. Nitekim köyden imam önderliğinde bir grup, bir gece 

Süleyman‟ın evini basar. Cennet‟le âşığı canını zor kurtarıp kaçarlar (Yaban, s.58-

59). Bir daha da köye adım atamazlar. Süleyman, çok sonraları Cennet‟in “kötü yola 

düştüğünü” haber alır (Yaban, s.95). 

Bu romanlarda kadınlar, kocalarının üzerine bir başkasına sevdalandığında 

aleyhlerinde toplumsal bir linç mekanizması işlemeye başlar. Bulundukları köyde 

(mekânda) tutunamayan bu kadınlar (Munise‟nin annesi, Cennet), git gide bir 

uçuruma yuvarlanırlar. 

Kıskanmak‟ta da aynı şekilde kocasını aldatarak düşmeye başlayan Mükerrem 

yer alır. Evliliği ilk günlerindeki heyecanı yitirip de kocası Halit‟ten beklediği ilgiyi 

göremeyen Mükerrem, Zonguldak‟ın zengin ailelerinden birinin çapkın oğlu 

Nüzhet‟le flört etmeye başlar. Bu flört, kısa sürede ilişkiye dönüşür. Birlikte 

yaşadıkları görümcesi Seniha‟nın, durumu Halit‟e bildirmesi üzerine bir gece 

baskına giden Halit, öfkesine yenilerek Nüzhet‟i vurur. Tutuklanarak hapse konulan 

Halit‟in ardından Seniha, Mükerrem‟i eve kabul etmez.  

Bir süre zenginlerin metresi olarak yaşayan Mükerrem, sonunda bar işleten 

bir adamın eline düşer. Yıllar sonra Seniha‟nın Zonguldak‟tan Trabzon‟a döndüğü 

bir akşam gemide tesadüfen karşılaşırlar. Mükerrem, patronu tarafından Samsun‟a 

konsomasyona götürülmektedir (Kıskanmak, s.169). 

“ (…) 

Öteki kadınlarla beraber Seniha da hemen başını çevirdi. Yavaş yavaş 

heyecanlanmış, müsahabe devam ettikçe „acaba o mu?‟ şüphesi içinde doğup 

büyümüştü. Nihayet kamarasından çıkıp güverteye gelen ve ötekilerden hiç değilse 

bir misli fazla gündelik alan bu Ayten Hanıma bakar bakmaz da bütün kanı yüzüne 

hücum etti. Göğsünde yüreği dışarı fırlıyacak gibi çarptı. Belki lüzumsuz, mânasız, 

fakat fevkalâde kuvvetli bir heyecan içinde tiril tiril titremeye başladı. Ayten, 
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Mükerremdi. Eskisi kadar genç ve güzel, sade eski kumral saçları tamamiyle sarı 

olmuş bir Mükerrem.” (Kıskanmak, s.169-170) 

Dağ Adamı‟nda ise kocasını askere yolladıktan sonra nüfuzlu köy ağasının 

istismarına uğrayarak düşen Cemile anlatılır. 

Köyün ağası Mestan Ağa, tarlasında iş verdiği Cemile‟yi baştan çıkarır (DA, 

s.8-9). Bunu, jandarmanın istismarı izler. Böylece düşmeye başlayan Cemile, bir 

zaman sonra köydeki çalgılı erkek eğlencelerinin baş misafiri olur (DA, s.18).  

Yaban‟dakine yakın bir ev basma eylemi bu romanda da yer alır. Ancak 

burada amaç, reji memurlarına tuzak kurup üründen daha iyi verim almaktır. Bir 

başka deyişle; halk, teftişe gelen reji memurundan intikamını, onu Cemile‟yle 

basarak almaya çalışır (DA, s.23-24). Bu olayın ardından genç kadının adı Albasma 

Cemile‟ye çıkar (DA, s.26). 

Babasının askere gidişi, anasının kötü yola düşmesi, oğlu Halil‟i dağlara 

çıkarır. Halil, Mestan Ağa‟nın kızını kaçırır; kendilerini arayan Murat Çavuş‟u 

öldürür (DA, s.33; 37). Anasının intikamını aldıktan sonra jandarmalar tarafından 

yakalanıp asılır (DA, s.59). Oğlunun asıldığı gün, tüm köy başka bir yere göç eder. 

Akşamına jandarmalar, Cemile‟yi karakola çağırırlar (DA, s.66). Dönüşte Cemile‟yi 

ölü bulurlar (DA, s.69). Kocasının ardından sahipsiz kalışı, Mestan Ağa tarafından 

baştan çıkarılışı ve gittikçe düşüşü, oğlunun eşkıya olup dağlara çıkışı, en sonda da 

Halil‟in idam haberini alışı Cemile‟nin yorgun yüreğine ağır gelmiştir. 

Kahpenin Aşkı
71

‟nda kötü yola düşmüş bir kadın olan Altınsaçın Kadriye‟nin 

öyküsü işlenir. Köy delikanlılarının eğlencesi Kadriye, bu delikanlılardan İbrahim‟e 

sevdalıdır (KA, s.5). İbrahim de Kadriye‟yi sevmektedir; ama öte yandan kendisine 

varmak isteyen Kezban‟ı da reddedememektedir. Durumu bilen Kadriye, İbrahim ve 

Kezban mutlu olsun diye aradan çekilir. 

Türk Yıldızı Emine‟de ise Kâmil Yazgıç, Aka Gündüz‟ün Tank-Tango‟da 

Bihter‟den yeni bir kimlik yaratması gibi düşmek üzere olan Emine‟den millî 

kahraman Yıldız‟ı yaratır.  

Yazar, romanında Anadolu‟dan İstanbul‟a yeni gelmiş Emine‟yi tam düşmek 

üzereyken kurtaran Kahraman Bey‟i öne çıkarır. Emine‟yi himayesi altına alan ve 

annesine emanet eden Kahraman, bir yandan da onu çeşitli savunma sanatları 
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üzerinde eğitir. Emine‟den mert bir genç kız yaratan Kahraman, Millî Mücadele 

sıralarında onun da yardımını alır. Çeşitli kılıklar altında Emine, düşman 

kuvvetlerine önemli zayiat verdirir.  

Ayaşlı ve Kiracıları
72

‟nda ise doğrudan düşmüş kadınlara işaret edilmemekle 

birlikte 1930‟lu yıllar Türkiye‟sindeki toplumsal değişimleri anlatan roman, hizmetçi 

kızlar ile evli kadınların özelinde, değişen değer yargılarını, ahlâkî erozyonu okurlara 

sezdirir. Memduh Şevket, bu kadınlar için açıkça “düşmüş” demese de metres hayatı 

yaşayan, kocalarını aldatan, gayrimeşru çocuk bekleyen bu kadınlar, ahlâken düşmüş 

birer kadın olarak sergilenirler. Bunlara karşılık yazar, anlatıcı kahramanın yaptığı 

evlilik üzerinden ideal aile kavramını ortaya koyar. 

Aynı dejenerasyonu, Mithat Cemal Kuntay, üç farklı dönemin İstanbul‟u 

üzerinden işler. Üç İstanbul
73

‟da da düşen kadınlar vardır; ancak konu, Anadolu 

çerçevesinin dışında çökmeye başlayan bir imparatorluğun çürümeye yüz tutmuş 

insan ilişkileri içerisinde İstanbul üzerinden sergilenir. 

1. 2. 7. Töre ve inançlara yenik düşen aşk: 

Töre ve inançlara yenik düşen bir aşk hikâyesi, Çulluk‟ta, Murat‟tan hareketle 

işlenir.  

İstanbul‟da Cibali Tütün Fabrikası‟nda işçi olarak çalışan Murat, çocukken 

ailesi tarafından Esma ile sözlenmiştir. Babası köyden mektup yazarak Murat‟ı köye, 

sözlüsüyle evlenmeye, çağırır. Babasının çağrısına uzun müddet direnen Murat, en 

sonunda köye gitmeye karar verir. Ancak hemen İstanbul‟a dönmek fikrindedir. 

Köyde Esma‟yı görünce, deyim yerindeyse, çarpılır. Esma‟nın peşinde koşmaya 

başlar. Ancak genç kız, Murat‟ın kendisi hakkındaki düşüncelerini öğrenmiştir. 

Murat‟la hiç ilgilenmediği gibi onunla evlenmeyeceğini belirtir.  

Bir süre sonra Esma, Murat‟ta bir karasevda halini alır. İnat eden genç kız, 

Murat‟ın her türlü görüşme talebini reddeder. Kısa süre içinde bir başkasıyla 
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evlenecektir. Gözünü karartan Murat, genç kızı düğün akşamı kaçırır. Peşlerine 

düşen ağabeyleri tarafından vurulurlar. Esma ölürken Murat, dertli bir insana 

dönüşür. 

Burada Anadolu‟nun önemli sosyal sorunlarından törelerin, iki gencin 

hayatına mal olduğunu görürüz. Çok küçük yaşlarda birbirlerine sözlenen Murat ile 

Esma, birbirlerini tanıyıp karar verecekleri bir zeminden uzaktırlar. Gururun da araya 

girmesiyle iki genç arasında yaşanma ihtimali olan bir aşk, törelere yenik düşer. 

1. 2. 8. Ağa kızı - fakir delikanlı aşkı:  

Sosyal eşitsizlik üzerine kurulu ağa kızı - fakir delikanlı aşkı, Halide 

Nusret‟in Sisli Geceler‟i ile Aka Gündüz‟ün Aysel
74

 adlı romanında ele alınır.  

Sisli Geceler‟de hemşire Zehra‟nın, Millî Mücadele sıralarında eşi Doktor 

Fikret‟le Anadolu‟ya geçtiği günlerde tanıdığı Saliha Kadın‟ın ilginç bir hikâyesi 

vardır.  

Köyün ileri gelenlerinden Salih Ağa‟nın biricik kızı olan Saliha Kadın, yine 

köyün yiğit delikanlılarından Ahmet‟e gönül vermiştir. Birbirlerini küçükten beri 

tanıyıp sevdiklerinden âdeta adaklı gibidirler. Ancak sonraları, Saliha‟nın 

güzelliğiyle dört bir yana nam saldığını gören babası, Ahmet‟ten yüz çevirir, kasaba 

eşrafından birine söz verir (SG, s.65-66). 

Bunu öğrenen iki sevdalı, köylerinden kaçıp başka bir köyü kendilerine yurt 

edinirler. “Bir zaman, masallardaki gibi kaygısız, çılgıncasına mesud bir ömür” 

sürerler (SG, s.66), evlendiklerinin senesinde de oğulları Tosun dünyaya gelir. 

Burada gençlerin aşkının, ailelerinin haklarında verdikleri kararın önüne 

geçtiği görülür. 

Aka Gündüz‟ün Aysel‟inde de aşkın, paraya galip gelişi, dahası fakir bir 

delikanlının, kaymakamın da desteğiyle, kendisini küçümseyen bir köy ağasına karşı 

verdiği haklı mücadele işlenir. 

Köyün varlıklı ağasının biricik kızı Aysel, fakir bir delikanlı olan Ali‟ye 

sevdalanır. Ne var ki Hacı Nazif Ağa, önlerindeki en büyük engeldir. Zira ona göre 

memura ya da fakir adama kız verilmez. Onun nazarında kızı, satılık bir maldan 
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farksızdır. Dolayısıyla on beş yıl bir kızı besleyip büyüttükten sonra iyi bir paraya 

vermek gerekir. Jandarma karakolunda kâtiplik eden Günahsızın Ali ise onun talep 

ettiği parayı verebilecek durumda değildir. 

Aysel‟le Ali‟nin birbirlerine sevdalandıklarını öğrenen Nazif Ağa, çok 

öfkelenir. Birleşmelerine engel olmak için bir oyun tertipleyerek Ali‟yi kızından 

uzaklaştırmaya çalışır. Niyeti, Ali‟nin karakoldaki işine son verilmesi karşılığında 

çavuşa kızını kendisine vereceğini vadetmektir. Nitekim çavuşun da razı gelmesiyle 

Ali, işinden kovulur. 

Ancak istediği yerine getirilen Nazif Ağa, çavuşu oyalamaya başlar; en 

sonunda da olmaz diyerek kestirip atar. Buna öfkelenen çavuş ise Ali‟yi tekrar işe 

çağırır (Aysel, s.48-50). Böylece Hacı Nazif, ilk oyunu kaybeder. 

İkinci oyununda Nazif Ağa, köylüden yüz okka aldığını merkeze kırk okka 

gösteren çavuşu, ilgili makamlara gammazlar; yetkililer de çavuşun Yuvaköy‟deki 

görevini Derepınar‟a nakleder. Onun yerine de Nazif Ağa‟nın akrabası Sadık Çavuş 

gelir (Aysel, s.52-53;57). Böylelikle ikisi bir olup biçare Ali‟yle uğraşacaklardır. 

Nitekim Sadık Çavuş, görevine başlar başlamaz Ali‟yi kovar (Aysel, s.64). Dahası 

bir gün Hacı Nazif, Sadık Çavuş‟u da alarak Ali‟nin babası Günahsızın Veli‟yle 

konuşmaya gider. Hakaretleri, bir süre sonra dayak izler (Aysel, s.81). 

Bütün bunlardan sonra Ali, kaymakama gider ve olanları tek tek anlatır. 

Duyduklarına çok sinirlenen kaymakam, ikisinin de derhal celbedilmesini emreder 

(Aysel, s.91). Bunun sonuçlarından korkan Ali, eski çavuşun görevine iade 

edilmesini, Sadık Çavuş‟un Yuvaköy‟den uzaklaştırılmasını rica eder (Aysel, s.92). 

İkinci oyununda da başarılı olamayan Hacı Nazif, üçüncü oyunda Ali‟yi altedeceğine 

dair kendi kendisine söz verir. 

Bu olaydan kısa bir süre sonra Ali, salgın kâtibi olarak görevlendirilir. 

Aylığına zam yapılmıştır ve dokuz köyden sorumlu olacaktır. Bunu fırsat bilen 

çavuş, Aysel‟i babasından ister; ancak Nazif Ağa, yine olumlu bir cevap vermez. 

Onun aklında bir türlü alamadığı intikamı vardır. 

Nitekim bir ikindi üzeri Ali‟nin adamlarının hamile karısını dövdüğü ve 

zavallı kadının çocuğu düşürdüğü şikayetiyle kaymakamlığa başvurur. Bunu duyan 

kaymakam, öfkeden deliye döner ve hemen Ali‟yi çağırtır.  
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Tüm bu olanlardan haberdar Aysel de hemen kaymakamlığa giderek 

doğruları anlatır: Babası, bir kurbağanın derisini yüzmüş, piliç kanıyla bulanmış bir 

çanağa koymuş ve bunu cenin diye yetkililere yutturmaya kalkmıştır. Aysel‟in her 

şeyi itiraf etmesiyle kaymakam, duruma müdahale eder ve hemen o gün Ali‟yle 

Aysel‟in nikâhının kıyılacağını Hacı Nazif‟e kabul ettirir (Aysel, s.133-134). 

Böylece jandarma çavuşları gibi kaymakamı da kandıracağını, dahası parası 

ve nüfuzunu kullanarak üzerinde baskı kuracağını sanan Hacı Nazif Ağa, devletin 

kanunları karşısında çaresiz kızını Ali‟ye vermeyi kabul eder. 

1. 2. 9. Müslim-gayrimüslim aşkı:  

Müslüman bir erkekle gayrimüslim bir kadının aşkı, daha çok, Millî 

Mücadele romanlarında göze çarpar. Bir anlamda işgal kuvvetlerini temsil eden bu 

kadınlar, Millî Mücadelede, Anadolu coğrafyası içinde her şeyi tüm netliğiyle fark 

edip geçmişlerine sırt çevirirler. 

Allahaısmarladık
75

‟ta İngiliz işgal kuvvetleri komutanının kızı Mis Beti, İzzet 

tarafından kaçırılır. Önce tartışan iki genç, bir süre sonra birbirlerine âşık olurlar. Mis 

Beti, İnebolu‟da kendisini bekleyen gemiye binmez. İzzet‟le İnebolu ve Ecevit‟te 

birkaç gün kalırlar. 

Oralarda halkın Millî Mücadeleye desteğine, canla başla çalışışına şahit olur 

Mis Beti. Bir Türk askeriyle yaşadığı bu aşk, babası tarafından reddedilmesine neden 

olur. Aralarına belirli bir süre ayrılık giren çift, Millî Mücadelenin zaferle 

sonuçlanmasının ardından birbirlerine kavuşur. 

Halâs‟ta İzmirli Rum ailelerinden birinin kızı Beatriçe, kısa bir süreliğine 

orada bulunan Nihat‟la yakınlaşır; ancak Beatriçe‟nin babasının evine Venizelos‟un 

resmini asması, karışıklık çıkaran işgalci güçleri desteklemesi her şeyi bitirir. 

Uzun bir aradan sonra Beatriçe, İstanbul‟da Nihat‟ın atıldığı zindandan 

kurtarılması vesilesiyle tekrar ortaya çıkar. Geçen yıllar içinde o da olayların 

ayırdına varmıştır. Nihat‟ın kurtulmasını sağlar. Onunla birlikte Anadolu‟ya geçmek 

ister; ancak Nihat‟ın hayat arkadaşı İclal‟dir artık. Beatriçe red cevabı alır.  
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Dünkülerin Romanı
76

‟nda İsveçli Gretta, Ahmet Reşit‟le Paris‟te tanışır. Bir 

süre sonra evlenmeye karar veren çift, İsveç‟te yaşamaya başlar. Bu sırada 

Türkiye‟de, Anadolu‟da, Millî Mücadele başlamıştır. Ülkesine dönüp savaşa 

katılmaya karar veren Ahmet Reşit‟e Gretta da eşlik eder. 

Görüldüğü üzere yabancı milliyetlere ve farklı dine sahip genç kızlar, ilk 

anda, “öteki” konumunda yer alsalar da zamanla içinde bulundukları tarihsel 

gerçeğin bilincine varırlar. Millî Mücadelede cesurca vatanını savunan genç zabitlere 

bu onurlu savaşımda destek olurlar. 

Eşkıya İninde
77

‟de ise Hüseyin Rahmi, çiftliklerinin son durumunu kontrol 

etmek için gittikleri Değirmendere‟de haydutlar tarafından kaçırılan anlatıcı ile 

biraderinin karşısına Ermeni bir madamla kızını çıkarır. Her iki taraf da aynı yazgıda 

buluşur: Fidye. İstedikleri para gelmedikçe ölüme biraz daha yaklaşan kurbanlardan 

Ermeni genç kız ile anlatıcının biraderi arasında duygusal bir yakınlaşma olur. 

Burada duyguları tetikleyen, aynı kaderi paylaşmak, aynı ortak korku etrafında 

kenetlenmiş olmaktır.  

1. 2. 10. Acıma, sevgi ve tutkunun gölgesindeki aşk: 

Acımayla, merhametle başlayıp sevgiye dönüşen, bir süre sonra tutku halini 

alan aşklar, sevenlere, sevdiklerini Anadolu‟ya kadar takip ettirir. Kimi zaman 

fedakârlık, kimi zaman hüsran, kimi zaman kavuşma bu aşkların engeli ya da sonu 

olur. 

Ateşten Gömlek‟te, Peyami‟nin İzmir‟den gelen mazlum kadın Ayşe‟ye olan 

acıma hissi, zamanla, sevgi ve tutkuya dönüşür. Bir zamanlar kibirlenerek Anadolulu 

bir kadınla evlenmeyi kendine yediremeyen Peyami, bu kez, aynı Anadolulu kadın 

için onun peşinden Anadolu‟ya gider, Millî Mücadeleye katılır. 

Kalp Ağrısı
78

‟nda Zeyno, arkadaşı Azize‟ye hastalığından dolayı acıdığı için 

Hasan‟la aralarındaki yakınlaşmayı daha ileri götürmez. Hasan da aynı hislerle 

Azize‟yi üzmek istemez. Zeyno, Mazlum Bey‟le evlenerek Diyarbakır‟a gider. 
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Bu romanın devamı Zeyno‟nun Oğlu‟nda ise Zeyno ile Hasan‟ın 

Diyarbakır‟da yollarının kesiştiği görülür. 

Reşat Nuri‟nin Dudaktan Kalbe‟sinde Kenan, acımayla karışık hislerle 

Lamia‟ya ilgi duyar. Onun Anadolu‟daki inzivasına renk katar bu küçük kız. Ancak 

olayların gelişimi Lamia‟yı Anadolu‟ya savurur. Yaşadığı “yüz kızartıcı” olaydan 

dolayı kendisini unutturması gerekmektedir.  

Yıllar sonra Kenan, Lamia‟ya duyduğu hislerin salt acıma olmadığını anlar. 

Bu küçük kızın hayatıyla birlikte kendi hayatı da çıkmaza girmiştir. Ortak hatıraların 

izini sürmek için bir yaz yine Bozyaka bağlarına gider. 

 Burada Kenan‟da uyanan acıma hissi, felaket getirmiş, Lamia‟yı zorluklarla 

dolu çetin bir hayatın içine atmıştır. Kenan ise yıllar geçtikçe acıma hissinin tutkuya 

dönüşüşüyle ruhî bir bunalıma sürüklenip intihar etmiştir. 

Türk Yıldızı Emine
79

‟de de Kahraman Bey, acıyarak Emine adlı genç kıza 

sahip çıkar, onu kendi annesine emanet eder. Emine‟yi sporda ve çeşitli savunma 

sanatlarında yetiştirir. Ancak başlangıçta acıma şeklinde tezahür eden duygular, 

zamanla şekil değiştirerek tutku perdesine bürünür. Kahraman Bey, utancından 

yataklara düşer. Sonunda iki genç birbirine kavuşur. 

Çöl Güneşi
80

‟nde ise Haluk, uzak akrabası Feriha‟ya acıdığı için hastalığı 

sırasında yanından ayrılmaz, Acıma, sevgiye dönüşünce ona birlikte Anadolu‟ya 

gidip bir yaşam kurmayı teklif eder. Feriha, Anadolu‟yu göreceği için sevinirken 

Haluk, çocuk konusunda büyük bir yanlış yaparak her şeyi berbat eder. Evlenmekten 

vazgeçen Feriha, yaşamına İstanbul‟da kaldığı yerden devam eder, Haluk ise yalnız 

Anadolu‟ya döner.  

Dağları Bekliyen Kız‟da acıma, tutkulu bir aşka dönüşür. Ağrı‟da isyancı bir 

kızı dağdan indirir, isyancıların dağdaki sığınaklarına ağır bir darbe indirilmesine 

vesile olur. 

Sevdiği erkek kendisini aldatınca dağa çıkıp bir asiye dönüşen Zeynep, bir 

gün dağlık arazide keşfe çıkan Türk askeri Adnan‟la bir mağarada karşı karşıya gelir. 

Adnan, Zeynep‟in yanındaki eşkıyayı öldürür; Zeynep‟i de yaralar. Ancak bir süre 
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baş başa kaldıkları mağarada Adnan, dayanamayarak Zeynep‟in yarasıyla ilgilenir, 

bakımını yapar (DBK, s.108-109). Bu sırada Zeynep de ona kendi hayat hikâyesini 

anlatır; aralarında bir yakınlaşma olur (DBK, 115-116). Bu duygusallık, iki genci 

birbirine yaklaştırır. Sabah olduğunda ayrılamayacaklarını anlayan gençlerden 

Zeynep, aşkı uğruna isyancıların tüm krokilerini, planlarını Adnan‟a verir. Bu sayede 

Türk ordusu, isyancılara ağır bir darbe indirir. 

Çalıkuşu‟nda Kâmran‟ın İsviçre‟deyken flört ettiği Münevver‟in düğün 

gününden önce ortaya çıkışı, Feride‟yi Anadolu‟ya kaçırırken Kâmran da Feride‟den 

ümidi kesip acıdığı Münevver‟le evlenmek zorunda kalır. 

“-O, bir hastaydı, benim yüzümden ölmesi mümkündü. Feride‟den ümidi 

kestikten sonra, ona karşı olsun bir insanlık ve merhamet vazifesi ifa etmek istedim, o 

kadar.” (Çalıkuşu, s.365) 

Yine Feride, (Ç..)‟de kendisini Binbaşı Burhanettin Bey‟e karşı müdafaa eden 

Binbaşı İhsan‟a, Kuşadası‟ndaki askerî hastanede yaralı olarak rastladığında evlenme 

teklif eder. Zira (Ç..)‟deyken İhsan, Feride‟yi çok beğenmiş, süt annesi kanalıyla  

istetmiştir. Evlilik teklifini kat‟i surette reddeden Feride, o günlerde arkadaşı 

Nazmiye‟nin zorlamasıyla gittiği bir bağ eğlencesinde Solakzadelerin küçük 

mahdumu Binbaşı Burhanettin Bey tarafından tuzağa düşürülmek istenmiş; rezalet 

duyulmadan (Ç..)‟den ayrılmıştır. Vapurda İhsan‟ın kendisi için kavga ettiğini ve 

Divan-ı Harp‟te yargılanacağını öğrenir.  

Kuşadası‟nda hemşirelik yaparken bir bombayla yüzü parçalanan Binbaşı 

İhsan‟a tesadüf eden Feride, biraz acıyarak biraz da gönül borcuyla ona evlenme 

teklif eder. Ancak İhsan, bunun acımayla yapılmış bir teklif olduğunun farkındadır. 

“(…) 

-Biraz daha gayret etseniz, merhamet size, beni sevdiğinizi iddia ettirecek. 

-Niçin olmasın, İhsan Bey? Mademki sizinle nişanlanmak istedim, demek ki 

bunda bir sebep vardı. 

O, âdeta acı bir istihza ile cevap verdi: 

-Evet, siz mademki benimle evlenmeyi kabul ettiniz, demek ki beni 

seviyorsunuz. Fakat, ben, sizin tarafınızdan bu kadar sevilmek istemiyorum. Siz, 

izdivaca sahiden ihtimal verdiniz miydi, Feride Hanım? 

- ………………. 
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-Feride Hanım, beni, ümitsiz bir alile karşı duyulmuş bir merhametten başka 

saiki olmayan bir aşk sadakasını kabul edecek kadar düşmüş, bitmiş bir adam mı 

sanıyorsunuz?” (Çalıkuşu, s.332) 

Bir Kadın Söylüyor‟da Selma, can sıkıntısı ve acıma hisleri içinde Reşit‟le 

flört etmektedir; ancak okulu biten Reşit‟in şark vilayetlerinden birine tayini çıkınca 

İstanbul‟dan ayrılmayı göze alamaz. 

Bir Kadın Düşmanı‟nda ise Sara, oyun olarak başlayan bir hikâyenin -

bilmeden- ölümle sonuçlanmasına neden olur. Sara‟nın Homongolos‟a acıması, onun 

gururunu incitir ve Homongolos, kaza süsü verdiği bir intiharla yaşamına son verir. 

İkinci Dünya‟da başlarda veremli bir genç kızı taze çiçekler götürerek mutlu 

etme isteği, çiçekçiyi ömür boyu üstleneceği bir aşk yükünün altına sokar. Acımayla 

başlayan hisler, sevgiye; genç kızı kaybetmesiyle de tutkulu bir aşka dönüşür. 

Çiçekçi, hayatının sonuna kadar münzevi olarak bu aşkın hatıralarıyla bahçesinde 

yaşar. 

1. 2. 11. Aşk acısı: 

Aşk acısı, kalp kırıklıkları roman kahramanlarını Anadolu‟ya yönelten baş 

âmillerden biridir. Başlarından fırtınalı aşk maceraları geçmiş kişiler, İstanbul‟da 

duramayarak Anadolu‟ya hareket ederler. Aldıkları yaraları Anadolu‟da tedavi 

edecek, kendilerini Anadolu‟da seyahat ederek, çalışarak, bir müddet dinlenerek 

teskin edeceklerdir. 

Açlık romanının baş kişisi Ahmet Turgut‟u Orta Anadolu‟da bir şeker 

fabrikasına müdür yapan etmen, İstanbul‟dan acılar içinde ayrılışıdır.  

Gençlik yıllarında karşılıksız bir aşk ateşiyle tarifsiz acılar çeken, hayatını 

düzene koyması yıllar alan Ahmet Turgut, tam yaralarının kapandığını sandığı bir 

sırada büyük aşkı Hatice ile karşılaşır. Onun isteyerek yaptığı evlilikte yıllardır 

bedbaht olduğu gerçeğine birkaç gün sonra otomobil kazası geçirerek yaşamını 

kaybettiği haberi eklenince Ahmet Turgut‟un bütün iç dengesi bozulur. Bu sıralarda 

gelen Anadolu‟da bir şeker fabrikasının müdürlüğü teklifini hemen kabul eder. 

“ (…) 

Kendisini önüne geçilmez bir zâfa bırakmış olan Ahmet Turgut, o sırada 

mes‟ut bir tesadüf eseri olarak kendisine teklif edilen şeker fabrikası müdürlüğünü 
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minnetle kabul etmiş ve yarı köy hayatı yaşıyan bir Anadolu kasabasının sükûnuna 

can atarak İstanbuldan uzaklaşmıştı.” (Açlık, s.35) 

Ahmet Turgut, burada âdeta inziva hayatı yaşamaktadır. O, bir zaman tüm 

benliğini esir alan aşk acısının, ruhunda açtığı yaraları her şeyi ardında bırakarak 

geldiği Orta Anadolu kasabasında sağaltmaya çalışmaktadır.  

Aynı şekilde Çoban Yıldızı
81

‟ndaki Doktor Cemil Kâzım, “dört yıl; kâh kıraç 

ovalarda, kâh tezek duvarlı, toprak köy evlerinde, kalbinin acısını unutmak için” 

dolaşır (ÇY, s.257). Anadolu, Sadiye‟nin yüzünden hissettiği aşk acısını dindirmeye 

çalıştığı bir kaçış mekânıdır onun için. 

Sevenler Yolu‟ndaki Doktor Cevdet de Nermin Hanım‟a beslediği aşkın 

karşılıksız kalışından kaynaklanan acısının ızdırabını Anadolu‟da bir sıhhiye 

müdürlüğü alıp İstanbul‟dan ayrılarak dindirmeye çalışır (SY, s.9). 

Sisli Geceler‟in Nüzhet‟i, hem yıllardır beslediği karşılıksız aşkın hem de 

aldatılmanın acısını Anadolu‟ya giderek dindirmeye çalışır. 

Mine‟yle evli olan Nüzhet, bir gece onun aslında Fikret‟e âşık olduğunu, 

kendisiyle severek evlenmediğini, üstüne Fikret‟in de Zehra‟yla evli olmasına karşın 

yıllardır Mine‟ye âşık olduğunu, her ikisinin karşılıklı itiraflarından öğrenir (SG, 

s.197-200).  

Duydukları karşısında yıkılan Nüzhet, İstanbul‟da duramayıp yaralarını 

Anadolu‟da sarmayı yeğler. Millî Mücadeleye katılır.  

Benzer şekilde Bir Şoförün Gizli Defteri‟nde şoför Erol da Çiler‟e duyduğu 

tek taraflı aşkın acısını Anadolu‟ya geçerek dindirmek yolunu seçer. O da Nüzhet 

gibi Millî Mücadeleye katılır (BŞGD, s.129). 

Biz İnsanlar‟da ise Bahri, çektiği aşk acısının sevkiyle cepheye gitmeyi her 

zamankinden fazla arzular; ancak ailevî nedenlerden dolayı İstanbul‟da kalması 

gerekmektedir (Bİ, s.275). 

Yakut Kayalar
82

‟da romanın anlatıcısı genç kızla aralarında dostluktan öte bir 

ilişki gelişemeyeceğini anlayan ressam genç, İstanbul‟dan ayrılarak “memleketin 

uzak bir köşesine” (YK, s.97) gider.  
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Kırmızı Balıklar
83

‟da Anadolu‟ya akraba ziyaretine giden genç kız, aslında 

kendisine acı veren aşkın sorunlarından bir süre uzaklaşmak için seyahate çıkmıştır 

(KB, s.127-128). 

Kanlı Sır‟da Hüsrev de sevdiği kadın başkasıyla evlenince İstanbul‟dan 

kaçarcasına uzaklaşır; sırasıyla Bursa, İzmir, Kütahya yollarına düşer (KS, s.76-86). 

Yıldız Yağmuru‟nda Ziya da aşk acısıyla İstanbul‟da duramayarak Anadolu 

seyahatine çıkar. Karadeniz‟i ve Orta Anadolu‟yu dolaşan Ziya, bu yolculuklarda 

olgunlaşır ve eski anlamsız yaşantısını sorgular (YY, s.373-379). Bir başka deyişle; 

bireyselden toplumsala evrilen bir olgunlaşma süreci geçirir.  

Bu Kalp Duracak
84

‟ta Bilge‟yi acıları, kız kardeşinin yanına, Anadolu‟ya 

sürükler.  

Önce kocasının kendisini aldattığını öğrenir, ardından ümitsizce sevdiği 

Necib‟in intihar gibi bir kaza geçirdiği haberini alır. Bunların üzerinden çok zaman 

geçmemişken kocasını kaybeder. Ağır bir hastalık geçirip yataklara düşen Bilge, 

nekahat dönemini kız kardeşi Sevgi‟nin yanında, adı verilmeyen bir şark 

kasabasında, geçirecektir (BKD, s.3). 

Gözlerin Sırrı‟nda Fahri‟yi karşılıksız bir aşkla seven Füsun, bu aşktan 

yorgun düşünce İzmir‟e, arkadaşı Kaya‟nın çiftliğine, dinlenmeye gider (GS, s.60). 

İkinci Dünya‟da da aşk acısı, Murat‟ı diyar diyar gezdirir. En sonunda 

Ege‟deki C.. kasabasına yerleşir. Acılarını burada dindirecektir artık (İD, s.8). Ancak 

her türlü çabası sonuçsuz kalır. Murat, C..‟den de kaçar (İD, s.66). 

Bunların yanı sıra Çalıkuşu‟nda Feride‟yi, Gönül Yuvası‟nda Elvan‟ı 

yaşadıkları ihanetten sonra Anadolu‟ya gitmeye iten de yine aşk acısıdır. 
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 2. Ana - Baba - Evlat Sevgisi: 

Kan ve İman‟da vatan aşkı, anaya duyulan hasretin ya da aileye hürmetin 

önüne geçebilmekte; Sadık ile Leman‟ı ulvî duygularla cepheye sevketmektedir.  

Sözde Kızlar‟ın Mebrure‟si Yunan işgalinde izini kaybettiği babasını 

İstanbul‟da aramaktadır. Mebrure için Anadolu, babasıyla birlikte huzur içinde 

yaşadığı temiz bir yerdir. İstanbul‟da bulunduğu günlerde babasını bulup bir an önce 

Anadolu‟ya, Manisa‟ya, eski güzel yaşantılarına dönmek için çırpınır. 

Yarım Adam‟da Bursa‟da yaşayan Kurdoğlu namıyla maruf Bekir Bey, 

kızlarına çok düşkündür. Ancak büyük kızı Fahrünnisa, kocasını aldatıp kaçar (YA, 

s.349). Nur ise ailenin refahı için istemediği biriyle evlenerek kendini feda eder. 

Çulluk‟ta Murat, babasının ısrarlarına daha fazla dayanamayarak köye gider. 

Onların iyiliği için çocukken nişanladıkları kızla zorla evlenecektir. 

Bağrıyanık Ömer
85

‟de anne ve babanın Ömer‟e düşkünlükleri onun canına 

mal olacaktır. Geçinemeyip boşanan ebeveynleri, Ömer üzerinden birbirine acı 

çektirmektedir. Yıllarca anasına hasret yaşar Ömer. Onların her ikisine de 

kavuştuğunda arada üvey anne ve babalar da vardır artık. 

Ebeveynlerinin bencilce sevgisi, Ömer‟in trajik yaşamına bir son hazırlarken 

Anadolu‟da yaşayacak bir efsanenin de adı olur. 

Bir Akşamdı‟da babasına düşkün bir genç kız olan Meliha, zaaflarının peşine 

takılıp Kâmil‟le İstanbul‟a gidince babasının veremle pençeleşen bedeni bu acıya 

dayanamayıp ölür. Meliha da babasına bunu yaşattığı için kahrolur. 

Kocasını kaybeden, kızıyla irtibat kuramayan anne ise erkek kardeşinin 

yanına, Yozgat‟a, gider. Acılar, her iki kadını da olgunlaştırır. Bir süre sonra 

birbirlerine kenetlenip İzmit‟e, evlerine dönerler. 

Gayrimeşru çocuk sahibi olan Zeyno (Zeyno‟nun Oğlu) ile Mecla (Gül‟ün 

Babası Kim?) bunun bedelini toplumdan yalıtılarak fazlasıyla öderler. Zeyno, annesi 

tarafından apar topar K... Köyü‟ne nakledilirken Mecla da ailesinin ortak kararıyla 

Edirne‟ye gönderilir. Bir taraftan bu cürümlerinin cezasını çeken kadınlar, diğer 

taraftan çocuklarıyla ortak bir yazgıyı paylaşırlar. Bu çocuklar, onları olgunlaştırır. 

Kanlı Sır ile Çapkın Kız‟da ise gayrimeşru çocukları olan erkekler yer alır. 

Onlar da bu günahlarının bedelini ömür boyu öder, vicdan azabı çekerler. Her ikisi 
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de birer gölge gibi çocukların üzerinde koruma kalkanı olmuştur. Hakikati bilmeyen 

çocuklar için birer hamidir onlar. Kanlı Sır‟da Hüsrev, göz kulak olduğu kızının 

iyiliği (selameti) için cinayet işlemekten çekinmez. 

Çapkın Kız‟da ise Hayret Bey, ömür boyu bekâr kaldığı gibi Çapkın Kız‟ın 

her gittiği yerde ona refakat eder. 

Çalıkuşu‟nda adı kötüye çıkan kadın, Munise‟nin annesi, köyden 

uzaklaştırılmış olsa da zaman zaman gelip kızını görmekten kendini alamaz. 

Yaşadıkları, annelik duygularını köreltmemiştir. 

3. Kaçış temi: 

3. 1. Realiteden Kaçış: 

Ailevî, duygusal ve kişisel nedenlerle yüzleşmek zorunda kaldıkları realiteler, 

roman kişilerini İstanbul‟dan uzaklaştırarak Anadolu‟ya yöneltir. 

Yarım Adam‟da Ali Sabir, ailesi kimya tahsiline izin vermediği için 

İstanbul‟da duramayarak Bursa‟ya gider. 

İyi bir ailede yetişen Ali Sabir, liseden sonra Orman Mektebi‟ne girmesi için 

zorlanır. Ancak o, kimya okumak istemektedir. O yıl kimya şubesine öğrenci 

almadıkları için eczacılığa kaydolur. Bu durumu evde kimse bilmemektedir. Birkaç 

ay idare etse de nihayetinde babası öğrenince baba-oğul çatışırlar (YA, s.55). 

Evlerinin üst katındaki odasında tüpler, kornüler, kimya kitapları ile kendine özgü bir 

dünya yaratan Ali Sabir, bir akşam babasıyla şiddetli bir tartışmaya tutuşur. O 

tartışmanın ertesinde de eczacılığı bırakmayacağını söyleyerek evi terk eder ve 

Anadolu‟ya geçer (YA, s.58).  

Benzer şekilde Cemal de askerlik sonrasında ailesiyle sorunlar yaşayarak 

Bursa‟ya gider.  

Cemal, kolejin son sınıfındayken askere alınır. Harp bitinceye kadar cepheleri 

dolaşır. Bir yıl da İngiliz garnizonunda esir kalır. Eve döndüğünde maddeten ve 

manen tükenmiştir. Uzun askerlik yıllarının etkisini üzerinden atamamaktadır (YA, 

s.60-61).  

Ailesi ise onu anlamak yerine şımarıklıkla itham eder. Dahası evlendirmeye 

kalkar. Bu yüzden anne ve babasıyla “pençeleşmeğe mecbur olur” (YA, s.61). 

Sonunda evi terk ederek Bursa‟ya gelir. 
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Her iki genç de aileleriyle yaşadıkları sorunlara bir çözüm bulamayınca 

çareyi Anadolu‟ya geçmekte bulurlar. Ali Sabir, bir eczanede çalışırken Cemal, 

mahkemede müstantik olarak görev yapmaktadır. 

Üvey Ana‟da Lale, bir iftira yüzünden kocası Emin Bey tarafından evde 

istenmeyince babası Lobut Ağabey‟e sığınır. Ancak söylentiler, Lobut Ağabey‟i de 

rahatsız etmiştir. Namusuna söz getirdiğini düşündüğü Lale‟yi o da evden kovar 

(ÜA, s.153).  

Yaşadığı haksızlığı kimselere anlatamayan Lale, kendisine acı gelen bu 

gerçeklikler karşısında Ankara‟dan ayrılarak İstanbul‟a gider. Bir müddet sonra 

geçim sıkıntısı baş gösterince mürebbiyelik alıp Sivas‟a geçer (ÜA, s.195). Yanında 

kaldığı aileyle bir süre avunur, huzur bulur. Ne ki Lale de vereme yakalanmıştır. 

Sivas‟tan ayrılır, tekrar İstanbul‟a geçer (ÜA, s.199).  

Gittikçe ağırlaşan hastalığı nedeniyle Toroslar‟da bir sanatoryuma gönderilir. 

Bu esnada gerçek de ortaya çıkmış, Lale‟nin suçsuzluğu anlaşılmıştır. Emin Bey‟le 

Lobut Ağabey‟in ziyaretine geldiği gün Lale yaşama gözlerini kapar (ÜA, s.220-

221). 

Gökmen‟de ise Gökmen‟in babası, kızının evlilik dışı bir ilişki yaşadığını 

öğrenince tayin alarak Bursa‟dan ayrılır, Trabzon‟a gider (Gökmen, s.35). Bu 

gerçeklik, ona ağır gelmiştir. 

Yaprak Dökümü
86

‟nde Ali Rıza Bey de kız kardeşiyle annesini kısa aralıklarla 

peş peşe kaybedince -Gökmen‟in babası gibi- bulunduğu şehirden kaçarcasına 

ayrılarak yirmi beş sene memuriyetle Anadolu‟da dolaşır (YD, s.10-11).   

Müfide Ferit‟in Pervaneler
87

‟inde de ailevî nedenlerden kaynaklanan 

Anadolu‟ya kaçış isteği işlenir. 

Fransa‟da tahsil gören Dr. Burhan, burada tanıştığı bir şarapçının kızı olan 

Claire‟le evlenir. Bu evlilikten dört çocuğu olur; ancak Claire, İstanbul‟a gelince 

değişir. Türkler‟i bir türlü kabullenmek istemez. Dahası Mütareke İstanbul‟unda, 

Fransız zabitleriyle arkadaşlık ederek onları sık sık evine davet eder. Bu arada 
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çocuklarını da Türk kültürüyle değil Fransız kültürüyle yetiştirir. Evde Fransızca 

konuşulmakta, çocuklar Katolik annelerinin dinine sempati beslemektedirler. 

Bu duruma çok üzülen Dr. Burhan, yabancı bir kadınla evlenerek yaptığı 

hatayı anlamıştır. Çok geç olmadan çocuklarına kendi milliyetlerini, dinlerini 

öğretmek, onları birer Türk gibi eğitmek ister. Ancak Fransız anneleriyle Türk 

babalarının arasında kalan, her iki kültüre de intibak edemeyen çocuklar, babalarının 

çabalarına cevap vermez. Türk okuluna yollanan erkek kardeşler, birçok sorun 

yaşarken kızlar, babalarına hak verir görünüp gizli gizli annelerinin sözünü dinlerler. 

Çocukları Türk kültürüne kazandırmayı karısıyla arasında bir sinir harbine 

dönüştüren Dr. Burhan, bu meseleyi ciddi ciddi düşündüğü sıralarda Anadolu‟ya 

gitmeyi de düşünür: 

“(...) 

Bir zamanlar geldi ki, Burhan Anadolu‟ya gitmeyi düşündü. Orada tertemiz 

Türk muhitinde, saf Türkler içinde, çocukları hiç şüphesiz Türk olacaklardı. Belki 

karısı bile gavurluğunu unutacaktı ve bu umut karşısında doktor, muayenehanesini, 

derslerini, talebelerini, istikbalini, her şeyini unuttu.” (Pervaneler, s.131) 

Burada, Anadolu, Dr. Burhan‟ın kız kardeşi Leman nedeniyle kâh kendi 

ebeveynleriyle kâh karısı ve çocuklarıyla yaşadığı sorunlar dolayısıyla İstanbul‟dan 

uzaklaşıp sığınabileceği temiz bir vatan köşesidir. Bir başka deyişle; Anadolu, 

İstanbul‟da içine girdiği yabancı kültür dairesinde yüz yüze geldiği realiteler 

karşısında derin bir ıstırap duyan Dr. Burhan‟ın, bir şeylerin düzelmesi umuduyla 

ailesini de alıp sığınacağı bir mekândır. 

Bir Akşamdı ile Pervin Abla
88

‟da ise duygusal nedenlerden kaynaklanan 

realitelerle yüzleşemeyip çareyi Anadolu‟ya gitmekte bulan roman kişileri vardır.  

Bir Akşamdı‟da Kâmil, kadınlarla olan ilişkileri, içinden çıkılmaz derecede 

karmaşık hale gelince Millî Mücadeleye katılma kararı alır.  

Daha önce pek çok kadınla ilişkisi olan, Meliha‟yı İzmit‟ten kaçırarak 

İstanbul‟a getiren ve onunla evlenen Kâmil, cepheye gitmeden önce evlendiği 

Fransız eşi Bert‟in de ortaya çıkışıyla zor durumda kalır. Bir asker olması vesilesiyle 

bu yorgunluğu ve zorluğu, Anadolu‟daki Millî Mücadele hareketine katılarak 
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atlatmak ister. Bir başka ifadeyle; özel yaşamındaki kendi hatalarından kaynaklanan 

sorunlar, onu Anadolu‟ya, Millî Mücadeleye, yöneltir. 

“ (…) 

-Yorgunum. Şu günlerde kadınları hiç düşünemiyorum. Beni bıktırdılar artık. 

Anadolu‟ya gitmek istiyorum. Millî bir müdafaa yapılıyor.” (BA, s.209) 

Kâmil, kararlı davranır ve millî müdafaayı kendisine ülkü edinir (BA, s.210-

211).  

Pervin Abla‟da Muzaffer; arkadaşı Nahit Refik‟in cepheye gitmemek için 

iptidai muallimi oluşu, sevdiği kadın Nüzhet‟in, aşkını ciddiye almayışı ve 

akrabalarından Pervin‟in kendisine yönelik karşılıksız aşkı gibi nedenler birleşince 

Çanakkale cephesine gitmeye karar verir (PA, s.76). 

Cepheden annesine ve dostlarına nadiren yazan Muzaffer, verilen tüm izinleri 

de bulunduğu yerde geçirir; İstanbul‟a gitmeyi düşünmez. 

“ Gitmiyeceğim… İstanbul‟a gitmiyeceğim.. Hep kendi âlemine gömülmüş 

eğlenceden eğlenceye koşan, gülen, kendi hasis dertleriyle çırpınan ve fenalıkları 

kadar iyilikleri, düşmanları kadar dostlarını da unutan, tokken mağrur, açken zelil 

insanları görmek istemiyorum.  

(…) 

Hayır!.. Burada, bu kadar samimî bir ateşle, yalnız kanayan toprakları öpüp 

koklayarak, kendi nefsini, ailesini, hiçbir şey düşünmiyerek vurup vuruştuktan, ölüp 

öldürdükten sonra, kalblerindeki çamuru, temiz insanların yüzüne sıvamaktan 

çekinmeyen insanların yanına gitmiyeceğim… Gitmiyeceğim…” (PA, s.119) 

Yaban, Damga, Kirazlı Pınar ve Gonk Vurdu‟da ise farklı nedenlerle kendi 

kişisel realitelerini yaşayan kişilerin Anadolu‟ya yöneldiklerini görürüz.  

Yaban‟da Ahmet Celal, Birinci Dünya Savaşı‟nda tek kolunu kaybeder. İşgal 

altındaki İstanbul‟da kimsesi kalmadığından emir eri Mehmet Ali‟nin daveti üzerine 

onunla İç Anadolu‟da Porsuk Çayı yakınlarındaki -adı belirtilmemiş- bir köye gider 

(Yaban, s.22) ve oraya yerleşir.  

Köylüler, bu tek kollu adamı yadırgar ve ona “yaban” der. Ahmet Celal‟se 

samimi duygularla geldiği, Mütareke İstanbul‟undan kaçıp sığındığı bu köyde 

kendisiyle gurur duyacakları yerde görmezden gelen köylülere gücenir. 

 



 68 

“ (…) 

Mehmet Ali olmasa hiç kimse benimle konuşmayacak, benim yanıma 

yaklaşmaktan çekinecek; bana köyün sokaklarında dikili bir korkuluk gibi bakacak. 

İlk günler çocuklar benden ürküp kaçışmıyorlar mıydı? Köpekler arkamdan 

havlamıyorlar mıydı? Oysa, ben ne acayip, ne korkunçtum. Bilâkis… Ve buraya 

yabancılardan kaçıp geldim; yabancının cevrinden kaçıp geldim. Tâ ki, kendi 

kanımdan, kendi canımdan bu küçük insan cemiyetinin içine karışayım, onunla haşır 

neşir olayım, onda kimsesizliğimi unutayım diye…” (Yaban, s.20) 

Damga‟da ise herkes kendi realitesinden Anadolu‟ya kaçmıştır. Sevdiği 

kadının onurunu korumak adına işlemediği bir suçtan hapse giren İffet‟in, hapisten 

çıktıktan sonra girdiği Hukuk-i Millet gazetesinin sahibi Sami Beliğ Bey, gazetesi 

batınca Anadolu sancaklarından birine mutasarrıf olarak gider (Damga, s.90).   

İffet‟in en yakın arkadaşı Celal ise İstanbul‟da geçinemeyince Konya‟ya 

gider (Damga, s.194). Bir iş için on beş günlüğüne İstanbul‟a gelen Celal, 

Konya‟daki şirkette İffet‟e de bir yer temin eder (Damga, s.100).  

Kirazlı Pınar‟ın Gökköy tren istasyonunda görevli genç mühendisi, iş 

hayatındaki sorunlardan kaçarak Kirazlıpınar‟a gelmiştir. 

Okulunu iyi bir dereceyle bitiren delikanlı, iş yaşamında kendisini yerinden 

etmek isteyenlerle uğraşır. Düşmanları onu alt ettikçe daha da kuvvetlenerek çıkar bu 

mücadelelerden. Kıyasıya saldırılardan sonra en sonunda sevdiği kadını elinden 

alırlar. 

“ (…) Üst üste hastalık çeken bir insan gibi zayıf ve yorgun düşerek böylece 

sürdü bu didinmeler. En sonunda işini, dost olmayan dostlarını, kalabalık şehri 

bırakarak kaçtı. „Gökköy‟ yeşilliklerile ona sıhhat, Ali Babasile dostluk, baharın 

kıziyle aşk ve diriliş vererek yeniden canlandırmıştı.” (KP, s.131) 

Gonk Vurdu‟da Ömer, çocukken babasının görevli olduğu ilde komşuları olan 

Naciye‟nin kötü yola düşmüş vesikalı bir kadın olduğunu tesadüfen öğrenince çok 

üzülür. İki genç, eski mesut günlerini yad ederler. Kısa süre içinde Ömer, Naciye‟yle 

evlenip onu düştüğü bataktan kurtarır.  

Ne ki Naciye‟nin, Ömer‟in çalıştığı matbaadan Cemil Mualla‟yı gizli gizli 

eve aldığı bir gece yapılan baskınla evlilikleri de aralarındaki tüm bağ da biter. Nikâh 

yoluyla itibarını ve kadınlık gururunu kendisine iade ettiği Naciye, ona ihanet 
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etmiştir. Dahası gazeteden amiri Cemil Mualla da onu sırtından vurmuştur. Başından 

geçenleri, baskın gecesinden sonra akrabasından Ahmet Nedim Efendi‟ye anlatır. O 

da Ömer‟e bir tiyatro kumpanyasıyla birlikte Anadolu‟ya gitmesini önerir. 

“ (…) Ömer ona anlatmıştı ki, artık evine dönmesine imkân yoktur. Matbaada 

çalışamaz. Ve, birgün Naciye‟yle, mel‟un şefle yüzyüze gelmemek için İstanbul‟dan 

ayrılmak imkânlarını aramak, bulmak lâzımdır… 

Ahmet Nedim Efendinin birden aklına gelmişti: Anadolu‟ya gidecek bir 

tiyatro kumpanyası vardı. Birlikte götürecek aktör, jönprömiye, arıyordu.” (GV, 

s.271) 

Ömer, önce işe uygun olup olmadığı hususunda tereddüt etse de direktör, 

yüzünü bile görmediği Ömer‟i uygun şartlarla, kumpanyanın jönprömiyeliğine kabul 

etmiştir (GV, s.272). 

3. 2. Aşk Acısıyla Kaçış: 

Realiteden kaçan roman kişilerinin yanı başında aşk acısıyla Anadolu‟ya 

sığınanlar yer alır. Bir başka ifadeyle; Anadolu, yalnız yaşamlarındaki realitelerle 

yüzleşemeyenlerin değil aşk acısını taşıyamayanların da acılarını sağaltacakları bir 

mekândır. 

Yaşadıkları romantik ilişkide sorunları olan, bu sorunlara çözüm üretemeyen 

kişiler, Anadolu‟ya giderek acılarını hafifletmeye çalışırlar. 

Yıldız Yağmuru‟nda uçarı bir genç olan Ziya‟nın, hayatta herhangi bir hedefi, 

amacı yoktur. Özellikle kadınlarla ilişkileri çok fırtınalıdır. Onun için kadınlar, birer 

oyuncaktan ibarettir. İlyas Bey‟in davetinde Sara Hanım‟a kur yapar. Sara, Hayri 

Mümtaz‟la evlidir; ancak evliliğinde sorunlar vardır. Diğer yandan İlyas Bey de kızı 

Belkıs‟ı Ziya‟yla evlendirmek düşüncesindedir.  

 Sara‟ya yaptığı kurları ileri götüren Ziya, onun kalbinde bir yer edinmeyi 

başarır. Ancak beklenmedik bir anda Belkıs‟la evlenerek Sara‟yı yüz üstü bırakır. 

Sara, çok kırılmıştır.  

Bir süre sonra Ziya, Belkıs‟tan sıkılır ve tekrar Sara‟ya dönmek ister. Sara‟nın 

kapıları ona artık kapalıdır. Sara, hasta eşi Hayri Mümtaz‟la ilgilenmektedir. Kısa 

süre içinde de eşini kaybeder. Bu arada Ziya, Belkıs‟tan ayrılır. Sara‟yı tekrar 

kazanmak için her yolu dener; ama başaramaz. Sara, Hayri Mümtaz‟ın ortağı 

Şemsettin Bey‟le evlenmiştir.  
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Sevdiği kadından ümidi kesen Ziya; Burgaz Ada‟da geçirdiği üç aylık 

dinlenme sürecinden sonra Anadolu seyahatine çıkar. Bu, hem sıhhatine hem de 

gönlüne iyi gelecektir. Önce vapurla Karadeniz kıyılarını dolaşır (YY, s.373-374). 

Trabzon‟da vapurdan ayrılır, üç gün orada kalır, üç gün sonra bir otomobille 

Erzurum‟a geçer (YY, s.374). Zigana Dağları‟ndan çok etkilenir (YY, s.374-375). 

Gümüşhane ve Bayburt‟ta iki gece geçirir (YY, s.375). Erzurum‟da tarihin sesine 

kulak verir (YY, s.375). 

Ziya, gezip gördükçe insanlarla konuşup Anadolu insanını yakından tanıdıkça 

kendine dönük bir muhasebe yapar; Anadolu insanına hayran kalır. Bir anlamda 

kendi hayatının, kendi hayatındaki insanların sahteliğini görür (YY, s.376-377). 

Bunun üzerine köyü ve köylüleri sorgulamaya başlar. Köyler asırlarca neden 

bu haldedir? Niçin köylü asırlarca rahat bir nefes alamamıştır? (YY, s.377) 

Böylelikle Ziya‟nın bireysel acıları, yerini sosyal kaygılara ve sorgulamalara bırakır. 

Memleketin dertleri yanında kendi acıları bir hiçtir. Kendini de bu anlamda sık sık 

sorgular (YY, s.378). Erzincan‟ı, Suşehri‟ni hep bu duygularla dolaşır; Sivas‟ta trene 

bindiğinde trenin düdüğünde bir musiki ahengi bulur (YY, s.379). Ve İstanbul‟a 

yepyeni bir insan olarak döner. 

Kanlı Sır‟ın Hüsrev‟i sevdiği kadının, Mesture‟nin, akrabasından Halim 

Siret‟le evlenmesi üzerine annesine İstanbul‟dan sıkıldığını, taşrada bir memuriyet 

bulduğunu söyler (KS, s.71-72).  

Böylece Anadolu seyahatine çıkan Hüsrev‟in ilk durağı Bursa‟dır. Orada bazı 

yararlıklar gösterip yerel gazetelere haber olur. Ne ki tüm güzelliğine ve beğenisine 

rağmen Hüsrev, Bursa‟da sıkılır (KS, s.76-78). 

Bursa‟dan ayrılarak İzmir‟e geçer, orada da gazetelere haber olur. Ancak 

İzmir‟de de fazla kalamayarak Kütahya‟ya gider (KS, s.84-86). Burada annesinin 

ölüm haberini alınca İstanbul‟a döner. Ayrı kaldığı üç ayın ardından İstanbul‟a 

dönmek Hüsrev‟i memnun etmez; çünkü Anadolu‟da geçirdiği günler ona iyi 

gelmiştir (KS, s.87). 

Yaşadığı aşk acısını Anadolu‟da dindirmek, Hüsrev‟i yatıştırır. Umduğu 

duygusal arınmayı sağlayarak döner yolculuktan. Gelgelelim Hüsrev, neredeyse bu 

kaçışları alışkanlık haline getirir. Bir zaman sonra Mesture‟nin hastalığını öğrenince 



 71 

onun ağırlaştığı günlerde bu duruma dayanamaz. İstanbul, yine onu boğmaktadır. 

Çareyi gurbet yollarına düşmekte bulur (KS, s.135). 

Kırmızı Balıklar‟da ise Filiz, yaşadığı ilişkide sorunlar belirince 

Anadolu‟daki akrabalarının yanına gidip kendisini üzen ortamdan uzaklaşmayı 

düşünür (KB, s.127). Bunun için direktörden Anadolu‟daki teyzesinin yanına gitmek 

üzere on beş gün izin ister (KB, s.128). Ne ki şerefine ziyafetler, eğlenceler 

tertiplemelerine rağmen teyzesinde bir haftayı zor geçirir, sevdiği gencin özlemine 

daha fazla dayanamayarak geri döner. 

Sisli Geceler‟in ihanete uğrayan Nüzhet‟i de çareyi Anadolu‟ya sığınmakta 

bulur.  

Nüzhet, bir gece Mine ile Fikret‟in konuşmalarından eşi Mine‟nin aslında 

kendisiyle severek evlenmediğini, yıllardır Fikret‟e âşık olduğunu öğrenir. Fikret de 

Zehra‟yla evli olmasına rağmen içten içe Mine‟yi sevmektedir (SG, s.197-200).  

Nüzhet, duydukları üzerine İstanbul‟da duramayıp yaralarını Anadolu‟da 

sarmayı yeğler. O da Bir Akşamdı‟nın Kâmil‟i gibi cepheye koşar. Büyük 

Taarruz‟dan önce Zehra‟ya yazdığı bir mektupta “uzun ve meşakkatli yolun artık 

sonuna yaklaşıldığını” (SG, s.211) belirtir. 

Çalıkuşu ile Gönül Yuvası‟nda ise sevdikleri tarafından aldatılmış olmanın 

acısıyla kişiler, hem sevdiklerini hem de yaşadıkları şehri terk ederler. 

Çalıkuşu‟nda Feride, teyzesinin oğlu Kâmran‟la evlenmek üzereyken 

düğünden birkaç gün önce köşke gelen yabancı bir kadından Kâmran‟ın onu 

Avrupa‟da başka bir kadınla aldattığı haberini alır. Feride, bu ihaneti öğrendiği an 

İstanbul‟da duramayacağını anlar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aile çevresinden 

olabildiğince uzaklaşmak ister. Aklına ilk gelen, muallimelikle Anadolu‟ya gitmek 

olur. 

“(…) Dolabımın bir köşesinde, kırmızı kurdelesiyle, ağır ağır solup 

sararmaktan başka bir şeye yaramıyacak zannettiğim diplomam gözümde bir 

ehemmiyet almıştı. Bütün ümidim, pek makbul olduğunu söyledikleri bu kâğıt 

parçasındaydı. Onun sayesinde Anadolu vilâyetlerinden birinde bir hocalık alacak, 

bütün hayatımı, çoluk çocuk arasında, şen ve mesut geçirecektim.” (Çalıkuşu, s.115.) 
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Çok kısa bir süre içinde bu kararı alan Feride, geride bir not bırakarak evden 

kaçar. Niyeti, Anadolu‟da bir muallimelik alıp izini kaybettirmektir. Nitekim B…‟ye 

atanarak İstanbul‟dan ayrılır.  

Gönül Yuvası‟nda ise Elvan, Ziya‟yla aralarındaki duygusal bağı 

resmîleştirmek üzereyken bir sabah Ziya‟yı komşu kızlarından Nimet‟le odaya 

kapanmış bir halde yakalar. Öfke ve isyanla aralarındaki her türlü bağı koparır ve 

kendisinden yaşça büyük bir mühendisle evlenerek İzmir‟e yerleşir (GY, s.52-57). 

Bu romanlarda da Anadolu, acı çeken ihanete uğramış kahramanın hem 

sığınağı hem de acısını dindireceği bir yerdir. 

Sodom ve Gomore‟nin Necdet‟i ise nişanlısı Leyla‟nın kendisini İngiliz bir 

subayla aldatışı karşısında Anadolu idealine sığınır.  

Mütareke günlerinin İstanbul‟u, Leyla‟nın Jackson Read‟le flörtü nedeniyle 

Necdet için daha da boğucudur (SG, s.207-210). İçinden yükselen isyanla cepheye 

koşmak arzusu duysa da Leyla‟ya olan aşkı onu pasifize ettiğinden bir yere 

kımıldayamaz. 

Anadolu‟da süren mücadelenin İstanbul‟u temizleyeceği fikri (SG, s.284-

285), Necdet‟e geleceğe dair umut verir. O, arkadaşı Cemil Kâmi gibi harekete geçip 

Anadolu‟ya gitmese de kurtuluşu düşünerek umut besler. 

Burada Necdet, bedenen olmasa da ruhen Anadolu‟ya açılmış, yaşadığı 

ihanetin acısını Anadolu‟da cereyan eden Millî Mücadeleye umut bağlayarak 

dindirmeye çalışmıştır. 

Karşılıksız aşk besleyenler, duygularına karşılık bulamayanlar da 

İstanbul‟dan kaçarak Anadolu‟ya sığınırlar. 

Açlık‟ta Orta Anadolu‟da bir şeker fabrikasının müdürlüğünü yapan Ahmet 

Turgut‟u Anadolu‟ya yönelten yine bir aşk acısıdır.  

Avrupa‟da sanayi mühendisliği eğitimi alan, hayatının bir kısmını Batı 

ülkelerinde eğlence içinde geçirmiş olan Ahmet Turgut, bir gün -paraya da ihtiyacı 

yokken- Anadolu‟da bir şeker fabrikasının müdürlüğünü kabul ederek İstanbul‟dan 

uzaklaşır (Açlık, s.17). 

Gençlik yıllarında komşularından bir genç kıza âşık olan; ancak onun bir 

başkasıyla evlenmesi üzerine uzun yıllar onu unutma savaşımı veren Ahmet Turgut, 

tam hayatını düzene sokmuşken bir gün gazetede eski aşkı Hatice‟nin otomobil 
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kazasında öldüğü haberini okur. Yaraları tekrar kanamaya başlayınca o sıralar gelen 

teklifi kaçırmayarak İstanbul‟dan ayrılır. 

“ (…) 

Fakat, heyhat, işte yıllarca sonra hain bir tesadüf, onun arkasından da bir 

gazete havadisi Ahmet Turgud‟un bütün neş‟esini, rahatını kaçırdı; onu yeni baştan 

derin bir melânkoliye düşürerek hattâ sıhhati bozulacak derecelere getirdi; nihayet 

bir ciğer hastasının temiz hava arıyarak tabiatın göğsüne koşup kapanması gibi, 

yüksek dağ başlarındaki sanatoryumlara sığınması gibi Ahmet Turgut da yarı köy 

hayatı yaşıyan bir Anadolu kasabasına, kırlara, iptidailiğe kaçmak lüzumunu 

duyarak bu şeker fabrikası müdürlüğünü kabul etti.” (Açlık, s.19) 

İkinci Dünya‟da da karşılıksız aşkının acısıyla Murat, Türkiye‟yi diyar diyar 

dolaşır. En sonunda Ege‟de C.. kasabasındaki babadan kalma köşke yerleşir. Nihal‟le 

evlenerek hayata yeniden tutunmaya çalışır; ancak sevdiği kadını unutmayı 

başaramaz. Bir gün bir sinir buhranı sonunda C..‟den de kaçar, aylarca geri dönmez 

(İD, s.66). 

Bir Şoförün Gizli Defteri‟nde Erol, komşularından Ekrem Paşa‟nın kızı 

Çiler‟e duyduğu aşkın karşılıksız oluşu ve Çiler‟in kendisini basit bir şoför olmakla 

itham edişi karşısında Millî Mücadeleye katılmak için Anadolu‟ya geçer. Burada 

hem vatanı savunacak hem acısını yüreğine gömecektir. 

“ (…) Buradan gitmeliyim. Fakat nereye? Düşündüğüm şeye bak… Mustafa 

Kemal Sıvasta ve bütün Anadolu Mustafa Kemalin etrafında… 

Bu yeni tahammurun içine girmeli. Açık hava, açık hayat. İşte bu beni 

kurtaracak.” (BŞGD, s.129) 

Çoban Yıldızı‟nda Doktor Cemil Kâzım, eski aşkı Sadiye‟nin kocasına ve 

çocuğuna karşı sorumsuzluklarına, kocası Nedim‟i kaybettikten sonra gittikçe hafif 

bir kadın oluşuna dayanamayarak İstanbul‟u terk eder ve Anadolu‟ya gider. 

“ (…) 

Dört yıl; kâh kıraç ovalarda, kâh tezek duvarlı, toprak köy evlerinde, kalbinin 

acısını unutmak için, dört yıl dolaşmıştı.” (ÇY, s.257) 

Sevenler Yolu‟nda da Nermin Hanım uğruna mesleğinden olma raddesine 

gelen Dr. Cevdet, ne yaparsa yapsın Nermin Hanım‟ın aşkını kazanamayınca bir 
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sıhhiye müdürlüğü alarak Anadolu‟ya gider; arkadaşlarının yorumuyla bu sayede 

kurtulur (SY, s.9). 

Gözlerin Sırrı‟nda ise Fahri‟yi karşılıksız bir aşkla seven Füsun, bir süreliğine 

İzmir‟e, arkadaşı Kaya‟nın çiftliğine, gider. 

“(…) 

-İyi ki, iyi ki İstanbula gelmekte geciktin Kayacığım. Bilsen İstanbul ne kadar 

fena.. Öyle iç sıkıcı ki tahammül edemedim, İstanbuldan bir müddet için ayrılmak 

bana bir ihtiyaç gibi geldi Kayacığım.” (GS, s.60) 

Yakut Kayalar‟da romanın anlatıcısı genç kızla bir süre arkadaşlık eden 

ressam genç, onun ailesine karşı gelmeyip nişanlısı ile evleneceğini, ne yaparsa 

yapsın aralarında arkadaşlıktan başka bir ilişki gelişemeyeceğini görünce 

İstanbul‟dan ayrılarak “memleketin uzak bir köşesine” (YK, s.97) gider. 

Bütünüyle bakıldığında; hayatın farklı alanlarına dair yüzleşemedikleri 

realitelerden ya da aşk acısından kaçarak Anadolu‟ya sığınanların yaklaşımında, 

Servet-i Fünûncuların marazi
89

 santimantalizminden (Akyüz, t.y.: 93) izler 

bulunabilir. Bilindiği üzere; Servet-i Fünûn edebiyatında da kaçma temi geniş bir yer 

tutar (Kaplan, 1998: 46). Yalnız eserlerinde değil kendi hayatlarında da kaçma 

eğilimi sergileyen Servet-i Fünûncular, II. Abdülhamit istibdadından bunaldıkları 

sıralarda önce Yeni Zelanda‟ya, bunu başaramayınca da Manisa‟da bir köye 

sığınmayı planlarlar. 

Aynı kaçış eğilimi açısından aralarında bir paralellik kurmak mümkün 

olmakla birlikte kişileri kaçışa iten çıkış noktaları farklıdır. Servet-i Fünûn nesli, II. 

Abdülhamit iktidarında karşı karşıya kaldığı siyasî baskılardan dolayı gerek reel 

hayatında gerek ürettiği eserlerde kaçma eğilimi sergilerken Cumhuriyet‟in ilk 

çeyreğinde yazılan romanlarda bireysel gerçeklikleriyle baş edemeyen roman 

kahramanları, çareyi Anadolu‟ya sığınmakta bulurlar. Her ikisinde de marazi 

duyarlılık ortaktır; ancak dönemin Anadolu‟yu öne çıkaran siyasî-sosyal şartları 

gereği Cumhuriyet romancıları, roman kişilerini, kaçış yeri olarak Anadolu‟ya 

yönlendirirler.  

 

                                                 
89

 Türk edebiyatında duyguların marazîleşmesi ve bunun edebî eserlere yansımasını ele alan bir yazı 

için bkz. Bilge Ercilasun, “Edebiyatımızda Marazîlik”, Yeni Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler 1, 

Akçağ Yayınları, Ankara 1997, s.409-420. 
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4. Korku temi: 

Korku temi, daha çok, içine polisiye merak unsurları katılmış serüven 

ağırlıklı romanlarda yer alır. Bu kategoride değerlendirilebilecek dört romandan söz 

edilebilir: Define, Kan Damlası, Eşkıya İninde ve Kanlı Sır. 

Mehmet Rauf‟un, devamında kaleme aldığı Kan Damlası (1928) ile bir 

bütünlük oluşturan 1927 tarihli Define
90

 adlı romanı, Erzurum‟da başlayıp 

İstanbul‟da devam eder. 

Romanın baş kişisi Şakir Feyzi, Erzurum Hastanesi başhekimidir ve altı 

aydan beridir Erzurum‟dadır. Vefat etmek üzere olan bir hastasının son dakikalarında 

kendisine bir sır emanet etmesiyle kendisini İstanbul‟da bir definenin peşine düşmüş 

bulur. 

Romanda Erzurum‟a ve Anadolu‟ya dair herhangi bir gözlem ya da yorum 

yer almaz. Yalnızca Şakir Feyzi‟nin yıllardır Anadolu‟da olduğu için İstanbul‟a dair 

hatırladıklarının bulanıklaştığını -kendi sözlerinden- çıkarırız: 

“(...) uzun zamandır Anadolu‟da yaşadığım için, vaktiyle Beyoğlu‟nda 

bildiğim böyle iki kapılı binaları hatırlayamıyordum.” (Define, s.55) 

Söz konusu romanın devamı niteliğindeki Kan Damlası
91

‟nda ise olaylar 

tamamiyle İstanbul‟da geçer. 

Hüseyin Rahmi‟nin Eşkıya İninde adlı romanı ise İstanbul‟dan İzmit 

Değirmendere‟deki çiftliklerinin akıbetini kontrol etmek için yola çıkan iki biraderin 

başından geçen korku dolu olayları, mizahî bir üslûpla hikâye eder. 

Satır aralarında eleştiri ve hicvin de hissedildiği romanda Hüseyin Rahmi, 

eşkiyalık olgusunu yerinde irdeler. Her romanında olduğu gibi mizah öğesini eksik 

etmeyen yazar, romanına traji-komik bir hüviyet kazandırır. 

Anlatıcı ile biraderinin Değirmendere‟de başından geçenler, Anadolu‟nun 

kaderine terk edilmişliğini de gösterir. “Payitaht”tan uzaklaşır uzaklaşmaz çevrenin, 

insanların, hayat şartlarının yüzü değişir. Eşkıyalar tarafından kaçırılan iki biraderin 

kurtulmalarına kadar geçen süre içinde korku öğesi çok canlı tutulur. Hüseyin 

Rahmi, Anadolu‟nun korku dolu bir yüzünü, yaygın bir sorundan yola çıkarak işler. 
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 Mehmet Rauf, Define, Bordo Siyah Yayınları, İstanbul 2008. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. 

(1.Basım: 1927) 
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 Mehmet Rauf, Kan Damlası, Bordo Siyah Yayınları, İstanbul 2008. (1.Basım: 1928) 
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Mahmut Yesari de Kanlı Sır adlı romanında esrarengiz bir cinayet üzerinden 

korku temini işler. 

Sevdiği kadının kızı Neşide‟ye onun ölümünden sonra sahip çıkan Hüsrev, 

Neşide‟nin Sırrı Nevres‟le evliliğine engel olamayınca onu öldürür. Adapazarı‟ndaki 

çiftliğinde cinayeti planlayan ve kurbanını öldüren Hüsrev, çektiği vicdan azabıyla 

Anadolu‟ya cephelere koşar. Romanın ilk bölümü ile cinayetin işlenme sürecini 

işleyen son bölümünde korku ve heyecan iç içedir. 

Halide Edip ise İstanbul‟da işlenen bir cinayetin Anadolu‟da cereyan eden 

arka planını anlattığı romanı Yol Palas Cinayeti
92

‟nde Ak kız‟ın öyküsünü işler. 

İstanbul‟da üst düzey bir ailenin yanında dadı olarak çalışan Ak kız, evin 

şoförü ile hanımını vurur. 

Burada Anadolu, Ak kız ile anasının haksızlık ve iftiraya uğradığı mekân 

olarak görünür. Uğradığı felaketin ardından Ak kız, Mükerrem‟i ilk gördüğü yerde 

öldürür. Anadolu‟da atılan intikam tohumları, Mükerrem‟in Ak kız tarafından 

öldürülmesiyle İstanbul‟da filiz verir. 

Bu romanlardan bağımsız olarak Peyami Safa‟nın Sözde Kızlar adlı 

romanında da Behiç-Belma ilişkisinde korku temi hissedilir. 

İçine düştüğü köşkün sefih ortamında kendisini korumaya çalışan Mebrure, 

Behiç‟ten uzak durmaktadır. Temiz bir genç olan Fahri‟yle Anadolu üzerine sohbet 

etmekte, o zor günlerinde manevi destek almaktadır. Behiç‟in taktik değiştirip 

Anadolu vaadiyle Mebrure‟yi kandırmak üzere olduğu sırada olaylar tepe noktasına 

ulaşır. Mebrure, Behiç hakkında Belma‟dan korkunç gerçekler öğrenir. Bu satırlar, 

okura da Mebrure‟nin Anadolu üzerine kurulu istikbal hayallerinin yıkılıp 

yıkılmayacağı noktasında korku ve endişe dolu anlar yaşatır.  

Diğer yandan Aka Gündüz‟ün Dikmen Yıldızı‟nı bir cinayet romanı gibi 

başlatması, okurda bir merak ve korku hissi uyandırır.  

Roman, Dikmen‟de yaşayan Yıldız‟ın bir sabah gizlice merkeze inip müdde-i 

umumiyle görüşmesi, anne ve babasının kocası ile ikizlerinden birini öldürdüğünü 

iddia etmesiyle başlayıp hakikatin adım adım gözler önüne serilmesiyle devam eder. 
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 Halide Edip Adıvar, Yol Palas Cinayeti, Muallim Ahmet Halit Kitap Evi, İstanbul 1937. Yapılan 

alıntılar bu baskıya aittir. 
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Esasında Yıldız‟ın iddiaları, ruh sağlığını yitirişinden kaynaklanmaktadır. 

Nişanlısı Tayyareci Murat‟ın cepheden ölüm haberini alan Yıldız, sanrılar görmeye 

başlar. Ona göre annesi ile babası önce Murat‟ı sonra da ikizlerinden birini 

öldürmüştür. 

Murat‟ın babası Beybaba‟nın Ankara‟ya gelip Yıldız‟ı İnebolu-Ecevit 

güzergâhında bir seyahate çıkarışıyla Yıldız, yavaş yavaş gerçekle yüzleşir, ruh 

sağlığını kazanır. Anadolu‟nun havası, kendisiyle aynı yazgıyı paylaşan Anadolu 

kadınlarının mertliği, yürekliliği ona da örnek olur. 

Gizli El‟de ise Şeref‟in korkusu bambaşka bir nedenden kaynaklanmaktadır. 

O, Anadolu‟nun daha içerlerinde bir yerde görevlendirilme korkusu taşır. Memuriyet 

dolayısıyla bulunduğu Gemlik‟te halinden hoşnut değildir. Bir iki kez önüne çıkan 

fırsatı da Anadolu içlerine gitmekten korkarak değerlendirmez (GE, s.17).  

Burada Şeref‟in Anadolu‟ya dair takındığı menfi bir tutumdan çok önemli bir 

adam olma hayallerini gerçekleştirememe, Anadolu‟da görev aldığı kalemlerde yitip 

gitme korkusundan söz etmek mümkündür. 

5. Özlem: 

5. 1. Geçmişe Özlem: 

5. 1. 1. Dâüssıla:  

Sözde Kızlar‟da Mebrure, Yunan işgalinden önce babasıyla birlikte mutlu, 

huzurlu bir yaşam sürdükleri Manisa‟daki hayata özlem duymaktadır. Babası kayıptır 

ve Mebrure onu bulmak için geldiği İstanbul‟da yozlaşmış insanların arasına 

düşmüştür. Bu ortamda sık sık Manisa‟daki günlerini düşünür. Mebrure‟nin geçmiş 

günlere özlemi, burada, temiz Anadolu – kirli İstanbul tezadı bağlamında işlenir. 

Zaniyeler‟de Fitnat, İstanbul‟da saplandığı batağa her gün biraz daha batarken 

Konya‟da bıraktığı eski saf ve temiz günlerini hasretle arar.  Aynı özlem duygusu, bu 

romanda da temiz Anadolu – kirli İstanbul tezadı üzerinden ele alınır. 

Yaban‟da Ahmet Celal, kendisini yapayalnız hissettiği, “yaban” diye 

çağrıldığı köyde yer yer İstanbul‟daki geçmişini düşünür. 

Çalıkuşu‟nda ise gurbete gönüllü çıkan Feride, yine de oradan oraya 

naklederken gurbetin acısını yüreğinde hisseder. Gurbet, onun için “çeçen 

arabalarının yanık seslerinde” somutlaşan bir kavramdır. Aldatılmanın acısına bir de 

gurbetin acısı eklenir. 
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“(…) Çalıkuşu, bu dağlardan, yine gurbet kokusu almağa başlıyordu. Gurbet 

kokusu! Bu kokuyu bütün ruhuyle koklamayanlar için ne mânasız bir söz! Hayalimde 

yollar, gittikçe incelip mahzunlaşan, bitip tükenmez gurbet yolları uzanıyor, 

kulağımda Çeçen arabalarının o ince yanık sesli çıngırakları ağlıyordu.” (Çalıkuşu, 

s.286-287) 

Aynı gurbet acısı Gönül Yuvası ile Çapkın Kız‟da da işlenir. Feride için 

İstanbul‟dan, ailesinden ve nişanlısından uzak diyarlarda yaşamak gurbetken; Gönül 

Yuvası ve Çapkın Kız‟da yerlerinden yurtlarından kopup İstanbul‟a gelen kişiler, 

gurbeti yaşamaktadır. 

Gönül Yuvası‟nda Konyalı Süleyman Çavuş, köyünü İstanbul‟la mukayese 

eden Elvan‟a yüreği memleket hasretiyle sızlayarak cevap verir. 

“(...) 

-Süleyman Çavuş herkes İstanbul için bu şehrin dünyada eşi yok, diyor. Senin 

köyün kim bilir nasıl yerdir. Hiç İstanbul dururken on evli köy özlenir mi? 

Süleyman Çavuşun asıl derdi o zaman kabarırdı: 

-Ne söylüyorsun küçük hanım, derdi, bülbülü altın kafese koymuşlar da ah 

vatanım demiş. Benim köyde yavuklum var. Nenem var, babam var, kardeşlerim var, 

tarlam var, davarım var. Burada nem var ki! 

Ah, bir yol memlekete varıp bizim cevizin altında şenlik etsem...” (GY, s.38) 

Çapkın Kız‟da da Yozgat‟tan misafir olarak İstanbul‟a gelen Mehmet ile kız 

kardeşi Sevil, bir süre sonra memleket hasreti çekmeye başlarlar.  

“(…) 

Sevil henüz çocuk sayılırdı, bu sıkleti anlıyordu, fakat adını bilmiyordu. 

Esasen daüssıla ikisinde de başlamıştı. Belli etmemek istedikçe içlerindeki azap 

katmerleniyordu. Kıraç bayırların tek tük söğütleri, kurbağalı bataklıklar, evlerin 

ağaçlıkları birer tatlı rüya şeklinde görünüyordu. 

Bir tarafta Çapkın, Cicim, Hayret Bey gibi candan insanlar. 

Bir tarafta tabiatın cazibesi. 

Ve bir tarafta uzak kalan köy ve çiftlik… 

Beyaz köpüklü dalgalar koyun sürüleri midi? Geçen yük vapurlarında bir 

samanlık hayali vardı.” (ÇK, s.162) 
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Burada Mehmet‟in sözlerinde memleket özlemine köy-şehir tezadı 

çerçevesinde bir yaklaşım görülür. Kendisini “kaya kadar sarp bir köy çocuğu” (ÇK, 

s.164), kızkardeşi Sevil‟i ise kendi göğsünden fışkırmış bir “dağ fidanı” (ÇK, s.164) 

olarak tanımlayan Mehmet, Çapkın Kız‟a ayrı dünyaların insanları olduklarını, 

İstanbul‟da kendilerini iğreti hissettiklerini, dahası kardeşine şehirde değil köyde bir 

hayat temin etmek istediğini söyler: 

“-Biz burada yapamıyoruz. Biz saksısı değiştirilmiş çiçeklere benzeriz. Eksik 

taraflarını hisseden duyguların gururu ağır oluyor. (…) Hayat denilen şeyi Sevile, 

köyünde temin etmek isterim. Bu altın kafeste ruhumuzun esaretini hissetmek 

istemiyoruz.” (ÇK, s.164) 

Yine Gönül Yuvası‟nda Elvan, evlenip İzmir‟e taşındıktan sonra sık sık 

İstanbul‟da geçen güzel günlerini anımsar, o günleri özlemle anar. 

Bu anlamda geçmişe özlem, nostalji çerçevesinde söz konusu romanlara konu 

olur.  

5. 2. Geleceğe Özlem: 

5. 2. 1. İdealize edilmiş bir mekân olarak Anadolu: 

Geçmişe özlemde baskın duygu nostaljiyken geleceğe özlemde ütopya ağır 

basar. Bunda Anadolu‟nun idealize edilmiş bir mekân olarak çizilmesinin payı 

vardır. 

Ateşten Gömlek‟te Peyami, İzmir‟e inmeyi o an için yeterli sayarken İhsan‟ın 

hedefleri geleceğe dönüktür. O, Anadolu‟yu mamur etmenin hayalini kurmaktadır. 

“(…) Anadolu‟nun ta ortasına gelenleri yenmek ile memleketimizi muhafaza 

kabil olamayacağını düşünüyorum. Onlar, düşmanlarımız, kendi memleketlerine 

sahip oldukları gibi biz de sahip olmalıyız. Şimdiye kadar zeytin yağıyla su gibi 

duran bu halkla biz kaynaşmalıyız. Göreceksin Peyami, bu halkı kendi memleketine 

sahip edecek yine bizim yaratacağımız ordu olacak.” (AG, s.111) 

İhsan‟ın sözleriyle yazar, aydınlara, Anadolu‟yu işaret etmektedir. 

Anadolu‟nun geri kalmasına neden olan aydın-halk ayrılığı sona ermelidir. Ordu ve 

askerler, salt savaşmakla kalmayıp bunu da sağlayacaktır. Savaşta el ele veren asker 

ile halk, savaştan sonraki süreçte el ele ülkeyi inşa edecektir. 

“(…) Yalnız İzmir‟i almak yetmez. Memleketi temizlemek lâzım. Anadolu 

ordusu İzmir‟den sonra öyle bir harp açacak ki…Köhne şeyleri, karanlık şeyleri, 
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halkı sefil ve esir eden şeyleri hep temizleyecek ve yıkacak…(…) Biz Yunan‟ı 

çıkardıktan sonra biz, evet ordu, Anadolu‟yu baştan başa mamur ve mesut edeceğiz. 

Artık İstanbul‟a hiç dönmeyeceğiz.” (AG, s.111) 

Sodom ve Gomore‟de de Necdet, nişanlısı Leyla‟nın işgal askerleriyle yakın 

temas kurmasının da etkisiyle bunaldığı Mütareke İstanbul‟unda, Anadolu‟dan 

yükselecek temizliğin, İstanbul‟u içine gömüldüğü bataktan kurtaracağını hayal 

etmektedir. 

“(…) Necdet, her başı sıkıya gelince veya içindeki isyan duygusu böyle her 

taştıkça Anadolu‟yu düşünürdü. Bu, onda bir müminin ezeli adaleti bekleyişi, ezeli 

adaleti çağırışı gibi bir şeydi. „Bir gün, bir gün mutlaka gelecekler, bu çamuru, bu 

kokuşmayı silip süpürecekler,‟ derdi. Mutlaka bir gün zalimlere cezalarını, 

mazlumlara tesellilerini verecekler, fakat ne vakit? Bir ay sonra mı? Bir yıl sonra 

mı? Yoksa… Hayır, hayır, Necdet bunun aksini düşünemiyordu. Hiçbir iman sâhibi, 

Allahtan ümidini keser mi? İşte, Necdet de Anadolu‟dan böylece ümidini 

kesmiyordu.” (SG, s.284-85.) 

Gonk Vurdu‟da Ömer, okulunu bitirip Anadolu‟da bir yere atanmayı, orayı 

mamur kılmayı düşler. Aklına ilk gelen yer, Çimişkezek olur: 

“(…) 

Ömer, Anadolu‟yu kısmen tanıyordu. Ve, Çimişkezek onu korkutmuyor, 

acındırıyordu. O, lâğımları sokaklarına yayılan kasabalar; üstleri yaprak, altları 

toprak, kara, yanık köyler görmüştü. Hastalıktan, bakımsızlıktan göçmüş, sararmış, 

bitmiş nece insanla karşılaşmıştı. Ömer o zaman gerçi ufaktı. Ama, bu manzaralar, 

onun küçücük yüreğine derin izler nakışlıyacak kadar kuvvetliydi. Çimişkezek te, o 

zavallı kasabalardan biriydi elbet… Belki onun da yassı damlı, kara yüzlü evleri 

vardı. Belki dar, bozuk sokaklarına yayılan lâğımların, pisliklerin arasında şiş 

karınlı, patlak gözlü, paytak yürüyüşlü çocuklar dolaşıyordu. Belki kahve 

peykelerinde; sıtmadan sararmış, morarmış, bitmiş insanlar…Trahomun kör ettiği 

gözlerile belleri bükük, yıpranmış, çökmüş orta yaşlılar…genizlerinden konuşan 

frengili delikanlılar üstüste kıvrılıyordu. Ömer, böyle talihsiz bir kasabada, gecesini 

gündüzüne katarak ne büyük, ne sonsuz bir istekle çalışacaktı!” (GV, s.22) 
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Yalnız Dönüyorum‟un Yıldız‟ı, öğretmen olup Anadolu halkını aydınlatmayı; 

aynı şekilde, Çalıkuşu‟nun Feride‟si de Anadolu‟daki mini mini öğrencileriyle mutlu  

bir hayatı düşler. 

Mütareke‟nin sıcak atmosferinde Türk Ocağı‟nda tanıştığı Hasan‟la birlikte 

Anadolu‟ya gitmenin çarelerini arayan Yıldız, bu yolda kendisine vaatlerde bulunan 

Hasan‟la ortak hayaller kurar: 

“(…) 

Hasanla beraber ne hayaller kurduk… Çalıştığımız yerler elimizde birer 

cennete dönecekti; gözlerimizin gördüğü, ayaklarımızın bastığı topraklarda hastalık, 

bilgisizlik çirkinlik, fakirlik kalmıyacaktı. Bütün arkadaşlarımızı da bu ülküye 

bağlamak için çalışacaktık. Anadoluya, köye gitmekten ürken İstanbul gençleri yarış 

edercesine anayurdu yükseltmiye koşacaklardı.” (YD, s.83-84) 

Fazla olarak Yıldız, “ana, baba, kardeş, hoca, doktor, her şey” (YD, s.84) 

olacağı bir köyü, kendi elleriyle cennete çevirişinin rüyasını görmeye başlar. Buna 

göre köyün fiziksel şartlarını düzelttiği gibi köylüyü eğitecek, onları sağlıklı bireyler 

olarak yetiştirecek, el işlerini sergileyerek bir de para kazanmalarını sağlayacaktır 

(YD, s.84-85). 

Anadolu‟ya gitmeden önce bir süre annesinin dadısı Gülmisal Kalfa‟da kalan 

Feride ise Anadolu‟ya dair hayallerini, planlarını onunla paylaşır: 

“(…) 

-Ah, kalfacığım, diyordum, kimbilir gideceğim yerler ne kadar güzeldir. Ben, 

Arabistan‟ı hayal meyal biliyorum. Anadolu her halde ondan daha çok güzeldir. 

Oradaki insanlar bize benzemezlermiş. Kendileri fakirmiş, fakat gönülleri öyle 

zengin, öyle zenginmiş ki, hiçbiri değil fakir bir akraba çocuğuna, hatta düşmanına 

ettiği iyiliği başına kakmak mürüvetsizliğinde bulunmazmış. Küçük bir mektebim 

olacak. Baştanbaşa çiçeklerle donatacağım. Çocuklarım, bir alay çocuğum olacak. 

Kendime „abla‟ dedirteceğim. Fakir olanlara, elimle, siyah önlükler dikeceğim.” 

(Çalıkuşu, s.118-119) 

Çıplaklar‟da Dr. Çetiner de aynı gayede onlarla birleşir. 

Ankara‟da Selma Hanım ile Neşet Sabit de daha bayındır bir Ankara‟nın ve 

genel olarak Anadolu‟nun rüyasını görürler. 
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Sözde Kızlar‟da ise Mebrure‟yi kandırmak niyetindeki Behiç, kurduğu 

Anadolu vaadi planıyla Mebrure‟ye pembe bir gelecek sunmaktadır. Behiç‟in 

gelecek özlemi, diğerlerinin idealist özlemlerinden bütünüyle farklıdır. 

Gizli El‟de Şeref, kendisini manevi bir sürgünde hissettiği Gemlik‟te sık sık 

tepeden gurubu izlerken baktığı yerde bir fabrika ve ona bağlı bir düzen görmeyi 

arzular (GE, s.20). 

6. Bedbinlik: 

Hüküm Gecesi
93

‟nde Ahmet Kerim, sürgünde bulunduğu Sinop‟ta yaşama 

sevincini yavaş yavaş yitirmeye başlar. 

Bir Akşamdı‟da Meliha‟nın annesi, Yozgat‟a, erkek kardeşinin yanına gider. 

Kardeşi İbrahim, Yozgat‟ta dert sahibi olmuştur. Ablasının da yüzü gülmez. 

Yaban‟da emir eri Mehmet Ali‟nin köyünde aradığını bulamayan Ahmet 

Celal, yavaş yavaş bedbin bir ruh haline bürünür. 

Kirazlı Pınar‟da kendi acılarına gömülmüş bedbin bir yaşam süren Ali Baba 

ile genç mühendisin yaşamı genç kızın gelişiyle aydınlanır. 

Gizli El‟de babasının ölümüyle İstanbul‟da kimsesi kalmayan Şeref, bir 

memuriyet alarak -zorunlu halde- Gemlik‟e gider. Ancak gözü yükseklerde olan genç 

adamın can sıkıntısı, koyu bir bedbinliğe dönüşür (GE, s.17). 

7. Can Sıkıntısı: 

Burada Anadolu, can sıkıntısı veren bir yer olarak roman kişilerini boğar. 

Yaban‟da Ahmet Celal, büyük umutlarla geldiği emir eri Mehmet Ali‟nin köyünde 

beklediğini bulamayınca yoğun bir can sıkıntısına kapılır. 

Zaniyeler‟in, İstanbul‟dan Konya‟ya gelin giden Fitnat‟ı, bir türlü bu yeni 

hayatına alışamaz. Can sıkıntısı bir süre sonra onu yatağa düşürür. 

Gönül Yuvası‟nın, nişanlısının gençlik hatasını affetmeyerek ani bir kararla 

kendisinden yaşça büyük bir mühendisle evlenip İzmir‟e yerleşen Elvan‟ı, İstanbul‟a 

kıyasla geçirdiği sakin günlerde İzmir‟de yaşamaktan sıkılır, içini bir can sıkıntısı 

hissi kaplar. Zira Elvan‟ın İzmir‟deki hayatı, İstanbul‟da bıraktığı hayata göre durgun 

ve sakindir. 
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 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Hüküm Gecesi, İletişim Yay., İstanbul 1998. Yapılan alıntılar bu 

baskıya aittir. (1.Basım: 1927) 
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“İzmir‟de her günkü tarzı ve şekli değişmeyen yeknesak hayat içinde yavaş 

yavaş benliğime bir sükûnet çökmeye başlarken...” (GY, s.37) 

“İzmir‟deki hayatım büsbütün sade idi.” (GY, s.57) 

Elvan, yazın geldiği İstanbul‟da “bütün kış İzmir‟de geçen değişiksiz ve 

sıkıntılı hayatın” acısını çıkarmayı planlar (GY, s.20). 

Kanun Namına‟da kaymakam eşi Nebile, eşinin görevi dolayısıyla 

Anadolu‟da bulunmaktan memnun değildir. Hissettiği can sıkıntısını başka erkeklerle 

flört ederek gidermeye çalışır. 

Bir Akşamdı‟da İzmit, can sıkıntısı kaynağı somut bir mekân olarak 

işlenmiştir. Meliha‟nın bütün sıkıntıları, İzmit‟te bulunmaktan ileri gelmektedir.  

“(...) 

Meliha, sabah penceresinden körfeze bakıyordu. Meliha yaşamak istiyordu. 

Kaç kere bunu istedi. Fakat böyle, İzmit‟in kerpiçten bir evinde yaşamak değil, hayır, 

o başka türlü yaşamak istiyordu. Nasıl yaşamak. Bilmiyor, fakat yaşamak istiyor.” 

(BA, s.10) 

Genç kız, cephe dönüşü İzmit‟e uğrayan akrabalarından Kâmil‟e, İzmit‟ten 

sıkıldığını, burada yaşamaktan bıktığını söyler. 

“(...) 

-Meliha Hanım, İzmit sizi sıkmıyor mu? 

-Sıkıyor. 

-Kaç senedir? 

-Dört. 

-İstanbul? 

-Gözümde tütüyor. Dört sene, hiç görmedim. 

-Ne yapıyorsunuz? 

-Okuyorum. 

-Neler? 

-Roman. 

-Başka ne yapıyorsunuz? 

-Körfeze bakıyorum. 

-İkisi de iyi. 

-İkisinden de bıkıyorum.” (BA, s.11) 
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Yazar, sürekli İzmit‟in Meliha‟yı boğan sıkıcılığına vurgu yapar (BA, s.13; 

25). Meliha, ancak İstanbul‟a kaçarak bu sıkıntıdan kurtulur.  

“(...) 

Sular... 

Ve kıyı. 

İzmit geriye kaçıyor. 

İzmit‟in birkaç küçük ışığı, zerre halinde karanlığa gömülerek siliniyor.” 

(BA, s.29) 

Bir Sürgün
94

‟ün İzmir‟e sürgüne gönderilen doktoru Hikmet, burada 

sıkılmakta ve bu sıkıntısını kendisine Fransız kültüründen bir dünya yaratarak 

gidermeye çalışmaktadır. Bir akşamüzeri aniden kaçak olarak bindiği gemi, onu 

Fransa‟ya, Jön Türklerin çevresine, götürür. 

Gizli El‟de babasının ölümüyle İstanbul‟da kalmak için bir sebebi olmayan 

Şeref, memuriyet alarak Gemlik‟e gider; ancak burada onu yoğun bir can sıkıntısı 

sarar. 

Öte yandan çeşitli sebeplerle Anadolu‟ya kaçan roman kişileri, orada da 

kendilerini Anadolu‟ya getiren nedenlerden kaçamazlar. Üstelik içlerini bir sıkıntı 

kaplar. 

Kanlı Sır‟da Hüsrev, önce gönül meselesi nedeniyle sonra da başı her 

sıkıştığında Anadolu‟ya kaçar (Bursa, İzmir, Kütahya; Kırkkilise, Adapazarı). Ancak 

Hüsrev, özellikle Kırkkilise (bugünkü Kırklareli) ile Adapazarı‟nda can sıkıntısıyla 

baş etmeye çalışır. Duygusal bir tepkiyle her defasında İstanbul‟dan kaçarcasına 

uzaklaşarak Anadolu‟ya giden Hüsrev, can sıkıntısından kurtulamaz. 

Kırmızı Balıklar‟ın baş kişilerinden Filiz, İstanbul‟da kendisini üzen 

sevgilisinden biraz uzaklaşabilmek için Anadolu‟daki bir akrabasının yanına gider. 

Ne var ki orada hissettiği can sıkıntısı, onu yine İstanbul‟a getirir. 

Kirazlı Pınar‟da biri sağlık diğeri bireysel nedenlerle Kirazlı Pınar Köyü‟ne 

gelen Ali Baba ile genç mühendis, günlerini can sıkıntısı içinde geçirmektedir. Genç 

kızın köye gelişi, bu can sıkıntısını yavaş yavaş dağıtır. 
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 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bir Sürgün, Remzi Kitabevi, İstanbul 1945, 2.bsk. Yapılan alıntılar 

bu baskıya aittir. (1.Basım: 1937) 

Roman, 1937‟de Ulus gazetesinde tefrika edildikten sonra aynı yıl kitap olarak basılır. 
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8. Yalnızlık: 

Anadolu içlerinde -farklı mekânlarda- kendilerini yalnız hisseden roman 

kişileri vardır. 

Kuyucaklı Yusuf‟ta Yusuf, Aydın‟ın Kuyucak Köyü‟nden kaymakamın evlat 

edinmesiyle Edremit‟e gelir. Anne-babasını eşkiyaların öldürüşüyle hayatta yalnız 

kalan Yusuf, Edremit‟e taşınmalarıyla birlikte duygusal anlamda da yalnız kalır. 

Özellikle sosyal açıdan sınıflara bölünmüş kasabada Yusuf, git gide koyu bir 

yalnızlığa sürüklenir. 

Yaban‟ın Ahmet Celal‟i, emir eri Mehmet Ali‟nin çağrısına uyarak geldiği 

köyde köy halkıyla kaynaşamayınca yalnızlığın ortasında bulur kendisini. 

Kirazlı Pınar‟da Ali Baba ile genç mühendis, kendilerince sebeplerle 

geldikleri bu köyde bireysel yalnızlıklarının yanı sıra iki kişilik bir yalnızlığı da 

yaşamakta (ve paylaşmakta)dırlar. 

Miras
95

‟ta ise Sarayköy‟den İstanbul‟a bir değirmen işi vesilesiyle halasını 

görmeye gelen Asım, bu çevrenin içinde sık sık yalnızlık hisseder. Bu anlarda 

Çorlu‟yu ve oradaki yaşamını düşünür, içinde bulunduğu ortamla mukayese eder. 

9. Pişmanlık ve vicdan azabı: 

Bireylerin karşılıklı çeşitli yanlış anlaşılmalar sonucu birbirlerinden 

uzaklaşmaları, hatalar yapmaları ya da birbirlerine karşı ön yargı beslemeleri, 

gerçeklerin ortaya çıkmasıyla pişmanlık ve vicdan azabını beraberinde getirir. 

Roman kişileri, kâh bu duygularla Anadolu‟ya koşarken kâh Anadolu, pişmanlık 

hissini bizzat yaşadıkları, gerekli dersi aldıkları esas mekân olur. 

Bağlar Arasından‟da Necla, Zonguldak‟ta maden ocaklarında çalışan eşi 

Bülent‟in idealizmini anlayamamakta, İstanbul‟dan Zonguldak‟a taşınmak 

istememektedir. Komşuları İclal Bey de Necla‟yı Anadolu aleyhine kışkırtmakta ve 

Necla, hızla Bülent‟ten uzaklaşıp İclal Bey‟le yakınlaşmaktadır. Bir gün İclal Bey‟in 

maskesi bir vesileyle düşer ve Necla yaptığı hatayı anlar. Hemen vapura atlayarak 

Kozlu‟ya yollanır. Bir yandan Anadolu‟nun -bu arada Kozlu‟nun- güzelliğine hayran 
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 Memduh Şevket Esendal, Miras, Bilgi Yayınevi, Ankara 2003, 2.bsk. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir. (1.Basım: 1988) 
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anlaşılmaktadır. Bkz. Muzaffer Uyguner, “Miras Romanı Üzerine”, Miras [içinde] Bilgi Yayınevi, 

Ankara 2003. 
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kalırken diğer yandan kendini affettirmenin, pişmanlığını dile getirmenin heyecanı 

içindedir. 

Benzer şekilde başlarda Zonguldak‟a gitmek istemeyen Kıskanmak‟ın 

Mükerrem‟i, eğlence hayatı söz konusu olduğunda İstanbul‟u aramaktadır. Ancak 

onun asıl sıkıntısı, kocasının, evliliklerinin ilk yıllarındaki ilgiyi kendisine 

göstermemesidir. 

Mükerrem, bir akşam şehirde tertiplenen bir baloda tanıştığı Nüzhet‟in 

ilgisini çeker. Nüzhet, şehrin zengin ailelerinden birinin şımarık oğludur. 

Niyetlendiği gibi kısa sürede Mükerrem‟i ele geçirir. Önceleri karşı koysa da kocası 

Halit‟in kendisine yeterince ilgi göstermemesinden cesaret alan Mükerrem de 

kendini bu ilişkiye bırakır. 

Mükerrem‟in görümcesi, kendileriyle birlikte yaşayan Seniha ise her şeyin 

farkındadır. Ağabeyini ölesiye kıskanan Seniha, intikam alacağı saati beklemektedir. 

Nihayet bir akşam ağabeyine gerçeği açıklar. Ertesi gece Mükerrem, Nüzhet‟le 

buluşmaya gideceği sırada ardından Halit de peşine düşer. Seniha‟nın tarif ettiği eve 

gider. Ne ki Mükerrem evde değildir. Nüzhet‟le tartışan Halit, bir anda silahını çekip 

onu vurur. 

Seniha‟nın da kasıtlı ifade vermesiyle Halit, hapis cezasına çarptırılır. 

Mükerrem‟le Seniha‟nın da yolları ayrılır. 

Seniha, yıllar sonra ağabeyinin tahliye günü Zonguldak‟a gider, ona bir 

teklifte bulunur. Dönerken vapurda Samsun‟a götürülmekte olan bar kadınlarıyla 

karşılaşır. Bunlardan biri de Mükerrem‟dir. Önceleri metres hayatı yaşayan 

Mükerrem, artık barlarda çalışacaktır. Seniha‟yla aralarında kısa bir konuşma geçer. 

Kendisini tahkir eden Seniha‟ya karşılık Mükerrem hata ettiğini ve pişman olduğunu 

itiraf eder (Kıskanmak, s.172). 

Dikenli Çit‟te Ayla, memleketini bırakıp İstanbul‟a konservatuarda okumaya 

gelir. Gemide musiki hocası Necip Cevad‟la tanışır. Aralarında oluşan sıcak öğrenci-

öğretmen ilişkisi kısa sürede aşka dönüşür. Ne var ki hoca evlidir. Ayla ise ona olan 

aşkı nedeniyle çocukluk aşkına ihanet etmiş, onunla irtibatını en aza indirgemiştir. 

Ancak hakikati öğrendiğinde her şeyi yüz üstü bırakıp İstanbul‟dan ayrılır, 

memleketine döner. Çocukluk aşkıyla el ele verirler yeniden. Ayla, geçmişte 

hocasıyla yaşadıklarından çok pişmandır ve o vicdan azabıyla memleketine sığınır. 
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Bir Akşamdı‟da da bir ana-kızın olayların itkisiyle başka yönlere 

savrulduğunu, ardından tekrar birleşerek bıraktıkları yerden hayata devam ettiğini 

görürüz.  

İzmit‟te yaşamaktan sıkılan Meliha, Kâmil‟in aklını çelmesi sonucu onunla 

İstanbul‟a kaçar. Zaten rahatsız olan babası, bu olayın ardından veremden ölür. 

Annesi ise Yozgat‟a erkek kardeşinin yanına gider. Meliha‟nın İstanbul‟daki 

mutluluğu ise çok kısa sürer. Bir müddet sonra ana-kız farklı mekânlarda benzer 

acıyı çeker hale gelirler. Ayrılığa ve çektikleri acıya daha fazla dayanamayıp tekrar 

bir araya gelirler, İzmit‟te yarım bıraktıkları hayatı devam ettirmeye karar verirler. 

“(...) 

Gidelim, kızım, diyordu, İzmit‟e... Orada evimiz var. Boş. Köşe minderlerimiz 

de yerinde duruyor. Gidelim. Buradan gidelim. Orada biraz dinleniriz, yavrum, biraz 

dinleniriz. 

İzmit. Meliha bunu unutmuştu. İzmit, karanlıklar. Bu isim ona hiçbir şey 

hatırlatmıyor. İzmit? İzmit? Karanlıklar.” (BA, s.291)  

Hem Meliha hem annesi, yaşananlardan çok pişmandır. Yaralarını saracakları 

yer, kaçarcasına ayrıldıkları, İzmit‟tir. 

Bu romanlarda da diğer romanlarda acı çeken kişilerin Anadolu‟ya açılıp 

kendini rehabilite etmesi gibi Anadolu, bir sığınak, bir iyileşme mekânıdır. Hatalar 

yapan baş kişiler, bir süre sonra pişman olup arkalarında bıraktıkları Anadolu‟ya geri 

dönerler. 

Gül‟ün Babası Kim?, Gönül Yuvası, Çalıkuşu, Damga adlı romanlarda ise 

Anadolu, yaptıkları hatalar nedeniyle orada bulunan kahramanların gerçekleri fark 

edip pişman oldukları, aymazlıklarının ayırdına vardıkları bir mekân niteliğindedir.  

Gül‟ün Babası Kim?‟de gayrimeşru çocuğu nedeniyle ailesi tarafından 

Edirne‟ye gönderilen Meclâ, orada Emine adını alır. Asi, küstah ve her türlü değer 

yargısını hiçe sayan Meclâ, Edirne‟de bir olgunluk sürecine girer. Bebeğini kucağına 

alışı da bu sürece katkı sağlar. Meclâ, hatalarını görmüş ve pişman olmuştur artık. 

Ailesinin onu cezalandırmak için gönderdiği Edirne‟de ruhen ve zihnen olgun bir 

kadın olur. Eski Meclâ‟nın söylediklerinden, hissettiklerinden utanıp pişman olur. 

Bebeği ve eşi ile Ankara‟da yeni bir hayata başlar. 
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Gönül Yuvası‟nda Elvan, Ziya‟nın gençlik hatasını affetmeyerek fevri bir 

kararla kendisinden yaşça büyük bir mühendisle evlenip İzmir‟e yerleşir. Ancak 

İzmir, İstanbul‟daki renkli hayattan sonra Elvan‟ı sıkar. Ziya‟yla İstanbul‟da 

karşılaşmaları ve küllenmiş aşkın alevlenmesi, içten içe pişmanlık duyan Elvan‟ın, 

yanlış yaptığını kabul etmesini sağlar. 

Benzer şekilde Çalıkuşu‟nun Feride‟si de Kâmran‟ın Avrupa‟daki aşk 

macerasını gururuna yediremeyip Anadolu‟ya kaçmıştır. Ne var ki Anadolu‟nun 

kendine has gerçeklikleri her gittiği yerde bir tokat gibi yüzüne çarpar Feride‟nin. 

İstanbullu serbest bir genç kız olarak gittiği şehirlerde dikkat çekmesi, farkında 

olmayarak yaptığı tedbirsizlikler, fazla olarak güzelliği, Feride‟yi mesleğini bırakıp 

Hayrullah Bey‟le evlenmeye zorlar. Defterinin son satırları pişmanlıkla doludur. 

Anadolu‟da geçirdiği yıllar, başından geçenler, hatasını anlamasına yardımcı 

olmuştur. 

“(…) 

Bu son ayrılık saatinde niçin hakikati saklamalı? Bu okumıyacağım defteri 

ben senin için yazdım Kâmran. Evet, ne söyledim, ne yazdımsa hep senin içindi. 

Yanlış, çok yanlış bir iş tuttuğumu bugün artık itiraf edeceğim. Ben, her şeye rağmen 

seninle mesut olabilirdim. (…) 

Kâmran, ben, seni sevmesini senden ayrıldıktan sonra öğrendim. Hatta 

yaptığım tecrübelerde, başkalarını sevmekle sanma sakın. Gönlümün içindeki derin, 

hazin, ümitsiz hayalini sevmekle… 

Zeyniler mezarlığının karanlığında, rüzgârın sonbahara kadar haykırıp 

ağladığı uzun gecelerde, Çeçen arabalarının ince sesli yanık çıngıraklarının titrediği 

bu ovalarda, Söğütlük bahçelerinin ılık iğde kokularıyle dolu yollarında, ben, hep 

seninle yüz yüze, senin hayalinin kollarında yaşadım.” (Çalıkuşu, s.361-362) 

Damga‟nın baş kişisi İffet ise sevdiği kadını korumak uğruna yediği hırsız 

damgası nedeniyle ancak Konya‟da bir iş bulabilir. Bu iş vesilesiyle Anadolu‟da 

dolaşır, memleket gerçekleriyle yüz yüze gelir. Kâh İstanbul‟da kâh Anadolu‟da 

yaşadıkları, İffet‟in içten içe yaptığı yanlışı anlamasını sağlar. Nitekim uğruna 

hayatını ortaya koyduğu sevdiği kadının alaycılığı, İffet‟in “hayatını bir vehme 

kurban ettiği”ni (Damga, s.143) doğrular. 
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Eski Hastalık‟ın Züleyha‟sı için de Anadolu, pişmanlık ve vicdan azabıyla 

yöneldiği bir mekândır ancak o, Elvan ve Feride kadar şanslı değildir. Anadolu‟yu, 

Silifke‟yi, Yusuf‟u ve Yusuf‟un ailesini küçümseyen Züleyha, zoraki yaptığı evliliği 

yürütemez ve ayrılırlar. İstanbul‟a dönen Züleyha, bir gün bir otomobil kazası 

geçirir. Arabada yabancı bir erkek de vardır. Yusuf, eski karısını bu aşamada yalnız 

bırakmaz. Onu önce hastaneye yatırır, bakımı ve tedavisiyle ilgilenir. Ardından bir 

gemi yolculuğuyla Silifke‟ye götürür.  

Yolculuk sırasında yaşadıkları, hissettikleri Züleyha‟yı hem Anadolu‟ya hem 

Yusuf‟a yaklaştırır. Her iki konuda da yanıldığını anlamıştır. Pişmanlık doludur. 

Ancak Yusuf, bir süre daha Silifke‟de kalmasına izin verdiği eski karısını İstanbul‟a 

geri gönderir. Züleyha, evliliğine vaktinde sahip çıkmadığı için pişmandır; ama 

şansını kaybetmiştir. 

Acımak
96

‟ta ise tema olarak “acımak”, “merhamet” duyguları seçilmişse de 

sonuç olarak romanın baş kişisi Zehra‟yı pişmanlık ve vicdan azabı beklemektedir. 

Anadolu‟da öğretmenlik yapan Zehra, çok iyi ve disiplinli bir öğretmendir. Ancak bir 

eksiği vardır: Acıma duygusu… 

Babasının ölümünden sonra ondan kalan eşyalar arasında bir defter bulur. 

Defterde babası, Anadolu‟ya tayin edilmesiyle başlayan talihsiz olaylar zincirini 

anlatmaktadır. Annesi ile anneannesinin iç yüzünü öğrenen Zehra, babasını yıllarca 

boşuna suçladığını anlar. Pişmanlık ve vicdan azabı içinde kahrolur. Öğretmenlik 

yaptığı kasabaya döndüğünde artık o, tam bir insandır. 

10. Sanat sevgisi: 

Bu dönem romanlarında sanat sevgisi, Anadolu sevgisiyle koşut ilerler. Bir 

başka deyişle; sanatkâr roman kişilerinin sahip oldukları yetenek ile sanatlarına 

duydukları ilgide Anadolu‟nun yönlendiriciliği de etkili olmaktadır. Bu bağlamda, 

birçok yazar ya da müzisyen, sanatının ilham kaynağını Anadolu‟da bulurken bazı 

durumlarda Anadolu, kişileri yazmaya ya da üretmeye sevk eden tükenmez bir pınar 

konumundadır.  

Dikenli Çit‟te sanat sevgisi, kaynağını Anadolu‟dan alan bir ilham olarak 

tezahür eder. Konservatuar hocası kompozitör Necip Cevad, Anadolu türkülerini 

armonize ederken okulun öğrencilerinden Tekin ve özellikle Ayla, okudukları 
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türküleri hissederek Anadolu‟yu gözlerinin önünde canlandırarak yorumlarlar (DÇ, 

s.106-107). 

Necip Cevad da öğrencileri gibi türküleri âdeta yaşayarak çalmaktadır:  

“ (…) 

İnce uzun parmaklı elleri, tuşlarda dolaşmağa başlamıştı. 

Tuşlar, Anadolunun derdli yüreğini söylüyordu. 

Sıcak salonda, rüzgâr esiyor, yapraklar hışırdıyor, dereler akıyor, kuzular 

meliyor… 

Arada bir hıçkırık sesi duyuluyor, yoksul kadınlar ağlıyor. 

Rüzgârlar yavaş yavaş dindi. Yapraklar kıpırdanıyor. Dereler sustu. Kuzular 

melemiyor.” (DÇ, s.131) 

Necip Cevad, Tekin‟in türküleri yorumlarken canlandırış yeteneğini takdir 

etmekle birlikte asıl Ayla‟nın sesine ve yorumuna hayrandır: 

“ (…) 

Gözlerim kapalı, fakat güneşli tarlalarda sallanan ekinleri görüyorum. 

Rüzgârların fısıltısını, suların akışını duyuyorum. 

Bir köylü kadın ağlıyor. Beşik içinde bir köylü çocuğu ağlıyor. Alnı siyah 

poşulu taze bir gelin ağlıyor. Biribirine karışan hıçkırıklar. 

Derede çıplak ayaklarile çul yıkıyan kızlar gülüyorlar. Kahkahaları 

hıçkırıklara, rüzgârın ekinlerde çıkardığı fısıltılara karışıyor. Yamaçtan inen 

sürünün seslerini duyuyorum; burnuma ot, toprak, su, toz, davar, yonca kokuları 

doluyor. Gözlerim yaş içinde… 

Boğazım kup kuru.” (DÇ, s.131) 

Batı ve Anadolu müziğinin bir arada ele alındığı romanda, Doğan (1999: 

87)‟ın da belirttiği üzere, Anadolu müziğinin güzelliği sık sık vurgulanır. 

Gonk Vurdu‟nun Cemil Mualla‟sı ise Anadolu‟yu anlatan bir memleket 

romanı yazmak istemektedir. 

“ (…) 

„Bir gecenin itirafları‟ da, diğer dokuz kitabı gibi, istediği bir eser 

olamamıştı. O, Anadolu‟yu yazmak istiyordu. O, köylünün ıstırabını yazmak, 

yaşayışını göstermek istiyordu… 



 91 

Şaşıyordu: Ondört milyon nüfuslu Türkiye‟nin muhakkak ki on milyonu 

köylüydü. Ve, Türk edebiyatı bu büyük yığını tanımıyordu. Cemil Muallâ bir 

memleket romanı -bu bir tiyatro eseri de olabilirdi- yazmak istiyordu. Öyle bir 

memleket romanı ki; acıları, tasaları, neş‟eleri, âdetleri, telâkkileri, mefkûrelerile bu 

koca yığını edebiyatımıza sokabilsin. Harplerden ve inkılâplardan sonraki köylüyü 

hakikî benliğile, dosdoğru ve tastamam bir görüşle, gösterebilsin. Anadolu‟nun ta 

kendisini keşfetsin…” (GV, s.87). 

Ankara‟da ise romanın ütopik karakterli üçüncü bölümünde Neşet Sabit, bir 

yandan toplumsal amaçlarla Anadolu‟da tetkik seyahatine çıkarken diğer yandan 

edebiyatla meşgul olmaktadır. Neşet Sabit‟in üzerinde çalıştığı birden fazla edebî 

proje vardır. 

Bunlardan ilki, bir sonraki yıl açılacak Büyük Devlet Tiyatrosu‟nda ilk 

oynanacak eser olan (Ankara, s.175) Kaltabanlar adlı dört perdelik bir komedidir. 

Satirik karakterli bir piyes olan eserinde Neşet Sabit, kendi refahını sağladıktan sonra 

milleti de bolluğa ermiş zanneden ve inkılâbın durması gerektiğini söyleyen 

“kaltaban” tipinin yergisini yaparak söz konusu tipin, inkılâp edebiyatında ebedî bir 

maskara modeli olarak kalmasını amaçlamaktadır (Ankara, s.192).  

Diğer taraftan Türk Akademyası‟nın 1939 roman konkuruna yetiştirmek 

istediği bir eser üzerinde de gece gündüz çalışmaktadır (Ankara, s.175).  

Neşet Sabit‟in bir diğer çalışması, Selma Hanım‟ın teşvikiyle yazmaya 

başladığı Türkiye‟nin sanayileşmesine dair bir romandır (Ankara, s.182-183). 

Falih Rıfkı ise Roman
97

‟da, bir roman kaleme almak isteyen anlatıcının, konu 

bulmakta sıkıntı çekince gazeteye ilan vermesini anlatır. Sonunda ise yeni nesle 

Anadolu‟yu işaret eder. 

Dudaktan Kalbe‟nin keman virtüözü Kenan, dinlenmek ve çalışmak için 

bulunduğu İzmir‟in Bozyaka bağlarında Lamia‟ya ilgi duyar. Geceleri kemanını 

onun için çalar, ilhamını ondan alır. Böylece kendisini üne kavuşturan eserini, 

Bozyaka‟dan esinlenerek vücuda getirir. 

Gül‟ün Babası Kim?‟de Meclâ, manevi sürgünde bulunduğu Edirne‟de 

müstear isimle şiirler yazıp İstanbul‟a gönderir. Yaşadıklarının sanatla 

dışavurumudur yazdıkları. 
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Çöl Güneşi‟nde ise Dr. Ayşe Rıza, Anadolu‟ya yaptığı tetkik seyahatinin 

izlenimlerini hikâye kitabı olarak neşreder. Onun hikâyelerinin ana malzemesi, 

Anadolu‟da bizzat tanıklık ettiği gerçek sahnelerdir. 

İkinci Dünya‟da sanat sevgisi, romancıyı inzivaya çekildiği C.. kasabasında 

da rahat bırakmaz. Tesadüfen tanıştığı Nihal‟in bireysel öyküsünden iyi bir roman 

çıkacağı şevkiyle çalışmaya koyulur. Murat‟ın bir arkadaşının müdahalesiyle istediği 

gibi bir roman yazamasa da yazdığı kadarıyla bile artık yazmayıp emekli olduğunu 

ileri süren eleştirmenlere iyi bir cevap vereceği kanaatindedir. 

Roman, bir yönüyle Murat, Nihal ve ihtiyar çiçekçinin iç içe geçmiş, bir 

noktada kesişen aşk öykülerini konu ederken diğer yönüyle de yaşlı romancının bu 

malzemeden yeni bir roman yazma sürecini anlatmaktadır. 

Sanatına duyduğu sevgi ve saygı, köşesine çekilmek üzere olan bir 

romancının, sanat hassasiyetini kolay kolay kaybetmemesini sağlar. 

Çalıkuşu ile Sinekli Bakkal‟da ise sanat, kahramanlardan birinin (Feride) 

çalıştığı şehirden ayrılmasına neden olurken diğerinin de (Tevfik) Anadolu‟ya sürgün 

edilmesine yol açar. 

Çalıkuşu‟nda B..‟deki musiki muallimi Mevlevi şeyhi Şeyh Yusuf Efendi ile 

Feride, müzik ortak paydasında buluşurlar. Okulun malzeme odasında denk geldiği 

eski bir piyanoda kolejde öğrendiği melodileri çalan Feride, Şeyh Yusuf Efendi‟nin 

hemen ilgisini çeker.  

Yusuf Efendi de musikiyle ilgilenmektedir ve nadide müzik aletlerine 

sahiptir. Müzik üzerinden geliştirdikleri dostluk, patetik bir aşkın da eklenmesiyle 

Yusuf Efendi‟nin zaten hasta olan ciğerlerini yorar ve Şeyh Yusuf, yağmurlu bir 

gecede hayata gözlerini yumar. Şehirde dile düşen bu olay, Feride‟nin B...‟deki 

görevinden ayrılmasına sebep olur. 

Sinekli Bakkal
98

‟da ise Kız Tevfik, ortaoyununda zenne kılığına girdiği için 

bir süre İstanbul‟dan uzaklaştırılıp Gelibolu‟ya sürülür. 
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11. Manevî sürgün yeri Anadolu: 

 Siyasî-toplumsal tarihimizin bir parçası olan sürgün, edebiyata da yansımış, 

sürgün mekânları ve sürgünler, çeşitli eserlere konu olmuştur. 

Osmanlı‟da ve Cumhuriyet Türkiyesi‟nde bu sürgünlerin hedefi, menzili 

Anadolu‟dur. Bir başka deyişle; Anadolu, çok eski tarihlerden bu yana bir sürgün 

mekânı olagelmiştir. İstanbul‟da bir kabahat işleyenler, Anadolu‟ya sürülmüş, 

cezaları bu sürgünle verilmiştir. 1923-1938 yılları arasında yazılan romanlarda da 

Anadolu‟nun yer yer sürgün mekânı olarak ele alındığı görülür.  

Bu noktada sürgün teması, siyasî anlamının dışında bir de bireysel anlamda 

işlenmiştir. Siyasî suçları nedeniyle sürülenler, sosyal temalarda ayrıntılı olarak 

incelenecektir. 

Manevi açıdan Anadolu‟yu sürgün yeri olarak görmek ise çeşitli nedenler 

sonucu kişinin kendisi ya da çevresi tarafından Anadolu‟yu mekân edinmeye 

zorlanmasını kapsar
99

. 

Bu bağlamda; bir yandan ailelerinin tasvip etmediği fiilleri nedeniyle 

İstanbul‟dan uzaklaştırılarak bir nev‟i manevî sürgüne gönderilenler (Dudaktan 

Kalbe, Gül‟ün Babası Kim?), diğer yanda bulundukları ya da gitmek zorunda 

oldukları mekânı kabullenemeyerek kendilerini manevi bir sürgünde hissedenler 

(Zaniyeler, Bir Akşamdı, Gizli El, Bağlar Arasından), öte yanda ise mesleklerini 

yitirme endişesi ile gözlerini Anadolu‟ya çevirenler; ancak bunu da bir tür manevi 

sürgün olarak görenler (Zaniyeler, Kan Damlası) yer alır. 

Anlaşılacağı üzere, burada da Anadolu, roman kişilerince bir cezalandırılma 

yeri gibi algılanmaktadır. Doğrusu, kişilerin maddî olmaktan ziyade manevî anlamda 

bir cezaya çarptırılmaları söz konusudur. Bu, ya dış güçler (aile) eliyle ya da kişinin 

vicdanen kendisini yargılaması sonucu gerçekleşmektedir. 

Dudaktan Kalbe ile Gül‟ün Babası Kim?‟de söz konusu sürgün aile eliyle 

sağlanmaktadır. 

Dudaktan Kalbe‟nin Lamia‟sı, müzisyen Kenan‟dan hamile kalınca ailesi bu 

utancı, Lamia‟yı evden uzaklaştırarak örtmeye çalışır. Lamia, Kütahya‟ya bir 

akrabasının yanına gönderilir. Böylelikle genç kız, aile fertlerinin yüreğinden de 

sürülmektedir. Maddî olmaktan çok manevî bir sürgündür yaşadığı. 
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ikametgâh ya da mecburi bir ikametgâhtır. 
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Gül‟ün Babası Kim?‟de Meclâ da benzer sebeple ailesinin ortak kararıyla 

Edirne‟ye gönderilir. O da flört ettiği gençten hamile kalmıştır. Edirne‟de ailesinin ve 

İstanbul‟daki çevresinin nazarından uzak manevi bir sürgündedir. Aynı zamanda, 

Edirne, bir ıslah mekânıdır Meclâ için. Kütahya‟ya gönderilen Lamia‟nın 

şanssızlıklar ve talihsizlikler peşini bırakmayıp genç kız çok geç huzura kavuşsa da 

Meclâ, bebeğini kucağına aldıktan sonra olgunlaşmaya başlar. Hatalarını görür, 

yanlış yaptığını anlar. Yaşadığı manevi sürgün, aklını başına getirmiştir.  

Lamia ise kucağında bebeği genç bir kız olarak bir süre daha zorluklarla 

mücadele eder. Ancak onun Meclâ‟dan farkı, hata yaptığını uzun müddet kabul 

etmemesidir. Lamia, çocuğun babasının Kenan olduğunu herkesten saklayarak onu 

korur. Kendisi ise bunun ceremesini fazlasıyla çektiği halde ortada suç ve suçlu 

görmez. Dolayısıyla onun yaşadığı manevi sürgün daha uzun sürer. 

Eski Hastalık‟ın Züleyha‟sı ise babasının görevi dolayısıyla Anadolu‟da 

bulunan anne-babasının yanına gittiği yaz tatillerinde Anadolu‟da bulunmaktan 

hoşnutken okulu bittikten sonra babasının isteği doğrultusunda çağrıldığı Anadolu‟da 

kendisini çok mutsuz hisseder.  

“ (…) bu defaki seyahatin ötekilerden çok farklı bir tarafı vardı. Bu yerlerden 

bir daha ne zaman geri dönüleceği belli değildi. Belki de hiç dönmiyecek, loş ve 

çarpık bir kasaba evinde çocuk yaygaraları içinde ümitsizlikten tıkanarak 

ihtiyarlıyacaktı.” (EH, s.46) 

Üniversite tahsili için Amerika‟ya gitmeyi düşleyen Züleyha için Anadolu‟da 

yaşamak zorunda olmak tam bir manevi sürgündür. 

Ailelerinin dışında, yaşadığı olayların sevkiyle Anadolu‟ya gitmek zorunda 

olan ve bu durumu sürgünlük olarak karşılayan kişiler de vardır. 

Zaniyeler‟de Fitnat, evlenerek Konya‟ya yerleşir. Konya‟da bir süre iyi vakit 

de geçirir. Ne var ki o, İstanbul‟u özlemektedir. Konya‟da manevi bir sürgündedir 

sanki.  

“ (…) 

Hissediyorum ki, İstanbul‟la aramda upuzun bir uzaklık var. Şu satırları 

yazdığım sırada buraya gelirken trenle geçtiğim yerler bir bir gözlerimde 

canlanıyor. Ve İstanbul, gözlerimin önünde bir kitap hâlinde sayfa sayfa açılıyor…” 

(Zaniyeler, s.33) 
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Özellikle kış mevsimi dayanılmazdır Fitnat için. İstanbul‟un kışlarıyla 

Konya‟yı karşılaştırmakta, içinde yaşadığı coğrafyada kış mevsimine tahammül 

edememektedir.  

“ (…)Oysa burada kış geceleri derin bir karanlık içinde, nemli ve karanlık 

bir mağara loşluğuyla uzayıp gitmektedir…” (Zaniyeler, s.37) 

Çok geçmeden hasta olup yataklara düşer. Nekahat devresini geçirmek üzere 

İstanbul‟a ailesinin yanına gider. Her ne kadar evlenip Konya‟ya yerleşmek kendi 

rızasıyla olsa da Fitnat, orada rahat edemez. 

Gizli El‟de Şeref, İstanbul‟da kimsesi kalmadığından bir memuriyetle 

Gemlik‟e gider. Ancak bu, onun için manevi bir sürgün olur. Uzun süre memur 

arkadaşlarına, yeni çevresine uyum sağlayamaz.  

“ (…) İlk aylarda memur hayatı bana çok sıkıcı göründü. Gündüz basık 

odalarda renksiz, ehemmiyetsiz şeylerle uğraşmak, rica, yahut kavga etmek; yemek 

kırıntıları ve sigara külleriyle dolu masalara başını dayayıp uyuklamak… 

Akşam üstü kahve bahçelerinde bir parça dedikodu, maişetten şikâyet… 

Sonra, kırmızı mendillerde birer okka ekmek, ucu görünen bir rakı şişesiyle basık, 

karanlık evler, kapı önlerinde sürünen çocuklara dönmek… Hep böyle, ölünceye 

kadar böyle. 

Bu hayatın tek eğlencesi, arasıra yapılan gece toplantılarıydı. İlk aylarda 

birkaç kere beni de bunlara çağırmışlardı. ” (GE, s.14-15) 

Bağlar Arasından‟da ise Necla, eşi Bülent‟le Zonguldak‟a gitmeyi bir ceza, 

bir sürgün olarak algılamaktadır. İstanbul‟dan ayrılmak istemeyen genç kadın için 

bu, bir tür manevi sürgündür.  

“ (…) Gitmeyeceğim. Her şeyi tamam bir insanın ıslak, küflü, ıssız köşelere 

çekilmesine ne sebep bulunabilir. Bir rahip miyiz, bir günah mı işledik, kefaret mi 

ödeyeceğiz?” (BA, s.83) 

Gemiden Zonguldak‟ı ve Kozlu‟yu görmesiyle Necla, bu sürgün 

psikolojisinden sıyrılır. 

Benzer şekilde Kıskanmak‟ta Mükerrem de eşinin Zonguldak‟a gideceklerini 

haber vermesi üzerine gitmek istemediğini söyler. 

“ (…) 

-Ankaraya tahammül edemiyorum. Bir kasabada kabil değil yaşıyamam! 
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-Öyleyse seni Parise göndereyim. Orada yaşa, Zonguldağa ben tek başıma 

giderim. 

-Parise gideyim diyen yok. Fakat şimdi bu Zonguldağa razı olsam yarın 

başıma beterini çıkarmıyacağın ne malûm!” (Kıskanmak, s.64) 

Gösterdiği tepkiye rağmen Zonguldak‟a gitmek zorunda kalan Mükerrem, 

oradaki gündelik hayata alışmış olsa da özellikle sosyal hayat söz konusu olduğunda 

Zonguldak‟ta yaşadığına hayıflanır: 

“ (…) 

-Darülbedayi Müsahipzade Celâl Beyin yeni bir piyesini oynamış! Kimbilir 

seyirciler gülmekten yine nasıl kırılmışlardır! diye söylendi. 

İstanbul varken Zonguldakta yaşamayı o, bilhassa böyle havalarda pek acı 

buluyordu. Bu acılığı da en çok oradan gelen gazetelere göz gezdirişinde duyar, 

balolar, konserler, ecnebi truplarının uğraması, Darülbedayiin programile büyük 

sinemalarda değişen filmler, hattâ havanın güzelliğine, fenalığına dair haberler 

ruhundaki hasret ve hicranı büyütür, kendisini talihine karşı âdeta isyana 

götürürdü.” (Kıskanmak, s.6) 

Bir Akşamdı‟da Meliha‟nın annesi, yaşadıkları ailevî felaketlerden sonra 

erkek kardeşinin yanına, Yozgat‟a, gider. Bu, onun için tam manasıyla bir manevî 

sürgündür. 

“ (…) 

Bu kadını Yozgat‟a süren de odur. 

Ana sürgünde bitkindir.” (BA, s.121) 

Kocasını kaybetmiş, kızı evden kaçmış ve annesiyle görüşmek 

istememektedir. Tek çare kardeşinin yanına sığınmıştır. Burada hayatını gözden 

geçiren acılı kadın, kendi payına düşen dersi alır. 

Öte yandan kardeşi İbrahim‟se kendi manevi sürgününü yaşamaktadır: 

“ (…)Bu Yozgat beni içkiye alıştırdı be…” (BA, s.133) 

“(…)Ben Yozgat köşelerinde sürünecek herif miydim?Bak yapayalnızım…Her 

akşam burada kafayı çekiyor ve küskün oturuyorum.” (BA, s.134) 

İbrahim‟le benzer bir manevî sürgünlüğü Acımak‟ta Mürşit Efendi‟nin ilk 

görev yeri Sivas‟taki memur arkadaşlarından Tahir Efendi de yaşamaktadır. O da 

İbrahim gibi içkiye sığınmıştır.  
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“ (…) 

-Böyle yerde rakısız nasıl yaşanır evlât? Gönüllerin pasını silmek için bundan 

başka vasıta yok. Akşam oldu mu şehir, bir kocaman kabristana dönüyor, yüreklere 

bir kasvettir çöküyor. İnsan, mütemadiyen yük hayvanları gibi çalışamaz ya. Biraz 

da başını dinlemek gönlünü eğlendirmek ister. Bu kabristanda nereye gidersin? Bu 

da olmazsa ölüden farkımız kalmayacak. ” (Acımak, s.50-51) 

Bu sözlerinin ardından yirmi kadeh içeceğini belirten Tahir Efendi, toy 

bulduğu Mürşit‟e bir bir bu kadehlerin hesabını verir. Onuncu kadeh şöyledir: 

“ - (…) Anadoluhisarı‟nda doğmuş, Boğaz‟ı seyrederek büyümüş bir adamın 

akşama kadar dairenin penceresinden kuru topraklara, tezekten evlere bakmasına 

karşı da bir, eder on…” (Acımak, s.52) 

Tüm bu kişiler, bulundukları şehirlerde ya da kasabalarda (Konya, Gemlik, 

Yozgat, Sivas) kendilerini iğreti hissetmekte, bu yerleri benimseyememekte, manevî 

bir sürgün olarak yaşamaktadırlar. Bu kişilerden bir farkla Bağlar Arasından‟ın 

Necla‟sı daha gitmeden Zonguldak Kozlu‟yu bir ceza, bir sürgün yeri olarak 

addetmektedir. Ne var ki gemiden hakikati görmesiyle olumsuz hisleri de kaybolur. 

Söz konusu iki gruba ek olarak manevî sürgünü meslekleri dolayısıyla 

yaşama ihtimali olanlar da vardır. Zaniyeler‟in sahte çürük raporu yazmaktan hapse 

düşmüş doktoru Mükerrem, Üvey Ana‟da Ankara‟da hakkında çıkan dedikodulardan 

sonra Akdeniz‟de bir sanatoryum açan Doktor Ergun, Kan Damlası‟nın acar zabıta 

memuru Hayret, buna örnektir. 

Doktor Mükerrem, Fitnat‟ın maddî taleplerine yetişebilmek için sahte çürük 

raporu hazırlar; durumun anlaşılmasıyla hapse atılır. Kendisini ziyarete gelen 

Fitnat‟a hapisten çıktıktan sonra tek çaresinin Anadolu‟nun uzak bir kasabasına 

çekilip bir köyün kasabanın doktoru olmak olduğunu söyler: 

“ - (…) Biliyorum, saatleri günler, günleri haftalar, haftaları aylar, ayları 

yıllar izleyecek; fakat Doktor Mükerrem asla, bir daha düştüğü bu batak ve 

çamurdan kalkamıyacak. İtibarını kazanamıyacaktır. Bu koşullar içinde benim için 

ancak bir çâre var: Hapishanede cezamı tamamladıktan sonra Anadolu‟nun uzak bir 

kasabasına çekilmek ve orada ufukları dolduran şan ve şöhretime vedâ ederek isim 

değiştirmek, bir köyün, küçük bir kasabanın doktoru olarak hayatımı sürdürmek…” 

(Zaniyeler, s.120) 
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Mükerrem‟in bu sözleri, umuttan çok umutsuzluk taşımaktadır. Yaşamını bir 

köy doktoru olarak yeniden temize çekmek, mesleğine sıfırdan başlamak değildir 

kastettiği. Kendisi gibi şerefi beş paralık olmuş bir adamın ancak Anadolu‟da 

yeniden yaşam kurabileceğini esefle anlatmaktadır Fitnat‟a. Anadolu, hem bir kaçış 

hem bir temize çekme yeridir; ama Mükerrem için bundan sonrası -kendi nezdinde- 

manevî bir sürgün olacaktır. 

Bu noktada benzer bir yüz kızartıcı suçu olan Damga‟daki İffet‟in tutumu, 

Doktor Mükerrem‟den ayrılır. İffet için Anadolu, manevi bir sürgün yeri değil, 

insanların arasına katılıp onuruyla çalışabileceği, onu alnındaki damgadan 

uzaklaştıran bir iyileşme yeridir.  

İffet, sevdiğini korumak adına işlemediğin hırsızlık suçundan hüküm giymiş, 

cezasını tamamlamış olsa da hırsız damgasını alnından silememiş bir gençtir. 

Sabıkasından dolayı İstanbul‟da iş bulamaz. Yakın bir arkadaşının çalıştığı 

Konya‟daki firmada ona da iş bulunur. Sık sık seyahate çıkmakta, Anadolu‟nun 

farklı yerlerinde bulunmaktadır. Bu seyahatler, İffet‟in kaybettiği özgüvenini yerine 

getirir. Kimse alnındaki damgayı yüzüne vurmadığı için mutludur, hayatından 

memnundur.  

İffet için Anadolu; onurunu, gururunu yeniden kazandığı, bir yönüyle kaçış, 

bir yönüyle arınma mekânıdır. Anadolu, içinde bulunduğu şartlarda bir alternatiftir 

ve İffet, bu alternatife olumlu yaklaşır. 

Doktor Mükerrem ise Anadolu‟yu kaybettiği onurunu geri kazanacağı, 

yeniden bir başlangıç yapacağı mekân olarak görmekten çok manevi bir sürgünlük 

yaşayacağı yer olarak görme eğilimindedir. İstanbul‟da iyi kazanan, ünlü bir 

doktorken yaptığı bir hata nedeniyle Anadolu‟da bir köye ya da kasabaya 

hapsolacaktır. Bu da memnuniyet değil memnuniyetsizlik hissi doğurmaktadır onda. 

O an için son çaresi, alternatifidir belki ama Mükerrem, bu son çareyi umutsuzlukla 

zikretmektedir. 

Üvey Ana‟da Lale‟yle Emin Bey‟in öz kızı Bibi‟nin hastalığı konusunda 

işbirliği yapıyorken haklarında çıkan dedikodular nedeniyle Ankara‟da kalamayan 

Doktor Ergun, manevi bir sürgüne uğrayarak Akdeniz‟e çekilir: 

“ (…) Doktor Ankara‟dan gitmişti. Arkasında yaz fırtınası gibi bir dedikodu 

rüzgârı esti, geçti ve unutuldu. Ama Bibi‟den başkaları tarafından unutuldu. Doktor 
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iki arkadaşı ile Toros dağlarında bir küçük Sanatoryum açmış, bedava denecek 

kadar ucuza, verimli sağaltıyordu.” (ÜA, s.204) 

Kan Damlası‟nın acar zabıta memuru Hayret de yaptığı meslekî hatayı telafi 

edemezse kendisi için İstanbul‟un dışında kurtuluş yolları aramaktadır. Bu olasılık, 

zekâsına ve daha önceki deneyimlerine fazlasıyla güvenen Hayret için manevî bir 

sürgün demek olacaktır. 

“ (…) Pek eşsiz bir dehâ darbesiyle bunu onarmaz, doktorla karısının 

gözünde kendisini aklayıp bu yolla daha önce âmirlerinden ve müdüründen edindiği 

takdir ve iltifatları yitirmeden işin içinden esenlik ve şânı ile kurtulmazsa, 

İstanbul‟dan kaçıp başka işler tutmanın dışında bir kurtuluş yolu göremiyordu.” 

(KD, s.78) 

Çoban Yıldızı, Bir Kadın Düşmanı ve Miras‟ta ise İstanbul‟da yaşamak 

çareleri tükenmiş, işini ve mesleğini kaybetmiş kişilerin son seçenek olarak yine 

Anadolu‟ya yöneldiğini görürüz. Burada da roman kişileri, Anadolu‟ya gitmek 

zorunda oldukları için bunu manevî bir sürgün olarak algılarlar. 

Çoban Yıldızı‟nda babasının itibarını kaybetmesiyle devletteki işinden olan 

Nedim, kara kara düşünmekte; Anadolu‟ya gitmekten başka bir çare 

bulamamaktadır. 

“ (…) 

Başını elleri içine aldı, düşündü. Şimdi ne yapacaktı? Elinde iyi kötü bir 

diploma vardı. „Gitmeli, diyordu. Anadolu‟da bir memuriyet alıp gitmeli‟.” (ÇY, 

s.76) 

Ancak karısı Sadiye‟nin bu fikri hoş karşılamayacağından emin olan Nedim, 

onu bırakıp tek başına gitmeyi de göze alamaz. Bu açıdan, zorunluluktan Anadolu‟ya 

gitmenin düşüncesi bile itici gelir Nedim‟e. 

Bir Kadın Düşmanı‟nda Sara‟nın dayısı Rıza Bey de devletteki işini 

kaybedince önceleri yılın belli dönemlerinde gittiği (…)‟ye temelli yerleşir.  

Dayısı Rıza Bey‟in (…)‟de zeytinliği vardır. Yılın belli zamanlarında oraya 

gidip hem dinlenir hem de işleriyle meşgul olur. Şura-yı Devlet‟teki memuriyeti 

lağvedilince İstanbul‟da geçim sıkıntısı çekmeye başlar. Zaten çiftliğe de merak 

sarmıştır. Çoluk çocuğunu alıp (…)‟ye yerleşir (BKD, s.10). 
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Miras‟ta ise Asım‟ın İstanbul‟da doğup büyümüş babası, bir gün 

memuriyetten çekilir ve Sarayköy‟e yerleşir. 

İstanbul‟a aileye miras kalan bir değirmen işi için gelen Asım, girdiği akraba 

çevresinde onların yaşayışlarıyla Sarayköy‟deki yaşayışı karşılaştırır. Kendisi her ne 

kadar Sarayköy‟de yaşamak istese de babasının hangi sebeple buraya yerleştiğini 

anlayamaz. Bir yandan halasının değirmeni kendisine vermesini arzu ederken diğer 

yandan babasının kararını sorgular. 

“ (…) Galiba babası Sarayköy‟e çekilmekle hakikaten hata etmişti. Onun da 

İstanbul‟da kalıp şimdiye kadar büyük bir memur olmasının kabil olduğunu ve refah 

içinde ömür sürmelerinin de pek mümkün bulunduğunu aklından geçiriyordu. 

Babasının, ne fikre hizmet edip de bu güzel İstanbul‟u terk etmiş olduğuna pek akıl 

erdirilemezdi. Ve acaba buna nasıl muvaffak olmuş? Ona bu fikir nerden gelmiş? 

(…) Asım‟ın gözleri Sarayköy‟de açılmıştı ve geçinmek için Sarayköy‟e çekilebilirdi. 

Fakat babası?..Şevki Bey, İstanbul‟da doğmuş, büyümüş, kaleme girmiş, mevki 

sahibi olmuş sonradan acaba nasıl bir ihtiyaçla bunları terk edip Sarayköy‟e 

çekilmişti. Bu, sade arazi davalarını takip için ihtiyar olunmuş bir şeye 

benzemiyordu.” (Miras, s.136) 

Asım, halasının evindeki şatafatı gördükçe babasının kendilerini âdeta 

manevî bir sürgüne mahkum ettiği hissine kapılır. 

12. Anadolu sevgisi ve Anadolu’ya hizmet düşüncesi: 

Ateşten Gömlek‟te Peyami‟nin “İzmir‟e inelim, yeter” (AG, s.111) sözlerine 

karşılık İhsan, savaştan sonra Anadolu‟yu mamur kılma hayallerinden söz eder ona: 

“ –Bu akşam içim hulya yapmak istiyor. Yalnız İzmir‟i almak yetmez. 

Memleketi temizlemek lâzım. Anadolu ordusu İzmir‟den sonra öyle bir harp açacak 

ki… Köhne şeyleri, karanlık şeyleri, halkı sefil ve esir eden şeyleri hep temizleyecek 

ve yıkacak… Hemşire Ayşe ile biz bunları daima konuşurduk. O bana İzmir‟in ne 

mamur, ne mesut olduğunu hep anlattı. Biz Yunan‟ı çıkardıktan sonra biz, evet ordu, 

Anadolu‟yu baştan başa mamur ve mesut edeceğiz. Artık İstanbul‟a hiç 

dönmeyeceğiz.” (AG, s.111) 

Yalnız Dönüyorum‟da Millî Mücadelenin hemen öncesindeki karmaşık ve 

heyecanlı süreçte Türk Ocağı‟ndaki toplantılarda tanışan Yıldız ile Hasan, 

Anadolu‟ya dair ortak idealler beslerler.  
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Bir İstanbul kızının Anadolu için çırpınması Hasan‟ı hem şaşırtır hem 

gururlandırır. Hasan, Yıldız‟a uzun uzun Anadolu‟dan bahseder. 

“ (…) Bana yurdun dağlarından, yaylalarından, çağlıyanlarından; 

köylerinden, söğütlerinden, dertlerinden, temiz insanlarından bahsetti. 

Memleketin derdi bugünkü kazancı ile bitmiş, olmıyacak, yıkılıp yıkılmış, 

asırlardan beri ihmale uğramış Anadolu, bundan sonra da onu seven ellerin 

yardımını bekliyecek, onu karanlıktan, bilgisizlikten kurtarmıya çalışmak da bir 

mukaddes vazifedir.” (YD, s.83) 

Hasan, Anadolu‟ya gitmenin yalnızca düşmanla savaş olmadığını, 

Anadolu‟ya hizmetin karanlıkla, bilgisizlikle mücadele ederek de yapılacağını söyler. 

Dahası Anadolu ile ilgili hayallerinde Hasan, Yıldız‟a yardım edeceğini, oraya 

birlikte gidebileceklerini de vaat eder. Bunun üzerine birlikte Anadolu‟yu 

kalkındırmanın, bayındır kılmanın hayallerini kurarlar (YD, s.83-84). 

Hasan‟ın sözleriyle büyük ülküsüne daha bir sıkı sarılan, umutları perçinlenen 

Yıldız, vatanperver bir idealizmle hayallerini gerçekleştireceği günü bekler. Öyle ki 

an gelir kendi elleriyle cennete çevirdiği Anadolu‟yu karşısında görür gibi olur: 

Çocukları giydirmiş, onlara oyunlar öğretip yüzlerini güldürmüş, köylüye medeni bir 

hayat sunmuştur.  

“ (…) 

Ben köyde ana, baba, kardeş, hoca, doktor, her şey, her şeydim. Yeni doğan 

çocukları bile ben büyütecektim; genç annelere çocuklarını iyi yetiştirmeyi 

öğretecektim. Köylü beni sevecek, her dediğimi yapacak, her öğüdümü 

dinliyecekti…” (YD, s.84) 

Ne var ki zaferin kazanılmasından sonra Yıldız‟ı büyük bir hayal kırıklığı 

karşılayacaktır. Hasan‟ın köyünde gördükleri, onun zihninde yaşattığı idealden çok 

uzaktır (YD, s.111).  

Çalıkuşu‟nda Anadolu idealizmiyle değil kalp kırıklığıyla Anadolu yollarına 

düşen Feride, gittiği yerlerde şahit olduklarının da etkisiyle kalbi kırık nişanlı bir 

kızdan idealist bir öğretmene dönüşür. 

Acımak‟ta esas olarak Mürşit Efendi‟nin memuriyet hayatı ile özel hayatının -

günlüğünden hareketle- anlatılmasına rağmen kızı Zehra da idealist bir öğretmen 

olarak arka planda yer almaktadır. 
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Mürşit Efendi ise Anadolu‟ya hizmet etme sevdalısı, dürüst bir memur olarak 

bürokrasiye yenik düşmüş bir adamdır. Halkın sağlığını, halkın çıkarlarını ön planda 

tutması, hizmet etmek için çalışıp çabalaması devletin bazı kişi ve kurumlarını 

tedirgin eder. 

Afrodit Buhurdanında Bir Kadın‟da da Mürşit Efendi gibi idealist bir 

kaymakam yer alır. 

Anadolu‟ya dair büyük idealleri olan, köylüden yana bir tavır sergileyen genç 

adamın eylemleri, eşraf ve mütegallibenin çıkarlarıyla çatışır. Aralarında başlayan 

güç savaşı, mütegallibenin zaferiyle sonuçlanır. 

Orta Anadolu vilâyet merkezlerinde geçen memuriyet hayatından sonra bir 

kazaya kaymakam olan genç memurun büyük amaçları vardır: Cehaletle, kör taassup 

ve softalıkla çarpışacak; köylünün iliğini emen “eşraf”ı ortadan kaldıracak, 

mütegallibenin köküne kibrit suyu dökecektir (ABBK, s.183). 

İlk anda kasabaya girişinde gördükleri umutlarını kırsa da o, hedeflerini 

uygulamaya koymakta kararlıdır. Kılıçoğlu namlı nüfuzlu bir ağanın gelir gelmez 

kendisi için içkili kadınlı bir âlem düzenlemesi, ardından onu kumar masasına 

oturtması (ABBK, s.184-185), esas erkin kimin elinde olduğunu gösterir yeni 

kaymakama. Yine de o, içinden “yağma yok, Ağa… Yakamı senin eline 

bırakmayacağım!” (ABBK, s.185) diyerek mücadele etmeye başlar.  

İlk icraatı, kasabanın tam ortasındaki bir türbeyi yıkmak olur. Bunu, 

çarşıdaki, içinde mukaddes yılan balıkları yüzen şadırvanın musluklarına çimento 

vurmak izler. Su mikropludur ve kaymakam halkın sağlığını düşünmek zorundadır 

(ABBK, s.186-187). Olaylar valiye kadar ulaşsa da konu kapanır. 

Ardından civar köyler ahalisinin elindeki malı ucuza satın almak için dolap 

çeviren Kılıçoğlu‟nun oyununu bozar; “ağız ağıza yüklü at, öküz arabalarını köy 

yolundan çevirtir” (ABBK, s.191). 

Kılıçoğlu ise bu yeni kaymakamla kendine özgü yöntemleriyle karşı 

koymakta kararlıdır. Önce onu dövdürmeyi dener; ancak başaramaz (ABBK, s.187-

188). Makam odasına bir kadın gönderir ve emniyet güçlerine haber vererek 

kaymakamı basar (ABBK, s.192-193). Bu olay üzerine genç kaymakam, 

tutuklanarak tevkif edilir. Üstelik aynı gece hasta çocuğunu kaybeder, kendi elleriyle 

gömer (ABBK, s.194). 
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Böylece; bayındır, hurafelerden, eşrafın gücünden arındırılmış bir Anadolu 

hayalleriyle dolu bir kaymakam olarak geldiği kasabadan her şeyini kaybetmiş bir 

adam olarak ayrılır. Onun iyi niyetli çabaları, mütegallibe ve eşraf engeline 

takılmıştır. 

Çıplaklar‟ın Doktor Çetiner‟i, Anadolu sevdalısı genç bir doktor olarak çıkar 

karşımıza. Mesleği dolayısıyla Anadolu‟yu dolaşan Dr. Çetiner, Anadolu‟yu ve 

Anadolu insanını aydınlatmak ülküsüyle doludur. Kısa bir süreliğine bulunduğu 

İstanbul‟da insanların yozlaşmışlığını görmek, onu bir an önce Anadolu‟ya dönmeye 

iter. 

Gonk Vurdu‟da Ömer ile yazar Cemil Mualla, Anadolu ortak paydasında 

buluşurlar.  

Okulunu bitirip Mülkiye‟ye girme hayalleri kuran Ömer‟in en büyük ideali, 

Anadolu‟da bir kaymakamlık alıp gittiği yeri mamur hale getirmek, Anadolu‟yu 

kalkındırmaktır. Ne yazık ki üst üste gelen aksi olaylar, Ömer‟i hedefine ulaştıramaz. 

Kaymakam olarak Anadolu‟ya gidemeyen Ömer, hayatta kalabilmek için gezici bir 

tiyatro kumpanyasına yazılarak Anadolu‟ya gidebilir. 

Yazar Cemil Mualla ise Anadolu‟yu anlatan bir roman yazmaya 

çalışmaktadır. Ona göre bu roman, Anadolu  romanı olmalıdır. 

Köy Hekimi‟nde hayal ettiğinden farklı bir Anadolu bulan ve bu duruma 

üzülen Suat Naci, gördüğü sağlık sorunlarını doğrudan ilgilendiren aksaklıkları 

düzeltmek için canla başla çalışır. 

Bağlar Arasından‟da lisede beden terbiyesi öğretmeninin yönlendirmesiyle 

mezuniyetinin ardından Zonguldak‟ta açılan maden okuluna giden Bülent, taşıdığı 

idealizm ile arkadaşlarından, özellikle de en yakın arkadaşı Nur‟dan, ayrılır. Okulu 

bitirdikten sonra da başarılı ve idealist bir maden mühendisi olarak çalışmaya başlar. 

Zonguldak‟ta olmaktan yana bir şikayeti yoktur. 

Eşi Necla ise Bülent‟le aynı fikirde değildir. Israrla Zonguldak‟a gitmemek 

konusunda diretir. 

Vurun Kahpeye‟de öğretmen okulunu bitiren Aliye, öğretmenlerinden birinin 

çağrısına uyarak Anadolu‟ya tayin ister. Neresi olursa olsun canla başla çalışacaktır. 
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“-Sizin toprağınız benim toprağım, sizin eviniz, benim evim, burası için, 

buranın çocukları için bir ışık, bir ana olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım, 

vallahi ve billahi.” (VK, s.1;17) sözlerini kendisine düstur edinir. 

Aynı zamanda vatanperver bir genç kız olan Aliye, vatanın çıkarları için 

Yunan kumandanı Damyanos‟la irtibat kurar, kendisini tehlikeye atar. 

Yeşil Gece
100

‟de bir başka idealist öğretmen tipi, Şahin‟dir. Medrese tahsilinin 

ardından Tanrı‟yı reddetmiş biri olarak Darülmuallimat‟a giren Şahin, özellikle 

Anadolu‟da görev yapmak ister. Ülküsü “memleketi yeşil gecenin karanlığından 

kurtarmak”tır. Bu niyetle Sarıova‟daki softalarla sık sık çatışır, çoğunlukla da 

savaşır. 

Sisli Geceler‟in hemşire Zehra‟sı ile eşi Dr. Fikret, nikâhlarının hemen 

ertesinde Anadolu‟ya giderler. İkisi de Anadolu sevgisi ve Anadolu‟ya hizmet 

düşüncesi ile doludur. 

Eski Hastalık‟ta ise Züleyha‟nın diplomat dayısı, her yaz ailesinin yanına 

Anadolu‟ya giden yeğenine “medeniyet misyonerliği” vazifesini yükler (EH, s.38). 

Ne var ki Şevket Bey, teoride Anadolu‟yu sevenlerdendir. 

13. Hayal-Hakikat Temi: 

(Hayal Edilen Anadolu ile Gerçek Anadolu) 

Yaygın bir tema olarak Servet-i Fünûn nesli romancılarında görülen hayal-

hakikat temi, 1923-1938 yılları arasında yazılmış romanlarda da Anadolu 

bağlamında yer alır. 

Kaplan (1998: 44-45)‟ın da belirttiği gibi, bütün Servet-i Fünun edebiyatının 

etrafında toplandığı hayal ve hakikat temi; şair, hikâyeci veya romancılarca çeşitli 

şekillerde ele alınır. Buna göre “ya hakikati acı ve realist bir şekilde tasvir eder; ya 

parlak hulyâlar kurar; yahut bu ikisini karşılaştırır; neticede, hepsinde hakikat, o 

buruk hakikat galip gelir.” O dönem hikâye ve romanlarının yapısına kadar etki eden 

hayal-hakikat temi, çatışma unsuru olarak önemli bir rol oynar. 

Ne var ki Servet-i Fünûn romanlarında hayal edilen dünya ile gerçek dünya 

(realite) arasındaki tezattan kaynaklanan psikolojik çatışmalar, sosyal-toplumsal 

                                                 
100

 Reşat Nuri Güntekin, Yeşil Gece, Semih Lûtfi Kitabevi, İstanbul 1945. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir. (1.Basım: 1928) 
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değişimler sonucu Anadolu konusunu işleyen romanlarda da “hayal edilen Anadolu - 

gerçek Anadolu” tezadı şeklinde tezahür eder. 

Fikir ve aksiyon olarak İstanbul‟dan yola çıkan roman kişileri, Anadolu‟yu 

romantik bir bakış açısıyla düşlerler. Özellikle Anadolu‟ya hizmet sevdasıyla dolu 

meslek sahipleri, güzel duygularla Anadolu yolunu tutarlar. Ancak onları bekleyen 

tablo, hayal ettiklerinin tam tersidir. Karşılarında bambaşka bir yer vardır. 

Yaşadıkları hayal kırıklığı, iç dünyalarında derin bir sarsıntı yaratır. Bu sarsıntının 

şiddetine göre de her birinin verdiği tepki farklılaşır. 

Yaban‟ın baş kişisi Ahmet Celal, düşündüğünden -ya da umduğundan- farklı 

bir Anadolu ile karşılaşır. I. Dünya Savaşı‟nda bir kolunu kaybeden, İstanbul‟un 

yozlaşmış Mütareke ortamında kalmak istemeyen Ahmet Celal, emir eri Mehmet 

Ali‟nin çağrısına uyarak Porsuk Çayı kenarındaki adı belirtilmeyen köye gelir. 

İyi niyetlerle köylüye yaklaşan Ahmet Celal, onlar tarafından “yaban” olarak 

nitelendirilir. Onun hiçbir tavrına olumlu karşılık vermeyen köylülerle Ahmet Celal 

arasında bir çatışma yaşanır.  

Ahmet Celal‟in Mütareke günlerinin İstanbul‟unda düşündüğü, hayalini 

kurduğu bir Anadolu hayali vardır:  

“ (…) Orası, buradaki nifaklardan ve pisliklerden arıdır. Orası, benim 

gözümde, ıstırabın en özlü alevlerinde kaynayıp pişmiş bir hayat mayasıyla yuğrula 

yuğrula kutsallaşmıştır. 

Bu ülkede, temiz yürekli, duygulu ve candan insanlar vardı. Zenginin kapısı 

fakire açık ve gurbet yolları, sonunda mutlaka bir sıcak yurda ulaşacaktı. Orada, 

bütün kadınlar ana, bütün kızlar kardeş ve bütün çocuklar evlâttı. Oranın taşı 

arkadaş, yoksulluğun derecesi bence malûmdu. Fakat, bu maddi yoksulluğun içinde 

bir manevi varlık bulacağımı sanıyordum.” (Yaban, s.110) 

Emir erinin çağrısına uyarak geldiği ve bizzat içinde yaşadığı Anadolu‟nun 

uzaktan hayal ettiği Anadolu‟ya benzemezliği, kısa sürede Ahmet Celal‟i hayal 

kırıklığına uğratır. 

“Şimdi ne görüyorum? Anadolu… Düşmana akıl öğreten müftülerin, 

düşmana yol gösteren köy ağalarının, her gelen gasıpla bir olup komşusunun malını 

talan eden kasaba eşrafının, asker kaçağını koynunda saklayan zinacı kadınların, 
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frengiden burnu çökmüş sahte sofuların, cami avlusunda oğlan kovalayan softaların 

türediği yer burasıdır.  

(…) Burada, ben, vatan delisi millet divanesi; burada, ben harp malûlü 

Ahmet Celâl yapayalnızım.” (Yaban, s.110) 

İsyan duyguları içinde kahrolan Ahmet Celal, böyle bir Anadolu‟yla 

karşılaşmış olmanın sebebini, Türk aydınlarının senelerce Anadolu‟yu ihmal 

etmesinde görür: 

“ Bunun nedeni, Türk aydını, gene sensin! Bu viran ülke ve yoksul insan 

kitlesi için ne yaptın? Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını emdikten ve onu bir posa 

halinde katı toprak üstüne attıktan sonra, şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını 

kendinde buluyorsun. 

Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı; 

aydınlatamadın. Bir vücudu vardı; besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı! 

İşletemedin. Onu, hayvani duyguların, cehâletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde 

bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi, elinde 

orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki, ne biçeceksin? Bu ısırganları, bu kuru 

dikenleri mi? Tabiî ayaklarına batacak. İşte, her yanın yarılmış bir halde kanıyor ve 

sen, acıdan yüzünü buruşturuyorsun. Öfkeden yumruklarını sıkıyorsun. Sana ıstırap 

veren bu şey, senin kendi eserindir, senin kendi eserindir.” (Yaban, s.110-111) 

İyice yalnızlaşan Ahmet Celal, tüm ümidini Mustafa Kemal‟e ve Millî 

Mücadeleye bağlar. 

Benzer şekilde Yalnız Dönüyorum‟un Anadolu‟ya gidip oraları aydınlatmak 

için can atan kahramanı Yıldız, eşi Hasan‟ın köyüne gittiğinde kelimenin tam 

manasıyla şok olur. Köy, insanlar, insanların yaşam biçimi onun düşündüğünden 

bambaşkadır. İnsanların kabalığından, pisliğinden iğrenir.  

“ (…) Ben, o beni seveceklerini, karşılıklı sevişeceğimizi düşündüğüm, bin 

türlü hayaller kurduğum yurt köşesini bulamamıştım; ben, Anadolunun akla 

gelmiyecek kadar çirkin bir bucağına düşmüştüm…” (YD, s.111) 

Gördükleri karşısında derin bir hayal kırıklığı yaşayan Yıldız da bu durumu, 

Türk aydınının yıllarca Anadolu‟yu ve Anadolu insanını ihmal etmesine bağlar. 

“ (…) onların bu geriliğinin sebebi yine bizler, münevverler olduğumuzu 

düşünerek kendimize kızdım. Memleketi nekadar ihmal etmişiz, dedim.” (YD, s.108) 
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Yıldız, fikir olarak değilse de eylem olarak Anadolu‟yla ilgili tüm bağlarını 

keser. Ahmet Celal gibi Yıldız da köylülerden iğrenir, onların pisliğinden yakınır. 

Aynı şekilde, Yıldız da suçu Türk aydınına atar.  

Afrodit Buhurdanında Bir Kadın adlı romanda ise yüksek ülkülerle gittiği 

Anadolu‟da hayal kırıklığına uğrayan, dahası her şeyini yitiren genç kaymakamın 

öyküsü yer alır. 

 Orta Anadolu vilâyet merkezlerinde geçen memuriyet hayatından sonra bir 

kazaya kaymakam olan genç memurun büyük gayeleri vardır: Cehaletle, kör taassup 

ve softalıkla çarpışacak; köylünün iliğini emen “eşraf”ı ortadan kaldıracak, 

mütegallibenin köküne kibrit suyu dökecektir (ABBK, s.183). 

Ne var ki yeni atandığı kasabaya ilk girişinde gördükleri cesaretini ve 

umutlarını biraz kırar:  

“Tentesi kadife püsküllü, içi aynalı yaylımızın tekerlekleri kasabanın yamrı 

yumru kaldırımlarında ötüyordu; dingiller sarsılıyor, yaylar kırılacakmış gibi 

esniyordu. Kasabaya giren yolun başındaki büyük mezarlığın arasında -her Anadolu 

kasabasına böyle uçsuz bucaksız bir kabristanın ortasından girilir!- akşam bastırdı. 

Ortalık birdenbire karardı. Dar, tezek kokulu, çamurlu sokaklarda, ineklerini „diha!‟ 

bağırışlarile ahırlarına sokmağa uğraşan, başları yüzleri sımsıkı örtülü kadınlara 

rastlıyorduk. Yaşmaklarının arasından görünen tek gözlerile, şaşkın ve ürkek, 

arabamıza bakıyorlardı. (…) Arabamızın dingilleri, önünden geçtiğimiz 

kahvehanelerin basık tavanları altında, hasırı yırtık peykelere bağdaşarak, 

esrarkeşler gibi düşünceye varan insanların afyonunu patlatıyordu.” (ABBK, s.182-

183) 

Daha kasaba girişinde karşılaştığı hakikat, bu kadarla da kalmaz. Kılıçoğlu 

namlı nüfuzlu bir ağanın gelir gelmez kendisi için içkili kadınlı bir âlem 

düzenlemesi, ardından kumar masasına oturtması (ABBK, s.184-185), esas iktidarın 

kimde olduğunun ilk işaretlerini verir yeni kaymakama. Yine de o, gelmeden önce 

belirlediği hedeflere ulaşmakta kararlıdır. 

İlk icraatı, kasabanın tam ortasındaki bir türbeyi yıkmak olur. Ardından 

çarşıdaki, içinde mukaddes yılan balıkları yüzen şadırvanın musluklarını çimentoyla 

kapatır. Halkın medet umarak içtiği su mikropludur ve kaymakam halkın sağlığını 



 108 

düşünmek zorundadır (ABBK, s.186-187). Olaylar valiye kadar ulaşsa da konu 

kapanır. Ancak kasabalı ve Kılıçoğlu, itikatlarıyla oynanmasından rahatsız olmuştur. 

Tarladaki mahsulün bol olduğu, köylünün yüzünün güldüğü sıralarda civar 

köyler ahalisinin elindeki malı ucuza satın almak için dolap çeviren Kılıçoğlu‟nun 

oyununu açığa çıkarır; “ağız ağıza yüklü at, öküz arabalarını köy yolundan çevirtir” 

(ABBK, s.191). Üstüne de Kılıçoğlu‟nu mahkemeye verir. 

Kaymakamın gelişiyle kasabalı üzerindeki gücünün sarsılmasından 

hoşlanmayan Kılıçoğlu ise kendine özgü yöntemleriyle bu genç memura karşı 

koymakta kararlıdır. Önce onu dövdürmeyi dener; ancak başaramaz (ABBK, s.187-

188). Makam odasına bir kadın gönderir ve emniyet güçlerine haber vererek 

kaymakamı odasında basar (ABBK, s.192-193). Bu olay üzerine genç kaymakam, 

tutuklanarak tevkif edilir. Üstelik aynı gece hasta çocuğunu kaybeder, kendi elleriyle 

gömer (ABBK, s.194). 

Böylece; mamur, hurafelerden, mütegalibenin sömürüsünden, eşrafın 

baskısından kurtarılmış bir Anadolu hayalleriyle geldiği kasabadan her şeyini 

kaybetmiş, derin hayal kırıklıklarına uğramış bir adam olarak ayrılır. 

Çalıkuşu‟nda ise İstanbul‟da yetişmiş ve Anadolu olarak yalnızca 

Tekirdağ‟daki teyzesinin evini görmüş bir genç kız olan Feride‟nin, Anadolu‟yla ilk 

karşılaştığında yaşadığı şaşkınlığa şahit oluruz. 

Nişanlısının kendisini aldattığını öğrenince evden kaçan, Anadolu‟da bir 

muallimelik alıp İstanbul‟dan da ayrılmayı planlayan Feride, pembe düşler 

kurmaktadır: 

“(…) 

-Ah, kalfacığım, diyordum, kimbilir gideceğim yerler ne kadar güzeldir. Ben, 

Arabistan‟ı hayal meyal biliyorum. Anadolu her halde ondan daha çok güzeldir. 

Oradaki insanlar bize benzemezlermiş. Kendileri fakirmiş, fakat gönülleri öyle 

zengin, öyle zenginmiş ki, hiçbiri değil fakir bir akraba çocuğuna, hatta düşmanına 

ettiği iyiliği başına kakmak mürüvetsizliğinde bulunmazmış. Küçük bir mektebim 

olacak. Baştanbaşa çiçeklerle donatacağım. Çocuklarım, bir alay çocuğum olacak. 

Kendime „abla‟ dedirteceğim. Fakir olanlara, elimle, siyah önlükler dikeceğim.” 

(Çalıkuşu, s.118-119) 
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İlk atandığı B..‟de oyuna getirilen Feride‟ye Zeyniler Köyü teklif edilir. 

Maarif müdürünün: 

“(… ) - Buraya bir, iki saat mesafede bir „Zeyniler‟ nahiyesi var. Havası, 

suyu güzel, menazır-ı tabiiyesi ferahfeza, ahalisi halûk ve müstakim, cennet gibi bir 

yer. Orada bir Vakıf Mektebi vardı. Geçen sene, bir hayli fedakârlıkla tamir ve tecdit 

ettik. Birçok levazım-ı tedrisiye ve ikmal-i nevakısına muvaffak olduk. Mektebin 

içinde muallimlerin ikametine mahsus daire de var. Şimdi bir genç muallimizin 

himmet ve fedakârlığına muhtacız. Gönül ister ki, oraya sizin gibi güzide bir hanım 

gitsin. Cidden iyi bir yer.” (Çalıkuşu, s.150) yolundaki sözleri, Feride‟nin ayaklarını 

yerden keser. Kaldığı otele döner dönmez haberi Hacı Kalfa‟ya muştular: 

“(…) 

-Yaşadık, Hacı Kalfa, İsviçre gibi bir yere gidiyoruz.” (Çalıkuşu, s.154) 

Ne var ki bu, koskoca bir yalandır. İsviçre köyleri gibi zannettiği Zeyniler, 

kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdir. İlk anda, “hâlâ yer yer dumanları tüten bir 

yangın harabesi” (Çalıkuşu, s.161) izlenimi uyandırır Feride‟de.  

Ancak o, Yıldız ve Ahmet Celal gibi bu durumu sorgulamak yerine kaderine 

razı olur ve köydeki yaşama alışmaya çalışır. Kısa süre içinde okula ve eğitime bir 

çekidüzen verir. Köy halkıyla iyi geçinir. Çocuklara sevgisini cömertçe sunar. 

Bu, aynı zamanda, Feride için iyi bir hayat dersidir: Hem yaşama tutunmayı, 

zor şartlarda yaşamayı deneyimler hem de bundan sonra kendisine sunulan teklifler 

karşısında daha dikkatli olmayı öğrenir. Zeyniler sonrası kendisine aynı süslü 

sözlerle teklif edilen Çadırlı‟ya gitmez. 

Anadolu gerçeğini kabullenen Feride, herhangi bir olumsuz tavır içine 

girmez. Bilakis bulunduğu memleketlere (B.., Ç.., İzmir, Kuşadası) uyum sağlama 

gayreti içinde olur. Kendisini yadırgayacakları tavır ve söylemlerden kaçınır. 

Başta hayalini kurduğu Anadolu ile yüz yüze geldiği gerçek Anadolu 

arasındaki derin ayrılık, Feride‟yi şaşırtsa da her türlü koşulda yaşama ve 

öğrencilerine tutunup hayatını devam ettirir. Hayal ile hakikat arasındaki tezat, onun 

idealizmine gölge düşürmez. 

Köy Hekimi‟nde genç doktor Suat Naci de İstanbul‟dayken Anadolu‟nun saf, 

bakir bir yer olduğunu işitir. Göreve başladığında acı gerçek karşısına tüm 
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ihtişamıyla dikilir. Anadolu‟da yalnız tabiat temizdir, saftır. İnsan, olanca kirliliğiyle 

ondan hizmet beklemektedir (KH, s.67-69). 

O da Feride gibi bu sert gerçeklerle mücadele edip mesleğini en iyi şekilde 

icra etmeye çalışır. 

Çıplaklar‟ın tıp fakültesini yeni bitiren genç doktoru Çetiner de Anadolu‟ya 

“kenarından şırıl şırıl bir dere akan, ağaçlıklarında bülbüller öten bir yeşil köy” 

(Çıplaklar, s.347) hayali ve hülyasıyla gider. 

“ (…) bu köyün bacalarından tok, endişesiz ve iyi giyimli insanların saâdetini 

söyliyen dumanlar savruluyordu saçları iki örgülü güzel köylü kızları omuzlarında 

testilerle çeşme başına su doldurmağa gelirler ve orada köy delikanlıları bu genç 

kızlara koşmalar, mâniler söylerlerdi!” (Çıplaklar, s.347-348) 

Bu hayaline karşılık hakikatin acı yüzüyle karşılaşan Dr. Çetiner, önce 

ümitsizliğe kapılsa da hemen toparlanıp çareler düşünmeye başlar (Çıplaklar, s.348-

349) . 

Gurbet Yolcusu
101

‟nda ise Kastamonu ve Bolu civarındaki köylerde sıtma ve 

frengi tetkikatına çıkan sıhhiye heyetindeki doktorlardan Kemal Bey, mola vermek 

üzere uğradıkları Yeşilpınar Köyü‟nü görünce hayran olur. 

“ (…) 

-Bu köyde her halde ne ısıtma var, ne frengi. Bu kadar güzel bir yerde hasta 

insanı bulamaz.” (GY, s.6) 

Ne var ki hakikatin yüzü acıdır. Biraz daha ilerleyince karşılarında uzanan 

köy, onları hayal kırıklığına uğratır. 

“ (…) 

Arabalar gittikçe seyrekleşen ağaçlıkları geçince on, on beş evlik bir köy 

meydana çıktı. 

Doktor Kemal bey hayretini gizliyemedi: 

-Tuhaf, insan böyle nefis bir çam ormanı içinde şık, temiz villâlar göreceğim 

sanıyor. Bu köy de toprak yığınından ibaret. 

Köy evleri biribirine karışmış bir halde yamaca doğru yükseliyordu. Aşağıda 

iki taraflı yüksek çamların arasından yeşil bir dere akıyordu.” (GY, s.6-7) 
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 Burhan Cahit Morkaya, Gurbet Yolcusu, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1934. Yapılan alıntılar bu 

baskıya aittir. 
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İlk andaki izlenimlerine kapılarak rastlamayacaklarını düşündükleri frengi de 

âdeta bir salgın halinde tüm köyü etkilemiştir (GY, s.10). 

Tetkik seyahatinin sonunda Doktor Kemal Bey, hislerini arkadaşlarıyla 

paylaşır: 

“ (…) 

Doktor Kemal bey içini çekti: 

-Bu seyahat beni dertli etti, çok üzüldüm, dedi. Türk köylüsünün bu kadar 

bakımsız olduğunu hiç zannetmiyordum. Kâfir hastalık ücra köylere kadar nasıl 

sokulmuş.” (GY, s.21) 

Yeşillikler içine gizlenmiş Yeşilpınar Köyü‟nün ilk sorunu yolunun olmayışı, 

sapada kalan köye kimselerin uğramayışıdır. Köye giden yol, heyetteki doktorlarda 

karşılaşacakları yer hakkında iyi bir intiba yaratır; ancak köy meydanına 

vardıklarında heyettekilerin tüm iyi hisleri kaybolur. Burası da gittikleri diğer 

köylerden farksızdır. Toprak yığını evler, hasta ve cılız insanlar, frengi salgını bir 

anlık hayalden hızlıca hakikate geçmelerini sağlar. Tüm bunlara rağmen onlar da 

Feride, Suat Naci ve Doktor Çetiner gibi görevlerini en iyi şekilde yaparak köyden 

ayrılırlar (GY, s.22). 

Eşkıya İninde adlı romanında Hüseyin Rahmi, İzmit‟in bir köyünden 

hareketle eşkiyalık kurumunu ve bunun sosyo-ekonomik neden-sonuçlarını irdeler. 

Hemen her romanında “yüksek bir felsefe”nin sözcülüğünü üstlenen Hüseyin 

Rahmi, bu romanında da iki biraderin eşkiyalar tarafından kaçırılmasını anlatırken 

konuyu mizahi açıdan ama neden ve sonuçlarını da gözden kaçırmadan işler. 

İzmit Değirmendere‟deki çiftliklerini kontrol etmek üzere yola çıkan iki 

birader, yolda duydukları karşısında hayrete düşerler: İstanbul‟un bu kadar yakınında 

neler olmaktadır! Duydukları gerçek olur ve iki genç eşkiyalarca kaçırılır. 

Karşılığında yüklü bir fidye istenmektedir. Güzel duygularla geldikleri 

Değirmendere‟de acı bir gerçekle karşılaşmak büyük bir hayal kırıklığı yaratır. 

Hüseyin Rahmi, romanı salt bir macera hikâyesi olarak kurgulamaz; söz 

konusu durumun sosyo-ekonomik analizini de yapar. Bölgede eşkiyalığın yaygın bir 

hale gelmesi, bir şeylerin ters gitmesinin sonucudur. Yanlış işleyen bir düzen, 

ekonomik dengeleri de alt üst etmekte ve bu düzen kendi efendilerini yaratmaktadır. 
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Dönem romanlarında işlenegelen hayal edilen Anadolu - gerçek Anadolu 

tezadı, Bağlar Arasından‟da tersine işlenir. Burada kötü ve gidilemez şeklinde 

tasavvur edilen Anadolu ile medeni, güzel, yaşanası bir Anadolu mevzubahis edilir. 

Eşinin görev yaptığı Zonguldak‟a gitmek istemeyen, İstanbul‟dan ayrılma 

fikrine sıcak bakmayan Necla, uzun iç muhasebeleri sonucu Bülent‟in yanına 

gitmeye, evliliğine sahip çıkmaya karar verir. İstemeyerek çıktığı bu yolculuk, 

gemiden Zonguldak‟ı görmesiyle birlikte tüm hislerinin değişmesini sağlar. 

Yaşayamam sandığı yer; medeni, canlı ve güzel bir yerdir. 

Bu tezat, Necla‟yı şaşırtır. Hayal ettiği olumsuz Anadolu tablosu yerine 

karşısına olumlu bir tablo şeklinde gerçek Anadolu çıkmıştır. 

14. Anadolu’da Yolculuk: 

14. 1. Millî Mücadelede Yolculuk:  

Çeşitli sebeplerle Anadolu‟da seyahat eden kişileri anlatan romanlar içinde 

Millî Mücadelede yolculuğu işleyenler, ayrı bir öneme sahiptir. Burada  kutsal bir 

görev için yer değiştiren insanların gözlemleri, izlenimleri, deneyimleri 

anlatılmaktadır. Çoğu birer tezli roman örneği olan bu romanlarda, Kurtuluş 

Savaşı‟nın nasıl kazanıldığı işlenirken Cumhuriyet‟in temel değerlerine de 

göndermelerde bulunulur.  

Bu romanların en başta gelen özelliği, İstanbul‟u bir çıkış noktası olarak 

almalarıdır. Bir başka deyişle; Millî Mücadeleye katılmaya hazırlanan bireylerin (ya 

da askerî birliklerin) Anadolu‟ya hareket etmeden önceki başlangıç noktası 

İstanbul
102

‟dur.  

Millî Mücadelenin ilk romanı olma vasfına sahip Ateşten Gömlek de 

Mütareke İstanbul‟unda başlayıp kahramanlarının Anadolu‟ya geçişi ile devam eder. 

Romanın ilk dört bölümü İstanbul‟da geçer. İzmir‟in işgaliyle eşini ve 

çocuğunu kaybeden Ayşe‟nin İstanbul‟a gelişi, Peyami ve arkadaşlarıyla birlikte 

Sultanahmet Mitingi‟ne katılışı, Millî Mücadeleye gönüllü olarak katılmak 

isteyenleri etrafına toplayışı anlatıldıktan sonra Ayşe‟nin ve sırasıyla Peyami ile 

Binbaşı İhsan‟ın Anadolu‟ya geçişleri verilir.  
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 İstanbul, Mütareke yıllarının yozlaşmış kenti olarak anılırsa da Millî Mücadeleye katılmak isteyen 

gönüllülerin de hareket noktasıdır. Planlama ve organizasyon İstanbul‟da yapılır, buradan Anadolu 

yollarına çıkılır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Törenek, İşgal İstanbul‟u, Kitabevi Yayınları, 

İstanbul 2002; Tamer Erdoğan, Mütareke İstanbul‟u, Kanat Kitap, İstanbul 2005. 
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İzmir‟in işgali, İstanbul‟da da yeisle karşılanmış ve Sultanahmet‟te büyük bir 

miting düzenlenmiştir. İstanbul‟a yeni gelen Ayşe de bu mitinge katılır. Burada 

toplumun her kesiminden insan, vatanı için tek yürek olmuştur (AG, s.27).  

Ayşe‟nin kısa bir süreliğine sığındığı mülazım Seyfi‟nin Üsküdar‟daki evi, 

Anadolu‟ya geçeceklerin bir merkezi konumundadır (AG, s.60-62). 

Mülazım Seyfi vasıtasıyla Anadolu‟ya doğru yola çıkan Ayşe ile Peyami‟yi 

taşıyan kafile, pek çok köyden geçer. Genellikle sükût ve korkunun hâkim olduğu 

(AG, s.67-68) köylerden sonra ilk durak Adapazarı‟na varırlar; ancak farklı etnik 

gruplara mensup insanların sürekli çatıştığı bu yerde Millî Mücadele için çalışanların 

can güvenliği neredeyse yoktur (AG, s.71). Üstelik halk, gönüllü kuvvetlere de pek 

iltifat etmez (AG, s.72).  

Yolları üzerindeki bazı köylerde ise halk, İhsan‟ın önderliğindeki millî 

kuvvetlere sevgiyle yaklaşır (AG, s.76). 

Kandıra‟da bir köyde ise köyün âyanından Mürsel Ağa ile oğulları Kuva-yı 

Milliye‟dendir ve kafileye yüzbaşı Saffet‟i nerede bulabilecekleri konusunda yol 

gösterirler (AG, s.98-99). 

Romanda, ayrıca, Ahmet Rıfkı, Mehmet Çavuş gibi Millî Mücadelede 

gönüllü çalışan zabitlerden hareketle düzenli ve düzensiz ordudan da sıkça söz edilir. 

Özellikle de Mehmet Çavuş, eski bir eşkıyadır (AG, s.97). İhsan ise esas uyanışın 

düzenli orduyla başladığı görüşündedir: 

“(...) Anadolu gayri muntazam harekâtı kırıp muntazam ordu yaptığı zaman 

uyandı.” (AG, s.163)  

Romanda Anadolu; savaşın bizzat yaşandığı, köylü, şehirli, genç, yaşlı 

herkesin bu mücadeleye destek olduğu bir mekândır. Bir başka deyişle, Anadolu, 

idealize edilen, yüceltilen, İstanbul‟un karşısına konulan bir “fon” değil; eşkıyası, 

köylüsü, askeri; taşı, toprağı, evi, köyü ile yaşayan, gerçekliği olan bir mekândır. 

Anadolu, Millî Mücadelenin ta kendisidir. 

Ateşten Gömlek, birçok benzeri gibi Mütareke İstanbul‟unda başlayıp 

Anadolu‟ya doğru genişleyen bir romandır. Ancak farkı; cepheleri, köyleri, düzenli 

ve düzensiz birlikleri, farklı etnik grupları içine alan yapısıyla Millî Mücadeleyi, 

“içeriden” bir gözle anlatan roman olmasındadır. Bu açıdan roman, önemini, 
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Mütareke İstanbul‟unda başlayışından değil Anadolu içlerinde Millî Mücadeleye 

bizzat tanıklık edişinden alır. 

Romanın, hayatı İstanbul Şişli‟deki kozmopolit bir çevreyle sınırlı olan 

hariciyeci genç anlatıcısı Peyami, Anadolu‟dan ve Millî Mücadele gerçeğinden uzak 

bir gençtir. Ayşe‟ye duyduğu hislerin ardına takılarak onunla birlikte Anadolu yoluna 

koyulur. Bu yol boyunca gözlemledikleri, yaşadıkları Peyami‟ye hem hayatı öğretir 

hem de millî bir bilinç kazandırır. Bir başka deyişle; hem aşkın hem savaşın “ateşten 

gömlek”ini sırtında taşıyan Peyami, Anadolu‟da yaptıkları yolculuk süresince 

zihinsel ve içsel bir değişimden geçerek olgunlaşır, aşktan çok savaşın gerçekliğiyle 

yüz yüze gelir. 

“(…) Milli Mücadele sırasında özellikle yolda gördüğü insan ve tabiat onu 

derinden etkiler. Yeni karşılaştığı dünya onu eski Peyami‟den giderek uzaklaştırır. 

Ona değdikçe onu değiştiren bu izlenimleri ilk, belki de son görüşün heyecanıyla 

anlatır.” (Uğurcan, 2007: 18) 

Bu noktadan bakıldığında İstanbul‟dan Anadolu‟ya geçiş, Peyami için 

bambaşka bir tecrübedir ve Ayşe, İhsan, Cemal‟e kıyasla onun hayatında daha farklı 

bir anlam arz etmektedir. Diğerleri için asıl amaç olan “İzmir yolunu aşma” ise 

yalnızca Haşmet Bey‟e nasip olur. Ayşe, İhsan ve Cemal buna ulaşamadan 

hayatlarını kaybederler. 

Yolculuğun Peyami‟nin yaşamında derin bir etki yaratması fonksiyonu 

dışında bir mekân olarak Anadolu‟yu gözler önüne sermesi de romanın bir diğer 

önemli yönüdür. 

Burada Anadolu; savaş(lar)ın bizzat yaşandığı, köylü, şehirli, genç, yaşlı 

herkesin destek olduğu bir mekân görünümündedir. Diğer bir deyişle; Anadolu, 

idealize edilen, yüceltilen, İstanbul‟un karşısına konan bir “fon” değil, tüm 

gerçekliğiyle yaşanan, gözlemlenen ana mekândır. 

Romanda Anadolu, hem fiziksel özellikleriyle hem de çeşitli zümrelere 

mensup insanlarıyla romana konu -ve mekân- olur. Bir yandan Anadolu‟nun haşin, 

çetin; ama heybetli coğrafyası gözler önüne serilirken diğer taraftan etnik ve kültürel 

anlamda karmaşık yapısı, bu toplulukların Millî Mücadeleye yaklaşımı da ortaya 

konur.  
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Buna göre Anadolu, İstanbul‟un umudunu bağladığı, yücelttiği “hayali” bir 

mekân değil eşkıyası, köylüsü, askeri; taşı, toprağı, evi, köyü ile “yaşayan, gerçekliği 

olan” bir mekândır. Aynı şekilde, dönem romanlarının çoğunda bahsi geçen, bel 

bağlanan Millî Mücadele de tüm gerçekliğiyle romanda yer alır. Anadolu, bu 

anlamda, Millî Mücadelenin de geçtiği mekândır. Cepheler, cephe gerisinde 

yaşananlar, ulaşım zorlukları, cephane sevkıyatı gibi savaşın önemli yönleri de 

ortaya konur. 

Ayşe ve Peyami‟nin birlikte çıktıkları, çeşitli safhalardan sonra belirli 

menzillere vardıkları Anadolu yolculuğu, tüm bunları gözler önüne serer. 

Ateşten Gömlek‟te yol boyunca uğranılan güzergâhlar vasıtasıyla sergilenen 

toplumsal heterojenlik, diğer romanlarda yerini daha homojen bir yapıya bırakır. Kan 

ve İman, Allahaısmarladık, Nişanlılar, Dinmez Ağrı, Toprak Mahkûmları gibi çıkış 

noktası İstanbul olan diğer romanlarda Anadolu halkı, etnik ve kültürel yapısıyla 

değil Millî Mücadeleye katılımıyla yer alır. 

Esas olarak İstanbul‟un da Millî Mücadele hareketine destek olduğunu, pek 

çok İstanbullu vatanseverin Anadolu‟ya koştuğunu, Anadolu‟daki kuvvetlerle omuz 

omuza çarpıştığını anlatan bir roman olan Kan ve İman‟da Sadık, cepheden yeni 

dönen; ama İzmir‟in işgalini öğrenince tekrar yola çıkan vatansever bir gençtir. 

Sadık, gönüllü kuvvetlere yardım etmek için bir tren yolculuğunun ardından 

Afyonkarahisar‟da bir kahveye varır ve gönüllüler listesine yazılır. Bir taraftan 

Anadolu‟nun içinde bulunduğu durum nedeniyle geceleri kâbuslar görürken diğer 

taraftan Mülazım Nurullah Bey‟in sorularını yanıtlar. Nurullah Bey, İstanbul‟dan 

katılımın düşük oluşunu sorgulamaktadır. 

Sadık‟ın yanı sıra Hanife‟yle babasının öyküsü de yer alır romanda. 

Menemen taraflarında bir köyde yaşayan Hanife, kendisine tecavüz etmek isteyen bir 

Yunan yüzbaşısını öldürür. Babasıyla birlikte yakın köylerden birine kaçarlar. 

Burada köylülerce saklanıp ağırlanan baba-kızın öyküsü takdirle karşılanır. Hanife, 

düşmana karşı mücadele eden Hasan Dede‟yle birlikte köyden ayrılır. 

Bir diğer hikâye de Sadık‟ın nişanlısı Leman‟a aittir. Sadık‟ın cepheden 

gönderdiği mektupları heyecanla okuyan Leman, cepheye hemşire olarak gitmek 

ister; ailesi izin vermeyince evden kaçarak Eskişehir‟de gönüllü hemşirelik yapmaya 

başlar. 



 116 

Kan ve İman, Sadık ile Leman özelinde İstanbul‟un işgallere ve Millî 

Mücadeleye bakışını, tutumunu ortaya koymayı amaçlayan bir romandır. Bu 

vesileyle Sadık, cepheden yeni gelmiş olmasına aldırmayarak doğruca Anadolu 

yolunu tutarken Leman da evde çaresizce beklemektense cephede hemşire olarak 

görev almak ister. Ailesinin engeline rağmen evden kaçar. 

Diğer yandan Anadolu halkı, hemen teşkilatlanmış, işgale tepkisini koymuş 

ve harekete geçmiştir. Gönüllüler cepheye koşarken köylüler de bu uğurda 

çalışanlara elinden gelen yardımı esirgemez, onları koruyup kollar. 

Burada Ateşten Gömlek‟te olduğu gibi işlevsel ve simgesel bir yolculuktan 

söz edilemez. Aynı şekilde halk da Millî Mücadeleden yana tavrıyla homojen bir 

yapı arz eder. 

Esat Mahmut‟un Mütareke İstanbul‟unda başlayıp Anadolu‟ya uzanan romanı 

Allahaısmarladık da bir yolculuk üzerine kuruludur. 

İşgal altındaki İstanbul‟da Kuva-yı Milliye için çalışan vatansever asker 

İzzet, görev gereği işgal kuvveti komutanlarından birinin kızı olan Mis Beti‟yi 

kaçırır. Uzun bir deniz yolculuğundan sonra Mis Beti‟yi İnebolu‟ya getirir. Yolculuk 

boyunca motorda kâh tartışır kâh anlaşırlar. 

İnebolu‟ya vardıklarında halkı hummalı bir çalışma içinde bulurlar. Genç 

yaşlı kadın erkek çocuk herkes cephane taşımaktadır (Allahaısmarladık, s.219). 

Bu mahşeri kalabalığın arasından geçerek kendilerini -aldıkları talimata göre- 

Ecevid‟e götürecek paytona doğru ilerlerler. Bir müddet Ecevid‟de kalırlar. Bu arada 

aralarında bir aşk doğar. İki sevgili, Ecevid‟in güzel doğasında baş başa yürüyüşler 

yaparlar. İngilizlerle anlaşıldıktan sonra Mis Beti, İnebolu‟da İngilizlere teslim edilir 

(Allahaısmarladık, s.248). 

Burada yolculuktan çok varılacak nokta öne çıkmaktadır. Yolculuk, zorunlu 

bir nedene dayanmaktadır: Vatanın selameti için Mis Beti kaçırılacaktır. Nitekim yol 

boyunca iki genç sık sık tartışırlar, nadiren iyi geçinirler. Bu deniz yolculuğu, biraz 

da aralarında doğacak aşkı tetikler. Sonunda İnebolu‟ya varırlar. Burada canla başla 

çalışan bir kalabalıkla karşılaşırlar. Millî Mücadeleye katkı için çabalayan 

köylülerdir bu kalabalık. Herkes gücünün yettiğince çalışmaktadır.  

Roman, bu noktada Ateşten Gömlek ve Kan ve İman romanlarıyla birleşir. 

Burada da söz konusu iki romanda olduğu gibi Millî Mücadele için el birliğiyle 
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cepheye yardım eden köylüler vardır. Ancak Ateşten Gömlek‟teki heterojenliğe, etnik 

çeşitliliğe burada da rastlanmaz. Aksine Allahaısmarladık, o günlerden İstanbul‟dan 

Anadolu‟ya geçenlerin ilk durağı olan İnebolu‟yu öne çıkarır. Buradan Ecevid‟e 

geçer. 

Dönemin ruhunu yansıtır tarzda güçlü millî duygularla yazılmış romanda, 

İnebolu özelinde, Anadolu halkının Millî Mücadeleye desteği yansıtılır. Dolayısıyla 

romanda Anadolu, Millî Mücadelenin bir parçası olarak fonda yer alır. Yer yer 

romantik duygulanımların etkisiyle yüceltilmiş tablolar yer yer de dağlarının, 

bozkırının, tabii güzellikleri ile çetin koşullarının betimlenmesi şeklinde bahsi geçen 

Anadolu, düşmana karşı kahramanca savaşan asker-sivil yığınla fedakâr insan 

vesilesiyle fonda sık sık kendini duyurur. 

İstanbul‟u çıkış noktası olarak alan bir başka roman, Nişanlılar
103

‟da Burhan 

Cahit, İstanbul‟dan İnebolu yoluyla Ankara‟ya geçen bir topçu birliğinin, Millî 

Mücadelede -Batı cephesinde- çarpışıp vatanın kurtuluşuna katkıda bulunduğunu 

anlatır.  

Bu romanda da söz konusu topçu birliğinin ilk durağı İnebolu‟dur. Nişanlılar, 

bu noktada Allahaısmarladık‟la aynı ortak paydada buluşur. Ne var ki Nişanlılar, 

Millî Mücadeleyi bir rapor halinde sunan, özetleyen; esas vak‟ası bir aşk macerası 

olan bir romandır. Millî Mücadelenin ve cephelerin özetlendiği kısımlarda, vak‟a 

bizzat Anadolu topraklarında geçer. Burada cepheler, o günlerin gerçekliği içinde 

yansıtılır. İzmir‟in Yunanlılardan alınışının anlatımından sonra roman, baş 

kahramanın karısına yazılmış mektuplarla devam eder. 

Romanda, Anadolu‟ya ait en canlı gözlemler ve tespitler; topçu alayının 

karaya çıktığı İnebolu‟nun ve halkın candan desteğinin, sevgisinin anlatıldığı satırlar 

ile herkesin ulaşmak için sabırsızlandığı Ankara‟nın anlatıldığı satırlarda kendini 

gösterir.  

İnebolu‟da halk, karaya çıkan topçu alayına büyük sevgi gösterir, onları 

heyecanla karşılar. Maddî manevî yardıma çalışır (Nişanlılar, s.9). Birlik, 

İnebolu‟dan yola devam ederek sivil halkı taşıyan kağnılarla beraber Ankara‟ya 

uzanır (Nişanlılar, s.10). Kadınların çabası, bilinci askerlerde takdirle karışık 

hayranlık uyandırır (Nişanlılar, s.10-11). Özellikle Mülazım Fikret‟le konuşan 
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Devrekâlili bir yaşlı kadının sözleri, halkın Mustafa Kemal‟e olan inancını, umudunu 

göstermesi açısından önemlidir (Nişanlılar, s.11). 

Yol üzerindeki önemli uğraklardan Ecevid de özellikle İsmail Ağa‟nın 

hanıyla o günlerin Anadolu yolcuları için anlamlı bir duraktır (Nişanlılar, s.11-12). 

Yolculuk, nihayet son menziline varır: Ankara‟ya ulaşırlar (Nişanlılar, s.12-13). 

Romanda esas vak‟aya gelene kadar Anadolu, fon değil o günlerin tarihî 

gerçekliği içinde yansıtılan bir mekândır. Askerle işbirliği halindeki halk da Millî 

Mücadele ve Mustafa Kemal‟le bütünleşmiş, homojen niteliklere sahip bir 

topluluktur.  

Yazarın bir diğer romanı Patron
104

‟da da İstanbul‟un Mütareke günlerindeki 

havasından bunalarak Anadolu‟ya kaçan (Patron, s.22) Suat Rahmi adlı vatanperver 

gencin gözünden Anadolu; tek yürek, tek kafa olmuş ve Mustafa Kemal‟in etrafında 

toplanmış olarak betimlenir. 

“ (…) 

Orada ilk defa gördüğü çehreler ona en sıcak ve yakın kardeşler gibi 

göründü, orada kimsenin adı, sanı, yaşı belli değildi. Herkes bir kafa, bir gönül, bir 

insan olmuştu ve bu insanı büyük Şefin, arzu mihveri gibi muhitini hareketine 

rameden, yüksek başı temsil ediyordu.” (Patron, s.22) 

Mükerrem Kâmil‟in “milli ve edebi roman” olarak nitelendirdiği Dinmez 

Ağrı, Millî Mücadele için çalışan ve bu uğurda sevdiği insanı dahi ardında 

bırakabilen kahraman bir genç kızı, Şerare‟yi, anlatır. İstanbul‟da başlayan roman, 

Şerare‟nin üzerine aldığı görev gereği Anadolu‟ya geçişi ile sürer. Şerare de Ateşten 

Gömlek‟in Ayşe‟si gibi kılık değiştirerek yola çıkar. Yine onun da Allahaısmarladık 

ve Nişanlılar‟daki gibi ilk durağı İnebolu‟dur. 

Kendisini bekleyen binbaşının bulunduğu köye giderken bir başka köyde 

mola verirler. Burada bir köy evinde Şerare‟ye uyuması için yer hazırlarlar (DA, 

s.36). Ertesi sabah arabacı Ali‟yle yola devam eder (DA, s.36). Yol boyunca içinde 

genç yaşlı kadınlar, erkekler olan kağnılarla karşılaşır. Bunların hepsini tanıyan 

arabacı Ali, kadınların cepheye cephane taşıdığını anlatır (DA, s.39). 
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Uzun bir yolculuğun ardından vardıkları köyde kendisini karşılayan binbaşıya 

yolculuğunu anlatır: 

“ (…) 

-Anadoluda yolculuk çok güzel. İnsan dağlara, ormanlara, sulara bakarak, 

kuş seslerini dinliyerek nasıl yol aldığının farkında bile olmuyor.” (DA, s.42) 

Tüm zorluğuna karşın o, bu meşakkatli yolculuktan memnundur. Binbaşı, 

Şerare‟yi Ankara‟ya gönderir. Orada hastabakıcı olarak görev yapar. Bir gün 

görevinin değiştiği haberini alır. Yine yollara düşecektir (DA, s.63). 

Anadolu‟da yaptığı bu yolculuklar, Şerare‟nin yurt sevgisini daha da 

güçlendirir (DA, s.65-66). Yeni görevi için Rum kızı kılığına girerek düşmanın 

önemli projelerini ele geçirecek olan Şerare, bunun için çeşitli kılıklara büründüğü 

uzun bir yolculuk geçirir (DA, s.79). 

İstediği projeleri ele geçirdikten sonra düşman karargâhından kaçar, yol 

üstündeki bir köye sığınır. Ancak düşman peşine düşmüştür. Şerare de elindeki 

planları Ali adlı küçük bir çocuğa teslim eder. Köy halkı ise onu korumak adına çok 

çaresizdir. Herkes elinden geleni yapmaya çalışır (DA, s.91; 93). Özellikle bir köy 

muallimi, Şerare‟ye kol kanat gerer. 

Tüm bu tehlikeleri atlatıp görevlerini başarıyla tamamlayan Şerare, savaşın 

zaferle sonuçlanması üzerine artık dönüş yolculuğuna çıkar (DA, s.133). 

Romanda Şerare‟nin yolculuklarıyla anlatılan Anadolu, fon olmaktan ziyade 

olayların cereyan ettiği esas mekân konumundadır. Yer yer romantik 

duygulanımların etkisiyle tabiata ve insanlara bakış sezilse de Anadolu, genel olarak, 

realist bir çizgide yansıtılır. Buna göre; köylerde insanlar, kağnılarla cepheye 

cephane taşımakta, herkes gücünün yettiğince bir görev almakta ve Mustafa Kemal‟e 

büyük sevgi beslemektedir. Aynı şekilde vatan için çalışanlara da kucağını açar 

köylü. Genç yaşlı çocuk muallim arabacı kadın erkek herkes cephede ya da cephe 

gerisinde vatan için mücadele etmektedir. Gerek iç mekân gerekse dış mekân 

tasvirleri, insan tasvirleri dönem gerçekliğine uygun tarzdadır. Yazar, pek çok 

sayfada Anadolu yollarının, köylerinin o günkü gerçeğini olduğu gibi yansıtmayı 

başarır. 
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Yolculuğu yapan Şerare de Ateşten Gömlek‟in Peyami‟si gibi yol boyunca 

gördüklerini, yaşadıklarını değerlendirir; yüreğinin ve aklının süzgecinden geçirir. 

Yolculuk, Peyami kadar olmasa da Şerare‟yi de olgunlaştırır, yurt sevgisini pekiştirir. 

Anadolu köylüsünün Birinci Dünya Savaşı‟ndan itibaren savaşlarda perişan 

olduğunu anlatan Toprak Mahkûmları
105

‟nda bahsi geçen köyün ikizlerinden 

Mehmet, İstanbul‟da askerî bir okulda okumaktadır. Aynı zamanda Anadolu‟yla 

irtibat kuran çeşitli gruplarla haberleşmektedir (TM, s.122). Çok geçmeden o da 

İstanbul‟dan bir vapura binerek İnebolu üzerinden Anadolu yollarına düşer (TM, 

s.136-139). İnebolu‟ya çıktıktan sonra Ankara‟ya gidecek bir kamyona geçer (TM, 

s.139). Yolda tarlalarda  çalışan kadın ve çocuklar görür (TM, s. 140). Kamyon 

arızalanınca bir ana-oğulun hikâyesini dinler (TM, s.140-142). Ankara‟ya ulaşan 

Mehmet, zaman kaybetmeden Sakarya Muharebesi‟ne katılır (TM, s.143-144). 

Mehmet‟in yolculuğu, cepheye varmak içindir. Nitekim kahramanca çarpışır. 

Yolculuk sırasında cephe gerisine şahit olur. Erkekler cepheye gitmiş, kadınlar ise 

cephe gerisinde cephe için çalışmaktadır. Türk köylüsü elindeki bir lokma ekmeği 

bile askerle paylaşmakta, hiçbir şeyini esirgememektedir. 

Yakup Kadri ise Ankara özelinde Millî Mücadele de dahil Cumhuriyet‟in 

bazı temel meselelerini konu edindiği Ankara adlı romanında baş kişisi Selma 

Hanım‟ı İstanbul‟dan Ankara‟ya seyahat ederken İnebolu‟dan geçirir. İzmir, Bursa 

ve Samsun dışında Anadolu‟yu bilmeyen ve kocasının görevi dolayısıyla Ankara‟ya 

gidecek olan Selma, zor bir yolculuğun ardından Ankara‟daki yeni hayatına başlar 

(Ankara, s.14). İnebolu‟ya kadar deniz yoluyla seyahat eden Selma‟yı kocası 

İnebolu‟da karşılar. Birlikte Ecevit (Ankara, s.22-23) üzerinden maceralı bir 

yolculukla Ankara‟ya ulaşırlar. 

Bu yolculuğun Selma üzerindeki etkisi âdeta yıllara yayılarak onun kişiliğini 

ve kimliğini şekillendirir. Bir anlamda Ateşten Gömlek‟in Peyami‟si gibi Selma da 

İstanbul‟daki dar çevreden çıkarak Anadolu gerçekliğine açılır. Buna Millî 

Mücadelenin gerçekliği de eklenince Peyami gibi millete ve halka dair bir şuur 

geliştirir.  

Selma, Ankara‟da önceleri bir “yaban” olarak dursa da Millî Mücadelenin 

buradaki yansımalarıyla Mustafa Kemal‟in Çankaya‟daki mütevazi köşkünü görünce 
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bir değişim sürecine girer. Binbaşı Hakkı Bey‟in de etkisiyle gönüllü olarak Millî 

Mücadele için çalışmaya başlar. Çatışmaların yoğunlaşıp herkesin evini Kayseri‟ye 

naklettiği sıralarda o, önce Eskişehir‟deki bir askerî hastanede sonra da Cebeci 

Hastanesi‟nde hastabakıcılığa başlar (Ankara, s.84-87). Bu noktada kocasıyla da 

yolları ayrılır. 

Uğurcan (2007: 20-21)‟ın da belirttiği gibi Selma Hanım‟ın Ankara‟da 

kazandığı idealizminde İstanbul‟dan Ankara‟ya İnebolu-Ecevit üzerinden yaptığı 

yolculuğun etkisi büyüktür. Selma Hanım için bu yolculuğun menzili, Ankara‟dır. 

Daha sonra da Ankara‟dan ayrılmaz. Millî Mücadele sırasındaki etkinliğini 

Cumhuriyet‟in ilanından sonra da sürdürür. 

Dikmen Yıldızı ise doğrudan Millî Mücadeleyle ilgili olmamakla birlikte Millî 

Mücadele gerçeğine de sık sık değinen bir romandır
106

. Burada diğer 

romanlardakinin aksine Ankara‟dan İnebolu ve Ecevit‟e yapılan bir yolculuk vardır. 

Ateşten Gömlek‟in Ayşe‟si gibi adı İzmir‟le özdeşleşen “İzmir kızı” Yıldız, 

İzmir‟in işgaliyle ailesiyle birlikte geçici amaçla şehri terk eder. Ancak yolda savaşın 

gerçekliği onları bırakmaz. Bir müddet kadınlar ve çocuklar, Yıldız‟ın önderliğinde 

bir mağarada gizlenirler, düşmana karşı savaşan erkeklerden haber beklerler. Daha 

sonra yerleştikleri Ankara‟da nişanlısı Tayyareci Murat‟ın ölüm haberini alan 

Yıldız‟ın maneviyatı bozulur, sanrılar görmeye ve yaratmaya başlar. Gerçekte Murat 

ölmemiş, çok gizli bir görevle cepheye gitmiştir. 

Yıldız‟ın iyileşmesi için ailesi, doktoru ve dostları onun bu gerçeklikle 

yüzleşmesini sağlamaya çalışırlar. Murat‟ın babası Beybaba ile birlikte Yıldız, 

Anadolu seyahatine çıkar. Yollarda çocuk kadın yaşlı genç herkes kağnılarla cepheye 

cephane taşımaktadır. Bu kadınlarla söyleşen Yıldız, Ecevit ve İnebolu duraklarında 

yavaş yavaş gerçekle yüzleşir. Yalnızca kendisi değil Anadolu‟da pek çok kadın; 
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oğlunu, kardeşini, kocasını, nişanlısını cepheye göndermiş, kaybettiği sevdiğinin 

yerine bağrına taş basmıştır. Böylelikle Yıldız‟ın ruh sağlığı düzelmeye başlar. 

Yıldız‟ın Beybaba‟yla çıktığı Anadolu yolculuğu; Milli Mücadele sırasında 

köylülerin fedakârlıklarını, kadınların yiğitliğini, Anadolu‟nun her şeyiyle seferber 

oluşunu gösterir. Cephede erler, cephe gerisinde Anadolu halkı, var gücüyle 

mücadele etmektedir (DY, s.139-140). Yıldız‟ın yolda, kısa-uzun molalarda 

karşılaştığı halktan insanlar onu rehabilite ederler (Uğurcan, 2007: 21). 

Burada yolculuğun çıkış noktası ya da varış menzili değil, kendisi önemlidir. 

Yolculuk, Anadolu‟nun havası, suyu, insanı, tabiatıyla “iyileştirici” vasfını ortaya 

koymayı sağlar.  

Yazarın Tank-Tango adlı romanında ise Ömer ile Bihter de vapurla 

İstanbul‟dan ayrılarak Millî Mücadeleye destek olmak amacıyla Anadolu‟ya 

geçerler. İki genç, önce İnebolu üzerinden Ankara‟ya seyahat eder. Yolda kağnılarla 

cepheye silah taşıyan kadınları görürler. Halkın bu fedakârca yardımı, çabası savaşın 

sonucuna dair onları ümitlendirir. Ankara‟ya vardıklarında Bihter bir hastanede 

görev alırken Ömer de Erkân-ı Harbiye‟de çalışır. 

Mehmet Rauf‟un Mütareke İzmir‟inde başlayan Halâs adlı romanında ise 

İstanbul‟dan Anadolu‟ya geçmek üzereyken İngilizler tarafından yakalanan Nihat 

adlı genç bir subayın yaşadıkları anlatılır. 

Geçici bir süre için bulunduğu İzmir‟de Rumların taşkınlıklarına şahit olan 

Nihat, gördüklerine çok üzülür ve bir şeyler yapabilmeyi arzular. İzmir‟den bir 

askerin, onu İstanbul‟da tanıdığı bir asker dostuna göndermesiyle Nihat, İstanbul‟a 

dönmüş olur. İnebolu üzerinden Ankara‟ya geçmeye karar veren Nihat‟ın peşini 

aksilikler bırakmaz. İngilizler tarafından yakalanıp hapse atılır. Çıktığında Sevr 

imzalanmış, Ankara‟da Mustafa Kemal yeni bir hükûmet kurmuştur. Bu kez 

nişanlısını da yanına alan Nihat, tekrar Ankara yollarına düşer. 

Burada tasarlanan Anadolu yolculuğu yapılamamış, çoğunlukla İzmir ve 

İstanbul‟un Mütareke günlerindeki durumu yansıtılmış, Anadolu‟da yürütülen Millî 

Mücadele fonda kalmıştır. 

Halâs gibi Millî Mücadeleye fonda yer veren romanlardan Sodom ve 

Gomore‟de Necdet‟in yakın arkadaşı doktor Cemil Kâmi, Millî Mücadeleye katılmak 

için Anadolu‟ya gider (SG, s.79; 288). Bir Akşamdı‟nın Kâmil‟iyse kadın 
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meselelerinden bunaldığı için Millî Mücadeleye katılır (BA, s.209). Bu romanlarda 

seyahate değinilmeyip Anadolu‟ya geçildiği ifade edilir. Bunların yanı sıra Sodom ve 

Gomore‟de Necdet, Biz İnsanlar‟da Orhan ve Bahri ise niyet edip de yola 

çıkamayanlar olarak görünür. 

Millî Mücadele sırasında Anadolu‟da seyahati işleyen bu romanlarda; 

İstanbul‟dan Anadolu‟ya geçmek üzere hareket eden roman kişilerinin gözünden o 

günlerin Anadolu‟su tüm yalınlığıyla yansıtılır. Çoğu İstanbul‟un dışına çıkmamış bu 

kişiler için söz konusu seyahat anlam yüklüdür. Bir yanıyla millete hizmet ederken 

bir diğer yanıyla da kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunurlar. Ateşten Gömlek‟in 

Peyami‟si ile Ankara‟nın Selma Hanım‟ı böyledir. Birinin İstanbul‟dan Anadolu‟ya 

diğerinin İstanbul‟dan Ankara‟ya yaptığı yolculuk, millî bir bilinç ve duyarlılık 

getirir kendilerine. Yaşadıkları coğrafyanın ve içinde yaşadıkları halkın farkına 

varırlar. 

Anadolu coğrafyası (ve tabiatı), hem etkileyici hem ürkütücüdür. Ulaşım 

zordur, araç bulmak zordur, yol yoktur; ama tüm bunlar halkın Millî Mücadeleye ve 

Mustafa Kemal‟e olan inancını kırmaz. Her zorluğun üstesinden gelerek cephede ve 

cephe gerisinde savaşırlar. Dolayısıyla bu yolculuklar, Anadolu insanını da yansıtır. 

Genelde köylünün, özelde kadın ve çocukların katkısı yadsınamazdır. Dinmez 

Ağrı‟nın Şerare‟si bu hakikati, özellikle dile getirir (DA, s.91; 93). 

Millî Mücadelede Anadolu‟ya yapılan yolculukları anlatan bu romanlarda 

dikkati çeken başka bir husus, İnebolu ve Ecevit‟e geniş yer ayrılmasıdır. 

Allahaısmarladık, Nişanlılar, Dinmez Ağrı, Toprak Mahkûmları Millî Mücadeleye 

katılmak için İstanbul‟dan Anadolu‟ya geçenlerin ilk durağı olan İnebolu ve Ecevit‟e 

değinmektedir. Böylece o günlerin tarihî bir gerçekliğine de işaret edilmektedir. 

Ankara romanında Selma Hanım, eşinin tayin edildiği Ankara‟ya giderken yine 

İnebolu üzerinden seyahat eder. Dikmen Yıldızı‟nda ise İnebolu ve Ecevit, Yıldız‟ın 

şifa bulup Millî Mücadele gerçeğini kavradığı bir mekân olarak verilir. 

Öte yandan Mustafa Kemal‟in İstanbul‟dan Samsun‟a geçişi gibi bu 

romanlarda da İstanbul‟dan Anadolu içlerine geçilmekte, böylece dönemin resmî 

ideolojisi ile bütünleşilmektedir. 

Cumhuriyet‟in ilk çeyreği düşünüldüğünde bu yıllarda yazılmış Millî 

Mücadele romanlarında bu tarz bir sembolik bağlantı gözlemlenebilir. Diğer yandan 
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yazılanlar, resmî tarihle de örtüşmektedir: İstanbul, artık ülkenin kaderini tayin 

edemeyecek durumdadır, kirlidir, yozlaşmıştır ve umut Anadolu‟dadır. “Eski”yi 

temsil eden İstanbul‟la “yeni”yi temsil eden Anadolu karşı karşıyadır. Bu ikisi Millî 

Mücadele gerçeğinde birleşirler. Gerçek vatanseverler, İstanbul‟dan Anadolu‟ya 

geçerek Millî Mücadeleye koşarlar. 

14. 2. Meslekî ve Tetkik Amacıyla Yapılan Yolculuklar: 

 14. 2. 1. Meslekî Amaçlı Yolculuk: 

Anadolu içlerine yapılan meslekî amaçlı yolculukları anlatan romanlarda, 

roman kişileri, meslekleri gereği sık sık Anadolu‟da seyahat etmektedirler. Bunlar, 

ağırlıklı olarak öğretmenler, doktorlar, çeşitli kademelerde görevli devlet memurları; 

yanı sıra asker, tiyatrocu ve çocuk bakıcısı şeklinde meslek sahipleridir. 

Söz konusu meslek sahiplerinin Anadolu yolculukları, okuyucuya farklı 

bölgelere dair panoramik bir görüntü sunar. Anadolu‟nun durumu, sorunları bu 

yolculuklarla göz önüne serilir. Bir önceki maddede yalnızca Millî Mücadele 

sırasında Anadolu‟daki birlik beraberliğin sunulmasına karşılık burada daha geniş bir 

perspektif söz konusudur. Her meslek sahibi kendi alanına dair aksaklıkları ortaya 

koymaktadır bu yolculuklar sırasında. 

Bu tarz yolculuklarda ilk sırayı öğretmenler alır. Görev gereği Anadolu‟nun 

birçok yerinde bulunan öğretmenler, bu vesileyle sıkça seyahat etme imkânı da 

bulurlar. Böylelikle bir yandan Anadolu‟ya dair genel bir intiba edinirken diğer 

yandan da eğitime dair rastladıkları aksaklıkları gidermeye çalışırlar. 

Çalıkuşu‟nda Reşat Nuri‟nin bir kalp kırıklığı sonucu
107

 Anadolu yollarına 

çıkan kahramanı Feride, önce zorunluluktan öğretmenliği seçtiyse de kısa sürede 

mesleğini benimser. Feride, B..Merkez Rüştiyesi‟ne atanmasının ardından sıklıkla 

yer değiştirir, bu sayede birçok yolculuk yapar. 

                                                 
107

 Feride‟nin Anadolu‟ya gidişi, ilk anda ferdî bir aşk neticesinde ortaya çıkmışsa da zamanla 

Feride‟nin öğretmenliğe kendini adamasıyla sosyal bir boyut da kazanır. Romanın bu yönünü tartışan 

eserler için bkz. İsmail Parlatır, “Türk Romanında Tipler: Feride (Çalıkuşu)”, Türk Dili, S.413, s.368-

375; Birol Emil, Türk Kültür ve Edebiyatından 2-Şahsiyetler, Akçağ Yayınları, Ankara 1997; 

Ümmühan Bilgin Topçu, Anadoluculuk Hareketi ve Türk Edebiyatına Etkileri, Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1999 (yayımlanmamış doktora tezi), s.225-227; İsmail Çetişli, 

Metin Tahlillerine Giriş/2 Hikâye, Roman, Tiyatro, Akçağ Yayınları, Ankara 2004; Ali İhsan Kolcu, 

Millî Edebiyat, -II.Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı-II, Nesir, Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum 2008; 

Recep Duymaz, Türk Edebiyatı Tarihinde Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923), 3F Yayınevi, İstanbul 

2008; Murat Kacıroğlu, Millî Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet Romanı (Yapı ve Tema 1919-

1928), Kriter Yayınevi, İstanbul 2008. 
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Evden kaçışından hemen sonra Anadolu‟da bir muallimelik için Maarif‟e 

başvuran Feride, uzun uğraşlar neticesinde B.. vilayetinin merkez rüştiyesinde açık 

bulunan Coğrafya ve Resim muallimeliğine atanır (Çalıkuşu, s.130). Bu ilk görev 

yerine bir deniz yolculuğu yaparak ulaşır (Çalıkuşu, s.131). Ne var ki bir hata 

yapılmış, başka bir hanım da aynı göreve atanmıştır. Maarif müdürü, Feride‟yi oyuna 

getirerek tayinini -kendisinin de rızasını alarak- Zeyniler adlı bir köye çıkarır. 

Feride‟nin Anadolu‟daki ilk esaslı yolculuğu da Zeyniler‟e giderken 

gerçekleşir. O, Anadolu‟nun gerçeklikleriyle daha yolda karşılaşmaya başlar. Bu 

gerçekliklerin ilki, “yol” sorunudur. Nitekim Maarif müdürünün “nihayet iki saat” 

dediği Zeyniler yolu, sabahtan akşama kadar sürmüştür (Çalıkuşu, s.155). 

Anadolu‟da ulaşım zahmetlidir; çünkü ne yol ne de vasıta vardır. Yegâne araç, Çeçen 

arabalarıdır ki Feride için yolculuk bir süre sonra Çeçen arabalarıyla özdeş hale gelir. 

“(…) Bu Çeçen arabalarının ince, yanık sesli çıngırakları var. İcat edenler 

ne iyi düşünmüşler. Yamaçlarda, derelerde uyandırdıkları, uzak akisler insana âdeta 

bir teselli sesi gibi geliyor. ” (Çalıkuşu, s.160) 

“(…) Çeçen arabasının yanık sesli çıngırakları boş ova içinde titremeğe 

başladı. Yavaş yavaş Zeyniler‟den uzaklaştı.” (Çalıkuşu, s.217) 

“(…) Hayalimde yollar, gittikçe incelip mahzunlaşan, bitip tükenmez gurbet 

yolları uzanıyor, kulağımda Çeçen arabalarının o ince yanık sesli çıngırakları 

ağlıyordu.” (Çalıkuşu, s.286-287) 

Yola koyulan Feride, etrafı seyretmeye başlar (Çalıkuşu, s.159-160). Uzun 

süre geçmesine karşın yol hâlâ bitmek bilmez. Korku duyan Feride, arabacının 

“geldik” sözüyle çok şaşırır: 

“(…) Bu adam yaşlı bir insan olmasaydı, benimle eğlendiğini 

hükmedecektim. 

-Nasıl olur, dedim, Allahın kırındayız. Görünürde köy falan yok. 

İhtiyar adam, arabadan çantalarımı çıkarmağa çalışarak cevap verdi: 

-Na, şu patikadan ineceğiz, Zeyniler, buraya beş dakika çeker. Araba yolu 

yok.” (Çalıkuşu, s.160-161) 

Gördüklerine, duyduklarına Zeyniler‟e varınca önünde uzanan manzara da 

eklenince Feride‟nin şaşkınlığı hayal kırıklığına dönüşür: 
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“(…) Aşağıda, akşamın alacakaranlığı içinde kapkara bir servilik, etrafı çitle 

çevrilmiş, çıplak bahçeler arasında tektük kulübeler, tahta evler görünüyordu. 

İlk bakışta Zeyniler bana, hâlâ yer yer dumanları tüten bir yangın harabesi 

gibi göründü.” (Çalıkuşu, s.161) 

Böylece “İsviçre köyleri” ya da kendi deyişiyle “Boğaziçi yalılarındaki 

güvercinliklere benziyen sevimli, şen manzaralı kulübeler” (Çalıkuşu, s.161) 

göreceği hayaliyle Anadolu‟ya koşan Feride, hakikatle yüzleşmiş olur. Yolculuğun 

zahmetine bir de bu hayal kırıklığı eklenir. Dahası eğitim sorunları, taassup, kaç-göç 

vb. sorunlar da Feride‟yi sırayla karşılar. Ancak o, azim ve sabırla hepsinin 

üstesinden gelir. 

Bir müddet sonra Maarif, okulu kapatmaya karar verince Feride yine yollara 

düşer (Çalıkuşu, s.217). Bu kez B..Darülmuallimatı‟nda Fransızca öğretmenidir. 

Ancak adı bir aşk dedikodusuna karışınca Ç..Rüştiyesi‟ne tayin edilir. Burada da 

güzelliği nedeniyle başı derde girer, kendisini kandırarak bir âleme götürmelerinin 

ardından İzmir‟e doğru vapurla yola çıkar (Çalıkuşu, s.299).  

Yazar, diğer yolculuklardan çok Zeyniler yolculuğunun üzerinde durmuş, 

diğerlerinde ayrıntıya girmemiştir. Feride‟nin gerçek Anadolu‟yla ilk kez 

karşılaşması açısından söz konusu yolculuk işlevsel bir anlam (ve amaç) taşır. Öte 

yandan Anadolu‟nun yol sorunu da bu yolculukla gözler önüne serilir. 

Benzer bir deneyimi Yakılacak Kitab‟ın kahramanı Vicdan da yaşar. 

Feride‟nin, yaşadığı ihanetin sevkiyle İstanbul‟dan uzaklaşmak için gitmeyi tercih 

ettiği Anadolu, okulunu iyi bir dereceyle bitiren Vicdan‟ın nazarında gönüllü gitmek 

isteyeceği bir yer değildir. Üstelik o, tayin edildiği İskilip‟in nerede olduğunu dahi 

bilmemektedir. 

“ (…) İskilip de neresi? Acaba Suriye‟de filan mı?” (YK, s.71) 

Ayıbının farkındadır Vicdan ve ancak baktığı beş Anadolu haritasından 

birinde İskilip‟i görebilir (YK, s.71). Kimsesiz olduğu, nüfuzlu tanıdıkları olmadığı 

için burukluk duymaktadır. Okulunu başarıyla bitirmiş olması, İstanbul‟da kalmasına 

yetmemektedir. 

“ (…) İkiliğe kızıyorum. Say düşmanlığı mı var? Niçin ben gidiyorum? Niçin 

Perihan gitmiyor? (…) Hepimiz bir değil miyiz? Hepimiz bir mektebden, bir sınıftan 

çıkmadık mı? Hem de ben birincileri değil miyim? Müsavatsızlığa ne lüzum var.. 
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Eğer İstanbulda kalmıya imkân var ise bu imkân benim olmalıdır. Kimsesiz olan 

benim!” (YK, s.73) 

Vicdan‟ın sızlanmaları, Anadolu‟ya gidecek olmaktan duyduğu rahatsızlık, o 

günlerin öğretmen adayları arasında rastlanan genel bir duygu halidir. Herkes 

İstanbul‟da kalmanın yollarını aramaktadır. Buna karşılık Çalıkuşu‟nda Feride‟nin, 

gönlünün rızasıyla Anadolu‟ya gitmek istemesi
108

, İstanbul Maarifi‟ndeki bir müdüre 

yadırgatıcı gelir, duyduklarına inanamaz: 

“(…) 

-Amma yaptın ha! dedi, gönlünün rızasıyle Anadolu‟ya gitmek isteyen 

muallimeye ilk defa tesadüf ediyorum. Ayol, biz muallimlerimizi İstanbul‟dan 

çıkarıncaya kadar akla karayı seçeriz.” (Çalıkuşu, s.125) 

Tüm sorgulamalarına karşın Vicdan, görev yerine varmak üzere yola çıkar. 

Önce Samsun‟a çıkar, orada maarif müdürlüğünden kendisini İskilip‟e götürecek 

emin bir vasıta bulmalarını ister (YK, s.130). O geceyi Samsun‟da geçirir. Samsun‟a 

dair intibaları olumludur. Öyle ki İstanbul‟dan ayrıldığına üzülmemektedir. 

“ (…) Samsun hiç de fena bir yer değil. Benim çok hoşuma gitti. Çiftlik ve 

Fener mükemmel gezinti yerleri; saz, eğlence, dolaşan, yürüyen, hava alan yığın 

yığın kadın ve erkekler var. Doğrusu, İstanbuldan ayrıldığıma hiç müteessif 

değilim.” (YK, s.131) 

Vicdan‟ın, Samsun‟dan sonraki durağı Çorum‟dur. Yaylı arabasıyla dört 

günde varabilmişlerdir. Feride‟nin Çeçen arabalarından hoşlanması gibi Vicdan da 

yaylıyla seyahat etmekten memnundur (YK, s.131). 

Yağmur nedeniyle üç gün Çorum‟dan ayrılamazlar. Çorum da fena bir intiba 

bırakmaz Vicdan‟ın üzerinde: 

“ Çorum da fena bir yer değil. Epey kalabalık. Yemek yiyecek çok ucuz hem 

de temiz. (…) Fakat, en fena tarafı: Taassub.” (YK, s.132) 

Vicdan da Feride gibi önce yol sorunuyla karşılaşmış, ardından taassupla 

tanışmıştır. Öte yandan konuşulanları anlamakta zorluk çekmektedir. Yerli şiveyi 

garipser (YK, s.132). 

                                                 
108

 Acımak‟ta Zehra, Yeşil Gece‟de Şahin, Vurun Kahpeye‟de Aliye de kendi rızalarıyla Anadolu‟ya 

gitmek isteyen (ve giden) diğer öğretmen tipleridir. Kıskanmak‟ta Seniha da taşrada öğretmenlik alıp 

çalışmak ister; ancak onun bu isteği idealizmden değil ölesiye kıskandığı ağabeyi Halit‟ten kaçmak 

içindir. 
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İskilip‟e bir saat kala Vicdan‟ın olumlu hisleri değişmeye başlar. Kızılırmak‟ı 

geçtikten sonra Karaburun adlı bir köyde biraz dinlenirler. Gördükleri Vicdan‟ı 

düşündürür: 

“ (…) Eğer, şehir de köyünden biraz farksızsa arabacının ballandıra 

ballandıra anlattığı „İskilib‟ pek de hoşuma gitmiyecek. Köydeki evler hep birer kat. 

Topraktan. İnsana ilk devirlerin yaşayışını hatırlatıyor.” (YK, s.132) 

Yalnızca evler değil kadınların giyimi de Vicdan‟a garip gelir: 

“ (…) Kadınlarda bol paçalı, bir çok yamalı, kirli paslı bir şalvarla dallı 

basmadan bir içlikten başka giyim namına bir şey yok! En çok tuhafıma giden 

başlarındaki fesler oldu. Fessiz kadın yok. Kısa, yayvan, vişne çürüğü bir fes. Fesin 

üzerine, cepheye irili ufaklı sıra sıra altın dizmişler. Boyunları da beşibirlik dolu.” 

(YK, s.132-133) 

Vicdan‟ın bir başka tespiti de buradaki köylülerin yabancıyı yadırgayıp 

“yabani” deyişi ve bu yadırgayışın daha çok İstanbullulara karşı oluşudur (YK, 

s.133). 

Nihayet İskilip‟e ulaşan Vicdan, ilk anda olumlu intibalar edinir: 

“ (…) Dört tarafı dağlarla çepçevre, engin bir şehir. Epice büyük. Yeşilliği 

bol. şehre girinceye kadar sade bir saat bağlardan geçtik. Suları da çok. İçinden 

kasabayı ikiye bölen büyük bir çay geçiyor.” (YK, s.134) 

Kısa süre içinde Vicdan, İskilip‟i ve orada nelere dikkat edilmesi gerektiğini 

öğrenir. Şive farkı burada da karşısına çıkar (YK, s.139), onu zorlar. Taassup, 

dedikodu, eşraf gibi Anadolu‟ya özgü sorunlarla yavaş yavaş karşılaşır. Ancak o da 

Feride gibi canla başla çalışarak tüm zorlukları aşar, kendisini çevresine sevdirir. 

İskilip‟e varana kadar Anadolu‟da yaptığı yolculuk, Vicdan‟ın da Feride gibi 

Anadolu hakkında fikir sahibi olmasını sağlar. Yalnız bir farkla ki Feride, zihninde 

yarattığı bir Anadolu hayaliyle yola çıkıp gördükleri karşısında hakikate ulaşırken 

Vicdan‟ın Anadolu‟ya dair herhangi bir fikri yoktur. Bu yüzden onun şaşkınlığı kısa 

sürer, hayal kırıklığı yaşamaz. Feride gibi Vicdan da yolculuğuyla bir Anadolu 

panoraması sunar. 

Kıskanmak‟ta Seniha, ağabeyi Halit‟in hapse girmesiyle yalnız kalınca valiye 

başvurarak mektep hocalığı ister (Kıskanmak, s.142). Ancak orta mektep hocalarını 

doğrudan Ankara tayin etmekte, elinde bir diploma da olmadığı için ilk mektep 
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hocalığı alması da zor görünmektedir. Maarif müdürü, vilayet merkezine 

alamayacağını kat‟i bir dille söylemiş, Seniha bir kez daha valiyi ziyaret ederek 

Amasra‟ya atanabilmiştir (Kıskanmak, s.142).   

Seniha, Amasra‟da dört buçuk yıl kaldıktan sonra “Trabzon vilâyeti maarif 

müdürlüğü emrine devredilir” (Kıskanmak, s.143). Vapurla Trabzon‟a gider. 

Amasra‟dan ayrıldığına üzülmektedir. Ne ki gitmekten başka çaresi yoktur. Üç gün 

sonra Trabzon‟a varan Seniha, Trabzon‟a en yakın kaza merkezi Polathane‟ye ilk 

mektep hocası olarak tayin edilir (Kıskanmak, s.149). Üç yılı bir aşkın bir zaman da 

orada görev yapar. 

Burada Seniha‟nın, bulunduğu bölgeye dair herhangi bir gözleminden 

bahsedilmez. Daha çok ağabeyine karşı duyduğu kıskançlığın duygusal boyutu 

irdelenir. Bu açıdan Seniha, Feride ve Vicdan gibi göreve başladıktan sonra 

mesleğine yönelik bilinçli bir değişim geçirmez. Amasra ve Polathane‟ye ait bir 

gözlem ya da değerlendirmede de bulunmaz. 

Öğretmenlerden sonra meslekleri gereği Anadolu‟da sıkça seyahat edenler 

doktorlardır. 

Sisli Geceler‟de Doktor Fikret ile hemşire eşi Zehra, nikâhlarının hemen 

ertesinde Anadolu‟ya gitmeye karar verirler (SG, s.50). Zehra, Anadolu‟da 

bulunduğu süre içerisinde izlenimlerini ve yaşadıklarını görümcesi Sacide‟ye 

mektupla bildirir. Anadolu‟ya vardıktan sonra yazdığı ilk mektupta on yedi gün 

süren zahmetli yolculuklarından söz eder: 

“ (…) On yedi gün süren bir yolculuktan sonra nihayet eve gelebildik. Yol 

arkadaşlarımız bu seyahatin çok meşakkatlı (zahmetli) olduğunu söylüyorlar; Fikret 

bile bir parça müşteki (şikâyetçi) Fakat ben çok memnunum.” (SG, s.56) 

Yolculuğa dair bu kadar bilgi veren Zehra, esas olarak bulundukları yerdeki 

ahalinin durumu hakkında tafsilat sunar mektuplarında. 

“ (…) Görsen ablacığım, buralarda ne çok dul anne, ne çok yetim yavru ve ne 

çok hasta insan var! Bütün bu zavallılar maddî, manevî, o kadar şeye muhtaç ki…” 

(SG, s.56) 

Bu açıdan, onun kısacık da olsa bahsettiği yolculuk, yine o zamanlar  

Anadolu‟da seyahatin zorluğunu, yol sorununu ortaya koyar. Çalıkuşu ve Yakılacak 

Kitab‟taki aynı sorun, Sisli Geceler‟de de vurgulanmış olur. 
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Genç karı-kocanın dönüş yolculukları da ayrıntılı verilmez: İki sene insanî 

gayelerle Anadolu‟yu dolaştıklarına değinildikten sonra (SG, s.114) yanık bir 

sonbahar sabahı İstanbul‟a döndükleri belirtilir (SG, s.118). 

Eski Hastalık‟ta Yusuf‟un henüz nekahat dönemindeki eşi Züleyha için 

hazırlattığı Taşucu adlı vapurda bulunan binbaşı mütekaidi Emin Bey, senelerce 

belediye hekimlikleriyle Anadolu‟da gezmiş bir doktordur (EH, s.22). Yazar, Emin 

Bey‟in yolculukları sırasında karşılaştığı durumları ya da Anadolu içlerinde 

yaşadıkları üzerinde durmaz. 

Refik Ahmet Sevengil‟in Çıplaklar adlı romanında ise tam manasıyla idealist 

bir doktor, Doktor Çetiner, vardır. 

Çetiner, Anadolu‟yu bayındır bir yer haline getirme idealleri içerisinde 

mesleği gereği pek çok şehirde doktor olarak görev yapar. İlk görev yeri Kayseri‟de 

üç yıl kalır (Çıplaklar, s.84-91). Burada yolculuktan ziyade eşraf, memur, köylü 

ilişkilerine dair izlenimleri önemlidir. Sınıf kavramı, sınıflı bir toplumu reddeden 

Cumhuriyet yönetimi altındaki Yeni Türkiye‟de -Kayseri özelinde- bu ilişkiler 

karmaşıktır. 

“(…) Erciyeş dağının eteğine yaslanmış kül rengi şehir bıçakla kesilip 

ayrılmış iki başka parça halinde idi: 

1-Büyük bir ırmağın üstündeki akışa yabancı, kendi kendisine gömülü olarak 

yaşıyan alt tabakalarındaki su gibi, yukarıda olup bitenden habersiz bir halk. 

2-Aşağı tabakalara kadar inemeyen, yukarıda, üstte kalan bir kaynaşma, 

memur sınıfı.” (Çıplaklar, s.86) 

Şehirde memur ile halk arasında bir ayrılık söz konusudur. Memurlar, 

genellikle bir arada yaşamakta, kendi aralarında yakın ilişkiler kurmaktadır. Buna 

karşılık halk da onlarla herhangi bir temasta bulunmadan kendi halinde yaşayıp 

gitmektedir: 

“Hastaneye gelip şifa istiyenler hep memurlar veya memur aileleri idi. 

Yerliler üstü düz toprak evlerinin kale avlularına benziyen karanlığı içinde kendi 

kendilerine haşır neşir oluyorlardı.” (Çıplaklar, s.86) 

Bu ikiliğin ayrımında olan halk, bunu gündelik hayata yansıtmakta, 

yabancıya karşı tavrını açıkça ortaya koymaktadır: 



 131 

“(…) Çarşıda, alış verişte yerlilerin yerlilere başka fiyat, yabancılara başka 

fiyat, başka ölçü kullandıklarını fark etti. Halk, yerli memurları bir dereceye kadar 

hazmediyordu, fakat yerli olmıyan memurlara aslâ tahammül edemiyordu. (…)” 

(Çıplaklar, s.86) 

Tüm bunları teorik düzlemde kendisine mesele edinen Çetiner, sık sık 

uygulamaya da geçirmeye teşebbüs eder; çünkü gözlemlerine göre “Anadolluya 

yapılacak propaganda kulağına değil, gözüne hitap etmelidir; onu sözle değil, işle 

yola ve istediğiniz yola getirmek mümkündür.” (Çıplaklar, s.89) 

Diğer memurların aksine Çetiner, Kayseri‟de kaldığı üç yılda halka yardımcı 

olmuş, kendini sevdirmiştir. Tayininin Zonguldak‟a çıkması üzerine büyük bir 

kalabalık onu yeni görev yerine gözyaşlarıyla uğurlar. Doktor Çetiner için de ayrılık 

zor olur: 

“(…) 

Vagonun penceresinden başı dumanlı Erciyeşi ve onun eteğindeki kül rengi 

şehri, her saniye biraz daha uzaklaşarak seyreden doktor Çetiner, boğazında bir 

yumrunun düğümlendiğini hissediyordu.” (Çıplaklar, s.90) 

Öyle ki İstanbullu bir doktorun bir Anadolu şehrinden ayrılırken üzüldüğüne 

şahit olan kompartıman arkadaşları, onun bu hüznüne inanamazlar (Çıplaklar, s.91). 

Doktor Çetiner, Ankara üzerinden İstanbul‟a, oradan da Zonguldak‟a geçer. 

Yeni görev yeri, yeni bir çevre sunar kendisine. 

“İstanbulda bir gün bile kalmadan Karadeniz yolculuğuna çıkan doktor 

Çetiner, Zonguldakta yepyeni bir muhit bulmuştu. Harikulâde güzel bir tabiat dekoru 

içinde kurulmuş olan şehir iç Anadolu kasabalarına göre yapı, görünüş, kültür ve 

kazanç itibarile en az bir asır ileride idi.” (Çıplaklar, s.92) 

Bir önceki görev yeri Kayseri‟yle kıyaslamaya başlar yeni atandığı şehri: 

“ (…) 

Kayseride iyi kötü herkes orta bir kazanç seviyesi içinde alış verişle geçinir; 

halkın pek fakiri görülmez, pek zengini göze batmaz; zengini de, fakiri de bilgi 

yönünden biribirinden farklı değildir; istismar eden de istismar edilen kadar 

zavallıdır; biribirlerinden hoşnut, ihtiyaçları az, kanaatleri çok, yaşayıp giderler. 

Kara elmas memleketinde yaşıyanların kazanç ve geçim seviyesi ise 

biribirinden pek farklı idi. Kasabanın yarı ahalisi ve civar köylüler halkı maden 
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ocaklarında amelelik ediyorlardı. Doktor Çetiner bunların halini pek beğenmedi. 

Günde on saat çalışan ve karnını zor doyuran yoksullarla karşılaştı. Denizi aşağıda 

bırakarak kıvrıla kıvrıla yükselen tirbuşon gibi yollarda hususî otomobiller maden 

sahiplerini ve maden şirketlerinin yüksek memurlarını ağaçlar arasına, cennet gibi 

yerlere kurulmuş, şık ve sevimli villâlara çıkarıyordu. Anadolunun en güzel kıyısında 

yem yeşil ağaçlarla örtülü bir dağın sırtında Karadenizin uçsuz bucaksız 

dalgalarındaki muhteşem güzelliği seyreden süslü ve konforlu evlerin içinde kadınlı 

erkekli içki, kumar ve eğlence ile yaşıyanların pek çoğu da Türkiyeli değildi.” 

(Çıplaklar, s.92-93) 

Zonguldak‟ta da aynı bakış açısından olayları, durumları kendi zihin 

süzgecinden geçirir. Kendisini “dava”sından uzaklaştıracak hiçbir şeye, özellikle 

kadın-erkek ilişkilerine, meyletmez. 

Mesleği dolayısıyla yer değiştirmelerinin dışında sık sık Anadolu içinde 

tetkik seyahatleri de yapan Doktor Çetiner, yine böyle bir seyahatte olduğu sırada 

İstanbul‟dan teyzesinin hasta olduğunu bildiren bir telgraf alır. Bu durumda 

Antalya‟ya kadar uzayacak tren yolculuğunu kısaltarak İzmir‟e gider. Oradan 

vapurla İstanbul‟a geçer. 

İzmir yolculuğu sırasında incir, üzüm yetiştiren köylü ile bunları köylüden 

alıp ihraç eden tacirlerin yarattığı ekonomik durumu öğrenir. Köylü mağdur 

edilmektedir. Bir yandan köylünün perişan hali, bir yandan ürünün kalitesi, öte 

yandan tüccar ve iş adamlarının kurnazlıkları Çetiner‟e mitolojiye dek uzanan 

düşünsel bir fikir yolculuğu da yaşatır (Çıplaklar, s.76-77). 

Doktor Çetiner için Anadolu‟da yolculuk, yalnızca mesleğinin bir gereği 

değil felsefî boyutu da içeren bir ideal, bir davadır. O da mezun olduğunda 

çevresindekiler Anadolu‟ya gidecek olmaktan dolayı sızlanmaktadırlar:  

“(…) 

-Mecburî hizmet derler, şimdi kaldırıp şarka atarlar! 

-Sanki beri tarafları farklı mı?.. Anadolu baştanbaşa çöl… 

-Çorak, ıssız, ölü kasabalar. Oralarda nasıl yaşanılır? 

-Gözünü sevdiğim canım İstanbul, seni nasıl bırakacağız?” (Çıplaklar, s.83) 

Bu noktada Çalıkuşu ve Yakılacak Kitab‟ta görülen Anadolu‟ya gitmek 

istemeyen öğretmen, Çıplaklar‟da doktora dönüşür. Benzer şekilde Sisli Geceler‟de 
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Doktor Fikret ile hemşire Zehra‟yı da Anadolu‟ya sevkeden, İstanbul‟daki 

doktorların rahatlarını bozmamak uğruna en ihtiyaç duyulan sırada Anadolu‟da 

vazife almaktan kaçınmalarıdır (SG, s.50; 107). 

Doktor Fikret, hemşire Zehra ve Doktor Çetiner, gönüllü öğretmenlere 

karşılık gönüllü sağlıkçılardır. Özellikle Çetiner, diğerlerinin aksiyonuna karşılık 

fikrî bir derinliğe de sahiptir. Anadolu ve memlekete dair pek çok meseleyi 

öğrenciliği boyunca uzun uzun düşünmüş olan Çetiner, Anadolu‟da görev yapacağı 

için heyecanlı ve ümit doludur. Bütün güçlükleri göğüslemeye hazır Çetiner için 

hedef: “Anadoluyu milyonların insan gibi yaşıyabileceği bir yer haline getirmek” tir 

(Çıplaklar, s.84). 

Çetiner, gördüklerini düzeltmeye çalışırken bunun kuramsal analizini de 

yapar. Eylemlerin fikirlerle desteklenmesi gerektiğini düşünür. Bu yüzden 

yolculukları sırasında yoldan çok insanlık hallerini inceler, değerlendirir. Pasif değil 

aktif bir bakış taşır.  

Fikrî düzlemde diğerlerinden ayrılsa da Doktor Çetiner, hem Fikret‟le 

Zehra‟nın hem Feride‟nin idealizmini, Anadolu hassasiyetini paylaşır. Vicdan‟ı da 

aralarına katmak mümkündür. Anadolu‟ya geçiş amaçları birbirinden farklılık 

gösteriyor gibi görünse de tüm bu gençler, Anadolu içlerinde kendi mesleklerini en 

iyi şekilde yapmaya, halka faydalı olmaya çalışırlar. 

Anadolu‟da meslekleri dolayısıyla yolculuk yapan bir diğer grup, çeşitli 

kademelere mensup devlet memurlarıdır. Bunlar, idealist olmaktan çok vazife icabı 

Anadolu‟yu dolaşmaktadır. 

Gönül Yuvası‟nda Elvan‟ın teyzesinin kızı Hacer, genç bir mülkiye 

kaymakamıyla evlenir. Düğünden iki hafta sonra Yalvaç‟a giderler. Bir daha da 

İstanbul‟a dönemezler. Altı yedi yıl Anadolu‟nun birçok yerini dolaşırlar. Romanın 

vak‟a zamanında söz konusu kaymakam, Trabzon tarafında mutasarrıftır (GY, s.15). 

Bir yere vali olmayınca İstanbul‟a dönmemeye kararlıdır. 

Burada genç kaymakamın İstanbul‟dan bir kez çıktıktan sonra uzun yıllar geri 

dönemeyişi; Elvan‟ın, bir memurun nihai varış noktası İstanbul olmalıymış 

şeklindeki algısı dikkat çekicidir. Nitekim Hacer‟le eşinin memuriyetle Anadolu‟yu 

dolaşması, Elvan‟ın özetlemesi ve bakış açısıyla verilir. Anadolu‟da muhtelif 
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yerlerde görev gereği yolculuk yapan çiftin yolculuklarına dair ayrıntılar üzerinde 

durulmaz. 

Gökmen‟de Gökmen‟in babası, İstanbullu olmakla birlikte, uzun yıllardır 

Bursa‟da memurdur (Gökmen, s.10). Kızının uygunsuz bir ilişki yaşaması üzerine 

yeni bir memuriyet alarak Trabzon‟a gider (Gökmen, s.35). 

Benzer bir bireysel tepkiyi Yaprak Dökümü‟nde Ali Rıza Bey de sergiler. 

Annesiyle kız kardeşini peş peşe kaybedince İstanbul‟dan soğur, Suriye‟de bir kaza 

kaymakamlığı alarak gurbete çıkar (YD, s.10). Uzun yıllar İstanbul‟a dönmeyen Ali 

Rıza Bey, yirmi beş sene muhtelif memuriyetlerle Anadolu‟da dolaşır (YD, s.11). 

İstanbul‟a dönmeden önce o da Trabzon sancaklarından birinde mutasarrıftır (YD, 

s.13). 

Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanın anlatıcısı bankacı genç ise “bir işi anlamak 

ve rapor vermek için Adana‟ya yollanır” (AVK, s.209). Sözü edilen genç, iki ay 

Adana, Mersin, Tarsus taraflarında kalır (AVK, s.210).  

Yine Pervaneler‟in Avrupa‟da tahsil yapmış genç mimarı Sami de 

Anadolu‟ya bir köprü inşasına gider (Pervaneler, s.103; 113).  

Gökmen‟de, Yaprak Dökümü‟nde, Ayaşlı ve Kiracıları‟nda ve Pervaneler‟de 

de Gönül Yuvası‟ndaki gibi sözü edilen yolculuklar, özetlenerek verilir; herhangi bir 

ayrıntıya girilmez.  

Bir Kadın Söylüyor‟da Selma‟yla flört eden mülkiye öğrencisi Reşit, okulu 

bitirince şark vilayetlerinden birine maiyet memuru olarak tayin edilir (BKS, s.79). 

Yola çıkmadan önce Selma‟ya evlenme teklif eder; fakat Selma, İstanbul‟dan uzak 

yaşayamayacağını ileri sürerek (BKS, s.80-81) onu reddeder. Aynı Selma, âşık 

olduğu Kerem‟in, kısa bir süre sonra memuriyetle Sivas‟a gitme ihtimali mevzubahis 

olduğunda “seninle olduktan sonra her yere giderim.” (BKS, s.107) der. Bu 

romanda da yolculukların ayrıntılarından bahsedilmez. 

Gonk Vurdu‟da Ömer‟in babası Mahmut Efendi, tabur imamlığı göreviyle 

Anadolu‟nun pek çok yerini dolaşır. 

“ (…) 

Babası bir Taburimamıydı. Halim, selim bir adam. Umumî harp senelerinde, 

Anadolu‟nun Cenubunda dolaşmışlardı. (…) Ömer doğduktan bir sene sonra, 

babasını (M**) adasına göndermişler; “Seferberlik” sırasında da, Anadolu‟da, 
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Üçüncü Kolordunun, Yüzotuzbeşinci Alayının, Üçüncü Taburuna -bunları iyi 

hatırlıyor- imam tayin etmişlerdi.” (GV, s.15-16) 

Mahmut Efendi, birçok yer daha dolaştıktan sonra tekaüt edilir (GV, s.16). 

Afrodit Buhurdanında Bir Kadın ve Acımak adlı romanlarda yer alan 

kaymakam gençler ise taşıdıkları idealizmle diğerlerinden ayrılır. Sözü geçen 

romanlarda idealist bir memur tipine yer verilmiştir. 

 Afrodit Buhurdanında Bir Kadın‟ın Yıldız‟ı, iki yıldır çalıştığı Ankara‟dan 

İstanbul‟a dönüş yolculuğunda Eskişehir istasyonunda yanına binen yarı sarhoş bir 

adamın öyküsünü dinler. 

Orta Anadolu vilayetlerinde geçen memuriyet hayatından sonra kaymakam 

olarak tayin edildiği kazaya seyahat eden genç adamın, ulvî duygularla dolu girdiği 

kasabada karşılaştığı manzara biraz cesaretini kırmıştır: 

“Tentesi kadife püsküllü, içi aynalı yaylımızın tekerlekleri kasabanın yamrı 

yumru kaldırımlarında ötüyordu; dingiller sarsılıyor, yaylar kırılacakmış gibi 

esniyordu. Kasabaya giren yolun başındaki büyük mezarlığın arasında -her Anadolu 

kasabasına böyle uçsuz bucaksız bir kabristanın ortasından girilir!- akşam bastırdı. 

Ortalık birdenbire karardı. Dar, tezek kokulu, çamurlu sokaklarda, ineklerini „diha!‟ 

bağırışlarile ahırlarına sokmağa uğraşan, başları yüzleri sımsıkı örtülü kadınlara 

rastlıyorduk. Yaşmaklarının arasından görünen tek gözlerile, şaşkın ve ürkek, 

arabamıza bakıyorlardı. (…) Arabamızın dingilleri, önünden geçtiğimiz 

kahvehanelerin basık tavanları altında, hasırı yırtık peykelere bağdaşarak, 

esrarkeşler gibi düşünceye varan insanların afyonunu patlatıyordu.” (ABBK, s.182-

183) 

İlk anda şaşkınlık yaşasa da idealist kaymakam, köylüyü ve devlet 

görevlilerini ağına düşüren mütegallibeyle mücadele etmeye kararlıdır. Ne var ki 

karşılıklı giriştikleri güç savaşında galip gelen Kılıçoğlu olur (ABBK, s.194). 

Acımak‟ta ise Mürşit Efendi, mülkiyeden mezun olunca Sivas vilayetine 

maiyet memuru olur (Acımak, s.46). O, bundan memnundur; çünkü bu işe ihtiyacı 

vardır ve çalışmaktan sakınmayan bir gençtir. Mürşit Efendi de Çalıkuşu (Feride), 

Yakılacak Kitab (Vicdan), Sisli Geceler (Doktor Fikret-hemşire Zehra), Çıplaklar 

(Doktor Çetiner) adlı romanlarda da söz konusu edildiği üzere mezuniyet sonrası 

ısrarla İstanbul‟da kalmak isteyenlerle karşılaşır: 
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“(…) 

Arkadaşlardan bazıları mutlaka İstanbul‟da kalmak için ayak diriyorlar, bin 

yere başvuruyorlar. Ben, o fikirde değilim. İstanbul‟da kimim var? Bazıları da İzmir, 

Bursa gibi yakın ve parlak vilâyetleri istiyorlar. Bunun da bence ehemmiyeti yok. 

Büyük merkezler, insanı avare eder. Gezilecek, görülecek, sefahat edilecek yeri 

olmayan küçük kasabalarda daha iyi çalışılır. Ben şimdiye kadar zevki çalışmakta 

bulmuş bir gencim. Bundan sonra da şüphesiz öyle yapacağım. Faal, namuslu bir 

memur olacağım. (…)” (Acımak, s.47) 

Mürşit, görev yeri Sivas‟a vardıktan sonra yol yorgunluğundan hasta olur; 

indiği han odasında sabaha kadar ateşler içinde yatar (Acımak, s.47). Kendisine 

ilkeler belirleyerek çalışmaya koyulan Mürşit Efendi, ne kadar direnirse de çarkın 

dişlileri arasına o da katılır, bozuk düzene uyar. 

Bir sonraki görevi (…) kazasına kaymakamlıktır (Acımak, s.60). Burada 

düzene karşı dursa da bu, yer değiştirmesine mani olmaz. (R..) kazasına kaymakam 

olur (Acımak, s.67). Ne  var ki eşrafın her dediğini yapacak biri olmadığından hemen 

(M..) kazasında kaymakam olan arkadaşına becayiş teklif eder, (M..)‟ye geçer 

(Acımak, s.68). Burada da bürokrasinin ağır işleyişi, Mürşit‟in kasabaya su getirmek 

için canını dişine takması onu yerinden eder. Yeni memuriyet yeri (S..)‟dir (Acımak, 

s.69). 

Mürşit Efendi, böylelikle dört sene yer değiştirir. Şark vilayetlerinde gezip 

görmediği yer kalmaz (Acımak, s.75). Nihayet tahrirat müdürlüğü göreviyle 

Diyarbakır‟a gelir (Acımak, s.75). 

Roman; ilkelerine bağlı, dürüst, çalışkan bir memur olan Mürşit Efendi‟nin 

olayların sevkiyle yoldan çıkışını, kurulu düzenin bir parçası olmaya doğru 

sürüklenişini konu edinir. Düzene karşı çıkmak da düzene uymak da Mürşit 

Efendi‟yi kurtarmaz. Her seferinde daha da düşer, dahası sürekli yer değiştirir. Bu 

sebeple, onun Anadolu‟daki yolculuklarından çok onu şehir şehir gezmeye iten 

nedenler üzerinde durulur. Bu nedenler, hep aynı kapıya çıkar: Bürokrasi, devlet 

dairelerindeki yozlaşmışlık… 

Meslekleri gereği Anadolu‟da seyahat edenler arasında askerler de vardır. 

Zeyno‟nun Oğlu‟nda, bir süredir izinli olan Hasan, önce Diyarbakır‟a 

gidecek, ardından taburuyla Mardin‟e geçecektir. Hasan, kumandan Muhsin Bey‟in 



 137 

yaveridir aynı zamanda ve giderken yanında kumandanın eşi Zeyno, kaymakam 

Mazlum Bey‟in karısı Mesture Hanım‟la kızı Mazlume de olacaktır. Bu kalabalık, 

Haydarpaşa‟dan trene binerek Diyarbakır‟a hareket eder (ZO, s.35). 

Şark isyanının büyümekte olduğu sıralarda Hasan, Mardin‟e hareket eder. 

Eşinin Diyarbakır‟da kalmasını sakıncalı bulan Muhsin Bey, Zeyno‟yu da onun 

yanına katar (ZO, s.247). Yaylı bir arabayla yaptıkları yolculuk, yolda isyancıların 

kurdukları pusuyu fark etmeleriyle çatışmaya dönüşür (ZO, s.254-261). Hasan, 

yaralanarak Diyarbakır Hastanesi‟ne nakledilir (ZO, s.261). 

Burada İstanbul‟dan Diyarbakır‟a yapılan ilk yolculuk, ayrıntılarıyla 

anlatılmaz. Dikkati çeken nokta, bir askerin karargâhına geri dönüşü; yanı sıra 

Zeyno, Mesture Hanım ve Mazlume‟nin bireysel nedenlerle bu seyahate çıkışlarıdır. 

Diyarbakır‟dan Mardin‟e yapılan ikinci yolculuk, daha ayrıntılıdır; çünkü 

romanın esas üzerinde durduğu şark isyanı meselesi hararetlenmiştir. Hem şehir -

hatta bölge- hem askerî karargâh hareketlidir o günlerde. Mardin‟e taburuna gidecek 

olan Hasan, Zeyno‟yu da şehirden uzaklaştıracaktır. Nitekim (K..) Köyü‟nü geçtikten 

sonra Muhsin Bey‟in öngörüsü çıkar, isyancılar yaylıya saldırmaya hazırlanır. Çıkan 

çatışmada isyancılar kayıp verirken Hasan da yaralanır. Bu noktada yolculuk, şark 

isyanını da sıcağı sıcağına yansıtma işlevi taşır. 

Gözlerin Sırrı‟nda ise Süha, Anadolu‟nun en uzak köşelerinde dört beş sene 

kalmış bir askerdir. Yeni görevi gereği Bursa‟ya gidecektir (GS, s.19). Süha ise 

karşılıksız sevdiği Füsun‟u artık göremeyeceği için üzgündür.  

Çöl Güneşi‟nde de bir süreliğine İstanbul‟da bulunan genç zabit Haluk, 

akrabası Çöl Güneşi namıyla ünlü Feriha‟yla yakınlaşınca evlenip birlikte 

Anadolu‟ya dönmeyi planlar. Ne var ki Haluk, Feriha‟nın kızını yanlarında 

istemeyince Feriha, bu evlilikten vazgeçer. Feriha‟nın dört gözle beklediği Anadolu 

seyahatini Haluk, tek başına yaparak Anadolu‟ya döner (ÇG, s.143). 

Bu Kalp Duracak‟ta “istiklâl savaşının sayılı adamlarından biri olan” (BKD, 

s.9) Vural, evliliğinin ilk yılında şarka, küçük bir kasabaya, tayin edilir (BKD, s.9). 

Ayrıca “Milli Mücadelede Anadolu‟da Yolculuk” bahsinde geçen Ateşten 

Gömlek (İhsan, Cemal), Nişanlılar (mülazım Fikret), Allahaısmarladık (İzzet), Halâs 

(Nihat), Dikmen Yıldızı (tayyareci Murat), Toprak Mahkûmları (Mehmet) adlı 

romanlarda yer alan askerler de meslekleri gereği Anadolu‟ya seyahat etmektedirler. 
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Meslekleri dolayısıyla Anadolu‟ya seyahat eden diğer gruplar; mürebbiye 

(bakıcı) ve tiyatrocudur. 

Aka Gündüz‟ün Üvey Ana adlı romanında iftiraya uğrayan Lale, ailesinin de 

kendisinden yüz çevirmesi üzerine geçim sıkıntısıyla Sivas‟a mürebbiye olarak 

gitmeye razı olur. O sıralarda İstanbul‟dadır. Sivas‟a Haydarpaşa‟dan hareket 

edecektir. Yolculuk sırasında uzun süredir hiç olmadığı kadar huzurlu ve mutludur 

(ÜA, s.194). Ancak trenin Ankara‟dan geçecek olması Lale‟yi tedirgin eder (ÜA, 

s.194). Polatlı‟ya vardıklarında tedirginliği iyice artar: 

 “(…) 

Başına bir ağrı yapıştı, Ankaraya kadar şakaklarını avuçlarının içinde sıktı. 

Fakat Gazi durağını geçince dayanamadı kapalı perdenin aralığından sol tarafa 

baktı. Ayvalı, Etlik bağları.. Renkli evler. Sonra? Sonra Keçiören… Biraz ötede de? 

Dili varıp da Selvili köşk diye mırıldanamadı. (…)” (ÜA, s.194) 

Bu sancılarla Sivas‟a ulaşan Lale‟yi ev sahibesi hanımla ihtiyarca bir efendi 

istasyondan alıp eve götürürler (ÜA, s.195). 

İsmet Paşa Kız Enstitüsü mezunu Lale, mürebbiye olmamakla birlikte Emin 

Bey‟in kızı Bibi‟de bu mesleği deneyimler. Kısa bir süre sonra Emin Bey‟le 

evlenince Bibi‟nin üvey annesi olur. Ancak çevrenin de kışkırtmasıyla iftiraya 

uğrayınca ailesi de onunla irtibatını keser. Önce İstanbul‟da terzilik yaparak 

yaşamaya çalışsa da başaramaz. Aldığı bir teklif üzerine Sivas‟a mürebbiye olarak 

gitmeyi kabul eder. 

Ankara‟da huzurlu bir yaşam süren Lale‟yi Sivas‟a götürecek olan neden, 

doğrudan mesleği gereği değil, yaşadığı haksızlık ve bunun sonucu maruz kaldığı 

geçim sıkıntısıdır.  Bu neden, yolculuğun da önüne geçmektedir. Yolculuğu sırasında 

geçici bir ferahlık duysa da  çok üzgün ve tedirgindir. Polatlı‟dan başlayıp Ankara‟yı 

geçinceye kadar süren bu ruh hali, onun mekân algısını da etkiler. 

Ankara‟dan geçerken karmaşık duygular içinde bakar her yana: 

“(…) İncesu köprüsünü geçerken İsmetpaşa kız enstitüsüne baktı. Fakat bu 

sefer ağlamadı. Elini dudaklarına götürdü ve enstitüye bir minnet öpüşü gönderdi. 

Bir ürperiş.. Cebeciden geçiyor.. Mezarlık sağda. Kardeşi Gül o mezarlığın 

içinde yatıyor. Neresinde? Görünmüyor. Küçük tünelin karanlığı her şeyi örttü. 

Mamak, Kayaş falan sinema şeridi halinde fır fır kayıyor. Kompartimanda 
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yapayalnız. Hiç bir şey düşünmemek için gazeteleri karıştırıyor. Kitapların 

yapraklarını okumadan çeviriyor. Sıvas mamur olmuş diyorlar. Nesine lâzım. Bir 

bucak köyü olsa bile hava hoş. Yeter ki tanınmazlık içinde yaşasın. İsterse rahat bir 

yaşayış olmasın.” (ÜA, s.195) 

Sivas‟ta ise her şeyi ardında bırakıp yeni bir hayata başlamıştır. 

“(…) Hiç bir dikene, kayaya çarpmadan, su gibi akıp giden yepyeni bir 

hayat. 

Sivas ötedeydi. Burası ne bir şehir, ne bir kasabaydı. Birkaç çağlıyandan, bir 

kaç fabrikadan, sonsuz yemiş ormanından ibaret küçük bir sanayi köyü. Burada 

herkes çalışıyor ve bir kronometre gibi muntazam yaşıyordu. ” (ÜA, s.196) 

Çıplaklar‟da Notre Dame de Sion‟u bitiren, uzun müddet meslek seçimi 

yapamayan Ülker, en sonunda bir tiyatro topluluğuna katılır. Hem rol alıp hem şarkı 

söyleyen Ülker, mensubu olduğu grupla birlikte Ankara turnesine çıkar. O da 

Haydarpaşa‟dan trenle hareket eder (Çıplaklar, s.325). 

Ülker‟in yolculuğu, mesleği icabı yaptığı bir yolculuktan ziyade o an içinde 

bulunduğu realiteden ve aşk acısından kaçıştır. Doktor Çetiner‟den ayrılan Ülker; 

tiyatro topluluğuna katılmış, gönüllü sağlık hizmetlerine kendini adamıştır. Ancak 

genç kızın bedeni bu ağır tempoyu kaldıramaz ve yatağa düşer. Henüz tam 

iyileşmemişken turneye katılmak ister. Niyeti onu boğan çevreden, olaylardan 

uzaklaşmaktır. Nitekim Ankara ona iyi gelir. 

Üvey Ana‟da Lale‟nin mürebbiye olarak Sivas‟a gidişi de içinde bulunduğu 

realiteden kaçıştır bir anlamda. Lale‟de ve Ülker‟de diğer meslek gruplarındaki 

meslekî kararlılık ve idealizm yoktur. Biri geçim derdiyle mürebbiye olmak 

durumunda kalmış; diğeri gönlünün acılarını dindirebilmek için tiyatro topluluğuna 

katılmıştır. Böylece birinin (Lale) yolu Sivas‟a, ötekininki (Ülker) Ankara‟ya düşer. 

Her ikisinde de yolculuğun kendisinden çok yolculuğu gerekli kılan sebepler ön 

plana çıkmaktadır. 

Bunların yanı sıra Afrodit Buhurdanında Bir Kadın adlı romanda Yıldız, 

kocasına “eski bir tanıdığın yardımile Ankaranın „XX‟ müessesesinde bulunan 

memuriyetten bahsederek” (ABBK, s.122) Ankara yolculuğuna çıkar. Esasında 

“Ankara‟nın kibar mahfillerine kadın sevkeden bir gizli teşkilatın elemanı olan 

Müzehher”in (ABBK, s.111) birlikte çalışma teklifini kabul etmiştir. 
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Haydarpaşa‟dan trene binerek Ankara‟ya giden (ABBK, s.118-124) Yıldız, burada 

iki yıl boyunca fuhuş yaparak geçimini sağlar. Aynı duruma, Hicran‟da miras işleri 

takip etme kılıfı altında da rastlanır. 

 14. 2. 2. Tetkik Amacıyla Yapılan Yolculuk: 

Tetkik amacıyla Anadolu‟da yapılan yolculuklar, meslek gereği ya da 

meslekî bir amaçtan bağımsız olarak gerçekleştirilir. Yolculuk, kimi zaman meslek 

sahibi kişinin (doktor, gazeteci) üzerine bir vazife almasıyla kimi zaman da kendi 

isteğiyle böyle bir seyahate çıkmasıyla söz konusu olur. Çoğunlukla tayin gereği yer 

değiştirmelerle çıkılan meslekî yolculuklardan ayrılan yönü, özel bir amacının 

olmasıdır. 

Meslekî amaçla yapılan yolculuklarda; öğretmen, doktor, asker ve çeşitli 

kademelere mensup devlet memurlarından oluşan meslek grupları ile mürebbiye, 

tiyatro sanatçısı gibi bireyler, meslekleri dolayısıyla belirli periyotlarla yer 

değiştirmektedir. Bu yer değiştirmeler vesilesiyle hem Anadolu içlerinde seyahat 

etmekte hem de Anadolu‟ya dair gerçekçi izlenimler edinmektedirler.  

Söz konusu gruplar içinde idealist olanlar, Anadolu‟ya ve Anadolu insanına 

bir hassasiyet taşımakta ve idealleri çerçevesinde görevini ifa etmektedir 

(öğretmenler, doktorlar, bazı devlet memurları). Herhangi bir ideal taşımayanlar ise 

yalnızca üzerlerine düşen resmî görevleri yerine getirmektedir (çoğu devlet memuru, 

askerler). Bir kısmı ise hayatını idame ettirecek bir mesleği seçerek onun peşinden 

yola çıkar. Bunlarda amaç, biraz da bireysel realitelerinden kaçmaktır (mürebbiye, 

tiyatro sanatçısı). Amaçlar farklı olsa da Anadolu‟da yolculuk yapılmakta, edinilen 

deneyim ve izlenimler ortaya konulmaktadır. 

Tetkik amacıyla çıkılan yolculuklarda ise daha önce de belirtildiği üzere özel 

bir amaç söz konusudur. Bu amaç, kişinin mesleği icabı olduğu gibi mesleğinin 

dışında kişisel seçimi de olabilir. Bu yolculukların büyük bir kısmında bireysel ve 

sosyal amaçlar iç içe geçmiştir. Kişi, bireysel amaçla da seyahat etse sosyal 

sonuçlara ulaşır. Bazen bunu kamuoyuyla da paylaşır. 

Tetkik amaçlı yolculukların büyük çoğunluğu sağlıkçılar tarafından yapılır. 

Gurbet Yolcusu‟nda Sıhhiye Müfettişi Doktor Kadri Bey başkanlığındaki bir sıhhiye 

heyeti, Kastamonu ve Bolu mıntıkasında sıtma ve frengi tetkikatına çıkmış, bölgede 

köy köy dolaşmaktadır (GY, s.5). 
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Aladağı eteklerinden Bolu‟ya doğru inen kafile, konaklamak için su kenarı 

bir yer ararken arabacı Yeşilpınar‟ı önerir (GY, s.5). Ancak Yeşilpınar, yolu 

olmadığı için kimselerin uğramadığı bir köydür: 

“(…) Yeşilpınar köyü bu taraflarda meşhurdur. Gel gelelim yolu yok. Sapa. 

Kimse uğramaz.” (GY, s.5) 

Böylece roman, meslekî amaçla yapılan yolculukları anlatan romanlarla “yol” 

ortak paydasında birleşir. Sıhhiye heyetinin karşısına sağlık sorunlarından önce yol 

sorunu çıkar. 

Yolun sağındaki tarladan geçip küçük bir dağ yamacını aşınca çam ormanı 

görünür (GY, s.6). Köy de ormanın içindedir. Heyetten Doktor Kemal Bey, köyün 

güzelliğinden öyle etkilenir ki burada hastalık olabileceğine ihtimal vermez. Dahası 

çam ormanının içinde şık evler bulma hayaline kapılır; ama biraz sonra hakikat 

karşılarına dikilir: 

“(…)  

Arabalar gittikçe seyrekleşen ağaçlıkları geçince on, on beş evlik bir köy 

meydanı çıktı. 

Doktor Kemal bey hayretini gizliyemedi: 

-Tuhaf, insan böyle nefis bir çam ormanı içinde şık, temiz villâlar göreceğim 

sanıyor. Bu köy de toprak yığınından ibaret. 

Köy evleri biribirine karışmış bir halde yamaca doğru yükseliyordu. Aşağıda 

iki taraflı yüksek çamların arasından yeşil bir dere akıyordu.” (GY, s.6-7) 

Bir süre dinlendikten sonra heyet, muhtardan köydeki hastalıklara dair bilgi 

almaya başlar. Köyde, köylülerin kara çiçek dediği frengi yaygındır. Hastalık, tüm o 

havalide salgın halini almıştır. Gereken önlemler alınmış, hastalıkla mücadele 

başlamıştır. Ancak yeterli gelmemektedir. Sorun, hastalığı taşıyanların akraba 

evliliğiyle neredeyse köyün tamamına mikrobu bulaştırmalarındadır (GY, s.10). 

Taşıyıcılar ise mikrobu iş bulmak için gittikleri büyük şehirlerde kapmaktadırlar. 

Ardından doktorlar, köylüyü muayeneye başlarlar (GY, s.12-13). 

Heyet, bir buçuk ay süren tetkik seyahatinden sonra raporlarını hazırlar. Buna 

göre: 
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“(…) 

Kastamonu ve Bolu mıntakasında ısıtmadan başka daha ağır geçici 

hastalıkların salgın bir halde bulunduğunu ve köylere kadar bakım müesseseleri 

yapmak icap ettiğini, bu öz Türk yuvalarının bakımsızlıktan pek acı bir akibete doğru 

gittiklerini yazdı.” (GY, s.21) 

Doktor Kemal Bey, seyahatin sonuçlarına çok üzülür: 

“(…) 

- Bu seyahat beni dertli etti, çok üzüldüm, dedi. Türk köylüsünün bu kadar 

bakımsız olduğunu hiç zannetmiyordum. Kâfir hastalık ücra köylere kadar nasıl 

sokulmuş.” (GY, s.21) 

Heyetteki doktorlardan Hamdi Bey, duruma sosyo-ekonomik bir açıklama 

getirir: 

“(…) 

- Genç köylüler iş bulmak için şehirlere geliyor, en pis, en iğrenç mahlûklarla 

düşüp kalkıyor. Sonra evlenmek için köylerine dönüyorlar. Daha sonrası malûm? 

Zaten hem hısım akraba biribirlerile evlendikleri için hastalık evden eve, köyden 

köye yayılıyor. Bakılmadığı için de gittikçe artıyor. Bence hastalığın kökü köylerde 

değil, asıl şehirlerdedir.” (GY, s.21) 

Sıhhiye heyetinin söz konusu tetkik seyahati, birkaç açıdan önem taşır. Sağlık 

sorunlarını tetkik için yola çıkan heyet, Anadolu‟nun birçok gerçeği ile yüz yüze 

gelir. Bunların ilki, yol sorunudur. Yol olmadığı için köyler arasındaki mesafe 

uzundur. Sapada kalan köylere ulaşım zor olduğu gibi buralar uğrak yeri de 

olamamaktadır. 

Doğal güzelliklerden yana zengin olsa da köyler, toprak yığını 

görünümündedir. İnsanlar da sağlıksızdır. 

“(…) 

Etrafı çeviren bu köylü kalabalığının içinde sıhhatli, gürbüz bir çehre göze 

çarpmıyordu. 

Hepsi saz benizli, çukur gözlü, bitik insanlardı. 

Havanın bu kadar temiz, suyun bu kadar bol olduğu sanatoryum gibi bir 

yerde bu adamlar nasıl olup ta böyle eriyip gidiyorlardı.” (GY, s.12) 
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Yaygın olarak sıtmaya rastlanmakla birlikte frengi de çok sık görülmektedir. 

Bunun sebebi, Doktor Hamdi Bey‟in izah ettiği gibi, şehirde çalışan delikanlıların 

köylerine dönüşte evlilik yoluyla mikrobu yaymalarıdır. Akraba evliliği ve gençlerin 

iş bulmak için şehre gitmesi de satır aralarında değinilen sorunlardır. 

Böylece sıhhiye heyeti, tetkik için çıktığı seyahatte Kastamonu-Bolu bölgesi 

özelinde Anadolu‟nun bazı sorunlarını da gözlemlemiş olur. 

Zeyno‟nun Oğlu‟nda da idealist ve vatanperver bir genç olan Doktor Saffet, 

Diyarbakır‟a sıtma tetkikatı için gidecektir. 

“(…) - Dört ay müddetle o havalide sıtma tetkikatı yapacağım.” (ZO, s.34) 

Nitekim, Hasan‟ın refakat ettiği Diyarbakır yolcularından on beş gün sonra 

Saffet de bölgeye ulaşır. İki gün içinde de çalışmaya başlar. 

“(…) Saffet iki gün sonra hastaneye yerleşti. Bütün gününü sıtma tetkikatına 

hasretmişti.” (ZO, s.201) 

Bu tetkik seyahati, Doktor Saffet‟in idealizminin bir göstergesidir. 

Avrupa‟dan henüz dönmüş, parlak bir hekim olan Saffet, o sıralar Şark İsyanı 

nedeniyle tekin olmayan bölgeye (Diyarbakır) gitmekten kaçınmaz. 

Çıplaklar‟ın, Saffet gibi idealist hekimi Doktor Çetiner, Anadolu‟nun birçok 

yerinde doktor olarak görev yapmasının dışında meslekî amaçlarının dışında da 

Anadolu‟da seyahate çıkar. Doğrudan sağlık sorunlarıyla ilgili olmasa da “Anadolu” 

meselesine düşünsel anlamda da eğilen Doktor Çetiner için bu seyahatler, birer tetkik 

vesilesi olmaktadır. 

“(…) 

Doktor Çetiner, Anadoluyu türlü muhitleri, ayrı iklim şartları ve tabiat 

tiplerile ve insanlarile tanımaktan hoşlandığı için fırsat buldukça seyahat eder, yakın 

uzak kasabaları dolaşır, ikide bir Ankaraya gider, konjesini Anadolu yollarında 

geçirir.” (Çıplaklar, s.96) 

Anadolu‟ya salt sağlık açısından değil bütüncül bir açıdan yaklaşan Çetiner, 

çıktığı bu seyahatlerle bakış açısını genişletmekte, Anadolu‟yu tüm yönleriyle 

değerlendirmektedir. 

Çöl Güneşi‟nde ise zamanının meşhur doktorlarından Ayşe Rıza, Anadolu‟da 

çıktığı tetkik seyahatlerini hikâye şeklinde neşrederek izlenimlerini kamuoyuyla 
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paylaşır. Kitabı yayımlayan Zehra, arkadaşı Müeyyet‟e yazdığı mektupta hem 

kitaptan bahseder hem de okuması için tavsiye eder. 

“ (…) Bu genç doktor kadın Anadolu‟da bir tetkik seyahati yaptı, zavallı 

köylü kadınlarımızın, köylü çocuklarımızın feci, bakımsız hayatı onun kalbinde derin 

izler bırakmış, bu eser, o izlerin mahsulüdür. Okumanı tavsiye ederim.” (ÇG, s.130) 

Kadınların çalışıp kendi geçimlerini sağlaması gerektiğini savunan romanda, 

tetkik seyahatini yapan doktorun da kadın olması ayrıca dikkat çekicidir. Ayşe Rıza, 

seyahatin kendisinde bıraktığı etkileri edebiyat aracılığıyla dile getirir. 

Sağlık hizmetleri açısından yapılan tetkik seyahatlerini anlatan dört romandan 

yalnızca Gurbet Yolcusu, seyahate ve belirli bir bölgeye dair ayrıntılardan söz eder. 

Diğerleri, ilgili doktorların tetkik seyahatine çıktığını belirtmekle yetinir. Bunlar 

arasından Çöl Güneşi‟nde ise sözü edilen doktor hanım, gözlemlerini 

hikâyeleştirerek topluma sunar. 

Tetkik seyahatlerinin bir kısmı siyasî amaçlarla gerçekleştirilir. Siyasîden 

kasıt, Kemalist rejimdir. Tetkik seyahatine çıkanlar, Osmanlı‟dan sonra 

Cumhuriyet‟le birlikte ülkenin, dolayısıyla köylerin, Mustafa Kemal‟in inkılâpları 

rehberliğinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğini ortaya koymaya çalışırlar. Bu açıdan, 

sistemli ve programlı gezilerdir bunlar. 

Etem İzzet‟in Cumhuriyet‟in ilanının onuncu yılı vesilesiyle kaleme aldığı On 

Yılın Romanı, bu tarz tetkik seyahatlerinin tipik bir örneğidir. Roman, yazılış 

gayesine uygun bir şekilde Kemalist rejimin sözcülüğünü üstlenir. 

Bingöl‟e bağlı İkipınar Köyü‟nde doğup büyümüş, Atatürk‟ün bizzat 

okuttuğu Erhan, Hariciye Vekaleti‟nde çalışmaktadır. Bir gün Türkiye‟ye dair bir 

kitap yazmayı planlayan Amerikalı bir profesörün Türkiye‟ye geleceğini haber veren 

bir telgraf alır. Profesörü ağırlama ve gezdirme görevi kendisine verilir. 

“(…) 

Erhan da telgrafı okumaya başladı. Vaşington Büyük Elçisi Muhtar 

Beydendi. Amerikanın en büyük Şarkiyat alimlerinden Pr. Dr. “Vilyam 

Hamilton”nun Yeni Türkiye, Kemalist prensipleri üzerinde geniş bir tetkik yapmak ve 

“Mustafa Kemal Türkiyesi” adlı bir eser yazmak için yola çıktığını, bu görme ve 

bilme gidişine Amerika irfan aleminin çok ehemmiyet verdiğini bildiriyor, telgrafını 

şöyle bitiriyordu: 
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„-Mister Vilyam Hamiltonun yanına tetkiklerini kolaylaştıracak, kendisine 

Yeni Türkiyeyi, onun ülküsünü; yurddaki büyük değişiklikleri iyiden iyice 

anlatabilecek İngilizceyi de iyi konuşan kemalist bir arkadaşın verilmesi çok yerinde 

olur. Yazılacak eser için kitapçı şimdiden iki buçuk milyon müşteri kaydetmiştir. 

(…)” (OYR, s.83) 

İstanbul‟da profesörü karşılayan Erhan, ona müzeleri, üniversiteyi, Millet 

Mektepleri‟ni, Halkevleri‟ni, İş Bankası‟nı, camiyi gezdirerek tüm bunların Mustafa 

Kemal‟in eliyle gerçekleştirildiğini anlatır. Profesörün elinde bir kitap vardır. 

Buradan bakarak tekkeleri, şeriat mahkemesini, haremi görmek ister. Erhan da tüm 

bunların Osmanlı‟da kaldığını izah eder. 

İstanbul‟dan sonra Ankara‟yı ve birkaç Anadolu şehrini de tetkik programına 

eklerler. Amerikalı profesör, gördükleri karşısında çok şaşırır. Mustafa Kemal‟in 

inkılâplarını hayranlıkla tetkik eder. 

Bu sırada, Erhan‟la aynı köyden çıkan ve yine Atatürk tarafından okutulan 

Torun da maarif müfettişi olarak tetkik seyahatindedir. Erhan, profesörü ağırlarken 

Torun da kendi izlenimlerini mektupla Erhan‟a bildirmektedir (OYR, s.130-135). 

Torun, Erzurum‟a kadar gelmişken (OYR, s.130) dayanamayıp çocukluğunun 

geçtiği İkipınar‟a da uğrar. 

Osmanlı‟nın vergi ve savaş zamanlarında uğradığı, köylüyü “dangalak” 

diyerek küçümsediği (OYR, s.31; 33) İkipınar, Cumhuriyet‟le birlikte yeni bir 

çehreye kavuşmuş, bayındır bir köy olmuştur. 

“(…) 

Erhan bu köy şimdi bir masaldır. 

İkipınarda neler yok, neler var dur sana sayayım: 

Şeyh yok.. 

Mültezim yok.. 

Ağa yok.. 

Zaptiye yok.. 

Borçtan hapis yok.. 

Hastalık yok.. 

Yoksulluk yok.. 

Marabalık yok.. 
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Bambaşka bir köy. 

İkipınarın mektebi var… 

Askerlik bir sene.. 

Yol var.. 

Yapı var.. 

Para var.. 

Herkes kendi malının sahibi.. 

Tarlalar sürülüyor.. 

Bataklıklar kurutuluyor.. 

Doktor geliyor.. 

Askerden dönüp gelenlerin hepsi okur yazar. 

Devlet saygısı var.. 

Cumhuriyet sevgisi var.. (…)” (OYR, s.131-132) 

Diğer inkılâpların yanında köy ve köylü inkılâbı da başarılmıştır İkipınar‟da: 

“(…) 

Köyde hiç bir şeye benzemeyen tılısımlı, mucizeli ve dev adımlarile yürüyen 

bir inkılâp var. Hele buğday fiatı düşer düşmez İsmet Paşanın Ziraat Bankasına 

köylüden buğday aldırtması köylüyü öyle diriltti, öyle kurtardı ki…yalnız aşarın, 

borçtan hapsin kalkması köylü için başlı başına bir inkılâptır. 

ve.. köylü şimdi en az vergi verdiğini, bütün iktisadî, ziraî, malî tedbirlerin 

kendi kolaylığına, kendi iyiliğine olduğunu herkesten iyi biliyor. Ve… her sabah köy 

sancağı çekilirken o içini dolduran sevgi ile haykırıyor: 

-Yaşasın Cumhuriyet! 

Yaşasın Gazi! 

Yaşasın İnkılâp…” (OYR, s.133) 

Torun‟un satırlarında Osmanlı-Cumhuriyet tezadı üzerinden Cumhuriyet‟e, 

Mustafa Kemal‟e, yeni rejime ve inkılâplara yönelmiş övgü vardır. Öyle ki perişan 

bir haldeki köy ve köylü, on yılda refaha erdirilmiş; eğitimden sağlığa tüm sorunları 

çözülmüştür. 

Öte yandan Erhan da profesörle birlikte Samsun yolundadır. Mehtaplı bir 

gecede profesör Karadeniz‟e bayılır (OYR, s.141). Erhan, ona Karadeniz‟in hırçın 
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tabiatından söz eder (OYR, s.142). Samsun‟a vardıklarında profesör burayı çok 

beğenir:  

“(…) 

Profesör Samsunu çok beğendi: 

-Yolları, şoseleri, İstanbuldan daha güzel..dedi. 

Sordu: 

-Samsun ne şehridir? 

Erhan cevap verdi: 

-Ticaret şehri!.. 

İhraç limanı.. 

Karadenizin incisi bir şehir. 

Akşama kadar gezdiler. 

Gazi evini gezdiler. 

Parkı gezdiler. 

Kütüphaneyi gezdiler.. 

Halkevine gittiler..” (OYR, s.143) 

Ardından trenle Sivas‟a giderler. Şehre girerken Erhan, profesöre Sivas‟ın 

Cumhuriyet tarihindeki önemini anlatır: 

“ (…) 

Ve.. Profesöre Mustafa Kemalin Anadoluya geçişini, plânlı ihtilâle nasıl 

başladığını, Erzurumu, Sıvası „Heyeti temsiliyeyi‟, Ankaraya gidişi, Büyük Millet 

Meclisinin açılışını Gazinin büyük nutkunu sanki ezberden okur gibi uzun uzun 

anlattı.” (OYR, s.144) 

Ankara yolculuğu sırasında Erhan sözü demiryollarına getirir: 

“(…) – Profesörüm, Osmanlı İmparatorluğu zamanında eğer Samsuna çıkmış 

olsaydınız ya katır sırtında yahut ta yaylı araba içinde Ankaraya gelecektiniz ve 

hasta olmadan gelebilmeniz için on beş gününüz yolda geçerdi..” (OYR, s.146) 

Ardından Cumhuriyet‟in demiryollarına verdiği önemi anlatmaya başlar: 

“ (…) Sizi Samsundan Ankaraya götüren bu şimendifer de inkılâbın ve onun 

İsmet Paşasının eseridir. Osmanlı İmparatorluğunun hazinelerle borç ve bin türlü 

imtiyazlarla yaptırdığı üç buçuk arşın tren yolundan başka nesi vardı?.. Bugün 

memleketin hemen her tarafında şimendifer var. Şoseler mükemmel. Daha beş sene 
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sonra şimendiferlerimiz memleketin dört bucağını sarmış, her karış toprağımız demir 

ağlarla örülmüş olacaktır ve.. bütün bunları beş para borcetmeden yaptık.” (OYR, 

s.146) 

Profesör, Ankara‟da beş gün kalır. Mebuslarla konuşur, meclisi, Gazi 

Çiftliği‟ni, kaleyi gezer (OYR, s.148). 

Profesörü Ankara‟da bırakan Erhan, İkipınar‟a, Torun‟un yanına, geçer. 

Onun bahsettiği değişimi kendi gözleriyle görür: 

“(…) 

Köye baktı, Torunun dediği doğru: 

Yol var. 

Mektep var.. 

Para var.. 

Uyanıklık var.. 

Sağlık var.. 

Düzen var.. 

Çalışma var.. 

Her yanda değişiklik var.. 

Her şeyde değişiklik var..” (OYR, s.152) 

Köyde çok sıcak karşılanan Erhan, Torun‟la evlenmek istediğini dile getirir. 

Evlenmelerine on beş gün vardır. Her ikisi de ayrı ayrı köylere gidip köylülerle 

konuşurlar. Torun, kadınları bilgilendirir (OYR, s.164). Erhan, fırka programını ve 

Kemalist rejimi anlatır (OYR, s.164-166). 

Bir yanda Amerikalı profesörün Türkiye tetkikleri diğer yanda Torun ve 

Erhan‟ın kendi köylerini tetkikini anlatan On Yılın Romanı, tamamıyla yeni rejimin 

coşkusu içinde yazılmış bir romandır. Roman sanatı aracılığıyla Osmanlı-

Cumhuriyet karşılaştırması üzerinden Cumhuriyet‟in on yıllık muhasebesini yapar. 

Ne var ki bu muhasebe, nesnellikten uzaktır. Bu yüzden anlatılanlar, hem siyasî bir 

propaganda etkisi uyandırmakta hem de ütopik bir izlenim yaratmaktadır. 

Söz konusu tetkik seyahatlerinde amaç, siyasî bir dolayımda kitleleri yeni 

idareye karşı sempati duymaya, onu desteklemeye yöneltmektir. 
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Yakup Kadri‟nin Ankara romanında ise aksine Kemalist rejimin bir eleştirisi 

yapılır. Ankara‟nın üç siyasî dönemini konu edinen romanda, rejimin neden 

hedeflenen başarıya ulaşamadığı üzerinde durulur. 

İlk Ankara, Millî Mücadele günlerinin Ankara‟sıdır. Aydınlar, İstanbul‟dan 

Ankara‟ya geçmekte; Mustafa Kemal‟in Çankaya‟daki mütevazi bağ evi, bir çekim 

merkezi olarak görülmektedir. Yerliler, güçlerinin yettiğince cepheye destek 

olmaktadır. 

Millî Mücadelenin kazanılıp Cumhuriyet‟in ilan edilişinden hemen sonraki 

Ankara‟yı anlatan ikinci kısımda Ankara‟nın değişen yüzü ortaya konur. Şehir gibi 

insanlar da çok değişmiştir. Herkes zorlu bir mücadeleyi ardında bıraktığını unutmuş 

gibidir. İnkılâplar yanlış anlaşılmış, dahası halka mal edilememiştir. Ankara, sadece 

eğlenmektedir. 

Bu yeni durumun bir eleştirisini yapan yazar, üçüncü kısımda görmek istediği 

Ankara‟yı çizer. Bu anlamda, söz konusu kısım ütopik bir nitelik arz eder. İnkılâplar 

hedefine ulaşmış, düzene girmiş, halkla kaynaşmış bir idare hakimdir şehre. Böyle 

bir Ankara‟da manen ve fikren huzurlu bir hayat süren Selma-Neşet Sabit çifti, 

tatillerde Anadolu‟ya tetkik seyahatine çıkmaktadır. 

“ (…) her tatil devresi, Selma Hanım, Neşet Sabit‟le birlikte Anadolu‟nun bir 

bölgesini seçiyorlar ve orayı karış karış tetkike koyuluyorlardı. Eskiden, bir mihnet 

ve meşakkat kaynağı olan bu ülke içi seyahatleri, şimdi, yolların güzelliği, nakil 

vasıtalarının rahatlığı ve varılan yerlerdeki şenlik ve bayındırlık yüzünden o kadar 

hoş ve gönül alıcı bir şey olmuştu ki, insan, bunlardan „Keşke, biraz daha sürseydi‟ 

arzusiyle dönüyordu.” (Ankara, s.223) 

Buna göre fennin de yardımıyla tarım, hayvancılık faaliyetleri bölgelere göre 

düzenlenmiştir. Yıllar önce Selma Hanım‟ın İnebolu üzerinden Ankara‟ya seyahat 

ettiği günlerin sarp, vahşi Anadolu‟su geride kalmış, Anadolu‟nun insan eli 

değmeyen bir noktası kalmamıştır artık.  

“ (…) Uzaklar yakınlaşmış; çoraklar yeşillenmiş; ocaklar tütmeye başlamıştı. 

Eskiden, bir yolcu, bir köye yaklaşırken her biri bir kovuğa sinip saklanan köylüler, 

şimdi, civarlarından geçenleri yolun yarısından güleryüzle karşılamaya çıkıyor: 

„Bize buyurmaz mısın?‟ diye sesleniyordu ve bunlar, artık hiç tezek yakmıyordu. 

Kömür ve odun işini en modern tekniğe göre eline almış olan Devlet, artık, bu 
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tarihöncesi, bu taşdevri yakıt âdetini, köylünün başından âşarı, fesi, sarığı nasıl 

kaldırdıysa öyle kaldırmıştı.” (Ankara, s.225)  

Batı Anadolu, yüksek ziraat teknikleriyle Fransa‟nın Provansa‟sına çevrilmiş; 

iç pazar düzene konmuş ve Batı Anadolu‟nun mahsulleri kurtlanmaktan kurtulup 

alıcıya ulaşmıştır (Ankara, s.225). 

Tüm bunlar, başından beri Millî Mücadeleyi destekleyen, zaferin ardından 

şahit olduğu yozlaşmış insan görüntülerine üzülen, idealist Selma Hanım‟ı manevî 

olarak besler, kendisini iyi hissettirir: 

“ (…) 

Yurt içindeki bu seyahatlerinden Ankara‟ya her dönüşünde, Selma Hanım, 

kendisini, yalnız vücutça değil, ruhça da kuvvetlenmiş, dinçleşmiş hissederdi. Hiçbir 

ilaç, hiçbir kür, yaratıcı bir inkılâp heyecanı içinde yaşayan bir memleketin havası 

kadar insana sıhhat ve şifa veremez.” (Ankara, s.226) 

On Yılın Romanı‟yla kıyaslandığında eleştirel bir üslûp taşıyan Ankara‟da da 

Selma Hanım ile Neşet Sabit‟in çıktıkları tetkik seyahatleri, siyasî niteliktedir. Bu 

seyahatlerde anlatılan, siyasî açıdan Kemalizm‟i bir düzene oturtmuş, sindirmiş 

Türkiye‟dir. Yazar, romanın ikinci kısmında Ankara özelinde eleştirdiği yeni düzenin 

karşısına üçüncü kısımda ideal olanı koyar. Özlemi duyulan Anadolu (ve Türkiye) ile 

halk tarafından içselleştirilmiş inkılâpların somut bir resmidir bu. 

Neşet Sabit‟in İçtimaî Mükellefiyet teşkilatının etkin bir üyesi olarak 

Anadolu‟da (Sivas, Erzurum) verdiği konferanslar (Ankara, s.175) ile Selma 

Hanım‟ın önerisiyle yazmaya koyulduğu Türkiye‟nin sanayileşmesine dair roman 

için altı ay süreyle Anadolu‟da işçiler arasında yaşayıp onların yaşamını tetkik edişi 

de (Ankara, s.182-183) yine bu bağlamda değerlendirilebilecek seyahatlerdir. 

Refik Halit‟in Yezidin Kızı
109

 adlı romanında yer alan tetkik seyahatleri de 

siyasî bir hüviyeti haizdir. Ancak sözü edilen roman, diğer ikisinden farklıdır. Bu 

fark, yapılan seyahatin Yezidi cemaatine bir yurt aranması amacından kaynaklanır. 

Uzun yıllardır Arjantin‟de yaşayan Yezidi kızı Zeli, azınlık konumundaki 

cemaati için Ortadoğu coğrafyasında bir yurt aramaktadır. Düşüncesi şudur: 

                                                 
109

 Refik Halit Karay, Yezidin Kızı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1992. Yapılan alıntılar bu baskıya aittir. 

İlk baskısı 1937‟de Halep‟te yapılan roman, Refik Halit‟in yurda dönüşüyle birlikte 07.08.1938‟den 

itibaren Tan gazetesinde tefrika edilmiştir. 

Roman hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Şerif Aktaş, Refik Halit Karay, Akçağ Yayınları, Ankara 

2004, s.136-139. 
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“(…) 

Türkiye‟de, doğu illeri nüfusa muhtaçtır ve orada bir göç, bir değişme 

siyaseti yapılmaktadır. Seçilecek bir yerde, ilk Yezidi yerleşim birimi kurulacak; bu 

iyi netice verince, aynı cemaati bir noktada toplu bulundurmak belki mahzurlu 

görüleceği için, Anadolu‟nun herhangi bir tarafında, ikinci, üçüncü yuvalar vücuda 

getirilecek… Şimdilik ilk koloninin tesisi lâzım…” (YK, s.61) 

Zeli, bu niyetle çıktığı seyahatte Anadolu‟yu da tetkik edecektir. Ne ki bu 

seyahati gerçekleştiremediği gibi amacına da ulaşamaz. Dolayısıyla düşüncesi de bir 

ütopya olarak kalır
110

. 

Anadolu‟da tetkik seyahatine çıkan diğer bir grup gazetecilerdir. Bunlar da 

eleştirel bir gözle tetkiklerde bulunup izlenimlerini okurlarla ya da arkadaşlarıyla 

paylaşırlar. 

Burhan Cahit‟in Dünkülerin Romanı adlı romanında hem Darülfünun‟da 

okuyup hem bir gazetede çalışan Cemil Hakkı‟ya, çalıştığı gazete okulunu bitirdikten 

sonra Anadolu‟da uzun bir tetkik seyahati vadetmiştir. Cemil Hakkı, okulu bitirir ve 

arzu ettiği seyahate çıkar. İzlenimlerini Paris‟te okuyan arkadaşı Ahmet Reşit‟e 

mektupla bildirir. 

Cemil Hakkı‟nın böyle bir tetkik seyahatine çıkış amacı, II. Meşrutiyet‟in 

Anadolu‟daki tesirlerini anlamaktır. Kendi deyişiyle, “daha ilk adımda bu tesir 

kendini gösterir.” (DR, s.88) 

İlk mektubu Erzincan‟dan yazar. Önce Trabzon‟a çıkmış, ardından 

Erzincan‟a gelmiştir. Anadolu‟nun İstanbul‟dan kopuk, ihmale uğramış durumu 

kendini hemen belli eder. 

“ (…) 

Anladım ki Anadolu hepimizin, hattâ devlet adamlarımızın tahmin 

ettiklerinden çok başka bir âlem. 

                                                 
110

 Roman, ilk bakışta bir aşk romanı izlenimi uyandırsa da dikkatle incelendiğinde birçok açıdan 

ilginç noktalara temas ettiği görülür. Bunlardan biri, yazarın Yezidî kültürüne dair verdiği geniş bilgi; 

diğeri ise Yezidî cemaatine yurt aramak için planlanan tetkik seyahatinden hareketle Refik Halit‟in 

yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti‟ne dolaylı yoldan bağlılığını bildirmesidir. Bilindiği üzere; Refik 

Halit, Millî Mücadeleye muhalifliği nedeniyle “yüzellilikler” arasında sürgüne gönderilen isimlerden 

biridir. Romanı bu açılardan değerlendiren bir yazı için bkz. Alâattin Karaca, “Refik Halit Karay ve 

Yezidîlik”, kitap-lık, Ocak 2010, S.134, s.102-108. 
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Hürriyet denilen vâhime buralara hiç uğramamış. Kanunu esasî, meşrutiyet 

falan gibi bizim gazeteleri dolduran kelimelerin mânasını bu muhitlerde tamamile 

meçhul.” (DR, s.88) 

Köylü, hâlâ Abdülhamit‟in tahtta oturduğunu sanmaktadır. Eşraf ve ağaların 

nüfuzu köylünün belini bükmekte, devlet sürekli evlatlarını asker olarak 

istemektedir. Eşraf, yalnız köylüyü değil memurları da sindirmiştir. 

Türk köylüsü, Meşrutiyet‟in nimetlerinden uzak, perişan bir haldedir. Onlar 

bu haldeyken Ermeni köylüsü refah içindedir: 

“ (…) 

İstanbulda mecliste ve gazetelerde göklere çıkarılan meşrutiyetin nimetleri 

buralarda efsaneden daha uzak birer vahime halinde.. Ne mektep var, ne yol var, ne 

emniyet var, ne de refah.. Köylünün on iki ay yaz, kış yediği un çorbasıdır. Türk 

köylüleri her şeyden mahrum olduğu halde buralarda tesadüf edilen Ermeni köyleri 

hem mamur, hem çok uyanık! Senenin muhtelif aylarında bu köyleri muntazaman 

ziyaret eden komitacılar ve papaslar onların hem siyasi hem millî terbiyelerile 

meşgul oluyorlar. Ermeni köylüsü uyanıyor, okuyup yazıyor, dünyayı anlıyor, rahat, 

ferah yaşıyor ve biliyor ki kendisile meşgul olanlar vardır. ” (DR, s.89-90) 

Cemil Hakkı‟nın ısrarla vurguladığı bir gerçektir Meşrutiyet‟in Anadolu‟ya 

ulaşamaması (DR, s.92; 94). 

Erzincan, Erzurum‟u ardında bırakan Cemil Hakkı, Harput‟a gelir. 

“ (…) Buraya Anadolunun Parisi diyorlar. Maamafih şimdiye kadar gezip 

dolaştığım harabeler, vahşi dağlar, iptidaî kasabalardan sonra burası hakikat bir 

cennet. 

Sen Dersim dağlarından ötede böyle bir medeniyet kaynağı olduğuna ihtimal 

verir misin? Harput‟un çok mamur olduğunu işitirdik. Fakat etrafındaki o kadar 

gerilik ve iptidailik insanı öyle sindiriyor ki bu harabelerden sonra böyle bir 

mamureye tesadüf edeceğine hiç ihtimal vermiyor. ” (DR, s.126)  

Amerikan mektepleri, Harput‟u bayındır bir yer yapmıştır. 

“ (…) Amerikan mektepleri buraları Kaf dağının ardındaki hayalî cennet 

haline getirmiş. 

Bağlar, bahçeler, sular ve medenî, rahat, konforlu evler..âdeta  Babilonya 

tekrar yaşıyor gibi. 
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Harput bütün Anadolu şehirlerinden ayrılmış, âdeta bir başka âlem gibi.” 

(DR, s.126)  

Bölgede Ermeni nüfusu yoğundur ve sözü edilen Amerikan mektepleri 

Ermeni çocuklarını eğitmektedir (DR, s.126-127). Anadolu‟daki diğer perişan halkla 

Harput ahalisi birbirine zıt bir hayat sürmektedir (DR, s.127). 

Bu “ecnebi müstemleke” halini almış (DR, s.127) kasaba, devleti tehdit 

etmekte; fakat yöneticiler, tehlikenin farkında değildir: 

“ (…) bu merkezden şimale ve cenuba doğru iki kol halinde giden çok 

tehlikeli ve siyasî teşekkül cereyanı var. 

İşittiğime nazaran buradaki Amerikan-Ermeni teşkilâtı Antep ve Kilis, hattâ 

Urfa taraflarında da dal budak salmış. Sonra Erzurum, Van mıntakalarında yarı 

gizli, yarı aşikâr bir ecnebi nüfuzu dâvası var.” (DR, s.127)  

Harput‟ta Ermenice ve İngilizce konuşulmakta, Ermeni nüfus askere nadiren 

gitmekte, vergi tahsili de arzuya tâbi olmaktadır (DR, s.128). 

Gördüklerinden rahatsız olan Cemil Hakkı‟nın, bir de Türk köylerini gezip 

gördükten sonra yüreği sızlar: 

“ (…) Ben bu vaziyeti beğenemiyorum azizim. Buralarda gezip gördüğüm 

birçok Türk köyleri var. O kadar iptidaî bir hayat geçiriyorlar ki insanın yüreği 

sızlar. Bana: 

-Şu karşı dağın ardında büyük bir köy göreceksiniz! diyorlar. 

Gidiyorum. Köye benzer bir şey göremiyorum. 

Nihayet hayvanın ayakları bir çukura batıyor. Ve içeriden bir ses geliyor: 

-Yavaş bas damı çökerteceksin! 

O zaman anlıyordum ki köy, yere kazılmış ve üzerine çalıçırpı çekilip toprak 

örtülmüş evlerden ibarettir. Buralarda halk davarının yağı ve sütü, toprağının mısırı 

ve buğdayı ile geçiniyor. Öküz, koyun, lâğım, ağıl ve insan hepsi bir çatının 

altındadır.” (DR, s.129)  

Eşraf, ağalar ve şeyhler burada da etkilidir. Merkezî idarenin yarattığı 

boşluğu onlar, nüfuzlarıyla doldurmaktadır (DR, s.130; 134). 

Cemil Hakkı‟nın dikkatli gözlemler ve keskin eleştirilerle dolu mektupları 

Konya izlenimleriyle sürer. Eski bir Türk şehri (DR, s.155) diye tanıtmaya başladığı 

Konya, Osmanlı idaresince ihmal edilmiş, dahası medrese kültürüne teslim olmuştur. 
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“ (…)  

Vaktile bütün devlet işlerinde öz türkçe yazan ve konuşan Konya altı asırlık 

Osmanlı Türkiyesinde o kadar gerilemiş ki şimdi köylerine varıncıya kadar halk 

başına doladığı tülbendin hakkını vermek için medrese medrese arapça okuyor. 

Eski Konya Türkü, türkçesi, Türk san‟ati ile Osmanlı Türküne örnek 

oluyordu. Bugün hacısı, hocası ve softası bol, san‟at ve medeniyet hayatından uzak 

bir tarih enkazından ibarettir.” (DR, s.155)  

Konya, Bursa gibi cami, medrese, imaret ve sebillerle dolu bir şehirdir (DR, 

s.156). Özellikle bir eğitim kurumu olarak medreseler, Cemil Hakkı‟nın dikkatini 

çeker (DR, s.156). Bir gün gazeteci olduğunu belirterek bir medreseye girer. Neler 

okuduklarını sorar. En az yüz elli senelik Arapça Acemce sarf ve nahiv kitaplarını 

gösterirler. Gavur icadı dedikleri coğrafya, hesap, hendese okumamaktadırlar. 

Medresede okuduktan sonra hoca, kadı, müftü, vaiz, hatip olup ilimle uğraşacaklardır 

(DR, s.156-160). 

Konya‟yı medrese, hatim duası ve Meram bağlarında geceli gündüzlü devam 

eden oturak âlemleri içinde bırakan (DR, s.160) genç gazeteci, yoluna devam eder. 

Bir sonraki mektubunu Bursa‟dan yazmaktadır. 

“ (…)  

Konyadan hareketimden sonra hastalandım. Afyonda yirmi gün kadar yattım. 

Burası Anadolunun en mühim noktasından biri. Fakat o kadar geri, öyle iptidaî ki 

yatacak, bakılacak bir hastanesi bile yok. Biraz iyileşince hemen Bursaya geldim.” 

(DR, s.189)  

Tam bir Türk yuvası (DR, s.189) dediği Bursa da medrese, sebil, tekke, 

imaret zenginidir; ancak bu bereketli yeşil memleket de geri kalmıştır (DR, s.189). 

Halk, bu bolluğu değerlendirip hakkını vereceği yerde çalışmayıp hareketsiz bir 

ömür sürmektedir. 

“ (…) burada halk kahvehane ile imaret, tekke ile cami, medrese ile sebil 

arasında âdeta nebatî bir hayat geçiriyor. 

Kanaat, tevekkül, kadere küskünlük ve bol bol taassup.” (DR, s.190)  

Şehirdeki Ermeni ve Yahudiler, ticareti ele geçirmişlerdir (DR, s.190). Türk 

ahali, türbe ve imaretlerin bekçiliğini yapmakta, gençlik medrese ile tekke arasında 

kıvranmaktadır (DR, s.190-191). 
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Cemil Hakkı‟nın uzun tetkik seyahati, 1908-1919 yılları arasında 

Anadolu‟nun, Meşrutiyet‟in getirdiği olumlu havadan ve imkânlardan mahrum; ağa-

eşraf-şeyh nüfuzu altında perişan; yolsuz, okulsuz, sağlık hizmetlerinden yoksun; 

çoğunlukla taassup içinde donmuş; cepheye asker yollayan, ihmal edilmiş, geri 

kalmış bir yer olduğunu ortaya koyar.  

Bu sonuç, yazarın niyetiyle de örtüşmektedir. Burhan Cahit‟in İhtiyat 

Zabiti
111

 ve Cephe Gerisi
112

‟nde konu edindiği İttihat ve Terakki‟nin yanlış 

politikaları, Dünkülerin Romanı‟nda daha eleştirel ve daha geniş bir düzlemde 

tartışılır. Söz konusu eleştirel ton ve Cemil Hakkı‟nın tetkiklerinden yansıyanlar, 

dolaylı olarak siyasî bir amaca da hizmet eder. 

Bir diğer tetkik seyahati Yalnız Dönüyorum adlı romanda Fahir ağabey 

tarafından yapılır. Yıldız‟ın amcasının oğlu Fahir ağabey, Çanakkale cephesine 

gittikten sonra uzun yıllar geri dönmez. Artık öldüğüne hükmetmişlerdir. Bir gün onu 

karşılarında bulurlar. Bir süre sonra Anadolu‟ya seyahatler yapıp bunları gazetelerde 

yazı veya hikâye olarak neşretmeye başlar Fahir ağabey. 

“ (…) 

Fahir Ağabey yazı yazmıya başlamıştı; sık sık Anadoluya giderek memleketi 

görüp geziyor; gazetelere kâh makale, kâh hikâye yazıyordu…” (YD, s.211)  

Bu noktada, Fahir ağabey, Çöl Güneşi‟ndeki Doktor Ayşe Rıza ile aynı 

paydada buluşur. O da izlenimlerini hikâyeleştirerek yayımlayan ve böylelikle 

kamuoyuyla paylaşan doktor hanım gibi gazetelere yazarak ya da hikâyeleştirerek 

kitlelerle izlenim ve tetkiklerini paylaşır. 

Bir yandan da Yıldız‟a mektup yazarak Anadolu‟yu anlatır. Bakış açısı kimi 

yerlerde romantik kimi noktalarda ise eleştirel ve irdeleyicidir: 

“ (…) 

Mümkün olsa da buralara bir seyahat yapsanız… Haşin ve heybetli dağların 

arasından kıvrılarak akan azametli sular: uçsuz, bucaksız yeşil ormanlar, senin 

coşkun ve keskin ruhuna eş olacak kadar güzel… Bu yerler, ilham kaynağı ve 

hazinesidir; bu ellerin her parçasında bir şiir, her menkıbesinde birer kahramanlık 

ve vatanseverlik destanı yazılı… Buralarda yüzlerce yıl müstevlilerle çarpışan lâkin 

asıl Türk varlığından hiç bir şey kaybetmiyen vatandaşlar var… 
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Arz güneşten ayrıldıktan sonra, yaratan, galiba en büyük gayretini buraya 

harcamış!.. Ormanlar o kadar azametli; dağlar o kadar yüksek ve aşılmaz… Ne 

yazık ki bu güzel yerler, yurdumuzun bir çok taraflarında olduğu gibi, tabii haliyle 

kalmış; insan eli buralara bir şey eklenmemiş… 

Eski idare bu yerlerle hiç uğraşmamış; yalnız vergi almış; yalnız baş 

eğdirmiş; o kadar… Şimdi, Cumhuriyetin eli, bu eksiklikleri tamamlamaya 

uğraşıyor…” (YD, s.232) 

Fahir ağabey de Dünkülerin Romanı‟ndaki Cemil Hakkı ile On Yılın 

Romanı‟ndaki Erhan ve Torun gibi Anadolu‟nun ihmal edilmişliğine vurgu yapar. 

Yine Erhan ve Tosun gibi Osmanlı-Cumhuriyet denklemi kurar. 

Bu mektuplar, muallim mektebinde okuduğu günlerden beri Anadolu‟ya 

hizmet etmek isteyen; ancak daha önce gittiği Hasan‟ın köyünde hayal kırıklığına 

uğrayan Yıldız‟ı çok etkiler, eskisi gibi heyecan duymasını sağlar (YD, s.232-234). 

Dikenli Çit‟te ise kompozitör Necip Cevad, Anadolu türkülerini armonize 

eden, Anadolu‟yu çok gezmiş, Anadolu‟nun her yanını bilen bir sanatkârdır. 

Aynı şekilde Necip Cevad‟ın öğrencisi, konservatuarda okuyan Tekin de her 

sene Anadolu‟ya küçük seyahatler yapar. Tekin, hangi yörenin şarkısını 

söylemekteyse şarkıyı oranın şivesi ve halkının tavırlarıyla canlandırmaktadır. 

“ (…)  

Necip Cevad, yavaş sesle Aylâya: 

-Bravo doğrusu; dedi. Mükemmel söylüyor. Ben Anadoluyu çok gezdim. 

Hemen her yanını bilirim. Tekin hakikaten bir Urfalı gibi söylüyor. Bunları nereden 

öğrenmiş?.. 

Genç kız, gözlerini Necip Cevadın yüzünde dolaştırdı: 

-O her sene küçük bir seyahat yapar. Herhalde bu seyahatler içinde öğrenmiş 

olacak.” (DÇ, s.79) 

Eski Hastalık‟ta Züleyha‟nın dayısı emekli diplomat Şevket Bey, bir yaz 

misafiri olduğu, İzmir vilayetinin kalkınma işleriyle meşgul eski bir arkadaşının 

hususi otomobilinde tetkik seyahatleri yapmış, bu bağlamda Efes ve Bergama 

harabelerini de gezmiştir (EH, s.218). Şevket Bey‟in tetkikleri, daha çok, bölgesel bir 

turistik gezi mahiyeti taşır. 
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14. 3. Turistik ve Ziyaret Amacıyla Yapılan Yolculuk: 

Turistik ve ziyaret amacıyla Anadolu‟ya yapılan yolculuklar, farklı çıkış 

noktalarından gerçekleşir. Roman kişilerinin bir kısmı, ailelerinin yanına giderken bir 

kısmı değişik noktalarda görevli eşlerinin yanına gider. Yine bazıları akrabalarının 

yanına bazıları da sevgililerinin yanına gider. Bunlardan bağımsız çeşitli nedenlerle 

seyahate çıkanlar olduğu gibi genel bir Anadolu seyahati gerçekleştirmek isteyenler 

de vardır. 

Tüm bu seyahatlerde kişileri Anadolu‟ya iten sebepler de önemlidir. Bu 

sebepler, bireysel ve sosyal amaçlardan müteşekkildir. Bir başka deyişle; roman 

kişileri ya bireysel nedenlerle Anadolu‟da bir seyahate yönelmekte ya da sosyal 

nedenlerle Anadolu seyahatine çıkıp sorumluluklarını yerine getirdiğine 

inanmaktadır. Her iki halde de bakış açıları değişken ve önemlidir. 

Örneğin; yaz tatilini geçirmek için ailesinin yanına Bursa‟ya giden 

Gökmen‟le (Gökmen) Diyarbakır‟da görevli eşinin yanına giden Zeyno (Zeyno‟nun 

Oğlu) için bu seyahatler gayet olağanken; yine yaz tatili vesilesiyle ailesinin yanına 

Anadolu‟ya giden Züleyha (Eski Hastalık) ve Sevgi‟yle (Sevgi ve Saygı) 

Zonguldak‟ta madenlerde çalışan eşinin yanına giden Necla (Bağlar Arasından) 

açısından bu denli olağan değildir. Züleyha, Sevgi ve Necla için söz konusu 

seyahatlerin kendine özgü nedenleri vardır. 

Ailesi aslen İstanbullu olup babasının memuriyeti vesilesiyle Bursa‟da ikamet 

eden Gökmen, Darülfünun‟da felsefe okumakta ve amcasının yanında kalmaktadır. 

Aynı zamanda bir Fransız mektebinde Türkçe hocalığı yapmaktadır. Tatil zamanı 

olduğu için genç kız, vapurla İstanbul‟dan Bursa‟ya seyahat etmektedir (Gökmen, 

s.4). Mudanya‟da vapurdan indikten sonra trenle Bursa istasyonuna giden Gökmen, 

ilk rast geldiği arabayı çevirerek ailesinin yaşadığı Setbaşı‟na geçer (Gökmen, s.9).  

Bu yolculuğun Gökmen için önemi, ailesiyle aralarındaki bağın kopmaması 

için yapılıyor olmasından ileri gelmektedir. Mutaassıp bir adam olan babası, 

Gökmen‟in açık fikirli bir insan olan amcası Şamil Bey‟le yaşamasına ve felsefe 

okumasına karşıdır. Bu sebeple, Gökmen‟i daima tekdir etmektedir. Babasının bu 

sözlerini işitmekten hoşlanmayan genç kız, yanlarına gitmek istemese de amcası, 

ailesiyle ilişkilerinin bozulmaması için onu ikna eder. Böylelikle Gökmen, Bursa‟ya 

doğru yola çıkar. 
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Gökmen gibi İstanbul‟da yüksek tahsil yapan ve sömestre tatilini geçirmek 

üzere Bursa‟ya gidenlerden biri de Sevgi ve Saygı
113

‟nın, Darülfünun‟un Edebiyat 

şubesinde okuyan Sevgi‟sidir. Ancak Sevgi için bu gidiş, bir anlamda, İstanbul‟daki 

gönül macerasından kaçış anlamı da taşımaktadır. Saygı‟ya duyduğu aşkın dile 

getirilemeyişi ve iki gencin gerilimli ilişkileri, Sevgi‟yi fazlasıyla yorunca sömestre 

tatilini fırsat bilen genç kız, kaçarcasına İstanbul‟dan uzaklaşır. Keza yurdun doktoru 

da ona istirahat önermiştir. 

“Sömestr tatilinden ötürü yakında Bursaya gideceğim..Belki orada kafamın 

ağrısı büsbütün geçer. Yurdun doktoru bir zaman için dinlenmemi söyledi. Zavallı 

adamcağız, derslerin fazlalığı beni bu hale getirdi sanıyor!” (SVS, s.89) 

Böylece Sevgi, yirmi günlük sömestre tatiline kendisinden de on gün 

ekleyerek bir ay Bursa‟da kalır (SVS, s.90). 

Eski Hastalık‟ın, İstanbul‟da bir Amerikan kolejinde okuyan Züleyha‟sı da 

babasının görevi dolayısıyla yaz tatillerinde farklı Anadolu vilayetlerine seyahat 

eder. 

İstiklal Savaşı‟ndan sonra yıllardır ayrı kaldığı ailesinin yanına İstanbul‟a 

dönen Ali Osman Bey, kısa bir tedavinin ardından Konya‟daki yeni alayına 

gidecektir. Ancak bu kez ailesini de yanında götürmek ister. Amerikan kolejinde 

okuyan ve geleceğe dair parlak hülyaları bulunan Züleyha, hasta olan teyzesiyle 

İstanbul‟da kalır. Anne ve babası Konya‟ya hareket ederler. Bundan sonra da üç yıl 

boyunca yaz tatillerinde ailesinin yanına üç farklı vilayete seyahat eder Züleyha. 

Her ne kadar Gökmen, ailesiyle ilişkileri bozulmasın diye tatil zamanı Bursa 

seyahatine çıksa da onun için yine de sıradan bir yolculuktur bu. Züleyha için 

Anadolu seyahatleri, âdeta birer maceradır. O, İstanbul‟da yabancı bir mektepte 

yabancı bir kültürün etkisi altında yaşamakta ve bir gün Amerika‟ya yüksek tahsile 

gitmenin hayallerini kurmaktadır. Dolayısıyla yalnızca kendi ailesine değil kendi 

memleketine de yabancı ve ilgisizdir. Bu açıdan, Anadolu‟ya yaptığı seyahatler, 

birkaç yönden ilgi çekicidir: 

“Bir kere Amerikalılar ona seyahati medenî insan için en büyük ihtiyaç, ve 

lüks olarak tanıtmışlardı. Anadolu, Çin ve Havai adaları gibi sürpriz ve maceralar 
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diyarı olmamakla beraber, ne de olsa görülmesi lâzım gelen bir yerdi ve işin 

nihayetinde kendi vatanı idi.” (EH, s.37)  

Amerikan etkisi altında zorlama bir memleket bilinciyle yola çıkan Züleyha, 

kısa sürede bu durumun keyfini çıkarmaya başlar. Hatırlı bir kumandan kızı olarak 

bir vilayette bulunmak gururunu okşamaktadır ve bu, ona bir macera filmi hissi 

vermektedir: 

“ (…) 

Bazan viran ve renksiz bir kasabanın asker elile meydana getirilmiş bir 

parkında babasının birkaç zabit arkadaşile çay içerken kendini bir macera filminde 

müstemlekedeki babasını ziyarete gelmiş bir İngiliz Misi şeklinde tahayyül ediyor ve 

bu hayal bir an için ona etrafında her şeyi güzel ve şiir dolu gösteriyordu” (EH, 

s.37-38) 

Bundan başka Anadolu, ata binmeyi çok seven Züleyha için bu yönden de 

tatmin edicidir. Babasının neferlerinden birinin tuttuğu bir ata binerken büyük zevk 

duymaktadır (EH, s.38).  

Tüm bunların yanı sıra Anadolu, Züleyha için bir noktadan daha önemlidir. 

Eski bir diplomat olan dayısı Şevket Bey, Züleyha‟yı “medeniyet misyonerliği”yle 

görevlendirmiştir: 

“Nihayet dayısı ona Anadolu için, bir nevi medeniyet misyonerliği vazifesi de 

vermişti. Zavallı Anadolu kadınına yeni hayatı, onun gibi iyi yetişmiş hot sosyete 

kızlar öğretmezse, kim öğretecekti?” (EH, s.38)  

Dayısından gördüklerini Anadolu‟da uygulayıp fırka ve belediye bahçelerinde 

sık sık garden partiler ve danslı kır gezintileri tertip eder (EH, s.38).  

Böylece bulundukları şehrin ileri gelenlerinin de yoğun ilgisi ve 

şımartmasıyla Züleyha‟nın “sıcak ve hayatsız bir Anadolu kasabasında” (EH, s.38) 

nasıl geçeceğini düşünüp hayıflandığı koca bir yaz çabucak geçmekte ve İstanbul‟a 

dönme vakti gelmektedir. 

Bununla birlikte okulu bitirdikten sonraki Anadolu seyahati, diğerleri kadar 

keyif vermez Züleyha‟ya. Kolejdeki son aylarında babası değil Amerika, İstanbul‟da 

dahi yüksek tahsil yapmasına izin vermez. Kızını yanına, Silifke‟ye, almakta 

kararlıdır. Nitekim babasının dediği olur ve genç kız, Silifke yollarına düşer.  
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Daha önceki seyahatlerinde bir macera havası bulan genç kız için bu kez 

durum çok farklıdır: 

“ (…) 

Ancak, bu defaki seyahatin ötekilerden çok farklı bir tarafı vardı. Bu 

yerlerden bir daha ne zaman geri dönüleceği belli değildi. Belki de hiç dönmiyecek, 

loş ve çarpık bir kasaba evinde çocuk yaygaraları içinde ümitsizlikten tıkanarak 

ihtiyarlıyacaktı.” (EH, s.46) 

Yaz tatillerine geldiği yıllarda Anadolu‟yu sempatik bulan Züleyha, ona “bir 

tiyatro sahnesinin, bir sinema perdesinin şimdi varken bir an sonra yok olacak boya 

ve gölgeden dekorları” (EH, s.46) olarak görünen viran köyler, sefil ve şiirsiz 

kasabaların gerçekliğini Silifke yolculuğunda idrak eder: 

“ (…) 

Züleyha, bu kır kahvesindeki beş on dakikalık molanın acısını hiç 

unutamıyacaktı. Kahvenin arkalıksız yağlı iskemleleri, viran bir tuğla kemerin üstüne 

atılmıştı. Altından dikenler ve yosunlarla karışmış incecik bir kirli su akıyordu. 

Hanın duvarlarına kadar bütün etrafı yabani otlar, baldıranlar bürümüştü. 

Biraz ötede biribirine kol vermiş çınarlar, kavaklar ve daha başka ağaçlar 

gökyüzünün bir tarafını âdeta kapıyordu. 

Burası, ancak kadınlı erkekli çılgın bir seyyah kafilesinin bir yol uğrağı 

olarak Züleyhaya bir şey söyliyebilirdi. (…) 

Evet, bu sefil ve vahşi tabiat ancak böyle bir eğlenceye sahne olmak şartile 

bir renk ve bir mana alabilirdi.” (EH, s.46-47) 

Gökmen için tatilde ailesinin yanına Bursa‟ya gitmek -aile bağlarını korumak 

amacının dışında- sıradan bir yolculukken; Züleyha için aynı yolculuk, önceleri 

kendisine oyun gibi gelen Anadolu seyahatlerinin ardından memleketinin 

gerçekliklerini kavradığı olgunlaşma sürecine dönüşür. Onlar gibi tatilini geçirmek 

üzere Bursa‟ya ailesinin yanına giden Sevgi ise daha çok gönül yorgunluğunu 

dindirmek ve kendisini üzen aşkın acılarından kaçmak umuduyla bu seyahati 

gerçekleştirir. 

Ailelerinin yanına giden Gökmen ile Züleyha‟nınkini andırır tarzda bir ilişki, 

Anadolu‟nun farklı bölgelerinde görevli eşlerinin yanına giden Zeyno (Zeyno‟nun 

Oğlu) ile Necla (Bağlar Arasından) arasında da söz konusudur. 
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 Miralay Muhsin Bey‟le evlenen Zeyno, beş ay sonra kocasını 

Diyarbakır‟daki görev yerine gönderir. Muhsin Bey, her gün Zeyno‟nun Diyarbakır‟a 

hareketini bildirecek telgrafını beklemektedir. Zeyno, aynı istikamete gidecek 

Binbaşı Hasan‟la yola çıkacak, kocası Diyarbakır‟da kaymakam olan Mesture Hanım 

ile kızı Mazlume de onlara eşlik edecektir. Nihayet “Nisanın on beşinde Haydarpaşa 

istasyonunda Diyarıbekir yolcuları” (ZO, s.35) onları uğurlamaya gelenler 

tarafından trene bindirilir. 

Bu yolculuğun üç aydır ayrı kaldığı eşine kavuşacak Zeyno için daha özel bir 

anlamı yoktur. Onun nezdinde olağan bir seyahattir. Esasında romanda, yolculuğun 

kendisi değil varış noktasında yaşanacaklar önemli olduğundan yola ve yolculuğa 

dair ayrıntılar üzerinde durulmaz. 

Bu seyahati olağan karşılayan Zeyno‟ya mukabil aynı şekilde eşi Mazlum 

Bey‟in yanına gidecek olan Mesture Hanım, isteksiz ve keyifsizdir. Özellikle de kızı 

Mazlume‟nin böyle bir seyahate çıkmasına karşıdır. İstanbul‟da monden ve Avrupaî 

bir hayat yaşayan Mesture Hanım, bu hayatı bırakıp Diyarbakır‟a gitmek 

istememektedir. Bunun için de kızının sağlığını öne sürmektedir. Mazlume‟yi 

muayene eden Doktor Asım Bey‟e, durumu anlatır: 

“ (…) 

-Size kızımda anemi olduğunu söylemiştim. Şimdi muayenede de göreceksiniz. 

Bey Diyarıbekirde, biliyorsunuz, bizi oraya istiyor. Kız bu halde iken nasıl giderim? 

Bütün derdimin arasında bir de bu üzüntüsüz seyahat kabil olmadığını söylerseniz 

belki Bey bu fikrinden vazgeçer.” (ZO, s.24) 

Kızının gitmek hususundaki ısrarı karşısında baklayı ağzından çıkarır 

Mesture Hanım: 

“(…)Tam asrî hayatı öğreneceği, sosyeteye alışacağı bir yaşta nasıl 

Diyarıbekir çöllerine gidelim. Erkekler öyle egoist oluyorlar ki!..” (ZO, s.24) 

Ne yaparsa yapsın kızını gitme fikrinden vazgeçiremeyen Mesture Hanım, 

çaresiz bu yeni durumu kabullenir ve kendisi gibi monden çevresine de söz konusu 

Diyarbakır seyahatini kabul ettirecek bir söylev hazırlar: 

 “(…)Diyarıbekire gitmekten vazgeçirecek olan mahzurların hepsi çürük 

çıktıktan sonra yegâne yapacağı şey Anadoluya gitmenin Şişlide kalmağa müreccah 

olduğunu, Anadoluya gidenlerin istikbali etrafında mes‟ut ve şerefli ihtimaller 
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dolaştığını anlatmak oldu. (…) Hülâsa Şişlide baloları, briçleri, tedansanları ile 

gıpta ederek bıraktığı âleme iptidai bir maharet ve zekâ ile kendi vaziyetini şayanı 

gıpta göstermeğe muvaffak oldu.” (ZO, s.35)  

Bu noktada Mesture Hanım da kendisine Züleyha gibi medeniyet 

misyonerliği görevi biçmektedir: 

“(…)Fazla olarak kendisini Diyarıbekire medeniyet götüren müteceddit ruhlu 

bir kadın gibi gösteriyordu. Gider gitmez bir defa „köhne ve örümcekli‟ düşünceleri 

kaldıracak, kendi etrafında kadınlı erkekli asrî bir cemiyet toplıyacak, çaylar 

verecek, briç ve poker oynatacak, dansı moda haline sokacak, Diyarıbekirde yeni 

hayatın bir nevi kraliçesi olacaktı. Giderken gramofon götürüyordu. Fakat tesis 

edeceği sosyete kabiliyet gösterirse İstanbuldan bir cazband getirteceklerdi. Belki 

ekâbirden biri Diyarıbekire gelirse onun şerefine bir balo ile başlıyarak, balo gibi 

medeniyetin en yüksek nimetini de Diyarıbekire tattıracaktı.” (ZO, s.35) 

Mesture Hanım, Diyarbakır‟a gider gitmez kolları sıvar; kayınvalidesinin 

alaylarına rağmen oluşturacağı cemiyet ve amaçladığı eğlenceleri tertip etmek için 

hazırlıklara başlar (ZO, s.124-126).  

Bağlar Arasından‟daki Necla da Mesture Hanım gibi Anadolu‟da görevli 

eşiyle gitmek istememektedir.  

Zonguldak‟ta maden okulunda okuyan, mezuniyetinin ardından Zonguldak‟ta 

kömür madenlerinde çalışmaya başlayan Bülent, İstanbul‟da bulunduğu bir sırada 

katıldığı bir toplulukta Necla‟yla tanışır. Birbirlerinden hoşlanan iki genç, kısa 

sürede evlenir. İstanbul‟da geçirdikleri günlerin ardından Zonguldak‟a birlikte 

döneceklerdir. Ancak Necla, İstanbul‟dan, oradaki çevresinden ayrılmak 

istememektedir. 

“(…) Istanbulda yiyeceğimiz ekmek azalmağa başladı. Bana kalsa kırk yıl bu 

güzel memleketten ayrılmam, fakat Bülendi azminden döndürmek bilmem ki kabil mi, 

zannetmiyorum.” (BA, s.71) 

Necla‟nın kararsızlığı, o sıralarda tanıştığı İclal Bey‟in de kışkırtmalarıyla 

öfkeye ve inada dönüşür. İclal Bey, art niyetlerle Necla‟yı Bülent‟ten ayırmaya 

çalışmaktadır. 

“(…) Size gideceğiniz yerin tabiî manzarasından bahsetmek istemem. Çünkü 

o da yurdun her yanı gibi yeşil ve güzel, fakat bakımsız bir köşesi.. 
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-Öyle söylemeyiniz. İstanbul kadar medenî bir yermiş orası İclâl Bey.. Sesli 

sineması, bazan balosu ve eğlenceleri… 

-Bilmem, benim gittiğim zaman öyle değildi. 

-Nereye, Zonguldağa mı?.. Ne zaman gittiniz siz?.. 

-Beş altı sene kadar evvel.. Bir ziyaret yaptım. Tek ana caddesinden simsiyah 

tozlar fışkıran bir lokomatif, ağır homurtularla geçer, kapkara suratlı bir sürü insan 

traşlı yüzlerine saçlarını çeke çeke dolaşır, dükkânların tezgâhlarında birer parmak 

kara tozdan örtü kaplıdır. Ve nihayet temiz bir insanın en az günde üç kat çamaşır 

değiştirmesi icap eden bir pisliği vardır.” (BA, s.78)  

Nitekim İclal Bey‟in telkinleri, Necla‟da karşılığını bulur. Genç kadın, hemen 

hemen her gün Bülent‟le tartışmakta, Zonguldak‟a gitmemek hususunda net bir tavır 

takınmaktadır. 

“ (…) Gitmeyeceğim. Her şeyi tamam bir insanın ıslak, küflü, ıssız köşelere 

çekilmesine ne sebep bulunabilir. Bir rahip miyiz, bir günah mı işledik, kefaret mi 

ödeyeceğiz?” (BA, s.83) 

Sonunda gitme vakti gelir ve Bülent, Zonguldak‟a yalnız başına döner. İclal 

Bey‟le Necla‟nın arasındaki ilişki de günden güne gelişmekte, birbirlerine gittikçe 

daha fazla yakınlaşmaktadırlar. Yaşananları değerlendirip bir iç muhasebeye girişen 

Necla, Bülent‟in kayınpederine yazdığı bir mektubun da etkisiyle yaptığının yanlış 

olduğu sonucuna varır. 

Necla, bir an önce Zonguldak Kozlu‟ya gidip Bülent‟i bulmak, kendini 

affettirmek arzusuyla yola çıkar. İstanbul‟dan bindiği bir vapur, onu Kozlu‟ya doğru 

götürmektedir.  

Sabaha karşı uzaktan gördüğü Kozlu, Necla‟yı kısa bir an ürkütür: 

“ (…)Kozlu uzaktan ufacık koyunun yemyeşil sırtına yıkılmış temiz yapılı 

binaları, önünde birikmiş beş on gemisile Anadolu ellerinde gezmeğe ve görmeye 

alışmış insanlara şipşirin gözüküyor, fakat Neclâ: 

-Burada mı, bu avuç içi kadar yerde mi yaşayacağım ben yarabbi? diyordu. 

(…) Hıçkırmamak için kendini zor tutuyordu. Dudakları titriyor: 

-Yarabbi Adanın çamlarından çık, bu manastıra kapan kefaret öde.. Neydi 

benim günahım? diyordu.” (BA, s.111-112) 
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Kendini olumsuz duygulara kaptırmayıp silkelenen Necla, şehre daha dikkatle 

bakmaya başlar. İclal Bey‟in kasten anlattığı yalan izlenimlere inanmakla hata 

ettiğini anlar. Korkuları yerini meraka bırakmış, şehri izlemektedir: 

“ Solda Mendireğin arkasından üç beş vapur bacası gözüküyor. Koyu gölgeli 

yeşillikler arasından yüze gülen bembeyaz evler, birer villâ hissini canlandırıyordu. 

Sonra şehir bu sağ ve solun ortasından içerlere doğru uzanıyor. Büyük bir kaç bina 

yan yana sıralanmış, arkalarına şehri yüklemiş gibi gözüken kumsalın kenarındaki 

büyük binalar, iskeleye kadar uzanıyor, zaman zaman, köpüre köpüre fışkıran ve 

kesilip hiç çıkmayan dumanlar bu durgun havada şehrin üzerine helezonlar 

işleyorlardı. 

Hayır.. ilk bakışta, Neclâ fikirlerini değiştirmeğe başlamıştı. Şekli haricîsi bu 

kadar şirin olan yerin dahili çirkin olamazdı.” (BA, s.117) 

Gerçekten de şehrin dışı kadar içi de Necla‟nın hoşuna gider (BA, s.119). 

Turistik ve ziyaret amacıyla yapılan yolculukların bir kısmı, -ailelerin ve 

Anadolu‟da görevli eşlerin yanı sıra- akrabaların yanına gerçekleştirilir. Bunlarda 

seyahatin amacı, değişkenlik gösterir. Çalıkuşu, Bir Kadın Söylüyor ve Bir Kadın 

Düşmanı‟nda söz konusu seyahatler, sıradan bir akraba ziyareti bağlamındayken 

Kırmızı Balıklar ile Çöl Güneşi‟nde bireysel tepkilerin neticesi olarak yapılmış 

akraba ziyaretleridir. Yalnız Dönüyorum‟da ise görünüşte olağan bir akraba 

ziyaretiyken altta yatan amaç, toplumsaldır. Burada akraba ziyareti amacıyla 

Anadolu‟ya yapılan seyahat, Anadolu‟yu görme hayalleri kuran Yıldız için toplumsal 

amaçlarını gerçekleştirebileceği bir çıkış noktasıdır. 

Çalıkuşu‟nda; yatılı okul dışında kalan tatil günlerinde İstanbul 

Bağlarbaşı‟nda oturan Besime teyzesinin köşkünde kalan Feride‟yi bir yaz 

Tekirdağ‟daki Ayşe teyzesi çağırır. Ayşe teyzesinin eşi Aziz enişte “senelerden beri 

oralarda mutasarrıftır” (Çalıkuşu, s.57). Besime teyzesiyle kızı Necmiye‟nin 

Tekirdağı‟nı dünyanın bir ucu gibi görüp “Olacak şey mi? İmkân var mı?” 

(Çalıkuşu, s.58) nidalarıyla gözlerinde büyüttükleri seyahat, Feride‟nin de gönüllü 

olmasıyla gerçekleşir.  

Feride‟nin bu seyahatten yana olması, uzaktaki bir teyzeyi ziyaret amacından 

çok okul açıldığında arkadaşlarına anlatacak ilginç bir hikâye bulmasından 
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kaynaklanır. O da Eski Hastalık‟ın Züleyha‟sı gibi seyahatin macera boyutunu 

önemsemektedir. 

“ (…) Bir sene evvelki flört masalına bu sene de bir seyahat hikâyesi ilâve 

etmek hoş bir lüks olacaktı. Yalnız, benim iddiam, çantamı elime alarak, romanlarda 

okuduğum Amerikan kızları gibi, kendi kendime vapura binmekti.” (Çalıkuşu, s.58) 

Buna karşı çıkan teyzeleri, yanına bir bekçi katmadan yola çıkmasına izin 

vermezler. Bir taraftan da “Dilini sıkı tut. Saçma sapan konuşma. Oraları 

dedikoducu yerlerdir.” (Çalıkuşu, s.61) diye nasihat ederler. Neticede Feride, yanına 

bir refakatçi katılarak vapura bindirilir. 

Feride, Tekirdağ‟da her gün bir misafirliğe, köşke yahut bağa davet edilir. 

Kimi zaman yerli zenginlerden birinin çiftliğine gidilir. Birkaç gün sonra, o yaz 

İstanbul‟da çok sıkılarak “sizi de dehşetli göreceğim gelmişti” (Çalıkuşu, s.69) 

bahanesiyle Tekirdağ‟a giden, esasında Feride‟yi görmek için orada bulunan, 

Kâmran‟ı da hemen her gün yerlilerden birinin bağ ve bahçesine götürürler.  

Böylece, İstanbul‟daki teyzelerin ilk anda karşı çıktıkları, Feride‟ninse 

macera isteği sonucu yapılan bu akraba ziyareti, Tekirdağ‟da iki kuzenin yollarını 

kesiştirir ve her ikisinin de hayatında evlilik kararı almaya doğru giden yeni bir sayfa 

açar. 

Bir Kadın Söylüyor‟da da Selma, Bursa‟da yaşayan halasının ısrarla dolu 

mektupları üzerine tatilini geçirmek için Mütareke‟nin ilk senesi Bursa‟ya gider 

(BKS, s.24-25). Ailesinin ve okuduğu Sörler okulunun koyu taassubundan sıkılan 

Selma için iyi bir fırsattır bu akraba ziyareti. Orada üzerindeki baskıdan sıyrılarak ilk 

flört macerasını yaşar. Ne var ki yaşadığı bu serbestlik, ona İstanbul‟u unutturamaz; 

Bursa‟da canı çok sıkılır. 

“ Bursada kaldığım bir ay zarfında fena halde canım sıkılmıştı. Ne Cavidi, ne 

de bu çocukça macerayı düşünüyor, bir an evvel İstanbulda olmaya canatıyordum. 

İki gün sonra Mudanyadan vapura binerken Bursayı ve orada bıraktıklarımı 

unutmuştum bile.” (BKS, s.26-27) 

Bursa‟daki halayı ziyaret, hayatı ve birtakım değer yargılarını zihninde 

sorgulayan Selma‟nın bireysel özgürlüğüne bir katkı sağlamaktan öte bir işlev 

taşımaz.  
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Genel olarak; Feride‟nin Tekirdağ‟a, Selma‟nın Bursa‟ya yaptığı akraba 

ziyareti, Anadolu‟ya dair bir izlenim içermekten çok genç kızların hayatında önemli 

bir bireysel dönemece hizmet eder. 

Reşat Nuri‟nin bir başka romanı Bir Kadın Düşmanı‟nda ise paşa kızı Sara,  

Erzurum‟a babasını ziyarete gidecekken dayısının yanına, Marmara sahilinde bir 

köye, seyahat eder.  

Sara‟nın babası Adnan Paşa, Erzurum‟da görevlidir. Kendisini çok özleyen, 

yanına gelmek isteyen kızı Sara‟ya dişini sıkıp yazı beklemesini yazar. Paşa için 

Sara, “nazlı, nahif bir İstanbul çocuğu”dur (BKD, s.5). Kızının kış mevsiminde hem 

uzun bir yolculuğa hem de Erzurum‟un kışına dayanamayacağı kanaatindedir. 

“(…) buraların kışına dayanamazsın. (…) Bu mevsimde kocaman bir 

Karadeniz seyahatine nasıl tahammül edersin? Sonra, Trabzondan Erzuruma kadar 

kara yolculuğu da ayrı bir mesele.” (BKD, s.5) 

Öte yandan paşa babasını çok göreceği geldiği halde İstanbul‟u bırakıp 

Erzurum‟a gitmek istemeyen Sara, başka bir seyahatin doğmasıyla Erzurum‟a 

gitmekten kurtulur. Marmara sahilinde bir köyde yaşayan dayısı Rıza Bey‟in kızı 

Vesime, evlenmek üzeredir. Sara da bu düğün vesilesiyle Marmara sahillerine bir 

seyahat yapacaktır. Telefonda arkadaşı Ferhan‟a “(…) bereket ki gideceğim yer 

uzakta değil… Marmara sahilinde bir köy… Vapurla altı, yedi saatte gidiliyormuş” 

(BKD, s.10) diyerek tarif ettiği köyde çok sıkılacağını düşünen Sara, arkadaşı 

Nermin‟e yazacağı mektuplarla avunacağını planlamaktadır. Ancak durum hiç de 

düşündüğü gibi olmaz: 

“(…)Sen, bana İstanbuldan haber verecektin. Ben, sana burada gördüklerimi 

yazacaktım. Böylece Marmaranın bu cansız küçük köyünde bir dereceye kadar can 

sıkıntısından da kurtulmuş olacaktım. Sözümde durmadığım için bana kızma. Bir 

kere burası hiç tahminim gibi çıkmadı. Şimdilik sana mektup yazmadan da 

eğlenebiliyorum.” (BKD, s.12) 

Sara‟nın bu yolculuğa bakışı, Eski Hastalık‟taki Züleyha‟nın bakış açısıyla 

örtüşür. Erzurum‟a gitmemek ve İstanbul‟a yakın olmak için düğün bahanesiyle bu 

köye dayısının yanına gelen Sara da Züleyha gibi seyahatin macera yönünü 

önemsemektedir. Genel olarak sakin bir yolculuk geçiren Sara‟ya aradığı 
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“ehemmiyetli vakayı” (BKD, s.24) vapurdan inmeye yakın, nam-ı diğer Homongolos 

Ziya‟nın yaptığı bir gösteri verir (BKD, s.24-27).  

Haftada iki defa iskelesine vapur uğrayan köyde bu durum bir bayram havası 

yaratmaktadır. Bütün ahali gelen vapuru karşılamak için iskeleye koşar. Vapurdan 

inenleri merakla seyreden halk, Sara‟ya da çok büyük bir ilgi gösterir: 

“Hele bir hafta evvel benim tesirim çok müthiş oldu. Beraber olup da 

görmeliydin Nermin…Ben, vapurdan çıkan bir yolcu değil, âdeta sahneye çıkan 

meşhur bir aktristtim… (…) Bütün gözler, hayret ve meftuniyetle bana bakıyor, ahali, 

beni daha iyi görmek için birbirini çiğniyordu. Tekrar yoluma çıkmak için, bir kere 

daha yakından bakmak için zorla kalabalığı yarıp geçenler, koşup düşenler, kavga 

edenler bile oldu…Hâsılı, tam bir sahne muvaffakıyeti…” (BKD, s.13) 

Onun yalnızca vapurdan indiği gün değil kasabaya her inişi halkta bir 

dalgalanma yaratır: 

“Fakat, şunu söyliyeyim ki burada şöhretim günden güne büyüyor, mutlaka 

görülmesi lâzım bir şey haline geliyorum… Netekim bundan dört gün evvel yani 

dayımın damadı ile kasabaya indiğim fırtına günü de etrafımda âdeta bir nümayiş 

oldu.” (BKD, s.13) 

Bu nümayiş karşısında dayısının damadı Remzi Bey: 

“- Sara Hanım… köyümüzde müthiş bir sükse kazandınız…”(BKD, s.15) der. 

Sara, kendisine yönelen bu ilgiden hoşnut kalması açısından da Züleyha‟yla 

benzeşir. Züleyha‟nın yaz tatillerinde gittiği Anadolu şehirlerinde çevrenin ilgisinden 

memnun olması gibi Sara‟nın da halkın ilgisi çok hoşuna gider, İstanbul‟la 

kıyaslayarak kasabadaki durumunu “rakipsiz bir kraliçe” ye benzetir (BKD, s.16). 

Tüm bunlar, kısa sürede İstanbul‟a dönmek niyetinde olan Sara‟yı kasabaya 

bağlar. Arkadaşına da yazdığı gibi burada çok eğlenmektedir. 

Arkadaşı Nermin‟in dön çağrılarına karşılık Sara, mektubunda uzun uzun 

kasabadan bahseder. Vapur yolculuğunu anlattığı satırlarda Sara, karaya inmeden 

önce, köyün üzerinde bıraktığı ilk intibaı: 

“(…) Vapur, zeytin ağaçlariyle dolu bir burunu döner dönmez kasaba 

göründü. Kırmızı kiremitleri, güneşe karşı parlıyan camlariyle şirin bir yer…” 

(BKD, s.27) diyerek belirtir. 

Ardından iyi ve kötü gördüğü yönleriyle kasabayı tanıtmaya başlar: 
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“(…) Bir kere burası senin zannettiğin gibi sevimsiz, şiirsiz, ölü bir köy 

değil…İnsan, gerçi karaya ayak basınca yarı harap bir eski kasaba görüyor: Bozuk 

kaldırımlarının arasından çamurlu sular akan eğri büğrü dar sokaklar…Çarpılmış 

cephelerine asmalar, yahut tütün demetleri asılmış kerpiçten, yahut kararmış 

tahtadan, çürük çarık evler…Şalvarlı, poturlu bir alay işsizle dolu 

kahveler…Camekânları kirden, pastan âdeta buzlu cam halini almış minimini 

dükkânlar…Sokaklarda çamurlu köpekler, sıska keçilerle oynıyan yarı çıplak 

çocuklar. Hâsılı, ilk tesir çok fena…” (BKD, s.29) 

Kasabanın merkezi, Sara üzerinde fena bir tesir uyandırsa da zeytinliklere 

doğru manzara değişir. Değişim, sadece manzarada değil ikâmet edenlerde de 

kendisini gösterir. Dahası İstanbul havası belirgin bir şekilde hissedilir:  

“(…) Fakat kasabadan çıkınca manzara birdenbire değişiyor…Ahaliden 

birçoğu zengin olmuş…Zengin olunca tabii oturduğu yeri, fakir kalan komşularını 

beğenmemiş…Kasabanın dışındaki zeytinliklere doğru açılmış, uzanmış…İnsan, 

orada kendini hemen hemen İstanbul sayfiyelerinden birinde sanıyor…(…) Pek çoğu 

senenin büyük bir kısmını İstanbulda geçirirler…Eksik olmasınlar İstanbula 

İstanbulludan çok fazla ehemmiyet verirler ve rağbet gösterirler.” (BKD, s.29) 

Sara, bu şekilde tanıttığı kasabaya dair sözlerini “hâsılı, bu memleket eski 

alaturka kasabanın üstünde ekstra modern sayfiyesiyle şalvar üstüne frak giymiş bir 

insana benziyor” (BKD, s.30) diyerek bitirir. 

Sara‟nın Marmara sahillerinde bir köye, düğün vesilesiyle dayısına yaptığı 

ziyaret, bir yönüyle turistik bir seyahat özelliği de taşır. O, düğüne katılıp Erzurum‟a 

gitmekten kurtulurken diğer taraftan da yeni bir çevreyi, insanlarıyla birlikte tanır.  

Bu bağlamda, onun kasabaya ve insanlara dair gözlemleri önemlidir. Bu 

gözlemlerde, Sara‟nın kasabaya, kasabanın da Sara‟ya bakış açıları öne çıkmaktadır. 

Bu noktada, Sara‟nın dayısını ziyareti, Feride ile Selma‟nın akrabalarını ziyaretinden 

ayrılır.  

Sara‟ya göre ne kadar İstanbullu gibi yaşamaya çalışsalar da neticede bu 

insanlar taşralıdırlar. Onların arada kalmışlıklarını “şalvar üstüne frak giyme”ye 

benzetir. 

Halkın gözünde Sara ise görülecek, seyredilecek, hayran olunacak güzellikte 

bir İstanbulludur. İnsanlar, kasabaya indiğinde onu görebilmek için birbirleriyle 
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yarışırlar. Aynı zamanda da hislerini ifade etmede dürüst ve açık sözlüdürler. Sara‟ya 

karşı duygularını: 

“- Adam olacağıma sinek olaydım da şunun yüzlerine, ellerine konu 

konuvereydim… 

-Yahu, bu da bizim gibi yer, içer mi dersin?! 

-Evvelki gün bizim karı nazlanacak olduydu…Bu, gözümün önüne 

geldi…Karıya çaldım sopayı… 

-Hey Allahım, billûr musun, nesin? Yüzünün bir yanından öbür yanı 

görünüyor.” (BKD, s.17) sözleriyle dile getirirler.  

Ne var ki Homongolos namlı Ziya da direnmesine rağmen bir süre sonra 

Sara‟nın cazibesine kapılacak, Sara‟nın ona karşı oynadığı tehlikeli oyun, Ziya‟nın 

intiharıyla son bulacaktır. Bu açıdan, Sara‟nın dayısını ziyareti bir felaketle 

sonuçlanır. 

Kırmızı Balıklar ile Çöl Güneşi‟nde yapılan akraba ziyaretleri ise sıradan bir 

seyahatten çok bireysel tepkilerin bir sonucu olarak belirir. 

Kırmızı Balıklar‟da Filiz, yaşadığı gönül ilişkisinde sorunlar belirince 

Anadolu‟daki akrabalarının yanına gidip kendisini üzen ortamdan uzaklaşmayı 

düşünür. 

“(…)Yurt muhitinden, evinden, hatıralarla yüklü kendi semtinden uzaklara 

gitmek arzuları yüreğine doluyordu. Anadolunun muhtelif şehirlerinde yerleşen, 

memuriyetle dolaşan akrabalarını gözlerinin önüne getirdi. Kısa bir zaman için 

İstanbuldan ayrılmak, onların sükûnet verici yuvalarında oturmak düşüncesi, genç 

kızın başını sarıyordu” (KB, s.127) 

Bunun için direktörden on beş günlüğüne Anadolu‟daki teyzesinin yanına 

gitmek için izin ister (KB, s.128). Ne ki şerefine ziyafetler, eğlenceler yapmalarına 

rağmen teyzesinde bir haftayı zor geçirir, sevdiği gencin özlemiyle daha fazla 

duramayarak geri döner. 

Çöl Güneşi‟nde ise Feriha, Haluk‟la evlenmekten son anda vazgeçince 

olanları unutmak maksadıyla kızını da alıp Bursa‟ya akrabalarının yanına gider. 

Her iki romanda da akrabalara yapılan ziyaretler, bireysel acılara verilen bir 

tepki sonucu gerçekleşir. Filiz ve Feriha, biraz da zorunluluktan, Anadolu‟daki 
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akrabalarına giderler. Bu anlamda Anadolu, dertlerinden uzaklaşıp sükûn bulacakları 

bir mekândır. 

Şükûfe Nihal‟in bir diğer romanı Yalnız Dönüyorum‟da ise yapacağı akraba 

ziyaretine daha idealist bir pencereden bakan Yıldız yer alır. 

Yıldız, Mütareke yıllarında öğretmen okulunda okuduğu sıralarda kendisiyle 

aynı idealleri paylaşan Anadolulu bir genç olan Hasan‟la tanışır. Yıldız‟ın, 

Anadolu‟ya geçmek için can attığı o günlerde Hasan, ona Anadolu‟yu anlatır, iki 

genç yakın dost olurlar. Büyük zaferden sonra Hasan‟la nişanlanırlar. Yıldız, ondan 

kendisini Ankara‟ya götürmesini ister. Yeni Türkiye‟nin kalbi Ankara, Yıldız‟ı çok 

etkiler. Okulu bitirince Hasan‟la evlenirler. Bir süre sonra ailesinin yanına 

memleketine gidecek olan Hasan, Yıldız‟a da kendisini yanında götürmeyi önerir. 

Bu, Anadolu‟yu görmek için yanıp tutuşan Yıldız için büyük bir fırsattır.  

“(…) Hasan memlekete gidiyordu; istersen seni de götüreyim, dedi. Ne kadar 

sevindim; kısa bir zaman için de olsa, Anadoluda kalmak hoşuma gitmişti… Sonra 

Hasanın ailesini, Hasanın doğup büyüdüğü yerleri görecektim. 

(…) Bir kış günü yola çıktık; iki gün iki gecelik bir tren yolculuğundan sonra 

bir gece yarısı ….ye vardık. Soğuk karlı, tipili bir geceydi; Hasanın amcasının genç 

oğlu Ali bizi bir araba ile karşılamıya gelmişti. Işıksız, bozuk düzen yollardan 

geçerek on beş dakikalık bir sarsıntıdan sonra zifiri karanlık, dar bir sokakta, 

tahtadan bir bahçe kapısının önünde durduk. Ali kapıyı açtı; karanlıkta çamurlu, 

büyücek bir bahçe geçtik, iki katlı beyaz duvarlı bir binanın içine girdik. İki yanında 

odalar bulunan toprak bir evaltı, küçük bir gaz lâmbasiyle aydınlanmıştı. Bulanık 

ışığın arasından oldukça yaşlı olduğu sezilen ufak tefek, buruşuk, esmer yüzlü, başı 

bir yazma ile ürtülü bir kadın bizi karşıladı: 

-Buyurun evlâtlar, buyurun… 

Bu, Hasanın yengesiydi. Bizi üst kata çıkardı; patiska perdeli, ortada bir yer 

yatağı serilmiş, bir bakır mangalla ısıtılmış bir odaya girdik.” (YD, s.101;102) 

Anadolu‟yu göreceği için sevinçli olan Yıldız, ilk intibalar pek iç açıcı 

olmasa da umutludur: 

“(…) İki günlük bir tren sarsıntısından sonra sessiz bir oda, sarsılmıyan bir 

yatak öyle rahat geldi ki…Deliksiz bir uyku ile sabah geç vakte kadar uyumuşuz… 
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Gözlerimi açınca pencereye koştum, hayatımda ilk defa bir Anadolu kasabası 

görecektim: Damları karla örtülü sık evlerden sonra, alabildiğine beyaz kırlar, 

uzakta beyaz başlı tepecikler…Kasaba ölü gibi sessiz… 

(…) Sonra kasabayı dolaşacaktık. Kırlara, dağlara çıkacaktık. Köyleri 

gezecektik. 

Hasan: 

-Nasıl Yıldız, diyordu. Anadolu, Anadolu diye sayıkladığın, hasret duyduğun 

yerleri beğendin mi? Bakalım kaç günde canın sıkılacak?. 

-Canım hiç sıkılmaz, Hasan, dedim. Bir defa senin yanındayım. Sonra burası 

yabancı yer değil, bizim yurdumuzdan bir parça…Basit, geri de olsa, o, bizimdir. 

(…) Buraları biz yükselteceğiz; işlerini bitir de büsbütün kalalım.” (YD, s.103-104) 

Ne var ki Yıldız, tüm çabasına karşın Hasan‟ın ailesi tarafından sevilmez. 

Dahası gördüğü her bir sahne onu Anadolu‟ya dair hayallerinde bir kez daha yanıltır: 

“ (…) 

Beni beğenmediler…Beni sevmediler; bana bir türlü ısınamadılar…Hasana 

ve Anadoluya bağlı olduğum için daha görmeden içimde sevgisi yaşıyan bu evin, bu 

insanların kalbi bana karşı buz gibiydi, onlara bütün hayatımda kimseye 

yapmadığım saygıyı gösterdim.” (YD, s.106-107) 

Şahit olduğu geriliklerin sebebini Anadolu‟nun ihmal edilmiş olmasına 

bağlayan Yıldız, Hasan‟ın, “Anadolunun akla gelmiyecek kadar çirkin bir bucağı” 

(YD, s.111) olarak nitelediği köyünde idealleri hususunda büyük bir hayal kırıklığı 

yaşar. 

Ziyaret amacıyla yapılan bu yolculuklardan başka turistik niyetlerle çıkılan 

Anadolu seyahatleri de vardır. Samim Kocagöz‟ün İkinci Dünya, Cahit Uçuk‟un 

Dikenli Çit romanlarındaki seyahatler, bu mahiyettedir. 

İkinci Dünya‟da karşılıksız bir aşkın peşinde yıllarca kendisini hırpalayan 

Murat, yıllar sonra evlendiği Nihal‟le -geçmişte kalmış aşkın acı hatıraları 

uyandığında- zaman zaman zor günler yaşar. Çift, ara sıra buhranlı günler geçirse de 

aşk tazeledikleri ve kendilerini iyi hissettikleri bir gün Anadolu‟ya uzanan bir 

seyahat planı yaparlar: 

“ (…) Büyük bir seyyahata çıkmayı tasarladık. Yurdun öte ucuna 

Diyarıbekire kadar uzanacaktık. Uğrayacağımız yerleri harita üzerinde tesbit ettik. 
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Nihal Ankarada biraz fazlaca kalmamızı istiyor „kaç sene var ki opera dinlemedim‟ 

diyordu.” (İD, s.62) 

Coşkuyla planlanan bu seyahat, Murat‟ın geçirdiği sinir krizleri nedeniyle 

gerçekleştirilemez. 

Dikenli Çit‟te konservatuarda okuyan Tekin, biraz da meslekî ilgisi gereği, 

sık sık Anadolu içlerinde seyahate çıkar. Bu nedenle, Tekin‟in türkü repertuarı 

geniştir. Üstelik söylediği türküleri, ait olduğu yörenin şivesiyle jest ve mimikleri de 

katarak canlandırır (DÇ, s.79). Bir keresinde hocası Necib Cevad‟ın da bulunduğu 

bir çaylı toplantıda Urfa türküsü söyleyince hocasının dikkatini çeker. Onun: 

“ -(…) Ben Anadoluyu çok gezdim. Hemen her yanını bilirim. Tekin hakikaten 

bir Urfalı gibi söylüyor. Bunları nereden öğrenmiş?” (DÇ, s.79) demesi üzerine 

Ayla: 

“ – O her sene küçük bir seyahat yapar. Herhalde bu seyahatler içinde 

öğrenmiş olacak.” (DÇ, s.79) şeklinde cevap verir. 

Burada İkinci Dünya‟nın çifti Murat ile Nihal, tamamiyle turistik niyetle 

Anadolu‟ya seyahat planı yaparken Dikenli Çit‟in Tekin‟i meslekî formasyonundan 

beslenen turistik seyahatler gerçekleştirir. Dolayısıyla bu seyahatlerde edindiği 

bilgiler, deneyimler; gezdiği bölgelere dair topladığı türküler, onu okul hayatında 

başarılı kılar. 

 Reşat Nuri‟nin, inanç sorunsalını irdelediği Gökyüzü
114

adlı romanında da 

Bursa‟ya yapılmış bir turistik seyahat vardır; ancak amaç, bir ruh çağırma seansına -

diğer bir ifadeyle ispirtizma deneyimine- katılmaktır. Romanın anlatıcısı “Söylemesi 

ayıp olacak ama şimdiye kadar bunca yer gezdiğim halde Bursa‟yı ben de ilk defa 

görüyordum” (Gökyüzü, s.66) sözleriyle seyahat hakkındaki fikrini belirtir. 

Çıplaklar‟da ise yine Bursa‟ya, bu kez Uludağ‟a, yapılmış bir seyahat vardır. 

Serbest Vücut Terbiyesi Cemiyeti‟nin tertip ettiği Uludağ gezisi, Yalova‟da 

vapurdan çıkılıp da arabalara taksim edildiğinde başlamıştır. “Karlar altında uzayıp 

giden çıplak, beyaz vâdilerin arasından, dönemeçli yollardan uçar gibi geçerek” 

(Çıplaklar, s.178) Uludağ‟a varırlar. Kafile, umduğundan daha iyi bir yer bulmuş 

olmaktan ötürü hem şaşkın hem de mutludur: 

 

                                                 
114

 Reşat Nuri Güntekin, Gökyüzü, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, tsz., 10.bsk. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir. (1.Basım:1935) 
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“(…) 

Bir Anadolu şehrinde ve hele böyle karlarla örtülü bir dağ başında temiz bir 

otel, güzel döşek, sıcak odalar, iyi servis ve radyo ecnebileri olduğu kadar ve daha 

ziyade İstanbullu Türkleri derin bir hayret içinde bırakmıştı; birçokları Avrupa 

medeniyetinin Türkiyeye Sirkeci garından girdiğini ve Haydarpaşa istasyonundan 

öteye gitmediğini zannederlerdi. Bir Anadolu şehrinde konfor? Kayak eğlencesine 

giderken bir çok mahrumiyetlere katlanacaklarını düşünenler, büyük ve tatlı bir 

sürpriz karşısında kalmışlardı.” (Çıplaklar, s.184) 

Söz konusu Uludağ seyahati, Anadolu‟yu hiç bilmeyen, hayatları İstanbul‟un 

eğlence âlemlerinde geçen cemiyet mensupları için Anadolu‟dan haberdar olmaları 

açısından iyi bir adımdır. Ne ki onlar, bu seyahatin devamını getirecek olgunluğa 

sahip değildir. 

Bursa özelinde Anadolu‟ya gerçekleştirilen turistik seyahatlerden biri de 

Sevgi ve Saygı‟da yer alır. İstanbul‟da Darülfünun‟un farklı şubelerinde okuyan 

gençler
115

, kendi aralarında oluşturdukları arkadaş grubuyla Bursa‟ya gezi 

düzenlerler. 

Üç gün süren ilk seyahatte Bursalı olan Sevgi‟yle Yalçın, arkadaşlarına 

“sokak sokak, cami cami” (SVS, s.28) şehri gezdirir. Ardından Çağlayan‟a giderler. 

Gençler, üç günün nasıl geçtiğini anlayamadan çok eğlenmiş olarak İstanbul‟a 

dönerler (SVS, s.28-29). 

Son sınıfta üniversitenin düzenlediği Bursa gezintisi ise araları düzelen Sevgi 

ve Saygı açısından neşeli geçmekle birlikte okulun misafir öğrencilerinden Alman 

Riter‟in olumlu izlenimleri açısından da önem arz eder. Bursa‟yı çok seven Alman 

genç, durmaksızın “bu ne yeşil yurt, bu ne güzel yurt!” diyerek beğenisini dile getirir 

(SVS, s.152). 

Bunların dışında Sevgi‟nin, Bursa‟da yaz tatilindeyken evlatlıkları Ayşe ve 

arkadaşı Oğuz‟la yaptığı Uludağ gezisi de turistik bir mahiyet taşır. 

Kalabalık bir grupla katıldıkları gezide önce mandıraya inip taze süt 

ürünleriyle kahvaltı yaptıktan sonra tekrar otobüslerine binerek otelin bulunduğu 

                                                 
115

 Romanı, gençlik edebiyatı açısından değerlendiren bir yazı için bkz. Âbide Doğan, “Bir Gençlik 

Romanı Sevgi ve Saygı”, Prof. Dr. Bilge Ercilasun Armağanı, Pegem Akademi, Ankara 2010, s.111-

120. 
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yere çıkarlar; öğle yemeğini de orada yerler. Ardından Kirazlıyayla‟da dans edip 

oyunlar oynarlar. 

Bir aralık Oğuz‟la Sevgi, Ayşe‟yi de yanlarına alarak gruptan ayrı bir 

gezintiye çıkarlar. Burada kara ekmeklerini ayrana doğrayarak öğle yemeği yemeye 

hazırlanan köylü kadınlarıyla karşılaşırlar. Kadınların, onları yemeğe çağıran 

teklifine olumsuz karşılık vermeleri üzerine aralarında köylü-şehirli karşılaştırmasına 

dayanan bir tartışma geçer: 

“(…) 

Bir tanesi ötekilerine yavaşça: 

-Ayol dedi, iğrenirler, şehirli kısmı bizim kara ekmeğimizi doğrayarak ha bre 

kaşık saldırdığımız ayranı ne yapsın? 

Yemyeşil gözlerinin içine dikkatle baktım, burada şehirlilere ta ileridenberi 

küskün, derin bir mana vardı. 

-Teyzeciğim dedim, sizden neye iğrenelim? Biz de sizin gibi köylüyüz, şimdi 

şehirdeyiz diye bir zamanlar köyümüzde harman zamanı çardak içinde, böyle sizin 

gibi köylü teyzelerle beraber yediğimiz kara ekmekleri unuttuk mu?” (SVS, s.44) 

Bu sözlere de inanmayan köylü kadınları yemeklerini yerken Oğuz, onların 

tavrına tepki gösterir. Sevgi ise kendi sofralarından börek, köfte, helva getirerek 

onlarla birlikte yemeğe oturur (SVS, s.45-46). 

Yakup Kadri‟nin Ankara‟sında da Selma Hanım‟la Neşet Sabit, yeni evli 

Yıldız ve eşiyle birlikte Bursa seyahatine çıkarlar. Bu seyahatte, Yıldız, Uludağ‟da 

tehlikeli bir kızak kazası geçirir (Ankara, s.226). Romanın ütopik bir karakteri haiz 

üçüncü bölümünde yer alan bu seyahat, Anadolu‟nun her noktasına ulaşılabilirliği 

göstermesi açısından bir önem taşır. 

Bahsi geçen turistik ve ziyaret amaçlı seyahatlerin bir kısmı da Anadolu‟da 

bulunan sevgililerin yanına yapılır.  

Gözlerin Sırrı‟nda Fahri‟yi karşılıksız bir aşkla seven Füsun, bir süreliğine 

İzmir‟e, arkadaşı Kaya‟nın çiftliğine, gider. 

“(…) 

-İyi ki, iyi ki İstanbula gelmekte geciktin Kayacığım. Bilsen İstanbul ne kadar 

fena.. Öyle iç sıkıcı ki tahammül edemedim, İstanbuldan bir müddet için ayrılmak 

bana bir ihtiyaç gibi geldi Kayacığım.” (GS, s.60) 



 175 

Çiftlik hayatı Füsun‟a iyi gelir: Kâh civcivlere yem verir, kâh ata biner; 

yollarda rast geldiği köy çocuklarıyla söyleşir. Kimi zaman da davet edildiği başka 

bir çiftlikte eğlenir.  

O günlerde arkadaşı Nazan‟dan Fahri hakkında bir mektup alan Füsun, ani bir 

kararla Süha‟yla evlenmeye karar verir. Süha, Bursa‟da görevli bir askerdir. Görev 

yerine gitmeden önce Füsun‟a evlenme teklif etmiş; ancak ret cevabı almıştır. 

Nazan‟ın mektubu üzerine Füsun, hemen Süha‟ya haber göndererek teklifi kabul 

ettiğini bildirir. İzmir‟den Bursa‟ya geçen Füsun‟u, Mudanya‟da Süha karşılar.  

Süha‟nın evinin balkonundan görünen “Bursa‟nın bütün güzel yeşillikleri” (GS, 

s.71) Füsun‟u mutlu eder. 

Gönül meselelerinin verdiği sıkıntıyla biraz uzaklaşmak için İstanbul‟dan 

İzmir‟e giden Füsun, Nazan‟ın mektubu sonrasında hiç planlamadığı bir şekilde 

Bursa‟ya, Süha‟nın yanına, geçer. İlkinde bir kaçış olan seyahati, ikincisinde 

mecburiyetten kaynaklanır; çünkü Fahri‟yi unutması gerekmektedir. 

Çıplaklar‟da ise Doktor Çetiner, bir süredir dargın olduğu sevgilisi Ülker‟in, 

turne için bulunduğu Ankara‟ya koşarcasına gider. İstanbul-Ankara arasındaki yol 

boyunca hem sevdiğine kavuşacağı için heyecan doludur hem de hayatının bir 

muhasebesini yapma fırsatını bulur Çetiner. Füsun‟un zorunlu Bursa seyahatine 

karşılık Doktor Çetiner, gönüllü olarak Ankara‟ya gider.  

14. 4. Tedavi ve Duygusal Arınma Amacıyla Yapılan Yolculuk:  

 14. 4. 1. Tedavi Amacıyla Yapılan Yolculuk: 

Tedavi amacıyla çıkılan yolculukları anlatan romanlarda, herhangi bir 

nedenle hastalanan ya da sağlık sorunları yaşayan kişilerin, Anadolu yollarında 

iyileşme süreci konu edilir. Dolayısıyla söz konusu romanlarda Anadolu, şifa yurdu 

olarak anılır.  

Yolculukları sırasında iyileşen kahramanlar olduğu gibi doktor tavsiyesiyle 

ya da kendi isteğiyle tedavi olmak için Anadolu‟ya giden kişiler de vardır. Bunlarda 

yolculuktan çok, Anadolu‟nun iyileştirici vasfı ön plandadır. 

Reşat Nuri‟nin Eski Hastalık, Refik Ahmet‟in Çıplaklar ve Aka Gündüz‟ün 

Dikmen Yıldızı adlı romanlarında Züleyha, Ülker ve Yıldız, kaybettikleri sağlıklarını 

Anadolu‟ya yaptıkları seyahatlerde tekrar kazanırlar. Sözü edilen romanlarda 

Anadolu yolculukları, yalnızca kişilere sağlıklarını kazandırmakla kalmaz, aynı 
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zamanda yapılan seyahatler, Anadolu‟ya bakış hususunda bir farkındalık da yaratır 

roman kişilerinde. Bu yönüyle her üç romanın sosyal-toplumsal bir yönü vardır. 

Eski Hastalık‟ta eşi Yusuf‟tan resmî olarak ayrılıp yalnızca mahkemeden yazı 

beklediği günlerde Züleyha, İstanbul‟da başka bir erkekle trafik kazası geçirir. Tüm 

yakınları, olayın gazetelere de yansıyan sansasyonel boyutu nedeniyle Züleyha‟yı 

hastanede yalnız bırakırlar. Durumu öğrenen Yusuf, bir süre sonra hastaneye gelerek 

Züleyha‟ya sahip çıkar. Doktorlardan karısının sağlığının iyi olduğunu öğrendikten 

sonra nekahat devresi için Züleyha‟ya bir öneride bulunur: 

“ (…) 

-Bir fikrim var! Bilmem ne dersin? demişti. Bizim Taşucu birkaç güne kadar 

buradan hareket edecek…Seni Silifkeye onunla götürmeyi düşünüyorum…Bu 

mevsimde tren yolculuğu çekilmez…Havalar müsait…Uzun bir deniz seyahatinin 

sıhhatin için de iyi olacağını zannediyorum…Gerçi on on beş günlük bir deniz 

yolculuğu da sıkıcıdır amma, vapur kendi malımız demek…İstediğin yerde 

dururuz…Yeni kasabalar, yeni insanlar görürsün… (…) Ne dersin?” (EH, s.17) 

İçinde ezildiği mahcubiyet hissiyle hayır diyemeyen Züleyha‟nın Silifke‟ye 

yapacağı deniz yolculuğu da böylece başlar.  

Onları Silifke‟ye götürecek Taşucu vapuru, Tekirdağ‟dan başlayarak 

Marmara‟nın büyük küçük hemen tüm iskelelerine uğrar (EH, s.154). Marmara‟dan 

sonra Çanakkale Boğazı‟na girer, yine aynı ağır tempoda Gelibolu, Çardak‟ta 

seyreder (EH, s.166). Buralarda Züleyha‟yı yormamak için küçük kasaba ve köylerde 

sık sık demirleyip çevreyi gezerler.  

“ (…) 

Yusuf, Züleyhayı bu kasaba ve köylerden hemen hepsine çıkarıyor, tanıdık bir 

çehreye tesadüf edilmesine imkân olmıyan harap sokaklarda, fakir çarşı ve pazar 

yerlerinde dolaştırıyor, çardaklı, havuzlu yalı kahvelerinde oturtuyordu. Bazan 

rasladıkları herhangi bir vasıta, otomobil, talika, hattâ yaylı ile daha içerlere, 

denizden birçok saat uzaktaki başka kasaba ve köylere gidiyorlar, ortalık 

karardıktan sonra boş tarlalar arasında büsbütün belirsiz bir hale gelen kara 

yollarında kayboluyorlardı.” (EH, s.154) 

Aynı program Ege‟de de sürer (EH, s.181). İzmir‟de Züleyha‟nın dayısına 

uğradıktan sonra Akdeniz‟e geçerler. 
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Kendisine ayrılan kamarada dinlenen, zaman zaman geceleri açık havada, 

Yusuf‟un deyişiyle, “deniz kürü” (EH, s.21) yapan Züleyha, özenli bakılmasının da 

etkisiyle kazanın bedeninde oluşturduğu fiziksel acılarla ağrılardan kurtulur, eski 

sıhhatine kavuşur. 

Kamarasında iyileşmeyi beklediği günlerde tüm hayatını gözden geçirme 

fırsatı da bulur Züleyha. İstanbul‟da bir Amerikan kolejinin üniversiteyi Amerika‟da 

okuma hayalleri kuran parlak öğrencisiyken babasının İstiklal Savaşı‟ndan sonra 

Anadolu‟ya tayin olmasıyla kendini birden Anadolu‟da bulur. Önceleri yaz 

tatillerinde farklı Anadolu şehirlerine, kasabalarına seyahat eden Züleyha, okulu 

bitirdikten sonra babası üniversite okumasına izin vermeyince temelli Silifke‟ye 

gelir.  

Anadolu, daima yaşanacak bir yer değil, macera maksadıyla seyahat edilecek; 

kendisinin ilgi görüp şımartılacağı bir yerdir Züleyha‟nın gözünde. Bu nedenle, 

Silifke‟de durağan bir yaşamın içinde bulur kendini. Diğer taraftan Anadolu‟yu ve 

Anadolu insanını da küçümser. Babasının telkinleriyle mantık evliliği yaptığı eşi 

Yusuf‟la da böyle bir bakış açısıyla evlenir. Evliliğinin ve Yusuf‟un pek bir önemi 

yoktur. Onun da Anadolulu bulduğu tavırlarını küçümsemektedir. Bir süre sonra 

evlilikleri hiçbir şekilde yürümeyince ayrılırlar. 

Boşanmış olmalarına rağmen Yusuf‟un kendisine hastanede sahip çıkması, 

gemi yolculuğu yaptırarak Silifke‟ye götürmesi Züleyha‟yı yadırgatır. “Aralarında 

her şeyin artık bittiğini zannettiği bir günde onu tekrar Yusufun peşine takarak 

Anadoluya sürükleyenin” (EH, s.69) ne olduğunu düşünür. 

Evlilikleri süresince tanımak için çaba göstermediği eşi Yusuf‟u, bu deniz 

yolculuğu sırasında tanımaya başlar. Aynı şekilde küçümsediği, anlayamadığı 

Anadolu‟yu ve Anadolu insanını da uğradıkları kasabalarla köylerde yakından 

tanıma fırsatı bulur.  

Buna göre gezdikleri kıyı kasabalarında ya da köylerde Anadolu; kimi zaman 

harap sokaklar, fakir çarşı ve pazar yerleri, çardaklı havuzlu yalı kahveleri; kimi 

zaman pastoral bir güzellik, çamlara akseden bir mehtap, ıssız bir koy ya da sinemalı 

asrî bir belediye çay bahçesi; kimi zaman yanıp kavrulmuş topraklarda efsanevi bir 

savaşın izleri ya da hiç beklenmedik eğlentili bir gömme töreni olarak (Altuğ, 2005: 

103) kendisini gösterir. 
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Anadolu‟nun şahit olduğu bu farklı yüzleri içinde Züleyha‟nın hırçınlıkları, 

şımarıklıkları yerini hoşgörüye bırakır. Yusuf‟la “dışarlıklı-İstanbullu” münakaşaları 

yapan (EH, s.25); çıkırtma ve bağlama gibi Anadolu‟ya özgü çalgıları küçümseyen 

(EH, s.42) Züleyha, dönüş yolculuğu sırasında uğradıkları kasaba ve köylerde 

eskiden yadırgadığı ya da küçümsediği ne varsa aynısını yapar. 

“ (…) 

Eskiden beri tiyatro ve sinema etiketine en aykırı bulduğu ve Anadoluda en 

ayıpladığı şey oyun esnasında öteberi yiyip içmek olduğu halde, maşasını 

şakırdatarak sandalyeler arasında dolaşan sigaralı garsonu çağırdı, kendine gazoz 

ve Yusufa kahve ısmarladı.” (EH, s.205) 

Böylece, kendi vatanında bir yabancı gibi yaşayan, hayatı İstanbul ve 

okuduğu Amerikan kolejinden ibaret sanan Züleyha, insanlarıyla birlikte yurdunu da 

tanıyıp anlamaya başlar. Bu sayede eşi Yusuf‟a da haksızlık ettiğini anlar. Dahası, 

inanmadığı, manası kalmadığını, “eski romanesk zamanlara ait bir efsane, cüzam 

gibi mikrobu ihtiyarlamış bir eski hastalık” (EH, s.131) olduğunu iddia ettiği aşkın 

tüm anlamıyla hâlâ varolduğunu da görür. Bu bağlamda, evliliğine ve Yusuf‟a şans 

vermek isteğini duyar; ancak Yusuf, eski karısına son derece hassas davransa da 

tavırlarıyla bunun mümkün olmadığını ortaya koyar. 

İstanbul‟dan Silifke‟ye yapılan tedavi maksatlı deniz yolculuğu, Züleyha‟ya 

yalnızca sağlığını kazandırmakla kalmaz, onun hayata bakışını da değiştirir. Altuğ 

(2005: 103)‟un deyişiyle; Züleyha‟ya kendisiyle baş başa kalma fırsatı sağlayacak bu 

deniz yolculuğu, besbelli ki bir “iyileştirme”, hattâ bir “arınma” kürü olarak 

düşünülmüştür. Nitekim seyahat sırasında genç kadın; kendine, insan ilişkilerine, 

üzerinde yaşadığı coğrafyaya daha farklı bir perspektiften yaklaşır. Bu anlamda, sözü 

edilen deniz yolculuğu, anlamlı bir hayat dersi olur Züleyha için.  

Çıplaklar‟da da Mersin‟e yapılan tedavi amaçlı bir Anadolu yolculuğu vardır. 

Aralarındaki bir yanlış anlama sonucu Doktor Çetiner‟le ilişkileri sona eren Ülker, 

acısını unutmak için hem bir tiyatro topluluğunda hem de sosyal yardımlaşma 

kurumunda çalışmaya başlar. Bu tempoya dayanamayan bedeni bir gün isyan eder ve 

Ülker yatağa düşer. Henüz tam iyileşmemişken çalıştığı tiyatro grubuyla birlikte 

Ankara‟ya turneye çıkar. Bir zaman sonra sevdiği kadının ardından Doktor Çetiner 

de Ankara‟ya gider. Ülker‟e her şeyi anlatır, onu bırakmaz ve evlenirler. 
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Ülker, arkadaşı Sevim‟e yaşadıklarını mektupla anlatır. Buna göre; turne 

programı sona erdikten sonra Ankara‟da pek fazla kalmamışlardır. Ülker, 

“Anadoluyu dolaşmak, memlekette daha başka yerleri de gezip görmek istemektedir” 

(Çıplaklar, s.363). Doktor Çetiner ise kış geçip havalar düzeldikten sonra bunu 

yapabileceklerini belirtir ve Ülker‟i alıp Mersin‟e götürür.  

“ (…) 

Sevimciğim, memleketimizin ne cennet gibi yerleri var. 

Doktor Çetiner, beni önce portakal ağaçlarının arasında, ılık cenup ikliminde 

uçsuz bucaksız gibi uzanıp genişliyen beyaz köpüklü mavi denizin karşısında mutlak 

bir istirahate mahkûm etti; değil mektup yazmak, gazete okumak için bile izin 

vermiyordu.” (Çıplaklar, s.363) 

İstanbul‟da Ziyaretçi Hemşireler Teşkilatı‟nda çalıştığı sıralarda kazandığı 

sosyal bilinç, Doktor Çetiner‟in kendisi üzerindeki etkisiyle birleşerek Ülker‟i 

harekete geçmeye çağırır.  

“ (…) 

Çalışmak istiyordum; cemiyetin içine girmek istiyordum; Anadoluda 

İstanbuldakinden daha fazla yapılacak iş vardır.” (Çıplaklar, s.364) 

Böylece Ülker, Çetiner‟le birlikte Zonguldak‟a gider. Çetiner‟in ideallerine 

ortak olur, Anadolu davasına o da baş koyar. Burada Çetiner, Türkiye‟yi 

Elektrikleştirme Müessesesi‟nin sıhhi teşkilatında vazife alırken Ülker de işçi 

çocukları için açılan yuvayı idare etmeye başlar (Çıplaklar, s.364). Bu noktada, 

idealist Doktor Çetiner‟le birbirlerini tamamlayan bir çift olurlar. 

Doktor Çetiner‟le tanışmadan önce İstanbul‟da bazı sosyete çevrelerinin 

içinde ne yapacağını bilmez bir halde bulunan Ülker, Çetiner‟le tanıştıktan sonra 

sosyal ve toplumsal konularda bilinçlenmeye başlar. Ziyaretçi Hemşireler Teşkilatı 

ve turne vesilesiyle gittiği Ankara da bu bilince katkı sağlar. Çetiner‟in ardından 

gelip Ankara‟da onu bulması ve evlenmelerinden sonra çıktıkları Mersin yolculuğu, 

Ülker‟in Anadolu konusunda hassasiyetini arttırır. Çetiner‟le aynı ideal üzerinde 

birleşen genç kadın, birlikte gittikleri Zonguldak‟ta Anadolu için canla başla çalışır. 

Bu anlamda, Mersin yolculuğu ve orada geçirdiği nekahat günleri, Ülker‟de 

Anadolu‟ya dair İstanbul‟dakinden başka bir farkındalık yaratır. 
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Dikmen Yıldızı ise Dikmen Yıldızı namıyla ünlü Yıldız‟ın ruh sağlığı 

bozulunca Ankara‟dan İnebolu ve Ecevit‟e yaptığı tedavi amaçlı yolculuğu anlatır. 

İzmir‟in işgal edilmesiyle yaşadıkları topraklardan göç eden Yıldız ve ailesi, 

bir süre kendilerini güvenceye alırlar. Daha sonra erkekler, düşmanla mücadele 

ederken Yıldız, kadın ve çocuklarla bir mağarada yaşam savaşı verir. Ne var ki 

Ateşten Gömlek‟in Ayşe‟si gibi maneviyatı sağlam “İzmir kızı” Yıldız, nişanlısı 

Murat‟ın öldüğünü öğrenince çok sarsılır. Kendi kendine sanrılar üretmeye başlar. 

Anne-babasının Murat‟ı öldürdüğünü iddia ederek müdde-i umumiye başvurur. 

Oysaki Murat, gizli bir görevle cepheye gitmiştir. 

Bunun üzerine ailesi ve doktoru, Murat‟ın babası Beybaba‟yı çağırarak 

Yıldız‟ı, kendisini iyileştirecek bir seyahate çıkarmayı planlarlar. Böylece Yıldız, 

tedavi amacıyla Beybaba‟yla birlikte Ankara‟dan İnebolu‟ya doğru bir yolculuğa 

çıkar.  

Uğurcan (2007: 21)‟ın da belirttiği üzere, söz konusu yolculuk, çeşitli 

aşamalardan oluşur. Her bir aşama, Yıldız‟ın sağlığını kazanmasına farklı yollardan 

hizmet eder.  

 Anadolu içlerine yapılacak yolculuğun Yıldız‟da uyandıracağı değişim ve 

iyileşme daha ilk aşamada “köprü” sembolüyle okura sezdirilir. Kalecik‟i geçtikten 

sonra uzun tahta bir köprüde sarsılırlarken Beybaba ile Yıldız arasında üzerinde 

ilerledikleri köprüyle ilgili bir muhavere geçer. Köprüyü aştıktan sonra Beybaba, “ 

(…) Bu köprü ıstırap muhitimizin hudududur. Onu geçtikten sonra yeni muhitimizde 

yaşıyacağız.” (DY, s.115) der. Bu yeni muhit, Yıldız‟ın şifa bulacağı Anadolu‟dur. 

Köprüden sonra arabaları Dümbelekyazısı‟nda çamura saplanır. Onlara eşlik 

eden Ahmet Çavuş‟un “gıcırtılı Hızır” (DY, s.115) dediği kağnılardan yardım 

alırlar. Kağnılardaki kadınlar, cepheye gülle taşımaktadır. Yıldız‟ın kucağındaki 

bebeği görünce merak edip bakmak isterler. Bebeğin taş olduğunu anladıklarındaysa 

tepki gösterirler. Yıldız‟ın kendileriyle alay ettiğini zannederler (DY, s.115-117). 

Böylece Yıldız, söz konusu ilk aşamada kucağındaki bebeğin canlı değil taş olduğu 

gerçeğiyle yüzleşir. 

Ardından “suya boğulmuş kavaklar arasından, çamur harmanlarından ve 

sarsıntılı bir yoldan geçip” (DY, s.119) vardıkları Çankırı‟da kaldıkları otelde 

Ahmet Çavuş‟la söyleşen Yıldız, ondan Murat‟ın şehit olduğunu, anne-babası 
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tarafından öldürülmediğini öğrenir (DY, s.121-122). Bu noktada, kendi yarattığı 

sanrılarla yüzleşmektedir. 

Bu iki aşamanın ardından ilk menzilleri olan Ecevit‟te Yıldız, iyileşme 

emareleri göstermeye başlar. Çam ağaçlarından hareketle belediyecilik üzerine 

konuşmaları, Yıldız‟ın sosyal yönünün canlanmasının işaretidir. 

Ecevit‟in ardından geçtikleri İnebolu‟da küçük bir ev tutarlar. Yemek pişirip 

ortalığa bakacak genç bir kadın da bulurlar. Yıldız, kardeşi ile sevdiği erkeği şehit 

vermiş bu genç kadının hikâyesinden çok etkilenir (DY, s.128-131). Kendisi gibi 

aynı acıyı yaşayan başka kadınların da olduğunun farkına varır. 

Kadınlar, yalnız acı çekmekle kalmıyor, aynı zamanda cephe gerisinde cephe 

için canla başla çalışıyorlardır. Ilgaz‟ı geçerlerken yağmurda ıslanmasın diye 

eteğinin altında top mermisi saklayan kadın (DY, s.140), Beybaba‟yla Yıldız‟ı çok 

etkiler. Yıldız, İzmir‟den kaçarlarken karşılaştığı savaş gerçeğiyle İnebolu-Ecevit 

coğrafyasında tekrar yüzleşir. Böylece, Murat‟ın şehit olduğuna ikna olduğu gibi 

kucağındaki taş bebekten de iyice soğur. 

İnebolu‟dan Müdde-i umumi Bey‟e mektup yazan Yıldız‟ın satırları, 

iyileşmeye başladığını müjdelemektedir. Mektubunda “(…) Etten bebeğim taştan 

oldu ve süngerden beynim insandan…” (DY, s.145) sözleriyle geçirmekte olduğu 

değişimi dile getirir. 

Yıldız‟ın iyileştiğine kanaat getirdikten sonra dönüş yoluna koyulan kafile, 

yolda Polatlı‟ya cephane götüren kadınları taşıyan kağnılara tesadüf eder (DY, 

s.161). Dönüş yolculuğu, daha hızlı ve daha coşkuludur. Artık Yıldız, öğreten 

konumundadır. Rastladıkları kadınlara şehir kadınlarının da köy kadınları gibi güçlü 

olduğunu izah eder (DY, s.162). 

Sonuç itibariyle ruh sağlığını kazanıp Murat‟a kavuşan Yıldız, yitirdiği 

sıhhatini Anadolu‟da kazanır. Hem yolculuk hem İnebolu ve Ecevit‟te geçirdiği süre, 

onu rehabilite eder, millî bilincinin tekrar uyanmasını sağlar. Bu anlamda, Dikmen 

Yıldızı‟nda yol, insanının ve ikliminin sağlamlığıyla üzerinden geçeni diriltir 

(Uğurcan, 2007: 23). Dolayısıyla romanda Anadolu‟nun da söz konusu diriltici ve 

iyileştirici yönü ortaya konur. 

Bu yolculukların dışında, sıhhatlerinin düzelmesi için Anadolu‟nun farklı 

bölgelerine giden roman kişileri de vardır. Bunların yolculuklarına değinilmez. 



 182 

Kirazlı Pınar‟da, Gökköy istasyonunda makasçı olarak çalışan Ali Baba, 

sağlığı için hekimler tarafından Kirazlıpınar‟a gönderilmiştir (KP, s.11).  

Gökmen‟de, Gökmen‟in kaplıcalarda tanıştığı Eskişehirli hanım, bir müddet 

istirahat etmek için banyolara gelmiştir (Gökmen, s.10). 

Gül‟ün Babası Kim?‟de, her türlü ahlâkî değer yargısından uzak yaşayan, ev, 

aile gibi mefhumlarla alay eden Meclâ, sevgilisinden hamile kalınca ailesi tarafından 

Edirne‟de bir köye gönderilir. Civar ahaliye de doktor tavsiyesiyle sıhhatinin 

düzelmesi için gönderildiği söylenir. 

“ (…) 

-Sinir hastası. Kocası ölüverince sinirleri bozulmuş. On sekiz yaşında dul 

kalmak kolay şey mi?..Doktorlar „Köye gitsin, kendi haline bırakın. Şehrin 

gürültüsünden uzaklaşınca iyileşir.‟ demişler.” (GBK, s.36-37) 

Akşam Güneşi
116

‟nde Nazmi de sağlık sorunları nedeniyle doktor tavsiyesine 

uyarak (M..) Adası‟ndaki Ayazma Çiftliği‟ne çekilmiş eski bir askerdir. 

“(…) (M..) adasında bir çiftliğiniz varmış…(M..)i bilmiyorum. Fakat Radosta 

epeyce bulundum..oraya çok benziyormuş..hemen hemen yaz kış değişmeyen ılık, 

güzel bir havası varmış..İstanbuldan behemehal uzaklaşıp oraya gitmelisiniz..(…) 

Size tam manasile inziva lâzım..bu şehirden kaçmalısınız. Birkaç ay sonra, gelecek 

baharda kendinizi çok daha iyi bulacaksınız..” (AG, s.72-73) 

Bu Kalp Duracak‟ta ise kocasının ölümünden sonra büyük bir hastalık 

geçiren Bilge, dinlenmek için kardeşi Sevgi‟nin yanına, adı verilmeyen bir şark 

kasabasına, gider (BKD, s.3). 

Eski Hastalık‟ta, Züleyha‟nın dayısı Şevket Bey, yeğeni trafik kazası geçirip 

hastaneye kaldırıldığı sıralarda siyatikleri azdığı için “doktorların nedense bu defa 

Yalova ve Bursa kaplıcalarını beğenmemeleri üzerine, çoluğu çocuğu toplıyarak 

Çeşmeye” (EH, s.8) gitmiştir. 

Üvey Ana‟da ise verem hastalığına yakalanan Lale, belediye tarafından 

masrafları karşılanarak Toroslar‟da bir sanatoryuma gönderilir (ÜA, s.217). 

Anadolu‟ya yapılan yolculukları ayrıntılarıyla anlatmayan bu romanlarda da 

Eski Hastalık, Çıplaklar ve Dikmen Yıldızı‟ndaki gibi Anadolu‟nun iyileştiren, 

insanların derdine derman olan yönü vurgulanır. Tüm bu romanlarda Anadolu 

                                                 
116

 Reşat Nuri Güntekin, Akşam Güneşi, Semih Lûtfi Kitabevi, İstanbul 1942, 2.bsk. Yapılan alıntılar 

bu baskıya aittir. (1.Basım:1926) 
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coğrafyası, çeşitli sebeplerle sağlıklarını kaybetmiş kişilerin iyileşip tedavi oldukları 

bir şifa yurdudur. 

14. 4. 2. Duygusal Arınma Amacıyla Yapılan Yolculuk: 

Tedavi amacıyla Anadolu‟ya seyahat edenlerin yanı sıra içine düştükleri 

duygusal karmaşadan Anadolu‟ya bir yolculuk yaparak arınmaya çalışan roman 

kişileri de vardır. Bu romanlarda da Anadolu, kişilerin sükûn bulup bozulan 

dengelerini yeniden kazandıkları bir mekân olarak işlenir. 

Duygusal arınma amacıyla Anadolu‟ya yapılan yolculukların tedavi amacıyla 

yapılan yolculuklardan ayrıldığı nokta, seyahatin herhangi bir sağlık sorunundan çok 

duygusal karmaşadan kaynaklanıyor oluşudur. Buna kimi zaman travmatik bir olay 

da eşlik eder. 

Faruk Nafiz, tek romanı Yıldız Yağmuru‟nda iktisat eğitimi almış, yakışıklı 

bir genç olan Ziya‟nın öyküsüne yer verir. Bir şirkette müdür olarak çalışan;  

günlerini kadınlarla ve klüpten arkadaşlarıyla geçiren Ziya‟nın kadınlarla ilişkileri 

çok fırtınalıdır. Onun için kadınlar, birer oyuncaktan ibarettir. İlyas Bey‟in verdiği 

bir davette tanıştığı Sara Hanım‟a kur yapar. Sara, Hayri Mümtaz‟la evlidir; ancak 

evliliğinde sorunlar vardır. Diğer yandan İlyas Bey de kızı Belkıs‟ı Ziya‟yla 

evlendirmek düşüncesindedir.  

Sara‟ya yaptığı kurları ileri götüren Ziya, onun kalbinde bir yer edinmeyi 

başarır. Ancak beklenmedik bir anda Belkıs‟la evlenerek Sara‟yı yüz üstü bırakır. Bir 

süre sonra Ziya, Belkıs‟tan sıkılır ve tekrar Sara‟ya dönmek ister. Ne var ki gururu 

kırılan Sara‟nın kapıları artık ona kapalıdır. Sara, hasta eşi Hayri Mümtaz‟la 

ilgilenmektedir. Kısa süre içinde de eşini kaybeder. Bu arada Ziya, Belkıs‟tan ayrılır. 

Sara‟yı tekrar kazanmak için her yolu dener; ama başaramaz. Sara, Hayri Mümtaz‟ın 

ortağı Şemsettin Bey‟le evlenir.  

Sevdiği kadından ümidi kesen Ziya da Burgazada‟da inzivaya çekilir. Burada 

geçirdiği üç aylık bir dinlenme sürecinin ardından “kendini bir vapurun güvertesine 

atarak” (YY, s. 373) Anadolu seyahatine çıkar. Bu, hem sıhhatine hem de gönlüne 

iyi gelecektir. 

Önce vapurla Karadeniz kıyılarını dolaşır (YY, s.373-374). Eski Hastalık‟ın 

Züleyha‟sı gibi molalarda yeni şehirler, yeni insanlar tanır. Hayata ve aşka dair 
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bildiği ne varsa unutur. Yazarın deyişiyle, “vapurda hem başını dinlendiriyor, hem 

gönlünü avutuyordu.” (YY, s.373)  

Trabzon‟da vapurdan ayrılır, üç gün orada kalır; üç gün sonra bir otomobille 

Erzurum‟a geçer. 

“ (…) 

Ziğana dağlarını hiç unutmıyacaktı. Karadenizin solmaz baharı burada 

hüküm sürüyordu. Yol o kadar güzel, tepeler öyle muntazam ve çam ağaçları o kadar 

biçimli idi ki burada tabiat bir mimar gibi çalışmış sanılırdı. Saatlerce süren yol, 

ona, bir nefeste almış gibi geldi. Yarların sarılığı, uçurumların korkunçluğu, 

tepelerin şiiri hafifleşiyordu.” (YY, s.374) 

Gümüşhane ve Bayburt‟ta iki gece geçiren Ziya, Kop dağlarını aşarken 

memleketin asıl kapısından girdiğini anlar (YY, s.375). 

Derken Erzurum‟a varır. Burada tarihin sesine kulak verir. 

“ (…) 

Erzurum, Ziya‟ya, taşı, tuğlası hazırlanmış, fakat henüz temeli atılmamış bir 

şehir göründü. Hakikatte ise, o, yapılacak değil, yıkılmış bir şehirdi. Sayısız 

muharebeden çıkan bir vücut gibi, şehrin, her yanında bir yara vardı ve devlet bu 

yaraları sarmak için ancak şimdi zaman bulmuştu. Ziya, burada, uzak ve yakın 

tarihleri satır satır okudu. Erzurumdan ayrıldığı gün, eski seferlerin, hatırasında 

kalan derin uğultusunu dinliyordu.” (YY, s.375) 

“Kitapların kervan geçmez, kuş uçmaz dediği yollardan” (YY, s.375) 

geçerek yola devam eden Ziya, sert kış şartlarında yaya giden insanlara rastlar. 

Bunların, içinde yaşadıkları koşullara rağmen neşeli olduklarını, soğuğa hiç 

aldırmadıklarını görmek onu şaşırtır. Rast geldiği yolculardan bazılarını yanına alıp 

onlarla konuşur. 

“ (…) Konuştukça kırkına yaklaşan hayatında insanların en büyük kısmını 

hiç tanımadığını öğrendi. Yolcuların hepsi cenk görmüş, ateşten bir çelik parlaklığı 

ile sıyrılmış, ev bark, çoluk çocuk sahibi, öz yurdun oğulları idi. Hepsi, evlerine 

kışlık tedarik etmek için, iş arkasına düşmüşlerdi.” (YY, s.376) 

Böylece Ziya, kendine dönük bir muhasebe yapmaya başlar. Anadolu 

insanına hayran kalmıştır. Bir anlamda, kendi hayatının, kendi hayatındaki insanların 

sahteliğini görür. “Şehirlinin ince çizgili yüzü yerine köylünün derin duyuşlu ruhu” 
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(YY,  s.377) içinde yer etmeye başlar. Görüp yaşadıkları üzerine köyü ve köylülerin 

durumunu sorgulamaya başlar. 

 “ (…) Köyler asırlarca neden bu haldeydi?.. Niçin köylü asırlarca rahat bir 

nefes alamadı? Yüzlere bir güneş parçası gibi vuran saadetten neye bunlar 

mahrumdular? Ve sevindikleri zaman neye onların gülüşü, seyredenlerin kalbinde, 

bir kör düğüm oluyordu?” (YY, s.377) 

Böylelikle, Ziya‟nın bireysel acıları yerini sosyal kaygılara, sorgulamalara 

bırakır. Memleketin dertleri yanında kendi acıları bir hiçtir. 

“ (…) 

Ziya, her geçtiği yeni şehirde, şahsî  kederinin bir parçasını bırakıyor, onun 

yerine umumî ıstıraptan bir parça alıyordu. Sanki onun derdi bir siyah damlaydı, bir 

mürekkep damlasıydı, ve bu engin kedere karıştığı gündenberi silindi, gitti. Gözlerini 

bu âleme çevirmekle, kendini en insan oldum sandığı sevda günlerinde nekadar az 

insan olduğunu düşünerek utandı. Memleketin asırlık hasretleri önünde çektiği 

derdin mânası neydi?” (YY, s.378) 

Erzincan‟ı, Suşehri‟ni hep bu duygularla dolaşır; Sivas‟ta trene bindiğinde 

trenin düdüğünde bir musiki ahengi bulur (YY, s.379). Ve İstanbul‟a yepyeni bir 

insan olarak döner. 

Görüldüğü üzere, aşk acısı nedeniyle kaybettiği dengesini kazanmak 

amacıyla çıktığı Anadolu seyahatinde memleket gerçekliklerine yönelen Ziya, 

Karadeniz‟i ve Orta Anadolu‟yu dolaştığı bu yolculuklarda olgunlaşır ve eski 

anlamsız yaşantısını sorgular. O, bireysel aşk acılarıyla boğuşurken Anadolu, binbir 

yoklukla mücadele etmektedir. Üstelik insanlar kendisinden daha dirençli, daha 

çalışkandır ve halinden şikâyetçi değildir. Farkına varır ki köy ve köylü asırlarca 

ihmal edilmiştir. İstanbul‟dan ve kendi gönül maceralarından ibaret sandığı hayatın 

çok farklı bir yüzüyle karşılaşır Ziya. 

Bu sırada kendi ben‟iyle de bir hesaplaşma yaşar. Memleketin sorunları 

yanında onun acısının hiçbir önemi yoktur. Böylece bireysel acılarının yerini sosyal 

bir sorumluluk duygusu alır. Kendi içinde bir değişim geçiren Ziya, İstanbul‟a 

duygusal ve zihinsel yönden arınmış farklı bir insan olarak döner.  

Bu noktada, Ziya‟nın geçirdiği söz konusu değişim, Dikmen Yıldızı‟ndaki 

Yıldız‟ın değişimiyle örtüşür. Yıldız da nişanlısını kaybetmesinin ardından yaşadığı 
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travmayı atlatabilmesi için çıktığı Anadolu seyahatinde kendisiyle aynı acıyı 

paylaşan, buna rağmen itidalini, dengesini yitirmemiş insanlarla karşılaşır ve bireysel 

acıları yerini sosyal sorumluluklara bırakır. 

Aşk acısı yüzünden iç dengesini yitiren ve kendisini toplamak için 

Anadolu‟ya seyahat eden kişilerden biri de Kanlı Sır‟ın Hüsrev‟idir. 

Hüsrev, sevdiği ve evlenme planları yaptığı Mesture‟nin, akrabasından Halim 

Siret‟le evlenmesi üzerine annesine İstanbul‟dan sıkıldığını, taşrada bir memuriyet 

bulduğunu söyler (KS, s.71-72). Aslında memuriyet bulmamıştır, İstanbul‟dan 

uzaklaşmak istemektedir. 

“ (…) 

İstanbuldan çıkmak, kurtulmak, hava değiştirmek istiyorum. (…) Başımı alıp 

köyleri, dağları dolaşacağım. 

İstanbulda aylardanberi hamlaşan, yorulan sinirlerimi, adalelerimi biraz 

tabiat terbiye etsin..” (KS, s.72) 

Böylece Anadolu seyahatine çıkan Hüsrev‟in ilk durağı Bursa‟dır. Orada bazı 

yararlıklar gösterip yerel gazetelere haber olur (KS, s.76-77). Ne ki tüm güzelliğine 

ve beğenisine rağmen Hüsrev, Bursa‟da sıkılır. 

“ (…) 

Bursa, misafirlerle dolu. Bu kaplıca şehri, ne  kadar güzel, yemyeşil, ışıklı 

ise, o kadar da ruhsuz, sönük, kasvetli.. (…) Bursada bunaldım, fakat gidemiyorum.” 

(KS, s.77-78) 

Bursa‟dan ayrılarak İzmir‟e geçer, orada da gazetelere haber olur (KS, s.84-

85). Ancak İzmir‟de de fazla kalamayarak Kütahya‟ya gider (KS, s.85-86). Burada 

annesinin ölüm haberini alınca İstanbul‟a döner. Ayrı kaldığı üç ayın ardından 

İstanbul‟a dönmek Hüsrev‟i memnun etmez; çünkü Anadolu‟da geçirdiği günler, ona 

iyi gelmiştir. 

“ (…) 

İstanbula dönmek, benim için çok hazin oldu. Diyar diyar dolaşmak, taze kır 

havası, uğultulu dağlar, yeni yeni muhitler, beni umduğumdan fazla avutmuştu.” 

(KS, s.87) 

Yaşadığı aşk acısını Anadolu‟da dindirmek, Hüsrev‟i yatıştırır. Umduğu 

duygusal arınmayı sağlayarak döner yolculuktan. Gelgelelim Hüsrev, neredeyse bu 
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kaçışları alışkanlık haline getirir. Daha sonra Mesture‟nin ailevî meselelerinden 

bunalan Hüsrev, Kırkkilise‟deki dayısından aldığı bir telgraf üzerine oraya gider 

(KS, s.123). 

Birkaç ay sonra Kırkkilise‟de olmaktan da sıkılan, Mesture‟nin yanına 

dönmek isteyen Hüsrev, bu kez, Kırkkilise‟den ayrılmanın yollarını düşünmektedir 

(KS, s.124). Dayısı da onun sıkıldığını anlamıştır ve bazı işleri halletmesi için 

Hüsrev‟i İstanbul‟a gönderir (KS, s.125-126). 

Bir zaman sonra Mesture‟nin hastalığını öğrenen Hüsrev, onun ağırlaştığı 

günlerde bu duruma dayanamaz. İstanbul, yine onu boğmaktadır. Çareyi gurbet 

yollarına düşmekte bulur. 

“ (…)  

Hastayı nasıl bırakmalı? Mestureye hissettirmeden nasıl uzaklaşmalı?.. 

İstanbulda duramam, duramıyacağım…  

İstanbulda durursam, gene nöbetleri, bana türlü manasız münasebetsizlikler 

yaptırabilir. Mesture‟nin aziz hatırasına hürmete mecburum. Onun aziz hatırası için 

gurbet yollarına düşmeliyim. 

Gurbet yolları…Galiba, benim hayattan nasibim, yalnız bu, bu gurbet 

yolculuğu olacak! Ömrüm, hep gurbet yollarında sürtmekle mi geçecek?” (KS, 

s.135) 

Hüsrev, kendisini bunaltan havadan kaçarak Kırkkilise‟ye gider (KS, s.136-

137). Orada günlerini çiftliğe kapanarak geçirir (KS, s.138). 

Mesture‟nin ölümünden sonra onun kızı Neşide‟ye sahip çıkan Hüsrev, bir 

zaman sonra, Adapazarı‟nda bir çiftlik satın alır (KS, s.268-269). Bu kez oraya 

temelli yerleşmek fikrindedir. 

Karşılaştığı sorunlarla yüzleşemeyen, çareyi hemen kaçmakta bulan Hüsrev, 

böyle anlarda kaybettiği dengesini Anadolu‟ya giderek tekrar kazanmaya çalışır. 

Çoğu kez yaşadığı karmaşadan duygusal anlamda arınmış olarak döner İstanbul‟a. 

Bu açıdan, Anadolu seyahatleri, onun için salt bir kaçış değil, duygusal ve zihinsel 

arınma sağlayan bir rehabilitasyondur aynı zamanda. 

Benzer bir arınmayı, Bir Akşamdı‟da Meliha‟nın annesi de deneyimler. 

İzmit‟te sakin bir hayat sürerlerken Meliha‟nın Kâmil‟le İstanbul‟a kaçması, verem 

olan babasını ölüme götürür. Eşini kaybeden, kızıyla da sorunları olan annesi ise 
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“herşeyi satıp savarak bir denk eşyasiyle trene biner” (BA, s.98-99). Yozgat‟a, 

kardeşi İbrahim‟in yanına gitmektedir. 

“ (…) 

-Siz nereye efendim? 

-Ulukışla‟ya… 

-Ne tarafa düşüyor? Ben pek bilmem Anadolu‟yu…Gençliğimde babamla 

Amasya taraflarına doğru gitmiştik… 

-Hayır…O cihet değil hanımcığım…Tren bizi Eskişehir‟de ayıracak…Siz 

Yozgat‟a değil mi efendim? 

-Evet, Yozgat‟a. 

Gözleri daldı: Yozgat…Bilmediği yer…Dağlar gözünün önüne geliyor ve 

kardeşi: İbrahim. (…)” (BA, s.102-103) 

Yozgat‟ta “dağların arkasında solgun bir hayalet” (BA, s.122) gibi yaşayan 

acılı kadın, sevmediği bu yerde, yakın geçmişi gözden geçirme imkânı bulur. 

“ (…) 

Gündüzün ışıkları ve hayvan sesleri çekilip de, Yozgat, karanlık ve ıssız, 

yamaçlarında tek tük petrol ışığı ve çatı altlarında tek tük insan mırıltısiyle kalınca, 

ana gözlerini ve kulaklarını kendi kalbine çeviriyor.” (BA, s.176)  

Öte yandan Meliha da Kâmil‟den ve İstanbul‟dan yana derin hayal kırıklıkları 

yaşamaktadır. Birbirini izleyen acı olaylar, ana-kızı tekrar birbirine yaklaştırır. 

Özellikle Yozgat‟ta kardeşinin yanında geçirdiği zor günler, annede duygusal bir 

arınma sağlamış ve ona kızıyla birlikte İzmit‟te hayata kaldıkları yerden yeni bir 

başlangıç yapma ümidi aşılamıştır. 

Aka Gündüz‟ün Bir Şoförün Gizli Defteri adlı romanında ise iyi yaşama hırsı 

yüzünden kötü yola düşen paşa kızı Çiler‟in, pişman olarak Toroslar‟a yaptığı arınma 

amaçlı yolculuk yer alır.   

Şoför Erol‟la aynı mahallede oturan Çiler, Ekrem Paşa adlı bir devlet 

adamının kızıdır. Erol‟un kendisine olan duygularına sert bir yanıt verir. Babasının 

ölümünden sonra kalan parayı kontrolsüzce harcayan Çiler, bir süre sonra hızla 

düşmeye başlar.  

Artık vesikalı bir kadın olan Çiler, Erol‟a mektuplar yazarak yardım ister. 

Önceleri mektuplara cevap vermeyen Erol, onun bir de frengiye yakalandığını 



 189 

öğrenince yardım elini uzatır. Sırasıyla Çiler‟in tüm sorunlarına çare bulur. Birlikte 

Toros yaylalarına seyahat ederler (BŞGD, s.189). Bu seyahat, Çiler‟e çok iyi gelir; 

arzu ettiği duygusal ve ruhsal arınmayı sağlar (BŞGD, s.189-192). 

14. 5. Miras İşleri Nedeniyle Yapılan Yolculuk:  

Anadolu‟ya yapılan yolculukların bir kısmı da kişilerin miras işlerini 

halletmek amacıyla yola çıkmaları sonucu gerçekleşir. Çıkış noktası aynı olan bu 

yolculuklar, Anadolu‟ya dair çeşitli sorunları göz önüne sermesi açısından önemlidir. 

Bir başka deyişle; mirastan kaynaklanan resmî işlerini halletmek için Anadolu‟ya 

seyahat eden roman kişileri, bu arada, Anadolu‟ya has birtakım gerçekliklere de tanık 

olurlar.  

Yarım Adam‟da, Avrupa‟daki tahsilini yeni bitirip yurda dönen Mehmet 

Demir, kendisinin yokluğunda iyice karmaşık hale gelmiş miras meselesi üzerine 

“teyzesinin israrile son parçaları kurtarmak için” (YA, s.13) Nilüfer vapuruyla 

Bursa‟ya hareket eder. Avrupa‟dan henüz dönmüş olmasının ve Anadolu‟ya ilk kez 

çıkışının da verdiği tutuklukla tedirgin bir yolculuk geçirir. 

“ (…) Demir birdenbire kendini bu uğultu içinde terkedilmiş hissetti. Bu 

kendi memleketi, kendi insanları değil mi? Bu sahilden içerde yeni fırtınalar bekliyen 

asıl vatan yok mu? Hep o insanlar, kavruk, hasta, şişman, kaba, saf, temiz, hilekâr, 

vahşi, bütün insanlar, onun kendi insanları. Omuzlarına dayanarak yeni bir bina 

kurmayı hayâl edindiği insanlar değil mi? Öylese neden korkuyor?” (YA, s.18-19) 

Miras davasını takip eden avukatın davayı sahiplenmemesiyle iyice karışan 

mahkeme işleri, Mehmet Demir‟in bir süre Bursa‟da kalmasını gerektirir. Burada 

tesadüfen tanıştığı Cemal vasıtasıyla İstanbul‟daki eski ahbaplarından Ali Sabir‟le 

karşılaşır. Üç arkadaş bir ev tutup birlikte yaşamaya başlarlar. 

Mahkeme işleri sürerken Demir, Bursa‟nın yerel hayatına da şahit olur. 

Dolayısıyla köylünün sorunlarını da öğrenir. Eşraf ve ağa baskısı, köylüyü 

sindirmekte ve yaşamlarını zorlaştırmaktadır. 

Eski bir gazeteci olan Kurdoğlu namlı Bekir Bey‟in ailesiyle de yakın bir 

ilişki kuran Demir, Bekir Bey‟in gazete çıkarma teklifine sıcak bakar. Bu arada, 

miras davası Demir‟in lehine sonuçlanmıştır. Demir, İstanbul‟a dönmektense bir süre 

daha Bursa‟da kalmayı tercih eder ve Bekir Bey‟le bir gazete çıkararak köylünün 

sorunlarını dile getiren yayınlar yapmaya başlar. Bu, elbette, eşrafın hoşuna gitmez. 
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Kısa bir zaman sonra mirasla ilgili işleri tamamlayabilmek için İstanbul‟a 

dönmesi gereken Demir, bu kez, vapurda değişim geçirmiş bir kişi olarak bakar 

çevresine. 

“ (…) Üç ay evvelki seyahatini hatırladıkça bu sefer kendini hakikaten 

değişmiş buluyordu. (…) Bu sefer aynı geminin küpeştesinde rıhtımı halecanla 

beklediği vakit, gözlerini bürüyen dümanın silindiğini görüyor.” (YA, s.162-163) 

Bursa‟ya ilk gidişiyle İstanbul‟a dönüşü arasında fark vardır. İçe kapanık, 

sağlıksız, kendi toplumuna yabancı bir gençken, sosyal sorumluluklarının bilincinde, 

atik bir bireye dönüşmüştür. 

Bu açıdan, miras işlerini halletmek için çıktığı Bursa yolculuğu, hem o işleri 

kendi lehine sonuçlandırmasını hem de kendi ülkesinin ve insanının farkında bir 

gence dönüşmesini sağlar. Avrupa‟da okumuş Demir için bu, önemli bir hayat 

tecrübesidir. Bir yandan Demir‟in bireyden topluma uzanan gelişim çizgisi verilirken 

diğer yandan Demir‟in bakış açısından bölgeye has sorunlar ve bu sorunların olası 

çözümleri gözler önüne serilir. 

Romanlarında, genellikle, İstanbul dışını konu edinmeyen Hüseyin Rahmi, 

Eşkıya İninde adlı romanında, aileden miras kalan çiftliklerini kontrol etmek üzere 

Değirmendere‟ye giden ben-anlatıcı ile kayınbiraderinin eşkıyalar tarafından 

kaçırılışını ele alır.  

Romanın ben-anlatıcısı, karısının babasından miras kalan çiftliklerinin 

“mahsul ve hesaplarını tetkik için” (Eİ, s.4) kayınbiraderi Hikmet Enis ile birlikte 

çiftliğe gitmeye karar verir. Trene binen iki genç, “birçok yerlerde düdük öttüre 

öttüre, durup durup yolcu alarak boşaltarak nihayet Tütünçiftliği durağına” (Eİ, s.6) 

varırlar. Buradan kendilerini karşıya geçirecek bir kayığa binerler. Kayığın diğer 

yolcuları, anlatıcının pek hoşuna gitmez. 

“ (…) Bu müşterilerin arasında bizden başka efendiye benzer adam yoktu. 

Hepsi köylü, bağcı, rençper kıyafetli kimselerdi.” (Eİ, s.7)  

Köylüler içersinden bir adam, onlara bazı sorular sorar. Çiftliği öğrenince de 

orayı bildiğini, sahibi Enis Bey‟i tanıdığını söyler. Bu sırada “rençper kıyafetli fakat 

izbandut gibi iri yarı iki kişi gözlerini vahşi bir dikkatle” (Eİ, s.8) onlara dikerek 

birbirine bir şeyler fısıldar. O sırada genç bir köylü de eşkıyalardan bahseder (Eİ, 

s.8); sözlerinin yolcular arasında yarattığı kötü etkiye aldırmadan devam eder: 
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“ (…) 

-Allah kurtarsın..Buralarda bu eşkıyalık adeta bir san‟at oldu. Tüfeğini 

omuzlayan dağa çıkıyor. Etrafı haraca kesiyor. Vergiyi bunlara mı vereceğiz? 

Hükûmete mi? Şaşırdık. Geçenlerde Harmanlı köyünden gelini telile duvağile 

köşeden kaldırdılar.” (Eİ, s.9) 

Kayıktaki yolcular arasında bu sözler üzerine bir tartışma başlar. Anlatıcı ile 

kayınbiraderi ise aldıkları temiz hava, gördükleri güzel manzaralar karşısında mest 

olmuşlardır (Eİ, s.11). Sahile yanaştıklarında acıktıklarını fark ederler ve bir köy 

kahvesi görürler. Bahçesinde yemek yedikten sonra birer kahve içmek için kahveden 

içeri girerler. Cemaat, kayıktakiler gibi eşkıyaları konuşmaktadır. Köylü, eşkıya 

saldırılarından, eşkıyaların fidye, vergi vb. maddî taleplerinden yılmıştır. Anlatıcı ile 

Hikmet Enis, duyduklarına inanamazlar. 

“ (…) Aman Yarabbi daha payitahttan iki adım ayrılmamıştık. Neler görüyor, 

neler öğreniyorduk.” (Eİ, s.27) 

Kahveden çıktıklarında kendilerini bekleyen, iki öküzün koşulu olduğu bir 

arabaya binerek Değirmendere‟nin yolunu tutarlar. Tabiatın kendilerine aşıladığı tüm 

romantik duygulanımlara rağmen köyün sefaleti de dikkatlerini çeker. 

“ (…) Yapılış usulleri yahut usulsüzlükleri birbirine benzeyen bitişik kara 

kara tahta evler, o arazi bolluğunda o derece tahdidlerine bir türlü akıl ermeyen 

sıçan yolu, mezbeleli, dar çirkefli sokaklar, yıkık duvarlar, bir harabî, bir sükûn, bir 

tenhalık, bir kabristan mağmumiyeti…” (Eİ, s.37) 

Bir yanda katı gerçekler bir yanda İstanbul‟da binalar arasında sıkışıp kalmış 

şehirli iki gençte köy manzarasının uyandırdığı şairane duygular yer alır (Eİ, s.41). 

Çok geçmeden eşkıyalar onları da kaçırır (Eİ, s.53). Anlatıcı, İstanbul‟un bu denli 

yakınında bir yerin medeniyetten uzak, eşkıyaların, haydutların kol gezdiği sahipsiz 

bir durumda olmasını yadırgar ve macera arayanların buralara gelmesini söyler. 

Buralarda Hüseyin Rahmi‟nin eleştiren sesi kendini hissettirir (Eİ, s.167-168).  

“ (…) 

Kazma, kürek, mesaha şeridi girmemiş bir vahşetzar görmek isteyenlerin, çöl 

aramak için uzak kıtalara sefer etmelerine hacet yok. Buralara gelsinler. Buralarda 

yaşadığımız tarihi karnı unutacak kadar medeniyetten, insaniyetten uzak ve tabiatla 

kucak kucağasınız.” (Eİ, s.167) 
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İki genç, türlü badireler atlattıktan sonra sağ salim İstanbul‟a dönerler. 

Romanlarında değindiği problemleri salt sergilemekle kalmayıp felsefî 

boyutuyla da irdeleyen yazar
117

, eşkıyalık olgusunu sorguladığı Eşkıya İninde‟de 

konuyu sosyo-ekonomik boyutlarıyla ele alır. Bunu yaparken bir yandan köylerin, 

kasabaların durumunu da ortaya koyar. Köyler, kasabalar o kadar medeniyetten uzak 

ve kaderine terk edilmiş bir haldedir ki buralarda tehlike kol gezmektedir. Bunun 

tabii bir sonucu olarak söz konusu terk edilmişlik, eşkıyaların işine yarar. 

Roman, bir anlamda, İstanbullu‟nun Anadolu‟yla farklı bir yüzleşmesidir. 

Temiz hava, güzel manzaralardan ibaret sanılan Anadolu‟nun kendine has birtakım 

katı gerçekleri vardır. Bu gerçeklerin büyük bir kısmı da ilgisizlikten 

kaynaklanmaktadır. Eşkıyalık da böyledir. Devletin varlığını ortaya koyamadığı 

yerlerde hakimiyet, eşkıyanın eline geçmektedir. 

Hemen hemen her romanında güldürürken düşündüren, mevzularının 

düşünsel yönünü ihmal etmeyen Hüseyin Rahmi, bu romanında eşkıyalık sorunundan 

hareketle Anadolu‟nun unutulmuşluğuna, gözden ıraklığına değinir. Bu değinide 

eleştiri ön plandadır ve mizahla harmanlanarak verilmiştir. Yazarın, dikkati çekmek 

istediği noktalar şöyledir: 

a) Anadolu, sahipsizdir ve bu durum başka güçleri harekete geçirmektedir. 

b) Her açıdan olduğu gibi emniyet, güvenlik açılarından da İstanbul ile 

Anadolu arasında tezat vardır. 

c) İstanbullu, Anadolu‟ya romantik duygularla yaklaşmaktadır. Oysaki 

Anadolu‟nun realiteleri farklıdır. Bu realiteyle yüzleşmek, İstanbullu‟yu 

şaşırtır.  

İstanbul dışına hiç çıkmamış anlatıcı ile Hikmet Enis, Değirmendere‟ye 

yaptıkları söz konusu ilk seyahatlerinde Anadolu‟nun asayiş sorunuyla karşılaşırlar. 

Bu noktada, miras davası nedeniyle bireysel bir mücadele vermek üzere Bursa‟ya 

hareket eden Mehmet Demir gibi iki gencin de miras meselesinden kaynaklanan 

bireysel hikâyeleri, daha Tütünçiftliği‟ne ayak basar basmaz toplumsal bir boyut 

kazanır.  
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 Yazarın romanlarının bu yönü için bkz. Berna Moran, “Hüseyin Rahmi Gürpınar‟ın „Yüksek 

Felsefesi‟ ”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I, İletişim Yayınları, İstanbul 1995, s.87-100. 

 



 193 

Her iki romanda da miras işlerini yoluna koymak amacıyla yapılan 

yolculuklar, bir süre sonra miras konusundan uzaklaşarak Anadolu‟nun çeşitli sosyo-

ekonomik sorunlarına odaklanır. 

Peyami Safa‟nın Biz İnsanlar, Mahmut Yesari‟nin Kanlı Sır, Nahit Sırrı 

Örik‟in Kıskanmak adlı romanlarında ise yine miras meselesiyle ilgili yapılan 

yolculukların bu kez bireysel yönü ön plandadır.  

Biz İnsanlar‟da özel bir okulda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Orhan, bir 

gün Elazığ‟dan mektup alır. Yengesi, amcasının vefatını ve bundan doğan miras 

davasını bildirmekte; tüm bu işlerin halli için Orhan‟ı Elazığ‟a çağırmaktadır (Bİ, 

s.327-328). Her ne kadar okul müdüründen izin alsa da Orhan, sevdiği Vedia‟yı 

bırakıp gitmek düşüncesinden pek hoşlanmaz (Bİ, s.335). Neticede vicdanı ağır basar 

ve miras meselesinin zorunlu kıldığı bu seyahate çıkar. 

Orhan, Elazığ‟dan Vedia‟ya yazdığı bir mektupta “Elazığ‟a kadar çektiği yol 

meşakkatlerini” (Bİ, s.386) anlatır.  İki ay sonra İstanbul‟a dönen Orhan‟ı, “seyahat 

yormuş ve karartmış”tır (Bİ, s.390). Amcasının ölümü ve akabinde yaşadıkları, 

Orhan‟da bir değişim yaratmıştır. Vedia, günlüğüne Orhan‟ın “yalnız Anadolu‟yu 

anlattığını, yengesinden pek az bahsettiğini ve „işlerim…‟ deyip geçtiğini” (Bİ, 

s.391) yazar.  

Yengesine miras konusunda yardım etmek için Elazığ‟a giden Orhan‟ın 

seyahati, ayrıntılarıyla işlenmez. Yarım Adam ve Eşkıya İninde adlı romanlarda yer 

aldığı gibi Anadolu‟nun sorunlarına dair herhangi bir gözlemde de bulunulmaz. 

Dolayısıyla roman, diğerleri gibi bireyseli aşıp toplumsal bir hüviyet de kazanmaz. 

Elazığ seyahati, daha çok, Orhan‟ın iç dünyası, hayattaki tercihleri, Vedia‟yla olan 

ilişkisi çerçevesinde ele alınır. 

Benzer şekilde Kanlı Sır‟da da bunaldığı zaman İstanbul‟dan uzaklaşan 

Hüsrev‟in, dayısının ölümüyle kendisine kalan mirası devralmak için Kırkkilise‟ye 

gidişi, bireysel bir kaçış bağlamında işlenir.   

Hüsrev, yengesinden dayısının ağır hasta olduğuna dair bir telgraf alır (KS, 

s.127). Kırkkilise‟ye gitmesi gerekmektedir. Bu sırada Mesture‟nin hastalığını da 

öğrenen Hüsrev, kaçmak için “vekilinin çağırdığını” (KS, s.137) ileri sürerek 

Kırkkilise‟ye gider. Burada kendini çiftliğe kapatarak acısıyla başa çıkmaya çalışır 

(KS, s.138). 
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Her iki romanda da miras işlerini halletmek amacıyla yapılan yolculukların, 

Yarım Adam ve Eşkıya İninde‟de konu edildiği şekliyle, bireyseli aşıp toplumsala 

ulaşamadığı görülür. Gidişler, Anadolu‟yu anlatmaktan çok miras dolayımında 

kişisel sorunlara çare bulmak amacını taşır. 

Kıskanmak‟ta hapisten çıkmak üzere olan ağabeyine son bir darbe indirmek 

için Zonguldak‟taki bir avukat aracılığıyla bir teklifte bulunan Seniha, yazdığı 

mektuba cevap beklemeyerek yola çıkar. 

Üç dört gün sonra Polathane‟den motorla Trabzon‟a geçer, oradan da 

Zonguldak‟a gitmek üzere vapura biner (Kıskanmak, s.152). İki gün sonra vapuru 

Zonguldak‟a varır. Seniha‟nın niyeti, babalarından miras kalan Erenköy‟deki köşkün 

ağabeyine ait hissesini almaktır. Ancak fikrince değerinin altında bir ödeme yapacak, 

ağabeyini üç kuruşa el açar bir halde görecektir (Kıskanmak, s.151). 

Oysaki Halit, hapisten çıktıktan hemen sonra vekaletteki eski arkadaşları 

sayesinde Balya şirketinde bir iş bulmuş, yeni görev yerine gitmek üzere kendisini 

götürecek vapuru beklemektedir (Kıskanmak, s.162). Babadan miras kalan köşk 

üzerinden ağabeyini küçük düşürmek için Polathane‟den Zonguldak‟a seyahat eden 

Seniha, istediğini elde edemeyince vapura binerek Polathane‟ye geri döner 

(Kıskanmak, s.164). 

Çıplaklar ile Miras adlı romanlarda ise diğerlerinin aksine İstanbul‟a yapılan 

yolculuklar vardır; ancak bu, Anadolu‟ya değinmeyi engellemez. 

Çıplaklar‟da Doktor Çetiner, Zonguldak‟ta görev yaptığı sıralarda, bir yaz 

çıktığı Anadolu‟yu tetkik seyahatinde İstanbul‟daki teyzesinin vefat ettiğini öğrenir. 

Miras ve intikal işlerini bitirmek için İstanbul‟a gitmesi gerekmektedir. Tren 

yolculuğunu kısaltarak İzmir‟den vapura binmek suretiyle -Anadolu üzerinden- 

gerçekleştirdiği yolculuğunda Çetiner, İzmirli üreticilerin sorunlarını gözlemler. Bu 

noktada, Doktor Çetiner‟in tüm dikkati, her zamanki gibi, Anadolu üzerindedir. 

Köylünün yetiştirdiği incir ve üzümü yok pahasına satın alıp büyük 

rakamlarla ihracat yapan Mehmet Halkatapar‟ın firması İzmir‟de “bir ekonomik 

edebiyat” (Çıplaklar, s.75) havası yaratmıştır. Kendisi büyük paralar kazanan tacire 

kıyasla köylü perişan bir haldedir. 
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“ (…) 

İzmir hinterlandının fevkalâde nefis üzümünü incirini yetiştirenler bunlardı. 

Hatırlamıştı ki Selçuk istasyonunda aldığı kehriba sarısı renginde, iri, çekirdeksiz, 

tatlı üzümün kilosunu ikinci el ona beş kuruşa satmıştı. İstanbulda yirmi beş kuruşa 

satılan bu üzümü bu adam köylüden üç kuruşa satın aldığını söylemişti. 

Çardakta yatıp mahsulünü bekleyen üzüm gibi kara gözlü güzel köylü kızı, 

eşeğinin yularını tutup trenin geçmesini seyreden ihtiyar, kasabadan kasabaya yayan 

giden köylüler perişan kılıklarile, yaşayışlarile, kılıklarının ve yaşayışlarının bu 

halde olmasına sebep olan kazanç vaziyetlerile insana hüzün veriyorlardı.” 

(Çıplaklar, s.77) 

Miras‟ın Asım‟ı ise aileye miras kalan bir değirmen işini halasıyla görüşmek 

maksadıyla Sarayköy‟den İstanbul‟a gelir. Bütün akrabalarının İstanbul‟da yaşadığı, 

babasının Sarayköy‟e yerleştiği için kınandığı Asım için bu seyahat çok önemlidir. 

Asım‟ın babası, İstanbul‟da doğup büyümüş, yine orada memuriyet almıştır. 

Bir gün her şeyi bırakarak Sarayköy‟e yerleşir. Asım, burada doğar, büyür. 

İstanbul‟a, halasından alacağını düşündüğü değirmen meselesini halletmek için gelen 

Asım, bir yandan değirmen üzerine gelecek planları yaparken diğer yandan girip 

çıktığı farklı çevrelerin etkisiyle geçmişini sorgular. Bu sorgulamalar, daha çok, 

İstanbul-Sarayköy ekseninde şekillenir. 

Neticede Asım, kendisine İstanbul‟da değil Sarayköy‟de bir hayat kurmayı 

düşler. Bu düşler ve düşünceler etrafında zaman zaman Sarayköy‟ün yerel yapısını, 

insan ilişkilerini anlatır, dile getirir ya da irdeler. 

Romanda Sarayköy, İstanbul‟un karşısına konan ve yaşamak için tercih 

edilen bir yer olarak kendisini gösterir. Asım‟ın bakış açısının egemen olduğu 

romanda Sarayköy, Asım tarafından temsil edilir. İstanbul, akrabalarına rağmen 

Asım için yabancıdır; Sarayköy‟ün sınırları bellidir ve Asım orada değirmenci olarak 

yaşamaya razıdır. 

Aka Gündüz‟ün Hicran‟ında, kötü yola düştükten sonra birlikte hareket ettiği 

Enfes Hanımefendi ile miras ve benzeri resmî işler takip ediyor görüntüsü altında 

kumar ve fuhuş için Anadolu‟ya seyahat eden Fatma‟nın öyküsüne yer verilir. Fatma 

ile Enfes, bu sayede Konya, İzmir, Adana‟da farklı unvanlarla kumar oynarlar 

(Hicran, s.30-31).  
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14. 6. Ticaret Amacıyla Yapılan Yolculuk:  

Ticaret amacıyla yapılan yolculukların bir kısmında yalnızca maddî kazanç 

ön plandayken bir kısmında ise seyahatler, maddî getirinin yanında, roman kişilerine 

ruhsal bir arınma da sağlar.  

Pervin Abla‟da Muzaffer‟in çocukluk arkadaşı Nahit Refik, hukuk okuduktan 

sonra ticarete atılır (PA, s.20). İşleri gereği sık sık Anadolu‟ya seyahat eder. 

Muzaffer ile nadiren görüşebilmektedir.  

“ (…) 

Artık Nahit Refik‟i pek ender görmeğe başlıyordum. Bir pamuk işini tâkip için 

Adana‟ya gittiğini, İzmit‟de bir değirmen aldığını, İzmirde kuru üzüm, incir 

komisyonculuğu yaptığını zaman zaman duyuyor ve kâh Konya‟dan, kâh İzmit‟ten 

kartlar alıyordum.” (PA, s.20)  

Nahit Refik, birkaç yıl içinde işlerini İstanbul‟a nakleder. Taşrada gezmekten 

usanmıştır (PA, s.26) ve evlenip işlerini İstanbul‟da yürütmek niyetindedir. 

İstanbul‟a dönüşünden sonra katıldığı bir dost meclisinde yeni tanıştığı bir hanıma 

ticaretle uğraştığını, hemen hemen tüm Anadolu‟yu gördüğünü ve döneli henüz bir 

hafta olduğunu (PA, s.36) anlattıktan sonra kendisine söz konusu Anadolu 

seyahatlerine devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine seyahatin yorucu olmakla 

birlikte kendi karakterine olumlu bir katkı sağladığını vurgular: 

“ (…) Mamafih ben seyahatlerimden memnunum, zira İstanbul‟dan dışarıda 

geçirdiğim üç dört sene benim ahlâkımı, maneviyatımı terbiye etti. Eğer İstanbul‟da 

kalsaydım, hiç, hiçbir iş yapamıyacaktım.” (PA, s.37)  

Bu cevap, söz konusu Anadolu seyahatlerinin Nahit Refik‟i olgunlaştırdığını 

gösterir. Nitekim Anadolu‟yu dolaşmak, karakterini şekillendirdiği gibi müzik 

zevkini de değiştirmiş; daha önce alafranga müzikten hoşlanırken Anadolu‟yu 

gezdikten sonra alaturka müziği de sevmeye başlamıştır (PA, s.62). 

Nahit Refik, ticarî işler dolayısıyla çıktığı Anadolu seyahatlerinde salt para 

kazanmakla kalmamış, ruhen de olgunlaşmıştır. 

Sevenler Yolu‟nda Ahmet Melih de hayatının sıkıntılı bir döneminde çıktığı 

İzmir seyahatinde rutin işlerini yoluna koymanın yanı sıra manevî bir arınma da 

yaşar. 
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Palamut ticaretiyle uğraşan ve yılın belli dönemlerinde İzmir‟e ticarî 

seyahatler yapan Ahmet Melih, bu seyahatlere genellikle sevgilileriyle çıkıyorken 

eşinden boşanma sürecinde dikkatli olmak amacıyla bu kez yalnız seyahat eder. 

Maddî yönden kârlı olan seyahat, manevî olarak da iyi gelmiştir kendisine.  

 “ (…) İzmir seyahatini ilk defa yalnız başına yaptı. İzmir, Aydın, Ödemiş ve 

Nazilli‟de birer ikişer gün kaldıktan sonra İstanbul‟a döndüğü zaman kendini âdeta 

gençleşmiş buldu. Seyahat sinirlerini yatıştırmış, iştihasını açmış, yüzüne renk 

vermişti.” (SY, s.72) 

Damga‟da ise sevdiği kadını korumak adına işlemediği bir suçtan hüküm 

giyen İffet, çalıştığı şirketin ticarî işleri dolayısıyla çıktığı seyahatlerde kendisini 

tanımayan, damgalı bir hırsız olduğunu bilmeyen insanlar arasında sosyo-psikolojik 

bir arınma yaşar. 

Çocukluğunda dinlediği bir masalın etkisiyle bir hata yaparak tüm yaşamı 

çıkmaza giren, kendi deyişiyle, “hayatını bir vehme kurban eden” (Damga, s.143) 

İffet, yasak aşk yaşadığı kadının namusunu korumak adına büyük bir fedakârlık 

yaparak damgalı bir hırsız olmayı kabul eder. Hapisten çıktıktan sonra İstanbul‟da 

çok zor iş bulan, sabıkasından dolayı sık sık işsiz kalan İffet, arkadaşı Celal‟in 

yardımıyla Konya‟daki bir şirkette çalışmaya başlar. 

Hem geçim sıkıntısı hem de izzetinefsini korumak, kendine olan özsaygısını 

yitirmemek için Konya‟daki işi kabul eden, bir anlamda, Anadolu‟ya kaçan İffet, 

orada rastgeldiği insanların arasında tanınmamaktan, geçmişinin yüzüne 

vurulmamasından dolayı memnundur.  

“ Başlıca vazifem, İstanbul‟a gönderilen mala nezaret etmek, şirketin levazım 

dairesindeki işlerini takip etmekti. (…) Mütemadiyen, Konya‟dan İstanbul‟a gidip 

geliyordum. Seyahat, beni eğlendiriyordu. Yolda daima yeni çehrelere tesadüf 

ediyor, günlerce yabancı kasabalarda misafir kalıyordum. Gittiğim yerlerde kimse 

beni tanımıyordu. Temiz namuslu insanlarla ahbap oluyor; insanlıktan, iyilikten, 

namustan bahsediyordum. Evet, buralarda kimse, damgalı bir hırsız olduğumu 

bilmiyordu.” (Damga, s.100) 

Bu seyahatler, ona memleket gerçekleriyle yüzleşme fırsatı da verir. Birinci 

Dünya Savaşı‟nın etkileri, Anadolu‟da alabildiğine yoğun yaşanmaktadır. İffet, 
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seyahatleri esnasında bu etkilerin akislerini de yakından görür (Damga, s.100-103). 

Tanık olduğu sahneler, onu derinden etkiler. 

İffet‟in, İzmir-İstanbul yolculuğunu yaptığı bir kış günü şiddetli tipi 

nedeniyle tren yola devam edemez. En yakın köye sığınırlar. Köy ahalisi yolcuları 

ağırlamak için elinden geleni yapar (Damga, s.107). Kış şartları köyü de esir almıştır 

(Damga, s.108). On bir gün köyde mahsur kalırlar (Damga, s.110). Tüm olumsuz 

şartlara rağmen İffet, halinden memnundur. Köyde ona hürmet ederler. Yol 

arkadaşları Rânâ ile annesi de onu çok sevmiştir. 

Patron‟da ise yeni başladığı Şark Ticaret Limitet Şirketi‟nin Ankara‟daki 

resmî bir işini takip etmek için görevlendirilen Suat Rahmi, işe başladığının 

haftasında Ankara‟ya hareket eder (Patron, s.17). Söz konusu seyahat, hem şirketin 

kasasına para hem de Suat Rahmi‟ye itibar getirir. 

Çıplaklar ile Yalnız Dönüyorum‟da ise ticarî amaçla yapılan yolculukların 

maddî yönü ön plandadır. 

Bu maddî yön, Çıplaklar‟da ihracat taciri Mehmet Halkatapar dolayımında 

anlatılır. 

İzmir çevresindeki incir ve üzüm, önceleri yabancı firmalar tarafından dış 

pazarlara çıkarılırken Millî Mücadeleden sonra yabancı tüccarlar, Türk ortaklar 

edinerek ticarete devam etmişlerdir. İhracat taciri Mehmet Halkatapar da bu sayede 

“Türkiye için son bir kaç yılın yetiştirdiği yeni bir tip insandır” (Çıplaklar, s.74). 

Miras işleri nedeniyle İzmir üzerinden İstanbul‟a seyahat etmekte olan 

Doktor Çetiner, İzmir‟de Mehmet Halkatapar‟ın adını sıkça duyar. İstanbul‟da 

girdiği çevrede kendisiyle tanışma olanağı da bulur.  

Mehmet Halkatapar, sözde ortaklıkla başladığı incir, üzüm ticaretinde 

zamanla işlerini ilerletip bir ticaret evinin sahibi olmuştur. Mahsulü köylüden 

ederinin altında bir fiyata almakta, yüklü rakamlar karşılığı Almanya‟ya ihraç 

etmektedir. Bu durum, emeğinin karşılığını alamayan köylüyü mağdur edip fakir 

düşürmektedir. Nitekim Doktor Çetiner, trenle göz alabildiğine uzanan üzüm 

bağlarının arasından geçerken bağların verimliliğiyle tezat oluşturan köylünün 

perişan görüntüsünü, İzmir‟de Mehmet Halkatapar adının etrafındaki güçle 

birleştirince gerçek durumu çok geçmeden kavrar. 
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“ (…) Genç adam: „üzümün ve incirin en iyisini yetiştiren benim köylüm, 

benim kardeşim, benim yarı varlığım, bu emeği ve bu mahsulü ile orta halli değil, 

fakat zengin bir hayat yaşaması lâzımken, heyhat, mahsulünden aldığı para ile 

kendisini ya geçindiriyor, ya geçindiremiyor!‟ diye kendi kendisine uzun uzun 

içlenmişti; sonra İzmire gelince orada işittiği müstahsil ve ihracat taciri kavgasını 

bunun içindir ki dimağı yanarak ve herkesten iyi anladı; büyük zengin, büyük ihracat 

taciri Mehmet Halkatapar firmasının İzmir ve Hamburg piyasalarında oynadığı 

ehemmiyetli rolü de bu sırada öğrendi.” (Çıplaklar, s.77-78) 

Doktor Çetiner, İzmir incir ve üzüm müstahsilleri için kredi ve satış 

kooperatifi kurulmak üzere bir kanun projesi hazırlandığını İstanbul‟da haber alır ve 

köylü adına sevinir. Ne var ki bu sıralarda tanıştığı Mehmet Halkatapar‟ın Ankara‟ya 

gitmek üzere İstanbul‟da bulunduğunu öğrenince “meşhur ihracat tacirinin bu 

projenin müzakeresi sıralarında hükûmet merkezinde bulunmağı uygun görmüş 

olduğuna ve seyahati bu maksatla yaptığına şüphe etmedi.” (Çıplaklar, s.79) 

İzmir‟de yapılan bir toplantıda “Burası Hilâliahmer değil; bu bir alış veriş 

işidir, fiyat arz ve talebe bakar. Piyasada tınazlar dolusu incir, üzüm var; istediğimiz 

fiyata alırız!” (Çıplaklar, s.78-79) diyerek bağıran, köylünün hakkını gözetmeyen 

Mehmet Halkatapar, kurulması planlanan kooperatif çalışmalarını merkezden takip 

etmek için ticarî kaygıyla Ankara‟ya seyahat eder. Halkatapar için köylünün yararı 

ve refahı değil kendi ticarî kârı önce gelmektedir. 

Yalnız Dönüyorum‟da ise köydeki amcasıyla ortak ticaret yapan Hasan, Millî 

Mücadeleden önceki süreçte sahip olduğu idealizmini Cumhuriyet‟in ilk yıllarında 

muhafaza edemez. Bir yandan partilere, danslara katılıp çılgınca eğlenirken diğer 

yandan ticarî işlerini büyütüp maddî kazancını arttırmanın peşine düşer.  

“ (…) 

Hasan da sık sık memlekete gidiyor, bazı aylarca kalıyordu…O, şimdi 

makineleşmiş bir iş adamıydı… (…) Para kazanan, rahat yaşıyan, kafa yoracak 

şeylerle çok uğraşmıyan basit bir iş adamı…Anadolunun bazı yerlerinde de 

ticarethaneler açtığını, bunun için oralarda çok kaldığını söylüyordu…” (YD, s.212) 

Zamanla işten başka bir şeyi düşünmeyen, sık sık Anadolu‟ya seyahat eden, 

maddî olarak kazancını yükselttikçe manevî yönden düşen Hasan, sonunda bir sinir 

hastalığına tutulur. 
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Aslen Anadolulu olan, ancak öz değerlerini unutup kendisini eğlence 

hayatına bırakan Hasan için Anadolu‟ya yaptığı ticarî maksatlı seyahatler, manevî bir 

olgunlaşma ya da arınma sağlamaz. Bu anlamda Hasan; Nahit Refik, Ahmet Melih 

ya da İffet‟in yaşadığı manevî olgunlaşma sürecinden geçmez. Aksine o, maneviyatı 

sağlam bir gençken ticaretten sağladığı kazançla zamanla yozlaşan bir insan 

görünümüne bürünür. 

Bu romanların haricinde Aka Gündüz, Hicran‟da ticarî seyahati, romanın 

başkişisi Fatma‟nın başına gelen kötü olayların müsebbibi olarak ele alır. Kendi 

rızasının dışında Emin Efendi Kaptan‟la evlendirilen Fatma‟nın düşüşü, Emin Efendi 

Kaptan‟ın yağ işleri nedeniyle çıktığı ticarî seyahatle başlar (Hicran, s.29).  

14. 7. Eğitim-Öğrenim Amacıyla Yapılan Yolculuk:  

Eğitim-öğrenim amacıyla yapılan yolculuklar; yeni açılan maden okulunda 

okumak üzere İstanbul‟dan Zonguldak‟a giden Bülent‟i anlatan Bağlar Arasından ile 

konservatuar okumak için memleketinden İstanbul‟a giden; ancak yaşadığı kalp 

kırıklığı nedeniyle tekrar memleketine geri dönen Ayla‟yı ele alan Dikenli Çit adlı 

romanlarda mevzubahis edilir. 

Bağlar Arasından‟da Bülent ve Nur, beden terbiyesi hocaları Muhsin Bey 

tarafından Zonguldak‟ta yeni açılan yüksek dereceli maden mühendisi mektebine 

yönlendirilir (BA, s.13). Gerekli resmî işlemler halledildikten sonra iki genç Karaköy 

rıhtımından kendilerini Zonguldak‟a götürecek vapura binerler (BA, s.19). Bu ilk 

deniz seyahatinde uyuyamayan, kamarasının kekremsi demir kokusundan midesi 

bulanan (BA, s.22) Bülent, odadan dışarı çıkar. Güvertede kendisiyle aynı okula 

giden diğer gençlerin konuşmalarına şahit olur. İçlerinden biri İstanbul‟dan 

ayrıldığına üzülürken Bülent, şehri ilk gördüğü anda sever: 

“ (…)  

Zonguldağı hafif bir duman tabakası altında gördüğüm ilk dakika bende bu 

şehre inanılmaz bir bağlanış doğmuş olacak ki: 

-Ne güzel; bir san‟at ve faaliyet şehri olduğu nasıl da belli! demekten kendimi 

alamamıştım. Her halde hayalinde, İstanbulun büyük apartımanlı köşelerinden 

birine benzettiği için mi nedir, birdenbire bacalarından simsiyah duman fışkıran 

fabrikaları, bir dağ yamacına yaslanmış… haneli kasabayı görünce sukutuhayale 
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uğrıyarak dudağını büken dün geceki İstanbula hasret çeken arkadaşa acır gibi 

bakmaktan kendimi alamadım.” (BA, s.25) 

Dikenli Çit‟te ise Ayla, konservatuarda okumak üzere memleketinden vapura 

binerek İstanbul‟a doğru yola çıkar. 

“ (…) 

Ertesi gün genç kız, kendini büyük vapurun güvertesinde yalnız bulunca, 

biraz şaşırdı. Hayatında ilk olarak yuvasından ayrılıyordu. Küpeşteye dayanmış, 

rıhtımda bebek gibi görünen, annesile babasına dalmıştı. Gözlerinde titreşen yaşlar, 

yüreğinde hızlı bir atış ve buruk bir sevinç…Gitgide küçülen yeşil memlekete baktı.” 

(DÇ, s.49) 

Gemide, ilerleyen günlerde hocası olacak kompozitör Necip Cevat‟la tanışır. 

Beş gün süren deniz yolculuğunun ardından İstanbul‟da arkadaşları tarafından 

karşılanır (DÇ, s.59). Zamanla Necip Cevat‟la aralarında başlayan duygusal 

yakınlaşma, Ayla‟nın hocasının evli olduğu gerçeğini öğrenmesiyle hem ilişkinin 

hem de konservatuar öğreniminin sonunu hazırlar. Her şeyi yüz üstü bırakan Ayla, 

memleketine dönüp ziraat ve hayvancılıkla uğraşmaya başlar (DÇ, s.195-222).  

Roman kişilerinin çeşitli bireysel sebeplerle Anadolu‟ya gidişlerini ya da 

Anadolu‟yla şahsî bağlarını anlatan bireysel temaların yanında Anadolu‟nun sosyal 

ve siyasî sorunlarını ele alan temalar yer alır. Burada artık kişisel sebeplerle 

Anadolu‟ya kaçan, Anadolu‟yu bir cezalandırılma veyahut arınma yeri olarak 

algılayan kişiler yerine Anadolu içlerinde görevli, Anadolu‟nun sorunlarıyla bizzat 

yüz yüze gelen roman kişileri vardır. 
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B. Sosyal Temalar 

1. Yozlaşma 

 

Yozlaşma, en yalın ifadesiyle, bireyin toplumsal ve bireysel değerlere 

yabancılaşması demektir. Yozlaşma, “insanın en duyarlı, en soylu yanlarını tahrip 

eden, körelten” (Korkmaz, 1997: 116) bir durumdur. Yozlaşan insan, temelde insanî 

değerlere sırtını dönmüştür. Toplumların siyasî, ekonomik, toplumsal ve kültürel 

alanlarda keskin dönemeçlerden geçmesi, bu alanlarda yaşanan köklü değişimler, 

yozlaşmayı doğuran en önemli etmenlerdendir. Doğaldır ki bireyin yozlaşması da 

bundan nasibini alır. 

Yozlaşma teması, Atatürk Dönemi Türk romanında geniş boyutlu olarak 

işlenir. Bu geniş boyut, birey ve toplum ekseninde kendisini gösterir. II. Meşrutiyet, 

I. Dünya Savaşı ve Mütareke gibi Osmanlı‟nın son dönemlerini içeren tarihsel süreç 

ile Cumhuriyet‟ten sonra yaşananlar, yozlaşmayı toplum katında irdelerken aynı 

süreçte bireyin toplumsal mekanizmalarla ilişkisi ise bireydeki yozlaşmayı sergiler.  

Atatürk Dönemi Türk romanında yozlaşma teması, ilk olarak I. Dünya Savaşı 

yıllarının İstanbul‟unda yaşanan karanlık ilişkileri, vurgunculuğu, eğlenceyi İstanbul-

Anadolu zıtlığı üzerinden veren romanlarda ele alınır. Burada amaç, cephede savaşan 

Anadolu insanının karşısına savaşı umursamayan, alışkanlıklarını sürdüren, yaşam 

standardından ödün vermeyen İstanbul insanını koyarak yozlaşmayı belirgin 

kılmaktır. İstanbul‟da sınırlı bir zümre, savaşın etkilerini hissetmediği gibi savaş 

şartları üzerinden zengin olmaktadır. 

Yalçın (2002: 54)‟ın da belirttiği üzere I. Dünya Savaşı, Cumhuriyet dönemi 

Türk romanına önemli bir kaynak teşkil etmiştir
118

. Bunda Osmanlı‟nın birkaç 

cephede savaşıp kahramanlıklar göstermesi yanında savaşın getirdiği acıların büyük 

oluşu da etkilidir. 

Bu dönemi anlatan romanlarda savaş vurgunculuğu, rüşvet ve yolsuzluk 

olaylarından hareketle ahlâkî yozlaşma üzerinde durulur. İttihat ve Terakki 

yönetiminin zayıf noktalarından faydalanarak savaşı kendileri için zenginleşme 

                                                 
118

 Savaşın Batılı devletler ile Osmanlı Devleti tarafından algılanışını karşılaştırmalı olarak tartışan ve 

bunun 1914-1918 yılları arasındaki Osmanlı-Türk edebiyatına yansıyışını değerlendiren bir çalışma 

için bkz. Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı 1914-1918, Propagandadan Millî 

Kimlik İnşâsına, İletişim Yayınları, İstanbul 2010 (1.bsk. 2004). 
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fırsatı sayan kimi çevreler, ahlâkî bir yozlaşmayı da beraberinde taşırlar. Bu 

yozlaşma, romanlarda İstanbul-Anadolu tezadı üzerinden işlenir.  

Bir diğer ifadeyle; eğlenen, yaşam standardından ödün vermeyen, yolsuzluk 

ve rüşvetle savaştan kazanç sağlayan İstanbul
119

‟daki yozlaşmış zümrenin karşısına 

evladını, kardeşini, kocasını savaşa gönderen, aç, perişan Anadolu ahalisi konur. 

Anadolu, İstanbul‟daki yozlaşmışlığı daha da belirgin kılan bir tablodur. 

Selahattin Enis, Zaniyeler adlı romanında, romanın baş kişisi Fitnat adlı bir 

hayat kadınının etrafında İstanbul‟un savaş sırasındaki yozlaşmış yüzünü resmeder. 

Hayat kadını olmadan önce İstanbul‟dan Konya‟ya gelin giden Fitnat, bir 

türlü oraya intibak edemez. Hastalanıp yataklara düşer. Nekahat için geldiği 

İstanbul‟da teyzesinin çevresine karışır. Burada nüfuzlu, zengin bir azınlık
120

, kadın-

erkek bir arada belli fasılalarla eğlenmektedir. Fitnat, önceleri dirense de bu hayata 

kapılmaktan kendini alıkoyamaz. İstanbul sosyetesinin yozlaşmış hayatına teyzesi 

vasıtası ile girdikten bir süre sonra misafirlerini kendi salonunda ağırlamaya başlar 

(Arslan, 2003: 36-37). 

Nekahat için İstanbul‟a geldiği günlerde şehrin birbirine zıt iki yüzünü 

dikkatlice gözlemler Fitnat. Şişli salonlarında eğlenen İstanbul‟un yanında harbin 

acısını derinden hisseden İstanbul vardır: 

“ (…) 

İstanbul‟da ağızları bıçak açmıyor. Herkes Çanakkale‟deki savaşla meşgul. 

(…) İnanıyorum ki Çanakkale‟de savaşan İstanbul, işte bu; gecenin derin karanlığı 

arasında lâmbasız ve aydınlıksız, için için soluyan bu karanlık İstanbul‟dur.” 

(Zaniyeler, s.47) 

Onun gözlemlediği hakiki İstanbul, “acıktığı zaman ciğerlerini yiyen ve 

susadığı zaman gözyaşlarını içen, acı ve ızdıraplarını yalnız kendi göğsüne gömen” 

(Zaniyeler, s.164) bir İstanbul‟dur. 

                                                 
119

 Bu dönem, İstanbul da yaşayışça ikiye ayrılmış, bir tarafta eğlenenler, diğer tarafta bir kuru 

çorbaya talim edenler, şehri Yalçın (2002: 56)‟ın ifadesiyle bir yüzü acı içinde ağlayan, diğer yüzü 

çılgınca gülen çarpık bir karikatür haline döndürmüştür. 
120

 Yazar, bu azınlık içerisindeki Kerami Bey ile Müceyyip Paşa üzerinden dönemin siyasetçilerini; 

Yahya Cemal, Celal Tahir ve Rıfat Melih üzerinden de şair ve yazarlarını hicvetmektedir. Bkz. Nur 

Gürani Arslan, Selahattin Enis‟in Romanlarında Osmanlı‟nın Son Yılları, Dergâh Yayınları, İstanbul 

2003, s.128-130; 141-143. 
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Teyzesi ve teyzesinin etrafındaki insanların iğrençlikleri, Fitnat‟ı bir vicdan 

muhasebesine götürür. Kendisinin de dahil olduğu o âlemlerden eve dönüp temiz 

yatağına uzanınca Konya‟daki sessiz sakin hayatını düşünür; kendi kendinden utanır. 

“ (…) 

Konya ve Konya‟daki hayatım ne iyi, ne eğlenceli, ne sessiz ve sâkindi. Orada 

kraliçeler gibi yaşıyordum. Konyanın birincisiydim. Orada herkes beni tanıyordu, 

herkes beni biliyordu, herkes benden bahsediyordu ve herkes birbirine beni 

göstererek adımı anıyordu. 

Kendi kendimi öfkeyle azarlıyordum: 

Sen ne mel‟un kadınsın Fitnat!.. Söyle, Konya‟nın o tertemiz ve bambaşka 

kraliçesini, o iyi ve güzel Fitnat‟ını öldürürken, söyle hiç mi hiç, küçücük bir acı 

olsun duymadın mı?..” (Zaniyeler, s.91)  

Bir yandan Konya‟yı özlerken diğer yandan İstanbul‟u bırakamamaktadır. 

Konya‟da yaşamak düşüncesi, ona itici gelmektedir (Zaniyeler, s.96). İç dünyasında 

geride bıraktığı temiz Konya ile içinde bulunduğu yozlaşmış İstanbul
121

 çatışsa da 

Fitnat, sonunda tercihini İstanbul‟dan yana kullanır. Bir süre teyzesinin çevresine 

katılan Fitnat, daha sonra Mükerrem adlı bir doktorun, ardından da Muhlis adlı bir 

tüccarın metresi olur. 

Fitnat, görünüş itibariyle yozlaşsa da içinde temiz kalmış bir nokta vardır. 

Birlikte olduğu erkekleri maddî açıdan sömürüp beş parasız bırakarak tüm o 

yozlaşmış çevreden intikamını almaktadır. Kendi isteğiyle sürüklense de 

çevresindeki yozlaşmış insanlardan tiksinmektedir. Tüm ahlâkî sınırların kalktığı 

gece âlemlerinde herkesin saygı duyduğu, büyük adam diye nitelendirdiği insanların 

asıl yüzünü görmüş, yanı sıra sanatçı ve edebiyatçıların, içinde yaşadıkları gerçekliğe 

ne denli yabancılaşıp o eğlencelere davet edilmek için tüm değer yargılarını nasıl 

ayaklar altına alışlarına tanıklık etmiştir. 

“ (…) 

Bunların arasında kimler yoktu? Nâzırlar mı, memleketin en yüksek en ünlü 

şairleri mi, gazetecileri mi, düşünürleri, vatanperverleri mi, kimler yoktu?.. Bu, 
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 Yazar, İstanbul‟u, Tevfik Fikret‟in Sis adlı şiirine göndermelerde bulunarak çizer. Fitnat, bir zevk 

ve sefahat gecesinin sabahında “bu insanlık enkazı üzerinden İstanbul denilen bu kentin yıllanmış bir 

yosma eskisi gibi çürük ve kırık dişleriyle yükselerek acı acı güldüğünü görüyorum” (Zaniyeler, 

s.165) der. Arslan (2003: 55)‟ın da belirttiği üzere, yazarın İstanbul‟unda olumlu niteliklere sahip, 

yozlaşmamış insan bulmak neredeyse imkânsızdır. 
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İstanbul‟da bir nitelik ve büyüklük meclisi değildi. Bu, gerçek bir Babil‟di. Tümü 

içkinin etkisiyle manevi elbiselerinden sıyrılarak içyüzlerinin olanca çirkinliği ve tüm 

çıplaklıklarıyla meydana çıkmışlardı. Zaman zaman çiftler hâlinde masa başından 

biri ikisi kayboluyor, sonra yüzler pancar gibi, saçlarının tuvaleti bozulmuş, yorgun 

adımlarla tekrar masanın başına dönüyorlardı. Ve masaya dönen her çiftin 

görünüşü, masa başındakiler arasında fısıldaşmalara yol açıyordu.” (Zaniyeler, 

s.59) 

Bu hayatı bir yere kadar sürdüren Fitnat, artık tahammül edemeyeceğini 

anladığında İstanbul‟dan ayrılır, annesiyle Anadolu‟da sakin bir yaşam sürmeye 

başlar (Zaniyeler, s.197). 

Romanda Fitnat, hayatına girdiği erkekleri felâkete sürükleyen bir kadın 

olarak görünürse de esasında her şeyin farkındadır: I. Dünya Savaşı, tüm şiddetiyle 

sürmekte, Anadolu bağrındaki tüm evlatlarını savaşa göndermekte; ancak İstanbul‟un 

bir yüzü çılgınca eğlenmektedir. Üstelik çoğu insan, savaş üzerinden zengin olmanın 

planlarını yapmaktadır. Toplumun her kesiminden insanın aldırışsızca eğlendiği gece 

âlemlerini o, Kitab-ı Mukaddes‟teki Babil‟e benzetir
122

. 

Gelin gittiği Konya dolayımında her iki dünyayı mukayese edebilen Fitnat, 

yozlaşmış İstanbul‟a mukabil Konya‟yı, dolayısıyla Anadolu‟yu, daha temiz, daha 

arı bulur. Orada da eğlentiler olmaktadır; insanlar yazın Meram Bağları‟nda içki içip 

eğlenmektedir. Ama ahlâk, değer yargıları İstanbul‟daki denli çiğnenmemektedir. Bu 

açıdan Anadolu, Konya bağlamında yozlaşmış İstanbul‟un karşısına konmuş temiz 

bir yerdir. Nitekim başlarda orada yaşamanın düşüncesinden bile ürken Fitnat, 

İstanbul‟da içine düştüğü batağa daha fazla saplanmamak için çareyi Anadolu‟ya 

sığınmakta bulur. 

“ (…) 

Anlıyorum ki hayat, hiç de fena değil. Onu fena yapan, onu bir cehennem 

hâline getiren ancak biziz. Bu gerçeği annemle birlikte geçen şu sâkin ve gürültüsüz 

hayatım içinde anlıyorum. 

Evet, hayat fena değil, hayat fena değil…” (Zaniyeler, s.197) 
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 Mütarekeyi de kapsayan bu dönem İstanbul‟unu Babil‟e benzeten Selahattin Enis‟e karşılık Yakup 

Kadri, Sodom ve Gomore şehirlerine; Peyami Safa ise mahşer yerine benzetir. 
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Bu yıllarda İstanbul‟daki yolsuzluk ve ahlâkî yozlaşmışlıkları anlatan bir 

başka roman Reşat Nuri‟nin Gizli El‟idir. Roman, yazarın ilk romanı olmasının yanı 

sıra yolsuzlukları anlattığı için sansüre uğrayışıyla da önem taşımaktadır. 

Romanın, Hukuk fakültesini bitirmiş kahramanı Şeref, Gemlik‟e memur 

olarak atanır. Bir süre sonra orada Aziz Paşa‟nın çocuklarına ders vermeye başlar. 

Paşanın kızı Seniha‟ya âşık olur, evlenirler. 

Birinci Dünya Savaşı çıkınca Şeref, askere çağrılır. Sağlık sorunları nedeniyle 

yazıcı olarak cephe gerisinde görevlendirilir. Yakın dostu doktorun vesilesiyle 

tanıştığı Miralay Murat Bey, Şeref‟i yazıcılıktan aldırarak yurt dışına gönderir (GE, 

s.104). 

Miralay Murat, cephe gerisindeki yolsuzluğu, rüşveti önlemenin yollarını 

bilen biridir: 

“ (…) Fakat bir el; teşkilât eli mevcudu rasyonel bir şekilde üleştirmesini 

bilsin; bu harbi ferah ferah çıkarırdık. Ama, devlet kendi başına bu işi yapamazdı; 

yardımcı eller lâzımdı. O zaman cephe arkasında ne ihtiyaç, ne ihtikâr ve 

soygunculuk!” (GE, s.102) 

Zaniyeler‟de Fitnat‟ı yozlaştıran, batağa doğru çeken teyzesiyken Gizli El‟de 

Şeref‟i yönlendiren Miralay Murat‟tır. Fitnat‟ın teyzesi gibi o da Şeref‟i önce içki ve 

gece hayatı ile tanıştırır (GE, s.105). Ardından onu gizli kapaklı işlerde kullanmak 

üzere yurt dışına gönderir. Miralay Murat, artık bir “gizli el”dir ve Şeref‟i 

yönlendirmektedir. 

Yurt dışı vazifelerini tamamlayınca Şeref‟in askerliği biter. Bu kez Murat 

Bey‟in yurt içindeki yolsuzluklarına âlet olacaktır. Yeni görevi dolayısıyla Anadolu 

içlerinde sık sık seyahat eden Şeref, bu yolculuklar sırasında Anadolu insanının 

dramına da şahit olur: 

“ (…) 

İstasyonlarda, küçük kasabalarda, zebun katırlar ve eşeklerin sürüklediği 

çeçen arabaları gelip geçen yollarda akın akın ihtiyar ve sakat adamlar, ihtiyar 

kadınlar görüyorum. Bunların çoğu mütekait ve malûl askerler, mütekait sivil 

memurlardır. İhtiyaç maddeleri bol olan yerlerden, Eskişehir köylerinden, Konya 

köylerinden, Karaman‟dan, darlık çeken büyük merkezlere, meselâ mahrum 
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İstanbul‟a yerine göre kendilerinin elde ve sırtta taşıyabilecekleri çantalar, çuvallar, 

sepetlerle yiyecek taşıyorlar.” (GE, s.111) 

Bundan sonra Şeref, “bir şirketin en nüfuzlu bir idarecisi” dir (GE, s.113). 

Gittikçe düşer, sonunda bir sabah tutuklanır ve tevkif edilir (GE, s.138). Karısı 

Seniha ve Aziz Paşa, cezasını tamamlayan Şeref‟i hapishaneden alarak Gemlik‟e 

dönerler (GE, s.140). 

Önceleri yeni atandığı Gemlik‟te çok sıkılan, büyük işler yapmanın hayalini 

kuran Şeref, çok istediği ikbali savaş sırasında elde eder; ancak gittikçe batağa 

saplanır, düştükçe düşer. Onun da kurtuluşu, Fitnat‟ınki gibi, Anadolu‟dadır. Şeref de 

dönüp dolaşıp Anadolu‟ya gider. 

Gizli El de savaş vurguncularını, rüşveti konu edinen bir roman olarak 

İstanbul‟daki yozlaşmayı, gizli bir el tarafından idare edilen Şeref üzerinden işler. 

Romanda Anadolu, savaşın esas sıkıntısını çeken alil insanlarıyla İstanbul‟un 

karşısına konmuş; Şeref, içine yuvarlandığı çirkeften Gemlik‟e sığınarak temizlenme 

şansı elde etmiştir. 

Burhan Cahit‟in Cephe Gerisi adlı romanı da İstanbul‟daki ahlâkî yozlaşmayı 

irdeleyen bir eserdir.  

Dürüst, vazifesine bağlı bir asker olan Binbaşı Faruk, herkes bir bir cepheye 

çağrılırken askerî vazifeyle Berlin‟e gönderilir. Burada Şekerzade adlı bir tüccarla 

tanışır. Gizli El‟in Miralay Murat‟ı bu kez Şekerzade olarak belirir. Her ne kadar 

Faruk, görevini layıkıyla ifa ettiğine inansa da Şekerzade ile metresi Dilrûba‟nın gizli 

eli onu idare eder. 

Almanya vazifesi sona eren Faruk, Dilrûba Hanım‟ın tasarrufuyla cepheye 

gönderilmeyip İstanbul‟da görevlendirilir. Bir yandan vicdan azabı çekerken diğer 

yandan Dilrûba‟nın düzenlediği ev partilerinde savaştan yararlanıp zengin olan, 

vurgunlarıyla gurur duyan yozlaşmış insanlarla tanışır. Bu meclislerde şahit 

oldukları, Binbaşı Faruk‟u çok öfkelendirir. 

Öte yandan savaş bütün şiddetiyle sürmekte, İstanbul‟da halk açlıktan perişan 

olmakta, Anadolu ise cepheye er yetiştirememektedir. Bu bağlamda, Osmanlı‟nın 

vuruştuğu cepheler vesilesiyle Anadolu‟ya, Anadolu insanına değinilir. Anadolu, bir 

tarafıyla eğlenip savaşı kâra çevirmeye çalışan yozlaşmış kesimin karşısında savaştan 
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en çok etkilenip perişan olan mekân olarak işlenmiştir. Bir tren yolculuğu sırasında 

Faruk, Konya-Aksaray çevresindeki köy ve köylülerin halini gözlemler: 

“ (…) 

Konya Aksarayında bir ihtiyar köylü kadın görmüştü. 

Kasabaya üç saat uzaktaki köyünden bir topal eşekle iki çuval nohut 

getirmişti. Oradaki levazım amiri bu iki çuval nohudu (tekâlifi harbiye) diye 

zaptetmişti. Zavallı kadın levazım ambarının kapısına çökmüş ağlıyor. Hem 

yalvarıyordu: 

-İki evlâdımı şehit verdim. Bir gelinlik kızım için çalışıyorum. Bu kadarcık 

nohudu ektim. Satıp parasile kızıma çamaşırlık alacağım, ne ideyim ben şimdi? 

Ulukışlada bu levhaların daha acıklıları vardı. İstasyonlar hasta, malûl asker 

döküntülerile dolmuştu. İçlerinde köylerine kadar gidemiyecek zayıflar vardı. 

Bir dilim ekmek yoktu.” (CG, s.39-40) 

Burada da yozlaşmış İstanbul‟un karşısına konan karşıt bir imgedir Anadolu. 

Görüldüğü üzere, I. Dünya Savaşı‟nın yozlaşmışlıkları romanlarda İstanbul-

Anadolu tezadı bağlamında ele alınır. 

Yozlaşma teması, I. Dünya Savaşı‟nın yanı sıra özellikle Mütareke dönemini 

ele alan romanlarda da bir sorunsal olarak işlenir. 

Sözde Kızlar‟da Batı Anadolu‟yu işgal eden Yunanlıların zulmünden kaçarak 

bir süredir haber alamadığı babasını aramak üzere Manisa‟dan İstanbul‟a gelen 

Mebrure‟nin Şişli‟de kaldığı ev çevresinde yaşananlar, bir yanıyla Mütareke 

İstanbul‟unu yansıtırken Anadolu ortak paydasında buluşan Mebrure ile Fahri ilişkisi 

üzerinden de diğer yanıyla umudu işaret eder.  

İstanbul‟da uzaktan akrabaları Nafi Beylerin Şişli‟deki köşküne sığınan 

Mebrure, çok geçmeden ahlâk bakımından yozlaşmış insanların arasında kısa bir 

süreliğine de olsa yaşamaya mecbur olduğunu anlar ve bir an evvel babasını bulup 

Manisa‟ya dönmenin çarelerini arar. 

Nafi Bey‟in ölümünden sonra karısı ve çocukları zamanın asri modasına 

uymuş, köşkü âdeta zevk ve eğlence merkezi haline getirmişlerdir. Kendileri gibi 

lüks yaşam içinde hayattan sadece keyif almayı amaç edinmiş insanlarla köşkte sık 

sık toplanmakta, türlü oyunlar icat ederek eğlenmektedirler. Bu insanların arasında 

ahlâkî sınırlar kalkmış, kadın-erkek ilişkileri karmaşık hale gelmiştir. 
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Köşke arada sırada gelenler arasında Nadir isminde bir genç de vardır. Nadir, 

Mebrure‟nin hikâyesiyle yakından ilgilenir ve ona yardım edeceğine dair söz verir. 

Nadir, köşke gelenlerin aksi yaradılışta, manevî değerlere bağlı yozlaşmamış bir 

gençtir. Mebrure‟ye Muhacirin İdaresi kanalıyla babasından bir haber alabilmesi için 

yardım ettiği gibi onu kendi annesiyle, en önemlisi de Anadolu sevdalısı bir genç 

olan Fahri‟yle tanıştırır. 

Anadolu ortak paydasında Fahri‟yle buluşmuş olmak, Mebrure‟nin dikkatini 

köşkten çekerek kendi üzerinde yoğunlaştırır. İki genç, uzun uzun Anadolu‟yu, 

Manisa‟yı, Anadolu insanını konuşurlar. Fahri, zor günlerinde Mebrure‟ye bir umut 

ışığı olur. Özellikle köşkte kendisini tuzağına düşürmek için fırsat kollayan Behiç 

tehlikesine karşı Fahri, sağlam bir dayanaktır. 

Her açıdan yozlaşmış Behiç‟e karşılık Fahri, saf bir Anadolu çocuğudur. 

Behiç, Mebrure‟yi ele geçirmek için hain planlar kurarken Fahri, ona herhangi bir 

telkinde bulunmaz. Bir süre iki gencin arasında kararsız kalan Mebrure, sonunda -

Behiç‟e dair dinlediği ibret dolu bir olayın da etkisiyle- Fahri‟den yana tavır alır. 

Romanda Mütareke İstanbul‟u, yüksek tabakayı simgeleyen Şişli ile 

geleneksel Türk yaşayışını sürdüren Vefa, Şehzadebaşı, Cerrahpaşa semtleri 

üzerinden ahlâk-ahlâksızlık çatışması ekseninde sergilenir. Kozmopolit Şişli‟ye 

karşılık Vefa, Şehzadebaşı ve Cerrahpaşa, millî değerlere bağlı semtlerdir. Şişli, işgal 

altındaki şehrin bu durumuna uyum sağlamış, gününü gün eden insanlarla doluyken 

diğer semtler, daha da içine kapanmış, değer yargılarına sıkı sıkıya sarılmıştır. 

Fonda kendini duyuran Anadolu ise Tekin (1999: 66)‟in de belirttiği üzere, 

Anadolu‟yu yansıtmak için değil Anadolu‟nun içinde bulunduğu trajik duruma 

rağmen gününü gün etmeye çalışan İstanbul‟un kozmopolit çevrelerini anlatmak 

amacına yardım etmektedir. Bir başka deyişle; yazarın asıl gayesi, Anadolu‟yu konu 

edinmek değil, kirli İstanbul-temiz Anadolu tezadı üzerinden Mütareke 

İstanbul‟unun kokuşmuş, yozlaşmış, sefahate batmış görünümünü belirgin kılmaktır. 

Romanın ağırlıklı mekânı Şişli ve oradaki Nafi Bey köşküdür. O günlerde 

kozmopolit yapısıyla Şişli, diğer semtler üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. 

Nafi Bey köşkü ise Şişli‟deki söz konusu kozmopolit hayatın tipik bir örneğidir. “Yol 

üstünde, üç katlı, kâgir, pembe boyalı” (SK, s.8), “yeni mefruşatla döşenmiş, zarif” 

(SK, s.11) bir evdir. Düzenlenen eğlenceler, çaylar ile diğer semtler üzerinde etki 
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uyandırmakta, özellikle zamanın gençlerinin gözünde cazibe merkezi olmaktadır. 

Cerrahpaşalı Salih ile Belma kardeşler de bu cazibeye kapılmış, köşkteki asrî yaşama 

özenen gençlerdir. Bunlar, kendi evlerini ve yaşayışlarını küçümsemekte, aileleriyle 

çatışmaktadırlar. 

Ara sıra köşke gelen Nadir, annesiyle Şehzadebaşı‟nda yaşamakta; Fahri ise 

Vefa‟da ikamet etmektedir. Böylece köşkte üç farklı tipte insan bir aradadır: Nafi 

Bey‟in eşi Nazmiye Hanım, kızı Nevin, oğlu Behiç; kendileri gibi düşünen Naciye 

Hanım, kızı Güzide, Siyret ve Nizamettin Bey. Ahlâken yozlaşmış, sefahate batmış 

bu insanların karşısında hızla felakete sürüklenen Belma, Salih kardeşler ile manevî 

değerlerin temsilcisi Nadir-Mebrure yer alır. 

Bir akşam, Mebrure‟yi de mecburen İstanbul‟a getiren Yunan taarruzu 

üzerine çıkan bir tartışma, köşkteki insanları iki ayrı kutba böler: Nadir ile Mebrure, 

millî olanı savunurken diğerleri gayrimillî bir tavır sergilerler (SK, s.55-58). Bu 

sayede roman, ahlâk-ahlâksızlık çatışmasından millî-gayrimillî çatışmasına doğru 

evrilir (Tekin, 1999: 70). Bu çatışmalara, fonda yer yer kendini duyuran Anadolu 

dolayısıyla kirli İstanbul-temiz Anadolu çatışması da eklenir. 

Esasen roman, Mütareke günlerinin yozlaşmış, sefih ve kirli İstanbul‟una 

karşılık temiz, mazlum Anadolu‟yu öne çıkarmaktadır. İstanbul, Behiç‟in şahsında 

temsil edilirken Anadolu, Fahri‟de simgeleşmektedir. Her ne kadar Anadolu, soyut 

bir mekân olarak fonda yer alıp İstanbul‟un yozlaşmışlığını ortaya koymaya yardımcı 

olsa da yazarın söz konusu yozlaşmışlığa karşılık işaret ettiği yer, Anadolu‟dur. 

Romanda Nadir, Fahri, Mebrure gibi olumlu, yozlaşmamış kahramanların 

ümit bağladığı yer de Anadolu‟dur. Anadolu, kirli İstanbul‟un karşısına konmuş 

temiz bir idealdir. Yalçın (2002: 106)‟ın da işaret ettiği üzere, Anadolu; yazarın, 

İstanbul‟dan hareketle görünür kıldığı bozuklukların tedavi edileceği yerdir. Nitekim 

Mebrure‟yi ele geçirme planları yapan Behiç, onun yozlaşmış İstanbul‟dan 

hoşlanmayıp babasını da alarak Anadolu‟ya gitmek istediğini bildiğinden 

Mebrure‟ye kirli İstanbul-temiz Anadolu tezadı üzerinden bir teklifle gitmeyi 

düşünür: 

“ (…) Behiç‟in tasavvur ettiği tatlı istikbal vaadi şöyle bir şeydi: Mebrure‟ye 

servetinin yarısını verecek, evlenecekler, hemen Anadolu‟ya gidecekler, en güzel 

şehirde, en güzel çiftliği satın alacaklar, genç kızın babasını da arayıp bulacaklar, 
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çiftliğe getirecekler, senelerce yahut Mebrure ne kadar isterse orada yaşayacaklar 

ve bu mütereddi ahlaksız düşkün İstanbul muhitlerinden uzaklaşacaklar…” (SK, 

s.130-131) 

Yazar, İstanbul‟un ahlâkî yozlaşmışlığını, karşısına temiz Anadolu imgesini 

koyarak gözler önüne sermekle kalmamış, aynı Anadolu‟yu yeni bir başlangıç 

noktası olarak göstermiştir. Tekin (1999: 75)‟in de ifade ettiği üzere, Fahri ile 

Mebrure‟nin birlikte Anadolu‟ya dönmeleri, çekilen acıların, felâketlerin geride 

kaldığına, yeni bir dönemin başladığına işarettir. Bu, hem bireysel hem toplumsal 

planda sembolik bir anlam içeren bir başlangıçtır. 

Yazarın Mütareke İstanbul‟unu yozlaşmış bir aile üzerinden kirli İstanbul-

temiz Anadolu tezadı ekseninde ele aldığı bir diğer romanı, Biz İnsanlar‟dır. 

Mütareke‟nin ikinci senesinde Boğaziçi‟nde bir özel lisede cereyan eden taş 

hadisesi etrafında gelişen olay örgüsü, Sözde Kızlar‟da olduğu gibi millî-gayrimillî 

ve İstanbul-Anadolu çatışmasını doğurur. 

Okulun meccanen okuyan öğrencilerinden Tahsin, kendisine “Eşek Türk!” 

dediği için Cemil‟e taş atıp kafasını yarar (Bİ, s.31). Hakikatte Cemil, “Eşek Türk!” 

sözünü Türklere düşman, ecnebilere meftun, yalısına Fransız bayrağı çeken (Bİ, 

s.51) annesi Samiye Hanım‟dan öğrenmiştir. Nitekim yaralı çocuğu evine götüren 

Orhan‟a kadının sert çıkışı, oğlunun “Eşek Türk!” demesini mazur görüşü ve 

gösterişi, Orhan‟da bir tepki uyandırır. Bu mesele yüzünden müdürle tartışan genç 

öğretmen, olayı “İstanbul-Anadolu” zıtlığı üzerinden değerlendirir.  

Anadolu‟da Millî Mücadelenin devam ettiği günlerde bu konu, öğretmenler 

arasında hararetle tartışılır: 

“ (…) Onun attığı taş, bugün, bu saatte Anadolu‟da harb eden bütün 

Türklerin tek bir madde içine sıkıştırılarak teksif edilmiş ruhudur!” (Bİ, s.70) 

Orhan‟a katılan öğretmenlerin yanında bunu boş sözler olarak 

değerlendirenlerle sessiz kalmayı tercih edenler de vardır. Orhan, müdüre hitaben 

yaptığı konuşmada konunun İstanbul-Anadolu çatışmasını ilgilendiren yönünü 

vurgular: 

“ (…) Bu bir memleket ve tarih vak‟asıdır. Anadolu‟nun İstanbul‟la 

mücadelesinin bir küçük örneği, bir minyatürüdür.” (Bİ, s.77) 
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“ (…) Cemilleri çoğaltınız, bir İstanbul olur; Tahsinleri çoğaltacağız, bir 

Anadolu olur.” (Bİ, s.78) 

Romanda Samiye Hanım, Anadolu‟da devam eden Millî Mücadeleye karşılık 

Mütareke İstanbul‟unun yozlaşmış yüzünü sembolize eder. Eski şehbenderlerden 

Halim Bey‟in eşi olan Samiye Hanım, eşinin ölümünden sonra ondan kalma eski 

alışkanlıkları sürdürmüş, ecnebilerle bağını koparmamıştır. Harb-i Umumi‟de Alman 

zırhlısı Göben‟de ziyafetlere çağrılan çift (Bİ, s.194), bu serbest tavırlarıyla halkın 

tepkisini çekerken aynı samimi ilişkileri Samiye Hanım‟ın Mütareke‟den sonra 

yalıya İtilaf zabitlerini doldurarak (Bİ, s.195) devam ettirmesi, halkı yalı ahalisine 

karşı iyice düşman eder. 

Sözde Kızlar‟daki Nafi Bey köşkü, bu kez Halim Bey yalısı olarak yozlaşmış 

insanların toplandığı, kozmopolit bir merkez özelliğiyle romandaki yerini alır. Bu 

bağlamda yalı, olayların gelişip şekillenmesine zemin hazırlayan mekân 

konumundadır (Tekin, 1999: 207). Türk düşmanı Samiye Hanım, Anadolu‟da Millî 

Mücadelenin sürdüğü hassas günlerde yalıya İtilaf zabitlerini serbestçe almakta; 

çaylar, davetler düzenlemekte, dahası evine Fransız bayrağı asmakta bir beis 

görmemektedir. 

Burada da fonda soyut bir mekân olarak kendini duyuran Anadolu, 

İstanbul‟un, işgal askerleriyle âdeta işbirliği etmiş yozlaşmış bir zümresini belirgin 

kılmak; onun da ötesinde bu yozlaşmaya son verecek nihai nokta olarak 

gösterilmektedir. 

Romanın idealist kişileri Orhan ile Necati de bir aralık Anadolu‟ya gitmeye 

niyetlense de bunu gerçekleştiremez. Dahası vatanperver bir zabit olan Bahri de 

ailevî nedenlerden cepheye gidememektedir. Mütareke İstanbul‟undan tiksinen Bahri 

(Bİ, s.265), hep Anadolu‟ya gitmek istediğini söylemektedir: 

“ (…) 

-Felâkete bakınız, dedi, ben orduyum, orduyu temsil ediyorum. 

Sonra yüzünü soluk ay ışığına doğru kaldırarak: 

-Hangi ordu? dedi, ordu Anadolu‟da. Benim işim ne burada?...” (Bİ, s.267) 

Sözde Kızlar‟da olduğu gibi bireyin ve toplumun simgesel kurtuluşuyla sona 

ermeyen romanda Anadolu, kahramanlar fiilen gitmese de kurtuluşun oradan 

geleceğine inanılan bir mekândır. Bir başka deyişle; Anadolu, Samiye Hanım‟ın 
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yozlaşmış ilişkiler yumağı olan köşküne karşılık temiz bir ideal olarak fonda kendini 

duyurur. 

İşgal İstanbul‟unun yozlaşmış yüzünü kirli İstanbul-temiz Anadolu tezadı 

üzerinden işleyen bir roman da Yakup Kadri‟nin Sodom ve Gomore‟sidir. 

Adını, Lût kavminin ahlâksız yaşayışı sonucunda Tanrı tarafından 

cezalandırılıp yerin dibine batırılan Sodom ve Gomore kentlerinden alan romanda 

her bölümün başına Tevrat‟tan Sodom ve Gomore kentlerinin durumunu anlatan 

ayetler yerleştirilmiştir. 

Yazar, Mütareke İstanbul‟unun sefahate batmış, ahlâken yozlaşmış haliyle 

söz konusu şehirler arasında bağ kurmuş
123

; böyle bir İstanbul‟un karşısına temiz bir 

Anadolu koymuştur. 

Nişanlısı Leyla‟nın İngiliz askerleriyle içli dışlı olmasından, dahası o 

askerlerden Captain Gerald Jackson Read ile yakınlaşmasından rahatsız olan Necdet, 

kendi içinde gel-gitler yaşamaktadır. Leyla, ticarî işleri gereği İngilizlerle işbirliği 

yapan babası Sami Bey‟in davetleri dolayısıyla Necdet‟ten uzaklaşıp git gide İngiliz 

subayı Jackson Read ile yakınlaşır. Necdet ise Leyla‟sız olamamakla işgalcilerden 

tiksinmek duyguları arasında savrulmaktadır. Bu şekilde zor günler geçiren Necdet, o 

sıralarda Anadolu‟ya giden (SG, s.79) doktor arkadaşı Cemil Kâmi üzerinden 

dikkatini Millî Mücadeleye yöneltir. 

İstanbul, işgalcilerle el ele vermiş eğlenirken Anadolu‟da bir ölüm-kalım 

savaşı verilmektedir. Necdet de bunaldığı zamanlarda Anadolu‟ya geçmeyi 

düşünmekte ve bunun hayalini kurmaktadır (SG, s.180). Leyla‟nın çevresinden 

uzaklaşıp gitmeyi göze alamasa da içinden Millî Mücadeleyi destekler; hatta Necdet, 

tüm umudunu oradan gelecek haberlere bağlar: 

“ (…) 

Necdet, her başı sıkıya gelince veya içindeki isyan duygusu böyle her taştıkça 

Anadolu‟yu düşünürdü. Bu, onda bir müminin ezeli adaleti bekleyişi, ezeli adaleti 

çağırışı gibi bir şeydi. „Bir gün, bir gün mutlaka gelecekler, bu çamuru, bu 

kokuşmayı silip süpürecekler,‟ derdi. Mutlaka bir gün zalimlere cezalarını, 

mazlumlara tesellilerini verecekler, fakat ne vakit? Bir ay sonra mı? Bir yıl sonra 

mı? Yoksa… Hayır, hayır, Necdet bunun aksini düşünemiyordu. Hiçbir iman sâhibi, 
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Allahtan ümidini keser mi? İşte, Necdet de Anadolu‟dan böylece ümidini 

kesmiyordu.” (SG, s.284-285) 

Esasında, önceleri millî duyarlığa sahip bir genç olmayan Necdet, zaman 

içinde Leyla‟nın işgal askerleriyle geliştirdiği samimiyet nedeniyle yüzünü 

Anadolu‟ya çevirir ve böylece bilinçlenme süreci başlar. Bir başka deyişle; Necdet, 

içinde yaşadığı gerçeklikten Anadolu‟ya sığınarak kaçar. İşgal askerleri, yalnızca 

İstanbul‟u değil onun özel yaşamını da işgal etmiştir. Buna duyduğu tepki, 

yaşadıklarını sorgulamaya iter onu. Nitekim bir gece katıldığı bir davette İstanbul‟u 

seyreder ve Anadolu‟yla kıyaslamaya başlar. Ona göre İstanbul, “kendisine zorla ve 

açıkça alçakça bir iş yapılmış ve utançtan yüzü koyun yere yatmış bir adamı 

hatırlatır”ken (SG, s.207) Anadolu, onun tam zıddı bir yerdir: 

“ (…) Orada, bu ev gibi evlerden eser yoktu. Orada, buranın Madam 

Jimson‟larına, Leylâ‟larına, Major Will‟lerine, de Rochepierre‟lerine, Azize 

Hanım‟larına, Nermin‟lerine, Fanny Moore‟larına, Orhan Bey‟lerine, Captain 

Marlow‟larına karşılık babaları savaşa gitmiş yavrularının beşiğini sallayan temiz 

ve sabırlı kadınlar, vücutlarını Allah tarafından kendilerine teslim edilmiş bir kutsal 

emanet gibi saklayan genç kızlar, bunların üstüne şefkatle titreyen nur yüzlü nineler 

ve Anadolu‟ya dair son iyi haberleri bildiren gazeteyi bir muska gibi devşirip cebine 

yerleştirdikten sonra sanki kendisini bütün dünyanın hazinelerine sahip bir adam 

kadar mesut hisseden fakir vatandaşlar vardı. Necdet, hemen onlara doğru gitmek 

için yüreğinde ateşli bir arzu duydu. (…) Onlara gidip diyecekti ki: „Öbür tarafta 

neler oluyor bilmiyorsunuz! Garp medeniyetinin bütün lâğımı öbür tarafa boşandı. 

Bir parça temizliğe düşkün, titiz bir adam için orada bir dakika soluk almağa imkân 

kalmadı. Tıkanıyorum. Bana biraz temiz hava, biraz temiz hava veriniz‟.” (SG, 

s.208) 

İstanbul‟un işgali, akrabası ve aynı zamanda nişanlısı Leyla‟nın babası Sami 

Bey‟in ticarî çıkarları için İngilizlerle yakınlığı, Leyla‟nın buna ortak oluşu; 

işgalcilerin her türlü ahlâkî değerlerden uzak yaşayışı, eğlenceleri, sefahatleri 

Necdet‟te millî bir bilinç uyandırır. İçinde yaşadığı cemiyetin gittikçe yozlaştığını 

gören, İstanbul‟un içine düştüğü sefih yaşama kahrolan Necdet için Anadolu, 

ferahlatıcı bir umuttur. Bu nedenle ordunun Anadolu içlerindeki ilerleyişi, Necdet‟i 

heyecanlandırmaktadır: 
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“ (…) Anadolu‟nun içinden yepyeni bir millet doğmuştur. Bu milletin, 

sarayının kafesleri arkasında titreyen aciz ve korku heyulasıyle, bu milletin Babıâli 

denilen viranede uluyan yıllanmış baykuşlarla hiç bir ilgisi yoktur. Kulaklarını yere 

koyup dinleyenler işitiyorlar; bu, yaklaşanların her adımı bir zelzelenin başlangıcı 

gibidir ve bunlar bilmeyenlere, işitmeyenlere haber veriyorlar. Diyorlar ki 

„Afyonkarahisar geri alındı!‟, „Dumlupınar‟da düşmanın bütün kuvvetleri yok 

edildi.‟, „Ordularımız Uşak‟a doğru hızla ilerliyor.‟” (SG, s.296) 

Sözde Kızlar‟daki Nafi Bey köşkü ile Biz İnsanlar‟daki Halim Bey yalısına 

karşılık Sodom ve Gomore‟de Sami Bey‟in Şişli‟deki evi yer alır. Burası “işgal 

İstanbul‟unun sosyetik mekânlarından biridir” (Kolcu, 2008: 136). Sami Bey, davet 

ve çaylarını burada verir. Kızı Leyla da bu toplantılarda tüm ilgiyi üstünde toplar. 

Aile, ticarî bağlantıları uğruna kızlarının güzelliğinden yararlanmakta bir sakınca 

görmez. Böylece ahlâkî yozlaşma, tek tek evlerden topluma yayılmakta, İstanbul 

gittikçe sefahate batmış, kirli bir kent görünümü almaktadır. Bu açıdan Yakup 

Kadri‟nin karanlık, olumsuz bir İstanbul çizdiği söylenebilir
124

. 

Bu karanlık ve olumsuz şehir, ancak Anadolu‟dan gelecek iyi haberlerle 

aydınlanacak, orada çarpışan ordu tarafından kirinden temizlenecektir. Yazar, burada 

Sodom ve Gomore söylencesinden ödünçlediği şehri temizleyecek ateş motifini sıkça 

kullanır. Nasıl ki Tevrat‟ta Tanrı, Sodom‟un üzerine ateş yağdırmışsa İstanbul‟u da 

Anadolu‟daki ordunun ateşi cezalandıracaktır: 

“ (…) şu çağdaş Sodom‟un üzerine Allahın ateşi orada mı yağacak? Ne vakit 

„ol yerden külhan dumanı gibi bir duman çıktığını‟ göreceğiz. Bu kutsal ateşin o 

Sodom üzerine yağdığı anın içinde olsam da gam yemeyeceğim ve Lût‟un karısı gibi 

bir tuz heykeli olacağımı bilsem de gene bunun nasıl yandığını görmek için dönüp 

bakacağım.” (SG, s.210) 

“ (…) 

Her şey olacak! Bu sözün Necdet‟in muhayyelesinde uyandırdığı levha kan ve 

ateşe bulanmış bir ufuktu. Bu ufuk, önce, uzakta şafak renginde bir çizgi iken yavaş 

yavaş bütün bir alev duvarı halinde yaklaşacak, yaklaşacak ve nihayet bu şehrin 
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etrafını bir cehennem kemeri gibi saracaktı. O vakit İstanbul, bu koca şehir, bu 

çağdaş Sodom, bu asi Gomore çatırdayarak her tarafından tutuşup yanmağa 

başlayacaktı.” (SG, s.285) 

Bu noktada İstanbul, Sodom ve Gomore kentleri gibi yok olmayacak, aksine 

üstüne yağan ateşin küllerinden yeniden doğacaktır. Bu yeniden doğuş, Anadolu‟da 

olacaktır. Peyami Safa gibi Yakup Kadri de kurtuluşu, temiz Anadolu‟da görmekte; 

bu temiz Anadolu imgesini çamura batmış kirli İstanbul‟un karşısına bir ideal olarak 

koymaktadır. Bu açıdan, İstanbul‟un çürümüş, işgal askerlerinin beraberlerinde 

getirdikleri bazı ahlâksızlıklarla kendini sefahate teslim etmiş
125

, yozlaşmış hali 

karşısında Anadolu; temizlik, saflık ve ulusal direnişin sembolüdür. 

Bu sembolize edilmiş Anadolu, yazarın Yaban romanında da işlenir. 

Romanın, Birinci Dünya Savaşı‟nda tek kolunu kaybetmiş kahramanı Ahmet Celal, 

Mütareke İstanbul‟unda kirlenmemiş bir Anadolu düşler, oraya kaçmak ister. 

“ (…) Asıl vatanı, asıl milleti, Anadolu‟yu hesaba katmıyor. Orası, buradaki 

nifaklardan ve pisliklerden arıdır. Orası, benim gözümde, ıstırabın en özlü 

alevlerinde kaynayıp pişmiş bir hayat mayasıyla yuğrula yuğrula kutsallaşmıştır.” 

(Yaban, s.110) 

Her üç romanda da (Sözde Kızlar, Biz İnsanlar, Sodom ve Gomore) Mütareke 

İstanbul‟unda alafrangalığın üssü olmuş üç ev yer alır: Nafi Bey köşkü, Halim Bey 

yalısı ve Sami Bey‟in evi. Bunlardan Nafi Bey köşkü ile Sami Bey‟in evi Şişli‟de, 

Halim Bey yalısı ise Boğaz‟dadır. 

Kozmopolit kesimi temsil eden Şişli, Mütareke‟nin eğlenen, gülen, 

işgalcilerle işbirliği eden yüzüdür. Nafi Bey köşkünde, içinde yaşanılan tarihsel 

gerçekliğe aldırış etmeden eğlentiler düzenlenmekte; Sami Bey‟in evinde ise başta 

İngiliz askerleri olmak üzere İtilaf güçleri buluşup toplanmaktadır. Halim Bey yalısı 

ise I. Dünya Savaşı‟ndan beri yabancıların buluşma noktasıdır. Her üç mekânda da 

millî değil gayrimillî, yaygın deyişle, kozmopolit bir hava hakimdir. Ülkenin 

işgaline, geleceğine sırtını dönmüş, yabancılarla ittifak halinde kendini sefahate 

teslim etmiştir insanlar. 
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Bunlardan biri, Halide Edip‟in Ateşten Gömlek‟inde de görülür. Ayşe‟nin 

İzmir‟in işgali sırasında eşini ve oğlunu kaybetmiş mağdur bir kadın olarak sığındığı 

ev de Şişli‟de kozmopolit çevrenin gözdesi olan bir mekândır. 

Ayşe‟nin uzaktan akrabası hariciyeci Peyami‟nin annesiyle birlikte yaşadığı 

ev, Mütareke sonrasında bütün İstanbul‟u saran propaganda faaliyetinin 

merkezlerinden biridir (Erdoğan, 2005: 23). Özellikle bu evin müdavimlerinden 

İngiliz himayesi taraftarı Salime Hanım, dönemin kozmopolit zihniyetini yansıtan 

önemli figürlerinden biridir. Bir başka deyişle; Salime Hanım, kendi milletinin 

tarihinden, millî gücünden ve şuurundan habersiz bir müstemleke aydını havasındaki 

konuşmalarıyla (Kolcu, 2008: 182) Mütareke İstanbul‟unun yozlaşmış kesimini 

temsil ederken onun karşısında yer alan mağdur ve yaralı Ayşe ise işgal edilen 

Anadolu‟dur. 

İstanbul‟daki Sultanahmet Mitingi‟nden sonraki günlerde Peyami‟nin 

Şişli‟deki evinde bir akşamüstü çay saatine gelen Salime Hanım, İstanbul‟da bulunan 

ve memleket hakkında bilgi toplayan mühim bir İngiliz muhabirinden söz eder (AG, 

s.34). Onu davet edip İngiliz düşmanı olmadığımızı anlatmanın gerekliliği üzerinde 

durur. Bu konuda Ayşe de katkıda bulunabilecektir (AG, s.34). 

Nihayet İngiliz muhabiri Mister Cook, Şişli‟deki eve davet edilir (AG, s.35). 

Salime Hanım, İngilizlerin Türkleri affetmeyeceğini ısrarla dile getiren muhabiri 

“iknaya ve yumuşatmaya” (AG, s.36) çalışırken orada yokmuş gibi duran Ayşe 

dayanamaz: 

“ (…) 

-İngilizler aflarını talep edenlere versinler Mösyö, affı zalimler değil, 

mazlumlar verir. Çanakkale‟de dövüşürken ne asi, ne esirdik. Namuslu bir millet gibi 

dövüştük, öldük, öldürdük. Ne zamandan beri ve hangi milletle harp edilir de mağlûp 

olduğu zaman ona katil denilir?” (AG, s.38) sözleriyle itiraz eder.  

Mister Cook‟un Türklerin kendilerini İngilizlere affettirmeye muhtaç 

olduğunu söylemesi üzerine ise: 

“ (…) 

-Siz bizden af talep ediniz. Dün mütareke yaptınız, dün silâhlarımızı bize 

bıraktırdınız. Bu gün memleketimize hırsızları katilleri gönderiyorsunuz ve katilleri, 

hırsızları, tarihî bir şerefi olan büyük donanmanız himaye etti. Yeşil İzmir‟i kan ve 
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alev içinde bıraktınız. Bakınız sokaklarına, üniformalı hırsızlar, katiller, silâhsız 

ahaliyi kurşunla, dipçikle öldürüyor. Her evden koltuğunda bir bohça, bir Yunan 

neferi çıkıyor. İhtiyarların başı taşla ezilmiş, siyahlı kadınlar mütemadiyen bu vahşi 

sürüden kaçışıyor. Elleri bağlı masum kafileleri süngüleyerek, yüzlerine tükürerek, 

kan içinde sürükleyerek gemilerinizin önünden geçiriyorlar. Haydutluğu 

alkışlamadığı için işte namuslu bir adamı parçalıyorlar, bir sürü Yunan askeri onu 

kendi kapısının önünde bağırarak, söverek parçalıyorlar. Sırf eğlence için beş 

yaşında bir çocuğa nişan alıyorlar. Zavallı yuvarlak küçük mahlûk! Siyah gözlerinde 

yaşlar kurumadan kalbinden vuruldu, nişan o kadar iyi alındı ki, küçük 

dudaklarından „anne‟ diye bir şikâyet bile çıkmadı.” (AG, s.39) diyerek itiraz eder. 

Bu olaydan sonra Salime Hanım ve çevresi, Peyami‟nin annesinin evini yavaş 

yavaş terk eder. Şişli hayatındaki mevkiini kaybetmekten korkan Peyami‟nin annesi, 

Ayşe‟nin sözlerinden rahatsız olmuştur; Ayşe‟nin evden ayrılmasını ister (AG, s.41-

42). 

İngiliz gazeteci karşısındaki net tavrıyla İstanbul-Anadolu tezadını ortaya 

koyan Ayşe, şahsında, önce İzmir‟in sonra da genel olarak vatanın kurtarılışının 

simgesi olur. 

Öte yandan İstanbul, kıpırdanmaya başlamış, gönüllüler Mister Cook olayının 

da etkisiyle Anadolu‟ya geçiş için hareketlenmiştir. Muhabirlerle konuşmak, çay 

ziyafetinde propaganda yapmak, yalnız mektepliler ile Şişli hanımlarına kalmıştır 

(AG, s.41). Romanın, Ayşe etrafında kenetlenen kahramanları Cemal, İhsan ve 

Peyami de sırayla Anadolu‟ya geçerler. 

Romanda işbirlikçi, İngiliz mandası talep eden yozlaşmış çevre, Peyami‟nin 

annesinin Şişli‟deki evini merkeze alarak kirli İstanbul‟u temsil ederken Ayşe, işgal 

edilmiş, yakılıp yıkılmış İzmir, dahası Anadolu‟dur. Bu evlerin salonlarında İstanbul 

muhasebe yaparken Anadolu muhabere ve muharebe yapmaktadır (Kolcu, 2008: 

184). 

İşgal kuvvetleri, sembolik olarak ilk yenilgiyi Mister Cook‟un şahsında 

Ayşe‟nin karşısında alır. Tüm mağduriyetiyle Anadolu‟yu temsilen gazeteciye kafa 

tutan Ayşe, bu tavrıyla temiz ve saf bir Anadolu‟yu işaret etmektedir. Nitekim o 

günlerde kurtuluşun Anadolu‟dan geleceğini anlayan yurtseverler de birer birer 
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Anadolu‟ya geçmeye başlarlar. Çok geçmeden Cemal, İhsan, Ayşe ve Peyami de 

onlara katılır. 

Bunlar içinden Peyami de Sodom ve Gomore‟nin Necdet‟i gibi sonradan 

bilinçlenir. Kozmopolit Şişli çevresinde yaşayan bir hariciye memuru olan Peyami, 

Ayşe‟nin öyküsünden, Mister Cook karşısındaki azametinden çok etkilenir ve 

Anadolu‟ya geçen kafileye katılır. Bir yandan da Necdet gibi aşkın ateşten gömleği 

ile yanan Peyami, bilinçlenme sürecinde aşkın da ötesine geçerek kendini vatanın 

kurtarılması amacına adar. Onunki beşeri değil vatan aşkıdır artık. 

Mütareke İstanbul‟unun mahut evlerinden biri de Yarım Adam‟daki Feriha 

Fikret‟in Şişli‟deki evidir.  

Bir miras işi için gittiği Bursa‟dan yeni dönen Demir, kendini Mütareke 

İstanbul‟unun karanlık atmosferinde bulur. Sosyalist eğilimler taşıyan, işçi ve 

köylüler yararına bir şeyler yapmak isteyen Demir, bu sırada Feriha Fikret‟le tanışır. 

Bu tanışıklık vesilesiyle bir süre onun Şişli‟deki evine devam eder (YA, s.311). Bu 

evdeki partilerden birinde ortamı gözlemleyen Demir, Anadolu‟da yaşananlardan 

habersiz eğlenen bu kayıtsız insanları izlerken kendi içinde bir hesaplaşma yaşar 

(YA, s.325-326).  

O günlerde Anadolu‟da savaş tüm şiddetiyle sürmekte, Yunan ordusu 

Haymana‟ya doğru taarruza geçmek üzeredir. Böyle bir ortamda arkadaşlarıyla 

çıkardıkları gazetenin kapatıldığını öğrenen Demir, arkadaşlarının ümitsizliğini, 

acizliğini görünce “gün geçmeden kütleye katılmak” (YA, s.329) üzere tek başına 

Anadolu‟ya geçer. 

Mithat Cemal Kuntay‟ın, başkişisi Adnan ve çevresindeki kalabalık şahıs 

kadrosu vasıtasıyla İstibdat-Meşrutiyet-Mütareke yılları İstanbul‟unu anlattığı 

romanı  Üç İstanbul‟da, İstanbul‟un içine düştüğü yozlaşma ve çürümeye karşılık 

umudun Ankara özelinde Anadolu‟da olduğu Adnan üzerinden hissettirilir.   

İstibdat yıllarında hayatta kendisine tutunacak bir dal arayışlarında olan 

Adnan, Meşrutiyet‟te İttihat ve Terakki içerisinde zenginlik ve şöhrete ulaşır. 

Zamanla ahlâken ve maddeten bir çöküş yaşar; Mütareke‟de her anlamda düşmüş bir 

adamdır artık. Buna karşın Ankara‟dan ve Mustafa Kemal‟den bir haber bekler 

umutla. Beklediği o haber, o çağrı hiç gelmeyecektir... 
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Burada da Sözde Kızlar, Biz İnsanlar, Sodom ve Gomore, Ateşten Gömlek, 

Yarım Adam romanlarında yer alan, aynı fikri paylaşan insanların toplandığı, her 

devri temsil eden evler vardır: İstibdat‟ta Hidayet‟in konağı, Meşrutiyet‟te Adnan‟ın 

konağı, Mütareke‟de ise Naşit‟in konağı gözdedir. Ateşten Gömlek‟in Salime 

Hanım‟ı gibi Naşit de konağında düzenlediği beş çaylarında İngilizlerle memleketin 

batması gerektiğini konuşmaktadır. İstanbul‟da Mütareke‟yle birlikte doruk 

noktasına varan çürüme ve yozlaşmaya karşılık burada da Sodom ve Gomore‟de 

olduğu gibi Millî Mücadele ve Ankara, temizlik ve yenilenmenin sembolüdür. 

“Yazar geleceği Milli Mücadele bağlantısı ile kurmakta, kokuşmuş ve 

yozlaşmış bir toplumun yerine taze, canlı, ahlaklı ve erdemli yeni bir toplumun 

müjdesini vermektedir. Burası Ankara‟dır. Bu kendi zaferini büyük bir tevazu ile ilan 

eden komutanlara sahip bir hareketin adıdır. Sodom, Gomore, Bizans ve Pompei 

İstanbul‟un yerine Anadolu ve Türk kokan Ankara belki de bu yüzden yeni devletin 

başkenti olmuştur.” (Kolcu, 2008: 310) 

Kirli İstanbul-temiz Anadolu tezadı üzerinden Mütareke İstanbul‟una 

değinen, bu bağlamda kurtuluşu Anadolu‟da gösteren romanlardan biri de Eski 

Hastalık‟tır. 

Reşat Nuri, Naci (1997: 92)‟nin de yazarın en sevdiği zabit olarak belirttiği, 

idealist, vatanperver asker Ali Osman‟ın karşısına Hariciyeci Şevket Bey‟i koyarak 

Mütareke İstanbul‟unun panoramasını çizer. Denilebilir ki Şevket Bey, işgal 

güçleriyle gülüp eğlenen işbirlikçi İstanbul‟u; Ali Osman ise canını dişine takarak 

muharebe eden Anadolu‟yu temsil etmektedir. 

Ali Osman, Anadolu‟da savaşırken Şevket Bey, hem oturduğu yerden verilen 

millî mücadeleyi eleştirmekte hem de Fransızlarla çaylara, balolara katılmaktadır. 

Onun gözünde Ali Osman, bir “deli” dir: 

“(…) 

Büyük dayının deli dediği adam, Züleyhanın babası Ali Osmandı. Şevket Bey, 

eniştesini hakikaten severdi. Fakat bu sevgi, elinde sopa ve saban demirinden başka 

silâhı olmıyan dört buçuk köylü ile, dünyanın en medenî ordularını memleketten 

kovmak gibi boş bir hayale inanmış bir insana deli demesine mâni değildi.” (EH, 

s.26-27) 
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O sıralar Amerikan mektebinde okuyan ve tamamiyle dayısının tesiri altında 

olan Züleyha ise ömrünü cephelerde geçiren babası ile bir salon adamı olan Şevket 

dayısını mukayese ettiğinde dayısını babasından daha yeni fikirli, zeki ve medeni 

bulmaktadır: 

“(…) Düşmanlar bile onu ne kadar beğeniyor ve hatırını sayıyorlardı. 

Babasını Adanada öldürmiye çalışan Fransızlar, dayısını burada el üstünde 

tutuyorlar; sefarethanelerde, zırhlılarda çaylara, balolara çağırıyorlar; hastalandığı 

zaman üniformalı ecnebi zabitleri vasıtasile hatırını soruyorlardı.” (EH, s.27) 

Bu sıralarda “Boğaz‟ın Rumeli kıyısı, bir panayır yeri neşe ve canlılığı 

içindedir.” (EH, s.29) Rum ve Ermeni kızları, renkli bayraklarla süslenmiş 

gazinolarda işgalci güçlerle kucak kucağa eğlenip dansetmekte, rıhtımlar çeşit çeşit 

üniformalarla dolup taşmaktadır. Lâtarnalar, kitara sesleri sabahlara kadar Boğaz‟da 

yankılanmaktadır. Tüm bu eğlenceler, Türk askerinin Anadolu‟da bir yara aldığını 

işaret etmektedir. 

Ne var ki hiç beklenmedik bir zamanda bu şenlikler birdenbire durur ve 

Boğaz, sessizliğe gömülür. Geceleri ışıl ışıl olan rıhtımlar, artık zifiri karanlıktır. 

İşgal askerleri, Rum ve Ermeni kızlarıyla sokakta piyasa yapmıyor, etraflarına 

bakmadan hızlı hızlı yürüyorlardır. Denizdeki zırhlı ve torpidolar da yavaş yavaş 

eksilmekte, mahallelerde göç akını başgöstermektedir. Artık caddelerde renk renk 

üniformalı işgal askerleri değil “korkunç kalpaklı Kuvayi Milliye zabitleri” 

dolaşmaktadır (EH, s.30). 

Daha önce zaferin eldeki imkânlarla kazanılamayacağına inanan Şevket Bey, 

varılan sonuçtan duyduğu memnuniyeti, Kuvayi Milliye paşasını ziyaret ederek dile 

getirir. Üç İstanbul‟un Adnan‟ı gibi o da kendisine görev verilmesini ummaktadır. 

Ancak işgal güçleriyle ahbaplığı, kumandanların kulağına gitmiştir. Şevket Bey ise 

Anadolu‟da verilen ölüm-kalım mücadelesi sırasında İstanbul‟da işgal askerleriyle 

eğlenmesini, “vatanî vazife”sini yapmak olarak göstermektedir. Ona göre zafer 

kazanıldıktan sonra irtibat kurduğu kumandanlar, kendisini anlayamamaktadır.  

“(…) Şevket Bey, Pele‟nin, Franşe Despere‟nin dostluğunu kazanmakla 

memleketin sıkı bir zamanında vatanî vazifesinden başka bir şey yapmamıştı. Onun 

ihtiyar halinde sefarethane çaylarına, zırhlı balolarına devamdan maksadı, sırf 

yüksek ecnebi mahfelerinde ne olup bittiğini anlamak ve lehimizde bir cereyan 
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uyandırmıya çalışmaktı. (…) Yazık ki onlar bu ince noktaları bir türlü 

kavrıyamıyorlardı.” (EH, s.33) 

Bu nedenle, kendisi gibi tecrübeli bir diplomat varken bir askerle bir  doktoru 

Lozan‟a murahhas göndermelerini şahsına yapılmış bir haksızlık olarak 

algılamaktadır. 

Zaferin ardından İstanbul‟a dönen Ali Osman, savaşta aldığı yaraları dahi 

mevzubahis etmemekte, eniştesinin fikirlerini tevazu içinde dinlemektedir. Genel 

olarak Şevket Bey‟in tavrından ve İstanbul‟un içinde bulunduğu havadan hoşnut 

olmayan Ali Osman, Konya‟daki yeni alayına ailesini de alıp götürmek fikrindedir. 

Henüz okulu devam eden Züleyha, üç yıl daha İstanbul‟da kaldıktan sonra mezun 

olur olmaz babası tarafından Anadolu‟ya çağrılır. Kızının üniversite tahsili yapmak 

ısrarlarına karşılık o, Züleyha‟yı yanına almaya kararlıdır. Bu konuda baba-kız 

arasında münakaşalar yaşanır. Öteden beri umudu Anadolu‟da gören Ali Osman, 

kızının daha fazla İstanbul‟daki Avrupaî -kirlenmiş-havayı solumasını istemez: 

“(…) Belki iyi mekteplerde okudun; güzel ve faydalı şeyler öğrendin. Buna 

bir  diyeceğim yok. Fakat fikirlerini, yaşayışlarını beğenmediğim insanlar arasında 

yetiştin…Bunların kim olduğu malûm… (…) Memleket şimdiye kadar geçirdiği 

inkılâpların en büyüğünü geçiriyor…İstanbul gibi, büyük ve karışık yerlerde bu 

inkılâp sarsıntısız geçemez… (…) Bu zamanda seni o insanlar, o hava içinde 

bırakmak bana tehlikeli göründü…Birkaç sene benimle Anadoluda yaşamak, senin 

için daha hayırlı olacağını zannettim…” (EH, s.86) 

Böylece babasının isteğine uyan Züleyha, Anadolu‟da yeni bir yaşama başlar. 

Yazar, kirli İstanbul ile temiz Anadolu‟yu sembolize eden iki tip (hariciyeci 

Şevket Bey-zabit Ali Osman) aracılığıyla Mütareke yıllarına değinirken bir yandan 

yaşanan yozlaşmayı göz önüne sermekte, diğer yandan bu yozlaşmaya karşılık Ali 

Osman üzerinden Anadolu‟yu olumlamaktadır.  

Yozlaşma teması, Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke dönemlerinin yanı sıra 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarını konu edinen romanlarda da işlenir. Tarihsel açıdan artık 

savaşlar geride kalmış, yeni bir yönetim şekline geçilmiş, birbiri ardına gerçekleşen 

inkılâplarla eskisinden tamamiyle farklı bir hayat başlamıştır.  
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En önemlisi; Ankara başkent olmuş, Cumhuriyet‟in kurucu kadroları ile 

dönemin aydınları seçkin
126

 bir zümre olarak bu farklı hayata öncülük etmiştir. Kısa 

sürede yaşanan tüm bu kökten değişimler, gereği gibi değerlendirilip anlaşılamamış, 

yüzeysel bir Batı taklitçiliği görünümü alarak toplumda yozlaşmaya neden olmuştur. 

Cumhuriyet‟ten sonra yaşanan söz konusu yozlaşmayı, yeni başkent Ankara 

özelinde ele alan ilk roman, Yakup Kadri‟nin Ankara‟sıdır. Bir başka deyişle; 

Ankara, Yalçın (2002: 216)‟ın da belirttiği üzere, Ankara‟da yapılan yenileşme 

hareketinin kusurlu yönlerini tespit eden ve cesaretle tenkit eden ilk romandır. 

“Üç Ankara” (Akın, 2008: 95) olarak da okunabilecek roman, Ankara‟nın üç 

ayrı tarihsel dönemini anlatır: İlk bölüm, Millî Mücadele yıllarının Ankara‟sı, ikinci 

bölüm, Cumhuriyet‟in ilk yıllarının Ankara‟sı ve son bölüm yazarın olmasını hayal 

ettiği Ankara‟dır. 

Romanın, Selma Hanım‟ın Yenişehir‟de yeni bir evde yeni bir kocanın 

yanıbaşında uyanışıyla (Ankara, s.95) başlayan ikinci bölümünde yazar, 

Cumhuriyet‟in ilanıyla farklı kimliklere bürünerek yozlaşan küçük varlıklı bir 

zümreyi “hicvine hedef yapmakta”dır (Kantarcıoğlu, 2008: 294). 

Millî Mücadelenin ardından Cumhuriyet ilan edilmiş, Ankara başkent olmuş, 

her alanda tam anlamıyla bir inşa süreci başlamıştır. Bu süreçte, Millî Mücadele 

sırasında vatanın kurtuluşuna baş koyan idealist insanlar radikal bir değişime 

uğramış; eski kimliklerinden uzaklaşarak salt eğlenen, Batı‟yı taklit eden
127

, 

kartondan birer figüre dönüşmüşlerdir. 

Selma Hanım‟ın, asker kimliğine hayran olarak ilk eşini bırakıp evlendiği 

Miralay Hakkı Bey, arkadaşı eski mebus Murat Bey, dindarlığı bir yaşam biçimi 

olarak benimseyen Şeyh Emin de bu karton figürlerdendir. Yazar, belirli çevrelere 

mensup kişilerin Cumhuriyet‟in ilanından hemen sonraki süreçte nasıl yozlaştıklarını 

sözü edilen şahıslardan yola çıkarak gözler önüne sermeye çalışır
128

. 

                                                 
126

 Yeni kurulan Cumhuriyet‟in seçkinci yönünü tartışan bir eser için bkz. Tezcan Durna, Kemalist 

Modernleşme ve Seçkincilik, Dipnot Yayınları, Ankara 2009. 
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 Romandaki Batılılaşma sorunsalı hususunda ayrıntılı bilgi için bkz. İnci Enginün, “Ankara 

Romanında Batılılaşma Meselesi”, Mukayeseli Edebiyat, Dergâh Yayınları, İstanbul 1999, s.247-259. 
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 Aydemir (1966: 446) de “hemen hiçbiri iş aleminden gelmeyen, hemen hepsi de eski mücadele 

günlerinin asker, idareci yahut siyasetçi elemanları arasından türeyen bazı insanların yeni devrin 

iktisadi işlerini ve imkânlarını, az çok maskeli şekillerde, fakat daima devletin nüfuzuna dayanarak 

kendi menfaatlerine kullanmak çabaları” nın devrin belirgin özelliği oluşuna dikkati çeker. 
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Romanın ilk bölümünde; emperyalist Batı‟ya düşman, vatanperver, idealist 

bir asker olarak tanıtılan Miralay Hakkı Bey, Millî Mücadele sürerken Selma 

Hanım‟a da vatan bilincini aşılar. Onun sayesinde genç kadın -tıpkı Peyami ve 

Necdet gibi- toplumsal bir bilinç kazanır, cephe gerisinde görevler alır. Gittikçe millî 

duyarlığı gelişen Selma Hanım, yaşanan ölüm-kalım mücadelesi karşısında lakayt 

kalan eşi Nazif‟e tahammül edemeyerek ondan ayrılır ve Hakkı Bey‟le evlenir. 

Ne var ki yeni kurulan Cumhuriyet‟le birlikte asker kimliğini terk ederek sivil 

bürokrat kimliği edinen Hakkı Bey, kendisini değerli kılan ilkelerini yitirmiş, günü 

yaşayan, kozmopolit bir insana dönüşmüştür. Dahası, önceleri aleyhinde olduğu Batı 

medeniyetinin şimdi kölesi olmuştur. 

“(…) Eski Millî Mücadelecilerden bazıları gibi Hakkı Bey için de kıyafet 

değişiminden sonra millî dâva âdeta böyle bir mondenlik iddiası şekline girmişti. Bir 

Avrupalı gibi giyinip süslenmek, bir Avrupalı gibi dans etmek, bir Avrupalı gibi 

yaşayıp eğlenmek ve hele bu iddiada Avrupalılar nezdinde, Avrupalılar arasında 

muvaffak olmak bunlara büyük bir zafer kazanmak kadar ehemmiyetli 

görünüyordu.” (Ankara, s.106) 

Hakkı Bey‟deki bu değişimi dikkatle gözlemleyen Selma Hanım da kocasının 

bu denli değişmiş olmasına inanamamaktadır. 

“(…) 

Yarabbi, bundan üç dört yıl evveline gelinceye kadar o derece mutaassıp 

Avrupalı düşmanı olan bu adam, birdenbire ne değişmiş, ne kadar o eski adamın 

tamamiyle aksi, zıttı bir insan olmuştu… Hakkı Bey, gerçekten, bundan beş yıl evvel, 

Murat Bey‟in Etlik‟teki bağında „Şunlara gâvur deyin. Avrupa medeniyeti; bu, 

Avrupalıların uydurduğu yüz bin yalandan biridir,‟ diyen kimse midir? Selma 

Hanım, işte Avrupalılarla sevişmekte, Avrupalılarla düşüp kalkmakta âdeta ilâhi bir 

zevk duyan bu Hakkı Bey‟le o Hakkı Bey arasında bir münasebet, bir uzaktan 

benzeyiş bulmak şöyle dursun, hattâ bir istihale köprüsü bile kuramıyordu.” 

(Ankara, s.155) 

Diğer yandan eski mebus Murat Bey de Hakkı Bey gibi keskin bir 

dönemeçten geçmektedir: 
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“(…) 

Büyük çapta arsa spekülasyonlarından ve onu takip eden birkaç taahhüt 

işinden sonra devrin en zengin adamlarından biri sırasına giren ve mebusluktan 

çekilmiş olduğu için kâh İstanbul‟da, kâh Avrupa‟da dolaşmakta bulunan Murat Bey, 

şimdi, Kavaklıdere‟de, kuleli, verandalı ve konfor modernli bir büyük köşk içinde 

asrî hayatın bütün zevkini sürmeye başlamıştı. Kapısında bir Stude Baeker otomobili 

her dakika emrine amade duruyor, içeride elektrikle işler en iyi cinsten bir mobilya 

gramofon en son dans havalarını durmaksızın çalıyordu.” (Ankara, s.106) 

Mecliste mutaassıplığıyla tanınan Şeyh Emin de balolarda kendini 

kaybedecek ölçüde içiyor, Batılı olmak adına kadınlarla tokalaşma endişesi 

taşıyordur (Ankara, s.118-119). 

Bireyler gibi yeni Ankara da baş döndürücü bir süratte inkişaf etmektedir 

(Ankara, s.127). Evler, apartmanlar, resmî binalar yerden fışkırırcasına yükselmekte; 

evler, en yeni mobilyalarla döşenmekte, herkes dekorasyonda âdeta birbiriyle yarış 

etmektedir (Ankara, s.127-131). Bir tarafta Ankara‟nın yeni sakinleri Ankara 

Palas‟ta verilen balolarda eğlenirken (Ankara, s.109-110) diğer tarafta tüm bunları 

“ağırlaştırılmış birer sinema şeridi gibi seyre dalan” (Ankara, s.110) yerliler, 

yaşananlara anlam vermeye çalışmaktadır. Bu balolardan birini şaşkınlıkla seyreden 

iki yerli, birbirlerine baloyu, tangoyu izah etmeye çalışırken (Ankara, s.111-113) 

otelin iç salonlarından birinde Neşet Sabit, karşısındaki kişiye bu ikiye 

bölünmüşlükten duyduğu rahatsızlığı dile getirmektedir: 

“(…) 

Demin, otelin merdivenlerinden çıkarken tuhaf bir başdönmesi hissettim. 

Bana öyle geldi ki, ayağımı bastığım her basamak, halkla benim aramdaki uçurumu 

bir parça daha derinleştiriyor. Ters yüzü geri dönüp arkamda bıraktığım bu 

uçuruma atılmak istedim; ta ki onlara karışayım ve içinde bulunduğumuz bu sunî 

âlemi, onların arasından, onların gözüyle uzaktan seyredeyim diye.. Fakat, 

düşündüm ki…” (Ankara, s.113)  

Eşinin alafrangalaşmasından rahatsız olan ve git gide yalnızlaşan Selma 

Hanım, kulağına çalınan bu sözlerle heyecanlanır; çünkü kendisi de bu sözlerin 

sahibi gibi halktan kopmak değil halkla kaynaşmak istemektedir (Ankara, s.114). 
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İstanbul‟da çalıştığı gazete namına bir süredir Ankara‟da bulunan Neşet 

Sabit; büyük zaferin ardından rehavete kapılıp kendini Batılılaşmaya, eğlenmeye 

bırakan, yozlaşmış insanların karşısına konmuş ideal bir Cumhuriyet bireyidir. Bir 

diğer ifadeyle o, inkılâbı doğru anlayan, nereden nereye gelindiğinin bilincinde olan, 

halktan kopuk olmayan bir aydındır. 

“(…) Ben, inkılâbı hiç bir zaman, hayatın dış şekillerini değiştirmek 

mânasına almadım. Hele, bir konfor ihtiyacı, bir konfor‟a eriş cehti mânasına hiç 

alamıyorum. Şüphesiz, içimizde yeni bir hayat hamlesiyle çatlayan şey yeni bir şekle 

vücut verir, yani yeni bir kabuk bağlar. Fakat, bu safhada artık inkılâptan 

bahsedilemez. Burada, artık, muayyen bir çeşit hayatın kalıplanışı vardır. Biz, sanki, 

inkılâbımızın böyle bir safhasına mı geldik sanıyordunuz? Yok canım, bu gördüğünüz 

şeyler, bu balo, bu otel, sizin Yenişehir evleriniz, bunlar hep birer hayat kalıbıdır 

ama bizim kendi inkılâbımızın ateşinde dökülmüş kalıplar değil.” (Ankara, s.123) 

Neşet Sabit, gelişmekte olan Ankara‟ya da bu bilinçle yaklaşır. Kurucu 

kadroların ve Ankara‟nın yeni sakinlerinin içine düştükleri yozlaşma, Garp 

hayranlığı onun keskin ve eleştirel gözlemleriyle verilir. 

“(…) 

Milliyetçi Türk garpçısı için garpçılığın en karakteristik vasfı garplılığa Türk 

üslûbunu, Türk damgasını vurmaktır. Şapka bize hâkim değil, biz şapkaya hâkim 

olmalıydık. Garplılaşma, muayyen bir hayat prensibidir. Bu prensip, ancak, millî 

isteğin, millî kültürün ve nihayet millî ahlâkın hizmetçisi, emirberi olmak şartiyledir 

ki, yaratıcı ve kurucu rolünü ifa edebilirdi. Garplılık namına Garbın „vice‟lerini 

almakta, yarın öbür gün Garp medeniyetinin yıkılıp çökmesine sebep olacak 

unsurları bu taze, arı vatan topraklarına taşımakta ve aşılamakta ne manâ vardı? Biz 

Garp namına Garpta hüküm süren çürümüş bir sınıfın istihlâk ve istihsal [tüketim ve 

üretim] şartlarını kendimize tatbike uğraşmaktayız. Tıpkı tehlikeli bir ilâcı kendi 

kanına aşılayan bir ilim fedaisi gibi.” (Ankara, s.136) 

İçinde yaşadığı hayattan bunalan, Hakkı Bey‟den de gittikçe uzaklaşan Selma 

Hanım, inkılâplar konusunda aynı ortak paydada buluştuğu Neşet Sabit‟le yakınlaşır. 

Aralarında hararetli tartışmalar geçer. Nihayetinde Hakkı Bey‟den ayrılan Selma 

Hanım, Neşet Sabit‟le evlenerek kendini topluma vakfedebileceği yeni bir hayata 

başlar. 
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Cumhuriyet‟in ilanından sonra toplumda Millî Mücadele ruhunun 

kayboluşunun, aynı çabanın medeniyet kurma ve kültürü muhafaza etme konusunda 

gösterilemediğinin (Yılmaz, 2007: 86) altını çizen romanda yazar, inkılâbı yanlış 

yorumlayan zümrelerin şekilce Batılılaşmasından yola çıkarak yeni rejimin 

eleştirisini yapmaktadır. Bir başka deyişle; bir kesimin elinde inkılâbın nasıl 

yozlaştığını, amacından saptığını, bu azınlıkta kalan ama toplumun ön saflarında yer 

alan insanların yaşadıkları, döşedikleri evler, kullandıkları eşya, giyim tarzları ile 

sergiler (Elçi, 2003: 189). Başlangıçta gücünü halktan alan rejim, ne yazık ki halktan 

gittikçe uzaklaşmakta, hatta onu dışlamaktadır. Bu ikilemi gören Neşet Sabit, Selma 

Hanım gibi aydınlar ise azınlıkta kalmaktadır.  

Bu noktada, yozlaşmış kesimin karşısına Neşet Sabit‟i koyan yazar, onun 

ağzından hakikatleri söylemekte, muhtemel tehlikeleri sezdirmekte ve çözüm için 

Anadolu‟yu işaret etmektedir. Romanın ütopik karakterdeki son bölümünde ideal 

olan, Anadolu‟yu da içine alan bir hareket olarak gösterilir. 

Mütareke İstanbul‟unda kurtuluşun yönünü Anadolu olarak işaret eden Yalnız 

Dönüyorum‟da da zaferin kazanılmasından sonra insanların içine düştüğü kültürel ve 

ahlâkî yozlaşma üzerinde durulur. 

Burada da başlarda idealist bir genç olan Hasan‟ın, zamanla -Hakkı Bey gibi- 

yozlaşması anlatılır. Hasan da Cumhuriyet‟ten sonra ideallerini unutmuş, artan maddî 

refahıyla birlikte eğlenceye, lüks yaşama, yüzeysel Batılılaşmaya kaptırmıştır 

kendini. 

 Mütareke günlerinin sıcak ortamında Türk Ocağı toplantılarında tanışan 

Yıldız ile Hasan, Anadolu‟dan gelen zafer haberleri etrafında kenetlenir, birlikte el 

ele verip Anadolu‟yu kalkındırmanın hayallerini kurarlar. 

“(…) 

Hasanla beraber ne hayaller kurduk… Çalıştığımız yerler elimizde birer 

cennete dönecekti; gözlerimizin gördüğü, ayaklarımızın bastığı topraklarda hastalık, 

bilgisizlik çirkinlik, fakirlik kalmıyacaktı. Bütün arkadaşlarımızı da bu ülküye 

bağlamak için çalışacaktık. Anadoluya, köye gitmekten ürken İstanbul gençleri yarış 

edercesine anayurdu yükseltmiye koşacaklardı.” (YD, s.83-84) 

Ne var ki Millî Mücadelenin kazanılmasından sonra kendini alafranga bir 

yaşayışa kaptıran Hasan, Yıldız‟la besleyip büyüttükleri idealleri unutur, Yıldız‟ı 
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ihmal eder. Ticaret hayatında para kazandıkça karakteri değişen Hasan, neredeyse 

her akşam balolara katılmakta, kadınlarla dans etmek için yarışmakta, gece yarılarına 

kadar eğlenmektedir. 

“(…) Hasanla artık hiçbir ciddî şey görüşmüyorduk. Zaten memleket bahsi, 

sosyal bahisler çoktan unutulmuştu; yalnız bizde değil; tanıştığımız bütün insanlar 

arasında… 

Her gün görüşülen şeyler, bu akşam kimler gelecek; yarın akşam kimlere 

gidilecek… Misafirlere ne ikram edilecek… Hangi şarap, hangi kokteyl içilecek… 

Filân davette, filân baloda, çayda hangi elbise giyilecek… 

Sanki memleket bunun için yanıp yıkılmıştı… Sanki yüz binlerce Türk genci, 

arkalarında kalan bu bir avuç dejenere insanı bu iğrenç hayata kavuşturmak için 

can vermişlerdi…” (YD, s.128-129) 

Bunun yanı sıra toplum da hızla değişmektedir: 

“(…) 

İstanbulda sosyal hayat alabildiğine değişiyor. Kadınlar kara örtülerinden 

sıyrıldılar; çocukluğumdanberi beklediğim ışıklı günler geldi. Sevincimizin sonu yok. 

Üzerimizden bir mezar kapağı kaldırılmış gibi… 

Büyük otellerde, sefaretlerde sık sık balolar veriliyor; bunlara Türk kadınları 

da gitmeğe başladı. Beyoğlunun her tarafında dans öğrenme salonları açıldı; 

buralara koşan koşana… Şehirde yepyeni bir kaynaşma var! Uzun savaş yıllarının 

boğucu havasından, yasından uzaklaşma ihtiyacı bütün gönülleri sarmış! Terziler 

erkeklere smokin, frak yetiştiremiyor. (Olyon)un, (Kalürüsi)nin vitrinlerinden yalancı 

taşlar, tüller, boncuklar, pullar kalmamacasına boşalıyor… 

Değil Beyoğlunun, İstanbul tarafının bile bütün derdi, bu yerlere nasıl 

gidileceğini, oralarda nasıl giyinmek lâzım geldiğini öğrenmek!..” (YD, s.11-12) 

Kadınlar da bu değişimden payını almış; Batılılaşmayı erkeklerle yan yana 

eğlenmek, yarı Türkçe yarı Fransızca konuşmak olarak yaşamaya başlamışlardır: 

“(…) 

Zaten, millî dil cereyanlarından, ne şundan ne bundan haberi olmayan birçok 

kadın vardı ki hep böyle yarı Türkçe, yarı Fransızca kelimelerle cümleler yaparak 

konuşmayı büyük bir meziyet, bir Avrupalılık sanıyorlardı. Türk topraklarında geçen 

o haşmetli, kanlı savaş, o büyük kurtuluş; o kara kuvvetin yere geçmesiyle meydana 
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gelen büyük sosyal değişiklik, böyle kadınların kafasında ancak erkeklerle kolkola, 

göğüs göğüse yaklaşabilmiye, eğlenip gülmiye bir vesile olmaktan başka bir mâna 

kazanamamıştı. Hiç birinin kafasında ne bir ideal, ne bir dava vardı… Ne çocuk, ne 

aile, ne memleket meselesi onlar için üzerinde durulacak mevzular değildi. Bu 

kadınlar, ancak Hasan gibi yolunu şaşırmış, idealini kaybetmiş, olamadan çürümiye 

başlamış erkekler için bir gönül eğlencesi idi.” (YD, s.162) 

Çoğu zaman, söz konusu yozlaşmış insanların arasına karışmayan, Selma 

Hanım gibi kocası Hasan‟dan git gide uzaklaşan Yıldız, nadiren katıldığı 

toplantılarda terbiyeli, olgun, kültürlü insanlarla tanışır. Seyhan da bunlardan biridir: 

“(…)Seyhanın doğduğu topraklardan neden bu kadar soğuduğunu anladım. 

Lâkin buna karşı o, Anadoluyu seviyor; bozulmamış, yarı şehirleşerek hilekâr 

olmamış köylüyü; içinde temiz, sade bir ruh taşıyan, Sınoblaşmamış, tabiî insanları 

beğeniyordu. Bir gün: 

-Bilseniz, Yıldız Hanım, dedi; ben herkesin kaba bulduğu köylüleri, hele o 

üstü başı yırtık askerleri ne kadar severim. Onlar memleketin öz evlâtlarıdır, işte!.. 

Seyhan alaturka musikiden de nefret eder, sonra halk şarkılarına bayılırdı!..” 

(YD, s.166) 

Çocukken aldığı yanlış aile terbiyesinin, hurafelerle yetiştirilmenin sonucu 

olarak Türkiye‟den uzakta yaşayan Seyhan, belirli aralıklarla geldiğinde, gördüğü 

yozlaşmış insan manzaralarından tiksinir. Etrafına Neşet Sabit gibi eleştirel gözlerle 

baksa da o, Anadolu insanıyla el ele verip gerçek değişimi başlatacak gücü kendinde 

bulamayarak kaçarcasına yurt dışına döner. 

Yazar, bu misyonu Fahir ağabeye yükler. Çanakkale cephesinde öldü 

sanılarak kendisinden ümit kesilen Fahir ağabey, bir gün çıkagelir. Bir müddet 

yakınlarıyla hasret giderdikten sonra Anadolu‟ya gider. Seyahatlerine dair 

gözlemlerini gazete ve dergilere yazarak okurlarla paylaşır. Yıldız‟a da gittiği 

yerlerden mektuplar yazmaktadır (YD, s.231-232). 

Ona Anadolu‟yu getiren bu mektuplar, Yıldız‟ı eskisi gibi çok 

heyecanlandırır (YD, s.232-233), onu hem kişisel hem de toplumsal kararlar almaya 

iter: 

“(…) Bir yandan Fahir Ağabeyin yazdığı ve benim bütün ömrümde özlemini 

çektiğim sevgili, güzel Anadoluyu gezmek için sabırsızlanıyordum; şimdiye kadar 
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benim ona hiç bir faydam dokunmamıştı; hiçbir işe yaramaz, iradesiz insanlar gibi, 

başkalarının bana verdiği ıstırabı çekmekle vakit geçirmiş, kendimi 

kurtaramamıştım; ne olursa olsun, artık çalışacaktım; şehirde, köyde, mektepte, 

fabrikada, ne şekilde olursa olsun, ben de yurdum için çalışacaktım.” (YD, s.234) 

Böylece, Cumhuriyet sonrası yozlaşan insanların arasında yaşamaktan 

bunalan idealist Yıldız, Fahir ağabeyinin yardımıyla Anadolu‟ya dair beslediği 

ideallere yeniden sahip çıkar. Burada da Ankara‟da olduğu gibi inkılâbın doğru yönü, 

Anadolu olarak çizilir. 

“(…) 

Evlilik, Avrupalılık, sathî değerlere bağlılık gibi birçok unsurun sosyal 

tenkidin konusu yapıldığı Yalnız Dönüyorum‟da hedef başlangıçtan itibaren 

belirlenmiştir: Anadolu, Anadolu‟nun imarı, Anadolu‟da hizmet.” (Argunşah, 2002: 

268) 

Ayaşlı ve Kiracıları ise Cumhuriyet‟in ilk yıllarındaki ahlâkî yozlaşmayı aile 

üzerinden işler. Çetişli (2004: 147)‟nin ifadesiyle; Ayaşlı ile Kiracıları, Türk 

toplumunun yaklaşık bir asırdır içinde yaşayageldiği kıymet hükümlerindeki 

çözülme, bozulma ve yozlaşma vetiresinin 1930‟lu yıllarda ferdi, aileyi, dolayısıyla 

toplumu hangi noktaya sürüklemiş olduğunu dikkatlere sunma gayretinin romanıdır. 

Ankara‟da Ayaşlı İbrahim Efendi‟nin oda oda kiraya verdiği dokuz odalı 

apartmanda yaşayan insanlardan hareketle dönemin panoramasını çizen yazar, 

toplumdaki yozlaşmayı aile içi ilişkilerin değişmesi gerçeğine bağlar. Bir başka 

deyişle; 19. yüzyıldan itibaren yeni bir medeniyet dairesine giren, yeni alışkanlıklar 

edinen, bu arada eski ile yeni arasında sık sık bocalayan bireylerin geçirdiği 

değişimle yeniden şekillenen toplumun gerçeğine birey üzerinden ışık tutar
129

. 

Buna göre en köklü değişimler ailede yaşanmış ve oradan topluma sirayet 

etmiştir. Öncelikle eskinin geniş ailesi, yerini çekirdek aileye bırakmıştır. Ayaşlı‟nın 

apartmanına yerleşenler de çekirdek ailelerdir. İkinci olarak eşler arasındaki 

bireyselleşme, beraberinde çözülme ve yozlaşmayı da getirmiştir. Apartmandaki 

çiftlerden Turan Hanım-Haki Bey bu duruma somut bir örnektir. Ciddi bir aile 

                                                 
129

 Romanı sosyolojik açıdan değerlendiren bir yazı için bkz. Ramazan Gülendam-Nurgül Yalgın, 

“Memduh Şevket Esendal‟ın Ayaşlı ile Kiracıları Adlı Romanına Sosyolojik Bir Yaklaşım 

Denemesi”, Türk Dili, Eylül 2003, S.621, s.254-268. 
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bağından yoksun olan çiftin arasında yine ciddi bir bağlılık da yoktur. Haki Bey, 

görev gereği yurt dışına giderken Turan Hanım, Ankara‟da kalabilmektedir. 

Benzer şekilde Faika Hanım-Fuat, İffet Hanım-Abdülkerim Bey çiftleri de 

serbest bir hayat yaşamaktadır. 

Sözü edilen çiftler arasında metres hayatının yaygınlaşmış olması da ailede 

yaşanan çözülmenin (ve yozlaşmanın) bir başka boyutudur. 

Turan Hanım, romanın anlatıcı kahramanı, İskender Bey ve daha başka 

erkeklerle evlilik dışı ilişkiye yönelir. İffet Hanım, Cevat‟la; Faika Hanım, yine 

anlatıcı kahraman ve üvey babası Ayaşlı İbrahim Efendi ile Abdülkerim Bey, 

hizmetçi Zinet‟le, Fuat ise başka bir kadınla ilişki içindedir. Çetişli (2004: 268)‟nin 

de vurguladığı üzere, çiftler arasında yaygınlaşan metres hayatı, neredeyse tabii bir 

durum halini almıştır. 

Apartmanın hizmetçileri Halide ile Zinet‟in evlilik yerine metres hayatını 

yeğlemesi de kadın-erkek ilişkilerindeki yozlaşmaya ilginç bir örnek teşkil eder. 

“(…) 

-E, nikâh oldunuz mu? 

-Nikâh olmadık, nikâh olup ne olacak, gene böyle değil mi? Bir zaman ben 

nikâh istiyordum, amma şimdi istemiyorum! Bunlar, boş şeyler! 

-Günün birinde herif seni bırakırsa, yahut bir çocuğunuz olursa? 

-Bir çocuğumuz eksikti! 

-Olursa ne yaparsın? 

-Bizim çocuğumuz olmaz! 

-Ya herif seni bırakırsa? 

-Ah, hani o günler! Dua etsin de ben onu bırakmıyayım!.. Onlar bir 

zamanmış. Ben o zaman işleri bilmiyordum. Şimdi böyle olunca, kocayı ne 

yapayım?” (AK, s.218-219) 

Zinet‟in bu bakış açısını Halide de taşımaktadır (AK, s.54-58; 139-140). 

Bu da göstermektedir ki toplumdaki ahlâkî çözülme, kendini en çok kadın 

üzerinden hissettirmektedir. İçinde yaşanılan yeni düzenin de etkisiyle kadın, artık 

eskisinden bambaşka bir hayat yaşamaktadır. Nitekim Faika‟nın kaynanası, 

kadındaki değişimi: 
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“(…) Bir kadınların kıyafetlerine baksınlar. (…) ben hiç birini 

beğenmiyorum. Zurafa kadınlar gibi hepsi saçlarını kesmişler. Bizim zamanımızda 

zurafa kadınlar saçlarını keserlerdi. Saç kadının zinetidir. (…) O tazeleri sorma. 

Hepsi düzgün, boya güzeli. (…) Bana sorsanız, ben artık kadın kalmadı, diyorum. 

Niçin mi? Şimdiki kadınların hepsi birer erkek Fatma! Sokak bunlar için, kalem 

bunlar için, tiyatro, sinema bunların. Gitmedikleri neresi var?” (AK, s.15-17) 

sözleriyle dile getirir. 

Kadınların yanı sıra erkekler de söz konusu yozlaşmanın bir parçası olmuştur. 

Haki Bey, Ayaşlı, Abdülkerim Bey karılarının ya da kızlarının gayrimeşru 

ilişkilerine ses çıkarmamakta, hatta bu durumu görmezden gelmektedir. 

 Her yönüyle değişmekte olan toplumda Cumhuriyet‟in ilk yıllarına 

gelindiğinde çok geniş ölçekte bir değişim yaşanmaktadır. Yazar, Ayaşlı‟nın 

kiracıları üzerinden toplumun değişik sosyal-kültürel tabakalarına ait insan 

portreleriyle bu değişimi yansıtmaya çalışır (Elçi, 2003: 223).  

1930‟lu yıllar Ankara‟sını bir kesit olarak seçen yazar, sözü edilen değişime 

mekânı da ekler. Geniş anlamda mekân değişimi Ankara üzerinden işlenirken dar 

anlamda apartmandan hareketle vurgulanır. Eskinin büyük aileleri gibi konak ve 

köşkleri de yerini apartmana bırakmıştır artık. Bir anlamda, yeni mekânlar yeni 

ilişkiler doğurmaktadır. Romanda da o yıllar Ankara‟sının simgesi olan apartmanda 

yaşayan farklı kesimlerden kişiler üzerinden bu mekân-insan ilişkisi irdelenmiştir. 

Bir zincir halinde birbirini etkileyen mekân-birey-aile-toplum bağları 

yozlaşma olgusuna temas edilerek verilse de yazar bu yozlaşmanın karşısına örnek 

çiftler koyarak “söz konusu çözülüş ve çöküşe karşılık Ankara‟nın bozkırında 

çiçeklenen Türkiye Cumhuriyeti‟ne paralel yeni bir çekirdek ailenin filizlenmekte 

olduğu müjdesini de verir” (Çetişli, 2004: 271). 

Anlatıcı kahramanın evlendiği Selime ile arkadaşı Dr. Fahri‟nin eşi Melek, 

apartmanda irdelenen kadın tiplerinden tamamiyle farklıdır. Dolayısıyla kurulan bu 

yeni aileler, toplumu içine düştüğü ahlâkî bunalımdan kurtaracaktır. Her iki çiftin 

Ayaşlı‟nın apartmanından uzak tutulması da bu ayrımı iyice belirginleştirmektedir. 

Esendal‟ın 1930‟lu yıllar Ankara‟sından tespitlerine karşılık Falih Rıfkı, 

Roman‟da 1930‟lu yıllar İstanbul‟undan kesitler sunar. 
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Roman yazmak isteyen anlatıcı kahramanın kendisine konu ararken 

“kronolojik bir zaman şeridi üstünde seçtiği mozayik durumlar” (Kantarcıoğlu, 

2004: 72) dan hareketle bir dönem toplumda yaşanan çözülmeyi gözler önüne serer. 

Bunu yaparken yazar, bir yandan dönemin belli başlı sorunlarını hicvederken 

diğer yandan da bireyi merkeze alan roman yazarlarını eleştirmektedir. Bu yüzden, 

romanın sonunda Anadolu‟yu işaret eder. 

Romanın, roman yazmaya karar veren anlatıcı kahramanı konu sıkıntısıyla 

karşılaşınca gazeteye ilan verir. Bunun sonucu olarak farklı kesimlerden aldığı 

mektuplar vasıtasıyla da birtakım durumları ortaya koyar. Bunlar içerisinde insan 

ilişkilerindeki çözülme, yanlış Batılılaşma ön plandadır. Evliliklerde eşler birbirini 

aldatmakta, aile kurumu temelinden sarsılmakta, büyük zaferin ardından insanlar 

Batılı artistlere benzeme yarışına kapılmaktadırlar. Diğer yanda ise yeni rejimi 

sorgulayanlar, eski ile yeniyi kıyaslayanlar vardır. Bunlar karşısında anlatıcı, satır 

aralarında Kemalizm‟e yöneltilen eleştirileri de yanıtlar. 

Bu noktada o da Ankara‟nın Neşet Sabit‟i gibi Batı‟yı taklit etmek yerine bize 

ait bir millî kültüre ulaşmamız gerektiğini savunur. Bunun da yolu Anadolu‟dan 

geçmektedir. Kantarcıoğlu (2004: 76)‟nun da belirttiği üzere evrensel olan bilim ve 

teknolojiyi millî değerlerin emrine vererek Anadolu‟yu yeniden fethetmek, her karış 

toprağını kültürle işlemek, genç nesilleri bu idealle büyütmek, devrim Türkiye‟sinin 

misyonudur. Bu yüzden gerçekçi kesitler sunduğu eserinin sonunda hedefi Anadolu 

olarak gösterir: 

“(…) 

Palamut ölüsünden, Balattan, açık havaya, serine, yükseğe; sağanakla 

güreşe, fırtına ile yarışa, uçsuz bucaksız istepe, derin ormana, yaylanın donmuş 

gözyaşlarına benzeyen buz birkintilerine, bir kül ve ateş kaosu içinde yaradılış 

esrarlarını arayan Anadolu‟ya çıkınız.” (Roman, s.197) 

Cumhuriyet‟ten sonra belirli çevrelerde gözlemlenen yozlaşma, Çıplaklar 

romanına da konu olur. İdealist bir doktorun bakış açısından inkılâp sonrası Türk 

toplumunun geçirdiği değişim, değer yargılarındaki sarsıntı, karşısına Anadolu ideali 

konularak işlenir. 

Ankara ve diğer romanlarda sözü edilen Millî Mücadele ruhunu kaybetmiş 

insanlar, Çıplaklar‟da da eğlenen, para kazanan, harcayan, kendi değer yargılarını 
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kendi yaratan topluluklar şeklinde görülür. Bir yanda Batılı yaşam standartları içinde 

yaşayan Vural Gündoğdu, Hüseyin Tok, Sabri Uçar, Mehmet Halkatapar, diğer 

yanda onların çocukları vardır. Çıplaklar Birliği adı altında toplanan bu çocuklar, 

gayesiz bir yaşam sürmekte, yalnızca spor yapıp birliğin kamplarında eğlenmektedir. 

Doğaldır ki ailelerindeki yozlaşma, çocuklara da sirayet etmiştir. 

Sözü geçen kişiler, savaş yıllarında vurgunculuk yaparak zengin olmuş ya da 

sonradan kanun dışı yollara saparak para ve ün kazanmış insanlardır. Dolayısıyla 

çocuklarına aktardıkları değer yargıları da sığ ve eksiktir. Yazar, ailelerden 

çocuklarına tevarüs eden bu yozlaşmışlığın karşısına Dr. Çetiner‟i bir ideal olarak 

yerleştirir. 

Bir diğer deyişle; Dr. Çetiner ve ömrünü adadığı Anadolu davası, yozlaşmış 

insan manzaralarının karşısında doğruyu, olması gerekeni işaret eden bir örnek 

olarak durur. 

Bir miras işi nedeniyle bir süredir İstanbul‟da bulunan Dr. Çetiner, uzaktan 

akrabası Vural Gündoğdu‟nun misafiridir. Bu vesileyle onun yakın çevresini 

gözlemleme fırsatı bulur. 

Vural Gündoğdu, geçmişteki adıyla Kâmıran Bey, servetini Birinci Dünya 

Savaşı sıralarında “kesesinin kazancını yurdunun kazancından üstün” (Çıplaklar, 

s.17) tutuşuna borçludur. O sıralarda Türk ordusunda zabit olarak bulunan 

Zimmerman‟la ortaklaşa taahhüt işlerine girişmiş, savaşın bitişini müteakip 

Almanya‟ya kaçmıştır.  

Ülkesinin içinde bulunduğu o kara günlerde yurduna sırtını dönen Kâmıran, 

“Türkiyede devrim başarıldıktan, rejim kuvvetlendikten ve dirlik düzenlik baş 

gösterdikten, ilerleme yolunda düzenli adımlarla yürümeğe başlanıldıktan sonra” 

(Çıplaklar, s.17) elini kolunu sallayarak geri döner. Anadolu hareketinin ilk 

günlerinde verilen mücadeleyi delilik olarak değerlendirmekteyken döndükten sonra 

yapılanları beğenip övgüler düzmektedir. Kendi ticarî çıkarlarına uygun düştüğü için 

en çok endüstrileşme hareketi hoşuna gider: 

“(…) 

Sanayileşmenin memlekete getireceği hayat genişliğinden ziyade kendi 

kasasına akacak olan altın oluk gözlerini parıltı ile aydınlatmıştı; ne yaptı ne etti bu 

sefer de büyük taahhüt işlerine burnunu sokmak imkânlarını buldu ve işte 
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sanayileşme hareketi ilerleyip ihtiyaçlarımız yurt içinde devlet elile yapılıncaya 

kadar da görülüyor ki Kâmıran-Zimmerman veya filân ve filân dolaplarının 

dışarıdan içeriye malzeme ve içeriden dışarıya para boşaltarak dönmesinin önüne 

geçmeğe çare yoktur.” (Çıplaklar, s.17-18) 

Türkiye‟nin toparlanma sürecinden istifade ederek kendisine daha da zengin 

olmanın yollarını yaratan Vural Gündoğdu‟nun yanında sırtını yabancı sermayeye 

dayamış refah içinde yaşayan Sabri Uçar yer alır. Ülkeler arası hava yolları anonim 

şirketinin idare meclisinde yabancı sermayenin kazancından yıllık pay alan Sabri 

Uçar, kâh Türkiye‟de kâh yabancı memleketlerde yaşayıp keyif sürmekte ve ülkedeki 

yabancı şirketlerin temizlenmesine karşı çıkmaktadır. Ona göre “ecnebi sermayesi 

emniyet ister, piyasa ürkektir, madenlerimizi ne ile işleteceğiz; yabancıların yardımı 

olmadan hiç bir işi yapamayız!” (Çıplaklar, s.61-62) 

Eski bir memur olan Hüseyin Tok ise mazbut bir yaşam sürerken Vural 

Gündoğdu ailesiyle tanıştıktan sonra hem zengin olur hem de sınıf atlar. Önceleri 

kazancındaki artışın dikkati çekeceğinden korkan, amirlerine ve mesai arkadaşlarına 

rezil olmaktan çekinen Hüseyin Tok, sonunda memuriyetinden istifa eder, meşhur bir 

handa büyük bir yazıhane açıp para kazanmaya devam eder. 

“(…) 

Hüseyin Tok, memlekette yeni bir işi lânse etmiştir: Yirminci yüz yıl her 

alanda ihtisastan istifade edilen bir asırdır; Hüseyin Tok da önceleri vergi dairesi 

şefi olarak devlet hazinesine hangi işlerde ne yoldan nasıl para kazandırabileceğini 

düşünür ve yolunu bulurken bu sefer ticaret evlerinin vergilerinin hangi yollardan 

nasıl eksik gösterilebileceğini düşünüyor, yolunu buluyor, komisyonunu alıyor.” 

(Çıplaklar, s.67) 

Onların karşısında “Türkiye için son bir kaç yılın yetiştirdiği yeni tip bir 

insan” (Çıplaklar, s.74) olan büyük ihracat taciri Mehmet Halkatapar yer alır. Daha 

evvel İzmir üzümü ve inciri piyasasını ellerinde tutan yabancıların Millî 

Mücadeleden sonra Türk ortaklarla devam ettikleri ihracat faaliyeti sayesinde İzmir 

incir ve üzümünü üreticiden yok pahasına satın alan Mehmet Halkatapar, İzmir‟de 

hatırı sayılır bir ün edinmiştir. 

Bu karakter ve bakış açısına sahip ailelerin çocukları İlhan, Sevim, Ülker ise 

amaçsızca hayatın içinde savrulmakta, kendilerine bir meşgale aramaktadır. O 
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günlerde yeni kurulan Serbest Vücut Terbiyesi Birliği, diğer adıyla Çıplaklar Birliği, 

bu gençlere aradıkları meşgaleyi sunar: Spor… Alman hocaların rehberlik ettiği 

birlik, Heybeliada‟da bir kamp düzenler. 

“(…) 

Sabahleyin on beş dakika jimnastik, sonra kısa bir deniz banyosu, sonra 

kahvaltı, sonra kır eğlenceleri, atletizm, disk atma, ok ve yay talimleri ve öğleyin 

toplu yemek, sonra uyku, sonra deniz…” (Çıplaklar, s.38-39) 

Bahsi geçen programa Ayazma‟da oturan Erenler de dahildir. “İçelde, 

Antalya dağlarında yaşıyan Konargöçer Tahtacı aşiretlerinden birine mensup” 

(Çıplaklar, s.33) Erenler, liseden sonra üniversite tahsili için Almanya‟ya gitmiş, 

savaş sonrası karışıklığı içinde düzenli bir öğrenim görmemiş ve bu arada yazarın 

ifadesiyle “Yeni Türkiyenin kuruluş yıllarını Avrupada geçirmiş, Anadolu savaşının 

kazanılması sürecinde çorbada tuzu olmayan” (Çıplaklar, s.35) biridir. 

Aldığı düzensiz eğitimden sonra Türkiye‟ye dönünce Türk içtimai hayatını 

düzeltme isteğine kapılan Erenler, bir yandan da damarlarında kanını taşıdığı 

atalarının Şaman yaşayışını benimseyerek “Bektaşiliğin eski ve millî Türk dini olan 

Şamanlığın devamı ve Türk millî kültür müessesesi olduğu davasına gönül verir” 

(Çıplaklar, s.35) ve Bektaşiler gibi yaşamaya başlar. Ona göre Türk içtimai hayatını 

düzeltebilmenin yolu, Türk soyu ve neslini düzeltmekten geçmektedir. Bu da serbest 

vücut terbiyesiyle mümkün olacaktır. 

O sıralar birliğin kampına katılan İlhan ve Sevim ise amaçsızlıktan bu 

programa dahil olmuşlardır.  

İlhan, gönüllü olarak birliğe yazılmasa da üye olduktan sonra sporla 

güzelleşen vücudunun kadınlar üzerinde uyandırdığı hayranlığın da etkisiyle “bu 

yeni dini yaymak için bir misyoner gibi çalışıyordu.” (Çıplaklar, s.25) Kendisine ilgi 

duyan Sevim‟i de birliğin kampına katılmaya ikna eden de yine odur.  

Gerçekte Sevim için “Çıplaklar birliği filân onun umurunda değildi; İlhanla 

birlikte, başbaşa, yapayalnız üç gün üç gece geçirmek bütün bir hayata değerdi.” 

(Çıplaklar, s.40) İlhan‟la istediği yakınlığı kuramasa da yaşıtları arasında geçirdiği üç 

gün, aile çevresinde sürekli çocuk yerine konulan, büyüdüğü bir türlü 

kabullenilmeyen genç kız için bir anlamda rüştünü ispat olur. 
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Sözü edilen iki gençten farklı olarak Ülker, İstanbul‟daki en büyük Fransız 

kız lisesini bitirmiş, Dr. Çetiner gibi sırf merak için kampa ve Erenler‟in düzenlediği 

geceye katılmıştır. Zira yazarın da belirttiği üzere “onda ne Sevime, ne de 

arkadaşlarına benzemiyen bir hal vardı”r (Çıplaklar, s.124). 

Utangaç duruşuyla, seslendirdiği Bektaşi nefesiyle Dr. Çetiner‟in ilgisini 

çeker Ülker. Nitekim Çetiner, Erenler‟in tekke havası verdiği kovukta tertiplenen 

gecenin sabahında anne ve babaları ayrı, kendileri ayrı havada genç kızları 

düşünürken Ülker‟i farklı bir noktadan değerlendirir. 

Öte yandan Cumhuriyet Türkiyesi‟nde kendisine Erenler dedirten bir 

Bektaşi‟nin gizli dergâhı da düşündürür genç doktoru: 

“(…) 

İnkılâp Türkiyesinde gizli tekke!.. Fakat şu duvarlarının önünde oturup 

düşündüğü yapının çatısı altında olup biten işlerin dinle, filân uzaktan yakından 

alâkası yoktu; „buraya tekke denilemez!‟ diye düşündü.” (Çıplaklar, s.130) 

Gördükleri, gözlemledikleri üzerine derin derin düşünen, kendince tahliller 

yapan Dr. Çetiner, şahidi olduğu kendi davasına ters manzaralar, yaşamlar karşısında 

rahatsızlık duymakta; ancak bir türlü işlerini yoluna koyup görev yeri Zonguldak‟a 

dönememektedir. 

Millî Mücadeleden önce memleketin akıbetini hiç düşünmeyen, Anadolu 

direnişini küçümseyen; zaferin ardından ise çıkarları için yeni düzeni alkışlayan, 

aslında ülkenin geleceğini umursamayan bu yozlaşmış insanlar, Dr. Çetiner‟le tam 

bir tezat oluşturmaktadır. 

İlhan, Sevim ve diğer Çıplaklar Birliği üyesi gençlerin ailelerinden 

devraldıkları başıboşluğa karşılık Çetiner, bir ihtiyat zabiti olan babasından 

idealizmini devralmıştır. İstiklâl Savaşı‟na giderken oğlunu İstanbul‟da tıp 

fakültesine yatılı olarak yerleştiren vatanperver asker, cepheden oğluna yazdığı 

mektupta, 

“(…) Vatanı kurtarmak için ölmek lâzımdır, fakat kurtulan vatanı milyonların 

insan gibi yaşıyabilecekleri bir yer haline getirmek için de yaşamak lâzımdır. 

Biz seninle bu işi paylaşalım, oğlum; birincisini bana bırak, ikincisini sana 

vazife olarak veriyorum.” (Çıplaklar, s.82) sözleriyle oğluna âdeta vasiyette bulunur. 
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Babasından bir daha haber alamayan Çetiner, var gücüyle çalışıp okulu bitirir. 

Akranlarının Anadolu çekincesine karşılık o, Anadolu‟ya hizmet götürmek için 

büyük bir heyecan duymaktadır. İçinde taşıdığı idealle Kayseri ve Zonguldak‟ta 

görevini ifa eder. Yazları ise Anadolu içlerinde tetkik seyahatlerine çıkmaktadır. Ne 

var ki teyzesinin ölümüyle halletmek zorunda kaldığı miras meselesi, görevini 

sekteye uğratır. Aylardır İstanbul‟dadır ve henüz işlerini halledememiştir. 

Fiilî olarak bir şeyler yapamasa da düşünsel olarak boş durmayan Çetiner, 

içine girdiği çevreyi dikkatle gözlemler ve birtakım çıkarımlara varır. Babasının 

kendisine yüklediği vazifenin manasını daha iyi anlar olmuştur: Anadolu‟da yaşamak 

için Anadolu‟yu sevmek yeterli değildir. Anadolu‟da yaşamak için Anadolu‟yu 

yaşanılabilir hale getirmek gerekir. 

Bu gözle baktığında çevresindeki insanlar ona umut vadetmemektedir.  

“(…) Her gün birlikte düşüp kalktığı kimseleri gözden geçirdikçe kendisini 

medenî kılığa bürünmüş bir gangster çetesi içine düşmüş sanıyordu. Yükünü tutmuş, 

servetini yabancı ülkelerdeki bankalara istif etmiş, bu toprağa bağlılığı azalmış 

Vural Gündoğdudan Anadolu için hiç bir şey ummuyordu. Liberalizmin müdafaasını 

yapan Sabri Uçar, şimdilik davasını kaybetmiş bir adamdı; Anadolunun ekonomik 

şartlarını, Anadolunun istihsal, malı piyasaya çıkarma ve dışarıya gönderme 

durumunu yakından görüp öğrenmiş olan Çetiner, iktisadî devletçiliğin lüzumuna 

yerinde, iş sahasında, işi ve ihtiyacı gözlerile görerek inanmıştır. Çetiner, 

milyonların sıkıntısı ve ıztırabı pahasına toplanan devlet varidatına zarar veren 

Hüseyin Tok‟a kızıyor; Anadolluya gelişme, yetişme, yaşayışını düzeltme imkânları 

vermek şöyle dursun, Anadollunun dayanma kabiliyet ve kuvvetini günden güne 

kırmakta olan Mehmet Halkatapar gibilerden ise, memlekete yapmakta oldukları 

fenalık yönünden, açıkça korkuyor.” (Çıplaklar, s.99-100) 

Bu noktada Çetiner, umudu yeni nesilde görür. Sevim ve arkadaşlarını bu 

bağlamda tetkik eder. Ancak ebeveynlerinden farkı olmayan bu gençler içinde 

Ülker‟den başkası taşıdığı ideale uygun değildir. 

Zamanla yakınlaşan, duygusal açıdan birbirine bağlanan iki genç, Dr. 

Çetiner‟in Anadolu idealinde tek yürek olur. Ülker‟in arayışları, bocalayışları 

Çetiner‟in elinde şekillenir ve genç kadın, onun kendisini adadığı Anadolu davasında 

en büyük yardımcısı olur. 



 239 

Burada da Anadolu, İstanbul‟da belirli bir çevrenin yozlaşmışlığına karşılık 

varılacak nihai hedef olarak sunulmuş ve tüm zenginliğiyle yozlaşmış insanların 

karşısına ideal olarak yerleştirilmiştir. 

Dönem romanlarında yozlaşma olgusunun İstanbul-Anadolu ya da kirli 

İstanbul-temiz Anadolu tezatlıkları içerisinde işlenmesine paralel olarak konuya 

insan-mekân-toplum ölçeğinde bakıldığında romanlarda, toplumda yaşanan 

yozlaşmanın mekân üzerinden somutluk kazandığı gözlemlenir. Diğer bir deyişle; 

her üç dönemde (Birinci Dünya Savaşı, Mütareke, Cumhuriyet‟in ilk yılları) 

irdelenen yozlaşma, simgesel bir mekânla temsil edilir. Bu mekân, gelenekselden 

Batılı yaşama geçişi ifade eden “apartman” olarak belirir. 

“(…) 

II. Meşrutiyet sonrasını anlatan romanlarda, apartmanlar hemen daima 

yüzeysel, gösterişçi, batı taklitçisi ve ahlâkî değerleri zayıf insanların evi olarak 

gösterilir ve bu kargaşa döneminin simgesi gibi kullanılır.” (Elçi, 2003: 159) 

Zaniyeler, Sodom ve Gomore, Ateşten Gömlek, Yarım Adam adlı romanlarda 

Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke yıllarının yozlaşmış İstanbul‟u; Ankara, Yalnız 

Dönüyorum, Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanlarda ise Cumhuriyet‟in ilk yıllarının 

yozlaşmış insanları apartman üzerinden gözler önüne serilir.  

İnsanın değişimi, içinde yaşanılan mekânı değiştirmiş ve mekân değişimleri 

de daha büyük toplumsal değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, Türk 

toplumunda geleneksel ev tipinin yerine ikame edilen apartman, toplumsal 

dönüşümün mekândaki göstergelerinden biridir (Alver, 2009a: 72). Bahsi geçen 

romanlarda “milli kimlik ve benliklerini yitirmiş yozlaşmış tiplerin” (Alver, 2009a: 

72) memleket ve Anadolu gerçekliğine sırtını dönüp düşmanla el ele vererek 

eğlendiği, haksız kazancıyla Beyoğlu, Şişli gibi kozmopolit semtlerde kiralayıp 

özenerek döşediği yer, apartmanlardır.  

Diğer yanda ise apartman yaşamına geçilirken toplumdaki çözülüşü 

simgeleyen konak, köşk ve yalılar yer alır. Sözde Kızlar, Biz İnsanlar, Üç İstanbul 

adlı romanlarda yine dejenere insanların ülke gerçeklerinden habersiz yaşadığı yer, 
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köşk ve yalılardır. Sodom ve Gomore ile Zaniyeler‟de de Mütareke ve Birinci Dünya 

Savaşı sıralarında yozlaşmış ilişkilerin yaşandığı konak ve yalılardan söz edilir
130

. 

Bu da göstermektedir ki sözü edilen tarihî dönemlerdeki yozlaşma, insan- 

mekân-toplum üçgenindeki değişimden başlayarak Anadolu‟yu da içine alan bir 

düzlemde işlenmiştir. 

2. Aydının Anadolu’ya Bakışı: 

Türkçe Sözlük‟te, “s. 1. Işık alan, ışıklı, aydınlık. 2. Kültürlü, okumuş, 

görgülü, ileri düşünceli (kimse), münevver, entelektüel. 3. Kolayca anlaşılacak kadar 

açık, vazıh (söz veya yazı)” olarak tanımları verilen aydın kelimesi, Batı‟da 

entelektüel
131

 kavramıyla ilintilendirilirken Türkçe‟de, daha çok, “münevver” 

karşılığıyla kullanılır.
132

 Esasında Batılı anlamda entelektüel kavramına karşılık 

olarak düşünülen münevver ve aydın kelimeleri, Türk kültür hayatına sonradan giren 

kavramlardır
133

. Münevver kelimesinin kullanılışı için 1925, aydın kelimesinin kültür 

hayatına girişi için de 1935 tarihleri verilebilir (Balcı, 2002a: 21).  

Buna göre; eğitimi, kültürü, görgüsü ve olaylara bakış açısı ile yığınlardan 

farklı düşünüp davranan kişi olarak tanımlanabilecek aydın ya da Gökalp (2004: 

46)‟in deyişiyle “seçkin”
134

, Anadolu mevzubahis olduğunda devletten farklı bir 

tutum sergilemez. Zira doğrudan merkezî idarenin eliyle sefalete sürüklenen 

Anadolu, aydınlar tarafından da zaman zaman hakir görülür. Bir başka deyişle; 

Anadolu‟nun ihmal edilmişliğiyle bağlantılı olarak sorunun bir ayağını devlet 

oluştururken diğer ayağından aydınlar sorumludur.  

Bir önceki başlıkta da ele alındığı üzere; devlet, kendi eliyle aydınını, 

memurunu ya da vatandaşını Anadolu‟ya sürerek cezalandırır. Dolayısıyla hiç kimse 

                                                 
130

 Toplumsal değişim ve dönüşümlerin mekân algısı üzerindeki etkisi ile bunun “ev” olgusu 

üzerinden Türk romanına yansıması konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Handan İnci Elçi, Roman ve 

Mekan, Arma Yayınları, İstanbul 2003. 
131

 Kelimenin Batı dünyasında entelektüel kavramıyla birlikte kazandığı anlamlar için bkz. Yunus 

Balcı, Türk Romanında Aydın Problemi (1908-1950), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2002, s.7-21. 
132

 “Aydın” kelimesinin Türkçe‟deki etimolojisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yakup Karasoy, 

“Aydın Kelimesi Üzerine”, Türk Dili, Mart 1991, S.471, s.154-156.  
133

 Türk kültür tarihinde fikrî yönüyle kendini kabul ettirmiş kimselere; âlim, mütefekkir, mütebahhir, 

molla, ulema, şeyh, derviş, hoca, bahir, allame, hakim, ârif, efendi, güzide, müstağrib, kalem erbabı, 

kalem efendisi, edip, bilgin, okumuş adam, büyük adam gibi kelime ve tamlamalar kullanılmıştır. 

Ancak bunların hiçbiri Batılı anlamda entelektüel kelimesindeki anlamı vermediğinden, buna karşılık 

gelmek üzere önce “münevver”, sonra da “aydın” ile “idemen” kelimeleri kullanılmaya başlanır. 

Konuyla ilgili tartışmalar hakkında geniş bilgi için bkz. Yunus Balcı, Türk Romanında Aydın 

Problemi (1908-1950), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2002, s.21-28. 
134

 “Bir milletin aydınlarına, fikir adamlarına o milletin „seçkinler‟i adı verilir. Seçkinler, yüksek bir 

eğitim ve öğretim görmüş olmakla, halktan ayrılmış olanlardır.” 
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bakımsız, her türlü imkândan yoksun Anadolu‟da görev almak istemez. Yetki (ve 

ilgi) alanını İstanbul‟la sınırlayan çeşitli mesleklere mensup aydınlar da “taşra” 

diyerek küçümsedikleri Anadolu‟ya hizmet götürmeyi düşünmezler.  

Sorunun kaynağını, biraz da Osmanlı-Türk aydınının Batılılaşma sürecinde 

aramak gerekir. Zira aydının halkla imtihanı, Batılılaşma süreciyle koşut ilerlemiştir. 

Cumhuriyet öncesinde birtakım ıslahat ve yeniliklerin; Cumhuriyet‟le birlikte 

inkılâpların yayıcısı, halkın yol göstericisi hep aydın olagelmiştir. Dolayısıyla 

Osmanlı-Türk toplumunda aydın, daima sosyal bir sorumluluk üstlenmiştir.  

Önceleri askerî alanda yapılan iyileştirmelerle başlayıp zamanla Tanzimat ve 

Islahat fermanlarının da etkisiyle siyasî ve toplumsal bir harekete dönüşen 

Batılılaşma, yeni kurulan mektepler vasıtasıyla yeni bir aydın tipi de yaratır. Bir 

kültür taşıyıcısı olan, Batılılaşmayı gerekli gören, düşüncelerini ve bilgilerini halka 

ulaştırmayı amaç edinen bu yeni aydın tipi, geleneksel-klasik Osmanlı aydınından 

farklıdır (Şenler, 2009: 33).  

Bu yeni tip aydın, klasik Osmanlı aydını gibi medreseli değil mekteplidir 

artık. Bu süreçte yeni açılan Batı tarzı okullar, tercüme faaliyetleri, kalem odaları 

gibi hamlelerle yüzünü Batı‟ya, Batı kültürüne ve Batı edebiyatlarına  çeviren 

aydının değerler dünyası, Batı‟ya göre yeniden şekillenir.  

Tavandan tabana doğru bir hareket olan Batılılaşma; bir taraftan da aydını, 

kendi kültürüne, kendi insanına yabancılaştırır. Emil (1997a: 118)‟in de belirttiği 

üzere; Batı karşısında şaşkına dönen Türk aydını, kendine ait bütün değerleri hor 

görerek hayranlıktan teslimiyete kadar giden bir tavrı benimsemiştir. Her ne kadar 

yeni aydın, kendisini Batı medeniyetini halka tanıtmakla, anlatmakla yükümlü görse 

de toptan bir medeniyet değişmesi şeklini alan Batılılaşma, halk ile aydının arasını 

her geçen gün açmış, giderek bir uçurum halini alan ayrılık, Doğu-Batı, eski-yeni, 

alaturka-alafranga, aydın-halk ve son kertede İstanbul-Anadolu (taşra) ikiliklerine 

zemin hazırlamıştır.  

Böylece etkileri Cumhuriyet sonrasına dek uzanan “köksüz, dejenere, ne 

Batı‟yı ne de bizi bilen, yabancılaşmış, daha da önemlisi „teslimiyetçi insan ve aydın 

tipi‟” (Emil, 1997a: 118) bu süreçte ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle denilebilir ki 

kendisini payitaht İstanbul ile sınırlayıp Anadolu‟yu ve Anadolu insanını hakir gören 

aydın zihniyetinin temelleri, Batılılaşma ve yeni bir medeniyet dairesinden içeri adım 
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atma sürecinde atılmıştır; çünkü Balcı (2002b: 287)‟nın da vurguladığı gibi, 

Batılılaşma, beraberinde yeni bir aydın tipi ortaya çıkarırken Anadolu, bu yeni tipin 

uzağında kalmaya başlamış, daha doğrusu kendi iç dünyasına kapanmıştır.   

Tabiidir ki Batılılaşma sürecinde yeni bir tür olarak Türk edebiyatına 

kazandırılan roman da bu gelişmelerin uzağında kalamamış, 1870‟lerden itibaren söz 

konusu yabancılaşmış aydın tipi romanlarda işlenegelmiştir. Felâtun Bey, Bihruz
135

, 

Meftun gibi tipler, bu yabancılaşmanın Cumhuriyet öncesi Türk romanına yansıyan 

ilk örnekleridir.  

Bu noktada, üzerinde durulması gereken bir husus da aydınla romanın “kader 

birliği” (Balcı, 2002b: 282) yapmasıdır. İdareci, edebiyatçı ya da bürokrat ayrımı 

yapılmaksızın tüm Tanzimat aydınları, halka Batılılaşmayı anlatacak her vasıtayı 

kullanmaya gayret ederler. Özellikle çoğunluğu edebiyatçı olan Tanzimat‟ın ilk 

aydınları; gazete, roman, tiyatro, makale gibi türler içerisinden amaçlarına en uygun 

araç olan romanı kullanarak Batı ölçeğinde uygar bir yaşamı halka anlatmakla 

kalmamış, aynı zamanda yeni gelişen aydın tipinin de devamlılığını sağlamıştır. 

Bunu yaparken daha çok olumlunun karşısına olumsuzu koyma yöntemini 

benimsemiştir. Bu tavır, Tanzimat‟ı izleyen Meşrutiyet ve sonrasında Cumhuriyet 

dönemlerinde de aynen devam etmiş; her dönemde yeniden şekillenen aydın tipi, 

sosyal sorumluluk vazifesini sürdürdüğü gibi roman kanalıyla halka örnek olmaya da 

devam etmiştir. 

Meseleye aydın-Anadolu ilişkisi açısından bakıldığında; Ahmet Mithat‟ın 

Bahtiyarlık, Nabizâde Nâzım‟ın Karabibik adlı ilk adımlarını izleyen Turfanda mı 

Yoksa Turfa mı? (1892) adlı romanın idealist doktoru Mansur; Anadolu‟ya açılan, 

Anadolu‟daki hayat şartlarını iyileştirmeye çalışan tavrıyla Felâtun ve Bihruz 

karşısında olumlu bir örnek
136

 teşkil ederse de aydının Anadolu‟ya daha bilinçli 

bakışı için II.Meşrutiyet‟i beklemek gerekecektir. İkinci Meşrutiyet‟ten itibaren kimi 
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 Öyle ki Mardin (2009: 21-79), Türk toplumunun modernleşme yolunda yaşadığı geleneksel-

modern çatışmasının, Türk romanına uzun yıllardır yansıyan boyutunu, yüzeysel Batılılaşmayı temsil 

eden Bihruz tipinden hareketle “Bihruz Bey Sendromu” olarak nitelendirir. Buna göre; yanlış 

Batılılaşmanın simgesi Bihruz Bey, birçok romanda farklı tiplere ilham kaynağı olarak tekrarlana 

tekrarlana belirli bir sosyal-siyasî endişenin sembolü olmuştur. 
136

 Batılılaşmayı yüzeysel bir taklitçilik olarak algılayan olumsuz tiplerin karşısına bir ideal olarak 

yerleştirilen reformist yeni aydın tipleri ve bunlar arasında Mansur‟un yeri konusunda ayrıntılı bilgi 

için bkz. Yaşar Şenler, Türk Romanında Reformist Tipler (Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e), Palet 

Yayınları, Konya 2009. 
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romancılar, Türkçülük
137

 akımının da etkisiyle, dikkatlerini Anadolu‟ya çevirirler 

(Gündüz, 1997: 746). 

Bu romancılardan Halide Edib, Yeni Turan ve Handan‟da, Anadolu‟yu 

aydınlatmayı kendilerine amaç edinmiş aydın tipleri işler. Yeni Turan‟ın, kendisinden 

öncekilerin aksine İstanbul‟da değil de Bursa‟da doğup büyümüş aydını Oğuz, 

Anadolu‟nun asırlardır ihmal edilmişlikten doğan sorunlarına çareler bulur; asırların 

ihmalini telafi etmenin yollarını arar. Bu yolda aynı ülküde buluştukları Kaya 

Hanım‟la yan yana çalışırlar. 

Benzer şekilde Handan‟da Nazım ile Handan da geri kalmış Anadolu‟yu 

aydınlatmak arzusundaki aydınlardır. 

Bu ilk bilinçli adımlar, Cumhuriyet döneminde daha da ileri taşınır. Özellikle 

Cumhuriyet‟in ilk çeyreği, Anadolu idealizminin âdeta bir akım halini aldığı 

yıllardır. Atatürk Dönemi olarak da adlandırılan bu dönem, genel karakteristiği 

itibariyle, dikkatlerin Anadolu‟ya çevrildiği bir süreçtir. II.Meşrutiyet yıllarından 

tevarüs eden Anadolu hassasiyetinin bilinçli bir harekete dönüştüğü dönem olarak da 

zikredilebilir. Bir başka deyişle; Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e evrilen süreçte, aydının 

ana omurgası değişmemekle birlikte tarihî ve siyasî konjonktüre koşut olarak 

hassasiyet noktaları farklılaşır. Cumhuriyet‟in ilk çeyreğinde bu hassasiyet, Anadolu 

üzerinde yoğunlaşır. 

Bahsi geçen hareketin ivme kazanmasında Millî Mücadeleden, biraz daha 

geriye gidildiğinde ise Mütareke yıllarından itibaren Anadolu‟nun Türk aydını için 

bambaşka bir anlam kazanmaya başlamasının yanında Ziya Gökalp‟in “Halka 

Doğru” düsturunun da payı vardır. Mütareke‟nin düşmanla işbirliği içinde yaşayan 

İstanbul‟unda Türk aydını için temizliğin, umudun sembolü olan Anadolu, Millî 

Mücadelede Misak-ı Millî ile sınırları belirlenmiş kutsal topraklar haline gelir. Yeni 

devlet orada kurulacak, payitaht İstanbul‟la birlikte eskiyi, imparatorluğu ardında 

bırakan Türk halkı, Anadolu topraklarında hayata yeni bir başlangıç yapacaktır.   

                                                 
137

 “Türkçülük” akımının siyasî-sosyal düzlemdeki etkileri ve bunun edebiyata yansımaları hakkında 

geniş bilgi için bkz. İsmail Çetişli, “İkinci Meşrutiyet Döneminde Ortaya Çıkan Fikrî, Siyasî 

Hareketler ve Türk Edebiyatına Yansımaları”, II.Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, 

Ankara 2007, s.140-146. 

Ayrıca Türkçülük‟ün sistematize edilmiş bir fikir akımı olarak esasları hakkında bkz. Ziya Gökalp, 

Türkçülüğün Esasları, MEB Yay., Ankara 2004 (5.bsk.). 
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Bu tarihî koşulları perçinleyen “Halka Doğru” yaklaşımı da aydınlara 

Anadolu‟yu adres gösterişiyle ulusal aydınlanmanın genel çerçevesini çizer. Buna 

göre Anadolu‟ya medeniyet götürecek olan aydın, karşılığında halktan millî kültürü 

alacaktır. 

“(…) Seçkinler, neye mâliktir? Halkta ne vardır? Seçkinler, medeniyete 

mâliktir. Halkta millî kültür vardır. O halde, seçkinlerin halka doğru gitmesi şu iki 

maksat için olabilir: 1) Halktan millî kültür terbiyesi almak için, halka doğru gitmek. 

2) Halka medeniyet götürmek için, halka doğru gitmek.” (Gökalp, 2004: 46-47) 

Daha sonra gelişen “Mektepten Memlekete” şiarı ile birleşen bu fikir, 

denilebilir ki, Cumhuriyet‟in ilk yıllarında idealist aydınlara rehberlik eder.  

Bu bağlamda; Millî Mücadele, Cumhuriyet‟in ilanı, Ankara‟nın başkent oluşu 

gibi Türk tarihine yön veren olaylar, Türk edebiyatında -elbette Türk romanında- da 

köklü değişimlere yol açmıştır. Yeni kurulan Türk devletinin Anadolu topraklarında 

filizlenmesi, edebiyatın yönünü de İstanbul‟dan çıkararak Anadolu‟ya çevirmiştir. 

“(…) Millî Mücadele‟nin Anadolu‟da başlaması, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi‟nin Ankara‟da kurulması ve daha sonra Ankara‟nın başkent olması ile Türk 

edebiyatı ilk defa o zamana kadar hapsolduğu İstanbul‟dan çıkarak bütün bir 

memleket coğrafyasına yayılmıştır.” (Emil, 1997a: 152) 

Doğaldır ki dönemin edebiyatçı aydınları da bu gelişmelere paralel olarak 

İstanbul sınırlarını aşarak Anadolu‟ya açılmışlardır. Böylece “Memleket Edebiyatı” 

ya da “Anadolucu Edebiyat” (Emil, 1997a: 152) adlı yeni bir akım başlar. 

Bu dönem Türk romanında aydınların kendi istekleri doğrultusunda 

Anadolu‟ya gidişleri, oradaki haşin realite ile karşılaşmaları, Anadolu‟yu 

kalkındırma emelleri ile canla başla çalışmaları işlenir.  

“Cumhuriyet‟in ilk yıllarında yazılan romanlardaki aydınlar hemen hemen 

aynı ortak özellikler etrafında birleşirler. Hangi meslekten ve formasyondan 

gelirlerse gelsinler, bu idealist aydınlar, yüzyıllardır ihmal edildiğini düşündükleri 

Anadolu coğrafyasında yeni bir toplum ve insan oluşturmanın kaynağı gördükleri 

millî kıymetler uğruna kendi varlıklarını feda etmeyi ve milletin devamlılığı için 

ferdin ihmali gerekliliğini yüce bir değer olarak algılarlar.” (Balcı, 2002b: 289) 

Zaferden sonra başlayan memleketi yeniden inşa sürecinde aydın da kendi 

üzerine düşeni yapmak için hazırdır. Bir Anadolu kentini kendisine başkent yapan 
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yeni hükûmet, topyekûn aydınlanmanın yönünü de göstermektedir. Dönem 

romancıları da bu doğrultuda Anadolu‟yu kalkındırmayı, Anadolu insanının 

yaralarını sarmayı kendilerine misyon edinmiş çeşitli mesleklere mensup aydın 

tipleri, Anadolu içlerine gönderirler
138

. Bunlar arasında ilk sırayı öğretmenler ile 

askerler alır. Onları doktorlar ya da daha genel ifadeyle sağlık personeli ve 

gazeteciler izler. 

 2. 1. Öğretmen Aydınlar 

Anadolu‟da gerçekleştirilmek istenen aydınlanmanın eğitimle başlayacağı 

düşüncesinden hareketle ilk olarak öğretmenler Anadolu‟da çalışmaya talip olurlar. 

Bunda Ziya Gökalp‟in “Halka Doğru” düsturunun da etkisi vardır. Gökalp (2004: 

51), halka doğru gitmesi gereken seçkinlerin tamamiyle halka doğru gitmiş olmak 

için halkın içinde yaşayarak, ondan millî kültürü tamamiyle almaları lâzım geldiğini; 

bunun için de Türkçü gençlerin öğretmenlikle köylere gitmesi gerektiğini belirtir. Bu 

bağlamda; Çalıkuşu, Yakılacak Kitab, Yeşil Gece, Acımak, Vurun Kahpeye; 

Anadolu‟yu aydınlatmaya -ve halka doğru- giden öğretmen tipleri işleyen 

romanlardır. 

Anadolu‟da öğretmen denildiğinde ilk akla gelen Reşat Nuri‟nin Çalıkuşu 

adlı romanıdır. Bir eğitimci olarak Anadolu‟yu kalkındırmada en büyük görevin 

öğretmenlere düştüğü inancında olan yazar, bir sürgün yeri sayılan Anadolu‟ya ilk 

gönüllüler olarak öğretmenleri göndererek Anadolu‟nun çeşitli sorunlarını onların 

ağzından okuyucuya aktarmıştır (Önertoy, 1984: 18-19). Bu bağlamda, Reşat 

Nuri‟nin zikredilmesi gereken ilk romanı, Çalıkuşu‟dur. 

Yazıldığı dönemde ve sonraki yıllarda çok okunan, her kesimden insan 

tarafından çok sevilen Çalıkuşu, öğretmen Feride‟nin şahsında Anadolu-aydın 

ikiliğini ortadan kaldıran, eş bir söyleyişle, İstanbullu aydını Anadolu gerçeğiyle yüz 

yüze getiren ilk romandır. 

Esasen bireysel ve sosyal hüviyeti haiz romanda romantik ve realist duyuş ve 

düşünüşler bir arada yer alır. Parlatır (1986: 369)‟ın da belirttiği gibi; ikili bir yapı 

arz eden eser, bireysel planda Feride‟nin kalp kırıklığının hikâyesiyken sosyal planda 
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 Alemdar Yalçın, kaynağını dönemin genel felsefesinden alan bu romanları, “Anadolu Romanları” 

olarak nitelendirir. Bkz. Siyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı 

(1920-1946), Akçağ Yay., Ankara 2002, s.159-168. 
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Anadolu ve Anadolu insanının sorunlarının öyküsüdür. Söz konusu ikili yapı, 

romanın kurgusunda birbirini tamamlar mahiyette ele alınmıştır. 

Yayımlandığı günlerde Millî Mücadele ile özdeşleşen Çalıkuşu, büyük bir 

heyecanla karşılanır. Hilmi Yücebaş‟ın Bütün Cepheleriyle Reşat Nuri adlı eserinde 

Hasan Âli Yücel, romanın İstanbul‟da estirdiği havayı şöyle dile getirir: 

“Çalıkuşu bizdik. Çalıkuşu memleket, Çalıkuşu idealdi. Aydınla halk onda 

karşı karşıya gelmişti. Çalıkuşu gelinliklerini atıp Anadolu‟ya köy hocası olarak 

giden Feride değildi. Feride‟de halka hizmeti, halka muhabbeti sevdik. Amerikan 

Kolejinden çıkmış bu hoppa kız, nelere katlanmadı. Feride‟nin bu ıstıraplarında halk 

hizmetlerinin tatlı acılarını duyduk. Kırık dökük de olsa, belki de böyle kırık dökük 

olduğu için köye daüssıla duyduk. Kısaca, Çalıkuşu‟nda vatanımızı sevdik.” 

(Yücebaş, 1957: 162) 

Böylesine derin bir anlam ifade eden roman, düğününe üç gün kala 

nişanlısının kendisini aldattığını öğrenen Feride‟nin öğretmenlikle Anadolu‟ya geçişi 

üzerine kuruludur. Bu Anadolu‟ya geçiş, o günlerde Türk aydınının İstanbul‟dan 

akın akın Anadolu‟ya geçişini sembolize ettiği gibi kurtuluştan sonra gelişecek 

edebiyatın yönünü de tayin eder. Reşat Nuri, bu yeni olguyu romanlaştırırken 

yarattığı Feride tipiyle
139

 Türk aydınının önünde uzanan yeni dünyayı, Anadolu‟yu, 

katı gerçekçiliğe başvurmadan gözler önüne serer. Nitekim Emil (1997b: 289) de 

yazarın kahramanını İstanbul‟dan Anadolu‟ya geçirişini, Türkiye‟de büyük bir sosyal 

değişmenin ve kültür değişmesinin Türk edebiyatına aksetmesi olarak değerlendirir. 

“(…) Türk romanı Çalıkuşu ile geniş ve kati bir hamle yaparak İstanbul‟dan 

Anadolu‟ya geçmiş, önceki eserlerin mekân darlığından doğan o varlık azabından, o 

iç sıkıntısından bu sayede kurtulmuştur.” (Emil, 1997b: 289) 

Roman, daha ilk planda İstanbullu bir genç kızın o günlerin hassas ortamında 

Anadolu‟ya geçerek temsil ettiği anlam ile dikkatleri üzerine çekerken bir yandan da 

gözden kaçırılmaması gereken husus, Feride‟nin bir kalp kırıklığı neticesinde 

Anadolu‟ya gitmek isteyişidir. Ondan öncesinde Feride‟nin böyle bir ideali yoktur. 

Bir başka ifadeyle; Feride, meslekî idealleri doğrultusunda değil bireysel bir kaçış 

sonucunda Anadolu‟ya gitmeyi planlar. Vakıa, romanın bireysel yönü de bu kaçış 

etrafında şekillenir; çünkü onun Kâmran‟ı ve İstanbul‟u terk edip, Anadolu‟nun en 
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 Bir tip olarak Feride‟nin özellikleri ve romanın ayrıntılı tahlili için bkz. İsmail Parlatır, “Türk 

Romanında Tipler: Feride (Çalıkuşu)”, Türk Dili, Mayıs 1986, S.413, s.368-375. 
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ücra köşelerine hiç çekinmeden gidişi ve oralarda bütün gücüyle mücadele edişinin 

arkasında aşkıyla olan çatışmada üstün gelen gururu vardır (Çetişli, 2004: 214). 

Feride‟nin öğretmen olarak Anadolu‟ya gidişi değerlendirilirken öncelikle üzerinde 

durulması gereken nokta budur. Emil (1997b: 322)‟in deyişiyle; o, bu mesleği acı bir 

tesüdüfe borçludur. 

Aldatıldığını öğrendikten sonra ani bir kararla evden kaçan Feride, 

Anadolu‟da öğretmenlik alarak İstanbul‟dan, dolayısıyla, Kâmran‟dan uzaklaşmayı 

düşünür. Anadolu‟ya gitmeden önce bir süre annesinin dadısı Gülmisal Kalfa‟da 

kalır. Anadolu‟ya dair hayallerini, planlarını onunla paylaşır: 

“(…) 

-Ah, kalfacığım, diyordum, kimbilir gideceğim yerler ne kadar güzeldir. Ben, 

Arabistan‟ı hayal meyal biliyorum. Anadolu her halde ondan daha çok güzeldir. 

Oradaki insanlar bize benzemezlermiş. Kendileri fakirmiş, fakat gönülleri öyle 

zengin, öyle zenginmiş ki, hiçbiri değil fakir bir akraba çocuğuna, hatta düşmanına 

ettiği iyiliği başına kakmak mürüvetsizliğinde bulunmazmış. Küçük bir mektebim 

olacak. Baştanbaşa çiçeklerle donatacağım. Çocuklarım, bir alay çocuğum olacak. 

Kendime „abla‟ dedirteceğim. Fakir olanlara, elimle, siyah önlükler dikeceğim.” 

(Çalıkuşu, s.118-119) 

Bu, İstanbullu aydının Anadolu‟ya “dışarıdan” bakışıdır. Feride‟nin 

muhayyilesindeki Anadolu, gerçeklikten uzak bir masal diyarıdır. Bu hayallerle 

Nezaret‟e giden Feride, pembe düşlerinden sıyrılamamıştır henüz: 

“(…) 

Nezaret kapısını buluncaya kadar cesur ve neşeliydim. İşlerimin, gayet kolay 

biteceğini umuyordum. Bir hademe, beni Nazırın yanına götürecek, o da diplomamı 

görür görmez; „Hoş geldin hanım kızım. Biz de sizin gibileri bekliyorduk‟ diye beni, 

Anadolu‟nun en yeşil bir memleketine tâyin ediverecekti.” (Çalıkuşu, s.120) 

Ne var ki beklediği muameleyi göremeyip ilk düş kırıklığını yaşayan genç 

kız, Naime adlı bir hocahanım sayesinde kendisini muhatap alacak bir şube 

müdürüne denk gelir. Ancak bu kez şaşırma sırası müdürdedir. Feride‟nin 

Anadolu‟da görev almak isteyişi, onu hayrete düşürür: 

“(…) 

O, şaşırmıştı: 
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-Amma yaptın ha! dedi, gönlünün rızasıyle Anadolu‟ya gitmek isteyen 

muallimeye ilk defa tesadüf ediyorum. Ayol, biz muallimlerimizi İstanbul‟dan 

çıkarıncaya kadar akla karayı seçeriz. Sen ne dersin, Naime hocanım?” (Çalıkuşu, 

s.125) 

Şube müdürünün sözleri, dönemine dair bir hakikati ortaya koymaktadır: 

İstanbullu aydın, Anadolu‟da görev almaktan kaçınıyordur. Romanın tarihsel arka 

planının Osmanlı‟nın son yıllarını kapsadığı göz önünde tutulduğunda aydının bu 

tavrı, anlam kazanır. Hantallaşmış merkezî idare, Anadolu‟da ağırlığını 

koyamamakta, dahası Anadolu, bir sürgün mekânı olarak o günlerin kolektif 

hafızasına kazınmaktadır. Hal böyle olunca aydının nazarında Anadolu, gitmekten 

imtina edilen bir yere dönüşmektedir. Denilebilir ki aynı tarihî süreci fon olarak alan 

romanlarda Anadolu coğrafyası, İstanbullu aydının gitmekten kaçındığı bir mekân 

olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla dönemin bürokratları arasında Feride gibi kendi 

isteğiyle Anadolu‟ya gitmek isteyenler, kuşkuyla karşılanır. Aynı hal, Yeşil Gece‟de 

Ali Şahin‟in de başına gelecektir. 

Maarif Nezareti‟nde dönemin bürokrasisiyle de tanışan Feride, uzun uğraşlar 

sonunda “B…Vilâyetinin, merkez rüştiyesinde açık bulunan bir Coğrafya ve Resim 

muallimliğine” (Çalıkuşu, s.130) tayin edilir. Ancak atamada bir yanlışlık yapılmış, 

aynı yere bir başka hocahanım daha görevlendirilmiştir. Nezaret, Feride‟den yana bir 

tavır koysa da B..‟deki Maarif Müdürü, Feride‟ye yalan söyleyerek onu Zeyniler 

Köyü muallimliğini kabul etmeye mecbur bırakır. Genç kızı ikna edebilmek için 

müdür, her şeyiyle mükemmel bir köy tasviri yapar: 

“(…) 

-Hanım kızım, Nezaret-i Celileden henüz bir cevap almış değiliz. Ne irade 

buyurulacağını kestiremiyorum. Ancak, Huriye Hanım kıdemli bir muallime olduğu 

için sanırım ki onu iltizam ederler. Aksi bir cevap geldiği takdirde müşkül mevkide 

kalacaksınız. Aklıma bir çare-i tesviye geldi. Buraya bir, iki saat mesafede bir 

„Zeyniler‟ nahiyesi var. Havası, suyu güzel, menazır-ı tabiiyesi ferahfeza, ahalisi 

halûk ve müstakim, cennet gibi bir yer. Orada bir Vakıf Mektebi vardı. Geçen sene, 

bir hayli fedakârlıkla tamir ve tecdit ettik. Birçok levazım-ı tedrisiye ve ikmal-i 

nevakısına muvaffak olduk. Mektebin içinde muallimlerin ikametine mahsus daire de 
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var. Şimdi bir genç muallimizin himmet ve fedakârlığına muhtacız. Gönül ister ki, 

oraya sizin gibi güzide bir hanım gitsin. Cidden iyi bir yer.” (Çalıkuşu, s.150)  

Müdürün sözleri, Feride‟nin zihninde bir İsviçre köyü imajı çizer: 

“(…) Hava, güzel, manzara güzel, yiyecek, içecek ucuz, ahalisi iyi. Şöyle 

böyle, İsviçre köyleri gibi bir şey. İnsan, Allahtan daha ne ister? 

Gözümün önüne güneşli yollar, bahçeler, dereler, ormanlar geliyor, yüreğim 

şiddetle çarpıyordu.” (Çalıkuşu, s.151) 

Genç kız, duyduğu memnuniyeti, oteline döner dönmez Hacı Kalfa‟yla da 

paylaşır: 

“(…) 

-Yaşadık, Hacı Kalfa, İsviçre gibi bir yere gidiyoruz.” (Çalıkuşu, s.154) 

Feride, durumun vehametini Hacı Kalfa‟yla konuştuktan sonra anlar. 

Kendisinin şık bir Avrupa köyü olarak tasavvur ettiği Zeyniler, kimselerin gitmek 

istemediği kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdir. 

Feride‟nin İstanbul‟da başlayıp B..‟de devam ettirdiği hayalperest tutum, 

aydının Anadolu‟ya yabancılığını göstermektedir. Gerçeklikten ve yaşanmışlıktan 

uzak, kitaplardan öğrenilmiş bir Anadolu hayaliyle yola çıkan genç kız, yavaş yavaş 

realiteyle yüzleşmeye başlar. Eş bir söyleyişle; romantizm, yerini yavaş yavaş 

realizme bırakmaya başlamıştır.  

Zorlu bir yolculuğun ardından Zeyniler‟e vardığında edindiği köy imajı ile 

gerçek Anadolu‟nun birbirinden çok farklı olduğunu anlar. Yolculuk, zor geçmiştir; 

çünkü Maarif Müdürü‟nün “nihayet iki saat dediği yol tam sabahın onundan geceye 

kadar” (Çalıkuşu, s.155) sürmüştür. Mamafih kabahati Maarif Müdürü‟ne 

yüklemekten vazgeçen Feride, esas suçun, “kâh dağ yamaçlarına tırmanan, kâh 

kurumuş sel çukurlarına inen Zeyniler yoluna dişli şimendifer yaptırmamış” 

(Çalıkuşu, s.155) olanlarda aranması gerektiğini düşünür. 

Bu bağlamda, Feride‟nin Zeyniler‟e giderken karşılaştığı ilk sorun, yoldur. 

“(…) 

Araba; inişli yokuşlu dağ yollarına girmişti; kâh kurumuş sel çukurlarından 

geçiyor, kâh boş tarlaların, bozulmuş bağların kenarlarını  takib ediyordu. 

Seyrek fâsılalarla tektük köylüler, yorgunluktan inler gibi sesler çıkaran 

kağnılara tesadüf ediyorduk.” (Çalıkuşu, s.160) 
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Saatler geçmesine rağmen yol hâlâ bitip tükenmek bilmemektedir. Yollara 

mahzun bir ıssızlık çökmüş; ancak görünürde ne bir köy ne de bir ağaçlık vardır. Bu 

hal, Feride‟yi korkutur. Arabacıya çekinerek sorduğu soruya “-Geldik.” cevabı 

alması, onu iyice şaşırtır: 

“-Nasıl olur, dedim, Allahın kırındayız. Görünürde köy falan yok. 

İhtiyar adam, arabadan çantalarımı çıkarmağa çalışarak cevap verdi: 

-Na, şu patikadan ineceğiz, Zeyniler, buraya beş dakika çeker. Araba yolu 

yok.” (Çalıkuşu, s.160-161) 

Pembe düşlerle geldiği Anadolu‟nun durumu budur: Doğru düzgün araba 

yolundan mahrumiyet… Bu konudaki şaşkınlığını, köyü görünce yaşadığı hayal 

kırıklığı izler: 

“(…)  

Taşların arasından minare merdiveni gibi dik bir yoldan inmeğe başladık. 

Aşağıda, akşamın alacakaranlığı içinde kapkara bir servilik, etrafı çitle çevrilmiş, 

çıplak bahçeler arasında tektük kulübeler, tahta evler görünüyordu. 

İlk bakışta Zeyniler bana, hâlâ yer yer dumanları tüten bir yangın harabesi 

gibi göründü.” (Çalıkuşu, s.161) 

Halbuki o, köy deyince gözünün önüne “yeşillikler arasında eski Boğaziçi 

yalılarındaki güvercinliklere benziyen sevimli, şen manzaralı kulübeler” getirir. 

Oysaki Zeyniler‟de gördüğü evler, “çökmeğe yüz tutmuş, simsiyah viranelerdi”r 

(Çalıkuşu, s.161). Feride, bu manzara karşısında dahi İstanbul‟u ölçüt alır: 

“(…) Evleri şimdi daha iyi görebiliyordum. Hani Kavak‟larda önüne ağlar 

serilmiş, yağmurdan çürüyüp kararmış, Boğaz rüzgârlarından bir yana çarpılmış, 

viran balıkçı kulübeleri vardır; bu evler, ilk bakışta onları hatırlatıyordu.” 

(Çalıkuşu, s.161) 

Böylece bu manzara, ona Balcı (2002a: 273)‟nın da işaret ettiği gibi; 

Anadolu‟yla alakalı okuduklarının, resmini gördüklerinin ve hayalini kurduklarının 

pek de gerçeği yansıtmadığını öğretir.  

Feride‟nin hayal ettiğiyle tam bir tezat teşkil eden söz konusu manzaraya, 

okul ve dershanenin durumu, ders araç-gereçlerinin yetersizliği, çocukların giyim-

kuşamındaki fakirlik de eklenince Zeyniler‟in sosyo-ekonomik durumu da 

resmedilmiş olur. 
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Buna göre Maarif Müdürü‟nün büyük fedakârlıklarla yenileştirdiğini 

söylediği dershane, eski bir ahırdan ibarettir. Altına tahta döşenmiş, pencereleri 

genişletilerek cam çerçeve taktırılmıştır. Eğitim materyali olarak yalnız tepe aşağı 

takılmış bir harita ile bir iskelet levhası, bir çiftlik ve bir yılan resmi asılıdır 

(Çalıkuşu, s.169). Çocukların kıyafetleri ise sefil ve perişan bir haldedir; hemen 

hiçbirisinde çorap ya da potin yoktur (Çalıkuşu, s.171). 

Mamafih bu karamsar tablo, ilk anda, Feride‟de bir şok etkisi uyandırsa da 

genç kız, azmi ve nikbin duruşu ile zorlukların üstesinden gelmeyi başarır. Çok 

bunaldığı anlarda Sör Aleksi‟nin okulda sık sık tekrarladığı “Kızlarım, ümitsiz 

hastalıkların, mukadder felâketlerin son bir ilâcı vardır: Tahammül ve tevekkül.” 

(Çalıkuşu, s.168) yolundaki peygamberce sözleri imdadına yetişir. Böylelikle eğitim-

öğretim faaliyetlerine çekidüzen vermekle başlattığı adımları, çocuklar ve köy 

ahalisiyle kurduğu sıcak ilişkiler izler. 

Bir öğretmen olması hasebiyle Feride‟nin dikkatini çeken, dolayısıyla, ilk 

karşılaştığı sorun, eğitim sistemindeki bozukluktur. Tayin sistemindeki keyfîlik, 

okullardaki araç gereç eksikliği ve yetersizliği, öğretmen yokluğu, kız ve erkek 

çocukların bir arada okutulmaması, eğitimde hâlâ eski medrese öğretim tarzının 

sürdürülmesi, her kasabada Feride‟nin karşısına çıkan maarif müdürlerinin adam 

kayırmaları ve görevlerini ciddiye almamaları (Parlatır, 1986: 372) belli başlı 

sorunlar olarak sergilenir.  

Daha önce İstanbul‟da ve B..‟de atamalardaki keyfîliği tecrübe eden genç kız, 

Zeyniler‟de eğitim sisteminin işleyişine dair ciddi sıkıntılara şahit olur: Çocuklar 

ahırdan bozma bir derslikte yerlere oturarak yüksek sesle ders okumakta; dayak, ceza 

ve ölüm duygusuyla korkutulmakta; çağdaş materyallerden ve ehil kişilerden yoksun 

bırakılmakta; kız ve erkek çocuklar farklı muamelelere tabi tutulmaktadır. 

Reşat Nuri, romanda köy meselesini dönemin ruhuna uygun şekilde bir eğitim 

meselesi olarak gördüğü için Feride‟nin gözüne çarpan tüm aksaklıkları, eğitimin 

yetersizliğiyle ilişkilendirir. Bu nedenle, Kaplan (1997: 57)‟ın da altını çizdiği üzere; 

Feride‟nin köydeki çalışmaları -görev gereği olarak da- hep daha ileri bir eğitim 

öğretim anlayışının yerleştirilmesi çevresinde yoğunlaşır. O, Hatice Hanım‟ın 

karşısında modern öğretimin temsilcisidir. 
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Bu noktada, gördüğü aksaklıkları “değiştirme”ye başlamadan önce 

“değişim”e kendinden başlar. Öğretmene yakışacak şekilde yeni bir giyim ve saç stili 

icat eder: 

“(…) Ben, mektep hocası olduktan sonra, kendime bir kıyafet düşünmüştüm. 

Fikrime göre bir hoca vazife başında başka kadınlar gibi giyinemezdi. 

İcadım çok sade idi. Dizkapaklarıma kadar siyah parlak satenden bir gömlek, 

belde kayış bir kemer, kemerin altında mendil ve not defteri için iki küçük cep. 

Yalnız bu siyahlıkları biraz açmak için beyaz ketenden geniş bir yaka. Ben, 

uzun saçı hiç sevmem, fakat hoca olduktan sonra başımı böyle bırakamazdım. 

Bir aydan beri, saçlarımı uzatmağa başladığım halde, henüz omuzlarıma 

inememişlerdi. 

İlk ders için bu dediğim tarzda giyinmiş, saçlarımı aksilik edip alnıma 

düşmesinler diye sıkı sıkı fırçalamıştım. Parlak siyah gömleğimin, fırçadan kurtulur 

kurtulmaz isyana başlaması kısa saçlarımın üstünde bu yeşil tülbent, o kadar tuhaf 

duruyordu ki, gülmemek için, âdeta dudaklarımı sıkıyordum.” (Çalıkuşu, s.174)  

Ardından Zeyniler köyü mektebinde birtakım yeniliklere başlar: Çocukları 

yerden kaldırıp sıralara oturtur; yükses sesle okumak yerine sessizce çalışmayı 

öğretir; teneffüs saatleri koyar; okulu çocuklara sevdirmeye çalışır; çocuklara hayatı 

ve dünyayı sevdirmek için oyunlar öğretmeye uğraşır.  

“(…) 

Mektebe günden güne daha fazla ısınıyordum. Viran dershane âdeta temiz ve 

sevimli bir şekil aldı. Hatta, onu bir parça süslemeğe de muvaffak oldum. 

İlk günlerde o kadar vahşî, yabancı bulduğum çocuklar, şimdi bana daha 

cana yakın geliyorlar. Ben mi onlara alıştım, yoksa usanmak bilmiyen gayretim 

sayesinde onlar mı yavaş yavaş yola gelmeğe başlıyorlar, pek bilmiyorum. Fakat, 

zannederim ki, ikisinin de tesiri var.” (Çalıkuşu, s.184-185) 

Hatice Hanım‟ın kurduğu eski sisteme göre birer yenilik sayılabilecek bu 

hamleler, Feride‟nin sabrı ve hoşgörüsüyle birleşince sonuç vermeye başlar. İlk 

önceleri ona kuşkuyla bakan köy ahalisi, hatta Hatice Hanım bile, genç kızı sevmiş, 

benimsemiş ve hanım hanımcık olduğuna kanaat getirmiştir. 

Eğitim-öğretimi ve köy halkını değiştirmeye çalışırken kendi de değişen 

Feride, psikolojik manada kendi içinde bir “yeniden doğuş” (Emil, 1997b: 332) 
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yaşar. Her ne kadar pembe düşlerinin ardından karşılaştığı Anadolu gerçeği, onu 

hayal kırıklığına uğratsa da mektepteki hocası Sör Aleksi‟nin sözlerini kendisine 

rehber edinerek yılmadan mücadele eder.  

Evet, onun tasavvur ettiği Anadolu, İstanbullu aydının, bizzat tecrübe ederek 

değil duyarak, okuyarak edindiği izlenimden ibaret bir Anadolu‟dur. Feride, bu 

anlamda, halktan, köylüden, dahası Anadolu‟dan kopuk aydının da temsilcisi sayılır. 

Ancak onu benzerlerinden ayıran yönü, yüz yüze geldiği realite karşısında takındığı 

tutumdur. Feride, “taşraya düşmüş şehirli aydının trajedisini yaşamaz, kendisini bir 

inziva mahsupluğuna mahkûm etmez, köy çevresi de olsa, orada „asosyal‟ bir varlık 

haline gelmez.” (Emil, 1997b: 332) İleride bahsi geçecek romanların kahramanları 

Yıldız, Ahmet Kerim, Ahmet Celal gibi yaşadığı şokun tesiriyle pasifize olmaz. O, 

inisiyatifi eline alıp mücadele etmeyi seçer.  

Bu yönüyle Feride, Turfanda mı Yoksa Turfa mı? adlı romanın idealist 

doktoru Mansur‟a benzer. Şu farkla ki Mansur‟un Anadolu‟ya gidişi, bilinçli bir 

tercihken Feride‟ninki tamamen tesadüftür. Ne var ki o, öğretmen olarak Anadolu‟ya 

gitmesine sebebiyet veren kalp kırıklığını, “sosyal bir sevgiye, Anadolu‟ya ve 

eğitime hizmet aşkına” (Yalçın, 2002: 186) dönüştürmeyi başarır. Nitekim Feride‟nin 

yolun başında Anadolu meselesine dair köy, köy kalkınması, köylü, geri kalmışlık, 

köylünün eğitimi gibi kuramsal düşünceleri yoktur; ancak genç kız, daha ilk meslekî 

tecrübesinde öğretmenliğin “insan ve insanlık mesleği” olduğu gerçeğini kavrar; 

öğrencilerine ve köylüye sevgi, şefkat, merhamet, hoşgörü hisleriyle yaklaşır. 

Bundan dolayıdır ki Feride, “edebiyatımızda Anadolu‟ya kendi isteğiyle ilk kez 

sadece giden değil, aynı zamanda gittiği yerdeki okulu değiştiren ve „köylüyle‟ 

kaynaşan ilk öğretmendir de.” (Duymaz, 2008: 87)  

Feride‟nin Zeyniler‟deki yapıcı tutumu, görev yaptığı B.. 

Darülmuallimatı‟nda, Ç.. Rüştiyesi‟nde, İzmir‟de, Kuşadası‟nda da devam eder. O, 

her gittiği yerde öğrencileriyle sıcak bir ilişki kurar, onlara saygı duyar, eşit davranır, 

okulda tertiplenen eğlencelere katılır, meslektaşlarıyla iyi geçinmeye gayret eder ve 

hepsinden de önemlisi çok çalışır
140

. 
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Yalnızca eğitim-öğretim etkinliklerine odaklanmayıp gittiği yerlerin halkıyla 

da iyi geçinmesi, Feride‟nin Anadolu‟daki sergüzeştini bir başka açıdan daha anlamlı 

kılar. Girdiği ortamlarda kendini dışa kapatmayıp cemiyet içinde sosyal bir insan 

portresi çizen Feride, yüzyıllardır süren halk-aydın, köylü-şehirli tezadını da bir 

çözüme kavuşturur. Onun bireysel acılarını toplumsal bir bilinç düzeyine yükselten 

egosu, halka yukarıdan değil eşit mesafeden yaklaşır. Zeyniler‟de tanık olduğu hayat 

sahneleri İstanbul‟da refah içinde yetişmiş bu genç kızı şaşırtsa da köyün fakirliği, 

insanların cehaleti, onu iğrendirmez ya da içinde nefret uyandırmaz. Keza hayat 

şartlarının zorluğu da gözü pek genç kızı yıldırmaz. Okulda çocuklar için çabalarken 

okul dışında köylüye yardım eder.  

“(…) 

Ben, onlara elimden geldiği kadar sevimli görünmeğe, hatırlarını hoş etmeğe 

çalıştım. Hatta bazılarına mektup yazmak, entari biçip dikmek gibi hizmetlerde bile 

bulundum. Şimdi, öyle hissediyorum ki benim hakkımdaki fikirleri biraz değişti.” 

(Çalıkuşu, s.185) 

Öğrencilerinden kimsesiz bir kız olan Zehra‟nın düğün hazırlıklarına gelin 

elbisesi dikerek katkıda bulunan Feride, her gittiği yerde bu alçakgönüllü tavrını 

sürdürür.  

Aydın bir genç öğretmen olarak Feride‟yi yeni bir genç kız ve öğretmen tipi 

yapan da bu davranış tarzıdır. Emil (1997b: 327)‟in de belirttiği üzere; Tanzimat‟tan 

beri bir türlü halledilemeyen halk-aydın, yahut köylü-şehirli aydın tezadı öğretmen 

Feride‟nin şahsiyetinde ve aksiyonunda bir çözüme kavuşmuştur. Feride, yüzyıllardır 

süregelen aydın-halk ayrımını ortadan kaldırmıştır. İstanbullu aydın bir öğretmen ile 

her bakımdan geri kalmış Anadolu insanının kaynaşması, gerçek bir sosyo-kültürel 

değişmenin başlangıcıdır. 

Feride, İstanbul‟da yabancı bir eğitim kurumunda öğrenim görmüş olmasına 

rağmen kendi toplumuna, insanına yabancılaşmamıştır. Döneminin diğer aydınları 

gibi o da Anadolu hakkında kulaktan dolma bilgilere sahiptir ya da Anadolu deyince 

gözünün önüne İsviçre köyleri gibi köyler gelmektedir; ancak gerçek Anadolu‟yla 

karşılaştığında metanetini muhafaza eder. Dahası genç öğretmen, İstanbul‟daki 

çevresinde kendisine öğretilmeyen manevî değerleri Zeyniler‟de öğrenir. Bu açıdan, 

Feride, Gökalp‟in halka doğru giden öğretmen misyonunu da gerçekleştirir. 
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Şöyle ki Zeyniler‟e ilk geldiği akşam, Hatice Hanım‟la Zeyni Baba‟yı 

ziyarete giden Feride, bu tarz ritüeller karşısında nasıl davranması lâzım geldiğini 

bilmediği için tedirgin olur. 

“(…) Dizlerim kesiliyor, artık ayakta durmağa takatım kalmıyordu. Ateşler 

içinde yanan alnımı Zeyni Baba‟nın serin pûşidesine dayadım: dudaklarımdan 

ziyade yaralı kalbimle söyler gibi yavaş yavaş: „Zeyni Babacığım, dedim, ben küçük, 

cahil bir Çalıkuşundan başka bir şey değilim. Sana nasıl yalvarmak lâzım geldiğini 

bilmiyorum. Kusuruma bakma. Senin hoşuna gidecek şeylerden hiçbirini bana 

öğretmediler. İşittim ki, sen yedi sene güneş görmeden, burada çile doldurmuşsun. 

Sakın, sen de, insanlığın zalimliğinden, vefasızlığından kaçmış olmıyasın? 

Babacığım, senden büyük bir şey isteyeceğim. Bu yedi sene içinde elbette güneşlerin, 

rüzgârların hasretini çektiğin zamanlar olmuştur. Seni o dakikaların acısına 

katlandıran o melek sabrından bana da ver. İnlemeden, ağlamadan çilemi 

doldurayım!..‟” (Çalıkuşu, s.167) 

Feride, o akşam aldığı Batılı eğitimin etkisiyle Müslüman Doğu insanının 

kültürüne ne kadar yabancı olduğunu fark eder. Zeyniler halkının dinî inançları, bu 

dünyaya değil âhirete önem vermeleri onun Zeyniler‟de karşılaştığı diğer 

hakikatlerdir. Dolayısıyla kendisi onlara medeniyet götürürken bir millete şekil veren 

ortak inanç kültürünü de öğrenir. Daha genel açıdan bakıldığında; Feride, gittiği 

Anadolu şehirlerinde uçarı bir İstanbul kızı gibi değil ağırbaşlı bir Anadolu kadını 

gibi yaşamayı, Anadolu insanının örf, âdet, gelenek ve göreneklerine saygı duymayı 

öğrenirken bu kültürü aldığı insanlara eğitim yoluyla medeniyet götürür
141

. Bu da 

Feride‟yi Gökalp‟in idealize ettiği halka doğru giden öğretmen tipine yaklaştırır.  

Başlangıçta Anadolu‟ya dair herhangi bir idealden uzak, tamamen bireysel 

sebeplerle Anadolu‟ya kaçan Feride, orada bulunduğu süre içinde olgunlaşarak 

halkla bütünleşen ilk öğretmen tipi olmasının yanı sıra dönemin birtakım kuram, 

ideoloji ya da siyasî tartışmalarla eğitimi değiştirmeye çalışan yaygın bürokrat 

zihniyetinin aksine doğrudan pratiğe yönelik uygulamalarıyla da öne çıkan bir 

eğitimcidir. Şartların elverişsizliği nedeniyle hayata geçirilemeyecek fikirlerle zaman 
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 256 

kaybetmektense eldeki mevcut imkânları iyileştirerek değişim yaratma yoluna gider. 

Çelik (2000: 27)‟in de altını çizdiği üzere; Feride‟nin idealizminde itici güç, herhangi 

bir ideoloji değil, kendisinin de sık sık tekrarladığı sevgi, şefkat, muhabbet 

duygularıdır. Bu açıdan Feride, eğitim sistemine dair gerçeklerden kopuk fikirler 

üreten Maarif Müdürü Reşit Nâzım‟ın karşı kutbunda yer alır.  

Aynı zamanda o, aldatıldığını öğrendikten sonra hayata küsmektense 

“çalışma”yı tercih edişiyle de dikkati çeken bir tiptir
142

. O güne kadar öneminin 

farkında olmadığı diploması, gözünde başka bir anlam kazanmıştır artık: 

“(…) Dolabımın bir köşesinde, kırmızı kurdelesiyle, ağır ağır solup 

sararmaktan başka bir şeye yaramıyacak zannettiğim diplomam gözümde bir 

ehemmiyet almıştı. Bütün ümidim, pek makbul olduğunu söyledikleri bu kâğıt 

parçasındaydı. Onun sayesinde Anadolu vilâyetlerinden birinde bir hocalık alacak, 

bütün hayatımı, çoluk çocuk arasında, şen ve mesut geçirecektim.” (Çalıkuşu, s.115) 

Gönül kırgınlığını “bütün hayatını, çoluk çocuk arasında, şen ve mesut” 

geçirerek onarma hayalleri kuran, bunun için de İstanbul‟dan uzaklaşıp Anadolu‟ya 

kaçma planları yapan Feride‟nin öğretmenliği, Kolcu (2008: 260)‟nun da vurguladığı 

üzere; “gönüllü” ve bir “idealizmin sürüklediği vazife duygusundan değil bir 

zaruretten kaynaklanan başlangıçta „gönülsüz‟ bir eylemdir.” Bunun içindir ki 

zihninde Anadolu‟dan ziyade Avrupa hayatına yakın köy hayalleriyle süslediği ideal 

bir ülkeye doğru yola çıkar.  

Ne var ki onu bekleyen gerçekler bambaşkadır. Her yönden bakımsız bir 

coğrafyada cahil bırakılmış insanlar arasında ilk zamanlar umutsuzluğa kapılsa da 

mücadele kararından vazgeçmez. Kendine de köylüye de şans tanıyan Feride, ılımlı, 

sevecen tavrıyla yüzyıllardır düğüm haline gelmiş bir problemi de çözer: köylü-aydın 

arasındaki uçurumu bir hamlede kapatır. Böylelikle romantik nedenlerle atıldığı 

Anadolu macerası, realist gözlemlerle devam eder. Denilebilir ki Feride‟nin bireysel 

nedenlerden kaynaklanan kaçışı, Anadolu‟da tanık olduğu hayat sahnelerinden sonra 

bir nev‟i idealizmle birleşerek misyona dönüşmüştür. Kendi isteğiyle Anadolu‟ya 

                                                 
142

 Nitekim İsmail Parlatır, Feride‟nin İstanbul‟dan kaçıp Anadolu‟ya çıkışında rol oynayan üç 

etmenden birinin hayata atılışın verdiği gurur olduğunu belirtir. “O, artık kendi ekmeğini kendi 

kazanan bir insan olma coşkusunu tatmaktadır.” Bkz. İsmail Parlatır, “Türk Romanında Tipler: 

Feride (Çalıkuşu)”, Türk Dili, Mayıs 1986, S.413, s. 371. 
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giden, halkla kaynaşan Feride, şahsî acılarını toplumsal bir bilince dönüştürmeyi 

başarmıştır. 

Bu anlamda, Reşat Nuri‟nin, İstanbul‟dan Anadolu‟ya geçirerek dönemin 

tarihî gerçekliğine atfen sembolik bir anlam yüklediği kahramanı Feride, Anadolu 

içlerindeki mücadelesi, başarıları ile aydının Anadolu halkına bakışını değiştirmekle 

kalmamış gelecek nesillere de bu yolda örnek olmuştur. 

Feride gibi tesadüflerin sevkiyle Anadolu‟ya gidip orada bilinçlenen bir başka 

öğretmen, Yakılacak Kitab‟ın Vicdan‟ıdır. 

Dikkatlice bakıldığında Vicdan‟ın öyküsü, belli noktalarda Feride‟ninkiyle 

paralellik arz eder. Küçük yaşta annesini babasını kaybeden Vicdan, öğretmen 

okulunda yatılı okur. Mezuniyetten sonra çalışmak zorundadır; çünkü o, Feride‟nin 

aksine geçim kaygısı içindedir. Kısa süren bir bekleyişten sonra İskilip kazasına 

tayin edildiğini öğrenir.  

İlk anda “tuhaflaştım. İskilip de neresi?.. Acaba Suriye‟de filân mı?” (YK, 

s.71) tepkisini veren Vicdan, İskilip‟in nerede olduğunu dahi bilmeyen bu tavrıyla 

memleketinden habersiz bir aydın portresi çizer. Nitekim bu ayıbı kendisi de dile 

getirir: 

“(…) Ne fena, mektebde kırk tane coğrafya kitabı değiştirdik, dünyanın en 

kuytu yerlerini öğrendik de kendi memleketimizi kendimize öğreten olmadı. Osmanlı 

imparatorluğunun hududlarını ayırmaktan, bir kaç vilâyetin ismini saymaktan, beş 

on nehirin hangi denize döküldüklerini söylemekten başka bir şey bildiğimiz yok. (…) 

Memleketi bilmeden dünyayı bilmişsin niye yarar?”  (YK, s.71) 

Mektepteki Anadolu haritalarından ancak birinde İskilip‟i gören Vicdan‟ın 

şaşkınlığı bir kat daha artar. Üstelik kazaya dair yalnızca bir satırlık bilgi bulabilir.  

Öncelikle kendi memleketinden bihaber olduğu hakikatiyle yüzleşen Vicdan, 

ikinci olarak atamalardaki “iltimas” gerçeğiyle tanışır. Okulunu iyi bir dereceyle 

bitirmesine rağmen o, İskilip‟e gidecekken üst düzey tanıdıkları olan arkadaşları ya 

iyi yerlere atanacak ya da İstanbul‟dan ayrılmayacaklardır.  

“(…) Çalışmak, kendine güvenmek, hak kazanmak kâfi gelmiyor. İşini 

yürütmek için sây değil, riya! fazilet değil, arka lâzım. Tavsiye alabilmeli, telefonla 

bağırtabilmeli; o yüksekse daha yükseğini bulmalı, nüfuzu nüfuza kırdırmalı.” (YK, 

s.72) 
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Feride gibi memleketine has gerçeklerden habersiz olan genç kız, alın teriyle 

çalışmak konusunda onunla hemfikirdir. O, İskilip‟e gidecek oluşuna değil 

eşitsizliğe, haksızlığa isyan etmektedir. Ancak her şeye rağmen mücadele etmek 

niyetindedir. Vicdan da Feride gibi önce yol sorunuyla karşılaşmıştır.  

Böylece yola koyulan Vicdan, önce Samsun‟a çıkar, orada maarif 

müdürlüğünden kendisini İskilip‟e götürecek emin bir vasıta bulmalarını ister (YK, 

s.130). O geceyi Samsun‟da geçirir.  

Vicdan‟ın, Samsun‟dan sonraki durağı Çorum‟dur. Yaylı arabasıyla dört 

günde varabilmişlerdir. Feride‟nin Çeçen arabalarından hoşlanması gibi Vicdan da 

yaylıyla seyahat etmekten memnundur (YK, s.131). Yağmur nedeniyle üç gün 

Çorum‟dan ayrılamazlar. Burada yerli şivesi ile taassubu yadırgar. Dahası halk da 

yabancıyı yadırgamakta, “yabani” deyip geçivermektedir. Burada İstanbul-Anadolu 

ikiliği su yüzüne çıkar. Bir başka deyişle; aydın demek biraz da İstanbul demek 

olduğu için aydın ile Anadolu arasındaki kopukluk; biz-onlar, İstanbul-Anadolu 

çatışmalarını da içerir.  

Feride‟nin her gittiği yerde rahatsız edilmesinin, kendisine kuşkulu gözlerle 

bakılmasının altında da bu İstanbul-Anadolu çatışması yatar. Keza Vicdan da 

Anadolu coğrafyasına adım attığı andan itibaren bu çatışmayla karşılaşır. Bu 

noktada, Vicdan‟ın Feride‟den ayrıldığı nokta, meseleye daha gerçekçi açıdan 

yaklaşıp sorunun kaynağına gitmesidir: 

“(…) bu yabanilik, yadırgayış galiba hep İstanbullulara karşı…Hakları da 

varya..Yüzlerce senedir, İstanbul bu viran köylerden yalnız asker ve para çekmekten 

başka ne yapmış?” (YK, s133) 

Burada aydının, Anadolu‟yu ihmal eden zihniyete, yönetim anlayışına eleştiri 

getiren sesi kendini duyurur. Anadolu; ihmal edilmiş, geri bırakılmış, dolayısıyla 

İstanbul‟la arasına nifak sokulmuştur. Bu gerçeğin ayırdında olan Vicdan, tarafını ve 

amacını çok çabuk belirler: 

“(…) 

Fakat, bunlar kendi hayatî menfaatlerinin aleyhine bina edilen 

„Derseadet‟lilerden nekadar taşkın bir içlilikle aykırı kalsalar bile ben kendi 

hesabıma bu yabancılığı ortadan kaldıracağım. Ben de onların hamurundanım. Ben 

de onlarla birim.” (YK, s.133) 
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Geçtiği yerlerde gördüklerini zihninde eleştirel bir süzgeçten geçiren 

Vicdan‟ın olumlu hisleri, İskilip‟e bir saat kala değişmeye başlar. Kızılırmak‟ı 

geçtikten sonra Karaburun adlı bir köyde biraz dinlenirler. Gördükleri Vicdan‟ı 

düşündürür:  

“ (…) Eğer, şehir de köyünden biraz farksızsa arabacının ballandıra 

ballandıra anlattığı „İskilib‟ pek de hoşuma gitmiyecek. Köydeki evler hep birer kat. 

Topraktan. İnsana ilk devirlerin yaşayışını hatırlatıyor.” (YK, s.132) 

Yalnızca evler değil kadınların giyimi de Vicdan‟a garip gelir: 

“ (…) Kadınlarda bol paçalı, bir çok yamalı, kirli paslı bir şalvarla dallı 

basmadan bir içlikten başka giyim namına bir şey yok! En çok tuhafıma giden 

başlarındaki fesler oldu. Fessiz kadın yok. Kısa, yayvan, vişne çürüğü bir fes. Fesin 

üzerine, cepheye irili ufaklı sıra sıra altın dizmişler. Boyunları da beşibirlik dolu.” 

(YK, s.132-133) 

Nihayet İskilip‟e ulaşan Vicdan, ilk anda olumlu intibalar edinir: 

“ (…) Dört tarafı dağlarla çepçevre, engin bir şehir. Epice büyük. Yeşilliği 

bol. şehre girinceye kadar sade bir saat bağlardan geçtik. Suları da çok. İçinden 

kasabayı ikiye bölen büyük bir çay geçiyor.” (YK, s.134) 

Bundan sonraki gözlemlerini de İstanbul-Anadolu karşılaştırması (ev kirası, 

yiyecek-içecek fiyatları, iklim şartları) üzerinden yürüten Vicdan; şive farkı, elle 

yemek yemek, dedikodu, okunacak gazete, kitap, mecmua bulamamak gibi 

hususlarda titizlenir. Bir köy düğününde herkesin aynı kaptan elle yemek yemesi, 

Vicdan‟ı iğrendirir: 

“(…) Yemek yemek hayli müşkül. Bir kaba dalıp çıkmak lâzım. Bütün 

parmaklar oraya giriyor! İnsan iğreniyor değil mi? Hem, yemeği almak da bir 

hüner; saç ekmeği ince, bez gibi bir şey. Ekmek parçasını baş, işaret, orta parmaklar 

arasına yerleştirmek ve lokmayı maharetle buraya kıstırıp almak lâzım! Nasıl? Bari 

sofraya, birer çatal, tabak filân koymıya alışsalar…” (YK, s.148) 

Taassup da Vicdan‟ın rahatsız olduğu bir diğer konudur. Demircilerin Zeynep 

ile İbrahim Hoca, halkı etkisine almış iki manevi önderdir. Halk, onlara ermiş 

gözüyle bakmaktadır.  

“-Demircilerin Zeyneb… 
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Denildi mi, her kadın ağzı kapanıyor…İbrahim Hoca bir, Zeynep karı iki. Biri 

erkekleri, öteki kadınları avucunun içine almış. Genc kadın ve erkekler ikisine de 

aldırış etmiyorlar. Orta yaşlılar, hele ihtiyarlar bunlardan tirtir titriyorlar. Bir 

işaretle dünyayı allakbullak ederlermiş! Ermişler!.. (…) 

Ortada saç bir mangal. Etrafta tiftik pöstekiler, kirli paslı minderler. Ocağın 

yanlarından sarkan boy boy, dizi dizi tesbihler. Işık yok. Gündüzleri de gece gibi bir 

oda. Havasız. Kendi oturduğu köşede eski püskü bir post var. Bu, silsileden kalmış 

şeyhliğin kerameti bunda imiş!..Hem, demir baba, Osmancıktaki koyun baba ile 

beraber binlerce sene evvel Kızıl Irmağı: 

-Ya, Settar… 

Deyip bu postun üstünde geçmişler. Ne kuyruklu yalan!...” (YK, s.165) 

Demircilerin Zeynep, evinin alt katındaki toprak, izbe bir odada sabahtan 

akşama kadar tütsü verip muska yazmakta, bel ağrısı ve baş ağrısını iyi etmektedir. 

Halk, doktora gitmek yerine hastalıklarının şifasını da onda aramaktadır. Bu, 

Vicdan‟ı çok kızdırır: 

“Avuç avuç bu fettan kadına para dökerler de doktora on kuruş vermeyi çok 

görürler. Eğer, birkaç adliye işi olmasa zavallı doktorlar sinek avlamaktan başka bir 

işe yaramıyacaklar. Halbuki, Zeyneb karı milyoner olmuş. Kızları, damadları altın 

içinde yüzüyorlar. Hiç, nefesle, tesbihle hasta iyi olur mu?..” (YK, s.165-166) 

Vicdan, bu görüşlerini bir iki yerde dillendirdiği için Demircilerin Zeynep 

tarafından “sürtük” damgası yer.  

Fazla olarak kasabada eşraf, idarî mekanizmaya el koymuştur. İstedikleri gibi 

hareket etmediği için kaymakamı bir başka yere gönderip yeni bir kaymakam talep 

edebilmektedirler. 

“(…) 

İskilib‟de işler iyi gitmiyormuş. Ahali memnun değilmiş. Eşraf 

hoşlanmıyormuş. Kaymakamı değiştirmek için iyi ki, kaşına gözüne de kusur 

bulmamışlar. Zavallı adama acıdım. Buradan kalkıp tâ Bağdad‟a gidecek. Bu, 

memuriyet değil… sürgün. Eşraf hoşlanmıyormuş… diye de kaymakam değişir mi?” 

(YK, s.179)  
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Vicdan‟ın, “zeki, münevver, kibar, açık fikirli, çalışkan, yeni kafalı” (YK, 

s.179) olarak tavsif ettiği kaymakam, eşrafı pohpohlamadığı, onların dümen suyunda 

gitmediği için Bağdat‟a gönderilir. 

Bu güçlüklere mukabil Vicdan da Feride gibi okulla, öğrencileriyle teselli 

bulmaktadır. İkisi arasındaki benzer bir nokta, Vicdan‟ın da ardında genç bir 

delikanlı bırakmış olmasıdır. O da Feride gibi hem kalbî alakasıyla dertlenir hem de 

bu derdi unutmak için kendini çalışmaya verir. 

“(…) 

Yalnız bir şeyden hoşnudum: Hocalığımdan. Mektep, insan için öyle sonsuz 

ve sevimli bir çalışma konusu ki.. 

Dert unutuluyor, keder avutuluyor: Zihin, otomatik bir motör gibi, durmadan, 

dinlenmeden hep çocukların terbiye ve tahsiline çalışıyor.” (YK, s.179) 

Nitekim kendisini tetkike gelen bir müfettiş, çabalarından ve başarısından çok 

memnun kalır. 

Tıpkı Feride gibi hayatı görevli gittiği Anadolu coğrafyasında tanımaya 

başlayan Vicdan, zaman zaman insanların yaşam tarzını yadırgasa da onlara 

yukarıdan bakmaz. Daha İskilip‟e varmadan asırların yarattığı İstanbul-Anadolu ya 

da aydın-halk ikiliğini kaldırmayı kendisine amaç edinen genç öğretmen, hem gittiği 

memleketi hem de ahalisini sevmeye çalışır, onlarla iyi ilişkiler kurar. Kimi 

durumlarda İstanbul‟u arasa da Anadolu‟nun ihmal edilmiş, geri bırakılmış 

olduğunun farkındadır. Bunda aydınların da payı olduğunun, dahası aydınlara da çok 

iş düştüğünün de ayırdındadır: 

“İstanbulun aranacak pek çok şeyleri var amma…Anadolu da hiç fena 

değil…Anadoluya her gelen İstanbulu arayacağına, buraları da birer İstanbul 

yapmıya çalışsa daha mı az iyi olur? Bütün mesele, medenilik levzımını buralara da 

sokmak, buralar için de biraz çalışmak…Eskiler: „Bakılırsa bağ, bakılmazsa dağ 

olur…‟ demişler. Anadolunun da bütün noksanı bakımsızlık, ihmal…” (YK, s.265-

266) 

Özellikle doğal güzellikler söz konusu olduğunda İstanbullu aydının aklına 

hemen Avrupa gelişini, bu anlamda Anadolu‟nun yok sayılışını da eleştirir Vicdan: 
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“(…) 

Dün kaymakam bey, telgraf müdürü Hüsnü bey, muhasebeci Lütfullah bey, 

bütün aileler hep beraber „Çağıl‟ tepesine gittik te avallahi İstanbulda bir çok 

züppelerin: 

-İsviçre, İsviçre… 

Deyip durduğuna şaşıp kaldım. Buraların ibtidaîlikten, bakımsızlıktan, 

medenî gerilikten başka İsviçreden ne noksanı var? Yoksa aldıran, soran, bakan yok. 

Gözlerimizi Avrupaya çevirdiğimiz kadar biraz İstanbulun gerisine, Anadoluya da 

çevirip baksak: 

-Türkiye yaşanacak yer değil. Canım Avrupa!  

Demekten çekinir, Türkiyenin her köşesini de bir Avrupa şehri 

yapamadığımız için kendi kendimizden utanırız. Burada noksan olan ne? Su mu, 

tabiat güzelliğini mi, hava mı, insan mı, hangisi? Tabiî hepimiz tıklım tıklım olup 

İstanbulda kapanıp kalırsak hiç bir şey de yapamayız. Hiç bir şey de olmaz!” (YK, 

s.266) 

Feride‟ye nazaran Vicdan‟ın eylemlerinden çok düşünceleri ön plandadır. O, 

daha çok, İstanbullu aydının habersiz yaşadığı Anadolu gerçekliğiyle alâkadardır. Bu 

yüzden Feride gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinde üst üste atılımlar gerçekleştirmez. 

Feride‟nin taassuptan çekinmesine, kendince önlemler almasına karşılık Vicdan, ona 

isyan eder. Kazada halka manevî önderlik eden Demircilerin Zeynep ile İbrahim 

Hoca‟yı tasvip etmediği gibi halkın batıl inançlarını da alayla karşılar. Bu açıdan 

Feride‟nin Zeyni Baba‟nın türbesi başında gösterdiği alçakgönüllülükten Koyun 

Baba tekkesine giden Vicdan‟da eser yoktur. O, masal olarak gördüğü bu inançları, 

saygıya değer görmez. 

“(…) Bir taraftan sapılınca kırk, öbür taraftan sayılınca otuz dokuz gözü 

varmış. Bu eksiklik ve fazlalıktaki keramet babanın imiş!..Köprünün gözlerini 

saymadım amma, epeyce gülünecek şey!... 

Tekkede diyorlar ki: 

-Babanın baş ucundan bir avuç toprak alıp suda ezdin mi, kırk türlü derde 

ilâç olur… 

Ne mükemmel fikir, ne enfes ilâç!..Acaba, dokuz karılı şeyh efendi, bunu 

söylerken beni kandırdığına kendisi de inandı mı?...” (YK, s.328) 



 263 

Tüm bunlar, Vicdan‟ın halka yaklaşmada, halkla aydın arasındaki 

yabancılaşmayı ortadan kaldırmada Feride kadar başarılı olamadığını göstermektedir. 

Vicdan, ne kadar çabalarsa çabalasın “biz-onlar” ayrımından kurtulamaz.  

Feride‟nin öyküsünden daha melodramik unsurlar taşıyan Vicdan‟ın öyküsü, 

belirli bir hedef ya da idealden yoksundur. Okulunu birincilikle bitirip İskilip‟e giden 

Vicdan, Feride gibi tesadüfen öğretmen olmamıştır; ama onun Anadolu‟ya geçişi 

tesadüfîdir. Nitekim kendisi dururken arkadaşlarının İstanbul‟da kalmasını hiç hoş 

karşılamaz. Dolayısıyla öğretmen okulunda okumasına karşılık onda Anadolu‟ya 

gidip halka faydalı olma ideali yoktur. Eş bir söyleyişle, Vicdan‟ın “halka doğru” 

gitmek kaygısı yoktur.  

Ancak o, kendi memleketini tanımadığını fark ettikten sonradır ki başka türlü 

düşünmeye başlar. İskilip‟ten önce Çorum‟da halkla aydın -daha genel olarak da 

İstanbul‟la Anadolu- arasındaki ayrımı, halkın İstanbullu aydına “yabani” deyip 

geçiverişini görünce kendisine bu yabancılaşmayı gidereceğine dair amaç belirler. 

Ne ki bunu tam manasıyla gerçekleştirdiği söylenemez. Vicdan, baktığı her şeyde, 

gördüğü her yerde İstanbul-Anadolu karşılaştırması yapar. O da Feride gibi kendini 

öğrencilerine vakfeder; ancak bunu hem şahsî dertlerinden uzaklaşmak hem de 

vazife duygusuyla yapar. Eğitim-öğretime dair aksaklıklardan ziyade taassuptur onun 

dikkatini çeken. Bu yüzden gizliden gizliye taassupla çatışır.  

Vicdan da Feride gibi öğrencileriyle, kaza ahalisiyle, öğretmen arkadaşlarıyla 

iyi geçinmeye çalışır; elinden geldiğince onlara eşit mesafede durur. Ne var ki 

eylemleri, fikirleri idealizmle beslenemediği için örnek bir aydın tipine dönüşemez. 

Anadolu‟nun ihmal edilmişliği ve bunda aydının payı konusunda yer yer 

sorgulamalarda bulunur; bu noktada Feride‟den daha bilinçlidir.  

İstanbullu aydının, Anadolu‟yla ve Anadolu insanıyla ilgilenmesi gerektiğinin 

farkındadır. Ancak o, düşüncelerini Feride gibi aksiyona dönüştüremez. Roman 

boyunca Vicdan‟ın, şahit olduğu aksaklıkları düzeltmek konusunda bir çabasına 

rastlanmaz. Son tahlilde denilebilir ki Vicdan da Feride gibi Anadolu içlerinde 

olgunlaşmış, bilinçlenmiş bir genç kızdır. İskilip‟te görev yapan Vicdan‟la, 

İstanbul‟daki Vicdan aynı kişi değildir artık. Anadolu‟ya dair düşüncelerini 

idealizmle besleyemeyip kendi dar çemberinden çıkamayan Vicdan‟ın en büyük 

eksiği, halka bakışını değiştirememesi, halkla aydını yeterince kaynaştıramamasıdır. 
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Feride‟nin öğretmen oluşundaki, Vicdan‟ınsa Anadolu‟ya gidişindeki 

tesadüfîliğe karşılık Yeşil Gece‟nin Ali Şahin‟i, bilinçli bir tercih yapar. O, belirli bir 

ideal doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirmek üzere Anadolu‟ya gider. Altuğ 

(2005: 47-48)‟un deyişiyle; gönül kırgını Feride‟nin duygularıyla yürüdüğü yolda, 

Şahin Hoca, akılcı bir inançla yürümektedir. Onun bir inanç haline getirdiği hedef, 

memlekette laik bir eğitimi yerleştirmek üzere “yeşil gecenin karanlığına son 

vermek”tir. 

Esasen mektep-medrese çatışması üzerine kurulu romanda, başlarda medrese 

eğitimi alan; ancak sorularına cevap bulamayınca Darülmuallimin‟e geçen, 

mezuniyetinin ardından da gönüllü olarak Anadolu‟ya giden öğretmen Ali Şahin‟in 

Sarıova‟da başından geçenler konu edilir. 

Gerek kurgusu gerek karakterlerin işlenişi gerekse içerdiği tez açısından 

Reşat Nuri‟nin tek tezli romanı olarak nitelendirilebilecek Yeşil Gece, Tevhid-i 

Tedrisat Kanunu‟nun kabulünün hemen ardından yayımlanmış bir romandır. Bütün 

eğitim kurumlarını Milli Eğitim‟e bağlayan bu kanunla medreselerin tasfiyesi 

amaçlanıyordu. Nitekim yazar romanda medreselerdeki eğitimin yanlışlığını ve 

sakıncalarını sayfalarca süren değerlendirmeler halinde sunar (Yalçın, 2002: 169). 

Cumhuriyet‟in peş peşe gerçekleştirmeyi amaçladığı değişimlerin arifesinde 

Atatürk‟ün direktifiyle yazıldığı söylenen
143

 Yeşil Gece, Reşat Nuri‟nin diğer 

romanlarından çok farklı bir yapı arz eder. 

Romanın başkişisi “memleketinde, açık güneş altında toprakla, çamurla 

oynıyarak büyümeğe başlamış bir köylü çocuğu” (YG, s.13) Ali Şahin Efendi, 

ilmiyeden olan babasının, onu “bir gün bütün dünyayı gölgesi altına alacak yeşil 

bayrağın bir gönüllüsü olarak yetiştirmek istemesi” (YG, s.14) sonucu medreseye 

gönderilir. Burada arkadaşlarından başlayarak hocalarına, nihayet kendisine uzanan 

bir dizi gözlem ve sorgulama neticesinde inancından şüpheye düşer ve icazetname 

alışına az bir zaman kala medreseden ayrılır. 

Yeşil sancağın gönüllüleri olarak gördüğü arkadaşları, gerçekten bu davaya 

inandıkları için değil sırf kendilerini yaşatacak bir zanaat elde etmek için medreseye 

girmiş köylü çocuklarıdır.  

                                                 
143

 Oktay Akbal, “Yeşil Geceden Kubilay‟a”, Cumhuriyet, 25 Ocak 1973. Aktaran: Birol Emil, Reşat 

Nuri Güntekin‟in Romanlarında Şahıslar Dünyası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 

İstanbul 1989, s.313. 
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“(…) 

Açlığın, sefaletin Anadolu köylerinden başlarında bir yırtık sarık, sırtlarında 

birer meşin heybe ile sürüp getirdiği alil, ebleh mütereddî, yarı meczup çocuklarla 

karlı havalarda yiyecek aramak için şehirlere inen aç kurtlara benziyen yalnız 

sıhhatten, iştihadan ve hayvanî sevki tabiilerinden ibaret bir çok iptidaî mahlûklar-

isimleri, çehreleri karışmış korkunç bir heyulâ sürüsü halinde-boş hücrelerde, 

rütubetten taşları yosun bağlamış avluda her günkü hayatlarını yaşıyorlardı.” (YG, 

s.22) 

Her günleri birbirini izleyen telaşlar içinde gezen, belli bir amaçtan yoksun 

arkadaşlarından sonra Şahin, ümidini müderrislere bağlar. Ancak onlar da başka türlü 

kaygılar içerisindedir. Kimi Abdülhamit‟e casusluk etmekte, kimi sesini çıkarmaya 

korkmakta, çoğu da zengin konaklara Kur‟an okumaya gitmek için kendi aralarında 

yarışmaktadır. Bu arada Abdülhamit‟e diş bileyen ama II.Meşrutiyet‟e de hiç 

heyecanlanmayan Şahin, nice çırpınışlardan, kendi içindeki hesaplaşmalardan sonra 

itikadını kaybeder. Memleketine dönüp toprak işleriyle ilgilenmeyi dener; ancak 

bunu da yapamaz. 

Kendini boşlukta hissettiği o günlerde mutlaka büyük bir emele gönül 

bağlamak, hayatını bir maksada vakfetmek ihtiyacı duyan Şahin, medreselerin tüm 

ülkeyi karanlığa boğdukları fikrinden hareketle ilk mektep hocası olarak Anadolu‟yu 

aydınlatmayı gaye edinir. 

“(…) 

-Medreselerin yeşil gecesi yalnız kendi içlerini karanlığa boğmakla 

kalmamış. Memleketin her yanına yayılmış, her köşesini kaplamış. Zaten bunun 

başka türlü olmasına da imkân yoktu. Akıllara, vicdanlara şimdiye kadar hep bu 

medreseden yetişenler rehberlik ediyorlardı. Bu adamlar memlekete karanlıktan 

gayri ne götürebilirlerdi ki?..” (YG, s.34) 

“Anadoluda fikirlerin geri, insanların sefil kalmasını, işlerin fena gitmesini” 

memleketin asırlardır yeşil bir gece içinde yaşayışına bağlayan Şahin, 

Darülmuallimin‟in sınavını kazanır ve orada okumaya başlar. Ne var ki oradaki 

arkadaşlarını da gözü tutmaz. Muallimliği, kaybettiği inancının yerine koyan genç 

adam, mezun olduktan sonra gönüllü olarak Anadolu yollarına çıkmak ister; ancak 

tayini İstanbul‟a çıkmıştır. Tayini Anadolu‟ya çıkan bir arkadaşıyla becayiş yapmak 
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istediğini belirtmek üzere gittiği Maarif‟te, bu isteği, Şube Müdürü Basri Bey‟i çok 

şaşırtır: 

“(…) 

-Bendeniz taşraya değil İstanbul mekteplerinden birine tayin edildim. 

Şikâyetimin sebebi bu… 

Basri bey hayretinden elindeki cetveli yere attı: 

-Fesuphanallah…Bir yaşıma daha girdim. İnsan kıtlığında bunca yıldır bu 

makamı işgal ediyorum.. „Beni İstanbula tayin ettiler‟ diye şikâyete geleni ilk kez 

görüyorum. Demek sen kendi arzunla taşrada memuriyet almak istiyordun da 

talihine İstanbul çıktı. İşte istihzayı şuun diye buna derler.” (YG, s.7) 

Bu diyalogla yazar, Çalıkuşu‟ndan sonra Anadolu‟ya gitmek istemeyen 

öğretmen sorununa bir kere daha temas eder. Dönem romanlarında sıklıkla değinilen 

bir sorun olarak öğretmen, doktor, devlet memuru gibi aydın kesimin Anadolu‟da 

görev almak istemeyişi, öncelikle, Anadolu‟nun her bakımdan geri kalmış bir 

coğrafya oluşuyla ilgilidir. Ancak bu aydınların gözden kaçırdıkları nokta, oralara 

gitmemekle sorunun çözülemeyeceğidir. Devletin ihmal ettiği Anadolu toprakları, 

aydınlar tarafından da yüz üstü bırakılınca oradaki sefalet, cehalet, gerilik azalmak 

bir yana gittikçe artmaktadır. Nitekim Ali Şahin, becayiş yoluyla atandığı Sarıova‟yı 

“nasıl tasavvur ediyorsa hemen hemen öyle” bulur (YG, s.42); çünkü o, bir Anadolu 

çocuğu olarak buraların hal-i pür-melâlini İstanbullu aydınlardan daha iyi 

bilmektedir. Bu açıdan, Feride‟nin Anadolu‟ya dışsallığına karşılık, Şahin Hoca 

Anadolu‟ya içsel olarak konumlanmıştır (Altuğ, 2005: 49).  

Yine Şahin bilmektedir ki bu kemikleşmiş duruma müdahale etmedikçe 

herhangi bir düzelme olmayacak; Anadolu‟nun geri bırakılmışlığı ile aydının oralara 

gitmek istemeyişindeki kısırdöngü sürüp gidecektir. 

Şahin‟in “muharebe meydanı” olarak tavsif ettiği Sarıova da bu anlamda tipik 

bir Anadolu kasabasıdır. 

“(…) 

Eski bir taş köprü ile dere geçildikten sonra fakir mahallelere giriliyor ve 

sefalet bütün dehşeti ve çirkinliğiyle başlıyordu. Ortalarında akan çirkef sularında 

yarı çıplak çocuklarla çamurlu köpekler oynıyan eğri büğrü sokaklar…Tezekle 

çamurdan yapılmış yarı yarıya toprağa gömülü penceresiz kulübeler…Bir çoğunun 
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aralık kapılarından pis kokulu dumanlar tütüyor. Başları yamalı peştemallarla sarılı, 

dizlerinden aşağısı çıplak kadınlar…Eski hasır parçaları üstünde güneşliyen iskelet 

gibi ihtiyarlar. Küçülmüş ihtiyarlara benziyen yüzlerindeki yaralara sinekler 

üşüşmüş, şiş karınlı, çarpık, sıska vücutlu çocuklar…” (YG, s.42) 

Şahin, bu manzara karşısında Feride ya da Vicdan gibi şaşırmaz; çünkü cer 

hocalığıyla Anadolu‟da gezerken buna benzer manzaralar görmüştür. Üstelik o, 

hastalığın teşhisini de koymuştur: müspet bilgi eksikliği.  

Bir başka deyişle; Şahin, yüzyıllara yayılan medrese eğitiminin memleketi 

geri bıraktığını, bunun da müspet bilgiyle aşılacağını düşünmektedir. Anadolu‟ya 

gönüllü gidiş amacı da bilimi kendisine biricik rehber edinmiş bir öğretmen olarak 

medresenin yerine mektebi ikame etmektir. 

“-Bunlar hep mektepsizliğin, hep memleketi asırlardan beri karanlığa ve 

kana boğan yeşil gecenin eserleri. Bu dertlere müsbet bilgiden gayri çare olamaz, 

diyordu.” (YG, s.43) 

İşte Şahin‟in Sarıova‟da savaş açacağı yegâne düşman budur: Memleketi 

asırlardan beri karanlığa ve kana boğan yeşil gece…Bu yeşil karanlığın, medreseyle 

temsil edildiği roman, daha önce de belirtildiği üzere, Tevhid-i Tedrisat Kanunu‟nun 

hemen ardından “medreselerin kaldırılmasını haklı kılacak bütün vasıtalara 

başvurarak medreseleri, ıslahı kabil olmayan müesseseler olarak takdim eder.” 

(Çelik, 2000: 30) 

Nitekim romanda Şahin, Sarıova gazetesinde medreselerin ıslahı üzerine bir 

yazı kaleme alan müderris Zühtü Efendi‟yi diğer softalardan daha tehlikeli bulur; 

çünkü bir şeyin ıslah edilmesi, onun yaşamaya devam etmesi demektir. 

“-Medreseleri kendi hallerine bırakırsak bu gidişle yakında çöküp giderler. 

Tamir edersek daha uzun zaman bu garip milletin başına dert olup kalırlar, dedi.” 

(YG, s.55) 

Medreselerin mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğini savunan Şahin, fikirce 

anlaştığı öğretmen arkadaşlarından Rasim‟e, medresenin yerine geçecek yeni 

mektepleri “ışık” metaforuyla anlatır: 

“-Bak şu yeşil türbe kandiline Rasim. Medresenin ilim ve nur dediği şey bu 

sisli ışığa benzer…Hep böyle mezarları, insana kasvet ve ümitsizlik veren şeyleri 

aydınlatır…Erişebildiği yerlerdeki eşyanın şeklini, rengini değiştirir, her şeyi 
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korkulu vehimler ve hayaller şekline sokar…Bir ışık ki sekiz on adımlık çevresi 

haricinde gene gece vardır. Asırlardan beri nur diye hep bu yeşil gecenin içinde 

yaşadık. Ben aydınlık diye ona derim ki, beş altı saat sonra doğacak gün gibi her 

yeri, her köşeyi berrak bir mücevher ışığına boğar…Bu yeşil geceye nihayet verecek 

gün bizden, yeni mektep dediğimiz bu kötü, karanlık viraneden doğacak.” (YG, s.58) 

Böylece romanda ele alacağı tezin çerçevesini çizen yazar, Şahin‟i, medreseyi 

temsil eden softalarla karşı karşıya getirir. Bu çatışmada Şahin‟in yanında öğretmen 

Rasim, mühendis Deli Necip ve komiser Kâzım Efendi vardır. 

Şahin‟in eğitimle ilgili olarak Sarıova‟da ilk uğraştığı mesele, okul binasıdır. 

Barınılmaz bir halde olan mektebin damları sürekli akmakta; duvarlar, merdivenler 

desteklerle durmaktadır. Tamir için harcanan para ile yeni bir bina yaptırılabileceğini 

düşünen Şahin, kolları sıvar. Hükûmete, fırkaya, Belediye reisine, yerli zenginlere 

başvurur; ancak onun bu fikri, pek mühimsenmez. Kasabaya geldiği ilk akşam 

tanıştığı Hafız Eyüp, yeni bina meselesini güleryüzle karşıladığı gibi yardım 

edeceğini vadeder.  

Esasen kasabadaki softaları temsil eden Hafız Eyüp‟ün gözü, Şahin Efendi‟yi 

pek tutmamıştır, yaptıklarını şüpheyle karşılamaktadır. Nitekim bina bahsinde de 

yardım edeceğine söz vermiş olmasına rağmen bina planlarının Türk-İslâm 

mimarisine uygun olmadığı gerekçesiyle işlerin gidişatını yavaşlatır. 

Bina meselesini mühendis Necip sayesinde halleden Şahin‟in karşısına bu kez 

arsanın bir köşesindeki medrese çıkar. Softalar, medresenin yıkılmaması için olay 

çıkarırlar. Hafız Eyüp‟ün tertiplediği oyunlar, yine mühendis Necip‟in bir planıyla 

son bulur. 

Okul binası meselesini hallettikten sonra Şahin, diğer planlarını uygulamaya 

koyar. Zira Şahin, kasabaya geldiği ilk akşam, İdadi Müdürü‟ne yapmak istediklerini 

açık açık söyler: 

“(…) 

-Merak buyurmayınız. Çocuklara yalnız müsbet ve faydalı şeyler 

öğreteceğim, dedi. Din ilimlerini mümkün olduğu kadar sathî ve zararsız bir şekilde 

geçeceğim. Hurafelerle, israiliyat ile mümkün mertebe mücadele edeceğim. 

Mesainizde size nâçiz bir muavin olacağım. Zatıâliniz şüphesiz zemin ve zamanı 

müsait bulmadığınız için şimdilik din ve devlete sadık meşrutiyetperver Osmanlılar 
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yetiştirmek gayesiyle iktifa buyuruyorsunuz. Bendeniz bir derece daha ileri gitmek, 

milletine sadık cümhuriyetperver Türkler yetiştirmek emelindeyim.” (YG, s.49) 

Şahin‟in bu doğrultudaki hedeflerinden biri de mektep çocuklarını sarıktan 

kurtarmaktır. Bunun için öncelikle müderris Zühtü Efendi‟yle işbirliği yapma yoluna 

gider. Zühtü Efendi‟nin Sarıova gazetesinde “Sarığa hürmet vecibesi” adlı baş 

makalesinden cesaret alan Şahin, işe onu ikna etmekle başlar: 

“-İptidaî talebesine sarık sardırmak doğru değildir. Bir kere çocuk deli gibi 

bir mahlûktur. Ne yaptığını bilmez. Başındaki sarığiyle yerlerde, çamurlarda 

yuvarlanır. Yahut arkadaşlariyle dövüşür, tokat yer. Böylece çocuklar nazarında 

sarığın kıymeti eksilir…Saniyen sarık bir imtiyazdır. İmtiyaz ise ancak muvaffakiyetli 

bir tahsilin neticesinde kazanılır. Henüz tahsile başlıyan çocuğa sarık sarmak ona 

mektebe kaydedildiği gün şahadetname vermek gibidir.” (YG, s.85) 

Bu yoldaki düşünceleriyle kasabanın ileri gelen softalarını meseleye karşı 

ısındıran Şahin, uygun bir süre bekledikten sonra uygulamaya başlar. Önce kirli 

sarıkla okula gelen çocukları uyarır, ardından kirli kıyafetle gelip temiz sarık 

saranları…Aileler önce onun dediğini yaparken bir süre sonra usanarak çocuklarının 

başındaki sarığı çıkarırlar. Bu tabloyu gören Şahin Efendi, emeline nail olmanın 

verdiği sevinçle çalışmaya devam eder. 

“(…) 

Şahin efendinin bu ve buna benzer kurnazlıkları sayesinde sarıklı çocukların 

sayısı yarıya indi. Talebeden birinin daha sarığı, cübbeyi attığını gördükçe derin bir 

sevinç duyar, bir gün evvelki müfsit ve gülünç ihtiyar karikatürünün bir gün sonra, 

sarığı atar atmaz, kozasından çıkmış kelebek gibi birden bire hafifleşmesine zeki ve 

sevimli bir çocuk haline gelmesine gizli gizli bayram ederdi.” (YG, s.87) 

Doğru bildiği yolda yavaş ama emin adımlarla ilerleyen Şahin Efendi‟nin bir 

sonraki amacı, hıfza çalıştırılan bir çocuğu hocanın elinden kurtarmak olur. Şahin, 

öğrencilerinden Remzi adlı bir çocuğun, kendisini hıfza çalıştıran hocası Hafız 

Rahim Efendi‟nin sıkı disiplini altında dayanamayarak ölmesine çok üzülür. Ancak 

aile, Remzi‟nin kardeşi Bedri‟yi de aynı hocaya vermeyi düşünmektedir. Çocuğun 

babasını ikna edemeyen Şahin, yanına Deli Necip‟i de alarak doktor aramaya başlar. 

Niyeti, çocuğun hıfza çalıştırılamayacağını doktor raporuyla belgelendirmektir.  
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Ne var ki kasabadaki hiçbir doktor böyle bir rapor vermeyi göze alamaz. 

“Fenne, müsbet bilgiye karşı saf bir itimat”ı olan, onları “tabii birer müttefik olarak 

kabul eden” (YG, s.116) Şahin, böyle önemli bir meseledeki çekincelerine anlam 

veremez. Onların bu hareketi Şahin Efendi‟yi “en nazik bir yerinden yaralar; fakat 

cesaretini, azmini kıramaz.” (YG, s.120) Oysaki doktorlar, eşraf baskısından 

çekindikleri için böyle bir raporun altına imza atmamaktadırlar. Neticede genç bir 

yüzbaşı doktor, çocuğun müfrit beden ve zihin yorgunluklarına tahammülü 

olmadığını tasdikler. 

Şahin‟in bir sonraki mücadelesi, mektep hocalarından Mehmet Nihat 

Efendi‟yi işlemediği bir suçtan aklamaya çalışmaktır. Bir gün Kelâmi Baba 

Türbesi‟nde yangın çıkar. Softalar, bunu mekteplileri karalamak için bir fırsat sayar 

ve o saatlerde türbe yakınlarında görüldüğü rivayet edilen Sarıova İdadisi Fransızca 

ve hesap muallimi Mehmet Nihat Efendi‟yi suçlu ilan ederler. Olay, git gide büyür. 

Medreselilerle mektepliler iki karşıt cepheye bölünürler. Bedri olayındaki gibi bu kez 

hiçbir avukat, böyle bir davayı üstlenmeye yanaşmaz. Yalnız Sarıova‟ya yeni gelmiş 

İhsan ismindeki genç bir avukat gönüllü olur. Yangını, türbedarın büyük oğlunun 

çıkardığı anlaşılınca mesele kapanır, muallim Mehmet Nihat Efendi beraat eder, 

başka bir memlekette muallimlik alarak Sarıova‟dan ayrılır (YG, s.175-176). 

Bundan sonra Şahin‟in son sınavı, Yunan askerleri karşısında olur. Yunan, 

kasabaya girer. Herkes Sarıova‟dan ayrılırken o, bir avuç insanla birlikte kalır. 

Yunan kumandanı, eski bir softa olması vesilesiyle ondan yardım ister. Şahin, bir 

süre kasabada sükûneti sağlamayı başarırsa da zaferin ardından Yunanistan‟a sürülür. 

Kendisine verilen yetkiyi, Türk ordusu lehine gizli işlerde de kullanmıştır. 

Döndüğünde hayalini kurduğu bir Sarıova‟ya gelir: “hilâfet kaldırılmış, 

medreseler, tekkeler kapanmış, Sarıovadaki türbe kandilleriyle beraber Yeşil Gece 

de müebbeden sönmüştü.” (YG, s.210) Beklediği büyük inkılâbı görmenin 

mutluluğuyla Maarif‟e giden Şahin‟i orada büyük bir sürpriz beklemektedir. 

Müdürün odasına “melon şapkalı, jaket etaylı mini mini bir adam” (YG, s.212) girer. 

Bu, kılık değiştirmiş Hafız Eyüp‟tür. O, vatan hainliği suçlamasıyla son oyununu da 

oynayarak Şahin‟i müdürün makamından kovdurmayı başarır.  
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Çaresiz Sarıova‟yı terk etmek durumunda kalan Şahin, bir dört yol ağzında 

arkasına dönüp Sarıova‟ya son bir defa bakarken “Çok doğru söylemişler…İnkılâp 

denilen şey bir günde olmuyor.” (YG, s.214) der. 

Bu, bir anlamda, Şahin öğretmenin ya da genel anlamda aydının 

Anadolu‟daki yenilgisidir. O, yüksek ideallerle gittiği Sarıova‟da hezimete 

uğramıştır. Ne ki bu sonuçta kendisinin de payı vardır. 

Anadolu‟yu, Anadolu insanını bilen bir aydın olarak Şahin, Sarıova ahalisiyle 

iyi ilişkiler kuramamıştır. Eş bir söyleyişle; o, Anadolu‟yu hiç tanımadığı halde ilk 

şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra halkla yakınlaşan, aydının halkla arasındaki 

uçurumu kapatan Feride kadar başarılı olamamıştır. Tüm idealistliğine karşın Şahin 

de yer yer “biz-onlar” ayrımına düşmekten kurtulamaz. Muharebe meydanı olarak 

addettiği Sarıova‟da medreseliler ile halk bir yanda; Şahin, öğretmen Rasim, 

mühendis Deli Necip ve komiser Kâzım Efendi diğer yandadır. Şahin, medrese 

zihniyetine açtığı savaşta çoğu zaman ahaliyi de karşısına alır. Onların inançlarına, 

değer yargılarına saygı duymaz. Dolayısıyla bir çatışma haline dönüşen mektep-

medrese ikiliği, Şahin‟i halkla bütünleşmekten alıkoyar. 

Bu bağlamda; romanda halkla aydın arasındaki ayrılık, ilerici-gerici tezadına 

dayanmaktadır. Şahin‟in öncülük ettiği grup, ilericiler; Hafız Eyüp‟ün başı çektiği 

grup ise gericilerdir. Aynı zamanda, bir taraf mektebi, diğer taraf medreseyi temsil 

etmektedir. Kendilerini aydın olarak tanımlayan ilericilerin (mektepliler) nazarında 

halk, ya “koyun gibi ahali”dir (YG, s.74) ya da medenî cesaretten yoksundur (YG, 

s.149). Ali Şahin‟in halka bakışı, mektepteki çocuklara bakışından farklı değildir. 

Ona göre, halk da eğitilecek, “iyi bir rehber basit, fakat müsbet bir iptidaî tahsiliyle 

de hak ve hakikati görecek hale” (YG, s.79) getirilebilecek bir yığındır
144

. 

“(…) Onları yataklarında sayıklayıp terleten kâbuslarından uyandırmak için 

müşfik bir elle hafifçe silkeleyip sarsmak kâfidir.” (YG, s.79) 
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 Gerçekte dönemin birçok romanında yer alan, Anadolu halkını şekillendirme düşüncesi, 

dayanağını Cumhuriyet‟in halkçılık prensibinden alır. Osmanlı‟nın hor gördüğü Anadolu halkını 

Cumhuriyet‟e layık millete dönüştürme sürecinde bir seferberlik hali olarak yorumlanabilecek 

halkçılık faaliyetleri, yetişkinlerin eğitimini de içine alır. Nitekim Halkevleri ve Halkodaları‟nın çoğu 

etkinliği, yetişkinlerin eğitilmesine yöneliktir. Bizzat Mustafa Kemal, 1932‟de Halkevleri‟nin açılış 

konuşmasında yetişkinlerin eğitiminin maarif sistemi içinde önemli bir yer tutması gerektiğini 

söylemiştir. Bkz. G. Gürkan Öztan, “Türk Milliyetçiliğinde Taşra Fetişizmi ve Toplumsal Cinsiyet”, 

Doğu Batı, S.38, s.82; Cavit Orhan Tütengil, 100 Soruda Kırsal Türkiye‟nin Yapısı ve Sorunları, 

Gerçek Yayınevi, İstanbul 1983, s.87. 
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Ancak romanın geneline bakıldığında Şahin‟in eğitim-öğretim meselelerinden 

ziyade softalarla ilgilendiği, softalığı yenmekle mücadele ettiği görülür. Halkla 

yakınlaşmaya yönelik bir tutum içerisinde de değildir. Hadd-i zâtında o, halka giden 

bir aydın değildir. Çelik (2000: 174)‟in de belirttiği üzere; bu noktada Çalıkuşu 

Feride, cahil halkı eğitme, onları bazı alışkanlıklarının dışına çıkarma konusunda Ali 

Şahin ve arkadaşlarından çok daha akılcı ve insanî bir yaklaşım içindedir. Şahin‟de 

Feride‟nin sevecenliğine, hoşgörüsüne rastlanmaz.  

Şüphesiz, bunda, Yeşil Gece‟nin ideolojik karakterde bir roman oluşunun da 

payı vardır. Döneminin konjonktürüne uygun tarzda planlanmış kurgusu, yalınkat 

kahramanları ile roman, Reşat Nuri‟nin diğer romanlarından ayrı bir yapı arz eder. 

Eserin, Atatürk‟ün direktifiyle yazıldığı tezine dayanak olarak Emil (1989: 314), söz 

konusu farklı yapıyı gösterir: 

“(…) Bu eser, Reşat Nuri‟nin diğer romanları arasında tek ideolojik 

romandır. Ondan önce veya sonraki romanlarının hiç birinde, bu genişlikte ve 

katılıkta bir ideolojik fikir, tem veya şahıs görülmez. Romancı bu eserinde, bütün 

öteki romanlarının temlerini vücuda getiren sevgi, şefkat, merhamet, müsamaha gibi 

beşeri duyguları bir yana bırakarak aslî şahsı, ideolojik bir sabit fikirle eski 

zihniyetin temsilci ve müesseselerine amansızca saldırtmıştır. Reşat Nuri‟nin başka 

hiç bir romanında din ve din adamına Ali Şahin gibi yalın kılıç hücum eden bir 

kahraman yoktur. Bu davranışının romancının asli temayüllerinden biri olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Bu uğurda Reşat Nuri‟nin halis romancı mesleğini ne 

kadar zorladığı ve neler pahasına ideolojik bir bütünlük kurmaya çalıştığı şahısların 

tahlilinde daha iyi görülecektir.” 

Yalçın (2002: 177) ise karşıt kutupları temsil eden Ali Şahin ile Hafız 

Eyüp‟ün “makyavelist”
145

 bir mantıkla hareket ettiklerini belirtir. Nitekim ilerici-

gerici ekseninde gelişen mektep-medrese çatışması, giderek Ali Şahin‟le Hafız Eyüp 

arasındaki güç çatışmasına dönüşür. Bu çatışmada her ikisi de amaçları uğruna her 

                                                 
145

 Makyavelizm (Machiavelizm): Devlet uğruna her şeyin yapılabileceği ilkesini benimseyen, 

Machiavelli‟nin “Il Principe” (Hükümdar) adlı yapıtına dayanarak ortaya konmuş siyasa öğretisi. Bu 

öğreti hiçbir şeyden çekinmeyen güç ve güçlülük siyasasını dile getirir; devletin yönetimi ve 

güçlendirilmesi için her yola baş vurulabilir; ahlak, töre ve din devlete bağlıdır, devletse bunlara bağlı 

değildir. Bkz. Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1998 (11.bsk.), 

s.125. 
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vasıtayı kullanmaktan çekinmezler. Vakıa, Şahin, Hafız Eyüp‟ün şahsında tüm eşrafı 

da karşısına almıştır. 

Tüm bunlar göstermektedir ki Şahin‟in büyük ideallerle çıktığı Anadolu‟da 

doğrudan dinî birer eğitim kurumu olan medreseler üzerinde odaklanması, kendisine 

bu yolda yandaşlar araması, büyük oranda yazıldığı dönemin resmî görüşünden 

kaynaklanmaktadır. O, Anadolu‟daki geri kalmışlığın sebebini İslâm dini olarak 

görür ve onun temsilcisi saydığı medreselere savaş açar. Hedefine o kadar 

kilitlenmiştir ki bir aydın olarak halkın duygu ve düşüncelerine başvurmayı hesaba 

katmaz. Radikal uygulamaları nedeniyle halkla aydının arasındaki uçurumu 

derinleştirir. Bu noktada, taşıdığı misyon itibariyle Şahin‟in başarılı olduğu 

söylenemez. 

Sonucu itibariyle bir özeleştiriyi de içinde barındıran roman, Şahin‟in 

şahsında, bireysel planda, “gerçekten kopuk idealizmin trajik sonucunu” 

(Kantarcıoğlu, 2008: 287) gösterirken toplumsal planda inkılâbın zayıf yönlerini 

işaret eder. 

Reşat Nuri‟nin Anadolu‟ya gönüllü giden öğretmen temasına yer verdiği bir 

diğer romanı, Acımak‟tır.  

İç içe iki hikâyeden oluşan Acımak‟ta, öğretmen Zehra ile babası Mürşit 

Efendi‟nin birbirini tamamlar mahiyetteki yaşam öyküleri, didaktik bir bakış açısıyla 

sunulur. Bu bağlamda, Acımak da Yeşil Gece gibi tezli bir romandır; ancak onda 

Yeşil Gece‟deki şematik yapı ve zorlama tipler yoktur. 

Darülmuallimat‟ı bitiren Zehra, kendisine İstanbul‟da yer vermek 

istemelerine karşın kabul etmeyerek “Anadolu‟da sönük bir vilâyete gönderilen bir 

arkadaşıyle beraber” gider (Acımak, s.36-37). Gönüllü çıktığı bu Anadolu yolunda, 

hayatında değişen hiçbir şeyi yadırgamaz. Zehra da Feride, Vicdan, Ali Şahin gibi 

hemen hemen kimsesiz bir kızdır.  

Zehra‟yı Anadolu‟ya götüren etmen, bir gönül ilişkisi ya da yüksek 

ideallerden ziyade ailevî sorunlardır. Bu açıdan o, Anadolu‟ya giderek gönül 

meselelerini ardında bırakacağını uman Feride ile Vicdan‟dan ayrılır. Aynı şekilde, 

kendisine yüksek ülküler edinerek Anadolu yollarına çıkan Ali Şahin‟den de 

farklıdır. Zehra, bir aile faciasının travmatik etkilerini hâlâ yüreğinde ve zihninde 

taşıyan, parçalanmış bir bireydir. Ona göre ailesini dağıtan ahlâksız bir baba 
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tarafından annesinden koparılmış, yatılı bir okula verilmiş, kimsesiz bir insandır. 

Dolayısıyla Anadolu‟da yaşamak, kendisine çok da yadırgatıcı gelmeyecektir. 

Zehra, mezuniyetinin hemen ardından atandığı (…)‟da kendini tamamiyle 

çalışmaya verir. Bu sayede geride bıraktığı trajik hikâyeyi ve bu hikâyenin 

benliğinde açtığı yaraları unutur; “başkalarının hayrı için işleyen bir makine” 

(Acımak, s.37) halini alır. Çok geçmeden herkesin sevip saydığı, şehrin belli başlı 

şahsiyetleri arasına girer.  

Çalışkanlığı, dürüstlüğü ve adanmış kimliğiyle kısa sürede başmuallimliğe 

yükselen Zehra, ilk zamanlar çok sıkıntı çekmiş olsa da Feride gibi mücadele etmeye 

devam eder. “Şehri kendine vatan, mektebi bir aile ocağı” (Acımak, s.6) yapar. 

Zehra da aynı Feride gibi acılarını kolektif kimliğinin ardına gizleyerek kendini 

okuluna ve öğrencilerine vakfeder. O, âdeta toplumsal idealin bireyde kristalize 

olmuş halidir (Altuğ, 2005: 164). O kadar ki Maarif Müdürü, Zehra‟nın okulunu “bu 

külüstür şehirde umulmayacak kadar güzel bir şey” (Acımak, s.7) diye tarif eder. 

Zehra da diğerleri gibi işe okul binasını bir düzene koymakla başlar. Badana, 

dam, cam tamiri gibi işleri gördükten sonra artırdığı para ile yemekhaneler için sofra 

takımı, sınıflar için ders aletleri tedarik eder. Yerli zenginlerden yardım talep ederek 

okul binasını büyütür, tamir ettirip bahçesini genişletir.   

Bir öğretmen olarak da müspet kafalı bir aydındır; hurafe ve hayal ile daima 

mücadele eder, talebesine ilmin en müspet hakikatlerini öğretir. Keza özel hayatında 

en küçük bir leke, ahlâkında en ehemmiyetsiz bir zaaf görülmez. 

Maarif Müdürü‟nün mükemmel bir insan olarak betimlediği Zehra‟nın en 

büyük eksiği ise “acımak” hissinden yoksun oluşudur. 

“(…) Şimdi de size bu güzel madalyonun ters tarafını, kendi görüş ve 

düşünüşüme göre tasvir edeyim. Doğruluk, temizlik, fedakârlık hastalığı onda 

insanlığın en kıymetli bir kabiliyetini öldürmüştü: Acımak kabiliyeti…Zehra‟ya hissiz 

bir kadın denemez…Bilâkis geniş bir ruhu var. Güzel, doğru temiz şeyleri çılgınca 

sevebilir, onlar için her fedakârlığı yapıyor. Fakat zaafa, düşkünlüğe, çirkinliğe 

acımıyor. Sadece kızıyor, hırçınlaşıyor. Kabahatli insan, düşkün insan onun gözünde 

ekin tarlalarında bitmiş muzır otlar gibidir. Onu acımadan söküp atıyor.” (Acımak, 

s.9) 
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Kuşkusuz, Zehra‟nın bu derece katı oluşunda çocukluğunda yaşadığı aile 

faciasının etkisi vardır. Ailesinin dağılmasının müsebbibi olarak gördüğü babasını 

inkâr ediş, zamanla onun ruhunu dondurmuş ve “duyguyu dışta bırakan erdem, 

zalimlik şeklinde tezahür etmiştir.” (Altuğ, 2005: 165) Esasen roman, babasına dair 

hakikatleri öğrenen genç kadının, donmuş ruhundaki çözülmeyi anlatmaktadır. 

Örnek bir öğretmen olmakla birlikte tek zaafı “zaaftan mahrumiyet” 

(Acımak, s.9) olan Zehra, her ne kadar fenalığa, çirkinliğe tahammül edemese de 

halka kendini sevdirmeyi başarmıştır. Bu açıdan o, halkla bütünleşmiş bir aydındır. 

Öyle ki halk, onun mektebinin asıl adını unutmuş, “Zehra Abla Mektebi” 

demektedir. Aileler çocuklarını onun mektebinde okutmak isterler. Genç yaşına 

rağmen herkesin sevgi ve saygısını, dahası güvenini kazanır. Onlara bir abla, bir anne 

gibi yaklaşıp kol kanat gerer. Hem ideal bir eğitim-öğretim sistemi kurup hem halkla 

birleşmede o, Ali Şahin‟den daha başarılıdır. İlkelerinden taviz vermez tavrıyla ürkek 

ve duygusal Feride‟nin karşısında da âdeta irade ve mantık âbidesidir
146

.  

Zehra, ferdi ihmal edip topluma önem verişiyle, mükemmeliyetin hudutlarını 

okulla sınırlamayıp topluma da yaymak isteyişiyle aydın bir öğretmenden çok 

“toplum mühendisi” (Balcı, 2002a: 270) olma arzusundadır. Feride, Vicdan, Ali 

Şahin, Aliye gibi benzerlerinde de rastlanabilecek bu arzu, Cumhuriyet‟in ilk 

çeyreğinde yazılan romanların ortak noktasını oluşturur. Bu romanlarda aydın, geri 

kalmış Anadolu insanını eğitmekle, topluma kazandırmakla mükelleftir. Bu da 

eğitimi, salt okulla sınırlayarak değil hayatın tüm alanlarına yayarak mümkündür. 

Nitekim Yeşil Gece‟nin Ali Şahin‟i de hedeflediği eğitimin, çocuklarla birlikte 

ailelerini de kapsayacağını düşünür. 

“(…) Şahin efendi Sarı ovadaki vazifesinin hududunu zaten geniş tutmağa 

karar vermişti. Onun fikrince iptidaî hocası sade çocuklarla değil, onların babaları 

anaları olan daha büyük çocuklarla da uğraşmalıydı.” (YG, s.78) 

Feride‟nin, Vicdan‟ın, Vurun Kahpeye‟de Aliye‟nin gözlemlerine toplumu da 

dahil etmeleri veya toplumdaki aksaklıklara müdahil olmaları hep bu yüzdendir. 

Eğitimde manevî derinliğin de önemli olduğuna, merhamet ve acıma 

duygularına sahip olmayan bir öğretmenin bir noktaya kadar başarılı sayılabileceğine 
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 Her üç öğretmene, Anadolu‟da rastladıkları benzer sorunlar ve bu sorunlar karşısında sergiledikleri 

tavırlar açısından karşılaştırmalı olarak değinen bir yazı için bkz. Olcay Önertoy, “Reşat Nuri 

Güntekin ve Anadolu”, Türkoloji, C.4, s.81-108. 
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dikkati çekmek isteyen Reşat Nuri, Zehra‟yı, Ali Şahin gibi şablon bir tip olarak 

yaratmaz. Her ne kadar Şahin‟in düşünce ve eylemlerindeki keskinliği, medresede 

aldığı eğitime bağlasa da onun inanç buhranları inandırıcılıktan uzak olduğu için 

Şahin tipine bir boyut katmaz.  

Bununla birlikte, başta katı ve duygusuz bir tip olarak çizdiği Zehra‟ya, 

romanın ikinci kısmında babasının hatıra defterini okutarak geçmişiyle yüzleşme 

olanağı sağlar. Böylece okur, Zehra‟nın acımasızlığının kaynağına inerken kurmaca 

dünyada Zehra da yıllardır zihninde yaşattığı yanılsamayı fark eder. Gerçeğin kendi 

bildiğinden çok farklı olduğunu öğrenen Zehra‟nın ruhundaki buzlar çözülmüş, 

içindeki karanlık yerini aydınlığa bırakmıştır. Bu açıdan, babası Mürşit Efendi‟nin 

hikâyesi, “Zehra‟nın donmuş vicdanını harekete getiren, hastalığını gideren ve 

gözünü açan bir mahiyet taşır.” (Enginün, 1998: 229) 

Anadolu‟daki mektebine dönen Zehra‟nın artık bir eksiği kalmamıştır; en 

büyük noksanı olan acımayı öğrenmiştir. Bu yönüyle Acımak, örnek bir eğitimcinin 

nasıl olması gerektiğine dair teziyle hem bireysel hem toplumsal düzlemde mesajlar 

içeren didaktik karakterde bir romandır. 

Yeşil Gece‟nin Şahin‟iyle aynı ideali ve aynı kaderi paylaşan bir başka 

öğretmen, Vurun Kahpeye‟deki Aliye‟dir. 

Esasında birçok yönden aralarında benzerlik bulunan her iki roman da 

kurgusu, şematik yapısı, gerçeklikten uzak karton karakterleriyle ortak bir tezi 

savunurlar. Söz konusu ortak tez, Yeşil Gece‟de medreseler hedef alınarak işlenirken 

Vurun Kahpeye‟de doğrudan din ve din adamları üzerinden ele alınır. 

Yeşil Gece gibi Tevhid-i Tedrisât Kanunu‟nun kabulünden sonra yayımlanan 

Vurun Kahpeye, “din” kavramını “ilerici-gerici” tezadında ele alan bir romandır. 

Nitekim romanın Yeşil Gece‟yle paylaştığı ortak tez de bu tezat etrafında şekillenir. 

Tüm öteki benzerleri gibi kimsesiz bir kız olan Aliye, Darülmuallimat‟ın son 

senesinde “asabî ve ateşli bir genç muallimenin „Anadolu‟da çalışınız‟ telkinini, (…) 

ruhuna yakıcı ve müspet bir emel olarak yerleştirmiş” (VK, s.2) ve mezun olur 

olmaz taşraya atanmak için Maarif koridorlarında dolaşmaya başlamıştır. İstanbul‟da 

kalmayı reddederek Anadolu‟ya gitmek isteyen bilinçli tavrıyla Aliye, Zehra ve Ali 

Şahin‟le birleşir. Bu açıdan, Feride ve Vicdan‟ın Anadolu‟ya geçişindeki tesadüfîliğe 

Aliye‟de rastlanmaz. 
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Maarif koridorlarında taşra hizmetinden kaçan, İstanbul‟da kalmak için her 

zillete katlanan muallimelere istihfafla bakan Aliye, hiç kimsenin gitmek istemediği 

(…) kasabasına atanır. 

Kasabaya vardığında Maarif Müdürü‟nce pek iyi karşılanmayan genç kızın, 

bir hafta mektebe gidip geldikten sonraki gözlemleri de pek iç açıcı değildir: 

“(…) 

Mektebin pis ve karanlık toprak avlusunda kokusuna mâni olamadığı kırık 

kapılı helâ, Maarif Müdürü‟nün şüpheli işlerine âlet olan ikinci muallime Hatice 

Hanım‟ın rastıklı kaşları, elinden düşmeyen sigarasından sapsarı olan kınalı elleri, 

sonra bu kadının kendisine eski saraylarda yeni bir gözdeye karşı ihtiyar ve günü 

geçmiş gözdelerin mübalâğalı tabasbuslarıyla karışık gayzları…” (VK, s.8)  

Bu tabloya kız ve erkek çocuklar arasındaki güç dengesizliğiyle çocukların 

sınıflara bölünmüşlüğü de eklenir. Derslik; esnaf çocukları, imtiyazlı iki sınıfı 

oluşturan eşraf ve memur çocuklarından oluşmaktadır. Sınıfa ilk girdiğinde onu bu 

çocukların lâubalî yüzlerinden başka “pencerelerine kâğıt yapışmış pis dershanede 

epeyce birikmiş sigara dumanı” (VK, s.11) karşılar. 

Böyle bir ortamda işe Kantarcılar‟ın Hüseyin‟in küçük oğlu Sabri‟ye bir ders 

vermekle başlayan Aliye, bir süre mektebe gelip giden eşraf oğullarıyla memur 

hanımlarından tehditler alır. Her şeye rağmen mektepte istediği sükûneti sağlamayı 

başarır. Özellikle Kantarcı Hüseyin Efendi‟nin büyük oğlu Uzun Hüseyin, mektebe 

geldiğinde sarf ettiği sözler, Aliye‟nin idealist öğretmen kimliğini ortaya koyar 

mahiyettedir. 

Aliye‟nin, oğlu Sabri‟ye muamelesinden rahatsız olan Uzun Hüseyin, bir gün 

kapıyı çalmadan dershaneyi âdeta basarak Aliye‟ye hakaret eder: 

“(…) 

-Sen kim oluyon garı? diye haykırdı. Sen muallime değil misin? Sen bu 

kasabanın muallimesi değil misin? Ne haddine bir eşraf çocuğunu koğuyon, ne 

haddine benim suratıma haykırıyon? İstanbul‟un hayâsız garılarına, erkeklerin 

suratına haykıran, yol iz bilmeyen garılarına burada lüzum yok. Ne okutmanı, ne de 

seni isteyoz.” (VK, s.14) 

Aliye, bu sözlere, soğukkanlılığını muhafaza ederek mukabele eder: 
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“(…) 

-Şimdi buradan dışarı çıkın Efendi, dedi. Kasaba demek siz [demek] 

değilsiniz, ben, Anadolu‟ya çocuklarını okutmak için geldim. Bu kasabada sizin gibi 

terbiyesi eksik adamların yüzünden kalamazsam, başka yere gider, vazifemi 

yaparım.” (VK, s.15) 

Aliye‟nin görev bilincini her şeyin üstünde tuttuğunu gösteren cevabı, 

Anadolu‟ya çıkarken kendisine parola gibi seçtiği sözlerle bir bütün oluşturmaktadır: 

“-Sizin toprağınız benim toprağım, sizin eviniz, benim evim, burası için, 

buranın çocukları için bir ışık, bir ana olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım, 

vallahi ve billahi.” (VK, s.1;17) 

Gerçekten de Aliye, sonuna kadar bu ahde bağlı kalır. Etrafındaki tüm 

olumsuz şartlara rağmen “kalbinin en genç ve en imanlı kudretiyle” (VK, s.17) 

çalışır. Kısa sürede bu çabalarının karşılığını alır. Önce kasabanın yerli kadınlarının 

sevgisini kazanır. Sonra eşraf oğullarından gelen evlilik tekliflerini reddedişiyle 

kasabalıların gözünde iyi bir yer edinir. Aliye‟nin katıldığı bir mevlitte kasaba 

halkıyla aynı samimi dinî duyguları paylaşması da kendisine duyulan sevgiyi 

perçinler. Ne ki tüm bunlar, ona karşı memur hanımlarında bir husumet uyandırır. 

Aliye‟den hoşlanmayan yalnızca memur hanımları değildir. Kasaba eşrafını 

etrafına toplayıp Kuva-yı Milliye aleyhinde propaganda yapan Hacı Fettah Efendi de 

Aliye‟den nefret edenler arasındadır. Onun nefreti, Aliye‟nin Kuvvacı tutumundan 

ileri gelmektedir. Millî kuvvetleri destekleyen genç öğretmen, çocuklara marşlar 

öğretmekte, onları ellerinde bayraklarla sokaklarda dolaştırmaktadır. Yine böyle bir 

günde halka Kuvva aleyhinde vaaz veren Hacı Fettah Efendi, Aliye‟nin çocuklarla 

marşlar söyleyerek geçişi üzerine halkı galeyana getirmeye çalışır. Aliye‟yi ürküten 

bu durum, Kuvvacı Tosun‟un kasabaya girişiyle son bulur. 

“(…) Orada sessizlikte duran siyah kütle, içine isimsiz bir eza veriyor, 

müphem bir şekilde korkutuyordu. Halk ne düşünüyordu? Eğer onlar Hacı Fettah 

Efendi ile iseler, kendisi de emin değildi. O kendini Hacı Fettah Efendi‟nin 

„bıyıksızlar, yakalıklılar‟ diye tavsif ettiği ve „kanlarının helâl‟ olduğunu söylediği 

sınıftan addediyordu.” (VK, s.21)  

Aliye‟nin içine düşen bu şüphe, beraberinde hem “biz-onlar” ayrımını hem de 

“ilerici-gerici” çatışmasını getirir. Artık taraflar belli olmuş, Aliye ve ona karşı 
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olanlar iki ayrı cepheyi oluşturmuştur. Burada Aliye ile kısa süre içinde nişanlandığı 

Kuvvacı kumandan Tosun, ilerici kanadı temsil ederken; Hacı Fettah Efendi 

öncülüğündeki eşraf ise gerici kanadı temsil eder. Dolayısıyla Hacı Fettah‟ı karşısına 

alan Aliye, kasaba eşrafına da savaş açmış sayılır. Yeşil Gece‟nin Şahin‟i gibi Aliye 

de eşrafla çatışma içine girer. 

Öte yandan Aliye‟yle aynı idealleri paylaşan Tosun Bey‟in okulu teftiş ettiği 

sırada Hatice Hanım‟la arasında geçen muhavere ise eğitimde “eski”yi temsil eden 

Hatice Hanım‟ın, “yeni”yi temsil eden Aliye‟ye bakışını ortaya koyması açısından 

önem taşır. 

Aliye‟nin düzene soktuğu tertemiz mektepte Hatice Hanım, her zamanki gibi 

sınıfına “Elif-lâm-mim” suresini okutmakta, kendisi de masa başında beyaz 

başörtüsü altındaki rastıklı kaşlarını çatmış, sallana sallana dinlemektedir. Tosun 

Bey‟i görünce yerlerden temenna ederek karşılayıp hemen İstanbul‟dan gönderilen 

hocahanım hakkında şikayete başlar: 

“-Efendim, benim sınıfımda her çocuk namaz surelerini bilir. Hiç olmazsa 

Amme cüzünün sonuna kadar ezberler. Yeni hanımlar hep dinsizlik, milliyetsizlik 

öğretiyorlar. Ben dokuz yaşındaki kızların bile yüzlerini siyah peçelerle kapadım. 

Halbuki İstanbul‟dan yeni gelenler kendi yüzleri açık geziyorlar. Şimdi on üç 

yaşında bâligalar saçlarını açıyorlar. Artık bunların terbiyesi sayenizde inşallah 

verilir de…” (VK, s.30-31) 

Romanın bundan sonrası Aliye ile Hacı Fettah Efendi‟nin güç savaşı üzerine 

kuruludur. Bu güç savaşı, İzmir‟in işgali ve sonrasında Yunan‟ın yakın kasabalardan 

birine konuşlanışı nedeniyle daha da hararetlenir. Hacı Fettah ile Kantarcıların 

Hüseyin, Yunan kumandanı Binbaşı Damyanos‟a giderek onu kasabaya çağırırlar. 

Bu çağrıya uyan Damyanos, kasabaya gelip bir karargâha yerleşir. Hacı Fettah‟ın 

bahsettiği Aliye‟nin güzelliğinden o da etkilenmiştir. Aliye‟yi elde etmek için ne 

gerekirse yapacaktır. Bu durumu fark eden Aliye ise Kuvva‟ya yardım etmek için 

Damyanos‟u kullanmayı planlar. Bir dereceye kadar da bunu başarır.  

Ancak millî kuvvetlerin kasabaya girişi sırasında herkesten çok Kuvvacı 

kesilen Hacı Fettah Efendi, halkı galeyana getirerek Aliye‟nin öldürülmesine sebep 

olur. “Vurun kahpeye, vurun kahpeye!” nidaları arasında recm edilerek öldürülen 
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Aliye, “Hacı Fettah Efendi‟nin şeriat uğruna kurban ettirdiği, Kantarcılar‟ın Uzun 

Hüseyin Efendi‟nin milliyet namına parçalattırdığı ilk hain kahpe” (VK, s.165) olur. 

Toplumun menfaatine yönelik inandığı yüce değerler uğruna kendisini kurban 

eden aydın kimliğiyle Aliye, Ali Şahin‟in bir başka örneğidir. İkisi de halkı 

aydınlatmak ülküsüyle gittikleri Anadolu‟da dini kötü emellerine âlet eden 

yobazların kurbanı olmuşlardır. Nitekim Aliye, ölüme doğru yaklaştığı dakikalarda 

kendisini Kurban Bayramı‟nda camiin ortasında “millet için, kasabanın kefareti 

için” (VK, s.168) Hacı Fettah Efendi tarafından kesilecek bir kurbana benzetir. 

Bununla birlikte, tezli bir roman olarak nitelendirilebilecek Vurun 

Kahpeye‟nin de başarılı bir eser olduğu söylenemez. Onun kurgusunda da Yeşil 

Gece‟deki gibi izah edilemeyen noktalar mevcuttur. Bir kere yazar, Aliye‟nin 

recm
147

 edilerek öldürülmesiyle biten romanda, Aliye‟yi bu feci sona sürükleyen 

sosyo-kültürel nedenleri, yeterince açıklayamamıştır. Hacı Fettah önderliğindeki 

öfkeli güruh, Yunan kumandanıyla işbirliği yaptığı ithamıyla Aliye‟yi kahpe ilan 

etmiştir. Oysaki Aliye, Damyanos‟un zaafından istifade etmek ve bu sayede 

kuvvacılara yardım etmek için böyle davranmıştır. Diğer taraftan kuvvacı kumandan 

Tosun‟la ilişkisini de resmileştirerek onunla nişanlanmıştır. Hasılı, Aliye‟nin 

namusuyla ilgili taşlanmasını gerektirecek bir durumu yoktur. 

Bilakis Hatice Hanım, her açıdan hafifmeşrep bir kadın olarak çizilmiştir. 

Rastıklı kaşları, elinden düşürmediği sigarası, ders saatlerinde çiğnediği sakızı, 

Maarif Müdürü‟yle karanlık ilişkileri, Hacı Fettah‟ın dikkatini celbetmez. Üstelik 

Aliye, sınıfındaki çocuklara eşit mesafeden yaklaştığı gibi kasaba ahalisiyle de iyi 

ilişkiler kurar. Onlara yüksekten bakmaz ya da onları küçümsemez. Bir Çanakkale 

şehidi için okutulan mevlitte onlarla yan yana aynı ulvî hisleri paylaşır. Hal 

böyleyken eşrafın öfkesinin Hatice Hanım yerine Aliye‟ye yönelmesi, ilginçtir.  

“(…) 

Hatice öğretmen 1920‟li yıllarda bir Anadolu kasabasında sınıfta sigara içen, 

sakız çiğneyen, sadece besmele öğreten bir öğretmendir. Çevreyle hiçbir problemi 

yoktur. Halk onu benimsemiştir. Yazar, Hatice öğretmenin neden böyle davrandığını 

                                                 
147

 Aliye‟nin recm edilerek cezalandırılması sahnesi, dikkate şayandır. Esasiyle recm cezası, Osmanlı 

adalet sisteminde fuhuş yapan kadınlara verilen bir ceza değildir. Çalışmanın ilgili başlıklarında da 

belirtildiği üzere, düşmüş kadınlar ya da fuhuş yapanlar, İstanbul‟dan Anadolu‟ya sürülerek 

cezalandırılmışlardır. 



 281 

araştırmaz. Çünkü Hatice öğretmen, Aliye‟nin iyiliğini ve ideal bir öğretmen 

olduğunu anlatmak için seçilmiş bir figürandır. Zaten romanın bütünlüğü içinde de 

yeri yoktur.” (Yalçın, 2002: 180) 

Romanın geneli, bu türden zıtlıklarla doludur. Hatice Hanım‟ın yanı sıra Hacı 

Fettah Efendi ve çevresindekiler de Aliye ile Tosun‟un laikliğini göstermek için 

seçilmiştir.  

Yazar, kişilerin tasvirinden başlayarak onları iyiler ve kötüler olarak tasnifler. 

İyileri fiziksel olarak da iyi betimlerken kötülerin kötülüklerini suratlarına ve fizik 

yapılarına da yansıtır. Yalçın (2002: 179)‟ın “kriminal” olarak nitelendirdiği bu 

tipler, dış görünüşleriyle kötülük yapacaklarının işaretini verirler. Bu noktada, 

yazarın iyi ve kötü olarak sınıflandırdığı kahramanlarına duygusal yaklaştığını 

söylemek mümkündür. Örneğin; Maarif Müdürü ve Uzun Hüseyin Efendi, son 

derece abus çehreli tanıtılırken Tosun Bey, güzel bakışlı olarak çizilir. 

Yeşil Gece‟deki Hafız Eyüp Efendi‟nin muadili sayılabilecek Hacı Fettah 

Efendi ise dönem romanlarında sıklıkla rastlanan olumsuz bir din adamı tipidir
148

. 

Her ikisinin de ortak özelliği, gerçek bir dindar olmaktan çok şahsî menfaatleri için 

her şeyi yapabilecek karakterde birer yobaz olmalarıdır. Nitekim her iki romanda da 

bu tipler, Yunan‟la işbirliği yapan, vatan hainleri olarak gösterilmiştir. 

Burada amaç, teokratik bir yapıya sahip Osmanlı‟dan kopuş sürecinde laik 

temelli yeni bir devlet teşekkül ederken “din” olgusunu sorgulanır kılmak, onu 

“dogma” olmaktan çıkarmaktır. Ne yazık ki romancılar, bunu yaparken yanlış bir 

yönteme başvurmuş, Hafız Eyüp ya da Hacı Fettah‟ın şahsında tüm din adamlarını; 

çıkarcı, gerici, Millî Mücadele aleyhtarı birer vatan haini olarak mahkûm etmişlerdir.  

Bu bağlamda; Yeşil Gece‟de hakiki bir dindara rastlanmazken Vurun 

Kahpeye‟de Aliye, mevlidi okuyan İstanbullu Dede‟den çok etkilenir. 

“(…) 

Bu Dede‟nin derin yüzü, güzel sesi onu Allah‟a temas eden bir aziz vecdiyle 

sarsmıştı. Halbuki bu güzel camiin durduğu meydanda daha kaç gün evvel başka bir 

adam, vazifesi kutsî olan bir din adamı, ona cehennem ve azap dakikaları yaşatmıştı. 

                                                 
148 Her iki romanda işlenen olumsuz din adamı tipleri ile Türk romanında dine ve din adamına bakışı 

irdeleyen ayrıntılı bir yazı için bkz. Ramazan Gülendam, “Türk Romanında Dine ve Din Adamına 

Bakış”, Hece Dergisi Türk Romanı Özel Sayısı, S.65/66/67, Mayıs-Haziran-Temmuz 2002, s.303-312. 
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Nasıl olur da bu kadar beşerî, bu kadar merhamet ve iyilikle dolu bir dinden Hacı 

Fettah Efendi o kadar kâbusa benzeyen bir azap ve işkence çıkarıyordu.” (VK, s.60) 

Din ve din adamı deyince muhayyilesinde o mevlit gecesini canlandıran 

Aliye‟nin nazarında Hacı Fettah, “din perdesine bürünmüş, dünya yüzünde şeytanın 

insanları tazip için gönderdiği bir mümessil”dir (VK, s.116). 

Aliye ile Hacı Fettah Efendi de amaçlarına ulaşmada Şahin ile Hafız Eyüp 

gibi “makyavelist” bir mantıkla hareket ederler. Her ikisi de doğru bildikleri amaç 

yolunda Damyanos‟a müracaat ederler. Ancak Aliye de Şahin gibi aynı hataya 

düşerek doğruları yanlış yoldan savunur. Bu da onun mağdur ve mazlum olmasına 

sebebiyet verir. 

Gerçekte Ali Şahin ile Aliye, yanlış anlaşılmaları açısından birer Alfred 

Dreyfus
149

‟tur (Yalçın, 2002: 169). Her ikisi de suçlu olup olmadıkları araştırılmadan 

yargısız infaza kurban gitmiş; biri, emek verdiği Sarıova‟dan vatan hainliği 

suçlamasıyla kovulurken diğeri Yunan kumandanıyla ilişki kurup kasabanın 

namusunu kirlettiği ithamıyla taşlanarak öldürülmüştür
150

. 

Romanların kurgusundaki tüm bu teknik aksaklıklar, Anadolu‟yu 

aydınlatmak ülküsüyle yola çıkan öğretmenlerin idealizmine gölge düşürmüştür. 

Onlar, Anadolu‟ya halkla aydın arasındaki ikiliği ortadan kaldırmak için giderken 

amaçlarına ters düşecek şekilde kutuplara ayrılmış; Anadolu halkını da yobaz bir din 

adamının galeyanına gelerek öğretmenlerin üzerine yürüyen şuursuz bir güruh olarak 

tanıtmışlardır. 

Doğrudan öğretmen temalı bir roman olmamakla birlikte Cumhuriyet‟in 

ilanından sonra özünü unutmayarak köyüne gidip halkı bilinçlendirme çalışmalarına 

                                                 
149

 “Dreyfus Davası” adıyla tarihe bir hukuk skandalı olarak geçen davada, Yahudi kökenli bir Fransız 

subayı olan Alfred Dreyfus, Almanya‟ya askerî bilgi sızdırmakla suçlanmış; bunu basının Yahudi 

düşmanlığını körükleyecek söylemleri izlemiş ve Dreyfus, ömür boyu hapse mahkûm edilip Fransız 

Guyanası‟ndaki Şeytan Adası‟na gönderilmiştir. Emile Zola gibi aydınların çabalarıyla yeniden 

yargılanması sağlanmış, en sonunda suçsuzluğu kanıtlanarak aklanmıştır.  

19.yüzyılın sonlarındaki bu dava, Fransa‟da aydınlar arasında geniş bir yankı uyandırmış; dava 

etrafındaki tartışmaların akabinde din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması gibi önemli 

değişiklikler meydana gelmiştir. Bkz. Oya Köymen, Kapitalizm ve Köylülük, Ağalar, Üretenler ve 

Patronlar, Yordam Kitap, İstanbul 2008, s.69. 
150

 Yalçın (2002: 170), o sıralarda Zola‟nın Hakikat adlı romanını çeviren Reşat Nuri‟nin, Yeşil 

Gece‟yi yazarken söz konusu romandan etkilenmiş olabileceği üzerinde durur:  

“Nitekim Hakikat de Fransa‟da papaz okullarında verilen eğitimin yarattığı insan tipinin sağlıksızlığı 

üzerinde durmaktadır. Yeşil Gece‟de ise dini eğitimin, medrese hayatının mahsurları üzerinde 

durulur.” 
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katılan öğretmen Torun tiplemesine yer verdiği için On Yılın Romanı da bu 

kapsamda tutulabilir.  

Atatürk tarafından Ankara‟da okutulan Torun ile Erhan, Cumhuriyet 

sonrasında köyleri İkipınar‟da gerçekleşen yenilikleri görmek için Bingöl‟e giderler. 

Erhan, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Torun‟a burada evlenme teklif eder. 

Düğünlerine on beş gün vardır ve gençler bu süreyi köylüleri birçok konuda 

bilinçlendirme çlaışmalarıyla geçirmeye karar verirler. Maarif müfettişi olan Torun, 

kadınları bilgilendirirken Erhan, erkeklere yeni rejimin esaslarını anlatır. 

“(…) 

Ayrı ayrı ve köy köy dolaştılar. 

Torun her köyde kadınları başına topladı. Onlarla uzun uzun konuştu. 

-Çocuk bakımı! 

Çocuk terbiyesi. 

Aile kurumu. 

Karı kocalık. 

Sıhhî bilgiler. 

Kadının çalışması. 

Türk inkılâbında kadın. 

Kadının okuması. 

Ev kadını. 

İş kadını. 

Sokak kadını. 

Kadın ahlâkı. 

Türk kadınlığının seciyesi!.. 

Torunun konferans ve hasbıhal mevzuları oldu.” (OYR, s.164) 

Anadolu‟yu ve Anadolu insanını aydınlatmaya yönelik çabalarıyla örnek birer 

öğretmen olarak sunulan Feride, Vicdan, Ali Şahin, Zehra, Aliye ve Torun‟un karşı 

kutbunda onlarla fikirce birleşen; ancak eyleme geçmede onlarla aynı başarıyı 

gösteremeyen Yıldız yer alır. O, hayalindeki Anadolu‟yu bulamayınca kendi içine 

kapanıp mücadeleden vazgeçen bir anti-karakterdir. 

Yalnız Dönüyorum‟un idealist ve vatanperver genç kızı Yıldız, Mütareke 

yıllarında öğretmen okulunda öğrencidir. Derslerin sık sık kesildiği sıralarda Türk 
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Ocağı‟ndaki toplantılara katılır. Burada kendisiyle aynı idealleri paylaşan Anadolulu 

bir genç olan Hasan‟la tanışır. “İstanbul‟dan Anadolu‟ya kaçanların çoğaldığı o 

günlerde” (YD, s.80) Anadolu‟ya geçmek isteyenler arasında Yıldız da vardır. 

Hasan, ona Anadolu‟yu anlatır; oraya gitmek demenin yalnızca düşmanla savaş 

olmadığını, Anadolu‟ya hizmetin karanlıkla, bilgisizlikle mücadeleyle de 

yapılacağını söyler.  

“ (…) Bana yurdun dağlarından, yaylalarından, çağlıyanlarından; 

köylerinden, söğütlerinden, dertlerinden, temiz insanlarından bahsetti. 

Memleketin derdi bugünkü kazancı ile bitmiş, olmıyacak, yıkılıp yıkılmış, 

asırlardan beri ihmale uğramış Anadolu, bundan sonra da onu seven ellerin 

yardımını bekliyecek, onu karanlıktan, bilgisizlikten kurtarmıya çalışmak da bir 

mukaddes vazifedir.” (YD, s.83)  

Hasan, Anadolu ile ilgili hayallerinde Yıldız‟a yardım edeceğini, birlikte 

Anadolu‟ya gidebileceklerini de sözlerine ekler. Böylece yalnız olmadığını anlayan 

Yıldız, kendisine Anadolu‟ya dair vaatlerde bulunan Hasan‟la ortak hayaller kurar: 

“(…) 

Hasanla beraber ne hayaller kurduk… Çalıştığımız yerler elimizde birer 

cennete dönecekti; gözlerimizin gördüğü, ayaklarımızın bastığı topraklarda hastalık, 

bilgisizlik çirkinlik, fakirlik kalmıyacaktı. Bütün arkadaşlarımızı da bu ülküye 

bağlamak için çalışacaktık. Anadoluya, köye gitmekten ürken İstanbul gençleri yarış 

edercesine anayurdu yükseltmiye koşacaklardı.” (YD, s.83-84) 

Fazla olarak Yıldız, “ana, baba, kardeş, hoca, doktor, her şey” (YD, s.84) 

olacağı bir köyü, kendi elleriyle cennete çevirişinin rüyasını görmeye başlar. Buna 

göre köyün fiziksel şartlarını düzelttiği gibi köylüyü eğitecek, onları sağlıklı bireyler 

olarak yetiştirecek, el işlerini sergileyerek bir de para kazanmalarını sağlayacaktır 

(YD, s.84-85). 

Büyük zaferden sonra Hasan‟la nişanlanırlar. Yıldız, ondan kendisini 

Ankara‟ya götürmesini ister. Yeni Türkiye‟nin kalbi Ankara, Yıldız‟ı çok etkiler. 

Ankara‟da bütün hayatının “en yüksek duygulu, en temiz ve en sonsuz heyecanlı, 

âdeta efsanevî günlerini” (YD, s.98-99) yaşar. 

Muallim mektebini bitirdikten sonra Hasan‟la evlenen Yıldız‟ın niyeti, 

Anadolu‟da bir hocalık almaktır; ancak Hasan, işlerini bahane ederek onun tek 
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başına Anadolu‟da yaşamasını doğru bulmaz. Bunun yerine onu kendi memleketine 

götürmeyi teklif eder. Birlikte yola çıkan iki genç, bir kış günü yola çıkarlar ve “iki 

gün iki gecelik bir tren yolculuğundan sonra bir gece yarısı ….ye” varırlar (YD, 

s.102). Sarsıntılarla geçen bir tren yolculuğunun ardından kendilerini almaya gelen 

arabada ışıksız, bozuk düzen yollardan geçerek eve ulaşırlar. Seyahatin başında onlar 

da Anadolu‟ya giden herkes gibi öncelikle yol sorunundan etkilenirler.  

Yıldız‟ın köye vardığındaki ilk intibaları olumsuzdur; ama umudunu 

yitirmez: 

(…)Soğuk karlı, tipili bir geceydi; Hasanın amcasının genç oğlu Ali bizi bir 

araba ile karşılamıya gelmişti. Işıksız, bozuk düzen yollardan geçerek on beş 

dakikalık bir sarsıntıdan sonra zifiri karanlık, dar bir sokakta, tahtadan bir bahçe 

kapısının önünde durduk. Ali kapıyı açtı; karanlıkta çamurlu, büyücek bir bahçe 

geçtik, iki katlı beyaz duvarlı bir binanın içine girdik. İki yanında odalar bulunan 

toprak bir evaltı, küçük bir gaz lâmbasiyle aydınlanmıştı. Bulanık ışığın arasından 

oldukça yaşlı olduğu sezilen ufak tefek, buruşuk, esmer yüzlü, başı bir yazma ile 

ürtülü bir kadın bizi karşıladı: 

-Buyurun evlâtlar, buyurun… 

Bu, Hasanın yengesiydi. Bizi üst kata çıkardı; patiska perdeli, ortada bir yer 

yatağı serilmiş, bir bakır mangalla ısıtılmış bir odaya girdik.” (YD, s.102) 

Hasan‟ın alaylı sorularına coşku dolu cevaplar veren Yıldız, ideallerine sıkı 

sıkı sarılmıştır: 

“- (…) burası yabancı yer değil, bizim yurdumuzdan bir parça…Basit, geri 

de olsa, o, bizimdir. Seninle tanıştığımız günlerde görüştüklerimizi unuttun mu? 

Buraları biz yükselteceğiz; işlerini bitir de büsbütün kalalım.” (YD, s.103-104) 

Ne ki tüm iyiniyetine, tüm çabalarına karşın Yıldız, Hasan‟ın ailesi tarafından 

sevilmez. Hasan, İstanbul‟dayken köyde kolejli bir kuzeninin olduğundan bahseder. 

Yıldız da kolejli kızı memnun etmek için ona İngilizce kitaplar alır. Diğer 

hediyeleriyle birlikte kitapları da verdiğinde Gülsüm, o “kara kitapların” ne olduğunu 

kavrayamaz. Hasan ise Yıldız‟ın basit bir şakayı anlayamamış olmasına gülmektedir: 

“-Olur şey değilsin, Yıldız, Anadolunun şu çamurlu, viran kasabasında 

kolejin, molejin değil, adamakıllı bir ilk mektebin bile varlığı şüphelidir. Ben sana 

şaka ettim, sen de buna inandın, demek?!.” (YD, s.106) 
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Böylece Anadolu‟nun eğitim sorununa da tanık olan Yıldız‟ın gördüğü her bir 

sahne, onu Anadolu‟ya dair hayallerinde bir kez daha yanıltır. Hiç gitmediği 

Anadolu‟yu, hiç görmediği Anadolu insanını peşinen seven, benimseyen Yıldız için 

bu seyahat tam bir hayal kırıklığı olur.  

“(…) 

Beni beğenmediler…Beni sevmediler; bana bir türlü ısınamadılar…Hasana 

ve Anadoluya bağlı olduğum için daha görmeden içimde sevgisi yaşıyan bu evin, bu 

insanların kalbi bana karşı buz gibiydi, onlara bütün hayatımda kimseye 

yapmadığım saygıyı gösterdim.” (YD, s.106-107) 

Bu ifadeler, pembe düşlerle Anadolu‟ya giden İstanbullu aydının orada şahit 

oldukları karşısında sukût-ı hayale uğrayışını göstermektedir. Zira “biz-onlar” 

ayrımını yaratan da bu hayal kırıklıklarıdır.  

Yıldız, karşılaşacaklarını tahmin etmekle birlikte düşündüğünden de geri 

kalmış, ilkel, sefil bir kasaba ile karşılaşır. İnsanlar da pek farklı değildir.  

“(…) 

Yere kirli bir sofra bezi serilmiş, amca, yenge, Ali ve Gülsüm (kolejli kuzin!) 

sofranın etrafına bağdaş kurmuşlar, çömelmişler…Kiminin çıplak, nasırlı ayakları, 

kiminin iç pantalonu meydanda…Kara, kirli bir bakır mangalda ekmek kızartıyorlar; 

kızarmış ekmeklerin üstüne tereyağı sürerek ve bir Amerikan torba içinde duran kıllı, 

esmer bir peynir kellesinden kesip dilimlerin üstüne koyarak, avuçlarından yağlı 

damlalar sıza sıza yiyorlar…Ağızlarında yarım dilim, bir lokma oluyor…Avurtları 

elma gibi şişiyor… 

Mangalın içindeki yanmamış kömürlerin kokusu, odanın geceden kalmış gazlı 

havasına karışıyor…Camlar galiba sabahleyin hiç açılmamış!.. 

Kapıda kocaman, kara bir pamuklu perde…” (YD, s.107) 

Kahvaltı masasında gördüklerinden çok rahatsız olan Yıldız, bu geriliğin 

sebebini Anadolu‟nun ihmal edilmiş olmasına bağlar: 

“(…) onların bu geriliğinin sebebi yine bizler, münevverler olduğumuzu 

düşünerek kendimize kızdım. Memleketi nekadar ihmal etmişiz, dedim.” (YD, s.108) 

Anadolu‟yu idealize eden bir öğretmen adayının dudaklarından dökülen bu 

sözler, kısmen Ateşten Gömlek‟le başlayıp Yaban‟la devam eden aydın-halk 

yabancılaşmasının, İstanbul-Anadolu ayrılığının aydın kesimce itirafıdır. Yıldız da 
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Hasan‟ın memleketinde İstanbul‟un, İstanbullu aydının Anadolu‟yu ne kadar ihmal 

etmiş olduğu gerçeğini idrak eder. Ancak o, gördükleriyle derin bir yıkıma uğrar, 

eskiden sıkı sıkıya sarıldığı ideallerini yitirir. 

“ (…) Ben, o beni seveceklerini, karşılıklı sevişeceğimizi düşündüğüm, bin 

türlü hayaller kurduğum yurt köşesini bulamamıştım; ben, Anadolunun akla 

gelmiyecek kadar çirkin bir bucağına düşmüştüm…” (YD, s.111)  

Duyguları, mantığının önüne geçen Yıldız, şahit olduklarından sonra 

ideallerine sahip çıkıp Anadolu için çalışmak yerine İstanbul‟a geri dönmeyi yeğler. 

Eşi Hasan‟la yaşadığı sorunlar da eklenince Anadolu‟yu anmaz olmuştur. Ondaki 

Anadolu‟ya hizmet aşkını tekrar canlandıran, idealist ruhunu dirilten Fahir ağabeyi 

olur. Çanakkale cephesinde öldü sanılan Fahir ağabey, bir gün çıkagelir. Onun gelişi, 

zor günler geçiren Yıldız için manevi bir destek sağlar. Fahir ağabey, bir müddet 

sonra Anadolu içlerinde tetkik seyahatlerine çıkar; izlenimlerini hem Yıldız‟la 

paylaşır hem de gazetede yayımlar. Anadolu‟yu ona getiren bu mektuplar, Yıldız‟ı 

eskisi gibi çok heyecanlandırır: 

“(…) Fahir Ağabeyin birbirinden güzel, birbirinden temiz ve coşkun 

mektupları beni yine altüst etti…Bakımsız Anadolu, benim çocukluktanberi bütün 

rüyalarımı dolduran öksüz ülke gözlerimde alev alev yanıyor…Fahir Ağabey 

yüreğimde, eski ateşi örten külleri bir bora gibi savurup dağıtıyor…Orada yine 

kıpkızıl bir kor var…Fahir Ağabeyin dediği gibi, biraz da oralarda bir gezinti 

yapsam…O öksüz ellerin yanık bağrına ben de bir damla su serpsem…” (YD, s.232-

233) 

Fahir Ağabey‟in mektupları sayesinde bir özeleştiri yapan Yıldız, ruhen 

Anadolu rüyası gördüğü o günlere geri döner. Hem kişisel hem toplumsal anlamda 

kararlar alır. Buna göre, bir köşede başkalarının ona verdiği ıstırabı çekmeyi bırakıp 

hiç faydasının dokunmadığı Anadolu‟ya yönelecektir. Ne olursa olsun artık 

çalışacaktır; “şehirde, köyde, mektepte, fabrikada, ne şekilde olursa olsun, (…) yurdu 

için çalışacak”tır (YD, s.234). 

Mütareke‟den itibaren Türk aydınının gözünde ulvî bir anlam kazanan 

Anadolu, idealist bir genç kız olan Yıldız için mutlaka gidilmesi, görülmesi, hatta 

kalkındırılması gereken bir yer olarak işaret edilir. Öğretmen okulunda okuyan 

Yıldız, Anadolu‟ya hizmet etmek için yanıp tutuşmaktadır. Hayallerinde, gittiği 
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Anadolu köylerini mamur etmekte, aydınlatmaktadır. Ne ki hayal edilen Anadolu ile 

gerçek Anadolu farklıdır. Anadolu, İstanbullu aydının tahmin ettiğinden de çok 

ihmal edilmiştir. Fazla olarak halk da cahildir.  

Bu noktada Yıldız da Ateşten Gömlek‟in idealist asker aydını İhsan ve 

Yaban‟ın bir kolunu memleketine feda etmiş aydını Ahmet Celal gibi söz konusu 

ihmalin müsebbibi olarak aydınları görür. Yüzyıllardır Anadolu‟yu aydınlar ihmal 

edip karanlığa boğduğu gibi o karanlığı aydınlatmak yine aydının görevidir. Böyle 

düşünmekle birlikte Yıldız, aynı şaşkınlığı yaşayan Feride ve Vicdan gibi her şeye 

rağmen yola devam etmez, edemez. O, Ahmet Celal gibi içine kapanıp tüm 

ideallerini yitirir. Anadolu‟nun ve Anadolu insanının haşin gerçekliğini gördüğü 

anda toplumsal amaçlarını unutan Yıldız, Feride gibi halkla bütünleşen bir aydına 

dönüşemez. 

Anadolu‟ya öğretmen olarak giden aydınlar içerisinden yalnızca Ali Şahin, 

Aliye ve Zehra hayal kırıklığı yaşamazlar; çünkü onların İstanbul‟dayken 

Anadolu‟ya dair pembe düşleri yoktur. Bilakis her yönden geri kalmış bir coğrafyaya 

gittiklerinin bilincindedirler. Özellikle köyde büyüyen Ali Şahin, kendisini ne tür 

sorunların beklediğini biliyordur. Bu sorunlar içinden o, “mektep-medrese” ya da 

diğer şekliyle “yeni mektep- eski mektep” ayrılığını seçerek mücadele eder.  

Aliye de Şahin gibi “ilerici-gerici” ekseninde “yeni mektep- eski mektep” 

sorunuyla uğraşır. Her iki öğretmen de ümmetten çok milleti öne çıkaran 

tutumlarıyla din adamlarını karşılarına alırlar. Ali Şahin, Hafız Eyüp Efendi‟nin; 

Aliye ise Hacı Fettah Efendi‟nin şimşeklerini üzerine çeker. Bu din adamları, dini 

şahsî çıkarlarına âlet eden, millet ve milliyet bilincinden yoksun yobazlar olarak 

resmedilmiştir. Bu yönüyle olumsuz din adamı tipleri olarak sunulurlar. Vicdan‟ın 

İskilip‟te eleştirdiği Demircilerin Zeynep ile İbrahim Hoca da aynı olumsuz din 

adamı tipleridir. Zira onlar, Vicdan hakkında uygunsuz sözler ederken Aliye ve 

Şahin‟i de kendi çıkarları uğruna kurban ederler. Yunan kumandanlarına bilinçli 

olarak yaklaşıp bazı gizli bilgileri ele geçiren ve bunları Kuvva‟ya ileten Aliye ile Ali 

Şahin, biri recm edilerek öldürülmek öteki de vatan haini ilan edilmek suretiyle 

yargılanırlar. 

Bu da göstermektedir ki yüksek ideallerle Anadolu‟ya giden öğretmen 

aydınlar, yalnızca eğitim sorunlarıyla değil idarî yetkililerle, eşrafla ve din adına her 
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şeye müdahale eden din adamlarıyla da uğraşırlar. Bu sorunlar, Yunan‟dan daha 

tehlikelidir ve mutlaka mücadele edilmesi gerekir. Aliye‟nin ve Ali Şahin‟in trajik 

sonları, umutsuzluk değil aksine yurdun bu şekilde kendisini feda edebilecek 

aydınlara ihtiyacı olduğu mesajını iletmektedir. 

Öte yandan öğretmen aydınların din sorununa odaklanarak cehaleti, 

eğitimsizliği doğrudan onunla ilişkilendirmeleri, halkla aralarındaki uçurumu da 

derinleştirir. Dinin Anadolu insanı üzerindeki etkisini gören aydınlar, halkı hiçe 

sayarak dine savaş açarlar. Ali Şahin‟in yaptığı biraz da böyledir. Yeşil gecenin 

karanlığına son vermek isterken halkın maneviyatını düşünmez. Vicdan da bu 

yoldaki halk inanışlarını küçümser. Aliye, kasabada katıldığı mevlitte dinin 

arındırıcı, bağışlayıcı kuvvetini derinden hissedip dini iyimser bir güç olarak tanımlar 

ve Hacı Fettah Efendi‟yi bu tanıma uymadığı için affetmez. Feride de Zeyni 

Baba‟nın kabri başında dinin iyileştirici, sabır telkin edici yönlerini keşfeder ve 

huzur duyar. Genel olarak o, halkın bu tür inançlarına saygılıdır. Doğal olarak bu 

aydınlar içerisinden yalnız Feride, halka giden, halkla aydının arasındaki yüzyıllık 

uçurumu kapatan bir aydındır. 

Genel olarak aydınların tavrına bakıldığında, Anadolu‟ya dışarıdan bir bakış 

hakimdir. Özellikle Feride, Vicdan ve Yıldız, pembe düşler kurarak gittikleri 

Anadolu içlerinde hayal kırıklığına uğrarlar. Henüz İstanbul‟dayken Anadolu‟yu 

aydınlatmak üzerine idealler geliştiren aydını, orada katı gerçeklikler beklemektedir. 

Aşk acısını Anadolu‟daki mini mini çocuklara ablalık yaparak dindireceğini sanan ve 

zihninde Boğaziçi köyü imgesiyle yola çıkan Feride, B..‟deki Maarif Müdürü‟nün de 

yönlendirmesiyle o imgeye İsviçre köylerini de ekler; ancak gerçek bambaşkadır. 

Ancak kendi ayakları üzerinde durmaya kararlı genç kız, karşılaştığı her bir sorunla 

mücadele eder. İyi bir eğitimci olarak bilgisini öğrencileriyle paylaştığı gibi onlara 

hem bir anne hem bir abla olur. Feride‟nin farkı, ilk kez çıktığı Anadolu yollarında 

halkı küçümsememesi, köylüye yukarıdan bakmamasıdır. Onun sayesinde köylü ile 

aydın, İstanbul ile Anadolu yan yana gelir. 

İstemeden atandığı İskilip‟te Feride gibi çok çalışan Vicdan da ilk anda hayal 

kırıklığına uğrar; ama görevini en iyi şekilde yapmaktan geri durmaz. Vicdan, 

Anadolu‟nun ihmal edilmişliğini fark edip aydınların bu konudaki payını da sorgular. 
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Yıldız ise öğrenciliğinde beslediği Anadolu hayallerini, evlendikten sonra 

ziyaret amacıyla gittiği eşinin memleketinde yitirir. O, Anadolu‟nun geri kalmışlığı 

konusunda bilinçlidir, Anadolu için çok şey yapılması gerektiğinin farkındadır. 

Ancak o coğrafyanın kendine has gerçekliklerini yerinde gördüğünde tepkisi farklı 

olur. Köylünün yaşamı, onu iğrendirir. İsyan duyguları içinde kahrolur. Bir taraftan 

da bu manzarada aydınların payı olduğunu itiraf eder. Ancak kendisi de bir aydın 

olarak gördüklerini değiştirecek bir atılımda bulunmaz. İstanbul‟a dönüp 

ideallerinden vazgeçer. 

Dönem romancıları, kendilerine İstanbul‟da verilen görevi kabul etmeyip 

Anadolu‟ya atanan öğretmen tipleriyle (Feride, Ali Şahin, Zehra, Aliye) o dönem 

aydınlarının bakışını Anadolu‟ya çevirme amacı gütmüşlerdir
151

. Bu tarz bir kurgu; 

aynı ideallerle Anadolu yollarına çıkan asker, doktor, memur ve gazeteci tiplerinin 

anlatıldığı romanlarda da yer alır. 

Bu bağlamda; Millî Mücadeleden önce, Millî Mücadele sırasında ve 

sonrasında aydınların Anadolu‟ya geçişi, dönem romanlarında üzerinde durulan 

temel meselelerden biridir. Bunlar içerisinde halkla yakınlaşmak, Anadolu‟yu 

kalkındırmak, yeni rejimin gereklerini köylüye anlatmak gibi sivil misyonları 

yürüten öğretmenlerden başka asker aydınlar da geniş yer tutar. 

 2. 2. Asker Aydınlar 

Çoğunlukla Millî Mücadeleden önce Mütareke sıralarında ve Millî Mücadele 

sürerken Anadolu‟ya kaçan askerler, dönem romanlarında askerî görevleri 

bağlamında ele alınırlar
152

. Vatanın bütünlüğünü tehdit altında gören Türk aydını, 

özellikle İzmir‟in işgalinden sonra, Anadolu‟ya koşar. Bu anlamda, İzmir‟in işgali, 

aydınları Anadolu‟ya sevk eden tarihî âmillerin başında gelir. 

Asker aydınların savaş dolayımında da olsa Anadolu‟ya geçişi, halkla 

bütünleşmelerini sağlar. O güne kadar Anadolu‟ya kapalı, İstanbul‟la sınırlı bir 

dünyası olan aydın, savaş sırasında köylünün cephe gerisinde ve cephede gösterdiği 

                                                 
151

 Bunlar arasından Reşat Nuri‟nin romanlarındaki eğitim ve öğretmen sorunsalını ele alan bir 

çalışma için bkz. Adem Orakçı, Reşat Nuri Güntekin‟in Romanlarında Maarif Teşkilatı ve Öğretmen, 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1990 (yayımlanmamış yüksek lisans tezi). 
152

 Alemdar Yalçın, genel olarak askerlerin, özelde subayların eğitimle ilişkileri, halkı eğitme 

girişimleri ve iç dünyalarının Türk romanına yansımadığını ileri sürer: 

“Bize göre sosyal ve siyasî değişmenin nirengi noktası subaydır. Son yüzyıl içinde meydana gelen her 

siyasî ve sosyal olayda onun katkısı vardır. Osmanlı Devletinin de, Cumhuriyetin de kaderini elinde 

tutan bu insanların 1920-1946 yılları arasında, romanı yazılamamıştır.” (Yalçın, 2002: 192-193) 
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kahramanlıklara, fedakârlığına, vatan sevgisine şahit olur. Böylece askerle halk el ele 

verip savaşı kazandığı gibi savaştan sonra yeni Türkiye‟yi de yine el ele tesis 

edecektir. 

Asker aydınlar, ağırlıklı olarak, Millî Mücadele romanlarında
153

 yer 

almaktadır. Onlar, Mütareke‟nin en sıcak koşullarında millî bir bilinçle Anadolu‟ya 

geçerler. Anadolu, öncelikle, düşmandan kurtarılması gereken bir vatan toprağıdır 

onlar için. 

Bu bağlamda; Halide Edib‟in, İzmir‟in işgalinden Büyük Taarruz‟a kadar 

olan süreçte Ayşe, Cemal, İhsan, Peyami adlı gençlerin İstanbul‟dan Anadolu‟ya 

geçişini anlattığı Ateşten Gömlek, yalnızca Millî Mücadeleyi anlatışıyla değil asker 

aydınları içinde barındırışıyla da önem arz eden bir romandır. Zira romanda hem sivil 

bir aydın olan Peyami‟nin bilinçlenme öyküsü hem de asker aydın tipinin 

Anadolu‟ya bakışı ortaya konmaktadır. 

Esasında mecazî anlamda gizli sevda çeken insanın ızdırabını ifade eden 

“ateşten gömlek” deyimi, Yakup Kadri ile Halide Edip arasında geçen bir 

muhavereden sonra Millî Mücadelenin bu ilk romanına isim olmuştur.  

Ateşten Gömlek isminde bir Anadolu romanı yazacağını söyleyen Yakup 

Kadri‟ye Halide Edip de aynı adda bir roman yazacağı karşılığını verir. Yakup 

Kadri‟nin yarı şaka yarı ciddi itirazına rağmen Halide Edip, savaşın en sıcak 

günlerini bu adla romanlaştırır. Nitekim yazar, romanın başına koyduğu açık 

mektupta söz konusu ismin hikâyesine değinirken meslektaşından da af dilemektedir.  

“(…) 

Ben ondan sonra Anadolu‟ya bakarken, Anadolu‟yu hissederken sadece 

„Ateşten Gömlek‟ diyorum. Sizin bu kadar muvaffakıyetle bulduğunuz ismi almayı 

düşünemeyecek kadar dürüst bir meslektaşdım.” (AG, s.XIV) diyen Halide Edip, o 

ismi alma gerekçesini ise şöyle açıklar: 
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“(…) 

Ankara‟ya uzun bir izinle döndüğüm günlerde birdenbire eski zamanların 

roman yazmak hummasına tutuldum. Karşıma birdenbire çıkan Peyamiler, İhsanlar, 

Ayşeler bir çocuk ısrarıyla hikâyelerine „Ateşten Gömlek‟ diyorlardı. Bu anut 

çocuklara bu ismi kullanmak doğru olamayacağını o kadar söyledim; o kadar başka 

isimler buldum; beni dinlemediler. İnsan, romanına koyduğu insan timsallerinin 

elinde esir olduğunu benim kadar siz de bilirsiniz. Biz onların yüzünü, ruhunu, 

hayatını biraz seçilir çizgilerle hazırlar hazırlamaz insanın elinden çıkıyorlar, 

istediklerini söylüyorlar ve yapıyorlar.” (AG, s.XIV-XV) 

Sözlerini Yakup Kadri‟den af dileyerek bitiren Halide Edip, bu sayede 

kaleme aldığı Ateşten Gömlek‟te tam da dönem romancılarının işaret ettiği, kendisini 

Anadolu için feda eden aydın tiplerine yer verir. 

Peyami‟nin günlüğü şeklinde tanzim edilen romanın mihveri, Ayşe‟dir. Erkek 

kahramanlar İhsan ile Peyami, bu mihver etrafında dönen, dönerken dönüşen 

aydınlardır. Ayşe‟nin ağabeyi Cemal ise yeni bir Anadolu genci tipidir.  

Cemal‟in İstanbul‟a gelişi, romanın anlatıcısı Peyami‟nin hayatında bir 

dönüm noktasıdır. O güne kadar “silik, cansız bir Hariciye memuru” (AG, s.1) olan 

ve yaşamı daire ile Şişli çevresinden ibaret bulunan Peyami, yeni hayatına “Cemal‟in 

gözleriyle” (AG, s.4) başlar.  

İstanbul‟da doğup büyümüş, Şişli‟de alafranga bir hayat yaşayan Peyami, 

millî konulara alaka göstermez. Yaşadığı çevre, aile hayatı onu monden bir genç 

olarak şekillendirmiştir. Öyle ki uzun harp seneleri onda yeni bir his 

uyandırmamıştır. Peyami için harp, siyasî kağıt yığınlarının çoğalmasıdır. Açlık, 

sefalet olsa da annesiyle o bundan etkilenmezler. “İtiyatlarımın hiçbiri harple 

bozulmadı” (AG, s.3) diyen Peyami, Mütareke İstanbul‟unun şartlarına da ilgisizdir. 

Onun bu duyarsız hali, Cemal ve İhsan‟la arkadaşlık yapmaya başlamasıyla değişir. 

Her şeyden önce Peyami, bu iki asker vasıtasıyla memleketteki savaş gerçeğiyle 

tanışır. Şehir içinde şahit oldukları, Peyami‟de havasını soludukları tarihî koşullara 

karşı bir farkındalık yaratır. 

Bu değişimde katkısı olan Cemal, Peyami‟nin annesinin amcasının oğludur. 

Harb-i Umumi‟ye katılmış, birçok cephede savaşmış, çoğu kere de yaralanmıştır. 

Peyami‟nin karakterini Şişli‟nin monden çevresi şekillendirdiği gibi Cemal‟i de 
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yıllardır katıldığı savaşlar şekillendirmiştir: “Bülent ve ince vücudu harp 

mücadelesinde, meşakkatte, kudret ve çeviklikle yoğrulmuş” (AG, s.5) 

görünmektedir. Aynı zamanda Erkân-ı Harbiye Mektebi‟ne devam eden İhsan, asker 

olması hasebiyle memleket meseleleriyle yakından ilgilidir. Ülkenin başına gelen 

felaketin, rejimden kaynaklandığını düşünen Cemal, “Cumhuriyet olsak başımıza bir 

felâket gelemezdi.” (AG, s.7) der.  

Cemal‟in yakın arkadaşı İhsan ise Cemal‟e göre daha şehirlidir. Biri İstanbul, 

diğeri Anadolu‟yu temsil etmektedir. Eş bir söyleyişle; biri Osmanlı, öteki 

Anadolu‟dur. İkisinin birbirine bakışında asırların İstanbul-Anadolu ayrılığını 

görmek mümkündür. Bunu Peyami de fark eder: 

“(…) Cemal, anladım ki gayri şuurî olarak arkadaşının şehir zarafetine 

tahammül edemiyor ve İhsan da Cemal‟e bir vilâyet çocuğu gibi bakıyor, ancak şehir 

nezaketinin icap ettirdiği kadar tahammül ediyor.” (AG, s.7)  

Cemal‟in Meserret Oteli‟nin altındaki kıraathaneyi tercih etmesine karşılık 

İhsan, Löbon‟a gider. İhsan da Peyami gibi alafranga bir çevrede yetişmiştir. Ancak 

ailesi, daha muhafazakârdır. Peyami‟nin “İhsan, yüksek, kayadan bir uzviyet” (AG, 

s.11) sözleriyle tanımladığı genç asker, Cemal‟in kendisini kızdırmak için 

İstanbullulara, İstanbul ananesine hücumuna cevap vermez. Alafranga bir çevrede 

büyümüş olsa da onda mağrur bir eda, ruhî bir derinlik vardır. Bu yüzden Peyami, 

onu yeni bir Osmanlı tipi olarak tanıtır: 

“(…) Her vakit nazik, her vakit etrafındakilerin rahat ve arzusunu düşünen 

yeni bir Osmanlı enmûzeci, Türk demiyorum. Çünkü yeni Türk genci daha mütecaviz, 

daha dalgalı, daha istediği çok olan bir mahlûktur. İhsan‟ın muayyen bir istediği 

yok. Şeref ve namus hissi için cepheden cepheye koşmuş, yaralanmış, fedakârlığı 

nümayişkâr olmayan biraz da mağrur bir insan. Löbon‟u tercih etmekle beraber o da 

ekseri bizimle geliyor, Cemal‟in sevdiği bir Sirkeci salonunda oturuyor, rakı 

içiyoruz. Sonra konuşarak, gülerek Köprü‟yü beraber geçip gidiyoruz.” (AG, s.11-

12) 

Cemal ise Peyami‟ye göre henüz olgunlaşmamış yeni bir Anadolu genci 

tipidir (AG, s.12). Ancak birbirinden çok ayrı gibi duran bu iki genç, aslında bir 

paranın yazı tura tarafları gibi birbirini tamamlamaktadır. “İkisine de aynı şeyi 

yaptıran, aynı şeyi hissettiren derin ve iptidaî kuvvetler” (AG, s.12) vardır. 
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Sivil bir aydın olan Peyami ile asker aydınlar Cemal ile İhsan‟ı birleştiren 

başlıca kuvvet, Ayşe olur. Birbirinden farklı karakterlere, farklı yaşam tarzlarına ve 

farklı bakış açılarına sahip bu üç genç, Ayşe‟nin hedef olarak gösterdiği Anadolu 

idealinde buluşurlar. Başlarda Peyami‟yi saran değişim ve dönüşüm dalgası, 

Ayşe‟nin etrafında Cemal ve İhsan‟ı da yakalar. 

İzmir‟in işgali sırasında kocasını ve oğlunu kaybeden Ayşe, İstanbul‟a gelir. 

Ayşe‟yi karşılamaya gittikleri rıhtımda Peyami, “kolu bir bağ içinde simsiyah 

örtülü” (AG, s.24) Ayşe‟yi görünce içinden: 

“-İzmir geliyor,” (AG, s.24) der. 

Peyami‟nin nazarında o, milletin başına gelen kanlı aşağılanmanın, acı 

matemin canlı ve kişileşmiş bir örneğidir (Balcı, 2002a: 169). Bir başka deyişle; 

Ayşe, işgal edilmiş Anadolu ile yaralanmış, sevdiklerini kaybetmiş Anadolu 

insanının timsalidir. Ayşe, başlı başına Anadolu‟yu temsil eder. 

Bir zamanlar Ayşe‟yle evlenmemek için yurt dışına kaçan Peyami, ondaki 

ruh asaletini, manevî gücü, kişilikli duruşu görünce hayran olur. Peyami‟deki esas 

değişim, Ayşe‟yi tanıdıktan sonra başlar, denilebilir; çünkü ondan önce Peyami, 

“züppe bir hariciyecidir ve kendi öz değerlerine yabancılaşmış bir Osmanlı 

aydınıdır.” (Kantarcıoğlu, 2008: 227) Ağabeyi Cemal‟in Peyami‟de yarattığı 

değişimi, Ayşe bir dönüşüm haline getirir. 

Ayşe, İstanbul‟a gelişinin ertesi günü Sultanahmet Mitingi‟ne katılır. İhsan, 

Cemal ve Peyami de oradadır. Cemal‟le arkadaşlığı boyunca millî meselelere ilgi 

duymaya başlayan Peyami, miting günü gerçek Türkiye‟yi görür. Burada toplumun 

her kesiminden insan, vatanı için tek yürek olmuştur: 

“(…) 

O gün asıl Türkiye‟yi ben ilk defa gördüm. Karanlık bir sır olan İstanbul‟un 

arkası, asıl mahalleleri ağzını açmış, sükkanını dökmüştü. Birçok ihtiyar kadın, 

birçok ihtiyar erkek gördüm. İstanbul‟un abus, sâmit ve görünmez ihtiyarları. 

Arkalarında hangi zamana ait olduğu bilinmeyen garip setreler, redingotlar içinden 

hafif, buruşuk boyunları yükseliyor, gözlükleri altından yaşlar beyaz sakallarına 

alenen akarak ağlıyorlar. İpekli bol çarşafları içinde buruşuk yanaklarına yaşlar 

akarak nineler geliyor. (…) Karagümrüklü işçi, İstanbullu kadınla yüksek ökçeli 

süslü kadının, omuz omuza, yüz yüze geldiği bir gündü. Derinliği görülemeyen 
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meydanda müthiş bir insan denizi derin ve sadasız uğultusuyla akıyor akıyor, yalnız 

çok kesif olan ortası kımıldamıyordu.” (AG, s.26-27) 

Mitingden birkaç gün sonra İngiliz dostu Salime Hanım‟ın Peyami‟nin 

Şişli‟deki evine getirdiği İngiliz gazeteci Mister Cook‟la girdiği bir münakaşa, 

Ayşe‟nin güçlü kişiliğini bir kere daha ortaya koyar. 

“(…) 

-İngilizler aflarını talep edenlere versinler Mösyö, affı zalimler değil, 

mazlumlar verir. Çanakkale‟de dövüşürken ne asi, ne esirdik. Namuslu bir millet gibi 

dövüştük, öldük, öldürdük. Ne zamandan beri ve hangi milletle harp edilir de mağlûp 

olduğu zaman ona katil denilir?” (AG, s.38) 

Mister Cook‟a verdiği cevaplar, orada bulunanların gözünde Ayşe‟yi yüceltir. 

Hepsi İzmir yolunda gerekirse canlarını feda edecekleri sözünü verirler. Böylece 

Ayşe‟nin işaret edişiyle vatanperver askerler, Anadolu yollarına çıkarlar. Öncelikli 

hedef, İzmir‟dir. Ayşe, gençleri İzmir‟e sevkedişiyle İstanbul‟dan Anadolu‟ya doğru 

başlayan akının öncüsü olmuştur. Nitekim bir süre sonra kendisi de Anadolu‟ya 

geçerek hastabakıcılık yapmak suretiyle cephe gerisinde yararlılıklar gösterir. 

Başlarda millî bilinçten yoksun bir genç olan Peyami de Ayşe‟yle birlikte 

yola çıkar. İhsan gibi o da Ayşe‟ye âşık olmuştur; ancak bu aşk, vatan aşkının 

gerisindedir. O aşk sayesindedir ki Peyami, Anadolu‟ya koşmuş, İzmir‟i geri almaya 

and içmiş, vatan-millet kavramlarının farkına varmıştır. Ayşe‟ye beslediği aşk, onu 

vatanperver bir genç haline getirir. 

Aynı değişim, İhsan‟da da görülür. Peyami gibi alafranga bir genç olan İhsan, 

Ayşe‟nin Mister Cook‟a sarfettiği sözlerden çok etkilenir. “Her azamız kopuncaya 

kadar İzmir yolunda kılıcımızı kınına koymayacağız.” (AG, s.40) diyen İhsan, artık 

olanlara millî bir bilinç çerçevesinden yaklaşmaya başlar. Kendisi de “bambaşka bir 

adam, Ayşe‟nin yeniden yoğurduğu, şekil verdiği bir adam olmuştum.” (AG, s.161) 

sözleriyle geçirdiği değişimi ifade eder.  

Düzenli orduyu savunan İhsan‟ın, Ayşe‟ye olan aşkı, onu Anadolu 

mücadelesinde diri tutar. O da Ayşe‟nin İzmir rüyasına ortak olmuştur. Ne var ki 

İhsan da Peyami gibi beşerî aşkı, vatan aşkının potasında eritir. Her iki genç de aşkın 

ateşten gömleğini sırtlarında taşırlar; ama iradelerine sahip çıkıp bunu dönüştürmeyi 

başarırlar. Böylece Ayşe‟ye duyulan aşk, önce İzmir, sonra tüm Anadolu‟ya duyulan 
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aşka dönüşür. Zira şahsında işgal altındaki Anadolu‟yu sembolize eden Ayşe, ilk 

olarak İzmir‟i hedef göstermiştir ve İzmir‟i geri almak, Ayşe‟ye kavuşmak anlamına 

da gelmektedir. 

Millî Mücadele vesilesiyle Anadolu‟yu gören Peyami‟ye bu coğrafya ilk anda 

yadırgatıcı gelir: 

“Yerler buz, dağlar renksiz, umumî bir sarı renk ahengi ötede beride bir avuç 

su birikintisi etrafındaki ağaçlıklar kırçıl, cılız. (…) Cehennem gibi sıcak var. Ateşten 

bir rüzgâr bu kırçıl, sarı tabiatın üstünden tozları önümüze katmış götürüyor. Gök 

açık bir mavi. Yerler hiç tükenmiyor, saatler geçiyor, biz hâlâ solunda dağlar 

yükselen bir nevi düzlük içinde çalkana çalkana gidiyoruz. Ne ıssız ve insansız, 

yeknesak, ebedî bir arz. Ne rengi, ne hayatı, ne tenevvüü var.” (AG, s.94) 

Onun bu bakışında ne bir yüceltme ne de nefret vardır. Yalnızca İstanbul‟da 

doğup büyümüş bir hariciye mensubunun, Anadolu‟nun yalınlığını yadırgayan bakış 

açısı hakimdir. Ne ki Türk‟ün yeni destanı burada yazılacak, yeni bir Türk devleti 

buradan doğacaktır. Bir yanıyla bunun farkında olan Peyami de hâlâ cephe gerisinde 

kağıt yığınları arasında olmaktan rahatsızdır. I. ve II.İnönü geride kalmış; ancak 

Peyami, tüm sıcak gelişmelerin gerisindedir. Ayşe‟nin “Sen Peyami, İzmir yolunda 

hâlâ sararmış kâğıtlara bakarak mı yürüyeceksin?” (AG, s.145) yolundaki 

siteminden sonra Rumca tercümanlık göreviyle cepheye geçer. Sonrasında Sakarya 

öncesinde yedek subay olarak göreve başlar, Ayşe‟nin bulunduğu birliğe geçmeyi de 

başarır. Artık Ayşe‟ye söz verdikleri gibi ateş hattındadırlar. Ayşe de: 

“-Sen de mi ateşe? Hepiniz pervaneler alayı gibi ateşe koşuyorsunuz?” (AG, 

s.196) diyerek şaşkınlığını dile getirir. Onlar, alev alev yanan Anadolu‟yu temsil 

eden Ayşe‟nin etrafında toplanmış pervanelerdir. Ayşe uğruna, vatan uğruna 

gözlerini dahi kırpmadan pervane misali kendilerini o ateşe atmak arzusundadırlar. 

Nitekim İhsan‟ın komutasındaki birlikte görev yapan Peyami, Ayşe‟ye ve  

Anadolu yolunda kendi kendine ahdettiği gibi ateşe ilk atılanlar arasındadır. Ne var 

ki bu ilk ateşte İhsan ve Ayşe‟yi kaybeder. Onları küçük bir köy mezarlığında yan 

yana defneder. Böylelikle İhsan, İzmir yolunda kendini feda edişiyle sembolik 

anlamda Ayşe de kavuşmuş olur. 

Peyami, onların arkasından İzmir yolunda çarpışmaya devam ederken 

Cemal‟i de kaybeder. Kendisi de bacaklarını yitirmiş, başına da kurşun isabet 
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etmiştir. Böylece daha İstanbul‟da İhsan ve Cemal gibi vatan için yararlı olmak sözü 

veren, Ayşe‟ye kendini ispat etmek isteyen Peyami de düşmanla göğüs göğse 

çarpışmıştır. Ancak kendisinden önce şehit olan Ayşe, Cemal ve İhsan‟ın vatan 

uğrunda bacaklarını kaybedişini göremeyişlerine hayıflanır: 

“(…) 

-Cemal! İhsan! Bak benim de iki bacağım koptu, kafam parçalandı. Bana 

karşı muhabbetinizde aşağı eğilen bir şey vardı. Niçin bunları görmeden öldünüz? 

Ben de bu ezelî şeyler için, bayrak için, namus için parçalandım.” (AG, s.14) 

Millî Mücadele şartları içinde kahramanlarının olumlu anlamda değişip 

dönüşerek olgunlaşma süreçlerini de hikâye eden yazar, bu bağlamda, ateşten 

gömlek deyimini de çift anlamda kullanır. İlki, romanın erkek kahramanları Peyami 

ile İhsan‟ın Ayşe‟ye duyduğu aşkın ateşten gömleği; ikincisi, savaşın ateşten 

gömleği…Bir başka deyişle; hem bireysel hem toplumsal açıdan ateşten bir gömlek 

taşımaktadır kahramanlar. Onlar, cephenin alevleri içinde düşmanla mücadele 

ettikleri gibi kendi nefisleriyle de çarpışmışlar; ne nefislerine ne düşmana boyun 

eğmişlerdir. Bu açıdan, Kantarcıoğlu (2008: 220-221)‟nun da işaret ettiği gibi, 

Ateşten Gömlek‟te iki destanı iç içe yerleştiren bir yapı vardır. 

Anadolu‟yu ve Millî Mücadeleyi daha içeriden bir bakışla yansıtan romanda, 

Anadolu; oraya akın eden aydınların gözünde savaşın bizzat yaşandığı, köylü, şehirli, 

genç, yaşlı herkesin destek olduğu bir mekân görünümündedir. Bir başka deyişle, 

Anadolu, idealize edilen, yüceltilen, İstanbul‟un karşısına konulan bir “fon” değil; 

tüm gerçekliğiyle yaşanan, gözlemlenen ana mekândır.  

Bir yandan Anadolu‟nun haşin, çetin; ama heybetli coğrafyası gözler önüne 

serilirken diğer taraftan etnik ve kültürel anlamda karmaşık yapısı, bu toplulukların 

Millî Mücadeleye yaklaşımı da ortaya konur. Buna göre Anadolu, İstanbul‟un 

umudunu bağladığı, yücelttiği “hayali” bir mekân değil eşkiyası, köylüsü, askeri; 

taşı, toprağı, evi, köyü ile “yaşayan, gerçekliği olan” bir mekândır. Millî Mücadele 

bağlamında; cepheler, cephe gerisinde yaşananlar, ulaşım zorlukları, cephane 

sevkıyatı gibi savaşın önemli yönleri de göz önüne serilir. 

Romanın sivil aydını Peyami ile asker aydınları Cemal ve İhsan için Anadolu, 

Ayşe‟nin aşkıyla özdeşleşmiş, kutsiyet kazanmış bir coğrafyadır. Bu coğrafyayı 

düşmandan temizlemek, Cemal ve İhsan için salt memleket değil milliyet meselesidir 
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de. Onlar, milliyet duygusuna sahip aydınlardır. Başlarda İstanbul-Anadolu zıtlığını 

temsil edercesine çatışan bu iki genç asker, Millî Mücadele ortak paydasında bu 

çatışmayı sonlandırırlar. Dahası İhsan, İzmir‟i almakla vatanın kurtarılmış 

sayılmayacağı fikrindedir. Askerî misyonlarını tamamlamaları yetmez, asıl bundan 

sonra aydın askerler olarak sosyal misyonları için çalışacaklardır: 

“(…) Anadolu‟nun ta ortasına gelenleri yenmek ile memleketimizi muhafaza 

kabil olamayacağını düşünüyorum. Onlar, düşmanlarımız, kendi memleketlerine 

sahip oldukları gibi biz de sahip olmalıyız. Şimdiye kadar zeytin yağıyla su gibi 

duran bu halkla biz kaynaşmalıyız. Göreceksin Peyami, bu halkı kendi memleketine 

sahip edecek yine bizim yaratacağımız ordu olacak.” (AG, s.111) 

İhsan‟ın sözleriyle yazar, aydınlara, Anadolu‟yu işaret etmektedir. 

Anadolu‟nun geri kalmasına neden olan aydın-halk ayrılığı sona ermelidir. Ordu ve 

askerler, salt savaşmakla kalmayıp bunu da sağlayacaktır. Savaşta el ele veren asker 

ile halk, savaştan sonraki süreçte el ele ülkeyi inşa edecektir. 

“(…) Yalnız İzmir‟i almak yetmez. Memleketi temizlemek lâzım. Anadolu 

ordusu İzmir‟den sonra öyle bir harp açacak ki…Köhne şeyleri, karanlık şeyleri, 

halkı sefil ve esir eden şeyleri hep temizleyecek ve yıkacak…(…) Biz Yunan‟ı 

çıkardıktan sonra biz, evet ordu, Anadolu‟yu baştan başa mamur ve mesut edeceğiz. 

Artık İstanbul‟a hiç dönmeyeceğiz.” (AG, s.111) 

Millî Mücadelenin bu ilk romanında hedefin Anadolu olarak gösterilmesi, 

manidardır. Asıl savaş, Yunan‟ı ülkeden çıkardıktan sonra başlayacaktır. Asırlarca 

Anadolu‟yu ihmal eden zihniyet, yerini Anadolu ve Anadolu insanı ile bütünleşmek 

isteyen aydınların duyarlılığına bırakmıştır. Bu, Anadolu‟ya ilk giden öğretmenlerin 

olduğu kadar Millî Mücadeleyle Anadolu‟ya koşan asker aydınların da yegâne 

ülküsüdür. 

Askerî misyonlarını tamamlasalar da sivil misyonlarının savaştan sonra 

devam edeceğini düşünen asker aydınlardan biri de Vurun Kahpeye‟nin yüzbaşı 

Tosun‟udur.  

Karadenizli bir yüzbaşı olan Tosun, İzmir‟in işgal edildiği gün, 

hemşehrilerinden oluşan bir çete ile dağa çıkmıştır. “Kat‟î bir imanı, o kadar müthiş 

bir kin ve isyanı vardır ki” (VK, s.25) Yunan ordusu, en çok onun çetesinden 

ürkmüştür.  
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Tosun, kasabaya çocuklara millî marşlar söyleterek sokaklarda dolaştıran 

Aliye‟nin linç edilme korkusu duyduğu sıralarda girer. O sırada etrafındaki 

kalabalığa vaaz eden Hacı Fettah Efendi, söylemlerinde Aliye‟yi ve Kuvvacıları 

hedef almaktadır. Tosun, hakimiyeti eline alır. Kasaba zenginlerinden Kuvva için 

yardım toplamaya gelmiştir. 

Hemen ertesinde Aliye‟nin okulunu ziyaret eden Tosun, Hatice Hanım‟ın 

Aliye aleyhindeki “İstanbul‟dan yeni bir hoca geldi ama söz beynimizde…Dün 

çarşıdan çocukları yüzü gözü açık geçirmiş, halkın taassubuna dokunmuş, galiba 

hücum etmişler, bu gün hasta imiş, gelmedi.” (VK, s.31) şeklindeki sözlerine sert bir 

tepki gösterir: 

“-Muallime Hanım, namus kadının yüzünü açıp açmamasında değildir. Din 

de peçe demek değildir. Öyle kapalı kadınlar vardır ki kapı arasından her türlü 

rezaleti yaparlar. Onun için yeni Hoca Hanım‟a yüzü açık diye kasabanın hücuma 

hiç hakkı yoktur. Çocukları İstanbul usulü güzelce okutan herhangi hoca hanıma 

birisi yan bakarsa biz onun terbiyesini…” (VK, s.31) 

Tosun da tüm Kuvva kumandanları gibi taassuba karşıdır. Yenilik taraftarıdır. 

Kendisiyle aynı idealleri paylaşan Aliye‟yle nişanlanır. Aliye‟nin onu 

memleketinden çok sevdiğini söylemesi üzerine “aşkımızın, memleketimizden ayrı 

bir yeri olamaz” (VK, s.129) der. O da Ateşten Gömlek‟in askerleri gibi vatan aşkını 

beşerî aşktan üstün tutmaktadır. Öyle ki Aliye‟den Yunan‟ın gizli sırlarını 

Damyanos‟tan öğrenmesi için yardım ister. Aşkı yaşama noktasında aralarındaki 

farkın bilincinde olan Aliye, ne kadar severse sevsin Tosun‟da vatan aşkının, millî 

ideallerin ağır bastığını tahlil edebilmektedir: 

“(…) Tosun, evvelâ kendi dimağındaki hâkim fikrin esiri, bendesidir. Ve 

bütün idealist adamlar, muayyen bir maksada varlığını vakfedenlerin zulmüyle 

zalimdir. Çünkü bunlar için, insanî rabıtalar, en kavi ve kadir aşklar, maksattan 

sonra gelen şeylerdir ve maksatları için hiçbir elemden, hiçbir fedakârlıktan, hiçbir 

kurbandan kaçınmazlar. Bunların bu kudretidir ki, ihtilâlleri, millet tarihinde 

herhangi yeni dönümü, herhangi sarsıntıyı, kan ve facia mukabilinde vücuda 

getirir.” (VK, s.142) 

Birkaç dakikalığına da olsa Aliye‟yi görebilmek uğruna ordusunu tehlikeye 

düşürdüğünü, hatta davasına hıyanet ettiğini düşünen Tosun‟un nazarında memleket 



 300 

ve maksat, insandan yalnızca vücudunu ve hayatını değil “bunların bin defa 

fevkinde, bunların heyecanını oyuncak yapan aşkın pahasını” (VK, s.147) da ister. 

Aliye‟yle paylaştığı ortak ülkü, Aliye‟nin Yunan kumandanıyla yakınlaştığı 

için kasabada namus meselesi olarak algılanmış ve genç öğretmenin taşlanarak 

öldürülmesine neden olmuştur. Yine aynı ülkü uğruna Tosun, bacaklarını 

kaybetmiştir. Ancak Tosun için mücadele bitmemiştir: 

“(…) 

Kanının yarısını, uğrunda gençliğinin çelik azasını sakat ettiği mukaddes 

cihat bitmişti. Fakat onun yer yüzünde vatanı için açtığı mücadele bitmemişti.” (VK, 

s.174) 

Tosun, bundan sonra Aliye‟nin masumiyetini, vatanı için yaptığı fedakârlığı 

halka öğretmek için ikinci cihadını açmaya Aliye‟nin mezarı başında yemin eder 

(VK, s.174-175). Arkadaşı Âli Bey‟e yazdığı mektupta ise Aliye‟den yarım kalan işi 

tamamlamak için hayatını vakfedeceğini belirtir ve Aliye‟nin parolasını tekrarlar:  

“Toprağınız toprağım, eviniz evim; burası için, buranın çocukları için bir 

ana, bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım; vallahi ve billâhi.” (VK, 

s.176) 

Vatan aşkını beşerî aşkından üstün tutan Tosun, mücadeleye devam edecek; 

taassupla, bilgisizlikle, cehaletle savaşacak; böylece dini kişisel çıkarlarına âlet eden 

yobazların kurban ettiği tüm Aliyeler‟i aklayacaktır. 

Halide Edip, Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye‟den sonra Şeyh Sait 

İsyanı
154

‟nı işlediği Zeyno‟nun Oğlu‟nda da asker tiplere yer verir. Eser, esasiyle, 

Kalp Ağrısı adlı romanın devamı mahiyetindedir. 

Kuvayı Milliye‟nin henüz güncelliğini koruduğu romanda kahramanlar, 

zabittir. Zaferden sonra zabitlere, özellikle Anadolu‟da bulunan, Anadolu‟dan gelen 

ya da Anadolulu olan zabitlere, yoğun bir ilgi vardır. Roman, bu ilginin mahsulü bir 

aşk üçgeni etrafında başlar. 

                                                 
154

 “İç politikada iktidar muhalefet çekişmesinin sürdüğü sırada 13 Şubat 1925‟te doğuda Genç ilinin 

Piran köyünde başlayıp kısa sürede bölgeye yayılan bir isyan patlak verdi. Şeyh Sait İsyanı olarak 

bilinen bu isyanın çkış sebepleri üzerinde farklı görüşler vardır.” Bkz. Ayten Sezer, “Şeyh Sait İsyanı 

ve Sonuçları”, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Ed. M. Derviş Kılınçkaya), Siyasal Kitabevi, 

Ankara 2005, s.247-249. 

Ayrıca Şeyh Sait İsyanı hakkında bilgi için bkz. Metin Toker, Şeyh Sait ve İsyanı, Ankara 1968; 

Behçet Cemal, Şeyh Sait İsyanı, İstanbul 1955; Türkiye Cumhuriyeti‟nde Ayaklanmalar, 1924-1938, 

Genelkurmay Harp Tarihi Yayını, Ankara 1972, s.77-144; Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye‟nin 

Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 2009 (23.bsk.), s.251-255. 
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Kalp Ağrısı adlı ilk roman, Anadolu‟dan gelen zabit Hasan ile Zeyno ve 

Azize arasındaki ilişkileri ele alan; Anadolu‟da geçmeyip Anadolu‟ya değinen ve 

Anadolu‟da geçecek asıl hikâyeye bir giriş niteliğindedir. Bu yönüyle roman, 

adından da anlaşılacağı üzere, daha çok bir kalp ağrısının romanıdır. İkinci romana 

temel oluşturacak şahısların, olayların düğümlerinin atıldığı bu eseri, Zeyno‟nun 

Oğlu izler.  

Zeyno‟nun Oğlu, Cumhuriyet‟in ilanından sonra Doğu‟da patlak veren Şeyh 

Sait İsyanı‟na değinen bir romandır. Yanı sıra Batılılaşma, modernleşme gibi Türk 

cemiyetini öteden beri meşgul edip Cumhuriyet‟le güncelleşen konulara da değinir.  

Zeyno‟nun kocası Miralay Muhsin Bey, Diyarbakır‟a …..inci Fırka 

Kumandanı olarak atanmıştır. Eşi Zeyno‟yu da yanına aldırmak ister. Hasan ise eşi 

Azize‟yi Viyana‟da kaybettikten sonra kızını anneannesiyle bırakarak 

Diyarbakır‟daki karargâhına hareket edecektir. Böylece Zeyno ile Hasan‟ın yolları 

tekrar kesişir. Öte yandan Diyarbakır‟da kaymakam olarak görevli Mazlum Bey de 

eşi Mesture Hanım‟la kızı Mazlume‟yi yanına aldırmak istemektedir. Böylece 

İstanbul‟da başlayan roman, kahramanların yola çıkışıyla Diyarbakır‟da devam eder. 

Her biri ayrı bir sosyal çevreyi temsil eden bu kahramanlardan Mesture 

Hanım, Diyarbakır yolculuğu konusunda çok isteksizdir. O, İstanbul‟daki alafranga 

hayatı bırakıp “Diyarıbekir çöllerine” (ZO, s.24) gitmek istememektedir. Ayrıca kızı 

Mazlume‟nin de tam asrî hayatı öğreneceği sırada oralara gitmesine de gönlü razı 

olmamaktadır. Romanda İstanbul ve alafranga İstanbul sosyetesinin simgesi Mesture 

Hanım, modernleşme konularında kızı ve kocasıyla sık sık çatışmaktadır. 

Mesture Hanım, kızının bir sefir ya da hiç olmazsa sefaret kâtibiyle 

evlenmesini arzu etmekte; o dönemde kızların zabitlerle evlenme isteğini 

anlayamamaktadır: 

“(…) Ben anlıyorum, bir Anadolu zabiti modası çıktı, bizim sivil gençler 

gözden düştü.” (ZO, s.25) 

Onun emeli, kızının da kendisi gibi asrî ve medenî hayata nail olmasıdır. 

Bunun da ya parayla ya da bir sefirle evlenerek gerçekleşeceği düşüncesindedir. 

“Yoksa zabitin en yüksek rütbelisi de adamı vahşete çağırıyor.” (ZO, s.26) Kızının 

sağlık durumunu bahane ederek bu yolculuğa şiddetle karşı çıksa da Doktor Asım 

Bey‟in seyahate engel bir durum olmadığını izah etmesi üzerine Mesture Hanım, 
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çaresiz, Diyarbakır‟a gitmeyi kabul eder. Hasan, Zeyno‟yla birlikte Mesture 

Hanımlara da eşlik edecektir. 

Haydarpaşa İstasyonu‟nda kendisini yolcu etmeye gelenlere, uzun bir 

konferans verir Mesture Hanım. Daha doğrusu, gitmekten başka çaresi kalmayınca 

bunu sosyeteye açıklanabilir kılmaya çalışmaktadır. 

“(…) Diyarıbekire gitmekten vazgeçirecek olan mahzurların hepsi çürük 

çıktıktan sonra yegâne yapacağı şey Anadoluya gitmenin Şişlide kalmağa müreccah 

olduğunu, Anadoluya gidenlerin istikbali etrafında mes‟ut ve şerefli ihtimaller 

dolaştığını anlatmak oldu.” (ZO, s.35)  

Süslü sözlerle durumu izaha çalışan Mesture Hanım, kalabalıkta, eşi Mazlum 

Bey‟in Millî Müdafaa Vekili olacağı izlenimini yaratır. Fazla olarak kendisini 

Diyarbakır‟a medeniyet götüren yenilikçi bir kadın olarak takdim eder.  

“(…) Gider gitmez bir defa „köhne ve örümcekli‟ düşünceleri kaldıracak, 

kendi etrafında kadınlı erkekli asrî bir cemiyet toplıyacak, çaylar verecek, briç ve 

poker oynatacak, dansı moda haline sokacak, Diyarıbekirde yeni hayatın bir nevi 

kraliçesi olacaktı.” (ZO, s.35) 

Sonuçta Mesture Hanım, hitap ettiği topluluk üzerinde istediği etkiyi 

bırakmayı başarır; çünkü o günlerde Millî Mücadele sonrasının Anadolu hassasiyeti 

devam etmektedir ve “İstanbul o günlerde henüz formaları sökülmüş, mevkii iktidarı 

kaybetmiş, cezasının ne olacağı malûm olmıyan kabahatli ve bir kenara bırakılmış 

bir insan gibi Anadolunun gözüne girmek, Anadoluya yaranmak için hiçbir şeyden 

çekinmiyordu”r (ZO, s.35). 

Öte yandan Mesture Hanım‟ın sözleri, Anadolu gerçekliğinden habersiz 

İstanbul sosyetesinin Anadolu‟ya bakışını da yansıtır. Kendisini ne tür sosyo-kültürel 

şartların beklediğinden bihaber Mesture Hanım, alışkını olduğu alafranga hayatını 

oraya taşımayı hayal etmektedir. Ona göre Diyarbakır; medeniyetten uzak, 

asrîleştirilmesi gereken bir yerdir. Bunu da İstanbullu modern bir hanım olarak 

kendisinin başaracağını ummaktadır.  

Oysaki o sıralarda Doğu‟da hummalı bir isyan hazırlığı yapılmaktadır. Yazar, 

İstanbul‟dan gelen kahramanlarının hikâyesi yanında yer verdiği (K..) Köyü ve Şeyh 

(M..) çevresinde bu hazırlığa değinir. Zeyno ve Mesture Hanımların Diyarbakır‟a 

varışından önce Miralay Muhsin Bey, yaveri Yüzbaşı Sait Bey‟den önemli bir kağıt 
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alır. Kağıt, “Bitlisteki Kürt harekâtının Diyarıbekir etrafına da sirayet ettiğine, bazı 

Kürt ümerasile şehrin, hattâ bazı köylerin münasebettar olduğuna dair bir rapordu”r 

(ZO, s.41). 

Esasında (K..) Köyü, garnizonun temizliğine bakan Kürt Zeyno ile oğlu 

Haso‟nun öyküleri etrafında romana konu olur. “Yarı Türk, yarı Kürt” (ZO, s.48) bir 

köy olan (K..), Zeyno‟nun annesi Perihan‟la hamileliği süresince sığındığı bir yerdir 

ilk başta. Hasan‟ın Diyarbakır‟a geldiği günlerde ondan hamile kalan Zeyno‟yu 

annesi, Ramazan‟la nikâhlayarak (K..) Köyü‟ne gönderir. Kendisi de kızının yanında 

bulunacaktır. Askere geri dönen Ramazan‟ın yokluğunda oğlu Haso‟yu kucağına 

alan Zeyno ile annesi Perihan, hayat mücadelesi verirler. Bu mücadelelerinde Şaban 

adlı bir köylü onlara yardımcı olur. Ramazan, Ruslara esir düştüğü için uzun müddet 

ondan haber alamazlar.  

Esareti bitip de köye döndüğünde Haso‟yu gören Ramazan, çocuğun 

kendisine benzemeyişinden huylanır; hem Zeyno‟ya hem Haso çocuğa zulmetmeye 

başlar. Öte yandan kahvede Kuvayi Milliye aleyhine nutuklar söylemeye de 

başlamıştır. 

“(…) Oradan buradan uydurduğu bir takım havadisleri tekrar ediyor, Kuvayi 

Milliye rüesası köylere geldiği zaman nasıl her şeyi, paraları aldıklarını, köylüye 

dayak attıklarını anlatıyordu.” (ZO, s.76) 

Bir tesadüf, aynı amacı güden Şeyh (M..) ile Ramazan‟ın yollarını kesiştirir. 

Şaban‟dan ata binmeyi öğrenen Haso çocuk, bir müsabakada birinci gelir. Onun 

başarısını izleyen Şeyh (M..), çocuğu kendi yanına almak ister. Esasiyle Şeyh (M..), 

“Kuvayi Milliye aleyhtarlığı ile meşhur pek nâfiz eşraftan” dır (ZO, s.89). Şeyhin 

himmetiyle Haso çocuk, Diyarbakır‟a gelir. Şeyh, ona dinî bilgiler vermekte, yanı 

sıra zabitlerin zalim ve dinsiz olduğu yolunda çocuğu etkilemeye de çalışmaktadır. 

“Bu din duyguları yanına Şeyh bir de milliyet duygusu sokmağa kalkışmış, ona 

Kürtlerin Allahın kulları ve Türklerin Allahın ceza edeceği mahlûkat olduğunu” (ZO, 

s.137) anlatır. Bir süre sonra da evini Muhsin Bey ve ailesine açarak Haso çocuktan 

muhbirlik yapmasını ister.  

Bu noktada, Haso çocuk, Diyarbakır halkı ile İstanbul‟dan gelen subay ve 

memur aileleri arasındaki bağlantıyı sağlayan bir şahıs özelliği kazanır: 
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“Bu bölgede devlet otoritesini sağlamakla görevli memurlar ve subaylar ile 

onların eşleri, yerli halkla hiç de kaynaşamazlar. Yerli halk ve çoğu İstanbullu olan 

memurlar, iki ayrı tabaka halindedirler. Bu iki zümreyi birbirine bağlayan tek şahıs 

Haso çocuk olur.” (Enginün, 1978: 227) 

Diğer taraftan Mesture Hanım, hedeflediği danslı çaylı asrî hayatı 

uygulamaya koymuştur. Yüksek memur hanımları, kızları ile beyleri, Muhsin Bey‟in 

asker çevresi, bir iki doktor, lise muallimi bir iki gayretli muallime hanımdan 

mürekkep salonunda danslı eğlenceler tertip ederek bir sosyete oluşturmuştur.  

“(…) (Şeyh M…)in vaktile namaz kıldırdığı kavuklu, rengârenk cemaate 

mukabil şimdi hattâ gündüzleri dekolte giyen, hele gece toplanırlarsa erkeklerin frak 

bile giydiği bir cemaat hâsıl olmuştu.” (ZO, s.127) 

İçten içe bir isyan hazırlığının sürdüğü o günlerde Mesture Hanım, 

gramofonuyla “Valansiya” ve “Markita” yı çalıp dans etmektedir. Ne ki bu danslı 

eğlenceler, evvela Miralay Muhsin Bey‟le Zeyno, sonra da diğer katılımcılar 

arasında hararetli tartışmalara da neden olmaktadır. 

Miralay Muhsin Bey, eşinin çok iyi dansetmesine rağmen Mazlum Bey‟i geri 

çevirişine içerlemiştir. Zeyno, dansetmeyi bilmeyen Mazlum Bey‟i mahçup etmemek 

için dansa kalkmamıştır; ancak esas sebep, onun Mesture Hanım‟ın asrîlik 

hareketlerine karşı oluşudur. 

“-(…) Mesture Hanımın asrileşme plânını itmam için mutlak hepimizin 

sıçraması lâzım geldiğini kabul etmiyorum. Hanım ellerini çırpıp gözlerini kırpınca 

neden bütün salon ayağa kalksın, kukla gibi oynasın?” (ZO, s.130) 

Öte yandan kaymakam Mazlum Bey‟in evinde de Mesture Hanım, fırtına 

koparmaktadır. Kocasının dans bilmeyen bir kaymakam olarak maiyetine ve zabitana 

karşı maskara olduğunu düşünmektedir. Bunun için iki ay sonra vereceği “nezih, 

kibar, san‟atkârane süslenmiş” (ZO, s.132) baloya yetişmek üzere eşine süre verir. 

Mesture Hanım‟ın danslı partisinin yankıları, kentin büyük memurlarından 

bir çift ile yeni evli bir mülâzımla karısının evinde de sürmektedir. Sıhhiye reisi, 

Diyarıbekir Kız Rüştiyesi‟nin son sınıfına devam eden kızlarının Mazlume‟yi örnek 

almasından endişe etmektedir. Ayrıca karısının gündüz toplantılarında kolları açık 

esvap giymesini ve dans etmesini de istemez. Karısına Mesture Hanım‟ı taklit 

etmemelerini salık verir. 
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Evleneli henüz üç ay olan genç bir mülâzımla karısı ise Mesture Hanım‟ın 

partisinde herkes dansederken utandıklarından yalnız seyretmekle iktifa etmişler; 

fakat evlerinde bir sonraki sefere hazırlık için “Vanstep” meşketmişlerdir. 

Haso çocuğu yalnızca zabitlere değil İstanbullulara karşı da kışkırtan Şeyh 

(M..) ise planlarına son şeklini vermekte, kendisine hedef olarak Hücum Taburu 

Kumandanı Hasan Bey‟i öldürmeyi belirlemektedir. Bunun için Haso çocuğun 

gözcülüğüne ihtiyacı vardır. 

Mesture Hanım‟ın iki aydır hazırlandığı balo gecesi, Miralay Muhsin Bey‟e 

bir telefon gelir. Acilen karargâha geçen Muhsin Bey, Zeyno‟ya misafirleri belli 

etmeden dağıtmasını öğütleyen bir not bırakır. Büyük isyandan önce civar köylerde 

ayaklanmalar çıkmaktadır. Nitekim o gece karargâhtaki zabitlerden Ali Nuri Bey, âsi 

bir Kürt köyünü yatıştırmaya gider (ZO, s.238). 

Nihayet Miralay Muhsin Bey, kontrolden çıkmakta olan isyanın daha da 

büyüyeceği istihbaratından sonra Zeyno‟yu, Mardin‟e giden Hasan‟ın yanına 

katmaya karar verir. Büyümekte olan Şark isyanı karşısında bir kumandan sıfatıyla 

endişesiz ve sakin çalışabilmesi için karısının yanında olmaması lazımdır. Böylece 

Zeyno, Hasan‟la birlikte Mardin‟e doğru yola çıkar. 

Yazar, farklı zümrelere mensup insanların Diyarbakır‟da kesişen hayatlarını 

gittikçe artan iç isyan hazırlıklarıyla birlikte verirken Yalçın (2002: 202)‟ın da 

vurguladığı üzere; ayaklanma ve gerisinde yatan çok yönlü sebeplere fazlaca önem 

vermemiştir. Ara sıra Miralay Muhsin Bey‟in telaşından, verdiği emirlerden 

vaziyetin giderek tehlikeli bir hal almaya başladığı sezdirilmekle birlikte karargâh 

mensuplarının isyana bakışı üzerinde de pek fazla durulmamıştır. Bu açıdan, Şeyh 

(M..)‟nin önderlik ettiği Şark isyanı, romanda, daha çok, bir fon görünümündedir.  

Genel olarak karargâh zabitlerinin, yeniliklere açık gösterildiği romanda 

onların bölge halkıyla çok yakın temas kurdukları görülmez. Bu zabitler, daha çok, 

günden güne şiddetlenen isyanı takip etmekte; civar köyleri yatıştırmaktadır. Ancak 

Mesture Hanım‟ın hem Diyarbakır‟da görevli memurları hem de halkı asrîleştirmek 

çalışmalarına da sıcak bakarlar. 

Şark isyanı bağlamında Anadolu‟da görevli askerler, Sevgim ve Iztırabım ile 

Dağları Bekliyen Kız adlı romanlarda da yer alır. 
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Mükerrem Kâmil‟in, genel olarak, duygusal bir aşk öyküsünü anlatan romanı 

Sevgim ve Iztırabım
155

‟da romanın başkişilerinden Gülseren‟in nişanlısı Metin, 

nişanlılıklarının en taze günlerinde Şark isyanında görev almak üzere yola çıkar. 

“(…) Şark ısyanı…Ah bu mürteci Kürt‟ler…Başı koparılmış bu çıbanı 

kangranlaştırmadan kökünden temizlemek lâzım. Benim kartal kanatlım da işte bu 

uğurda gitti. Türk göklerini siyah bir buluttan kurtarmak için bütün bir kalb ve 

gidenler arasında o da uzaklaştı.” (SVI, s.60-61) 

Ne var ki Metin‟in ölüm haberi, Gülseren‟i yıkar. İsyan bastırılmış, gidenler 

geri dönmüştür. Gülseren, Ağrı Dağı‟na seslenerek acısını haykırır: 

“(…) 

Şark ısyanı bir daha açılmamak üzere tarihe gömüldü. İstiklâl harbinde 

kanını seve seve akıtan kahramanların yanına Ağrıdağı‟ndan da birkaç arkadaş 

yetişti. 

Ağrıdağları..Hey..Ağrıdağları. 

Sevdiğimin kanını size helâl ediyorum. Bir şartla: Artık bir daha geçitleriniz 

düşman uğrağı olmıyacak, olmıyacak e mi?” (SVI, s.84) 

Burada Metin, vatanı için gözünü kırpmadan göreve koşan, vatanı uğrunda 

şehit olan bir havacı askerdir. 

Dağları Bekliyen Kız‟da da aynı vatanperver havacı askerlerden Adnan‟ın 

öyküsü verilmiştir. 

Ağrı Dağı İsyanı‟nın
156

 ele alındığı romanda Ağrı dağlarında saklanan 

eşkıyalar, Türk Silahlı Kuvvetleri‟yle çatışmakta; karşılıklı kayıplar verilmektedir. 

Bu eşkıyalara bir şeyh liderlik etmekte, şeyhin kızı Zeynep de dağlarda silahlı 

kuvvetler aleyhine çalışmaktadır. Orduda görev yapan pilotlardan Adnan, bir gün 

dağlarda keşfe çıkar. Tesadüf eseri, herkesin dilinde gezen Zeynep‟le karşılaşır. 

Aralarında bir yakınlaşma olur. Aşkı ağır basan Zeynep, isyancıların planlarını, 

krokilerini, en önemli evraklarını Adnan‟a verir. Bunlar sayesinde ordu, isyancıları 

                                                 
155

 Mükerrem Kâmil, Sevgim ve Iztırabım, Savaş Kitabevi, Balıkesir 1934. Yapılan alıntılar bu 

baskıya aittir. 
156

 Millî Mücadele sonrasında Doğu‟da patlak veren isyanlardan Ağrı Dağı İsyanı, 1926‟da Ağrı ve 

çevresinde, İhsan Nuri adlı bir isyancı önderliğinde başlamış ve dört yıl sürmüştür. İsyanın uzun 

sürmesi, Bakanlar Kurulu‟nu harekete geçirmiş ve Ağrı Dağı‟nda bir tenkil harekâtının yapılmasına 

karar verilmiştir. Harekâta, Salih Paşa komutasında 4 Eylül 1930‟da başlanır. Şiddetli çatışmalardan 

sonra isyan bastırılır, asilerin bir kısmı İran‟a kaçar, bir kısmı da yakalanarak cezalandırılır. Bkz. 

Alâattin Karaca, “Ağrı Dağı İsyanına İlişkin Bir Roman Dağları Bekliyen Kız”, Hece, Kasım 2010, 

S.167, s.123. 
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ağır bir yenilgiye uğratır. Öte yandan Adnan, isyancılarla işbirliği yapmakla suçlanır. 

Zeynep mahkemeye verilir. Neticede mahkeme suçsuzluğuna karar verir ve serbest 

bırakılır. Her ikisi de aklanan âşıklar, birbirlerine kavuşurlar. 

Romanda Anadolu, Ağrı‟nın Karaköse vilayetine bağlı bir kasaba olarak yer 

alır. İsyan nedeniyle askerlerin konuşlandığı kasaba: 

“Gübreden yapılma evleri, bir katırın güçlükle geçebileceği kadar dar ve 

çamurlu sokaklarile bu kurunu vusta kasabası belki halkedildiği zamandanberi 

görmediği tarihî günler yaşıyor…” (DBK, s.3) şeklinde tasvir edilir.  

Burada tabiat da insanlar da vahşidir. Binbaşı İhsan Bey‟in sözleriyle “yalnız 

insanları değil, havası da vahşi” (DBK, s.13) dir. Dağlar hem heybetli tabiat 

parçasıdır hem de isyancıların sığınağıdır. Anadolu olarak dikkati çeken mekân, 

tasvirlerin ötesinde derinliğine ele alınmaz. Çoğunlukla çatışmalara, askerî karargâha 

yer verilir. Romandaki askerler, dağdaki isyancıları yakalamak için her türlü 

tehlikeyi göze alan vatansever gençler olarak gösterilir.  

Bu vatansever askerlerin, isyana ve isyancılara bakış açısı ise olumsuzdur. 

Erkânı Harp Reisi‟nin şu sözleri, devletin isyana yaklaşımını da ortaya koyması 

açısından önemlidir: 

“(…) bir takım vatansızlar tarafından himaye gören ve aylardan beri şehirler 

basan, yollar kesen, kimsesiz ve masum insanları öldüren bu unsurlar yarın şafak 

atıp ta dağlar aydınlandığı zaman toprağa karışmış bulunacaklardır.” (DBK, s.48) 

Erkân-ı Harp Reisi, sabaha karşı harekâta gidecek askerlerine, isyanın dış 

mihraklarca kışkırtıldığı yönünde bir konuşma yapar: 

“(…) Bir takım ecnebilere alet olarak hudutlarımıza giren, şehirlerimizi 

basarak içindekilerini katle cür‟et eden bu sırtları çuvallı çapulcu alayına Türk 

vatanının bir ihtiras ve yağma sahası olmadığını göstereceksiniz.” (DBK, s.49) 

İsyancıların arasına karışmış bir asker olan Ahmet Çavuş ise operasyona 

gelen Adnan‟a asilere ve onların yaşamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunur: 

“(…) Adamı öldürürken karşısındakinin hayatını değil, yakacakları kurşunun 

parasını düşünüyorlar. Ne din var, ne iman var, ne Allah… (…) İşte görüyorsunuz: 

ayaklarında bir don, kafalarında bir keçekülâh, Allahın dağlarında sabahtan akşama 

kadar öldürecek adam arayıp duruyorlar. Yedikleri bir parça çiy etle bulgur. 
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Hepsinin beş, on karısı var. Hâlâ içlerinde kız çocuklarını boğanlar mevcut. 

Ne evleri, ne yerleri, ne de vicdanları vardır. Yerin dibinde kazdıkları oyuklarda, 

mağaralarda, kaya diplerinde yaşarlar. Ne askerlik bilirler, ne vatan. Yalnız bir 

şey!.. Taptıkları, tanıdıkları her şeyleri şeyhtir. O, ne emrederse derhal olur. Dedim 

ya bunlar insan değildir. Bunlar öyle bir nevi mahlûklardır ki isim vermek bile kabil 

değil.” (DBK, s.88) 

Karaca (2010b: 127)‟nın da vurguladığı üzere; bunlar, bölgedeki isyana 

müdahale etmeye giden bir askerin doğal tepki ve duygularıdır; ancak isyana ilişkin 

derin bir tarihsel-sosyolojik çözümleme içermemektedir. 

Esasen Adnan‟la Zeynep‟in karşılaştığı andan itibaren roman, bir aşk romanı 

hüviyeti kazanır. Dolayısıyla eser, başlıca iki amaca hizmet etmektedir. İlki, isyanı 

bastıran Türk askerlerini yüceltmek ve devletin Kürt ayrılıkçılarına ve 

ayaklanmalarına bakışını dile getirmek (Karaca, 2010b: 124) diğeri de bu sorunun 

yazar tarafından okuyucuların ilgisini çekmek için popüler bir malzeme olarak 

kullanılmasıdır
157

. 

Denilebilir ki her iki romanda da Zeyno‟nun Oğlu‟ndaki gibi isyanın arka 

planı, toplumsal ve siyasî nedenleri üzerinde durulmaz. Şark isyanı, havacı askerlerin 

kahramanlığını ve vatan sevgisini göstermek için romanlara bir fon teşkil eder. 

Anadolu‟da asker konusunu ele alan romanlardan biri de Yakup Kadri‟nin  

Yaban‟ıdır. Anadolu‟da asker denildiğinde, hiç kuşkusuz, Yaban‟ın asker aydını 

Ahmet Celal akla gelir. 

Yakup Kadri‟nin, 1921‟de Tetkik-i Mezalim Heyeti
158

 ile Anadolu‟da çıktığı 

tetkik seyahatinin ürünü olan Yaban
159

, konusu bütünüyle köyde geçen ilk roman 

                                                 
157

 Esat Mahmut Karakurt‟un popüler bir romancı olarak portresi ve romanları hakkında geniş bilgi 

için bkz. Ebru Aktaş, Esat Mahmut Karakurt Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Romanları, Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2001 (yayımlanmamış yüksek lisans tezi); Alpay Doğan Yıldız, 

Popüler Türk Romanları Kerime Nadir-Esat Mahmut Karakurt-Muazzez Tahsin Berkand 1930-1950, 

Dergâh Yayınları, İstanbul 2009; Şaban Sağlık, Bir Popüler Romancı Esat Mahmut Karakurt Bir 

Estetik Romancı Ahmet Hamdi Tanpınar, Akçağ Yayınları, Ankara 2010. 
158

 Romanı, Tetkik-i Mezalim Heyeti raporlarıyla bire bir örtüşen yönleriyle değerlendiren bir yazı 

için bkz. Mustafa Erol, “Yaban ve Tetkik-i Mezalim Heyetleri Raporları”, Türk Dili, S.664, s.298-308. 
159

 Yakup Kadri; Millî Mücadele sırasında Ateşten Gömlek adlı bir roman yazmayı planlar ve birkaç 

sayfasını Dergâh‟ta yayımlar. Ancak bu ismi beğenen Halide Edip‟in kendisinden önce davranarak 

aynı adda bir roman yayımlaması üzerine projesini bir süre durdurur. Bundan on yıl sonra yayımladığı 

Yaban‟da “Ateşten Gömlek‟in adını, yapısını, hattâ kimi kişilerin karakterlerini değiştirerek aynı eseri 

yeniden yazmıştır.” (Kudret, 1987: 178)  

Roman, 1942 yılında CHP‟nin düzenlediği yarışmada ikinci olur. Aynı yarışmada Halide Edip‟in 

Sinekli Bakkal‟ı birinci gelir. 
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olmasının yanı sıra başlı başına aydın-köylü (İstanbul-Anadolu) sorunsalını ele 

alışıyla da önem arz eder. Bu öneminden dolayıdır ki yayımlandığı günden itibaren 

üzerinde çok söz söylenen, fazlaca tartışılan bir roman olmuştur. Bu tartışmaların 

odağında Yaban‟ın köylü karşıtı bir roman olduğu savı vardır. İkinci olarak da 

Yaban‟ın kendisinden sonra yazılacak köy romanlarına şablon teşkil edecek kimi 

motiflere yer verdiği ileri sürülmüştür. 

Yazarının, romanın köylü karşıtı olduğu iddialara karşılık “...bir ruh 

sıtmasının, birdenbire acı ve korkunç bir gerçekle karşı karşıya gelmiş bir şuurun, 

bir vicdanın çıkardığı yürek paralayıcı haykırışı” (Yaban, s.11) olarak nitelendirdiği 

Yaban, I. Dünya Savaşı‟nda sağ kolunu kaybetmiş Ahmet Celal adlı bir subayın, 

emir eri Mehmet Ali‟nin çağrısına uyarak Orta Anadolu‟da adı belirtilmeyen bir 

köye gidip orada yaşadıklarını, gözlemlediklerini; köye, köylüye, Anadolu‟ya, Türk 

aydınına yönelik bakışını ortaya koyan bir eserdir. Kısmen Millî Mücadeleye 

değinmesi açısından Millî Mücadele romanları arasında da zikredilen Yaban‟da 

amaç, katı gerçekleriyle -bir köyün özelinde- Anadolu‟yu konu etmektir. Zira 

Anadolu‟nun ortasında ihmal edilmiş bu köy aslında bütün Türk coğrafyasının halini 

yansıtır (Kolcu, 2008: 127). 

Bütün bu dikkat çeken yönleriyle Yaban, farklı okumalara açık bir romandır. 

Bu durum, romanesk özelliğinin sağlamlığından çok düşünsel boyutunun 

yoğunluğundan ileri gelir. Roman, sosyo-ekonomik boyutlarıyla Anadolu‟da bir 

köyü ele alması açısından köy romanı olarak değerlendirilebilirken kısmen Millî 

Mücadeleye değinmesi açısından Millî Mücadele romanı olarak da irdelenebilir. 

Bundan başka Yaban, İstanbullu aydın bir askerin gözleminden köyü, köylüyü, 

Anadolu‟yu yansıtması açısından da aydın-köylü ayrılığını sorgulayan bir 

romandır
160

. Denilebilir ki öğretmenlerin ve diğer asker aydınların tespit ettiği aydın-

halk ayrılığı, en derin ifadesini Ahmet Celal‟in deneyiminden Yaban‟da bulur.  

                                                                                                                                          
 
160

 Carole Rathbun (1972: 36) da 1920‟den 1955‟e Türk roman ve öyküsünde köy temasını ele aldığı 

çalışmasında, Yaban‟ın yapısındaki çatışma unsuru üzerinde durur: “Yaban, çatışmaların romanıdır: 

şehir ve köy, aydın ve köylü, idealizm ve umutsuzluk.”  

“Yaban is a novel of conflicts: between city and village, between intellectual and peasant, between 

idealism and hopelessness.” 

Burada Yaban‟a köy romanı özelliği kazandıran şehir ve köy (İstanbul-Anadolu) çatışmasıyken 

idealizm ve umutsuzluk, Millî Mücadele ekseninde göze çarpar. Ahmet Celal‟in köylülerle yaşadığı 

sorunlar ise başlı başına aydın-köylü çatışmasını oluşturur. 



 310 

Bahsi geçen üç başlıkta alımlanabilecek romanın merkezinde Celal Paşa‟nın 

oğlu, İstanbullu asker aydın Ahmet Celal yer alır. Onun bakış açısına göre Yaban; 

yer yer köy romanı, yer yer Millî Mücadele romanı ve bütünüyle aydın-köylü 

ilişkisini sorgulayan bir roman olarak şekillenir. 

I. Dünya Savaşı‟nda sağ kolunu kaybeden Ahmet Celal, Mütareke 

İstanbul‟unda yaşamaya tahammül edemediğinden ve kimsesi de kalmayınca emir eri 

Mehmet Ali‟nin çağrısına uyarak onunla Porsuk Çayı kenarındaki bir köye gider. 

Bu noktada, İstanbullu aydını temsil eden Ahmet Celal‟in, bir aydın olarak 

Anadolu‟ya geçişi, dönemin tarihî şartlarıyla örtüşen bir ideale dayanmaz. O, 

bireysel bir kaçış neticesinde Anadolu‟ya gider. Dolayısıyla romanda İstanbul‟dan 

Anadolu‟ya geçiş, bir ideale dayanarak atılmış bilinçli bir adım değil bir ölçüde 

duygusal bir tepkinin sevkiyle verilmiş tesadüfî bir karardır. Bu kararıyla Ahmet 

Celal, bir kalp kırıklığı sonucunda öğretmenlik alarak Anadolu‟ya giden Feride‟ye 

yaklaşır. Yine Ahmet Celal de zihninde bir Anadolu imgesiyle köye gider. Bir farkla 

ki Feride, bir Avrupa köyü hayal ederek yola çıkarken Ahmet Celal, karşısına 

çıkacak gerçekliğe hazırlıklıdır: 

“(…) 

Mehmet Ali, bana: „Gel beyim, seni bizim köye götüreyim; buralarda, yalnız 

başına sersebil olursun‟ dediği vakit, bir Anadolu köyünün ne olduğunu bilmiyor 

değildim. 

Mehmet Ali: „Gel beyim, seni bizim köye götüreyim,‟ dediği vakit, bu köyü, 

kafamın içinde olduğu gibi görmüştüm. Hattâ Mehmet Ali‟nin evini, hattâ bu odayı, 

hattâ, bu delikten seyrettiğim manzarayı… (…) Biliyordum ki, toprak katı ve tabiat 

zalimdir ve insan cinsi bozuk bir hayvandan başka bir şey değildir; biliyordum ki, 

insan hayvanların en kötüsü, en bayağısı ve en az sevimli olanıdır.” (Yaban, s.17-18) 

Ne var ki İstanbul‟da kimsesi kalmayan, yabancı askerlerin varlığından 

rahatsız olan Ahmet Celal‟in, Mehmet Ali‟yle gitmekten başka çaresi yoktur. 

Tamamen bireysel nedenlerden kaynaklanan bu gidiş, onu Ateşten Gömlek ile Vurun 

Kahpeye‟nin idealist askerlerinden ayırır. Bahsi geçen her iki romanda da İhsan, 

Cemal, sivil bir aydınken bilinçli bir askere dönüşen Peyami, Tosun belirli bir ideal 

doğrultusunda Anadolu‟ya geçmiştir. Ahmet Celal ise Kaplan (1997: 101)‟ın da 

altını çizdiği üzere; kendi isteği dışındaki şartların zorlamasıyla köye gelmiştir. 
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Bununla birlikte o, Mehmet Ali‟nin köyünde köylülerle bütünleşmeye hazırdır. Bir 

kolunu I.Dünya Savaşı‟nda milleti, halkı, vatanı için feda eden genç subay, artık 

cephe gerisinde köylüyle yakın temas kuracaktır. Daha gitmeden Mehmet Ali‟ye: 

“Anan, benim anam; kardeşlerin benim kardeşlerim olacak. Bunu iyi bil.” (Yaban, 

s.20) der. Onun bu sözleri, gittiği yeri kendisinin kılmaya ahdetmiş Aliye‟yi 

hatırlatır. Ne ki Ahmet Celal, büyük ümitlerle gittiği köyde ilk andan itibaren derin 

hayal kırıklıkları yaşar.  

Bir diğer ifadeyle; Ahmet Celal‟in trajedisi burada başlar. Her ne kadar o, 

daha gitmeden Anadolu‟da neyle karşılaşacağını tahmin etse de Mütareke şartları 

içindeki İstanbul‟da Anadolu topraklarını yüceltenler arasında kendisi de vardır: 

“ (…) Orası, buradaki nifaklardan ve pisliklerden arıdır. Orası, benim 

gözümde, ıstırabın en özlü alevlerinde kaynayıp pişmiş bir hayat mayasıyla yuğrula 

yuğrula kutsallaşmıştır. 

Bu ülkede, temiz yürekli, duygulu ve candan insanlar vardı. Zenginin kapısı 

fakire açık ve gurbet yolları, sonunda mutlaka bir sıcak yurda ulaşacaktı. Orada, 

bütün kadınlar ana, bütün kızlar kardeş ve bütün çocuklar evlâttı. Oranın taşı 

arkadaş, yoksulluğun derecesi bence malûmdu. Fakat, bu maddi yoksulluğun içinde 

bir manevi varlık bulacağımı sanıyordum.” (Yaban, s.110) 

Bu, asırlardır Anadolu‟yu ihmal eden devletin, İstanbul‟da yaşayan elit bir 

aydınının Anadolu‟ya dıştan bakışıdır. O güne dek Anadolu‟yla ve Anadolu 

köylüsüyle bağı kopuk -hatta hiç bağı olmayan- Türk aydını, romantik 

duygulanımlarla çıktığı Anadolu yollarında birdenbire gerçeklerle yüzleşince hayal 

kırıklığı yaşar. Ahmet Celal‟in de yaşadığı bundan farklı değildir. 

 “Şimdi ne görüyorum? Anadolu… Düşmana akıl öğreten müftülerin, 

düşmana yol gösteren köy ağalarının, her gelen gasıpla bir olup komşusunun malını 

talan eden kasaba eşrafının, asker kaçağını koynunda saklayan zinacı kadınların, 

frengiden burnu çökmüş sahte sofuların, cami avlusunda oğlan kovalayan softaların 

türediği yer burasıdır.” (Yaban, s.110) 

İşte Yaban, Ahmet Celal‟in ulvî duygularla gelip yerleştiği bir Anadolu 

köyünde gerçeklerle yüzleşmesinin, eş bir söyleyişle, hayalden hakikate, 

romantizmden realizme evrilmesinin romanıdır.  
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Mehmet Ali‟yle birlikte köye bir akşamüstü varan Ahmet Celal, ilk anda, 

benzeri pek çok aydın gibi düşündüğü şekilde bir yerleşim yeri göremez. Mehmet 

Ali, köyü işaret ettiğinde boş yere etrafı araştırır, hiçbir şey seçemez: 

“(…) Neden sonra, Mehmet Ali‟nin işaret ettiği tarafta bir karaltı seçer gibi 

olmuştum. Tek bir ışık yoktu. Yalnız uzaktan uzağa köpekler havlıyordu. Bu sesler, 

ıssız Anadolu ovalarının ortasında, tek yaşantı belirtisidir. Biraz daha sonra saman 

ve tezek kokularını duyacaktım.” (Yaban, s.22)  

Feride‟nin, Zeyniler‟i “hâlâ yer yer dumanları tüten bir yangın harabesi” 

(Çalıkuşu, s.161) olarak tanımlamasına karşılık Ahmet Celal‟e köy, “bataklıkta bir 

uyuz manda gibi” (Yaban, s.23) kokar.  

Öte yandan köylü de onu yadırgar. İlk haftalar Ahmet Celal‟i “hükümet 

tarafından gönderilmiş herhangi bir memur, bir tahsildar, bir öşürcü, bir jandarma, 

yoksa bir askerlik şubesi başkanı” (Yaban, s.20) sanıp korku ve kuşku duyarlar. Bu 

korku ve kuşkunun arka planında Osmanlı‟nın Anadolu‟yu ihmal eden yönetim 

anlayışı yatmaktadır. Merkezî idare, asırlarca Anadolu‟yu yalnız asker toplamak, 

vergi almak zamanlarında hatırlamış, geri kalan sürede hizmet için hemen hemen 

hiçbir resmî görevliyi göndermemiştir. Aksine merkezde istemediklerini istihdam 

ettiği bir yerdir Anadolu coğrafyası. Bu, memurla Anadolu halkının arasını açtığı 

gibi aydınla Anadolu arasında da uçurum yaratmaktadır.  

Uzunca bir süre merkez tarafından “taşra” olarak küçümsenen Anadolu, 

kendisine koşan aydınını görmezden gelmektedir. Nitekim köylü, Ahmet Celal‟in tek 

kollu oluşunu da fark etmez. Onlar için kaybettiğini söylediği sağ kolunun eksikliğini 

özellikle hissettirmeye çalışır; ancak bu, kimsenin dikkatini çekmez. Dahası onun diş 

fırçalamak, saç taramak, tıraş olmak gibi günlük olağan temizlik ritüellerini de garip 

karşılarlar. Yine geceleri kitap okuyuşuna bakarak büyü yaptığını sanırlar. Köylünün 

nazarında Ahmet Celal, “yaban”dır. Kendisine “yaban” dendiğini Mehmet Ali‟den 

ilk öğrendiğinde üzülen, kızan Ahmet Celal, bir gün köylüyle bütünleşip 

bütünleşemeyeceğini düşünür: 

“(…) 

Bir gün…bir gün, onlara, ispat edebilecek miyim ki, ben bir “yaban” 

değilim? Benim damarlarımdaki kan onların damarlarında işleyen kandır. Aynı dili 

söylemekteyiz. Aynı tarihî ve coğrafî yollardan, hep birlikte gelmişizdir. İspat 
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edebilecek miyim ki, aynı Allah‟ın kuluyuz! Aynı siyasî mukadderat, aynı sosyal 

bağlar, bizi kardeşlik, evlâtlık, analık babalık üstünde bir yakınlıkla birbirimize 

bağlamıştır.” (Yaban, s.35-36) 

Oysaki köylü, millet olma bilincinden yoksundur. Bir milleti meydana getiren 

dil, din, tarih, coğrafya ortaklığından habersizdir. O, ilkel yaşam koşulları içerisinde 

hayatta kalma savaşımı vermektedir. Dolayısıyla Millî Mücadele gerçeğine de 

ilgisizdirler. Bir gün kahvede köylüye işgalden, Mustafa Kemal‟den, Anadolu‟daki 

ölüm-kalım savaşından uzun uzun bahsettiğinde hiçbir tepki alamaz. Onlarda millî 

hisler uyandırmak için söyledikleri, üzerlerinde ne hayret ne dehşet ne de ilgi 

uyandırır. Yıllarca cephede savaşmaktan yorulmuş olan köylü, artık savaşa gitmek 

istememektedir. Nitekim emir eri Mehmet Ali‟nin bu sözlere tepkisi: “-Beyim, Allah 

vere de, bizi tekrar askere almasalar,” (Yaban, s.27) olur. Bu, Ahmet Celal‟in 

“köydeki en hüzünlü günü”dür (Yaban, s.27). 

Ahmet Celal‟in yaşadığı her bir sahne, köyün, köylünün, Anadolu‟nun ne 

derece ihmal edilmiş olduğunu gösterir. Yüzyılların ihmali, köylünün devlete 

güvenini zedelemiş; memleketin münevveri ile köylüsünü de iki yabancı unsur gibi 

birbirinden ayırmıştır. Bu bakımdan, aydın-halk ya da diğer bir deyişle, İstanbul-

Anadolu çatışmasını bir hesaplaşma çerçevesinde ele alan Yaban‟da Ahmet Celal, 

her biri Anadolu‟nun ihmal edilmişliğinin tezahürü sorunlarla karşılaşır.  

Bunların başında cehalet gelir. Anadolu köylüsü, her şeyden önce eğitim 

hakkından mahrum edilerek cahil bırakılmıştır. Köye vardığı ilk gün, Mehmet 

Ali‟nin kardeşi İsmail‟e okula gidip gitmediğini soran Ahmet Celal: 

“(…) 

-Ne okulu be. Ben okula gideyim de burada işe kim baksın? Hem bu köyde 

okul yok. Dee, imamın evinde okurlar.” (Yaban, s.24) karşılığını alır.  

Bu cehalet, onların maddî-manevî sömürülmesine neden olur. Zira köy 

ekonomik bakımdan Salih Ağa‟nın, manevi bakımdan Şeyh Yusuf‟un istilası 

altındadır (Kolcu, 2008: 127).  

Köyün en zengin adamlarından Salih Ağa, köyün iktisadî idaresini eline 

almıştır. Herkes ona akıl danıştığı gibi şerrinden korkmaktadır da. Ruh hali, 

doğrudan ayaklarına aksettiği için Yalçın (2002: 205)‟ın “kriminal bir tip” olarak 

tanımladığı Salih Ağa, dış dünyaya çıplak ayaklarıyla mesaj verir gibidir: 
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“(…) Denilebilir ki, rûşeymi ve yer altı kişiliğinin bütün ifadesi bu ayaklarda 

toplanmıştır. Rahat mıdır? Sinirli midir? Bir arazi meselesinde, köylülerden birine, 

bir oyun oynamak üzere midir? Bir işte kazanmış mıdır? Kaybı mı vardır? Sizin 

hakkınızda ne düşünüyor? Bunları anlamak için hemen ayaklarına bakınız.” (Yaban, 

s.28) 

Salih Ağa‟nın en temel geçim kaynağı, köylünün topraklarına ya da ürününe 

el koymaktır. Köylü, onun kadıya para yedireceğini bildiği için yapılan haksızlığa 

göz yummak zorunda kalır. Mehmet Ali‟nin askere gidişinden bir müddet sonra 

Salih Ağa, onun toprağına da el koymaya kalkışır. Karşısında Ahmet Celal‟i bulan 

ağa, onun tüm karşı koymalarına rağmen tarladaki ürünü toplar. Dolayısıyla Salih 

Ağa, Ahmet Celal‟in ilk çatıştığı güçlerden biri olur. 

Diğeri ise her yıl köye gelen Şeyh Yusuf‟tur. Köylünün mübarek bir adam 

olduğuna inandığı Şeyh Yusuf, okuyup üfleyerek hastalara da şifa dağıtmaktadır. 

Köylünün üzerinde geniş bir nüfuzu vardır. Onun başı sıkışanları selamete 

çıkardığına inanırlar. Ahmet Celal, köylünün bu kadar inandığı adamı görmek ister; 

ancak herkes gibi saygı göstermediği ve “merhaba” diyerek hitap ettiği için çatışırlar. 

Ertesi gün Şeyh Yusuf, köylüden aldığı hediyelerle köyü terk eder.  

Onun ardından Ahmet Celal‟le köylünün arası iyice açılır. Köylüyle 

kaynaşmak için attığı her adım, cevapsız kalır. Hiçbir tavrına olumlu karşılık alamaz. 

Onlara ulaşmaya yönelik hareketleri, sözleri aralarındaki uçurumu her gün biraz daha 

derinleştirir. Bu noktada, aydın-halk ayrılığı, artık yabancılaşmaya dönüşür. 

“(…) 

Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum: Türk „entelektül”i, Türk aydını, Türk ülkesi 

denilen bu engin ve ıssız dünya içinde bir garip yalnız kişidir. 

Bir münzevi mi? Hayır; bir acayip yaratık demeliyim. Öyle ya, bir insan 

tasavvur edin ki hangi ırktan, ne cinsten olduğu belli değildir. Kendi vatanı addettiği 

memleketin dibine doğru ilerledikçe, kendi kökünden uzaklaştığını hissediyor. 

Hissetmese bile etrafında hasıl olan boşluk, soğuk ve itici hava, ona her an kendi 

toprağından sökülmüş bir aykırı, bir acayip nebat olduğunu bildiriyor.” (Yaban, 

s.36) 

Köylüden yana umduğunu bulamayan Ahmet Celal, nereye baksa o haşin 

gerçekliği görür. Ancak bu gerçek, onu iğrendirmekte; başlarda bir parça saygı 
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duyduğu Türk köylüsünden yavaş yavaş nefret etmektedir. Bundan dolayıdır ki 

gördüğü her bir aksaklık, onu daha da rahatsız eder. Söz konusu aksaklıklardan biri 

de temizliktir. Köyde temiz su bulmak için çaya kadar gitmek gerekir. Köyün 

içindeki çeşme başları ise sabahtan akşama kadar doludur. Yiyecek, giyecek, çocuk 

bezi çeşmedeki yalakta yıkanır. Bu pislik, Ahmet Celal‟in dikkatini çeker; ancak 

kimseye söz dinletemez. 

Bu sıralarda kasabada bulunan muhtar, dönüşte savaşa dair havadisler getirir. 

Düşman, Anadolu içlerine doğru ilerlemektedir. Ancak bu konuda muhtarın sözleri, 

köylünün Millî Mücadeleye bakışını özetler mahiyettedir: 

“(…) 

Ona göre, Kemal Paşa‟nın açtığı yol, çıkmaz bir yolmuş. Hem de çok tehlikeli 

imiş. Çıkmaz bir yolmuş, çünkü padişah kendisiyle beraber değilmiş. Padişah, 

düşmanla çoktan barış yapmış. Sonra, „Avrupa‟ diye bir kraliçe varmış. O işe 

karışmış, „Ben sizin müşkülünüzü hallederim,‟ demiş. 

Tehlikeli bir yolmuş. Çünkü…düşman yalnız İzmir‟de çoğunup otururken, 

Kemal Paşa‟nın ettiklerine kızıp, daha ileriye varmış. Bursa‟ya kadar gelmiş. 

Nihayet geçen gün, İnönü‟ye dayanmış.” (Yaban, s.41) 

Bu haberlerin üzerinden çok geçmeden Mehmet Ali, tekrar askere alınır. 

Romanda Millî Mücadele yavaş yavaş ön plana geçerken buna koşut olarak 

Ahmet Celal ile köylüler arasındaki ilişki de git gide çıkmaza girer. Bu bağlamda; 

olayların, başlıca iki düzlemde geliştiği romanda, Ahmet Celal‟in gözlemlerinden 

sunulan köyün gündelik yaşayışı
161

, aydın-köylü çatışmasına zemin hazırlarken adım 

adım yaklaşan düşmanla birlikte ağırlık kazanan Millî Mücadele gerçeği ise bu 

çatışmaya tarihî bir çerçeve çizer. Öyle ki olayların seyri içinde Millî Mücadele, 

gündelik kaygıların ötesinde yaşanan bir gerçekliğe dönüşerek aydın-köylü 

arasındaki çatışmanın asıl nedenini oluşturur.  

Başlarda kültür farklılığından kaynaklanan söz konusu çatışma, köylülerin 

savaş karşısındaki duyarsız tavırları nedeniyle bir anlamda ümmet-millet ayrılığına 

dönüşür. Bu noktada, Millî Mücadele dolayımında roman, Yeşil Gece ve Vurun 

Kahpeye‟deki gibi, ilerici-gerici ekseninde şekillenir. İlerici aydın Ahmet Celal‟in 

                                                 
161

 Romanda yer alan halk kültürü unsurlarını inceleyen çalışmalar için bkz. Seyfi Karabaş, “Yaban‟da 

Zeynep Kadın ve Nasreddin Hoca‟nın Eşeği”, Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru, YKY, İstanbul 

1999, s.495-526; Dilaver Düzgün, a.g.e., s.85-91. 
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karşısında savaş karşıtı gerici köy halkı yer alır. Buradaki ilerici-gerici tezadı, 

yalnızca din temelli bir ayrımı değil, henüz millet olma bilincine erememiş, kendini 

“ümmet” olarak tanımlayan bir zihniyeti temsil eder. Moran (1995: 156)‟ın da 

belirttiği gibi; Ahmet Celâl ile köylüleri ayrı dünyaların insanı yapan, okumuş kentli 

ile cahil köylü arasındaki farktan çok, bu ikisinin Kurtuluş Savaşı karşısındaki farklı 

tutumlarıdır. Nitekim savaş nedeniyle “biz ve onlar” şeklinde kutuplaşan Ahmet 

Celal ile köylüyü temsilen Bekir Çavuş arasında geçen bir muhavere, bunu ortaya 

koyar niteliktedir: 

“-Biliyorum beyim sen de onlardansın emme. 

-Onlar kim?  

-Aha, Kemal Paşa‟dan yana olanlar… 

-İnsan Türk olur da, nasıl Kemal Paşa‟dan yana olmaz? 

-Biz Türk değiliz ki, beyim. 

-Ya nesiniz? 

-Biz İslâmız, elhamdülillâh…O senin dediklerin Haymana‟da yaşarlar.” 

(Yaban, s.152-153) 

Bekir Çavuş‟un sözleri, Anadolu köylüsünün Türklük bilincinden, millet 

olma şuurundan ne derece uzak olduğunu göstermektedir. Tek kolunu savaşta 

kaybetmiş aydın bir asker olarak Ahmet Celal, Millî Mücadeleyle vatanın yalnızca 

fizikî anlamda kurtarılacağını, esas savaştan sonra büyük işler başarılacağını 

düşünür. Bunların başında millet olgusunu inşa etmek gelir: 

“Eğer, bize zafer nasip olsa bile kurtaracağımız şey, yalnız bu ıssız toprakla, 

bu yalçın tepelerdir. Millet nerede? O henüz ortada yoktur ve onu bu Bekir Çavuşlar, 

bu Salih Ağalar, bu Zeynep Kadınlar, bu İsmailler, bu Süleymanlarla yeni baştan 

yapmak gerekecektir.” (Yaban, s.153) 

Buradan yola çıkarak romanda Ahmet Celal‟in ülkenin karşı karşıya olduğu 

yeni durum karşısındaki tavrını da tespit etmek mümkündür. Ahmet Celal, Mustafa 

Kemal‟e büyük bir güven duymaktadır. Kuva-yı Milliye‟nin savaşı kazanacağına 

inanmıştır. Ona göre “Türkiye‟nin karanlık semasında Mustafa Kemal adı bir şafak 

yıldızı gibi” parlamaktadır (Yaban, s.75). Savaştan sonra millet kavramını inşa etme 

işini başaracak olan “serdengeçti gönüllülerin başıdır.” (Yaban, s.153) Kuva-yı 

Milliye ise artık o yılgın, savaşmaktan yorgun düşmüş Osmanlı ordusu değildir: 
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“Bunlar, artık benim bildiğim Cihan Savaşı subayları değildir. Bazılarıyla 

tanışmakla beraber onlarda eski ruhtan, eski kafadan bir belirti bulamıyorum. 

Bunlar, bir ordunun alelâde subayları olmaktan ziyade yeni bir mezhebin öncüleri 

gibidir. Cihan Savaşı‟nda her biri bir şeyden şikâyetçiydi. Hepsi devletin siyasetini 

tenkit ederdi. Hepsi canından bezgin görünürdü. Şimdi ise tartışma bile kabul 

etmiyorlar. „Mutlaka yeneceğiz‟ diyorlar.” (Yaban, s.76) 

Mustafa Kemal ve yeni Türk ordusunu yeni bir mezhebin öncüleri olarak 

gören Ahmet Cemal, onların kutsal bir iş yaptıklarını düşünür. Mustafa Kemal ve 

beraberindekileri Hz. İsa ve havarilerine benzetir
162

. 

Yazarın Mustafa Kemal ile Türk ordusunu yüceltmesi, aydın kimliğiyle de 

öne çıkan Osmanlı subayı Ahmet Celal‟in Millî Mücadeleyi desteklemesiyle 

bağlantılı olduğu kadar bu bağlantı üzerinden Osmanlı‟ya karşılık Cumhuriyet‟i 

işaret edişiyle de açıklanabilir. Zira köy romanı ve kısmen Millî Mücadele romanı 

olmasının yanında aydın-köylü ilişkilerini de sorgulayan bir roman olarak Yaban‟da 

Yakup Kadri; yansıttığı Anadolu köyü ve köylüsü gerçekliğiyle Osmanlı‟nın kendi 

kaderine terk ettiği köylünün ne denli kötü şartlarda yaşadığını, cehaletin kör 

kuyularında debelendiğini, geri kaldığını, bu durumun ancak Mustafa Kemal‟in 

açtığı yolda yürüyerek değişebileceğini sezdirir. Bu da Yaban‟ı, Anadolu‟nun ihmal 

edilmişliğini eski idare-yeni idare tezadı üzerinden işleyen romanlarla birleştirir. 

Bir yönüyle Anadolu‟yu yüzyıllarca ihmal eden Osmanlı aydınını temsil eden 

Ahmet Celal, şahit olduğu Anadolu gerçekliğinin eski idarenin politikalarından 

kaynaklandığını kabul eder: 

“Eğer, bilmiyorlarsa kabahat kimin? Kabahat, benimdir. Kabahat, ey bu 

satırları heyecanla okuyacak arkadaş; senindir. Sen ve ben onları, yüzyıllardan beri 

bu yalçın tabiatın göbeğinde, herkesten, her şeyden ve her türlü yaşamak zevkinden 

yoksun bir avuç kazazede halinde bırakmışız. Açlık, hastalık ve kimsesizlik bunların 
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 Romanlarında sıklıkla Tevrat‟a ve İncil‟e göndermelerde bulunan Yakup Kadri, Yaban‟da “çoban” 

metaforu üzerinden Mustafa Kemal‟le Hz. İsa, Türk ordusu ile onun havarileri arasında özdeşlik 

kurar: 

“(…) Hani, çoban nerede? Çoban, Ankara‟nın yalçın kayası üstünden sesleniyor, sürüyü toplamaya 

çalışıyor. Sana selâm, ey mübarek çoban; gazan mübarek olsun! Fakat, günün birinde sürünü 

topladığın zaman ben onun içinde bulunabilecek miyim?” (Yaban, s.109)  

Romandaki Kutsal Kitap göndermelerine değinen bir yazı için bkz. Berna Moran, “Yaban‟da Teknik 

ve İdeoloji”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İletişim Yayınları, İstanbul 1995, s.157-158. 
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etrafını çevirmiştir. Ve cehalet denilen zifiri karanlık içinde, ruhları, her yanından 

örülü bir zindanda gibi mahpus kalmıştır.” (Yaban, s.181) 

Ahmet Celal‟in bu haykırışı, yalnızca okumuş yazmış aydın kesimi değil idarî 

görevlileri de hedef almaktadır. Merkezî idare, yalnız vergi ve asker almak söz 

konusu olduğunda Anadolu‟yu hatırladığı içindir ki köylü, köyünde bir yabancı 

gördüğünde onu hemen devlet görevlisi sanıp korkmaktadır. Yönetim, yetkisini 

Anadolu içlerinde etkili hale getiremediği içindir ki Salih ağalar türeyip köylüyü 

sömürmektedir. Yine idare, eğitimi Anadolu‟da yaygınlaştıramadığı içindir ki 

cehalet, köylüyü esir almakta, Şeyh Yusuf gibilerden medet ummaktadır. Merkezî 

idarenin varlığını gösterememesi, yerel güçleri harekete geçirmektedir.  

Bu bağlamda; köylüyü maddî ve manevî anlamda sömüren, aynı zamanda, 

Millî Mücadeleye karşı çıkan eşraf tiplerine Yaban‟da da rastlanır. Yeşil Gece‟de 

Hafız Eyüp‟ün, Vurun Kahpeye‟de Hacı Fettah‟ın etrafında toplanan eşraf, burada 

Salih Ağa ile Şeyh Yusuf‟un şahsında temsil edilir. Köyün bu iki etkili gücü, 

Yunan‟la işbirliği yaptığı gibi halkı da Mustafa Kemal aleyhine kışkırtmakta, Kuvva 

yerine düşman birliklerine inanmalarını aşılamaktadır. 

Şeyh Yusuf, muharebeler devam ederken tekrar uğradığı köyde, bir yandan 

okuyup üflemeye devam ederken diğer yandan savaş dolayısıyla yeşil sarıklılardan, 

Müslüman olmak isteyen Kraliçe‟den bahseder. Salih Ağa ile imam ise kendilerinden 

yardım isteyen Yunan askerlerinin önüne düşüp yol gösterir. Onların bu saflığından 

yararlanan askerler, yiyip içip her işlerini gördürdükten başka parayı sonra 

vereceklerini söylerler. Yunan uçakları da köylülere hitaben kağıtlar atıp onları 

kandırmaya devam eder.  

Bununla birlikte, tarihî seyrine bakıldığında, köylü, her ne kadar eşraf baskısı, 

sömürüsü ve etkisi altında olsa da bunun sorumlusu olarak devleti görmekte, 

kurtuluşu da yine devletten beklemektedir. 1908 hareketinin, Anadolu‟da umulan 

değişimleri yaşama geçirememiş olması, köyler ahalisinde hayal kırıklığı yaratmış
163

; 
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 Gazeteci Ahmet Şerif, Anadolu‟da Tanin adını verdiği Anadolu gezisine ait notlarında (1909), 

köylülerin II. Meşrutiyet‟e dair umut ve beklentileriyle hayal kırıklığı ve öfkelerini yansıtmaktadır.  

“Köylünün anlayamadığı en önemli nokta, bir seneden beri çok söz işittiği halde, bunlardan, 

yapılmaları, yerine getirilmeleri kolay olanların bile henüz uygulandığını görememesidir. O, bu 

zaman zarfında hiç olmazsa rüşvetçi, ahlaksız memurların değiştirildiğini, köye gelen ve kendilerine 

bedava yemek, hayvanlarına da yem verdiği jandarmalar karşısında korkudan titremesine artık gerek 

kalmadığını anlamak ve bu gibi, bize önemsiz geldiği halde onun için pek önemli olan şeylerin 
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bu hayal kırıklığı, köylüyü, eşraftan ziyade devlete yabancılaştırmıştır. I. Dünya 

Savaşı‟yla derinleşen söz konusu yabancılaşma, Anadolu köylüsünün Millî 

Mücadeleyi de umumi harbin devamı gibi algılaması nedeniyle savaştan 

kaçmalarıyla sonuçlanmıştır. Zira Anadolu, neredeyse bir asırdır cepheye asker 

göndermektedir. 

Dikkatlice bakıldığında Porsuk Çayı kenarındaki bu köy de devletin, daha 

çok, askere ihtiyaç duyduğunda hatırladığı köylerden biridir. Ahmet Celal‟in emir eri 

Mehmet Ali, Çanakkale‟den döndükten sonra bir başka cepheye gönderilmek üzere 

tekrar askere alınır. Emine‟nin babası, on yıldan beri askerdedir. Tesadüfen köyünün 

yakınlarından geçerken kızı ile karısını bulur. Yine Bekir Çavuş, değişik cephelerde 

yirmi yıl savaşmıştır. Dolayısıyla köylü, madden olduğu kadar manen de bu 

savaşlarda yara almıştır. Böyle bir tarihsel gerçeklik içinde köylünün Millî 

Mücadeleye kayıtsız kalması olağandır. 

Son kertede, Ahmet Celal‟le köylü arasındaki yaşayış ve zihniyet 

farklılıklarının ötesinde Millî Mücadele karşısında sergilenen olumsuz tavır, Türk 

köylüsünün devletine yabancılaştığını ortaya koyar. Nitekim Yalçın (2002: 206) da 

Yaban‟da asıl temanın, aydınlar, ne kadar ideal haline de getirse Anadolu‟da 

asırlardır süren yanlış politikalar yüzünden yabancılaşma olduğunun altını çizer.  

Bu, aynı zamanda, aydının da köylüye yabancılaşmasıdır. Bir başka deyişle; 

yabancılaşmanın bir başka boyutu, aydın-köylü düzleminde yaşanır. Millî 

Mücadelenin tüm hararetiyle sürdüğü o günlerde Ahmet Celal‟le köylüler arasındaki 

çatışma, o dereceye varır ki köylüler, ona inanmak yerine düşmanın söylemlerine 

itibar ederler. Bunun farkında olan genç adam, felaketin dahi onları 

birleştiremediğinden yakınır: 

“Felaket bile bizi birleştiremedi. Aramızdaki, benimle onlar arasındaki 

uçurumu belki, daha ziyade derinleştirdi. Bir Bekir Çavuş, menfaat bağlarıyla bana 

bağlı kaldı. Bir Emeti Kadın, alışkanlık yüzünden hâlâ benim hizmetimi görmek 

lütfunda bulunuyor. Bir küçük Hasan şuurunun altından gelen bir hisle benim 

muhabbetime cevap veriyor.” (Yaban, s.170) 

Buradaki “ben ve onlar” ayrımı, asırların ihmali sonucu gelinen noktayı 

gözler önüne sermektedir. Osmanlı‟ya karşı alttan alta Cumhuriyet‟i olumlayan 

                                                                                                                                          
değiştiğini görmek istiyor.” (s.25) Bkz. Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Yayınları, 

İstanbul 1996, s.190-191. 
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romanda, Ahmad (1996: 190)‟ın da işaret ettiği üzere; Kemalistlere, Anadolu 

köylüsünün bu acı hayal kırıklığı miras kalmıştır. Merkezî yönetimin asırlarca ihmal 

ettiği Anadolu köylüsünün, günün birinde çıkagelen çolak bir askere ve bu askerin 

şahsında yeni idareye, sırtını dönüşünün arka planında kendisine verilen sözlerin 

yerine getirilmemesinden kaynaklanan yabancılaşma vardır.  

Bu yabancılaşma, romanda, aydın-köylü ayrılığına dönüşmüş şekliyle işlenir.  

Ahmet Celal, ulvî duygularla yücelterek geldiği Anadolu‟da, memleketinin köy ve 

köylü gerçeğiyle yüzleşmiş; bunun sebebini yukarıda zikredilen tarihsel koşulları 

atlayarak aydının Anadolu‟yu ihmaline bağlamıştır: 

“Bunun nedeni, Türk aydını, gene sensin! Bu viran ülke ve yoksul insan 

kitlesi için ne yaptın? Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını emdikten ve onu bir posa 

halinde katı toprak üstüne attıktan sonra, şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını 

kendinde buluyorsun.” (Yaban, s.110-111) 

Yazar, Ahmet Celal‟in sık sık dile getirdiği aydınla köylü arasındaki 

uçurumu, Gürsel (2006: 14)‟in de işaret ettiği gibi, tarihsel koşulların bir sonucu 

olarak değil de, daha çok, Osmanlı aydınının bir hatası olarak görür.  

“Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı; 

aydınlatamadın. Bir vücudu vardı; besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı! 

İşletemedin. Onu, hayvani duyguların, cehâletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde 

bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi, elinde 

orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki, ne biçeceksin? Bu ısırganları, bu kuru 

dikenleri mi? Tabiî ayaklarına batacak. İşte, her yanın yarılmış bir halde kanıyor ve 

sen, acıdan yüzünü buruşturuyorsun. Öfkeden yumruklarını sıkıyorsun. Sana ıstırap 

veren bu şey, senin kendi eserindir, senin kendi eserindir.” (Yaban, s.111) 

Asker bir aydın olarak Ahmet Celal‟in, köyde yaşadıklarından, şahit olduğu 

hayat manzaralarından şikayet etmeye hakkı yoktur; çünkü baştan beri kendisine 

tiksinti veren köy ve köylü, biraz da, onun gibi aydınların eseridir. Bu gecikmiş 

itirafında Ahmet Celal, suçu aydınlara yükleyerek işin kolayına kaçmıştır. Gerçekte, 

kendisini köye geldiği andan beri rahatsız eden aydın-köylü ayrılığı, bir günde 

oluşmamıştır; ardında uzun bir tarihsel birikim saklıdır. 
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Bu noktada, Ahmet Celal‟in tek kollu oluşu da aydının köylü karşısındaki 

eksik yönünü imleyen bir simge olarak yorumlanabilir
164

. Esasen Ahmet Celal‟in 

kendisi de yazar tarafından kendi düşüncelerini seslendirmesi için seçilmiş bir 

simgedir. Geri plandaki asıl teorisyen olarak Yakup Kadri, meseleyi aydının 

ihmaline bağlayarak yeni rejimin söylemine uygun hareket etmektedir. Şöyle ki Yeni 

Türkiye‟nin inşası sürecinde Mustafa Kemal‟in de önemle üzerinde durduğu nokta, 

aydın-halk yabancılaşmasıdır. 

“Milletimizin tarihini, ruhunu, an‟anatını sahih sâlim dürüst bir nazarla 

görmeliyiz. İtiraf edelim ki hâlâ ve hâlâ münevverânımızın gençleri arasında halk ve 

avama tetâbuk muhakkak değildir. Memleketi kurtarmak için bu iki zihniyet 

arasındaki tetâbuku tevlit etmek lâzımdır. Bunun için de avam kitlesinin yürümesini 

tesrî etmesi, bundan başka da münevverlerin çok hızlı gitmesi lâzımdır. Lâkin halka 

yaklaşmak ve halkla kaynaşmak daha çok ve daha ziyâde münevverlere teveccüh 

eden bir vazifedir.” (Atatürk, 24 Eylül, 1923) 

Gazi‟nin, daha sonra Ziya Gökalp‟in de işaret edeceği, aydının halka doğru 

gitmesi yönündeki telkinleri, Yakup Kadri‟ye de rehber olmuş; Yaban‟da köylünün 

içinde yaşadığı kötü şartlardan aydını mesul tutarken, bir taraftan da ona bir görev 

yüklemiştir. Bu yönüyle, Yaban, Türk köylüsünü özgürleştirmesi, „aydınlatması‟, 

köylülerle arasındaki uçurumu yok etmesi, köylüleri gerçek Türk vatandaşlarına 

dönüştürmesi, böylece genç Türkiye Cumhuriyeti‟ni yüceltmesi için Türk aydınına 

yapılan bir çağrıdır da (Karaömerlioğlu, 2006: 160). 

Aydın ile Anadolu halkı arasında yüzyılların ihmaliyle oluşan uçurum, 

aydının halka doğru gidişiyle kapanacaktır. Bu noktada, esas görev aydına 

düşmektedir. Ancak Yaban‟a bu gözle bakıldığında, roman boyunca, Ahmet Celal‟in 

başlardaki birkaç acemice hamlesi dışında halka doğru attığı kalıcı bir adım, 

neredeyse, yoktur. Hatta Yalçın (2002: 207)‟ın da belirttiği gibi, Ahmet Celal, 

halktan alacağı hiçbir şey olmadığına inanır. Oysaki halka doğru gidip ona 

medeniyet götüren aydın, halktan da millî kültür alacaktır. 
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 Demirtaş Ceyhun, Ahmet Celal‟in tek kollu oluşunu, basit bir yazınsal ayrıntı, bir dramatik roman 

öğesi veya bir rastlantı sayıp geçiştirmenin, romana ve Yakup Kadri‟ye yapılacak acı bir haksızlık 

olarak değerlendirir. Ona göre, kol motifi, dönemin asker ve sivilleri arasındaki güç farklılığını ustaca 

vurgulayan bir imge olarak, son derece başarılı bir biçimde kullanılmıştır. Bkz. Türk Edebiyatındaki 

Anadolu, Sis Çanı Yayıncılık, İstanbul 1996, s.118. 
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Ahmet Celal ise bir aydın vasfıyla “bir çanak suda bir damla zeytinyağı” 

(Yaban, s.67) misali onlara karışamamıştır: 

“(…) Ne karışıyorum, ne de dibe çökebiliyorum. Bize, bunun için toplumun 

kaynağı diyorlar galiba. 

Türkiye‟nin aydın sınıfı, gerçekten bu toplumun kaynağı mıdır? Eğer öyle ise, 

bu Salih Ağalardan, Bekir Çavuşlardan, bu İsmaillerden, bu Zeynep Kadınlardan 

bende bir şey bulunması gerekmez miydi?” (Yaban, s.67-68) 

Ahmet Celal, ne yapsa “onlar gibi” olamayacağını düşünür; çünkü kendisi, 

“bu toprağın malı olmayan ve hepsi dışarıdan gelen maddeler ve unsurlarla yoğrula 

yoğrula adeta sınaî, adeta kimyevî bir şey” halini almıştır. Bu yüzden, bir gün 

kırlarda dolaşırken ayağına takılan Amerikan konserve kutusunun bir eşi olarak 

hisseder kendini (Yaban, s.68-69). 

Bu noktada, Ateşten Gömlek‟te İhsan‟ın Peyami‟ye kurtuluş mücadelesinden 

sonrasını düşlerken sarfettiği:  

“(…)Şimdiye kadar zeytin yağıyla su gibi duran bu halkla biz kaynaşmalıyız. 

Göreceksin Peyami, bu halkı kendi memleketine sahip edecek yine bizim 

yaratacağımız ordu olacak.” (AG, s.111) şeklindeki askerî misyonlarına ilave olarak 

yakın gelecekte sosyal bir misyon da taşıyacakları yolundaki sözlerinin umudu, ışığı 

Ahmet Celal‟de görülmez. Dahası, romanın en başından beri arzular göründüğü 

halkla kaynaşmak, onlarla bir olmak ülküsünü de taşımaz. Köyde kaldığı zaman 

zarfında köylünün her halini küçümseyen, sürekli eleştiren, ondan iğrenen Ahmet 

Celal, halka inememiş; “hayatın pratiğine teslim olmuş köylü kitlesi” (Kolcu, 2008a: 

128) ise Ahmet Celal‟i kabullenememiştir. Romanın sonlarında Yunan‟ın köyü ateşe 

verişi, aralarındaki buzları eritir gibi olsa da bu, yılların ayrılığını ortadan kaldırmaya 

yetmez. 

Yunan askerlerinin herkesi meydanda toplayıp evleri yakıp yıktığı sırada 

Emine ile Ahmet Celal, düşman çemberini yarıp birlikte kaçmaya başlarlar. Bu 

birliktelik, yaşanan facia içinde, köyü temsil eden Emine‟yle aydınları temsil eden 

Ahmet Celal‟i yakınlaştırması açısından sembolik bir anlam da içerir. Bunun 

ayırdına varan Ahmet Celal, durumu rüya metaforuna dayanarak analiz eder: 

“Bu rüyada, Türk köylüsü ile, Türk entelektüeli arasındaki acıklı davadan 

hiçbir eser kalmadığını gördüm. Emine‟nin bir ağaç dalına benzeyen kolları benimle 
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o husumet ve ilgisizlik dünyası arasında kalın ve sağlam bir bağdı. Köyde geçirdiğim 

iki üç yıllık zaman içinde, bana bir cehennem azabı çektiren bütün tiksintilerim, 

öfkelerim, gayızlarım, isyanlarım, umutsuzluklarım sağ böğrümdeki yaradan sızan 

kanlarla beraber akıp gidiyor. Sanki içimin ufuneti patlayıp bu delikten boşalıyor 

gibi… Öyle bir rahatlık, öyle bir rahatlık hissediyorum ki…” (Yaban, s.197) 

Ancak bu rüya kısa sürer. Ahmet Celal‟e göre yarası daha ağır olan Emine, 

daha fazla yola devam edemez. Bir an birleşir gibi olsalar da birlikte çıktıkları yolun 

sonu yoktur. Bu, aydınla köylünün ortak yazgısını belirler bir bakıma: Bir facia 

etrafında aralarındaki uçurumu kapatır gibi olmuşlar; ancak aldıkları yaralar, aradaki 

mesafeyi kapatmaya yetmemiştir.  

Çaresiz, Ahmet Celal, defterini Emine‟ye teslim edip tek başına, yarı aç, yarı 

çıplak ve böğründen kan sızarak bitmez tükenmez uzaklara doğru yürür (Yaban, 

s.198). 

Durumu tarihî gerçeklerden kopuk mütalaa eden Ahmet Celal‟in, yaşadığı 

hayal kırıklığının faturasını aydınlara çıkarması, köylüyü masum göstermeye yönelik 

tüm çabasına karşın inandırıcılıktan uzaktır. Her ne kadar Anadolu‟nun geri 

bırakılmışlığının suçunu aydınlara yüklese de Ahmet Celal‟in bu söyleminde de 

köylüyü ezen, aydını onun karşısında ayrıcalıklı yere koyan bir ima kendisini 

hissettirir. Bu yüzden, o, halka karşın halkı kurtarmak isteyen idealist aydının tipik 

bir örneğidir (Gürsel, 2006: 12).  

Kuşkusuz, bunda aldığı eğitim ile tesirinde kaldığı fikir cereyanları etkilidir. 

Ahmet Celal de, Balcı (2002a: 206)‟nın yerinde tespitiyle, büyük ihtimal harbiye 

mezunudur ve Jön Türkler‟in başlattığı akımın etkisinde kalmıştır. Keza ilk kez 

karşılaştığı köy gerçeği içinde başvurduğu benzetmeler, hep Batı kültüründen 

ödünçleme olduğu gibi yaptığı karşılaştırmaları da yine Batılı düşünürleri ölçüt aldığı 

bir zemine oturtur. 

Sonuçta, Ahmet Celal, Mütareke İstanbul‟undan kaçarak sığındığı bu köyde, 

bir yandan Anadolu köylüsüyle tanışıp diğer yandan köylünün ilkel yaşam şartlarıyla 

yüz yüze gelirken ülkenin aydınlarıyla köylüsü arasında derin bir uçurum olduğu 

gerçeğini fark etmiştir. Bu uçurumu ortadan kaldırmak için çaba sarfetse de bir süre 

sonra kendini duyuran Millî Mücadele, aralarını düzeltemediği gibi bahsi geçen 

uçurumu daha da derinleştirmiştir.  
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Eleştirel bakışını roman boyunca elden bırakmayan Ahmet Celal, karşı 

karşıya kaldığı her vak‟adan sonra sözü aydınla köylü arasındaki ayrılığa getirmiş; 

bu ayrılığın müsebbibi olarak da aydınları suçlamıştır. Mustafa Kemal‟e ve onun 

önderlik ettiği yeni oluşuma yürekten inanan genç adam, büyük ümitlerle geldiği bu 

Anadolu köyünden hayal kırıklığına uğramış olarak ayrılmıştır.
165

  

Bu açıdan, onun İhsan, Cemal, Peyami, Tosun gibi hem Millî Mücadeleye 

katılmış hem de halkla kaynaşabilmiş asker aydınlardan başarısızlığıyla ayrıldığı 

yargısına varılabilir. Şüphesiz, bu başarısızlık, Ahmet Celal‟in olayları ele alış 

tarzıyla ilgili olduğu kadar Yakup Kadri‟nin, romanını yerleştirdiği tarihî-sosyal-

siyasî zeminle de bağlantılıdır.  

Yaban; köyü, köylüyü, aydın-köylü yabancılaşmasını, köylünün Millî 

Mücadeleye yaklaşımını tek yönlü ele alan; köy romanı, Millî Mücadele romanı, 

aydın-köylü ilişkilerini sorgulayan bir roman olma vasıflarına sahip olduğu halde 

bunları basmakalıp yargılarla işleyen; aydın-köylü ilişkilerini çözümleyemediği gibi 

aradaki çatışmayı, aydın-köylü mücadelesine dönüştüren bir romandır.  

Özellikle Anadolu köylüsüne yönelik çıkarımlarıyla, hayvan ve bitki 

benzetmeleriyle hafızalara kazanan roman, yayımlandığı sıralarda en çok köylü 

karşıtı olduğu eleştirisiyle karşı karşıya kalır. Yazar, bu eleştirilere karşılık romanın 

ikinci baskısına (1942) yazdığı ön sözde, köylüyü değil aydını kabahatli bulduğunun 

altını çizdikten sonra 1922 yılında yazdığı “Barbarların Yaktığı Köyler Ahalisine” 

adlı makalesini de ön söze ekleyerek bahsi geçen makaledeki duyguların on yıl 

bilinçaltında yaşadıktan sonra 1932‟de roman formunda daha geniş bir şekilde dile 

getirildiğini belirtir. 

1922 tarihli “Barbarların Yaktığı Köyler Ahalisine” adlı makale ile 1932 

tarihli Yaban romanı, köylüye yönelik taşıdığı duygu hali bakımından farklılık arz 

etmektedir. Yazar, Yunan askerlerinin çekilirken yakıp yıktığı yerleri, oradaki 

köylülerin perişan halini gördükten sonra kaleme aldığı “Barbarların Yaktığı Köyler 

Ahalisine” başlıklı yazısında köylüye şefkat ve acıma duyguları ile yaklaşırken 

Yaban‟da aynı köylüye karşı daha acımasız bir ruh hali içindedir. 
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 Rathbun (1972: 37)‟un da işaret ettiği gibi, Ahmet Celal‟in Millî Mücadeleye dair idealleri, 

köylüler tarafından ya alayla karşılanır ya da çoğu zaman görmezden gelinir. 

“(…) But in the village he found his ideals either ridiculed or, more often, simply ignored by the 

villagers.” 
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Biri 1922, diğeri 1932‟de yazılan metinlerde yazarın tavrındaki farklılık, bu 

on yıl içerisinde Yakup Kadri‟nin Cumhuriyet‟i kuran kadroya yakınlığı ve hatta o 

kadroya dahil oluşuyla açıklanabilir. Bir başka deyişle; “Barbarların Yaktığı Köyler 

Ahalisine” adlı makalenin yazarıyla Yaban‟ın yazarı, aynı Yakup Kadri değildir. 

1922‟de yazdığı yazıda, bizzat gördüğü, acısını paylaştığı köylüyü anlatıyorken 

Yaban‟da “köylünün geriliğini bir yandan eleştirir, öte yandan suçu Türk aydınına 

yüklerken, seçkinci bir kadro tarafından yönetilmesi gerektiğine inandığı bir devlet 

anlayışından hareket ediyordu”r (Akın, 2008: 94). Yani Yaban‟ın köylüsü, 1932 

yılındaki Kadrocu Yakup Kadri‟nin, inkılâpların yaygınlaşmasının önünde bir engel 

teşkil eden, “tutuculuğun ve gericiliğin kaynağı olarak gördüğü Anadolu 

köylüsüdür.” (Moran, 1995: 164) 

1932-1934 yılları arasında toplam 36 sayı olarak yayınlanan aylık fikir dergisi 

Kadro
166

; Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, İsmail Hüsrev Tökin, Burhan 

Asaf Belge ve Yakup Kadri‟den oluşan bir grup aydının sistematize fikirlerini yayma 

aracı olmuştur. Bu sistematize fikirlerin özünde, “bir üstyapı kurumu olan devletin, 

bilinçli bir aydın kadro önderliğinde, ulusal ve sınıfsız bir altyapı oluşumunu 

gerçekleştirebileceği” (Türkeş, 1999: 216) tezi yatar. Dikkat edildiğinde bu tezin, 

Cumhuriyet‟in “imtiyazsız ve sınıfsız bir millet” yaratma idealiyle örtüştüğü görülür. 

Bundan dolayıdır ki Yaban‟da Ahmet Celal, aralarında herhangi bir imtiyaz 

olmaksızın köylü ile aydının, aynı siyasî alınyazısında birbirine kenetlenmesi 

gerektiği üzerinde durur. Ona göre köylüyle (ya da halkla) aydın arasındaki uçurum, 

sınıfsal bir temele oturtularak değil rejim sorununun aşılmasıyla kapanacaktır. Ve 

Cumhuriyet rejimi, bunu yapmaya muktedirdir. Nitekim Yaban‟ın yayımlanışını 
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Devrimi ve Sonrası, s.179-185; Nuray Karaca, Pozitivizmin Erken Cumhuriyet Dönemine Etkisi, 

s.182-186. 
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müteakip Kadro‟da övgü dolu yazılar çıkar
167

. Bunlar arasında Vedat Nedim Tör, 

Yaban‟ı, “ilk orijinal türk romanı” olarak gösterip “türk edebiyatının cihan 

edebiyatına açılan ilk penceresi”  şeklinde nitelendirir (Tör, 1933: 49). 

Öte yandan Yaban‟a, başlı başına aydın-köylü ayrılığı sorunsalını ele alan bir 

roman olarak bakıldığında; Yakup Kadri, bu romanıyla, İstanbul‟da ikâmet edip 

kendisine hayali bir Anadolu yaratan; bir başka deyişle, fildişi kulesinde yaşayıp 

Anadolu gerçeğinden habersiz Türk aydınının zihnindeki Anadolu imgesine bir 

cevap, bir eleştiri sunmaktadır. Yalçın (2002: 204)‟ın da belirttiği üzere, romanda 

Anadolu, çevre olarak Yakup Kadri‟den önce çizildiği gibi kaval, çoban, dere 

pastorali şeklinde değildir: Anadolu; bakımsız, çorak, kıraç bir yerdir; ruhsuzdur. 

Anadolu köylüsü; cahildir, millet ve milliyet kavramlarından uzaktır, pistir, kabadır. 

Tasavvur edildiği gibi mamur, verimli bir yer değildir.  

İşte böyle düşünen bir Türk aydını, gerçekle yüz yüze gelmiş, 

imgelemindekine uymayan bu haşin topraklara antipati duymuştur. Öyleyse Türk 

aydını suçludur: Anadolu‟yu ihmal etmiş, Anadolu halkının ruhuna nüfuz edememiş, 

oraya medeniyet götürememiştir. Bir ayna tutar yazar: katı gerçekliği yansıtan, 

sevimsiz bir köyden yola çıkarak... Ancak bu köyü, tüm Anadolu‟ya geneller gibidir. 

Belki de bu yüzden roman, “köylü karşıtı” olarak algılanır. 

Ahmet Celal‟inkine benzer bakış açısına, Şukûfe Nihal‟in Yalnız Dönüyorum 

adlı romanında da rastlanır. Anadolu‟ya dair tatlı hayaller kuran, öğretmenlik alarak 

oraya gitmek için can atan Yıldız, bundan önce eşi Hasan‟ın köyüne gittiğinde asıl 

gerçekle karşı karşıya gelir: Köy, çirkin bir yerdir. Eğitim sorunu vardır. İnsanlar çok 

pis ve kabadır. Dışarıdan gelenlere ters davranır, yaklaşmaz. Mal mülk düşkünüdür. 

Burada da yazar, Yıldız‟ın tepkisini ortaya koyduktan sonra bunu, aydınların yeterli 

hizmeti Anadolu insanına sunamayışına bağlar.  

“(…) onların bu geriliğinin sebebi yine bizler, münevverler olduğumuzu 

düşünerek kendimize kızdım. Memleketi nekadar ihmal etmişiz, dedim.” (YD, s.108) 

Bu, Türk aydınıyla Türk köylüsü (İstanbul-Anadolu) arasındaki genel 

durumun bir tablosudur aslında. İstanbul‟u temsil eden Türk aydını ile Anadolu‟yu 

temsil eden Türk köylüsü, aynı topraklarda birbirine tamamen yabancı iki topluluk 
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halinde yaşamaktadır. Roman, bu realitenin dışavurumu, yazarının deyişiyle, 

haykırılışıdır.  

Ancak Yakup Kadri‟nin Kadro dergisi etrafındaki düşüncelerinin ürünü
168

 bir 

roman olarak Yaban, yazarının tespitlerindeki eksik noktalar nedeniyle sahiciliği 

kuşku götürür bir eserdir. Dolayısıyla Yaban‟daki köy ve köylü de Yakup Kadri‟nin 

Kadrocu ideolojisi çerçevesinde inkılâplarla şekillendirilecek, dönüştürülecek bir 

proje, hatta bir maket görünümündedir. Moran (1995: 166)‟ın da tespitiyle, 

romandaki köy gerçek Anadolu‟yu temsil etmez; 1930‟lardaki yönetici sınıftan bir 

aydın bürokratın kafasındaki Anadolu‟nun simgesidir.  

Diğer taraftan Yaban‟ı, Yakup Kadri‟nin diğer romanlarından bağımsız 

düşünmek de yanıltıcı olabilmektedir. Halbuki eser, yazarın zaman bakımından 

birbirini bütünleyen diğer romanlarıyla birlikte değerlendirildiğinde daha geniş 

boyutlu bir anlam kazanmaktadır: 

“Bu romanı yalnız başına ele almak okuyucuyu kandırır. Yakup Kadri‟yi 

Anadolu köyünü hicveden bir yazar olarak tanıtır. Onun, daha geniş bir yapının bir 

parçası olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. Bu geniş yapı, Yakup Kadri‟nin 

romanlarının tamamıdır. Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve 

Gomore, Yaban zaman bakımından ya iç içe geçmiştir veya birbirini tamamlar. 

Hepsi birden bütün kuruluşlarıyla çözülmüş, kendi içinde çürümüş bir toplumun 

görünüşünü gözler önüne serer. Bu, Osmanlı‟nın çözülüşünün hikâyesidir. Yakup 

Kadri‟nin romanlarından birinin adıyla XX. yüzyıl başlarında Osmanlı 

İmparatorluğu‟nun panoramasıdır.” (Aktaş, 1987: 80) 

Son tahlilde, belirtilen tarihî-toplumsal şartların verimi olan romanın başkişisi 

Ahmet Celal de yüreği vatan sevgisiyle çarpan bir asker olmakla birlikte millet 

olmak, halkla bütünleşmek hususlarındaki fikirlerini eyleme geçiremeyen, halkla 

aydın arasındaki ayrılığı gidermede başarı sağlayamayan bir asker aydındır. 

İstanbullu bir aydın olarak gittiği Anadolu‟da gerçeklerle yüzleşmek, onu pasifize 

etmiştir. 
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Yakup Kadri, Yaban‟dan sonra Ankara‟da da Binbaşı Hakkı Bey‟in şahsında 

asker aydınlardan birine yer verir. 

Sakarya cephesinde çözülen düşmanın kaçışıyla biten Yaban‟ın ardından 

Sakarya muharebesinden önce başlayan Ankara, bir anlamda, Yaban‟ın devamı gibi 

okunabilir. Fikirleriyle yeni rejime destek veren bir yazar olarak Yakup Kadri‟nin 

roman evreni düşünüldüğünde Ankara, Yaban‟ı tamamlayan bir eserdir. Nitekim, 

Akı (2001: 106)‟nın da işaret ettiği üzere, Yaban‟da bazı meseleleri ortaya koyan 

yazar, Ankara‟da bunların cevabını vermeye çalışıyor gibidir.  

Yaban‟da halk-aydın münasebetlerini irdelerken Millî Mücadeleden sonrasına 

dair soru işaretleri de bırakan yazar, Ankara‟da, bu soru işaretlerini gerçekçi ve 

ütopik düzlemde tartışır. Üç farklı tarihî dönem üzerinden halkla aydının birbirine 

bakışını ele alan romanda, Ahmet Celal‟in muadili olarak Binbaşı Hakkı Bey yer alır. 

Romanın ilk bölümünde idealist bir Kuva-yı Milliye askeri olan Hakkı Bey, 

genel olarak Cumhuriyet‟in ilk yıllarında toplumda yaşanan yozlaşmayı ele alan 

ikinci bölümde, ideallerinden uzaklaşmış, oportünist bir bürokrata dönüşmüştür. Bu 

minvalde Yakup Kadri, Millî Mücadelede onurlu bir askerin, hızlı bir değişimin 

hüküm sürdüğü Cumhuriyet sonrası Ankara‟sında, karton bir figüre dönüşümünü 

işlediği romanında, Hakkı Bey‟in asker kimliğiyle birlikte halktan da kopuşu 

üzerinde durur. 

Eşi Nazif‟in işi dolayısıyla İstanbul‟dan Ankara‟ya taşınan Selma Hanım, ilk 

zamanlar yeni hayatına alışamaz. Nazif‟in mebus arkadaşı Murat Bey‟in onları 

Etlik‟teki bağına davetiyle genç karı-koca farklı bir çevre edinirler. Bu ziyaretlerden 

birinde Murat Bey, onları Binbaşı Hakkı Bey‟le tanıştırır. Otuz beş yaşlarında “orta 

boylu, ince belli, geniş omuzlu bir delikanlı” (Ankara, s.39) olan Hakkı Bey, herkesi 

nazikçe selamlar. İlk anda Selma Hanım‟a “alafranga bir salon zabiti” (Ankara, 

s.39) gibi görünen genç binbaşı, siyasî mevzuların konuşulduğu sırada Avrupa 

sözünden hareketle Batı medeniyetine bakışını ortaya koyar: 

“Siz, şuna gâvur eli deyiveriniz. Topunun da Allah belâsını versin! Biz, bir 

Ehlisalip hareketi karşısındayız. Kimden kime şikâyet edeceğiz? Hangisinin aleyhine 

hangisiyle anlaşmak mümkündür? Hepsi aynı kurt sürüsü.” (Ankara, s.40) 

Onun bu sözleri, Selma Hanım‟ın dikkatini çeker; zira Hakkı Bey‟e göre 

Avrupa medeniyeti, Avrupalıların uydurduğu yüz bin yalandan biridir. Türklerin bu 
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yalana inanmasından esef duyar. Diğer yandan o sırada bağa gelen Meclis‟in en koyu 

mutaassıplarından Şeyh Emin ve Nuri Hoca‟yı işaret ederek Avrupa‟dan sonra 

çarpışılacak düşman olarak mutaassıpları gösterir (Ankara, s.42). 

Bu ilk tanışmanın ertesinde Selma, Nazif ve Hakkı Bey, birlikte yaptıkları at 

gezintilerinde, Hakkı Bey‟in prensiplerinden taviz vermez katı asker çehresiyle de 

karşılaşırlar. Ona göre Türk kadını da orduda vatanı için hizmet edebilir. Yine 

İstanbullu hanımların ecnebi zabitleriyle dans etmesine de öfkelenir (Ankara, s.62). 

Nazif‟in mülayimliğine nispetle otoriter bir asker olan Hakkı Bey‟in asaletinden, 

millî davaya bağlılığından etkilenen Selma Hanım, at gezintilerinden birinde Mustafa 

Kemal‟in Çankaya‟daki mütevazi evini de gördükten sonra Ankara‟ya bakışını 

değiştirir.  

Binbaşı Hakkı Bey, yeni geldiği bu coğrafyada sıkılan genç kadını, içinde 

bulundukları tarihî günlere kendi zaviyesinden bakacak noktaya getirmiştir (Ankara, 

s.64-65). Öyle ki ilerleyen günlerde Selma Hanım, Hakkı Bey‟den kendisini de 

cepheye almasını ister (Ankara, s.83). Bir süre Eskişehir‟deki askeri hastanede 

hastabakıcılık yapan Selma Hanım, daha sonra Cebeci‟de görevine devam eder. 

Romanın, Binbaşı Hakkı Bey‟in şahsında destansı bir hava içeren ilk 

bölümünde, Hakkı Bey, Selma Hanım‟ın yalnızca Millî Mücadele ile değil halkıyla 

da yüzleşmesini sağlayan bir figürdür. Daha çok Ankara halkına yakın duran Hakkı 

Bey, İstanbul hanımlarını züppe olarak görür. Onun etkisinde çevresine farklı 

gözlerle bakmaya başlayan Selma Hanım da başlarda garipsediği Ankara halkını 

anlama çabası içine girer. 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarını kapsayan ikinci bölümde ise Binbaşı Hakkı Bey, 

bambaşka bir kimliğe bürünmüştür. İzmir‟den Ankara‟ya miralay rütbesiyle ve 

göğsünde kızıl kurdelalı İstiklâl Madalyası‟yla dönen Hakkı Bey, bir süre sonra 

emekli olarak sivil hayata katılmıştır. Bu arada bıyıklarını tıraş etmiş, saçlarını 

uzatmış ve olduğundan çok daha gençleşmiştir. Yalnız dış görünüşünü değil 

zihniyetini de değiştiren Hakkı Bey, Millî Mücadele sıralarındaki o gururlu asker 

değildir artık.  

Gerçekte Ankara da Millî Mücadele günlerinin o destansı atmosferinden 

uzaklaşmıştır. Cumhuriyet‟in ilanıyla başkent olan şehir, Batı ölçeğinde yeni bir 
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yapılanma içine girmiş; şehrin yeni sakinleri ise yüzeysel bir Batılılaşma hevesine 

kapılmışlardır. Dahası Batı‟yı örnek alan bir eğlence hayatı moda olmuştur. 

Bir zamanlar Avrupa medeniyetini yalan olarak nitelendiren, Türklerin bu 

yalana inanmasını kınayan, Türk kızlarının İstanbul‟da ecnebi askerleriyle dans ettiği 

fikrine tahammül edemeyen Hakkı Bey de bu eğlence hayatının müdavimlerindendir. 

Emekli olduktan sonra (…) Şirketi Meclisi İdare reisliğine başlayan Hakkı Bey, 

balolara, danslara, çaylara katılıp bir Batılı gibi hareket etmekte, çoğu zaman, komik 

duruma düştüğünün farkına bile varamamaktadır. Millî Mücadele günlerinin 

kahraman askeri, Selma Hanım‟ın gözünde “kurulu bir kukla” ya dönüşmüştür 

(Ankara, s.99). 

“(…) Eski Millî Mücadelecilerden bazıları gibi Hakkı Bey için de kıyafet 

değişiminden sonra millî dâva âdeta böyle bir mondenlik iddiası şekline girmişti. Bir 

Avrupalı gibi giyinip süslenmek, bir Avrupalı gibi dans etmek, bir Avrupalı gibi 

yaşayıp eğlenmek ve hele bu iddiada Avrupalılar nezdinde, Avrupalılar arasında 

muvaffak olmak bunlara büyük bir zafer kazanmak kadar ehemmiyetli 

görünüyordu.” (Ankara, s.106) 

Top seslerinin Ankara‟ya ulaştığı günlerde eşi Nazif‟in pasifliğinden ne kadar 

rahatsız olduysa asker kimliğine hayran olarak evlendiği ikinci eşi Hakkı Bey‟in yeni 

kimliğinden de o derece rahatsızdır Selma Hanım. O kişilikli, sert askerin nasıl olup 

da bu denli değiştiğine inanamamaktadır. 

“ (…) 

Yarabbi, bundan üç dört yıl evveline gelinceye kadar o derece mutaassıp 

Avrupalı düşmanı olan bu adam, birdenbire ne değişmiş, ne kadar o eski adamın 

tamamiyle aksi, zıttı bir insan olmuştu… Hakkı Bey, gerçekten, bundan beş yıl evvel, 

Murat Bey‟in Etlik‟teki bağında „Şunlara gâvur deyin. Avrupa medeniyeti; bu, 

Avrupalıların uydurduğu yüz bin yalandan biridir,‟ diyen kimse midir? Selma 

Hanım, işte Avrupalılarla sevişmekte, Avrupalılarla düşüp kalkmakta âdeta ilâhi bir 

zevk duyan bu Hakkı Bey‟le o Hakkı Bey arasında bir münasebet, bir uzaktan 

benzeyiş bulmak şöyle dursun, hattâ bir istihale köprüsü bile kuramıyordu.” 

(Ankara, s.155) 

Gerçekten de Hakkı Bey, kendisini tamamiyle Batılı bir yaşayışa bırakmıştır. 

Balolarda kadınlarla dans edip onlara nezaket gösterilerinde bulunurken evini de 
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eskiden aleyhinde olduğu Avrupaî tarzda döşer. Karısının da bulunduğu ortamlarda 

ecnebi kadınlara açıkça kur yapmaktan çekinmez. Herkese ne kadar Avrupalı 

olduğunu kanıtlamak ister gibidir. 

Haliyle bu yeni hayat, dünün idealist asker aydınını halktan da 

uzaklaştırmıştır. Ankara‟da inkişaf etmekte olan yeni yaşamı takip edemeyen, ona 

iktidar elitleri kadar uyum sağlayamayan halk, gelişmeleri dışarıdan izlemekle 

yetinirken Millî Mücadele vesilesiyle halkla aydın arasında kapanmaya yüz tutan 

uçurum, yeniden derinleşir. Eş bir söyleyişle; Millî Mücadele dolayısıyla halkın 

yanında yer alan aydın, mücadelenin kazanılmasından sonra bu sefer Ankara‟da 

kendisine halktan uzak bir dünya kurar (Balcı 2002a: 199). 

Bu noktada, Yaban‟ın Ahmet Celal‟i gibi Ankara‟nın Binbaşı Hakkı Bey‟i de 

halka gidememiş, halkla bir olamamıştır. Aynı yabancılık, aynı uzaklık onun da 

halkla arasını açmış; ilk başlarda, Ankara‟nın tarihî koşulları içinde vatanın 

bütünlüğünü korumak ideali taşıyan o şerefli Kuvvacı asker, askerî misyonunu 

tamamladıktan sonra sosyal misyonunu yanlış yerlerde aramıştır. Cumhuriyet‟in 

amaç edindiği Batılı yaşam standartlarını, Batı medeniyetini halka götürse de ondan 

millî kültürü alamamış ve içinde debelendiği yüzeysel Batı hayranlığının halkı 

gittikçe kendisinden uzaklaştırdığının farkına varamamıştır.  

Cumhuriyet‟i kuran kadronun, Millî Mücadele heyecanını kaybettikten sonra 

içine düştüğü Batı heveskârlığının ortaya çıkardığı çürüme ve yozlaşmayı ele alan 

ikinci bölüm, Yakup Kadri‟nin hayal kırıklığının resmidir bir bakıma. Yaban‟da 

Ahmet Celal‟le köylülerin Millî Mücadele ortak paydasında birleşemeyişlerini 

aydınların cephesinden irdeleyen yazar, millî kurtuluş idealinin bir kitleyi millet 

yapmaya yetmeyeceğinin, bunun da ötesinde, aydınla halka arasındaki uyuşmazlığın 

bir çırpıda halledilebilecek kadar basit bir sorun olmadığının ayırdına varır.  

İşte Ankara, bu farkına varışın romanıdır. Bu sonuca ulaştığı içindir ki yazar, 

romanın üçüncü bölümünde hayalindeki -olması gereken- Ankara‟yı resmeder. Bir 

anlamda, ütopik karakterdeki üçüncü bölümde, yazar, yeni rejimden yana henüz 

umudu kesmediğini; birbiri ardına gerçekleştirilecek kalkınma hamleleriyle halkla 

aydının arasındaki uçurumun kapanacağını göstermek istemiştir. Bunu başaracak 

aydın, Ahmet Celal ya da Binbaşı Hakkı Bey gibi asker kökenli değil, aynı zamanda, 

yazarın sözcülüğünü de üstlenen, gazeteci Neşet Sabit‟tir. 
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Bütünüyle bakıldığında, asker aydınların Anadolu‟ya, daha çok, askerî 

misyonları üzerinden baktıkları görülür. Özellikle Millî Mücadele romanlarında 

Anadolu, yüreği vatan sevgisiyle dolu askerlerin Mütareke İstanbul‟undan kaçıp 

kurtuluş mücadelesine atıldıkları mekândır. Bunlar içinden Ateşten Gömlek‟te 

Peyami, Millî Mücadele gerçekliği içinde Anadolu‟yu ve Anadolu insanını tanıma 

imkânı elde eder. İstanbullu aydının, memleketinin öz evlatlarıyla karşı karşıya 

geldiği o sıcak ortamda askerler ve halk, Anadolu ortak paydasında birleşirler. 

Peyami‟deki değişim, İhsan‟ın savaş sonrasını işaret eden sözleriyle sosyal 

bir bilince dönüşür. Aydın ile halk arasındaki ayrılığın farkında bir asker olarak 

İhsan, savaşın kazanılmasının ardından sosyal ve siyasî bir misyon etrafında 

mücadeleye devam edeceklerinin sinyalini verir. 

Aynı şekilde Vurun Kahpeye‟de Tosun da kurtuluştan sonra cephe gerisinde 

Aliyeleri katleden gerici zihniyetle savaşa devam edeceğine dair and içer. 

Yaban‟da ise İstanbul‟dan kaçıp Anadolu‟ya sığınan Ahmet Celal de Millî 

Mücadele şartları içinde Anadolu insanıyla yüzleşir; ancak o, Peyami‟nin aksine 

derin bir hayal kırıklığı yaşar. Onun karşı karşıya geldiği köylü, kendi ordusundan 

ziyade Yunan askerlerine inanma eğilimi gösterir. Buna şahit olmak, Ahmet Celal‟i 

aydın-halk arasıdaki asırlık ayrılığı sorgulamaya sevk eder.  

Bu bilinç seviyesinde İhsan‟la birleşen Ahmet Celal, Türk aydınını Anadolu 

köylüsünü ihmal etmekle suçlar. Böylece aydınlara bir görev de yükleyen Ahmet 

Celal, esas kalkınmanın aydın ile halkın el ele verdiğinde gerçekleşeceğini sezdirir. 

Ne ki Ankara‟nın Binbaşı Hakkı Bey‟i, Ahmet Celal‟i haklı çıkarmaz. Millî 

Mücadele‟nin kahraman askerleri, Cumhuriyet‟in ilk yıllarında sivil hayata atılır 

atılmaz halktan uzak yapay bir dünya yaratırlar kendilerine. Yeni rejimle gelen yeni 

alışkanlıklar, yeni bir hayat tarzı söz konusu yenilikleri takip etmekte zorlanan, 

çevresindeki değişimlere anlam veremeyen halkla aydının arasını bir kere daha açar. 

Bir zamanlar Anadolu insanıyla cephede omuz omuza çarpışan Binbaşı Hakkı 

Bey, balolarda, suvarelerde ecnebilerle temas kurup kendi halkını unutmuş görünür. 

İhsan‟ın öngördüğü, Ahmet Celal‟in, neredeyse, şart koştuğu aydın-halk 

ayrılığının sona ermesi, ne yazık ki gerçekleşmemiş, Ankara‟nın yeni sakinleri, 

kendilerini yüzeysel bir Batılılaşmaya teslim etmiştir. Bunun içindir ki Yakup Kadri, 



 333 

Ankara‟nın üçüncü bölümünde olması gerekeni -ütopik çizgide- gazeteci bir 

aydından yola çıkarak göstermek gereği duyar. 

Bunların yanı sıra bir grup asker ise Anadolu‟daki görev mıntıkalarında 

sosyal ve askerî misyonlarını bir arada yürütürler. Bunlar, hem asayişi sağlayıp hem 

tertipledikleri eğlencelerle sosyal yaşama katkıda bulunurlar. Zeyno‟nun Oğlu‟nda 

Miralay Muhsin Bey ve etrafındaki askerler böyledir. Doğu‟da şark isyanının 

patlamasına yakın Diyarbakır‟daki karargâh hareketlenirken kaymakam Mazlum 

Bey‟in eşi Mesture Hanım‟ın düzenlediği partiler de şehrin memurlarının yaşamına 

ayrı bir renk katar. 

Yine şark isyanı üzerine kurulu Dağları Bekliyen Kız ile Sevgim ve 

Iztırabım‟da isyanı bastırmak için uğraşan gözüpek askerler yer alır. 

2. 3. Doktor Aydınlar 

Öğretmenler ve askerlerden sonra Anadolu ülküsü etrafında toplanan bir 

diğer aydın grubu ise doktorlardır. Onlar, yüksek ideallerle gittikleri Anadolu‟da 

eğitim sorunlarıyla mücadele eden öğretmenler gibi, sağlık sorunlarına çözüm 

üretmek maksadıyla Anadolu yollarına çıkarlar. Aynı idealizme doktorlarda da 

rastlanır. 

Kuşkusuz, diğer aydınların karşısına çıkan haşin Anadolu gerçekliği, 

doktorların da yolunu keser. Bunlar; yol sorunu, eğitimsizlik ve eğitimsizlikten 

kaynaklanan yanlış tedavi yöntemleridir. Anadolu‟da halk, doktora güvenmektense 

atalarından öğrendiği geleneksel yöntemlerle hastalıkları tedaviye çalışır. Bu, yanlış 

sonuçlara yol açtığı gibi bazı salgın hastalıkların giderek yayılmasına da neden olur. 

Bundan dolayı, çoğu genç doktor, sadece hastalıklarla değil bilgisizlikle de mücadele 

eder. 

Dönem romanlarında bir kısım doktor aydınlar, Millî Mücadele sırasında sivil 

bir misyon edinerek cephe gerisinde gönüllü olarak görev alırlar. Bir kısmı ise 

Cumhuriyet‟ten sonra “Anadolu‟ya!” şiarının da etkisiyle Anadolu‟ya çalışmaya 

giderler. Sağlık sorunları açısından oluşturulan bir tetkik heyetiyle Anadolu‟ya 

seyahat eden doktorlar da bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Esasen Anadolu‟ya bilinçle giden, art arda gerçekleştirdiği hamlelerle orayı 

kalkındıran doktor tipinin ilk örneği, Turfanda mı yoksa Turfa mı? (1892) 

romanındaki Dr. Mansur‟dur.  
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Yazarının, “millî Türkiye”, “İstikbal Türkiyesi” dediği yeni bir Türkiye‟nin 

ideal aydın tipi (Emil, 1997b: 105) olan Dr. Mansur, Paris‟teki tıp öğrenimini 

tamamladıktan sonra yurda döndüğünde yalnızca dahiliye mütehassısı değil kendisini 

birtakım idealler etrafında yetiştirmiş milliyetçi bir aydındır da. Mansur, söz konusu 

ideallerinin şekillendirdiği “sosyal reformcu” kimliğiyle İstanbul‟da tutunamayarak 

bir süre sonra Anadolu‟ya geçer ve fikirlerini orada uygulamaya koyar. 

Öncelikle, kalkınmanın büyük merkezlerden değil köyden başlatılarak 

memleketin ilerletilebileceği fikri, Mansur‟u, zamanının çok ilerisinde, dönemi için 

“turfanda” bir tip haline getirirken bu fikrini eyleme geçirerek attığı adımlar da 

Cumhuriyet Türkiye‟sinde gelinmek istenen noktayı işaret eder. Emil (1997b: 

106)‟in de vurguladığı gibi, Mansur‟un Anadolu‟da yaptığı işler ve bir aydın olarak 

köylü ile kurduğu müsbet münasebetler, Türkiye‟de ancak Cumhuriyet‟ten sonra 

gerçekleşen realitelerdir. 

Dr. Mansur, Manisa civarındaki Veliler Çiftliği‟nde yeni tarzda eğitim yapan 

okullar açtırır; iplik fabrikası tesis ettirir; mandıra kurdurur. Köylüleri buralarda 

çalışmaya sevk eder. Köylüyü koruyan bu hamleleriyle o, “köylülerin çok tuttuğu ve 

canı gönülden benimsedikleri bir karakterdir.” (Evin, 2004: 169) Yalnızca 

doktorlukla iktifa etmeyerek Veliler Çiftliği‟nden hareketle sosyal bir kalkınma planı 

da hazırlayan Mansur, yazar tarafından örnek bir aydın modeli olarak sunulur
169

. 

Nitekim Dr. Mansur‟un, döneminden çok sonra, Refik Ahmet‟in Çıplaklar adlı 

romanında Dr. Çetiner‟e dönüşmüş olarak dönemine uygun bir aydın profiliyle 

somutluk kazandığı görülür. 

Daha önce de belirtildiği üzere, Anadolu içlerinde görev yapan ilk grup 

doktor, daha genel ifadeyle sağlık personeli, savaş koşullarında hizmet verir. Bu 

noktada; Çalıkuşu‟nda askerî bir doktor olan Hayrullah Bey, Birinci Dünya Savaşı 

sıralarında Kuşadası‟nda cepheden gelen yaralılarla ilgilenirken Sodom ve Gomore 

ile Sisli Geceler‟de yer alan sağlıkçılar ise Millî Mücadele dolayısıyla Anadolu‟ya 

geçerler. 

                                                 
169

 Sosyal bir reformcu olarak Dr. Mansur‟u ayrıntılı olarak tahlil eden eserler için bkz. Birol Emil, 

“Mizancı Mehmed Murad Bey ve Romanına Dair”, Türk Kültür ve Edebiyatından Şahsiyetler, Akçağ 

Yayınları, Ankara 1997, s.90-110; Ahmet Ö. Evin, Türk Romanının Kökenleri ve Gelişimi, Agora 

Kitaplığı, İstanbul 2004, s.151-173; Bâki Asiltürk, Reşat Nuri Güntekin‟in Romanlarında Hastalık, 

İkaros Yayınları, İstanbul 2009, s.22-23; Yaşar Şenler, Türk Romanında Reformist Tipler 

(Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e), s.75-94. 
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Karısının ölümünden sonra kendisini tamamen askerlere vakfeden askerî 

doktor Hayrullah Bey, ilk kez Zeyniler‟de Feride‟nin karşısına çıkar. Postacı soyan 

birkaç serseri ile jandarma arasında bir çarpışma olmuş, jandarmalardan biri ölürken 

öteki ağır yaralı olarak Zeyniler‟in misafir odasına getirilmiştir (Çalıkuşu, s.202). 

Yaralı jandarmayla ilgilenmek üzere misafir odasında bulunan Hayrullah 

Bey, Feride‟yi de yanına çağırtır. Bundan maksadı, genç kızın, yaralının 

pansumanına dikkat etmesini tembihlemektir. İhtiyar doktora göre yapılacak şey, 

ehemmiyetsiz bir pansumandır; ancak o, kocakarı ilaçlarıyla yaraya müdahale 

edilmesinden yana endişelidir: 

“(…) Onların doktora da emniyetleri zayıftır. Fırsat buldular mı, hemen 

kocakarı ilâçlarına başvururlar. İster misiniz, yaranın üstüne türlü müzahrafat 

yapıştırsınlar. Siz mektep, medrese görmüşsünüz. Yapılacak şeyleri ben size tarif 

ederim. Adamcağız, ayaklanıncaya kadar bakıverirsiniz artık, yalnız bilmem içiniz 

dayanır mı?” (Çalıkuşu, s.203-204) 

Feride‟nin sorumluluk üstlenmesiyle mesele hallolur; ama gitmeden önce 

Hayrullah Bey, yaralıyı uyarmayı da ihmal etmez: 

“-Ah, benim sevgili ayılarım! Dizkapağını elmacık kemiği sanır. Midesini 

tabanında farzeder ama, yerine göre karşısına dikilenlere de duman attırır. Geçer 

molla, bir şey kalmaz. Allaha şükret ki, az sola sapmadı o kurşun. Sen bir haftaya 

kadar dipdiri ayağa kalkmak ister misin? Yok, burası rahat geldi de, biraz yatayım 

dersen o başka. Öyleyse, bu kızcağız ne derse yapacaksın, anladın mı? Doktorun 

artık o. Yaranı o değiştirecek. Eğer ev ilâcı falan diye bir haltettiğini duyarsam, vay 

haline… Alimallah tekrar gelir, çatır çatır keserim bacağını.” (Çalıkuşu, s.206) 

Askerlerini “ayılarım, ayıcıklarım” diyerek seven Doktor Hayrullah Bey, 

Kuşadası‟nda ikinci kez Feride‟yle karşılaştığında umumi harp patlak vermiştir. 

Genç kızın görevli olduğu okul, kumandanlığın emriyle muvakkat hastane yapılmak 

üzere işgal edilir.  

Bu sırada tesadüfen doktorla karşılaşan Feride, doktorun yardım teklifini 

kabul eder. 

“- (…) Burada da bana yardım eder misin, ha? Zaten arada büyük bir fark 

yok, ha senin minimini maymuncukların, ha benim: Sevgili ayıcıklarım! Zaten ikisi 

ruh itibariyle öyle birbirlerine benzerler ki… Aynı saffet, aynı temiz çocuk yüreği, 
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hem de ateş karşısında yandıkları bu aylarda benimkilere yardım, daha ecirli bir 

iştir, küçük kız…” (Çalıkuşu, s.320-321) 

Böylelikle Feride, doktorun yanında hastabakıcı olarak çalışmaya başlar. İlk 

anda sert bir intiba bıraksa da Hayrullah Bey, yufka yürekli bir doktordur. Maddî 

sıkıntı çekmediğinden yaralı neferlerin ailelerine de yardımda bulunabilmektedir: 

“Öyle anlıyorum ki, bu ihtiyar doktor, ne para için, ne de bir vazife fikriyle 

askerlik ediyor, onun bir iptilâsı var: „Sevgili ayıcıklarım‟ dediği bîçare neferlere 

muhabbet! Fakat bilmem niçin, bu muhabbeti, utanılacak bir şey gibi daima 

gizlemeğe çalışıyor.” (Çalıkuşu, s.323) 

Savaş bittikten sonra Hayrullah Bey, tekaüt edilir. Bu durum, bütün dünyası 

“ayıcıklarım” dediği askerlerden ibaret olan ihtiyar doktoru mahzun eder. Vaktini 

kitap okuyarak ya da atına atlayıp civar köylerde bakacak hasta aramaya çıkarak 

geçirir. 

Askerî doktor Hayrullah Bey, mesleğiyle bütünleşmiş, askerlerine yürekten 

bağlı biridir. Anadolu‟da olmaktan yana bir şikayeti yoktur; ancak oraya ait 

gerçeklerin de farkındadır. Bunlardan biri, belki de en önemlisi, Anadolu‟da halkın 

doktordan çok kocakarı ilaçlarından medet ummasıdır. Zeyniler‟deki vak‟ada bu 

yüzden Feride‟nin yardımına başvurur. 

Sodom ve Gomore‟de ise Mütareke İstanbul‟unun gittikçe yozlaşan 

atmosferinde duramayıp Anadolu‟ya geçen genç doktor Cemil Kâmi yer alır. 

Romanın başkişisi Necdet‟in, Galatasaray Lisesi‟nden arkadaşı olan Cemil 

Kâmi, İstanbul işgal edildiğinden beri Beyoğlu tarafına hiç geçmez. Onun “tek 

düşüncesi, biricik emeli bazı ocaklı arkadaşlarıyle beraber Anadolu‟ya geçip orada 

yeni başlayan millî harekete bir an önce katılmaktan ibaretti”r (SVG, s.79). 

O sıralarda nişanlısı Leyla‟nın İngiliz askerlerinden biriyle flörtü nedeniyle 

sıkıntılı olan Necdet de arkadaşı gibi Anadolu‟ya geçmek ister. Ancak Necdet‟inki 

kendisine acı veren bir aşk ilişkisinin de etkisiyle İstanbul‟un “Sodom‟u andıran 

muhitinden, onun günah kokan havasından” (Kolcu, 2008a: 149) kaçış olarak 

yorumlanabilirken genç doktor Cemil Kâmi‟nin gidişi, vatana hizmet aşkından ileri 

gelmektedir.  

Anadolu karşısındaki bu duruş, her iki genci, farklı değerlerin temsilcisi 

konumuna getirir: Payitaht İstanbul, Necdet‟in şahsında temsil edilirken Anadolu, 
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Cemil Kâmi‟yle özdeş hale gelir. Zira gidişinin ardından “Hilâliahmer‟e ait bir iş 

için” (SVG, s.288) tekrar İstanbul‟a dönen genç adam, Ankara‟dan geldiğini 

belirtirken sesinde bir gurur tonu hissedilir. Anadolu dönüşü, İstanbul‟un her 

köşesini “medenî, süslü ve hatta luxueux” (SVG, s.287) bulan Cemil Kâmi, arkadaşı 

Necdet‟e çok mesut olduğunu dile getirir: 

“Mesuttu, çünki, İstiklâl Harbi denilen bu eşsiz destan içinde ona da kutsal 

bir vazifeden pay düşmüştü; vicdanı süt emen bir çocuk kadar rahattı ve bir çocuk 

gibi başsız, sonsuz söylenip duruyordu.” (SVG, s.287) 

Kısa süre içinde Anadolu‟ya döneceğini söylemesi üzerine Necdet: 

“-Beni beraber al, Cemil!...” (SVG, s.288) der.  

Gerçekte Türk ordusu, büyük taarruza hazırlanmaktadır. Kurtuluş 

mücadelesinin sonu, Türkler lehine belli olmaktadır. Necdet‟in, artık İstanbul‟da 

soluk alamayacak hale gelmesine karşılık cepheden yeni gelen Cemil Kâmi, çok 

mutlu ve umutludur. Anadolu‟da yanan ateşin, İstanbul‟daki pisliği temizleyeceği 

düşüncesindedir. Zira ona göre “ateşin temizlemediği pislik yoktur.” (SVG, s.295) 

Doktor Cemil Kâmi, Mütareke İstanbul‟unun tiksinti verici havasından 

uzaklaşarak Anadolu‟ya geçen, oradaki ölüm-kalım savaşına katılan vatanperver bir 

aydın doktordur. 

Onunla aynı noktada buluşan Sisli Geceler‟in Doktor Fikret‟i de yeni 

evlendiği eşi hemşire Zehra ile birlikte cepheye destek vermek üzere Anadolu‟ya 

geçer. Zira genç çift, İstanbul‟un havasından bunalmıştır ve orada yapacak çok işleri 

olduğunu düşünmektedir: 

“- (…) İstanbul‟da artık durulmaz. Fikret. Bu hava beni boğuyor artık! 

-Haklısın Zehra, ben de zindana kapanmış bir insanın ıstırabını her dakika 

duymaktayım. Anadolu‟ya geçince „Ergastula‟dan Pirenelere kaçan esir Jeminüs 

gibi „Hürrüm!...‟ diye haykıracağım!... Hem orada sen ve ben, ne çok iş görebiliriz, 

Zehra. 

-Şüphesiz Fikret. Kim bilir, belki doktorsuzluktan ölüp giden Türk çocukları 

vardır orada… Gidelim Fikret…” (SG, s.50) 

Böylece aldıkları karar doğrultusunda yola çıkan genç karı-koca “on yedi gün 

süren bir yolculuktan sonra” (SG, s.56) yeni evlerine varırlar. Yol arkadaşları ile 

Fikret‟in, meşakkatli geçen seyahatten bir parça şikayetçi olmalarına karşılık Zehra, 
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halinden memnundur. Yardıma ihtiyacı olan insanlara el uzatmak, sevgisini onlara 

paylaştırmak Zehra‟yı her şeyden ziyade mutlu etmektedir: 

“Görsen ablacığım, buralarda ne çok dul anne, ne çok yetim yavru ve ne çok 

hasta insan var! Bütün bu zavallılar maddî, manevî, o kadar şeye muhtaç ki…” (SG, 

s.56) 

Zehra hemşire, tanıştığı kişilerle hemen dost olur. Özellikle, kocasıyla 

kardeşini son harpte şehit veren Saliha Kadın‟a saygı ve muhabbet hissiyle doludur. 

Acılı kadının oğlu Tosun da cephededir. Bir gece geç bir vakitte Fikret‟i, cepheden 

çok sayıda yaralı gelince hastaneden çağırırlar. Zehra da Saliha Kadın‟ı yanına 

getirtir ve iki kadın bütün gece dertleşirler. Zehra, Saliha Kadın‟ın hikâyesini 

öğrenir. “Anadolu‟nun ucra bir kasabasında yetişen cahil, görgüsüz bir kadının bu 

inceliğine şaş”ırır (SG, s.58). 

Eşi Fikret‟le birlikte hastanede çalışacak olan Zehra hemşire, Fikret‟in 

cepheye gideceği haberini aldıktan sonra gösterdiği teessür nedeniyle karşısındaki 

kadınlardan utanır: 

“(…) Bu kadınların içinde şehid vermeyen bir kişi bile yoktu; hattâ birçokları 

iki, üç delikanlı gömmüştü. Gidip te gelmeyenin yerine bir diğerini yollarken bile bu 

cesur ve mütevekkil kadınlar, benim bugün yaptığım hırçınlığı yapmıyorlardı. 

Doktorumdan bir zaman için ayrılıyorum diye böyle deliler gibi ağlamak gülünç bir 

şımarıklıktan başka bir şey değildi! Bütün bu düşünceler bir anda beynimin içinde 

sıralandı; hemen kalktım, beni teselli etmeğe çalışan bu talihsiz, fakat çok metin 

kadınlara teşekkür ettim. İçimdeki acı bir anda hafiflemiş gibiydi.” (SG, s.64) 

Fikret‟in cepheden dönüşünü müteakip karı-koca, Ankara‟ya giderler (SG, 

s.91-92). Zaferin kazanılacağına inancı tam olan Zehra, Sacide‟ye yazdığı mektupta 

ona ümit aşılamaya çalışır: 

“(…) bu defa seni Anadolu harekâtı hakkında da ümidsiz buldum. Ne kadar 

yanılıyorsun abla! Sen şimdi orada esaretin o zelil acısını damla damla tatarak 

zehirlenirken, hürriyete hepimizden fazla susamış olman lâzım gelir. Buradakiler 

bunun için çalışıyorlar, hür (özgür) ve müstakil (bağımsız) yaşamak için!... Biz, 

Tanrı‟nın hakim olmak için yarattığı ulu millet, biz nasıl esir oluruz ablacığım?... 

„Ne çok insan ölüyor!‟ diyorsun. Hakkın var; bu çok elim bir hakikat. Fakat fertler 
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milletin yaşaması için ölüyor ablacığım… Eğer Ahmet‟ler, Mehmet‟ler ölmezlerse 

„Türk milleti‟ dünya haritasından silinecek! 

Sen üzülme ablacığım bir seneye kadar umarım ki vaziyet düzelir, Memleket 

kurtulur, biz de kavuşuruz inşallah.” (SG, s.95-96) 

Onunla aynı hissiyatı paylaşan Doktor Fikret de Anadolu‟ya geçmeyip 

İstanbul‟da hayatlarına devam eden meslektaşlarına öfkelidir: 

“(…) Bugünlerde İstanbul‟da oturup keyfine bakan, bakabilen, doktorlara 

bilmem ki ne demeli?... İçim isyanla doluyor…” (SG, s.107) 

Genç ve idealist karı-koca, insani gayeleri uğrunda iki sene Anadolu‟yu 

dolaştıktan sonra İstanbul‟a dönerler (SG, s.114). 

Anadolu‟ya koşmak noktasında Sodom ve Gomore‟nin Cemil Kâmi‟siyle aynı 

paydada buluşan Doktor Fikret, Cemil Kâmi gibi, cepheye koşmak gerektiğinin 

bilincindedir. Hemşire Zehra da onunla aynı fikirde olduğu için evlendikten hemen 

sonra birlikte Anadolu‟ya geçerler.  

Fikret‟in, Cemil Kâmi‟den farkı, hem cephede hem cephe gerisinde görev 

alışıdır. Cephede yaralı Mehmetçiklerle ilgilenen Fikret, cephe gerisinde yardıma 

muhtaç kadın ve çocukların bakımıyla meşgul olur. Bu konudaki en büyük destekçisi 

Zehra da eşini, çocuğunu, kardeşini kaybetmiş kadınların yanındadır. Bir yandan 

acılı kadınların acısına ortak olurken bir yandan onları tanımakta ve yardımcı olmaya 

çalışmaktadır. 

İstanbul‟da ikamet eden idealist genç çift, Anadolu yoluna çıktıklarında yol 

sorunu nedeniyle zorlu bir seyahat geçirirler. Ancak bu, onları yıldırmaz. Zira hayat 

orada büsbütün başkadır ve çok ıstırap, çok meşakkat vardır (SG, s.59). Bütün 

zorlukların üstesinden gelmeye azmetmiş ikili, vakit kaybetmeden işe koyulurlar. 

Hayatlarında ilk kez Anadolu‟ya açılan, Anadolu halkıyla temas eden Fikret 

ile Zehra, olumlu hisler içinde oldukları gibi köylüye karşı olumlu tavırlar sergilerler. 

Özellikle kadınların yiğitliği, metaneti Zehra‟yı etkiler. Bunlar içinden Saliha adlı bir 

kadınla yakınlık kurar. Zehra ile Saliha‟nın şahsında İstanbul ile Anadolu, yan yana 

gelmiştir.  

Halka doğru adım atan Zehra ile Fikret, halkın yaralarını sarmış, acısına ortak 

olmuş ve onun sevgisini kazanmıştır. Bir başka deyişle; Yaban‟dakinin aksine Millî 

Mücadele, halkla aydını birleştirmiştir. Bu birleşmeden zafer doğduğu kadar öteden 
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beri İstanbul-Anadolu şeklinde ikiye bölünmüş memleket de kazançlı çıkmıştır. 

Halkla aydın yakınlaşmış, birbirini tanımış, anlamış ve birlikte millet olmaya doğru 

adım atmıştır. Bu açıdan, Doktor Fikret ile hemşire Zehra, hem Millî Mücadeleye 

destek veren hem de bu vesileyle halka doğru giden aydınlardır. Cumhuriyet‟ten 

sonra Anadolu‟ya geçen diğer doktorlar ve sağlık personeli de onlardan el alacaktır. 

Bunlardan Köy Hekimi‟nde Suat Naci, kendisinden önce atılan adımların 

devamını getiren ve Cumhuriyet sonrasının Anadolu‟ya dair ideallerini taşıyan genç 

bir tıbbiye mezunudur. 

Mektebi bitirdikten sonra iki yıllık devlet hizmeti için arkadaşlarının çoğu 

kur‟ada Kâhta, Ergani, Siverek gibi uzak yerleri çekerken Suat Naci, Burdur‟la 

Antalya arasındaki sarp ormanlar içine gizlenmiş Bademli Köyü‟ne düşer. Birçok 

benzeri gibi Suat Naci de İstanbul‟dayken Anadolu‟ya dair tatlı hayaller içindedir. 

“Uzaktan mor çiçekli dağlarını pek özlediği bu güzel memleketin ne kadar saf, ne 

kadar bakir olduğunu” (KH, s.67) işitir arkadaşlarından. Ancak Bademli‟ye gelip 

gerçek Anadolu‟yu gördükten sonradır ki hakikatin acı yüzüyle karşılaşır. Anadolu, 

saftır, bakirdir, “fakat bu bekâret onun yalnız toprağında, taşında, suyunda ve 

havasında”dır (KH, s.67). 

Anadolu‟nun tabii güzelliklerinin ardında asırlardır ihmal edilmiş bir halk, 

eğitimsizlik ve geri kalmışlık sarmalında yaşamaya çalışmakta; kendi derdine yine 

kendi derman olurken kendi ahlâk yasalarını, toplumsal düzenini de yine kendisi 

düzenlemektedir. Bu da Anadolu‟yu, her türlü tezadı içinde barındıran tekinsiz bir 

yer durumuna indirgemektedir: 

“Bu çiçekli dağlar, bu yeşil ovalar ve o berrak sular arasında devirlerin, 

tarihin medeniyet ve ilmin ihmâl ettiği bir halk tabakası karıncalanıyordu ki en sade 

yaşamak usullerini bile mütereddi ve münzevi bir ahlâk ve itikat kaidesine 

uydurmağa çalışarak körlüyor, eziliyor, zehirleniyordu. Görünüşte en geri ve masum 

bir yoksuzluk, bilgisizlik ve görgüsüzlük hayatı geçiren bu köylerde, kasabalarda en 

şeytanî visler (vices) ve ihtiraslar öyle salgındı ki bir taraftan sert bir inan ve âdet 

çenberi içinde sıkılırken bir taraftan da en kirli ve koyu şehvet çamuruna bulanıp 

boğuluyorlardı.” (KH, s.67-68) 

İlk kez geldiği Anadolu‟da gerçeklerle yüzleşen genç doktor, hayal kırıklığına 

kapılıp kendi içine kapanmaktansa sorunun köküne inip canla başla çalışmaya başlar. 
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Esasında “Anadolunun bu yarı hücra kasabasında” (KH, s.51) verem, sıtma ve 

zührevî hastalıklar dışında ciddi bir vak‟aya tesadüf edilmemektedir. Ancak Suat 

Naci‟yi asıl uğraştıran, köylünün doktora bakış açısıdır. 

Bademli halkı da Anadolu‟nun diğer bölgelerindeki gibi hastalıklarını doktora 

söylemek yerine kendi bildiği yöntemlerle tedavi etmek yoluna gitmektedir. Nesilden 

nesile aktarılan âdetler, eski tertip ilaçlar ve hatta dualarla hastalıkları geçireceğini 

zanneden halk, doktordan çekinmektedir. Buna, aynı ilkel yöntemlerle geçirilmek 

istenen zührevî hastalıklar da eklenince sorun daha da içinden çıkılmaz bir hal 

almaktadır.  

“(Suat Naci) bu hallere o kadar alışmıştı ki hayret değil dikkat bile 

etmiyordu. Kaç tane kadın hastası nabızlarına bakmak istediği zaman sıkılıp geri 

çekilerek: 

-Olmaz doktor, nabzıma bakacaksan uzaktan bak!.. 

Demişlerdi. 

Bu arada kalbini kapının arkasından dinletmek isteyen koca karılar, karısının 

hastalığını selâmlıkta tarif edip ilâç bekleyen kocalar, hükûmet dairesine kadar gelip 

hastasına muska yazdırmak isteyen biçareler de pek çoktu.” (KH, s.78) 

Fazla olarak bölgede yaz mevsimi de çok olaylı geçmektedir. Yaz, âdeta 

hastalık ve cinayet mevsimi gibidir. Kışları kapalı bir hayat yaşayan köylü, yaz 

gelince “her biri yaşına, başına kudretine göre birer yırtıcı şahin, kartal, bir vahşi ve 

kan dökücü kaplan kesiliyor”dur (KH, s.87). Düğünlerde, eğlencelerde ya da o 

havalide çadır kuran tahtalı aşiretleri arasında hemen hemen her hafta kanlı vak‟alar 

yaşanır. 

Bu ve bunun gibi haller, Suat Naci‟ye tıbbî görevinin dışında da sorumluluk 

yükler. Mesele, yalnızca mikrobu keşfedilmiş bir hastalığa şifa bulmak değildir. “Bu 

dağı taşı bakir bereketli toprağın bakımsız ve görgüsüz sakinlerini insan gibi 

yaşatmak için onları her şeyden evel batıl inanlardan, kötü âdetlerden kurtarmak 

lâzımdı”r (KH, s.69). Bu gaye uğrunda genç doktor, yılmadan çalışır. Önceleri iki 

yıllık hizmetinin ardından Avrupa hastanelerine ihtisas yapmaya gidebilmek için 

çalışan, eksiklerini tamamlamak, bilgisini arttırmak için işine dört elle sarılan Suat 

Naci, Anadolu köylüsünün durumunu düzeltmeyi kendisine ideal edinmiştir artık. 
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Bu ideali doğrultusunda her gün hükûmetteki resmî vazifesini öğleye kadar 

tamamladıktan sonra sıtmalı yerlere gidip çalışır. Köy ağalarıyla konuşur, onlara 

paket paket kinin komprimeleri dağıtır. Kısa sürede bu çabaları sonuç vermeye 

başlar. Kendisinden önceki yaşlı başlı doktorların yapamadığını o başarır. Köylü, bu 

genç doktora güvenmekte, saygıda kusur etmemektedir. Zaten onlara göre Suat 

Naci‟nin en büyük kusuru, gençliğidir. Yine de o, gençliğine rağmen halkın güvenini 

kazanmış, doktora bakış açılarını değiştirmiştir. 

Mesleğe yeni başlamış genç bir doktorun Cumhuriyet‟in hedefleri 

doğrultusunda köye gidişini anlatan Köy Hekimi, köyde rastgelinen sağlık sorunları 

üzerine düşünen bir romandır. İstanbul‟dan Anadolu‟ya bakan pek çok aydın gibi 

gideceği memlekete dair pembe düşleri olan Suat Naci, Bademli‟ye gidip de halkın 

sağlık sorunlarını ve bu sorunları tedavi yöntemlerini görünce basit bir sorundan çok 

ciddi bir memleket meselesi karşısında olduğunu idrak eder. 

Farkındalığını eyleme geçirerek çalışmaya başlayan genç doktor, en sık 

rastlanan hastalıklardan biri olan sıtma konusunda halkı bilgilendirmek için köy köy 

dolaşır. Ciddiyeti ve yardımseverliği ile kısa sürede kendisine bir yer edinir. Bu 

açıdan o, Anadolu‟nun haşin gerçekliklerinden ürken, uğradığı hayal kırıklığıyla 

kendi içine kapanan, tüm umutlarını yitiren pasif bir aydın değil köylünün durumunu 

değiştirmek için harekete geçen bilinçli bir aydın tavrı sergiler. Bir yandan rastladığı 

sorunlar üzerinde fikir yürütürken diğer yandan bunlarla mücadele eder. 

Suat Naci‟yi düşündüren bir konu da o havalide çok sık rastlanan zührevî 

hastalıklardır. Genç doktor, kazadaki gençlerin meşgul olacakları bir işten mahrum 

olmalarını zührevî hastalıkların yayılmasında bir neden olarak görür. Kendi 

aralarında gizli âlemler tertip eden gençler, mazisi şüpheli kadınlarla birlikte 

olmakta; bu sırada kaptığı mikrobu, bir müddet gizleyerek bir müddet de kendi 

kendine tedavi etmeye çalışarak daha da vücuduna yerleştirmektedir. Böylece 

gençler arasında yayılan zührevî hastalıklar, akraba evliliklerinin de etkisiyle 

neredeyse bir nesli çürütmektedir (KH, s.52). 

Yazar, aynı soruna, Anadolu içlerinde sıhhî tetkikata çıkan bir grup doktoru 

anlattığı Gurbet Yolcusu adlı romanında da değinir. 

Sıhhiye Müfettişi Doktor Kadri Bey başkanlığındaki bir sıhhiye heyeti, 

Kastamonu ve Bolu mıntıkasında sıtma ve frengi tetkikatına çıkmış, bölgede köy köy 
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dolaşmaktadır (GY, s.5). Ancak sıhhiye heyetinin karşısına sağlık sorunlarından önce 

yol sorunu çıkar. Hatırlanacağı üzere, Anadolu‟da görev alan diğer mesleklerin 

mensupları da ilk planda yol sorunuyla karşılaşmışlardır. 

Aladağı eteklerinden Bolu‟ya doğru inen kafile, konaklamak için su kenarı 

bir yer ararken arabacı Yeşilpınar‟ı önerir. Yeşilpınar, yolu olmadığı için kimselerin 

uğramadığı bir köydür (GY, s.5). 

Yolun sağındaki tarladan geçip küçük bir dağ yamacını aşınca çam ormanı 

görünür (GY, s.6). Köy de ormanın içindedir. Heyetten Doktor Kemal Bey, köyün 

güzelliğinden o kadar etkilenir ki burada hastalık olabileceğine ihtimal vermez. 

Dahası çam ormanının içinde şık evler bulma hayaline kapılır; ama biraz sonra acı 

gerçekler, tüm açıklığıyla önlerinde uzanır: 

“(…)  

Arabalar gittikçe seyrekleşen ağaçlıkları geçince on, on beş evlik bir köy 

meydanı çıktı. 

Doktor Kemal bey hayretini gizliyemedi: 

-Tuhaf, insan böyle nefis bir çam ormanı içinde şık, temiz villâlar göreceğim 

sanıyor. Bu köy de toprak yığınından ibaret. 

Köy evleri biribirine karışmış bir halde yamaca doğru yükseliyordu. Aşağıda 

iki taraflı yüksek çamların arasından yeşil bir dere akıyordu.” (GY, s.6-7) 

Heyet, burada bir süre dinlendikten sonra muhtardan köydeki hastalıklara dair 

bilgi almaya başlar. Köyde, köylülerin kara çiçek dediği frengi yaygındır. Hastalık, 

tüm o bölgede salgın halini almıştır. Gereken önlemler alınmış, hastalıkla mücadele 

başlamıştır. Ancak bu, yetmemektedir. Esas sorun, hastalığı taşıyanların akraba 

evliliğiyle neredeyse köyün tamamına mikrobu bulaştırmalarındadır (GY, s.10). 

Taşıyıcılar ise mikrobu iş bulmak için gittikleri büyük şehirlerde kapmaktadırlar. 

Ardından doktorlar, köylüyü muayeneye başlarlar (GY, s.12-13). 

Heyet, bir buçuk ay süren tetkik seyahatinden sonra raporunu hazırlar. Buna 

göre: 

“(…) 

Kastamonu ve Bolu mıntakasında ısıtmadan başka daha ağır geçici 

hastalıkların salgın bir halde bulunduğunu ve köylere kadar bakım müesseseleri 
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yapmak icap ettiğini, bu öz Türk yuvalarının bakımsızlıktan pek acı bir akibete doğru 

gittiklerini yazdı.” (GY, s.21) 

Doktor Kemal Bey, seyahatin sonuçlarına çok üzülür: 

“(…) 

- Bu seyahat beni dertli etti, çok üzüldüm, dedi. Türk köylüsünün bu kadar 

bakımsız olduğunu hiç zannetmiyordum. Kâfir hastalık ücra köylere kadar nasıl 

sokulmuş.” (GY, s.21) 

Heyetteki doktorlardan Hamdi Bey, duruma sosyo-ekonomik bir açıklama 

getirir: 

“(…) 

- Genç köylüler iş bulmak için şehirlere geliyor, en pis, en iğrenç mahlûklarla 

düşüp kalkıyor. Sonra evlenmek için köylerine dönüyorlar. Daha sonrası malûm? 

Zaten hem hısım akraba biribirlerile evlendikleri için hastalık evden eve, köyden 

köye yayılıyor. Bakılmadığı için de gittikçe artıyor. Bence hastalığın kökü köylerde 

değil, asıl şehirlerdedir.” (GY, s.21) 

Sıhhiye heyetinin bölgedeki söz konusu tetkik seyahati, birkaç açıdan önem 

taşır. Sağlık sorunlarını tetkik için yola çıkan heyet, Anadolu‟nun birçok gerçeği ile 

yüz yüze gelir. Bunların ilki, yol sorunudur. Yol olmadığı için köyler arasındaki 

mesafe uzundur. Sapada kalan köylere ulaşım zor olduğu gibi buralar uğrak yeri de 

olamamaktadır. 

Doğal güzelliklerden yana zengin olsa da köyler, toprak yığını 

görünümündedir. İnsanlar da sağlıksızdır. 

“(…) 

Etrafı çeviren bu köylü kalabalığının içinde sıhhatli, gürbüz bir çehre göze 

çarpmıyordu. 

Hepsi saz benizli, çukur gözlü, bitik insanlardı. 

Havanın bu kadar temiz, suyun bu kadar bol olduğu sanatoryum gibi bir 

yerde bu adamlar nasıl olup ta böyle eriyip gidiyorlardı.” (GY, s.12) 

Yaygın olarak sıtmaya rastlanmakla birlikte frengi de çok sık görülmektedir. 

Bunun sebebi, Doktor Hamdi Bey‟in izah ettiği gibi, şehirde çalışan delikanlıların 

köylerine dönüşte evlilik yoluyla mikrobu yaymalarıdır. Akraba evliliği ve gençlerin 

iş bulmak için şehre gitmesi de satır aralarında değinilen sorunlardır. 



 345 

Böylece sıhhiye heyeti, tetkik için çıktığı seyahatte Kastamonu-Bolu bölgesi 

özelinde Anadolu‟nun bazı sorunlarını da gözlemlemiş olur. 

Heyette yer alan doktorların, köylüye yaklaşımına bakıldığında küçümseyen 

ya da hakir gören değil köylünün perişan haline üzülen bir tavır içinde oldukları 

gözlemlenir. Öyle ki Doktor Kemal Bey, köylünün bakımsızlığına şahit olmaktan 

dolayı çok üzülür ve şaşırır. Her yönden asırlardır ihmal edilen Anadolu, yalnız 

eğitim açısından değil sağlık ve temizlik şartları açısından da kendi kaderine terk 

edilmiştir.  

Bir başka deyişle; eğitimsiz bırakılan Anadolu insanı, koyu bir cehaletin içine 

itilmiş; bu cehalet, beraberinde sağlık sorunlarını da getirmiştir. Hastalıklar hakkında 

hiçbir bilgisi olmayan köylü, doğaldır ki, tedavi yöntemleri hakkında da bilgi sahibi 

değildir. Ufak tefek rahatsızlıklarını geleneksel yöntemlerle iyileştiriyorsa da ciddi 

sağlık sorunlarında çaresiz kalmaktadır. İşte yeni rejim, diğer alanlarda olduğu gibi 

sağlık alanında da köylüye yol gösterecek, yardım eli uzatacak, Anadolu‟da sağlıklı 

ve gürbüz bir yeni neslin temellerini atacaktır. 

Bu amaç doğrultusunda her meslek grubu kendi üzerine düşeni yaparken 

doktorlar da köylüyü hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirecektir. 

Bunun için yola çıkan sağlıkçılar, yapacakları tetkiklerde en çok görülen hastalıkları 

belirleyecek ve elde edilen sonuca göre çözüm üretilecektir.  

Gurbet Yolcusu‟ndaki heyet de böyle bir amaç için Anadolu yollarına çıkmış, 

bu arada, sağlık sorunlarından önce Anadolu‟nun yol sorunuyla karşılaşmış; köyün 

ve köylünün bakımsızlığıyla birtakım salgınların önlerinde uzanan acı tabloya 

eklenmesiyle ortaya Köy Hekimi‟ndeki Suat Naci‟nin deneyimlediğine benzer bir 

memleket meselesi çıkmıştır. 

Benzer şekilde Zeyno‟nun Oğlu‟nda da idealist ve vatanperver bir genç olan 

Doktor Saffet, Diyarbakır‟a sıtma tetkikatı için gidecektir. 

“(…) - Dört ay müddetle o havalide sıtma tetkikatı yapacağım.” (ZO, s.34) 

Nitekim, Hasan‟ın refakat ettiği Diyarbakır yolcularından on beş gün sonra 

Saffet de bölgeye ulaşır. İki gün içinde de çalışmaya başlar. 

“(…) Saffet iki gün sonra hastaneye yerleşti. Bütün gününü sıtma tetkikatına 

hasretmişti.” (ZO, s.201) 
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Bu seyahat, Doktor Saffet‟in idealizminin bir göstergesidir. Avrupa‟dan 

henüz dönmüş, parlak bir hekim olan Saffet, o sıralar şark isyanı nedeniyle tekin 

olmayan bölgeye gitmekten kaçınmaz. 

Reşat Enis ise Afrodit Buhurdanında Bir Kadın adlı romanında Anadolu‟nun 

ihmal edilmişliğiyle paralel olarak halkın hastalıklara ilkel yöntemlerle çare buluşunu 

iki sebebe bağlar: 

İlki, Anadolulu gençlerin tahsil için geldikleri büyük şehirlerden 

memleketlerine dönmeyişleridir
170

. Doktor Muhsin, bu açıdan Anadolu kasabalarını 

“oğullarını okutup adam etmiş fakat onlar tarafından acı bir şekilde ihmale uğramış 

analara babalara” benzetir (ABBK, s.148). Bu yüzden Anadolu‟da işin başında yarı 

cahil insanlar vardır. Böyle insanlar olduğu içindir ki köylü, eşraf ve mütegallibe 

baskısı altında ezilmektedir. 

Sorunun üniversite eğitiminin planlanmasıyla çözüleceğini düşünen Doktor 

Muhsin‟in karşısında onun görüşlerine karşı çıkan arkadaşı Ferit yer alır. Ferit, 

Muhsin‟in sözlerini samimiyetten uzak bulur; çünkü arkadaşının yakınmasının çok 

para kazanamamaktan ileri geldiğini iddia eder. Ona göre Anadolu‟da halkın cahilce 

yöntemlerle hastalıkları tedaviye çalışması, İstanbul‟da rahatını düşünen doktorlar 

yüzündendir: 

“(…) Anadolunun birçok yerinde sıtmalı adam, şifayı, ne olduğu belirsiz bir 

evliyanın yeşil parmaklığına paçavra bağlamakta arıyor. Veremlinin tedavisini 

yapan bir „Mütetabbip‟dir. Kuduz köpeğin dişlediği çocuk doktora değil, üfürükçüye 

götürülüyor ve „parpulatılıyor!‟ Türlü hatıra gelmez kocakarı ilâçlarile her gün 

yüzlerce vatandaşımızı ahrete yolcu ediyoruz. Ve, zatıâliniz, ve sizin gibiler, hükûmet 

merkezinden on kilometre ayrılsanız, denizden çıkmış balığa dönüyorsunuz. Elli 

kuruşluk vizite için en yüksek apartımanları tırmanıyorsunuz. Merkezde, büyük 

şehirlerde bir memuriyet için Sıhhat Vekâletinin merdivenlerini aşındırıyorsunuz.” 

(ABBK, s.149) 

                                                 
170

 Aynı sorun, Aka Gündüz‟ün Aysel adlı romanında da kaymakam tarafından dile getirilir: 

“(…) Rüşdiye tahsilini bitiriyorlar, idadiye geçiyorlar. Vilâyeti görünce köylerinden soğuyorlar. 

Sultanîyi okuyanlar da İstanbula gittiler mi vilâyetlerine dönmiyorlar. Böyle böyle tenevvür 

edenlerimiz bir yerde toplanıyor ve Anadolu bomboş, kendi münevver evlâdından, mesaisinden 

mahrum kalıyor.” (Aysel, s.90) 
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Diğer romanlarda idealist birer aydın olarak yer alan doktorların aksine yazar, 

burada, kendi rahatları uğruna Anadolu‟yu ihmal eden doktorlara, Doktor Muhsin‟in 

şahsında, bir eleştiri getirir.  

Bahsi geçen romanlarda (Çalıkuşu, Sodom ve Gomore, Sisli Geceler, Köy 

Hekimi, Gurbet Yolcusu, Zeyno‟nun Oğlu) yer alan idealist ve vatanperver doktorlar, 

Anadolu içlerinde sağlık sorunlarıyla mücadele etmekle beraber Cumhuriyet 

idealleriyle özdeşleşmiş, kendini adamış doktor aydın tipi, Çıplaklar‟da Doktor 

Çetiner olarak belirir. 

Çetiner‟in idealizminde diğerlerinden ayrılan yön, onun hem teorisyen hem 

uygulayıcı bir kimliğe sahip oluşudur. Bu yönüyle o, Cumhuriyet‟in kurucu 

kadrolarının gereksinim duyduğu aydın tipine model teşkil eder. Millî Mücadele 

sonrasında ülkenin yeniden yapılandırılması sürecinde inkılâba çok yönlü katkıda 

bulunabilecek aydınlara ihtiyaç vardır.  

Bu noktada, Çalıkuşu‟nda Doktor Hayrullah Bey‟in, Sodom ve Gomore‟de 

Cemil Kâmi‟nin, Sisli Geceler‟de Doktor Fikret ile eşi hemşire Zehra‟nın çabaları 

tek yönlü kalmaktadır. Bunun gibi Köy Hekimi‟nde Suat Naci, Zeyno‟nun Oğlu‟nda 

Doktor Saffet ve Gurbet Yolcusu‟nun sıhhiye heyetinin de Anadolu‟ya daha bireysel 

planda hizmet götürmeye çalıştığı gözlemlenir. 

Çıplaklar‟ın Doktor Çetiner‟i ise her şeyden önce Anadolu davasına yürekten 

inanmış bir aydındır. Böyle olduğu içindir ki zihnen, ruhen, bedenen kendini 

Anadolu‟nun kalkındırılmasına adamıştır. Onun öncelikli çıkış noktası, bireysel değil 

toplumsaldır. Etrafına tamamiyle toplumsal bir pencereden bakan Doktor Çetiner, 

her gördüğü hayat manzarasını bir öncekiyle ve bir sonrakiyle karşılaştırarak çözüme 

ulaşmaya çalışır. 

Doktor Çetiner, âdeta Cumhuriyet felsefesinin bir bedende cisimleşmiş 

halidir. Onun fikirleri, eylemleri kadar Anadolu insanına yaklaşımı da farklıdır. 

Denilebilir ki yalnız kendi meslek grubu içinde değil öğretmen ve asker aydınlar 

içinde de onun kadar yeni rejimi özümsemiş, Cumhuriyet Türkiye‟sine inanmış, 

gönül vermiş bir aydın yoktur. Çetiner‟de ne öğretmen aydınların hayal kırıklığı ile 

karışık hevesi ne asker aydınların nizamî şekilciliği ne de meslektaşı doktorların 

sıhhî titizliği vardır. Anadolu meselesini bütünsel açıdan ele alan Çetiner, dikkatini 

her alanda yoğunlaştırarak kalkınmanın hedeflerini belirler. Bunu yaparken bir 
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doktor olarak mesleğinin gereklerini de yerine getiren Çetiner, teori ve pratiği 

şahsında birleştirme başarısı gösterir. 

Anılan özellikleri açısından Turfanda mı yoksa Turfa mı? adlı romanın 

idealist, örnek doktoru Mansur‟la benzeşen Doktor Çetiner, sosyal davaya hizmet 

noktasında onunla aynı paydada buluşur. Mansur‟un çıkış noktası, II.Abdülhamit 

dönemi gerçekliğiyken Çetiner, gücünü ve idealizmini Cumhuriyet Türkiye‟sinden 

alır. Bu nedenle Mansur, dönemi için “turfa” bir tip olarak göze çarparken ya da 

Mansur tipinin o dönem tarihî-sosyal gerçekliği içinde karşılığı bulunamazken 

Doktor Çetiner, tam anlamıyla, döneminin aydınıdır. 

Her şeyden önce Doktor Çetiner, bir davaya adanmışlığını babasından 

devralmıştır. İhtiyat zabiti olan babası, Birinci Dünya Savaşı‟nın muhtelif 

cephelerinde savaştıktan sonra Mütareke İstanbul‟unun o karmaşık ortamında 

durmak istememiş, oğlunu tıp fakültesine yatılı olarak yerleştirdikten sonra 

Anadolu‟ya geçmiştir (Çıplaklar, s.81). Bundan birkaç ay sonra Çetiner, babasından 

öğüt dolu bir mektup alır. Bu ilk ve son mektubunda babası, ona hayattaki hedefini 

de açıkça göstermektedir: 

“(…) Vatanı kurtarmak için ölmek lâzımdır, fakat kurtulan vatanı milyonların 

insan gibi yaşıyabilecekleri bir yer haline getirmek için de yaşamak lâzımdır. 

Biz seninle bu işi paylaşalım, oğlum; birincisini bana bırak, ikincisini sana 

vazife olarak veriyorum.” (Çıplaklar, s.82) 

Bir daha babasından haber alamayan Çetiner, İstanbul kaldırımları üstünde 

dolaşılabilir hale gelinceye kadar fakülte binasından çıkmayarak vaktini okulun 

kütüphane ve laboratuarlarında geçirmiş; kendisini babasının öğüdü doğrultusunda 

âdeta millî bir göreve hazırlamıştır. 

Fakülteden mezuniyeti Cumhuriyet yıllarına rastlayan genç adam, 

arkadaşlarıyla birlikte tayin olacağı yeri beklemeye başlar. Bu noktada; Feride, 

Vicdan, Şahin, Zehra, Aliye adlı öğretmen aydınların Maarif koridorlarında 

Anadolu‟ya gitmemek için her yolu deneyen öğretmen adaylarına denk gelmesi gibi 

Çetiner de Anadolu deyince rahatsız olan doktor adaylarıyla karşılaşır: 

“-Mecburî hizmet derler, şimdi kaldırıp şarka atarlar! 

-Sanki beri tarafları farklı mı?.. Anadolu baştanbaşa çöl… 

-Çorak, ıssız, ölü kasabalar. Oralarda nasıl yaşanılır? 
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-Gözünü sevdiğim canım İstanbul, seni nasıl bırakacağız?” (Çıplaklar, s.83) 

İstanbul‟da doğup büyümüş Çetiner‟in de Anadolu‟ya dair bilgisi, coğrafya 

kitaplarında okuduklarından ibarettir; bu anlamda o da kendisini zorlu şartların 

beklediğinin bilincindedir. Ne var ki onun farkı, taşıdığı idealizmdedir: 

“(…) Anadoluda karlı dağlar, gittikçe uzayan ovalar, kıraç yerler, stepler, 

eski ve yıkık şehirler bulunduğunu coğrafya kitaplarında okumuştu; bunları 

biliyordu, güçlükleri gözile görür gibi oluyordu, çekilecek sıkıntılar şahıslanmış gibi 

gelip önüne dikiliyordu ve bunların arasında, mesafelerin üstünden aşan hayal olmuş 

bir varlık, taptaze bir heyecanla, ateş gibi sıcak, ona sesleniyordu: 

Anadoluyu milyonların insan gibi yaşıyabileceği bir yer haline getirmek 

lâzımdır.” (Çıplaklar, s.83-84) 

Bu gayeyle göreve başlayan Doktor Çetiner, ilk atandığı memleket 

Kayseri‟de üç yıl kalır. Buraya vardığında dikkatini çeken ilk husus, kendisi gibi 

tayinle Kayseri‟ye gelen memurların İstanbul özlemidir. Bir anda etrafı “İstanbulda 

doğup büyümüş veya İstanbulda okuyup yetişerek İstanbullulaşmış ve taşraya 

gönderilmiş memurlar” la sarılır (Çıplaklar, s.84). Kendisi gibi yüce ideallerle 

Kayseri‟ye gelen orta mektep hocalarından birkaçı ile hastanedeki iki hekim ise canla 

başla çalışmalarına rağmen her geçen gün derin bir bezginliğe kapılmakta; 

Anadolu‟dan şikayetçi olmasalar da oradaki yaşam şartlarına feragatle tahammül 

etmektedirler. 

Bir yandan da yeni yönetim, halka yakın olmak, halka Cumhuriyet rejimini 

doğru anlatabilmek için seferber olmuştur: 

“Meb‟uslar ikide bir geliyorlar, şehri başka büyükler ziyaret ediyor, 

ziyafetler veriliyor, vali nutuk söylüyor, halkçılıktan bahsediliyordu. Halk 

hükûmetinin kuruluşu yıldönümü büyük şenliklerle kutlulanıyordu. Kayseri 

vilâyetinin haftada bir çıkan gazetesi artık halkın efendi olduğunu, her şeyin onun 

dileğine göre yapıldığını yazıyordu.” (Çıplaklar, s.85) 

Doktor Çetiner de buradan aldığı ilhamla halk için çalışmaya başladığında 

işin sanıldığı kadar kolay olmadığı gerçeğiyle karşılaşır. Bir kere “Erciyeş dağının 

eteğine yaslanmış kül rengi şehir” (Çıplaklar, s.86) iki parça halinde yaşamaktadır: 

Bir tarafta yerli halk, diğer tarafta halkla kaynaşamayan memur sınıfı. Bu 
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parçalanmışlık, aydın-halk ayrılığının resmidir aslında. Öyle ki iki parçaya ayrılmış 

iki kütle, aynı şehrin sınırları içinde iki ayrı hayat sürmektedir. 

Çetiner‟in çalıştığı hastaneye, daha çok, memurlar ve aileleri gelirken yerli 

halk, “üstü düz toprak evlerinin kale avlularına benziyen karanlığı içinde kendi 

kendilerine haşır neşir oluyorlardı”r (Çıplaklar, s.86). Halkın bu yaşayışı karşısında 

düşüncelere dalan Çetiner, milletin bu evlerin içinde sağken kendisini mezara 

gömmüş gibi yaşadığı vehmine kapılır. 

İşin aslı, iki ayrı kütle halinde yaşayış, gündelik hayata da aksetmiştir. 

Gündelik hayatın hemen hemen her alanında yerli halkla memurlar arasında bir 

çatışma vardır. Dahası her iki taraf da kendine göre haklı sebeplerle bu çatışmayı 

bitirmeye yanaşmamaktadır: 

“Çarşıda, alış verişte yerlilerin yerlilere başka fiyat, yabancılara başka fiyat, 

başka ölçü kullandıklarını farketti. Halk, yerli memurları bir dereceye kadar 

hazmediyordu, fakat yerli olmıyan memurlara aslâ tahammül edemiyordu. Doktor 

Çetiner, halktaki gizli mukavemeti sezinledikten sonra memurların psikolojisini 

incelemeğe başladı. Onlar açıkça konforsuz, iptidaî, bin bir rahatsızlıkla dolu bir 

yere gelmiş olmalarından dolayı muztariptiler; bu ıztırap, hoşnutsuzluklarını 

arttırıyor, sanki sebep halkmış gibi her işte halka yükleniyorlardı.” (Çıplaklar, s.86-

87) 

Gördükleri Doktor Çetiner‟i çok üzer, yerli halkla memurların iki ayrı 

cepheye bölünmüş olmasından rahatsızlık duyar; ancak onun fikrince “hakikati 

olduğu gibi görmek ve çaresini araştırmak lâzımdır”r (Çıplaklar, s.87). Hakikat 

şudur ki Osmanlı idaresinin, yüzyıllarca İstanbul‟u önemseyip Anadolu‟yu daima 

ötelemesi İstanbul ile Anadolu arasında bir çatışmaya, bir ayrılığa sebebiyet 

vermiştir. Bir başka deyişle; eski idarenin Anadolu‟yu daima ikinci plana atan 

tutumu, Anadolu halkında, devlete ve o devletin temsilcisi aydına, memura karşı bir 

güvensizlik yaratmıştır: 

“(…) 

Halkta devlet teşkilâtına karşı imparatorluk idaresi yıllarından kalma, 

kökleşmiş bir emniyetsizlik vardı. 

İmparatorluk idaresi yüz yıllarca Anadoluyu sömürmüştü; İstanbul, yurdun 

bütün verim kaynaklarına ağzını dayamış, doya doya emen bir efsâne canavarı gibi 
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idi. Anadolu, hâdiseyi tahlil etmeden, müsbet bir şekilde bu neticeye varmadan, 

şuuru altından işi sezinlemiş, İstanbulluya karşı düşmanlığa başlamıştı; işte 

cumhuriyet köylüyü, küçük şehirliyi bu sırada, böyle bir haleti ruhiye içinde 

bulmuştu.” (Çıplaklar, s.87) 

Konuya eski idare-yeni idare tezadı açısından yaklaşan Cumhuriyet genci 

Doktor Çetiner, orta mektep hocalarından öğrendiği bir hikâye üzerinden halkın yeni 

idareye de pek güvenmediği sonucuna ulaşır. Zira Osmanlı‟dan beri kandırılan, 

görmezden gelinen, unutulan köylü, rejim değişmiş olsa bile tereddütlerini, 

güvensizliğini aşamamaktadır. Bir köylünün: 

“-Hey oğul, sen ne dersin, ben Abdülâziz devrindenberi beş padişah gördüm; 

bu artık böyle gider, he…” (Çıplaklar, s.88) yolundaki sözleri, hem köylünün 

psikolojisini yansıtmakta hem de Çetiner‟e ipucu vermektedir. Orta mektep 

hocasının aktardığı bu sözler, Kayseri‟ye geldiğinden beri içini kemiren derdin 

ilacını bulmuş gibi ferahlatır Çetiner‟i. Anadolu ile İstanbul‟u, bir diğer ifadeyle, 

halk ile aydını karşı karşıya getiren düğüm, “bu artık böyle gider, he…” cümlesiyle 

çözülüyordur. Bu cümle, yalnızca aydınlara değil yeni idareye de takip edecekleri 

yolda ışık tutacaktır. Aydın da Cumhuriyet idarecileri de köylünün zihnine kazınan 

“böyle gelmiş böyle gider” anlayışını sarsacak, bunun artık böyle gitmeyeceğini 

halka anlatacaktır. 

Çözümü zihninde belirleyen Çetiner, bunu uygulamaya koyulur. Bu yönüyle 

o, teorisyen olduğu kadar uygulayıcı bir aydındır da. İşe, hastaneye gelmeyen yerli 

halka gitmekle başlayan genç adam, zamanla halkın güvenini ve sevgisini kazandığı 

gibi halkla aydın arasındaki uçurumu da en aza indirgemeyi başarır: 

“Doktor Çetiner, hastaneye gelmiyen yerli hastaları soruşturup öğrenip 

onların ayaklarına gitti, ilâçlarını hastaneden bedava yaptırıp götürdü; yerlilerle, 

hele onların fakirleriyle alçak gönüllüce konuşmağa, onlardan biri ve onlar gibi 

olmağa çalıştı; bunun içindir ki yavaş yavaş emniyet kazandı, bir kere halkın inanı 

ile sarıldıktan sonra da halktan yakın, sıcak, yürekten bir dostluk gördü; halkın 

karakterini, bu karakterin temiz, özlü, değerli cevherini keşfettiği zaman sevincinden 

çıldıracak gibi olmuştu.” (Çıplaklar, s.88) 

Çetiner‟in halka dair tespitlerinden biri, halkın eskiden beri münevver 

tarafından hor görülmeye alışmış olmasıdır. Bundan dolayıdır ki halk, kendisinden 
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olmayana karşı koymakta ve kendisi gibi olmayandan çekinmektedir. Yine halk, 

sürekli hor görüldüğü için kendi içine kapanmış; boş söze karnı tok, lafa değil icraata 

bakar bir hal almıştır. Gözlemlerinden bu neticeye ulaşan Doktor Çetiner, halkı sözle 

değil işle yola getirmenin mümkün olduğunu fark eder. Bu yüzden “bunun artık 

böyle gitmeyeceğini halka anlatmak değil göstermek lazım” geldiğine hükmeder 

(Çıplaklar, s.89). 

Doktor Çetiner de Yaban‟ın Ahmet Celal‟i ve Yalnız Dönüyorum‟un Yıldız‟ı 

gibi halkla aydın arasında oluşan uçurumu, halkın aydına uzak tutumunu onun bizzat 

aydınlar tarafından asırlarca ihmal edilmiş olmasına bağlar: 

“Türk halkını bütün temizliği, namusluluğu, doğruluğu, kahramanlığı, iyiliği 

ve iyilikçiliği ile gören, tanıyan, seven doktor Çetiner, bu pırlanta ruhun sert, 

kolayca açılmaz, yontulmamış bir mahfaza içinde olmasının tek sebebini Türk 

halkının asırlarca ihmal edilmiş, bakılmamış, işlenmemiş olmasında buluyordu. 

Padişahlık idaresinin sultanın safasından başka bir şey düşünmeğe lüzum 

görmiyeceği meydanda idi ama Türk münevveri, yıllarca kültürlü ve yetişkin adam 

olmakla övünen Türk münevveri kendisini yetiştiren Türk halkına karşı ne 

yapmıştı?” (Çıplaklar, s.89-90) 

Türk aydınını, Türk halkını ihmal ettiği için affedemeyen Çetiner, 

Anadolu‟nun kalkındırılması davasında her meslekten aydına görev düştüğü 

fikrindedir. O, inkılâbı böyle anlamaktadır ve başta Kayseri olmak üzere tüm görev 

yerlerinde kendi adına bunu yapmaya çalışmıştır: 

“Memleket, milyonların insan gibi yaşıyabilecekleri bir yer haline 

getirilmelidir. Bu büyük yapıya başlarken her münevver kendisine düşen ödevi, 

hayale kapılmadan, hesaplı, ölçülü, müsbet bir şekilde çizecek, üstüne alacak ve 

yapacaktır. Doktor Çetiner, inkılâbı böyle anlıyor ve Kayseride kendi hesabına bunu 

yapmağa çalıştı.” (Çıplaklar, s.90) 

İdeallerini hayata geçirme noktasında bir an bile tereddüt etmeden çalışan 

Çetiner, bu sayede Kayseri‟de dikkati çeker. Tayininin Zonguldak‟a çıkması üzerine 

şehrin münevverleri içlerinden sevinirken yerli halk, ondan ayrılacağı için çok 

üzülür. Ayrılık günü büyük bir kalabalık gözyaşları içinde Çetiner‟i yeni görev 

yerine uğurlar (Çıplaklar, s.90).  
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Zonguldak‟ta da aynı idealist bakış açısıyla hareket eden genç doktor, İç 

Anadolu‟ya göre şehri “yapı, görünüş, kültür ve kazanç itibarile en az bir asır 

ileride” bulur (Çıplaklar, s.92). Ancak Kayseri‟de gözüne çarpan uçurum, 

Zonguldak‟ta daha belirgin bir hal almıştır. Maden ocaklarından dolayı buralarda 

çalışan fakir işçi aileleriyle ocakları işleten zengin yabancı yatırımcılar, yan yana 

yaşamaktadır. Çetiner, bir taraftan memleket hastanesinde çalışırken diğer taraftan 

kömür şirketlerinden birinin doktorluğunu da üstlenir. 

“(…) Bir yandan hastanedeki servisi ve buna eklenen fakir işçilerin 

dertlerine ortak olma, çare arama vaziyeti kendisini meşgul ediyordu; bir yandan da 

şirket müdürlerile, yüksek memurlarile başlıyan tanışıklık, pek kısa bir zamanda 

Çetinerin ağaçlar arasına gömülmüş süslü villâlardaki monden âleme davet 

edilmesine sebep olmuştu.” (Çıplaklar, s.93-94) 

İki ayrı cemiyet içinde yaşamaya başlayan Çetiner, ecnebi yatırımcıların 

çevresindeki kadınların ilgi odağı haline gelir. Ancak kendisini tamamiyle davasına 

adayan Çetiner‟in aşka vakit bulabilmesine imkân yoktur. Zira o, zihninin bütün 

enerjisini Anadolu‟yu ve Anadolu insanını daha iyi şartlara kavuşturma meselesine 

harcamaktadır: 

“Doktor Çetiner, Anadolunun milyonların insan gibi yaşıyabileceği bir yer 

olarak yeniden ve baştanbaşa yapılması davasına gönül verdi vereli İsanın 

havarilerinden daha dalgın ve daha heyecanlıdır; Anadolunun manevî varlığını 

yükseltme ve yaşayışını kolaylaştırma imkânlarını, lâboratuvarında yeni bir aşı arar 

gibi, arıyor.” (Çıplaklar, s.94) 

Babasından devraldığı bu büyük gaye uğrunda Çetiner, yalnızca görevini 

layıkıyla yapmakla kalmaz, fırsat buldukça Anadolu‟nun diğer bölgelerini de dolaşır. 

Daha çok tetkik niyetiyle çıktığı bu seyahatlerde kendisine belirlediği hedef 

doğrultusunda gözlemlerde bulunur, çareler düşünür (Çıplaklar, s.96).  

Genç adam,  böyle bir seyahat sırasında İstanbul‟dan, teyzesinin ölmek üzere 

olduğunu bildiren bir telgraf alır ve tetkiklerine ara vererek İstanbul‟a doğru yola 

çıkar. Burada akrabasından Vural Gündoğdu‟nun evine misafir olur ve onun yakın 

çevresini de gözlemlemek fırsatını elde eder. Doğaldır ki çevresine Anadolu 

idealizmi çerçevesinden bakan Çetiner, tanıştığı insanları da bu gözle inceler; ancak 

sonuç pek iç açıcı değildir: 
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“(…) Her gün birlikte düşüp kalktığı kimseleri gözden geçirdikçe kendisini 

medenî kılığa bürünmüş bir gangster çetesi içine düşmüş sanıyordu. Yükünü tutmuş, 

servetini yabancı ülkelerdeki bankalara istif etmiş, bu toprağa bağlılığı azalmış 

Vural Gündoğdudan Anadolu için hiç bir şey ummuyordu. Liberalizmin müdafaasını 

yapan Sabri Uçar, şimdilik davasını kaybetmiş bir adamdı; Anadolunun ekonomik 

şartlarını, Anadolunun istihsal, malı piyasaya çıkarma ve dışarıya gönderme 

durumunu yakından görüp öğrenmiş olan Çetiner, iktısadî devletçiliğin lüzumuna 

yerinde, iş sahasında, işi ve ihtiyacı gözlerile görerek inanmıştır. Çetiner, 

milyonların sıkıntısı ve ıztırabı pahasına toplanan devlet varidatına zarar veren 

Hüseyin Tok‟a kızıyor; Anadolluya gelişme, yetişme, yaşayışını düzeltme imkânları 

vermek şöyle dursun, Anadollunun dayanma kabiliyet ve kuvvetini günden güne 

kırmakta olan Mehmet Halkatapar gibilerden ise, memlekete yapmakta oldukları 

fenalık yönünden, açıkça korkuyor.” (Çıplaklar, s.99-100) 

Bahsi geçen insanlardan yana umudu olmayan Çetiner, dikkatli gözlerini yeni 

nesle çevirir. Sevim ve arkadaşlarını gözlemleyen genç adam, hayatta hiçbir hedefi 

olmayan bu gençler içinden Ülker‟i kendi amacına uygun bulur. O sıralarda 

hayatının anlamı üzerinde düşünen Ülker de Çetiner‟e duyduğu aşkı, sosyal bir dava 

potasında eritmeyi başarır. 

Çetiner‟in ideallerine ortak olan Ülker, onunla birlikte Anadolu‟nun 

kalkındırılması davasına baş koyar. Bu yolda, öncelikle, hayatlarını birleştiren genç 

çift, Çetiner‟in son görev yeri Zonguldak‟ta birlikte çalışmaya başlarlar. Doktor 

Çetiner, devletin yeni kurduğu Türkiye‟yi elektrikleştirme müessesesinin sıhhî 

teşkilatında vazife alırken Ülker de işçi çocukları için açılan yuvayı idare edecektir 

(Çıplaklar, s.364). 

Doktor Çetiner, daha tıp fakültesi öğrencisiyken belirlediği hedef 

doğrultusunda Anadolu ideali için çalışırken konuyu her boyutuyla değerlendirir. 

Yaklaşımı, hayalci olmaktan çok akılcıdır. Gördüklerini zihin süzgecinden geçirirken 

eleştirel bir tutum takınır. Bu yönüyle o, Cumhuriyet rejiminin ihtiyaç duyduğu 

örnek bir aydındır. Gerçekte, Çetiner de İstanbul‟dan Anadolu‟ya bakan birçok aydın 

gibi, zihninde pembe bir Anadolu tablosuyla yola çıkar.  

“Çetiner, yıllarca evvel Tıp fakültesini bitirip diplomasını eline aldığı zaman 

Anadoluya kenarından şırıl şırıl bir dere akan, ağaçlıklarında bülbüller öten bir 
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yeşil köy hulyası ile çıkmıştı; bu köyün bacalarından tok, endişesiz ve iyi giyimli 

insanların saâdetini söyliyen dumanlar savruluyordu saçları iki örgülü güzel köylü 

kızları omuzlarında testilerle çeşme başına su doldurmağa gelirler ve orada köy 

delikanlıları bu genç kızlara koşmalar, mâniler söylerlerdi!” (Çıplaklar, s.347-348) 

Ancak zaman içerisinde hayalinde canlandırdığı bu romantik köy tipinin 

“hakikatten uzak bir edebiyat malzemesi olarak bazı muharrirlerin kalemlerinde 

yaşamakta olduğunu” (Çıplaklar, s.348) öğrenir. Yüz yüze geldiği bu gerçek 

karşısında hissettiği hayal kırıklığı, ilk başta, onda hüngür hüngür ağlamak ihtiyacı 

uyandırsa da kısa sürede düşüncelerine çekidüzen vererek vakit kaybetmeden 

yapılması gerekenleri planlar: 

“(…) Kırk bin köyün yarısı iktısadî mânâsıyle köy hüviyetini taşıyacak şekilde 

değildir; bunları dağıtmak ve ahalisini taşıma vasıtalarının geçtiği yerlere, yol 

üstüne, sıhhat ve istihsal imkânlarının bol olduğu, istihsal edilen malın pazarlara 

kolayca gönderilmesi mümkün olan köylere teksif etmek… Nüfusu kalabalık köyde 

işlemek, fikir seviyesini yükseltmek ve geçim imkânlarını çoğaltacak vasıtalar 

yaratmak daha kolaydır; nüfusu kalabalık köylerde medenî hayatın yayılması ve 

münevverlerin gelip çalışması daha az zahmetli olacaktır.” (Çıplaklar, s.348-349) 

Fikir açısından Cumhuriyet rejimiyle bütünleşen Doktor Çetiner, aksiyon 

itibariyle de düşünceleriyle paralel eylemler içinde bulunur. Anadolu‟ya gitmekten 

yüksünmediği gibi görev yerlerinde kendisi gibi İstanbul‟dan gelmiş memurlardan 

çok halka yakın bir tavır sergiler. Onu tayinle gelmiş memurların sıkıntıları değil 

yerli halkın sorunları ilgilendirir. Nitekim üç yıl kaldığı Kayseri‟de ve son görev yeri 

Zonguldak‟ta bu bilinçle hareket eder.  

Her iki şehirde de dikkatini halkla aydın kesim arasındaki uçurum çektiği için 

gördükleri üzerinde etraflıca düşünür genç doktor. Ona göre halkın dışarıdan gelmiş 

memurlara, aydınlara ilgisizliği, kayıtsızlığı çok eskilere dayanmaktadır. 

Osmanlı‟dan beri vaatlerle kandırılan, öz yurdunun aydını tarafından hor görülen 

Anadolu halkı, Cumhuriyet rejimine de güvenememekte, “bu böyle gider” 

anlayışının ardına sığınmaktadır. Ancak Çetiner‟e göre, yeni idarenin en başta gelen 

amacı, bu anlayışı değiştirmek olmalıdır. Böylece zihnindeki sorulara yanıt bulan 

Çetiner, buradan aldığı güçle fikirlerini uygulamaya koyar. Bu anlamda o, yalnızca 

sorunları tespit eden değil o sorunlara çözüm de üretebilen bir aydındır. 



 356 

Aydının halka yaklaşımının değişmesi gerektiğini düşünen Doktor Çetiner, 

buna kendi hayatından başlar. Hastanedeki görevinin yanında doktora gitmeyen yerli 

halkın evine giderek onlara sağlık hizmeti götürür. Halkın sağlığıyla yakından 

ilgilenir. Kararlı ve kendinden emin duruşuyla kısa sürede yerli halkın güvenini 

kazanır. Kayseri‟deki bu tavrını, Zonguldak‟ta da sürdürür. Bu açıdan Doktor 

Çetiner, halka doğru gitmeyi başaran bir aydındır. Halka doğru giderken karşısına 

çıkan zorluklar, onu yıldırmaz. Memleketin içinde bulunduğu elim halin, üzülerek 

değil ancak harekete geçerek düzelebileceğine kanaat getiren genç adam, bu yolda, 

kendi payına düşeni fazlasıyla ifa eder 

Denilebilir ki Doktor Çetiner, görevli gittikleri Anadolu kentlerinde yalnızca 

sağlık sorunlarıyla ilgilenen, bunlara çözüm arayan diğer doktor aydınlardan, sahip 

olduğu Cumhuriyet bilinciyle ayrılır. O, fikir ve eylemleriyle Cumhuriyet felsefesiyle 

özdeşleşmiş, hatta Cumhuriyet felsefesinin bizzat şekillendirdiği bir aydındır. 

Dolayısıyla onun Anadolu sorunsalına bakışı, sorunu salt meslekî açıdan irdeleyen 

meslektaşlarından farklıdır. Çetiner‟de sağlık meselesi, memleket meselesiyle 

birlikte ele alınır. Diğer taraftan sahip olduğu bu bilinç, onu öğretmen ve asker 

aydınlardan da ayırır; çünkü Çetiner‟in Anadolu‟ya gidişi, herhangi bir bireysel 

nedenden değil Anadolu‟yu kendisine sosyal bir dava edinişinden ileri gelir. 

2. 4. Gazeteci Aydınlar 

Farklı çıkış noktalarından hareket ederek Anadolu gerçekliğiyle karşılaşan bir 

meslek grubu da gazetecilerdir. Öğretmenler, askerler ve doktorlarla kıyaslandığında 

gazeteciler, daha çok, gözlemleyen, tespit eden konumundadırlar. Bu nedenle diğer 

aydınların idealizmine gazeteci aydınlarda pek rastlanmaz. Onlar, Anadolu‟yu 

meslekleri gereği yazılarına, eserlerine konu edinirler. Dünkülerin Romanı ile Gonk 

Vurdu‟nun gazeteci aydınları, bu çerçevede değerlendirilebilecek kişilerdir. 

Dünkülerin Romanı‟nda üniversite tahsilini sürdüren Cemil Hakkı, çalıştığı 

gazeteden, okulunu bitirince kendisini Anadolu seyahatine göndermeleri vaadini alır. 

Genç adam, okulunu bitirir ve kısa sürede istediği tetkik seyahatine çıkar. Seyahatine 

dair izlenimlerini Paris‟teki arkadaşı Ahmet Reşit‟e mektupla bildirir. 

Cemil Hakkı‟nın böyle bir tetkik seyahatine çıkış amacı, II. Meşrutiyet‟in 

Anadolu‟daki tesirlerini anlamaktır. Nitekim “daha ilk adımda bu tesir kendini 
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gösterir.” (DR, s.88) Erzincan‟dan yazdığı ilk mektubunda Anadolu‟nun 

İstanbul‟dan kopuk, ihmale uğramış olduğunu belirtir: 

“ (…) 

Anladım ki Anadolu hepimizin, hattâ devlet adamlarımızın tahmin 

ettiklerinden çok başka bir âlem. 

Hürriyet denilen vâhime buralara hiç uğramamış. Kanunu esasî, meşrutiyet 

falan gibi bizim gazeteleri dolduran kelimelerin mânasını bu muhitlerde tamamile 

meçhul.” (DR, s.88) 

Anadolu‟da köylü, hâlâ Abdülhamit‟in tahtta oturduğunu sanmaktadır. Eşraf 

ve ağaların baskısı köylünün belini bükmekte, devlet köylüden sürekli evlatlarını 

askere yollamasını istemektedir. Kısacası Türk köylüsü, Meşrutiyet‟in nimetlerinden 

uzak, perişan bir haldedir. Cemil Hakkı‟nın ısrarla vurguladığı bir gerçektir 

Meşrutiyet‟in Anadolu‟ya ulaşamaması (DR, s.92; 94). 

Öte yandan onlar bu haldeyken Ermeni köylüsü refah içindedir: Erzincan, 

Erzurum‟u ardında bırakan Cemil Hakkı, Harput‟a gelir. Görür ki Amerikan 

mektepleri, Harput‟u bayındır bir yer yapmıştır (DR, s.126). Anadolu‟daki diğer 

perişan halkla Harput ahalisi birbirine zıt bir hayat sürmektedir (DR, s.127). 

Gördüklerinden rahatsız olan Cemil Hakkı‟nın, bir de Türk köylerini gezip 

gördükten sonra yüreği sızlar: 

“ (…) Ben bu vaziyeti beğenemiyorum azizim. Buralarda gezip gördüğüm 

birçok Türk köyleri var. O kadar iptidaî bir hayat geçiriyorlar ki insanın yüreği 

sızlar. Bana: 

-Şu karşı dağın ardında büyük bir köy göreceksiniz! diyorlar. 

Gidiyorum. Köye benzer bir şey göremiyorum. 

Nihayet hayvanın ayakları bir çukura batıyor. Ve içeriden bir ses geliyor: 

-Yavaş bas damı çökerteceksin! 

O zaman anlıyordum ki köy, yere kazılmış ve üzerine çalıçırpı çekilip toprak 

örtülmüş evlerden ibarettir. Buralarda halk davarının yağı ve sütü, toprağının mısırı 

ve buğdayı ile geçiniyor. Öküz, koyun, lâğım, ağıl ve insan hepsi bir çatının 

altındadır.” (DR, s.129)  

Cemil Hakkı‟nın dikkatli gözlemler ve keskin eleştirilerle dolu mektupları 

Konya izlenimleriyle sürer. Eski bir Türk şehri  diye tanıtmaya başladığı Konya, 
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Osmanlı idaresince ihmal edilmiş, dahası medrese kültürüne teslim olmuştur (DR, 

s.155). 

Konya, Bursa gibi cami, medrese, imaret ve sebillerle dolu bir şehirdir (DR, 

s.156). Özellikle bir eğitim kurumu olarak medreseler, Cemil Hakkı‟nın dikkatini 

çeker (DR, s.156). Bir gün gazeteci olduğunu belirterek bir medreseye girer. Neler 

okuduklarını sorar. En az yüz elli senelik Arapça Acemce sarf ve nahiv kitaplarını 

gösterirler. Gavur icadı dedikleri coğrafya, hesap, hendese okumamaktadırlar. 

Medresede okuduktan sonra hoca, kadı, müftü, vaiz, hatip olup ilimle uğraşacaklardır 

(DR, s.156-160). 

Yoluna devam eden genç gazeteci, bir sonraki mektubunu Bursa‟dan yazar. 

“ (…)  

Konyadan hareketimden sonra hastalandım. Afyonda yirmi gün kadar yattım. 

Burası Anadolunun en mühim noktasından biri. Fakat o kadar geri, öyle iptidaî ki 

yatacak, bakılacak bir hastanesi bile yok. Biraz iyileşince hemen Bursaya geldim.” 

(DR, s.189)  

Tam bir Türk yuvası dediği Bursa da medrese, sebil, tekke, imaret zenginidir; 

ancak bu bereketli yeşil memleket de geri kalmıştır (DR, s.189). Halk, bu bolluğu 

değerlendirip hakkını vereceği yerde çalışmayıp hareketsiz bir ömür sürmektedir. 

“ (…) burada halk kahvehane ile imaret, tekke ile cami, medrese ile sebil 

arasında âdeta nebatî bir hayat geçiriyor. 

Kanaat, tevekkül, kadere küskünlük ve bol bol taassup.” (DR, s.190)  

Şehirdeki Ermeni ve Yahudiler, ticareti ele geçirmişlerdir (DR, s.190). Türk 

ahali, türbe ve imaretlerin bekçiliğini yapmakta, gençlik medrese ile tekke arasında 

kıvranmaktadır (DR, s.190-191). 

Netice itibariyle Cemil Hakkı‟nın bu uzun tetkik seyahati, 1908-1919 yılları 

arasında Anadolu‟nun, Meşrutiyet‟in getirdiği olumlu havadan ve imkânlardan uzak; 

ağa-eşraf-şeyh nüfuzu altında perişan; yolsuz, okulsuz, sağlık hizmetlerinden 

yoksun; çoğunlukla taassup içinde donmuş; sürekli cepheye asker yollayan, ihmal 

edilmiş, geri kalmış bir yer olduğunu ortaya koyar.  

Dikkatli bir gözlemci olarak seyahatini sürdüren Cemil Hakkı‟nın gördükleri 

karşısındaki hassasiyeti göze çarpar; ancak o, yalnızca tespitte bulunur. Genç 

gazeteci, hevesle çıktığı tetkik seyahatinde Anadolu‟nun ne derece ihmal edilmiş 
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olduğu gerçeğiyle karşılaşır. Ne var ki rastladığı aksaklıklara somut bir çözüm 

önerisi sunmaz. O, yalnızca durumu gözlemleyip şahit olduğu sorunları tespit 

etmekle yetinir. Anadolu‟nun geri kalmışlığına bir çare bulmak, sorunu tarihî-

toplumsal düzlemde tartışmak gibi bir kaygısı yoktur. 

Benzer şekilde Gonk Vurdu‟nun İstanbul‟da bir gazetede çalışan Cemil 

Mualla‟sı da Anadolu karşısında pasif bir duruşa sahiptir. 

Bir roman üzerinde çalışan Cemil Mualla, Bir Gecenin İtirafları adını taşıyan 

bu eserini de istediği gibi kurgulayamamış olmaktan rahatsızdır. Zira bundan önce 

dokuz roman yazmıştır; ancak bir türlü idealindeki Anadolu romanına 

ulaşamamaktadır. 

“Şaşıyordu: Ondört milyon nüfuslu Türkiye‟nin muhakkak ki on milyonu 

köylüydü. Ve, Türk edebiyatı bu büyük yığını tanımıyordu. Cemil Muallâ bir 

memleket romanı -bu bir tiyatro eseri de olabilirdi- yazmak istiyordu. Öyle bir 

memleket romanı ki; acıları, tasaları, neş‟eleri, âdetleri, telâkkileri, mefkûrelerile bu 

koca yığını edebiyatımıza sokabilsin. Harplerden ve inkılâplardan sonraki köylüyü 

hakikî benliğile, dosdoğru ve tastamam bir görüşle, gösterebilsin. Anadolu‟nun ta 

kendisini keşfetsin…” (GV, s.87). 

Köylüyü ve Anadolu‟yu anlatan bir eser kaleme almayı arzulayan Cemil 

Mualla‟nın en büyük açmazı, böyle bir eseri masa başında yazmaya çalışmasıdır. 

Bundan dolayıdır ki yazdıkları “öyle soğuk, ruhsuz ve öyle yabancı” (GV, s.88) 

oluyordur ki onu küçümsediği yazarların mertebesine düşürmektedir. Cemil 

Mualla‟nın dilediği tarzda bir Anadolu romanı, ancak Anadolu içlerinde dolaşarak, 

köylüyle yakından temasa geçerek yazılabilecektir. Ne ki bunun için gereken 

fedakârlık, Cemil Mualla‟da yoktur. 

“Fedakârlık lâzımdı. Anadolu‟yu tanımak için İstanbul‟dan ayrılmak, 

köylünün arasında bir zaman haşırneşir olmak lâzımdı. Cemil Muallâ, şu vaziyetile 

bunu imkânsız görüyordu. Ve bu imkânsızlık ona acı geliyordu… „Refik Halit‟ 

Anadolu‟nun sade dışını gösterdi. Şimdi Cemil Muallâ, o dışın bir içine nüfuz 

edebilseydi, edebiyat âleminde ne büyük şöhret kazanacaktı! İşte gözlerinin önünde 

tatlı bir hayâl… Bir gençlik yığını omuzlarında taşınan Cemil Muallâ‟nın hayali.” 

(GV, s.88) 



 360 

Anadolu‟ya idealist bir açıdan değil kendisine şöhret kazandırmasını 

sağlayacak bir basamak gözüyle bakan Cemil Mualla‟nın isteği, boş bir hayalden 

öteye geçemez. O, İstanbul‟dan çıkıp Anadolu gerçekliğiyle yüzleşecek cesarete ve 

fedakârlığa sahip değildir. Bu açıdan Cemil Mualla, Anadolu‟ya masa başından 

bakan, Anadolu gerçeğinden habersiz bir aydın tipidir. Dahası o, Anadolu‟ya ve 

Anadolu insanına bir fayda sağlamaya çalışmadığı gibi Anadolu köylüsünün 

üzerinden üne kavuşmayı düşler. Bu yönüyle Cemil Mualla, imparatorluk aydınının 

bir izdüşümü görünümündedir. 

Anadolu hakkında somut bir bilgisi olmayan, Anadolu‟yu tozpembe bir masal 

ülkesi olarak hayal eden gazeteci aydınlardan biri de Hüküm Gecesi‟nin Ahmet 

Kerim‟idir. O, zihnindeki hayali Anadolu imgesinden uzak, hakiki Anadolu‟yu 

sürgün gittiği Sinop‟ta tanıma imkânı bulur. 

Esas olarak 1910-1913 yılları arasında İttihat ve Terakki ile muhalefet 

(Hürriyet ve İtilaf) arasındaki çatışmayı irdeleyen Hüküm Gecesi‟nde romanın 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası sempatizanı muhalif gazetecisi Ahmet Kerim, Mahmut 

Şevket Paşa öldürüldükten sonra başlatılan büyük çaplı tutuklama hareketinin içinde 

yakalanır. Hürriyet ve İtilaf‟ın gizli toplantılarına katıldığı için idam edilecektir. Ziya 

Gökalp‟in yardımıyla Sinop‟a sürgüne gönderilir. 

Balcı (2002a: 162)‟nın da işaret ettiği üzere; II.Meşrutiyet devrinin siyasî ve 

sosyal kaosunun bir sembolü olan Ahmet Kerim, Nida-yı Hakikat gazetesinde İttihat 

ve Terakki aleyhinde yazılar yazan, muhalif kimlikte bir gazetecidir. Ancak İttihat ve 

Terakki‟de eleştirdiği noktaların Hürriyet ve İtilafçılarda da olması, onu kendi içinde 

siyasî bir ikileme düşürür. Genç adam, her iki kutup arasında kendi yerini sorgular.  

Bir yandan da İttihat ve Terakki aleyhinde sert yazılar kaleme almaya devam 

eden Ahmet Kerim, Mahmut Şevket Paşa‟nın ölümünden sonraki tutuklamalar 

arasında kendisini Bekirağa‟da bulur. İttihat ve Terakki‟yi devirme planları yapılan 

toplantılarda bulunduğu için idam edilecekken Ziya Gökalp‟in müdahalesiyle 

Sinop‟a sürülür. 

Sinop sürgünlüğü, Ahmet Kerim‟e, bireysel planda sorgulama yapma fırsatı 

da verir. Böylece romanın siyasî düzlemine Sinop sürgünlüğü dolayımında fikrî  bir 

düzlem de eklenir. Genç gazeteci, öncelikle Anadolu‟da yaşamaya mecbur tutulması 

açısından kendi aydın kimliğini sorgular.  



 361 

“(…) İşte İttihat ve Terakki terörü onu boğmuş ve vücudunu, bu boğulan şeyi 

bir ağır tabut gibi taşımaya mahkûm etmişti. Ahmet Kerim, bazan kendi kendisini 

avutmak için „Hani, bir parça aydınlık ve bir lokma ekmekle yetinecektim? Halbuki 

bir zindanda bile değilim. Bir yabancı toprakta bile yaşamıyorum. Kendi yurdumun 

bir noktasından öbür noktasına geldim. İşte önümde Karadeniz‟in dalgaları 

çalkalanıyor, işte arkamdan Anadolu‟nun yanık başak kokuları geliyor.” (HG, s.324-

325) 

Kişesel bunalımları ve siyaset dışına itilişiyle Anadolu sürgünlüğünü 

ilişkilendirmeye çalışan Ahmet Kerim‟in, geldiği toprakları sürgün yeri olarak 

görmeye de gönlü razı gelmez: 

“(…) 

Gerçekten, gerçekten bu yerlere sürgün adını vermek büyük bir küfür idi. Bir 

adama kendi memleketinin herhangi bir köşesi nasıl sürgün olabilir? Hangi hâkim 

bunu bir ceza olarak düşünmüş, hangi mahkûm bunu bir kahır saymış? Ahmet 

Kerim, bunlardan hiçbiri olmak istemiyordu.” (HG, s.325) 

O devirde Anadolu, iktidarların güttüğü uzaklaştırma siyasetinin de etkisiyle, 

her Türk aydını için bir sürgün ve gurbet diyarıdır. Ahmet Kerim, yine de o 

toprakları sevmek için yüreğinde bir meyil duyar. Ancak hayalindeki “cennet gibi bir 

Anadolu” imajı, Sinop‟a adım attığı anda yerini haşin gerçekliğe bırakır. O, sürgünle 

gittiği Anadolu‟da yüzyıllardır ihmal edilmişliğin yol açtığı tahribatı da yakından 

görür. Anadolu, “atalardan kalma bir çeşit edebiyatın” anlattığından ne kadar 

farklıdır: 

“(…) Hele boz renkli Anadolu, o yalçın ve ıssız kıyılarıyla, o dikenli ve sert 

ovalarıyla, o tuzlu gölleriyle, o balçıktan kapkara köyleriyle, o taştan ve çirkeften 

yollarıyla metruk gamlı ve viran Anadolu, bu münevver gençliğin hayalinde bir 

Sfenks gibiydi.” (HG, s.325) 

Hayal ettiğiyle karşılaştığı gerçekliğin zıtlığı, Ahmet Kerim‟in tüm şevkini 

kırar. İçindeki sevmek meyli yerini derin bir ümitsizliğe bırakır. 

“(…) Ahmet Kerim, bu hayali ülkenin daha eşiğinde iken içeriden esen 

bunaltıcı havanın insanı canından bezdiren, ağır soluğunu duydu ve daha çok 

ilerlemekten ürktü. Çünkü, deniz kıyısında bile karanlık ve sıkıntılı duran ve 

sokaklarında her cins hayvanın pisliklerinden sızan karışık bir kokuyla tıkanmış hale 
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gelinen bu ilk Anadolu kasabası insanda daha ileriye gitmek, daha başka şeyler 

görmek şöyle dursun, hattâ daha çok yaşamak isteğini bile bırakmıyordu. İlk günden 

başlayarak ruha bir bezginlik çöküyordu.” (HG, s.325-326) 

Bu ruh hali içerisinde günden güne yaşamla bağlarını gevşeten Ahmet Kerim, 

fikir açısından da körelmeye başlar. Sürgün edildiği günden beri memlekette önemli 

gelişmeler yaşanmasına rağmen bunlarla meşgul olmaz. Zihinsel uyuşmuşluğunu içki 

bağımlılığıyla daha da hissizleştirir.  

Sinop‟a ayak basar basmaz “ıssız kıyılarıyla, sert ovalarıyla, kapkara  

köyleriyle, taştan çamurdan yollarıyla gamlı, kimsesiz ve viran” (Balcı, 2002a: 280) 

bir Anadolu gerçeği ile yüz yüze gelen Ahmet Kerim, eyleme geçemeyip kendini 

olayların akışına bırakan ve bu arada salt olumsuzlukları gören bakış açısıyla 

Yaban‟ın Ahmet Celal‟ine zemin hazırlar. Bir başka deyişle; Ahmet Kerim‟in 

trajedisinde sonradan Yaban‟a kaynaklık edecek fikir saklıdır. Bu, aydın-halk 

ayrılığından doğan yabancılaşmanın getirdiği çatışmadır. 

“(…) 

Hüküm Gecesi‟nde, idealsiz, hattâ vatanı gerçek haliyle tanımayan 

münevverin kendi kendinden tiksinmesine rastlarız ki bunu birkaç yıl sonra Yaban‟ın 

ana fikirlerinden biri olarak münevver-halk ayrılığı şeklinde göreceğiz.” (Akı, 2001: 

102) 

Bahsi geçen gazeteci aydınlar arasında Anadolu‟ya bilinçle eğilen kişi, 

Ankara romanındaki Neşet Sabit‟tir. Bir anlamda o, Doktor Çetiner‟den sonra 

Cumhuriyet‟in ideal aydın tipini temsil eder. 

Romanın ilk bölümünde İstanbul‟u temsil eden Selma Hanım‟ın karşısında 

Anadolu‟yu temsil eden Neşet Sabit, esas itibariyle, ikinci ve üçüncü bölümlerde 

romanın, Selma Hanım‟dan sonraki merkezî kişisi konumuna yükselir. Dahası Balcı 

(2002a: 201)‟nın da yerinde tespitiyle, Neşet Sabit, anılan bölümlerde bir roman 

kişisinin sınırlarını aşarak bütünüyle yazarın fikirlerinin sözcülüğünü 

yüklenmektedir. 

Ankara‟nın üç farklı döneminden hareketle her dönemin karakteristik tiplerini 

sergileyen yazar, Selma Hanım‟ı başkişi olarak seçer. Dönemler, devirler değişirken 

Selma Hanım‟la birlikte ona eşlik eden partnerler de değişir. Bir farkla ki Selma 

Hanım, olumsuzdan olumluya giden bir çizgide değişim gösterirken ilk eşi Nazif ile 
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ikinci eşi Binbaşı Hakkı Bey, olumludan olumsuza doğru evrilen bir süreç geçirirler. 

İlk başlarda tereddütleri olan, kırılgan bir İstanbul kadını olarak çizilen Selma Hanım 

ise zamanla Cumhuriyet‟in ideal kadınına dönüşür. 

Eşi Nazif‟in görevi dolayısıyla İstanbul‟dan Ankara‟ya gelen Selma Hanım, 

ilk zamanlar, Ankara‟yı yadırgar. 1921 yılı Ankara‟sında bir yandan Millî Mücadele, 

tüm heyecanıyla şehrin yaşamına damgasını vururken diğer yandan İstanbul‟dan 

gelenler açısından yokluklar kenti görünümündedir. İstanbul‟la kıyaslandığında 

Ankara, doğal güzellikler açısından da fakirdir. 

Gazeteci Neşet Sabit‟le Selma Hanım‟ın ilk karşılaştığı Aktepe‟nin 

arkasındaki bir dere kenarında o yıllar Ankara‟sı üzerine ikisi arasında bir diyalog 

geçer. O sırada İstanbul‟da çalıştığı bir gazete için muhabirlik ve muharrirlik etmekte 

olan Neşet Sabit, ayrıca, Maarif Vekaleti‟nden bazı telif ve tercüme işleri de 

almaktadır (Ankara, s.122). İkilinin bu ilk diyaloğunda yazar, bir süre sonra her 

ikisini de aynı ülkü etrafında birleştirecek meselelerin ipuçlarını okura sezdirir. 

Buna göre, o gün Neşet Sabit, Anadolu‟ya gidenlerin ve bu arada Ankara‟da 

görevli bulunanların, daima İstanbul hasreti çektiklerine serzenişte bulunur: 

“„Hep İstanbul, hep İstanbul hasreti…Her nedense, bundan sıyrılmak bir 

türlü mümkün olmuyor‟.” (Ankara, s.78) 

Genç adamın sözleri, o sıralar aynı hisler içinde kıvranan Selma Hanım‟ın 

dikkatini çeker: 

“„Gerçek‟, dedi. „İşte ben de kaç aydır buradayım, bir türlü bu nostaljiden 

sıyrılamıyorum. Her an İstanbul, her an İstanbul…ve Ankara‟nın her noktasında bu 

mukayese merakı…tuhaf bir his…‟” (Ankara, s.78) 

Bunun üzerine Neşet Sabit, sözlerini sürdürür: 

“„Sanki, vatan yalnız İstanbul‟dan ibaretmiş; sanki, biz burada gurbette 

imişiz gibi. Halbuki, ben, ruhumun millî muvazenesini burada bulmağa gelmiştim. 

Ne yazık…‟” (Ankara, s.78-79) 

Bu muhavere, gittikçe İstanbul-Anadolu karşılaştırmasına dönüşür ve Neşet 

Sabit, bundan duyduğu rahatsızlığı, tavrını Anadolu‟dan yana koyarak belli eder. 

Genç gazeteci, sözü Anadolu köylüsüne getirir ve o perişan görünümün ardında belki 

de bir İstanbullunun anlayamayacağı olgun bir ruhun, bilgeliğin saklı olduğunu 

belirtir:  
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“„Bir Anadolu köylüsünün yüzüne hiç dikkatle baktığınız oldu mu? Bir 

Anadolu köylüsü diyorum; kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, hepsinde öyle bir 

ifade görürsünüz ki bütün saffetine, sadeliğine, hattâ basitliğine, iptidailiğine 

rağmen, vekarı, olgunluğu, derin ve ıstıraplı çizgileriyle sizi korkutur.‟”(Ankara, 

s.79)  

Ona göre, Anadolu köylüsü karşısında şehirli aydın, memleketin içinde 

“birer tufeylî” (Ankara, s.80) olmaktan kurtulamamaktadır. Bu yüzden de 

memleketin asıl sahibi, Neşet Sabit‟in az önce gördüğünü söylediği o oduncu 

çocuktur ve Anadolu‟nun dilinden yalnız o anlamaktadır (Ankara, s.80). 

Öte yandan Anadolu coğrafyası içinde Ankara da mühim bir merhaledir genç 

adamın hayatında. O, Ankara‟yı taşıdığı idealizmin doruk noktası olarak 

saymaktadır: 

“(…) Ankara, bizim için emsalsiz bir „energi‟ mektebi olmuştur. Sarp, yalçın 

ve çetin Ankara, içinde her rahattan mahrum olduğumuz, içinde zahmet, meşakkat 

çektiğimiz Ankara, bize sabrı, tahammülü ve inkişafımıza engel bütün zıt kuvvetlerle 

geceli gündüzlü çarpışmayı öğretiyor, sert bir örs gibi irademizi durmaksızın 

döğüyor, Nietzsche‟nin dediği gibi burada „muttasıl kahramanca ve tehlikeyle 

yaşıyoruz.‟ Bundan güzel hayat olur mu? Dünyanın hangi noktası buradan daha 

enteresandır?” (Ankara, s.81) 

İşte bu yüzden, Neşet Sabit‟in kanaatince, Ankara‟yı “Göksu‟ya benzetmek 

bir küfürdür.” (Ankara, s.80) Bu konuşmayla Neşet Sabit‟in yönünü ve karakterini 

çizen yazar, bir yandan da Selma Hanım‟ı ona uygun bir eş, bir ülküdaş olarak 

hazırlamaya başlar. Millî Mücadeleye, Ankara‟ya, Anadolu‟ya, yeni rejime karşı 

tereddütleri olan, millî bir bilinçten uzak, zayıf karakterdeki Selma Hanım, Neşet‟le 

arasında geçen konuşmalardan sonra Binbaşı Hakkı Bey‟in çekim alanında yoluna 

devam eder. 

Onunla yaptığı atlı gezintilerde hem çevreyi hem Hakkı Bey‟i gözlemleyen, 

gördükleri üzerinde düşünen genç kadın, Gazi‟nin Çankaya‟daki evini gördükten 

sonra içinde bulunduğu tarihî şartlara bambaşka açıdan bakmaya başlar. Bu noktadan 

sonra eşi Nazif‟in korkaklığını affedemediği gibi Eskişehir ve Cebeci hastanelerinde 

gönüllü olarak çalışmaya başlar. Bir süre sonra da Nazif‟ten ayrılıp Hakkı Bey‟le 

evlenir. 
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Ne var ki Binbaşı Hakkı Bey‟le Millî Mücadele ortak paydasında yükselen 

birliktelikleri, Cumhuriyet‟in ilk yıllarında kan kaybetmeye yüz tutar. Selma 

Hanım‟ın hayran olduğu o mert asker, yerini monden bir bürokrata bırakmıştır. 

Savaşın kazanılmasını müteakiben emekli olan ve bir şirkette çalışmaya başlayan 

Hakkı Bey‟de o tarihî günlerin idealizminden eser kalmamıştır. Eskiden Batı karşıtı 

olan Hakkı Bey, artık tam bir Batılı yaşayışı sürmektedir. Bu hal, Selma Hanım‟la 

olan evliliklerini de olumsuz yönde etkiler. 

Ankara Palas‟ta düzenlenen bir balo gecesi, orada bulunan Neşet Sabit‟in, 

aydın-halk ayrılığı üzerine söylediklerine kulak misafiri olan Selma Hanım, kendi 

hayatında asıl rahatsız olduğu noktayı bulmuş olur. O da Neşet Sabit gibi halktan 

ayrılmak değil halkla bütünleşmek istemektedir. Gecenin ilerleyen saatlerinde Neşet, 

kendisini tekrar Selma Hanım‟a takdim eder. O geceden sonra eğlence mekânlarında 

sık sık karşılaşırlar. Bu kez İstanbul-Anadolu ikiliğini değil inkılâbı tartışırlar.  

“(…) Ben, inkılâbı hiç bir zaman, hayatın dış şekillerini değiştirmek 

mânasına almadım. Hele, bir konfor ihtiyacı, bir konfor‟a eriş cehti mânasına hiç 

alamıyorum. Şüphesiz, içimizde yeni bir hayat hamlesiyle çatlayan şey yeni bir şekle 

vücut verir, yani yeni bir kabuk bağlar. Fakat, bu safhada artık inkılâptan 

bahsedilemez. Burada, artık, muayyen bir çeşit hayatın kalıplanışı vardır. Biz, sanki, 

inkılâbımızın böyle bir safhasına mı geldik sanıyordunuz? Yok canım, bu gördüğünüz 

şeyler, bu balo, bu otel, sizin Yenişehir evleriniz, bunlar hep birer hayat kalıbıdır 

ama bizim kendi inkılâbımızın ateşinde dökülmüş kalıplar değil.” (Ankara, s.123) 

Bu noktada Neşet Sabit de Selma Hanım gibi batılılaşmayı doğru kavramıştır 

(Yalçın, 2002: 214-215). 

“Milliyetçi Türk garpçısı için garpçılığın en karakteristik vasfı garplılığa 

Türk üslûbunu, Türk damgasını vurmaktır. Şapka bize hâkim değil, biz şapkaya 

hâkim olmalıydık. Garplılaşma, muayyen bir hayat prensibidir. Bu prensip, ancak, 

millî isteğin, millî kültürün ve nihayet millî ahlâkın hizmetçisi, emirberi olmak 

şartiyledir ki, yaratıcı ve kurucu rolünü ifa edebilirdi. Garplılık namına Garbın 

„vice‟lerini almakta, yarın öbür gün Garp medeniyetinin yıkılıp çökmesine sebep 

olacak unsurları bu taze, arı vatan topraklarına taşımakta ve aşılamakta ne manâ 

vardı? Biz Garp namına Garpta hüküm süren çürümüş bir sınıfın istihlâk ve istihsal 

[tüketim ve üretim] şartlarını kendimize tatbike uğraşmaktayız.” (Ankara, s.136) 
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Bu, aynı zamanda, Neşet Sabit‟in düşüncesinde, izlenecek en sağlıklı yolu da 

işaret etmektedir. Ancak bu yol tercih edilmediği içindir ki genç adam, Millî 

Mücadele günlerindeki “sade, samimî ve şiddetle şahsî, karakterli hayatı” (Ankara, 

s.135) hasretle anıyordur. Zihni bu düşüncelerle meşgul Neşet Sabit, bir taraftan aşırı 

Batılılaşmış hayatı diğer taraftan eski Ankara mahallelerini gözlemlerken Türk 

inkılâbının bu iki çizginin de dışında aranması lazım geldiğini düşünür: 

“(…) Onun millî idealine göre vücut bulması lâzım gelen yeni Türk 

cemiyetinin üslûbu ne bu kerpiç duvarlar arasında bir örümcek gibi yaşayanlardan, 

ne de iğreti bir dekor içinde kurulmuş kuklalar gibi zıplayanlardan örnek alabilirdi. 

Türk inkılâbının vakarlı ve ahenkli ruhu, kendine lâyık ifadeyi çok daha canlı, çok 

daha şahsiyetli bir mimaride aramaktadır.” (Ankara, s.139) 

İnkılâbı doğru anlamak, halka yaklaşmak konularında hemfikir olan Neşet 

Sabit‟le Selma Hanım, bunun üzerinde sık sık tartışıp fikir teatisinde bulunurlar. 

Selma Hanım, Millî Mücadele ruhunu kaybetmiş kocası Binbaşı Hakkı Bey‟le eski 

mebus Murat Bey‟i ve kadın-erkeğin yan yana gelmesine tahammül edemeyecek 

kadar mutaassıp Şeyh Emin‟i göstererek değişimi algılamaya çalışırken Neşet Sabit, 

bu durumu inkılâbın yanlış anlaşılmasına bağlar: 

“„Bunlar, hep, inkılâbın yanlış anlaşılmasından çıkan neticeler…İnkılâbı, 

kocanız kendine göre, Murat Bey kendine göre, Şeyh Emin kendine göre anlıyor, 

hani, bazı dinler vardır ki, müfessir ve müçtehitlerinin çokluğu yüzünden mâna ve 

mahiyetini değiştirir; işte, bizim inkılâbımızın başına da böyle bir şey gelmektedir ve 

bizim ıstırabımızın sebebini burada aramak lâzımdır.‟” (Ankara, s.143) 

Bu noktada Selma Hanım da Neşet Sabit‟i, insanlara inkılâbı doğru anlatmak 

bahsinde pasif kalmakla itham eder (Ankara, s.143). Oysaki Neşet‟e göre kendilerini 

Batılılaşma cereyanına kaptırmış bu insanlara yanlış yaptıkları yönünde nutuklar 

atmak, ukala gibi görünmekten başka bir işe yaramaz. Öte yandan Neşet Sabit, bu 

sun‟i âleme uymak, Batılılaşma cereyanına kapılmak taraftarı da değildir (Ankara, 

s.144). 

Romanın ilk bölümünde İstanbul-Anadolu, dolayısıyla aydın-halk (köylü), 

ayrılığını sorgulayan Neşet Sabit, Cumhuriyet‟in ilk yıllarını anlatan ikinci bölümde, 

daha çok, inkılâbı irdeleyen bir tutum içindedir. Daha önce gözlemlediği aydın-halk 

arasındaki uçurum, Cumhuriyet‟in ilanını takip eden süreçte daha da derinleşmiştir. 
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Millî Mücadele ruhunu kısa sürede kaybeden insanlar, yüzeysel bir Batı taklitçiliği 

üzerinden yeni bir yaşama yönelmiş; bu yaşamın danslı, çaylı balolarından mürekkep 

eğlence hayatı, yaşananların ayırdına varamamış halk kitlelerini tedirgin etmiştir. 

Böylece halkla aydın arasında varolagelen mesafe, daha da açılmış, taraflar 

birbirinden iyice uzaklaşmıştır.  

Tüm bunları zihin süzgecinden geçiren genç adam, romanın bahsi geçen 

ikinci bölümünde, eyleme geçmeye hazırlanan bir aydın tavrından çok toplumdaki 

“hastalığı tanımlamaya çalışan bir aydın tavrı” (Balcı, 2002a: 201) içinde görünür. 

Romanın ütopik karakterdeki üçüncü bölümünde ise Selma Hanım, Hakkı 

Bey‟den ayrılmış ve Neşet Sabit‟le evlenmiştir. Böylelikle fikrî birlikteliklerini 

toplum yararına kullanmak noktasında güçlerini birleştiren idealist çift, halkla aydın 

arasındaki uzaklığı ortadan kaldırmak için çabaladıkları gibi her alanda 

gerçekleştirilen kalkınma hamlelerine de bizzat katkıda bulunurlar. Bir anlamda, 

üçüncü bölüm, Neşet Sabit‟in, ikinci bölümde tespit ettiği aksaklıkların giderildiği, 

rejimin toplumun her kesimince doğru anlaşıldığı bir düzeni yansıtır. 

Bu bağlamda; Neşet Sabit, İçtimaî Mükellefiyet adlı bir teşkilatın aktif 

üyesidir. Bu teşkilata bağlı olarak Anadolu içlerinde konferanslar verir. Bir yandan 

da yeni açılacak Büyük Devlet Tiyatrosu‟nda ilk oynanacak eser niteliği taşıyacak bir 

komedi üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca 1939 roman yarışmasına yetiştirmek istediği 

bir romanı bitirmeye uğraşmaktadır. Boş vakitlerini ve tatillerini ise Selma Hanım‟la 

kâh Ankara‟daki umumî eğlence yerlerinde, Halkevi‟nde kâh tetkik seyahatlerine 

çıktıkları Anadolu‟da geçirir. 

Bu bölümde, insanlar artık inkılâbı ve Cumhuriyet rejimini anlamış, onun 

felsefesi doğrultusunda kültür, sanat, fen, ekonomi alanlarında üst üste atılımlar 

yaparak yurdun kalkındırılmasında tek vücut olmuştur. 

Selma Hanım da Hakkı Bey‟le paylaşmak zorunda kaldığı o boş hayattan 

sıyrılmış, büyük bir kız enstitüsünün başına geçmiştir. Fikrî planda Neşet‟i daima 

destekleyen Selma Hanım, Ankara‟ya ilk geldiği günlerdekinden bambaşka bir 

karaktere bürünmüştür. O, artık “umumiyet içinde kendini unutur”. Mahremiyete 

gerek yoktur, çünkü Ankara onun kendi evidir; orada “her yeni bina onun mülkü, her 

genç onun evladı”dır (Gürbilek, 2007: 62). Kendini inkılâba adayan, Cumhuriyet‟le 
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özdeşleşen genç kadın, aynı zamanda, Cumhuriyet‟in yaratmaya çalıştığı ideal 

kadına örnek teşkil etmiştir. 

Yazarın, olmasını arzu ettiği ideal Ankara‟yı -geniş ölçekte ideal Cumhuriyet 

Türkiye‟sini- anlatan üçüncü bölümde, Neşet Sabit, ikinci bölümdeki pasif 

sorgulayıcı tavrını bırakmış ve eyleme geçmiştir. Toplumda rastladığı ve kendisini 

rahatsız eden aksaklıklar, yanlışlıklar onu daha önce pasif direnişe iterken üçüncü 

bölümde, durmak dinlenmek bilmeden o aksaklıkların ya da yanlışlıkların 

düzeltilmesi davasına başkoymuştur. Özellikle halkla aydın arasındaki uzaklığın 

giderilmesinde Selma Hanım‟la birlikte birleştirici rol oynayan Neşet Sabit de 

Çıplaklar‟ın Doktor Çetiner‟i gibi halka doğru giden bir aydındır. 

Bu noktada, hem gazeteci aydınlar hem de çeşitli mesleklere mensup 

(öğretmen, asker, doktor) diğer aydınlar içinde Doktor Çetiner‟e karşılık gelen 

bilinçli aydın tipi, Neşet  Sabit‟tir. Fikir ve aksiyon açısından tutarlılık sergileyen 

duruşuyla o, inkılâbın şekillendirdiği bir aydın tipidir. Bir başka deyişle; Neşet Sabit, 

zaferin kazanılmasının ardından yozlaşan zümrelere karşılık Yakup Kadri‟nin 

görmek istediği aydın tipidir. Hüküm Gecesi‟nin Ahmet Kerim‟i ile Yaban‟ın Ahmet 

Celal‟i onda bir bileşime ulaşır. Her ikisinin eksik yönleri, Neşet Sabit‟in şahsında 

bütünlenir. 

Ne var ki ütopik bir dünyanın üstün insanı olmaktan öteye geçemeyen Neşet 

Sabit, temsil ettiği değerler ve Ankara idealizmiyle yeni Türkiye‟de karşılığını 

bulamamış bir figürdür. Ahmet Kerim ile Ahmet Celal‟in eksikliklerinin 

tamamlanmasıyla yaratılmış örnek bir aydın tipi olarak Yakup Kadri‟nin emsal 

gösterdiği Neşet Sabit, romanın üçüncü bölümü gibi, ütopik düzlemde kalmıştır. 

Nitekim Yakup Kadri de romanın üçüncü baskısına yazdığı notta son 

bölümün başkişisi Neşet Sabit‟le temsil edilen ideal Cumhuriyet Türkiye‟sinin 

hayalden gerçeğe dönüşemediğini itiraf eder: 

“(…) 

Ya son bölümde hayalini kurduğum Türkiye‟nin gerçekleşmesine doğru bir 

gelişme olmuş mudur? Ben, o zamanlar, bir gün gelip öleceğini aklımdan bile 

geçirmediğim Atatürk‟ün öncülüğü ve rehberliğiyle bu ideal Türkiye‟ye yirmi yıl 

içinde varacağımızı umuyordum. Şimdi, o yirmi yıl üstünden bir yirmi yıl daha 

geçmiş bulunuyor. Fakat, biz, sosyal, kültürel ve ekonomik devrim şartları 
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bakımından, hâlâ romanımın ikinci bölümünde verdiğim ve karikatürünü yaptığım 

Ankara‟nın içinde tepinip durmaktayız.” (Ankara, s.9) 

3. Azınlıkların Durumu: 

Aydınların Anadolu‟ya bakışı ile bağlantılı olarak dönem romanlarında 

üzerinde durulan bir nokta da azınlıkların durumudur. Anadolu‟ya ilk kez giden ve 

her yönden ihmal edilmiş bir coğrafya ile karşılaşan Türk aydınının önemli 

tespitlerinden biri de aynı topraklar üzerinde yaşayan azınlıkların Anadolu 

köylüsünden farklı yaşam kalitesine sahip oluşudur.  

Asırlarca cepheye asker gönderen, hükûmete vergisini ödeyen, padişahına 

saygıda kusur etmeyen; buna karşılık idarenin gözünde hemen hemen hiç itibarı 

olmayan Anadolu köylüsünün yanında Rum, Ermeni, Yahudi azınlıklar, rahat bir 

ömür sürmekte, her türlü talepleri karşılanmakta, devletin asıl unsuru olan Müslüman 

Türk tebaaya göre imtiyazlı bir konuma sahip bulunmaktadırlar. Şüphesiz, bunda 

devletin azınlıklara uyguladığı farklı politikaların etkisi vardır. 

Bu bağlamda; dönem romanlarında azınlıkların Türk nüfusa göre refah içinde 

yaşayışı, hükûmetlerin yanlış politikaları ile ilişkilendirilerek ele alınır
171

. Bu 

politikalar, II.Abdülhamit ile ona karşı kurulan; ancak eylemlerinde benzer hataları 

tekrarlayan İttihat ve Terakki yönetiminin iç ve dış politika anlayışının ürünü 

uygulamalardır.  

Buna göre; Miras, Dünkülerin Romanı, Patron, Toprak Mahkûmları konuyu 

bu çerçevede ele alan romanlardır. Refik Halit‟in Yezidin Kızı adlı romanı ise konuyu 

Yezidiler açısından işleyişiyle bahsi geçen romanlardan ayrılır. 

Memduh Şevket, Silahtar Ali Paşazade ailesinin çözülüşünü ele aldığı romanı 

Miras‟ta aile mirası bir değirmen vesilesiyle Sarayköy‟den İstanbul‟a gelen Asım 

üzerinden Türkiye‟deki Hristiyan azınlıkların durumunu değerlendirir. 

Tarihsel olarak II.Abdülhamit istibdadının hüküm sürdüğü romanda, bir 

yandan İttihat ve Terakki‟nin kuruluş hazırlıkları da alttan alta kendini duyurur. Bir 

başka deyişle; Asım‟ın Sarayköy Rumları ile Müslümanlar üzerinden sürdürdüğü 
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 1923-1938 yılları arasında yazılan romanlarda azınlıklar, Anadolu halkına göre refah içinde 

yaşayışlarıyla ele alınırken 1919-1928 yılları arasında kaleme alınan romanlarda Birinci Dünya Savaşı 

ile Mütareke yıllarında İstanbul‟da yaptıkları taşkınlıklar açısından işlenir. Azınlıklar meselesini, bu 

açıdan değerlendiren ayrıntılı bir çalışma için bkz. Murat Kacıroğlu, Millî Mücadele ve Erken Dönem 

Cumhuriyet Romanı (Yapı ve Tema 1919-1928), Kriter Yayınevi, İstanbul 2008, s.402-405. 
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içsel sorgulamalar, Kanun-ı Esasi‟den hareketle güncel siyasî tartışmalar noktasında 

gelip düğümlenir.  

Yaygın görüşe göre, Müslüman tebaa ile azınlık unsurlar arasındaki ayrımın 

ortadan kalkması, Kanun-ı Esasi‟nin ilanı ile mümkündür; ancak bir kez ilan olunan 

Kanun-ı Esasi, Rus Muharebesi başlayınca tatbik edilememiştir (Miras, s.203). 

Böylece mevcut politikanın değiştirilmemesi, romanda söz konusu ayrıma gerekçe 

gösterilmektedir. Bu gerekçe nedeniyledir ki Sarayköylü Rumlar, geleceğe dair umut 

taşıyabilmektedir. 

İstanbul‟a geldiği ilk günlerde otelde kalan Asım, otelin sahiplerinin de 

Sarayköylü Rumlardan olduğunu öğrenir. Otelin kâtibi Evrepidi, para biriktirmeye 

çalışmakta ve edineceği parayla “bugün söylemeye cesaret edemediği 

şeyleri...herkese kabul ettirecekti”r (Miras, s.48). En büyük emeli, Sarayköy‟e gidip 

orada kilise mütevellisi intihap olunmak olan Evrepidi de Sarayköy Rumlarının 

büyük çoğunluğu gibi hararetli bir Rum milliyetçisidir. 

“(...) Gözlerinde her vakit derin bir gurur ve itimat vardı. Elbette buraları bir 

gün olup Yunanlıların olacaktı; bunda şüphe yoktu. Yalnız Evrepidi değil, 

Sarayköy‟ün bütün Rumları bu itikadı taşıyorlar ve istikbale ümit ile meşbu nazarla 

bakıyorlardı.” (Miras, s.48) 

Bu ulusçuluk düşüncesi, Önertoy (1991: 16)‟un da belirttiği üzere, Asım‟da 

Rumların yeniden oraları ele geçirecekleri korkusu uyandırır. Asım‟a göre ihtimal 

dahilinde olmasa da Rumların ümit etmeye hakları vardır; çünkü ekonomiyi ellerinde 

tutanlar da kendileridir. Servet ve itibarın yanı sıra en büyüğünden en küçüğüne 

kadar işler hep onların elindedir. Günden güne güçlerini kaybeden Müslümanlarsa 

onlara muhtaç hale gelmiştir. Yerel nüfuzlarının dışında Rum azınlık, “hükümetin 

mühimce dairelerini” (Miras, s.48) de idare etmektedir. Hasılı Sarayköy Rumları ile 

Müslüman ahali arasında gözle görülür derecede yaşayış farkı vardır:  

“Asım, çayını içerken bu adamların ne kadar refah içinde yaşadıklarını 

düşündü. Sarayköy beylerinin içinde hiçbiri onlar derecesinde refah görmüyorlardı. 

(...) Bütün Sarayköy beyleri ve köylüleri birer Rumun veya Ermeninin borçlusu 

idiler. Onların oturdukları mahalleler şendi, aydınlıktı. Sarayköy gibi yerde bile 

kulüpleri vardı. Müslüman mahallelerinde kum yollar, bütün sokak boyunca kerpiç 
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duvarlar uzanıp gidiyor ve güneş batar batmaz bu sokakları derin bir sessizlik ve 

zulmet örtüyordu.” (Miras, s.49) 

Sarayköy örneğinden yola çıkarak Asım, Türkiye‟de oturan Hristiyanların 

Müslümanlardan daha yüksek mevkide bulundukları sonucuna varır. Ona göre bunun 

bir nedeni de Müslümanların azınlıklar kadar birbirine kenetlenmemesidir. 

Sarayköy‟ün İslam cemaatini bir yere, birkaç fikir etrafına toplamak kabil olmadığı 

gibi bunlar, toplu hiçbir şey de yapamamaktadırlar. Hristiyan azınlığın karşısında 

Müslüman çoğunluk, âdeta bir çöküş psikolojisine girmiştir. Bu durum, 

Müslümanları zayıflatmaya devam etmekte, Hristiyan azınlığa ise geleceğe dair ümit 

vadetmektedir. 

Anadolu köylüsünün yokluklarla mücadele ederken azınlıkların rahat 

yaşadığına dikkati çeken bir başka roman, Dünkülerin Romanı‟dır. Burhan Cahit, 

meseleye salt ekonomik açıdan değil misyonerlik faaliyetlerinden yola çıkarak rejim 

sorunu açısından da yaklaşır. 

Anadolu‟da tetkik seyahatine çıkan ve izlenimlerini Paris‟teki arkadaşı 

Ahmet Reşit‟e mektupla bildiren gazeteci Cemil Hakkı, ilk mektubunu Erzincan‟dan 

yazar. Önce Trabzon‟a çıkmış, ardından Erzincan‟a gelmiştir. Daha ilk anda 

Anadolu‟nun İstanbul‟dan kopuk, geri kalmış hali kendini gösterir. 

Meşrutiyet ilan edildiği halde köylü, hâlâ Abdülhamit‟in tahtta oturduğunu 

sanmaktadır. Türk köylüsü, Meşrutiyet‟in nimetlerinden uzak, perişan bir haldedir. 

Bir yandan devlet, evlatlarını sürekli askere çağırırken diğer yandan eşraf ve ağaların 

nüfuzu köylünün belini bükmektedir. Onların aksine Ermeni köylüsü ise refah 

içindedir: 

“ (…) 

İstanbulda mecliste ve gazetelerde göklere çıkarılan meşrutiyetin nimetleri 

buralarda efsaneden daha uzak birer vahime halinde.. Ne mektep var, ne yol var, ne 

emniyet var, ne de refah.. Köylünün on iki ay yaz, kış yediği un çorbasıdır. Türk 

köylüleri her şeyden mahrum olduğu halde buralarda tesadüf edilen Ermeni köyleri 

hem mamur, hem çok uyanık! Senenin muhtelif aylarında bu köyleri muntazaman 

ziyaret eden komitacılar ve papaslar onların hem siyasi hem millî terbiyelerile 

meşgul oluyorlar. Ermeni köylüsü uyanıyor, okuyup yazıyor, dünyayı anlıyor, rahat, 

ferah yaşıyor ve biliyor ki kendisile meşgul olanlar vardır. ” (DR, s.89-90) 
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Yoluna devam eden Cemil Hakkı, gezip dolaştığı “harabeler, vahşi dağlar, 

iptidaî kasabalardan” (DR, s.126) sonra Harput‟a geldiğinde her yönden mamur bir 

yerle karşılaşır. Harput‟un medeniliğine çok şaşıran Cemil Hakkı, Amerikan 

mekteplerinin bölgeyi “Kaf dağının ardındaki hayalî cennet” (DR, s.126) haline 

getirdiğini öğrenir. 

Daha önceki fakir köy ve köylü manzaralarıyla Harput‟taki ağırlığı Ermeni 

nüfusun birbirlerinden çok farklı yaşantıya sahip olduklarını gözlemleyen genç 

gazeteci, bir tehlikeye de dikkati çeker. Amerikan misyonerleri, Ermeni çocuklarını 

eğitip bölgeyi kalkındırmakla birlikte Harput
172

‟u âdeta bir ecnebi müstemleke haline 

getirmişlerdir
173

. Merkezi hükûmet ise “Anadolunun göbeğinde bir ecnebi 

                                                 
172

 Misyonerlik faaliyetleri içinde Harput‟u, Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟ten hemen önceki sürece dek 

ele alan bir çalışma için bkz. Hans-Lukas Kieser, Iskalanmış Barış, Doğu Vilayetleri‟nde Misyonerlik, 

Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938, Çev. Atilla Dirim, İletişim Yayınları, İstanbul 2010 (3.bsk.). 
173

 Amerikan mekteplerinin Ermenileri himaye edişi ve misyonerlik faaliyetleri, Müfide Ferit‟in 

Pervaneler (1924) adlı romanında da ele alınır. Romanda, Enginün (2001: 104)‟ün de belirttiği üzere, 

ısrarla Protestanlık ve Amerikalılık propagandası için koleji kuran misyoner faaliyetlerinden 

bahsedilmektedir. Yazar, Amerika rüyasıyla aile, vatan ve millî değerlerinden uzaklaşan Türk 

kızlarını, klasik edebiyatın “pervane-şem‟” mazmunu üzerinden anlatır. Amerika mukallitliği ve 

Protestan ahlâk telkinleri, Türk kızlarını ateşe koşan pervaneler misali yakmaktadır. Bu genç kızlar 

için kendi vatanları, bu arada Anadolu, bir harabeler diyarı; Amerika ise medeniyetin beşiğidir.  

Nitekim Reşat Nuri‟nin Eski Hastalık (1938) adlı romanının İstanbul‟da bir Amerikan kolejinde 

okuyan kahramanı Züleyha da Amerikalı öğretmenlerinin etkisi altında üniversite tahsili için 

Amerika‟ya gitmenin düşünü kurar. Onun da hayattaki yegâne referans noktası, Amerika‟dır. Bu 

nedenle, yaz tatillerini ailesinin yanında geçirmek üzere gittiği Anadolu‟yu ve Anadolu insanını 

küçümser; Batı hayranı dayısının da teşvikiyle kendisini Anadolu coğrafyasında “medeniyet 

misyonerliği”yle vazifeli addeder (EH, s.38).  

Yine Yakup Kadri‟nin Sodom ve Gomore (1928) adlı romanında Mütareke İstanbul‟unda işgal 

kuvvetleri mensuplarıyla sefahat âlemlerine katılan Nermin de Amerikan Koleji öğrencisidir. 

Müfide Ferit‟in, yeni Türk Devleti‟nin eğitim siyasetini etkileyebilecek olası bir tehlike olarak 

gördüğü yabancı okullar meselesi, Necmettin Halil Onan‟ın İşleyen Yara adlı romanında da işlenir. 

Söz konusu eser, Vakit‟teki tefrikasının ardından Kolejli Nereye? adıyla 1977‟de Boğaziçi 

Yayınları‟nca  kitap halinde basılır. Bkz. Hüseyin Tuncer, “Aydemir ve Pervaneler‟de Türkçülüğün 

İzleri”, Prof. Dr. Bilge Ercilasun Armağanı, s.91-97.  

Esasen ilk olarak Mizancı Murat‟ın Turfanda mı Yoksa Turfa mı? (1892) adlı romanında irdelenen 

yabancı okullar meselesinin, 1925-1935 yılları arasındaki Türk romanında işlenişini ele alan bir yazı 

için bkz. İnci Enginün, “Romanımızda Yabancı Okullar”, Mukayeseli Edebiyat, Dergâh Yayınları, 

İstanbul 1999, s.241-246. 

Bunların yanı sıra Amerikalı misyonerlerin, İstanbul‟daki yabancı okullar dışında, Anadolu‟daki 

misyonerlik faaliyetleri hakkında ayrıntılı çalışmalar için bkz. Uygur Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle 

Anadolu‟daki Amerika, 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu‟ndaki Amerikan Misyoner Okulları, 

Arba Yayınları, İstanbul 1991; a.g.y., “Doğu Sorunu Çerçevesinde Amerikan Misyoner Faaliyetleri”, 

Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye‟nin Sorunları Sempozyumu, Ankara 1992, s.65-73; Hans-Lukas 

Kieser, “Missionary America and Ottoman Turkey. The seminal break of World War I”; “Ottoman 

Urfa and its Western missionaries”, A Quest For Belonging, Anatolia Beyond Empire and Nation 

(19th-21st Centuries), The Isis Press, İstanbul 2007, s.11-113.  

Yazar, ayrıca, Iskalanmış Barış, Doğu Vilayetleri‟nde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938, 

[Çev. Atilla Dirim, İletişim Yayınları, İstanbul 2010 (3.bsk.)] başlıklı eserinde de Tanzimat, 

Abdülhamit, II.Meşrutiyet yılları ile Cumhuriyet‟in hemen öncesindeki süreçte Doğu illerinde izlenen 

misyonerlik faaliyetlerini kapsamlıca ele alır. 
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müstemleke halini alan bu kasabanın ne gibi manevî ve siyasî cereyanlara merkez 

olduğunun” (DR, s.127) farkında değildir ya da farkında değilmiş gibi 

davranmaktadır. Zira kasabada hükûmet, görülmez ve hissedilmez mevhum bir 

kuvvet halindedir. 

Oysaki Harput‟tan kuzeye ve güneye doğru iki kol halinde giden çok tehlikeli 

ve siyasî teşekkül cereyanı vardır: 

“İşittiğime nazaran buradaki Amerikan-Ermeni teşkilâtı Antep ve Kilis, hattâ 

Urfa taraflarında da dal budak salmış. Sonra Erzurum, Van mıntakalarında yarı 

gizli, yarı aşikâr bir ecnebi nüfuzu dâvası var.” (DR, s.127) 

Esasiyle İttihat ve Terakki politikalarının eleştirildiği romanda, yazar, 

II.Abdülhamit‟in Arap aşiretlerine güttüğü politikanın İttihat ve Terakki 

yöneticilerince Hristiyan unsurlara aynen uygulandığının altını çizer. 

“(...) Onlar da mebusan meclisine düzünelerle Rum, Ermeni, Arap getiriyor 

ve onların kalabalık oldukları yerlerde hususî idareler yaparak âdeta imtiyazlı 

olduklarını tasdik ediyor.” (DR, s.128) 

Buna göre hükûmet, azınlık köylerinde öğretimi Türkçe yapacağı yerde 

kaymakam, vali gibi idarî görevlileri de Rumdan, Ermeniden seçmektedir. 

Dolayısıyla Amerikalı misyonerlerin hüküm sürdüğü Harput‟ta eğitim-öğretim 

onların elinde olduğu gibi iki dil konuşulmaktadır: İngilizce ve Ermenice. Yalnızca 

Ermeni nüfus değil memurlar da Türkçeden başka diller konuşmaktadır. Örneğin; 

Konyalı bir mal müdürü, Ermenice öğrenmiştir. 

Harput‟un imparatorluk sınırları içinde müstemleke hayatı yaşamasının yanı 

sıra buradaki azınlık nüfus, vergi vermeyip askere de gitmemektedir. Onlarla bir 

arada yaşayan Anadolu köylüsü ise asırlardır tüm imparatorluğu beslemektedir. 

“Bu muhitte nüfus istatistiği namile bir şey yoktur. Vergi tahsili gibi şeyler 

arzuya tâbidir. Buralardan askere giden kimse pek nadirdir. Yani senin anlıyacağın 

vergiyi veren Konyalıdır. Askere giden Ankaralıdır. Istırabı çeken İzmirli, Bursa ve 

Sıvaslıdır. Arabistan başımızın belâ ettiği şu halife postunun bedelini taksitle alır 

gibi asırlardan beri Anadolu Türkünün alnıteri ile besleniyor.” (DR, s.129) 

Anadolu, yokluk içinde kıvranırken Harput gibi mıntıkalar, bir taraftan ecnebi 

himayesi, diğer taraftan Taşnak ve Hınçak komitalarının siyasî gıdası ile manen ve 
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maddeten beslenmektedir. Gezip gördüğü Türk köylerinin yoksulluğuna karşın 

azınlıkların refah içinde yaşayışını içine sindiremeyen Cemil Hakkı, arkadaşına 

yazdığı mektubu “İşte Tuna kıyılarında Moskof ordularına duman attıran milletin 

yirminci asırdaki hayatı.” sözleriyle bitirir (DR, s.129). 

Tetkiklerine Konya ve Bursa‟da devam eden Cemil Hakkı, Konya‟dan sonra 

tam bir Türk yuvası (DR, s.189) dediği, medrese, sebil, tekke, imaret zengini 

Bursa‟yı da geri kalmış bulur (DR, s.189). Halk, bu bereketli yeşil memleketin 

bolluğunu değerlendiremeyip hareketsiz bir ömür sürmektedir. 

“ (…) burada halk kahvehane ile imaret, tekke ile cami, medrese ile sebil 

arasında âdeta nebatî bir hayat geçiriyor. 

Kanaat, tevekkül, kadere küskünlük ve bol bol taassup.” (DR, s.190)  

Öte yandan şehirdeki Ermeni ve Yahudiler, ticareti ele geçirmişlerdir (DR, 

s.190). Türk ahali, türbe ve imaretlerin bekçiliğini yapmakta, gençlik medrese ile 

tekke arasında kıvranmaktadır (DR, s.190-191). 

Mektuplarında, daha çok, İttihat ve Terakki yönetiminin Anadolu içlerine 

ulaşamayışını dile getiren Cemil Hakkı, azınlıkların imtiyazlı durumunu yönetimin 

azınlıklara karşı güttüğü esnek politikaya bağlar. O, azınlıklara bu denli serbestlik ve 

rahatlık temin eden idare şekline karşı çıkmaktadır. Anadolu‟da yüzyıllardır yan yana 

yaşayan Türk ve azınlık unsurların, yaşayışça birbirlerinden çok farklı oluşunu 

yadırgamakta, dahası Türk tarafı sıkıntı çekerken azınlıkların rahat yaşamasını 

kabullenememektedir. 

Yaşam kalitesindeki bu farklılığa tepki duyanlardan biri de Patron‟un Suat 

Rahmi‟sidir.   

Yeni Türkiye‟nin inşa sürecinde bir İngiliz firmasında iş bulan Suat Rahmi, 

milliyetperver bir genç olarak zaman zaman çalıştığı şirket üzerinden azınlıkların 

Türkler karşısındaki konumunu sorgular. Ona göre de Anadolu köylüsü, cephelerde 

mücadele ederken azınlıklar, her türlü endişeden uzak bir yaşam sürmektedir. 

“(...) o kan döker, boğuşurken, geride rum, ermeni, Yahudi ve levanten rahat, 

endişesiz para kazanıyor, zengin oluyor, hayat seviyesini yükseltiyor ve medenî 

insanın hakkı olan yaşamak şartlarını kazanıyordu.” (Patron, s.42)  

Bunun gibi Anadolu içlerinden İstanbul‟a iş bulmaya gelen Türk ve Ermeni 

köylüleri, “ikisi de ayni toprağın ekmeğini yedikleri, ayni kanunun çerçevesinde 
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yaşadıkları halde” (Patron, s.42-43) Türk köylüsü, daha ilk adımda himaye 

görmediği için başarılı olamamaktadır. Peşi sıra silah altına alınıp ömrünün en 

verimli yıllarını iç ve dış düşmana karşı savaşarak tüketmektedir. 

Diğer yandan Ermeni, Rum komşusu şehre gelir gelmez kendi cemaatinden 

yardım görmekte, bu sayede eli iş tutmakta ve işin piyasasında yetiştikten sonra rahat 

bir ömür sürmektedir. 

“O, bu işle uğraşırken köyünden şehre beraber geldiği Ermeni, Rum komşusu 

cemiyetlerinin teşkilâtı içinde hemen işe girişiyor tezgâh ve terazi içinde pişiyor. 

Kazancın esrarını öğreniyor ve Türk köylüsü silâhını depoya teslim edip yorgun ve 

yeni bir işe atılmak kabiliyetini kaybetmiş bir halde köyüne, sapanına dönerken o 

paranın ve piyasa faaliyetinin verdiği uyanıklıkla açılıyor, serpiliyor, hayat seviyesi 

yükseliyor. Refah ve emniyetin verdiği dolgunlukla endişesiz, daima ümitli yaşıyor.” 

(Patron, s.43) 

Devlet kademelerinde asker ve memur olarak bulunan Türklere “memleketin 

iktisat ve kazanç âleminde” (Patron, s.43) de tesadüf edilmediği gibi devletin mali 

işlerinin başında dahi çoğu kez Rum, Ermeni ve Yahudi âmirler, nazırlar 

bulunmaktadır. “Hattâ en yakın zamanlara kadar devletin yalnız maliye işleri değil, 

hariciye nezaretleri bile Türkten gayri unsurlara bırakılmıştı”r (Patron, s.43-44). 

Bu romanda da yazar, meseleyi Osmanlı‟nın iç ve dış politikalarına 

dayandırarak irdeler. Yeni Türkiye‟de bu tür imtiyazlar, salt azınlıklara değil yeni 

Türk gençliğine de tanınacaktır. Genelde Türk milleti, özelde Anadolu köylüsü, 

azınlıklar karşısındaki ezik, yoksul görünümünden kurtarılacaktır.  

Benzer şekilde Toprak Mahkûmları‟nda da azınlıkların durumu, Osmanlı‟nın 

Anadolu köylüsünü ihmal eden yönetim anlayışıyla ilişkilendirilerek sunulur.  

“(...) Türk vatanının her köşesinde yabancı milletlere ucu bucağı bulunmaz 

tarlalar, çiftlikler, büyük kâşanelerle bol bol paralar ve nişanlar bağışlıyan Osmanlı 

Padişahları, Anadoluda kapitülâsyon silindiri altında ezilen Türk köylüsünü inim 

inim inletmekten utanımıyorlardı.” (TM, s.61) 

Tepeköy‟ün varlıklı ailelerinden Hacı Dayı‟nın kızı Ayşe, kocası Hasan‟ı 

Yemen‟e gönderdikten sonra çok zor günler geçirir. İkiz bebeklerini kucağına aldığı 

gün, babası Hacı Dayı‟yı kaybeden Ayşe‟nin malı mülkü, tarlaları bir zamanlar 

babasının dostu görünen Hacıyordan‟ın ince hesaplarıyla elinden alınmıştır. Diğer 
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taraftan hükûmet de vergi niyetine elinde ne varsa almış, genç kadın bebekleriyle 

sokakta kalmıştır. Anadolu, hem devlet eliyle ihmal edilmekte hem de fırsattan 

istifade eden azınlıklar tarafından sömürülmektedir: 

“Yerli Rumlar ve Avrupalı çelebiler, Türk köylüsünün kanına yapışmış 

sülükler gibi mütemadiyen emiyorlar ve şişiyorlardı. Köylü parasızlıktan, kuraklıktan 

ve açlıktan kıvranıyordu. Anadolunun her köşesinde ve her toprak yuvanın içinde bu 

inilti, bu sıkıntı devam edip gidiyor, Güzel Anadoluyu yas tutan bir ülke gibi kasıp 

kavuruyordu.” (TM, s.61) 

Sorunu Abdülhamit iktidarına bağlayan yazar, Saray mensuplarıyla 

azınlıkların, erkeklerini askere yollayan köylünün sefaletinden habersiz, zevk içinde 

yaşadıklarını belirtir. Köylü, bir yudum su ve bir lokma ekmek için ömür törpüleyip 

çaresizlik içinde cephelerden haber beklerken Türk vatanında Mişonlar, Yorgiler, 

Kirkorlar, Petrolar, Mösyö Janlar sefa sürmektedir. Dahası “mağrur, müstebit bir 

padişah” (TM, s.63), saraylarında keyif çatıyorken Anadolu köylüsü, dağ başlarında, 

bataklık yerlerde sıtmadan can verip inliyordur. Türk köylüsü, kendi öz yurdunda bir 

yabancıdır âdeta.  

“(...) İşte bütün bu parazitler; yüz yıllarca Anadolu köylüsünün kanlarını 

emmişler, topraklarını ve ekmeklerini gasbetmişler, bu millî ülkeyi bir tufeyliler 

vatanı yapmışlardı.” (TM, s.63) 

Oysaki Anadolu, Öz Türklerin vatanı idi ve itibarını tekrar kazanması ancak 

Cumhuriyet‟le mümkün olacaktı.  

Bu noktada, Toprak Mahkûmları da Dünkülerin Romanı ve Patron gibi 

Osmanlı‟ya karşı Cumhuriyet‟i olumlayan bir romandır. Her üç romanda da 

Osmanlı‟nın azınlık politikaları eleştirilmekte, devletin Anadolu‟yu ihmal edişine 

paralel olarak azınlıklara tanınan haklarla Anadolu köylüsünün sömürülmesine 

zemin hazırladığı ileri sürülmektedir. Bu durumun, Mustafa Kemal‟in açtığı 

bağımsızlık yolunda sonlandığı ya da sonlanacağı muştulanmaktadır. 

Refik Halit‟in Yezidin Kızı adlı romanı ise soruna Yezidiler açısından 

yaklaşışıyla diğer romanlardan ayrılır. Mahiyeti itibariyle eser, başlangıçta bir 

polisiye roman, ikinci kısımdan itibaren de güneyde yaşayan azınlıkların hayatını 

anlatan sosyolojik roman karakterindedir (Aktaş, 2004: 139). 
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Uzun süredir Arjantin‟de yaşayan Yezidi kızı Zeli, azınlık konumundaki 

cemaati için Ortadoğu coğrafyasında bir yurt aramaktadır. Bu nedenle Anadolu 

içinde bir tetkik seyahatine çıkar. Siyasî bir nitelik taşıyan seyahatinin sonunda 

Yezidileri, Doğu illerine yerleştirmeyi planlamaktadır:  

“(…) 

Türkiye‟de, doğu illeri nüfusa muhtaçtır ve orada bir göç, bir değişme 

siyaseti yapılmaktadır. Seçilecek bir yerde, ilk Yezidi yerleşim birimi kurulacak; bu 

iyi netice verince, aynı cemaati bir noktada toplu bulundurmak belki mahzurlu 

görüleceği için, Anadolu‟nun herhangi bir tarafında, ikinci, üçüncü yuvalar vücuda 

getirilecek… Şimdilik ilk koloninin tesisi lâzım…” (YK, s.61) 

Ne ki bu seyahati gerçekleştiremeyerek amacına ulaşamayan Zeli‟nin 

düşüncesi, bir ütopya olarak kalır. 

Romanların bütününe bakıldığında; azınlıkların aynı toprakları paylaştıkları 

Türklere göre daha rahat, endişesiz bir yaşam sürdükleri; buna karşılık 

imparatorluğun esas tebaası olan Müslüman Türk unsurun ise ömrünü cephelerde 

tükettiği, geride kalan köylünün açlık, yoksulluk, hastalıkla boğuştuğu üzerinde 

durulduğu görülür. Buna göre; bakımsız, çorak, geri kalmış Anadolu imajı, azınlıklar 

için geçerli değildir. Onlar, askere gitmeyip vergi vermeyerek kendilerine gösterilen 

kolaylıklar ve tanınan haklarla refah içinde yaşayıp gitmekte; mal mülk, servet 

edinmektedir.  

Miras ve Toprak Mahkûmları‟nda II.Abdülhamit‟e, Dünkülerin Romanı‟nda 

İttihat ve Terakki yönetimine, Patron‟da ise genel olarak Osmanlı‟ya dayandırılan bu 

haksız düzen, güdülen yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır. Devlet, azınlıkların 

ayaklanmasını önlemek için onları hoş tutmaya çalışmakta, her türlü istek ve 

taleplerini yerine getirmekte, zaman zaman kendi tebaasının aleyhine ödünler 

verebilmektedir. Bu, merkezde olduğu gibi taşrada da böyledir. Anadolu köylüsünün 

tarlasına, toprağına, ürününe göz diken idare, izlediği siyasetle azınlıkların 

servetlerine servet katmasına müsaade etmektedir. Böylece aynı coğrafyada yan yana 

yaşayan Rum, Ermeni, Yahudi azınlıkla Müslüman Türk unsuru arasında yaşayış 

açısından derin bir uçurum oluşmaktadır.  

Bahsi geçen romanlardan farklı olarak Yezidin Kızı‟nda ise Anadolu, gittikçe 

azınlığa dönüşen Yezidi cemaatine yurt olabilecek muhtemel bir mekândır.  
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Romanlarda da işaret edildiği üzere, hem devlet tarafından ihmal edilen hem 

de azınlıklarca sömürülen Anadolu‟nun bu ma‟kus talihi, Millî Mücadele ile 

değişmiştir. Bu açıdan, Atatürk Dönemi Türk romanında Millî Mücadele, salt siyasî 

açıdan değil sosyo-kültürel açıdan da bir milat olarak gösterilir.  

Asırlarca İstanbul tarafından görmezden gelinen Anadolu, Mütareke‟den 

itibaren farklı bir anlam kazanmış; kirlenmiş farz edilen İstanbul‟un karşısında 

saflığın, temizliğin timsali olmuştur. Millî Mücadelenin tüm şiddetiyle sürdüğü tarihî 

günlerde de Anadolu, Türk milleti için umudu simgelemiş; İstanbul‟da batmakta olan 

güneş, yeni bir istikbal olarak oradan doğmuştur. 

4. Millî Mücadelede Anadolu: 

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Millî Mücadele (yaygın adıyla 

Kurtuluş Savaşı), Türk romanının ele aldığı önemli konulardan biridir. Türk 

milletinin kaderini değiştiren bir savaş olması dolayısıyla 1922‟den günümüze Millî 

Mücadeleyi konu edinen pek çok roman yazılmıştır. Bu romanlarla ilgili çeşitli 

kronolojik listeler yapılmıştır.
174

 Tüm bu romanlarla ilgili ortak kanı, Millî 

Mücadelenin Türk romanında yetkinlikle ele alınıp işlenemediğidir.
175

 Neredeyse 

klasikleşmiş bir Millî Mücadele romanımız yoktur. Sözü edilen eksiklikler, şöyle 

özetlenebilir: 

1. Romanların bir kısmında Millî Mücadele fon olarak geçmektedir. 

2. Millî Mücadele, yeni kurulan Cumhuriyet‟in perspektifinden 

verilmiştir. 
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 Millî Mücadele romanlarının kronolojik bir listesi için bkz.: Mehmet H. Doğan, “Türk Romanında 

Kurtuluş Savaşı”, Türk Dili Dergisi Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı, S. 298, Temmuz 

1976, s.7-40; Sami N. Özerdim, “Kurtuluş Savaşı Yazını Zamandizini”, a.g.e., s.122-125; Türk 

Romanında Kurtuluş Savaşı, Tempo Kitapları-22, İstanbul 1995, s.7; A. Ömer Türkeş, “Genel Bir 

Bakış”, Türk Romanında Kurtuluş Savaşı (Haz. Mürşit Balabanlılar), T. İş Bankası Yay., İstanbul 

2003, s.11-23; A. Ömer Türkeş, “Yeni Bir Dönem, Yeni Bir Milli Mücadele”, a.g.e., s.465-498. 

Bunlardan Mehmet H. Doğan, 1976‟ya kadar yazılanları, Ömer Türkeş ise 2003‟e kadar kaleme 

alınanları tespit etmiştir. Ayrıca Türkeş, Millî Mücadele romanlarını üç dönemde irdeler: 

1.1920-1950, 

2.1950-1980, 

3.1980 sonrası. 
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 Mehmet H. Doğan, “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı”, Türk Dili Dergisi Türk Romanında 

Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı, S. 298, Temmuz 1976, s.7-40; Taner Timur, Osmanlı- Türk Romanında 

Tarih, Toplum ve Kimlik, İmge Yay., Ankara 2002 (2.bsk.), s.67-68; Mehmet Narlı, Roman Ne 

Anlatır, Cumhuriyet Dönemi 1920-2000, Akçağ Yay., Ankara 2007, s.80-81; Tevfik Çavdar, “Milli 

Mücadele Romana Yansıdı mı?”, Türkiye‟nin Yüzyılına Romanın Tanıklığı, Yazılama Yay., İstanbul 

2007, s.31-37; Turgut Göğebakan, “Kurtlar Sofrası-Sırtlan Payı-Dersaadet‟te Sabah Ezanları-Allahın 

Süngüleri”, Türk Romanında Kurtuluş Savaşı (Haz. Mürşit Balabanlılar), T. İş Bankası Yay., İstanbul 

2003, s.273-309; M. Sadık Aslankara, “Yüzbaşı Selahattin‟in Romanı”, a.g.e., s.444-464. 
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3. Din adamları Millî Mücadeleye karşı gösterilmiştir.  

4. Romanlar olay merkezli  kalmış, tarihsel-düşünsel öz ihmal edilmiştir. 

5. Tek yönlülük hakimdir. Tarafsız, bilimsel yaklaşılamadığı için övgü-

yergi ekseninde şekillenmiştir.    

Kuşkusuz, bu eksikliklerin Türk edebiyatına özgü nedenleri vardır. Türk 

edebiyatının hakim karakteri, sosyal ve siyasî oluşudur.
176

 Bu karakter, konuların 

seçiminde, işlenişinde olduğu kadar yazarın edebî tavrında da belirleyici bir yere 

sahiptir. Roman özelinde baktığımızda, bilhassa 1980‟lere kadar, Türk romancısı 

eğitici-öğretici olma misyonu üstlenmiştir. Ele aldığı konuları, belli bir siyasî 

görüşün ardından didaktik bir gayeyle romanının malzemesi yapar. İstisnalar mevcut 

olmakla birlikte genel görünüm bu yöndedir. 

Millî Mücadele de taşıdığı tarihî önem itibariyle Türk romanında kendisine 

geniş bir yer bulmuştur. Hemen her dönemde Millî Mücadeleyi konu edinen 

romanlar yazılmış, yazarlar Türk tarihinin önemli bir dönemeci olan bu mücadeleyi 

çeşitli vesilelerle romanlarına taşımışlardır
177

. Farklı tarihsel periyodlarda yazılan bu 

romanlar, her dönemin tarihi algılayış esasına göre yazılmıştır. Çoğu farklı 

ihtiyaçlara cevap vermektedir. Ortak noktaları, Türk edebiyatının sosyal-politik 

yönüne hizmet etmiş olmaları, belirli bir ideoloji ekseninde halkı yönlendirmeyi gaye 

edinmiş olmalarıdır. Tarihi algılayıp değerlendirmedeki kusurları yanında felsefî 

derinlikten ve nesnel bakıştan yoksun oluşları, bu anlatıların en büyük açmazıdır. 

1923-1938 yılları arasında yazılan Millî Mücadele romanları ise hem sosyal 

ve politik gayenin hem resmî ideolojinin şekillendirdiği anlatılardır. Diğer 

dönemlerde görülen bakış açısı zenginliği, bu yılların romanlarında yoktur. Burada 

amaç, Millî Mücadeleyi ve onun önderini yüceltmektir. 
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 Türk edebiyatının (ve bu arada romanının) sosyal ve politik yönüne değinen farklı düzlemdeki 

yazılar için bkz. Birol Emil, “Modern Türk Edebiyatında Hâkim Temâyüller”, Türk Kültür ve 

Edebiyatından – 1 / Meseleler, Akçağ Yay., Ankara,1997, s.146-158; Hece Dergisi, Hayat-Edebiyat-

Siyaset Özel Sayısı, S.90 / 91 / 92, Haziran / Temmuz / Ağustos 2004; Canan Sevinç, “Tanzimat‟tan 

Bugüne Türk Romanında Siyaset”, Hece Dergisi, Hayat-Edebiyat-Siyaset Özel Sayısı, S.90 / 91 / 92, 

Haziran / Temmuz / Ağustos 2004, s.511-530. 
177

 1923-1938 Atatürk Dönemi Türk romanının haricinde, 1950-1980 ve 1980 sonrası süreçte yazılan 

Millî Mücadele romanlarının özellikleri hakkında bkz. A. Ömer Türkeş, “Genel Bir Bakış”, Türk 

Romanında Kurtuluş Savaşı (Haz. Mürşit Balabanlılar), T. İş Bankası Yay., İstanbul 2003, s.11-23; 

a.g.y., “Yeni Bir Dönem, Yeni Bir Milli Mücadele”, a.g.e., s.465-498; Canan Sevinç, “Atatürk 

Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Millî Mücadele”, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları 

Dergisi, Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı, 4 / 1-II, Kış 2009, s.2011-2040. 
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1923-1938 yılları arasında kaleme alınan Millî Mücadele romanlarını 

anlayabilmek için öncelikle dönemin siyasî ve edebî özelliklerine bir göz atmak 

gerekir; çünkü bu dönemde yazılan Millî Mücadele romanlarının çoğu, dönemin 

hakim siyasî eğilimleri etrafında şekillenmiştir.  

Türk milleti için bir ölüm-kalım savaşı olan Millî Mücadelenin, millet lehine, 

zaferle sonuçlanmasının ardından Cumhuriyet ilan edilmiş, yeni rejimin hedefleri 

doğrultusunda art arda inkılaplar yapılmış, her şeyiyle eskisinden farklı yeni bir 

yaşam biçimine geçilmiştir.  

Tüm bu tarihî-sosyal-siyasal değişme ve gelişmeler, edebiyat eserlerinde de 

yansımasını bulur. Bu açıdan, Cumhuriyet‟le gelen değişimlerin edebî eserlerde 

farklı şekillerde ele alınması ve tartışılması yönünden Cumhuriyet‟in ilk dönem 

edebiyat eserleri ayrı bir önemi haizdir.   

“Atatürk‟ün ilk cumhurbaşkanı olarak Türkiye‟yi idare ettiği yıllar, sosyal ve 

ekonomik sahalarda olduğu kadar sanat ve edebiyat sahalarında da dikkati çekici 

özellikler taşır. (...)  

Devrin ruhu o günlerde vücuda getirilen sanat ve edebiyat eserlerine de 

akseder.” (Kaplan 1981, önsöz, XXI) 

Bu bağlamda, Millî Mücadeleyi ele almakla başlayan dönem romanları; 

Ankara‟nın başkent oluşu, Cumhuriyet‟in ilanı, birbirini izleyen inkılâplar, toplumsal 

yaşamın değişimi, Cumhuriyet değerlerine uygun yeni insan tipleri ile döneme ayna 

tutmayı sürdürür. Bu anlamda Türk toplumunun o dönemdeki siyasî-sosyal yaşamını 

romanlardan takip etmek mümkündür.  

Bu dönemde roman, Tanzimat‟tan beri süregelen eğitici ve didaktik olma 

vasfını Cumhuriyet ideolojisi çerçevesinde sürdürür. Genel olarak sosyal ve siyasî bir 

niteliğe sahip olan Türk edebiyatı ve romanı, Cumhuriyet‟le birlikte yeni bir siyasî 

oluşumun tanıklığını üstlenir. Bu tanıklıkta en önemli görev, yine romancılara düşer; 

çünkü kitle iletişim araçlarının yokluğunda, ideolojinin topluma nüfuz etmesini 

sağlayacak en uygun silah, edebiyat, özellikle, romandır (Türkeş, 2006: 428). 

1923-1938 yılları arasını kapsayan zaman dilimi, Atatürk‟ün henüz hayatta 

olması bakımından da önemlidir. Bu, siyasî anlamda olduğu kadar edebî anlamda da 

dönemin genel karakteristiğini belirleyen önemli bir durumdur.  
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Millî Mücadelenin önderi ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurucusu Mustafa 

Kemal Atatürk, 1923-1938 yılları arasında yalnızca siyasî yaşamda değil edebiyatta 

da kendisini hissettirir. Dönemin estirdiği genel olumlu hava içerisinde edebiyatçılar, 

hem Atatürk‟ü eserlerinin merkezine yerleştiren bir tutum sergilerler hem de Atatürk 

tarafından kendilerine hissettirilen ya da ulaştırılan direktifleri dikkate alırlar. Bu 

açıdan, bu dönemde, iktidarla edebiyatçı arasında, Cumhuriyet rejiminin 

yaygınlaştırılmasını amaç edinen bir iş birliği görülür. 

“Özellikle Atatürk‟ün devletin başında olduğu Cumhuriyet‟in ilk dönemi 

(1923-1938)nde, (...) sanat / edebiyatla siyasal iktidar arasında genelde bir 

„dayanışma‟ göze çarpar. Yazar ve şairler, savaşı zaferle kazanan yeni siyasal erk 

sahibi Atatürk‟ü öven ve destekleyen yapıtlar kaleme alırlar. (...) Kuşkusuz, bu 

„dayanışma‟da öncelikle Kurtuluş Savaşı‟nın „birleştirici‟ etkisinin yanında, siyasal 

erkin sahibi Mustafa Kemal Atatürk‟ün genç Cumhuriyet‟in iktidarını ve politikasını 

pekiştirmek / yaymak için sık sık çevresine sanatçıları, yazar ve şairleri, gazetecileri 

toplaması ve onlara „iltifat‟ etmesinin büyük rolü vardır.” (Karaca, 2004: 201)  

Söz konusu “iltifat”ın zaman zaman direktiflere dönüşüp edebiyatçıyı 

yönlendirdiği de döneme has bir gerçektir. Böyle bir tarihî süreçte romana konu olan 

Millî Mücadele de dönemin genel karakteristiğinden payını alır. 

Genel olarak Millî Mücadele romanlarının içerdiği kusurlar ve eksiklikler, 

1923-1938 yılları arasında yazılmış romanlarda da görülür. Bu anlamda, “Millî 

Mücadele Romanı”nın temelleri, Cumhuriyet‟in ilk çeyreğinde atılmıştır, denilebilir. 

Bu yıllarda yazılan ve bir şablon niteliği kazanan anlatılar, daha sonraki yıllarda 

farklı bakış açılarıyla zenginleşmiş ve Millî Mücadele edebiyatı -roman türü 

özelinde- devam etmiştir. 

1923-1938 yılları arasında kaleme alınmış romanlara bakıldığında; bir 

kısmının popüler tarzda yazılmış romanlar olduğu, bir diğer kısmının edebî değere 

sahip olduğu, Millî Mücadeleye çoğunlukla fonda yer verildiği, İstanbul‟dan cepheye 

bakışın egemen olduğu, dış düşmanların yanı sıra iç düşman olarak eşraf ve din 

adamlarının hedef alındığı ve alttan alta romanlarda yeni devletin değer yargılarının 

savunulduğu görülür. 

Bu dönemde yazılmış Millî Mücadele romanlarının büyük bir çoğunluğunda, 

İstanbul, çeşitli şekillerde öne çıkar: Kimi kez cephe gerisi kimi kez cepheye 
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koşanların bir çıkış noktasıdır. Bir başka deyişle; 1923-1938 yılları arasında yazılmış 

Millî Mücadele romanları, çoğunlukla, İstanbul‟u hareket noktası olarak seçmiştir. 

İstanbul, kâh Mütareke günlerinin yozlaşmış kenti kâh Millî Mücadeleye katılmak 

isteyen gönüllülerin teşkilatlandığı bir başlangıç noktasıdır. Bunda, Törenek (2002: 

19-20)‟in de belirttiği gibi İstanbul‟un merkezî konumu ile Anadolu‟ya İstanbul 

üzerinden geçişler etkilidir. 

Romanlarında dikkatini daha çok İstanbul‟daki çürümüşlüğe ve ahlâkî 

bozulmuşluğa yönelten Peyami Safa; Cumhuriyet‟in ilk çeyreğinde kaleme aldığı Bir 

Akşamdı, Sözde Kızlar, Biz İnsanlar adlı romanlarında Millî Mücadeleye de bu 

açıdan yaklaşır.  

Esasında birer Millî Mücadele romanı olmaktan çok Doğan (2003: 74)‟ın 

ifadesiyle konuları Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul‟da geçen söz konusu 

romanlarda Millî Mücadele, asıl mevzunun yanında bir fon olarak kalır.  

Bir Akşamdı‟nın değer yargılarını yitirmiş ve yozlaşmış asker kahramanı 

Kâmil, özel hayatındaki sıkıntılar onu köşeye sıkıştırınca çareyi Kurtuluş Savaşı‟na 

katılmakta bulur. 

“ (…) 

-Yorgunum. Şu günlerde kadınları hiç düşünemiyorum. Beni bıktırdılar artık. 

Anadolu‟ya gitmek istiyorum. Millî bir müdafaa yapılıyor.” 

(...) 

-Ne fikirdesin? 

-Taraftarım. İstanbul‟dan hayır yok. 

-Ben de gideceğim.” (BA, s.209) 

Kâmil, kararlı davranır ve millî müdafaayı kendisine ülkü edinir (BA, s.210-

211). 

Sözde Kızlar‟da Yunan işgalinden kaçıp babasını aramak için İstanbul‟a gelen 

Mebrure, uzaktan akrabalarının zevke batmış konağına Millî Mücadele gerçeğini 

taşır. Babası Yunan askerlerince yakalanmıştır. Anadolu ise düşman işgali altındadır 

ve karmakarışıktır. Anadolu, bu durumdayken İstanbul eğlenmeye devam etmektedir.  

Bir akşam, Mebrure‟yi de mecburen İstanbul‟a getiren Yunan taarruzu 

üzerine çıkan bir tartışma, köşkteki insanları iki ayrı kutba böler: Nadir ile Mebrure, 

millî olanı savunurken diğerleri gayrimillî bir tavır sergilerler (SK, s.55-58). 
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Biz İnsanlar‟da ise Anadolu‟da Millî Mücadele devam ederken İstanbul‟da 

bir Türk köşküne Fransız bayrağı asılmakta, bu evin çocuğu (Cemil) mektep 

arkadaşlarından birine (Tahsin) “Eşek Türk!” demektedir. Bu olay, mektebin idealist 

öğretmenleri Orhan ile Necati‟nin tepkisini çeker.  

“(...) Cemilleri çoğaltınız, bir İstanbul olur; Tahsinleri çoğaltacağız, bir 

Anadolu olur.” (Bİ, s.78) 

“(...) Anadolu‟da kadınlara varıncaya kadar ahali düşmanla boğuşurken 

burada bir Türk evi yabancıların bayrağını asıyor, hem de vatandaşlara hakaret 

ediyor.” (Bİ, s.86) 

Ancak idealist olan bu iki arkadaş, Millî Mücadeleye katılmak konusunda 

pasiftir. Dahası Mütareke yıllarının İstanbul‟undan tiksinip hep Anadolu‟ya gitmek 

istediğini söyleyen genç zabit Bahri de bu pasiflikten kurtulamamaktadır (Bİ, s.267). 

Peyami Safa, cepheyi ya da başlı başına bir olay olarak Millî Mücadeleyi 

yansıtmaktan çok Mütareke yıllarının İstanbul‟unu ortaya koymak istemiştir. Bunu 

yaparken çarpışmaların yaşandığı Anadolu‟dan hareketle İstanbul‟un karşısına 

idealize edilmiş bir Anadolu ve Millî Mücadele koymuştur. 

Mütareke yıllarının İstanbul‟undan Millî Mücadele gerçeğine bakan başka bir 

roman, Sodom ve Gomore‟de de Anadolu ve Millî Mücadele idealize edilir. Ancak 

burada sorun, Türk milletinin istiklal mücadelesi ekseninde daha etraflıca ele 

alınmıştır.  

Romanın kahramanı Necdet, nişanlısı Leyla‟nın İngiliz askerleriyle 

yakınlaşmasından rahatsız olmakta ve Anadolu‟daki mücadeleyi düşünüp savaşa 

katıldığının hayalini kurmakta (SG, s.180), İstanbul‟u içinde bulunduğu pislikten 

Anadolu‟daki mücadelenin temizleyeceğine inanmaktadır. Bu inanç, onda giderek 

kuvvetlenen bir ümide dönüşmektedir. 

“(…) Necdet, her başı sıkıya gelince veya içindeki isyan duygusu böyle her 

taştıkça Anadolu‟yu düşünürdü. Bu, onda bir müminin ezeli adaleti bekleyişi, ezeli 

adaleti çağırışı gibi bir şeydi. „Bir gün, bir gün mutlaka gelecekler, bu çamuru, bu 

kokuşmayı silip süpürecekler,‟ derdi. Mutlaka bir gün zalimlere cezalarını, 

mazlumlara tesellilerini verecekler, fakat ne vakit? Bir ay sonra mı? Bir yıl sonra 

mı? Yoksa… Hayır, hayır, Necdet bunun aksini düşünemiyordu. Hiçbir iman sâhibi, 



 384 

Allahtan ümidini keser mi? İşte, Necdet de Anadolu‟dan böylece ümidini 

kesmiyordu.” (SG, s.284-85.) 

Burada Bir Akşamdı‟nın Kâmil‟iyle Sodom ve Gomore‟nin Necdet‟inin 

bireysel acılarının sevkiyle yüzlerini Millî Mücadeleye çevirdiklerini görüyoruz; 

ancak Necdet, yaşanan savaşı daha derin boyutuyla düşünmekte, pasif tavrına 

karşılık büyük bir umut beslemekte, yazar da Necdet‟le birlikte yaşanan tarihsel 

süreçleri tahlil etmektedir (SG, s.296). 

Yakup Kadri, kahramanını bireysel acısının itkisiyle Millî Mücadeleyi 

düşünmeye yöneltmekte; bunu yaparken Millî Mücadeleyi ve Anadolu‟yu temizlik, 

saflık ve ulusal direnişin sembolü olarak gösterip İstanbul‟un karşısına koymaktadır. 

Yazarın niyeti, yalnızca İstanbul‟un yozlaşmışlığını sergilemek değil Anadolu‟da 

cereyan eden Millî Mücadelenin de tarihsel önemini göstermektir. Bu açıdan Millî 

Mücadele, fonda işlevsiz bir ideal olarak değil kanlı canlı bir gerçeklik olarak yer 

almaktadır.  

Kan ve İman adlı romanında Ercüment Ekrem ise düşman işgallerinin hem 

İstanbul hem Anadolu üzerinde yarattığı tepkileri vermeye çalışır.  

Yazar, o dönem anlatılarında, çoklukla, İstanbul‟un sefahatine değinilmesine 

karşılık İstanbul‟un da Millî Mücadele hareketine destek olduğunu, pek çok 

İstanbullu vatanseverin Anadolu‟ya koştuğunu, Anadolu‟daki kuvvetlerle omuz 

omuza çarpıştığını ispatlamaya çalışır. Anadolu‟da olduğu gibi İstanbul‟da da genç 

yaşlı kadın erkek herkes işgallere tepki gösterir ve sorumluluk hissiyle cepheye 

gider. 

Romanın başkişisi Sadık, cepheden dönüşünde İzmir‟in Yunan tarafından 

işgal edildiğini öğrenince hiç vakit kaybetmeden Anadolu‟daki gönüllü kuvvetlere 

yardım etmeye gider. Bir tren yolculuğunun ardından Afyonkarahisar‟da bir kahveye 

varır ve kendini de gönülüler listesine yazdırır. 

Afyon‟daki kahvede yurdun dört bir yanından gelen gönüllüleri kaydeden 

Mülazım Nurullah Bey, Sadık‟a, İstanbul‟dan katılımın neden düşük olduğunu sorar: 

“(...) Bu İzmir darbesi üzerine bütün Anadolu‟yu aynı hiss-i isyanla 

ayaklandığı halde, koca payitahttan sizden başka niçin kimse gelmedi?” (Kİ, s.36) 

Mülazımın sorusu üzerine Sadık, İstanbul‟un içinde bulunduğu müşkül 

durumu izah etmeye çalışır: 
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“-Mahallemden ayrılmadan evvel aklı eren, hamiyetli vatanperver bir iki 

kişiyle konuştum. Bu İzmir işgali hakkında tafsilât aldım. Bana dediler ki: „Keşke 

mütareke olacağına harp daha on sene sürseydi. Hepimiz mahvolaydık! 

Çekmediğimiz hakaret kalmıyor. Burasını icâbât-ı siyasiye ve askeriye yüzünden 

muvakkaten kaydıyla işgale gelenler Bizans‟ın serserileriyle birlik olup izzet-i 

nefsimizi kırıyor, namusumuzu, şerefimizi ayaklar altına alıyorlar. (…) Bütün 

bunlara ses çıkarmıyor, adalet-i İlâhiye‟nin er veya geç tecellisini bekliyorduk. 

Fakat herşeyden masum bildiğimiz Anadolu topraklarına sefil Yunan‟ı musallat 

ettikleri gibi, çıldırdık. (…) Bu ahvâl içerisinde, masum İstanbul, mazlum İstanbul ne 

yapabilir?... Mamafih işin daha başlangıcındayız: Anafartalar‟dan kurtulmuş, sağ 

dönmüş ne kadar genci varsa, yarın emin olunuz İzmir önünde İzmir için, vatan için 

Türk milletinin namus ve istiklâli için ölmeğe koşacaktır.” (Kİ, s.37) 

Tüm bunlarla yazar, cephe gerisindeki halkın yoksul yaşayışını, azınlıkların 

zararlı etkinliklerini, eski İstanbul mahallelerini, işgal sırasında Anadolu 

kasabalarının durumunu canlandırarak savaşla birlikte cephe gerisini de vermiş olur 

(Önertoy, 1984: 35).  

Mütareke İstanbul‟una değinen bir başka roman olan Allahaısmaladık‟ta 

İstanbul-İnebolu-Ecevit etrafında milliyet duyguları da öne çıkarılarak Millî 

Mücadele ele alınır. Romanda vak‟anın büyük bir kısmı İstanbul‟da geçer, bir ara 

İnebolu‟ya atlar.  

Dönemin ruhunu yansıtır tarzda güçlü millî duygularla yazılmış romanda, 

İnebolu özelinde, Anadolu halkının Millî Mücadeleye desteği yansıtılır. Dolayısıyla 

romanda Anadolu, Millî Mücadelenin bir parçası olarak fonda yer alır. Yer yer 

romantik duygulanımların etkisiyle yüceltilmiş tablolar yer yer de dağlarının, 

bozkırının, tabii güzellikleri ile çetin koşullarının betimlenmesi şeklinde bahsi geçen 

Anadolu, düşmana karşı kahramanca savaşan asker-sivil yığınla fedakâr insan 

vesilesiyle fonda sık sık kendini duyurur. 

İnebolu‟dan sonra vak‟ası tekrar İstanbul‟a dönen romanda İstanbul, Millî 

Mücadeleye katılacakların çıkış noktası olarak gösterilmiştir. 

İstanbul‟u çıkış noktası olarak alan bir başka roman, Nişanlılar‟da Burhan 

Cahit, İstanbul‟dan İnebolu yoluyla Ankara‟ya geçen bir topçu birliğinin, Millî 
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Mücadelede –Batı Cephesi‟nde- çarpışıp vatanın kurtuluşuna katkıda bulunduğunu 

anlatır.  

Esasiyle Nişanlılar, Millî Mücadeleyi bir rapor halinde sunan, özetleyen; esas 

vak‟ası bir aşk macerası olan bir romandır. Millî Mücadelenin ve cephelerin 

özetlendiği kısımlarda, vak‟a bizzat Anadolu topraklarında geçer. Burada cepheler, o 

günlerin gerçekliği içinde yansıtılır. İzmir‟in Yunanlılardan alınışının anlatımından 

sonra roman, baş kahramanın karısına yazılmış mektuplarla devam eder. 

Romanda, Anadolu‟ya ait en canlı gözlemler ve tespitler; topçu alayının 

karaya çıktığı İnebolu‟nun ve halkın candan desteğinin, sevgisinin anlatıldığı satırlar 

ile herkesin ulaşmak için sabırsızlandığı Ankara‟nın anlatıldığı satırlarda kendini 

gösterir.  

İnebolu‟da halk, karaya çıkan topçu alayına büyük sevgi gösterir, onları 

heyecanla karşılar. Maddî manevî yardıma çalışır (Nişanlılar, s.9). Birlik, 

İnebolu‟dan yola devam ederek sivil halkı taşıyan kağnılarla beraber Ankara‟ya 

uzanır (Nişanlılar, s.10). Kadınların çabası, bilinci askerlerde takdirle karışık 

hayranlık uyandırır (Nişanlılar, s.10-11). Özellikle mülazım Fikret‟le konuşan 

Devrekâlili bir yaşlı kadının sözleri, halkın Mustafa Kemal‟e olan inancını, umudunu 

göstermesi açısından önemlidir. 

“(...) 

-İneboludan Kastamonuya belki yüz sefer ettim. Taşımadığım büyük adam 

kalmadı. Hepsinin ağzında, dilinde Mustafa Kemal...Mademki çocuklar bile öğrendi 

ki memleketi Mustafa Kemal kurtaracaktır. Baksana millet hep Ankaraya akın 

ediyor. Biliyor ki onun peşine düşmedikçe kurtuluş yoktur. 

Devrekâlili Fatma teyzenin sözleri ne kadar samimî idi. 

Bu iman köylere, bütün halk tabakalarına kadar yayılmış ve yerleşmişti. Yedi 

düşmanın bastırdığı Türkiyeyi o kurtaracaktı. 

Bu akın ne heybetli bir akın idi. 

Zıgana tepeleri sekiz asır Türkün böyle müthiş bir akınını görmemişti. 

Uzaklarda Ilgazlardan, yakınlarda Çamlıbellerden Ankaraya süzülüp giden 

bu insan kafileleri orada bir derya oluyor, bu yol başbuğun kumandasına giriyor ve 

onun ruhlara telkin ettiği kurtuluş imanı ile göğsünü doldurarak verilen vazifenin 

başına koşuyordu.” (Nişanlılar, s.11) 
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Yazarın bir diğer romanı Patron‟da da İstanbul‟un Mütareke günlerindeki 

havasından bunalarak Anadolu‟ya kaçan (Patron, s.22) Suat Rahmi adlı vatanperver 

gencin gözünden Anadolu; tek yürek, tek kafa olmuş ve Mustafa Kemal‟in etrafında 

toplanmış olarak betimlenir. 

“ (…) 

Orada ilk defa gördüğü çehreler ona en sıcak ve yakın kardeşler gibi 

göründü, orada kimsenin adı, sanı, yaşı belli değildi. Herkes bir kafa, bir gönül, bir 

insan olmuştu ve bu insanı büyük Şefin, arzu mihveri gibi muhitini hareketine 

rameden, yüksek başı temsil ediyordu.” (Patron, s.22) 

Yazarı Mükerrem Kâmil‟in “millî ve edebî roman” olarak nitelendirdiği 

Dinmez Ağrı, Millî Mücadele için çalışan ve bu uğurda sevdiği insanı dahi ardında 

bırakabilen kahraman bir genç kızı, Şerare‟yi, anlatır. İstanbul‟da başlayan roman, 

Şerare‟nin üzerine aldığı görev gereği Anadolu‟ya geçişi ile sürer. Bu romanda da 

İstanbul, hareket noktası olarak alınmıştır. 

Romanda Şerare‟nin yolculuklarıyla anlatılan Anadolu, fon olmaktan ziyade 

olayların cereyan ettiği esas mekân konumundadır. Yer yer romantik 

duygulanımların etkisiyle tabiata ve insanlara bakış sezilse de Anadolu, genel olarak, 

realist bir çizgide yansıtılır.  

Buna göre; köylerde insanlar, kağnılarla cepheye cephane taşımakta, herkes 

gücünün yettiğince bir görev almakta ve Mustafa Kemal‟e büyük sevgi 

beslemektedir. Aynı şekilde vatan için çalışanlara da kucağını açar köylü. Genç yaşlı 

çocuk muallim arabacı kadın erkek herkes cephede ya da cephe gerisinde vatan için 

mücadele etmektedir. Gerek iç mekân gerekse dış mekân tasvirleri, insan tasvirleri 

dönem gerçekliğine uygun tarzdadır. Yazar, pek çok sayfada Anadolu yollarının, 

köylerinin o günkü gerçeğini olduğu gibi yansıtmayı başarır. 

Şukûfe Nihal‟in, idealist ve vatanperver bir genç kız olan Yıldız‟ı anlattığı 

romanı Yalnız Dönüyorum da Mütareke yılları İstanbul‟unda geçer. Burada yazar, 

Mütareke yılları İstanbul‟unda Anadolu‟dan gelen haberlerle coşan, içi Anadolu ve 

yurt sevgisiyle dolan genç bir kızı anlatırken Millî Mücadele dolayısıyla Türk Ocağı 

çevresindeki gençleri ve onların faaliyetlerini de ele alır. 

Eldeki kısıtlı imkânları sonuna kadar seferber eden Anadolu halkı; kadını 

erkeği çocuğu ihtiyarıyla Millî Mücadeleyi destekler. Tüm bu fedakârlık haberleri, 
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kısa sürede İstanbul‟a ulaşır ve bu mücadeleye destek vermek için pek çok gönüllü 

Anadolu‟ya geçer. Bu durumu, Yıldız “O günlerde İstanbuldan Anadoluya kaçanlar 

çoğalmıştı.” (YD, s.80) sözleriyle dile getirir. 

Millî Mücadele‟nin ilk romanı Ateşten Gömlek de dönem romanlarının çoğu 

gibi Mütareke İstanbul‟unda başlayıp kahramanlarının Anadolu‟ya geçişi ile devam 

eder.  

Ateşten Gömlek‟in ilk dört bölümü İstanbul‟da geçer. Romanda İzmir‟in 

işgaliyle, eşini ve çocuğunu kaybeden Ayşe‟nin İstanbul‟a gelişi, Peyami ve 

arkadaşlarıyla birlikte Sultanahmet Mitingi‟ne katılışı, Millî Mücadeleye gönüllü 

katılmak isteyenleri etrafına toplayışı anlatıldıktan sonra Ayşe‟nin ve sırasıyla 

Peyami ile Binbaşı İhsan‟ın Anadolu‟ya geçişleri verilir.  

İzmir‟in işgali, İstanbul‟da da yeisle karşılanmış ve Sultanahmet‟te büyük bir 

miting düzenlenmiştir. İstanbul‟a yeni gelen Ayşe de bu mitinge katılır. Burada 

toplumun her kesiminden insan, vatanı için tek yürek olmuştur (AG, s.27). 

Ayşe‟nin kısa bir süreliğine sığındığı mülazım Seyfi‟nin Üsküdar‟daki evi, 

Anadolu‟ya geçeceklerin bir merkezi konumundadır. 

“(...) Seyfi ile konuştum. Her gece hemen aynı şey oluyormuş. Buradan 

Anadolu‟ya kaçıyorlarmış. (...) Seyfi beni Adapazarı civarında dolaşan İhsan‟ın 

yanına bırakır. Cemal de İzmir‟den Adapazarı‟na gelmiş diyorlar. Her halde ben 

Anadolu‟ya atılınca bir şey yaparım.” (AG, s.62) 

Esas olarak Mütareke İzmir‟inde başlayan Halâs adlı romanda da millî 

kuvvetlere yardım etmek maksadıyla İstanbul‟a gelen Nihat adlı genç bir subayın 

İstanbul‟da başına gelenler anlatılır.  

Nihat, İnebolu üzerinden Ankara‟ya geçmek üzereyken yakalanıp İngiliz 

hapishanesinde tutuklu kalır. Çıktığında Sevr imzalanmış, Ankara‟da Mustafa 

Kemal, yeni bir hükûmet kurmuştur. Bu kez nişanlısı İclal‟i de yanına alan Nihat, 

tekrar Ankara yollarına düşer.  

Nihat‟ın bireysel mücadelesini anlatan romanda, Millî Mücadele, tam 

anlamıyla bir fon görünümündedir; dolayısıyla roman, İzmir‟in işgalini anlattığı ilk 

bölümleri dışında İstanbul merkezinde kalır. 

 Kâmil Yazgıç‟ın romanı Türk Yıldızı Emine‟de de I. Dünya Savaşı‟ndan 

itibaren İstanbul‟un içinde bulunduğu durum anlatılır. Yazar, hem İstanbul‟un o 
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günlerine dair durumu ortaya koymuş hem de Kahraman Bey ile Emine‟nin özelinde 

Millî Mücadele için İstanbul‟da yürütülen çalışmaları işaret etmiştir.  

Reşat Nuri‟nin Eski Hastalık adlı romanında ise Anadolu‟da İstiklâl Savaşı 

sürerken İstanbul‟daki azınlıkların eğlencelerinden savaşın seyrini izlemek 

mümkündür.  

Anadolu‟dan Türkler aleyhine haber geldiğinde azınlıklar çılgınca 

eğlenmektedirler.  

“Bu, Anadoludan yeni bir muzafferiyet haberi geldiğine, son günlerini 

yaşıyan çıplak ve silâhsız başıbozuk alayının kimbilir nerede yeni bir yara aldığına 

işaretti.” (EH, s.29) 

Ancak bir gün tüm bu eğlenceler kesilir. Bunun da bir anlamı vardır: Daha 

önce taşkınlık yapan azınlıklar, Türk ordusunun zaferi üzerine eğlenceyi kesmiş, 

yavaş yavaş şehri terk etmeye başlamıştır (EH, s.30). 

Milletin tek yürek olduğu o sıcak günlerde Anadolu‟ya geçiş hususunda 

İstanbul‟u hareket noktası olarak seçen romanlarda, Atatürk‟ün İstanbul‟dan 

Samsun‟a geçişi
178

 gibi İstanbul‟dan Anadolu içlerine geçilmekte, böylece dönemin 

resmî ideolojisi ile bütünleşilmektedir.  

Cumhuriyet‟in ilk çeyreği düşünüldüğünde bu yıllarda yazılmış Millî 

Mücadele romanlarında bu tarz bir sembolik bağlantı gözlemlenebilir. Öte yandan 

yazılanlar, resmî tarihle de örtüşmektedir: İstanbul, artık ülkenin kaderini tayin 

edemeyecek durumdadır, kirlidir, yozlaşmıştır ve umut Anadolu‟dadır. “Eski”yi 

temsil eden İstanbul‟la “yeni”yi temsil eden Anadolu karşı karşıyadır. Bu ikisi Millî 

Mücadele gerçeğinde birleşirler. Gerçek vatanseverler, İstanbul‟dan Anadolu‟ya 

geçerek Millî Mücadeleye koşarlar. 

İstanbul‟un yanı sıra dönem romanları arasında konuyu doğrudan doğruya 

Anadolu içlerinden işleyenleri de vardır (Vurun Kahpeye, Zeyno‟nun Oğlu, Yaban, 

Ankara, Yeşil Gece, Dikmen Yıldızı, Gökmen, Toprak Mahkûmları, Mülâzimin 

Romanı).  

                                                 
178

 Millî Mücadeleyi fiilen başlatan bir eylem olarak Mustafa Kemal‟in Anadolu‟ya geçişini, öncesi ve 

sonrasıyla değerlendiren çalışmalar için bkz. E. Semih Yalçın-Salim Koca, Mustafa Kemal Paşa‟nın 

Anadolu‟ya Geçişi, Berikan Yayınevi, Ankara 2007 (2.bsk.); Alev Coşkun, Samsun‟dan Önce 

Bilinmeyen 6 Ay, İşgal, Hüzün, Hazırlık, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 2008. 
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Ayrıca yukarıda İstanbul‟da geçtiği belirtilen romanların çoğunda da vak‟a, 

bir süre sonra İstanbul‟dan Anadolu‟ya kayar. Dolayısıyla bu romanların da büyük 

bir kısmı Anadolu‟da yaşananları hikâye etmektedir. Bir diğer deyişle; dönem 

romanlarının büyük bir çoğunluğunda İstanbul ve Anadolu, bir arada ele alınmıştır. 

Bu bağlamda, konuya İstanbul-Anadolu ya da doğrudan Anadolu 

çerçevesinde değinen romanlarda iki farklı bakıştan söz etmek mümkündür:  

İlki Millî Mücadelenin milis güçleri yanında Anadolu köylüsünün işbirliğiyle 

kazanıldığını anlatan romanlar (Ateşten Gömlek, Kan ve İman, Allahaısmarladık, 

Nişanlılar, Dinmez Ağrı, Yalnız Dönüyorum, Dikmen Yıldızı, Yaban [kısmen], 

Ankara, Eski Hastalık). 

İkincisi ise Anadolu‟da bazı köy ve kasabaların ileri gelenleriyle din 

adamlarının düşmanla iş birliği yaptığını anlatan romanlar (Vurun Kahpeye, Yeşil 

Gece, Yaban, Zeyno‟nun Oğlu). 

Birinci grupta yer alan romanlar arasında Kurtuluş Savaşı‟nın ilk romanı 

olması dolayısıyla Ateşten Gömlek, ayrı bir önem arz eder.  

Ateşten Gömlek, birçok benzeri gibi Mütareke İstanbul‟unda başlayıp 

Anadolu‟ya doğru genişleyen bir romandır. Ancak farkı; cepheleri, köyleri, düzenli 

ve düzensiz birlikleri, farklı etnik grupları içine alan yapısıyla Millî Mücadeleyi, 

“içeriden” bir gözle anlatan roman olmasındadır. Bu açıdan roman, önemini, 

Mütareke İstanbul‟unda başlayışından değil Anadolu içlerinde Millî Mücadeleye 

bizzat tanıklık edişinden alır. 

Mülazım Seyfi vasıtasıyla Anadolu‟ya doğru yola çıkan Ayşe ile Peyami‟yi 

taşıyan kafile, pek çok köyden geçer. Genellikle sükût ve korkunun hâkim olduğu 

(AG, s.67-68) köylerden sonra ilk durak Adapazarı‟na varırlar; ancak farklı etnik 

gruplara mensup insanların sürekli çatıştığı bu yerde Millî Mücadele için çalışanların 

can güvenliği neredeyse yoktur.  

“(...) 

Adapazarı‟na çok geç bir akşam yaklaştık. Adapazarı‟nda günle değil saatle 

değişen bir ihtilâl vaziyeti vardı. Adapazarı, Arnavut çetelerinin, Çerkezlerin, 

Abazaların, Türklerin, her iki tarafa mensupların, ikide birde isyan eden köylülerin 

saatten saate dövüştükleri, hâkim oldukları, bıraktıkları bir sahne olmuştu.” (AG, 

s.71) 
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Üstelik halk, gönüllü kuvvetlere de pek iltifat etmez (AG, s.72). Yolları 

üzerindeki bazı köylerde ise halk, İhsan‟ın önderliğindeki millî kuvvetlere sevgiyle 

yaklaşır. 

“(...) 

Şimdi köy halkı yeldirmeleri uçarak İhsan‟a doğru koşuyorlar. Yalın ayak 

genç kızlar atının dizginini yakalamış, kimi mahmuzuna dayanmış, yüzlerini ona 

emniyetle, muhabbetle çevirmişler, tehlikesiz ve dost, hepsi bir ağızdan konuşuyor. 

(...) Köy bizim kuvveti benimsemiş, kendisinin addetmiş olacak, yalnız yabancı bir 

kuvvet zannıyla zihinleri perişan olmuş, çünkü Halife kuvvetlerinin eline düşse köy 

her halde hâk ile yeksan olacak.” (AG, s.76) 

Kandıra‟da bir köyde ise köyün âyanından Mürsel Ağa ile oğulları Kuva-yı 

Milliye‟dendir ve kafileye yüzbaşı Saffet‟i nerede bulabilecekleri konusunda yol 

gösterirler (AG, s.98-99). 

Romanda, ayrıca, Ahmet Rıfkı, Mehmet Çavuş gibi Millî Mücadelede 

gönüllü çalışan zabitlerden hareketle düzenli ve düzensiz ordudan da sıkça söz edilir. 

Özellikle de Mehmet Çavuş, eski bir eşkıyadır (AG, s.97). İhsan ise esas uyanışın 

düzenli orduyla başladığı görüşündedir. 

“(...) Anadolu gayri muntazam harekâtı kırıp muntazam ordu yaptığı zaman 

uyandı.” (AG, s.163)  

Romanda Anadolu; savaşın bizzat yaşandığı, köylü, şehirli, genç, yaşlı 

herkesin bu mücadeleye destek olduğu bir mekândır. Bir başka deyişle, Anadolu, 

idealize edilen, yüceltilen, İstanbul‟un karşısına konulan bir “fon” değil; eşkıyası, 

köylüsü, askeri; taşı, toprağı, evi, köyü ile yaşayan, gerçekliği olan bir mekândır. 

Anadolu, Millî Mücadelenin ta kendisidir. 

Birinci grubun bir diğer romanı Kan ve İman‟da İstanbul‟dan 

Afyonkarahisar‟a gelerek gönüllü listesine adını yazdıran Sadık‟ın yanında 

Menemen‟de görevli Yunan işgal kuvvetleri komutanını öldüren Hanife‟nin 

hikâyesine de yer verilir.  

Irzına geçmek isteyen Yunan komutanını öldüren Hanife, babasını da alarak 

kaçar. Bir köye varırlar. Yaşlı bir karı koca onları evine alır, yemek verip 

hikâyelerini dinler (Kİ, s.59-61). Ardından Hasan Dede‟yi çağırıp ona da hikâyesini 
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anlattırırlar. Hasan Dede‟nin düşmana karşı mücadele ettiğini öğrenen Hanife de 

babasının duasını alarak ona katılır (Kİ, s.64). 

Böylece romanda, bir yandan İstanbul‟dan Anadolu‟ya koşanlar, bir yandan 

da Anadolu‟nun işgallere tepkisi, köylünün gönüllü kuvvetlere yardımı işlenir. 

Millî Mücadelenin halkın desteğiyle kazanıldığı tezini işleyen bir başka 

roman, Allahaısmarladık‟ta, görev gereği kaçırdığı Mis Beti ile İstanbul‟dan 

İnebolu‟ya geçen İzzet, oraya vardıklarında halkı hummalı bir çalışma içinde bulur. 

Genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk herkes cephane taşımaktadır. 

“(...) 

Yüzlerce insan bellerine kadar suların içine dalmış, kayıktan sahile cephane 

taşıyorlar: İhtiyar nineler.. Ak sakallı babalar.. Siyah gözlü Ayşecikler.. Yavuklular.. 

Delikanlılar!.. 

Sabahın sisleri içinde efsane kahramanları gibi dolaşan bu bir yığın insan, 

sulara batarak, çamurlara gömülerek, taşlara vurarak koşuyor, çalışıyor, çabalıyor.. 

İşte on yaşında ayakları çıplak bir yavru!.. Kucağında küçük bir bomba, 

çakılların üzerinde seğirtiyor.. 

Öbür tarafta minicik bir kız!.. Kıvırcık kirpiklerini yummuş, annesinin 

sırtında giden cephane sandığının bir ucundan tutuyor!.. İşte yetmişlik bir ihtiyarla, 

yürümeye takati olmayan sakat bir kadın!.. 

Ellerindeki değneklere yaslanarak bir top arabasının tekerleğini sökmeye 

çalışıyorlar!..” (Allahaısmarladık, s.218) 

Aynı tezi işleyen Nişanlılar‟da ise İstanbul‟dan Anadolu‟ya geçen bir topçu 

alayının ilk durağı, yine İnebolu‟dur. Halk, karaya çıkan topçu alayına büyük sevgi 

gösterir, onları heyecanla karşılar. Maddi manevi yardıma çalışır. 

“(...) 

Halk, millî kuvvetlere katışmak üzere işgal mıntakalarından kaçıp gelen 

vatan çocuklarını candan bir sevgi ile bağrına basıyordu. 

Hele böyle üniformaları, silâhlarile karaya çıkan bir asker kıt‟asını görünce 

adeta bayram ettiler. Kadınlar, ihtiyarlar ellerine ne geçirirlerse, evlerinde ne 

bulurlarsa onlara ikram etmeğe çalışıyorlardı. 

Heyecan samimiydi.” (Nişanlılar, s.9) 
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İstanbul‟dan Anadolu‟ya geçen Şerare‟nin gösterdiği yararlılıkları işleyen 

Dinmez Ağrı‟da; Anadolu‟nun çeşitli bölgelerinde Millî Mücadele hesabına çalışan 

Şerare, arabacılar, köy çocukları, köy muallimleri ve kadınlarla karşılaşır. Herkes 

gücünün yettiğince bir görev almakta, aynı zamanda vatan için çalışanlara evini de 

seve seve açmaktadır. 

“(...) 

Kurtuluş savaşının tarihini kim yazacaksa; köyleri, köylüleri, küçük köy 

çocuklarını sakın unutmasın. (...) Düşman acısı, bu köyün iliklerine kadar işlemiş. 

Hepsi ürkek. Hepsinin bağrı yanık. Vücudunun yarısını çanakkale‟de bırakan 

Hüseyin çavuş beni, aydınlık yüzlü bir ninenin evine getirdi. Bu ev köye girerken, en 

başta penceresiz, basık tavanlı, toprak tabanlı bir odacık.” (DA, s.91; 93) 

Yalnız Dönüyorum‟da ise konu, Anadolu‟daki iş birliğinin İstanbul‟u harekete 

geçiren yönüyle ele alınır.  

Buna göre, elindeki imkânları kurtuluş mücadelesi için seferber eden 

Anadolu halkı, kadın erkek çocuk ihtiyar demeden cephede ve cephe gerisinde 

çalışmakta; oradan gelen haberler, İstanbul‟u da harekete geçirmektedir. 

“(...) Anadolu şehirleri, bu fakir vasıtalarla biribirinin imdadına koşuyordu; 

genç, ihtiyar, kadın, erkek aşılmaz dağları yararak, bataklıkları geçerek, karları, 

buzları delerek develer üstünde, kağnılar içinde, onları da bulamazsa kendi sırtında 

yurdun bir ucundan öbür ucuna yiyecek, silâh taşıyordu. 

Biri ölen öküzün yerine kendini koşan, uyuyan çocuğunun örtüsünü, 

ıslanmasın diye, taşıdığı cephanenin üstüne seren; ateş çemberinin içine kadar 

girerek düşmanla pençeleşen; askere kuvvet, cesaret veren, hattâ şehit düşen 

kadınların menkabelerini benzimiz sarararak dinliyorduk.” (YD, s.80) 

Millî Mücadeleye İstanbul üzerinden değil de doğrudan Anadolu‟dan bakan 

Dikmen Yıldızı adlı romanında Aka Gündüz, Dikmen Yıldızı namıyla ünlü Yıldız‟ın 

kişisel öyküsünü hikâye eder.  

Esasında konuyla ilgili görüş beyan eden pek çok kişinin de vurguladığı üzere 

Dikmen Yıldızı, bütünüyle bir Millî Mücadele romanı değildir
179

. Romanda Millî 

Mücadele, fonda kendisini hissettiren bir gerçeklik olarak yer alır.  

                                                 
179

 Aytekin Yakar, Dikmen Yıldızı‟nı “Millî Mücadele ile Sathî İlgisi Bulunan Romanlar” başlığı 

altında değerlendirir. Bkz. Türk Romanında Millî Mücadele, Ankara Üniversitesi DTCF Yay., Ankara 

1973, s.100. 
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Nişanlısı Murat‟ın çok gizli bir görevle cepheye gidip ardından ölüm 

haberinin gelişi üzerine Yıldız‟ın maneviyatı bozulur, sanrılar görmeye ya da 

yaratmaya başlar. Bunun üzerine Murat‟ın babası Beybaba ile birlikte Anadolu 

seyahatine çıkarlar.  

Yollarda çocuk, kadın, yaşlı, genç herkes kağnılarla cepheye cephane 

taşımaktadır. Bu kadınlarla söyleşen Yıldız, Ecevit ve İnebolu duraklarında yavaş 

yavaş gerçekle yüzleşir. Ruh sağlığı düzelmeye başlar.  

Bu satırlarda yazar, Millî Mücadele sırasında köylülerin fedakârlıklarını, 

kadınların yiğitliğini, Anadolu‟nun her şeyiyle seferber oluşunu yansıtır. Cephede 

erler, cephe gerisinde Anadolu halkı, var gücüyle mücadele etmektedir: 

“İnebolu deresinin taşlıkları ve iki tarafı, gece vakti başka bir dünya 

oluyordu. Kağnı halkaları içine toplanan köy kadınları, kızlar, çocuklar, ihtiyar 

erkekler uzun yollara karşı kuvvet biriktirmek için dinlenirlerdi. Yıldız‟la beybaba, 

kafesli hanayın sedirinden onları seyrederek, seslerine kulak verirlerdi. 

Kâh beybaba coşardı: 

-Şu millî cidal içinde köy kadını başlıbaşına bir tarih, bir şaheser yaratıyor.” 

(DY, s.139-140) 

Yakup Kadri‟nin, Millî Mücadele konusuna “köy” gerçeği üzerinden 

değindiği romanı Yaban da doğrudan Anadolu içinden konuya yaklaşır. 

Ana meselesi Millî Mücadele olmayan bu çok tartışmalı romanda, döneminde 

yazılan birçok Millî Mücadele romanının aksine, Orta Anadolu‟daki bir köyden 

hareketle, köyün, köylünün (yani Anadolu‟nun), Millî Mücadeleye katkısı olmadığı 

tablosu çizilir.  

Bununla birlikte, bahsedilen köyün dışında, aynı bölgedeki başka köylerden 

insanlar, güçlerinin yettiğince Millî Mücadele için çalışmaktadır (s.97-98). 

Ankara romanında ise Yakup Kadri, konuyu daha da özelleştirerek “Ankara” 

etrafında Millî Mücadele de dahil Cumhuriyet‟in bazı temel meselelerini konu edinir.  

Bu romanda Yakup Kadri, esas olarak, Cumhuriyet‟in, Cumhuriyet‟le gelen 

değişimlerin, başkent Ankara‟da yaşananların bir değerlendirmesini yapar.  

                                                                                                                                          
Uğur Kökden, “Aslında Dikmen Yıldızı ne savaşın, ne aşkın, ne de Ankara‟nın romanı!” der. Bkz. 

Türk Romanında Kurtuluş Savaşı [Haz. Mürşit Balabanlılar], T. İş Bankası Yay., İstanbul 2003, s.134. 

Selim İleri ise “Dikmen Yıldızı, Kurtuluş Savaşına dolaylı biçimde bağlanır. Ele alınan anakonu, 

Kurtuluş Savaşı değildir.” der. Bkz. Türk Dili Dergisi Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı, 

S. 298, Temmuz 1976, s.48. 
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Bu anlamda, öncelikle, Millî Mücadelede Ankara‟nın önemi ele alınır. 

Anadolu‟nun pek çok yeri gibi Ankara‟da da halkın cepheye desteği göze 

çarpmaktadır (s.57-58). 

Selma Hanım da yeni yaşamaya başladığı bu şehirde, Millî Mücadele ruhunu 

hisseder ve Mustafa Kemal‟in Çankaya‟daki evini de gördükten sonra gönüllü olarak 

Millî Mücadele için çalışmaya başlar. Çarpışmaların yoğunlaşıp herkesin evini 

Kayseri‟ye naklettiği sıralarda o, önce Eskişehir‟deki bir askerî hastanede sonra da 

Cebeci Hastanesi‟nde hastabakıcılığa başlar (s.84-87).  

Reşat Nuri‟nin Eski Hastalık‟ında da Millî Mücadelenin el birliğiyle 

kazanıldığına değinilir. Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından ihtiyar bir adam, 

muharebeyi şöyle tarif eder: 

“Gazinin kumandası altında asker baş, Anadolu halkı sağ el, Anadolu kadını 

sol el oldu. İşte böyle elbirliğile kendimizi kurtardık.” (EH, s.89) 

Görüldüğü üzere, birinci grupta yer alan romanların bir kısmı İstanbul‟da 

başlayıp Anadolu‟ya geçmekte, bir kısmı da Millî Mücadelenin mekânı olarak 

doğrudan Anadolu içlerinden konuya yaklaşmaktadır. Her ikisinde de ortak nokta, 

Millî Mücadelenin Anadolu köylüsüyle, halkıyla el ele kazanıldığı mesajı 

taşımasıdır. 

Cumhuriyet ideolojisinin o yıllardaki kuşatıcı felsefesi, bu gruptaki 

romanlarda kendisini hissettirir. Diğer dönemlerde (1950-1980 ile 1980 sonrası) 

yazılan romanlara kıyasla 1923-1938 yılları arasındaki romanlarda halk, daha çok ön 

plandadır. Millî Mücadelenin beyni durumundaki askerî kanat, her şeyiyle seferber 

olan Anadolu halkı ile bir bütün halindedir. Dolayısıyla zaferde herkesin payı vardır. 

Romanlarda verilen bu mesajlar, Atatürk‟ün çeşitli söylemleriyle de örtüşmektedir. 

Nitekim söz konusu romanlarda Mustafa Kemal de Millî Mücadelenin önderi, 

büyük kurtarıcı olması yönleriyle sıklıkla ele alınmaktadır (Ateşten Gömlek, 

Nişanlılar, Dinmez Ağrı, Yalnız Dönüyorum, Dikmen Yıldızı, Yaban, Ankara, Toprak 

Mahkûmları).  
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Bu romanlarda Mustafa Kemal, cephede olduğu kadar cephe gerisinde de 

efsaneleşmiştir
180

. Genç yaşlı kadın erkek çocuk herkesin dilinde onun vatanı 

kurtaracağı umudu vardır. Halk, ona tam manasıyla inanmış ve destek vermiştir. 

Yine ilk gruptaki romanlarda Millî Mücadele, biraz da Ankara demektir. Bir 

başka deyişle; Millî Mücadele, Ankara ve Mustafa Kemal ayrılmaz bir bütün olarak 

ele alınır.  

“Ankara”, Millî Mücadelenin kalbi, umudun merkezi olması açılarından 

yazarlarca biraz da idealize edilerek işlenmiştir. Vatanını seven herkes, Ankara‟ya, 

Mustafa Kemal‟in yanına koşmaktadır (Ateşten Gömlek, Nişanlılar, Dinmez Ağrı, 

Yalnız Dönüyorum, Dikmen Yıldızı, Yaban, Ankara). Biz İnsanlar ile Sodom ve 

Gomore‟de ise Ankara, roman kahramanlarının gitmek isteyip de gidemedikleri 

idealize edilmiş bir merkezdir. 

Bu grup romanlarında dikkati çeken başka bir husus, İnebolu ile Ecevit‟e 

geniş yer ayrılmasıdır. “İnebolu” ve “Ecevit”, İstanbul‟dan Millî Mücadeleye 

katılmak için Anadolu‟ya geçenlerin ilk durağı olarak ön planda yer almaktadır 

(Allahaısmarladık, Nişanlılar, Dinmez Ağrı, Toprak Mahkûmları).  

Ankara romanında Selma Hanım‟la eşi, yeni tayin edildikleri Ankara‟ya 

giderken yine İnebolu üzerinden seyahat ederler. Dikmen Yıldızı‟nda ise İnebolu ve 

Ecevit, Yıldız‟ın şifa bulup Millî Mücadele gerçeğini kavradığı bir mekân olarak 

verilir.  

İkinci grupta yer alan romanlar ise İstanbul‟a değinmeden doğrudan Anadolu 

içlerinden Millî Mücadeleye değinmekle birlikte içerdiği mesaj açısından ilk gruptan 

ayrılmaktadır. Burada, tam tersine, Anadolu eşrafının ve özellikle din adamlarının 

                                                 
180

 Dönemin, Kemalizm ekseninde yaratılan Atatürk Kültü imgesi, başta Millî Mücadele romanları 

olmak üzere 1923-1938 yılları arasında kaleme alınan hemen hemen tüm romanlara yansımıştır. 

Ulusal bir kurtuluş savaşının ardından Mustafa Kemal Atatürk gibi bir aydınlanma önderinin “kült”e 

dönüşerek hem siyasî arenaya hem edebî camiaya damgasını vurması, o dönemin tarihî şartları içinde 

anlaşılabilir bir olaydır. Nitekim o dönemin tarihî gerçekliği içerisinde Atatürk Kültü, iki yüz yıldır 

Batı hegemonyası karşısında ezilmiş, kendine güvenini kaybetmiş, kompleksli bir aydın kitlesinin bir 

“ulusal kahraman” özlemine yanıt vermiştir (Timur, 2008: 319). 

Atatürk Kültü ve bunun Türk romanına izdüşümleri hakkında geniş bilgi için bkz. Taner Timur, Türk 

Devrimi ve Sonrası, s.317-325; Salih Zeki Haklı, Türk Romanında Tek Parti Dönemi (1931-1946), 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007 (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), s.127-

129. 
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Millî Mücadele aleyhine düşmanla iş birliği yapışı, halkı bu yönde kışkırtışı 

işlenmektedir
181

. 

Bu romanlardan Vurun Kahpeye‟de adı verilmeyen bir Anadolu kasabası; 

cahil, gerici, Kuva-yı Milliye karşıtı halkıyla romana konu olur.  

Bir yandan Millî Mücadelenin kasabadaki akislerinin diğer yandan cephedeki 

mücadelenin anlatıldığı romanda, esas olarak, “din” kavramı “ilerici-gerici” 

tezadında ele alınmaktadır.  

Kasabaya yeni atanan idealist öğretmen Aliye, Kuvvacı Tosun Bey; eşraftan 

Uzun Hüseyin ile din adamı Hacı Fettah Efendi‟nin saflarında vuku bulan olaylar 

sonucu Yunan, kasabayı işgal eder. Yunan binbaşısı Damyanos‟un kendisine olan 

zaafını vatanı lehine kullanmak isteyen Aliye, Yunan‟ın geri püskürtülmesinin 

ardından kasabanın gericileri tarafından “vurun kahpeye!” nidalarıyla linç edilir. 

Bir önceki romanı Ateşten Gömlek‟te Millî Mücadelenin Anadolu halkıyla 

birlikte kazanıldığını işleyen Halide Edip, bu romanında Yunan‟la iş birliği yapan, 

Kuva-yı Milliye aleyhtarı bir kasaba çizer (s.19). Buna göre, eşraf, Kuvayı Milliye‟yi 

bir nev‟i Bolşeviklik olarak addettiği için endişe etmektedir. Kuva-yı Milliye‟yi 

yanlış algılamış kasaba halkını, bir de Hacı Fettah Efendi isimli din adamı 

kışkırtmaktadır: 

“-Bıyıksızları, gâvurlar gibi yakalık takanları, din düşmanı olanları 

istemeyiniz! Onlar ki ellerine kudret geçer geçmez mukaddesatı çiğner, 

kadınlarımızın örtülerini kaldırır, sünnet ve farzı inkâr ederler. Onları istemeyiniz! 

Ey ahali onların kanı kâfirlerin kanı gibi helâldir.” (VK, s.20) 

Halkı galeyana getiren Hacı Fettah‟ın karşı cephesinde yer alan Aliye, 

Kuvvacıları desteklemekte, çocuklara da milliyet duygusu aşılamaya çalışmaktadır 

(s.19-20). 

                                                 
181

 Timur (2008: 21)‟un belirttiğine göre, savaş sırasında bir kısım eşraf Kuva-yı Milliyeye destek 

olurken bir kısım eşraf da, özellikle Batı Anadolu‟da doğrudan doğruya düşmanla işbirliği etmiştir. 

Ulubelen (1967: 216) de İngiliz belgelerine göre Orta Anadolu‟da 27 köyün eşrafının Kuvayı 

Milliye‟yi İngiliz komiserine şikâyet ettiğini bildirir. 

Bu açıdan, ağaların ve eşrafın Anadolu‟nun sosyal hayatındaki yerini bilen Mustafa Kemal, Erzurum 

Kongresi‟nden sonra özel mektuplar yazarak kendilerinden bulundukları yörede millî teşkilatlanmanın 

sağlanmasına katkıda bulunmalarını ve kuvva aleyhindeki telkinlerin önlenmesine yardımcı olmalarını 

istemiştir. Bkz. Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, s.22. 
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Romanda Hacı Fettah Efendi, Uzun Hüseyin‟i de yanına alarak Yunan 

karargâhına gider ve tam bir teslimiyetçi üslupla kasabada olanları anlatır. Ardından 

kasabadaki Kuvvacıları da gammazlar (VK, s.53-54). 

Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek‟e göre daha ideolojik, Cumhuriyet değerleri 

doğrultusunda yazılmış güdümlü bir roman olarak görülür. Roman, Millî Mücadeleyi 

tartışmak yerine Cumhuriyet‟i tehdit eden bir unsur olarak gösterilmek istenen “din” 

olgusunu, Millî Mücadele atmosferinde işler. 

Benzer bir tez, Reşat Nuri‟nin Yeşil Gece‟sinde de vurgulanır. Yakar (1973: 

100)‟ın Millî Mücadeleyle sathi ilgisi bulunan romanlar kategorisinde 

değerlendirdiği Yeşil Gece, Vurun Kahpeye gibi, temelde “din” konusunu irdeleyen 

bir romandır
182

. Sarıova adlı bir kasabada ilerici-gerici güçler arasında geçen 

savaşımı anlatan roman, idealist öğretmen Şahin‟in etrafında döner. 

Şahin‟in mücadele ettiği Sarıova; türbeleri, camileri, evliyaları ile ünlü bir 

kasabadır. Bu açıdan geri kalmış bir kasaba olarak sunulur. Kasaba ileri 

gelenlerinden Müderris Zühtü Efendi, Tikveşli Cabir Bey, Hafız Eyüp kasabada esas 

sözü geçen kişiler olmakla birlikte Şahin ve etrafındaki genç öğretmen Rasim, 

Belediye mühendisi Deli Necip, Komiser Kâzım Efendi‟den oluşan bir grup ilerici 

aydın, bu “yeşil” karanlıkla mücadele etmeye çalışır.  

Karşı karşıya gelen bu güçler, çeşitli olaylar vesilesiyle çatışırken fonda Millî 

Mücadeleye de yer verilir. Bir sabah Sarıova, top sesleriyle uyanır (YG, s.179). Halk 

paniğe kapılıp kaçmaya başlar. Şahin ise kasabayı terk etmez. Nitekim ertesi günü 

Yunan, kasabayı işgal eder. Kasabadaki güçlerin Şahin‟e göre en tehlikelisi Hafız 

Eyüp, çoktan Yunanla iş birliği yapmıştır. 

“(…)Şahin efendi karakola inen caddeye saparken bir araba gördü ve 

hayretinden olduğu yerde dona kaldı. 

Arabada büyük rütbeli, kır bıyıklı, iri yarı bir düşman zabitinin yanında Eyüp 

hoca oturuyordu.(…) Eyüp hocanın nasıl olup ta bu kadar az zaman içinde 

Yunanlılara hulûl ettiğine akıl erdiremedi.” (YG, s.193-194) 

                                                 
182

 Her iki romanda işlenen olumsuz din adamı tipleri ile Türk romanında dine ve din adamına bakışı 

irdeleyen ayrıntılı bir yazı için bkz. Ramazan Gülendam, “Türk Romanında Dine ve Din Adamına 

Bakış”, s.303-312.  

Ayrıca bazı Millî Mücadele romanlarında dine ve din adamına bakışın incelendiği bir çalışma için 

bkz. Ahmet Kıymaz, (1918-1928 Arası) Romanda Millî Mücadele, Akçağ Yayınları, Ankara 1991. 
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Çok geçmeden mühendis Deli Necip‟ten işin içyüzünü öğrenir. “Hoca 

sabahleyin softalardan mürekkep bir heyetin riyasetinde Yunan kumandanına bir 

demet çiçek göndermiş, eski hükümetin cevir ve tazyiklerinden esasen gayri memnun 

olan ulema namına arzı hürmet ve ubudiyet etmiş”tir (YG, s.198).  

Şahin, halkı yatıştırmak için Yunan komutanının teklifini kabul eder ve 

Yunan lehine görünüp aslında kendi milleti için çalışmaya başlar. Ancak savaş 

bittikten sonra Şahin‟i düşmanla iş birliği yapıp vatana ihanet ettiği gerekçesiyle 

sürerler. Cumhuriyet‟in ilanından sonra tekrar kasabaya gelen Şahin, Hafız Eyüp‟ü 

Cumhuriyet değerleriyle de bağdaşmış görür. 

Vurun Kahpeye‟de olduğu gibi, Yeşil Gece‟de de idealist ve milliyetçi 

öğretmenler, kasabadaki hâkim güçlerin ve bu arada önde gelen din adamlarının, 

deyim yerindeyse, şerrine uğrayıp haksız konuma düşerler. 

Yakup Kadri‟nin Yaban‟ında ise köyün en mühim ve zengin adamı Salih 

Ağa‟dır. Bir de her yıl köye gelen, köy halkının çok saygı duyduğu Şeyh Yusuf 

vardır.  

Yazar, burada eşraf ile din adamının halkı Millî Mücadele aleyhinde 

kışkırtmasından çok köyü sömürmeleri üzerinde durmuştur. Bununla birlikte 

romanda sözü edilen köy, milliyet hissinden mahrum, savaşmaktan yorgun düşmüş, 

geçim kaygısında olan bir yerdir. Çıkarları neredeyse oraya yönelirler. Bu yüzden 

Yunan uçaklarının attığı kâğıtlara inanıp Millî Mücadeleye sırt çevirirler. Yer yer 

Salih Ağa kendince düşman uçaklarının yararını söylerken (Yaban, s.150) Şeyh 

Yusuf da kendi uydurduğu bir masalla köy halkına savaşın gerekçesini 

açıklamaktadır (Yaban, s.121). 

Esas itibariyle, köy gerçeğinin tartışıldığı bir roman olan Yaban‟da da tıpkı 

Vurun Kahpeye ve Yeşil Gece‟de olduğu gibi, Millî Mücadelede millî kuvvetlerle 

değil Yunan‟la iş birliği yapan Anadolu halkı işlenir. Halkı bu iş birliğine sevk eden 

ise nüfuzu ve erki elinde tutan eşraf ile din adamlarıdır.  

Halide Edip‟in, Cumhuriyet‟in ilanından sonra Doğu‟da patlak veren Şeyh 

Sait isyanını işleyen romanı Zeyno‟nun Oğlu, doğrudan Millî Mücadele romanları 

kategorisinde olmamakla birlikte Diyarbakır‟da nüfuz sahibi olan Şeyh (M...)‟nin 

Kuva-yı Milliye düşmanlığı yapması ve bir isyan hazırlığı içinde olması açılarından 

yukarıda zikredilen romanlarla birleşir.  
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Şeyh (M..), “Kuvayi Milliye aleyhtarlığı ile meşhur pek nâfiz eşraftan” dır 

(ZO, s.89). (K..) Köyü‟nde Şaban‟dan ata binmeyi öğrenen Haso çocuğun, bir 

müsabakada birinci gelişi, Şeyh (M..) ile yollarını kesiştirir. Onun başarısını izleyen 

şeyh, çocuğu kendi yanına alıp yetiştirmek ister.  

Şeyhin himmetiyle Haso çocuk, Diyarbakır‟a gelir. Şeyh, ona dinî bilgiler 

vermekte, yanı sıra zabitlerin zalim ve dinsiz olduğu yolunda etkilemeye de 

çalışmaktadır. “Bu din duyguları yanına Şeyh bir de milliyet duygusu sokmağa 

kalkışmış, ona Kürtlerin Allahın kulları ve Türklerin Allahın ceza edeceği mahlûkat 

olduğunu” (ZO, s.137) anlatır. Bir süre sonra da evini Muhsin Bey ve ailesine açarak 

Haso çocuktan muhbirlik yapmasını ister. 

Haso çocuğu yalnızca zabitlere değil İstanbullulara karşı da kışkırtan Şeyh 

(M..), planlarına son şeklini verirken kendisine hedef olarak Hücum Taburu 

Kumandanı Hasan Bey‟i belirler. Bunun için de Haso çocuğun gözcülüğüne 

başvurur. 

Görüldüğü üzere, ikinci grupta yer alan romanlar, ilk gruptakilerin aksine, 

Millî Mücadeleye katkısı olmayan, eşraf ve din adamları tarafından kışkırtılan 

Anadolu halkını ele almaktadır. Özellikle din adamları, Kuva-yı Milliye‟nin ve Millî 

Mücadelenin aleyhinde gösterilmiştir. Cumhuriyet değerleri doğrultusunda kaleme 

alınan bu romanlar, birer “tezli” roman örneğidir ve satır aralarında Cumhuriyet‟le 

gelen yeni değer yargılarını savunmaktadır. 

Bunlara ek olarak Millî Mücadeleye doğrudan Anadolu içlerinden 

değinmekle birlikte eşrafın ya da din adamının olumsuz rolüne dikkati çekmeyen, 

daha çok bireysel yaklaşımları içeren romanlar da vardır.  

Gökmen adlı romanda, esas konu bir aşk hikâyesi olup Millî Mücadele, 

Gökmen adlı genç kızın bir Amerikan sağlık teşkilatında gönüllü olarak 

hastabakıcılık yaptığı sırada millî kuvvetlere önemli sayılacak bir yardımda 

bulunuşuyla romana girer.  

Mülâzimin Romanı ise Millî Mücadelede üstün yararlılık gösterip İstiklal 

Madalyası almış mülazım Ercüment‟in öyküsüdür. Ancak bu roman da esasında aşk 

hikâyesi olarak kurgulanmış, bir akşam yemeğinde Ercüment‟in cephede 

yaşadıklarını sofradakilere anlatmasıyla Millî Mücadeleye sözü getirmiştir. 
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Konuyu Ege Bölgesi özelinde işleyen Toprak Mahkûmları‟nda ise I. Dünya 

Savaşı‟ndan itibaren Anadolu köylüsünün savaşlarda perişan olduğu anlatılır ve konu 

Millî Mücadeleye getirilir. Romanda sözü edilen ailenin ikiz çocuklarından Mehmet, 

İstanbul‟da askerî bir okula yazılır. Mehmet, Anadolu‟yla irtibat kuran çeşitli 

gruplarla haberleşmektedir. Çok geçmeden o da İstanbul‟dan bir vapura binerek 

İnebolu üzerinden Anadolu yollarına düşer.  

Bu dönem romanlarıyla ilgili diğer önemli hususlar ise şöyledir: 1923-1938 

yılları arasında yazılan Millî Mücadele romanlarında kadın kahramanların ayrı bir 

yeri vardır. Birçok romanda, önemli yararlılıklar göstermiş kadın kahramanlardan 

bahsedilir: Ateşten Gömlek: Ayşe; Vurun Kahpeye: Aliye; Ankara: Selma Hanım; 

Kan ve İman: Hanife, Leman (Leman, Eskişehir‟de hastabakıcılık yapmak için evden 

kaçar.); Dinmez Ağrı: Şerare; Yalnız Dönüyorum: Yıldız; Dikmen Yıldızı: Yıldız; 

Gökmen: Gökmen; Türk Yıldızı Emine: Emine (adı, sonradan Yıldız olarak değişir.)  

İsmi verilmiş bu kadın kahramanların yanı sıra isimsiz kadın kahramanlardan 

da hemen tüm romanlarda bahsedilir. Özellikle İstanbul‟dan Anadolu‟ya geçenlerin 

yollarda rastladıkları, kağnılarla cepheye silah taşıyan köylü kadınları ya da Anadolu 

içlerinde şahit oldukları cephe gerisinde vargücüyle çalışan köy kadınlarından 

romanlarda yüceltilerek söz edilmiştir. 

Bahsi geçen köylü kadınların Millî Mücadelede gösterdiği yararlılıkları 

efsaneleştirmek, “imparatorluk mirasına sahip halka, Misak-ı Milli‟yi esas alan bir 

vatan tasavvurunun benimsetilmesinde önemli rol oynamıştır.” (Öztan, 2006: 85) 

Mustafa Kemal‟in bu yoldaki sözleri de köylü kadınların savaşta arz ettiği 

önemi ortaya koyar niteliktedir: 

“Bu son senelerin inkılap hayatında hummalı fedakârlıklarla mahmul 

mücadele hayatında milleti ölümden kurtararak halasa ve istiklale götüren azm-ü 

faaliyet hayatında her ferdi milletin mesaisi, gayreti, himmeti, fedakârlığı 

sebkeylemiştir. Bu meyanda en ziyade tebcil ile yad ve daima şükran ile tekrar 

edilmek lazım gelen bir himmet vardır ki o da Anadolu kadının ibraz etmiş olduğu 

çok ulvi, çok yüksek, çok kıymetli fedakârlıktır. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir 

milletinde, Anadolu köylü kadınının fevkinde kadın mesaisi zikretmek imkânı yoktur 

ve dünyada hiçbir milletin kadını „Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, 
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milletimi halasa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim‟  

diyemez.” (akt. Arıkan, 1984: 12) 

Kadınların yanında romanlarda öne çıkan zabit tipleri de vardır: Ateşten 

Gömlek: İhsan, Cemal, Seyfi; Vurun Kahpeye: Tosun Bey; Ankara: Hakkı Bey; 

Dikmen Yıldızı: Tayyareci Murat; Mülâzimin Romanı: Ercüment; Toprak 

Mahkûmları: Mehmet. 

1923-1938 yılları arasında kaleme alınan Millî Mücadele romanları, savaşın 

ardından sıcağı sıcağına yazılmıştır. Dolayısıyla zaferin coşkusu henüz yüreklerde ve 

zihinlerde yaşamaktadır. Bu durum, kaleme alınan romanlara da yansır. Üstelik bu 

coşku, yeni kurulan Cumhuriyet‟in ilkeleriyle kesişir.  

Sonuç itibariyle bu dönemde kaleme alınan Millî Mücadele romanları ile 

Mustafa Kemal‟in söylemleri paralellik arz etmektedir. Dönemin tüm yazarlarında 

gözlemlenmekle birlikte özellikle Halide Edip, Yakup Kadri ve Reşat Nuri‟nin 

romanlarında Atatürk‟ün vurguladığı noktalar ön plândadır. “Laik” bir temele 

oturacak yeni rejimde “din” olgusu geri plana çekilmek istenmiş, yazarlar da konuyu 

Millî Mücadele gerçeği içinde eriterek işlemişlerdir. Savaşın halktan bağımsız 

olmayıp halkla el ele kazanıldığı, yeni devletin “halkçı” yönüne yapılmış bir vurgu 

gibidir.  

Millî Mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından Türkiye, Osmanlı 

geçmişini tasfiye ederek her alanda yeniden inşa süreci içerisine girer. Bu, siyasî 

platformda Cumhuriyet‟in ilanıyla yönetim biçiminin değişmesinden başlayarak 

sosyal alandaki birtakım yeniliklere kadar uzanır. Tüm bu değişim ve dönüşümler, 

yeni rejim tarafından Anadolu‟yu da kapsayacak şekilde planlanır. Diğer bir ifadeyle; 

Osmanlı‟yı, Anadolu coğrafyasını ve insanını ihmal etmekle itham eden yeni idare, 

hedeflediği bütün kalkınma hamlelerinde Anadolu‟yu ölçüt alarak hareket eder. 

5. Sosyal değişim ve Anadolu’ya etkileri: 

Millî Mücadelenin kazanılmasını müteakip Cumhuriyet ilan edilmiş, ardından 

peş peşe gelen inkılâplarla yalnızca yeni bir yönetim biçimine değil aynı zamanda 

yeni bir yaşam şekline de geçilmiştir. Bu yeniliklerin yönü, Batı‟dır
183

. Türkiye‟yi 

                                                 
183

 Esasen Tanzimat Fermanı (1839)‟ndan itibaren Osmanlı-Türk yönetimi, Batı‟yı örnek almış; içine 

düştüğü siyasî-toplumsal-ekonomik açmazları, Batılılaşarak çözebileceğini kurgulamıştır.  

Batılılaşmayı zaruri kılan sebepler ve bunun siyasî, ekonomik, sosyal, kültürel açılardan Türk 

cemiyetine yansımaları konusunu ele alan bazı çalışmalar için bkz. Ziya Gökalp, Türkleşmek, 

İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak, Bordo Siyah Yayınları, İstanbul 2008 (1.Basım: 1918); Tarık Zafer 
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muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek ülküsünü taşıyan Mustafa Kemal, 

gerçekleştirdiği tüm inkılâpların temelini Batı‟ya dayandırmıştır. Batılı bir giyim 

tarzı, Batılı takvim, saat ve ölçü birimleri, Batı kaynaklı kanunlar bunlardan yalnızca 

birkaçıdır.  

Toplumun bu yeniden inşası sürecinde söz konusu Batılılaşma, eskinin reddi, 

yeninin kabulü şeklinde tezahür etmiştir. Bir başka deyişle; Cumhuriyet‟in ilk 

yıllarında her alanda gözlemlenen yenileşme hareketleri, Batı‟yı referans alırken 

siyaseten güdülen redd-i miras felsefesi, sosyal yaşama da uyarlanmaya çalışılmıştır. 

Bu bağlamda, geleneksel olanın reddedilerek Batılılaşmanın tabana yayılması 

amaçlanmıştır. 

Batılı görünümlü bir yaşam tarzı (Duman, 1997: 44), âdeta devletin resmî 

politikası olarak belirlenmiş ve benimsenmiştir. Bununla birlikte, çoğunlukla, 

tavandan tabana ya da yaygın deyişle, yukarıdan aşağıya uzanan adımlarla halka 

kazandırılmak istenen Batılı değerler ve Batılı yaşam tarzı, beraberinde yüzeysel 

davranış kalıplarını da getirmiştir. Özellikle halkın yaşam pratiğinde olmayan bazı 

köksüz alışkanlıklar, halk tarafından yadırganmış, dahası devlet eliyle desteklenmiş 

olmasına rağmen içselleştirilememiştir. Bunun sonucu olarak dar bir elit zümrenin 

alışkanlığı (etkinliği) olarak kalmış ve halkın nazarında da bu şekilde algılanmıştır. 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarında Batılılaşma adına belirlenen hedef doğrultusunda 

düzenlenen en önemli sosyal faaliyetlerden biri, Cumhuriyet balolarıdır. 

5. 1. Cumhuriyet Baloları: 

Sosyal hayatın değişmesine paralel olarak İstanbul‟un zengin kesimi ile 

Ankara‟nın bürokrat zümresi arasında yaygınlaşan balolar, Cumhuriyet‟in ilk on yılı 

içerisinde Türk sosyal yaşamına giren etkinliklerden birisidir
184

. 

                                                                                                                                          
Tunaya, Türkiyenin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul 1960; İdris Küçükömer, 

Batılılaşma Düzenin Yabancılaşması, Profil Yayıncılık, İstanbul 2010 (2.bsk; 1.basım:1969); Niyazi 

Berkes, Türkiye‟de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul 1978; a.g.y., Türk Düşününde Batı 

Sorunu, Ercüment Kuran, Türkiye‟nin Batılılaşması ve Millî Meseleler, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, Ankara 1994; Birol Emil, Türk Kültür Hayatından-1 Meseleler, Akçağ Yayınları, Ankara 

1997; Yılmaz Özakpınar, Kültür Değişmeleri ve Batılılaşma Meselesi, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, Ankara 1999; Üstün Şengül, Batılılaşma, Berikan Yayınevi, Ankara 2008; Şerif Mardin, 

“Tanzimat‟tan Sonra Aşırı Batılılaşma”, Türk Modernleşmesi (Der. Mümtaz‟er Türköne-Tuncay 

Önder), İletişim Yayınları, İstanbul 2009, s.21-79. 
184

 “Balo, Cumhuriyet‟in kültür tarihinde, üzerinde durulması gereken yeniliklerden biridir. 

İmparatorluğun son dönemlerinde Saray‟da verilen balolar, ülkenin Batı‟ya dönük yüzünü yansıtan 

etkinliklerdir. Bunlara daha çok ülkedeki yabancı konuklar, gayrimüslimler ve saray erkânı 

katılmakta, Müslüman/Türk kadınlarına neredeyse hiç rastlanmamaktadır. Cumhuriyet‟in 

kuruluşundan sonra, 1925‟te başkentte verilen ilk resmî balodan itibaren, bu sosyal etkinlik 
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İlki, 29 Ekim 1925 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 

başkent Ankara‟da düzenlenen bu baloya başta cumhurbaşkanı olmak üzere; 

başbakan, bakanlar, büyükelçiler, ordu komutanları ve basının ileri gelenleri 

katılmıştır
185

. Ağırlıklı olarak yönetici seçkinlerin katıldığı bu balolar; giyim-kuşam, 

tutum ve davranışlar açısından belirli koşulları içerir. Buna göre, kentlerde 

düzenlenen balolarda erkeklerin frak ve smokin giymesi gerekir. Öte yandan söz 

konusu balolarda kadınlar da katılımcı olarak istenen Batılı yaşamın yerleştirilmesi 

yönünde işlev taşırlar. Duman (1997: 44)‟ın da belirttiği üzere; özellikle yönetici 

elitin çevresinde bulunan kadınlar yeni Türk kadınının prototipi olarak öne 

çıkarılmışlardır. 

Resmî çerçevenin dışına çıkarak kısa sürede Anadolu‟ya da yayılan balo 

kültürü, halk arasında fazla itibar görmediği gibi eleştirilere de hedef olmuştur
186

. 

Yabancısı olduğu bu kültür, Anadolu kentlerinde halkın ilgisini çekmemiş, 

dolayısıyla balo, yeni rejimin arzu ettiği şekilde halka mal edilememiştir. Bu da 

baloya dair halkta, seçkin ve sınırlı bir topluluğun katıldığı bir etkinlik algısını 

yaratmıştır. 

Dönem romanlarında ise balolar, yeni bir yaşam tarzının simgesi sosyal bir 

etkinlik olarak işlenirken halkın gözünde ifade ettiği anlamı da kapsayacak şekilde 

ele alınır. Bu bağlamda; Ankara, Kıskanmak ve Eski Hastalık, farklı niyetlerle 

gerçekleştirilen baloların, Anadolu‟daki akislerini de hesaba katarak söz konusu 

faaliyete değinen romanlardır. 

                                                                                                                                          
Cumhuriyet‟in de Batılı yüzünü temsil edecektir.” Bkz. L. Funda Şenol Cantek, “Yabanlar” ve 

Yerliler, Başkent Olma Sürecinde Ankara, İletişim Yayınları, İstanbul 2003, s.264. 
185

 Aynı yıl, Cumhuriyet Halk Fırkası‟nın girişimi ve valilerin öncülüğünde illerde de resmi balolar 

düzenlenmeye başladı. Valiler tarafından verilen balolar, valilik konaklarında düzenleniyor ve bu 

balolara yalnızca davetliler katılabiliyorlardı. Ayrıca bazı ilçelerde de CHF‟nin binalarında ilçe ve 

köylerden gelen davetlilere balo düzenleniyordu. Cumhuriyet balolarının ilçelere kadar 

yaygınlaştırılmasıyla, yöneticilerin kültürel değişimi kentlerle paralel olarak küçük yerleşim 

birimlerine de yaymak istediği anlaşılmaktadır. Bkz. Doğan Duman, “Cumhuriyet Baloları”, 

Toplumsal Tarih, S.37, s.46. 
186

 İdris Küçükömer, Cumhuriyet‟in ilk yıllarında yeni yönetimin işlerlik kazandırmaya çalıştığı bazı 

uygulamaların köklerini, Osmanlı bürokrasisinin son dönemlerinde bulur. Baloyu da bu bağlamda 

değerlendirdikten sonra her iki dönem bürokratlarıyla “balo” üzerinden bir bağlantı kurar: 

“(…) İstanbul‟da elçiliklerde, saraylarda ve Osmanlıların Avrupa elçiliklerinde verilen bu balolarda 

bürokratlar Batılı dostları ve Levantenlerle beraber eğlenirken, işsizlik artıyor ve yerli üretim 

güçlerinin yok olması son derece süratle devam ediyordu. Bu baloların benzerlerini, hatta devamını, 

daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası döneminde, yoğaltım mallarının kıtlığının yarattığı koşullar 

altında Anadolu kasabalarında halkın nefreti altında verilen Cumhuriyet balolarında görmemek 

mümkün mü!” Bkz. İdris Küçükömer, Batılılaşma, Düzenin Yabancılaşması, s.74. 
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Ankara‟nın, Cumhuriyet‟in ilk yıllarını anlatan ikinci bölümünde balo, 

toplumda yaşanan değişimlere koşut bir gelişme olarak işlenir. 

Başkent oluşuyla birlikte hızla değişen Ankara‟da sosyal hayatın en önemli 

unsurlarından biri, çaylar ve suarelerden sonra, balolardır. Yeni teşekkül etmeye 

başlayan Ankara sosyetesini heyecanlandıran bu balolar için elitler, hummalı bir 

hazırlık içine girerler. O yıl gerçekleştirilecek Noel ve yılbaşı baloları için her 

senekinden daha zevkli bir hazırlanış vardır; çünkü bu kez balolar, yeni açılmış olan 

Ankara Palas
187

‟ta yapılacaktır. Bu nedenle, “birçok ailelerin daha iki ay evvelinden 

İstanbul terzilerine taşındıkları görülmeye” başlanır (Ankara, s.109). 

Bu süreçte, kadınlar ve erkekler, ayrı ayrı hazırlanmakta; Ankaralı hanımlar, 

en son Paris modellerini kapışırken erkekler de fraklarını daralmış ya da eskimiş 

bularak yeniden gece kıyafeti ısmarlamaktadır. Beyoğlu mağazaları, bu talebe 

yetişemediğindeyse gerekli malzemeler Avrupa‟dan getirtilmeye çalışılır. Balo tarihi 

yaklaştıkça tüm bu şevkli hazırlıklar, “galeyan halini” alır (Ankara, s.110). Bir 

taraftan ev içlerinde aile fertleri kendi aralarında tartışırken bir taraftan da herkes 

birbirinin hazırlıklarını keşfe çalışır. 

Merakla ve heyecanla beklenen balo gecesi, “saat ondan itibaren Ankara 

Palas‟ın önü helecanlı bir canlılıkla harekete gelmeye” başlar (Ankara, s.110): 

“(…) İçleri birer mağaza camekânı gibi aydınlatılmış hususî arabalar ve şık 

kira otomobilleri, buraya, şehrin dört bir köşesinden, durmaksızın insan taşıyordu. 

Bu insanlar, arabaları, tam yaya kaldırımının önüne yanaşınca, bir iki dakika süren 

bir tereddütten sonra ayaklarını basamaklara uzatıyorlar, ağır ağır yere inerek, 

Ankara Palas‟ın mermer merdivenlerine doğru ilerliyorlar ve kâh çifter, kâh üçer 

dörder, kadınlı erkekli gruplar halinde bir müddet dış vestibülün ortasında 

birikiyorlardı.” (Ankara, s.110) 

Öte yandan, bir heyecan seli halinde Ankara Palas‟a akan bu kalabalığı üç 

grupta incelemek mümkündür. Bunlar, yüzeysel birer Batı taklitçisi olarak dönemin 

yozlaşmış zümrelerini temsil eden Hakkı Bey, Murat Bey ve Şeyh Emin; onların 

                                                 
187

 “Batılı tarzda hizmet veren bir kompleks denebilecek Ankara Palas, Mustafa Kemal‟in özel arzusu 

ve önerileri doğrultusunda, 1928‟de hizmete açılmıştır. Ankara Palas, o zamanki Meclis binasının 

hemen karşısında yer alması dolayısıyla Mustafa Kemal, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve 

yabancı misafirlerin uğrak yeridir. (…) Ankara Palas sadece bir otel gibi değil, aynı zamanda balolar 

ve başka davetlerin tertip edildiği, toplantılar ve gösterilerin yapıldığı bir turistik mekân gibi 

düşünülmüştür.” Bkz. L. Funda Şenol Cantek, “Yabanlar” ve Yerliler, Başkent Olma Sürecinde 

Ankara, s.262-263. 
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karşı kutbunda Millî Mücadelenin hemen ardından yaşanan bu dejenerasyonu 

sorgulayan Selma Hanım ile Neşet Sabit; son olarak da balo gecesi olanları 

şaşkınlıkla izleyen halktır. 

Bir anlamda halkla yakınlaşmak isterken ondan uzaklaşan yönetici kadroların 

halkla arasındaki uçurumu simgeleyen balolar, her üç grup için de renkli görüntülere 

sahne olur. Özellikle yaşananları dışarıdan gözlemleyen halk, gördüklerine bir anlam 

vermeye çalışmaktadır. Bunlar için balo, Ankara Palas‟ın önünde başlayıp yine orada 

bitmektedir; “çünkü, bu kalabalık, otomobillerden inip, merdivenlerden çıkan bu 

insanların içeriye girdikten sonra vestiyere yanaşıp palto ve şapkalarını nasıl 

bıraktıklarını ve oradan dans salonuna nasıl girdiklerini, artık, göremiyordu.” 

(Ankara, s.110-111) 

Onlar aralarında içeride ne olduğuna dair tartışırken içlerinden biri içeride 

tango olduğunu söyler; ancak tangonun ne anlama geldiğini açıklayamaz; “çünkü, 

onun için tango kelimesinin ifade ettiği mâna gayet müphem ve müphem olduğu 

kadar genişti. Bu, belki, bir âyinin, belki bir yemeğin, belki de bir çalgının adı idi. 

Belki de bir insanın adı olabilirdi.” (Ankara, s.111) 

Ne olursa olsun, tango kelimesi, Enginün (1999: 254)‟ün de belirttiği üzere; 

halk için bir özlem ifade etmekte; meraklı halk kümesinin görmediği, bilmediği bir 

yaşayışı sembolize etmektedir. Nitekim balo kelimesini de zihninde bir yere 

oturtamayan halk arasından bir köylünün, gece vakti gördüklerini yorumlayışı, 

aradaki yabancılaşmayı göstermesi açısından önemlidir. İçeride balo olduğunu 

öğrenen yorganlı köylü, kendi kendine mırıldanır: 

“Bu gecenin yarısında hep dolaşıp dururlar. Onlar da benim gibi garip mi, 

nedir? Yatacak yer mi ararlar?” (Ankara, s.113) 

Diğer taraftan söz konusu yabancılaşmayı hisseden yalnızca halk değildir. 

Balonun davetlilerinden Neşet Sabit de yönetici elitlerden biriyle halkın bu baloları, 

daha genel ifadesiyle inkılâpları, algılayışını müzakere etmektedir. Genç gazeteci, 

halkın içeride ne olup bittiğini merak edişi gibi, halkın kendileri hakkında ne 

düşündüğünü, ne söylediğini merak etmektedir. O, inkılâplar konusunda tepeden 

inmeci yaklaşımın yeni rejimle halkın arasında bir uçurum yarattığını düşünüp bu 

uçurumdan doğan yabancılaşmadan rahatsız olmaktadır: 
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“(…) 

Demin, otelin merdivenlerinden çıkarken tuhaf bir başdönmesi hissettim. 

Bana öyle geldi ki, ayağımı bastığım her basamak, halkla benim aramdaki uçurumu 

bir parça daha derinleştiriyor. Ters yüzü geri dönüp arkamda bıraktığım bu 

uçuruma atılmak istedim; ta ki onlara karışayım ve içinde bulunduğumuz bu sunî 

âlemi, onların arasından, onların gözüyle uzaktan seyredeyim diye.. Fakat, 

düşündüm ki…” (Ankara, s.113)  

Muhatabının, bunu demokrasinin kanunu saymasına mukabil Neşet Sabit için 

mesele, “rejim üslûbu dâvası” (Ankara, s.114) değildir. O, sokaktaki insan kümesini, 

kendisinden daha reel bir varlığın ifadesi olarak görür ve realite ile kaybettiği teması 

bulmak ister (Ankara, s.114). 

Eşi Hakkı Bey‟in Batı karşıtı şerefli bir askerken Cumhuriyet‟in ilk yıllarında 

yüzeysel bir Batı taklitçisine dönüşmesinden rahatsız olan ve gittikçe yalnızlaşan 

Selma Hanım, duydukları karşısında heyecanlanır; çünkü Neşet Sabit‟in sözleri, 

onun duygularına da tercüman olmaktadır. Zira bu monden hayata ayak uydurmuş 

olmakla birlikte Selma Hanım, mutlu değildir. Mutsuzluğu, daha çok, Hakkı Bey‟in 

“bayat alafranga tavırları”ndan kaynaklanmaktadır: 

“(…) Selma Hanım, kocasının bu pek bayat alafranga tavırlarına hâlâ 

ısınamamıştı. Bu yerlere kadar eğilip kadın eli öpmelerin, o konuşulan müddetçe 

şapkayı elde tutmaların ve her vesile ile reverans yapmaların ne kadar aykırı bir 

nezaket olduğunu asıl Avrupalı erkeklerin hal ve tavırlarını gördükten sonradır ki, 

daha iyi anlıyordu.” (Ankara, s.117) 

Ne var ki Hakkı Bey, yaptıklarının doğru olduğundan emindir ve değişmeye 

yanaşmaz. 

Bir yandan Neşet Sabit‟in sözleri zihninde yankılanırken diğer yandan Hakkı 

Bey‟in şahsında somutlaşan yüzeysel Batı taklitçiliğini, balo büfesi başında bir kere 

daha düşünürken büfe başında içki içen yaşlı bir adam, elindeki kadehi kaldırıp 

Selma Hanım‟a işaret etmekte ve onu birlikte içmeye çağırmaktadır. Bu, yıllar önce 

Murat Bey‟in Etlik‟teki bağında tanıştığı Şeyh Emin‟dir. Yaşanan yozlaşmadan 

nasibi alanlardan biri de odur. Bir zamanlar kadınların başı açık halde bağda 

erkeklerle oturmasına karşı çıkan ve “frakı, bol yakalığı, katı plastronu içinde kaba 
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saba tahtadan yapılmış bir elbise askısını andıran” (Ankara, s.118) Şeyh Emin, artık 

içki içmekte ve kadınlarla tokalaşmak için fırsat kollamaktadır (Ankara, s.119). 

Hakkı Bey ve Şeyh Emin gibi değişime ayak uyduranlardan biri de eskinin 

mebusu yeninin işadamı Murat Bey ve ailesidir. Son derece asri bir hayat süren 

Murat Bey, düzenlenen baloya kız kardeşi Cemile‟nin yanı sıra çocuklarını da 

getirmiştir. Bunu, küçüklükten alışıp ileride acemilik çekmemeleri için yaptığını 

açıklar. Çocuklar ortalıkta koşuşup gürültü yaparken Cemile, dar kıyafetinin içinde 

asık bir suratla oturmaktadır. O, tüm gayretine rağmen monden hayata alışamamış, 

git gide küskün bir psikolojiye bürünmüştür.  

Cemile‟nin uyum sağlayamayışı, aslında, baloyla birlikte gelen Batılı 

unsurların, henüz yeterince içselleştirilememiş olmasındandır. Bu unsurlardan biri 

olan dans
188

, ilk başlarda yadırganmış, zamanla öğrenilip geliştirilmiş olsa da 

kadınlar nezdinde hâlâ ayıp karşılanmaktadır. Bu hususta Türk hanımları, “bir 

Avrupalı salon hanımının bütün masraflarını yapmakla beraber mond‟un [sosyetik 

çevre] zevkini henüz onlar kadar çıkaramıyorlar”dır (Ankara, s.115). Nitekim 

Cemile de bilmediğinden değil ama “ilin tanımadığı herifleriyle” (Ankara, s.116) 

olmasını istemediğinden dans etmeye yanaşmaz. 

Yazar, sergilediği tüm bu yozlaşmış insan tiplerinin karşısına Neşet Sabit‟i 

ideal bir Cumhuriyet bireyi olarak yerleştirir. Zira o, inkılâbı yorumlayışı açısından 

diğerlerinden ayrılır: 

“(…) Ben, inkılâbı hiç bir zaman, hayatın dış şekillerini değiştirmek 

mânasına almadım. Hele, bir konfor ihtiyacı, bir konfor‟a eriş cehti mânasına hiç 

alamıyorum. Şüphesiz, içimizde yeni bir hayat hamlesiyle çatlayan şey yeni bir şekle 

vücut verir, yani yeni bir kabuk bağlar. Fakat, bu safhada artık inkılâptan 

bahsedilemez. Burada, artık, muayyen bir çeşit hayatın kalıplanışı vardır. Biz, sanki, 

inkılâbımızın böyle bir safhasına mı geldik sanıyordunuz? Yok canım, bu gördüğünüz 

şeyler, bu balo, bu otel, sizin Yenişehir evleriniz, bunlar hep birer hayat kalıbıdır 

ama bizim kendi inkılâbımızın ateşinde dökülmüş kalıplar değil.” (Ankara, s.123) 

                                                 
188

 “Dans, balolar aracılığıyla ve yine balo kültürünün önemli bir parçası olması sebebiyle, zamanla 

başkentteki seçkin cemaatin hayatının da bir parçası olmuştur. Yirmili ve otuzlu yıllarda dünyayı 

kasıp kavuran tango, fokstrot, swing danslarını bilmek, hem modayı takip etmek, hem de karşı cinsle 

medeni ölçüler dahilinde yakınlaşmak için meşru bir zemin yaratmak açısından edinilmesi gereken 

yeteneklerdir.” Bkz. L. Funda Şenol Cantek, “Yabanlar” ve Yerliler, Başkent Olma Sürecinde 

Ankara, s.264. 
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Balo gecesindeki tanışıklıkları zamanla ilerleyen Selma Hanım ile Neşet 

Sabit, inkılâplar konusundaki ortak fikirlerini, müşterek bir hayatın paylaşımına 

taşırlar ve inkılâpları halkla bütünleştirecek hamleler konusunda birlikte çalışırlar. 

Nahit Sırrı‟nın Kıskanmak adlı romanında da Zonguldak‟ta yılda iki kez 

düzenlenen baloların şehirde yarattığı heyecan üzerinde durulur. 

Zonguldak‟ta üç yıldan beri vatan hizmet cemiyetleriyle hayır kurumları 

menfaatine yılda iki kez, ilkbahar ve sonbaharlarda, büyük balolar verilmektedir. 

Ankara romanında olduğu gibi “bu baloların hazırlıkları en az bir ay önce 

başlıyarak olup bittikten sonra da daha bir ay bahisleri sürmek âdetti.” (Kıskanmak, 

s.30) Yine Ankara‟daki gibi, kadınlar ve erkekler kıyafetleri için İstanbul‟a giderler. 

Ayrıca balo için “kasabaya hassaten bir orkestra ile bir kadın berberi getirilmiş” 

(Kıskanmak, s.30), beyaz kravatın frakla mı smokinle mi bağlanacağı ya da smokinle 

beyaz yelek giyilip giyilemeyeceği günlerce tartışılmıştır. Aileler, burada da Murat 

Bey gibi, küçük çocuklarını evde bırakıp biraz daha büyüklerini beraberlerinde 

getirirler.  

Şehir ahalisinin zaman zaman görgü sınırlarını aşan tavırlarına ve 

kıyafetlerine karşılık uzun yıllar Avrupa‟da tahsil görmüş olan Halit‟le eşi 

Mükerrem, kızkardeşi Seniha, balodakiler arasında en düzgün ve kibar 

kıyafetlilerdendir. 

Bu balolarda da dans etmek, en gözde etkinlik olarak göze çarpar. Dahası vali 

de bu balolarda dans etmekte, davetli hanımları dansa kaldırmaktadır. Mükerrem de 

valiyle dansa kalkanlardan biridir. Seniha ise tıpkı Murat Bey‟in kızkardeşi Cemile 

gibi baloya istemeyerek gelmiş, herkes dans ederken bir köşede oturmuştur. Ancak 

onun hoşnutsuzluğu, dansı yadırgayışından değil dansa kaldırılma ihtimali 

görmemesindendir. “Parası olmıyan zavallı bir geçkin ve çirkin kıza kavalyelik 

etmeyi kim istiyecekti?” (Kıskanmak, s.31) Esasen, otomobil şoförlerine ve konak 

hizmetçilerine kadar herkes öğrendiği halde Seniha, dans öğrenmeye lüzum da 

görmemiştir.  

Mükerrem, sıkıcı bulduğu Zonguldak‟ta böyle bir baloya katılmaktan 

memnun olmakla birlikte hayatının düzenini derinden sarsacak gelişmeleri de bu 

balo gecesinde yaşar. Bir başka deyişle; sonbaharda düzenlenen söz konusu balo, 

Mükerrem‟e felaket getirir. Burada tanışıp dans ettiği, şehrin sayılı zenginlerinden 
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Hayrettin Bey‟le Nuriye Hanım‟ın yakışıklı oğlu Nüzhet, Mükerrem‟le fırtınalı bir 

yasak ilişki yaşayacak, bunu öğrenen Seniha‟nın durumu ağabeyi Halit‟e 

bildirmesiyle tüm ailenin dağılmasıyla sonuçlanacak bir cinayet işlenecektir. 

Sonrasında Halit, hapse girerken Seniha, ilk mektep hocalığıyla Amasra‟ya atanır. 

Mükerrem ise bar şarkıcılığıyla günden güne düşen bir kadın olur. 

Reşat Nuri‟nin Eski Hastalık‟ında ise Silifke‟de bir düğün vesilesiyle verilen 

balo, daha çok, halkta bıraktığı izlenimler üzerinden sergilenir. Ankara ve Kıskanmak 

adlı romanlarla pek çok ortak noktayı paylaşan Eski Hastalık‟ta Reşat Nuri, ironiyi 

ön planda tutmuştur. Bir başka deyişle; Ankara‟da balo gecesini dışarıdan 

gözlemleyen halkın söylemlerinde somutlaşan ironi, Eski Hastalık‟ta bizzat halkın 

katıldığı bir balo ortamında yaşanan ayrıntılara sindirilir.  

Burada, yazarın bakış açısını ironik kılan nokta, Anadolu‟da bir kasaba 

halkının asri bir eğlence olarak takdim edilen baloya yaklaşımını dikkatlere 

sunmasından ileri gelir. Öyle ki söz konusu ironi, hazırlık evresinden balo gecesinin 

sona erişine kadar etkisini sürdürür. 

İstanbul‟da bir Amerikan kolejinde okuyan Züleyha‟nın, öğretmenlerinin de 

etkisiyle, Amerika‟da yüksek tahsil görme hayalleri vardır. Ne ki İstiklâl Savaşı‟ndan 

dönen babası, yeni görev yerine giderken ailesini de alıp götürmek niyetindedir. 

Koleji bitirmek için babasından izin koparan Züleyha, aynı başarıyı okulunu 

bitirdikten sonra gösteremez ve Amerika‟da yüksek tahsil yapma hayallerine veda 

ederek Silifke‟nin yolunu tutar. 

İstanbul‟daki renkli hayattan sonra Anadolu‟nun sakin yaşamı, bir süre 

Züleyha‟yı sarsar ve genç kız, hastalanıp yatağa düşer. Bu sıralarda kasabada 

düzenlenecek bir düğün için belediye reisi Yusuf, Züleyha‟nın yardımını ister. 

Düğünün mahiyeti hususunda kız tarafı ile erkek tarafı ihtilafa düşmüş; erkek tarafı 

“eski usul, alaturka düğün” isterken gelin tarafı “balo” talebinde bulunmuştur. 

Araya girenler sayesinde bahçe eğlentisinde karar kılınır; bu eğlentide alaturka ve 

alafranga eğlence bir arada olacak, yani hem alaturka saz çalınacak hem de 

Mersin‟den gelen cazbantla dans edilecektir (EH, s.54-55).  

Bu “balolu düğün, yahut düğünlü balo” (EH, s.59) da ciddi bir hazırlık 

evresinden geçer. Öncelikle eğlenti programını tertip için Züleyha‟nın da dahil 

olduğu bir komite teşkil edilir ve bu komite, toplantılar yaparak baloyu en iyi şekilde 
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organize etmeye çalışır. Züleyha, kendisine bu teklifi getiren Yusuf‟a ilk anda 

istihzayla yaklaşır; ancak babasının da araya girmesiyle bu “gülünç vaziyeti” kabul 

eder (EH, s.56). 

Belediyede yapılan komite toplantılarında bir kadının katılımı açısından diğer 

üyelerin Züleyha‟ya bakışı, Cumhuriyet‟le tüm yurdu saran değişim dalgaları da 

düşünüldüğünde, ayrı bir önem taşır. Mesela; sarık ve sakalını yeni atmış bir âzâ: 

“-Belediye heyeti arasında bir hanım… Ne inkılâp, ne inkılâp! diye dua eder 

gibi ellerini yüzüne sür”er (EH, s.56). Bu, bir ölçüde, Ankara‟daki Şeyh Emin‟i 

anımsatır. 

Yerlilerden, Meşrutiyet meclislerinde birkaç sene mebusluk yapmış bir 

avukat da şaka ile karışık müphem laflar eder: 

“-İnşallah siz hanımları resen de iş başında göreceğiz, diye şaka etti, bizim 

cinsten dünyaya hayır gelmiyeceği artık sabit olmuştur.” (EH, s.56) 

Ziraat müdürüyle vilayet meclisi âzâsı ise Züleyha‟yı kadın kendilerini erkek 

yerine koydukları için genç kızın yüzüne bakmaktan çekinip gözlerini öteye beriye 

kaçırırlar (EH, s.57). 

Neticede Züleyha, nezaketen bu toplantılarda bulunur ve üzerine düşeni 

yapar. Burada gözden kaçırılmaması gereken husus, Cumhuriyet‟in getirdiği 

yeniliklerin, halkta henüz beklenen etkiyi yaratmamış olmasıdır. Birdenbire kaç-göç 

alışkanlığını terk edemeyen toplum, kadın-erkek bir arada oturmayı yadırgadığı gibi 

bir kadının belediye heyetinde erkekler arasında vazifeli olmasını da hoş karşılamaz. 

Hususiyle toplantılarda Züleyha‟ya edilen alaylı sözlerin arkasında da bu vardır.  

Halktaki bu algı, balo gecesi yaşananlara da yansır. “Düğünlü balo, her 

dalına bir donanma feneri asılmış geniş bir bahçede veril”ir (EH, s.59). Halka örnek 

teşkil etmesi açısından belediye reisi Yusuf, yeni frakını giymiş, yakasındaki rozet ve 

göğsündeki nişanıyla bir aksilik çıkmaması için uğraşmaktadır. Onun bu çabasına 

karşılık halk, balolara aşina olmadığı için balo adabına uymayan durumlar yaşanır. 

Bu, Ankara ve Kıskanmak‟ta da geçen çocukların getirilmesi meselesi ve halkın 

davetli-davetsiz ayrımını yapamayışından kaynaklanan aşırı kalabalıktır. 

Yusuf‟un titizlendiği bu organizasyonda çocuklar, ortalıkta koşuşturup 

misafirleri rahatsız etmekle kalmamış, “bir kısım davetliler, yanlarında sekizer, onar 

kişi getirmişler, bazı kimseler de davetsiz olarak gelmiş”tir (EH, s.60). Kasabadaki 
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bütün kahvelerin iskemleleri bahçeye getirilmiş olmasına rağmen davetlilerin yarısı 

ayakta kalmıştır. Buna ayaktakımının taşkınlıkları da eklenir. 

Masaların sıralanmasında hiyerarşi gözetilmiştir. Buna göre, “meydanın 

etrafını çeviren on beş kadar masa, büyük zabit ve memurlarla hatırlı eşraf ailelerine 

tahsis edilmişti”r (EH, s.61). İkinci sıra, küçük memurlarla eşrafın malî ya da siyasî 

vaziyeti biraz sallantıda olanlarla yüzlerini yeni açan kadınlarını en önde, lüks 

ışıkları altında göstermek istemeyen muhafazakârlara ayrılmıştır. Daha arkada ise 

halk yer alır. 

Burada dikkat çekici olan, halkın yeni düzene ayak uydurmuş gibi görünse de 

hakikatte bunu henüz özümseyememesidir. Haliyle bu özümseyemeyiş, tutum ve 

davranışlara da akseder. Peçe ve çarşaf atılıp modern kıyafetlere geçilmiş olsa da 

özellikle muhafazakâr kesim, kadınlarını göz önünde tutmaktan, birdenbire kalabalık 

içine çıkarmaktan çekinir. Aynı durum, kadınların balo gecesine katılımında da 

geçerlidir. Halktan kadınlı-erkekli katılım istenirken kasaba ileri gelenlerinin eşlerini, 

kardeşlerini getirmemesi hoşnutsuzluk uyandırır: 

“Lüks masalarda, tek boş iskemle kalmamış bulunmasına rağmen, bazı belli 

başlı aile kadınlarının gelmemiş, daha doğrusu babaları, kocaları, kardeşleri 

tarafından getirilmemiş olmalarından şikâyet edenler vardı.” (EH, s.61) 

Bunu fark eden şişman ve kırmızı yüzlü bir adam, belediye reisi Yusuf‟a 

tepkisini dile getirir: 

“-Ne iştir bu beyim… Bizi teşvik edenler hani neredeler? Bizimkiler helâl da, 

kendilerininki mi haram, dedi. 

İri vücudünün bir an için küçülüp çöktüğünü gördüğüm Yusuf Bey, ne cevap 

verdi bilmiyorum. Fakat o gittikten sonra, kırmızı yüzlü adam masasında oturan 

kızlarına çıkıştı: 

-Mantolarınızı sırtınıza giyin bakalım… Dansa kalkacak olursanız, ayağınızı 

kırarım.” (EH, s.62) 

Nitekim bir süre sonra dans krizi başgösterir. Saatler ilerlediği halde dans 

pistinde hâlâ bir hareket yoktur. Bunda cazbantçıların gecikmiş olmasının payı 

olmakla birlikte gelir gelmez üst üste üç fokstrot çalmalarına rağmen kalabalıkta bir 

hareketlenme görülmez. Düğün sahibi sıfatıyla gelinle güveyin dansları da kalabalığı 
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cezbetmez. Bu durum karşısında komite âzâları, bir köşede mecburi dans seferberliği 

hazırlığı içine girerler. 

“Biraz evvel teşrifatçılık yapan birkaç smokinli genç, şimdi kavalye namzedi 

olarak ortaya sürülüyor, fakat bunların kaza ile yanaşacak gibi oldukları masalarda 

öyle bir panik hâsıl oluyordu ki, biçareler geri dönmiye bile cesaret edemiyerek 

kalabalığa karışıyorlardı.” (EH, s.63) 

Bu esnada, kasabada terzilik yapan; ancak halkın pek iyi gözle bakmadığı 

İstanbullu ana kız, komitenin imdadına yetişir. Hazırlıklar sırasında, Hicran diye 

takma bir ad taşıyan kızın, o gece bir taşkınlık yapmasından endişelenen ve dansa 

kalkmasına müsaade etmeme kararı alan komite, o sırada yaşanmakta olan dam krizi 

karşısında Hicran hakkındaki boykot kararından vazgeçer. Böylece Hicran‟ın 

smokinli gençlerle peş peşe dans edişi, hem durumu kurtarır hem de komiteyi 

memnun eder (EH, s.64-65). 

Son olarak balo gecelerinin değişmez âdeti büfe konusunda da karışıklık 

yaşanır. Komite, bahçenin bir köşesinde misafirlere geceyarısına doğru ikram 

yapılmak üzere bir büfe tertip eder. Ancak aşırı kalabalık, komitenin bu planını alt 

üst eder. Susayan halk, içecek bir şeyler isterken büfenin önünde de yığılmalar olur. 

Nihayetinde buna da çözüm bulunur, su ve dondurma masalara servis edilir (EH, 

s.65-66). 

Birtakım eğlenceli numara ve atraksiyonların ardından düğünlü balo sona 

erer. Herkes dağıldığı sırada bazı erkeklerin taşkınlık yaparak hoplaya zıplaya dans 

ettiği görülür. Bir anlamda, halk, giderayak bildiği gibi eğlenmeye çalışır. Bu 

manzara karşısında belediye reisi Yusuf: “Hoş göreceğiz, ne yapalım… Birdenbire 

bundan fazlası olmuyor” (EH, s.67) yorumunda bulunur. 

Neticede halk, henüz bu tarz eğlencelere hazır olmadığı için bir Anadolu 

kasabasında balolu asri bir düğün iğreti durmuş, çoğunluk tarafından yadırganmıştır. 

Dahası balo kültürü, halka henüz tamamiyle nüfuz etmediği için protokol sorunları 

yaşanmıştır. Bunlara yine halkın henüz yabancısı olduğu dans, büfe gibi balo 

kültürünün parçası olan asli unsurlar da eklenince büyük bir karmaşa yaşanmış; 

sonuçta ortaya ne klasik bir düğün ne de tam anlamıyla bir balo çıkmıştır. Böylece 

gelin tarafının heves ettiği balo, yüzeysel bir taklitten ibaret kalmıştır. 
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Her üç roman da Cumhuriyet‟le birlikte yeni bir sosyal yaşamın parçası 

olarak yaygınlaştırılmaya çalışılan baloların, yönetici elitlerin aksine, halkta 

beklenen ilgiyi yaratmadığını, toplumun henüz kadınlı-erkekli eğlenmeye hazır 

olmadığını ortaya koyar. Kuşkusuz halktaki hoşnutsuzluğun ve uyum sağlayamayışın 

kendine özgü nedenleri vardır. Öncelikle bu tarz bir eğlence kültürü için gerekli alt 

yapı oluşturulamamış, doğrudan Batı kültüründen monte edilmek suretiyle halka 

sunulmuş, dolayısıyla Türk kültüründe olmayan, Batı‟dan ithal edilen bir salon 

eğlencesi olarak balo, halka mal edilememiştir. İşte Eski Hastalık, tam anlamıyla 

bunu yansıtan bir romandır. Keza Ankara‟da da baloyla gelen kültürel 

yabancılaşmanın halktaki yansımaları, şaşkınlıkla Ankara Palas‟a bakanların 

söylemlerinde somutlaşır. 

Sosyal hayatın canlandırılmasına dair hamlelerin yanı sıra yeni rejim, halkla 

ilişkilerini diri tutmak, halka kendisini daha iyi anlatabilmek ve ülke nüfusunun 

okur-yazarlığını arttırmak için de birtakım atılımlar yapar. Millet mektepleri ve 

halkevleri, bu bağlamda zikredilebilecek önemli adımlardır. 

5. 2. Millet Mektepleri ve Halkevleri: 

 5. 2. 1. Millet Mektepleri: 

Kısaca insan yetiştirme sanatı olarak tanımlanabilecek eğitim, Cumhuriyet‟in 

ilanından sonra önem kazanan konulardandır. Yalnızca bireyin tekil yaşamını 

ilgilendirmesi açısından değil topluma ait kolektif kimliğini şekillendirmesi 

açısından da anlam taşıyan eğitim faaliyetleri, bir ülkenin kalkınması için gerekli 

kalifiye insan gücünün sağlanmasına da temel teşkil eder. Bunun dışında kültür ve 

medeniyetin geliştirilip nesilden nesile aktarılmasında da eğitimin rolü yadsınamaz. 

Taşıdığı tüm bu önemlerden dolayı Mustafa Kemal de toplumun yeniden 

inşası sürecinde eğitime ayrıca yatırım yapar. Türk toplumunu muasır medeniyetler 

seviyesine ulaştırmayı hedefleyen ve bunun için bir dizi köklü inkılâp hareketlerine 

girişen Mustafa Kemal, arzu ettiği toplumun ancak millî bir eğitimle sağlanacağını 

bildiğinden konuşmalarında ve eylemlerinde daima eğitimin millîliği üzerinde durur. 

“(…) Milli Mücadelenin kazanılmasında etkili olan milli birlik ve milli şuur 

anlayışı yeni devletin eğitim politikasının da esasını oluşturdu. Zira, Osmanlı‟dan 

farklı olarak üniter milli bir devlet olarak kurulan Cumhuriyet‟in eğitim politikası da 

milli olmalıydı. Bu konu ile ilgili olarak, daha milli mücadelenin devam ettiği 
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yıllarda 1921‟de Ankara‟da milli bir eğitim programının oluşturulması amacıyla 

Maarif Kongresi toplandı.” (Sezer, 2005: 313) 

Millî olması gerektiği belirtilen eğitimin, yanı sıra çağdaş ve laik nitelikler 

taşıması gerektiğine yine Cumhuriyet‟in ilk yıllarında vurgu yapılır
189

. Daha önce de 

belirtildiği üzere, yeni rejimin referans noktası, Batı‟dır. Bundan dolayıdır ki art arda 

gerçekleştirilen inkılâpların özünde Batılılaşmak, medenileşmek anlayışı vardır.  

Toplumun istenen düzeyde Batılılaşabilmesi için eğitimin dinin tesirinden 

kurtarılması, yani laik bir hüviyet kazanması gerekir. Bunun için 3 Mart 1924‟te 

kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yurttaki bütün okullar Millî Eğitim 

Bakanlığı‟na bağlanır; yine medreseler kapatılır, yerine İstanbul Darülfünunu‟na 

bağlı İlahiyat Fakültesi ile yurdun çeşitli bölgelerinde İmam-Hatip okulları açılır. 

Böylelikle Osmanlı‟dan beri süregelen, dönem romanlarına da yansıyan mektep-

medrese ikiliğine son verilmiş olunur. 

Eğitim-öğretimde sağlanan söz konusu birlik ve eğitime laik bir nitelik 

kazandırılmasının ardından kültürün ve dilin millîleşmesi, bu sayede eğitimin 

yaygınlaştırılması, okur-yazarlık oranının arttırılması için çalışmalara başlanır. Bu 

noktada, yalnızca örgün eğitimle genç kuşakların eğitilmesi değil, geniş halk 

kitlelerinin eğitimi (Yeşilkaya, 2003: 68) de gözetilir. Bunun için 1 Kasım 1928‟de 

Latin Harfleri‟nin kabulünden sonra Millet Mektepleri açılır. Esasiyle harf inkılâbı, 

Millet Mektepleri ve köy okuma odaları gibi halka yeni yazıyı öğretecek eğitim 

kuruluşlarının açılmasını gerekli kılmıştır (Şimşek, 2002: 128). Burada amaç, halka 

hem yeni harfleri öğretmek hem de okur-yazar oranını arttırmaktır.  

Atatürk‟ün başöğretmenliğinde yürütülen çalışmalarda 16-45 yaş aralığındaki 

çok sayıda vatandaşın katıldığı kurslar düzenlenir ve Millet Mektepleri‟nin 1 Ocak 

1929‟da açılmasından sonraki bir yıl içerisinde bir milyona yakın kişi okuma-yazma 

öğrenir. Yalnızca okuma-yazma öğretme faaliyetlerinin değil gezici ve sabit iki 

tipiyle okuma zevki, matematik, hesap ve ölçüler, sağlık bilgisi, vatandaşlık eğitimi 

yapılır ve gericilikle mücadele edilir (Gümüşoğlu, 1995: 38-39). 

                                                 
189

 Cumhuriyet‟in, millî bir kimlik yaratmaya yönelik millî eğitim politikasını, 1930-1980 yılları 

arasındaki lise edebiyat ders kitaplarından hareketle inceleyen bir çalışma için bkz. Elif Baki, Ulusun 

İnşası ve Resmi Edebiyat Kanonu, Libra Yayınevi, İstanbul 2010. 
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Bu bağlamda; Cumhuriyet‟in temel felsefesine eğitim alanında katkı sağlayan 

Millet Mektepleri, dönem romanlarından On Yılın Romanı‟nda, Cumhuriyet‟in on yıl 

içinde gerçekleştirdiği büyük atılımlardan biri olarak ele alınır. 

Yazarı Etem İzzet‟in Cumhuriyet‟in ilanının onuncu yılı vesilesiyle kaleme 

aldığı On Yılın Romanı, bir yandan tüm Türkiye‟de gerçekleştirilen yenilikleri diğer 

yandan Bingöl‟e bağlı İkipınar Köyü‟nde Cumhuriyet‟le birlikte kaydedilen 

gelişmeleri anlatan bir romandır. 

Çocuklukları İkipınar‟da geçen Torun ile Erhan, Osmanlı‟nın halkı 

küçümseyen yönetimini bizzat yaşadıktan sonra Millî Mücadelenin ardından bizzat 

Atatürk tarafından okutulurlar. Torun, maarif müfettişi olurken Erhan da Hariciye 

Vekaleti‟nde görev alır. Erhan, bir gün Amerikalı bir profesörün tetkik seyahati 

kapsamında Türkiye‟ye geleceğini ve onunla kendisinin ilgileneceğini öğrenir. 

Amerikalı Profesör Vilyam Hamilton‟un elinde yeni yazıldığını söylediği bir 

kitap vardır. Bu kitaba bakarak Türkiye‟de harem, şeriat mahkemesi, tekke görmek 

istediğini Erhan‟a bildirir. Erhan, Cumhuriyet‟in onuncu yılını kutlamaya 

hazırlandıkları sırada Amerikalı bir profesörün elinde böyle bir kitabın oluşunu 

yadırgar ve Mustafa Kemal‟in peş peşe gerçekleştirdiği inkılâpları heyecanla 

anlatmaya başlar. 

Bu inkılâplardan birisi, harf inkılâbı ve onun hemen ertesinde açılan Millet 

Mektepleri‟dir. Asırlarca Batı‟dan geri kalınmasının bir nedenini, Türk milletinin 

cahilliğiyle ilişkilendiren Erhan, Millet Mektepleri sayesinde ulaşılan noktayı şöyle 

izah eder: 

“İnanmanız lâzımdır ki, harf inkılâbı yapılır yapılmaz açılan millet 

mekteplerinde milyonlarca halk, köylü, işçi okudu ve koskoca ihtiyar erkek ve 

kadınlar bile üç ayda okumayı öğrendiler. İnkılâptan evvel Türkiyede 2.200.000 kişi 

okur yazardı. Bugün 9.500.000 kişi okuyor.” (OYR, s.92) 

Nitekim İstanbul‟da bir millet mektebini gezen Profesör Hamilton, elli altı 

yaşındaki bir manavın okuma-yazma öğrenme azmine hayran olur (OYR, s.99). 

Aynı okuma-yazma seferberliği, Erhan‟ın köyü İkipınar‟da da 

gerçekleştirilmiş; bir zamanlar Osmanlı paşalarından birinin şiddetle karşı çıktığı ilk 

mektep, Cumhuriyet idaresince köye kazandırılmıştır. İkipınar‟da tam üç tane 

mektep vardır: Demirçavuş Mektebi, Cumhuriyet Mektebi ve Gazi Mektebi (OYR, 
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s.134-135). Bu mektepler sayesinde köylü okumakta, gazete, kitap istemektedir. 

Torun‟un sözleriyle “bütün Anadolu, bütün köylü okuyor” dur (OYR, s.135).  

Böylelikle Etem İzzet, onuncu yıl kutlamalarına katkıda bulunmak için 

kaleme aldığı romanında, Cumhuriyet‟i ve Cumhuriyet‟le gelen yenilikleri överken 

Millet Mektepleri‟ne de eğitim-öğretim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve ülkedeki 

okur-yazar oranının arttırılması bağlamında değinir. 

 5. 2. 2. Halkevleri: 

Cumhuriyet Türkiyesi‟nde Millet Mektepleri‟yle başlayan eğitim seferberliği, 

1932‟de Halkevleri‟nin kurulmasıyla yeni bir form kazanarak tüm Anadolu‟yu 

kapsayan bir akım halini alır. Okur-yazarlığın arttırılmasıyla başlayan halkın eğitimi 

meselesi, Halkevleri‟nde yürütülen farklı alanlardaki kolculuk faaliyetleriyle 

ekonomik, sosyal, kültürel bir içerik kazanır. 

Esasen yeni yönetimin amacı, halkın eğitim seviyesini yükseltirken ona 

rejimin ilkelerini de aşılamak ve rejime uygun insan tipini yetiştirmektir. Ne ki 

1930‟ların başında vuku bulan iki olay, inkılâpların halka mal edilemediğini, bunun 

da ötesinde halkla rejimin arasının gittikçe açıldığını gösterir. Bunlar, Serbest 

Cumhuriyet Fırkası
190

 ile akabinde meydana gelen Menemen Olayı
191

‟dır.  

Toplumda yükselen tansiyonun işareti (Yeşilkaya, 2003: 63) olarak 

okunabilecek bu iki olay, Cumhuriyet Halk Fırkası için de bir uyarı mahiyeti taşır. 

Zira her iki olayın siyasî sonuçlarına bakıldığında “yöneticilerle halk arasında bir 

kopukluk olduğunu, yöneticilerin yapılanları halka aktaramadığını, halka 

inemediklerini, dolayısıyla yöneticilerle toplum arasındaki kan dolaşımının eksik 

olduğunu” (Zeyrek, 2006: 9) gösteren bir tablo ortaya çıkar. Bu sonuç karşısında 

durumun muhasebesini yapan yönetim, bir yandan halka rejimi doğru anlatmak 

çabası içine girerken diğer yandan da rejimin devamlılığını sağlamak amacıyla tehdit 

unsuru olarak gördüğü bazı kurumları kapatmak yoluna gitmiştir
192

. 

                                                 
190

 Fırkanın kuruluşu ve kapatılması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ayten Sezer, “Serbest Cumhuriyet 

Fırkası‟nın Kurulması”, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Ed. M. Derviş Kılınçkaya), Siyasal 

Kitabevi, Ankara 2005, s.256-259; Orçun İmga, Tek Partili Dönemde Ankara, Siyaset ve Yerel 

Demokrasi, s.103-107; Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, s.175-178; Erik Jan Zürcher, 

Modernleşen Türkiye‟nin Tarihi, s.263-266.  
191

 Serbest Cumhuriyet Fırkası‟nın kapatılmasının ardından patlak veren Menemen Olayı‟yla ilgili 

ayrıntılı bilgi için bkz. Ayten Sezer, “Menemen Olayı”, a.g.k., s.259-260; Erik Jan Zürcher, a.g.e., 

s.266. 
192

 Bu amaç doğrultusunda kapatılan kurumlar için bkz. Şerafettin Zeyrek, Türkiye‟de Halkevleri ve 

Halkodaları, Anı Yayıncılık, Ankara 2006, s.10-12. 
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Bu dönemde kapatılan kurumlardan birisi de Türk Ocakları
193

‟dır. Bağımsız 

olarak çalışan Ocaklar, CHF yönetimince, halk üzerindeki olumlu etkisi daha önce 

kanıtlanmış olduğu için, halka seslenmede bir aracı kurum olarak düşünülür; ancak 

partinin denetimine girmek istemeyen Türk Ocakları, 10 Nisan 1931‟de kendi 

kendini lağvetme yoluna gider. Bunun sonucunda, ortaya çıkan boşluğu doldurmak 

üzere, 19 Şubat 1932‟de, Halkevleri kurulur.  

Talimatnamesinin ilk maddesine göre; “Halkevi, kalplerinde ve dimağlarında 

memleket sevgisini mukaddes ve ileri yürüten yüksek bir heyecan halinde duyanlar 

için toplanma ve çalışma yeridir.”
194

 Öncelikle 14 ilde (Afyon, Ankara, Aydın, Bolu, 

Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eminönü, Eskişehir, İzmir, Konya, Malatya, 

Samsun) açılan Halkevleri‟nin sayısı, kapatıldığı 1950 yılına kadar 478‟e; 

Halkodaları
195

‟nınki ise 4322‟ye ulaşır. 

Halkevleri, çalışmalarını başlıca dokuz kolda
196

 yürütür:  

Dil ve Edebiyat Kolu, 

Güzel Sanatlar Kolu, 

Temsil Kolu, 

Spor Kolu, 

İçtimai Yardım Kolu, 

Halk Dershaneleri ve Kursları Kolu, 

Kütüphane ve Neşriyat Kolu, 

Köycüler Kolu, 

Tarih ve Müze Kolu. 

                                                 
193

 “Resmen 25 Mart 1912‟de kurulmuş, Anlaşma Devletleri‟nin İstanbul‟u işgal etmesiyle birlikte 

gelişen baskılar sonucu çalışamaz bir duruma getirilmiştir. Genel Başkanı olan Hamdullah Suphi 

Tanrıöver‟in Anadolu‟ya geçmesiyle, Ocakların yeniden 23 Nisan 1923 tarihinde Ankara‟da açıldığı 

görülmektedir”. Bkz. Şerafettin Zeyrek, a.g.k, s.12-15; Kenan Akyüz, “Türk Ocakları”, Belleten, C.L., 

Nisan 1986, Ankara 1986, s.205. 
194

 CHF Halkevleri Talimatnamesi, Ankara 1934. 
195

 “Köy ve nahiyelerde Halkevi açmak için gereken üç şubenin sağlanamaması nedeniyle ilk olarak 

1940 yılında Halkodaları açılmıştır”. Bkz. Neşe G. Yeşilkaya, “Halkevleri”, Modern Türkiye‟de 

Siyasî Düşünce, C.2 Kemalizm (Ed. Ahmet İnsel), İletişim Yayınları, İstanbul 2006 (5.bsk.), s.113. 

Ayrıca Halkodaları hakkında bkz. Şerafettin Zeyrek, Türkiye‟de Halkevleri ve Halkodaları, Anı 

Yayıncılık, Ankara 2006, s.32-36; Asım Karaömerlioğlu, Orada Bir Köy Var Uzakta, Erken 

Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem, s.62. 
196

 Bir il veya ilçede Halkevi açılabilmesi için dokuz koldan en az üçünün mevcut olması zorunludur. 



 419 

Yine Halkevleri, faaliyetlerini sürdürdüğü 19 yıl süresince 77 dergi çıkarır
197

. 

Bunlar içerisinden Şubat 1933‟te yayın hayatına başlayan, Ankara Halkevi‟nin 

çıkardığı Ülkü-Halkevi Dergisi
198

, merkezî yayın organı statüsündedir. 

Başlıca kuruluş nedeni, halka yeni rejimin ilke ve inkılâplarını anlatmak ve 

bunların yerleşmesini sağlamak olan, “toplumun „mürebbi‟si halkevleri, „telkin ve 

terbiye‟ ile toplumu „eğitir‟, halka „doğru tezleri aşılar‟. Ferdler „kaynaşmış kütle‟ 

içinde, bu kütle ile biçimlenir.” (Yeşilkaya, 2003: 61) Bu yönüyle Halkevleri, yeni 

rejimin, karşı karşıya kaldığı ciddi muhalefet hareketlerinden sonra halka kendisini 

doğru ifade edebilmek amacıyla başvurduğu sosyal bir proje niteliğindedir. Diğer bir 

ifadeyle; rejimin yalnızca siyasî yönden değil sosyo-kültürel yönden de kendisini 

halk üzerinde hakim kılma hareketidir.  

Bu hareketle birlikte, daha çok, İstanbul‟la sınırlı olan toplantı ve eğlence 

anlayışları, yeni bir kamusal alan yaratılarak Anadolu‟ya taşınır. Buna göre; balolar, 

danslar, çaylar, tiyatrolar, konserler, spor salonları, kütüphaneler, toplantı salonları 

ve çalışma odalarıyla hem rejime uygun yeni bir insan tipinin yetiştirilmesine 

çalışılacak hem de halkın yeni rejimin ilke ve inkılâplarını yakından tanıması ve 

böylelikle halkla rejim arasında sıcak bir temas kurulması sağlanacaktır. 

Kuşkusuz, arka planında yönetici zümreyle halk arasındaki kopukluğu 

giderme maksadı taşısa da Halkevleri, Anadolu açısından yararlı birtakım sonuçlar 

doğurmuştur. Anadolu halkı, kentlisi kasabalısı köylüsüyle, kendisini her yönden 

geliştirebileceği sosyal bir ortam içerisinde günlük yaşam pratiklerini 

zenginleştirecek bilgilere ulaşırken aydın kesimden farklı zümrelerin Anadolu için 

bir araya gelmesi sayesinde halkla aydının yakınlaşmasına da şahit olmuştur. Çeçen 

(1990: 123)‟in de belirttiği üzere; Halkevleri, aydınlarla halkın, şehirlilerle köylülerin 

buluşup kaynaştığı ve bu yolla aralarındaki zaten büyük olan uçurumun daha da 

                                                 
197

 Halkevleri‟nin Ülkü dışında çıkarmış olduğu dergiler için bkz. Şerafettin Zeyrek, a.g.k., s.76-79. 
198

 “Ülkü, Halkevlerinin merkezî yayın organı olmakla birlikte, ilk yayımlanan halkevi dergisi 

değildir. Halkevleri tarafından yayımlanan ilk süreli yayın Ağustos 1932 tarihinde çıkarılan 

(Eskişehir) Halkevi dergisidir.” Bkz. M. Bülent Varlık, “Ülkü: Halkevleri Mecmuası”, Modern 

Türkiye‟de Siyasî Düşünce, C.2 Kemalizm (Ed. Ahmet İnsel), İletişim Yayınları, İstanbul 2006 

(5.bsk.), s.268. Dergi ve ileri sürdüğü görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. M. Bülent Varlık, 

a.g.m., s. 268-271; Şerafettin Zeyrek, a.g.k., s.74-76; Âbide Doğan, 1923-1938 Arasında Yayınlanan 

Dergiler Anadolu, Kadro, Ülkü, Fikir Hareketleri, Aydabir Üzerinde Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara 1991 (yayımlanmamış doktora tezi); Levent Köker, 

Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul 2009 (11.bsk.). 
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büyümemesi ve giderek kapatılması için bir köprü olarak düşünülmüştür (akt. 

Karaömerlioğlu, 2006: 59-60). 

Halkevleri‟nde oynanan piyesler, verilen konserler, okunan kitap ve dergiler, 

düzenlenen toplantılar sayesinde Anadolu halkının zihinsel ve ruhsal gelişimine 

katkıda bulunulmuştur. Yine Halkevleri bünyesindeki yardım kolları kanalıyla çeşitli 

kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek Anadolu halkının zaruri ihtiyaçları 

karşılanmıştır. Denilebilir ki Halkevleri, faaliyette bulunduğu süre içerisinde halka 

ulaşmak isteyen rejimin sesi olmuş ve Anadolu‟yu maddî-manevî kuşatmıştır. 

Bu bağlamda; Halkevleri, dönem romanlarında salt siyasî bir yapılanma 

olarak değil köylüyü kalkındıran bir kültür yuvası vasfıyla işlenmiştir. On Yılın 

Romanı, Ankara, Açlık adlı romanlarda, Halkevleri, bu çerçevede ele alınır. 

Cumhuriyet‟in onuncu yılı coşkusuyla kaleme alınan On Yılın Romanı‟nda, 

yeni rejimin onuncu yılını idrak etmiş olmanın gururu, heyecanı, yazar Etem İzzet‟in 

satırlarına da sinmiştir. Romancı, Amerikalı Profesör Hamilton‟a Millet 

Mektepleri‟ni anlatan başkişisi Erhan‟ın heyecanını, Halkevleri‟ni anlatırken de diri 

tutar. 

Erhan‟la birlikte önce İstanbul‟u ardından Samsun, Sivas, Ankara‟yı gezen 

Profesör Hamilton, Halkevi‟nde Akın piyesini izler ve çok beğenir. Erhan‟a her 

zaman için bu tarz programların olup olmadığını sorması üzerine genç adam: 

“-Halkevleri Cümhuriyet Halk Fırkasının kültür evleridir. Memleketin her 

tarafında açılıyor. Ve hergün için bir çalışma vardır. Her şube üzerinde ilerliyorlar. 

Konferanslar verilir, temsiller yapılır. Müsamereler derlenir. Eserler çıkarılır. 

Köycülük şubesi, san‟at şubesi, içtimaî yardım şubesi, spor şubesi hepsi hepsi, bütün 

şubeler çalışır.” (OYR, s.125) karşılığını verir. 

Profesör, Samsun‟da da Halkevi‟ni gezer ve şehirden memnun ayrılır (OYR, 

s.143). 

Yakup Kadri‟nin Ankara‟sında ise Halkevleri, sosyal hayatın canlanmasına 

katkıda bulunan birer müessese olmalarının yanında başkent Ankara ve tüm 

Anadolu‟yu saran bir kalkınma hamlesi olarak da yer alır. 

Romanın ütopik mahiyetteki üçüncü bölümünde, Ankara‟nın Cumhuriyet‟in 

ilanından hemen sonra içine düştüğü yüzeysel Batılılaşmadan rahatsız olan Selma 

Hanım ile Neşet Sabit, hayatlarını birleştirmiş ve aynı ortak ülkü etrafında 
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kendilerini halk yararına çalışmaya adamıştır. Buna göre Selma Hanım, büyük bir kız 

müessesesini idare ederken Neşet Sabit, İçtimaî Mükellefiyet Teşkilatı‟nın üyesi 

olarak yurdu dolaşmaktadır: 

“(…) Şimdi Ankara‟nın bilmem hangi kazasından sesi işitilirken, bir gün 

sonra Sıvas‟a gittiği haber alınıyor, üç gün geçmeden Cenup vilayetlerinin birinde 

bir sıra konferans vermeye başladığı öğreniliyordu.” (Ankara, s.175) 

Daha önce İktisat ve Tasarruf Cemiyeti‟ne bağlı olan, zamanla direktiflerini 

Yüksek İktisat Enstitüsü ile Halkevleri‟nden almaya başlayan İçtimaî Mükellefiyet 

Teşkilatı, “millî hamle halinde bütün memlekete dağıl”mıştır (Ankara, s.180). 

Halkevleri‟nin dokuz kolundan biri de İçtimai Yardım Kolu‟dur zaten. 

Bahsi geçen teşkilat, Ankara‟da köylülerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan 

bir kooperatif etrafında kimi zaman hekimler kimi zaman devlet fabrikalarla işbirliği 

yaparak köylünün müreffeh bir yaşama kavuşmasına çalışır. 

“(…) Artık, bunlar arasında eskisi gibi kirli paçavralara sarılmış dilenci 

kıyafetinde, hasta, sakat, sıtmalı ve kavruk köylülere hiç rastgelinmiyordu. Bir defa 

İçtimaî Mükellefiyet teşkilâtının genç hekimleri tarafından bunların yedikleri 

yemekler, yattıkları yerler üstünde daimî bir murakabe [denetim] tesis edildiği gibi, 

ayrıca, haftada bir kere de muayeneye tâbi tutuluyorlardı. Sonra, yalnız köylüler için 

kurulmuş büyük istihlâk kooperatiflerinde giyim ve kuşama ait şeyler Devlet 

fabrikalarından o kadar ucuza satılıyordu ki her köylü bir aylık ekonomisiyle bütün 

bir yıl için tepeden tırnağa kadar giyinip donanabilmek imkânını kolaylıkla temin 

ediyordu.” (Ankara, s.186) 

Halk için çalışmakta büyük bir huzur ve mutluluk bulan çift, boş vakitlerini 

de evde kapanıp kalmaktansa Ankara‟nın umumi eğlence yerlerinde geçirmeyi tercih 

ederler. Bu anlamda, özellikle, havanın kapalı olduğu zamanlarda “Halkevi‟nin 

gittikçe tekemmül eden temsilleri” (Ankara, s.176) onları kendisine doğru çeker. 

Henüz opera binasının inşasına başlanmadığı ve Büyük Devlet Tiyatrosu‟nun 

açılmadığı o günlerde “Halkevi‟nin sahnesi, Ankaralıların gittikçe artan temaşa 

ihtiyacını tatmin edebiliyordu”r (Ankara, s.178). Burada, sosyal açıdan İstanbul‟dan 

geri olan Ankara‟nın sosyal hayatına en önemli katkının Halkevi‟nden geldiği 

görülür. Bir diğer ifadeyle; Halkevleri, bir yandan ekonomik hamlelerle Anadolu‟nun 

yardımına koşarken diğer yandan bulunduğu şehrin sosyal yaşamına da can verir. 
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Halkevleri‟nin bu bağlamda değerlendirildiği bir başka roman, Refik 

Ahmet‟in Açlık‟ıdır. 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarında Anadolu‟da bir kasabada kurulan şeker fabrikası 

etrafında geçen romanda, fabrikanın, Halkevi aracılığıyla kasabanın yakınlarındaki 

Akpınar Köyü‟yle geliştirdiği ilişkiden de bahsedilir.  

Esasen Akpınar köylüleriyle fabrika yönetimi arasında toprak meselesinden 

kaynaklanan hukukî bir anlaşmazlık vardır. Fabrikanın, İstanbul‟daki karşılıksız 

aşkının acılarından kaçarak bu sakin kasabaya sığınan müdürü Ahmet Turgut, 

davanın bir türlü hallolmayışına kızmakta; ancak köylüden yana olan adalet 

karşısında bir çözüm üretememektedir. Bu sırada fabrikaya yeni atanan hukuk 

müşaviri Gülseren‟in teşvikiyle Akpınar‟a köylülerle görüşmeye giderler. 

Her iki tarafın da birbirine ılımlı yaklaştığı bu görüşmeden sonra Ahmet 

Turgut, ruhsal bir değişim sürecine girer. Köylüyle anlaşmanın, onun için bir şeyler 

yapmanın huzurunu duyar. Bu ziyaret, Ahmet Turgut‟un önceleri toprak davası 

nedeniyle sinirlendiği köylüye bakışını değiştirir. Öte yandan Ahmet Turgut‟un 

aksine bir idealin peşinden Anadolu‟ya gelen Gülseren ise köylünün perişanlığını 

gördükten sonra somut adımlar atmak için harekete geçer. Bu konuda yardım alacağı 

ilk müessese, kasabanın Halkevi‟dir. 

“Kasabada bir Halkevi vardı; burada merasim günlerinde çalmak üzere bir 

bando yetiştirilmişti; bir de arada sırada biribirile maç yapıp hemen daima berabere 

kalan iki futbol takımı… Bazen da salonda ve meydanlarda nutuklar söyleniyordu. 

Halkevinin bir de kütüphanesi vardı, bazı memurlar iş saatlerinden sonra gelip 

burada kitap okuyorlardı.” (Açlık, s.102) 

O güne kadar atıl durumda bulunan Halkevi, Gülseren‟in fabrikada çalışmaya 

başlamasıyla aktif hale gelir. Bu sıralarda, Akpınar Köyü‟nde, yoğun kar yağışı 

nedeniyle âfet yaşanmış; yakacakları biten halk, yazdan biriktirdikleri zahirenin de 

tükenmesiyle aç kalmıştır. Yoğun tipiden dışarı çıkamayan ahali, âdeta köye 

hapsolmuştur.  

Bu durum, Halkevleri‟nin çatısı altında köycülük
199

 ve içtimaî yardım 

şubelerinin de bulunması gerektiğini bilen Gülseren‟i düşündürür: Evet, kaymakam, 
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 “Halkevleri‟nin Köycülük Kolları‟na özel bir rol ve önem veriliyordu. Köycülük Kolları‟nın temel 

amacı köylerin toplumsal, kültürel ve hijyenik açıdan gelişimini sağlarken, şehirlilerle köylüler 
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durumu vilayete bildirmiş, bir yandan hükûmet bir yandan Kızılay, yardıma 

koşmuştur; ancak bu gelip geçici bir hizmettir. Her şeyi devletten beklemek yerine 

“halk kendi kendisine kalkınma, dirilme, biribirine yardım teşkilâtı vücuda getirmeli, 

hükûmetin işini kolaylaştırmalı idi. Bunun için de Halkevleri en uygun çalışma 

müesseseleri idi.” (Açlık, s.102-103) 

Bu minval üzerinde düşünen Gülseren, önce kasabadaki muallim, doktor, 

avukat gibi meslek sahiplerinden yardım istemeyi düşünür; ancak sayıca az olan bu 

kişilerin yanında fabrika muhitinden de takviye yapılması gerekir. Onları ikna etmek 

için de önce Ahmet Turgut‟u ikna etmesi lazım geldiğini bildiğinden ona başvurur. 

Zaten “kasabanın Halkevinde köycülük ve içtimaî yardım şubelerini müsbet iş görür 

birer organ halinde kurabilmek için ondan himaye göreceğine hiç şüphe etmiyordu”r 

(Açlık, s.103-104). 

Ahmet Turgut, beklediği gibi bu fikri ilgiyle karşılar ve istediği desteği 

Gülseren‟e verir. Böylece fabrika memurlarının da katılımıyla Halkevi şubeleri, yeni 

baştan ve tam teşkilatla kurulup faaliyete geçer. Bu yeni durum, uzun süredir Halkevi 

faaliyetlerine hız vermeye uğraşan kaymakamın da takdirini kazanır. Nitekim el 

birliğiyle girişilen çalışmalar, kısa süre içinde randıman vermeye başlar. Artık 

kasabada eskisine göre canlı ve medenî bir hayat dalgalanıyordur. 

“(…) Hekim, muallim, mühendis, memur gibi kimseler vızır vızır köylere 

gidip geliyorlar, hastalar iyi ediliyor, köylüye hastalıktan korunmak yolları 

öğretiliyor, tarlalarından daha iyi randıman almak, mahsulü çürümekten kurtarmak, 

hayvanlarını daha kolay ve verimli bir şekilde çoğaltmak usulleri gösteriliyordu. 

Bunların hepsinden mühim olarak köylü yaşama isteğini, insanca yaşama bilgisini 

kazanmağa başlıyordu; bunun neticesi olarak da köylere temizlik, medenî yapı, 

istihsalde fennî vasıtalar giriyordu.” (Açlık, s.104) 

Ayrıca fabrikanın kuruluşundan sonra açılan amele kooperatifi sayesinde 

köylü sırtından pamuklu mintanı ve ayağından şalvarı çıkarmış, kooperatifin yerli 

kumaştan yaptırıp takım halinde ucuza sattığı ceket pantolon kasketten oluşan 

kıyafetleri giymeye başlamıştır (Açlık, s.105). Yine o civardaki köycülük 

faaliyetlerinden memnun olan hükûmet de bu çalışmalara bir katkıda bulunmuş; yeni 

baştan ve mükemmel bir şose yol yaptırmıştır (Açlık, s.108). 

                                                                                                                                          
arasında karşılıklı saygı ve dayanışmayı geliştirmekti.” Bkz. Asım Karaömerlioğlu, Orada Bir Köy 

Var Uzakta, Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem, s.60. 
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Netice itibariyle Açlık‟ta Halkevleri, köyü kalkındıran, fabrikayla köylüyü 

sosyal amaçlarda birleştiren bir müessese olarak ele alınır. Dolayısıyla bahsi geçen 

kasabada, Halkevi vasıtasıyla hem köylünün maddî-manevî ihtiyaçları karşılanır hem 

de kuruluş amacına uygun şekilde halkla yeni yönetimin yan yana gelmesi sağlanır. 

5. 3. Kız Enstitüleri: 

Millet mektepleri ve halkevlerinin yanı sıra sosyal karakterdeki eğitim 

faaliyetleriyle ilgili bir başka adım, kız çocuklarına biçki, dikiş, ev idaresi öğretilen 

kız enstitülerinin kurulmasıdır. Bu enstitüler, genç kızlara meslek edindirmekle 

kalmayıp düzenlediği yardım balolarıyla sosyal hayata da katkıda bulunur
200

. 

Gerçekte, balo kültürünün yaygınlaştırılmasında başvurulan kadınların ön 

planda tutulması yöntemi, yeni rejimin toplumda arzu ettiği yaşama kültürünün 

yaygınlaştırılması noktasında da uygulanır. “Cumhuriyet vatandaşına, 

Cumhuriyet‟in ilke ve hedefleri doğrultusunda alışkanlıklar kazandırmak” (Cantek, 

2003: 237) anlamında kullanılan yaşama kültürü (habitus) kavramı, o günlerde 

öncelikle kadınların dönüşümünü gerekli kılmıştır.  

Toplumdaki yenilik ve değişimlerin temsilcisi olarak kadın, hem dışarıda 

hem de aile içinde örnek teşkil edecektir. Eş bir söyleyişle; Cumhuriyet kadını 

misyonunu, hem katıldığı balolar, çaylarda dış dünyaya hem de anne ve eş 

vasıflarıyla evinde iç dünyaya sergileyecektir. İşte bu amaç etrafında 1928-1929 

yıllarında kız meslek liseleri ve kız enstitüleri açılır. 

“(…) Cumhuriyet‟in Batılı yüzünün kılık-kıyafette somutlaştığı düşünülürse, 

enstitülere yapılan yatırım, hem yeni ve kentli Türk kadınının sosyal hayattaki 

varlığını belli kurallara bağlayarak, hem de özel alandaki verimliliğini artırarak ikili 

bir işlev görecektir.” (Cantek, 2003: 324) 

Bu bağlamda; Aka Gündüz‟ün Üvey Ana ile Yakup Kadri‟nin Ankara adlı 

romanlarında genç kızlara meslek kazandıran, aynı zamanda onları hayata hazırlayan 

kız enstitülerine yer verilir. 

Üvey Ana‟da Ankara‟daki İsmet Paşa Kız Enstitüsü‟nün büyük bir mektep 

bayramı hazırlığında oluşundan söz edilir; çünkü enstitü, o yıl kırk kıza en iyi 

dereceden diploma verecektir. Bütün Ankara gazeteleri, günlerdir bu bayramın 

                                                 
200

 Bunlardan bir tanesi, Cahit Uçuk‟un Kırmızı Balıklar adlı romanında yer alır. İstanbul‟da bir kız 

enstitüsünde eğitmen olarak bulunan Filiz adlı genç kızın etrafında gelişen olayların işlendiği 

romanda, enstitü, fakirler için düzenleyeceği bir balonun hazırlıklarıyla meşguldür. 
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şatafatlı hazırlığından bahsediyordur (ÜA, s.39). Enstitü idaresi, bir yandan 

bayrama
201

 davet edilen ailelere gönderilecek tezkerelerle meşgul olurken diğer 

yandan müsamere hazırlıklarını kontrol etmektedir. “Bayram bütün mektepte 

yapılacak ve müsamere mektebin arkasında yeni yapılan büyük Anfiteatrda 

verilecekti”r (ÜA, s.39). 

Programında Paris ve Londra seyahatleri olan Başvekil İsmet Paşa da kendi 

adını taşıyan enstitünün bu ilk bayramını kendi açmak için seyahatini on gün erteler. 

Ankara‟nın ünlü şoförlerinden Lobut Ağabey‟in evlatlık kızı Lale de 

enstitüden en iyi dereceyle mezun olacaklar arasındadır. Okulu birincilikle bitiren 

Lale, Emin Bey‟in gazeteye verdiği mürebbiye ilanı üzerine kendilerine başvurarak 

işe talip olur. Bu sırada mutfakta şoför Osman Efendi ile aşçıbaşı Satılmış Dayı 

arasında Lale‟nin köşkte işe başlayışı üzerinden enstitüye dair konuşma geçmektedir: 

“(…) 

-Hadi bakalım! Siz de böyle ulema, böyle güzel, böyle dilli bir ahçı kızı 

yetiştirin de başımıza fesliken gibi takalım. 

-Ülen git işine! kepçeyi kafana yiyeceksin ha! Ahçı kızı mı? Ülen git lise 

mektebine! Git İsmet Paşanın Estek mektebine! Bak kaç tane ahçı kızı okuyor. Salim 

Ustanınki orada, Durmuş Çavuşun ki orada, Latifinki orada, benim torun Akkız 

orada.. 

-Dayı!ona estek demezler. Enstitü derler. 

-İsterlerse köstek desinler. Dumanı doğru çıkıyor ya, sen ona bak.” (ÜA, 

s.56) 

Anlaşılacağı üzere; İsmet Paşa Kız Enstitüsü‟nün halk nazarında itibarı 

yüksektir. Emin Bey köşkünün diğer çalışanları, Batı kökenli bir mürebbiyedense 

enstitüden yetişme Lale‟yle vakit geçirecekleri için memnundurlar. Nitekim kızı 

Bibi‟nin Lale‟yle iyi anlaşmasından hoşnut olan Emin Bey de bir süre sonra genç 

kıza âşık olacak, evlenme teklifinin kabul edilmesiyle de Lale‟yle evlenecektir. 

Lale, başarılı çizgisini, talihsiz olayların sevkiyle ayrılmak zorunda kaldığı 

Ankara‟dan sonra mürebbiye olarak gittiği Sivas‟ta da sürdürür. Burada da 

işverenleri, onun iş disiplininden memnun kalır. 

                                                 
201

 Yazar, genç kızların başarıyla mezuniyeti onuruna verilen bayramı, yalnızca öğrenci ve aileleri için 

bir eğlence değil, inkılâp tarihinin terbiye faslında mühim bir dönüm ve inkişaf hadisesi olarak da 

değerlendirir (ÜA, s.39). 
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Yakup Kadri‟nin Ankara‟sında ise Selma Hanım, romanın ütopik 

karakterdeki üçüncü bölümünde böyle bir kız enstitüsünün idaresinden sorumludur. 

Bu, bir salon kadını olmaktan ziyade halkla bütünleşmek isteyen Selma Hanım için 

gönüllü olarak taşımak istediği sosyal bir sorumluluktur. Zira haftada ancak iki 

akşam evine gidebilen, bütün yemeklerini bulunduğu yerde yiyen Selma Hanım, 

bundan şikayetçi olmadığı gibi halinden memnundur. 

İnkılâpların tüm yurtta yerleşmesinden ve Cumhuriyet Türkiyesi‟nde 

kaydedilen gelişmelerden sonsuz bir haz duyan Selma Hanım, “her yılbaşında 

mektebe gelen istatistikleri gözden geçirirken aklı duraklıyor; bir rüya gördüğüne 

zahip oluyor; rakamlar, grafikler onun üzerinde fastasmagoria tesirini yapıyordu”r 

(Ankara, s.222-223). Her biri ülkedeki farklı gelişmeleri gösteren bu istatistiklere 

ilave olarak Neşet Sabit‟le Anadolu‟da çıktıkları tetkik seyahatlerinde şahidi olduğu 

terakki manzaraları sonucu enstitüdeki vazifesine, bir önceki yıldan daha taze bir 

şevkle sarılır (Ankara, s.226). 

Her iki romanda da kız enstitüleri, Cumhuriyet‟in faydalı yurttaş yetiştirme 

prensibine uygun olarak kurulmuş müesseseler olarak işlenmiştir. Üvey Ana‟da, 

Batı‟dan gelme mürebbiyelerin karşısında kız enstitülerinden yetişen gençlerin de 

aynı görevi yapabileceği tezine yer verilirken Ankara‟da, Cumhuriyet‟in hemen 

hemen tüm hedeflerinin gerçekleştiği üçüncü bölümde, Cumhuriyet‟in idealleriyle 

kişisel ideallerini aynı potada eritmeyi başarmış Selma Hanım‟ın kendisini vakfettiği 

bir kurum görünümündedir. 

5. 4. Anadolu’da fabrikalaşma olgusu: 

Tarihî süreç içerisinde, Osmanlı‟nın önce Fransızlara, daha sonra diğer Batılı 

devletlere tanıdığı kapitülasyonların, ülkeyi açık pazar haline getirdiği bilinen bir 

gerçektir. Bu vaziyet karşısında Batı‟yla rekabet edemeyen yerli san‟atkâr ve 

sermaye sahipleri; işgücü, üretim, kalite, sermaye bakımlarından çözülme sürecine 

girmiş, diğer taraftan Batı‟dan gelen fabrikasyon mallarla geleneksel üretim 

yöntemleri gücünü yitirmeye başlamıştır. Devlet, Batı‟ya bu hakkı tanırken kendi iç 

piyasasını, ekonomik dengesini korumaya yönelik bir plan geliştirmediğinden 

Anadolu‟daki esnaf ve san‟atkâr zor durumda kalmış; piyasada el emeği ürünler 

yerine dolaşıma giren Batılı mallar tercih edilir olmuştur. 
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“(…) Serbest ticaretin varlığı, yalnızca yerli sanayinin gelişmesini önleyici 

bir etken olmakla kalmamış, esas olarak gayrimüslimlerden oluşan dar bir ticari 

grubun yerli pazarı ve imalatı geliştirmeye çalışmak yerine, yabancılarla ticarete 

girişerek para kazanmasına yol açmıştı.” (Ahmad, 1996: 180) 

Cumhuriyet yönetimi ise yurdun yer altı ve yer üstü kaynaklarının bizzat yerli 

sermayeyle yerli müteşebbislerce işlenmesi hususunda titiz davranmış, bu amaçla, 

yurt genelinde şeker ve kumaş fabrikaları kurmuştur. Bu, yabancı sermayenin ülkeye 

daha az girişi, yerli yatırımcıların teşviki ve yerli malların tüketilmesi demektir
202

. 

Aynı zamanda, Anadolu köy ve kasabalarındaki işgücünün de üretime katılması ve 

Anadolu‟nun kalkındırılması hamlesidir. 

Bu bağlamda; dönem romanlarında Anadolu‟da fabrikalaşma olgusunun, bu 

iki anlayış etrafında işlendiği görülür. Bütün olarak bakıldığında eski idare-yeni idare 

tezadı ekseninde teşekkül eden bu romanlar, ekonomi sahasında iki rejimin 

farklılığını ortaya koyan bir tablo oluşturur. 

Buna göre; Çıkrıklar Durunca ile Patron adlı romanlarda, dokumacılıkta 

yabancı sermayenin yerli üretimi engelleyişi, bunun iç pazardaki dengeleri alt üst 

edişi ve geleneksel el dokumacılığının yok oluşu ele alınmıştır. 

Sadri Etem, ilk romanı Çıkrıklar Durunca‟da, el dokumacılığının yaygın 

olduğu Kastamonu ve çevresinde, fabrika üretimi kumaşlar karşısında köylünün 

mağdur oluşunu ve geleneksel el tezgâhlarının korunması için devlete başkaldırışını 

anlatır
203

. 

Genel olarak Kastamonu vilayetinin Bolu mutasarrıflığına bağlı Gerede 

nahiyesinin Adaköy karyesinde geçen romanda, birkaç büyük hikâyenin yan yana 

getirilmesiyle oluşturulmuş bir kurgu hakimdir
204

. İlk başta romana dağınık bir 
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 Yeni rejimin yabancı sermaye karşısındaki tutumu ve bu yoldaki politikaları için bkz. Kenan 

Bulutoğlu, 100 Soruda Türkiye‟de Yabancı Sermaye, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1970; Taner Timur, 

Türk Devrimi ve Sonrası, s.104-106. 
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 Yazar, Bir Varmış, Bir Yokmuş (1933) adlı romanında da 1839‟dan itibaren imparatorlukta ciddi 

sıkıntılar yaratan iktisadî-malî kapitülasyonları konu edinir. Burada söz konusu tema, devrin siyasî 

gelişmeleriyle birlikte ele alınmıştır. 

Benzer şekilde Düşkünler (1935) adlı romanında da Tanzimat‟la ülkeye giren yabancı sermayenin 

Osmanlı‟nın ticarî hayatını sarsmakla kalmayıp ahlâkî değerlerde de çözülüşe yol açtığı, bunun devleti 

ve aile kurumunu ne yönde etkilediği üzerinde durur.  
204

 Romanın geniş bir tahlili ve roman etrafında Sadri Ertem‟in romancılığının değerlendirilmesi 

hususunda ayrıntılı bilgi için bkz. Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman 1919-1930, 

İstanbul Matbaası, İstanbul 1968; Mustafa Kurt, “ „Çıkrıklar Durunca‟ Başlayan Sadri Ertem”, Türk 

Yurdu Türk Romanı Özel Sayısı, S.153-154, s.341-346; Mustafa Parlak, Sadri E. Ertem‟in 

Romanlarının Tahlili, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaası, Kayseri 2003. 
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görüntü veren bu hikâyeler, olayların seyri içinde, dokuma tezgâhlarının geri 

kazanılması için köylünün başlattığı isyan hareketi etrafında birleşir. 

Bir Alevi köyü olan Adaköy‟de Dudu adlı yarı deli bir kadının gece vakti Hz. 

Ali‟yi gördüğünü söyleyerek köyü ayağa kaldırmasıyla başlayan ilk hikâye, 

köylünün çevredeki Alevi köylerinin de yardımıyla Hz. Ali‟ye bir türbe inşa 

etmesiyle sonlanır (ÇD, s.24-25). 

Ardından Hasan‟la Hatice‟nin aşkının anlatıldığı bölümü, Hatice‟yi yüzünden 

yaralayan Sıddıkzâde‟nin tanıtıldığı kısım izler. Burada köyün asıl geçim kaynağının 

dokuma tezgâhları olduğu; ancak bir süredir bu tezgâhların işlemediği, Hasan‟la 

Ömer Efendi arasında geçen bir diyalog yoluyla sezdirilir: 

“-Ey Hasan sen okudun yazdın.. Şu bizim dokuma tezgâhlarını işletmek için 

ne yapsak bir… Bütün köy işten yana hep aylak. 

-Neden? 

-Neden olacak nahiyedeki satıcılar bizim dokumaları artık almıyorlar 

satmıyorlar, bizimki pahalı oluyormuş frenkten daha ucuz mal gelirmiş.” (ÇD, s.32) 

Köyde dokuma tezgâhlarının duruşu, ucuz Frenk mallarıyla bağlantılı olduğu 

kadar bu piyasayı elinde tutan Sıddıkzâde‟nin hileleriyle de ilintilidir. Heybeti, gücü, 

zenginliği ile ağa konumundaki Sıddıkzâde, yalnız köylüyü değil hükûmet güçlerini 

de sindirmiş biridir. Babasıyla birlikte ticarete atılan Sıddıkzâde, “kazanın yegâne 

Avrupa kumaşı satan ve yerli yünü yabancılara devreden” adamıdır (ÇD, s.73). 

Kurnazlığı sayesinde ticaretten çok para kazanan Sıddıkzâde‟nin kendine has 

yöntemleri vardır: 

“(…) İstanbuldan mal aldığı zaman kazada fiatları düşürür, dükkânın önüne 

lâvhalar asar..Tabi konu komşu da fiyatları indirirler. Fakat Sıddık zade ucuz 

sattığını ilân etmekle beraber onu kimse tezgâh başında göremez, görmeyince de 

kimse mal satın almağa muvaffak olamaz. Dükkanın çırağı 

-Efendi bilir, biz bilmeyiz diye müşterileri savardı. 

Sıddık zade, komşularındaki mal bitince derhâl tezgâhının başına geçer ve 

mallarını meydana çıkarır pahalı, pahalı satardı.” (ÇD, s.73) 

Bundan sonra vak‟a, Stayvers adlı İngiliz‟le, okul arkadaşı Tomson‟un 

konuşmaları üzerinden Cenubî Afrika‟ya uzanır. Stayvers, Tomson‟a Anadolu‟dan 

temin ettiği tiftik keçileri sayesinde ulaştığı ticarî başarıları anlatmaktadır (ÇD, s.81-
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103). Stayvers, Anadolu‟ya gittiğinde uğradığı kişilerden biri de Sıddıkzâde‟dir. 

Böylelikle Sıddıkzâde‟nin kumaş piyasasındaki yerine tekrar geçilir. 

Bir sonraki bölüm, Sıddıkzâde‟nin İstanbul‟dan gelen bir mektubu okuttuğu 

sahneyle başlar (ÇD, s.105). Mektupta, Sıddıkzâde‟ye artık Anadolu‟dan yün satın 

alınmayacağı haberi verilmektedir. Bunun üzerine o da kendisine borçlu olan köy 

halkından yün getirmek yerine borçlarını ödemelerini talep eder. Borçlarını 

ödeyemeyen köylünün keçilerine de tezgâhlarına da Sıddıkzâde el koyar. Böylece 

köyde “çıkrıklar tamamen durur”. Köylüler de ellerindeki yünü satmak üzere 

İstanbul yollarına düşerler (ÇD, s.118).  

İstanbul‟da zor günler geçirirler; ancak bu, yalnızca onların yazgısı değildir. 

O sırada geleneksel dokuma yapan tüm Anadolu ahalisi, mallarını iç pazara 

satamadığı için açlık tehlikesiyle yüz yüze gelmiş, “çıkrıkları başında çalışan 

köylüler, akın, akın sahil şehirlerine ve büyük merkezlere” toplanmışlardır (ÇD, 

s.124). Dahası Trabzon ve Kastamonu‟da köylerinden kaçıp mallarını satanlar, 

tezgâhlarını ateşe atarlar ve fabrika eşyaları satan küçük dükkânlar açarlar. Bu 

yüzden köyler ıssız harabelere döner (ÇD, s.124). 

İstanbul‟da Dokumacılar Reisi‟nden piyasaya dair öğrendiklerinden sonra 

Hatice dolayısıyla Sıddıkzâde‟ye zaten kızgın olan Hasan, ona karşı bir cephe 

kurmayı kendisine emel edinir. Bu işte Esma Bacı‟dan da yardım isteyecektir. 

Dudu‟nun da katkısıyla Ali‟nin dergâhı etrafında silahlı bir çete oluşmaya başlar. 

Böylelikle Hz. Ali dergâhının kurulmasıyla başlayan romanda bahsi geçen dergâhın, 

bir ayaklanmanın merkezi amacına hizmet ettiği görülür. Civardan işitilen bu 

hareketlenmeye Pazvantoğlu, Deli Bekir, Araçlı Kâzım çeteleri de destek verir. 

Bir noktadan sonra mezhep çatışmasını da içine alarak genişleyen roman, 

Sıddıkzâde‟ye karşı girişilen isyanın hükûmet güçlerine başkaldırmaya kadar varışını 

ve Adaköy‟deki Alevi dergâhının kolluk kuvvetlerince yakılışını anlatarak sona erer. 

Neticede Adaköylülerin isyanı bir sonuç vermemiş, isyana karışanların çoğu 

dergâhla birlikte yanmıştır (ÇD, s.283-285). 

Yazar, birbirinden kopuk metin halkalarıyla ördüğü romanında köylünün 

isyanını meşru bir zemine oturtamamış, Kurt (2000: 345)‟un da belirttiği gibi, “tavır 

koyucu” bir tutum izleyerek roman kişilerini iyiler ve kötüler olarak ikiye ayırmıştır. 

Ayrıca Dudu ve Hz. Ali dergâhı etrafında satır aralarına serpiştirilen mistik öğeler, 
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birtakım doğaüstü olaylar, toplumsal gerçekçilik iddiasındaki yazarın eserine gölge 

düşürmüş, verilmek istenen mesajı bir masal perdesine büründürmüştür
205

. Parlak 

(2003: 5), romanın asıl kıymetinin, vak‟asından çok vak‟a kahramanlarını, yazarın 

belli bir şahıs kadrosu içinden seçmiş olması ve bir bölge halkı (Kastamonu-

Adaköy)nın tamamına yakınını roman kahramanları olarak eserin içine sokmasından 

kaynaklandığını belirtir. 

Oysaki romanın şahıs kadrosuna bakıldığında, dönem romanlarında sıklıkla 

işlenen bildik tiplere yer vermekten öteye geçilemediği görülür. Bunlar; Sıddık Ağa 

ve oğlu Sıddıkzâde‟nin şahsında sömüren ağa; Dudu‟nun şahsında birtakım gizil 

güçleri de olan keramet sahibi ermiş; camilerde Aleviler aleyhine vaaz veren gerici 

din adamı; Pazvantoğlu ve diğer çetecilerin şahsında eşkıya; Stayvers ve Tomson‟un 

şahsında kapitalist düzenin Batılı temsilcileri; “başkaldıran işçi sınıfının temsilcisi” 

(Kurt, 2000: 345) Hasan ve çevresindeki mağdur köylüler; zalim jandarma, zaptiye, 

tahsildar ve isyancıların üzerine yürüyen hükûmet kolluk güçleri olarak sıralanabilir. 

Yerli sermayenin Batılı sermaye karşısında eriyişi ve kaybolmaya yüz tutuşu, 

hakiki bir olgu olmakla birlikte, Karaca (2010a: 270)‟nın da yerinde tespitiyle, 

köylülerin devletle çatışmalarının tarihsel ve kültürel gerçeklikle ilgisi yoktur. Bu 

ilgiyi kuramadığı içindir ki yazar, sosyal bir tema etrafında kurguladığı romanında, el 

tezgâhları Batılı sermaye karşısında duran köylünün psikolojisini ve ruhunu doğru 

kavrayamamıştır. 

Netice itibariyle; Sadri Ertem, çıkış noktası açısından orijinal bir niteliğe 

sahip olan romanında, yabancı malların iç piyasayı işgal edişini, köylülerin isyana 

varan çaresizliği etrafında işlemeyi amaçlasa da bildik bir şablonun, birbirinden 

kopuk metin halkaları üzerinden tekrarlanması nedeniyle romanın ulaşmak istediği 

sonuç, vermek istediği toplumsal-ekonomik-siyasî mesaj, yeterince 

anlaşılamamıştır
206

. 

Konuyu yabancı sermaye üzerinden işleyen bir başka roman, Burhan Cahit‟in 

Patron‟udur.  

                                                 
205

 Gündüz Akıncı, köyü konu edinen üç eseri ele aldığı çalışmasının girişinde, Çıkrıklar Durunca‟nın 

adını zikretmeyi dahi gereksiz bulur: “…gerçekle en küçük bir ilgisini göremedim; bir köyü kasaba 

yapmış, kurmaca bir masal düzmüş, sosyal koşulları unutmuş.” sözleriyle de gerekçesini belirtir. Bkz. 

Gündüz Akıncı, Türk Romanında Köye Doğru, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Yayımları, Ankara 1961, s.16. 
206

 Romanda içerik açısından gözlemlenen bazı tutarsızlıklar için bkz. Mustafa Kurt, a.g.m., Türk 

Yurdu Türk Romanı Özel Sayısı, S.153-154, s.345-346. 
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Yazar, Suat Rahmi adlı gencin Cumhuriyet‟in ilk yıllarında bir İngiliz 

firmasında iş bulup çalışması ekseninde manifatura piyasasının fabrikasyon mallarla 

doluşunu, yabancı sermayenin yerli dokumacılığı ele geçirişini; buna karşılık yeni 

yönetimin Osmanlı‟dan devraldığı bu tarz sorunlarla başa çıkışını, yabancı 

sermayenin yurda girişi konusunda kısıtlamalara gidip yerli sermayeye öncelik 

tanıyışını irdeler. 

İngiltere Manchester merkezli Şark Limitet Şirketi‟nde memur olarak işe 

başlayan Suat Rahmi, ilk iş gününde, küçük bir tetkikten sonra bu şirketin 

“Londradan Türkiyeye başta dokuma olmak üzere birçok mamul eşya” getirip “buna 

mukabil sadece tütün” çektiğini öğrenir (Patron, s.12). Türkiye‟nin bütün beyaz 

kumaşı ile Anadolu‟nun kullandığı kaput bezi tamamiyle bu firmanın elinden geçip 

geliyordur. “Anadolu içinde en geri yerlere bile Manchester fabrikalarının malını 

sokan” bu firmadır (Patron, s.12). 

Şirkette çalışan Türk ve yabancı çalışanları gözlemleyen, bu gözlemleri 

sonucunda ülkenin ekonomik-siyasî durumuna dair akıl yürüten, çıkarımlarda 

bulunan genç adama göre “süngünün sürüp çıkaramadığı ecnebi ticaret ve sanat 

müesseseleri gözle görünmez birer kanser damarı gibi memleketin en geri yerlerine 

kadar yayılmıştı”r (Patron, s.6). Özellikle harman sonunda düğünlerin başladığı 

Anadolu‟da manifatura piyasası da hareketlenmekte
207

, bütün o milyonlarca kiloluk 

hareketliliğin son noktası ise Şark Limitet Şirketi‟nin kasasında toplanarak bir sel 

halinde Manchester fabrikalarının bacasında duman oluyor ve site patronlarının 

viskisine buz ve soda katıyordur (Patron, s.15). 

Konuya millî bir duyarlılıkla yaklaşan Suat Rahmi, dört yıl süren umumi 

harple iki yıl devam eden kurtuluş savaşının yabancı sermayeye pazar yarattığını 

düşünür. Şark Limitet Şirketi de bu şekilde manifatura piyasasını ele geçirmiştir 

(Patron, s.40-41). Zira “Şark Limitet Şirketi müstemlekeleri ve geri kalmış 

memleketleri pazar yeri olarak kabul eden beynelmilel iktisat prensibinin faal bir 

eseridir.” (Patron, s.67) 

Bir zamanlar kendimizden üstün görüp örnek aldığımız Batılıların aslında 

kurulmuş bir makineden ibaret olduğunu fark eden genç adam, bunu kavrayamayan 

                                                 
207

 Yazar, Konyalı tüccar bir aile olan Hobatzâdeleri konu edindiği Adam Sarrafı (1934) adlı 

romanında da Anadolu‟da yaşanan bu hareketlilikten söz eder (AS, s.12). 
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Osmanlı‟ya tepki duyar. Dünya değişirken Türkiye‟nin bunlara lakayt kalışına bir 

anlam veremez: 

“Artık Türk kadını kendi kasnağında, kendi tezgâhında ördüğü kumaşla iktifa 

etmiyor. Liyon fabrikalarının ipeğini, Brüksel fabrikalarının dantelâsını arıyordu. 

Artık Türk erkeğinin giydiği gömlek Türk kadınının el tezgâhlarında işlenmiyordu. 

Medenî ihtiyaçlar onu baştan aşağı Frenk fabrikalarından çıkmış eşya ile 

donatmağa mecbur ediyordu. 

Türk köylüsü bile kendi dokumasını değil, Manchester basması arıyordu. 

Bu tersine dönüş Türk ülkesini iştahlı bir pazar haline getirmişti.” (Patron, 

s.65-66) 

Ne var ki ucuz, bol ve çeşitli olan fabrika malının girdiği yerde el tezgâhları 

durmakta, köylü kadınının çıkrığı işlemeyip yün yumakları sarılmıyordur. Hilâli 

gömlek bezi dokuyan mekikler artık oyuncak haline gelmiştir (Patron, s.68-69). 

Çıkrıklar Durunca‟yla aynı tezi işlemekle birlikte ondan daha tutarlı bir 

görünüm sergileyen Patron‟da, ağırlıklı olarak, Cumhuriyet‟le gerçekleştirilen 

ekonomik atılımlar üzerinde durulur. 

Kıskanmak‟ta ise, dokuma sanayiinin dışında, Türkiye‟deki maden 

ocaklarının da yabancı şirketlerce işletildiğine değinilir.  

Romanın başkişilerinden Halit, “yarıdan fazla sermayesi İsviçrelilere ait olup 

ocakları Zonguldak civarında Kilimlide bulunan küçük bir kömür şirketinin baş 

mühendisi”dir (Kıskanmak, s.17).  

Bunun yanında Zonguldak çevresindeki kömür ocaklarının en büyük kısmına 

Fransızlar sahiptir (Kıskanmak, s.16). Dağ üzerinde çalışanlarının ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere büyük bir kompleks kuran Fransızlar, bu kompleks içindeki bir 

salonda “haftada, bazan da on beş günde bir perşembe akşamları” (Kıskanmak, 

s.16), şirketin birinci sınıf mühendis ve memurları ile hatırlı davetlilerine sinema 

gösterir. Cuma akşamları ise diğer memurlarla onların tanıdıklarına ayrılmıştır. Şehir 

ahalisi nazarında şirketin sinemasına davetli sıfatıyla gitmek prestij olarak sayıldığı 

gibi bu gösterilere gidebilmek içtimaî bir mevkii olmanın da delilidir (Kıskanmak, 

s.16). 

Yabancı bir şirkette çalıştığı için Halit‟le ailesi, her sinema gösterisine 

katılabilmektedir. 
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Herhangi bir sektör belirtilmeksizin genel olarak yabancı sermayeye karşı 

çıkanlardan biri de Çıplaklar‟ın Doktor Çetiner‟idir. 

Patron‟un Suat Rahmi‟si gibi içtimaî, politik, siyasî mevzular üzerinde daima 

fikir yürütün Doktor Çetiner, miras işlerini halletmek için geldiği İstanbul‟da uzaktan 

akrabası Vural Gündoğdu‟nun evinde misafirdir. Onun yeni zenginlerden oluşan 

sosyal çevresini gözlemleyen idealist doktor, bu zenginlerden, ülkeler arası hava 

yolları anonim şirketi idare meclisi üyesi Sabri Uçar‟a baktıkça “dimağında geçmiş 

günlere açılan pencerelerden yakın tarihimizin geçişini görür gibi” olur (Çıplaklar, 

s.60). 

Doktor Çetiner de, Suat Rahmi gibi, 1839 tarihini milat olarak alır. Türkiye, 

bu tarihte imzaladığı Tanzimat Fermanı‟yla yalnız siyasî yönden değil ekonomik 

yönden de Avrupa‟nın boyunduruğu altına girmiştir. Türkiye için gençlik aşısı olarak 

algılanak yenilik hareketi, Avrupa nazarında Türkiye‟yi “mükemmel, istekli ve 

gönüllü bir sömürge” (Çıplaklar, s.60) durumuna düşürür. 

“(…) Onun içindir ki Avrupa sermayesi o gündenberi memleketimize 

saldırmış ve yabancı, ordusu ve donanmasile yapamadığı „fütuhat‟ı parası ile 

yapmağa çalışmıştı.” (Çıplaklar, s.60-61). 

Doktor Çetiner, kendi kendisine sorduğu “ecnebi sermayesi memlekette ne 

yapar?” sorusunu, ülkenin ekonomik dengeleri, yerli-yabancı işgücü gibi açılardan 

değerlendirerek cevaplar: 

“(…) Ecnebi sermayesi bir memlekette bir çok yerliye geçim sebebi olacak 

işleri yabancılara verir, onları besler, yerli işsiz kalır. Memlekette yapılan işin 

kazancı memlekette kalmaz, yabancı ülkelere gider. Buraya gelip çalışan ecnebi, çok 

defa memlekete iç bağlılığı olmadığı için yalnız kazancı düşünür. Hedef bu olduğu 

için çalışmada bundan başka noktalar gözönünde tutulmaz; halkın sıkıntı çekmesi, 

işini pahalıya gördürmesi, zarar etmesi hesaba katılmaz.” (Çıplaklar, s.61) 

Doktor Çetiner‟in aksine Sabri Uçar, ecnebi sermayeden yana tavır koyar, 

Türkiye‟de ecnebi sermayeli şirketlerin bir bir temizlenip ele alınmasını tehlikeli 

bulur. Ona göre, “ecnebi sermayesi emniyet ister; piyasa ürkektir, madenlerimizi ne 

ile işleteceğiz; yabancıların yardımı olmadan hiç bir işi yapamayız!” (Çıplaklar, 

s.61-62) 
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Zihni bu konularla meşgul olan Doktor Çetiner, Kayseri‟den sonra gittiği 

ikinci görev yeri Zonguldak‟ta maden ocaklarının yabancılar tarafından işletildiğini 

görür (Çıplaklar, s.93). Maden sahipleri ile şirketlerin yüksek memurlarının konfor 

içinde yaşamasına karşılık ocaklarda çalışan işçilerin hali pek iç açıcı değildir. Bu 

yüzden hastanedeki görevinin yanında kömür şirketlerinden birinin doktorluğunu da 

üstlenir (Çıplaklar, s.93-94). 

Konuyu farklı sektörlerden hareket ederek yabancı sermaye açısından ele alan 

romanların yanında Cumhuriyet‟in ekonomideki hamleleriyle yabancı sermaye 

yerine yerli yatırımcıların teşvik edilmesini ve bu amaçla yurdun birçok noktasında 

fabrikaların kurulmasını konu edinen romanlar da vardır. Bunlar, ülkeyi açık pazar 

haline getiren Osmanlı kapitülasyonları karşısında yerli sermayeye öncelik tanıyan 

Cumhuriyet idaresini olumlamaktadır.  

Bu bağlamda; On Yılın Romanı, Patron ve Açlık, Cumhuriyet‟in ilk yıllarında 

Anadolu‟da açılan şeker ve kumaş fabrikalarıyla bunların millî ekonomiye, işgücüne, 

kuruldukları bölgelere katkısını değerlendiren romanlardır. 

On Yılın Romanı‟nda, Erhan, Amerikalı Profesör Hamilton‟a Türk inkılâbının 

farklı yüzlerini tanıtırken iktisat ve ticaret alanında kaydedilen gelişmelerden de 

bahseder. Erhan‟a göre “iktisat, ticaret maliye yolunda da Türkiye kalbur yüzüne 

gelen milletlerden olmuştur.” (OYR, s.103) Bu gelişmelerden bahsederken genç 

adam, fabrikalaşma ve bunun Türk ekonomisine getirdiği olumlu etkiler üzerinde 

önemle durur: 

“(…) Yerli sanayi yükseliyor. Hergün bir şehirde bir büyük fabrikanın bacası 

tütüyor. Madenlerimizin çoğu işletilior. Eskiden 120 fabrikası olan Türkiyenin bugün 

20 misli fabrikası var. Beş sene içinde dört büyük şeker fabrikası yapıldı. Turhalda 

da yeni bir fabrika kuruluyor. 

Önümüzdeki sene dışardan şeker getirmiyeceğiz. Yerli mallarımız en kısa 

seneler içinde Türkün bütün ihtiyaçlarını temin edebilecek bir ilerilik içindedir. 

Kayseri, Adanada da bu yıl iki bez fabrikası yapılıyor.” (OYR, s.103-104) 

Erhan‟ın büyük bir ciddiyetle bahsettiği gelişmelerden biri de madenlerin 

artık yabancılar tarafından değil Türkler tarafından işletilecek oluşudur. 
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“(…) Memleketteki zengin petrol ve altın madenleri de tetkik ettiriliyor. Şimdi 

dünyanın en zengin madenlerinden birisi olan Ergani Bakır madenini de 

işleteceğiz.” (OYR, s.104) 

Erhan‟ın propagandist denilebilecek bir üslûp dahilinde yaptığı açıklamalara 

karşılık Patron‟un Suat Rahmi‟si, çalıştığı şirketin patronları Mister Grevs ile Mister 

Didis‟e yeni Türkiye‟nin kalkınma hamlelerinden bahsederken daha tahlilî bir açıdan 

yaklaşır. 

Çalıştığı Şark Limitet Şirketi dolayımında yabancı sermayenin Türk 

piyasalarına olumsuz etkilerini geriye dönük bir muhasebeyle sorgulayan Suat 

Rahmi, bunun sebebini Osmanlı‟nın azınlık politikalarında bulur. Onun fikrince, o 

güne dek Türk‟ten gayri unsurlar, küçük sanatları, tezgâh ve atelye hayatını, küçük 

ve büyük ticareti inhisar altına almıştır. Ancak “yeni Türkiye için eski Osmanlı 

devleti büyük bir ibret lâvhası” olmuştur artık (Patron, s.267). Yeni Türkiye, 

hastalığı keşfetmiş ve tedaviye başlamıştır.  

Nitekim yeni Türk Devleti‟nin bânisi Mustafa Kemal Atatürk de “(…) Askeri 

ve siyasi zaferler iktisadi zaferle taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler sürüp 

gidemez, az zamanda söner…” 
208

 anlayışıyla Türkiye İktisat Kongresi‟nde (17 

Şubat-4 Mart 1923) yeni rejimin ekonomi politikasını işaret eder. Bu politikanın 

özünü, “ulusalcılık” oluşturmaktadır. Kongre, “ „eski kozmopolit devir‟den farklı 

olarak, yeni „milli‟ devirde bir siyasal örgütün değil, „devlet‟in „milli iktisat‟ 

ilkelerini benimsediğini ifade eden kararlar alarak kapanmıştır.” (Kılınçkaya, 2005: 

376)
209

 Buna göre, ülkeyi kalkındıracak iktisadî bir program geliştirilmiştir: 

 “İktisadî programın temeli ve hedefi şudur: Türkiye topraklarında yetişen 

iptidaî mahsulleri kendi sınaî merkezlerinde mamul haline getirmek, memlekette 

sanayi hayatını uyandırmak, haklı cemiyet hayatına, tasarruf fikrine alıştırmak…Bu 

maksatla arazi, su ve hava kıymetleri esas tutularak memleketi birkaç sanayi 

mıntakasına ayrılmıştır.” (Patron, s.266) 
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 Türkiye İktisat Kongresi‟ni açış konuşmasından. Konuşmanın tam metni için bkz. İktisat 

Esaslarımız, İzmir-1339 (1923), s.53-66; Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi, Ankara 1981, 

s.243-256. 
209

 Türkiye İktisat Kongresi ve kongrede alınan kararlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. M. Derviş 

Kılınçkaya, “Türkiye İktisat Kongresi”, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Ed. M. Derviş 

Kılınçkaya), Siyasal Kitabevi, Ankara 2005, s.382-388. 
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Bu program sayesinde Anadolu‟da çiftçi ve çoban, bütün bir yıl çalıştıktan 

sonra eline geçen birkaç lirayı ecnebi malına kaptırmayacaktır. İç piyasada dolaşıma 

giren para, yine iç piyasada kalacak ve dönüp dolaşıp vatandaşı kalkındıracaktır.  

Karşısındaki yabancıların itirazlarıyla şekillenen konuşmasında Suat Rahmi, 

Türkiye‟nin tarihinden kaynaklanan nedenlerle yaşadığı iktisadî buhrandan çıkmak 

için alınan tedbirler arasında fabrikaları zikreder: 

“(…) Bir iki şeker fabrikası kurduk. Türk köylüsünün yetiştirdiği pancarı 

Türk işçisi bu fabrikada şeker haline getiriyor. Bu sayede biliyor musunuz, bu sanayi 

mıntakalarında nasıl yepyeni bir hayat belirdi. Alpullu, âdeta küçük bir medenî şehir 

haline geldi. Civar köylünün yüzü güldü. Hayat şartları değişti. O mıntaka âdeta bir 

kaynak gibi yeşerdi, şenlendi. Bu manzara bize ümit veriyor.” (Patron, s.269)  

Cumhuriyet idaresinin bu atılımlarından bahseden genç adam, bahsi geçen 

politikalar etrafında ecnebi sermayesine düşmanlık beslenmediğini de sözlerine 

ekler
210

 (Patron, s.271). Açılacak her bir fabrikayla Türk vatandaşlarının işgücüne 

katılımı sağlanacak; ayrıca yerli üretimle ithalatın da önüne geçilecektir. 

Sanayideki yatırımların ülke ekonomisine katkısı konusunda Suat Rahmi‟nin 

de On Yılın Romanı‟ndaki Erhan‟la hemfikir olduğu görülür. 

Suat Rahmi‟nin, fabrikaların kurulduğu bölgeyi canlandırdığı yönündeki 

açıklaması, başlı başına bir tez olarak Açlık‟ta ele alınır.  

Cumhuriyet‟in ilk yıllarında Akpınar Köyü yakınındaki kasabaya kurulan 

şeker fabrikası, yalnızca “yarı köy hayatı yaşayan” (Açlık, s.35) kasabayı değil 

Akpınar Köyü‟nü de kalkındırmıştır. 

“(…) 

Şeker fabrikasının açılışı Anadolunun bu durgun, sessiz kasabasına o zaman 

kadar mevcut olmıyan pek yeni bir manzara getirmişti. İğri büğrü sokakları, eski 

püskü tahta evlerile geri bir kurunu vusta şehrine benziyen kasabanın dışında 

alabildiğine geniş boş toprakların üstünde şimdi hemen hemen yeni bir kasaba 

ortaya çıkmak üzere bulunuyor; geniş, temiz, parke döşeli-hattâ kimi yerinde asfalt-

yolların iki tarafında akasya ağaçları, daha arkada da beton, temiz, zarif yapılar…” 

(Açlık, s.37) 

                                                 
210

 Bu husus, kongrede alınan kararlar arasında da zikredilir: “(…) Yabancı sermaye, ancak milli 

ekonomiye yararlı olması koşuluyla kabul edilebilirdi.” Bkz. Gündüz Ökçün, a.g.e., s.406. 
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Dahası fabrikayı işletmek için kurulan elektrik santralinden alınan cereyanla 

kasabanın evleri ve sokakları da aydınlatılmış; böylece “Anadolunun bu kara ve 

karanlık şehri ışığa kavuş” turulmuştur (Açlık, s.38). 

Akpınar köylüleri de fabrika dolayısıyla arazilerinin değerlenmesinden 

memnundur; ancak fabrika yönetimiyle köylüler toprak nedeniyle mahkemelik 

olurlar. Başta fabrikanın yöneticisi Ahmet Turgut olmak üzere ileri gelen idareciler 

bu duruma tepki gösterirken fabrikaya yeni atanan hukuk müşaviri Gülseren, sorunun 

karşılıklı hoşgörüyle aşılabileceği hususunda Ahmet Turgut‟u ikna eder. 

Genç kız, Ahmet Turgut ve başka bir fabrika idarecisini Akpınar‟a gitmeye 

ikna eder. Köylüler, onları köy odasında ağırlar ve içlerinden orta yaşlı biri, Ahmet 

Turgut‟u dinledikten sonra söze başlar. Devletin yaptığı yatırımın öneminin farkında 

olduklarını belirten köylü, halihazırda süren davada kendilerine haksızlık yapıldığını 

söyler: 

“(…) Bütün bu köyler ahalisi üç beş yıl evvel açlıktan kırılıyordu. Ne altta 

var, ne üstte… Ne yiyecek, ne giyecek… Havalar üstüste kurak gitti, mahsul 

kavruldu; öküzleri bile sattıktı o yüzden… Hem böyle olmasa da ne olacaktı… Köylü 

Nuh nebi zamanındanberi bir buğdaydır bellemiş, hep onu eker… Alıcısı yok… 

Mahsul bol olursa elimizde kalır… Devletimiz bu işleri düşündü, burada bu şeker 

fabrikasını açtırdı, bize pancar ziraatini öğretti, bu yüzden üç beş kuruş girdi 

cebimize…” (Açlık, s.63) 

Neticede her iki taraf, süregiden dava konusunda uzlaşırlar. Meselenin 

halledilmesini müteakip çetin geçen kış nedeniyle Akpınar köylüleri, açlık 

tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Yakacakları da tükenen köylü, donmak üzeredir. 

Köyden kaçan bir çocuğun kasaba ahalisine durumu bildirmesiyle Kızılay, köylünün 

yardımına koşar. Kaymakamın vaziyeti valiliğe iletmesiyle hükûmet de köylünün 

imdadına yetişir. 

Köylünün yüz yüze geldiği bu durum, köylü yararına çalışma idealiyle 

Anadolu‟ya gelmiş olan Gülseren‟i düşündürür. Kasabadaki Halkevi kanalıyla bir 

şeyler yapılabileceği fikriyle çalışmaya başlar. Ona göre Halkevi‟nin köycülük ve 

içtimaî yardım şubeleri işler hale getirilmelidir. Bunun için gereken nüfusu önce 

öğretmen, doktor, avukat gibi meslek sahiplerinden sağlamayı düşünse de esas 

çoğunluğun fabrikada olduğundan hareketle Ahmet Turgut‟a başvurmaya karar verir.  
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Köyü ziyarete gittikleri günden sonra köylü lehine bir değişim içine girmiş 

olan Ahmet Turgut, talep ettiği desteği sağlar ve tüm fabrika, köyü kalkındırmak için 

seferber olur. Öyle ki bir süredir Halkevi faaliyetlerine hız kazandırmaya uğraşan 

kaymakam da bu hareketliliğe hem sevinir hem şaşırır (Açlık, s.104). Neticede 

Gülseren‟in yönlendirmesiyle başlayan çalışmalar, kısa sürede sonuç verir: 

“Programlı ve şuurlu bir çalışma az zamanda randıman vermeğe başladı. 

Kasabada canlı ve medenî bir hayat dalgalanıyordu. Hekim, muallim, mühendis, 

memur gibi kimseler vızır vızır köylere gidip geliyorlar, hastalar iyi ediliyor, köylüye 

hastalıktan korunmak yolları öğretiliyor, tarlalarından daha iyi randıman almak, 

mahsulü çürümekten kurtarmak, hayvanlarını daha kolay ve verimli bir şekilde 

çoğaltmak usulleri gösteriliyordu. Bunların hepsinden mühim olarak köylü yaşama 

isteğini, insanca yaşama bilgisini kazanmağa başlıyordu; bunun neticesi olarak da 

köylere temizlik, medenî yapı, istihsalde fennî vasıtalar giriyordu.” (Açlık, s.104) 

Kaydedilen bu gelişmelerin yanı sıra fabrikanın kuruluşundan sonra açılan 

amele kooperatifi sayesinde köylü sırtından pamuklu mintanı ve ayağından şalvarı 

çıkarmış, kooperatifin yerli kumaştan yaptırıp takım halinde ucuza sattığı ceket 

pantolon kasketten oluşan kıyafetleri giymeye başlar (Açlık, s.105). Bölgedeki 

köycülük faaliyetlerinden memnun olan hükûmet de bu çalışmalara bir katkıda 

bulunarak yeni baştan ve mükemmel bir şose yol yaptırır (Açlık, s.108). 

Roman, Anadolu‟daki küçük bir kasaba ile köyden hareketle yeni rejimin 

işlerlik kazandırdığı kurumlar (fabrika ile Halkevi) arasındaki koordinasyonun 

kalkınmaya sağladığı katkıyı gözler önüne serer. Bu yönüyle Açlık, Cumhuriyet 

lehine tezli bir romandır.  

Memlekette yaşanan gelişmeleri geniş mikyasta ele alan On Yılın Romanı‟yla 

kıyaslandığında Açlık, konuyu sanayi yatırımları açısından sınırlayarak açılan bir 

şeker fabrikasının küçük bir Anadolu kasabasına nasıl hayat verdiğini ortaya koyar. 

Bu açıdan roman, Patron‟da Suat Rahmi‟nin, Cumhuriyet idaresinin başlattığı sanayi 

hamleleriyle başta Anadolu olmak üzere tüm yurtta hedeflenen kalkınmayı işaret 

eden sözlerini doğrulayan bir mahiyet taşımaktadır. 

Diğer yandan eskiden beri yabancıların işlettiği madenlerin yerli 

müteşebbislerce işletilmesine de Cumhuriyet‟le birlikte olanak tanınmıştır. Bağlar 
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Arasından, Patron ve Kıskanmak‟ta devletle birlikte yerli girişimcilerin etkin olmaya 

başladığı maden sektöründen söz edilir. 

Patron‟da Suat Rahmi‟nin apartman komşusu Seviye‟nin, birlikte yaşadığı 

Hulusi Bey, Zonguldak‟ta birkaç kömür ocağının sahibidir. Ancak onun maden 

sektörüne el atması, biraz tesadüfî olmuştur. Bir zamanlar gümrük memuru olan, 

sonraları bir gemide kâtiplik eden Hulusi Bey, geminin Zonguldak‟ta kömür alması 

sırasında maden işinin kârlı olduğunu görmüş ve orada kalarak birtakım politik 

entrikaların da etkisiyle ocak sahibi olmuştur (Patron, s.198).  

Benzer bir senaryo, Kıskanmak‟ta Zonguldak‟ın ileri gelenlerinden Hayrettin 

Bey için zikredilir. “Vaktiyle taşralarda dolaşan ehemmiyetsiz bir gümrük memuru 

iken” (Kıskanmak, s.16) umumi harbin dalavereli ticaret işlerine karışan Hayrettin 

Bey, bu arada hem epey para kazanmış hem de bir kolayını bulup Zonguldak‟ın 

göbeğinde küçük ama zengin bir kömür ocağını ele geçirmiştir. Bundan dolayı da 

memleketinin mühim bir şahsiyeti olmuştur. 

Tesadüflerin sevkiyle maden ocağı işleten bu şahısların yanında Bağlar 

Arasından‟da devletin kurduğu maden mektebinde okuyan ve gönüllü olarak maden 

mühendisi olan Bülent yer alır. 

Bülent, beden terbiyesi hocası binbaşılıktan mütekait Muhsin Bey‟in 

yönlendirmesiyle Zonguldak‟ta o yıl açılan yüksek dereceli maden mühendis 

mektebine başlar. Mezuniyetten sonra Avrupa‟ta stajını yaparken bir akşam arkadaşı 

Uygur‟la Türk madenciliğinin tarihi üzerine konuşurlar. İki genç de fark eder ki 

böyle bir tarih yazılmamıştır. Bülent, bunun nedenini yıllar boyunca madenleri 

işleten ecnebilerin böyle bir teşebbüslerinin olmamalarına bağlar (BA, s.31).  

Avrupa dönüşü ülkede medenî usullerle madencilik yapılması için çalışmaya 

başlayan Bülent ve arkadaşları, öğrenciliklerini geçirdikleri bölgenin yavaş yavaş 

yerli şirketlerle dolmaya başladığını, bunu gören ecnebilerin de havzayı 

boşalttıklarını görür (BA, s.38).  

Bu arada evlenen Bülent, kısa bir süre İstanbul‟da kalıp Zonguldak‟a dönmek 

niyetindedir; ancak eşi Necla, kendisi kadar idealist olmadığı için aralarında 

tartışmalar yaşanır. Bülent, “Mehmede kazma sallayışını, Recebe vinç kullanmayı, 

İmama potkabaç çekmeyi” (BA, s.93) öğretmek amacıyla tek başına da olsa 

Zonguldak‟a dönmeye karar verir. Neticede eşinin arkasından Zonguldak‟a giden 



 440 

Necla, madenden kömür çıkarılışına şahit olduktan sonra Bülent‟in idealizmine, 

vatan sevgisine hak verir ve birlikte “maden kuyularının kırık dökük bağları 

arasında” (BA, s.136) yeni bir hayata başlarlar. 

Burada yazar Niyazi Durusoy, Millî Mücadelenin kazanılmasından sonra 

ülkedeki kalkınmayı, Zonguldak‟ta açılan maden mektebi üzerinden işleyerek 

eskiden beri yabancıların elinde olan kömür ocaklarının Cumhuriyet idaresince yerli 

müteşebbislerin yatırımlarına uygun hale getirilmeye çalışıldığını, bunun için de işe 

kalifiye eleman yetiştirmekle başlandığını ortaya koyar. 

Çıplaklar‟da ise Bülent gibi Zonguldak‟ta görevli Doktor Çetiner, devletin 

yeni kurduğu Türkiyeyi elektrikleştirme müessesesinin sıhhî teşkilatında vazife alır. 

Önemli bir yatırım olarak Zonguldak‟ta kurulan Türkiyeyi elektrikleştirme 

müessesesinin fabrikaları, hammaddesini kömürden temin etmektedir ve bu sayede 

civardaki pek çok yerin aydınlatılması sağlanacaktır. 

“Kömür istihsalâtımız artıyor, kömürün memleket içinde en faydalı şekilde 

sarfedilmesi temin ediliyor; şimdilik civar kasabalara ve belki Ankaraya kadar 

elektrik verebilecek tesisat yapıldı; aradaki nakil vasıtaları da elektrikleşecek…” 

(Çıplaklar, s.364) 

Fabrikanın işlerlik kazanması, başka bir açıdan daha genç doktoru memnun 

eder. O da Türk köylüsüne işgücü sağlamasıdır. Bu yolda Türk köylüsünün sanayi 

işçiliği sıfatı ve hüviyeti almasına vesile olan müessese, bilgili işçi yetiştirmek için 

bir de kurs açmıştır
211

 (Çıplaklar, s.364). Doktor Çetiner‟in kendisiyle aynı ulvî 

heyecanları paylaşan eşi Ülker de müessesenin işçi çocukları için açılan yuvasını 

idare edecektir. 

Bahsi geçen tüm romanlarda Osmanlı‟nın yurdu açık bir pazar haline getiren 

kapitülasyonlarına karşılık Cumhuriyet idaresinin yerli kaynakları kullanmaya 

yönelik çalışmaları, plan ve programları, yatırımları ön planda tutulmuştur.  

Romanların hepsi yurdun farklı bölgelerinde açılan şeker ve bez 

fabrikalarından övünçle bahsetmiş; madenlerin ve diğer yer altı-yer üstü 

kaynaklarının yabancılardan yerli müteşebbislerin işletmesine geçişini millî bir 

                                                 
211

 Cumhuriyet‟in sanayileşme politikaları kapsamında, günde 100‟den fazla işçi çalıştıran maden 

ocakları ile sınai işyerlerinde çalışanların mesleki bilgilerini artırmak üzere kurslar açılması bir kanun 

ile mecburi tutulmuştur. Bkz. Cahit Talas, Türkiye Cumhuriyetinde Sosyal Politika Meseleleri (1920-

1960), Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Enstitüsü, Ankara 1960, s.8. 
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ekonomi vücuda getirirken alkışlanması gereken hamleler olarak değerlendirmiştir. 

Yine romanların hemen tamamında Cumhuriyet‟in iktisadî politikaları üzerinde 

düşünen, çoğunlukla, üretime katkıda bulunan idealist tiplere (Erhan, Suat Rahmi, 

Bülent, Uygur, Doktor Çetiner, Gülseren, Ahmet Turgut) yer verilmiştir. 

 

 C. Siyasî Temalar 

Sosyal temalarda bahsi geçen yozlaşmanın söz konusu tarihî dönemlerden 

ayrılan bir başka boyutu, yönetici kadrolarla memurlar arası ilişkilerde yaşanır. 

1. İdarî Yapının Bozukluğu: 

İdarî yapıdaki bozukluk ve bürokrasi, Tanzimat döneminden itibaren 

romanlarda işlenegelmiştir. Tanzimat romancıları Ahmet Mithat Efendi, Recaizade 

Mahmut Ekrem, Mizancı Mehmet Murat; Felatun Bey ile Rakım Efendi (1875), 

Araba Sevdası (1896), Turfanda mı Yoksa Turfa mı? (1892) adlı romanlarında 

kalemlerin ve devlet dairelerinin bozulmuşluğu üzerinde dururlar. 

Cumhuriyet‟in ilk çeyreğinde ise Birinci Dünya Savaşı, Mütareke dönemi ve 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarında toplumda yaşanan yozlaşmayı romanlarında eleştiri 

konusu yapan yazarlar, zaman zaman devlet katında yaşanan idarî yozlaşmayı da 

irdelerler. 

Özellikle Cumhuriyet‟in getirdiği yeni değerlerle yeni bir toplumun inşa 

edilmesi sürecinde konuyu eski-yeni zıtlığı üzerinden ele alan dönem yazarları, 

Osmanlı‟nın idarî açıdan Anadolu‟ya ulaşamadığını, Anadolu insanını ihmal ettiğini; 

ancak bu durumun Cumhuriyet‟le birlikte değişmeye başladığı tezini ileri sürerler.  

Osmanlı‟nın son yılları söz konusu olduğunda getirilen eleştiriler, daha çok, 

idarî açıdan merkezî yönetimin taşrada yeterince etkili olamadığı üzerinde toplanır. 

Bu durumun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan otorite boşluğu, yerel güçlerce 

doldurulmaya çalışılır. Dahası, çoğu zaman, merkezî yönetim; eşraf, mütegallibe, din 

adamları şeklinde tezahür eden, Timur (2008: 88)‟un “prekapitalist unsurlar” olarak 

tanımladığı, bu yerel güç odaklarıyla işbirliği ederek bir idarî düzen kurmaya çalışır. 

Güçlü-güçsüz, ezen-ezilen ilişkilerini de doğuran bu düzen, kendi kurallarını da 

beraberinde yaratır.  

Buna göre Anadolu‟da işler, sözü edilen yerel güçlerin, özellikle de eşrafın, 

isteği doğrultusunda yürümekte, devletin resmî kanalları işlevsiz kalmaktadır. Eşraf, 

dilediği görevliyi şehirde (ilçede, kasabada, köyde) barındırmakta, dilediğini bir 
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bahane ile kendine özgü yöntemler de kullanarak başka bir yere sürdürmektedir. Bu 

durumda devletin resmî görevlileri, yerel güçlerin elinde oyuncak olmaktadır. 

Devletin atadığı idareciler ya da memurlar, ya eşrafla iyi geçinerek görevlerini 

yürütmek yolunu seçmekte ya da yerel güçlerle mücadele ederek geçerli kuralları 

yürürlüğe koymaya çalışmaktadır. 

Dolayısıyla devlet ile halk arasında bir açmazı da doğuran bu durum, 

Anadolu‟nun en önemli sorunlarından birini teşkil eder. Bu sorun, eski rejimi 

eleştirip yeni rejimin farkını ortaya koymak isteyen dönem yazarlarınca başta eski-

yeni zıtlığı olmak üzere değişik bakış açılarından yorumlanır. 

Yazarı Burhan Cahit‟in, “1908‟de başlıyan ilk Türk inkılâbında yer alan 

komite neslinin macerası” (DR, s.3) olarak tanımladığı Dünkülerin Romanı, II. 

Meşrutiyet -dolayısıyla İttihat ve Terakki- özelinde idarî yapının merkezden taşraya 

ulaştırılamaması sorunsalını ele alan eleştirel bir romandır.  

Bir başka deyişle; romanda, II. Meşrutiyet‟le birlikte yönetimde etkin hale 

gelen İttihat ve Terakki‟nin iç ve dış politikada izlediği yanlış siyasetler, İstanbul ile 

Anadolu arasındaki uçurum, Anadolu‟nun eşraf ve yerel güçlerin nüfuzuyla içinde 

bulunduğu elim durum, izlenen yanlış politikalar sonucu Anadolu gençlerinin 

harplerde perişan oluşu eleştirel bir bakış açısıyla sunulur. 

Ağırlıklı olarak üç arkadaşın mektuplarından oluşan romanda, Cemil 

Hakkı‟nın, çalıştığı gazete namına II. Meşrutiyet‟in Anadolu‟daki tesirlerini anlamak 

maksadıyla Anadolu içlerinde yaptığı seyahat, Anadolu‟nun yönetimde 

merkeziyetten ne kadar uzak olduğunu gösterir: Payitaht İstanbul, merkeziyeti 

Anadolu içlerine ulaştıramadığı için Anadolu‟da eşraf, ağa, şeyh gibi güçler birer 

derebeyi gibi yönetim uygulamaktadır. 

Cemil Hakkı, önce Trabzon‟a çıkmış, ardından Erzincan‟a gelmiştir. 

Arkadaşı Ahmet Reşit‟e izlenimlerini aktardığı ilk mektubunu da Erzincan‟dan 

yazar. Ona göre II. Meşrutiyet‟in Anadolu‟daki tesirlerini anlamak için çıktığı bu 

seyahatte “daha ilk adımda bu tesir kendini gösterir.” (DR, s.88) Anadolu‟nun 

İstanbul‟dan kopuk, ihmale uğramış hali kendini hemen belli eder. 

“ (…) 

Anladım ki Anadolu hepimizin, hattâ devlet adamlarımızın tahmin 

ettiklerinden çok başka bir âlem. 
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Hürriyet denilen vâhime buralara hiç uğramamış. Kanunu esasî, meşrutiyet 

falan gibi bizim gazeteleri dolduran kelimelerin mânasını bu muhitlerde tamamile 

meçhul.” (DR, s.88) 

Köylü, hâlâ Abdülhamit‟in tahtta oturduğunu sanmaktadır. Eşraf ve ağaların 

nüfuzu köylünün belini bükmekte, devlet sürekli evlatlarını asker olarak 

istemektedir. Eşraf, yalnız köylüyü değil memurları da sindirmiştir.  

Türk köylüsü, Meşrutiyet‟in nimetlerinden uzak, perişan bir haldeyken 

Ermeni köylüsü refah içindedir (DR, s.89-90). 

Cemil Hakkı‟nın ısrarla vurguladığı gerçek, Meşrutiyet‟in Anadolu‟ya 

ulaşamaması, İttihat ve Terakki yönetiminin yerel güçlere fazlasıyla yetki verişidir.  

“ (…) Seyit Abdülkadir isminde bir Kürt eşkıya reisi memleketinin dağlarında 

aylarca yol kesip, köy basıyor, civar aşiretlere âdeta ilânıharp ediyor, vergi 

topluyor, memur azlediyor. Karşısında devlet memurlarını tir tir titretiyor, sonra 

artık istirahat hakketmiş bir derebeyi gibi İstanbula gelip Âyan dairesindeki makama 

kuruluyor ve hükûmet erkânından hürmet ve iltifat görüyor. ” (DR, s.91) 

Yönetimin halka zulmeden böyle sergerdeleri himaye edişini sorgulayan 

Cemil Hakkı, bu adamların daimi bir tehlike teşkil ettiği kanaatindedir. 

“ (…) bu adamlar her zaman için bir tehlikedir. Çünkü bir tarafa hamhum 

şorolop diyor, bir tarafı da kasıp kavuruyor. Her hükûmet değişmesi onun nüfuzunu 

arttırıyor. Çünkü yeni gelen hükûmet te onun kuvvetinden istifadeyi düşünüyor. 

Bilmiyorlar ki onlara o kuvveti, o nüfuzu veren kendileridir. O mütegallibe, o 

sergerde denilen zümre hükûmetten himaye görmezse ne halkın başına belâ olur, ne 

de hükûmet memurlarını uşak gibi kullanmıya cesaret eder.” (DR, s.91-92) 

Bunun yanında halka vadettiklerini gerçekleştiremeyen yönetim, bir zaman 

sonra halkın kendisinden yüz çevirmesi ve halkla arasına giren soğukluktan ürkünce 

memurlar vasıtasıyla gücünü göstermeyi seçmektedir. Bu da yerel güçlerin 

yaptırımlarıyla ezilen halkın bir de memur tarafından ezilmesi sonucunu doğurur; 

çünkü “hükûmetten himaye gören memur pervasızca halkı ezmekten çekinmez.” (DR, 

s.94) Böylece köylü, jandarma ve tahsildarı karşısında görünce korkar; çünkü “biri 

onu askere almıya, biri de parasını koparmıya gelmiştir.” (DR, s.94) 

Bu düşüncelerle Erzincan, Erzurum‟u ardında bırakan Cemil Hakkı, Harput‟a 

gelir. Burası gezip gördüğü diğer yerlere göre gelişmiş bir yerdir. Amerikan 
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mektepleri, Harput‟u bayındır bir yer yapmıştır (DR, s.126). Bölgede Ermeni nüfusu 

yoğundur ve sözü edilen Amerikan mektepleri Ermeni çocuklarını eğitmektedir (DR, 

s.126-127). Anadolu‟daki diğer perişan halkla Harput ahalisi birbirine zıt bir hayat 

sürmektedir (DR, s.127). 

Bu “ecnebi müstemleke” halini almış (DR, s.127) kasaba, devleti tehdit 

etmekte; fakat yöneticiler, tehlikenin farkında değildir: 

“ (…) bu merkezden şimale ve cenuba doğru iki kol halinde giden çok 

tehlikeli ve siyasî teşekkül cereyanı var. 

İşittiğime nazaran buradaki Amerikan-Ermeni teşkilâtı Antep ve Kilis, hattâ 

Urfa taraflarında da dal budak salmış. Sonra Erzurum, Van mıntakalarında yarı 

gizli, yarı aşikâr bir ecnebi nüfuzu dâvası var.” (DR, s.127)  

Gördüklerinden rahatsız olan Cemil Hakkı‟nın, bir de Türk köylerini gezip 

gördükten sonra yüreği sızlar (DR, s.129). 

Eşraf, ağalar ve şeyhler burada da etkilidir. Merkezî idarenin yarattığı 

boşluğu onlar, nüfuzlarıyla doldurmaktadır. 

“Burada tesadüf etmediğim birşey var: İttihat ve Terakki klübü. 

Kahramanlar nasıl olmuş ta buralarda teşkilât yapmamışlar bilmem. 

Mamafih zaten bu mıntakalarda klüp, fırka ve hattâ hükûmet gibi şeyler tanıyan yok. 

Araziyi ve köyleri aralarında paylaşan ağalar, eşraf ve şeyhler var ki herbiri 

derebeyi halinde malikânnlerine çekilmişler vergi topluyor, tarla sürdürüyor, 

köylüyü angaryede çalıştırıyor, kız alıp boşatıyor. Yani tam manasile eski 

şövalyelerin hayatını sürüyor. 

Uzun Hasanlar, Karakoyunlu Kara Yusuflar gibi yarı eşkıya yarı derebeyi 

zalimleri tarihte gelip geçmiş sanıyorduk. Onların ufak tipleri hâlâ yerlerinde hüküm 

sürüyorlar.” (DR, s.130) 

Onların yarattığı bu çarka devletin gönderdiği memurlar da uymuş; ahali ile 

beraber bu şeyhlerin, mütegallibelerin maddî manevî tesirine girip hükûmetten aldığı 

maaşla onların hizmetini görmüştür (DR, s.130). 

Cemil Hakkı‟nın Palu‟da tanıştığı İttihat ve Terakki Kulübü reislerinden biri, 

ona bir kere daha Anadolu‟da kimin sözünün geçtiğini gösterir. Vaktiyle eşkıyalık 

etmiş bu adam, daha sonra affedilerek maaşa bağlanmıştır. Enver ve Talat paşaların 

adını dilinden düşürmemektedir. Fırka, siyaset, program, meslek gibi kavramlarla 
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ilgisi yoktur, okuma-yazması bile olmayan cahil bir adamdır. Ancak bulunduğu 

yerde idare ondan sorulmaktadır. 

“(…) 

Halk onun hesabına ekip biçiyor. Memurlar onun himayesinde vazife 

görüyorlar. Köylerde kaymakamın borusu ötmüyor. Fakat dayının bir selâmı yetmiş 

iki köy halkını ayağa kaldırıyor.” (DR, s.133) 

Her iki tarafın da kabullendiği bu düzeni gördükçe Cemil Hakkı, “merkezden 

uzaklaştıkça hükûmet mefhumu ve devlet otoritesi kayboluyor” (DR, s.133) 

yorumunu yapar. 

İzmir‟e, Aydın‟a kadar seyahat edip halkı ziyaret eden fırka ileri gelenlerinin 

ardından idarî güç, yine eşraf ve mütegallibe arasında paylaşılmış; neticede 

hükümetin şekli, adı değişse de idarenin şekli değişmemiştir. 

“(…) 

Devlet kuvvetli bir merkeziyet siyaseti takip ediyor. Halbuki Anadolunun iç 

taraflarında öbek öbek şeyhler, derebeyleri, ağalar karargâh kurmuşlar, hükûmete 

danışmadan haraç alıyor, adam kesiyor, hüküm veriyor, meydan okuyorlar.” (DR, 

s.135) 

Cemil Hakkı‟nın dikkatli gözlemler ve keskin eleştirilerle dolu mektupları,  

Konya ve Bursa izlenimleriyle sürer. Eski bir Türk şehri diye tanıtmaya başladığı 

Konya, Osmanlı idaresince ihmal edilmiş, dahası medrese kültürüne teslim olmuş 

(DR, s.155); tam bir Türk yuvası dediği medrese, sebil, tekke, imaret zengini Bursa 

da bu bereketli yeşil memleket de geri kalmıştır (DR, s.189). 

Böylece Cemil Hakkı, arkadaşı Ahmet Reşit‟e yazdığı mektuplarda 1908-

1919 yılları arasında İttihat ve Terakki yönetiminin tüm yurdu kucaklayamadığını, 

İstanbul sınırları içinde kalan Meşrutiyet‟in, Anadolu‟ya mal edilemediğini; 

Anadolu‟nun bir devlet idaresinden, devlet nizamından mahrum ağa-eşraf-şeyh 

nüfuzu altında perişan, ihmal edilmiş, geri kalmış bir yer olduğunu ortaya koyar. 

Burhan Cahit, İhtiyat Zabiti ve Cephe Gerisi‟nde konu edindiği İttihat ve 

Terakki‟nin yanlış politikalarını, Dünkülerin Romanı‟nda daha eleştirel ve daha geniş 

bir düzlemde tartışır. Söz konusu eleştirel ton ve Cemil Hakkı‟nın tetkiklerinden 

yansıyanlar, dolaylı olarak siyasî bir amaca da hizmet eder. Yalçın (2002: 81)‟ın da 

vurguladığı üzere, bir propaganda amacının hissedildiği roman -Cumhuriyet‟in 
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onuncu yılına denk gelen yazılış tarihi de (1933) göz önünde tutulduğunda- 

İttihatçıların yeniliklerinden daha köklü ve radikal değişiklikler yapan Cumhuriyet‟in 

savunmasını yapmak endişesini taşımaktadır. 

Nitekim Anadolu mücadelesinin haklılığını uzun uzun tartıştıktan sonra  

romanın, Mustafa Kemal‟den bir telgraf alan Ahmet Reşit‟in Anadolu‟ya geçişi ile 

sonlanması da sözü edilen endişeye delalet eder. 

Konuyu eski-yeni zıtlığı üzerinden işleyen bir başka roman, Yalnız 

Dönüyorum‟dur. 

Çanakkale cephesine gittikten sonra uzun yıllar geri dönmeyen ve artık 

öldüğüne kanaat getirilen, Yıldız‟ın amcasının oğlu Fahir ağabeyin bir gün ansızın 

çıkagelmesi, onun Hasan‟la gerçekleştiremediği Anadolu ideallerini yeniden 

canlandırır. Fahir ağabey, dönüşünü müteakip Anadolu‟ya seyahatler yapar; 

izlenimlerini gazetelerde yazı veya hikâye olarak neşretmeye başlar (YD, s.211). 

Bir yandan da gittiği yerlerden Yıldız‟a mektup yazarak Anadolu‟yu anlatır. 

Bakış açısı kimi yerlerde romantik kimi noktalarda ise eleştirel ve irdeleyicidir. 

“ (…) 

Mümkün olsa da buralara bir seyahat yapsanız… Haşin ve heybetli dağların 

arasından kıvrılarak akan azametli sular: uçsuz, bucaksız yeşil ormanlar, senin 

coşkun ve keskin ruhuna eş olacak kadar güzel… Bu yerler, ilham kaynağı ve 

hazinesidir; bu ellerin her parçasında bir şiir, her menkıbesinde birer kahramanlık 

ve vatanseverlik destanı yazılı… Buralarda yüzlerce yıl müstevlilerle çarpışan lâkin 

asıl Türk varlığından hiç bir şey kaybetmiyen vatandaşlar var… 

Arz güneşten ayrıldıktan sonra, yaratan, galiba en büyük gayretini buraya 

harcamış!.. Ormanlar o kadar azametli; dağlar o kadar yüksek ve aşılmaz… Ne 

yazık ki bu güzel yerler, yurdumuzun bir çok taraflarında olduğu gibi, tabii haliyle 

kalmış; insan eli buralara bir şey eklenmemiş… 

Eski idare bu yerlerle hiç uğraşmamış; yalnız vergi almış; yalnız baş 

eğdirmiş; o kadar… Şimdi, Cumhuriyetin eli, bu eksiklikleri tamamlamaya 

uğraşıyor…” (YD, s.232) 

Fahir ağabey, bir yandan satır aralarında Osmanlı yönetiminin yalnızca vergi 

almak, asker toplamak ya da varlığını duyurmak için Anadolu‟yu hatırladığını, 

Cumhuriyet‟le birlikte durumun Anadolu lehine değişerek köylüyü merkeze alan bir 
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idarenin iş başına geldiğini dile getirirken diğer yandan da Yıldız‟ın tekrar eski 

hayallerine sarılmasını sağlar. 

Aynı bakış açısı, Etem İzzet‟in On Yılın Romanı‟nda da yer alır. 

Cumhuriyet‟in ilanının onuncu yılı vesilesiyle kaleme alınan On Yılın Romanı, eski-

yeni bağlamı etrafında eski idareyle yeni idareyi karşılaştırır. 

Bingöl‟e bağlı İkipınar, Osmanlı idaresi altında ihmal edilmiş, fakir bir 

köydür. Bir taraftan imam, ağa, şeyh diğer taraftan zaptiye, tahsildar, mültezim 

köylüyü rahat bırakmaz. Birileri inancını, emeğini, tarladaki ürününü isterken 

diğerleri vergisini ya da oğlunu savaşa göndermesini talep eder. Tüm bu hakim 

güçler karşısında köylü çaresizdir. Dahası İstanbul‟dan nadiren gelen paşa bile 

“dangalak” (OYR, s.33) diyerek onları küçümser. 

“(…) 

1912 yılında Osmanlı İmparatorluğunun köyü hep budur. 

Köylüyü paşa sevmez. 

İmam sevmez. 

Mültezim sevmez.. 

Tahsildar sevmez.. 

Zaptiye sevmez.. 

Şeyh sevmez! 

Köye devlet uğramamıştır. Paşa ona: 

-Dangalak.. 

diye bakar. Şeyh onu: 

-Dangalaktır.. 

diye över. 

Köyün şahı padişahı imamdır. Şeyh allahlık yapar. Zaptiyenin astığı astık, 

kestiği kestiktir. Tahsildarın eli köylünün imüğünden ayrılmaz. Mültezime pay verir. 

-Ağa.. 

lâfından yıldırımdan yılar gibi yılar. (…) 

Saltanatın afyon aşısı, köylüye çizme yalatmanın ayrılınmaz tadıdır. Onun 

içindir ki dört sene evvel köye: 
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-Hamit padişah indi, Meşrutiyet padişah bindi!.. diye bir lâf gelmiş, ne 

köylüye bu anlatılmış, ne de bir yol daha lâkırdısı edilmiştir. Ona yeniden yalnız iki 

şey duyurulmuştur. 

-Balkan Harbi.. 

Trablus muharebesi.. 

Kendisinden istenilen şey de ikidir: 

-Para.. 

Asker!.” (OYR, s.33-35) 

Köylü tüm bu hakim güçlerce horlanmakta, insanca yaşama olanaklarından 

mahrum bırakılmaktadır. Tarlada ektiği ürüne ağa el koymakta, devlet de tahsildarı 

göndererek bu ürünün vergisini almakta; bu yüzden İkipınar halkı çoluk çocuk 

neredeyse aç yaşamaktadır. 

İmam, dinî inançlarını sömürmekte, dahası onlar üzerinde din yoluyla 

tahakküm kurmaya çalışmaktadır. Ayda yılda bir oradan geçen paşa dahi imama 

köylüyü din üzerinden sindirerek padişaha, saltanata bağlamasını tembih etmektedir. 

Anadolu‟nun tüm diğer yerleri gibi İkipınar da idarenin yalnızca vergi ve 

asker toplama dönemlerinde hatırladığı bir köydür. 

Ne var ki Cumhuriyet‟le birlikte köyün kaderi değişir. Yurt geneline yayılan 

inkılâplar, İkipınar‟da etkisini göstermiş; köy, kısa sürede mamur bir yere 

dönüşmüştür. Yeni idare, Anadolu‟yu ara sıra değil her daim hatırlamakta, köylüye 

varlığını hissettirmektedir. Bunun da ötesinde merkezî idare, yerel güçleri etkisiz 

kılmış, böylece köylü üzerindeki imam-ağa-eşraf baskısı kalkmıştır. 

Tüm bunlar İkipınar‟da doğup büyümüş; ancak Cumhuriyet‟in okullarında 

yetişmiş Torun ve Erhan‟ın gözlemleriyle dikkatlere sunulur. Bir başka deyişle; yeni 

kurulan devletin okullarında bizzat Mustafa Kemal tarafından okutulmuş iki genç, 

yazarın sözcülüğünü üstlenerek yeni idarenin eski idareden üstünlüğünü dile 

getirmektedir. Bunun da en iyi kanıtı, Cumhuriyet‟ten önce her açıdan geri kalmış bir 

köy olarak resmedilen İkipınar‟ın karşısına Cumhuriyet sonrasında kalkınan 

İkipınar‟ı koyarak farkı göz önüne sermektir. 

Hariciye‟de çalışan Erhan, Amerikalı bir profesörü ağırlama görevi kendisine 

verilince ona müzeleri, üniversiteyi, millet mekteplerini, halkevlerini, İş Bankası‟nı, 

camiyi gezdirerek tüm bunların Mustafa Kemal‟in eliyle gerçekleştirildiğini anlatır. 
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Bu sırada, Torun da maarif müfettişi olarak Anadolu‟da tetkik seyahatindedir. Erhan, 

profesörü ağırlarken Torun da kendi izlenimlerini mektupla Erhan‟a bildirmektedir 

(OYR, s.130-135). 

Torun, Erzurum‟a kadar gelmişken dayanamayıp çocukluğunun geçtiği 

İkipınar‟a da uğrar (OYR, s.130). 

Osmanlı‟nın vergi ve savaş zamanlarında uğradığı, köylüyü “dangalak” 

diyerek küçümsediği (OYR, s.31; 33) İkipınar, Cumhuriyet‟le birlikte yeni bir 

çehreye kavuşmuş, bayındır bir köy olmuştur. 

“(…) 

Erhan bu köy şimdi bir masaldır. 

İkipınarda neler yok, neler var dur sana sayayım: 

Şeyh yok.. 

Mültezim yok.. 

Ağa yok.. 

Zaptiye yok.. 

Borçtan hapis yok.. 

Hastalık yok.. 

Yoksulluk yok.. 

Marabalık yok.. 

Bambaşka bir köy. 

İkipınarın mektebi var… 

Askerlik bir sene.. 

Yol var.. 

Yapı var.. 

Para var.. 

Herkes kendi malının sahibi.. 

Tarlalar sürülüyor.. 

Bataklıklar kurutuluyor.. 

Doktor geliyor.. 

Askerden dönüp gelenlerin hepsi okur yazar. 

Devlet saygısı var.. 

Cumhuriyet sevgisi var.. (…)” (OYR, s.131-132) 
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Diğer inkılâpların yanında köy ve köylü inkılâbı da başarılmıştır İkipınar‟da: 

“(…) 

Köyde hiç bir şeye benzemeyen tılısımlı, mucizeli ve dev adımlarile yürüyen 

bir inkılâp var. Hele buğday fiatı düşer düşmez İsmet Paşanın Ziraat Bankasına 

köylüden buğday aldırtması köylüyü öyle diriltti, öyle kurtardı ki…yalnız aşarın, 

borçtan hapsin kalkması köylü için başlı başına bir inkılâptır. 

ve.. köylü şimdi en az vergi verdiğini, bütün iktisadî, ziraî, malî tedbirlerin 

kendi kolaylığına, kendi iyiliğine olduğunu herkesten iyi biliyor. Ve… her sabah köy 

sancağı çekilirken o içini dolduran sevgi ile haykırıyor: 

-Yaşasın Cumhuriyet! 

Yaşasın Gazi! 

Yaşasın İnkılâp…” (OYR, s.133) 

Torun‟un satırlarında eski idare-yeni idare tezadı üzerinden Cumhuriyet‟e, 

yeni rejime ve inkılâplara yönelmiş övgü vardır. Öyle ki Osmanlı idaresinde perişan 

bir halde olan köy ve köylü, on yıllık Cumhuriyet idaresince refaha erdirilmiş; 

eğitimden sağlığa tüm sorunları çözülmüştür. 

Görevini tamamladıktan sonra profesörü Ankara‟da bırakan Erhan da 

İkipınar‟a, Torun‟un yanına, geçer. Onun bahsettiği değişimi kendi gözleriyle görür: 

“(…) 

Köye baktı, Torunun dediği doğru: 

Yol var. 

Mektep var.. 

Para var.. 

Uyanıklık var.. 

Sağlık var.. 

Düzen var.. 

Çalışma var.. 

Her yanda değişiklik var.. 

Her şeyde değişiklik var..” (OYR, s.152) 

Yazar, 1933 tarihini taşıyan, Cumhuriyet‟in onuncu yılı şerefine yazılmış bir 

methiye niteliğindeki romanında İkipınar Köyü‟nden hareketle Cumhuriyet‟le 

birlikte köylerde yaşanan değişimi vurgulamaktadır.  
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Osmanlı idaresi altındayken yalnızca vergi dönemleriyle savaş dönemlerinde 

hatırlanan köy, okulsuz, bakımsız; köylü, cahildir. İstanbul yönetimi, köylüyü 

“dangalak” diyerek küçümser. Oysa bu küçümsenen, hakir görülen köylü Mustafa 

Kemal‟in önderliğinde büyük zaferlere imza atar. Cumhuriyet, köyü yeniden 

yapılandırır. Okullar açılır, köylü eğitim hakkına kavuşur. Toprağını rahatça sürer, 

ürününe kimse el koyamaz. Sağlıklı ve refah dolu bir hayat sürmektedir. Tüm bunlar 

Osmanlı dönemiyle taban tabana zıttır. 

Etem İzzet, Cumhuriyet öncesi Anadolu‟sunda idarenin, merkezî idareden 

çok yerel güçlerin kontrolünde oluşuna Yakılacak Kitab‟ta da değinir. 

Romanın İskilip‟e öğretmen olarak atanan kahramanı Vicdan, ilk kez İstanbul 

dışına çıkmaktadır. Burada karşılaştığı yerel güçlerin hakimiyetini önce çok yadırgar. 

Ancak bir süre sonra görür ki eşraf olarak kendisini gösteren bu hakim yerel güçler, 

kasabada kendi düzenlerini kurmuştur. Eğer memnun değillerse devletin atadığı idarî 

amirleri dahi sürdürebilirler. Nitekim mevcut kaymakam, eşrafın isteği 

doğrultusunda Bağdat‟a gönderilirken yeni bir kaymakam talep edilir. 

“(…) 

İskilib‟de işler iyi gitmiyormuş. Ahali memnun değilmiş. Eşraf 

hoşlanmıyormuş. Kaymakamı değiştirmek için iyi ki, kaşına gözüne de kusur 

bulmamışlar. Zavallı adama acıdım. Buradan kalkıp tâ Bağdad‟a gidecek. Bu, 

memuriyet değil… sürgün. Eşraf hoşlanmıyormuş… diye de kaymakam değişir mi?” 

(YK, s.179)  

Eşrafın hoşlanmaması, aslında, idarî amirin mevcut düzenle çatışması 

demektir. Kendi otoritelerini kabullenmeyen, kendi kanunlarının üzerine devletin 

kanununu koymak isteyen kaymakamı kurulu düzenlerine çekemeyen eşraf ileri 

gelenleri, bir huzursuzluk icat ederek onun başka yere gönderilmesini talep ederler. 

Eşrafın kaymakamın merkezî idare yaklaşımını reddetmesinin yanında onu görevden 

aldırmasının bir başka nedeni, açık fikirli, ufku geniş, aydın idareci istememesidir. 

“ (…) Nesi var? Pek güzel adam. Zeki, münevver, kibar, açık fikirli, çalışkan, 

yeni kafalı. Böyle adam elbetde eşrafın hoşuna gitmez. Onları pohpohlamak lâzım! 

Bu da onu yapmıyor.” (YK, s.179)  
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Burada önemli olan, işbirliği yapacak, her şeye evet diyecek bir idarî amir 

görmek istemeleridir. Aksi takdirde onu makamında barındırmayacaklar, arzularına 

uygun bir kaymakam talep edeceklerdir. 

Nitekim Sadri Ertem, Çıkrıklar Durunca‟da eşrafla uyumlu idarî yetkililere 

yer verir.  

Kastamonu vilayetinin Bolu mutasarrıflığına bağlı Gerede nahiyesinin 

Adaköy karyesinde geçen romanda köyün bütün iktisadî dengesini elinde tutan 

Sıddıkzade Ali Efendi, benzerleri gibi, köylüleri avucunun içine almış, kendini 

onlara zorla saydırmış biridir. Dokumacılıkla geçinen köylü, darda kaldığında 

Sıddıkzade‟den borç almakta, çoğunca ona akıl da danışmaktadır. Bu yüzden köylü, 

onu “dinî bir rabıta ile” (ÇD, s.68) sevmekte, ne olursa olsun onun dostluğunu 

kazanmak istemektedir.  

“Sıdık zade bu bankasız kredisiz hükûmetsiz yerde Allah tarafından 

gönderilmiş bir kahramandı parasız kaldıkları zaman köylülere yardım eder; işlerini 

görürdü.” (ÇD, s.68) 

Sıddıkzade, kazanın en zengin adamı olarak hükûmet memurları üzerinde de 

nüfuza sahiptir. Vilayet meclisinde aza, belediye heyetinde aza, ticaret odasında aza, 

müftünün ahbapı, kaymakamın dostudur. Kadıyla içtiği su ayrı gitmeyen 

Sıddıkzade‟nin; nüfus memuru, tapu memuru kapısında sanki birer tanrı misafiri, 

zaptiye ağası da âdeta yaveridir (ÇD, s.68). 

Edindiği bu güç sayesinde Sıddıkzade, “kaymakamları, kadıları, 

mustantikleri püskürten yel deyirmensiz ve şatosuz, bir derebeyi” (ÇD, s.68-69) 

olmuştur.  

Esasen babadan kalan servete sahip olan Sıddıkzade‟nin babası Sıddık Ağa da 

vaktiyle valinin perde çavuşu olarak uzun seneler valiye hizmet etmiştir. Seneler 

geçtikçe valinin Sıddık Ağa‟ya, ağanın da valiye itimadı artmıştır. Bu şekilde yerini 

muhafaza eden Sıddık Ağa, otuz beş sene görevini sürdürmüş; bu süre zarfında 

valiler değişmekle birlikte o, görevinde kalmıştır. Elbette tüm valilerin zamanında 

yüksek bir itibar da elde etmiştir. 

“(…) Valiyi ziyarete gelenler, valiye arzuhal vermek istiyenler herkesten 

evvel onu görürlerdi, Sıddık ağa ile anlaşmadan, onun gönlünü etmeden hiç bir iş 

yapmanın imkânı yoktu.” (ÇD, s.69) 
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Bu arada aklını kullanan Sıddık Ağa, para biriktirdiği gibi itaatle bağlı olduğu 

vali paşası sayesinde kendine kâr kapısı da icat eder. Onun paşası, “tanzimat 

devrinin medenileştirildiği ricalden ve büyük Reşit paşanın adamlarındandı”r (ÇD, 

s.70). Vali paşanın her emelini, arzusunu önceden sezinleyen Sıddık Ağa, onun yeni 

kıyafetin yaygınlaşması konusundaki hassasiyetini bildiğinden valiyi ziyarete 

gelenlere bunu bildirir. Dahası “İstanbuldan takım takım yeni kıyafette elbise 

getir”tir ve tanıdığı dükkâncılar vasıtasıyla pahalı pahalı sattırır, bir hayli de kâr eder 

(ÇD, s.71). 

Ancak bir gün vali paşa, ondan tekaüt olmasını, vilayet meclisine aza olarak 

getirileceğini rica eder. Haftasında vilayet meclisine aza olan Sıddık Ağa, ilk iş 

olarak bir dükkân açar.  

“Bir az sonra ordunun konturatçılığını aldı askere erzak verdi, az zamanda 

Sıddık ağa samur gürklü eşraftan bir zat oldu. Sıddık ağa dördüncü karısından olan 

oğluna Geredede bir dükkân açtı onu anasının bağları bahçeleri tarlaları, tiftik ve 

koyun sürüleri başına bıraktı.” (ÇD, s.72) 

Böylece Sıddık Ağa, vilayette; oğlu Sıddıkzade Ali Efendi ise kazada mühim 

birer ticaret adamı olurlar. O da babası gibi hilelere başvurarak “kazanın yegâne 

Avrupa kumaşı satan ve yerli yünü yabancılara devreden adamı” haline gelir (ÇD, 

s.73). 

Bir gün, köylüler, Sıddıkzade‟yi, kasabaya yeni atanmış kaymakamla 

dükkânında tavla oynarken görürler. Hiç şüphesiz, Sıddıkzade‟nin nihai hedefi, 

yenmektir. Ancak ilk anda kaymakamı korkutmak istemez. 

“Onun her yeni memura, ve kaymakamlara karşı oyunu bu cinsten idi, 

memurları ilk defa davet eder, yenilir borcunu öder, ikinci oyunda asıl oyununu 

oynardı.” (ÇD, s.74) 

Esasında o gün kaymakamla ikinci oyununu oynamaktadır. Neticede 

kaymakamı yener. Borcuna karşılık senet yazmak isteyen kaymakama, sözünün kâfi 

olduğunu belirtir. Kendisine güven telkin eden bu sözler, kaymakamı rahatlatır. Ne 

ki Sıddıkzade‟nin alacağına karşılık kaymakamdan bir talebi vardır: Hapiste olan 

kardeşinin akşamları hapisaneye gitmek üzere evine bırakılmasını isteyecektir (ÇD, 

s.76); çünkü kardeşinin hapishanede yatması, onun eşraflık haysiyetine, şerefine, 

namusuna dokunuyordur. 
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O günkü tavla partisinden sonra köylülerle alacak-verecek meselelerini gören, 

onlara mal temin eden Sıddıkzade, köylülerin bir kere daha gönlünü kazanır.  

Ancak İstanbul‟daki bir ahbabından aldığı mektup, köylü ile Sıddıkzade 

arasındaki o hassas dengeyi bozar. Mektupta artık Anadolu‟dan yün satın 

alınmayacağı haber verilmektedir. Bunun üzerine, dükkânına gelen köylülere 

kendilerinden yün almayacağını söyleyen Sıddıkzade, onlardan borçlarını 

ödemelerini ister (ÇD, s.111). Bu, Adatepelilerin isyanına varan olayların fitilini 

ateşler. 

Yazar, çıkarları uğruna idarî görevlilerle iyi geçinen bir baba-oğulun, eşrafın 

önde gelen simalarından olup giderek yükselişini anlattığı romanında, hem Sıddık 

Ağa‟nın hem de oğlu Sıddıkzade Ali‟nin hükûmeti hafife alan tavırları üzerinde 

durur. Sıddık Ağa, sadakatle bağlı olduğu vali paşanın güvenini kazandıktan sonra 

onun hassas noktalarından yararlanmış, böylece ticarete atılarak zenginleşmiştir. 

Yalnız zenginleşmekle kalmamış, neredeyse hükûmette sözü geçer biri mertebesine 

ulaşmıştır. Tekaütlüğünün ardından aynı itibarı, vilayet meclisi azası olarak da 

sürdürmüş, açtığı dükkânlarla parasına para, malına mal katmıştır.  

Oğlu da Sıddık Ağa‟nın izinden giderek ticarete atılmış, babasından öğrendiği 

hilelerle kâr peşinde koşmuştur. Ayrıca kurnazlığı sayesinde köylüleri de idarî 

yetkilileri de avucunun içine almıştır. Kaymakamları ve diğer yüksek dereceli 

memurları tavlada ya da kumarda yenerek kendisine borçlandırmakta; borcunu 

ödeyemeyen bu insanlardan borçlarına karşılık taleplerde bulunmaktadır. Yine 

köylülerden yün almakta, onlara borç vermekte, bir anlamda zorda kalan köylüye 

tefecilik yapmaktadır
212

. 

Merkezî idarenin ağırlığını koyamadığı bir ortamda baba-oğul, idareyi 

ellerine almış, köylüyü ve devleti sömürmektedir. Devletten yeterince himaye 

göremeyen memurlar ise çareyi, maddî-manevî bütün yetkiyi ellerinde tutan bu 

adamlarla işbirliği etmekte bulmaktadır. Aksi takdirde yerlerinden edileceklerini 

bilirler. Bozuk idarî düzen, eşrafı gittikçe güçlendirirken memurun ve diğer yüksek 

dereceli idarî görevlilerin yetkilerini aynı oranda zayıflatır. 

                                                 
212

 Anadolu‟da iktisadî erki ellerinde tutan ağaların, tefecilik yoluyla sermaye edinişine Timur (2008: 

17) da değinir: 

“(…)farklı üretim şekillerinin girift bir şekilde birleştiği Anadolu‟da yer yer ağanın, aynı zamanda 

tefeci sermayedar niteliği taşıdığı da söylenebilir. Banka kredisinin gelişmediği bir ortamda, tefecilik 

yüksek faizli borçlar şeklinde ortaya çıkar.” 
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Reşat Nuri de Yeşil Gece‟de türbeleri, camileri, evliyaları ile ünlü bir kasaba 

olan Sarıova‟ya atanan idealist öğretmen Şahin‟den hareketle eşrafla uyum içinde 

çalışan idareci tiplerini başarıyla yansıtır.  

Esas itibariyle Sarıova adlı kasabadaki ilerici-gerici güçler arasında cereyan 

eden savaşımı anlatan roman, merkezî idarenin Anadolu içlerinde 

teşkilatlanamamasının yarattığı otorite boşluğunun yerel güçlerce doldurulduğunu ve 

bu bağlamda geri kalmış bir kasaba olarak tasvir edilen Sarıova‟da esas idarenin söz 

konusu güçlerin elinde olduğunu göstermesi açısından da önem taşır. 

Emirdede iptidaisi baş muallimi olarak Sarıova‟ya atanan Şahin Efendi, 

kasabaya geldiğinin akşamında, tesadüf eseri, kasabanın belli başlı şahsiyetleriyle 

tanışma olanağı elde eder. Yerli zenginlerden Hacı Salim Paşa‟nın belediye reisi 

seçilmesi münasebetiyle belediye dairesinde büyük bir ziyafet veriliyordur (YG, 

s.43). Burada tanıştığı idadi müdüründen kasaba ileri gelenlerinin kim olduğunu 

öğrenir: Müderris Zühtü Efendi, İttihat ve Terakki kâtibi mesulü Tikveşli Cabir Bey, 

mutasarrıf Müfit Bey, yeni belediye reisi Hacı Salim Paşa bunlardan birkaçıdır. 

Kasabadaki tüm güçleri şahsında toplayan Hafız Eyüb ise ilk kez maarif 

müdürünün odasında karşısına çıkar (YG, s.44). Şahin‟i akşamki yemeğe çağıran 

Hafız Eyüb, daha ilk anda, “kasabanın en korkunç gizli kuvvetlerinden biri 

olduğunu” (YG, s.45) hissettirir. Sezgileri Şahin‟i yanıltmaz, yaptırdığı tahkikat 

sonucu kısa sürede onun Sarıova‟nın en nüfuzlu kişisi olduğunu anlar. 

“(…) Öğrendiği ve gördüğü şeyleri birbiriyle karşılaştırdı ve şu neticeye 

vardı ki bu adam kasabanın gizli ruhudur; eski ve yeni hocalar arasındaki danışıklı 

dövüşü o idare eder; eskilerdeki gizli hoşnutsuzluğun -hiç bir vakit şiddetli bir 

harekete meydan verecek bir dereceye çıkmamakla beraber- zaman zaman müphem, 

korkutucu bir uğultu haline gelmesi, coşgun kâtibi mesule anlaşılmaz bir kâbus 

ağırlığı çökmesi, hükümet ve belediyenin -boşta dönen bir vapur çarhı gibi- 

durmadan çalışıp çabaladığı halde bir türlü iş görememesi hep onun eliyledir.” (YG, 

s.60) 

Öyle ki Hafız Eyüb; gerektiğinde mülkî amir, gerektiğinde dinî lider, 

gerektiğinde belediye reisi gibi davranmaktadır. Kasabada ulema, bürokrat, eşraf ve 

partiden oluşan farklı grupları kendi çıkarına uygun bir denge durumu içinde tutan 
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Hâfız Eyüp‟ün görünmez gücü, dinsel inancı bir otorite ve iktidar aracı olarak 

kullanmasından ileri gelmektedir (Altuğ, 2005: 53). 

Bir gün eşraftan sözü geçen birinin oğlu ile bir medreseli arasında bir hadise 

çıkar, çocuk elindeki kamçı ile softanın başına vurur (YG, s.60). Bu olay, kasabada 

büyük bir yankı uyandırır; talebe-i ulûm, bunu sarığa hakaret sayarak delikanlının 

cezalandırılmasını talep eder. Mutasarrıf, örfî bir muamele yapamayacağını, bununla 

birlikte delikanlının kanun gereği mutlaka cezalandırılacağını belirtir. 

İyice öfkelenen medreseliler, taşkınlıklarını sürdürünce olay içinden çıkılmaz 

bir hale gelir (YG, s.61). Bir akşam Hafız Eyüb‟ün Kadirî tekkesi şeyhi Naki 

Efendi‟yi ziyaretini müteakip olaylar yatışır (YG, s.62). Şeyhin damadı ve aynı 

zamanda kasabanın jandarma kumandanı Ubeyd Bey, bir atış talimi ile sokaklarda 

ufak bir geçit resmi yapınca kasabada heyecan son bulur. 

Lakin Şahin Efendi, “bu bir kaç günlük buhranda Hafız Eyübün parmağını 

açıkça görmüştü”r (YG, s.62). 

Anlaşılacağı üzere; Hafız Eyüb, bir sözüyle yığınları galeyana getirmekte, 

yine bir sözüyle ortalığı yatıştırmaktadır. 

Hafız Eyüb‟ün yanı sıra kasaba ileri gelenlerinden Müderris Zühtü Efendi ile 

İttihat ve Terakki kâtibi mesulü Tikveşli Cabir Bey ise kasabada kamuoyunun 

nabzını tutan iki zattır. Zühtü Efendi, din adamlığının da etkisiyle halkın din 

duygularına hitap ederken Cabir Bey, vatanperver duruşuyla onu desteklemektedir. 

İdadi müdürünün deyişiyle; “Cabir beyin hamaset ve sohbeti ile Zühtü efendinin 

kudreti ilmiye ve gayreti diniyesi bir araya gelince” (YG, s.48) vatan ve din 

kavramları da ittifak etmektedir. 

Eşrafın yanında kasabada tüm idarî teşkilat tamdır; ancak onlar, eşrafla iyi 

geçindikleri sürece Sarıova‟da barınabilirler. Belediye doktoru Kâni Bey ile kendini 

saydırmış ve isim yapmış bazı avukatlar buna örnektir. 

Aslen Edirneli olan Belediye doktoru Kâni Bey, uzun seneler önce Sarıova‟ya 

gelmiş ve burayı sevip bir daha da ayrılmamıştır. Kasabada çok sayılan bir 

şahsiyettir. 

“(…) 
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Yirmi beş senedir Sarıovada bir tek idare adamiyle ihtilâfı olmamıştı. Hasılı 

herkes onu severdi; hocalar züht ve tekvası, dervişler kalenderliği ve kasideleri, keyf 

ehli eşraf neş‟esi, kibarlar tevazuu, fakirler nezaket ve şefkati için…” (YG, s.114) 

Sıhhatçe zayıf bir çocuğun, hıfza çalıştırılmasına engel olmak için doktor 

raporuna gereksinim duyan Şahin, Deli Necip‟i de yanına alarak Kâni Bey‟le 

konuşmaya gider. Ne ki doktor, onu dinledikten sonra öyle bir rapor veremeyeceğini 

belirtir (YG, s.116). Deli Necip, duruma üzülen ve şaşıran Şahin‟e “ondan dünyada 

Eyüp hoca partisini kızdıracak bir rapor alınamaz.” (YG, s.116) dedikten sonra 

gerçeği izah eder: 

“(…) Billahi bu herif o Eyüp hocalardan, Zahit efendilerden falan daha 

şenidir. Onlar hiç olmazsa kendi mesleklerine, umdelerine sadakat gösteriyorlar.. Bu 

fen adamı ise mesleğini onların entrikalarına âlet ediyor… Azizim bu herifin namaz 

kılması sahtekârlığındandır. Çünkü hocaları memnun etmezse başına geleceği bilir. 

Sonra ahalinin bir kısmı vardır ki daha üfürükçü ve doktor arasında mütereddittir, 

hali vakti yerinde ise hastasına doktorla beraber bir de üfürükçü getirir… (…) Bu 

Kâni bey ise kendinde hem üfürükçülüğün, hem doktorluğun hasiyetlerini cemetmiş 

bir adamdır. Cahil ahali ilâcından hayır gelmezse ruhaniyetinden, ruhaniyeti para 

etmezse ilâcından hayır geleceğine kanidir… (…) Kalender tavırları da yalandır… 

Öyle para göz derviş gördün mü sen azizim?.. Tekkelerde ilâhî okuyan sesinin rakı 

meclislerinde piyasa hanendeleri gibi gazel okuduğunu da bu kulaklar kaç defa işitti. 

Eşraf arasında mütevazi diye şöhreti vardır, amma bal gibi dalkavuktur. (…) Kâni 

beyin boş bulduğu bu meydanda dilediği gibi at oynatabilmek için hükûmete de 

ihtiyacı vardır. Meselâ Belediye doktorluğunu ihtiyacından değil sırf -hani askerlerin 

askerlik bakımından pek ehemmiyetli saydıkları bazı hâkim tepeler vardır- tıpkı 

onlar gibi ehemmiyeti için muhafaza eder.” (YG, s.117-118) 

Kâni Bey, eşrafı karşısına almamak için kasabanın karakteristik yaşamına 

uyum sağlamış, mesleğini de içinde yaşadığı şartlara uygun icra etmiştir. Yıllardır 

eşraf ve din adamlarıyla arasında kurduğu dengeyi bozmamak adına Şahin‟in sahte 

rapor ricasını geri çevirir. Böyle bir raporun itibarına gölge düşüreceğinin, dahası 

Eyüp Hoca‟nın şimşeklerini üzerine çekeceğinin bilincindedir.  

Yalnızca o değil kasabadaki diğer doktorlar da farklı bir tavır sergilemez. 

Hiçbiri açıkça “çocuğun sağlık durumu hıfza çalıştırılmasına engeldir.” diyemez. 
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Bir tek genç bir doktor yüzbaşısı çocuğun beden ve zihin yorgunluğuna tahammülü 

olmadığını tasdikler (YG, s.119-120). Hasılı, Kantarcıoğlu (2008: 284)‟nun da 

belirttiği üzere; doktorlar da kendilerini Eyüp Hoca gibilerle savaşacak güç ve 

kudrette bulamamaktadırlar. 

Kasabanın önde gelen avukatları da eşrafı ürkütecek işleri üzerine almaz. 

Sarıova idadisi riyaziye ve Fransızca muallimi Nihat Efendi tarafından yakıldığı 

iddia edilen Kelâmi Baba türbesi meselesi için iyi bir avukat arayan Şahin, yine eli 

boş döner. 

Yalnızca Sarıova‟nın en meşhur avukatı olmakla kalmayıp belli başlı hukuk 

âlimlerinden olduğu da söylenen Hasan Talât Bey, kendisiyle konuşmaya gelen 

Şahin‟i hem soğuk karşılar hem de meşgul olduğunu ileri sürerek davayı reddeder 

(YG, s.161). 

Buna karşılık hür fikirli bir adam olarak tanınan avukat Rusuhi Bey ise bu 

şöhreti nedeniyle pek iş yapamamaktadır. Şahin‟i çok iyi karşılar, meseleyi ilgiyle 

dinler; ancak onun da yanıtı olumsuzdur: 

“(…) 

-Bu dâvayı maalesef deruhte edemem, dedi. Çünkü Nihat efendinin aleyhine 

olur. Hür fikirli bir adam olduğum için Sarıovada beni sevmezler. Mahkeme 

heyetleri sırf benim ağzımdan çıktı diye en açık hakikatlerden şüphe ederler. Benim 

müdafaa vekili olarak ortaya çıkmam efkârıumumiyeyi ve heyeti hâkimeyi fena halde 

kızdıracaktır.” (YG, s.162) 

Belirttiği nedenden ötürü davayı alamayan Rusuhi Bey, Şahin‟e hiç değilse 

yardımcı olabilmek için belli başlı avukatlar üzerinde düşünür; ama muhtemel 

avukatların çoğunun eşrafla bağı vardır: Hasip Kemal ve Mehmet Vehbi beyler, 

siyasetle ilgilendiklerinden softalarla Cabir Bey‟i kızdırmaktan korkarlar; Şekip Bey, 

Kadirî şeyhinin damadıdır; Hayrettin Haydar, Hacı Emin‟in kızına taliptir, 

dolayısıyla böyle bir davayı kabul edemez; Ali Fadıl Bey, evkafın avukatıdır; Kerim 

Bey, gölgesinden korkan bir adamdır; Cemal Bey, çoğunluğu eşraf ve hocalardan 

oluşan müşterilerini kaçırmaktan çekinir (YG, s.162-163).  

Sonunda dava kasabaya yeni gelmiş İhsan adlı bir genç avukata kalır; bir 

tesadüfün de yardımıyla İhsan davayı kazanır (YG, s.176). 
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Doktorlar ve avukatların dışında maarif müdürü ile Galatasaray mezunu idadi 

müdürü Talip Bey‟in de diğerlerinden pek farkı yoktur. Onlar da ötekiler gibi 

gerçeğin farkında olsalar da geliştirebilecekleri en doğru hareket tarzının kasaba ileri 

gelenleriyle iyi geçinmek olduğunu görmüşlerdir. 

Herkesle hoş geçinen, özellikle maiyetindeki memurlara onları şımartacak 

derecede nazik davranan maarif müdürü, “ilk terbiyesini Babıâliden aldıktan sonra 

Meşrutiyet devrini idrâk etmiş klasik memurlardandır.” (YG, s.106) Balcı (2002: 

126)‟nın da belirttiği gibi esasında o, devrinin gerektirdiği bir memurdur.  

Şahin ise bu tip memurları “toprağın zelzeleleri gibi en idrâk edilmez 

sebeplerle, en beklenilmiyen saatlerde korkunç sarsıntılar ve yıkıntılar yapan bir 

gizli ve karanlık kuvvetin vehmi içinde yaşamağa alışmış” (YG, s.106) insanlar 

olarak değerlendirir.  

Maarif müdürü, bir gün Emirdede mektebinde olanlar ve ahalinin bundan 

duyduğu memnuniyetsizlik hakkında görüşmek üzere Şahin Efendi‟yi makamına 

çağırır. İlk anda Şahin‟e çıkışır; çünkü o, cahil ahalinin itimat ve muhabbetini 

kazanıp resmî mektepleri halka sevdirmenin gayretindedir. Ona göre halk, maarif 

mekteplerine şüpheyle bakmakta, mahalle ve vakıf mektepleri azalacağına 

artmaktadır (YG, s.104-105). Bu yüzden Şahin‟in tepki uyandıran uygulamalarına 

kızar.  

Şahin‟in tahmin ettiği gibi, maarif müdürü, kasaba halkının tepkisinden 

korkmaktadır. Müdürün fikrince “efkârı umumiye bir dinamit fıçısı gibidir…Bazen 

en ehemmiyetsiz bir kıvılcım en müthiş bir infılâka sebep olur.” (YG, s.107) Sonunda 

mantıklı konuşmaları ve sağduyusuyla Şahin, maarif müdürünü ikna eder. 

Sarıova İdadi Müdürü Talip Bey de maarif müdüründen pek farklı değildir. 

Şahin‟in, Sarıova‟ya ilk geldiği gün tertip edilen ziyafette tanıştığı Talip Bey, 

Galatasaray mezunudur.  

İlerici olmakla övünen Talip Bey, aynı zamanda, sarıklılarla fesin ittifak 

edebileceği görüşündedir: 

“- (…) Ben Galatasarayda tahsil görmüş terakkiperver bir adamım amma 

hakikati söylerim. Sarıklılarla feslilerin din ve devletin selâmet ve itilâsı hususunda 

teşriki mesaisinden daima müfit neticeler beklenebilirdi. Yazık ki bu iki kardeş zümre 

arasına nifak sokuldu.” (YG, s.46) 
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Nitekim Müderris Zühtü Efendi ile İttihat ve Terakki kâtibi mesulü Tikveşli 

Cabir Bey‟in dostluğunun da buna örnek teşkil ettiğini ileri sürer. Talip Bey, ilk 

andaki konuşmalarından Şahin‟i Meşrutiyet karşıtı kaba bir sofu sanır; bu yüzden 

ona Meşrutiyet‟in faydaları ve asrî terbiyenin lüzumu hakkında uzunca bir konferans 

verir (YG, s.49). 

Bir gün Muallimler Cemiyeti‟nde “İlm-i ahvali ruh” konulu bir konferans 

veren Talip Bey, eski bir Galatasaraylı olarak Fransa‟dan ve Avrupa‟dan bahsederek 

söze başlar (YG, s.90). Galatasaray‟da hemen hemen bir Avrupalı terbiyesi 

gördüğünün altını çizen Talip Bey, Fransa‟daki meşhur “Alan Kardek” 

müessesesinde ruh üzerine yapılan araştırmaları anlatır.  

Konuşmasının içinde bazı Frenk isimleri sayar, ilim diye birtakım ispirtizma 

masalları anlatır; ruhun varlığından şüphe edenlere, insanları hacer şecer addedenlere 

yaradana sığınıp bir tokat atılması gerektiğinden söz eder. İslâm filozofları ile 

Avrupa âlimlerini karşılaştırır; Frenklerin ulaştığı sonuçlara çok önceleri din 

bilginlerinin ulaştığını vurgular (YG, s.91). 

Bu sözleri dinleyen Şahin, onun için “gûya Zühtü efendi ile Cabir beyi hal ve 

hamur etmişler, meydana bu zat çıkmış…” (YG, s.91) yorumunda bulunur. Şahin‟in 

yanında taraf tutan Deli Necip‟in ifadesiyle o, “Galatasarayda biraz Fransızca 

öğrenmiş, karma karışık biraz fen dersi görmüş olmasına rağmen yobazların en 

bayağısı, en „embesil‟i”dir (YG, s.158). Neticede Şahin‟in esas ümidini bağladığı 

idadi hocaları arasında olan Talip Bey de kasabanın önde gelen güçleriyle ittifak 

etmiştir.  

Tüm bu idarî ve yerel güçlerin iyi anlaşması, en çok, mutasarrıf Müfit Bey‟i 

memnun etmektedir. Hakikatte Sarıova mutasarrıfı Müfit Bey‟dir; ancak arka planda 

esas idare Hafız Eyüp‟tedir. Mutasarrıf ise durumunun farkında, bundan dolayı da 

eşrafla işbirliği halindedir. Hatta denilebilir ki o, Sarıova‟daki huzurunu bu 

işbirliğine borçludur: 

“(…) Sarıova mutasarrıflığı bulunmaz bir memuriyetti. Baştaki kuvvetler 

birbirleriyle anlaştıkça işler gayet tıkırında gidiyor, hocaların hastalara nefes etmesi 

kabilinden onun da bir kaç kâğıt imza edivermesi devlet arabasını yürütmeğe kâfi 

geliyordu.” (YG, s.69) 
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Aksi bir durumda üzülen, rahatı kaçan ve bu yüzden yürek ağrıları çeken de 

yine Müfit Bey‟dir: 

“Fakat onlar arasında anlaşmazlık çıkınca iş değişiyordu! O vakit her biri 

mütasarrıfı kendi tarafına çekmeğe uğraşıyor, zavallı Müfit beye güzel hava, bol 

yemek, günde on iki saat uyku ve mütemadiyen kazandığı kilolardan bir kaçını 

kaybettiriyordu.” (YG, s.69) 

Etrafındaki güçler anlaştığında, ittifak ettiğinde onun cephesinde de her şey 

yolunda sayılır. Ne zaman ki taraflar arasında görüş ayrılıkları belirmeye başlar o 

zaman Müfit Bey için de “lüzumsuz bir gaile baş gösterirdi.” (YG, s.70) Bu tür 

durumlarda o, güçlünün yanında yer almayı ilke edinmiştir. 

“(…) 

Sonra böyle ihtilâflarda çok kere haklı bulduğu tarafla değil, kuvvetli 

gördüğü tarafla yürümek icap ederdi. Bu mecburiyet karşısında onun memur vicdanı 

ve insanlık gururu uzaktan uzağa ses vermeğe, adamcağızı beyhude bir ıstırap ile 

inlemeğe başlardı. 

Onun için memlekette kimse ittifak ve itilâfın kıymetini mütasarrıf Müfit bey 

kadar takdir edemezdi. Kasabanın nüfuzlu şahsiyetleri resmî, yahut hususî bir 

mecliste aralarında biraz sertçe konuşmağa başladıkları gibi Müfit bey telâşlanır, 

dargınları barıştırmak için çırpınır dururdu. 

Bu sebepten mütasarrıfa Fadıl, kâmil, temiz ahlâklı, melekhaslet derlerdi.” 

(YG, s.70) 

Yerel güçlerin otoritesini devletin kendisine tanıdığı idarî otoriteden üstün 

sayan, bunu değiştirmek yerine kabullenmeyi ve onlarla iyi geçinmeyi seçen Müfit 

Bey, uyumlu yapısı sayesinde rahat bir idarecidir. Eşrafa karşı merkezi yönetimin 

gereklerini uygulamadığı gibi onlar arasında yaşanan anlaşmazlıklarda arabuluculuk 

yaparak dengeyi korumaya çalışır.  

Kelâmi Baba türbesi yangını meselesinde dava sürecinde ahalinin rahatsızlığı, 

eşrafın tepkisi, Nihat Efendi‟nin suçlu ya da suçsuzluğunun ispatı ve olayların 

gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alması en çok onu huzursuz eder: 

“(…) Bir kere adamcağızın rahatı kaçmıştı. Sonra, hüdanekerde, vaziyetteki 

vehamet artar, iş merkeze aksederse -kasabanın bu dedikodulara en az karışmış en 

masum adamı olmasına rağmen- bu karışıklığın mesuliyetini ona yüklerler, işleri 
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düzeltmek için onu kim bilir hangi sancakta ayni felâkete uğramış bir başka 

mutasarrıfla değiştirirler, yahut ta sadece azlederlerdi. 

Bunun için mutasarrıfın artık tadı kaçan bu Sarıovada durmak istemediği, âb 

ve havası güzel bir başka yere tayinini merkezden istirham ettiği rivayet 

olunuyordu.” (YG, s.173) 

Mutasarrıf, asıl marifetinin yerel güçlerle merkezî hükûmet arasında bir idare 

kurmak olduğunun, bunu yitirdiği noktada ne eşrafın ne hükûmetin kendisini 

koltuğunda bırakmayacağının farkındadır. Yazar, bu noktada aynı konuya değinen 

romancılarla birleşmektedir. Devletin görevlendirdiği yöneticiler, memurlar eşrafla 

çatışırlarsa bir bahane ile bölgeden uzaklaştırılmaktadır. Bunun için de eşraf kendine 

özgü yöntemler kullanmaktadır. 

Yozlaşmış kurulu düzeninin savunucusu olarak ve toplumun ruhu olarak 

(Kantarcıoğlu, 2008: 281) Şahin Efendi‟den pek hoşlanmayan Hafız Eyüp; para, mal 

ve kadın seçenekleri üzerinden onun elini ayağını bağlamayı yahut da kasabadan 

uzaklaştırmayı düşünür (YG, s.81-83). Bunlarla Şahin‟i kandıramayınca daha 

organize bir hareket başlatır (YG, s.102). Dinsizlik öğretiyor, çocukları dinden 

soğutuyor bahanesiyle memleket eşrafını ve öğrenci velilerini Şahin‟in aleyhine 

kışkırtarak maarif müdürü ve mutasarrıf karşısında da onu güç duruma düşürür.  

Tüm kamuoyunu ayaklandıran karalama faaliyetinde Şahin Efendi‟ye hak 

verenler de çaresizce boyun eğmekte, genel eğilimin karşısında bir cephede yer 

alamamaktadır. 

“(…) 

Şahin efendi çocuklarını mektepten almağa gelen velilere bir şey söylemeğe 

lüzum görmüyordu. Yalnız bir gün esnaftan oldukça aklı başında görünen bir adama 

sordu. O, canı sıkılmış gibi bir vaziyette: 

-Vallahi birader efendi.. dedi, hani mektebinizden çok memnunum, dinsizlik 

falan öğretiyorsunuz diye çıkardıkları lâkırdılara da inanmıyorum…Ancak 

müşterilerden bazıları „Ne diye çocuğunu o mektepte tutuyorsun?‟ diyorlar, alış 

verişi kesiyorlar…Ne yapalım geçim dünyası…” (YG, s.112) 

Böylece karalama hareketi dalga dalga yayılmakta, istenmeyen memur 

(öğretmen, kaymakam, mutasarrıf vb.) görev yerinden ayrılmak zorunda 
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bırakılmaktadır. Nitekim Hafız Eyüp, Şahin‟den önceki başöğretmeni de bu tarz 

desiselerle göndermiştir. 

Benzer bir toplumsal linç hareketi, Vurun Kahpeye‟de de işlenir. Esas 

itibariyle Millî Mücadele romanları arasında zikredilen Vurun Kahpeye, vak‟ası adı 

verilmeyen bir Anadolu kasabasında geçen, asıl olarak “din” kavramını “ilerici-

gerici” tezadında ele alan bir romandır. 

Bu romanda da eşrafın, idarî yetkilileri etkisi ve nüfuzu altına alışı maarif 

üzerinden konu edilir. Aliye‟nin yeni atandığı kasabaya vardığı sabah, maarifte 

karşılaştığı ilk olay, ona kasabanın hakim güçlerinin kim olduğunu gösterir:  

“(…) 

Merdivenlerden hayli ters bir ses, biraz da iknaya çalışır bir ısrarla diyordu 

ki: 

-Siz o kadının namussuz olduğunu, ahalinin istemediğini mazbata etmeniz 

lâzım. 

Kalın ve hoş bir erkek sesi: 

-Nasıl idek efendim, garının bir kötülüğünü gozumuzla gormedük. Bühtân 

olma mı? 

-Nasıl bühtân, ben gördüm ya! Muhasebecinin karşısında sabahlara kadar 

içip, şıkır şıkır oynadığını ben gördüm ya! 

-Siz yazsanız daha bir tesiri olu… 

-Olmaz. O, merkezde her şeyi benim üstüme atacak, Nazır‟a şikâyet edecek. 

Siz bir mazbata yapmalısınız. 

-Hele ben bir bizim eşrafa bir danışam baham.” (VK, s.4) 

Eşrafla işbirliği etmiş olan maarif müdürü, istenmeyen öğretmenleri 

sürdürmekte, özellikle yalnız ve genç kadın öğretmenleri tuzağa düşürmektedir. Bir 

başka deyişle; burada da kasabaya hakim olan şer güçleri, her gelen öğretmene tepki 

duymakta, hakkında uygunsuz haberler yaymakta, kendi çıkarlarına zıt her şeye karşı 

çıkmaktadır. 

Aliye‟yi gördükten sonra öteki öğretmenlere oynadığı oyunu ona derhal 

oynamayı münasip görmeyen maarif müdürü, bu kez ahaliden mazbata isteyecek bir 

duruma düşmeden amacına ulaşmayı içinden geçirir (VK, s.7). 
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Nitekim kısa süre içinde gelişen olaylar, ona ve ortağı eşraftan Kantarcıların 

Uzun Hüseyin Efendi‟ye aradıkları fırsatı verir. Okulda canla başla çalışan Aliye, 

çocukların ve kasabanın yerli kadınlarının sevgisini kazanır. Özellikle Kantarcıların 

Uzun Hüseyin Efendi‟ye kendisini tehdit için okula geldiği gün sarfettiği sözler (VK, 

s.15), çevrede bir hayranlık uyandırır.  

Böylece Aliye, birdenbire tüm kasabanın dikkatini çeker. Bu arada kendisine 

talip olan eşraf delikanlılarını reddeder. Bunlar arasında Kantarcıların Uzun Hüseyin 

de vardır. Tüm bunlar olurken maarif müdürü de etrafa Aliye‟nin kendisine âşık 

olduğunu ilan eden söylentiler yayar (VK, s.17). 

Bunlara Aliye‟nin Kuva-yi Milliye taraftarlığı da eklenince Hacı Fettah 

Efendi, zehirli sözlerle halkı Aliye‟ye karşı kışkırtmaya teşebbüs eder (VK, s.23). 

Yunan‟ı istememekle birlikte Kuva-yi Milliye‟ye de aleyhtar olan eşraf, bu 

millî teşkilatlanmayı Bolşeviklik zannettiği için kendilerinden toplanmak istenen 

paralara şüpheyle yaklaşmaktadır. Öte yanda Maarif müdürü, Ferit Paşa hükümetine 

bağlı olduğu için şahsî korkularla titremekte
213

; Aliye, bu millî heyecan içinde 

çocuklara marşlar öğretmektedir (VK, s.19). Ne var ki eşraf, Hacı Fettah Efendi‟nin 

önderliğinde Yunanla işbirliğine gider.  

Her ikisi de ilerici-gerici tezadı ekseninde “din” olgusunu irdeleyen Yeşil 

Gece ile Vurun Kahpeye romanları arasında idarî yapının eşrafın yönetiminde olması 

açısından bazı paralellikler kurmak mümkündür.  

Yeşil Gece‟de Hafız Eyüp, tüm eşrafı çevresinde toplayan merkezî bir güçken 

Vurun Kahpeye‟de bu figür yerini Hacı Fettah Efendi‟ye bırakır. Birer din adamı 

olan bu şahıslar, idarî otoriteden de üstün bir güç olarak halkı yönlendirirler. 

Hafız Eyüp, açıktan ve gizli olarak Şahin‟e cephe alır; Hacı Fettah Efendi, 

ahaliyi -arkasına eşraftan Kantarcıların Uzun Hüseyin‟i de alarak- Aliye aleyhine 

kışkırtır. 

Yeşil Gece‟de Hafız Eyüp, yalnız eşrafı ve yerli halkı değil idarî görevlileri de 

sindiren bir güçtür. Hemen hemen hiçbir memur, onun tepkisini çekecek bir işe 

yeltenmez. 

                                                 
213

 Esasen o yıllarda İstanbul hükûmeti tarafından atanmış devlet görevlilerinin Millî Mücadele 

sürecinde zor durumda kaldıkları, İstanbul hükûmeti ile Ankara hükûmeti arasında bocaladıkları da 

bilinen bir gerçektir. Geniş bilgi için bkz. Kamil Erdeha, Milli Mücadelede Vilayetler ve Valiler, 

Remzi Kitabevi, İstanbul 1975; Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Kitabevi, Ankara 2008 

(6.bsk.). 
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Hacı Fettah Efendi ise millî kuvvetlere karşıdır. Kasaba halkını ve eşraf ileri 

gelenlerini Kuva-yı Milliye karşıtı söylem ve vaazlarıyla etkilemeye çalışır. Dahası 

Kantarcıların Uzun Hüseyin‟le Yunan karargâhına giderek kumandan Damyanos‟u 

kasabaya çağırır (VK, s.54). 

Hem Hafız Eyüp hem Hacı Fettah Efendi, birtakım değişimlerin ardından 

mevcut mevkilerini korurlar. Hafız Eyüp, Cumhuriyet‟in ilanından sonra yine aynı 

koltuğu meşgul etmiştir. Buna karşılık Yunan kuşatması altındaki kasabada onlarla 

ittifak ediyor görünüp millî kuvvetlere yardım eden Şahin ise sürgünden dönüşünde 

vatan hainliğiyle itham edilir ve kasabadan dışlanır. 

Vurun Kahpeye‟de ise başlarda Kuva-yı Milliye‟yi istemeyen, Yunan‟ı 

kasabaya çağıran Hacı Fettah Efendi, kasaba Yunan‟dan temizlendikten sonra Türk 

ordusunu karşılayan ilk grup içinde yer alır. 

“(…) İlk ahaliye Yunanlılar aleyhine nutuk irad eden, Türk ordusunu 

selâmlamak için bir heyetin kasabanın hudutlarına gidip beklemesini teklif eden, 

Hacı Fettah Efendi oldu. Yunanlılar‟la işbirliği yapan, Yunanlılar olduğu zaman hiç 

olmazsa millî orduya aleyhtar olan kasabanın en aşağı tabakası, en büyük velvele ve 

nümâyişle günün milliyetperverleri ve kahramanları olmuşlardı.” (VK, s.163) 

Heyetin başına getirilmek istenen Hacı Fettah Efendi, Türk ordusu kasabaya 

girmeden bazı hainleri temizlemek gerektiğine inandığı için heyete önderlik etmeyi 

reddeder. Onun zihninde Damyanos‟a dost görünüp kasabayı Yunan‟dan korumak 

isteyen Aliye‟nin linç edilmesi fikri vardır. Halkı galeyana getirip Aliye‟nin üzerine 

saldırtır ve vatanperver genç kadın, “Vurun kahpeye, vurun kahpeye” (VK, s.165) 

nidaları arasında taşlanarak öldürülür.  

 

 

 

“(…) 

Aliye, Hacı Fettah Efendi‟nin şeriat uğruna kurban ettirdiği, Kantarcılar‟ın 

Uzun Hüseyin Efendi‟nin milliyet namına parçalattırdığı ilk hain kahpeydi.” (VK, 

s.165) 

Ne var ki Hacı Fettah Efendi ile Kantarcıların Uzun Hüseyin, Yeşil Gece‟nin 

Hafız Eyüp‟ü kadar şanslı değildir. Kasabaya bir ay sonra gelen İstiklâl 



 466 

Mahkemesi‟nin muhakemesi sonucu her ikisinin hıyanetleri kanıtlanır ve asılırlar 

(VK, s.172).  

Yeşil Gece ve Vurun Kahpeye, Millî Mücadeleyi fon alarak ilerici-gerici 

zıtlığı üzerinden din olgusunu sorgulayan romanlar olarak şematik bir yapı arz 

ederler. İleri (2006: 184)‟nin de belirttiği üzere; bu şemadaki belirgin çizgi, ilerici-

softa ayrımıdır. Anadolu‟da görevli vatanperver ilerici öğretmenler Şahin ile Aliye, 

tüm güçleri ellerinde tutan gerici din adamları Hafız Eyüp ve Hacı Fettah Efendi‟yle 

mücadele ederler. Bu sırada patlak veren Millî Mücadele, onların idealist, milliyetçi 

yönlerini daha da görünür hale getirir. Ne ki tüm idealistliklerine karşın bu 

mücadeleden yenik çıkan taraf olurlar. Karşılarında yalnızca sıradan birer din adamı 

değil tüm eşrafı arkasına almış, idarî güçleri de elinde tutan birer otorite vardır. 

Bir başka deyişle; her iki roman da ilerici aydınlarla gerici din adamlarının 

mücadelesi şablonundan yola çıkarak din olgusunu irdelerken Anadolu‟da idarî 

açıdan yaşanan otorite boşluğunun, merkezî hükûmetin Anadolu içlerine 

ulaşamadığının da altını çizer. Devletin idarî açıdan yetersiz kalışı, Hafız Eyüp, Hacı 

Fettah Efendi gibi güçleri harekete geçirmiş, bunların eşrafla birleşerek kendi 

otoritelerini ilan etmelerine neden olmuştur. Böylece yerel güçlerin elinde yozlaşmış 

bir idarî düzen, devletin gönderdiği memuru da kendi otoritesine baş eğmeye 

zorlamıştır. 

Reşat Nuri, aynı soruna Acımak romanının başkişisi kaymakam Mürşit Efendi 

dolayımında bir kere daha parmak basar. 

Romanın idealist idarecisi Mürşit, Anadolu‟nun birçok yerinde görev yapar. 

Kendi idealleriyle Anadolu‟daki mevcut şartlar çatıştığı için her yerde ayrı bir sorun 

yaşar. (R..) kazasına kaymakam olarak atandığında ahalideki sükûnet ve uyuma 

karşılık eşraftaki küstahlık dikkatini çeker. (R..) eşrafı, idarî yapıyı, tam anlamıyla 

ele geçirmiştir. Dolayısıyla yeni gelen kaymakamın da hemen etrafını alırlar; izzet 

ikramda  bulunurlar. Mürşit de böyle karşılanır. Amaç, yeni kaymakamı da kıskıvrak 

yakalayıp avuçlarının içine almaktır. Çok geçmeden onların bu niyetini anlayan 

Mürşit, bir başka arkadaşıyla becayiş yaparak kazadan ayrılır. 

“(…) Eşraf, elbirliğiyle hükümeti kendi nüfuzu altına almış; elini, kolunu 

kıskıvrak bağlamış; kaymakamlarda kıpırdanmaya mecal yok, teşkilât gayet 

mükemmel…Kazaya yeni bir kaymakam geldi mi hemen etrafını alır, bugün burada, 
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yarın orada, kuzular, helvalar, rakılar, çalgılarla sünnet çocuğu gibi avuturlarmış. 

Bana da öyle yaptılar: „Siz istikamet dairesinde çalıştığınız müddetçe biz, sizi 

başımıza taç ederiz!‟ dediler. Bereket versin vaziyeti çok çabuk kavradım. Onların 

istikamet dairesinde çalışmaktan maksatları hükümet işine, daha doğrusu kendi 

işlerine karışmamaktı. Böyle yaparsam kazada mesuliyetsiz meşrutiyet hükümdarları 

gibi bir nevi saltanat sürecektim. Hatta biraz gayret etsem bağ, bahçe sahibi de 

olabilirdim. Fakat benim istediğim bu değildi. (M..) kazasında kaymakam olan bir 

arkadaşa becayiş teklif ettim.” (Acımak, s.67-68) 

Burada da eşraf, merkezî otoritenin yokluğunda idarî yetkilileri sindiren 

hakim bir güçtür. İlgili memur, ya bu güce boyun eğerek onunla işbirliği yapacak ya 

ona savaş açacak ya da kaçıp gidecektir. Mürşit Efendi, bir yolunu bulup kaçmayı 

tercih eder.  

Hilmi Ziya Ülken‟in Yarım Adam adlı romanında da bir yandan idarî 

yetkilileri diğer yandan köylüyü sindirmeye çalışan eşraf tiplerine yer verilir. 

Bunlardan ilki, kumarda belediye reisine yenilmeyi sindiremeyen Seyid 

Ağa‟dır. Bursa‟nın ileri gelenlerinden Seyid Ağa, Belediye Reisi Selaheddin Bey‟in 

de içeride olduğu bir gün “tüfenkcileriyle beraber” (YA, s.34) kahveye girer. Onun 

gelişiyle belediye reisi dahil herkes ayağa kalkar. Ağa için ortada bir yer açılır, 

belediye reisiyle yan yana oturacağı şekilde düzenleme yapılır. Tüfekçiler, ayrı bir 

masaya yerleşir.  

Seyid Ağa, “iri, heybetli, yağız yüzlü, çatık kara kaşlı, seyrek kara bıyıklı tam 

kasaba eşrafı”dır (YA, s.35). Çok geçmeden niyetini dile getirir. Belediye Reisiyle 

kağıt oynamak istiyordur. Bunun üzerine “Seyid ağayla Selaheddin bey masa başına 

geçerek, biribirine meydan okuyan iki pehlivan gibi karşılıklı yer” alırlar (YA, s.35). 

Kahvedekiler, soluğunu tutmuş masaya serpilen renkli kağıtlara bakıyordur. O 

sıralarda miras işini halletmek için Bursa‟da olan ve biraz soluklanmak için kahvede 

oturan Demir de bu müsabakaya ilgisiz kalamamıştır.  

Seyid Ağa, pür dikkat kağıtları takip etmekte, Selaheddin Bey ise 

soğukkanlılıkla rakibini üst üste yenmektedir. Ağanın bir savaş çağrısı havasında 

başlattığı kumar partisinde “Seyid Ağa durmadan kaybediyor ve Selaheddin Bey 

kazanıyor”dur (YA, s.36). Kahvedekiler de gidişattan huzursuz olmuşlar, Selaheddin 
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Bey‟in kazanmamasını dilemeye başlamışlardır. Ne var ki o gün talihi açık olan 

belediye reisine üst üste iyi kağıtlar geldiği için partiyi önde götürmektedir.  

Aldığı yenilgilere dayanamayan Seyid Ağa, bağırıp çağırarak ve belediye 

reisini suçlayarak olay çıkarır. Selaheddin Bey‟e biriktirdiği tüm öfkesinin hıncını 

oracıkta hemen almak istercesine elini bıçağının kabzasına götürür (YA, s.37). 

Kahvedekilerin müdahalesiyle bir hadise çıkması önlenir. Seyid Ağa, tehditler 

savurarak kahveden ayrılır. 

Bir süre sonra dava takip etmek için Gemlik‟te bulunan Cemal, Bursa‟ya 

döndüğünde Seyid Ağa‟nın tüfekçilerinin Belediye Reisi Selaheddin Bey‟i vurduğu 

haberini getirir (YA, s.143). Yaralı, Bursa‟ya nakledilmiş; ama vuran kayıplara 

karışmıştır. Bir ihbar sonucu tetikçi bulunur. Onun ifadesinden sonra Seyid Ağa‟yı 

aratan Cemal, kayıplara karışan ağaya ulaşamaz. Köylüyü sıkıştırdığı zaman hepsinin 

ağadan yana olduğunu görür. Hakikatte “civar köyleri kasıp kavuran derebeyinin 

biri” (YA, s.144) olan ağa, köylülerin gözünü korkutmuş ve sahte bir Müslümanlık 

kisvesi altında kendini onlara dindar biri olarak tanıtmıştır. 

“(…) Ağanın Müslümanlığı herkesin dilinde. Ramazanda oruç tutar, fıkaraya 

sadaka verir, hocaları besler diyorlar. Son günlerde eski bir çeşmeyi tamir ettirmiş. 

Kurban kestirip fıkaraya dağıtmış. „Böylesi bir yerde bulunmaz‟ diyerek kaç kişi onu 

bana methetti.” (YA, s.144) 

Köylünün ifadesi neticesinde Cemal, raporuna iftira yazmak zorunda kalır. 

Ancak söylenenlere inanmamış, ağanın tam o sıralarda kayıplara karışmasını manalı 

bulmuştur. Bu yüzden jandarmaları dört yana salar, kendisi de bir kamyona atlayıp 

her yanı araştırır. Sonunda ağayı Mudanya‟da kapatmasıyla saklandığı evde basar. 

Köylüye müslüman görünen Seyid Ağa, bir haftadır gizlendiği evde “içki, eğlence, 

vur patlasın” yapmadığı kalmamıştır (YA, s.144).  

Hepsini Gemlik‟e götüren Cemal, ağaya Selaheddin Bey‟i vurdurttuğunu 

itiraf ettirir. Ne var ki ağa, parasına güveniyordur. Cemal‟e göreyse Selaheddin 

Bey‟in varlığı, paradan daha önemli bir delildir. Olanları arkadaşı Demir‟e aktaran 

Cemal, ağanın kendisini de vurdurtma olasılığı bulunduğunu; ama ağayı halkın 

önünde rezil etmeye niyetli olduğunu da sözlerine ekler (YA, s.145). 

Hem adaleti hem köylüyü yanıltan Seyid Ağa, civar köylerde köylüler 

üzerinde baskı kurduğu gibi belediye reisine de gözdağı vermek ister. Bir yandan da 
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saf köylüyü, din maskesinin ardına gizlenerek kandırır. Cemal‟in ısrarı ve inadı 

sonucu yakalanan ağa, idarî yetkilileri saymayan, küstah eşrafa tipik bir örnektir. 

Bu tiplerden bir diğeri ise Gemlik eşrafından Mahmud Bey‟dir. “İri kıyım, 

kılığı düzgün bir kasaba zengini” (YA, s.140) olan Mahmud Bey, suçlu olmasına 

rağmen adalete direnmekte, ısrarla suçsuzluğunu iddia etmektedir. 

Cemal‟in Gemlik‟te takip ettiği olaylardan biri olarak fukara bir köylüye 

tarlalarından birini yarıcılıkla veren Mahmud Bey, kuraklık nedeniyle hasat 

yapamayan ve kendisine borçlanan köylünün elinden zorla tarlasını alır. Karısı ve 

beş çocuğuyla tarlanın arkasındaki kulübeye sıkışan köylü, Mahmud Bey‟den 

geçecek kadar bir karış toprak ister. Ancak ağa, köylüyü tersleyip istediği toprağı 

vermez. Çaresiz mahkemeye başvuran köylü, dilediği bir karış toprağı almayı 

başarır. Buna sinirlenen Mahmud Bey, her yerde köylüyü hedef alan tehditler 

savurur. 

Bir gün köylüyü arkın kenarında kanlar içinde yatar halde bulurlar. Kurşun,  

Mahmud Bey‟in tarlasından gelmiştir; ancak o götürüldüğü karakolda pişkin pişkin 

oturmakta, cinayetle ilgili suçlamayı hiç üstüne almamaktadır: 

“(…) Bu, Mahmud bey denilen herif hakikaten korkunç adam! Karakolda, 

ayak ayağa atmış, sakin oturuyordu. Beni görünce, hiçbir şey olmamış gibi kalktı. 

Suratı kireç kadar beyaz, ürkerek giren kadın onu görür görmez üzerine atıldı: „İşte 

bu adam kocamı öldürdü! Bu adam ocağımı söndürdü! Onu mahkemelerde 

süründüreceğim.‟ diye bağırıyordu. Jandarmalar zorla ayırdılar. Herif, kendisile hiç 

ilişiği olmıyan bu vak‟ayı seyreder gibi sükûnetle, cıgarasını içiyor: 

-Efendi, bu kadın çıldırmış. Ne onunla, ne kocasile alâkam var. Diyordu.” 

(YA, s.141-142) 

Cemal, kadını ve jandarmaları tekrar dinleyerek Mahmud Bey‟i adalete teslim 

eder. 

Mahmud Bey de Seyid Ağa gibi köylüyü ezmiş, baskıyla ona boyun 

eğdirmiş; kendi iradesi dışında bir gelişme yaşanınca da silaha başvurmuştur. Onun 

karakolda sergilediği tavır, adaleti ve adalet mekanizmasından hareketle idarî 

yetkilileri ciddiye almayışı açısından dikkate değerdir. Bu iki örnek de Anadolu‟da 

devletin değil eşrafın yerel kanunlarının işlediğini ortaya koymaktadır. 
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Anadolu‟nun merkezî idareden yoksunluğu Eşkıya İninde‟de bir başka 

perspektiften işlenir. Yer yer Abdülhamit‟e, İttihat ve Terakki yönetimine 

göndermelerde bulunan eleştirel romanında Hüseyin Rahmi, sorunu devletin 

yokluğunda türeyen eşkıyalar açısından ele alır. 

Romanın anlatıcı kahramanı Nef‟i Bey ile kayınbiraderi Hikmet Enis, 

babadan miras kalan Değirmendere‟deki çiftliklerini kontrol etmek amacıyla 

İstanbul‟dan Değirmendere‟ye doğru yola çıkarlar. Tütünçiftliği‟ne kadar trenle 

gelirler. Tütünçiftliği‟nde kendilerini karşı yakaya geçirecek kayığa bindiklerinde o 

havaliye bir süredir eşkıya dadandığını öğrenirler. 

“(…) 

-Allah kurtarsın…Buralarda bir eşkıyalık adeta bir san‟at oldu. Tüfeğini 

omuzlayan dağa çıkıyor. Etrafı haraca kesiyor. Vergiyi bunlara mı vereceğiz? 

Hükûmete mi? Şaşırdık. Geçenlerde Harmanlı köyünden gelini telile duvağile 

köşeden kaldırdılar.” (Eİ, s.9) 

Anlatıcı ile kayınbiraderi Hikmet Enis, bu gerçek karşısında çok şaşırır ve 

tedirgin olurlar. Sahile vardıktan sonra yemek yemek için girdikleri kahvede eski 

eşkıyalardan Kıyıcı Süleyman‟la tanışırlar (Eİ, s.24-33). Kıyıcı Süleyman, teslim 

olduktan sonra hükûmet tarafından affedilmiştir. Hali vakti yerindedir; ahali üzerinde 

etkisi vardır. O, her ne kadar teslim olup tövbe etmişse de etraf köyler ondan korkar. 

Jandarma Yusuf Çavuş, Süleyman için “bütün bu civarda kaymakamdan ziyade onun 

hükmü sürülür.” (Eİ, s.23) der. 

İncelenen diğer romanlarda eşrafı etrafına toplayan bir güç, merkezî idareyi 

eline almışken Eşkıya İninde‟de idarî yapıdan kaynaklanan boşluk, eşkıyaları 

harekete geçirmiştir. Eşkıyanın zulmünden gözü yılan halk ya istedikleri parayı verip 

kurtulmakta ya da parayı denkleştiremeyince tek tek öldürülmektedir. 

Yakın zamanda o civara musallat olan Deli Veli, köylüden büyük paralar 

talep etmekte, parayı alamayınca gözünü kırpmadan kurbanı öldürmektedir. Onun 

yarattığı terör karşısında kaymakam, jandarma gibi idarî kuvvetler de çaresizdir. 

Tüm bu gerçekleri işiten anlatıcı: 

“(…) Aman Yarabbi daha payitahttan iki adım ayrılmamıştık. Neler görüyor, 

neler öğreniyorduk.” (Eİ, s.27) sözleriyle hayretini dile getirir. Üstüne Kıyıcı 
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Süleyman‟ın eşkıyaları ve ve eşkıyalığı savunan sözleri de eklenince anlatıcı Nef‟i 

Bey, kayınbiraderi Hikmet Enis‟e hitaben uzun bir söyleve girişir.  

Ona göre Abdülhamit, Meşrutiyet ve umumi harp devirlerinde öyle şekavetler 

olmuştur ki Kıyıcı Süleyman‟ınki bunların yanında hiç kalır. Süleyman, atını alıp 

dağa çıkmış, diğerleri hükûmette önemli mevkileri tutmuştur. Haydut Süleyman, 

belki on kişi öldürmüştür; ama şehir eşkıyaları bütün bir mülke, millete kıymıştır (Eİ, 

s.30-31). 

Çok geçmeden anlatıcı ile kayınbiraderi de eşkıyalarca kaçırılır. Ailelerine 

mektup yazılarak fidye talebinde bulunulur. Eşkıyaların elinde türlü maceralar 

yaşadıkları sırada anlatıcı, eleştiren sesini tekrar duyurur: Anadolu; bakımsız, 

kaderine terk edilmiş bir haldedir. Medeniyetten yoksun bu topraklarda eşkıya 

hüküm sürmekte; devlet, varlığını gösteremediği için idareyi onlar ele almaktadır. 

Halk çaresizce jandarmadan medet ummakta; ancak jandarma gücü de yetersiz 

kalmaktadır.  

Bunun için anlatıcı, öncelikle buralara medeniyet götürülmesi görüşündedir: 

“(…) 

Şoseler açınız, demir yolları döşeyiniz. Şehirler, kasabalar, köyler çoğalsın, 

nüfusu artsın. Umran ve medeniyet yüz göstersin..O dağların her kıvrımı böyle 

başımıza birer belâ değil..Cennetten nümune birer feyiz ve bereket, refah ve servet 

kaynağı olur. Eşkıyadan eser kalmaz. Çünkü barınamaz..Şimdi bu menhusları takip 

ve tenkil için jandarma müfrezeleri kâfi gelmez, ordu lâzım ordu…”(Eİ, s.168) 

Eşkıya sorununu, salt idarî bir sorun olmanın ötesinde sosyo-ekonomik 

boyutlarıyla romanına konu edinen yazar, bu bağlamda, ülke genelindeki köylerin 

genel durumuna da göndermede bulunur. Köylerimiz, kasabalarımız neredeyse bir 

örnek şekilde düzenlenmiş, pis, medeniyetten uzak, yolsuz ve ıssızdır.  

Bu usulsüz, rastgele düzenlemenin yanı sıra merkezî idare de kendini 

İstanbul‟la sınırlamış; iktidar kavgaları, çıkar ilişkileri nedeniyle Anadolu‟da 

varlığını gösterememiştir. Payitahtın bu derece yakınında eşkıyaların hüküm sürmesi 

çok yadırgatıcıdır. Bu noktada İstanbul‟un dışında, taşrada büyük bir yönetim 

boşluğu, dolayısıyla bundan kaynaklanan güvenlik problemi ortaya çıkmaktadır. 

Hükûmet, erkini Anadolu‟ya ulaştırdığında, oraları mamur hale getirdiğinde 

eşkıyalar, haydutlar da bir tehlike olmaktan çıkacaktır. 
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Devletin, resmî otoritesini taşraya hakim kılamaması sorunu, dönemin sosyal 

gerçekçi yazarları tarafından da işlenir. Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf‟ta, Reşat 

Enis de Afrodit Buhurdanında Bir Kadın‟da eşrafın elinde oyuncak olmuş 

kaymakamlara yer verir. Her iki romanda da olayların geçtiği kasabalarda merkezî 

idarenin değil yerel güçlerin kanunları işlemektedir. 

Başkişisi Yusuf‟un bireysel öyküsü etrafında 1910‟larda bir Anadolu 

kasabasında eşraf ve mütegallibenin idarî güçlere galip gelişini anlatan Kuyucaklı 

Yusuf, ele aldığı konu itibariyle benzer sorunu işleyen öncülleriyle birleşirken sorunu 

ele alışı açısından onlardan ayrı bir önemi haizdir. 

Bir başka deyişle; Kuyucaklı Yusuf, durduğu nokta açısından bir yandan 

devraldığı bir geleneği sürdürürken diğer yandan yeni bir çığır açar. Bu da romana 

farklı bir önem yükler.  

Kuyucaklı Yusuf da yerel güçler karşısında idarî yapının çaresizliğini konu 

edinen bir romandır. Bu yönüyle aynı tezi savunan romanlarla birleşir. Onu 

diğerlerinden ayıran nokta, sorunu eski-yeni ya da ilerici-gerici zıtlığından çok ezen-

ezilen, güçlü-güçsüz karşıtlığı üzerinden işlemesidir. Dünkülerin Romanı, Yalnız 

Dönüyorum, On Yılın Romanı, söz konusu sorunu eski idare-yeni idare denklemi 

üzerinden irdeleyen romanlardır. Benzer şekilde Yeşil Gece ile Vurun Kahpeye de 

ilerici-gerici karşıtlığı üzerinden idari düzeni sorgular. Bunlardan bağımsız olarak 

Eşkıya İninde, merkezî idarenin yokluğunun eşkıyalarca doldurulduğu savını ileri 

sürer. 

Kuyucaklı Yusuf da 1903-1914 yılları arasında Osmanlı idaresindeki bir 

Anadolu kasabasında idarî yetkiyi esas elinde bulunduranın eşraf ve mütegallibe 

olduğunun altını çizer. Dahası bu güç dengesizliğinin eşkıyalığa zemin hazırladığı 

mesajını da verir. Bu yönüyle Eşkıya İninde‟nin felsefesini doğrular gibidir.  

Ne ki onun farkı, ele aldığı soruna bakışında yatar. Öncelikle Tanilli (2007: 

63)‟nin de vurguladığı gibi, o tarihe kadar yazarların Anadolu insanını anlatırken 

“aydın-halk” karşıtlığını merkeze almalarına karşılık Sabahattin Ali, romanının 

merkezine “Anadolu insanı”nı koyar. Bundan da önemlisi, Kuyucaklı Yusuf, ne eski 

idare-yeni idare karşılaştırması yapar ne de ilerici-gerici şablonuna başvurur. Her iki 

bakış açısından farklı olarak ezen-ezilen ya da güçlü-güçsüz karşıtlığı üzerinden 

eşraf-idarî düzen ilişkisini değerlendirir. Tam da bu noktada kendisinden sonra 
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yazılacak köy romanlarına kaynaklık eder. Sözü edilen ezen-ezilen zıtlığı başta 

olmak üzere sömürü düzeni, mağdur edilen köylü, güçlü karşısında yetersiz kalan 

merkezî idare gibi motifler kendisinden sonra tekrarlanarak belirli bir bakış açısını 

temsil eder.  

Bununla birlikte Sabahattin Ali, bir Anadolu kasabasında asıl erki elinde 

tutanların yerel güçler olduğunu belirtirken bu savını ekonomik bir temele 

dayandırmaz. Moran (1996: 24)‟ın deyişiyle; düzendeki bozukluk ve eşitsizlik 

ekonomik sömürü açısından ele alınmaz. Daha çok bireyden yola çıkıp bireyi 

çevreleyen toplumsal yapıyı sorgulamaktır yazarın amacı. 

Yazarın göstermeye çalıştığı yapı içerisinde bireyin elinden gelen fazla bir 

şey yoktur. Bu çaresizlik, onu başkaldırıya iter. Eşkıya baskını ile başlayan ve 

Yusuf‟un git gide bir eşkıyaya dönüşümünü işleyen Kuyucaklı Yusuf, haklı bir 

başkaldırının hikâyesi (Kantarcıoğlu, 2008: 321) olarak da okunabilir. 

Tüm bu saydığımız özellikler, Kuyucaklı Yusuf‟a bir geçiş dönemi eseri 

niteliği kazandırır. Bir taraftan Anadolu‟ya dair belirli bir sorunu irdeleyen 

romanlarla organik bağını sürdürürken diğer taraftan var olagelen eski-yeni, ilerici-

gerici kalıplarını ezen-ezilen çatışmasına dönüştürmesiyle de yeni bir geleneğe el 

verir. Bunu yaparken dönemler üstü bir yaklaşım sergilemesi ise onu evrensel kılar. 

Başlıca üç kısımdan ve her kısmı da kendi içinde alt bölümlerden oluşan 

roman, eşkıya baskını ile başlar: 

“1903 senesi sonbaharında ve yağmurlu bir gecede Aydın‟ın Nazilli kazasına 

yakın Kuyucak köyünü eşkıyalar bastılar ve bir karı kocayı öldürdüler.” (KY, s.13) 

Müddeiumumi ile doktoru da yanına alarak tahkikata bizzat giden kaza 

kaymakamı Salahattin Bey, Yusuf‟u anne-babasının ölmüş bedenlerini beklerken 

bulur (KY, s.15). Gördüğü manzaradan etkilenen kaymakam, kimsesi olmayan 

Yusuf‟u yanına katarak eve döner (KY, s.17). 

Yusuf‟un üzerinde travmatik bir tesir yaratan bu olay, onun kişiliğinin 

oluşumu noktasında işlevsel bir öneme sahiptir. Anne-babası eşkıyalarca katledilen 

Yusuf, âdeta zihnine ve hatta benliğine nakşolan bu ölüm sonrası içine kapanık, 

suskun, insanlara mesafeli bir büyüme süreci geçirir. Yusuf‟un zaman zaman 

dalgalanan değişken halleri, kaymakamın Edremit‟e tayin edilişine kadar sürer (KY, 

s.23). 
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Romanın eşkıya baskını ile başlaması ve Yusuf‟un olayların sevkiyle “atını 

dağlara doğru sürüp” (KY, s.221) eşkıyaya dönüşmesi, onun bireysel hikâyesiyle 

olduğu kadar romanın toplumsal arka planıyla da ilgilidir. Zira roman, Yusuf‟un 

şahsî sergüzeştiyle (Korkmaz, 1997: 247) bu sergüzeştin vuku bulduğu toplumsal 

ortam üzerine kuruludur. Söz konusu ortam, kaymakamın tayini gereği Kuyucak‟tan 

Edremit‟e taşınmalarıyla birlikte Edremit olarak belirir
214

. 

Romanın ağırlık merkezi Edremit, eşraf ve merkezî iktidar ilişkilerinin iç içe 

geçtiği, dahası mutlak iktidarın eşrafın elinde olduğu bir kasabadır. Yazar, Edremit‟i 

ele alarak kasaba gerçeğini bütün töresel, ekonomik ve sosyal gerçekliğiyle verir 

(Naci, 1981: 319). Bir diğer ifadeyle; yazarın romanın belkemiği olarak kurduğu 

ezen-ezilen çatışması, burada tezahür eder. 

“Edremit, üç tarafını saran Çamtepe, İbramcaköy ve Tavşanbayırı isimli üç 

yamaca yaslanan büyükçe, şirince bir kasabaydı. 

İki küçük dere, kasabanın içinden ve kaldırımlı sokakların ortasından gelerek 

Aşağıçarşı dedikleri yerde birleşiyor, sonra biraz ilerde kasabayı yalayıp geçen 

Büyükçay‟a kavuşuyordu. 

Tepelerden birine çıkıp bakıldığı zaman, görülen manzara ender bir şeydi. 

(…) Kasabanın panoramasında, bir tablodaki kadar ahenk ve uygunluk vardı.” (KY, 

s.25) 

Kasabayı panoramik açıdan tasvir ederek başlayan yazar, çocukları 

sınıflandırarak devam eder (KY, s.26-27). Böylece kasabanın sınıflara ayrılmış 

yapısı çocuklardan başlayarak ortaya konmuş olur. Müteakiben gelenek-görenekler, 

eğlenceler, bayramlar anlatılarak kasabanın genel bir kültürel panoraması çizilir. Ne 

ki tüm bu panoramik bakışla amaçlanan, kasabadaki haksız düzeni sergilemektir. 

Moran (1996: 23)‟ın da belirttiği üzere; örf ve âdetleri, gelenekleri, bayramları, 

düğünleri ve içki âlemleriyle kasaba yaşamı canlandırılmaya çalışılırken egemen 

sınıfın gücü konur ortaya. 

Bu noktada Sabahattin Ali, genel çerçevesini çizdiği toplumsal yapı içerisinde 

tarafları iyiler ve kötüler şeklinde sınıflandırarak ezen-ezilen çatışmasına başvurur. 
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 Yazarın roman ve hikâyelerini, mekân kullanımı ve mekânın anlatımı açısından değerlendiren bir 

çalışma için bkz. Metin Polat, Sabahattin Âli‟nin Roman ve Hikâyelerinde Mekân ve Mekânın 

Anlatımı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003 (yayımlanmamış yüksek lisans 

tezi). 
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İyiler, kaymakam Salahattin Bey‟in; kötüler ise fabrikatör Hilmi Bey‟in çevresinde 

toplanır. Bunlar, aynı zamanda, hakim güç odaklarının da temsilcileridir. Kaymakam 

Salahattin Bey, hükûmeti, dolayısıyla merkezî otoriteyi; fabrikatör Hilmi Bey, yerel 

otoriteyi temsil eder. Her ikisinin çatışması, idarî yapıyla yerel güçlerin çatışmasıdır 

ve yaşananlar, devletin varlığını yeterince gösteremediği bir kasabada iktidarın 

eşrafın elinde olduğunu gözler önüne serer. 

Burada yazar, idarî yapının bozukluğuna değinen diğer romanlarla birleşirken 

onlardan farklı olarak kurduğu ezen-ezilen karşıtlığı üzerinden de soruna başka bir 

perspektiften yaklaşır. Ne tek başına Yusuf‟un hikâyesi ne de belirli bir yönetim 

biçiminin eleştirisi olarak okunabilecek roman, esasen haksız düzenin acımasız 

gerçeğini yansıtmaktadır. 

Söz konusu haksız düzende çatışma, ezenlerle ezilenler arasında yaşanır. 

Ezici güç, fabrikatör Hilmi Bey etrafında birleşen eşraf, ezilenler ise -Yusuf‟un yanı 

sıra- idarî görevlilerdir. 

Edremit‟e dair genel bir çerçeve çizdikten sonra ayrıntılara geçen Sabahattin 

Ali, Şakir ile onun en iyi arkadaşı Hacı Etem‟den başlayarak tarafları bir bayram 

yerinde karşı karşıya getirir. Muazzez‟de gözü olan Şakir‟in bayram yerinde olay 

çıkarması üzerine duruma müdahale eden Yusuf‟un onu dövmesi, bahsi geçen 

çatışmanın belkemiğini oluşturur (KY, s.36-38). Bir başka deyişle; bayram yerinde 

yaşanan olay, bireysel planda Yusuf‟un trajedisini hazırlarken toplamsal düzlemde 

kasabanın hakim güçlerini de karşı karşıya getirir. 

Nitekim yediği yumruğun acısını sindiremeyen Şakir, organize bir hareketle 

Yusuf‟u ve kaymakam Salahattin Bey‟i pis oyunların içine çeker. Yazarın, “Şakir‟in 

kendisine benzeyenlerden ibaret bir partisi vardı. Ne candarma, ne hükümet bunlara 

karışmazdı. Çünkü, parayı bolca oynatıyorlardı.” (KY, s.39) sözleriyle tarif ettiği bu 

tayfa, öncelikle Yusuf‟un namus ve şerefini hedef alır. Mevsimlik işçi olarak 

zeytinliklerde çalışan Kübra ile annesini kurdukları düzene alet ederek Yusuf‟un 

üzerine salarlar. Ne var ki Şakir‟in kendilerine ettiği kötülükten zaten canları yanmış 

olan ana-kız, hesaplanan kirli oyunu daha fazla sürdüremeyerek durumu itiraf 

ederler: 

“ (…) 

-Git ağam, buralardan git. Biz senin başını nâre yakacaktık!” (KY, s.44) 



 476 

Bu yolla amacına ulaşamayan Şakir, bu kez babasının nüfuzuna sığınır. 

Böylece iki genç arasındaki sürtüşme, başka bir boyut kazanarak kaymakam ile 

Hilmi Bey‟i de içine alan bir iktidar mücadelesine dönüşür. Özellikle Şakir‟in 

nazarında bir gurur meselesi halini alan Muazzez‟e sahip olmak, bir müddet sonra 

Yusuf‟tan çıkarak kaymakamın mesleğini ve aile hayatını tehdit eder hale gelir. 

Kaymakam Salahattin Bey, bu tarz mücadelelerin uzağında bir kişilik olarak 

eşrafla ilişkilerinde mesafeli bir memurdur. Dahası mülkî idarenin kendi 

sorumluluğunda olduğunu bilmesine rağmen taşrada iktidarı esas elinde tutanların 

eşraf, mütegallibe gibi yerel güçler olduğunun da ayırdındadır. Devletin erki 

buralarda idareye ağırlığını koyamamakta, eşraf ve mütegallibe kendi gücünü hakim 

kılmaktadır. Bu gerçeğin ve yerel güçler karşısındaki acizliğinin farkında olan 

Salahattin Bey, kurulu düzene aykırı düşecek tutumlar içinde bulunmaz. Taşra 

gerçeğini bilen bir idareci olarak eşrafla ilişkilerini belirli bir seviyede tutar; bir 

yandan da kurulu düzenin bir parçası olmamaya da çalışır. Bu yüzden arkadaşlarını 

kendisi gibi memur çevreden seçer. 

“ (…) Memlekette münasebette bulunduğu adamlar az ve seçmeydi. Uzun 

memuriyetlerin tecrübesi, yerlilerin kendisi gibi memurlarla niçin ahbap olduklarını 

ona öğretmişti. Tongaya basmayı pek sevmediği ve namuslu kalmak niyetinde olduğu 

için ziyafetlere, davetlere pek aldırış etmez, çok itimat ettiği, hukuk mezunu birkaç 

avukat ve bazen de Ceza Reisi ile sessiz sessiz içmeyi tercih ederdi.” (KY, s.50) 

Naci (1981: 322) ve Moran (1996: 31)‟ın da işaret ettiği üzere; kaymakam 

Salahattin Bey, belirli koşulların ürünü bir insandır. İçinde bulunduğu toplumsal 

koşullar, ancak belirli davranış kalıplarına izin vermekte, daha ötesi tehlike arz 

etmektedir. Bu koşullar altında yapabileceği tek şey, yerleşik düzenin dışında 

kalmaktır. Bu, aynı zamanda, namuslu kalmakla eşdeğerdir. Zaman içinde 

geliştirdiği şahsî hayat felsefesi ile pekişen tavrı, ona bozulmadan kalma imkânını 

tanır. 

“ (…) Hayattan fazla şeyler bekleme. Dünyada her felaketin içinden en az 

zararla sıyrılmanın yolu hayata uymak, muhite uymak, hiç sivrilmemektir. (…)  

Hayatı olduğu gibi kabul etmeli ve ona ne bir şey ilave etmeli, ne de ondan bir şey 

eksiltmeli…Bazı şeyler vardır, canımızı sıkar; „Bu neden böyle? Böyle şeyleri 

dünyadan kaldırmalı!‟ deriz. Bazı şeyler de mevcut değildir. İçimizden, bunların 
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olmasını ister, hatta bu uğurda çalışırız. İkisi de saçma ve faydasızdır. İnsan dediğin 

mahluk hiçbir şeyi değiştiremez. Bunun için, gönlünün rahat olmasını istersen, 

gördüğün fenalıkların bile bir hikmeti olduğunu düşün ve yeryüzünde olmayan 

iyilikleri oraya getirmek sevdasına kapılma…” (KY, s.157-158) 

Kaymakamın Yusuf‟a öğütlediği bu yaklaşım, kendisinin benimsediği ve 

tavırlarına sindirdiği hayat felsefesinin özüdür. Meslek hayatında edindiği tecrübeler, 

asıl gücü elinde bulunduranların yanında kendi yetkisinin kağıt üzerinde göründüğü 

bir toplumsal ortamda onu böyle pasifize bir tavır benimsemeye itmiştir. 

Kaymakamın sözleri, üç açıdan önem taşır. Salahattin Bey‟in kişiliğini açıklamak; 

önerdiği uzlaşmacı tutumla Yusuf‟unkine zıt ama genel bir davranış biçimini 

tanıtmak; toplumun, gerçekte dürüst ve iyi niyetli bir adamı, nasıl işe yaramaz, pasif 

bir seyirci rolüne ittiğini göstermek (Moran, 1996: 31). 

Ne var ki kaymakamın eşrafa karşı izlediği politika, bayram yeri vak‟asından 

kısa bir süre sonra etkinliğini yitirecektir: Kübra ve annesi yoluyla Yusuf‟u tuzağa 

düşüremeyen Şakir‟in yardımına babası koşar. Fabrikatör Hilmi Bey, kaymakamın 

elini kolunu bağlayarak onu kıskıvrak yakalayacak ve Muazzez‟i Şakir‟e vermeye 

razı edecek bir plan yapar. 

İyiyi temsil eden Salahattin Bey‟in karşı kutbunda yer alan fabrikatör Hilmi 

Bey, köy romanlarındaki ağa tiplemesinin kasabalı halidir. Onda bütün bu feodal 

karakterlerin ortak özellikleri toplanmış gibidir: Zevk ve sefahate düşkünlük, 

düzenbazlık, ahlâksızlık, ırz düşmanlığı ve kurnazlık bir aradadır (Kolcu, 2008: 128). 

Daha önce de belirtildiği üzere; Kuyucaklı Yusuf, kendisinden sonra yazılacak 

köy romanlarına öncülük etmiş, o romanlardaki bazı motifleri bünyesinde toplamış 

bir romandır. Ezen-ezilen zıtlığı gibi acımasız ağa tipi de böyledir. Zengin ve gücünü 

parasından alan nüfuzlu biri olarak tarif edilen Hilmi Bey, oğluyla âdeta suç ortağı 

gibidir. Oğlunu uyaracağı yerde onunla birlikte âlemler tertip eder. Bu nedenle baba-

oğulun arasında bazı gizli meseleler olduğu rivayet edilir (KY, s.51). 

Oğlunun intikamını almak niyetiyle en sadık adamlarından Hacı Etem‟i de 

yanına alarak bir plan tertip eden Hilmi Bey, bir akşam avukat Hulusi Bey‟in evine 

çıkagelir. O akşam, Hulusi Bey‟e Salahattin Bey, Ceza Reisi ve birkaç avukat daha 

davetlidir (KY, s.50). Zihinlerde uyandırdığı soru işaretlerinin arasında meclise 

iştirak eden Hilmi Bey, bir müddet sonra asıl niyetini ortaya koyar: Esasen namuslu 
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bir adam olmakla birlikte kumara karşı yüzü olmayan Ceza Reisi‟ne kumar oynama 

teklifinde bulunur. Üstelik her zaman oynananların dışında bir hapishane oyunu olan 

kılıç kesmede ısrarcı olur (KY, s.51-52). 

Gerçekte Hilmi Bey‟in maksadı, kaymakamı oyuna dahil etmektir. Ceza 

Reisi‟nin de teşvikiyle Hilmi Bey‟i geri çeviremeyen Salahattin Bey, oyuna girmiş 

olur. Bir süre sonra kaybettikçe hırslanan kaymakam, oyunu Hilmi Bey‟e üç yüz 

yirmi lira borçlanarak tamamlar (KY, s.55). Ertesi gün Hacı Etem, makamına giderek 

kaymakama borcuna karşılık senet imzalatır (KY, s.55). Baba-oğul, planladıkları gibi 

hem kaymakamın hem de bu sayede Yusuf‟un elini kolunu bağlamayı başarırlar. 

Bu olayın peşi sıra Hilmi Bey‟in tarafından eve görücüler gönderilince 

Salahattin Bey, durumu sezer gibi olur. Kısa bir soruşturmanın ardından da tuzağa 

düşürüldüğünü anlar. Konuyu birlikte müzakere ettikleri avukat Hulusi Bey de 

kaymakamın sözlerini onaylar ve ona işleri ağırdan almasını öğütler (KY, s.57). 

Ne ki Yusuf‟a hazırlanan tuzaklar, ardından Kübra ile annesinin kaymakama 

taşınması Hilmi Bey‟i hızlı hareket etmeye iter. Bir anda Salahattin Bey‟in üzerinde 

yoğun bir baskı oluşur: 

“ (…) 

Memleketin bütün sözü geçen takımı seferber hale gelerek Salâhattin Bey‟i 

sıkıştırmaya başladı. İlk zamanlarda rica ve kandırma yolu tutan bu adamların 

sözleri Salâhattin Bey‟in mütemadi redleri karşısında yavaş yavaş bir tehdit kılığı 

alır oldular.” (KY, s.62)  

Kaymakam Salahattin Bey, kızı Muazzez‟i Şakir‟e vermek istememekle 

birlikte durumun ciddiyetini git gide idrak eder. Kaldı ki kendisi içinde bulunduğu 

yerleşik düzende elinde topladığı idarî yetkinin değil yerel güçlerin baskın olduğunu 

meslek hayatınca tecrübe etmiştir. 

“ (…) Memleketi asıl idareleri altında bulunduran bu adamların karşısında 

bir hükümet memurunun ne kadar az kıymeti olabileceğini; bir kaymakamın, aşağı 

yukarı, kendisine itibar edilen, fakat işlerine engel olmaya başlayınca derhal 

tüydürülen bir kukla olduğunu bildiği için, vaziyetten tamamen ümidi kesmiş 

gibiydi.” (KY, s.62-63) 

Öyle ki bu konuda en büyük destekçisi, sık sık akıl danıştığı avukat Hulusi 

Bey de başlardaki tavrını değiştirme eğilimi içine girer. 
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“ (…) Avukat Hulusi Bey de eski itirazlarında o kadar ısrar etmiyor: 

„Sen bilirsin, hayırlısı ne ise o olsun!‟ diyordu. 

Adamcağız bu şehirde oturduğunu ve bu şehirden ekmek yiyeceğini 

unutmamak mecburiyetindeydi.” (KY, s.63) 

Yeşil Gece‟de Sarıova‟daki avukat ve doktorlar gibi Hulusi Bey de geleceğini 

düşünerek kaymakama Şakir aleyhinde ısrar etmeyi bırakır. Bu, eşraf ve yerli halkın 

dışında kalan belirli bir kesimin ma‟kus talihi gibidir. Anadolu‟da eşraf ile 

mütegallibenin nüfuzu o denli güçlüdür ki devleti temsil eden idarî yetkililer, bu güç 

karşısında acizdir. Merkezî idare buralarda şeklen vardır ve devletin kanunları kağıt 

üzerinde kalır. 

Sözü edilen gerçeği zaten bilmekle birlikte kaymakam Salahattin Bey, art 

arda gelen olaylar sonunda bunu bir kere daha kendi nezdinde teyit eder. 

Kızı Muazzez konusunda dört bir yandan kuşatılan Salahattin Bey, red cevabı 

verememenin çaresizliğini yaşarken buna Çineli Kübra‟nın başından geçenler de 

eklenince hissettiği çaresizlik, bir kat daha artarak suskunluğa dönüşür. 

“ (…) 

Kaymakam, şimdi yalnız Muazzez meselesi için değil, doğrudan doğruya bu 

kızın macerasını merak ettiği için sabırsızlıkla sordu: 

„Fakat kızım, bana her derdinizi niçin açıkça söylemiyorsunuz? Size karşı bir 

fenalık yapıldı ise, onu cezalandırmak kaymakam olduğum için de vazifemdir!‟ 

„Onlara kimsenin kudreti yetmez!‟ 

Salâhattin Bey, „Benim kudretim yeter!‟ diyecekti, fakat bunu laf olsun diye 

söylemek bile elinden gelmedi. Bilhassa, kendisinin ne kadar aciz ve ehemmiyetsiz 

kaldığını, son günlerin vukuatı açıktan açığa göstermişti. Herhangi bir palavra artık 

gülünç olmaktan başka bir işe yaramazdı.” (KY, s.67) 

Bulunduğu kasabanın kaymakamı olarak Salahattin Bey, eli kolu bağlı 

oturmakta, ne kendi kızı ne de Kübra için herhangi bir şey yapmak gücünü kendinde 

bulmaktadır. 

“ (…) Kasaba eşrafı ve mütegallibesi öylesine ezici bir güce sahiptir ki bu 

güce herhangi bir karşı geliş, „doğa veya töre yasasını‟ bozmuşçasına, zorunlu 

olarak, bu karşı gelişin sonucunu doğurur. Sonuç, eski Yunan‟da Tanrıların isteği 
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ise, Anadolu kasabasında da -eski Yunan Tanrılarının gücüne sahip-eşrafın 

isteğidir.” (Naci, 1981: 315-316) 

Dolayısıyla eşraf istediği için Kübra‟nın namusu kirletilmiş, yine onlar 

istediği için de Muazzez, Şakir‟le evlenecektir. 

Çineli Kübra ile kaymakam Salahattin Bey ve ailesi etrafında yaşananların 

ötesinde meydana gelen başka bir olay, kasabada idarî yetkililerin acizliğini, iktidar 

görünüp gücünü muktedir kılamayışını bir kez daha gözler önüne serer. Denilebilir ki 

bu olay, Anadolu‟da asıl sözü geçenin merkezî idareden ziyade yerel otorite olduğu 

gerçeğini -1908 hareketine rağmen- daha da görünür kılar. Söz konusu olay, Şakir‟in 

Ali‟yi öldürmesi ve hükûmet adına söz sahiplerinin katilin yakalanıp 

cezalandırılmaması hususunda hiçbir şey yapamayışıdır. 

Muazzez‟in Şakir‟le evlenmesinin önüne geçmek için Yusuf, gizliden gizliye 

Muazzez‟i seven Ali‟den babasının kumar borcunu ödemesini, karşılığında da 

Muazzez‟le kendisinin evlenmesini teklif eder. Ali‟nin de razı gelmesiyle borç 

ödenir, Hacı Etem‟deki senet alınır (KY, s.72). Muazzez, Yusuf‟u sevdiğini belli etse 

de Ali‟yle evlendirilecektir. Bu sırada vuku bulan “bir tesadüf, daha doğrusu bir 

felaket, birdenbire her şeyi değiştirir.” (KY, s.92) 

Hacı Rifat‟ın İhsan‟ın düğününde bir köşede Ali‟nin oturduğunu gören Şakir, 

içkinin de etkisiyle taşkınlık yapmaya başlar. Nihayet halay oynayanlara katıldığı 

sırada havaya ateş açanların arasında Şakir de tabancasını çıkarır, Ali‟ye doğrultarak 

iki defa arka arkaya tetiği çeker (KY, s.97). Ali, olay yerinde hayatını kaybeder. 

Bundan sonra Şakir‟in suçsuzluğunu kanıtlama süreci başlar. Bir başka 

deyişle; fabrikatör Hilmi Bey, adamı Hacı Etem vasıtasıyla Şakir‟i hapse girmekten 

kurtarmaya soyunur. Zengin ve nüfuzlu Hilmi Bey için devletin kanunları değil 

eşrafın kanunları işleyecektir. Üstelik dönem, 1908 hareketinden sonraki dönemdir. 

Buna rağmen kimse Şakir‟in ceza alacağına inanmaz: 

“ (…) Bu böyle gelmiş, böyle gidiyor ve kasabanın başında bulunanların aklı 

bile, hürriyete ve onun getirdiği birkaç müsavat fikrine rağmen, Hilmi Bey‟in 

oğlunun sahiden hapsedilebileceğini kabul etmiyordu. Hapishane ancak serseriler, 

köylüler ve aşağı tabakadan insanlar içindi; bir Hilmi Bey‟in oğlu, adam öldürse 

bile, onlarla bir tutulamazdı.” (KY, s.102) 



 481 

II. Meşrutiyet, uzun yıllar idarî yönden ihmal edilen Anadolu‟ya az da olsa 

devletin varlığını duyurmuş; ancak kemikleşmiş feodal yapının egemenliğini 

kıramamıştır. Devletin resmî yolla kendini hatırlatması, daha çok, halkın gözünü 

korkutmuştur. 

“ (…) 

Sokağın başından iki candarma ile genç bir candarma çavuşu belirdi. 

Hürriyetin ilanından beri oldukça kendilerini gösteren bu devlet kuvvetlerine karşı 

halk, eski zaptiyelere yaptığı gibi laubalilik gösteremiyor ve bir tanesi bir yerde 

görününce herkes işine gücüne gidip üstüne iş açmamayı tercih ediyordu.” (KY, 

s.98) 

Bu durumun doğal bir sonucu olarak kimse böyle netameli bir olay için şahit 

olmaya yanaşmaz. Ancak iki kişi adını jandarmaya yazdırır. Öte yandan Şakir‟i olay 

yerinden uzaklaştıran Hacı Etem de boş durmaz. Karakolda Cemal Çavuş‟u olayın 

kaza eseri olduğuna ikna etmeye çalışır. 

“ (…) 

„Ne olacak bu oğlanın hali?‟ dedi.  

„Allah bilir!.. Bir de Koca Reis bilir!‟ 

Koca Reis dediği, Ağır Ceza, o zamanki ismiyle Mahkeme-i Cinayet Reisi‟ydi. 

İriyarı ve oldukça yaşlı bir adam olduğu için halk, daha doğrusu mahkemeye işi 

düşenler, ona bu adı takmışlardı. 

Hacı Etem hafifçe tebessüm etti ve karşısındakine manalı gözlerle bakarak: 

„Koca Reis ne edecek ki? Bir kazadır oldu. İşte tasmim, tasavvur yok. Cinayet 

değil…‟” (KY, s.100) 

Bu noktada paranın gücü idarî güce galip gelir ve Cemal Çavuş, kendisine 

uzatılan para torbalarının hatırına Şakir‟in cinayeti işlediği iri Smith Wesson 

tabancanın ufak bir Browning tabancayla değiştirilmesine göz yumar (KY, s.100). 

Son bir iş olarak Hacı Etem, şahitleri de yalan beyan vermeye ikna eder (KY, s.101). 

Her işi kılıfına uyduran Hacı Etem‟in çabalarıyla Şakir, tevkifinin haftasında 

müstantik tarafından serbest bırakılır. Bu bir haftayı da geceleri evinde geçirerek 

tamamlar. Gizli olarak verilen bu izni kaymakam, müdde-i umumi, ceza reisi, hasılı 

herkes bilmekte; ancak hiç kimse bir şey dememektedir. Çünkü başka türlü olmasına 

imkân yoktur (KY, s.102). 
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Muhakeme sürecinde şahitler başta verdikleri ifadeyi sonradan değiştirirler. 

Ali‟nin babasının olayın üzerine gitme çabaları da bir sonuç getirmez. Öte yandan 

Ceza Reisi de Ali‟yi Şakir‟in öldürdüğünü bildiği halde elinden bir şey gelmeyişinin 

çaresizliğini yaşar. Ali‟nin Şakir tarafından öldürüldüğü, dahası cinayetin kasıtlı 

gerçekleştirildiği doğrudur; ama şahitler ve deliller tam tersini söylemektedir: 

“ (…) 

Bunlar hep Şakir‟in lehineydi veya öyle tertip edilmişti.  

Kaymakam Salâhattin Bey ise, ileride anlatacağımız haller yüzünden, bu işle 

hiç meşgul olamadı. 

Ali‟nin babası muhakemede bağırıp: 

„Davacıyım, kana kan isterim!‟ 

Dedikçe, Reis‟in yüreği parçalanıyor; fakat bir şey yapmayacağını 

düşünerek: 

„Adaletten emin olunuz!‟ demekle iktifa ediyordu.” (KY, s.104) 

En büyük delil de doktor raporudur. Raporda Ali‟yi vuran tabancanın büyük 

çaplı ve ham kurşun atan bir tabanca olduğu belirtilmekte; ancak olay mahallinde 

Şakir‟in elinde bulunan tabancanın küçük bir Browning oluşu onun üzerindeki 

şüpheleri dağıtmaktadır (KY, s.104). Şakir‟in avukatı Hami Bey‟in de çabalarıyla 

ceza reisi beraat kararı verir (KY, s.106). 

Böylece eşrafın gücü bir kere daha belirleyici olmuş, ne kaymakam ne de 

ceza reisi bu güce ters düşecek bir müdahalede bulunabilmiştir. II. Meşrutiyet‟le 

devlet, taşrada varlığını bir parça duyursa da bu, eşraf ve mütegallibenin âdeta 

kemikleşmiş hakimiyetini kırmada yeterli olmamıştır. 

Bu durumun doğal bir sonucu olarak taşrada devlet dairesi hantal ve pasif bir 

mekanizmaya dönüşür. Yazar, eşraf ve mütegallibenin kurduğu yerel düzenin idarî 

yapının içini boşalttığına Yusuf‟u memuriyete başlatarak değinir. 

Kızı Muazzez‟i evlatlığı Yusuf‟la evlendiren Salahattin Bey, onu 

kaymakamlığa tahrirat kâtibi olarak tayin ettirir (KY, s.155). İlk gün görevini 

yadırgayan Yusuf‟a eve dönerken kaymakamın öğüt mahiyetindeki sözleri, 

Anadolu‟da idarî yapının halini gözler önüne sermesi açısından önemlidir:  

“ (…) Gördün ya, kimsenin bir iş yaptığı yok. Mesele o odanın içinde beş on 

saat oturuvermekte…Lüzumsuz gibi görünür ama, bunsuz da dünya dönmüyor. Öyle 
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ya, herhalde böyle boş oturmanın da bir hikmeti var. Bir bakarsın, hükümetteki 

işlerin hepsini eli kalem tutan iki kişi bile çevirir dersin. Lakin o kalabalık olmasa 

âlem birbirine girer. Mesele memurların yaptığı işte değil, onların mevcut 

olmasında.” (KY, s.157) 

Gerçeği dile getiren bu sözler, Yusuf‟u yeni işi konusunda ikna etmeye 

yetmez. 

“(…) O oda, o gözlüklü Hasip Efendi, o somurtkan Nuri Efendi nasıl olur da 

örnek insan diye ele alınabilirdi? İkisi de akşama kadar masa başında uyumak, öğle 

ve ikindi namazı kılmak suretiyle vakit geçirmişlerdi.” (KY, s.159) 

Aylarca bir iş bulamamanın sıkıntısını duyduğu halde kalemdeki vazifesi ona 

sıkıcı ve manasız gelir. Ne var ki bu işe devam etmek mecburiyetindedir.  

Sabahattin Ali‟nin neden-sonuç ilişkisi içinde anlattığı yozlaşma, düzenin 

efendilerini de yaratmaktadır. Diğer bir deyişle; kasabanın yerel otoriteleri (eşraf, 

mütegallibe), idarî görevlileri ve idarî mekanizmayı, neredeyse, işlevsiz hale 

getirirken diğer taraftan da bu mekanizma kendi adamlarını şekillendirmektedir. 

Kurulu düzenle savaşan, onun kemikleşmiş yapısını kırmaya çalışan değil onunla 

uzlaşmaya çalışan memurlar, bahsi geçen idarî mekanizmayı oluşturur. Yeşil Gece‟de 

doktor ve avukatlar üzerinden Reşat Nuri‟nin işaret ettiği bu gerçek, Kuyucaklı 

Yusuf‟ta da vurgulanır. Örneğin; avukat Hami Bey, içinde yaşadığı kasabanın hakim 

güçleriyle uzlaşmış bir hukukçudur. 

“(…) Meslektaşları arasında biraz tuhaf bir şöhreti olan bu adam, kasabanın 

en çok iş yapan dava vekiliydi. Keskin ve gür bir sesi, kandırıcı bir mantığı vardı. 

Aldığı davaların hemen hemen hepsini kazanıyor, fakat bunun için bazen pek temiz 

denemeyecek yollara saptığı oluyordu. Onun fikrince, nasıl harpte kazanmak için her 

vasıta meşru ise, adalette kazanmak için de mümkün olan her çareye başvurmakta 

beis yoktu. İfade değiştirtmek, cürmü başkasının üstüne atmak, yalancı şahit bulmak, 

beş on kuruş mukabilinde bir zavallıya: „Bu işi ben yaptım!‟ dedirtip, o işi asıl 

yapanı kurtarmak gibi şeyler, Hami Bey‟in her gün tatbik ettiği ince usullerdi.” (KY, 

s.103) 

Hami Bey, başka türlü davrandığında eşraf tarafından işlerinin 

engelleneceğinin, iş takip edemeyeceğinin, kendisine karşı organize bir hareket 

başlatılacağının bilincindedir. Bu sebeple, mücadele etmek yerine onlarla işbirliği 
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yapmak yoluna gitmiştir. Benzer şekilde ceza reisi ile avukat Hulusi Bey de kasabada 

hüküm süren yerel güçlerin işine karışmanın kendi sonlarını hazırlamak olduğunu 

bilirler. Nitekim Şakir‟in Muazzez‟i istetmesi sürecinde kaymakamı destekleyen 

avukat Hulusi Bey, işlerin git gide tehlikeli bir hal alması karşısında söylemini 

yumuşatır (KY, s.63). Ceza Reisi ise Şakir‟in suçlu olduğunu bile bile Hacı Etem‟in 

çevirdiği entrikalarla aklanmasına göz yumar (KY, s.106). Tüm bunlar, yazarın da 

işaret ettiği gibi merkezî idarenin yokluğundan kaynaklanmaktadır. 

Kaymakam Salahattin Bey de bu düzeni bildiğinden görev süresince ılımlı bir 

politika gütmüştür. Eşrafın ve paranın sözünün geçtiği bir ortamda en azından 

namuslu kalabilmek için ilişkilerini belirli bir seviyede tutmuş, bu sayede kendini 

saydırmıştır. Bu açıdan Salahattin Bey, bozuk idarî düzenin ürünü yozlaşmış bir 

yönetici değildir.  

Onun ölümünden sonra yerine geçen yeni kaymakam ise tam anlamıyla sözü 

geçen bozuk düzenin adamıdır. Genç bir kaymakam olan İzzet Bey, göreve gelir 

gelmez ilk iş, şehrin ileri gelenleriyle toplantı yapar. Memleketin içinde bulunduğu 

çetin harp koşullarında onları işbirliğine çağırır. Sözleri özellikle eşrafa yöneliktir. 

“(…) 

Toplantıya çağırılanlar arasında memleket eşrafı da vardı. Zaten yeni 

kaymakam sözlerini asıl onlara tevcih etmişti. Kendini diğer memurların hepsinden 

büyük gördüğü için, konuşurken hatta Ceza Reisi ile Müftü‟nün ve Kadı‟nın bile 

yüzüne bakmamıştı. Herhalde, bu harp vaziyetinde, bir mülkiye amirinin geniş 

salâhiyetini onlara hissettirmek niyetindeydi.” (KY, s.172) 

Bunun peşi sıra Çınarlı Han‟daki odasında eşraftan birkaçıyla içki de içince 

İzzet Bey‟in tavrı netlik kazanır: O, kendileriyle uğraşmayacak, elbirliği edecek, 

hatta Salahattin Bey‟in aksine içli dışlı olacaktır. Onun bu hareketleri, dairedeki diğer 

memurların da dikkatini çeker: 

“(…) 

Daha geleli üç gün olmadı. Nereden de tanışıp işrete başlarlar. Kendini 

kurnaz zannediyor ama, üç günde kafese girer. Biz Salâhattin Bey‟den evvel buna 

benzer kaymakamlar gördük, bu kasabada benden akıllısı yoktur diye dolaplar 

çevirmeye kalktılar da, defolup giderken halk arkalarından teneke çaldı. Bilmem 

ama, bunun da sonu odur!” (KY, s.174) 
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Tüm kasaba ve dairedeki memurlar, hakkında konuşsa da genç kaymakam 

İzzet Bey, kısa sürede fabrikatör Hilmi Bey‟le kaynaşarak onun Yusuf‟u bitirme 

planlarına ortak olur. Kalemdeki işine son vererek genç adamı tahsildar yapar. 

Böylece yalnız kalan Muazzez ile annesi Şahinde, kaymakamın da hazır bulunduğu 

sofralarda sabahlara kadar eğlenmeye ve eğlendirmeye başlar. 

Romanının yapısını hayata egemen güçlerle onlara karşı duranlar arasındaki 

çatışma üzerine kurgulayan (Kolcu, 2008: 132) Sabahattin Ali, bir yanıyla ezen-

ezilen zıtlığını işlerken diğer yanıyla ezilen taraf üzerinden idarî düzenin 

bozukluğuna da göndermede bulunur. Ezilenler, salt maddî-manevî güçsüz bırakılan 

halk değil merkezî idarenin  taşrada yeterince hakim kılamadığı idarî yapıdır. Bunun 

sonucunda devleti temsil eden tüm idarî görevliler de egemen feodal figürlerin 

baskısı altında ezilmektedir.  

Dolayısıyla kanun bu paradigma karşısında çaresiz (Kolcu, 2008: 132) 

kalmaktadır: Devletin yokluğunda beliren otorite boşluğu, eşraf ve mütegallibeden 

oluşan yerel güçlerce doldurulmakta; devletin değil diğer güç odaklarının kanunları 

geçerli sayılmakta; tüm bunların sonucunda doğan adaletsizlik, eşitsizlik bireyi 

“hakim güç”e karşı başkaldırıya itmektedir. Kuyucaklı Yusuf, bu anlamda, 

Kantarcıoğlu (2008: 321)‟nun da işaret ettiği üzere haklı bir başkaldırının romanıdır. 

Yazarın romanını bir eşkıya baskını ile başlatıp olay örgüsü içinde Yusuf‟u 

âdeta eşkıya olmaya hazırlayışı (içinde kökleşen acı, içe kapanıklığı, okuma-yazma 

bilmek dışında düzenli bir eğitim görmeyişi, ezilenden yana oluşu, ısrarla mağdur 

edilmeye çalışılması), bu bakımdan dikkat çekicidir. Sabahattin Ali, belirli bir 

toplumsal düzen içinde haksızlığa uğratılmış bir gencin eşkıyaya dönüşümünü sosyo-

ekonomik koşulları da gözeterek ele alır. Bu yönüyle roman, Anadolu‟daki toplumsal 

gerçekçilik üzerine tutulmuş bir ayna gibidir (Korkmaz, 1997: 247). Bire bir 

örtüşmese de Eşkıya İninde ile birleştiği ortak payda da budur: Eşkıyalığı ortaya 

çıkaran zorunlu sosyo-ekonomik şartlar… 

Kuyucaklı Yusuf, idarî düzenin bozukluğunu eski-yeni tezadı üzerinden 

işleyen benzer romanlardan soruna ezen-ezilen karşıtlığı açısından yaklaşışıyla 

ayrılan; bu bakış açısıyla kendisinden sonra yazılacak köy romanlarına kaynaklık 

eden bir eserdir. 
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Sabahattin Ali gibi sosyal-gerçekçi bir yazar olan Reşat Enis de Afrodit 

Buhurdanında Bir Kadın adlı romanında idarî düzenin bozukluğuna dolaylı yoldan 

temas eder. 

Yazar, esas mesele olarak bu sorunu ele almamakla birlikte romanın içinde 

yer verdiği bir yan hikâyede taşrada görev yapan bir kaymakamın ağzından konuya 

değinir. Diğer bir ifadeyle; o da Sabahattin Ali gibi bir taraftan ezen-ezilen çatışması 

üzerinden haksız düzeni sorgularken diğer taraftan idarî görevlilerin eşraf 

karşısındaki acizliğini sergiler. 

İdarî düzenin bozukluğu, bu romanda da eşrafın elini güçlendiren, dolayısıyla 

taşradaki haksız düzeni yerleştiren bir etmen olarak işlenir.  

Romanın başkişisi Yıldız‟ın yeni bir işte çalışmak üzere Ankara‟ya yaptığı 

tren yolculuğu sırasında tanıştığı bir genç adam: 

“(…) 

Ben bir kaymakamdım, geçen yıla kadar… Mel‟un mütegallibe menfî zekâsile 

beni bile kündeye getirdi ve öyle bir sırt üstü yere vurdu ki! Anlatayım size…” 

(ABBK, s.182) diyerek hikâyesini anlatmaya başlar. 

Genç adam, Orta Anadolu vilayet merkezlerinde geçen memuriyet hayatından 

sonra bir kazaya kaymakam olarak tayin edilir. Kuyucaklı Yusuf‟un kaymakam 

Salahattin Bey‟inden farklı olarak onun birtakım amaçları vardır: 

“(…) Cehaletle, kör taassup ve softalıkla çarpışacaktım; köylünün iliğini 

emen „eşraf‟ı ortadan kaldıracaktım. Mütegallibenin köküne kibrit suyu 

dökecektim.” (ABBK, s.183)  

Kasabaya girişte karanlık ve dolambaçlı sokaklar ilk anda hayal kırıklığı 

uyandırsa da o, ümitsizliğe kapılmaz. Karşılayıcı istemediği için geleceğini kimseye 

haber vermez. İlk geceyi karısı ve çocuğuyla pis bir han odasında geçirir (ABBK, 

s.183-184). 

Ertesi sabah kasabanın egemen güçleri kendisine varlığını hiç vakit 

geçirmeden duyurur: Ağa efendi, yeni kaymakama „hoş geldin‟ demek için hükûmete 

geleceğini haber verir. Tahrirat kâtiplerinden biri, Kılıçoğlu namlı ağa hakkında 

kaymakama ön bilgi verir: 

“(…) Halk üzerindeki perestijinden bahsetti. Kılıçoğluyla iyi geçinmenin 

idare mekanizmasını kolaylaştıracağını zımnen anlatmağa uğraştı.” (ABBK, s.184) 
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Yazar, düzenle uzlaşmaktan çok mevcut düzeni değiştirmeyi gaye edinmiş 

idealist bir kaymakamın eşrafla giriştiği mücadeleyi tüm safhalarıyla bizzat onun 

ağzından anlatmayı sürdürür. 

Kılıçoğlu‟nu tüm heybetiyle karşısında görünce ürperir genç kaymakam. Hoş 

geldin ziyaretinden sonra Kılıçoğlu, yeni kaymakamın şerefine bir ziyafet verir. İçki 

su gibi akar, kadın oynatılır. Kasabanın belli başlı memurları ile ileri gelen eşraf da 

çağrılmıştır. 

Eşraf ve mütegallibeyle mücadele etmeye kararlı genç kaymakam, daha ilk 

anda Kılıçoğlu‟nun tuzağına düşer. Çevresine uyarak çok içer; getirtilen kadınlarla 

birlikte oynar ve geceyi o kadınlardan birinin yatağında tamamlar. Sabah olduğunda 

ne büyük bir hata yaptığını anlamıştır: 

“(…) 

Softalıkla, cehaletle ve bütün bunların sembolü olan yılan başlı 

mütegallibeyle uğraşacaktım. Kafasını ezecektim. Ben..ben, yapacaktım! Tuuh 

bana… Yazıklar olsun bana!...” (ABBK, s.185) 

Kadın kanalıyla kaymakamı tuzağına düşüren Kılıçoğlu, ikinci hamleyi 

kumar yoluyla yapar. Kuyucaklı Yusuf‟ta fabrikatör Hilmi Bey‟in kaymakam 

Salahattin Bey‟i bir gece kumar masasında borçlandırarak felakete sürüklemek 

istemesi gibi Kılıçoğlu da bir gece pokerde varını yoğunu kaybeden kaymakama bir 

deste banknot sunar (ABBK, s.185). 

Bu kez tuzağa düşmeyen kaymakam, planladığı icraatlara girişir. İlk iş olarak 

kasabanın merkezinde bulunan, halkın mukaddes saydığı türbeyi yıktırmakla başlar. 

Başına bir şey gelmeyince kasaba halkı da hem şaşırır hem de içlerinde bir şüphe 

uyandığından tepki göstermez (ABBK, s.186). 

Ardından kasaba çarşısındaki şadırvanın musluklarına çimento vurur. İçinde 

mukaddes yılan balıklarının yüzdüğü şadırvan da türbe gibi manevî önem 

taşımaktadır. Bu iki olayın üzerine Kılıçoğlu, kaymakamın karşısına dikilir; onu 

halkın itikatlarına hürmet etmemekle suçlar.  

Yeşil Gece‟nin idealist öğretmeni Şahin‟e karşılık gelen kaymakam, öncelikle 

taassupla mücadeleye girişir. Şahin‟in, kendisi gibi düşünen belediye mühendisi Deli  

Necip‟le birleşerek bir türbeyi yıktırması gibi kaymakam da halkın çaput bağladığı, 

mukaddes saydığı türbeyi yıkarak işe başlar. Yöneldikleri ilk hedef ortak olsa da 
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aralarında hareket noktaları açısından fark vardır: Şahin, ilerici-gerici çatışmasına 

dayanarak Sarıova‟da laik bir eğitim sistemi kurmayı gaye edinmişken genç 

kaymakam, mücadelesini asıl olarak mütegallibe üzerine bina etmiştir. Onun gayesi, 

ezenin ezilen üzerindeki hakimiyetine bir son vermektir. Her iki idealist genç de 

öncelikle taassubu bitirmeyi amaçlar. 

Ne var ki onların idealleri, egemen güçlerin çıkarlarıyla çatışmaktadır. Halkın 

gözünün açılmasını istemeyen mütegallibe, türbe ve şadırvan olaylarının ardından 

kaymakamdan hesap sorar. Acımak‟taki Mürşit Efendi gibi halkın sağlığını da 

düşünerek pis suyu kesen kaymakam hakkında valiye şikayette bulunulur. Tüm bu 

hoşnutsuzluğun arkasında Kılıçoğlu vardır. Neticede şadırvanın suyunun sağlıksızlığı 

doktor raporuyla belgelenince çatlak sesler susar, mesele kapanır (ABBK, s.187). 

Bu iki olay fazla büyümeden yatışırsa da kendisine açıkça cephe alan genç 

kaymakam, Kılıçoğlu‟nun dikkatini çekmiştir. Başlarda onu avucunun içine almak 

için düzenlediği oyunları (ziyafet, içki, kadın, kumar) bir tarafa bırakarak doğrudan 

taarruza geçer. 

Bir gece daireden çıkıp odacısıyla birlikte eve dönen kaymakam, saldırıya 

uğrar. Genç adam, ancak ateş ederek saldırganları uzaklaştırabilir (ABBK, s.187-

188). Yapılan tahkikat bir sonuç vermez; ama o, bu saldırıda Kılıçoğlu‟nun parmağı 

olduğuna emindir. 

Kılıçoğlu ile kaymakam arasındaki güç savaşı, bir olay nedeniyle daha da 

hararetlenir. Kaymakamın makamına bir gün ihtiyar bir adam gelerek civar köyler 

halkının keder içinde olduğu haberini getirir. O yıl mahsul açısından bereketli 

geçiyor olmasına rağmen bu mahsulün para etmeyeceği duyulur. Köylü tez elden 

mahsulünü yok pahasına elden çıkarmaya başlamıştır.  

Kaymakam, durumdan kuşkulanan ihtiyarı da yanına alarak köylere gider. 

Durumu bizzat köylüden öğrenmek niyetindedir. Sorup soruşturunca bu haberin 

radyoda anons edildiği bilgisine ulaşır. Biraz daha araştırınca mahsulü alanın 

Kılıçoğlu olduğunu öğrenir (ABBK, s.188-190). 

Radyodan yapılan anons fikri, kaymakama pek inandırıcı gelmez. O gece 

gizlice köy kahvesine gider. Açık olan radyodan yükselen seslere bir aralık boğuk bir 

ses karışır. Bu, Kılıçoğlu‟dur. 

“(…) 
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-Ağalar, ortalıkta buhran var; parasızlık var. Mahsulünüzü bir ayak önce 

satmağa bakın. Piyasa günbegün düşmektedir. Bugün beşe verdiğiniz mahsulünüz  

için yarın üç kuruşa alıcı bulamıyacaksınız!” (ABBK, s.190) 

Kılıçoğlu‟nun oyununu ortaya çıkaran kaymakam, ağız ağıza yüklü at, öküz 

arabalarını köy yolundan çevirtir ve Kılıçoğlu‟nu mahkemeye verir (ABBK, s.191).  

Bununla birlikte Kılıçoğlu da kolay kolay pes etmez. Civar vilayetlerin en 

ünlü avukatlarını tutar. Bir taraftan da kaymakamdan intikam alma gayesindedir. 

Yine bir kadın kanalıyla kaymakama makamında suçüstü yapar: İdeallerini 

gerçekleştirmeye yönelik projeler üzerinde çalışan kaymakama bir sabah bir kadının 

kendisini görmek istediğini bildirirler (ABBK, s.192). Kendisine gösterilen kanapeye 

oturan kadın, bir süre sonra fenalaşır. Kaymakam yetişip müdahale edince de çığlık 

atıp saldırıya uğradığını haykırır. 

“(…) 

Odamın kapısı bir yüklenişte çatırdıyarak aralandı. Jandarma kumandanını, 

polis komiserini, müddeiumumiyi karşımda buldum. En geride, iri boylu, 

palabıyıklarile; sinsi ve domuz gülüşile Kılıcoğlu duruyordu. Mel‟uuun mütegallibe! 

Çevrilen entrikayı, onu görür görmez, kavradım. Tavan başıma çöktü. Buz 

terler döktüm. Elim ayağım kesildi.  

Derhal zabıt tuttular. Kadının ifadesi alındı. Ben, işini takip için 

kaymakamlığa gelen kadına taarruz etmiştim. Müddeiumumi tevkifime karar verdi.” 

(ABBK, s.193) 

Tutuklandığı gece, hasta çocuğunu da elleriyle toprağa veren genç 

kaymakam, mütegallibeyle giriştiği savaştan yorgun ve yenilmiş olarak çıkar. 

Eşraf ve mütegallibenin kendileriyle uğraşan idarî görevlileri makamlarına 

kadın göndererek tuzağa düşürmesi, Reşat Nuri‟nin Yeşil Gece‟sinde de yer alır. 

Sarıova‟nın yegâne güç odağı Hafız Eyüp‟ün tehdit unsuru olarak gördüğü idealist 

öğretmen Şahin de evine kadın yollanarak yıldırılmak istenir. Ne var ki onun durumu 

fark etmesiyle Şahin‟in şerefi de kurtulur. Hafız Eyüp, amacına ulaşamaz.  

Benzer şekilde, Kuyucaklı Yusuf‟ta, bayram yeri vak‟asından sonra Yusuf‟la 

uğraşmak isteyen Fabrikatör Hilmi Bey ile oğlu Şakir‟in de aklına öncelikle “kadın” 

üzerinden onun şerefini lekelemek fikri gelir. Bu amaçla  Kübra‟yı kullanırlar; ancak 

genç kız dayanamayarak gerçeği itiraf eder. 
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Sonuç itibariyle; Afrodit Buhurdanında Bir Kadın, yan öykü olarak yer 

verdiği bir kaymakamın hikâyesiyle Anadolu‟da idarî düzenin neredeyse 

işlemediğini, asıl gücün, yetkinin yerel kuvvetlerin elinde olduğunu ortaya koyan bir 

romandır. Merkezî idarenin eksikliği, burada da idarî yapıyı eşraf ve mütegallibenin 

elinde oyuncağa döndürmüştür.  

Anadolu‟ya dair sosyal bir gerçeklik olarak ezen-ezilen karşıtlığı, kaymakam-

Kılıçoğlu çatışması üzerinden sergilenir. Ancak yazar, bu gerçekliği yansıtırken 

bildik kalıpları tekrarlamaktan öteye geçememiştir (içkili eğlence tertibi, kadın, 

kumar, makama baskın). Bir başka deyişle; Reşat Enis, ele aldığı soruna kendi 

perspektifinden bir yorum getirmek yerine sözü geçen sorunu işleyen tüm 

romanlardaki motifleri bir araya getirmek yoluna gitmiştir. 

İdarî yapıdaki bozukluğu, genellikle, eski-yeni ya da ezen-ezilen karşıtlıkları 

bağlamında Osmanlı idaresi üzerinden işleyen romanların, Cumhuriyet‟in ilanından 

sonra da aynı bozuk düzenin sürdüğü yolunda eleştiriler getirdiği görülür. Bunlardan 

Yeşil Gece ile Kuyucaklı Yusuf, II.Meşrutiyet sonrası dönemi konu alsa da 

Cumhuriyet dönemine yöneltilmiş eleştiriler de taşımaktadır. Bu iki romanın yanı 

sıra Ayaşlı ve Kiracıları‟nda Esendal, bir yandan Cumhuriyet ideolojisiyle 

bütünleşirken diğer yandan da ona içeriden bir eleştiri getirir. 

Yeşil Gece‟de yazar, “din” olgusu üzerinden ileri sürdüğü tezin yanı sıra 

1908-1924 yılları arasında Sarıova‟da softaların hakimiyetinin idarî yapıyı nasıl 

aşındırdığını da işlemekle birlikte Cumhuriyet‟in ilanından sonra da bazı 

değişikliklerin şekilde kaldığını sezdirir. 

Şahin, Cumhuriyet‟ten hemen sonra Sarıova‟ya dönerken geleceğe dair 

umutludur. Özellikle istediği tarzda bir inkılâbın ardından geçmişte savaş açtığı 

softaların hakimiyetinin artık sonlandığını düşünmek, ona idealleri konusunda güç 

verir. 

“(…) 

Hasılı onun istediği ve düşündüğü şeyler tasavvurundan çok daha az bir 

zaman içinde hakikat haline gelmişti. Eyüp hocalar, Zahit hocalar, Sarıova 

sokaklarında azgın arılar gibi uğuldıyarak dolaşan softa taburları; başlarındaki 

fese, dillerindeki yenilik iddiasına rağmen onlardan daha softa olan büyük 
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memurlar, Hacı Emin gibi altmışından sonra tövbekâr olmuş eski eşkiyalar ve 

derebeyleri müebbeden mağlûp olmuştu.” (YG, s.211) 

Ne ki Maarif Müdürlüğü‟ne gittiğinde Eyüp Hoca‟yı yine aynı mevkide 

bulur. Değişim, yalnız şekilde olmuştur: Eyüp Hoca, eski köse sakalını traş etmiş, 

melon şapkalı, jaket etaylı mini mini bir adam (YG, s.212) kılığına bürünmüştür. 

Neticede Şahin, Eyüp Hoca‟nın talimatıyla kendisini dinlemeye dahi 

yanaşmayan yeni maarif müdürünün tepkisi üzerine Sarıova‟yı terk etmeye mecbur 

kalır. Gözyaşları arasında bir dörtyol ağzına vardığında ardında kalan Sarıova‟ya son 

defa bakarak: 

“(…) Çok doğru söylemişler…İnkılâp denilen şey bir günde olmuyor.” (YG, 

s.214) der. Bu, aynı zamanda, yaşadığı hayal kırıklığının da nedenidir. 

Reşat Nuri, yeni idarenin temsilcisi yeni maarif müdürünü eski softalardan 

Hafız Eyüp‟ün etkisi altına girmiş göstererek yönetim biçimi değişse de bazı şeylerin 

hâlâ yerli yerinde durduğunu işaret eder. Yerel güç, inkılâbın hemen ertesinde yeni 

idareciyi de avucunun içine almıştır. Böylelikle yazar, Kantarcıoğlu (2008: 287)‟nun 

da belirttiği üzere; devrimlerin (inkılâbın) zayıf tarafını göstermek istemektedir.  

İlerici-gerici karşıtlığına dayanarak “din” olgusunu irdeleyen; medreselerin 

yozlaşmışlığına değinen; eğitim sistemindeki bozulmayı dile getiren; bunların yanı 

sıra Hafız Eyüp etrafındaki yerel güçlerin idarî yapıyı nasıl sindirdiğini işleyen Yeşil 

Gece, inkılâptan yana tavır koyan, bunu yaparken inkılâba içeriden eleştiri de 

getirebilen bir romandır. 

Kuyucaklı Yusuf ise 1903-1914 yılları arasında Edremit‟te eşraf ve 

mütegallibenin idarî görevli olarak kaymakama üstün gelişini benzerlerinden farklı 

olarak ezen-ezilen karşıtlığı üzerinden işleyen bir romandır. 

Sabahattin Ali, romanında bir aralık II.Meşrutiyet‟e göndermede bulunuyorsa 

da esasında herhangi bir tarihî dönemi hedef göstermeyerek evrensel düzlemde tüm 

haksız düzenleri sorgular. Bir başka deyişle; Kuyucaklı Yusuf‟ta 1903-1914 yılları 

arasında gerçekleşen II.Meşrutiyet, Balkan Savaşı, I.Dünya Savaşı gerçekliklerine 

yer veriliyor olsa da roman, Reşat Nuri Güntekin‟in Yeşil Gece adlı romanı gibi tek 

partili Cumhuriyet dönemine getirilen bir yorum ve eleştirel bir bakıştır 

(Kantarcıoğlu, 2008: 321). 
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Sabahattin Ali, her ne kadar Timur (2002: 96)‟un deyişiyle olayları 

II.Meşrutiyet‟e aktararak önlemini almış olsa bile Kuyucaklı Yusuf‟ta işlediği tezi, 

yeni yönetimin sosyo-ekonomik ortamına da yöneltmiştir. Bu tez, özünde haksızlığı 

ve haksızlığa karşı başkaldırıyı işlemektedir. Sosyal-gerçekçi bir yazar olarak 

Sabahattin Ali; haksızlığın, güçlünün zayıfı ezmesinin, eşrafın idarî güçlere galip 

gelişinin, daha genel olarak idarî yapının bozukluğunun Osmanlı‟yla sınırlı kalmayıp 

Cumhuriyet sonrasına da uzandığını işaret etmeye çalışır. Bunu yaparken belirli bir 

dönemi hedef almaktan çok haksızlığın yaşanabileceği tüm dönemleri gözeterek 

yarattığı Yusuf tipiyle evrensel bir mesaja ulaşmaya çalışır. 

“(…) Kuyucaklı Yusuf‟un en önemli özelliği, eserin tek bir tarihi döneme 

tanıklık etmiş olması değildir. O toplumsal adaleti gerçekleştirememiş bütün 

toplumlara yönelik bir uyarıdır.” (Kantarcıoğlu, 2008: 335-336) 

Yeşil Gece ve Kuyucaklı Yusuf‟a göre daha objektif bir yaklaşımın ürünü olan 

Ayaşlı ve Kiracıları, 1930‟ların Ankara‟sını Cumhuriyet ideolojisiyle örtüşen bir 

yapı içerisinde sunarken arz ettiği yapıya içeriden bir eleştiri getirmeyi de ihmal 

etmez. Romanda -işçi sınıfı dışında- o yılların Ankara‟sını oluşturan neredeyse bütün 

toplumsal yapı, devletle ve birbiri ile ilişkileri içinde anlatılmıştır (Türkeş, 2006: 

432). 

Esendal, “apartman” simgesi üzerinden Cumhuriyet‟in imtiyazsız, sınıfsız 

toplum ideolojisine katkıda bulunur. Ayaşlı İbrahim Efendi‟nin Ankara‟da oda oda 

kiraya verdiği apartmanı, her kesimden kiracılarıyla tek bir çatı altında farklılıkların 

barınabileceğini gösterir. Kalabalık bir şahıs kadrosuna sahip olan romanda 

apartman, sınıfsız ve imtiyazsız tek bir zümrenin mekânıdır (Türkeş, 2006: 433). 

Apartman sakinlerinin birtakım sorunlarından hareketle yazar, o yılların idarî 

yapısı hakkında da imada bulunur. Kişilerin bürokrasiyle olan sorunları, Osmanlı‟dan 

intikal eden bazı bozuklukların Cumhuriyet‟in ilk yıllarında da sürdüğü izlenimini 

doğurur. 

Ayaşlı, işlerini halledebilmek için çırpınan Hasan Bey gibi devlet dairelerinde 

yaygın olan rüşvetten yakınır; ama iş yürütmek için rüşvet vermek gerektiğini de 

kabullenmiş görünür: 

“(…) 
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Ayaşlıya göre, bir memur da pazarda bir dükkâncı gibidir: Rüşvet alıyorsa, 

eh, o da geçinecek…Bir memur rüşvet alır da, işi yapmazsa, bu, bir bakkalın parayı 

alıp malı vermemesi gibidir. Gözünü açmalı, malı kaptırmamalı..Bir iş için başka 

biri çıkar da, daha fazla verirse, eh, hakkıdır. Sen daha çok vereydin!” (AVK, s.47) 

Hasan Bey ise rüşvet alan memurlara kızar. Ayaşlı, aksine rüşveti normal 

karşılar; ancak rüşvet alıp da işi bitirmeyen memurlara kızar (AVK, s.46).  

Memuriyet üzerine düşünceler üreten Ayaşlı‟ya göre “ „hükûmet‟ demek 

memurlar demektir. Büyük memurlar, küçük memurlar toplanır, adına hükûmet 

derler.” (AVK, s.48) Ayrıca herkesin gıpta ettiği kadar da kazançlı değildir 

memuriyet. Memurun çoğu borç içinde yaşar (AVK, s.48). 

Toplumda ise Ayaşlı‟nın düşündüğünün aksine memuriyete girmek çok 

önemlidir. Romanın anlatıcısı bankacı, apartmana sonradan hizmetçi olarak gelen 

Raife Hanım‟ın kızlarının memuriyet taleplerinden bunalır. Burada yazar, 

memuriyete girişte yaşanan iltimasa göndermede bulunur. 

“(…) 

Durdu. Biraz düşündükten sonra: 

-İltiması olanları alıyorlar, dedi, Herkes söylüyor! 

Hayır almazlar diyemedim: 

-Bilmem, dedim, belki alıyorlar. Ben senin istediğin gibi iltimas edemem. 

Elimden gelmez. Sorarsın, kimler böyle iltimas ediyorlarsa, onlara gidersin. 

Başkalarına yaptıkları gibi sana da yaparlar. Ben sana yardım ederim ama, bir kere 

makineyi güzelce öğrenmeli..” (AVK, s.172-173) 

İdarî yapıdaki sorunlar, rüşvet ve iltimasla sınırlı değildir. Devlet, bir iş takibi 

için yurt dışına gönderdiği memurunu orada unutabilmektedir: 

“(…) 

Komisyon iki ay Avrupada kaldı, sonra döndü. Yalnız Hâki Beyi bilmem ne iş 

için Almanyada bıraktılar, sonra da orada unutuldu. Muhasebe parayı yollamağa 

alışırsa düşünmez yollar. Kaleminde hiç bir ilişiği olmadığı için kimse onu sormadı, 

orada kaldı. Aradan bir iki yıl geçtikten sonra dairede onu tanıyan da kalmadı.” 

(AVK, s.116) 

Nihayet Haki Bey‟i hatırladıklarında bunun hesabını öncelikle ondan sorarlar. 

Yolladığı raporları ve yazdığı bir mektubu belgeleyerek suçun kendisinde olmadığını 
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ispatlar. Döndüğünde yeni insanları bulduğu dairesinde çalışmaya devam eder 

(AVK, s.116-118). 

Hasan Bey ile Dersimli Hüseyin ise bürokrasinin ağır işleyişinin yanında 

hukuk sisteminin işleyişinden mağdurdur. Dersim‟in Kürtleşmiş Türklerinden, aynı 

zamanda Alevi (AVK, s.128) olan Hüseyin Bey, kendisini yetiştirmiş, zeki ve olgun 

bir adamdır. Toprak davası nedeniyle on on iki yıldır uğraşmaktadır. 

“(…) 

Hüseyin Beyin işi, on on iki yıldan beri sürünen, bu adamı da süründüren bir 

iş. Hüseyin Bey büyük muharebede muhacir olmuş, gerilere gelmiş. Muharebede 

yerleri yurt olduğu, dağıldığı için muharebeden sonra d oralara dönmek istememiş. 

Olduğu yerde millî emlâkten kendisine birkaç tarla vermişler. Kendisi de köylüden 

biraz tarla satın almış, ev yapmış, su getirmiş, kendine bir yuva kurar gibi olunca 

kıskanmışlar.” (AVK, s.129)  

Bu kıskançlık, araya idari görevlilerin de girmesiyle işleri daha da içinden 

çıkılmaz hale getirir. Burada dikkati çeken nokta, Reşat Nuri‟nin Yeşil Gece‟de işaret 

ettiği gibi yerlilerden kimselerin inkılâp sonrası yine aynı mevkileri işgal edişidir. 

 “(…) O köyde eski ağalardan olan vilâyet idare kâtibi, yerliden olan 

malmüdürü, bir belediye azası, iskân müdürü bir olmuşlar, ilkin köylüye şikâyet 

ettirmişler, o tutmayınca Hüseyin Beye verilen yerleri alıp başka muhacirlere 

vermişler.” (AVK, s.129-130) 

Sistem değişmiş gibi görünse de kişiler yerli yerinde durmakta, aynı 

kısırdöngü yeni yönetimde de sürmektedir. Hüseyin Bey de sistemin kurbanı olarak 

bitmek tükenmek bilmeyen hukukî bir kaosa sürüklenir: 

“(…) Şikâyet, dava, vilâyete arzuhal, cevap, devlet şurası, temyiz mahkemesi, 

tekrar muhakeme, ev basmak, silâh aramak, hapis, bir adam öldürülmüş, Hüseyin 

Bey öldürtmüş olacak, yeniden hapis, sonra halkı isyana teşvik ettiği için iki seneye 

mahkûm, bir buçuk sene hapis. Hapisten çıkınca yeniden mahkeme.” (AVK, s.130) 

Davadan vazgeçmesi karşılığında tarlaları Hüseyin Bey‟e borçlanma yoluyla 

verilir. Bir süre sonra tekrar tuzağa düşürülerek tarlalara el konur; tartışma ve 

sürtüşmeler sonucunda iş yine mahkemeye intikal eder (AVK, s.131). Nihayet 

hükûmet de işin içine girer; ancak bu, sorunu daha da çözümsüz hale getirir. 
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“(…) 

Küçük memurun ağalarla birleşip çıkardığı tezvir, yalan dolanla kurulmuş 

bir mesele büyük memura gidince haysiyet, hükûmetin nüfuzu meselesi olur. Hüseyin 

Bey işinde köy ağalığı ile küçük memurluk da biribirine karışıyor. Ben Hüseyin Beyi 

dinlerken o vergi kâtiplerini, malmemurlarını, belediye azalarını sanki karşımda 

gördüm, Hüseyin Bey hesabına korktum.” (AVK, s.131-132) 

Ayaşlı‟nın apartmanındaki odalardan birinde konaklayan Hüseyin Bey, 

süregelen davaları kovalamakta; yerel engelleri aşıp resmî kanallardan cevap 

beklemektedir. O da Yeşil Gece‟nin Şahin‟i gibi yeni sistemin ilk mağdurlarından 

olur. Bir başka deyişle; Hüseyin Bey‟in öyküsü, inkılâbın ilk yıllarında idarî 

düzendeki bozukluğun giderilemediğinin, benzer sorunların yaşanmaya devam 

ettiğinin göstergesidir. 

Mübadillere yer gösterilemeyişi ve bunun idarî yapıya yansımaları, 

Esendal‟ın değindiği bir diğer meseledir. Mübadelede kendilerine önce Samsun‟dan 

yer verilen sonra yanlışlık olduğu ileri sürülerek Ayvalık‟a nakledilen Hasan Bey de 

tıpkı Hüseyin Bey gibi bürokratik engellere takılmaktadır. Hükûmetin sürekli 

vazgeçerek yeni yerler göstermesi, durumlarının netliğe kavuşturulamaması Hasan 

Bey‟i uğraştırmaktadır. On beş günlüğüne geldiği Ankara‟da iki ay geçmiş olmasına 

rağmen herhangi bir ilerleme kaydedememiştir: İskân‟da, Nafia‟da, Dahiliye‟de, 

belediyede her yerde işi vardır (AVK, s.34). Ancak işlerinin ne zaman biteceğine dair 

bir fikri yoktur. 

“(…) 

-Senin işler ne zaman biter? Diye sordum. 

Bilmem ki, yazdılar işte! Komisyon…Vilâyet ne cevap verecek? Yaptığımız 

yolun parasını da vermiyorlar. Bu yıl bütçesinde para yokmuş, gelecek yılın 

bütçesine koyacaklar, vereceklermiş.” (AVK, s.199) 

Bir yandan da Ayvalık‟ta bıraktığı kızını düşünmektedir. İşleri bitmediği için 

eve dönememekte, kızını da Ayaşlı‟nın apartmanına çağıramamaktadır (AVK, 

s.199). Hükûmet, Ayvalık‟tan sonra İzmir‟de bir yer vereceğini belirtmiştir. Anlatıcı 

kahraman, âdeta isyan ederek: 

“(…) 
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-Bu nasıl iş böyle? Samsunda verdilerdi olmadı, geri aldılar, Ayvalıkta 

verdiler, şimdi o da olmuyor, İzmirde veriyorlar!” (AVK, s.211) sözleriyle duruma 

tepki gösterir. Sonunda Hasan Bey, sürüncemede kalan işlerini halledemeden 

hastalanarak Ankara‟da ölür (AVK, s.337). 

Eski alışkanlıkların yeni rejimde de devam ettiğini gösteren bu örnekler 

(Kolcu, 2008: 44) üzerinden Esendal, inkılâbın ilk yıllarına üstü kapalı bir eleştiride 

bulunmaktadır. Ayaşlı‟nın apartmanını simgesel açıdan yeni Türkiye‟yi işaret edecek 

şekilde toplumun her kesiminden insanın sorunsuzca yaşadığı bir mekân olarak çizen 

ve yeni rejimin hedefine bu yolla katılan yazar, diğer yandan süregiden aksaklıkları 

göstermekten de geri durmaz. 

İdarî yapının bozukluğu, beraberinde yönetim ve bürokrasideki çarpıklığı da 

getirir. Bir başka deyişle; merkezî idarenin bozulmuşluğu, taşra teşkilatlarını da 

doğrudan etkiler. Bu da yerel güçler karşısında söz sahibi olamayan idarî yapının, bir 

de kendi içindeki hantal ve çarpık işleyişten kaynaklanan yozlaşma yüzünden 

tümüyle bozulmuş bir görünüm arz etmesine neden olur. 

2. Yönetim ve Bürokrasideki Çarpıklıklar: 

İdarî yapıdaki bozukluğu; eski-yeni, ilerici-gerici ve ezen-ezilen karşıtlıkları 

bağlamında ele alan dönem yazarları, bu bozulmuşluğa bağlı olarak yönetim ve 

bürokraside gözlemlenen çarpıklıkları ise Osmanlı-Cumhuriyet olmak üzere başlıca 

iki dönem etrafında konu edinirler.  

Burada ikisi arasında bir karşılaştırma yapıp dönemin konjonktürüne de 

uygun olarak Cumhuriyet idaresinin üstünlüğünü kanıtlamaktan çok her iki dönemde 

yaşanan benzer sıkıntılara dikkati çekmek amacı vardır. Elbette ki öncelikli çıkış 

noktası, Osmanlı bürokrasisinin bozulmuşluğunu
215

 gözler önüne sermek ve bu yolla 

arka planda Cumhuriyet idaresinin farkını ortaya koymaktır. Ancak Osmanlı 

bürokrasisi için takınılan eleştirel tavır, Cumhuriyet bürokrasisi için de sergilenir. 

Timur (2002: 318)‟un da işaret ettiği üzere; ilk dönemde Cumhuriyet romancıları, 
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 Osmanlı bürokrasisindeki bozulma, Cumhuriyet‟ten önce, Tanzimat yazarlarının da dikkatini 

çekmiş ve romanlarda kalemlerden hareketle bürokratik yozlaşmaya değinilmiştir. Bunu başlı başına 

bir sorunsal olarak işleyen eser, Mizancı Mehmed Murad‟ın Turfanda mı yoksa Turfa mı? (1892) adlı 

romanıdır. Romanın idealist aydını Dr. Mansur, yurtdışındaki tıp öğrenimini tamamladıktan sonra 

geldiği İstanbul‟da, Hariciye Nezareti‟ndeki görevi sırasında memurların tembelliğine, iltimas sahibi 

kişilerin yüksek mevkilere getirilmesine, memurların rüşvet almasına eleştiri getirir. Bkz. Ahmet Ö. 

Evin, Türk Romanının Kökenleri ve Gelişimi, Agora Kitaplığı, İstanbul 2004; Yaşar Şenler, Türk 

Romanında Reformist Tipler (Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e), Palet Yayınları, Konya 2009, s.84-89. 
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Kemalist rejimi bütünlüğüne kavramaya ve devrimin eksik buldukları yönlerini 

imgelemlerinde tamamlamaya çalışmışlardır.  

Bu bağlamda, Osmanlı‟da yaşanan bürokratik yozlaşmışlıkların 

Cumhuriyet‟le aynen devralındığını, durumun düzelmek bir yana aynı şekilde devam 

ettiğini belirterek yeni rejime içeriden bir eleştiri getiren yazarlar da vardır. Amaç, 

bütünsel olarak yönetim ve bürokraside her dönem karşılaşılan çarpıklıkları 

göstermektir. Dönem yazarları, bu amaca uygun olarak öncelikle Osmanlı merkez 

teşkilatlarındaki bozulmanın taşra teşkilatlarına da sirayet ettiğini romanlarında 

ortaya koyarlar.  

Osmanlı bürokrasisi, Reşat Nuri‟nin romanlarında sıkça eleştiri konusu edilir. 

Yazar, ilk romanı Gizli El‟den itibaren gerek II.Abdülhamit dönemi gerekse 

II.Meşrutiyet dönemi bürokrasisine ciddi tenkitler getirmektedir (Çelik, 2000: 49). 

Tenkit edilen hususların başında “iltimas” gelmektedir. Okullarından iyi derecelerle 

mezun olup hemen memuriyet almak isteyen gençler, iltimas olmadan değil İstanbul, 

Anadolu‟nun ücra bir yerine dahi atanamayacakları gerçeğiyle karşılaşırlar. 

Gizli El‟in sonradan önemli mevkilere getirilen başkişisi Şeref, bir iş 

görüşmesine gittiği dairede iş için saatlerce koridorlarda bekleşen insanları görünce 

“kendini hüzünlü bir mazi hayaline kaptırmaktan kurtulamaz.” (GE, s.9) Beş sene 

önce o da aynı ürkeklikle memuriyet talebinde bulunmuştur: 

“(…) O vakit, bu masanın başında ak sakallı, şişman bir ihtiyar oturuyor, 

yanında duran genç bir memura deste deste kâğıtlar veriyordu. Sefil kıyafetli çocuk, 

Gemlik‟te yedi yüz kuruşluk bir maliye memurluğu dilenen kâğıdını yazıhanenin bir 

köşesine bıraktı; birkaç adım geri çekilip bekledi. Hayatı bu haşin çehreli ihtiyarın 

kalemi ucundaydı. Münasebetsiz bir kelime onu açlıktan ölmeye mahkûm edebilirdi.” 

(GE, s.10)   

Bu ilk teşebbüsünde şansı yaver giderek Gemlik‟e atanan Şeref, orada 

tanıştığı bir askerî doktor vasıtasıyla “iltimas”ın önemini kavrar. Bulunduğu yerden 

sıkılan Şeref‟e, doktor, İttihatçı kodamanlardan (GE, s.45) bir tanıdığı kanalıyla 

kendisini büyük bir vilayete aldırtabileceğini söyler (GE, s.46). Aynı doktor, Aziz 

Paşa‟nın damadı ve kendisinin dostu olması sebebiyle onu I. Dünya Savaşı sırasında 

hafif hizmete ayırır. Şeref, Bursa‟daki Ahz-ı Asker Şubesi yazıcı neferi olur (GE, 
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s.95); fakat bir subaydan daha rahat hareket eder, istediği zaman Gemlik‟e evine 

gidebilir (GE, s.96). 

Roman, esas olarak, İttihatçıların kontrolündeki bürokrasiyi eleştiriye hedef 

aldığı için bu dönemin yönetim anlayışı ve bürokratik çarpıklıkları da mevzubahis 

edilir (GE, s.91; 101).  

Yazar, aynı dönem bürokrasisinin en detaylı tenkidini Çalıkuşu romanı ile 

yapmıştır (Çelik, 2000: 51). Eleştirilerini, özellikle eğitim bürokrasisi üzerinde 

yoğunlaştıran Reşat Nuri, Çelik (2000: 52)‟in de belirttiği üzere, Cumhuriyet‟in 

eşiğindeki Osmanlı bürokrasisini, kahramanlarının gözüyle en ince detaylara kadar 

tasvir ve tenkit etmiştir.  

Gizli El‟deki Şeref‟in ürkekliğine karşılık Çalıkuşu‟nun Feride‟si, 

Anadolu‟da bir muallimelik almak niyetiyle gittiği Maarif‟te ilk anlarda ümit 

doludur.  

Düğünden üç gün önce nişanlısı Kâmran‟ın ihanetini öğrenen Feride, ani bir 

kararla evden kaçar; maksadı öğretmen olup Anadolu‟ya gitmek, böylelikle izini 

kaybettirmektir. Maarif Nezareti‟ne girdiği ilk anlardaki iyimserliği, yerini yavaş 

yavaş umutsuzluğa bırakır: 

“(…) 

Nezaret kapısını buluncaya kadar cesur ve neşeliydim. İşlerimin, gayet kolay 

biteceğini umuyordum. Bir hademe, beni Nazırın yanına götürecek, o da diplomamı 

görür görmez; „Hoş geldin hanım kızım. Biz de sizin gibileri bekliyorduk‟ diye beni, 

Anadolu‟nun en yeşil bir memleketine tâyin ediverecekti. Fakat, kapıdan girince 

hava birdenbire değişti; beni bir heyecan, bir korku aldı.” (Çalıkuşu, s.120) 

Binanın girintili çıkıntılı sofaları, acayip merdivenleri, bu merdivenlerdeki bir 

alay insan, Feride‟yi kimseye bir şey sormaya cesaret edemeyecek denli ürkütür. 

Kapısında Makam-ı Nezaret yazan odaya yöneldiğinde kapıda oturan hademeye 

Nazır Bey‟i görmek istediğini söyler. Hademenin, ziyaretinin nedenini sorması 

üzerine Feride, hocalık isteyeceğini söyler. Cevabına karşılık böyle işler için Nazır 

Bey‟in rahatsız edilmeyeceğini, usulü dairesinde muamele yapması gerektiğini 

öğrenir. Bu kez usulü dairesinde muamelenin ne olduğunu öğrenmek isteyen 

Feride‟nin sorusu cevapsız kalır; çünkü hademe, cevap vermeye bile lüzum 
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görmeden “aynı mağrur ve şahane eda ile başını öbür tarafa çevir” (Çalıkuşu, 

s.121) miştir.  

Bu, Feride‟nin bürokrasiyle ilk karşılaşmasıdır. Anadolu‟da muallimelik 

alacağına dair pembe düşleriyle önünde uzanan geleceğe henüz kendi masalının 

içinden bakan Feride‟nin karşısına gerçeklik, bürokratik ve erkek-egemen bir dünya 

halinde dikiliverir (Altuğ, 2005: 44-45). 

Genç kız, ikinci olarak “iltimas” gerçeğiyle yüz yüze gelir. Yanına yaklaşarak 

halini anlattığı çini mavi gözlü ihtiyar bir kadının: 

“(…) 

-Meslekte müptedi olduğunuz görülüyor. Nezarette tanıdığınız kimse yok 

mu?” (Çalıkuşu, s.121) sorusuna:  

“- (…) fakat buna ne lüzum var?” (Çalıkuşu, s.121) cevabını veren Feride, 

kadının yol göstermesiyle Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi‟ne, Müdir-i Umumî 

Beyefendi‟yi görmeye gider. İhtiyar kadının Feride‟yi şaşırtan sorusu, Maarif‟te 

işlerin iltimassız yürümediğinin kanıtıdır aslında.  

Nitekim ilgili dairede kendisine gösterilen sert muamelenin ardından ihtiyar 

kadının ne demek istediğini anlayan Feride‟nin imdadına yine aynı hocahanım 

yetişir. Tanıdık bir şube müdürünün vasıtasıyla Feride‟nin istida müsveddesi, birkaç 

kere müdürün yanına gidip geldikten, kırmızı mürekkeple birçok allanıp pullandıktan 

sonra temize çekilir (Çalıkuşu, s.126). Feride‟nin istida müsveddesini yazan Şahap 

Efendi‟nin “Muamele takibetmek güç bir şeydir, hemşire hanım” (Çalıkuşu, s.127) 

diyerek yardım önermesinin ardından iş, tam bir ay sürüklenir; fakat netice 

olumsuzdur. Sonunda şube müdürünün Nazır üzerinde sözü geçen bir şaire ricasıyla 

genç kızın tayini B…Vilâyetinin, merkez rüştiyesinde açık bulunan bir Coğrafya ve 

Resim muallimliğine yapılır (Çalıkuşu, s.130). 

Önceleri Maarif Nezareti‟nde işlerinin gayet yolunda gideceğini düşleyen; 

ancak iltimas olmadan burada hiçbir işin görülmeyeceğini anlayan Feride, yalnızca 

ağır işleyen bir bürokratik yapıyla karşılaşmakla kalmaz kendisi de diplomasına, 

yeterli olup olmadığına, kabiliyetine bakılmadan iltimas yoluyla atanarak o 

bürokratik yapının çarkları arasına karışır. Zira merkezde takıldığı bürokratik 

engeller, taşrada da peşini bırakmaz; çünkü Osmanlı merkez teşkilatlarında görülen 

çarpıklıklar, taşra teşkilatlarına da sirayet etmiştir.   
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B…vilayetinin Merkez Rüştiyesi‟ne Coğrafya ve Resim muallimesi olarak 

atanan Feride, tayin emrini alıp okula gittiğinde aynı göreve Gelibolu‟dan Huriye 

Hanım adlı başka bir muallimenin daha atandığını öğrenir (Çalıkuşu, s.135-136). 

Maarif Müdürü, İstanbul‟dan gelecek cevaba göre hareket edecektir. Durumu 

öğrenen Huriye Hanım ise muallimler odasında rezillik çıkarır, diğer muallimeler de 

Feride‟nin üzerine yürürler.  

Kaldığı otele döndüğünde ilk kez İstanbul‟da Maarif Nezareti‟nde duyduğu 

“iltimas”, bu defa taşrada karşısına çıkar. Otelin odacısı Hacı Kalfa, Feride‟yi 

uyardıktan sonra “Nezarette tanıdığın varsa hemen mektup yazalım,” (Çalıkuşu, 

s.139) diyerek harekete geçmeye sevkeder. Nitekim Hacı Kalfa‟nın uyarıları sebepsiz 

değildir: Nezaret, Feride‟nin görevde kalıp Huriye Hanım‟ın başka bir yere tayin 

edilmesini uygun gördüğü halde işin içine iltimasın girmesiyle Huriye Hanım, 

yerinde kalır. Bunun için Huriye Hanım, okul idaresi ve Maarif Müdürlüğü ortaklaşa 

bir plan tertip ederek Feride‟yi başka bir yere göndermiş, Huriye Hanım‟ı da 

merkezde alıkoymuşlardır. 

“(…) 

Adamcağız benim hesabına kızmakta, telâş etmekte hakkı varmış. Akşama 

doğru iş bütün tafsilâtıyle anlaşıldı. Maarif Müdürü, Huriye Hanımı tutuyormuş. 

Nezarete yazdığı tezkerede onun daha kıdemli bir muallim olduğunu ileri sürerek 

benim başka bir yere kaldırılmamı istemiş. Fakat, Nezaret, nedense beni bırakıp 

ortağımı ileride açılacak başka bir yere göndermeyi muvafık görmüş. 

Dün akşam gelen emir üzerine Maarif Müdürü, Rüştiye Müdiresi ve galiba 

Huriye Hanımın Rumeliden hemşehrisi olan Muhasebe Müdürü geç vakit bir toplantı 

yapmışlar, beni bir köye atıp yerime Huriye Hanımı alıkoymak için plan tertip 

etmişler.” (Çalıkuşu, s.154) 

Feride ise tecrübesizliğinin de etkisiyle Maarif Müdürünün süslü sözlerine 

kanarak merkezdeki görevinden istifa edip Zeyniler‟e gitmeyi kabul eder. Müdür, 

Feride‟yi Zeyniler‟e gitmeye ikna etmek için bürokratik bir üslûp dahilinde yalan 

söyler: 

“(…) 

-Hanım kızım, Nezaret-i Celileden henüz bir cevap almış değiliz. Ne irade 

buyurulacağını kestiremiyorum. Ancak, Huriye Hanım kıdemli bir muallime olduğu 
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için sanırım ki onu iltizam ederler. Aksi bir cevap geldiği takdirde müşkül mevkide 

kalacaksınız. Aklıma bir çare-i tesviye geldi. Buraya bir, iki saat mesafede bir 

„Zeyniler‟ nahiyesi var. Havası, suyu güzel, menazır-ı tabiiyesi ferahfeza, ahalisi 

halûk ve müstakim, cennet gibi bir yer. Orada bir Vakıf Mektebi vardı. Geçen sene, 

bir hayli fedakârlıkla tamir ve tecdit ettik. Birçok levazım-ı tedrisiye ve ikmal-i 

nevakısına muvaffak olduk. Mektebin içinde muallimlerin ikametine mahsus daire de 

var. Şimdi bir genç muallimizin himmet ve fedakârlığına muhtacız. Gönül ister ki, 

oraya sizin gibi güzide bir hanım gitsin. Cidden iyi bir yer.” (Çalıkuşu, s.150)  

Konuşmasını çeşitli vaatlerle sürdüren müdür, Feride‟nin zihninde “İsviçre 

köyleri gibi” bir yer canlandırarak Zeyniler‟i daha da cazip hale getirir (Çalıkuşu, 

s.150-151).  

Zeyniler‟de kendisine vaat edilenin tam tersi şartlarda çalışmaya başlayan 

Feride, Anadolu‟ya dair ilk hayal kırıklığını yaşarken beş ay sonra bürokrasinin bir 

başka yüzüyle karşılaşır. Okulu teftişe gelen yeni Maarif Müdürü Reşit Nâzım‟ın ilk 

tepkisi: 

“(…) Bu, ne karanlık yer böyle. Mektep değil, adeta ahır.” (Çalıkuşu, s.207) 

olur. Halefinin parlak sözlerle anlattığı okul için “mektep demeğe bin şahit ister.” 

(Çalıkuşu, s.207) yorumunda bulunur. Okulu kapatmaya karar veren Raşit Nâzım‟ın 

büyük planları vardır: 

“(…) 

-Efendim, böyle kepaze binada çocuk terbiye edilemez. Sonra talebe de az. 

Vilâyette kaldığım müddetçe bütün gayretimi sarfedeceğim, köylerden birçoğunu 

ucuz, fakat zarif, sıhhî, modern, yani müceddet mekteplere sahip etmeğe 

çalışacağım.” (Çalıkuşu, s.209) 

Maarif Müdürü Reşit Nâzım; eğitim sistemine dair ütopik denebilecek 

planlarıyla memleketinin gerçeklerinden habersiz, yalnızca Batı‟yı referans alan, 

bundan dolayı da yüzeysel Batı taklitçisi, dönemi içinde “radikal reformist” (Çelik, 

2000: 58) bir başka bürokrat tipidir. Balcı (2002a: 127)‟nın idareci elit olarak 

belirttiği bu tip, memlekette asıl problemlerin ne olduğunu bilmemekte ve dolayısıyla 

ya gereksiz ayrıntılar üzerinde durmakta ya da hayali yeniliklerden bahsetmektedir. 

Reşit Nâzım da alt yapı olanaklarını düşünmeksizin Avrupaî tarzda okullar inşa 
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etmekten ya da muallimlerin kendilerine kartvizit bastırması, yakalı gömlek
216

 

giymesi gibi projelerden bahsetmektedir. Neticede Zeyniler Köyü okulunu kapatır ve 

Feride‟yi, merkeze çağırır. 

Zeyniler‟den ayrılan Feride, beraberinde getirdiği evrakla birlikte Maarif 

Müdürlüğü‟ne gider. “Dairenin loş, basık sofasında tam üç saat müdürü 

bekle”dikten (Çalıkuşu, s.217) sonra müdürü görmeyi başarır. O, karşısındaki 

konuğuna, aynı radikal reformist edayla muallim ve muallimeler hakkında -tabiri 

caizse- ahkâm kesmekte, yeni projelerinden bahsetmektedir. Feride‟yi yarım ağız 

kabul ettikten sonra getirdiği evrakı tetkik etmesi için onu başkâtibe yönlendirir. Bu 

sırada başkâtiple Feride arasında yaşananlar, Osmanlı bürokrasisinin asıl yüzünü 

göstermesi açısından önemlidir. 

Feride, yalnızca beş ay Zeyniler‟de görev yapmasına rağmen başkâtip, yıllar 

öncesinin hesaplarını ondan sormakta, getirdiği evraklara itiraz etmektedir. 

“(…) 

Kirli yakalı başkâtip, beni tam iki saat istintak etti. Evrakı tekrar tekrar 

gözden geçiriyor: „Müteferrika senetleri‟, „evrak-ı müsbite‟, „lüzum müzakkerese‟, 

„beyanname sureti‟, falan diye birçok anlayamadığım şeyler soruyor, ihtiyar 

heyetinden getirdiğim mazbatalara itiraz ediyordu.” (Çalıkuşu, s.222) 

Başkâtip, işini Feride‟yle halledemeyince müdürün yanına gider. Ancak onun 

bu şekilci tavrı, işlerin görülmesi konusunda titiz olan Maarif Müdürünün de sabrını 

taşırır, hiddetini kontrol edemeyerek kâtibe bağırır: 

“(…) 

-Bıktım efendim senden, bıktım senden. Bu, ne şekilperestlik, bu ne küflenmiş 

kırtasiyeci kafası. Hakkı var kadının. Sana kaç senelik senedi yaratacak hali yok ya. 

(…)” (Çalıkuşu, s.223) 

Müdürün sarfettiği “şekilperest”, “küflenmiş”, “kırtasiyeci” sözleri, Çelik 

(2000: 57)‟in de ifade ettiği gibi, aslında başkâtibe ait olmaktan çok Osmanlı 

                                                 
216

 Recep Duymaz, Maarif Müdürü Reşit Nâzım‟ın öğretmenlerin yakalı gömlek giymesiyle ilgili 

ısrarının, onları “ahiret”e değil “dünya”ya yöneltme amacından kaynaklandığını belirtir: 

“(…) Yakalı gömlek giymeleriyle o, öğretmenlerin bakışlarını ve düşüncelerini hayata ve dünyaya 

çevirmelerini amaçlar. Bakışlarını, düşüncelerini ve işlerini “dünya”ya ve “hayat”a çeviren insan, 

işine daha çok sarılır. Belli ki Reşit Nâzım Bey, öğretmenlerden “ahiret”i değil,“dünya”yı 

öncelemelerini istemektedir. Bilindiği gibi yakasız gömlek, tasavvuf edebiyatında kefenin simgesidir.” 

Bkz. Recep Duymaz, “Reşat Nuri Güntekin‟in Öğretmenleri”, Türk Edebiyatı Tarihinde Milli 

Edebiyat Dönemi (1911-1923), 3F Yay., İstanbul 2008, s.88. 
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bürokrasisini nitelemektedir. Söz konusu hantal, şekilci bürokrasi, kendi 

bürokratlarını ve memurlarını da yaratmıştır. Her muameleyi kitabına uygun 

yürütmeye çalışan başkâtip de bu tip memurlardan biridir. 

Öte yandan tekrar müdürün karşısına çıkan Feride‟nin yeni görev talebine 

aldığı cevap “Münhal vukuunda” (Çalıkuşu, s.225) şeklindedir. Müşkül bir durumda 

olduğunu belirtince de Zeyniler‟den daha fena bir köy olan Çadırlı‟ya 

gönderebileceğini söyler. Bu sırada müdürün beklediği Fransız gazeteci Piyer For ile 

eşi Kristin içeri girer. Kristin, Feride‟nin Dame de Sion‟dan sınıf arkadaşıdır. 

Feride‟nin gelen misafirlerle akıcı bir şekilde Fransızca konuşması müdürü şaşırtır. 

Batı hayranı bir yönetici olarak Fransız gazeteci Piyer For‟a yaranmak için Feride‟yi 

merkezdeki Darülmuallimat‟ın Fransızca hocalığına tayin eder (Çalıkuşu, s.230). 

Feride, bürokrasinin değişmeyen yapısıyla İzmir‟de bir kere daha karşılaşır. İş 

istemek için gittiği Maarif Müdürlüğünde vaktiyle kendisini tertiplediği bir planla 

Zeyniler‟e gönderen Maarif Müdürüne rastlar. O her zamanki oyalayıcı tavrıyla bir 

iki gün diyerek bir iki ay mühlet verir. Bu sürenin sonunda: 

“(…) 

-Kızım, buraya iki saatlik bir mesafede bir nahiye mektebi var. Âb u havası 

lâtif, manzarası ferahfeza,” (Çalıkuşu, s.302) diye söze başlayınca Feride: 

“(…) 

-Yorulmayınız beyefendi, sizin yerinize ben söyleyeyim. İdare birçok himmet 

ve masrafı ihtiyar ederek yeni bir mektep vücuda getirdi. Yalnız, benim gibi genç bir 

muallimin himmet ve fedakârlığına muhtaç değil mi? Mersi, beyefendi. Bu lûtfunuzu 

bir kere de B…de, Zeyniler‟e giderken görmüştüm.” (Çalıkuşu, s.302) karşılığını 

verir. 

O ise kahkahalarla gülerek gayet filozof bir tavırla: 

“(…) 

-Ne yaparsın kızım? İcabat-ı idariye. Sen gitme, o gitmesin…” (Çalıkuşu, 

s.303) diyerek kendini savunur.  

Netice itibariyle; Feride‟nin muallime olarak İstanbul‟dan Anadolu‟ya, diğer 

bir deyişle, merkezden taşraya, uzanan yolculuğu; Çavdar (2007: 52)‟ın da altını 

çizdiği gibi; Osmanlı‟nın son dönemindeki bürokrasinin, imparatorluğun çöküşüne 

paralel bir görünüm arzettiğini gözler önüne sermesi açısından önemlidir. Halka karşı 
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asık yüzlü, işleri yürütmekten çok sürüncemede bırakmaya eğilimli, hantal bürokrasi 

mekanizması, taşrada daha da keskin bir görünüme bürünmektedir.  

Buna karşılık yönetim, Tanzimat sonrasında sürekli gündemde olan “ıslahat” 

hamlelerini bir türlü gerçekleştiremez. Buna en iyi örnek, Zeyniler‟deki vakıf 

mektebinin tamir edilmek yerine kapatılmasıdır. Bu radikal kararı veren Reşit 

Nâzım, döneminin tipik bir bürokratıdır. Eğitim sistemine dair projelerine 

bakıldığında çoğunun “biçimsel” olduğu görülür. Reşit Nâzım da pek çokları gibi 

değişimi, önce şekilde aramaktadır. Bunun için Batı hayranlığından da güç alarak 

okulların yapısından muallim ve muallimelerin giyim-kuşamına kadar birtakım 

şekilci planları uygulamaya sokmak istemektedir. Doğaldır ki bu planlar, Duymaz 

(2008: 88)‟ın da vurguladığı üzere; eğitimin özüyle ilgili değildir; zaten romanda da 

Reşit Nâzım‟ın fantezileri olarak kalmışlardır. 

Meslek hayatının ilk adımında Feride‟nin karşısına çıkan eğitim bürokrasisi, 

Yeşil Gece‟nin Şahin‟ini de aynı aldırmazlıkla karşılar. Darülmuallimin‟den mezun 

olduktan sonra kurada İstanbul‟u çeken; ancak bir başka arkadaşıyla becayiş yaparak 

Anadolu‟ya gitmek isteyen Şahin, karşısında Maarif Nezareti Tedrisatı İptidaiye 

Birinci Şube Müdürü Basri Bey‟i bulur (YG, s.3). Müdür, Şahin daha sözünü 

tamamlamadan, onun İstanbul‟a tayin olmak istediğini sanıp söylenmeye başlar: 

“(…) 

-Oğlum evlâdım, nûru aynim, biz keenne sizin pederleriniz makamındayız. Şu 

İstanbul sevdasından vaz geçin. Hemen harcirahınızı alıp makamı memuriyetinize 

gidin. Size isabet eden yer aranmakla bulunmaz bir yerdir. Âb ve havası menazırı 

tabiyesi fevkalâdedir. Ahalisi melek gibi insanlardır. Fevkalâde imtizaç edemeyecek 

olursanız bana yazarsınız. Hemen bir yolunu bulup sizi terfian İstanbula aldırırım. 

İstanbul kaçmıyor ya… Sayei Peygamberde daima sancağımız altındadır. Gideceğin 

yer de mübarek, ucuz bir yerdir. Beş on para sahibi olur, kılığını, kıyafetini 

düzeltirsin…” (YG, s.6) 

Bu, Zeyniler‟e gitmeden önce ve ardından İzmir‟de Feride‟ye sarfedilen 

sözlerin aynısıdır. Her iki maarif müdürünün de ağır ve süslü bir bürokrasi dili 

kullanması dikkat çekicidir.  

Şahin‟in, müdüre nereye tayin edildiğini bilmeden konuştuğunu ima eden 

itirazı üzerine Basri Bey: 
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“(…) 

- (…) Yalan söylemeden insanları idare etmek kabil olmuyor birader. Hani 

gelinlik kızları nasıl süslerler. Biz de münhal memuriyetleri öyle süsleyip püslemeğe 

alıştık. Ne yaparsın nûru aynim kimse beğenip almıyor.” (YG, s.6) diyerek yaptığını 

mazur göstermeye çalışır. 

Çalıkuşu‟nda Feride‟nin B..‟de ve İzmir‟de karşısına çıkan maarif müdürü ile 

Yeşil Gece‟de Şahin‟in Maarif Nezareti‟nde karşısına çıkan Basri Bey, aynı yönetim 

anlayışının bürokratlarıdır. Bu ayniyet, kullandıkları bürokratik üslûpta da kendisini 

göstermektedir. 

Romanda dikkati çeken bir başka nokta da müdürün Şahin‟e gösterdiği tepki 

sırasında iltimasa değinmesidir. Kurada tayinleri Anadolu‟ya çıkan muallimler, kura 

sonuçlarına güvenmeyip iltiması olanların İstanbul‟da kaldığı yönünde kendilerine 

haksızlık yapıldığını ileri sürmüşlerdir. Bu tenkit, Basri Bey‟ı kızdırır: 

“(…) Hattâ gadirden ve haksızlıktan şikâyete cür‟et edenler oldu. Düşününüz 

birader…Kur‟a usulüyle yapılan işte gadir nasıl mevzubahis olur. Gûya Nezareti 

Celile iltimaslıların parmaklarına birer çift göz takıvermiş de onlar da torbadaki 

kâğıtları okuyup okuyup öyle seçmişler…Zihi gaflet…” (YG, s.5) 

Gizli El, Çalıkuşu ve Yeşil Gece‟de değinilen “iltimas” meselesi, Etem 

İzzet‟in Yakılacak Kitab adlı romanında da eleştiri konusu edilir. Romanın öğretmen 

okulundan yeni mezun olan kahramanı Vicdan da öğretmen atamalarında 

iltimaslıların İstanbul‟da kalırken Maarif Nezareti‟nde tanıdık kimsesi olmayanların 

Anadolu‟ya gönderildiğinden söz eder (YK, s.72) Bunlardan biri de tayini İskilip‟e 

çıkan Vicdan‟ın kendisidir. Vicdan, bu durumu sorgularken okulun kâtibesi de 

gerçeği açık açık dile getirir: 

“(…) 

-Maarifte bir tanıdığın yoksa İstanbulda kalman imkânsızdır. Mutlaka 

„İskilib‟e gideceksin. Bak, Vedia Üsküb‟e tayin edilmişken dayısı maarif nazırına bir 

mektub götürmüş, hemen İstanbul‟da alıkoymuşlar. Perihan da öyle. Onu da 

Kastamoniye göndereceklermiş, babası telefonu açıp ta Sabih beye çıkışınca vaz 

geçivermişler. Kendileri söylediler…” (YK, s.72) 
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Genç kız, kâtibenin sözleri karşısında “demek ki, şu köhne Osmanlı 

imparatorluğu hududları içinde yalnız ve kimsesiz olmak da günah…” (YK, s.72) 

diyerek kendi haline hayıflanır. 

Bu da göstermektedir ki iltimas, Osmanlı bürokrasisi içinde çok yaygın 

olarak başvurulan bir yoldur ve kura çektirmek gibi objektif olduğu iddia edilen 

yöntemler de halkın aklındaki şüpheleri giderememektedir.  

Çalıkuşu‟nda olduğu gibi Yeşil Gece‟de de merkez teşkilatının dışında taşra 

teşkilatlarında görevli, devrin yozlaşmış bürokrat tiplerine yer verilmiştir. Feride gibi 

Şahin de Sarıova‟ya atanır atanmaz bu idareci tiplerle karşılaşır: Sarıova İdadi 

Müdürü Talip Bey, Maarif Müdürü ve Sarıova Mutasarrıfı Müfit Bey, merkezî 

idarede görülen bozulmadan etkilenmiş idarecilerdir. 

Şahin‟in kasabaya geldiği ilk gün tanıştığı İdadi Müdürü Talip Bey, 

Galatasaray mezunudur. Kendisini “terakkiperver” bir insan olarak nitelemekte, öte 

yandan da sarıklılarla fesin ittifak edebileceğini savunmaktadır (YG, s.46). Hatta 

Müderris Zühtü Efendi ile İttihat ve Terakki kâtibi mesulü Tikveşli Cabir Bey‟in 

dostluğunun da bu ittifaka örnek teşkil ettiğini ileri sürer. Şahin‟i meşrutiyet karşıtı 

kaba bir sofu sanarak ona meşrutiyetin faydaları ve asrî terbiyenin lüzumu hakkında 

uzunca bir konferans verir (YG, s.49).  

Bir gün Muallimler Cemiyeti‟nde “İlm-i ahvali ruh” konulu bir konuşma 

yapan Talip Bey, eski bir Galatasaraylı olarak Fransa‟dan ve Avrupa‟dan bahsederek 

söze başlar (YG, s.90). Galatasaray‟da hemen hemen bir Avrupalı terbiyesi 

gördüğünün altını çizerek Fransa‟daki meşhur “Alan Kardek” müessesesinde ruh 

üzerine yapılan araştırmaları anlatır.  

Konuşmasının içinde bazı Frenk isimleri sayar, ilim diye birtakım ispirtizma 

masalları anlatır; ruhun varlığından şüphe edenlere, insanları hacer şecer addedenlere 

yaradana sığınıp bir tokat atılması gerektiğinden söz eder. İslâm filozofları ile 

Avrupa âlimlerini karşılaştırır; Frenklerin ulaştığı sonuçlara çok önceleri din 

bilginlerinin ulaştığını vurgular (YG, s.91). 

Bu sözleri dinleyen Şahin, onun için “gûya Zühtü efendi ile Cabir beyi hal ve 

hamur etmişler, meydana bu zat çıkmış…” (YG, s.91) yorumunda bulunur. Şahin‟in 

yanında taraf tutan Deli Necip‟in ifadesiyle o, “Galatasarayda biraz Fransızca 
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öğrenmiş, karma karışık biraz fen dersi görmüş olmasına rağmen yobazların en 

bayağısı, en „embesil‟i”dir (YG, s.158).  

Şahin‟in sarıklılarla giriştiği mücadelede esas ümidini bağladığı idadi hocaları 

arasında olan Talip Bey; aldığı Batılı eğitimle içinde yetiştiği Doğu kültürünü 

özümseyememiş, sözde ilerici görünüp özünde gerici söylemlerde bulunan, eğitim 

sistemi içinde merkezî yönetimin ağırlığını koruyacağı yerde kasabanın önde gelen 

güçleriyle ittifak etmiş yozlaşmış bir taşra bürokratıdır. 

Herkesle hoş geçinen, maiyetindeki memurlara onları şımartacak derecede 

nazik davranan Maarif Müdürü ise “ilk terbiyesini Babıâliden aldıktan sonra 

Meşrutiyet devrini idrâk etmiş klasik memurlardandır.” (YG, s.106) Balcı (2002: 

126)‟nın da belirttiği gibi esasında o, devrinin gerektirdiği bir memurdur.  

Şahin‟in görev yaptığı Emirdede mektebinde olanlar ve ahalinin bundan 

duyduğu memnuniyetsizlik, maarif müdürünü rahatsız edince bu konuyu görüşmek 

üzere onu makamına çağırır. İlk anda Şahin‟e çıkışır; çünkü o, cahil ahalinin itimat 

ve muhabbetini kazanıp resmî mektepleri halka sevdirmenin gayretindedir. Ona göre 

halk, maarif mekteplerine şüpheyle bakmakta, mahalle ve vakıf mektepleri 

azalacağına artmaktadır (YG, s.104-105). Bu yüzden Şahin‟in tepki uyandıran 

uygulamalarına kızar.  

Bu tip memurları “toprağın zelzeleleri gibi en idrâk edilmez sebeplerle, en 

beklenilmiyen saatlerde korkunç sarsıntılar ve yıkıntılar yapan bir gizli ve karanlık 

kuvvetin vehmi içinde yaşamağa alışmış” (YG, s.106) insanlar olarak değerlendiren 

Şahin‟in tahmin ettiği gibi, maarif müdürü, kasaba halkının tepkisinden 

korkmaktadır; çünkü müdürün fikrince “efkârı umumiye bir dinamit fıçısı 

gibidir…Bazen en ehemmiyetsiz bir kıvılcım en müthiş bir infılâka sebep olur.” (YG, 

s.107)  

Merkezden taşraya yozlaşarak süregelen bir yönetim anlayışının bürokratik 

temsilcileri olarak İdadi Müdürü Talip Bey ile Maarif Müdürü, içinde yaşadıkları 

mevcut düzeni yanlışlıklarına rağmen sürdürmek taraftarı olmalarının yanında eşrafı 

da ürkütmemek zorundadırlar. Bu nedenle herhangi bir yenilikçi hamle konusunda 

çekingen, korkak ve kararsızdırlar. Yine aynı nedenle Şahin‟in ilerici adımları onları 

endişelendirir. 
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Söz konusu bürokrat tiplerinden bir diğeri de Sarıova Mutasarrıfı Müfit 

Bey‟dir. Kasabadaki idarî ve yerel güçlerin iyi anlaşması, en çok, mutasarrıf Müfit 

Bey‟i sevindirmektedir. Gerçekte resmî olarak Sarıova mutasarrıfı Müfit Bey‟dir; 

ancak arka planda esas idare Hafız Eyüp‟tedir. Mutasarrıf ise durumunun farkında, 

bundan dolayı da eşrafla işbirliği halindedir. Denilebilir ki o, Sarıova‟daki huzurunu 

bu işbirliğine borçludur: 

“(…) Sarıova mutasarrıflığı bulunmaz bir memuriyetti. Baştaki kuvvetler 

birbirleriyle anlaştıkça işler gayet tıkırında gidiyor, hocaların hastalara nefes etmesi 

kabilinden onun da bir kaç kâğıt imza edivermesi devlet arabasını yürütmeğe kâfi 

geliyordu.” (YG, s.69) 

Aksi bir durumda üzülen, rahatı kaçan ve bu yüzden yürek ağrıları çeken de 

yine Müfit Bey‟dir: 

“Fakat onlar arasında anlaşmazlık çıkınca iş değişiyordu! O vakit her biri 

mütasarrıfı kendi tarafına çekmeğe uğraşıyor, zavallı Müfit beye güzel hava, bol 

yemek, günde on iki saat uyku ve mütemadiyen kazandığı kilolardan bir kaçını 

kaybettiriyordu.” (YG, s.69) 

Etrafındaki güçler anlaştığında onun cephesinde de her şey yolunda sayılır. 

Ne zaman ki taraflar arasında fikir ayrılıkları belirmeye başlar o zaman Müfit Bey 

için de “lüzumsuz bir gaile baş gösterirdi.” (YG, s.70) Bu tür durumlarda o, 

güçlünün yanında yer almayı ilke edinmiştir. 

“(…) 

Sonra böyle ihtilâflarda çok kere haklı bulduğu tarafla değil, kuvvetli 

gördüğü tarafla yürümek icap ederdi. Bu mecburiyet karşısında onun memur vicdanı 

ve insanlık gururu uzaktan uzağa ses vermeğe, adamcağızı beyhude bir ıstırap ile 

inlemeğe başlardı. 

Onun için memlekette kimse ittifak ve itilâfın kıymetini mütasarrıf Müfit bey 

kadar takdir edemezdi. Kasabanın nüfuzlu şahsiyetleri resmî, yahut hususî bir 

mecliste aralarında biraz sertçe konuşmağa başladıkları gibi Müfit bey telâşlanır, 

dargınları barıştırmak için çırpınır dururdu. 

Bu sebepten mütasarrıfa Fadıl, kâmil, temiz ahlâklı, melekhaslet derlerdi.” 

(YG, s.70) 
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Yerel güçlerin otoritesini merkezî yönetimin kendisine tanıdığı idarî 

otoriteden üstün sayan, bunu değiştirmek yerine kabullenmeyi ve onlarla iyi 

geçinmeyi seçen Müfit Bey, uyumlu yapısı sayesinde rahat bir idarecidir. Eşrafa 

karşı merkezi yönetimin gereklerini uygulamadığı gibi onlar arasında yaşanan 

anlaşmazlıklarda arabuluculuk yaparak kendince kurduğu dengeyi korumaya çalışır.  

Yozlaşmış Osmanlı bürokrasisinin eğitim sistemi içindeki temsilcilerinden 

biri, Halide Edip‟in Vurun Kahpeye adlı romanında da yer alır. 

Romanın kahramanı Aliye, Darülmuallimat‟tan diplomasını alır almaz iş için 

Maarif koridorlarında dolaşmaya başlar. Burada kendisi gibi iş bekleyen yorgun ve 

meyus yüzlü muallimelerin taşra hizmetinden, vebadan ürker gibi kaçan, İstanbul‟da 

bir yer bulabilmek için her zillete katlanan tavırlarına dudak bükerek kimselerin 

gitmediği bir kasabanın münhal muallimliğini kabul eder (VK, s.2-3). 

Tayin edildiği kasabaya varır varmaz Maarif Müdürlüğü‟ne giden Aliye, 

buranın kokuşmuşluğunu içeri girdiği an fark eder: 

“(…) Yerde kabarmış kirlerin, üzeri sulanmış sıkça tesadüf edilen, donmaya 

yüz tutmuş tükürük ve balgamlara basmamak için ihtiyatla yürümek lâzım geliyordu; 

loş ve tavanı örümcekli bu Daire‟nin çok ağır, insanın içine çöken bir kokusu vardı.” 

(VK, s.3) 

Bu tabloya, kapıdaki ihtiyar hademe ile biraz sonra yanında eşraftan biriyle 

içeri giren müdürün de eklenmesiyle kasabada yürürlükte olan düzenin çarpıklığı 

kendini belli eder. Zira müdür, bir kadın öğretmeni uzaklaştırmak için yanında 

bulunan eşraftan Ömer Efendi‟nin yardımını istemektedir. 

“(…) 

-Siz o kadının namussuz olduğunu, ahalinin istemediğini mazbata etmeniz 

lâzım. 

Kalın ve hoş bir erkek sesi: 

-Nasıl idek efendim, garının bir kötülüğünü gozumuzla gormedük. Bühtân 

olma mı? 

-Nasıl bühtân, ben gördüm ya! Muhasebecinin karşısında sabahlara kadar 

içip, şıkır şıkır oynadığını ben gördüm ya! 

-Siz yazsanız daha bir tesiri olu… 
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-Olmaz. O, merkezde her şeyi benim üstüme atacak, Nazır‟a şikâyet edecek. 

Siz bir mazbata yapmalısınız. 

-Hele ben bir bizim eşrafa bir danışam baham.” (VK, s.4) 

Eşrafla işbirliği etmiş olan maarif müdürü, özellikle yalnız ve genç kadın 

öğretmenleri tuzağa düşürüp kasabadan sürdürmektedir. İdarî yetkilerini eşraf 

üzerinde hakim kılıp devletin kanunlarını işler hale getireceği yerde müdür, onların 

düzenine uymuştur. Emrindeki bir muallimenin hakkını gözetip onu eşrafa karşı 

korumaktansa kendi elleriyle görevine son verir. Üstelik bunu yaparken yönetici 

kimliğinin ve makamının zarar görmesini de istemez, gereken mazbatayı bile halktan 

ister.  

Oysaki bir muallimle ilgili halktan benzer şikâyetler alan Acımak romanının 

kaymakam Mürşit Efendi‟si ise durumu titizlikle değerlendirmeye alarak sorumlu bir 

idareci tavrı sergiler. Şikâyete konu olan durumu yerinde tetkik eden Mürşit Efendi, 

gözlemleri neticesinde adı geçen muallimi görevden alır. 

“(…) 

Bunak, cahil, ahlâksız, idaresiz bir muallimi iş başında bırakamazdım. Kanun 

da, vicdan da bana bu adamı mektepten atmayı emrediyordu. Bu emri yerine 

getirdim.” (Acımak, s.74) 

Maarif Müdürü‟nün, Mürşit‟in yaklaşımıyla tezat oluşturan, işin içinden bir 

an evvel sıyrılmak isteyen aceleci tavrı, içinde yer aldığı bozuk düzenin bir 

yansımasıdır. Hatta müdürün, kendi oğluna sınıfta iltimas geçilmesini isteyen 

karısının Aliye‟ye: 

 

 

“(…) 

-Hoca parçası, kocamın hepiniz halayığısınız, istersek hemen azlederiz.” 

(VK, s.11) tarzındaki sözleri de yaşanan yozlaşmayı yeterince gözler önüne 

sermektedir. Kadının sözleri, bir anlamda, devrinin yozlaşmış yönetici zihniyetini de 

yansıtmaktadır. 

Aynı şekilde mektebin ikinci muallimesi Hatice Hanım‟ın, müdürün şüpheli 

işlerine âlet olması da eğitim bürokrasisindeki bozulmanın, idarecisinden muallimine 

en üst kademeden en aşağı kademeye kadar yayıldığını göstermektedir. 
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Vurun Kahpeye‟deki Maarif Müdürü‟nün karşı kutbunda yer alan Acımak 

romanının başkişisi Mürşit Efendi de devletin merkez ve taşra teşkilatlarında yaşanan 

bozulmayı, meslek hayatındaki acı deneyimleriyle bizzat tecrübe eden bir memurdur. 

Zira Acımak romanı, yazarın çok iyi bildiği bürokrasi ve eğitim dünyasının bir 

tenkidi sayılabilir (Enginün, 1998: 218). Reşat Nuri, Mürşit Efendi‟den hareketle 

Osmanlı bürokrasisinin çürümeye yüz tutmuş işleyişini tüm yönleriyle ortaya koyar. 

Mülkiye Mektebi mezunu Mürşit, memuriyet alma hususunda Feride gibi 

umutludur. O da elindeki diplomayla her kapının kolaylıkla kendisine açılacağını 

sanmaktadır: 

“(…) Mektepten çıktığım gün öyle sanıyordum ki, hangi daireye gitsem umum 

müdüre yaldızlı diplomamı göstersem gözü kamaşacak, „buyursunlar efendim‟ diye 

derhal baş köşede bana yer gösterecek. Hâsılı, kapanın elinde kalacağım.” (Acımak, 

s.46-47) 

Ne var ki hayatın gerçekleri, hayallerden farklıdır. Kendi deyişiyle, “evdeki 

pazar çarşıya uymaz” (Acımak, s.47) ve Mürşit, iki ayını Dahiliye Nezareti 

koridorlarında iş istemekle geçirir. Bu noktada Feride‟nin karşısına çıkan “iltimas” 

mevzuu, Mürşit‟i de ilgilendirir. Bir yolunu bularak Sivas vilâyeti maiyet 

memurluğuna atanır. İş bulmak konusundaki hayalleriyle gerçeklerin çatışmasını 

şöyle ifade eder: 

“(…) Neticede şuna kanaat getirdim ki memuriyet almak için sade diploma 

yetişmiyor. Ayrıca tavsiye mektupları, selâmlar da istiyorlar.” (Acımak, s.47) 

Çağdaşları Feride ve Şahin gibi taşradaki görevine başlamadan önce devlette 

işlerin yürümesiyle ilgili böyle bir hakikati öğrenen Mürşit de tercihen büyük 

şehirlerin -özellikle İstanbul‟un- uzağında bir görev istemektedir. Gezilecek, 

görülecek, sefahat edilecek yeri olmayan küçük kasabalarda daha iyi çalışılacağı ve 

buralarda insanın daha mesut olabileceği kanaatindedir (Acımak, s.47).  

Görev yeri Sivas‟a vardığında ulvî duygu ve düşüncelerle işbaşı yapar. Büyük 

zorluklarla aldığı bu küçük memuriyeti küçümsemez; bilakis kendini devlet ve millet 

için çalışan büyük bir makinenin parçası olarak görür. Mezun olurken devlete ve 

millete sadakatle hizmet edeceğine dair ettiği yemine harfiyen uyacağını kendi 

kendisine bir kere daha tekrar eder (Acımak, s.48). Göreve başlamasıyla birlikte 

önünde uzanan yeni hayatı için program yapıp ilkeler belirler (Acımak, s.49-50). 
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Ne var ki Mürşit Efendi, ilkeli bir memur olarak başladığı hayat yolculuğunu 

sefil bir adam olarak tamamlar. Bunda ailesinin payı olduğu kadar içine dahil olduğu 

bozuk düzenin de etkisi vardır. Çelik (2000: 63)‟in de işaret ettiği üzere; Mürşit 

Efendi, işe başladıktan sonra ideal ile realite arasındaki farkla yüz yüze gelmiştir. O 

da Feride ve Şahin gibi merkez teşkilatında görülen bozulmuşluğun taşra 

teşkilatlarına nasıl yansıdığını Anadolu‟da geçen yıllar içinde bizzat deneyimler. 

Kendisine çizdiği program çerçevesinde mesaisine başlayan Mürşit, çok 

geçmeden bulunduğu dairede şimşekleri üzerine çeker. Dairedeki diğer memurlardan 

farklı olarak amirlerine saygılı davranmakta, verilen her işi çok kısa süre içinde 

tamamlamaktadır. “Bir yığın tembel alayı” (Acımak, s.53) sözleriyle tanımladığı 

memur arkadaşlarının aksine canla başla çalışan Mürşit‟in bu çabaları takdir 

edilmediği gibi bir süre sonra emeği de sömürülmek istenir. Kendi amirlerinin 

dışında başka dairelerin müdürleri de işleri Mürşit‟e yükler: Bir gün Evkaf Müdürü,  

bir gün muhasebe müdürü, bir başka gün Maarif Müdürü, Tapu ve Sıhhiye daireleri 

derken her tür angarya iş ona verilir (Acımak, s.53-54). Yine de kimseyi memnun 

edemez.  

Arkadaşlarından Maarif başkâtibi Tahsin Efendi, Mürşit‟i dikkatli olması 

hususunda uyarır. Amirleri ve diğer memurlar, onun çalışkanlığından rahatsızdırlar. 

Amirleri, kendi daireleri dışındaki işleri görmesine tepki gösterirken mesai 

arkadaşları ise alıştıkları düzeni bozduğu için huzursuz olurlar: 

“(…) bütün kalem arkadaşların sana düşman. Her biri: „Bu iş ancak bu 

kadar sürat ve mükemmeliyetle yürür‟ deyip dururken günün birinde Mürşit Efendi 

diye parmak kadar bir çocuk peyda oluyor… Beşinin beş günde çıkaramayacağı bir 

işi beş saatte çıkarıp atıyor… Herifler ne kadar kudursalar hakları ya… Bir kere 

adamcağızları amirlerinin gözünden düşürmek tehlikesi var… Sonra, senden görerek 

eskisinden daha fazla çalışıp uğraşmaya mecbur oluyorlar.” (Acımak, s.57-58)  

Hasılı Mürşit, çalışkanlığı ve azmiyle dairedeki diğer memurları rahatsız 

etmiş, rahatlarını kaçırmıştır. Tahsin Efendi‟nin sözleri, dairelerde bürokrasinin 

işleyişi hakkında önemli ipuçları içermektedir. Bir kere tıpkı merkez gibi Anadolu 

vilayetlerinde de bürokrasi hantaldır, keyfîdir. Memurlar tembel ve saygısızdır. 

İçlerinde hesap bilmeyenler, Osmanlıca yazmayı bilmeyenler dahi vardır. Kendileri 
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çalışmadığı gibi çalışanları küçümseyip dedikodusunu yaparlar. Nitekim Mürşit için 

de arkasından türlü laf etmektedirler:  

“(…) Amirlerinin emrini tuttuğun için sana „hulûskâr, müdahin, mutabasbıs‟ 

diyorlar. Çalışman hakkında rivayet muhtelif… Bir kısmı bunu gabavetine veriyor… 

Bir kısmı neticesiz bir „yalancı pehlivan‟ diye tavsif ediyor… Bir kısmı da sırf 

arkadaşlarını gözden düşürmek için yapılan bir manevra, diyor… Nezaketine, 

hatırşinaslığına gelince, her yerde bunların adı korkaklık, riyakârlık, zillet v.s.dir…” 

(Acımak, s.58) 

Duyduklarına çok üzülen Mürşit, arkadaşlarına eskisi kadar nazik 

davranmamaya başlar. Kavgalar, dedikodular birbirini izler ve olay valiye kadar 

intikal eder. Arkasından bir tayin meselesi sırasında son anda Mürşit yerine ondan 

daha kıdemsiz ve ehliyetsiz birinin atanması üzerine daha büyük kavgalar patlak 

verir ve genç adam, siciline de işlenen ağır tekdire uğrar (Acımak, s.61-62).  

Böylece Mürşit‟in yolun başındaki idealist ve prensiplerinden ödün vermeyen 

tavrı, daha ilk görevinde bürokrasinin çarkları arasında un ufak olur. Bunun esas 

nedeni olan dairelerdeki düzensizliğe ek olarak iltimas kavramı da tekrar karşısına 

çıkmıştır. Kendisinden daha kıdemsiz ve ehliyetsiz başka birini son anda kaymakam 

olarak atamalarını anlayamayan Mürşit, sorup soruşturunca işin aslı anlaşılır: Bahsi 

geçen genç, valiye başvurmuş, yalvarmalar, ricalar bir süre sonra tehditlere 

dönüşünce vali de çareyi genç adamı bu göreve atamakta bulmuştur (Acımak, s.62). 

Sivas‟tan sonra (….) kazasına kaymakam olan Mürşit, geçimsizliği ve 

kavgacılığı nedeniyle buradan da ayrılır; (R..) kazasına kaymakam olarak gönderilir. 

Ne var ki (R..)‟de de onu eşraf rahat bırakmaz. Eşrafın kirli işlerine bulaşmayı 

reddeder, onların kendisini nüfuzları altına almasına izin vermez. Bir arkadaşıyla 

becayiş yaparak (M..) kazasına geçer (Acımak, s.67-68). 

Bununla birlikte yönetim ve bürokrasideki çarpık zihniyet, peşini bırakmaz.  

Birçok yerde görev yapmasına rağmen her yerde aynı zihniyet, aynı işleyiş hakimdir. 

Suyu olmayan (M..)‟de çocuk ölümlerini arttıran dizanteriyi önlemek için kasabaya 

içecek su getirmek ister. Belediye doktoru da onunla aynı fikirdedir. Tüm resmî 

mercilere başvurur; ancak işler ağır yürüdüğü için hastalık her gün can almaya 

devam eder. Beklediği tahsisat gelince hemen işe koyulan Mürşit, amelelerle birlikte 

toz toprak içinde çalışır. Para bittikçe kasabanın zenginlerinden “dilenci gibi iane 
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veya borç ister.” (Acımak, s.69). Ne ki halk sağlığına yönelik bu çabaları takdir 

göreceği yerde mülkiye müfettişlerinin kovuşturmasına uğrar: 

“(…) 

Beni hemen işten el çektirdiler ve sorguya başladılar. Suçum bir değil, 

birçoktu. Keşif raporları hatalıydı. Münakaşalar, usulü dairesinde olmamıştı. İhale-i 

kat‟iye için lâzım olan müddet dolmamıştı. Gayr-i kanunî olarak fasıldan fazla para 

nakletmiştim…Ahaliyi tazyik ederek para almıştım. Bazı suistimallere sebebiyet 

vermiştim. v.s. v.s.” (Acımak, s.69) 

Hakkındaki bu suçlamalar için memuriyetten azledilmeyen Mürşit, (S..) 

kazasına gönderilir. 

Burada bürokrasinin hantallığı kadar ceza mekanizmasının yanlış işleyişi de 

göze çarpmaktadır. Enginün (1998: 226)‟ün de vurguladığı gibi; suç varsa cezanın 

verilmesi gerekmektedir; fakat cezayı keyfî olarak vermemek müfettişlerin suç 

işlemeleri manasını taşır. Nitekim, Mürşit‟in “insan adamlardı.” (Acımak, s.69) 

diyerek tavsif ettiği müfettişler, onu memuriyetten azletmek yerine başka bir kazaya 

gönderirler. 

Bu olayda vicdanının sesine kulak veren Mürşit, kendi prensiplerini 

çiğnememek için kanunları çiğnemiştir. Halbuki kendisine koyduğu ilkeler arasında 

hem vicdanının sesini dinlemek hem de kanunlara riayet etmek vardır. Bu durumda 

her iki madde çakışmaktadır. İçine düştüğü ikilem, onu ne yapacağını bilmez bir hale 

getirir: 

“(…) Öyle işler çıkacaktı ki vicdan „yap‟ derken kanun „yapma‟ diye 

nehyedecekti. Keza, kanunun istediği bazı şeyler vicdana dokunacaktı. Bu vaziyet 

karşısında ne yapmak lâzımdı?...” (Acımak, s.70) 

Bunu bir başka görevinde kanuna uyup vicdanının sesine kulağını tıkayarak 

tekrar deneyimler (Acımak, s.74). En sonunda ikisi arasındaki dengeyi kuramadığı 

için hiçbir zaman iyi bir memur olamayacağına karar verir. 

Böylece “vicdanı kanunun önüne, sevgiyi kuşkunun önüne koyduğu sürece, 

önünde düğümlenen hayatı çözemeyen” (Altuğ, 2005: 166) Mürşit Efendi için her bir 

şehir, her bir kaza ayrı bir macera olur. Gittiği her yerde farklı sebeplerden sorunlar 

yaşar. O, vicdanının sesini dinledikçe, ta en başta belirlediği umdelere sadık kalmak 

istedikçe, halkın hakkını hukukunu gözettikçe, çalışıp çabaladıkça karşısında 
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yozlaşmış bürokrasiyi bulur. Bunun sonucunda da amirleri ve idareciler tarafından 

uyumsuz bir memur olarak görülür; sürekli yer değiştirir: 

“(…) Şark vilâyetlerinde gezmediğim, görmediğim yer kalmadı. Birkaç defa 

azledildim. Bir defa iftiraya uğradım, ihtilâsla itham edilerek mahkemeye verildim. 

Bir defa mutaassıp bir kazada dinsiz diye beni taşla öldürüyorlardı. Bir kere yolda 

eşkiya tarafından soyuldum. Bir kere uçuruma yuvarlandım, hayvanım öldü. Ben 

mucize olarak hayatımı kurtardım.” (Acımak, s.75) 

Tüm bu maceralardan sonra tahrirat müdürlüğü göreviyle Diyarbakır‟a 

yerleşir. Burada geçmişe dönüp aradan geçen “dört sene yetmiş beş gün” (Acımak, 

s.75)‟ün bir muhasebesini yapar. Bu süre zarfında zihinsel bir değişim geçiren 

Mürşit‟in ruh halinde göze çarpan en belirgin durum, yorgunluktur.  

“(…) dokuz ay evvel tahrirat müdürlüğü göreviyle Diyarbakır‟a gelip 

yerleştim. Demin: „Bu kadar vak‟a bu kadar zamana nasıl sığdı?‟ diye hayret 

ediyordum. Şimdi de: „Bu kadar zaman içinde ben nasıl bu kadar değiştim?‟ diye 

düşünüyorum. 

Evet, ben, şimdi büsbütün başka bir adamım. Bir köşede kendimi 

unutturmaktan, başımı dinlemekten başka bir şey istemiyorum.” (Acımak, s.75) 

Öyle ki Kürt aşiretlerinden birinin isyanının jandarma ve ahalinin el birliğiyle 

bastırılması sırasında başarılı bulunarak Dahiliye Nezareti‟nce taltif edilir. Bu 

başarının bir getirisi olarak mutasarrıflık şansı da elde eder. Ancak kendisinin de dile 

getirdiği gibi “çok yorgun ve ümitsizdir.” (Acımak, s.76) Vazifesi ve mesuliyeti az 

bir iş olduğu için Diyarbakır tahrirat müdürlüğünü kabul etmiştir. O, artık baştaki 

mücadeleci tavrını, ilkelerinden ödün vermez duruşunu terk etmiş; millete hizmet 

iştiyakını kaybetmiştir. 

Bu bağlamda; devleti ve milleti için hizmet etmeyi kendisine dava edinmiş, 

idealist ve dürüst bir idareci olarak meslek hayatına atılan Mürşit için Anadolu, 

“ideallerinin yıkıldığı, prensiplerinin çiğnendiği bir yer olur.” (Balcı, 2002a: 139) 

İstanbul‟un dışındaki kent ve kasabalarda düşlediği hizmeti daha iyi verebileceğine 

inanan genç adam, merkezden taşraya yayılmış bozuk bir idarî düzene mağlup 

olmuştur. Söz konusu bozulmuşluğun uzantısı olarak bürokrasinin işleyişindeki 

sorunlar, İstanbul dışındaki vilayetlere ve kazalara da aksetmiştir. Hantallık, 

evrakçılık, gevşek amir-memur ilişkileri, eşrafın idare üzerinde hakimiyet kurmak 
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emelleri Anadolu‟ya götürülecek hizmeti aksatmakta, vilayetleri, kazaları kendi 

kaderine terk etmektedir.  

Böyle bir sistem içerisinde Mürşit, bir şeyleri olumlu yönde 

değiştirememenin sıkıntısını duyar. Üstelik bu şartlar altında mücadele ederken 

kendisi değişmiştir. Yozlaşmış düzenin bir parçası olmuş idarecilere karşılık o, 

mevcut düzene boyun eğmemek için direnir; ancak sistemin çarkları Mürşit 

Efendi‟yi de dişlileri arasına katar. Bir başka deyişle; sistem, Mürşit‟i 

değiştiremeyince kendisine benzetmiştir. Bunun sonucunda da yolun başındaki 

gayretli genç, meslek yaşamının son durağında “etliye sütlüye karışmayan” 

(Acımak, s.76) vasat bir memura dönüşmüştür.  

“(…) Genç yaşıma rağmen emekli olmuş gibiydim. Artık etliye, sütlüye 

karışmıyordum. Başkalarına yapılan bir gadir ve haksızlığın aksini kendi kalbimde 

duyarak isyan etmiyorum. Büyüklerle iyi geçiniyorum. Küçüklerin ihmallerine, 

hatalarına mümkün olduğu kadar göz yumuyorum. Kimsenin işine karışmadığım, 

herkesi tasdik eder gibi göründüğüm için bana taarruz eden de pek olmuyor. Hâsılı, 

renksiz, ruhsuz bir adam oldum.” (Acımak, s.76) 

Bürokratik yapının ve devrin bürokratlarının da ağır bir eleştirisini içinde 

taşıyan (Korkmaz, 1997: 308) Kuyucaklı Yusuf‟ta yönetim ve bürokrasideki 

çarpıklıklar, iki düzlemde ele alınır: İlki, adalet mekanizması ekseninde eşrafın 

bürokrasi üzerindeki baskısı; ikincisi ise Yusuf‟un, kaymakam Salahattin Bey eliyle 

yerleştirildiği Hükûmet Konağı etrafında devlet dairelerindeki işleyiş bağlamında. 

Daha önce “İdarî Yapının Bozukluğu” bahsinde de geçtiği üzere; Kuyucaklı 

Yusuf, Edremit özelinde, eşrafın idarî güçlere galebe edişini anlatan bir romandır. 

Yazar, merkezî idarenin taşrada ağırlığını yeterince koyamadığı toplumsal-siyasal bir 

ortamda, eşrafın idarî yetkilileri sindirişini irdelerken bazı bürokratların bu noktada 

eşrafla el birliği edişine adalet sistemi üzerinden dikkati çeker.  

En yakın arkadaşı Ali‟nin içten içe Muazzez‟i sevdiğini bilen Yusuf, 

babasının kumar borcunu ödemesi karşılığında Muazzez‟i onunla evlendireceğine 

dair söz verir. Niyeti, Muazzez‟i Şakir‟den korumak, onunla evlenmesinin önüne 

geçmektir. Ali‟yle Muazzez‟in evlilik hazırlıkları sürerken Ali, Hacı Rifat‟ın İhsan‟ın 

düğününde Şakir‟in tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeder (KY, s.97-98).  
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Olayın hemen ardından fabrikatör Hilmi Bey, sadık adamlarından Hacı Etem 

vasıtasıyla Şakir‟i hapse girmekten kurtarmaya soyunur. Zengin ve nüfuzlu Hilmi 

Bey için devletin kanunları değil eşrafın kanunları işleyecektir. Şakir‟i hemen olay 

yerinden uzaklaştıran Hacı Etem, karakolda Cemal Çavuş‟u olayın kaza eseri 

olduğuna ikna etmeye çalışır. 

 “ (…) 

„Ne olacak bu oğlanın hali?‟ dedi.  

„Allah bilir!.. Bir de Koca Reis bilir!‟ 

Koca Reis dediği, Ağır Ceza, o zamanki ismiyle Mahkeme-i Cinayet Reisi‟ydi. 

İriyarı ve oldukça yaşlı bir adam olduğu için halk, daha doğrusu mahkemeye işi 

düşenler, ona bu adı takmışlardı. 

Hacı Etem hafifçe tebessüm etti ve karşısındakine manalı gözlerle bakarak: 

„Koca Reis ne edecek ki? Bir kazadır oldu. İşte tasmim, tasavvur yok. Cinayet 

değil…‟” (KY, s.100) 

Bu noktada paranın gücü, idarî güce galip gelir ve Cemal Çavuş, kendisine 

uzatılan para torbalarının hatırına hem Ali‟nin ölümünün bir kaza eseri olduğuna 

ikna olur hem de Şakir‟in cinayeti işlediği iri Smith Wesson tabancanın ufak bir 

Browning tabancayla değiştirilmesine göz yumar (KY, s.100). Hacı Etem‟in 

arkasından: 

“(…) 

Bir falso verip benim de başımı belaya sokmayın…İşinizi sağlam tutun!” 

(KY, s.101) diye bağırarak aldığı rüşvetin, yaptığı haksızlığın üstünün örtülü 

kalmasını ima eder. 

Her işi kılıfına uyduran Hacı Etem‟in çabalarıyla Şakir, tevkifinin haftasında 

müstantik tarafından serbest bırakılır. Bu bir haftayı da geceleri evinde geçirerek 

tamamlar. Gizli olarak verilen bu izni kaymakam, müdde-i umumi, ceza reisi, hasılı 

herkes bilmekte; ancak hiç kimse bir şey dememektedir. Üstelik dönem, 1908 

hareketinden sonraki dönem olmasına rağmen kimse Şakir‟in ceza alacağına 

inanmaz: 

“ (…) Bu böyle gelmiş, böyle gidiyor ve kasabanın başında bulunanların aklı 

bile, hürriyete ve onun getirdiği birkaç müsavat fikrine rağmen, Hilmi Bey‟in 

oğlunun sahiden hapsedilebileceğini kabul etmiyordu. Hapishane ancak serseriler, 
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köylüler ve aşağı tabakadan insanlar içindi; bir Hilmi Bey‟in oğlu, adam öldürse 

bile, onlarla bir tutulamazdı.” (KY, s.102) 

Devletin adaleti sağlayamadığı noktada eşraf, kendi kanunlarını işler kılmış, 

devleti temsil eden idereciler ise bu duruma seyirci kalmıştır. Bunlar içerisinde Ceza 

Reisi, Ali‟yi Şakir‟in öldürdüğünü bildiği halde elinden bir şey gelmeyişinin 

çaresizliğini yaşar. Ali‟nin Şakir tarafından öldürüldüğü, dahası cinayetin kasıtlı 

gerçekleştirildiği doğrudur; ama şahitler ve deliller tam tersini söylemektedir: 

“ (…) 

Bunlar hep Şakir‟in lehineydi veya öyle tertip edilmişti.  

Kaymakam Salâhattin Bey ise, ileride anlatacağımız haller yüzünden, bu işle 

hiç meşgul olamadı. 

Ali‟nin babası muhakemede bağırıp: 

„Davacıyım, kana kan isterim!‟ 

Dedikçe, Reis‟in yüreği parçalanıyor; fakat bir şey yapmayacağını 

düşünerek: 

„Adaletten emin olunuz!‟ demekle iktifa ediyordu.” (KY, s.104) 

En büyük delili oluşturan doktor raporunda Ali‟yi vuran tabancanın büyük 

çaplı ve ham kurşun atan bir tabanca olduğu belirtilmekte; ancak olay mahallinde 

Şakir‟in elinde bulunan tabancanın küçük bir Browning oluşu onun üzerindeki 

şüpheleri dağıtmaktadır (KY, s.104). Şakir‟in avukatı Hami Bey‟in de çabalarıyla 

ceza reisi beraat kararı verir (KY, s.106). 

 Karaca (2001: 99)‟nın da işaret ettiği üzere; Sabahattin Ali, Kuyucaklı 

Yusuf‟ta, Ali‟nin öldürülmesiyle ortaya çıkan eşraf-bürokrat dayanışmasından yola 

çıkarak eşraf ile bürokrat arasındaki kirli ilişkileri sergilemiş ve böylece 

Anadolu‟daki kasabalarda kurulan toplumsal düzene bir eleştiri getirmiştir. Her ne 

kadar II. Meşrutiyet‟le devlet, taşrada varlığını bir parça duyursa da bu, eşrafın âdeta 

kemikleşmiş hakimiyetini kırmada yeterli olmamıştır. Bu noktada, bürokratlar, 

eşrafla çıkar ilişkisi kuranlar ve eşrafın baskısına boyun eğenler olarak ikiye ayrılır. 

İlki; jandarma çavuşu Cemal, kaymakam İzzet ve jandarma bölük komutanı Kadri 

Efendi‟den oluşur. 

Jandarma çavuşu Cemal, cinayeti Şakir‟in işlediğini anlamasına rağmen 

devletin kanunlarını uygulamak yerine fabrikatör Hilmi Bey‟in maddî-manevî 
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nüfuzuna yaslanarak delillerin karartılmasına göz yummuştur. Denilebilir ki o, Hilmi 

Bey‟e direnmektense rüşvet alıp adaleti yanıltmayı bilinçli olarak tercih etmiştir. 

Kasabanın mülkî amiri kaymakam ve devlet adına adaleti temsil eden ceza 

reisi ise gerçeği bilmekle beraber Şakir‟in tevkifine yönelik bir karşı tavır 

geliştirememişlerdir. Âdeti olduğu üzere eşraf, nüfuzunu kullanarak bürokrasi 

üzerinde baskı kurmuş, idarî yetkiyi elinde tutan bürokratlar ise bu baskıya karşı 

duramamışlardır. Karşı durduklarında hiçbir şeyin değişmeyeceğinin ve 

görevlerinden olacaklarının bilincindedirler çünkü. Bu açıdan kaymakam Salahattin 

Bey ile ceza reisi, eşrafın baskısına boyun eğen bürokratlardır. 

Salahattin Bey‟in ölümünden sonra kasabaya yeni atanan kaymakam İzzet ise 

düzenin istediği ideal bir idarî yetkilidir. Diğer bir ifadeyle; o, tam anlamıyla sözü 

geçen bozuk düzenin adamıdır. Genç bir kaymakam olan İzzet Bey, göreve gelir 

gelmez ilk iş şehrin ileri gelenleriyle bir toplantı yapar. Memleketin içinde 

bulunduğu çetin harp koşullarında onları işbirliğine çağırır. Sözleri özellikle eşrafı 

hedef alır. 

“(…) 

Toplantıya çağırılanlar arasında memleket eşrafı da vardı. Zaten yeni 

kaymakam sözlerini asıl onlara tevcih etmişti. Kendini diğer memurların hepsinden 

büyük gördüğü için, konuşurken hatta Ceza Reisi ile Müftü‟nün ve Kadı‟nın bile 

yüzüne bakmamıştı. Herhalde, bu harp vaziyetinde, bir mülkiye amirinin geniş 

salâhiyetini onlara hissettirmek niyetindeydi.” (KY, s.172) 

Bunun peşi sıra Çınarlı Han‟daki odasında eşraftan birkaçıyla içki de içince 

İzzet Bey‟in yerel otorite karşısındaki tavrı netlik kazanır: O, kendileriyle 

uğraşmayacak, elbirliği edecek, hatta Salahattin Bey‟in aksine içli dışlı olacaktır. 

Oysaki halefi Salahattin Bey, eşrafla yakınlaşmaktan özellikle kaçınmıştır. 

Bulunduğu yerde en büyük idarî yetkili kendisidir; ancak esas erk, eşraf ve 

mütegallibenin elinde toplanmıştır. Bu yöndeki taşra gerçeğini iyi bilen bir idareci 

olarak Salahattin Bey, eşrafla ilişkilerini belirli bir seviyede tutmuş; bir yandan da 

kurulu düzenin bir parçası olmamaya çalışmıştır. Uzun yılların tecrübesi, ona bunu 

öğretmiştir. Yeni kaymakam İzzet ise daha ilk anda bunun tam tersi bir duruş 

sergilemiştir. Bu, dairedeki memurların da dikkatini çeker: 

“(…) 
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Daha geleli üç gün olmadı. Nereden de tanışıp işrete başlarlar. Kendini 

kurnaz zannediyor ama, üç günde kafese girer. Biz Salâhattin Bey‟den evvel buna 

benzer kaymakamlar gördük, bu kasabada benden akıllısı yoktur diye dolaplar 

çevirmeye kalktılar da, defolup giderken halk arkalarından teneke çaldı. Bilmem 

ama, bunun da sonu odur!” (KY, s.174) 

Hakkındaki tüm spekülasyonlara karşın genç kaymakam, kısa sürede 

fabrikatör Hilmi Bey‟le kaynaşarak onun Yusuf‟u bitirme planlarına ortak olur. 

Böylece o, Salahattin Bey gibi eşrafın baskısına boyun eğen bir bürokrat olmaktansa 

eşrafla işbirliği yapan, düzenin adamı bir bürokrat rolü üstlenir. Karaca (2001: 113-

114)‟ın deyişiyle; kasabadaki kirli çarka çabucak uyar, eşrafla sıkı fıkı olur. İlk iş 

olarak Yusuf‟un kalemdeki işine son vererek genç adamı tahsildar yapar. Bu sayede 

yalnız kalan Muazzez ile annesi Şahinde, kaymakamın da hazır bulunduğu sofralarda 

sabahlara kadar eğlenmeye ve beraberindekileri eğlendirmeye başlarlar. Bunlar 

arasında jandarma bölük komutanı Kadri Efendi de vardır. Eşraf ve diğer 

bürokratlarla Muazzez‟e sarkıntılık etmektedir (KY, s.197; 214). 

Neticede, eşraf, bürokratlarla dayanışma içine girerek kendi düzenini 

oluşturmuş, bunun doğal bir sonucu olarak da taşrada devlet dairesi hantal ve pasif 

bir mekanizmaya dönüşmüştür. Bir başka deyişle; merkezî otoritenin yokluğundan 

istifade eden yerel güçler, kendi nüfuzlarını kullanarak yönetim ve bürokrasinin 

işlerliğine müdahalede bulunmuştur. Bu konuda bazı bürokratlar, onlarla işbirliği 

yaparken bazıları, olanları tasvip etmediği halde boyun eğmek zorunda kalmıştır. Bu 

durum, taşradaki devlet dairelerinin içi boş bir kuruma dönüşmesine sebebiyet 

vermiştir. Yazar, eşraf ve mütegallibenin kurduğu yerel düzenin, zaten çarpık olan 

idarî yapının işleyişini daha da sekteye uğrattığını Yusuf‟u memuriyete başlatarak 

mevzubahis eder. 

Yusuf, Muazzez‟le evlendikten sonra Salahattin Bey, onu kaymakamlığa 

tahrirat kâtibi olarak tayin ettirir (KY, s.155). İlk gün görevini yadırgayan Yusuf‟a 

eve dönerken kaymakamın öğüt mahiyetindeki sözleri, Anadolu‟da idarî yapının 

durumunu göz önüne sermesi açısından önemlidir:  

“ (…) Gördün ya, kimsenin bir iş yaptığı yok. Mesele o odanın içinde beş on 

saat oturuvermekte…Lüzumsuz gibi görünür ama, bunsuz da dünya dönmüyor. Öyle 

ya, herhalde böyle boş oturmanın da bir hikmeti var. Bir bakarsın, hükümetteki 
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işlerin hepsini eli kalem tutan iki kişi bile çevirir dersin. Lakin o kalabalık olmasa 

âlem birbirine girer. Mesele memurların yaptığı işte değil, onların mevcut 

olmasında.” (KY, s.157) 

Gerçeği dile getiren bu sözler, Yusuf‟u yeni işi konusunda ikna etmeye 

yetmez. 

“(…) O oda, o gözlüklü Hasip Efendi, o somurtkan Nuri Efendi nasıl olur da 

örnek insan diye ele alınabilirdi? İkisi de akşama kadar masa başında uyumak, öğle 

ve ikindi namazı kılmak suretiyle vakit geçirmişlerdi.” (KY, s.159) 

Memurlar, bütün gün masalarında oturmakta; namaz kılıp uyuklamaktadır.  

Yusuf‟a kendisi için böyle bir hayat tasavvur etmek korkunç gelir (KY, s.159). 

Kuşkusuz, bu tabloda eşrafın yanı sıra II. Meşrutiyet‟e rağmen hantal görünümünden 

kurtulamayan Osmanlı bürokrasisinin de payı vardır. Her şeyde olduğu gibi II. 

Meşrutiyet, yönetim ve bürokraside de yeni bir düzenleme getirememiştir. Bu ağır 

işleyiş içinde memurlar, yerlerinde boş boş oturan birer miskine dönüşmüştür. 

Günlük rutinin dışında yapmaları gereken resmî işler ise eşraf müsaade etmediği için 

yapılamamaktadır; çünkü eşrafın sözünün geçtiği bir ortamda devletin kanunları 

işlerlik kazanamamaktadır. 

Benzer şekilde Burhan Cahit‟in Dünkülerin Romanı adlı romanında da eşrafın 

bürokrasi üzerinde kurduğu baskıdan söz edilir. Eşrafın saldığı korku dolayısıyla 

Anadolu‟da görevli memurlar, işlerini layıkıyla yapamamaktadır.  

“(…) 

Eşrafın merkezi böyle mazbatalarla teşhir etmesi memurları da sindirmiştir. 

Eşraf dilediğini döğer, dilediğine söğer, hattâ gözüne kestirdiğini temizler. Buna 

karşı memurun vazifesini yapması bir meseledir. Çünkü böyle işlerde biribirine kilit 

olan eşrafın müşterek bir mazbata ile kendilerine kanundan bahseden memuru 

merkeze şikâyet etmeleri gayet tabiîdir. 

Binaenaleyh memur bir taraftan kulübe, bir taraftan eşrafa hoş görünmeyi 

vazifesinde devam edebilmenin yegâne sırrı olarak kabul etmiştir.” (DR, s.89) 

Bu bağlamda; Kuyucaklı Yusuf, eşraf ve bürokratın kurduğu adaletsiz düzeni 

eleştiren bir romandır. Sabahattin Ali‟nin bu düzen karşısındaki bakış açısı ise 

revizyonist değil muhalif ve başkaldırıcıdır. Romanın sonunda Yusuf‟un kasabadaki 

eşraf ve bürokrat temsilcilerini öldürerek atını dağlara doğru sürmesi, Kuyucaklı 
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Yusuf‟u, Türk edebiyatında daha sonra özellikle Yaşar Kemal‟le ortaya çıkacak olan 

başkaldırı ve eşkıya romanlarının öncüsü yapar (Karaca, 2001: 99). 

Gerçekten de romanın dağa çıkma eylemiyle sona ermesi önemlidir. Burada 

dağ, romanın özündeki felsefeye uygun olarak
217

 kasabanın bozulmuş, kirli 

düzeninin karşısında saf doğayı temsil ediyorsa da başkaldırı anlamı da içermektedir. 

Sabahattin Ali, kasabanın toplumsal düzeniyle uyuşamamış kahramanı Yusuf‟u dağa 

çıkararak eşkıyaya dönüştürmüştür. Nitekim Kolcu (2008: 132)‟nun da altını çizdiği 

gibi yazar, Yusuf‟u eşkıya yapabilmek için elinden geleni yapmıştır. Onun ne bir 

okulda doğru dürüst bir eğitim almasını sağlamış ne de bir meslek sahibi yapmıştır.  

Esasen roman üzerine görüş beyan eden araştırmacıların
218

 da belirttiği üzere; 

roman, üç cilt olarak tasarlanmış ve Kuyucaklı Yusuf, bu dizinin ilki olarak 

yazılmıştır. Çineli Kübra adını taşıyacak ikinci ciltte dağa çıkan Yusuf‟un eşkıyalık 

öyküsü, üçüncü ciltte de kimi araştırmacılara göre dağdan inen Yusuf‟un göçebe 

yörükler arasına katılışı, kimine göre de Ankara‟daki yaşamı anlatılacaktır
219

. 

Bu açıdan roman, 1950‟lerden sonra yazılacak eşkıya romanlarının öncüsü 

olarak da sayılabilir
220

. Yusuf, Yaşar Kemal'in İnce Memed (1955) adlı yapıtında en 

tanınmış örneği görülmeye başlanan, halk edebiyatımızda ise Köroğlu, Çakıcı Efe 

vb. ile yıllardan beri tanınan eşkıya tipinin Türk romanındaki prototipidir (Karaca, 

2001: 105). “Soylu eşkıya”
221

 olarak tanımlanan bu tipin en iyi örneği, Kuyucaklı 

Yusuf‟un açtığı yolda 1950‟den sonra İnce Memed‟de işlenmiştir.  

Netice itibariyle eldeki tüm veriler değerlendirildiğinde romanın, Yusuf‟un 

“bir kere daha dönüp geriye baktıktan ve ömrünün en korkunç senelerinin geçtiği bu 
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 Romanın, J. J. Rousseau‟nun canlandırdığı “soylu vahşi” kavramı ile kaynağını aldığı romantik 

felsefe açısından geniş tahlili için bkz. Berna Moran, “Soylu Vahşi Olarak Kuyucaklı Yusuf,” Türk 

Romanına Eleştirel Bir Bakış II, İletişim Yay., İstanbul 1996, s.17-35; Alaattin Karaca, “Kuyucaklı 

Yusuf”, Türkoloji, C. 14, s.93-119. 
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 Cevdet Kudret, “Sabahattin Ali Üzerine Notlar II”, Varlık, 1 Şubat 1966, S. 663, s.6; Pertev Naili 

Boratav, “Sabahattin Ali‟nin Hikâyesinin Hikâyesinden Çizgiler”, Folklor ve Edebiyat 1, Adam 

Yayıncılık, İstanbul 1982, s.438; Asım Bezirci, Sabahattin Ali, İstanbul 1987, s.190; Ramazan 

Korkmaz, Sabahattin Ali, İnsan ve Eser, YKY, İstanbul, 1997; Berna Moran, agm.; Alaattin Karaca, 

agm.; Fethi Naci, Türkiye‟de Roman ve Toplumsal Değişme, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1981, s.315-

325; Ali İhsan Kolcu, Cumhuriyet Edebiyatı II, Hikâye ve Roman, Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum 

2008, s.125-132. 
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 Bkz. Pertev Naili Boratav, agm. 
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 Eşkıya romanları için bkz. Ramazan Kaplan, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Akçağ 

Yay., Ankara 1997; Berna Moran, “İnce Memed ve Eşkıya Öykülerinin Yapısı”, age., s.78-93. 
221

 Yusuf‟un, İnce Memed‟le benzeşen yönleri ve soylu eşkıya tipi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: 

Berna Moran, “İnce Memed ve Eşkıya Öykülerinin Yapısı”, age., s.78-93. 
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kasabaya yumruğunu uzatıp tehdit eder gibi salladıktan sonra” (KY, s.221) atını 

dağlara doğru sürüşüyle bitirilmesinin anlamlı olduğunu söylemek yanlış olmaz
222

. 

İncelenen romanlarda (Gizli El, Çalıkuşu, Yeşil Gece, Acımak, Yakılacak 

Kitab, Vurun Kahpeye, Kuyucaklı Yusuf) yer verilen bürokrat tiplerin ortak özelliği, 

Osmanlı Devleti özelinde, çürümüş bir yönetim sisteminin idarî planda birer tezahürü 

olmalarının yanı sıra bulundukları yerlerde eşrafla uyum sağlamış olmalarıdır. Her 

biri devleti temsil eden bu idareciler, yozlaşmış merkezî idarenin Anadolu‟da 

varlığını yeterince duyuramamış olması nedeniyle yerel güçlerle işbirliği yapmak 

yoluna giderler. 

Bununla birlikte dönem romanlarında bürokrasi eleştirisi, Osmanlı‟yla sınırlı 

kalmaz. Yukarıda adı geçen romanlarda Osmanlı idaresine yöneltilen eleştiriler, yeni 

rejime rağmen bürokrasinin değişmeyen durumu dolayısıyla Cumhuriyet idaresi için 

de mevzubahis edilir. Bu bağlamda, yönetim ve bürokraside yaşanan çarpıklıkların 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarında da aynen devam ettiği; Yeşil Gece, Ankara, Kıskanmak, 

Ayaşlı ve Kiracıları, Açlık adlı romanlarda işlenir.  

Denilebilir ki “yeni kurulan Cumhuriyet‟in yalnızca yazarları değil, aynı 

zamanda entelektüel savunucuları” (Tanyol, 2007: 74) olan dönem romancıları, 

Osmanlı karşısındaki eleştirel tutumlarını yeni rejim için de sergilemiş, böylece 

romanları aracılığıyla rejime yönelik ilk eleştirileri de getirmişlerdir. Söz konusu 

eleştirinin hedefi; son dönem Osmanlı idaresinde gözlemlenen aksaklıkların yeni 

yönetimce de giderilemediğidir. Aynı sorunlar, devlet daireleri ile bürokratlar 

nezdinde devam etmektedir. Değişen yalnızca “şekil” olmakta, içerik aynı 

kalmaktadır. Bu, yalnızca merkezde değil taşra teşkilatlarında da böyledir. Sözü 

geçen duruma en somut ve canlı örnek, Yeşil Gece‟den verilebilir. 

Romanın yeni rejimin ilk yıllarını anlatan son bölümünde, Şahin, geleceğe 

dair taşıdığı umutlarla Sarıova‟ya dönmüştür. İstediği tarzda bir inkılâbın ardından 

geçmişte savaş açtığı softaların hakimiyetinin artık sonlandığını düşünmek, ona 

idealleri konusunda güç verir. 
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 Berna Moran‟ın “soylu eşkıya” tanımlamasına mukabil Lütfi Bergen, Kuyucaklı Yusuf‟un, 
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“(…) 

Hasılı onun istediği ve düşündüğü şeyler tasavvurundan çok daha az bir 

zaman içinde hakikat haline gelmişti. Eyüp hocalar, Zahit hocalar, Sarıova 

sokaklarında azgın arılar gibi uğuldıyarak dolaşan softa taburları; başlarındaki 

fese, dillerindeki yenilik iddiasına rağmen onlardan daha softa olan büyük 

memurlar, Hacı Emin gibi altmışından sonra tövbekâr olmuş eski eşkiyalar ve 

derebeyleri müebbeden mağlûp olmuştu.” (YG, s.211) 

Ne var ki umut ettiğinin aksine resmî makamları işgal edenlerin “Cumhuriyet 

kılığına bürünmüş olarak” (Altuğ, 2005: 54) yeni idarede de yerli yerinde durduğunu 

görür: Maarif Müdürlüğü‟nde Eyüp Hoca, eski köse sakalını traş etmiş, melon 

şapkalı, jaket etaylı çağdaş görünümüyle yine aynı mevkide oturmaktadır. Değişim, 

yalnız şekilde olmuştur. Diğer bir ifadeyle; rejim değişse de bürokratlar aynı 

kalmıştır. Dolayısıyla benzer sorunlar, yeni idarede de yaşanacaktır. Sarıova‟yı terk 

etmek zorunda kalan Şahin, ardında bıraktığı Sarıova‟ya son defa bakarak: 

“(…) Çok doğru söylemişler…İnkılâp denilen şey bir günde olmuyor.” (YG, 

s.214) diyerek bu hakikate işaret eder. 

Reşat Nuri‟nin Yeşil Gece‟deki eleştirisini
223

, Yakup Kadri‟nin; 

Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının rejimin ilk yıllarında kartondan birer figüre 

dönüşmelerini irdelediği Ankara romanı izler. Roman, esas itibariyle, yanlış 

Batılılaşma hevesi nedeniyle Millî Mücadele ruhunun kayboluşunu yeni başkent 

Ankara ekseninde işlemektedir.  

Yazar; Binbaşı Hakkı Bey, eski mebuslardan Murat Bey, Şeyh Emin gibi 

belirli kesimleri temsil eden tipler üzerinden Cumhuriyet‟in ilk yıllarında Ankara‟da 

yaşanan yozlaşmayı irdelerken bir su tesisatı işi dolayısıyla bürokrasinin ağır 

işleyişine de göndermede bulunur. 

Cumhuriyet‟in ilanından sonra asker kimliğini terk ederek Batı hayranı bir 

bürokrata dönüşen Hakkı Bey, (…..) Şirketi Meclisi İdare reisi olarak hükûmetle bir 

Alman firması arasında aracılık yapmaktadır. Ancak Ankara hükûmeti, fiyaskoyla 

sonuçlanan birkaç teşebbüs nedeniyle Almanlarla müzakereye girişmekten 

çekinmektedir (Ankara, s.103). Firma temsilcilerinden biri, bir haftadır ne Dahiliye 

Vekili‟nin ne Nafia Vekili‟nin yüzünü görebildiklerinden dert yanmakta, Hakkı 
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 Reşat Nuri, Cumhuriyet bürokrasisine yönelik eleştirilerini; Kavak Yelleri (1950), Kan Davası 

(1955) ve Son Sığınak (1961) adlı romanlarında da sürdürür. 
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Bey‟den bu işle ilgilenen vekillerden biriyle resmî bir temas kurmasını istemektedir. 

Bunun üzerine Hakkı Bey‟in vekille görüşmesi, olumlu bir netice vermediği gibi 

tesisat işinde takip edilecek bürokratik yol da kafasının karışmasına neden olur. 

“(…) 

O gün Hakkı Bey‟in Vekille konuşması o kadar müspet bir netice vermedi. 

Vekil Bey bu işi bir komisyona havale ettiğini söylüyordu. Teşekkülü henüz proje 

halinde olan bu komisyon işin teknik cihetini tetkik edecek, Profesörü dinleyecek, 

icap ederse onunla beraber tespit edilen kaynaklara kadar gidilecek, kâğıt üstündeki 

projenin hakikat sahasında ne dereceye kadar tatbik kabiliyeti olduğu görülecek ve 

ondan sonra, ancak, ondan sonra Vekâletin red veya tasvibine arzolunacaktır. Vekil 

Bey: 

„Bu heriflerin malî kabiliyetlerine gelince…‟ diyor ve birçok ihtirazî [ilerisi 

için konulacak] kayıtlar sayıp dökmeye başlıyordu. 

Hakkı Bey içinden „Amma dolaşık iş ha,‟ dedi. Onun riyazî meselelere alışık 

kafası bu bürokratik şekiller karşısında âdeta ürküyordu.” (Ankara, s.105) 

Bu da göstermektedir ki yeni idarenin ilk yıllarında eski idarede gözlemlenen 

aksaklıklar devam etmekte, özellikle bürokrasi, eski hantallığını korumaktadır. 

Yönetim değişmiş olsa da zihniyet ve zihniyetten kaynaklanan sorunlar, aynen 

devralınmış veyahut da bir çözüme kavuşturulamamıştır
224

.  

Yönetim ve bürokrasi anlayışında Osmanlı‟dakinden farklı bir yol 

izlenmediğini, dahası benzer sorunların yeni rejimde de yaşandığını ele alan bir 

başka roman Ayaşlı ve Kiracıları‟dır. Romanda; rüşvet, iltimas, idarî ve hukukî 

işleyişteki ağırlık, halkı hor görme gibi Osmanlı bürokrasisinin en fazla eleştirilen 

yönleri, yeni devletin başkenti Ankara etrafında sergilenmektedir. 

Devlet dairelerine işi düşenlerin sıkça karşılaştığı rüşvet ve iltimas, yeni 

yönetimin de çözemediği başlıca sorunlardandır. Cumhuriyet‟in ilk yıllarında, 

özellikle Ankara‟ya iş takibi için gelenler, yine rüşvet gerçeği ile karşılaşırlar
225

. 

                                                 
224

 Yakup Kadri, Ankara‟da ima edip geçmekle yetindiği bürokrasinin en geniş eleştirisini Panorama 

(iki cilt, 1953-54)‟da yapar.  
225

 Vak‟ası İstanbul‟da geçmekle birlikte Hüseyin Rahmi‟nin Ben Deli miyim? adlı romanında da 

rüşvetin Cumhuriyet döneminde de çözülemeyen bir sorun olduğu, romanın kahramanı Şadan 

tarafından dile getirilir: 

“Bizde işlerin kapıları iki anahtarla açılır: Tabasbus, rüşvet…Buradaki Rum, Ermeni, Yahudi 

dalavereciler hep bu iki miftahı isti‟mâldeki maharetleri sayesinde milyoner olmuşlardır. Bu iki 
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Bunlardan biri olan Ayaşlı İbrahim Efendi, rüşvet alan memurlara kızan Hasan 

Bey‟in aksine rüşveti normal karşılar; ancak o, rüşvet alıp da işi bitirmeyen 

memurlara kızar (AVK, s.46). Ayaşlı da devlet dairelerinde yaygın olan rüşvetten 

yakınır; ama iş yürütmek için rüşvet vermek gerektiğini de kabullenmiş görünür: 

 “(…) 

Ayaşlıya göre, bir memur da pazarda bir dükkâncı gibidir: Rüşvet alıyorsa, 

eh, o da geçinecek…Bir memur rüşvet alır da, işi yapmazsa, bu, bir bakkalın parayı 

alıp malı vermemesi gibidir. Gözünü açmalı, malı kaptırmamalı..Bir iş için başka 

biri çıkar da, daha fazla verirse, eh, hakkıdır. Sen daha çok vereydin!” (AVK, s.47) 

Ne kadar tepki duyarsa duysun halk da bu hakikati içten içe benimsemiştir.  

Resmî kurumlara memur alımında başvurulan iltimas ise apartmana sonradan 

hizmetçi olarak gelen Raife Hanım ile Zinet üzerinden konu edilir. 

Raife Hanım‟ın güveyi, posta müvezziliği ederken arkası yoktur diye işten 

çıkarılmıştır (AVK, s.168). Bir otelde kapıcılık edip ayda yirmi lira almaktadır. 

Anlatıcının çalıştığı bankada ise hademelere kırk lira verilmektedir. Bu yüzden Raife 

Hanım, anlatıcıdan, güveyini bankaya işe aldırması için rica eder: 

“(…) 

-Allah sizi daha âlâ etsin inşallah, ölünciye kadar duacı olurum. Altı 

çocukları var. Ne üstte var, ne başta.. Şimdi hatırlı bir yerden bir arkası olmazsa 

kimseye bir iş vermiyorlar. Bizim mahallede tahsildar Arif Bey var, ona gitmiş, o 

demiş ki: „Bir ağır yerden basarsanız, hemen alırlar‟ bizim sizden başka kimimiz var, 

Allah uzun ömürler versin.” (AVK, s.168) 

Birkaç gün sonra da Raife Hanım‟ın kızları, anlatıcıdan bankada iş ister: 

“(…) 

Durdu. Biraz düşündükten sonra: 

-İltiması olanları alıyorlar, dedi, Herkes söylüyor! 

Hayır almazlar diyemedim: 

-Bilmem, dedim, belki alıyorlar. Ben senin istediğin gibi iltimas edemem. 

Elimden gelmez. Sorarsın, kimler böyle iltimas ediyorlarsa, onlara gidersin. 

Başkalarına yaptıkları gibi sana da yaparlar. Ben sana yardım ederim ama, bir kere 

makineyi güzelce öğrenmeli..” (AVK, s.172-173) 

                                                                                                                                          
maymuncuğu, nihâyet Cumhurî idareye de uydurdular.” (Ben Deli miyim?, Kitaphane-i Hilmi, 

İstanbul 1925, s.24.) 
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Zinet‟in kocası ise uzunca bir süredir işsizdir. Anlatıcının hâlâ iş bulup 

bulamadığına dair sorusuna: 

“(…) 

-Bulamadı. Nereye baş vurduksa olmadı, polisliğe razı olduk, söz verdiler, 

yapmadılar.” (AVK, s.218) diyerek iltiması ima eder. 

Bürokrasideki bozukluklar, rüşvet ve iltimasla sınırlı değildir. Devlet, bir iş 

takibi için yurt dışına gönderdiği memurunu orada unutabilmektedir: 

“(…) 

Komisyon iki ay Avrupada kaldı, sonra döndü. Yalnız Hâki Beyi bilmem ne iş 

için Almanyada bıraktılar, sonra da orada unutuldu. Muhasebe parayı yollamağa 

alışırsa düşünmez yollar. Kaleminde hiç bir ilişiği olmadığı için kimse onu sormadı, 

orada kaldı. Aradan bir iki yıl geçtikten sonra dairede onu tanıyan da kalmadı.” 

(AVK, s.116) 

Nihayet Haki Bey‟i hatırladıklarında bunun hesabını sorarlar. Yolladığı 

raporları ve yazdığı bir mektubu belgeleyerek suçun kendisinde olmadığını ispatlar 

ve dairesinde çalışmaya devam eder (AVK, s.116-118). 

Hasan Bey ile Dersimli Hüseyin ise bürokrasinin ağır işleyişinin yanında 

hukuk sisteminin işleyişinden mağdurdur. Dersim‟in Kürtleşmiş Türklerinden, aynı 

zamanda Alevi (AVK, s.128) olan Hüseyin Bey, toprak davası nedeniyle on on iki 

yıldır uğraşmaktadır. 

“(…) 

Hüseyin Beyin işi, on on iki yıldan beri sürünen, bu adamı da süründüren bir 

iş. Hüseyin Bey büyük muharebede muhacir olmuş, gerilere gelmiş. Muharebede 

yerleri yurt olduğu, dağıldığı için muharebeden sonra d oralara dönmek istememiş. 

Olduğu yerde millî emlâkten kendisine birkaç tarla vermişler. Kendisi de köylüden 

biraz tarla satın almış, ev yapmış, su getirmiş, kendine bir yuva kurar gibi olunca 

kıskanmışlar.” (AVK, s.129)  

Reşat Nuri‟nin Yeşil Gece‟de işaret ettiği gibi, yerlilerden bazı kimselerin 

inkılâp sonrasında yine aynı mevkileri işgal edişi, Hüseyin Bey‟in işlerini daha da 

içinden çıkılmaz hale getirir: 

 “(…) O köyde eski ağalardan olan vilâyet idare kâtibi, yerliden olan 

malmüdürü, bir belediye azası, iskân müdürü bir olmuşlar, ilkin köylüye şikâyet 
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ettirmişler, o tutmayınca Hüseyin Beye verilen yerleri alıp başka muhacirlere 

vermişler.” (AVK, s.129-130) 

Düzen değişmiş gibi görünse de aynı kişiler yerli yerinde durmakta, aynı 

aksaklıklar yeni yönetimde de sürmektedir. Bunun sonucunda Hüseyin Bey de 

bitmek tükenmek bilmeyen hukukî bir kaosa sürüklenir: 

“(…) Şikâyet, dava, vilâyete arzuhal, cevap, devlet şurası, temyiz mahkemesi, 

tekrar muhakeme, ev basmak, silâh aramak, hapis, bir adam öldürülmüş, Hüseyin 

Bey öldürtmüş olacak, yeniden hapis, sonra halkı isyana teşvik ettiği için iki seneye 

mahkûm, bir buçuk sene hapis. Hapisten çıkınca yeniden mahkeme.” (AVK, s.130) 

Mahkemelerde epeyce uğraştıktan sonra hükûmet de işin içine girer; ancak 

bu, sorunu daha da çözümsüz hale getirir. 

“(…) 

Küçük memurun ağalarla birleşip çıkardığı tezvir, yalan dolanla kurulmuş 

bir mesele büyük memura gidince haysiyet, hükûmetin nüfuzu meselesi olur. Hüseyin 

Bey işinde köy ağalığı ile küçük memurluk da biribirine karışıyor. Ben Hüseyin Beyi 

dinlerken o vergi kâtiplerini, malmemurlarını, belediye azalarını sanki karşımda 

gördüm, Hüseyin Bey hesabına korktum.” (AVK, s.131-132) 

Ayaşlı‟nın apartmanındaki odalardan birinde konaklayan Hüseyin Bey, ardı 

arkası kesilmeyen davaları kovalamakta; resmî kanallardan cevap beklemektedir. 

Yeni rejimin başkenti Ankara‟da; “topraklarını mamur hale getirdikten sonra feodal 

kırıntılarının baskısı ile bürokrasinin çarkına kaptıran bu mazlum adamın derdini 

anlatacak, hakkını teslim edecek bir merci yoktur.” (Kolcu, 2008: 44) Hüseyin 

Bey‟in durumu, bürokrasinin iflasını göstermesinin yanı sıra inkılâbın ilk yıllarında 

bürokrasideki bozuklukların giderilemediğinin, benzer sorunların yaşanmaya devam 

ettiğinin de göstergesidir. 

Mübadillere yer gösterilemeyişi ve bunun bürokrasiye yansımaları, yeni 

idarenin çözemediği bir başka meseledir. Mübadelede kendilerine önce Samsun‟dan 

yer verilen sonra yanlışlık olduğu ileri sürülerek Ayvalık‟a nakledilen Hasan Bey de 

tıpkı Hüseyin Bey gibi bürokratik engellere takılmaktadır. Hükûmetin sürekli 

vazgeçerek yeni yerler göstermesi, durumlarının netliğe kavuşturulamaması Hasan 

Bey‟i uğraştırmaktadır. On beş günlüğüne geldiği Ankara‟da iki ay geçmiş olmasına 

rağmen herhangi bir ilerleme kaydedememiştir: İskân‟da, Nafia‟da, Dahiliye‟de, 
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belediyede her yerde işi vardır (AVK, s.34). Ancak işlerinin ne zaman biteceğine dair 

bir fikri yoktur. 

“(…) 

-Senin işler ne zaman biter? Diye sordum. 

Bilmem ki, yazdılar işte! Komisyon…Vilâyet ne cevap verecek? Yaptığımız 

yolun parasını da vermiyorlar. Bu yıl bütçesinde para yokmuş, gelecek yılın 

bütçesine koyacaklar, vereceklermiş.” (AVK, s.199) 

Hükûmet, Ayvalık‟tan sonra İzmir‟de bir yer vereceğini belirtmiştir. Anlatıcı 

kahraman, âdeta isyan ederek: 

“(…) 

-Bu nasıl iş böyle? Samsunda verdilerdi olmadı, geri aldılar, Ayvalıkta 

verdiler, şimdi o da olmuyor, İzmirde veriyorlar!” (AVK, s.211) sözleriyle duruma 

tepki gösterir. Sonunda Hasan Bey, sürüncemede kalan işlerini halledemeden 

hastalanarak Ankara‟da ölür (AVK, s.337). 

Gözüne cam batmış bir adamın hastanede yaşadıkları ise halka yaklaşımı 

göstermesi açısından önemlidir. Bürokrasi, bu kez, hastanede durumu acil bir 

hastanın karşısına çıkar.  

“(…) 

Odaya, gözüne cam batmış bir adam getirdiler, göz hekimini beklemeğe 

başladı. Kimse onunla meşgul değil. Giren, çıkanlar hep yanlış gelmiş ilâç derdine 

düşmüşler, onun lâkırdısını ediyorlar. Şevki Bey, nedense, bu yanlış gelmiş ilâçlar 

işine takılmış, kendini ayıramıyor, herkesi de beraber sürüklüyor.” (AVK, s.331) 

Anlatıcının duruma müdahale etmesi üzerine bu kez de hademe yanlış 

anlayarak adamı dışarı çıkarmaya çalışır. İlgili doktor aranır; ancak o sırada 

hastanede olmayan göz hekimi İrfan Bey‟in nereye gittiğini kimse bilmemektedir. En 

sonunda göz hekimini evinde bulurlar, hastayı da yollarlar (AVK, s.333). 

Ayaşlı‟nın oda oda kiraya verdiği apartmanında yaşayan her kesimden insan 

aracılığıyla Cumhuriyet‟in ilk yıllarının Ankara‟sından toplumsal bir kesit sunan 

Esendal, yeri geldikçe bürokrasiye dair eleştirilerde bulunmaktan da geri 

durmamıştır.  

Nahit Sırrı Örik ise Kıskanmak adlı romanında, yeni idarede pek bir değişim 

olmayışına Maarif‟ten bir örnek verir. Ağabeyinin hapse girmesi üzerine geçim 
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sıkıntısına düşen Seniha, Amasra‟ya ilk mektep muallimesi olarak atanır 

(Kıskanmak, s.142). Orada dört buçuk yıl kaldıktan sonra Trabzon vilâyeti maarif 

müdürlüğü emrine devredilir. Amasra‟ya alışan Seniha, Trabzon‟a gitmek istemez; 

ama maarif müdürüyle görüştüğünde bir sonuç alacağından da emin değildir. Üstelik 

o, Zonguldak‟ta maarif müdürüyle durumu lehine çevirmek için uğraşırken 

Trabzon‟da maarifin kendisine: 

“(…) 

-Vakit geçirdiniz. Az kalsın sizi müstağfi sayıyorduk. Elimizde bu 

söylediğimizden başka hiç bir münhal kalmamıştır. Şimdi buraya gidersiniz de 

inşallah gelecek senei tedrisiye başında…” (Kıskanmak, s.143) diyerek onu vilâyetin 

en uzak yerine göndermek ihtimali de vardır. Bu yüzden Seniha, vakit geçirmeden 

Trabzon‟a gider (Kıskanmak, s.143). 

Maarif‟in ihtimal dahilindeki bu sözleri, Çalıkuşu‟nda Feride‟ye sarfedilen 

sözlerle paralellik arz etmektedir. Bu da göstermektedir ki eğitim bürokrasisi, 

taşrada, Cumhuriyet‟ten sonra da eski hantal yapısını korumaktadır. 

Cumhuriyet‟ten sonra da “iltimas”ın geçerli bir iş bulma yöntemi olduğuna 

dolaylı yoldan değinen bir başka roman olan Açlık‟ta ise hukuk mezunu Gülseren, 

devlete bir iş başvurusu yaptığında kendisinden nüfuzlu kimselerden tavsiye mektup 

getirip getirmediğini sormaları üzerine olumsuz yanıt verir. O, Anadolu‟da bir 

memuriyet alıp gitmek istiyordur. İltiması olmamasına rağmen Cumhuriyet sonrası 

Anadolu‟da açılan şeker fabrikalarından birine hukuk müşaviri olarak atanır. Buna 

hem kendisi hem de diğer çalışanlar şaşırır: 

“(…) Şirkete gittiğim zaman bana „Tavsiye mektubu getirdin mi?‟ diye 

sordular.. „Kimden?‟ dedim. „Kimden olursa olsun…Nüfuzlu bir bildiğin yok mu? 

Büyüklerden kimseyi tanımıyor musun?‟ dediler…Hiç kimseyi tanımıyordum… 

„Hukuktan yeni çıktım, işte diplomam…Hiç kimsem yok…Anadoluda memuriyet alıp 

gitmek istiyorum…Ne iş olursa yaparım‟ dedim. Buraya tayin ettiler…Nasıl oldu 

bilmiyorum, hiç ümidim yoktu, tavsiyesiz ve kimsesiz bir kızı işe koymuşlar diye 

herkes de hayret etti…” (Açlık, s.116) 

Sonuç olarak eski rejimde yaşanan sorunların yeni rejimde de sürdüğünü 

gösteren bu romanlarda amaç, yapıcı bir eleştiri anlayışıyla sistemin aksayan 

yönlerine dikkati çekmektir.  
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Dönem romancıları, eski ve yeni yönetimlere yönelik eleştirel tavırlarını 

yöneticiler karşısında da sergilerler. Zira idarî ve bürokratik yapıyı erozyona uğratan, 

yönetici ile memurların yönetim ve insan anlayışıdır. İnsanı küçük gören, ona hizmet 

etmekten çok onu ezmeyi amaç edinen bu anlayış, çarpık bir zihniyet doğurmakta ve 

Anadolu, söz konusu zihniyet yüzünden mağdur insanlar yurduna dönüşmektedir. 

3. Yönetici - Memurun Yönetim ve İnsan Anlayışı: 

Cumhuriyet‟in ilk dönem romancıları, idarî yapı ile bürokrasideki 

bozulmuşlukların kaynağı olarak gördükleri, yönetici ve memurun yönetim ve insan 

anlayışını, çeşitli açılardan romanlarında irdelemişlerdir. Bunlar arasında öne çıkanı, 

sorunu yine Osmanlı-Cumhuriyet tezadı bağlamında ele alan yaklaşımdır.  

Cumhuriyet idaresinin Osmanlı idaresine üstünlüğünü kanıtlamak isteyen 

romancılar, her iki rejimin yöneticilerini karşılaştırarak Cumhuriyet‟le beraber gelen 

anlayış farklılığının altını çizerler. Bu bağlamda; On Yılın Romanı, Dünkülerin 

Romanı, Bu Toprağın Kızları, Hicran; Osmanlı idarecilerinin yönetim ve insan 

anlayışını sorgulayan, olumsuzlayan; alternatif olarak Cumhuriyet‟i öne çıkaran 

romanlardır. 

Etem İzzet, Balkan savaşı yıllarından başlayarak Cumhuriyet‟in onuncu 

yıldönümüyle sonuçlanan bir tarihî süreci anlattığı On Yılın Romanı‟nda, 

Osmanlı‟nın yönetim anlayışını ve bu anlayışın uygulayıcısı resmî güçleri olumsuz 

bir bakış açısıyla ortaya koyar. 

Roman, Bingöl‟e bağlı İkipınar Köyü‟nde geçmektedir. Daha önceki 

başlıklarda da belirtildiği gibi; Osmanlı yönetimi, merkezî idareyi Anadolu içlerine 

ulaştıramamış, varlığını taşrada duyuramamış; Anadolu‟yu yalnızca vergi toplama 

dönemlerinde ve asker ihtiyacı başgösterdiğinde hatırlamıştır. Yönetimin Anadolu 

köylüsünü âdeta yok sayan bu yaklaşımı; zaptiye, tahsildar, mültezim gibi yılın belli 

dönemlerinde köye düzenli aralıklarla gelen resmî görevlilerin tavırlarına da 

sinmiştir. On Yılın Romanı da bu resmî görevliler üzerinden Osmanlı yönetiminin 

köylüye bakışını ortaya koymaya çalışan bir eserdir. 

Buna göre; zaptiyeler, köy ağasının öküzünü tarlasından kovaladığı için bir 

köylüyü dövebilmektedir (OYR, s.10-12). Zaptiyenin bir yandan köylüyü döverken 

bir yandan “donguz oğlu” (OYR, s.10), “kaltağın dölü” (OYR, s.11) sözlerini 

sarfetmesi, köylüye bakışı yansıtması açısından önemlidir. 
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Zaptiye dışında köylüye zulmeden diğer iki kuvvet, tahsildar ve mültezimdir. 

Tahsildar, halktan vergi toplamakta; ancak malı mülkü, parası pulu olmayanın 

gözünün yaşına bakmamaktadır. Aynı tersleyici üslûba, tahsildarda da rastlanır: 

“(…) 

Tahsildar her kapıda sayıyor: 

-Ağnamdan iki yüz seksen 

Nüsakkafattan üç yüz.. 

Tarikten yüz yirmi.. 

Bakayadan ikibin elli. 

ve..hemen zorluyor: 

-Haydi çıkın parayı. 

Parası olan neyi varsa veriyor: 

-Param helâl, canım azat.. 

olmayan boynunu büküyor! Tahsildarın göz kararına bağlı. Ya: 

-Haftaya getir…gelemezsen beynini patlatırım.. 

diyor. Ya: 

-Al.. 

diyor, zaptiyenin yanında birikenlere katıyor. Yahut ta kapıyı zorlayıp içeriye 

giriyor, neyi bulursa alıp çıkıyor.” (OYR, s.13) 

Tahsildar, romanın iki kahramanı Torun ile Erhan‟ın evlerinde de ne bulursa 

alıp götürür (OYR, s.14-15). 

İki ay sonra, bu kez, âşar toplamak üzere mültezim köye gelir. Torun‟un 

annesi Hatun Bacı‟nın ayırdığı ekini almak ister; kadının itirazı üzerine: 

“(…) 

Mültezim: 

-Masal dinlemiyoruz! 

dedi. ve..kısa kısa söylendi: 

-Âşar kalmaz. 

Sen ölmüşsün kalmışsın kime ne? 

Dinlesek herkes senin gibi söyler.. 

Bana vermiyorsun, padişaha, devlete veriyorsun. 

Hatun Bacı yine dayanamadı: 



 533 

-Hepsi eyi ama, ben ne yiyeyim?.. 

dedi. 

Mültezim buna kızdı: 

-Zıkkımın kökünü ye..” (OYR, s.17) sözleriyle karşılık verir. 

Köylü; zaptiye, tahsildar ve mültezimden “devlet” ve “padişah” adına zulüm 

görmekte, yokluk içinde perişan bir halde yaşamakta; ancak durumunu hiçbir 

görevliye anlatamamaktadır. Bütün bunlara rağmen yine de padişahına isyan etmez. 

Başına gelenleri Allah‟tan bilir (OYR, s.15). Hatun Bacı, kendisine padişahı soran 

kızı Torun‟a ondan saygıyla bahseder (OYR, s.19-21). 

Ne yazık ki aynı saygıya, padişahın kurduğu idarî düzenin temsilcilerinde 

rastlanmaz. Köylünün hürmetine karşılık padişahı temsil eden güçler, başta Osmanlı 

paşaları olmak üzere, köylüyü hakir görür. Bir İstanbul paşasının köye gelişi, 

köylüyle yönetimin -gerçekte merkezle taşranın- birbirinden ne derece kopuk 

olduğunu göz önüne serer. 

İstanbul paşası, köyden geçecek diye bütün köy zaptiye tarafından ayağa 

kaldırılır. Köylü, gece yarısından itibaren ayakta bekletilir. Ancak saatler geçmesine 

rağmen gelen giden yoktur. Sonunda akşama doğru bölük bölük askerlerin eşliğinde 

paşa görünür (OYR, s.25-29). 

“(…) 

İri, pala bıyıklı, güneşten bir azıcık yanmış enine boyuna, kalın sesli. 

-Dünyayı ben yarattım. 

diyen bir paşa.  

Köylüye hiç bakmadı bile.” (OYR, s.29) 

Paşa; köye dair imama, ağaya, şeyhe sorduğu sorulara hep olumlu karşılıklar 

alır. Oysaki köylünün birçok sıkıntısı vardır. Köyün muhtarı Demir Çavuş, paşanın 

kendisine köylünün halini, bir şikâyetinin olup olmadığını sormasını bekler; ama 

paşanın niyeti, köylünün zaten korku içinde olan yüreğine daha da korku salmaktır. 

Bunun için şeyh efendiye nasihat etmektedir: 

“(…) 

-Halkın maneviyatını yüksek tutmalı, allah, padişah korkusunu çoğaltmalı. 

Ulûmu diniyenin ahkâmını köylüye belletmeli.” (OYR, s.31) 

Bu sözlere, şeyh efendinin verdiği cevap, köylüye bakışı özetler mahiyettedir: 
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“(…) 

-Paşa hazretleri bizim köylü çok dangalaktır. Yumruğu vur lokmayı ağzından 

al. Hepsi beş vakit namazındadır. Dinden diyanetten, hocasının ardından, padişahın 

emrinden ayrılmaz.” (OYR, s.31) 

Yönetim, köylüden koşulsuz şartsız itaat beklemekte; buna karşılık ondan bir 

parça ilgiyi esirgeyip sorunlarına ilgisiz davranmaktadır. Bu zihniyete göre, 

köylünün hiçbir şey isteme hakkı yoktur; o, yalnızca vermekle yükümlüdür. Nitekim 

Demir Çavuş‟un köye mektep istediğini duyan paşa çok öfkelenir: 

“(…) 

-Bak sen çavuş da olmuşsun. Köyde mektep olmaz. Buna aklın ermiyor mu?.. 

Bir daha böyle dangalaklık yapma. Haydi çekil karşımdan..” (OYR, s.33) 

Yazar, Osmanlı yönetiminin köylüye bakışını ortaya koyan bu tabloyu “1912 

yılında Osmanlı İmparatorluğunun köyü hep budur.” (OYR, s.33) sözleriyle 

tamamlar. 

Köylüyü “dangalak” diyerek küçümseyen, onu kul mertebesine indirgeyip 

sorgusuz sualsiz emirlerine boyun eğmesini bekleyen; köylünün sorunlarına, 

ihtiyaçlarına ilgisiz Osmanlı yönetiminin karşısına Cumhuriyet yönetiminin köylüyü 

“efendi” sayan anlayışı, bir “ideal” olarak yerleştirilir.  

Cumhuriyet‟in ilanından sonra Torun, teftiş için gittiği Erzurum dönüşü 

İkipınar‟a da uğrar. Köyde yaşanan değişim, Torun‟u çok şaşırtır, gördüklerine 

inanamaz. Bunu Erhan‟a mektupla bildirir. Çocuklukları İkipınar‟da geçen Torun ve 

Erhan, Atatürk tarafından okutulmuş iki gençtir. Biri maarif müfettişi, diğeri 

hariciyeci olmuştur. Görev gereği Amerikalı bir profesöre Türkiye‟yi gezdiren 

Erhan, köylerinde yaşanan büyük değişimi, Torun‟un mektubundan öğrenir. 

“(…) 

Erhan bu köy şimdi bir masaldır. 

İkipınarda neler yok, neler var dur sana sayayım: 

Şeyh yok.. 

Mültezim yok.. 

Ağa yok.. 

Zaptiye yok.. 

Borçtan hapis yok.. 
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Hastalık yok.. 

Yoksulluk yok.. 

Marabalık yok.. 

Bambaşka bir köy. 

İkipınarın mektebi var… 

Askerlik bir sene.. 

Yol var.. 

Yapı var.. 

Para var.. 

Herkes kendi malının sahibi.. 

Tarlalar sürülüyor.. 

Bataklıklar kurutuluyor.. 

Doktor geliyor.. 

Askerden dönüp gelenlerin hepsi okur yazar. 

Devlet saygısı var.. 

Cumhuriyet sevgisi var.. (…)” (OYR, s.131-132) 

Osmanlı yönetimi altında asırlardır ihmal edilen, eğitimden sağlığa pek çok 

sorunu olan İkipınar, Cumhuriyet‟in başardığı köy ve köylü inkılâbı sayesinde on 

yılda mamur bir yere dönüşmüştür. Torun da bu dönüşümü “o kadar çok değişiklik, o 

kadar büyük, bir eskiden ayrılık ve benzeyişsizlik var.” (OYR, s.133) sözleriyle dile 

getirir. Nitekim profesörden ayrıldıktan sonra İkipınar‟a geçen Erhan da Torun‟un 

sözünü ettiği değişimi kendi gözleriyle görür: 

“(…) 

Köye baktı, Torunun dediği doğru: 

Yol var. 

Mektep var.. 

Para var.. 

Uyanıklık var.. 

Sağlık var.. 

Düzen var.. 

Çalışma var.. 

Her yanda değişiklik var.. 
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Her şeyde değişiklik var..” (OYR, s.152) 

Bir anlamda, Osmanlı‟nın yüzyıllardır yapamadığını Cumhuriyet, on yılda 

başarmıştır; çünkü yeni rejimin köylüye, Anadolu‟ya yaklaşımı olumludur. 

Böylelikle yazar, hem Cumhuriyet‟in onuncu yılında yakalanan uygarlık düzeyini 

göstermek hem de köy ve köylü inkılâbını övmek amaçlarının ikisini birden 

gerçekleştirme şansı yakalar.  

“Yazarın, bu temel amacını gerçekleştirmek amacıyla, romanını Bingöl 

eteklerinde bir köyde 1912 yılında başlatması da anlamlıdır. Yazar, böylece 

okuyucunun Cumhuriyet öncesi Türk köyünün durumu ile Cumhuriyet sonrası 

durumunu mukayese etmesini ve Cumhuriyet sonrasının büyük başarılarını 

görmesini de arzular.” (Toker, 2010: 138) 

Etem İzzet, Cumhuriyet‟in on yılda tüm yurtta ve Bingöl‟ün İkipınar Köyü 

örneğinden hareketle özellikle köylerde kaydettiği gelişmeleri göstermek amacıyla 

kaleme aldığı romanında temel amacına ulaşmış görünse de bazı bildik kalıpları 

kullanmaktan öteye de geçememiştir. Romanda köylüye zulmeden zaptiye, tahsildar, 

mültezim, ağa, imam, şeyh tipleri hem döneminde hem de daha sonra yazılacak köy 

romanlarında sıklıkla tekrar edilecektir. Eser, bu yönüyle orijinal olmaktan uzak, 

didaktik yanı ağır basan (Toker, 2010: 139) bir propaganda niteliği taşımaktadır. 

Burhan Cahit‟in, İttihat ve Terakki politikalarını eleştirdiği romanı 

Dünkülerin Romanı da Osmanlı yöneticilerinin Anadolu‟ya bakışını sergileyen bir 

eserdir.  

Cemil Hakkı‟nın, çalıştığı gazete adına Anadolu içlerinde yaptığı seyahat, 

Anadolu‟nun yönetimde merkeziyetten ne kadar uzak, unutulmuş bir yer olduğunu 

gösterir. İstanbul‟da coşkuyla karşılanan Meşrutiyet, Anadolu‟ya ulaştırılamamış; 

halk, İttihat ve Terakki yönetiminin fazlasıyla yetki verdiği yerel güçlere emanet 

edilmiştir. Denilebilir ki merkezî idare, Anadolu‟ya yönelik yönetim politikalarını 

bunun üzerine kurmuştur.  

Örneğin; Seyit Abdülkadir isminde bir Kürt eşkıya reisi, memleketinin 

dağlarında aylarca yol kesip köy bastıktan civar aşiretlere ilânıharp edip vergi 

topladıktan sonra istirahat haketmiş bir derebeyi gibi İstanbul‟a gelip Âyan 

dairesindeki makama kurulmakta ve hükûmet erkânından hürmet ve iltifat 

görebilmektedir (DR, s.91). 
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Cemil Hakkı ise yönetimin nasıl bir zihniyetle halka zulmeden böyle 

sergerdeleri himaye edişini, üstüne bir de mebus yapışını sorgulamakta ve bu 

adamların daimi bir tehlike teşkil ettiği kanaatini taşımaktadır. 

“ (…) bu adamlar her zaman için bir tehlikedir. Çünkü bir tarafa hamhum 

şorolop diyor, bir tarafı da kasıp kavuruyor. Her hükûmet değişmesi onun nüfuzunu 

arttırıyor. Çünkü yeni gelen hükûmet te onun kuvvetinden istifadeyi düşünüyor. 

Bilmiyorlar ki onlara o kuvveti, o nüfuzu veren kendileridir. O mütegallibe, o 

sergerde denilen zümre hükûmetten himaye görmezse ne halkın başına belâ olur, ne 

de hükûmet memurlarını uşak gibi kullanmıya cesaret eder.” (DR, s.91-92) 

Merkezî yönetimi Anadolu‟ya yaymak yerine idareyi bu tarz adamlara teslim 

eden hükûmet, bir yandan da halkın güvenini kaybetmemek endişesi taşır. Yönetim, 

kendisine vadedilenlerin gerçekleşmediğini gören halkın kendisinden yüz çevirmesi 

ve halk üzerinde kurduğu nüfuzun kırılmaya başladığını sezince memurlar vasıtasıyla 

gücünü göstermeyi seçmektedir. Böylece eşraf ve mütegallibenin yaptırımlarıyla 

ezilen köylü, bir de memur tarafından horlanır (DR, s.94). Bunun sonucunda köylü, 

hükûmetin timsali olarak gördüğü jandarma ve tahsildarı karşısında görünce korkar; 

çünkü “biri onu askere almıya, biri de parasını koparmıya gelmiştir.” (DR, s.94) 

Yönetimin Anadolu‟da eşraf, mütegallibe, eşkıya artıkları ve memurlar 

aracılığıyla kurduğu “feodal” düzeni gördükçe Cemil Hakkı, “merkezden 

uzaklaştıkça hükûmet mefhumu ve devlet otoritesi kayboluyor” (DR, s.133) diyerek 

İttihat ve Terakki yöneticilerinin yönetim anlayışını ortaya koyar.  

Anlaşılacağı üzere, bu anlayış, On Yılın Romanı‟nda da öne sürüldüğü gibi, 

Anadolu halkını tebaa olarak değil köle olarak gören, onun hakkını savunup himaye 

etmekten çok sömürmeye yönelik bir eğilim taşır.  

Roman, esasında, İttihatçıların yapamadığı köklü ve radikal değişiklikleri 

gerçekleştiren Cumhuriyet‟in üstünlüğünü vurgulamak endişesini taşımaktadır. Zira 

(Yalçın, 2002: 81)‟ın da belirttiği üzere, Meşrutiyet hareketi tıpkı Tanzimat hareketi 

gibi köklü değişikliklerin yerine sathî, göstermelik değişikliklerle uğraşmaktadır.  

Cumhuriyet yönetimi ise başta Anadolu‟ya yönelik zihniyet farklılığıyla 

hedeflediği değişimlerin yüzeysel olmadığını göstermiştir. Anadolu mücadelesinin 

haklılığını uzun uzun tartıştıktan sonra romanın, Mustafa Kemal‟den bir telgraf alan 
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Ahmet Reşit‟in Anadolu‟ya geçişi ile sonlanması da yazarın Cumhuriyet‟ten yana 

koyduğu tavrı göstermesi açısından önemlidir. 

Osmanlı yönetimi ile Cumhuriyet yönetimini karşılaştıran ve Cumhuriyet‟i 

olumlayan bir başka roman, Yalnız Dönüyorum‟dur. 

Çanakkale cephesinden dönüşünde Anadolu‟ya seyahatler yapan ve 

izlenimlerini gazetelerde neşreden Fahir ağabey, Yıldız‟a yazdığı mektuplarda 

Osmanlı yönetiminin Anadolu‟yu ihmal edişine değinir: 

“ (…) 

Eski idare bu yerlerle hiç uğraşmamış; yalnız vergi almış; yalnız baş 

eğdirmiş; o kadar… Şimdi, Cumhuriyetin eli, bu eksiklikleri tamamlamaya 

uğraşıyor…” (YD, s.232) 

Fahir ağabey, satır aralarında Osmanlı yönetiminin yalnızca vergi almak, 

asker toplamak söz konusu olduğunda Anadolu‟yu hatırladığını, Cumhuriyet‟le 

birlikte durumun Anadolu lehine değişerek köylüyü merkeze alan bir idarenin iş 

başına geldiğini belirterek yeni yönetimin sözcülüğünü de üstlenir. 

Adı geçen romanlarda sergilenen irdeleyici bakış açısı, Aka Gündüz‟ün Bu 

Toprağın Kızları ve Hicran adlı romanlarında da yer alır. İçinde yaşadığı cemiyetin 

sorunlarını konu edindiği her biri tezli romanlarıyla
226

 bir yandan aksaklıkları teşhir 

ederken diğer yandan da sağlıklı bir toplum hayatının ipuçlarını sunan (Sınar, 2010: 

185) Aka Gündüz, Osmanlı dönemini fon olarak seçtiği, dolayısıyla okuyucuya 

mesaj verme amacı da taşıyan
227

 romanlarında olumsuz yönetici tipleri çizer. 

II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinin halkı aşağılayan 

resmî görevlileri vasıtasıyla Osmanlı‟nın bozuk düzenine vurgu yapan yazar, söz 

konusu düzenin karşısına Cumhuriyet idaresini koyar. Uğurcan (1987: 40)‟ın da 

işaret ettiği gibi, yazar, Cumhuriyet‟in getirdiği yeni değerleri savunurken, Osmanlı 

hakkında oldukça olumsuz bir hüküm vermiştir. Burada romancının üzerinde 

durduğu nokta, yöneticilerin halka yaklaşımıdır. Görevini kötüye kullanan, 

                                                 
226

 Aka Gündüz‟ün romanlarını değerlendiren çalışmalar için bkz. Sema Uğurcan, “Aka Gündüz”, 

Türk Dili, Temmuz 1987, C.54, S.427, s.33-44; Âbide Doğan, “Aka Gündüz‟ün Romanlarında Sosyal 

Meseleler”, Türk Kültürü, Şubat 1988, S.298, s.106-111; Âbide Doğan, Aka Gündüz, Kültür Bakanlığı 

Yay., Ankara 1989; Alev Sınar, Aka Gündüz‟ün Romanlarında Kadın, Dergâh Yay., İstanbul 2007; 

Alev Sınar, “Aka Gündüz‟ün Romanları‟na Yansıyan Modern Hayat”, Zeynep Kerman Kitabı, Dergâh 

Yay., İstanbul 2010. 
227

 Âbide Doğan, sosyal meseleleri belirli bir tez etrafında işleyen romanları ve didaktik tavrı 

dolayısıyla Aka Gündüz‟ü Tanzimatçılara, özellikle Namık Kemal ile Ahmet Mithat‟a benzetir. Bkz. 

“Aka Gündüz‟ün Romanlarında Sosyal Meseleler”, Türk Kültürü, Şubat 1988, S.298, s.106-111. 
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karşısındaki bireye artniyetle yaklaşan Osmanlı yöneticilerinin aksine Cumhuriyet, 

bireye değer veren, ona hizmet etmeyi ilke edinen idealist yöneticilere sahiptir. 

Bu bağlamda, yazar, Bu Toprağın Kızları, Hicran adlı romanlarında eski 

sistemin olumsuz yöneticilerini sergilerken Dikmen Yıldızı‟nda Cumhuriyet‟in 

yetiştirdiği ideal devlet görevlilerini okurun dikkatine sunar. 

“Sokak Kızı”, “Salon Kızı”, “Kendi Kendisinin Kızı”, “Bu Toprağın Kızı” 

başlıklarını taşıyan dört bölümden oluşan Bu Toprağın Kızları, çeşitli nedenlerle 

düşmüş dört kadını
228

 hikâye eder. 

Bunlar içerisinden “Kendi Kendisinin Kızı” Sârâ ile “Bu Toprağın Kızı” 

Nazlı, İstanbul‟da kötü niyetli insanlar tarafından fuhuşa sürüklendikten sonra kâh 

kurtuluş amacıyla kâh yöneticilerin sürgün etmesiyle Anadolu‟ya geçerler. 

Daha önce İstanbul‟daki hastanelerde hastabakıcılık yapan; ancak geçirdiği 

kötü günleri ardında bırakabilmek için tanıdığı bir doktora başvuran Sârâ, “bir büyük 

vilâyet hastanesine hemşire tayin edilir.” (BTK, s.125). Ne var ki burada da rahatsız 

edilir. Mağaza sahibi zengin bir gence karşılık vermeyince çalıştığı hastaneye 

hakkında asılsız iddialarla dolu bir mektup ulaşır. Doktor ve başhemşire, mektuptan 

huzursuz olmuştur. Her ne kadar şefi ısrar etse de Sârâ, birikmiş aylıklarını alır almaz 

İstanbul‟a döner (BTK, s.128-129). 

Ailesiyle yaşayan, mazbut bir genç kız olan Nazlı ise önce İstanbul‟da bir 

serkomiserden aşk mektupları alır. Ancak genç serkomiserle görüştüğünde 

mektupları yazanın Fehmi Paşa olduğunu öğrenir (BTK, s.150-151). Serkomiserin: 

“(…) Velinimet bir göz koymaya görsün, âfitabı cihanbani olsan kendisinden 

kurtulamazsın.” (BTK, s.151) yolundaki sözleri, genç kızın başına gelecek feci 

olayların başlangıcı olur. 

Serkomiserin de yardımıyla Fehmi Paşa, Nazlı‟yı iğfal eder; hemen ardından 

eve kızlarının baştan çıktığına dair komiser raporu gönderilir. Babası tarafından 

reddedilen genç kız, Fehmi Paşa‟yı öldürmeye teşebbüs eder. Paşa tarafından deli 

raporu aldırılarak hastaneye yatırılır. II. Meşrutiyet‟ten önce Fehmi Paşa ve adamları 

İstanbul‟dan sürülürler. Ancak hürriyetin ilanıyla geri gelirler. Paşa, bir oyun 

oynayarak Nazlı‟yı evinde yabancı bir adamla bastırır. Bu baskın olayına dayanarak 

genç kızı Anadolu‟ya sürdürür: 
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 Yazarın düşmüş kadınlar mevzuuna değinen romanları hakkında geniş bilgi için bkz. Alev Sınar, 

Aka Gündüz‟ün Romanlarında Kadın, Dergâh Yay., İstanbul 2007. 
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“(…) Zabıta doktoru muayene etti, şehremaneti doktoruna gönderdiler ve 

nihayet Otuz Bir Marttan sonra İstanbulda oturması caiz olmıyanlar arasında 

Anadoluya sürdüler. (…) Bir akşam üstü kendimi bir kazada buldum.” (BTK, s.167) 

İstanbul‟da Fehmi Paşa ve adamlarının türlü desiseleriyle baştan çıkarılan 

Nazlı, Anadolu‟ya sürülmüş damgalı bir kadındır artık. Bununla beraber aynı 

tıynetteki yöneticiler, devlet görevlileri taşrada da iş başındadır. Bunlardan biri olan 

muavin de genç kadını rahatsız etmekle kalmaz üstüne bir de tekme tokat döver. 

Kaymakam, kaymakamın arkadaşı bir belediye âzâsı, eşraftan birinin oğlu da 

Nazlı‟yı rahat bırakmayan diğer tiplerdir (BTK, s.173). Kapatıldığı imamevinden 

kaçan genç kadın, ceza reisinin evine sığınır; ancak kaymakam, muavin, 

“meşrutiyetin bütün mümessilleri” (BTK, s.175) ceza reisine giderek böyle bir 

kadının memleketten kovulması gerektiğinde ısrar ederler. Çaresiz bir çiftliğe sığınır. 

Aynı sataşmalar orada da yaşanır. 

Böylece yediği her darbede gittikçe düşen “bu toprağın kızı” Nazlı, Fehmi 

Paşa‟nın, onun sağ kolu olan komiserin, iftira atan, tecavüz eden erkeklerin, 

reddeden ailesinin, dayak yediği ve hakaret işittiği komiser muavinlerinin kurbanı 

(Sınar, 2007: 70) olur. 

Hicran‟da da benzer şekilde talihsiz olaylar sonucu kötü yola düşmüş 

Hicran‟ın öyküsüne yer verilir. 

Zorla evlendirilen Fatma (Hicran), kocasının iş seyahatine çıkarken kendisini 

emanet ettiği akrabası Mustafa‟nın tecavüzüne uğrar. Bu olaydan sonra kocası 

tarafından üç talâkta boşanır, Mustafa ise onu aylarca kullanır. Başarısız evliliklerden 

sonra “nihayet dağ hovardalarının eline düşer.” (Hicran, s.48) Anadolu‟da üç sene 

köyden köye, dağdan dağa; sekiden sekiye dolaşır. Bir gün jandarmalar onu 

öldüresiye dövüp imamevine kapatırlar. Köylülerin yardımıyla oradan kaçıp 

Bursa‟ya geçer (Hicran, s.49-50). Bursa‟da ise Enfes adlı bir kadının tuzağına düşer.  

Her iki romanda da devletin farklı kademelerindeki yöneticilerin, düşmüş 

kadınlara yaklaşımı eleştirilmiştir. Söz konusu yöneticiler, kadınları koruyacakları 

yerde onlardan istifade etmek yoluna gitmişlerdir. Özellikle Fatma Hicran‟ın 

jandarmadan gördüğü muamele dikkat çekicidir. Devletin temsilcisi olan 

jandarmanın yakaladığı çaresiz bir kadını dövmesi, Fatma‟nın devlete sığınmasını da 

engellemiştir (Sınar, 2007: 81). 
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Aka Gündüz, genel olarak, bu kızların düşüşünü engelleyemeyen cemiyete; 

özelde ise düştükten sonra devlet katında gördükleri muamelelere eleştiri getirmiştir. 

Her biri olumsuz birer kişilik olarak çizilen yönetici ve memurlar, daha çok, II. 

Meşrutiyet devrinin adamlarıdır.  

Dikmen Yıldızı‟nda ise yukarıda bahsi geçen iki romanda teşhir edilen devlet 

görevlilerinin karşısına Cumhuriyet döneminin idealize edilmiş müdde-i umumisi 

yerleştirilmiştir. 

Nişanlısı Murat‟ın cepheden ölüm haberini alan Yıldız, aklî dengesini yitirir. 

Anne ve babasının ikiz bebeklerinden birini öldürdüğü, ikinciyi de öldürmek istediği 

iddialarıyla savcılığa başvurur (DY, s.5-6). Müdde-i umumi, Yıldız‟ı sakinleştirerek 

her şeyi anlatmasını ister. Onun korku ve endişeleri karşısında genç adamın müşfik 

tavrı, adı geçen iki romandaki devlet görevlilerinin tavrıyla tezat oluşturur: 

“(…) 

-Merak etmeyiniz, adliyecinin kalbi yumuşak bir zindandır. Orada her sır 

yumşak, şefik elli bir mahrem bulur. Dışarıya hiçbir şey, hem sonsuzluğa kadar 

çıkmaz. Adliyecinin kulakları çok hassastır, lâkin dudaklarını bir çift çelik kilit 

zannedersiniz. Merak etmeyiniz, kalbimde en geniş şefkati ve sırrınız için en derin 

zindanı bulacaksınız. Söyleyiniz. Biz bütün bir milletin canilerini er geç adalete 

çarptırmıya çalışıyoruz, sizin gibi bir ferdin esrar ve feryadına sebep olanlar elbette 

pençemizden kurtulamaz.” (DY, s.9) 

Yıldız‟ı dinledikten sonra gerekenleri yapan müdde-i umumi, kısa sürede 

Yıldız‟ın babası Kâmil Bey‟den işin aslını öğrenir: Yıldız, sanrılar görmektedir, 

kucağındaki bebek ise balmumundandır. Bunun üzerine müdde-i umuminin de 

desteğiyle Murat‟ın babası Beybaba, Ankara‟ya çağrılır. Yıldız, Beybaba ile 

Anadolu‟da bir seyahate çıkar. Seyahat sırasında iyileşme emareleri gösterdiği 

günlerde Ankara‟ya, müdde-i umumiye, bir mektup yazar (DY, s.143-146). Yıldız‟ın 

duygu dolu satırlarına o da aynı coşkuyla karşılık verir (DY, s.146-150).  

Bu Toprağın Kızları romanında kızlar, Zaptiye Teşkilâtındaki kötü insanlar 

yüzünden sukut etmişken (Uğurcan, 1987: 39) Dikmen Yıldızı‟nda Yıldız, aklî 

dengesini kaybetmiş olmasına rağmen gerek savcı gerek jandarma tarafından iyi 

karşılanmıştır. Bu farklılığın belirgin kılınmasının temelinde yazarın Cumhuriyet 

yönetimine olan inancı yatmaktadır. Aka Gündüz, Cumhuriyet‟e ve Cumhuriyet 
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yöneticilerinin insan anlayışına inandığı içindir ki Dikmen Yıldızı‟nda özellikle adalet 

mekanizmasını ön plana çıkarır: 

“(…) Onun Cumhuriyet dönemini zaman olarak aldığı romanlarındaki 

savcılar, hakimler ve polisler masumların, çaresizlerin, kimsesizlerin, iftira 

kurbanlarının ve bilhassa Cumhuriyet rejiminin koruyucusudurlar. Atatürk ilke ve 

inkılâplarına bağlı, sorumluluk duygusu içinde hareket eden bu şahıslar masum 

vatandaşın kurtarıcısı olurlar. Onlar vasıtasıyla modern hukuk sistemi ve bu sistemin 

ortaya çıkardığı modern hukukçu kimliği halka tanıtılır.” (Sınar, 2010: 205) 

Nitekim yazarın Dikmen Yıldızı‟nda çizdiği savcı tipi, söylemleri ve 

duruşuyla Cumhuriyet‟in yaratmaya çalıştığı hukukçu kimliğine birebir uymaktadır.  

Aka Gündüz, bir diğer romanı Aysel‟de ise köylünün yanında yer alan, görev 

bilinci gelişmiş bir kaymakam tipine yer verir. 

Yuvaköy‟ün ağası Hacı Nazif, kızı Aysel‟i jandarma karakolunda kâtiplik 

eden Ali‟ye lâyık görmemektedir. Karakoldaki Sadık Çavuş‟la iş birliği ederek 

Ali‟nin babasını dövdürdüğü gibi kızından uzak durması için genç adamla ayrıca 

uğraşır. Daha önce kendisini okutan kaymakamın ileriyi düşünerek kendisine verdiği 

tezkereyi kaymakama götüren Ali, onun yardımıyla Hacı Nazif ve adamlarını alt 

etmeyi başarır. 

Köyde herkes tarafından sevilen, dürüst bir genç olan Günahsızın Ali, 

“hayırlı bir kaymakamın sayesinde kaza rüştiyesinde okumuş”  tur (Aysel, s.5). 

Jandarmaların kendi aralarında topladıkları paralarla karakolda yazı işlerini 

görmektedir. Ali, Hacı Nazif‟in kızı Aysel‟e sevdalıdır; ancak ağa, bu sevdaya sıcak 

bakmaz. Sadık Çavuş‟u da yanına katarak Ali ve ailesini rahatsız eder. Elinde yeni 

kaymakama verilecek tezkereyle kazaya giden Ali, kaymakamın nasıl biri olduğunu 

soruşturur: 

“(…) Sofada, kaza halkından bir tanıdığına sordu: 

-Bu kaymakam nasıl? 

-Çok iyi yürekli, çok mert, yüzü güler bir adam amma, maazallah…Öyle sert, 

öyle sert ki barut gibi. Bir haksızlık görürse, bir adaletsizlik görürse yıldırım gibi 

patlıyor.” (Aysel, s.88) 
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Nitekim Ali‟den öğrendikleri üzerine harekete geçen genç kaymakam, Sadık 

Çavuş‟u haksız fiillerinden dolayı hapse attırır, bir de görev yerini değiştirir. 

Karakola tekrar eski çavuşu görevlendirir (Aysel, s.98-100). 

Kaymakam, haklının yanında haksızlıklarla mücadele eden bir yöneticidir. 

İlke olarak adam kayırmak değil haksızlıklara engel olmak taraftarıdır. Hacı Nazif ve 

adamları karşısındaki objektif tavrını, bir zaman sonra kendisine Ali‟yi şikâyete 

gelenlere karşı da takınır. Bu kez cezalandırılma sırası Ali‟dedir. Ne var ki durumun, 

Hacı Nazif‟in oyunu olduğu anlaşılınca Ali de kaymakamın indinde temize çıkar. 

Yazar, genelde oyunlarıyla kaymakam ve diğer devlet görevlilerini tuzağa 

düşüren eşrafın aksine Aysel‟de kaymakam tarafından haksızlığı kanıtlanan eşrafı 

konu edinir.  

Başlarda köyün en zenginlerinden Hacı Nazif Ağa, karakol çavuşuyla 

arasında çıkar çatışması baş gösterince çavuşu kaymakama gammazlatarak başka 

yere görevlendirilmesine neden olur. Haksızlığa tahammülü olmayan kaymakam, 

tekâlif-i harbiyede yapılan yolsuzluğa göz yummamıştır. Ancak Ali‟nin kazaya 

giderek kaymakama köydeki duruma dair verdiği izahat, yeni bir düzenlemeyi 

beraberinde getirir. Böylece eşraf, hükûmet işine karıştırılmamış olur. 

Bunu başaran kaymakam, Cumhuriyet‟in köylüye hizmeti düstur edinen, 

köylüye değer veren anlayışının ürünü bir idarecidir. Bir başka deyişle; Cumhuriyet 

yönetiminin âdil eli, eşrafa galip gelmiştir.  

Osmanlı ve Cumhuriyet yönetimini, anlayış farklılıkları açısından 

karşılaştırarak Cumhuriyet‟i olumlayan Aka Gündüz, bu noktada On Yılın Romanı, 

Dünkülerin Romanı, Yalnız Dönüyorum romanlarının yazarlarıyla ortak paydada 

buluşur. 

Refik Ahmet‟in Açlık adlı romanında da Dikmen Yıldızı‟ndaki gibi 

Cumhuriyet‟in yönetim felsefesini yaşama geçiren bir hakim tipinden bahsedilir. 

Cumhuriyet‟ten sonra Anadolu kasabalarının birinde açılan şeker fabrikası 

için yakınlardaki Akpınar köylülerinden arazi satın alınır; ancak köylü, yok pahasına 

fabrikaya verdiği toprağın esas değeri nispetinde parasını istemektedir. Fabrika 

yöneticilerinin bu talebe gösterdikleri tepkiye karşılık yeni hakim, köylüden yana 

tavır almaktadır: 
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“(…) Zaten yeni hâkimin köylü ile alâkalı davalarda daima onların tarafını 

yonttuğu, büyük çiftlik sahiplerile komşu köylüler arasında çıkan meselelerde: „Fakir 

köylünün hakkını yemeyiniz; köylü memleketin hakikî efendisidir, onun kalkınmasına 

meydan vermek lâzımdır!‟ şeklinde bir takım mânâsız sözlerle çiftlik sahiplerini 

haksız çıkarttığı da söylenip duruyordu.” (Açlık, s.14) 

Burada yazar, Osmanlı idaresiyle doğrudan karşılaştırma yapmaksızın 

Cumhuriyet‟in “Köylü milletin efendisidir!” düsturunu zikrederek yeni idarenin 

yönetim ve insan anlayışını ortaya koyar. Görünenin ardındaki görünmeyen, 

Osmanlı‟nın başaramadığının Cumhuriyet‟le başarıldığını iletmeye yönelik mesajda 

gizlidir. Bu açıdan yazar, Osmanlı-Cumhuriyet denklemi kurmadan Cumhuriyet‟in 

başardıklarını göstererek Osmanlı‟nın Anadolu‟yu daima görmezden gelen yönetim 

ve insan anlayışını gözler önüne sermiştir. Köylünün hakkını gözeten hakim, 

Cumhuriyet söyleminin tipik bir bürokratıdır. 

Diğer yandan roman, Cumhuriyet idaresine rağmen köylünün yüreğinden 

jandarma ve tahsildar korkusunun atılamadığının da altını çizer. 

Fabrika müdürü Ahmet Turgut, yanına hukuk müşaviri ile yardımcılarından 

birini alarak Akpınar Köye‟ne gittiğinde onları gören bir çocuk koşa koşa muhtara 

haber vermeye gider.  

“(…) köylere bu mevsimde dışarıdan jandarma ile tahsildardan başka kimse 

gelmez…Çocuk bizi vergi toplamağa geldik sandı; muhtara haber vermeğe gitmiş 

olmalı!” (Açlık, s.59) 

Nitekim bu tahmin doğrudur. Muhtar, onları vergi tahsiline gelmiş sanır ve 

açıklama yapmaya girişir. Durumun netlik kazanması üzerine derin bir nefes alır ve 

misafirleri köy odasına buyur eder. O sırada dört bir yana kaçışan köylüler de bir bir 

meydana çıkar (Açlık, s.59-60). 

Köylünün bu telaşı, tahsildar korkusunun zihinlerine ne şiddette işlendiğini 

gösterirken bir yandan da Cumhuriyet‟in ilk yıllarında da o korkunun içten içe 

devam ettiğini, henüz Osmanlı‟dan yadigâr korkuların giderilemediğini ortaya koyar. 

Yukarıda bahsi geçen romanlarla Osmanlı-Cumhuriyet karşılaştırması 

ekseninde aynı tezi paylaşan bir diğer roman, Toprak Mahkûmları‟dır. Sıtkı Şükrü 

Pamirtan, “Millî Roman” alt başlığını koyduğu eserinin ön sözünde yer alan: 
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“Toprak Mahkûmları, 1880-1923 yılına kadar, Anadoluda inliyen Türk 

köylüsünün yaşadığı acıklı bir hayatın iç yüzünü anlatıyor.” (TM, s.2) açıklamasıyla 

romanının çerçevesini çizer. 

Benzerleri gibi yeni rejimin sözcülüğünü üstlenen Toprak Mahkûmları, 

Osmanlı yönetimiyle tarihî bir hesaplaşma havası içinde geçmektedir. Yazar, II. 

Abdülhamit‟ten II. Meşrutiyet‟e; oradan da Millî Mücadele üzerinden Cumhuriyet‟e 

uzanan bir zaman diliminde Tepeköy adlı bir Ege köyünden hareketle Osmanlı ve 

Cumhuriyet yöneticilerinin yönetim ve insan anlayışlarını karşılaştırmalı bir bakış 

açısıyla irdelemektedir. Doğaldır ki bu karşılaştırma, Cumhuriyet lehine 

sonuçlanmaktadır. 

Tepeköy halkı da On Yılın Romanı‟ndaki İkipınarlılar gibi Osmanlı 

yönetiminin ilgisizliğinden muzdariptir. Bu ilgisizlik nedeniyle köylünün bütün ömrü 

sıkıntı içinde geçmektedir. Yeni ölmüş bir köylünün ardından köy odasında 

konuşulanlar, bu durumu açıkça ortaya koyar niteliktedir: 

“(…) rahmetlik çok iyi bir adamdı. Bütün ömrü sıkıntı içinde geçti, genç 

yaşında üç öksüz bırakıp gitti. Adamcağızın zaptiyelerden yediği dayak ciyerlerini 

çürüttü. eşkiyaların yumruğu; gözünün birini köy etti. Padişahın vergisi belini büktü. 

Malı, tarlası, mezada çıktı. En sonunda Sıtmadan dalağı şişti, karnı tulum gibi 

oldu.” (TM, s.45) 

Tepeköy‟de de zaptiye, köylüye dayak atmakta, vergiler belini bükmekte, 

eşkıyalar canına malına göz dikmektedir. Tüm bunların nedeni, otoritesini 

Anadolu‟da kuramayan Osmanlı yönetiminin, salt merkeze dayalı, taşrayı görmezden 

gelen yönetim anlayışıdır. Nitekim sözlerinin devamında köylünün: 

“(…) Devlet efendi, bizimle hiç meşgul bile değil o, yalnız vergi için kapımıza 

geliyor. Askerlik çıkınca delikanlılarımızı toplayıp gidiyor. Bedava hekim ve hastane 

yok.” (TM, s.46) yolundaki serzenişi de devletin bu anlayışını işaret etmektedir. 

Yazar, altı yüz sene kendi kaderine terk edilmiş bir halde yaşayan köylünün; 

Yemen ve Havran çöllerinde, Arnavutluk ve Makedonya dağlarında can verdiğini, 

askerlik söz konusu olduğunda Anadolu köylüsünün yazgısının hiç değişmediğini 

belirttikten sonra “onların bu hayatı, ta cumhuriyete kadar hiç değişmedi.” (TM, 

s.55) yorumunu yapar.  
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Askerleri toplayıp kafileler halinde cephelere sevk eden yönetim, cepheden 

gönderilen mektupları Anadolu‟ya ulaştıramayacak kadar köylüye lâkayttır. II. 

Abdülhamit yönetimini sonlandıran II. Meşrutiyet, Anadolu‟da coşku uyandırsa da 

köylünün ma‟kus talihi yine değişmez. Bu nedenle yazar, romanını: 

“(…) 

-Yaşasın Türk milleti.. 

Yaşasın Gazi Mustafa Kemal!.. 

YAŞASIN CUMHURİYET…” (TM, s.153) nidalarıyla bitirir. 

Osmanlı idaresinin savaş ve vergi zamanı dışında Anadolu için izlediği yok 

sayma politikası, Dağ Adamı‟nda da reji memurları ve askere almalar üzerinden 

konu edilir.  

Cepheye asker yetiştiremeyen yönetim, bir yandan da “ağır vergiler, insafsız 

hükûmet adamları” yla (DA, s.20) köylünün belini büker. Tütün toplamaya gelen reji 

memurları ise tutumları ile köylüyü kızdırır: 

“(…) 

Sabahleyin reji memurları muhtarla köyü dolaştılar. Yolda dikili buldukları 

iki üç kök tütünü bile yoldular. Arkalarından zavallı, yoksul kadınların levmi 

yükseliyordu. 

Tarlalardan döndükleri vakit ağalardan bir kısmı suratını asmıştı. Koçan 

kesilirken tahmin ettikleri miktarı indirmek gayretiyle bazıları memurların yanına 

çömeldiler. Onlar bildikleri gibi yazıyorlardı. (…) 

Hacı ağa hiddetle homurdandı: 

-Kış yaz bütün sene çalış, çabala; alsınlar elinden Hırsız herifler! 

Memurlardan biri kulak kabarttı, sonra sabit nazarlarla Hacı ağaya baktı. 

Yutkundu. Kalemini şiddetle yere attı.” (DA, s.21-22) 

Romanda ayrıca Hicran‟da jandarmaların Fatma Hicran‟ı hırpalayan tavrı, 

düşmüş bir kadın olan Cemile‟ye karşı sergilenmektedir. Kocası askere gittikten 

sonra oğlu Halil‟le köyde tek başına kalan Cemile, önce Mestan Ağa tarafından 

baştan çıkarılır (DA, s.8). Ardından karakolda görevli Murat Çavuş da onun bu 

düşmüşlüğünden istifade etmeye çalışır:  
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“(…) 

Çavuş ayağa kalktı, Cemileye yaklaştı. Genç kadın hemen geriye çekildi. 

Onun çekilmesiyle ayağı kayan çavuş: 

-Hadi be sen de.. Ne matah olduğunu bilmiyor muyuz sanki, diye hiddetle 

bağırdı. 

Kadın mephut, kekeledi: 

-Benim mi? 

-Senin ya… 

Ve genç kadını çetin bir isyanla dolu görünce işi tatlılığa vurmak istedi, 

yarım bir ağızla ilâve etti: 

-Ağa dedi ki, o gençleri kırmaz. 

Sonra Cemilenin gevşemiş vücudüne sarıldı. 

-Vallahi, kimseye söylemem, kimseye.. diyordu. 

Cemile susuyor ve kollariyle onu itmiye çalışıyordu. 

-Bak gülüm, bu iş meydana çıkarsa fena olur. Yazık değil mi sana? 

-Bir çocuk gibi yalvarıyor, kâh evini basarım tehdidiyle kadıncağızı 

korkutarak elde etmiye bakıyordu.” (DA, s.17-18) 

Çavuşun tehditlerine boyun eğmek zorunda kalan Cemile, bir süre sonra 

bütün jandarmalara eğlence olur (DA, s.18).  

Anlaşıldığı üzere; yönetimin politikasına koşut bir tutum geliştiren anlayışsız 

yöneticiler, Toprak Mahkûmları ve Dağ Adamı‟nda da olumsuz tipler olarak 

çizilmiştir. Bunlardan Toprak Mahkûmları, Osmanlı-Cumhuriyet tezadına 

başvurarak ilk gruptaki romanlarla birleşirken Dağ Adamı, mevcut durumu 

sergilemekle yetinir. 

Benzer şekilde niteliksiz ve görevini kötüye kullanan yöneticiler yüzünden 

kötü yola düşürülmek istenen genç kadınların bir başka örneğine Vurun Kahpeye‟de 

rastlanır. Burada amaç, eski idare-yeni idare mukayesesi yapmaksızın taşrada bir 

yöneticinin yönetim ve insan anlayışını ortaya koymaktır.  

Anadolu‟nun adı verilmeyen bir kasabasında eşrafla işbirliği etmiş olan 

maarif müdürü, özellikle yalnız ve genç kadın öğretmenleri tuzağa düşürmekte, 

hakkında uygunsuz haberler yaymakta, halkı onlar aleyhine kışkırtmakta, bir süre 
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sonra da onları istenmeyen öğretmen ilan edip kasabadan sürdürmektedir. Aliye‟nin 

kasabaya yeni geldiği ilk gün şahit olduğu konuşma da bunu ispatlar niteliktedir: 

“(…) 

 -Siz o kadının namussuz olduğunu, ahalinin istemediğini mazbata etmeniz 

lâzım. 

Kalın ve hoş bir erkek sesi: 

-Nasıl idek efendim, garının bir kötülüğünü gozumuzla gormedük. Bühtân 

olma mı? 

-Nasıl bühtân, ben gördüm ya! Muhasebecinin karşısında sabahlara kadar 

içip, şıkır şıkır oynadığını ben gördüm ya! 

-Siz yazsanız daha bir tesiri olu… 

-Olmaz. O, merkezde her şeyi benim üstüme atacak, Nazır‟a şikâyet edecek. 

Siz bir mazbata yapmalısınız. 

-Hele ben bir bizim eşrafa bir danışam baham.” (VK, s.4) 

Aliye‟yi görünce de aklından benzer senaryolar geçiren müdürün, 

İstanbul‟dan gelen kadın öğretmenlere bakış açısı dikkate değerdir: Genç kızın 

kalacak yer sorununa mektepte kalmayı önererek çözüm bulmaya çalışan müdüre 

eşraftan Ömer Efendi: 

“-Eksük etek, nasıl oluu? Yanında Gantarcılar‟ın Hüseyin‟in evi de…” (VK, 

s.6) sözleriyle itiraz edecek olduğunda müdür: 

“-Sizinki taşra zihniyeti. Bu İstanbullu medenî hanımlar yalnız evde de yatar, 

ne zannediyorsunuz? Bu yaşta yapayalnız taşraya çıktıktan sonra…” (VK, s.6) 

diyerek genç bir kadının taşrada görev almasını tasvip etmediğini, dahası ona iyi 

gözle bakılamayacağını ima eder. Bu, aynı zamanda, maarif müdürünün mevkiini, 

mesleğini kötüye kullandığını göstermektedir (Balcı, 2002a: 179).  

Ne var ki diğer öğretmenlere oynadığı oyunu ona derhal oynamayı münasip 

görmeyen maarif müdürü, bu kez ahaliden mazbata isteyecek bir duruma düşmeden 

amacına ulaşmayı içinden geçirir (VK, s.7). 

Acımak ve Kıskanmak‟ta ise yöneticilerin, karşısındakini küçümseyen, ona 

lütufta bulunuyormuşçasına yüksekten bakan tavrı eleştirilir. 
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Acımak‟ın, Mülkiye mezunu Mürşit‟i, hemen bir memuriyet alacağını 

düşünürken Nezaret koridorlarında geçirdiği iki ayın sonunda yalnızca diplomanın 

yetmediği gerçeğiyle yüzleşir: 

“(…) Neticede şuna kanaat getirdim ki memuriyet almak için sade diploma 

yetişmiyor. Ayrıca tavsiye mektupları, selâmlar da istiyorlar.” (Acımak, s.47) 

Bu gerçeği öğrendikten sonra Mürşit de Dahiliye Nezareti‟nde bir umum 

müdür bulur. En kötü memuriyetleri bile “teveccüh-i mahsus” olduğunu söyleyerek 

veren müdür, Mürşit‟e de aynı üslûpta konuşur: 

“(…) 

-Nazır Paşa Hazretlerinin size teveccühü var. Kendilerine Mülkiyenin en 

ehliyetli mezunlarından olarak takdim edildiniz, bu memuriyeti size münasip 

gördüler. İlerde inşallah terfiiniz mukarrerdir.” (Acımak, s.46) 

Oysaki Mürşit, kendisine teklif edilen memuriyetin Nazır Paşa Hazretlerinin 

teveccühleri eseri olmadığını bilmektedir; yine de umum müdürün sözlerine inanmış 

görünür; çünkü beklemeye vakti yoktur (Acımak, s.47). 

Mesleğe atıldıktan sonra taşra teşkilatlarında başka gerçekliklerle de yüz yüze 

gelen Mürşit, bu bağlamda, devletin yönetim anlayışında “insan”dan önce 

“bürokrasi”nin geldiğini (M..) kazasındaki kaymakamlığı sırasında öğrenir. Suyu 

olmayan (M..)‟de halk, kokmuş bir bataklıktan su içmektedir. Bu yüzden çocuklar 

arasında dizanteri salgını başlamıştır. Kasaba doktorunun da ileri sürdüğü gibi 

kasabaya su gelmeden çocuk ölümleri kesilmeyecektir. Vicdanlı, halka hizmet 

etmeyi ilke edinmiş bir yönetici olarak Mürşit, bütün resmî kanallara başvurur; ancak 

işler ağır yürümekte, bu arada çocuk ölümleri sürmektedir. Beklediği tahsisat gelince 

işe başlayan Mürşit de günlerce amelelerle birlikte çalışır. Bir yandan da para bittikçe 

kasabanın zenginlerinden borç temin etmeye uğraşır. Ne var ki bir gün teftişe gelen 

mülkiye müfettişleri, Mürşit‟i kusurlu bulur: 

“(…) 

Beni hemen işten el çektirdiler ve sorguya başladılar. Suçum bir değil, 

birçoktu. Keşif raporları hatalıydı. Münakaşalar, usulü dairesinde olmamıştı. İhale-i 

kat‟iye için lâzım olan müddet dolmamıştı. Gayr-i kanunî olarak fasıldan fazla para 

nakletmiştim…Ahaliyi tazyik ederek para almıştım. Bazı suistimallere sebebiyet 

vermiştim. v.s. v.s.” (Acımak, s.69) 
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Devlet nezdinde, Mürşit‟in vicdanının sesine kulak vererek halkın sorununa 

tez elden çözüm bulması değil bürokratik işleyiş önemlidir. Bu yüzden o, işleyişe 

uymadığı için kanun önünde suçlu duruma düşmüştür. 

Kıskanmak‟ta ise ağabeyinin hapse girmesinden sonra geçim kaygısına düşen 

Seniha‟ya, vali ve onun aracılığıyla görüştüğü maarif müdürünün üstten bakan tavrı 

dikkati çekmektedir: 

“(…) Valinin delaletile gördüğü Maarif müdürü âdeta nazlanmış, hele vilâyet 

merkezinde alıkoymıya imkân bulunmadığını katî bir lisanla söylemişti. Bunun 

üzerine Seniha bir daha valiye gitti. O yine kendisini belki eskisinden fazla bir 

nezaketle kabul etmiş, yerinden kalkarak kapılara kadar da teşyi etmişti. Fakat bunu 

galiba âlicenaplığına kendi nefsini hayran etmek için yapıyordu. Bu nezaketi içinde, 

bir daha gelirse artık istiskal etmek mecburiyetinde kalacağını ve herhalde hiç bir 

tavassutta bulunmasına imkân ve ihtimal olmadığını da pek güzel ihsas edebilmişti. 

Seniha artık Maarif Müdürü nereye yollasa gitmek icap ettiğini anladı.” 

(Kıskanmak, s.142)  

Her iki yöneticinin de hodgâm tavırlar sergilemesi, genç kıza yardımcı olmak 

niyetinden ziyade kendi benliklerini önemseyişlerinden ileri gelir. 1930‟lu yıllarda 

geçen romanda, yönetici koltuğunda oturan söz konusu iki zatın zihniyeti, âdeta 

kendilerinden önceki geleneğin bir izdüşümü niteliğindedir. Bir başka deyişle; 

Osmanlı yöneticilerinin iş görmekten çok oyalayan ve insana saygı göstermeyen 

tavrı, Cumhuriyet yıllarının yöneticilerinde de göze çarpmaktadır. Bu tavır, 

vatandaşla hükûmet arasındaki mesafeyi yakınlaştıracağı yerde daha da açmaktadır. 

Nitekim dört yıl Amasra‟da öğretmenlik yaptıktan sonra tayini Trabzon‟a çıkan 

Seniha, Amasra‟dan ayrılmamak yönündeki talebini maarif müdürüne iletecek 

cesareti kendinde bulamaz (Kıskanmak, s.143). 

Kıskanmak‟ta sergilenen yaklaşımın benzerine Çalıkuşu ve Yeşil Gece 

romanlarındaki maarif müdürlerinde de rastlanır. Özünde “icabat-ı idariye” 

mazeretine sığınılarak savunulan bir zihniyet barındıran bu yaklaşım, işlerin 

yürümesi için yöneticilere gerektiğinde yalan söyletebilmekte ya da karşısındaki 

kişiyi azarlama hakkını kendisinde görebilmesine imkân tanımaktadır. Çalıkuşu‟nda 

Feride‟nin karşısına Bursa ve İzmir‟de olmak üzere iki kez aynı üslûpla çıkan maarif 
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müdürü (s.150; 302-303) ile Yeşil Gece‟de Şahin‟i anlayıp dinlemeden azarlamaya 

başlayan şube müdürünün (s.6) yaklaşımı -gerçekte yönetim anlayışı- bu yöndedir. 

Sabahattin Ali ise Kuyucaklı Yusuf‟ta iki farklı kaymakam tipinden yola 

çıkarak iki farklı yönetici zihniyetini ortaya koymuşur. Bunlardan ilki, kaymakam 

Salahattin Bey, diğeri de Salahattin Bey‟in ölümünden sonra yerine gelen kaymakam 

İzzet Bey‟dir. 

Kaymakam Salahattin Bey, meslek hayatında edindiği tecrübeler gereği 

eşrafla ilişkilerinde mesafeli bir yöneticidir. Bulunduğu kasabanın en yetkili mülkî 

âmiri olmakla beraber bunun yalnızca kağıt üzerinde böyle göründüğünü, taşrada 

iktidarı asıl elinde tutanın eşraf olduğunun da farkındadır. Devlet, buralarda idareye 

ağırlığını koyamamakta, eşraf ve mütegallibe de merkezî idarenin yarattığı boşluğu 

kendi gücü ile doldurmaktadır. Bu nedenle kurulu düzen karşısındaki acizliğinin 

ayırdında olan Salahattin Bey, söz konusu düzene ters düşecek eylemler içinde 

bulunmaz. Taşra gerçeğini bilen bir yönetici olarak “namuslu kalmak niyetinde 

olduğu için” (KY, s.50) eşrafla ilişkilerini belirli bir seviyede tutar; arkadaşlarını 

kendisi gibi memur çevreden seçer. Bu, onun nazarında, namuslu kalmakla 

eşdeğerdir. Maiyetindeki memurlardan Hasip Efendi, onun bu yönünü özellikle 

vurgular: 

 

 

 

“(…) 

„Merhumun bu heriflerle karşı karşıya oturup eğlenmesine imkân mı vardı? 

Kimsenin aklına bir fenalık gelmeyeceğini bildiği halde, bir eşraf davetine bile 

gitmezdi.‟” (KY, s.174) 

Salahattin Bey‟in zaman içinde benimsediği şahsî hayat felsefesi ile pekişen 

bu kalender tavrı, ona dilediği gibi bozulmadan kalma imkânını tanır. Onun meslekî 

tecrübeleri ile yaşamdan öğrendiklerini sentezleyerek oluşturduğu hayat felsefesi, 

değiştiremeyeceği gerçeklerle mücadele etmek yerine onu kabullenmeye dönüktür. 

Bu bilgece kabulleniş, biraz da Anadolu‟da geçirdiği yılların ürünüdür. Zira eşrafın 

sözünün geçtiği bir ortamda şartları fazla zorlamanın yarardan çok zarar 

getireceğinin bilincindedir. 
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“ (…) Memleketi asıl idareleri altında bulunduran bu adamların karşısında 

bir hükümet memurunun ne kadar az kıymeti olabileceğini; bir kaymakamın, aşağı 

yukarı, kendisine itibar edilen, fakat işlerine engel olmaya başlayınca derhal 

tüydürülen bir kukla olduğunu bildiği için, vaziyetten tamamen ümidi kesmiş 

gibiydi.” (KY, s.62-63)  

Bu sebeple, Salahattin Bey, yönetime dair meselelerde olduğu gibi hayat 

karşısında da pasifize bir tavır geliştirir: 

“ (…) Şimdi sen o tozlu odada oturdukça kendi kendine: „Benim burada ne 

lüzumum var?‟ diyeceksin! Yanlış!.. Mademki sen bir kere hükümet kapısından içeri 

adımını attın, artık lüzumlusun. Sen olmasan muhakkak bir yerde bir aksaklık 

çıkar…Bunları işkembeden atıyorum sanma, bir zamanlar ben de başka türlü 

düşünüyordum; her şeyi aklımla halletmeye kalkıyordum. Fakat artık dünyada bir tek 

şeye inanıyorum: O da tecrübe. Sana söylediğim şeyleri otuz seneye yaklaşan bir 

hayat bana öğretti. Sen de yavaş yavaş yola gelirsin. (…) Hayattan fazla şeyler 

bekleme. Dünyada her felaketin içinden en az zararla sıyrılmanın yolu hayata 

uymak, muhite uymak, hiç sivrilmemektir. (…)  Hayatı olduğu gibi kabul etmeli ve 

ona ne bir şey ilave etmeli, ne de ondan bir şey eksiltmeli…Bazı şeyler vardır, 

canımızı sıkar; „Bu neden böyle? Böyle şeyleri dünyadan kaldırmalı!‟ deriz. Bazı 

şeyler de mevcut değildir. İçimizden, bunların olmasını ister, hatta bu uğurda 

çalışırız. İkisi de saçma ve faydasızdır. İnsan dediğin mahluk hiçbir şeyi 

değiştiremez. Bunun için, gönlünün rahat olmasını istersen, gördüğün fenalıkların 

bile bir hikmeti olduğunu düşün ve yeryüzünde olmayan iyilikleri oraya getirmek 

sevdasına kapılma…” (KY, s.157-158) 

Bu yorgun taşra bürokratının hayat felsefesi, toplumsal koşulların sonucu 

olarak kaçış, boyun eğiş üzerine kuruludur ve kaderci bir görünüm arz eder (Karaca, 

2001: 107). Salahattin Bey, kaynağını, benimsediği hayat felsefesinden alan bu 

uyumlu tavrıyla hiç kimseyi hor görmez; hem maiyetindeki memurlara hem kasaba 

halkına kendini saydırır. Öte yandan bir yönetici olarak sonunu değiştiremeyeceği 

durumlar karşısında devletin kanununun değil eşrafın kanunlarının uygulanmasına da 

göz yumar. Bu yönleriyle o, Moran (1996: 31)‟ın da belirttiği gibi, ömrünü 

Anadolu‟da tüketmiş diğer memurlara benzer; ancak kendine özgü bir kişiliği, hayata 

bakış açısı olduğu için romanda bireyliğini korur.  
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Salahattin Bey‟in karşı kutbunda yer alan İzzet Bey ise yapı itibariyle atak, 

gözüpek ve işgüzar bir yöneticidir. Salahattin Bey‟deki olgunluğa, daha genç olan 

İzzet Bey‟de rastlanmaz. O, bulunduğu makamda rahat etmenin salt eşrafla arasına 

mesafe koyarak mümkün olamayacağını bilir. Dahası onun halefi gibi namuslu 

kalmak kaygısı yoktur. Bu yüzden görevine başlar başlamaz ilk işi, kasaba ileri 

gelenlerini çağırıp toplantı yapmak olur (KY, s.171-172). İzzet Bey‟de Salahattin 

Bey‟deki tevazudan da eser yoktur. Toplantı sırasında mülkî amir olarak diğer 

memurlar üzerinde otoritesini hissettirmeye çalışır: 

“(…) Kendini diğer memurların hepsinden büyük gördüğü için, konuşurken 

hatta Ceza Reisi ile Müftü‟nün ve Kadı‟nın bile yüzüne bakmamıştı. Herhalde, bu 

harp vaziyetinde, bir mülkiye amirinin geniş salâhiyetini onlara hissettirmek 

niyetindeydi.” (KY, s.172) 

Diğer memurlarla ilgilenmeyen İzzet Bey, tavrını eşraftan yana koyar: 

Geldiğinin ikinci gecesi Çınarlı Han‟daki odasında eşraftan birkaçıyla oturup kafayı 

çeker (KY, s.172). Akabinde onlarla sık sık biraraya gelen İzzet Bey, bu arada 

fabrikatör Hilmi Bey‟in Yusuf‟tan alamadığı yarım kalmış intikamına da ortak olur. 

Yusuf‟u tahrirat memurluğundan alarak tahsildar yapar. Bu şekilde hem Yusuf‟un 

yokluğunda yalnız kalan Muazzez‟in çaresizliğinden istifade eder hem de Hilmi 

Bey‟in intikam planına dahil olur.  

Denilebilir ki kaymakam İzzet, devletin kendisine verdiği yetkiyi eşrafın 

nüfuzuyla birleştirerek halka ve emrindeki memurlara güç gösterisi yapan, devlete ve 

köylüye hizmet etmekten ziyade mevkiinin sefasını süren, sorumsuz bir yöneticidir. 

Salahattin Bey gibi eşraf karşısındaki güçsüzlüğünü kabullenip kendi yetki alanı 

dahilinde kalmaktansa eşrafla işbirliği yapıp görevini kötüye kullanmayı tercih eder. 

Her iki yöneticinin yönetim anlayışı, görev yaptıkları aynı kasabada farklı 

algılanmalarına ve dolayısıyla farklı olayların vuku bulmasına zemin hazırlar. 

Afrodit Buhurdanında Bir Kadın‟ın genç kaymakamı ise Salahattin Bey ile 

İzzet Bey‟in özelliklerini şahsında toplamıştır. Onda Salahattin Bey‟in bilgeliğiyle 

İzzet Bey‟in gözüpekliği harmanlanmıştır. 

Orta Anadolu vilâyet merkezlerinde geçen memuriyet hayatından sonra bir 

kazaya kaymakam olan genç memurun Anadolu‟ya dair büyük idealleri vardır: 

Cehaletle, kör taassup ve softalıkla çarpışacak; köylünün iliğini emen “eşraf”ı 
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ortadan kaldıracak, mütegallibenin köküne kibrit suyu dökecektir (ABBK, s.183). O, 

Salahattin Bey gibi pasif bir tavır sergilemektense amaçları için mücadele etmeyi 

seçer. Ancak Kılıçoğlu adlı ağanın ilk icraatları, kazada kimin sözünün geçtiğini 

gösterir yeni kaymakama. Yine de içinden “yağma yok, Ağa… Yakamı senin eline 

bırakmayacağım!” (ABBK, s.185) diyerek mücadele kararında sabit kalır.  

Köylüden yana bir tavır sergileyen genç kaymakam, içinde mukaddes yılan 

balıkları yüzen şadırvanın musluklarına çimento döktürür. Su mikropludur ve 

kaymakam halkın sağlığını düşünmek zorundadır (ABBK, s.186-187). Olaylar valiye 

kadar ulaşsa da konu kapanır. Ardından civar köyler ahalisinin elindeki malı ucuza 

satın almak için dolap çeviren Kılıçoğlu‟nun oyununu bozar; “ağız ağıza yüklü at, 

öküz arabalarını köy yolundan çevirtir” (ABBK, s.191). 

Kılıçoğlu ise bu yeni kaymakamla kendine özgü yöntemleriyle karşı koyarak 

onu alt eder. 

Acımak‟ın Mürşit‟i gibi bu genç kaymakam da sorumluluk duygusu gelişmiş, 

Anadolu köylüsüne ve genel anlamda insana değer veren bir yöneticidir. Yönetim ve 

insan anlayışının temelinde hizmet etmek, yararlı olmak amacı vardır. Ne ki eşrafın 

gücü karşısında tüm iyi niyetli çabaları boşa gider. 

Romanlara bütünsel açıdan bakıldığında yönetici ve memurların, güçlüden 

yana bir tavır koyduğu görülür. Devletin verdiği yetkiyi sindirememiş bu kişiler, 

kendilerinden daha aşağı seviyede gördükleri halka haşin davranmaktadır. Öte 

yandan bürokrasinin halkın menfaatlerinden üstün tutuluşu da yönetim anlayışını 

şekillendiren bir başka etmendir. Sonuçta merkezden taşra teşkilatlarına yayılan bu 

sistem, Anadolu‟da halkı mağdur etmektedir. 

Dönem romancılarının özellikle Osmanlı idaresinde tenkit ettikleri bu 

çözülme, yöneticilerin halka yaklaşımıyla sınırlı kalmayıp âmir-memur ilişkilerine de 

yansımıştır. 

4. Âmir - Memur İlişkisi: 

Genel anlamda idarî ve bürokratik yapıda gözlemlenen bozukluklar, 

yukarıdan aşağıya uzanan bir zincir halinde âmir-memur ilişkilerini de etkilemiştir. 

Hakikatte devlet ile halk arasındaki kopukluk, idarî işleyiş içerisinde memurun 

âmiriyle olan ilişkilerini de bozmaktadır. Şöyle ki merkezî otoritenin Anadolu‟da 

idareye ağırlığını koyamaması nedeniyle bulunduğu makamda devletin gücünü 
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ardında hissedemeyen memur, halk nazarında da itibarını yitirmekte
229

; neticede bu 

durum, ya memurun âmirini saymamasına ya da onunla ilişkilerinde yüz göz 

olmasına neden olmaktadır. Diğer yandan gündüzleri kavga gürültü içinde yürüyen 

âmir-memur ilişkileri, akşamları içki sofrasında farklı bir çehreye bürünmektedir; 

çünkü akşam oldu mu tüm memurlar, âmir memur demeden, içki sofralarında 

toplanmaktadır. 

Bu bağlamda; Gizli El, Çalıkuşu, Acımak, Kuyucaklı Yusuf, Afrodit 

Buhurdanında Bir Kadın devletin taşra teşkilatlarındaki yozlaşmış âmir-memur 

ilişkilerini ele alan romanlardır. Söz konusu dört romandan farklı olarak Köy 

Hekimi‟nde ise Anadolu‟nun uzak bir kasabasındaki gündelik âmir-memur 

ilişkilerine -yozlaşmışlıklarına vurgu yapılmadan- değinilmiştir. 

Reşat Nuri, ilk romanı Gizli El‟de, Gemlik‟e maliye memuru olarak giden 

kahramanı Şeref üzerinden memuriyet hayatını yansıtır. Mektebini bitirir bitirmez 

küçük bir maliye memurluğuyla Gemlik‟e atanan Şeref, memuriyetinin ilk aylarını 

burada sıkıntı içinde geçirir. 

“(…) Gündüz basık odalarda renksiz, ehemmiyetsiz şeylerle uğraşmak, rica, 

yahut kavga etmek; yemek kırıntıları ve sigara külleriyle dolu masalara başını 

dayayıp uyuklamak… Akşam üstü kahve bahçelerinde bir parça dedikodu, maişetten 

şikâyet… Sonra, kırmızı mendillerde birer okka ekmek, ucu görünen bir rakı şişesiyle 

basık, karanlık evler, kapı evlerinde sürünen çocuklara dönmek… Hep böyle, 

ölünceye kadar böyle.” (GE, s.14-15) 

Bu sıkıcı hayatın rengi, ara sıra yapılan gece toplantılarında değişmektedir. 

Her mevkiden memurun katılımıyla gerçekleşen bu toplantılarda hiyerarşi ortadan 

kalkmakta, âmir-memur bir arada eğlenmekte; içkinin etkisiyle çoğu zaman nezaket 

kuralları da çiğnenmektedir. “Uzun bıyıklı, haydut kılıklı bir mektep hocası” (GE, 

s.15) âmiri memuruyla eşitleyen bu eğlencelerden duyduğu memnuniyeti: 

“(…) 

                                                 
229

 Ayaşlı ve Kiracıları‟nda Ayaşlı İbrahim Efendi, memuriyeti herkesin gıpta ettiği kadar kazançlı 

bulmaz. Ona göre memurun çoğu borç içinde yaşar (AVK, s.48). Aysel‟de Hacı Nazif Ağa, kızını 

memura lâyık görmez: “Memura mı kız vermek; Allah göstermesin.” (Aysel, s.29) 

KuyucaklıYusuf‟ta ise Kübra, kaymakam Salahattin Bey‟in kendisine tecavüz edenleri yakalayıp 

cezalandırabileceği yolundaki sözlerine “onlara kimsenin kudreti yetmez!” (KY, s.67) diyerek 

memurun eşraf karşısındaki âcizliğini ortaya koyar. 
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-Şeref Bey kardeşim. İşte bu âlem sizin İstanbul‟da bulunmaz…Müsavat, 

uhuvvet lâkırdıda kalır orada… Bak şu samimiyete hele… Ne âmir, ne memur… Gel 

keyfim gel… Nasıl eğleniyoruz ha?” (GE, s.15-16) sözleriyle dile getirir. 

Gerçekten de bu eğlencelerde ast-üst ilişkileri, dairelerdeki resmiyetin dışında 

bambaşka bir hal almaktadır. 

“(…) Sarhoşluk ilerledikçe yüzler kızarıyor, pos bıyıklar dikiliyor, seslere ve 

hareketlere ürkütücü bir vahşîlik geliyordu. Arkalardan, eski siyah ceketler atılınca 

kılıklar da değişmiş, omuzdan düğmeli mintanlar, geniş kırmızı kuşaklar meydana 

çıkmıştı. 

Misafirler arasında bulunan bir nahiye müdürü, bir kolcubaşıya zorla rakı 

içiriyor, bir mahkeme mübaşiri sivil kâtibini ensesinden yakalıyarak oyuna 

kaldırmağa çalışıyordu.” (GE, s.15)  

Bu âlemlere devamlı katılabilmenin en önemli şartı, samimi olmaktır. İçki 

meclisi, ciddiyet kabul etmez. Aynı mektep hocası, eğlencelere iştirak etmeyen 

Şeref‟e bu yolda nasihatler verir. Kendisi gibi durgun İstanbullu bir memurun nasıl 

dışlandığını anlatır (GE, s.16).  

Tüm bu uyarılara karşın etrafındaki oyunlara karışmayan Şeref, gördüğü tablo 

karşısında geleceğine yönelik karamsarlığa kapılır. 

Yazar, Çalıkuşu ve Acımak adlı romanlarında da âmir-memur ilişkilerine 

yönelik eleştirel yaklaşımını sürdürür. 

Çalıkuşu‟nda, Osmanlı merkez ve taşra teşkilatları ile buralarda görevli 

yöneticilerin yönetim ve insan anlayışlarını mercek altına alan Reşat Nuri, öğretmen 

Feride‟yi Anadolu‟nun çeşitli yerlerinde dolaştırırken maarif nezaretlerinden 

hareketle âmir-memur ilişkilerini de göz önüne serer.  

Buna göre, idarî mekanizmanın işleyişinde yaşanan sorunlara paralel olarak 

söz konusu işleyişten sorumlu memurlarla âmirleri arasındaki ilişkiler de çıkmaza 

girmiştir. (B..)‟deki Maarif Müdürlüğü‟nde başkâtiple aynı odada çalışan diğer 

memurlar, kâtibin yüzüne ayrı arkasından ayrı konuşmaktadır. 

Zeyniler köyü mektebinin kapatılmasıyla kendisinden istenen evrakları alıp 

maarife giden Feride, başkâtip tarafından “tam iki saat istintak edilir.” (Çalıkuşu, 

s.222) Kâtip, geçmiş yıllara dair senet, evrak ve belge isimleri sıralayarak genç kızı 
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zor duruma sokar. En sonunda işini Feride‟yle halledemeyeceğini anlayarak maarif 

müdürünün yanına gider.  

O sırada odada bulunan ve olanlardan habersiz görünen iki kâtip, başkâtibin 

müdürün odasına girişiyle yerlerinden fırlayıp kulaklarını kapıya koyar, içerdeki 

konuşmaları dinlemeye başlarlar (Çalıkuşu, s.223). Bir süre sonra maarif müdürünün 

başkâtibi azarlayan sesi odayı doldurur. Kâtiplerin buna verdiği tepki, ilginçtir: 

“(…) 

Sarıklı kâtip sevincinden, genç kâtibin sırtına vuruyor: 

-Allah senden razı olsun, müdür bey, şu teresi bir kalayla. Dinsizin hakkından 

imansız gelir, diyordu.” (Çalıkuşu, s.223) 

Feride‟nin endişesi üzerine aynı kâtip, “müstahaktır o terese” diyerek 

önündeki işe devam eder. Az sonra başkâtip de odaya geri döner, sinirli sinirli 

söylenmeye başlar. Arkasından kendi kendine “dinsizin hakkından imansız gelir” 

diye mırıldanan hafızın sözleri, Feride‟yi bir kez daha şaşırtır:  

“(…) 

-Esef buyurmayınız efendim, onlar muamelâta vâkıf değillerdir. Zatâliniz 

olmasanız üç günde bu dairenin altı üstüne gelir. 

Bu sözleri hafız söylüyordu. Biraz evvel başkâtibin uğradığı hakarete çocuk 

gibi sevinen Hafız Efendi! Yarabbi, bunlar ne tuhaf insanlar!” (Çalıkuşu, s.224) 

Kendi âmirinden azar işiten başkâtip ise “Adam sen de, kim bu devlete hizmet 

etmiş de bir: „Allah razı olsun‟ demişler,” (Çalıkuşu, s.224) yorumunu yapar. 

Onun bu sözleri, Çelik (2000: 58)‟in de belirttiği gibi, idealizmini tamamen 

yitirmiş, bir işe yaramaktan çok, ay başını getirme endişesinde olan memur 

zihniyetinin ifadesidir. Aynı zamanda, bu sözler, devletin içinde bulunduğu durumu 

da özetler mahiyettedir. Şekilci bir bürokrasi işleri yavaşlatmakta; bunu uygulamak 

zorunda kalan memur, hem vatandaşa hem âmirine karşı müşkül bir mevkiye 

düşmektedir. Dahası kendi astlarının önünde üstünden azar işitmektedir. Böyle bir 

atmosferde dayanak noktası bulamayan memurlarla âmirlerinin arası açılmakta ya da 

ilişkiler resmiyetini kaybetmektedir. 

Yazarın, Çalıkuşu‟ndan sonra bürokrasinin en geniş tenkidini yaptığı 

Acımak‟ta da devlet dairelerindeki yozlaşmış âmir-memur ilişkileri konu edilir. Bu 

kez romanın merkezinde Feride gibi dairelerdeki yozlaşmaya şahit olan bir öğretmen 
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değil bahsi geçen yozlaşmayı meslek hayatında bizzat tecrübe eden Mürşit Efendi 

vardır.  

Mülkiye‟yi bitirdikten sonra Sivas vilâyetine maiyet memuru olan Mürşit, 

yolun başında devlet ve millete hizmet adına idealler taşıyan, dürüst ve çalışkan bir 

gençtir. Sivas‟a varışının ertesinde işe heyecanla başlar; kendisine birtakım ilkeler 

belirler. Ne var ki onun azmi, çalışkanlığı diğer memurların tepkisini çektiği gibi 

âmirleri tarafından da suistimal edilir. 

Mürşit de Şeref gibi ilk önce gece toplantılarıyla tanışır. Sivas‟taki ilk 

akşamlarının birinde muhasebe kâtiplerinden Tahir Efendi, onu yemeğe davet eder. 

Mürşit‟in şerefine Maarif Başkâtibi, Evkaf mümeyyizi, muhasebeden iki memur da 

çağrılıdır. Rakı sofrasını görmekten hoşnut olmayan Mürşit‟e, Maarif başkâtibinin 

sarfettiği sözler, taşradaki memurların halet-i ruhiyesini yansıtması açısından 

önemlidir: 

“(…) 

-Böyle yerde rakısız nasıl yaşanır evlât? Gönüllerin pasını silmek için bundan 

başka vasıta yok. Akşam oldu mu şehir, bir kocaman kabristana dönüyor, yüreklere 

bir kasvettir çöküyor. İnsan, mütemadiyen yük hayvanları gibi çalışamaz ya. Biraz 

da başını dinlemek gönlünü eğlendirmek ister. Bu kabristanda nereye gidersin? Bu 

da olmazsa ölüden farkımız kalmayacak.” (Acımak, s.50-51) 

Bu sözlerde, memurun Anadolu‟nun unutulmuşluğuyla kuşatılmış yalnızlığı 

gizlidir. Bu yalnızlık karşısında kendini çaresiz hisseden memurlar, içkiye sığınarak 

avunmaya çalışırlar.  

Genel olarak, Anadolu‟daki hayat şartlarının çetinliğine içki içerek 

katlanmak, yerliler ve dışardan gelenler arasında âdet olmuştur. Bu durum yazarların 

da dikkatini çeker. Keza Peyami Safa, Bir Akşamdı‟da; Yakup Kadri, Hüküm 

Gecesi‟nde; Sabahattin Ali de Kuyucaklı Yusuf‟ta bu noktaya parmak basarlar. 

Bir Akşamdı‟da Meliha‟nın annesi, Yozgat‟ta yaşayan kardeşi İbrahim‟in 

yanına gider. İbrahim, her akşam efkârından içmektedir. 

“(…) Bu Yozgat beni içkiye alıştırdı be…(…) Ben Yozgat köşelerinde 

sürünecek herif miydim? Bak yapayalnızım…Her akşam burada kafayı çekiyor ve 

küskün oturuyorum.” (BA, s.133-134) 
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Hüküm Gecesi‟nde siyasî suçlu olarak Sinop‟a sürülen Ahmet Kerim, hayal 

kırıklığıyla karışık hislerle karşıladığı Anadolu gerçekliğini, içkiye sığınarak kendisi 

için katlanılır kılmaya çalışır. 

“(…) 

Ahmet Kerim, çoğu geceler, işte bu rüzgârın çıkardığı sesleri işitmemek için 

sızıncaya kadar içerdi. Zaten onun bünyesinde eskimiş bir dert halinde yaşayan bu 

içki alışkanlığı Sinop‟a geldiği günden beri dayanılmaz bir iptilâ halini almıştı.” 

(HG, s.331) 

Kuyucaklı‟da ise yazar, içkinin, Anadolu‟da her kesimden insanca çeşitli 

bahanelerle tüketildiğine işaret eder: 

“(…) 

Bereket versin, Anadolu‟nun bu yalnız kendisine mahsus dertleri yanında 

bunların gene yalnız kendisine mahsus çareleri vardır. Bunlardan en birincisi 

“rakı”dır. 

Burada felaketzede memur içer; müflis tüccar içer; fena mahsul çıkaran eşraf 

içer; senelerden beri aynı köşede bırakıldığı için içerleyen zabit içer ve nihayet 

karısı ile geçinemeyen kaymakam içer.” (KY, s.20) 

Bu noktadan bakıldığında, Acımak‟ın maarif kâtibi Tahsin Efendi‟nin sözleri, 

meşru bir zemine oturmaktadır. Zira Anadolu‟da görevli memurlar, Çelik (2000: 

63)‟in de belirttiği gibi, çoğu zaman merkezin kendi haline terk ettiği insanlar 

konumundadırlar. Bekledikleri himayeyi devletten göremeyince bulundukları köy, 

kasaba ya da illerde tutunabilmek için eşrafın boyunduruğuna girmekte; maddî-

manevî pek çok sorun yaşamaktadırlar. Bütün bunlar bir araya geldiğinde kendini 

kapana kısılmış gibi hisseden memuru, gece eğlencelerinde içki teskin eder. Nitekim 

Tahsin Efendi de henüz “toy” bulduğu Mürşit‟e her bir kadehinin hesabını buna 

dayanarak verir: 

“(…) Sabahleyin müdür, vali paşa ile dalaşmış. O hırsla kalem odasına geldi, 

maiyetimdeki memurların karşısında bana türlü hakaret etti. Ne çare boyun eğdik… 

Yapılacak başka şey yok ki… Ya bu deveyi güder, ya bu diyardan gidersin. (…) 

Bunun için, müdürün haksız hakaretine eyvallah diyoruz. (…) Az sonra memurlardan 

biri bir aksilik ediyor. Sesimi çıkaramıyorum. Çünkü şehirde valiyi bile yıldırmış 
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derebeylerinden birinin adamı… (…) Öğleden sonra vazifesini bilmiyen iki memurla 

ve aylık alamadığı için gelen ev sahibi ile ağız dalaşı…” (Acımak, s.51-52) 

Tahsin Efendi, ileri sürdüğü bu mazeretlerin her biri için birer ikişer kadeh 

devirmektedir. 

Siyasî ve toplumsal bir gerçeklik olarak Tahsin Efendi‟nin sözlerinin arka 

planında Osmanlı devletini çökertmiş olan idarî mekanizmanın, devlet-halk 

münasebetinin kopukluğu da kendisini gösterir (Enginün, 1998: 223). Yozlaşmış 

idarî düzen içerisinde devletle yerel güçler arasında kalan memurlar, devletin 

otoritesi aciz kaldığı için hem eşrafla işbirliğine yönelmekte hem de halk nazarındaki 

itibarlarını da yetirmektedirler. Memurun içine düştüğü bu çıkmaz, Dünkülerin 

Romanı‟nda da vurgulanmıştır. 

Tahsin Efendi‟nin sözlerine üzülmekle birlikte Mürşit, bu gerekçeleri 

mantıklı bulmaz. O da Gizli El‟in Şeref‟i gibi gördüklerinden hoşlanmamıştır. 

Sabahlara kadar içki içip mesai arkadaşlarını ve bu arada âmirlerini, çekiştirmek ona 

göre değildir. Lakin o, Şeref gibi meyus olacağı yerde görevini daha iyi yapacağına 

dair kendi kendine bir kere daha söz verir. 

Ne ki peş peşe gelen olayların sevkiyle Mürşit de sistemin çarkları arasına 

katılır. Her ne kadar gece âlemlerinden uzak dursa da dairede yaşadıkları, Mürşit‟i de 

kısa sürede yozlaştırır. Bunun en başta gelen sebebi, onun çalışkanlığı ve verilen 

işleri kısa sürede tamamlayışıdır. Mürşit, o kadar tertipli çalışır ki diğer dairelerin 

âmirleri de ona iş buyururlar. Mürşit gibi bir memur, onlar için bulunmaz nimettir; 

çünkü âmirler, memurlarının iş bilmemesinden yakınmaktadır. Hakikaten de en basit 

bir hesap işinin içinden çıkamayan, darp ve taksim ameliyesi hazırlayamayan, dahası 

Osmanlıca yazmasını bilmeyen memurlar vardır (Acımak, s.53-54).   

Burada yazar, memurları eleştirirken âmirleri de hedef alır. Mürşit‟e iş veren 

maarif müdürü, muhasebe müdürü iş buyururken âdeta yüz suyu dökmektedirler 

(Acımak, s.54). Oysaki âmir, emredendir; işi verendir. Yüz suyu dökmesi, yanlış bir 

şeyler yaptığını göstermektedir. Tembel ve işe yaramaz memurlar nedeniyle âmir-

memur ilişkileri ters yüz olmuştur. 

Öte yandan Mürşit‟in gayreti, iki açıdan âmirlerinde hoşnutsuzluk uyandırır. 

Başlarda âmirleri, Mürşit‟ten “hoşnutluk getiriyorlar”sa (Acımak, s.56) da zamanla 

onun çalışkanlığı alışkanlık yaratmış, en ufak bir hatası gözlerine batar olmuştur. 
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Diğer memurların tembelliğine, umursamazlığına alıştıkları gibi Mürşit‟in gayretle 

çalışmasına da alışmışladır. Ancak öteki memurların boş oturduğunu görmeyen 

âmirleri, Mürşit‟in yavaşladığını hemen fark ederler. Bu konuda Tahsin Efendi, 

Mürşit‟i uyarır: 

“(…) Biliyor musun evlât…Amirlerin senden şikâyete başladılar. 

„Nafile…Günden güne tembelleşiyor!‟ diyorlar…A gafil çocuk, ne olurdu şu işe 

tersinden başlasaydın, yani, evlât ne kadar zevkle işe sarılmayıp da yavaş yavaş 

açılsaydın…Amirlerin de „Mürşit amma cevherli çocukmuş…Günden güne terakki 

ediyor!‟ deseydiler…” (Acımak, s.57) 

Âmirlerinin memnuniyetsizliği bununla da kalmaz. Mürşit, diğer dairelerin 

işlerini yaptığı için de tepki çekmektedir. Dahası mesai arkadaşları da ona diş 

bilemektedir; çünkü Mürşit, mevcut düzene ters hareket etmektedir.  

“(…) Herifler ne kadar kudursalar hakları ya…Bir kere adamcağızları 

amirlerinin gözünden düşürmek tehlikesi var…Sonra, senden görerek eskisinden 

daha fazla çalışıp uğraşmaya mecbur oluyorlar.” (Acımak, s.58) 

Bu sözler, Mürşit‟in meslek hayatında ilk kırılma noktasını yaratır. 

“(…) Burada, bu kırık masanın başında ilk satırları yazdığım gecelerdeki 

kadar nikbin değilim. Ben zannediyordum ki, ömürlerimizin teknesini istediğimiz 

sahile çekmek için yalnız onun dümenini ele almak kâfidir…Anlıyorum ki, 

değilmiş…yollar görünmez kayalarla doluymuş…Onlara çarpmamak 

lâzımmış…Daha fenası gizli akıntılar varmış ki, insan onlara kapıldığı zaman yolun 

değiştiğini, gittikçe uzaklaştığını fark edemezmiş…Ta kendisini başka sahillere 

düşmüş görünceye kadar…” (Acımak, s.59) 

Mürşit, ciddi bir içsel değişim geçirir; bunu da “mayalı hamur gibi günden 

güne ekşiyordum.” (Acımak, s.61) sözleriyle ifade eder. Artık ne âmirlerine ne diğer 

memurlara saygı göstermekte ne de verilen işleri titizlikle yapmaktadır. Türlü 

mazeretlerle hırçınlık eder, kavga çıkarır. En sonunda tercüme-i haline de geçen ağır 

bir tekdire uğrar. Artık devletin sicilinde “mütecaviz ve geçimsiz bir insan” olarak 

kayıtlıdır (Acımak, s.62). 

Buna karşılık, Enginün (1998: 225)‟ün de işaret ettiği üzere; sicili 

bozulduktan sonra ironik bir durum hasıl olur: Mürşit, çalışkanlığı ile alamadığı 

terfiyi tembel, geçimsiz bir memur olduktan sonra elde eder. Bir başka deyişle; 
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Mürşit‟in âmir katına yükselişi, çalışkanlığı ile değil kavgacı, sıradan bir memura 

dönüşmesiyle gerçekleşir. O, artık (….) kazası kaymakamıdır (Acımak, s.60). Bu 

çelişki, onu da düşündürür: 

“(…) Acaba bugün (…) kaymakam oluşumu biraz da kendimi böyle 

tanıtmama borçlu değil miydim? Vaktiyle benim için „ağzı var, dili yok bir gençtir‟ 

diye terfiime mâni olanlar ağızlarının payını almamış olsaydılar, bu sefer de aynı 

lisanı kullanarak bu ekmeği de elimden almış olmayacaklar mıydı?” (Acımak, s.62) 

Geldiği noktada ilk kez gerçeklerle yüzleşen Mürşit, manevî olarak da 

boşluğa düşer. Geçirdiği değişimler meslek hayatıyla sınırlı kalmaz, hususi hayatında 

da “korktuğu şeylerin birer birer kucağına düşer.” (Acımak, s.63) Eskiden kişiliğini 

beğenmediği insanlarla dost olduğu gibi bir zamanlar dudak büktüğü gece 

eğlencelerine de katılmaya başlar. Artık o da rakı içip şarkılara eşlik etmektedir. 

Memurların çoğu gibi akşamcı olmak üzereyken başına gelen bir olay, onu bu 

tehlikeden kurtarır. 

Yerleştiği evi değiştiren Mürşit, “müdürlerden birinin delâletiyle” (Acımak, 

s.63) başka bir eve yerleşir. Müdürü, ara sıra evine gelmekte, ev sahibi ile 

komşuların da katılımıyla rakı içip eğlenmektedirler. Ancak bir gün Tahsin 

Efendi‟den, müdürü Nasuhi Bey‟in evini bir Ermeni kadınıyla buluşmak için 

kullandığını öğrenir. Birkaç gün sonra evde ikisini yakalar. Nasuhi Bey, pişkin bir 

tavır takınır. Kendine hakim olamayan Mürşit, âmirini döver. Ertesi gün Nasuhi 

Bey‟i kendi karşısında ezik bulacağını sanırken onun dik duruşu ve azameti Mürşit‟i 

küçültür: 

“(…) ertesi gün Nasuhi Beyi evvelkinden çok daha azametli görünce 

şaşırdım. Çene ve burnundaki bereler hâlâ geçmemişti. Fakat sanırdınız ki onlar 

kahraman bir askerin düşmanla göğüs göğse çarpışırken aldığı yaralardır. Bir gün 

evvel „aman‟ diye yalvaran o zelil ses, bugün eskisinden daha hâkimdi. Koridorda 

karşılaştığımız zaman hesapça ben onu hafif bir tebessümle baştan aşağı süzecektim. 

Hâlbuki bilâkis, o bana dağların tepesinden bakar gibi istihfafla baktı. Ben, 

küçüldüğümü hissettim.” (Acımak, s.66) 

Mürşit ile Nasuhi Bey arasında cereyan eden bu olay, âmir-memur 

ilişkilerinin yozlaşmışlığına dair bir başka çarpıcı örnektir. 
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Böylelikle Mürşit‟in, meslek hayatının başındaki ilkeliği kişiliği, yozlaşmış 

âmir-memur ilişkilerinin içinde ciddi bir erozyona uğrar. O da ilk zamanlar 

yadırgadığı memur tiplerinden birine dönüşmüştür artık. 

Kuyucaklı Yusuf ve Afrodit Buhurdanında Bir Kadın adlı romanlarda da 

Anadolu kasabasındaki âmir-memur ilişkileri, olumsuz bir çerçevede işlenmiştir. 

Kuyucaklı Yusuf‟un kaymakam Salahattin Bey‟i de gündüzleri işiyle geceleri 

içkisiyle meşguldür. Ancak o, eşraf karşısında gösterdiği mesafeli tavrı, memurlarla 

olan ilişkilerinde de sergiler. Eşrafın içkili eğlencelerine katılmadığı gibi 

memurlarıyla da oturup içmez. Kaymakam, ancak “çok itimat ettiği, hukuk mezunu 

birkaç avukat ve bazen de Ceza Reisi ile sessiz sessiz içmeyi tercih eder.” (KY, s.50)  

Salahattin Bey‟in bu duruşu, memurların âmirlerine bakışına da yansımıştır. 

Kaymakam, tahrirat kâtibi olarak işe aldığı Yusuf‟u, daireye götürdüğü ilk gün, 

odadaki memurların tavrı, saygı ve hürmet doludur: 

“(…) 

Bunların ikisi de yaşlı başlı adamlardı. Kaymakamı görünce doğruldular ve 

diz kapaklarına kadar inen cübbe bozması ceketlerinin önünü kavuşturdular. Birisi 

teneke çerçeveli gözlüğünü çıkarıp eline aldı ve Yusuf‟a işaret ederek: 

„Buyur otur, efendi oğlum!‟ dedi. 

Salâhattin Bey gülerek: 

„Göreyim seni Hasip Efendi!‟ dedi. „Bizim damadı az zamanda öyle bir 

yetiştir ki, kaleminden kan damlasın!..‟ 

„Sayenizde inşallah, Beyefendi!‟  

(…) 

Eliyle mütemadiyen başındaki kalıpsız, yağlı fesi düzelten öteki ihtiyara 

döndü: 

„Nuri Efendi, sen de himmet et de bizim Yusuf‟a acemilik çektirmeyelim!‟ 

dedi.” (KY, s.156) 

Bununla birlikte, babasının örnek insan diye gösterdiği bu adamlar da akşama 

kadar masa başında uyuyup öğle ve ikindi namazlarını kılarak vakit geçiren tipik 

memurlardır. Tek farkları, kaymakam Salahattin Bey‟e saygısızlık yapmayıp hürmet 

göstermeleridir. Nitekim Yusuf‟un kaleme başlayışından çok kısa bir zaman sonra 

vefat eden Salahattin Bey‟in cenazesi, Hasip Efendi‟nin çabalarıyla kaldırılır.  
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“(…) 

Bu Hasip Efendi sabahtan beri dört tarafa koşmaktan harap olmuştu. Bir 

kenarda bir dakika dinlemek imkânı bulursa derhal gözlüğünü alnına kaldırıp 

ağlamaya başlıyor ve yaşlar ak sakallarından süzülerek mintanına damlıyordu. 

Fakat o olmasa Kaymakam‟ın cenazesi kaldırılamayacaktı. (…) Lif ve sabun 

tedarikinden, müezzine haber vermeye kadar her şeye Hasip Efendi koşuyor, bir 

taraftan da kadınaları susturmaya uğraşıyordu.” (KY, s.167) 

Salahattin Bey‟den sonra göreve gelen yeni kaymakam ise memurlarda aynı 

olumlu etkiyi uyandırmaz. Bir başka deyişle; Salahattin Bey‟in izlediği sakin 

politika, İzzet Bey‟le birlikte bozulur. Bir kere İzzet, göreve gelir gelmez memurları 

ve eşrafın ileri gelenlerini toplayarak bir konuşma yapar. Ancak burada amaç, eşrafa 

onlarla işbirliği yapacağına dair mesaj vermektir. Zira kaymakam, aynı ortamda 

bulunan Ceza Reisi, Müftü ve Kadı‟nın yüzüne dahi bakmaz. Yazar, bu durumu: 

“(…) Herhalde, bu harp vaziyetinde, bir mülkiye amirinin geniş salâhiyetini 

onlara hissettirmek niyetindeydi.” (KY, s.172) diyerek açıklar. 

İzzet, bu toplantının ardından Çınarlı Han‟daki odasında eşraftan birkaçıyla 

oturup kafayı çeker. Bu haber, tecrübeli memurlar arasında yankı uyandırır: 

“(…) 

„Tamam, Edremit‟e malın gözünü göndermişler…Yükünü tutmadan gitmez!‟” 

(KY, s.172) 

Eşrafla daha ilk anda iyi ilişkiler kuran kaymakam İzzet, memurlarına karşı 

soğuk ve resmîdir. Odalarını ziyaret ettiğinde Yusuf, Hasip ve Nuri efendilere alaycı 

bir tonda hitap eder. Özellikle Yusuf‟a sert davranır. Dahası Yusuf, onun kendisi 

hakkında bir şeyler bildiğinden kuşkulanır. 

“(…) 

Ne kadar küstahça, ne kadar istihfafla soruyordu. 

„Adın nedir?‟ yahut: 

„Ne iş yapıyorsun?‟ derken, sanki dudaklarının arasından: „Sen de adam 

mısın?‟ diyen ikinci bir cümle sessizce dökülüyor ve muhatabının dimağına 

varıyordu. İhtiyar Hasip ve Nuri Efendilere karşı merhametle karışık görünen bu 

istihfaf ifadesi, Yusuf‟a gelince daha keskinleşmişti. Hele gözü Yusuf‟un kalem tutan 

başparmaksız sağ eline ilişince bu kadar komik bir manzaraya tahammül 
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edilemeyeceğini belli eden bir gülüşle yüzü yayılmış, sarı fakat muntazam dişleri 

meydana çıkmıştı.” (KY, s.173) 

Diğer yandan dairedeki memurlar, yeni kaymakamın arkasından konuşmaya 

başlamışlardır. Bütün gün uyuklayan ve namazlarını kılmakla meşgul olan Hasip ve 

Nuri efendiler bile arkasından kaymakam İzzet‟i eleştirmektedir. Hasip Efendi, yeni 

kaymakamı gözünün tutmadığını söylerken Nuri Efendi, akşamcılığına gönderme 

yapar. Bunun üzerine Hasip Efendi, İzzet‟i Salahattin Bey‟le karşılaştırır ve onun 

eşrafa mesafeli duruşunu, İzzet Bey‟in samimiyetine yeğ tutar (KY, s.174). Hasip 

Efendi‟nin son sözleri, memurların yeni âmirlerine bakış açısını yansıtması 

noktasında önemlidir: 

“(…) 

„Daha geleli üç gün olmadı. Nereden de tanışıp işrete başlarlar. Kendini 

kurnaz zannediyor ama, üç günde kafese girer. Biz Salâhattin Bey‟den evvel buna 

benzer kaymakamlar gördük, bu kasabada benden akıllısı yoktur diye dolaplar 

çevirmeye kalktılar da, defolup giderlerken halk arkalarından teneke çaldı. Bilmem 

ama, bunun da sonu odur!‟” (KY, s.174) 

Burada her iki kaymakamın memurlarla olan ilişkilerinin niteliği ortaya 

çıkmaktadır. Salahattin Bey‟in maiyetinde saygı ve hürmet hisleri içinde çalışan 

memurlar, İzzet Bey‟in küstah tavırlarına koşut olarak arkasından konuşmaya 

başlarlar. Denilebilir ki âmirin ahlakı, memuruna da aksetmektedir. Olumlu 

niteliklere sahip bir âmir, memurunu da bu yönde eğitirken aksi durumda olumsuz 

tavırlarıyla memuruna da kötü örnek olmaktadır. Kaymakam Salahattin Bey ile halefi 

İzzet Bey arasındaki en önemli farklardan biri de budur. 

Kaymakam İzzet, selefinin aksine eşrafla elbirliği ederek bir memurunun 

yerini değiştirebilmektedir. Salahattin Bey‟in sakin ve kalender tavrından onda eser 

yoktur. Yusuf‟u makamına çağırtıp dakikalarca bekletir. Sonunda da görevini tahrirat 

memurluğundan tahsildarlığa çevirdiğini bildirir (KY, s.178-179). Bu kararının 

dayanak noktası, her akşam içki sofrasında buluştuğu Fabrikatör Hilmi Bey‟dir. 

Nitekim Yusuf‟u tahsildar yapıp Edremit‟ten uzaklaştıran kaymakam, yanına 

jandarma bölük kumandanı Kadri Efendi‟yi de alarak Hilmi Bey ve oğlu Şakir‟in 

Yusuf‟un evinde tertiplediği âlemlere katılır. Böylelikle Şakir‟in yarım kalmış 

intikamına da ortak olmaktadır.  
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Hakikatte kaymakam İzzet, mülkî âmir sıfatıyla eşrafın en zenginlerinden 

Hilmi Bey ve jandarma bölük kumandanıyla suç ortaklığı yapmaktadır. Ne ki Yusuf, 

yine âlem yaptıkları bir gece suçluları kendi eliyle cezalandırır.  

Sonuç itibariyle; Sabahattin Ali, iki farklı karakterdeki âmirden hareketle 

değişen âmir-memur ilişkilerini irdelediği Kuyucaklı Yusuf‟ta bir yandan Anadolu‟da 

görevli memurların içkiye sığınışını işaret ederken diğer yandan eşrafla dayanışma 

içine giren bir kaymakamın maiyetindeki memurlarca nasıl algılandığını ortaya 

koyar. Buna göre eşrafa ve maiyetindeki memurlara mesafeli bir duruş sergileyen iyi 

kalender meşreb Salahattin Bey ile eşrafa teslim olan, memurlarına yüksekten bakan 

İzzet Bey, ahlaklarıyla âmir-memur ilişkilerine yön vermeleri açısından iki ayrı 

kutbu oluşturur. 

Eşrafın memurlar üzerindeki nüfuzunun âmir-memur ilişkilerine yansıyışını 

gösteren bir başka örnek Afrodit Buhurdanında Bir Kadın‟da yer alır. 

Göreve başladığının ertesi günü, kasabanın nüfuzlu ağası Kılıçoğlu‟nun 

hükûmete kendisini ziyarete geleceğini bildirmesinin ardından genç kaymakamın 

maiyetindeki tahrirat kâtiplerinden biri, Kılıçoğlu hakkında kaymakama ön bilgi 

verir: 

“(…) Halk üzerindeki perestijinden bahsetti. Kılıçoğluyla iyi geçinmenin 

idare mekanizmasını kolaylaştıracağını zımnen anlatmağa uğraştı.” (ABBK, s.184) 

Bu sözler, eşrafın idarî düzen üzerindeki gücünün kanıtıdır âdeta. Öyle ki 

eşrafın hakimiyeti, memuru âmirine karşı akıl verecek hale getirmiştir. İşin ilginci, 

memurlar da durumu kanıksamıştır. Tahrirat kâtibi, yeni gelen kaymakama eşrafla 

iyi geçinmesini öğütleyerek bu gerçeğe dikkati çeker.  

Köy Hekimi‟nde ise “hücra bir Anadolu kasabasında” (KH, s.154) âmir ve 

memurların birbirine kenetlenmiş yaşamı, tüm doğallığı içinde gözler önüne serilir. 

Tıbbiye‟den mezun olunca Antalya yakınlarındaki bir kasabaya atanan 

Doktor Suat Naci, kendisi gibi memurlarla bir arada çalışır. Hükûmet dairesinde 

kaymakam, jandarma kumandanı, mal müdürü günlük rutin işlerini sakinlik içinde 

görmektedir: 

“(…) 

Jandarma komandanı, odasında bir bağdan çapulculuk eden acemî bir 

hırsıza çıkışıyor, kaymakam, mektebe girmek için istida veren bir fakir çocuğa 
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kadronun dolduğunu söyliyerek gelecek sene müracaat etmesini tavsiye ediyor, 

malmüdürü hâlâ maaş havalesi gelmediğinden şikâyet eden bir memura masal 

okuyordu.” (KH, s.154-155) 

Burada dikkati çeken nokta, memurların birbirleriyle ve üstleriyle uyum 

içinde çalışmasıdır. Herkes kendi işini görmekte; kimse dedikodu veya tembelliğe 

mahal vermemektedir. Anlatımdaki bu husus, Köy Hekimi‟ni diğer romanlardan 

ayırır. 

Bununla birlikte romanın yukarıda bahsi geçen diğer romanlarla birleştiği 

nokta ise memurların akşamcılığıdır. Köy Hekimi‟nde de gündüzleri dairelerinde 

işleriyle meşgul olan memurlar, akşamları içki sofralarında buluşmaktadır. Bu 

sofralarda âmir-memur ayrımı da ortadan kalkmıştır. 

“İkindiye doğru (Anadolu)nun bu hücra kazalarında hükûmet daireleri 

boşalır.. 

Memurlar bahçelere halk evlerine çekilir ve hayat artık tamamile durmuştur. 

Gün batıncaya kadar bahçe arasınde, su başlarında âlem yapan ihvanın neş‟eli 

sesleri işitilir. Ondan sonra herkes evine ve yatağına çekilir.” (KH, s.157) 

İçkili eğlencelere katılanlardan biri de kaymakamdır. Yazarın anlatımıyla o, 

akşam olunca can ciğer dostu mal müdürü ile bahçelere gidip rakı içen, ara sıra 

karısından gizli sazlı sözlü âlem yapan deryadil, babayani bir memur tipidir (KH, 

s.153). Dört senedir kasabada görev yapmaktadır. Günün birinde merkezden gelecek 

bir telgrafla mekân değiştirmesi muhtemel olduğu için yerleşik hayata geçememiş 

“evi kira, eşyası iğreti, hayatı derbeder, istikbali meçhul” (KH, s.160) biridir. 

Kaymakamın yakın dostu mal müdürü ise on senedir kasabada yerleşik bir 

memurdur. Eşraftan bir kızla evlenmiş, bağ bahçe sahibi olmuştur. En büyük zevki, 

arkadaşlarıyla toplanıp eğlenmektir. 

“(…) En büyük zevki kafa dengi ahpaplarını sık sık davet edip ya bağda yahut 

büyük dut bahçesinde mevsime göre kuzu çevirmek, helva yaptırmak, testi kebabı 

yapmak, ve bu vesileyle bol bol içmekti. Rakısını kendi çekerdi. Ve bu rakıdan içmek 

kasabanın zevk ehli için bir şerefti.” (KH, s.158)  

Mal müdürünün bahçesinde düzenlenen içkili eğlencelere devam edenler 

arasında kaymakamdan başka müdde-i umumi, tahrirat kâtibi, jandarma kumandanı 

da vardır. Kasabanın genç doktoru Suat Naci ise nadiren de olsa onlara eşlik 
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etmektedir. Resmî hayatlarında belirli bir hiyerarşi içinde bulunan bu memurların 

arasında akşam eğlentilerinde hiyerarşi ortadan kalkmaktadır.  

Burhan Cahit, bir kasabadaki âmir-memur ilişkilerini resmederken eleştiri 

getirmekten çok durumu sergilemekle yetinmiştir. Reşat Nuri ve Sabahattin Ali‟de 

gözlemlenen irdeleyici tutuma onda rastlanmaz. Aksine o, içki sofralarında buluşan 

memurları, haklı göstermeye çalışır gibidir. Her biri gurbeti yaşayan bu memurlar, 

gündüzleri görevlerini ifa ettikten sonra akşamları içkili eğlenceler tertipleyerek 

yalnızlıklarını unutmakta, bir nev‟i kader ortaklığı etmektedirler. 

“(…) 

Bu hücra kasabanın yegâne münevver insanları, az çok okumuş ve dünyayı 

bir köşesinden görebilmiş beş on kişi böyle bir araya toplandıkça dümdüz giden 

hayatlarının biraz lezzetlendiğini, değiştirdiğini hissediyor, tahassürlerini unutuyor, 

avunuyor, birbirlerinden teselli buluyorlardı.” (KH, s.160) 

Bu satırlarda memurların akşamcılığını mazur gösteren bir ton 

hissedilmektedir. Kasabadaki memurlar arasında mal müdürüyle yerli tahrirat 

kâtibinden başka bütün memurlar aynı yazgıyı paylaşmaktadır. Farklı yerlerden 

gelen bu insanlar, görev yerleri her an değişebileceği için kendilerini bulundukları 

yere ait hissedememekte, arada kalmış olmanın bocalayışlarını yaşamaktadır. 

Anadolu‟nun altyapı eksiklikleri de mevcut duruma eklenince memur çevreleri, 

çareyi birbirine kenetlenmekte bulmaktadır. 

“(…) 

Gençleri evlenmekten, yaşlıları yerleşmekten cekiniyor, zaten kıtkanaat 

geçindikleri için başlarına gaile almaktan korkuyorlardı. Müddeiumumî daha iki ay 

evvel (Diyarıbekir) kazalarından birinden naklen buraya gelmiş, Jandarma 

komandanı yakında başka bir yere nakledileceğini haber almıştı. Böyle kararsızlık 

göçebelik yüzünden avare, dedirgin olan memurlar işi kalenderliğe vuruyor ve 

nihayet malmüdürünün akşam sofralarına icabet ederek avunuyor, hep beraber haşır 

neşir oluyorlardı.” (KH, s.160-161) 

Yazarın gözlemleri göstermektedir ki gündüzleri ast-üst ilişkisi çerçevesinde 

çalışan memurlar, içlerinde taşıdıkları gurbet hüznünü, dayanışmayla ve -âmir-

memur ayrımı gözetmeden- akşamları düzenledikleri eğlencelerde içkiye sığınarak 

aşmaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda, Köy Hekimi, yazarı Burhan Cahit‟in 
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dikkatinden, esas konusunun dışında, bir Anadolu kasabasındaki mütevazi âmir-

memur ilişkilerine de değinen bir romandır. Daha önce de belirtildiği üzere; bu 

değinide hakim ton, eleştirel değil sergileyicidir. Yazar, âmir ya da memur kimseyi 

suçlamadığı gibi onların akşamcılıklarını da mazur göstermeye çalışır gibidir.  

İlk beş başlıkta göze çarpan nokta, merkezî idarenin ve bu idarenin 

yürütücüsü memurların Anadolu‟ya bakış açısıdır. Söz konusu bakış açısı, 

Anadolu‟yu ve sorunlarını görmezden gelmeye meyillidir. Anadolu‟da otoritesini 

sağlayamayan devlet, bunun bir sonucu olarak, buralarda idarenin eşrafın eline 

geçmesini engelleyememiştir. Devleti temsil eden memurlar da merkezî idarenin 

yokluğundan nasibini alarak vazifelerini aksatmış, âmirleriyle yüz göz olmuş ya da 

eşrafla bir olarak halka zulmetmiştir. Sonuç olarak, ortaya devlet-eşraf-memur 

üçgeninde mağdur olan bir Anadolu tablosu çıkar. Bu tablonun en belirgin niteliği, 

ihmal edilmiş bir Anadolu‟yu resmetmesidir. 

5. Anadolu’nun İhmal Edilmişliği: 

Cumhuriyet ideolojisi etrafında şekillenen Atatürk Dönemi Türk romanında 

Anadolu; geneli itibariyle, ihmal edilmiş, geri kalmış bir coğrafya olarak anılır. 

Dolayısıyla da aydınlatılması ve kalkındırılması gereken bir vatan toprağıdır. Bu 

bakış açısının tarihî ve sosyolojik olmak üzere iki boyutu vardır. 

Öncelikle Anadolu, 1920‟den sonra Türk aydını için farklı bir anlam taşımaya 

başlar. Mütareke İstanbul‟unun bozulmuşluğuna karşılık Anadolu, temizliğin 

sembolüdür. Kacıroğlu (2008: 530)‟nun yerinde tespitiyle; Anadolu, kurtuluşun ve 

saflığın, İstanbul ise çürümenin ve millî olmayanın kaynağıdır. Bunda parçalanmaya 

yüz tutmuş imparatorluk topraklarının Misak-ı Millî ile sınırlandırılmasının da payı 

vardır. Şöyle ki Osmanlı‟yı temsil eden İstanbul‟un karşısında Türkiye‟yi simgeleyen 

Anadolu vardır. Arka planında II.Abdülhamit ile İttihat ve Terakki dönemlerini 

barındıran İstanbul, artık kirlenmiş; Anadolu ise henüz tüketilmemiş bir kaynak 

olarak saflığını korumuştur. 

“Sultan II.Abdülhamit Dönemini baskı, işkence, yolsuzluk ve rüşvet dönemi 

olarak değerlendiren Türk aydını, idareyi kendi kontrolüne geçirdikten sonra 

eskisinden daha büyük çarpıklıklara bilerek veya bilmeden sürüklendi. Savaş yılları 

ve mütareke âdeta büyük çirkinliklerin bir irin gibi patlayarak etrafa yayıldığı devir 

olarak gözlendi. Böyle bir ortamda aydınlarımız Anadolu‟yu İstanbul‟un 
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çirkinliklerinden kaçılarak sığınılacak ana kucağı gibi gördüler.” (Yalçın, 2002: 

160) 

Anadolu‟nun saf ve temiz olarak algılanışı, yüzyıllarca ihmal edilmiş 

oluşuyla da izah edilebilir. Osmanlı‟nın “taşra” diyerek “öteki” leştirdiği Anadolu, 

Çavdar (2007: 57)‟ın da işaret ettiği üzere, son yedi yüz yıl boyunca sürekli ezilen, 

sömürülen ve bunun sonucunda yoksullaşan bir yöredir. Dolayısıyla medeniyetin 

ulaşmayışı, Anadolu‟yu manevî açıdan temiz kılarken maddî açıdan da geri 

bırakmıştır. Bir başka deyişle; Osmanlı‟nın salt İstanbul‟u merkeze alan, Anadolu‟yu 

ise yalnız vergi ve asker toplamak mevzubahis olduğunda hatırlayan politikaları, 

Anadolu topraklarını yüzyıllarca yoksullaştırmıştır
230

. 

Anadolu‟ya yönelik bu görmezden geliş, Millî Mücadele sürecinde yerini 

büyük bir ilgiye bırakmıştır. Misak-ı Millî sınırları dahilinde ölüm-kalım mücadelesi 

verildiği sıralarda aydınların gözünde yeni bir anlam kazanan Anadolu coğrafyası, 

artık asırların ihmalinden kurtularak bir nev‟i kutsal toprak haline gelmiştir. 

Anadolu‟ya yönelen bu dikkat, edebî eserlere de aynen yansımıştır. 

Millî Edebiyat hikâye ve romanının en önemli niteliklerinden birisi olan 

İstanbul‟dan Anadolu‟ya yönelme; Anadolu coğrafyası, insanı ve hayatını ciddi 

anlamda gündeme taşıma (Çetişli, 2007: 233) Cumhuriyet döneminin ilk 

romancılarının da yöneldikleri bir alan olur. Esasen yeni devletin yazarlardan 

beklentisi de bu yöndedir. Nitekim Yalçın (2002: 167)‟ın da altını çizdiği gibi, Türk 

edebiyatında edebiyatçı ile bürokrat birbirinden farklı iki ayrı sosyal topluluk 

olmadığı için devlet politikaları daima sanat ve sanatçıyı derinden etkilemiştir. Bu 

yüzden dönem romancıları, Millî Edebiyat‟ta filizlenen Anadolu hassasiyetini, 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarında eserleriyle bir adım daha ileriye taşırlar. 

İkinci olarak Ziya Gökalp‟in çerçevesini çizdiği “Halka Doğru”
231

 hareketi ile 

devamında gelişen “Mektepten Memlekete”
232

 anlayışı da Anadolu‟ya yönelişin 

                                                 
230

 Osmanlı‟nın Anadolu üzerindeki bahsi geçen politikaları, II.Abdülhamit Dönemi‟nden itibaren 

çeşitli gazete ve dergilerde de eleştiri konusu olur: Anadolu Gazetesi, Anadolu, Anadolu Çantası, 

Anadolu Duygusu, Anadolu Mecmuası; fikrî ve siyasî zeminde Anadolu mefhumunu değerlendiren, bu 

arada Anadolu‟nun geri kalmışlığına da değinen süreli yayınlardır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Alemdar 

Yalçın, Siyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı(1920-1946), 

Akçağ Yayınları, Ankara 2002, s.160-166. 
231

 “Halka Doğru”, Çarlık Rusya‟sında 19.yüzyılın ikinci yarısında gelişen “Narodnik” Hareketinin 

temel şiarı olmuştur (Toprak, 1984: 69). Rus aydınlarının çarlık yönetimini devirmek için yürüttüğü 

halkçı karakterdeki bu hareket, çarlığa karşı köylüyü kazanmaya yönelik birtakım atılımlarıyla Türk 

aydınlarına da örnek olur. Balkanlar ve Rusya‟dan gelen Türkçü aydınlar aracılığıyla bu akım, 
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sosyolojik boyutunu oluşturur. Gökalp‟e göre bir milletin fikir adamlarına, 

aydınlarına o milletin “seçkinler”i adı verilir. Halka doğru gitmesi gereken işte bu 

seçkinlerdir. Halka doğru gitmenin ise iki maksadı vardır:  

“(…) Seçkinler, neye mâliktir? Halkta ne vardır? Seçkinler, medeniyete 

mâliktir. Halkta millî kültür vardır. O halde, seçkinlerin halka doğru gitmesi şu iki 

maksat için olabilir: 1) Halktan millî kültür terbiyesi almak için, halka doğru gitmek. 

2) Halka medeniyet götürmek için, halka doğru gitmek.” (Gökalp, 2004: 46-47) 

Buna göre, aydın Anadolu içlerine dağılarak halkla bütünleşecek; kendisi 

halktan millî kültür alırken ona medeniyet götürecektir. Gökalp‟in bu sosyolojik 

tavrı, “mektepten memlekete” şiarı ile birleşince aydınların dikkati Anadolu üzerinde 

odaklanmıştır. 

Bu bağlamda, Cumhuriyetin ilk dönem romancıları -gerçekte Türk aydınları- 

Anadolu‟ya açılırken dikkatlerini çeken ilk nokta, Anadolu‟nun ihmal edilmişliğidir. 

Esasında bu durum, Halide Edib‟in Yeni Turan (1912, tefrika)‟ından itibaren 

romanlara konu olmuştur
233

.  

                                                                                                                                          
Osmanlı Türkçülerini de etkisi altına alır. Ancak Narodnik hareket, Karaca (2008: 207-208)‟nın da 

belirttiği üzere, Türkçüleri ideolojik yönden değil, halka gitme, halkla bütünleşme noktasında 

etkilemiştir. Bu açıdan onlar, halka gitmeyi Türkçülüğün temel umdelerinden birisi olarak kabul 

ederler. Türk Ocakları‟nın kuruluşu, “Halka Doğru”, “Türk Sözü” adlı dergilerin yayımıyla birlikte 

sistemli bir hale getirilmeye çalışılan halka doğru hareketi, esas olarak, Ziya Gökalp tarafından 

sistematize edilmiştir. Geniş bilgi için bkz. Zafer Toprak, “Osmanlı Narodnikleri: „Halka Doğru‟ 

Gidenler”, Toplum ve Bilim, Kış 1984, S.24, s.69-81; Asım Karaömerlioğlu, Orada Bir Köy Var 

Uzakta, Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem, İletişim Yayınları, İstanbul 2006, s.21-42; 

Nuray Karaca, Pozitivizmin Erken Cumhuriyet Dönemine Etkisi, Anı Yayıncılık, Ankara 2008, s.207-

209; Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, s.34-38.  
232

 Dönemin halkçı söyleminin temel dayanaklarından “mektepten memlekete” parolası, gerçekte, 

Yahya Kemal‟in bu amaçla sarfetmediği bir söyleme yaslanmaktadır. Yahya Kemal: 

“1870‟ten sonra Avrupa kültürünün mektebine girdik, orada okumaya koyulduk, yazık ki mektepten 

henüz çıkmadık; halâ bocalıyoruz. Millî ihtiyacı hiç duymadan ve duyar yaratılışta olmayan alafranga 

Türklerle konuşmak bile faydasızdır; çünkü onlar mektep‟i gaaye telâkki ediyorlar; lâkin mektep 

vâsıtadır; gaaye bizim milliyetimizdir. Onun Avrupa medeniyeti içinde, tıpkı diğer milliyetler gibi, bir 

hüviyet oluşudur; işte bu ihtiyacı duyan ve duyacak yaratılışta olan Türkler‟in mektepten memlekete 

gelmeleri ve memleketi Türk edebiyatının çerçevesi hâline getirmeleri lâzım gelir.” (Beyatlı, 1984: 

142-143) diyerek Oktay (1993: 64-65)‟ın da belirttiği üzere, hem ulusal bilince seslenmekte hem de 

yurt gerçeğini edebiyatın ana malzemesi yapmayı öngörmektedir. 
233

 Daha önceki dönemlerde; Ahmet Mithat, Bir Gerçek Hikâye (1876)‟de, Nabizâde Nâzım, 

Karabibik (1890)‟te, Ebubekir Hâzım Tepeyran, Küçük Paşa (1910)‟da köyden yola çıkarak 

Anadolu‟nun çeşitli sorunları ile ihmal edilmişliğinden söz ederler. Bkz. Ramazan Kaplan, 

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Akçağ Yayınları, Ankara 1997; Demirtaş Ceyhun, Türk 

Edebiyatındaki Anadolu, Sis Çanı Yayıncılık, İstanbul 1996.  

Ancak sorunun, siyasî ve sosyal planda bilinçle ele alınmaya başlaması, Halide Edib‟in Yeni Turan 

romanıyladır. 
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Yeni Turan‟ın idealist başkişileri Kaya Hanım
234

 ile Oğuz, Anadolu‟nun 

yüzyıllardır ihmal edilmiş olduğunu düşünüp bununla savaşmak için çareler üretirler. 

Gündüz (2004: 378)‟ün, yazılış tarihinden yirmi yıl sonrasının politik, sosyal 

gelişmelerini işleyen ideolojik hüviyetli bir eser olarak nitelendirdiği roman, 

Anadolu‟nun peş peşe hamlelerle kalkındırılmasını işlemesinin yanı sıra Türkçülük- 

Osmanlıcılık tezadı üzerine kuruludur. 

Halide Edip, Handan (1912) adlı romanında da Nazım ile Handan vasıtasıyla 

Anadolu‟yu aydınlatmak fikrini işler. 

Cumhuriyet‟in ilk çeyreğinde ise Anadolu‟nun ihmal edilişini işleyen 

romanlarda eleştirel, yer yer de yargılayıcı, bir bakış açısı gözlemlenir. Bunun 

temelinde Cumhuriyet‟in reddi miras felsefesi yatar. İçinde yer aldıkları yeni oluşum 

içerisinde gözlerini geçmişe çeviren romancılar, orada Osmanlı‟nın Anadolu‟yu 

ihmal eden, yok sayan anlayışını görürler. Osmanlı‟dan Cumhuriyet‟e geri kalmış, 

yıkık, sefil bir ülke kalmıştır. Bu noktadan hareketle, Anadolu‟nun ihmal edilmişliği 

dönem romanlarında eski idare-yeni idare karşılaştırması üzerinden ortaya konur. 

Dünkülerin Romanı, On Yılın Romanı, Toprak Mahkumları, Yalnız Dönüyorum, 

Çıplaklar, Açlık, Eski Hastalık adlı romanlar, bu yaklaşım üzerine kurgulanmıştır. 

Dönem itibariyle İttihat ve Terakki politikalarını eleştiren Dünkülerin 

Romanı‟nda Anadolu içlerinde bir seyahate çıkan gazeteci Cemil Hakkı‟nın 

gözlemlerinden hareketle Anadolu‟nun ihmal edilmişliği gözler önüne serilir. 

Cemil Hakkı, önce Trabzon‟a çıkmış, ardından Erzincan‟a gelmiştir. 

İzlenimlerini Paris‟te tahsiline devam eden arkadaşı Ahmet Reşit‟e mektuplarla 

bildirmektedir. İlk mektubu Erzincan‟dan yazar. Daha ilk anda Anadolu‟nun 

İstanbul‟dan kopuk, ihmale uğramış halini fark eder:  

“ (…) 

Anladım ki Anadolu hepimizin, hattâ devlet adamlarımızın tahmin 

ettiklerinden çok başka bir âlem. 

Hürriyet denilen vâhime buralara hiç uğramamış. Kanunu esasî, meşrutiyet 

falan gibi bizim gazeteleri dolduran kelimelerin mânasını bu muhitlerde tamamile 

meçhul.” (DR, s.88) 

                                                 
234

 Romanı, başkişisi Kaya‟dan hareketle tahlil eden bir yazı için bkz. İsmail Parlatır, “Türk 

Romanında  Tipler: Kaya”, Türk Dili, Eylül 1985, S.405, s.84-88. 
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Cemil Hakkı, özellikle Meşrutiyet‟in Anadolu‟ya ulaştırılamadığı gerçeği 

üzerinde durur (DR, s.88; 92; 94). Köylü, hâlâ Abdülhamit‟in tahtta oturduğunu 

sanmaktadır. Üstelik Türk köylüsü, Meşrutiyet‟in nimetlerinden uzak, perişan bir 

haldeyken Ermeni köylüsü refah içindedir. 

 “ (…) 

İstanbulda mecliste ve gazetelerde göklere çıkarılan meşrutiyetin nimetleri 

buralarda efsaneden daha uzak birer vahime halinde.. Ne mektep var, ne yol var, ne 

emniyet var, ne de refah.. Köylünün on iki ay yaz, kış yediği un çorbasıdır. Türk 

köylüleri her şeyden mahrum olduğu halde buralarda tesadüf edilen Ermeni köyleri 

hem mamur, hem çok uyanık! Senenin muhtelif aylarında bu köyleri muntazaman 

ziyaret eden komitacılar ve papaslar onların hem siyasi hem millî terbiyelerile 

meşgul oluyorlar. Ermeni köylüsü uyanıyor, okuyup yazıyor, dünyayı anlıyor, rahat, 

ferah yaşıyor ve biliyor ki kendisile meşgul olanlar vardır. ” (DR, s.89-90) 

Genç gazeteci, bir sonraki durağı Harput‟a geldiğinde Amerikan 

mekteplerinin burayı bayındır bir yer yaptığına şahit olur. “Harput bütün Anadolu 

şehirlerinden ayrılmış, âdeta bir başka âlem gibi” dir (DR, s.126). Anadolu‟daki 

diğer perişan halkla Harput ahalisi birbirine zıt bir hayat sürmektedir (DR, s.127). 

Diğer yandan “ecnebi müstemleke” halini almış (DR, s.127) kasaba, devleti 

tehdit etmekte; fakat yöneticiler, tehlikenin farkında değildir: 

Gördüklerinden rahatsız olan Cemil Hakkı‟nın, bir de Türk köylerini gezip 

gördükten sonra yüreği sızlar: 

“ (…) Ben bu vaziyeti beğenemiyorum azizim. Buralarda gezip gördüğüm 

birçok Türk köyleri var. O kadar iptidaî bir hayat geçiriyorlar ki insanın yüreği 

sızlar. Bana: 

-Şu karşı dağın ardında büyük bir köy göreceksiniz! diyorlar. 

Gidiyorum. Köye benzer bir şey göremiyorum. 

Nihayet hayvanın ayakları bir çukura batıyor. Ve içeriden bir ses geliyor: 

-Yavaş bas damı çökerteceksin! 

O zaman anlıyordum ki köy, yere kazılmış ve üzerine çalıçırpı çekilip toprak 

örtülmüş evlerden ibarettir. Buralarda halk davarının yağı ve sütü, toprağının mısırı 

ve buğdayı ile geçiniyor. Öküz, koyun, lâğım, ağıl ve insan hepsi bir çatının 

altındadır.” (DR, s.129)  
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Cemil Hakkı‟nın dikkatli gözlemler ve keskin eleştirilerle dolu mektupları, 

Konya izlenimleriyle sürer. “Eski bir Türk şehri” diye tanıtmaya başladığı Konya, 

Osmanlı idaresince ihmal edilmiş, dahası medrese kültürüne teslim olmuştur. 

“ (…)  

Vaktile bütün devlet işlerinde öz türkçe yazan ve konuşan Konya altı asırlık 

Osmanlı Türkiyesinde o kadar gerilemiş ki şimdi köylerine varıncıya kadar halk 

başına doladığı tülbendin hakkını vermek için medrese medrese arapça okuyor. 

Eski Konya Türkü, türkçesi, Türk san‟ati ile Osmanlı Türküne örnek 

oluyordu. Bugün hacısı, hocası ve softası bol, san‟at ve medeniyet hayatından uzak 

bir tarih enkazından ibarettir.” (DR, s.155)  

Konya‟yı medrese, hatim duası ve Meram bağlarında geceli gündüzlü devam 

eden oturak âlemleri içinde bırakan (DR, s.160) genç gazeteci, yoluna devam eder. 

Bir sonraki mektubunu Bursa‟dan yazmaktadır. 

“ (…)  

Konyadan hareketimden sonra hastalandım. Afyonda yirmi gün kadar yattım. 

Burası Anadolunun en mühim noktasından biri. Fakat o kadar geri, öyle iptidaî ki 

yatacak, bakılacak bir hastanesi bile yok. Biraz iyileşince hemen Bursaya geldim.” 

(DR, s.189)  

Tam bir Türk yuvası dediği Bursa da medrese, sebil, tekke, imaret zenginidir; 

ancak bu bereketli yeşil memleket de geri kalmıştır (DR, s.189).  

Cemil Hakkı, mektuplarında, 1908-1919 yılları arasında Anadolu‟nun, 

Meşrutiyet‟in getirdiği imkânlardan uzak; okulsuz, yolsuz, sağlık hizmetlerinden 

yoksun; ağa-eşraf-şeyh nüfuzu altında perişan; çoğunlukla taassup içinde donmuş; 

ihmal edilmiş, geri kalmış bir yer olduğunu ortaya koyar.  

Anlatımdaki eleştirel ton, dolaylı yoldan, siyasî bir amaca da hizmet eder. Bir 

propaganda amacının hissedildiği roman (Yalçın, 2002: 81), Cumhuriyet‟in onuncu 

yılına denk gelen yazılış tarihi de göz önünde tutulduğunda, İttihatçılardan daha 

köklü değişiklikler yapan Cumhuriyet‟in savunmasını yapmak endişesi taşımaktadır. 

Nitekim romanın, Anadolu mücadelesinin haklılığını uzun uzun tartıştıktan sonra  

Mustafa Kemal‟den bir telgraf alan Ahmet Reşit‟in Anadolu‟ya geçişi ile sonlanması 

da sözü edilen endişeye işaret eder. 
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Benzer bir yaklaşım, On Yılın Romanı‟nda da görülür. Cumhuriyet‟in 10. Yıl 

kutlamalarına bir romanla katkıda bulunmak, Cumhuriyet‟in on yılda nasıl büyük 

başarılara ulaştığını aktarmak amacıyla (Toker, 2010: 138) yazılan On Yılın Romanı, 

Balkan Savaşı yıllarından 1933‟e kadar olan bir tarihî süreci anlatır. 

Romanın geçtiği Bingöl‟e bağlı İkipınar, Osmanlı idaresi altında ihmal 

edilmiş, fakir bir köydür. Bir taraftan imam, ağa, şeyh diğer taraftan zaptiye, 

tahsildar, mültezim köylüyü rahat bırakmaz. Tüm bu hakim güçler karşısında köylü 

çaresizdir. Zaptiyeler, köy ağasının öküzünü tarlasından kovaladığı için bir köylüyü 

dövebilmekte (OYR, s.10-12), bir yandan da “donguz oğlu” (OYR, s.10), “kaltağın 

dölü” (OYR, s.11) sözlerini sarfetmektedir. 

Aynı şekilde tahsildar ve mültezim de halktan vergi ve âşar toplamakta; 

ancak malı mülkü, parası pulu olmayanın gözünün yaşına bakmamaktadır. Aynı 

tersleyici üslûba, onlarda da rastlanır (OYR, s.13; 17). 

Köylü; zaptiye, tahsildar ve mültezimden “devlet” ve “padişah” adına zulüm 

görmekte, yokluk içinde perişan bir halde yaşamakta; ancak durumunu hiçbir 

görevliye anlatamamaktadır. Bütün bunlara rağmen yine de padişahına isyan etmez. 

Ne var ki padişahı temsil eden güçler, başta Osmanlı paşaları olmak üzere, köylüyü 

hakir görür. Bir İstanbul paşasının köye gelişi, köylüyle yönetimin -gerçekte 

merkezle taşranın- birbirinden ne derece kopuk olduğunu göz önüne serer. 

İstanbul paşası, köyden geçecek diye bütün köy zaptiye tarafından ayağa 

kaldırılır. Uzun bekleyişlerin sonunda köye ulaşan paşa, köylüye hiç bakmadığı gibi 

köye dair imama, ağaya, şeyhe sorduğu sorulara da hep olumlu karşılıklar alır. 

Halbuki köylünün birçok sıkıntısı vardır. Köyün muhtarı Demir Çavuş, paşanın 

kendisine köylünün halini, bir şikâyetinin olup olmadığını sormasını bekler; ama 

yönetimin zihniyetine göre köylünün hiçbir şey istemeye hakkı yoktur; o, yalnızca 

vermekle yükümlüdür. Nitekim Demir Çavuş‟un köye mektep istediğini duyan paşa 

çok öfkelenir: 

“(…) 

-Bak sen çavuş da olmuşsun. Köyde mektep olmaz. Buna aklın ermiyor mu?.. 

Bir daha böyle dangalaklık yapma. Haydi çekil karşımdan..” (OYR, s.33) 
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Paşanın niyeti, ziyareti sonucunda köye, köylüye faydalı olmak değil 

köylünün zaten korku içinde olan yüreğine daha da korku salmaktır. Bunun için şeyh 

efendiye nasihat etmektedir: 

“(…) 

-Halkın maneviyatını yüksek tutmalı, allah, padişah korkusunu çoğaltmalı. 

Ulûmu diniyenin ahkâmını köylüye belletmeli.” (OYR, s.31) 

Bu sözlere, şeyh efendinin verdiği cevap, köylüye bakışı özetler mahiyettedir: 

“(…) 

-Paşa hazretleri bizim köylü çok dangalaktır. Yumruğu vur lokmayı ağzından 

al. Hepsi beş vakit namazındadır. Dinden diyanetten, hocasının ardından, padişahın 

emrinden ayrılmaz.” (OYR, s.31) 

Yazar, Osmanlı yönetiminin köylüye bakışını ortaya koyan bu tabloyu “1912 

yılında Osmanlı İmparatorluğunun köyü hep budur.” sözleriyle özetler: 

 “(…) 

1912 yılında Osmanlı İmparatorluğunun köyü hep budur. 

Köylüyü paşa sevmez. 

İmam sevmez. 

Mültezim sevmez.. 

Tahsildar sevmez.. 

Zaptiye sevmez.. 

Şeyh sevmez! 

Köye devlet uğramamıştır. Paşa ona: 

-Dangalak.. 

diye bakar. Şeyh onu: 

-Dangalaktır.. 

diye över. 

Köyün şahı padişahı imamdır. Şeyh allahlık yapar. Zaptiyenin astığı astık, 

kestiği kestiktir. Tahsildarın eli köylünün imüğünden ayrılmaz. Mültezime pay verir. 

-Ağa.. 

lâfından yıldırımdan yılar gibi yılar. (…) 

Saltanatın afyon aşısı, köylüye çizme yalatmanın ayrılınmaz tadıdır. Onun 

içindir ki dört sene evvel köye: 
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-Hamit padişah indi, Meşrutiyet padişah bindi!.. diye bir lâf gelmiş, ne 

köylüye bu anlatılmış, ne de bir yol daha lâkırdısı edilmiştir. Ona yeniden yalnız iki 

şey duyurulmuştur. 

-Balkan Harbi.. 

Trablus muharebesi.. 

Kendisinden istenilen şey de ikidir: 

-Para.. 

Asker!.” (OYR, s.33-35) 

Buna karşılık Cumhuriyet idaresi, köylüyü önemseyen politika ve 

uygulamalarıyla İkipınar‟ın çehresini tamamiyle değiştirir. Osmanlı idaresi altında 

geri kalmış, yalnızca vergi ve asker toplamak için uğranılan bir köy olarak 

resmedilen İkipınar, Cumhuriyet‟le mamur bir yere dönüşmüştür. Köylünün hayatını 

zorlaştıran her şey ortadan kaldırılmış, yerine insanca yaşama koşulları sunulmuştur. 

Eskiden perişan bir halde olan köy ve köylü, on yılda refaha erdirilmiş; eğitimden 

sağlığa tüm sorunları çözülmüştür. 

“(…) Köylünün zaptiye kırbacı altında hapisten hapise, zulümden zulme 

sürüklendiğini, cehalet, açlık, hastalık, softalık ile başbaşa bırakıldığını kendi 

yüreğinde sızısını duyarak düşünebiliyorsun değilmi?.. 

Erhan bu köy şimdi bir masaldır. 

İkipınarda neler yok, neler var dur sana sayayım: 

Şeyh yok.. 

Mültezim yok.. 

Ağa yok.. 

Zaptiye yok.. 

Borçtan hapis yok.. 

Hastalık yok.. 

Yoksulluk yok.. 

Marabalık yok.. 

Bambaşka bir köy. 

İkipınarın mektebi var… 

Askerlik bir sene.. 

Yol var.. 
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Yapı var.. 

Para var.. 

Herkes kendi malının sahibi.. 

Tarlalar sürülüyor.. 

Bataklıklar kurutuluyor.. 

Doktor geliyor.. 

Askerden dönüp gelenlerin hepsi okur yazar. 

Devlet saygısı var.. 

Cumhuriyet sevgisi var..  

ve.. Erhan herşeyin başında:  

-Ruh değişikliği var!.. 

Köylü uyanık!.. 

Gaziye tapınıyor.. 

Cümhuriyeti biliyor!.. 

Hükûmeti sayıyor.. 

Reyini kullanıyor.. 

Tarlasını karasaban yerine traktörle sürüyor. 

Yağı makine ile yapıyor. 

Kağnıyı araba ile, kamyonet ile değiştiriyor. 

Motör kullanıyor. 

Evini tuğladan yapıyor. 

Okuyor.. (…)” (OYR, s.131-132) 

Yazar, Anadolu‟yu merkeze alarak Osmanlı-Cumhuriyet denkleminden 

hareketle eski idareyle yeni idare arasındaki zihniyet farklılığını öne çıkarır. Burada 

da Dünkülerin Romanı‟ndaki siyasî amaca rastlanır; çünkü roman, yeni rejimin 

coşkusu içinde yazılmıştır ve kitleleri yeni idareye sempati duymaya yönelten bir 

misyon da üstlenmiştir. 

Sıtkı Şükrü Pamirtan‟ın Toprak Mahkûmları adlı romanı da aynı misyonu 

taşımaktadır. Yazarının: 

“Toprak Mahkûmları, 1880-1923 yılına kadar, Anadoluda inliyen Türk 

köylüsünün yaşadığı acıklı bir hayatın iç yüzünü anlatıyor.” (TM, s.2) sözleriyle 

çerçevesini çizdiği roman, II. Abdülhamit‟ten Cumhuriyet‟e uzanan bir zaman 
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diliminde Tepeköy adlı bir Ege köyünden hareketle Osmanlı ve Cumhuriyet 

yönetimlerinin Anadolu‟ya bakışlarını irdelemektedir.  

Tepeköy de İkipınar gibi ihmal edilmiş, yalnızca cepheye asker yollayan bir 

köydür. Yüzyıllardır kendi kaderine terk edilmiş bir halde yaşayan köylü, Yemen ve 

Havran çöllerinde, Arnavutluk ve Makedonya dağlarında can vermektedir. Yazar, 

“onların bu hayatı, ta cumhuriyete kadar hiç değişmedi.” (TM, s.55) yorumuyla bu 

durumu daha da belirgin kılar. 

Üstüne üstlük vergiler de halkın belini bükmektedir. Tüm bunlar, Osmanlı 

yönetiminin, salt merkeze dayalı, taşrayı görmezden gelen anlayışından 

kaynaklanmaktadır. Köylülerden birinin: 

“(…) Devlet efendi, bizimle hiç meşgul bile değil o, yalnız vergi için kapımıza 

geliyor. Askerlik çıkınca delikanlılarımızı toplayıp gidiyor. Bedava hekim ve hastane 

yok.” (TM, s.46) yolundaki serzenişi de devletin bu anlayışını işaret etmektedir. II. 

Meşrutiyet de köylünün bu yazgısını değiştirmez. Bunun için Cumhuriyet‟i 

beklemek gerekecektir. Nitekim Tepeköylü iki kardeşin de katılımıyla Millî 

Mücadelede Mustafa Kemal‟in etrafında kenetlenen Anadolu köylüsü, zaferin 

kazanılmasının ardından hak ettiği muameleyi görür. Bundan dolayı, yazar, romanını 

köylünün: 

“(…) 

-Yaşasın Türk milleti.. 

Yaşasın Gazi Mustafa Kemal!.. 

YAŞASIN CUMHURİYET…” (TM, s.153) yolundaki içten nidalarıyla 

bitirir. 

Burada da Osmanlı idaresi, Anadolu‟yu ihmal etmesi açısından 

eleştirilmekte; bahsi geçen ma‟kus talihin Cumhuriyet‟le değiştiği vurgulanmaktadır. 

Adı geçen romanlarla aynı tezi ileri süren bir başka roman, Yalnız 

Dönüyorum‟dur. 

Çanakkale Cephesi‟nde öldüğüne hükmedilmişken bir gün evine geri dönen 

Fahir Ağabey, Anadolu‟da tetkik seyahatlerine çıkıp izlenimlerini gazetelerde 

neşretmeye başlar. O da Dünkülerin Romanı‟ndaki Cemil Hakkı ile On Yılın 

Romanı‟ndaki Erhan ve Torun gibi Anadolu‟nun ihmal edilmişliğine vurgu yapar. 
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“Eski idare bu yerlerle hiç uğraşmamış; yalnız vergi almış; yalnız baş 

eğdirmiş; o kadar… Şimdi, Cumhuriyetin eli, bu eksiklikleri tamamlamaya 

uğraşıyor…” (YD, s.232) 

Çıplaklar‟ın Doktor Çetiner‟i ise ilk görev yeri Kayseri‟de gözlemlediği 

halkın devlete karşı itimatsızlığını, Osmanlı‟nın Anadolu‟yu yüzyıllarca ihmal 

etmesine bağlar:  

“(…) 

Halkta devlet teşkilâtına karşı imparatorluk idaresi yıllarından kalma, 

kökleşmiş bir emniyetsizlik vardı. 

İmparatorluk idaresi yüz yıllarca Anadoluyu sömürmüştü; İstanbul, yurdun 

bütün verim kaynaklarına ağzını dayamış, doya doya emen bir efsâne canavarı gibi 

idi. Anadolu, hâdiseyi tahlil etmeden, müsbet bir şekilde bu neticeye varmadan, 

şuuru altından işi sezinlemiş, İstanbulluya karşı düşmanlığa başlamıştı; işte 

cumhuriyet köylüyü, küçük şehirliyi bu sırada, böyle bir haleti ruhiye içinde 

bulmuştu.” (Çıplaklar, s.87) 

Doktor Çetiner, Cumhuriyet idaresinin başarılı olabilmek için halkta 

yerleşmiş “bu artık böyle gider, he…” (Çıplaklar, s.88) zihniyetini sarsmak zorunda 

olduğunu; “bunun artık böyle gitmiyeceğini” (Çıplaklar, s.88) halka anlatmak lazım 

geldiğini düşünür. Eski idarenin Anadolu‟yu ihmal ettiği gerçeğinden hareketle daha 

ılımlı çizgide eleştiride bulunan Doktor Çetiner‟in nazarında da Cumhuriyet, 

yüzyılların ihmalini telafi edecek bir yönetim şeklidir. Gerçekçiliği ve nesnelliği 

elden bırakmayarak analizlerini sürdüren genç doktor, bu yaklaşımıyla diğer 

romanların meseleye keskin yorumlar getiren radikal tavrından ayrılır. 

Refik Ahmet, Çıplaklar‟daki Doktor Çetiner‟den farklı olarak bireysel 

acılarının sevkiyle Anadolu‟ya giden fabrika müdürü Ahmet Turgut‟u anlattığı diğer 

romanı Açlık‟ta ise yine Cumhuriyet dönemindeki bir Anadolu kasabasından 

hareketle geri bırakılmış Anadolu gerçekliğinden söz eder. 

Yaşadığı karşılıksız aşkın acılarını bir Anadolu kasabasında dindirmek 

isteyen Ahmet Turgut, bu sırada kendisine önerilen teklifi kabul eder ve bir Anadolu 

kasabasında yeni açılan şeker fabrikasının müdürlüğüne atanır. Şeker fabrikasının 

açılışı, kasabanın durgun hayatına canlılık getirdiği gibi fabrika için kurulan elektrik 

santrali sayesinde kasaba geceleri ışığa kavuşur. 
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“(…) 

Şeker fabrikasının açılışı Anadolunun bu durgun, sessiz kasabasına o zaman 

kadar mevcut olmıyan pek yeni bir manzara getirmişti. İğri büğrü sokakları, eski 

püskü tahta evlerile geri bir kurunu vusta şehrine benziyen kasabanın dışında 

alabildiğine geniş boş toprakların üstünde şimdi hemen hemen yeni bir kasaba 

ortaya çıkmak üzere bulunuyor; geniş, temiz, parke döşeli-hattâ kimi yerinde asfalt-

yolların iki tarafında akasya ağaçları, daha arkada da beton, temiz, zarif yapılar…” 

(Açlık, s.37) 

Yazar, geri kalmış kasaba tasviri ile bir yandan Osmanlı‟dan devralınan ihmal 

edilmiş Anadolu gerçekliğine işaret ederken diğer yandan da Cumhuriyet‟in yavaş 

yavaş yaraları sarmaya çalıştığı mesajını da iletir. Burada yazarın, diğer romanı 

Çıplaklar‟da da yaptığı gibi, tarihsel olarak Cumhuriyet dönemini seçişi, 

Cumhuriyet‟i eleştirme niyetini değil, dolaylı yoldan zıt kutbu Osmanlı‟yı sezdirerek 

yeni yönetimin Anadolu‟yu gözeten çabalarını takdir etme niyetini gösterir. 

Eski Hastalık‟ın Hariciyeci Şevket Bey‟i ise “cidden çok enteresan bulduğu” 

Anadolu‟nun asırlardır yüz üstü bırakılmış ve bir üvey evlat muamelesi görmüş 

olmasına hayıflanmakta; bu noktada Cumhuriyet‟in gayretini takdir etmektedir (EH, 

s.222).  

Bunların yanı sıra Yakup Kadri‟nin Hüküm Gecesi ve Yaban adlı 

romanlarında da farklı nedenlerle Anadolu‟ya giden Ahmet Kerim ile Ahmet Celal 

isimli gençlerin Anadolu‟nun ihmal edilmişliği ile karşılaşmaları konu edilir. 

Hüküm Gecesi‟nde Ahmet Kerim, sürgünle gittiği Sinop‟ta hayallerindekinin 

tam tersi bir Anadolu‟yla karşılaşırken Yaban‟da I. Dünya Savaşı‟nda bir kolunu 

kaybettikten sonra emir eri Mehmet Ali‟nin davetine uyarak Porsuk Çayı kenarındaki 

bir köye giden Ahmet Celal, her şeyiyle geri kalmış bir coğrafyayla yüzleşir. Her iki 

genç de gördükleri manzaralar karşısında derin bir hayal kırıklığı yaşarlar. Hem 

Hüküm Gecesi‟nde hem Yaban‟da siyasî açıdan Anadolu‟yu geri bırakan, Osmanlı 

yönetimi; o toprakları ihmal etmekle suçlanansa Osmanlı aydınıdır. 

Doğrudan Anadolu‟nun sorunlarını yansıtmayı hedeflemeyen bu romanlardan 

Hüküm Gecesi, “Sürgün Mekânı Anadolu” başlıklı bir alt bölümde; esas meselesi 

aydın-halk yabancılaşması olan Yaban ise “Aydınların Anadolu‟ya Bakışı” bahsinde 

ayrıntılı olarak incelenecektir.  
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Bahsi geçen tüm bu romanlarda Anadolu‟nun eğitim, sağlık, yol sorunları 

üzerinden Osmanlı yönetimi tarafından geri bırakılmışlığı konu edilir.  

Bunun yanı sıra doğrudan eski idare-yeni idare karşılaştırması yapmadan 

Anadolu‟nun olağan sorunlarından bahseden romanlar da vardır. Bunlarda çeşitli 

vesilelerle Anadolu‟ya giden kişiler, oraya has katı gerçeklerle karşılaşmaktadır. 

Çalıkuşu, Yeşil Gece, Yakılacak Kitab, Sisli Geceler, Eski Hastalık, Afrodit 

Buhurdanında Bir Kadın, Gonk Vurdu, Eşkıya İninde, Yıldız Yağmuru böyle 

romanlardır. 

Türk edebiyatının en çok okunan romanlarından Çalıkuşu için gerçek 

anlamda Anadolu‟yu romana taşıyan eserdir, demek yanlış olmaz. Nitekim roman 

üzerine söz söyleyen araştırmacılar da romanın bu özelliğini vurgularlar. 

Başta Feride‟nin bireysel kaçış öyküsüyken toplumsal bir boyut kazanan 

roman, döneminin tarihî ve edebî şartları içinde değerlendirildiğinde Cumhuriyet 

dönemi Türk romanı içerisindeki önemi daha iyi anlaşılır. 

1 Ağustos 1921-1 Aralık 1921 tarihleri arasında Vakit gazetesinde tefrika 

edilen roman
235

, tefrikasının bitiminden iki ay sonra, 8 Şubat 1922‟de, kitap olarak 

basılır. Bu tarihler, Anadolu‟da ölüm-kalım mücadelesinin yaşandığı zorlu süreci 

kapsar. Türk milleti, Mustafa Kemal‟in önderliğinde tarihe geçecek bir destan 

yazmaktadır. Bu, Kurtuluş Savaşı‟dır. Böyle hassas bir ortam içerisinde Feride adlı 

genç kızın İstanbul‟dan Anadolu‟ya geçişi; dahası orada zorluklarla mücadele edişi 

simgesel bir anlam kazanır. 

“(…) Anadolu mücadelesinin başladığı günlerde bu Anadolu‟ya kaçış, eserin 

hudutlarını da aşıyordu. Romanın tefrika edildiği günleri benim gibi hatırlayanlar, 

onun nasıl sıcağı sıcağına o günlerde İstanbul‟da esen havaya cevap verdiğini 

bilirler.” (Tanpınar, 1995: 441) 

Realitenin edebî esere aksine somut bir örnek teşkil eden roman, Anadolu‟yu 

ele alışı açısından da farklılık arz eder. Daha önce “dar bir realizmin sınırlarında 

kalmış” (Emil, 1997b: 297; 319) birtakım denemeler
236

 yapılmıştı. Ancak 

Anadolu‟nun hakiki anlamda romana mevzu oluşu Çalıkuşu ile başarılmıştır. 

                                                 
235

 Eser, ilk önce, İstanbul Kızı adında dört perdelik bir piyes olarak yazılmış; fakat Dârülbedâyi‟de 

oynanmayınca Çalıkuşu adıyla romana çevrilmiştir (Kolcu, 2008: 256). 
236

 Ahmet Mithat‟ın Bahtiyarlık‟ı, Nabizade Nazım‟ın Karabibik‟i, Mizancı Murat‟ın Turfanda mı 

Yoksa Turfa mı? romanı ile Ebubekir Hazım Tepeyran‟ın Küçük Paşa‟sı bu yolda atılmış ilk 

adımlardır. 



 583 

Romanda Feride‟nin öğretmenlikle gezdiği köy, kasaba ve şehirler üzerinden 

Anadolu‟nun ihmal edilmişliği, bu ihmalin yol açtığı sorunlar kötümserliğe mahal 

verilmeden ortaya konmuştur. Bu, bir anlamda, Yahya Kemal‟in öngörüsünün 

gerçekleşmesidir
237

. 

Böylece bireysel bir kalp kırıklığı nedeniyle Anadolu‟ya kaçan Feride‟nin 

hikâyesi, Zeyniler Köyü‟ne adım atışıyla birlikte sosyal bir gerçeklik kazanır. Bir 

başka deyişle; Çalıkuşu, İstanbullu bir genç kızın bireyselden toplumsala evrilen bir 

çizgi üzerinde olgunlaşmasının romanıdır
238

. 

Bu bağlamda; Anadolu, Feride‟nin perspektifinden yansıyan ihmal edilmiş, 

geri kalmış bir coğrafyadır. (B..)‟den Zeyniler‟e doğru yola koyulan genç kız, ilk 

planda, yol sorunuyla karşılaşır. 

“(…) 

Araba; inişli yokuşlu dağ yollarına girmişti; kâh kurumuş sel çukurlarından 

geçiyor, kâh boş tarlaların, bozulmuş bağların kenarlarını takib ediyordu.” 

(Çalıkuşu, s.159-160). 

Saatler geçmesine rağmen ne yol bitmekte ne de ufukta bir yerleşim yeri 

görünmektedir. Üstelik yol, belli bir noktada sonlanmakta, Zeyniler‟e araba yoluyla 

ulaşım yoktur: 

“(…) 

Yol, hâlâ bitip tükenmek bilmiyordu. Görünürde ne bir köy, hatta, ne bir 

ağaçlık… 

(…)  

Arabacı, arasıra durarak hayvanlarını dinlendiriyor, insanla konuşur gibi 

onlarla konuşuyordu. 

                                                 
237

 Yahya Kemal, Dergâh‟taki yazısında, II.İnönü zaferinden sonra yeni bir Türk edebiyatının 

Anadolu‟dan doğacağını müjdeler. Buna göre, o zamana kadar Türk edebiyatına Çamlıca tepesi ile 

(Tanzimat) Tepebaşı‟ndan (Servet-i Fünûn) bakış hakimken zaferden itibaren yeni bir edebiyat 

Metristepe‟den (Anadolu‟dan) yükselecektir. Bkz. : “Üç Tepe”, Dergâh, 15 Nisan 1921, C.1, s.1-2. 
238

 Bir konuşmasında belirttiği gibi, yazarın kendisi de, romanını bunun üzerine kurmuştur. O zamana 

dek kötü gözle bakılan kolejli, serbest tavırlı, neşeli İstanbul kızlarına sempati uyandırmak için Feride 

tipini yaratmıştır: 

“O zaman genç kızlarda neşe ve serbestlik iyi alâmet sayılmazdı. Ecnebi mekteplerinde, yahut ileri 

ailemuhitlerinde yetişmiş tek tük kızlar iyi gözle görülmez, fena aile kadını, fena vatandaş, fena insan 

olmıya namzet sayılırdı. Ben, İstanbul Kızı‟nda (Çalıkuşu) büyük bir çocuk demek olan bir genç kızda 

biraz tahsil, biraz neşe, hafiflik ve serbestliğin pek korkulacak bir şey olmadığını, böylelerinin-zamanı 

gelince-yahut hayatın müşkül saatlerinde kendilerini en ağırbaşlılardan daha iyi çekip çevireceklerini 

göstermek istiyordum.” Bkz. Edebiyatçılarımız Konuşuyor, Varlık Yay., İstanbul 1976, s.26. 
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Bir taşlığın ortasında, yine böyle bir mola vermesinden istifade ettim: 

-Daha çok var mı? diye sordum. O, ağır ağır başını sallıyarak cevap verdi: 

-Geldik. 

Bu adam yaşlı bir insan olmasaydı, benimle eğlendiğini hükmedecektim. 

-Nasıl olur, dedim. Allahın kırındayız. Görünürde köy falan yok. 

İhtiyar adam, arabadan çantalarımı çıkarmağa çalışarak cevap verdi: 

-Na, şu patikadan ineceğiz, Zeyniler, buraya beş dakika çeker. Araba yolu 

yok.” (Çalıkuşu, s.160-161)   

Nihayet köye vardıklarında önünde uzanan manzara, ona bir “facia sahnesi” 

(Emil, 1997b: 311) olarak görünür. 

“Taşların arasından minare merdiveni gibi dik bir yoldan inmeğe başladık. 

Aşağıda, akşamın alacakaranlığı içinde kapkara bir servilik, etrafı çitle çevrilmiş, 

çıplak bahçeler arasında tektük kulübeler, tahta evler görünüyordu. 

İlk bakışta Zeyniler bana, hâlâ yer yer dumanları tüten bir yangın harabesi 

gibi göründü.” (Çalıkuşu, s.161) 

Oysaki bu, Feride‟nin zihnindekiyle zıt bir görünümdür: O, Boğaziçi köyü 

hayal etmiştir. Hatta (B..)‟deki maarif müdürünün sözlerinden Zeyniler‟e dair İsviçre 

köyü imajı edinmiştir. Ne yazık ki görüntüdeki zavallılık, köydeki yaşayışa da 

sinmiştir. Çocukların üstü başı perişan, eğitim araç-gereçleri yetersizdir. Maarif 

müdürünün öve öve bitiremediği okul binası ve dershane ise eski bir ahırdan ibarettir 

(Çalıkuşu, s.169; 171). Fazla olarak cehalet, bilgisizlik, batıl inançlar da halk 

üzerinde etkilidir. 

Bir de bu tablonun sevimsizliğini daha da arttıran bürokrasi, Anadolu‟nun 

merkezin ilgi ve dikkatinden ne kadar uzak olduğunu gözler önüne serer. 

Çalıkuşu‟nda sergilenen ihmal edilmiş Anadolu gerçekliği, yazarın “din” 

sorunsalı etrafında laik bir eğitim sistemini tartıştığı romanı Yeşil Gece‟de de daha 

ilk anda kendisini gösterir. 

Kendi isteğiyle Sarıova‟ya atanan öğretmen Ali Şahin‟in dikkatini kasabaya 

girişteki perişanlık çeker: 

“(…) 

Eski bir taş köprü ile dere geçildikten sonra fakir mahallelere giriliyor ve 

sefalet bütün dehşeti ve çirkinliğiyle başlıyordu. Ortalarında akan çirkef sularında 
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yarı çıplak çocuklarla çamurlu köpekler oynıyan eğri büğrü sokaklar…Tezekle 

çamurdan yapılmış yarı yarıya toprağa gömülü penceresiz kulübeler…Bir çoğunun 

aralık kapılarından pis kokulu dumanlar tütüyor. Başları yamalı peştemallarla sarılı, 

dizlerinden aşağısı çıplak kadınlar…Eski hasır parçaları üstünde güneşliyen iskelet 

gibi ihtiyarlar. Küçülmüş ihtiyarlara benziyen yüzlerindeki yaralara sinekler 

üşüşmüş, şiş karınlı, çarpık, sıska vücutlu çocuklar…” (YG, s.42) 

Şahin‟in bu tablo karşısında Feride‟den farkı, “Sarıova‟yı nasıl tasavvur 

ediyorsa hemen hemen öyle bulmasıdır.” (YG, s.42); çünkü o, cer hocalığıyla 

Anadolu‟da gezerken buna benzer manzaraları çok görmüştür. Bir başka deyişle; 

Şahin, Feride gibi hayalinde yarattığı bir Anadolu‟ya değil bilakis eskiden beri 

tanıdığı, sosyo-ekonomik durumunu iyi bildiği bir memlekete gideceğinin 

bilincindedir. 

Her iki gencin buluştuğu ortak payda ise eğitim sorunlarıdır. Şahin de 

Sarıova‟da, Zeyniler‟deki Feride gibi, eğitime dair sorunlarla mücadele eder. 

Esasında romanda tartışılan konu gereği, geri kalmışlığın sebebi dinî taassup olarak 

gösterilir. Bu taassup, zamanla eğitim sistemini de şekillendirmiş; böylelikle bir 

tarafta medreseler diğer tarafta yeni tarz mekteplerle eski-yeni çatışması baş 

göstermiştir. İşte Şahin, bu çatışmayı yeni tarz mektepler lehine sonlandırmaya 

gitmektedir. Zaten Sarıova‟yı uzaktan görür görmez “bizim muharebe meydanı 

göründü,”  (YG, s.42) der.  

“ (…) 

-Bunlar hep mektepsizliğin, hep memleketi asırlardan beri karanlığa ve kana 

boğan yeşil gecenin eserleri. Bu dertlere müsbet bilgiden gayri çare olamaz, 

diyordu.” (YG, s.43) 

Oysaki Zeyniler‟e ayak basan Feride‟de henüz böyle bir bilinç yoktur. 

Roman, medrese karşısında müsbet bilgiyi hakim kılmaya çalışan Şahin‟in softalarla 

mücadelesi etrafında döner.  

Yakılacak Kitab‟ın İskilip‟te görev yapan öğretmen başkişisi Vicdan, 

Anadolu‟nun nice güzelliği içinde barındırırken hep İstanbul‟un ön plana çıkmasını 

ya da köy deyince akıllara öncelikle İsviçre‟nin gelişini eleştirirken sorunun kökenini 

yine Anadolu‟nun ihmal edilmişliğinde arar. Anadolu; medeniyetten uzak, bakımsız 

olduğu için insanların dikkatini çekmemektedir. 
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“(…) Bütün mesele, medenilik levzımını buralara da sokmak, buralar için de 

biraz çalışmak…Eskiler: „Bakılırsa bağ, bakılmazsa dağ olur…‟ demişler. 

Anadolunun da bütün noksanı bakımsızlık, ihmal… (…) Buraların ibtidaîlikten, 

bakımsızlıktan, medenî gerilikten başka İsviçreden ne noksanı var? Yoksa aldıran, 

soran, bakan yok.” (YK, s.266)  

Feride gibi başlangıçta böyle bir bilinçle Anadolu‟ya gitmeyen Vicdan, orada 

bulunduğu süre içinde Anadolu‟nun ihmal edildiği gerçeğini yaşayarak öğrenir.  

Benzer şekilde Sisli Geceler‟de evlendikten hemen sonra gönüllü olarak 

Anadolu‟ya giden Doktor Fikret ile eşi hemşire Zehra da Anadolu‟nun ve oradaki 

insanların yardıma muhtaç halini görme olanağı bulur. Zehra‟nın Sacide‟ye yazdığı 

mektupta “burada çok ıstırab, çok meşakkat (güçlük) var…” (SG, s.59) dediği 

Anadolu‟da hayat, İstanbulluların bildiğinden büsbütün başkadır. Millî Mücadelenin 

tüm şiddetiyle sürdüğü sıralarda Zehra‟nın satırları, Anadolu‟nun geri 

bırakılmışlığının yanında savaşın o coğrafyada yol açtığı tahribatı göstermesi 

açısından da önemlidir. 

“(…) 

Görsen ablacığım, buralarda ne çok dul anne, ne çok yetim yavru ve ne çok 

hasta insan var! Bütün bu zavallılar maddî, manevî, o kadar şeye muhtaç ki…” (SG, 

s.56) 

İdealist karı-koca, Anadolu‟ya yönelik fikir ve aksiyonları açısından Doktor 

Çetiner‟le birleşirler. 

Eski Hastalık‟ta ise Züleyha, yaz tatillerini geçirmek üzere ailesinin yanına 

Anadolu‟nun farklı şehirlerine gittiğinde “viran köyler, sefil ve şiirsiz kasabalar” 

(EH, s.46) görür. Bunları “bir tiyatro ya da sinema perdesinin şimdi varken bir an 

sonra yok olacak boya ve gölgeden dekorları gibi görürken” oralarda bir ömür 

tüketenlere acımayla karışık hisler besler: 

“(…) Kendi ay illeri gibi uzak ve parlak bir meçhule doğru koşarken, 

birtakım biçarelerin buralarda karanlık bir ömür geçireceklerini düşünmek, onu 

hodgâm merhametin tadı ve gururile âdeta kendinden geçirirdi.” (EH, s.46)  

Züleyha‟nın Anadolu‟nun ihmal edilmişliğine tepkisi, Feride ya da 

Şahin‟deki gibi bir farkındalıktan uzaktır. O, gezip gördüğü yerleri bir perdenin 

arkasından seyretmekte, çoğu zaman, Anadolu‟yu küçümsemektedir. Züleyha‟da 
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kolejli bir genç kızın şımarıklığı vardır. Bu yönüyle o, Feride‟nin taban tabana 

zıddıdır. Feride de yabancı bir kolejde eğitim görmüştür; ancak Anadolu‟yla ilk 

karşılaşmasında hayal kırıklığına da uğrasa zorluklarla mücadele eder; zaman içinde 

bunu kendine bir “ülkü” edinir. Oysaki Züleyha‟da bu olgunluk görülmez. O, kendi 

yarattığı hayal dünyasının içinden bakar Anadolu‟ya ve o dünyanın içinde Anadolu 

üzerine ideallere yer yoktur. 

Faruk Nafiz‟in Yıldız Yağmuru adlı romanında ise diğerlerinden farklı olarak 

bireysel nedenlerle çıkılan bir Anadolu seyahatinin, kişiyi memleket gerçekliklerine 

yöneltmesi işlenir. 

Bir şirkette müdür olarak çalışan Ziya, Sara adlı bir kadınla yaşadığı fırtınalı 

ilişkinin sonunda acılarını sağaltmak için Anadolu seyahatine çıkar. Karadeniz‟i ve 

Orta Anadolu‟yu dolaşan Ziya, bu yolculuklarda olgunlaşır ve eski anlamsız 

yaşantısını sorgular.  

O, bireysel aşk acılarıyla boğuşurken Anadolu, bin bir yoklukla mücadele 

etmektedir. Üstelik insanlar kendisinden daha dirençli, daha çalışkandır ve halinden 

şikayetçi değildir. Farkına varır ki köy ve köylü asırlarca ihmal edilmiştir. 

İstanbul‟dan ve kendi gönül maceralarından ibaret sandığı hayatın çok farklı bir 

yüzüyle karşılaşır. Memleketin kendisine “zengin bir çerçeve içinde tozlanmış bir 

resim halinde aksettiği” (YY, s.378) bu süreçte Ziya, şahit olduğu ihmal edilmişliği 

sorgulamaya başlar: 

“(…) Köyler asırlarca neden bu haldeydi?..Niçin köylü asırlarca rahat bir 

nefes alamadı? Yüzlere bir güneş parçası gibi vuran saadetten neye bunlar 

mahrumdular? Ve sevindikleri zaman neden onların gülüşü, seyredenlerin kalbinde, 

bir kör düğüm oluyordu? Ziya, bu sualleri sıraladıkça, arkasından cevaplarını da 

hazırlıyordu: Bunlar, vazifesini yapmış adamlardı, ve yalnız kendi vazifelerini 

yapmakla kanaat etmemişler, başkalarının yaptığı vazifelerin de hakkını ödemeğe 

çalışmışlar, bu yüzden harap olmuşlardı. Kimsenin kendi üstlerinde bir hakkı 

kalmasın diye, dişinden, tırnağından arttırdığı, arttırmadığı ne varsa, başkalarına 

vermişlerdi. Ziya, geniş imparatorluk tarihini gözden geçirirken, diyordu ki: 

-Bu halkın kimseye borcu yoktur…Vazifesini yapanlar değil, yapmıyanlar bile 

ondan hak almış…Gördüğüm manzaralar bunu gösteriyor, görmediklerim de, 

kimbilir, ne büyük hakikatler anlatacak!” (YY, s.377) 
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Yazar, hayatı kadın-erkek ilişkilerinden ibaret sayan havai bir gencin, aşk 

acılarını dindirmek için çıktığı Anadolu seyahatinde, bir yandan memleketin asırlarca 

ihmal edilmişliğini fark ettirirken diğer yandan da gördüklerinden ders çıkarıp sosyal 

bir bilince ulaşmasını sağlar.  

Öte yandan Anadolu‟ya yapılan bu yolculuk, kendi içinde bir çelişki de 

barındırır. Şöyle ki: Ziya‟nın dikkatini kendi ben‟inden memleket gerçeklerine 

yöneltmiş olmakla birlikte yazarın ve kahramanı Ziya‟nın durduğu nokta açısından 

söz konusu seyahat, Anadolu‟ya bakışı ve Anadolu‟yu yansıtışı noktasında 

eleştirilebilir.  

Faruk Nafiz, kahramanı Ziya‟yı, yaşadığı karmaşık aşk ilişkisinin 

bunalımlarından kurtarmak için Anadolu seyahatine çıkardığı bu hacimli romanında, 

Anadolu‟yu salt altı sayfa yer vererek yansıtmaya çalışır. Bir başka deyişle; altı 

sayfaya sığdırdığı gözlem ve deneyimler üzerinden Ziya‟nın uçarı kişiliğinden 

uzaklaşıp sorumluluk sahibi bir gence dönüşümünü anlatır.  

Yazar, bahsi geçen altı sayfa içerisinde kahramanını Anadolu içlerinde 

gezdirirken Anadolu insanına ve onların yaşayışına dair sahici tespit ve tahlillerde 

bulunamadığı içindir ki Ziya‟nın seyahati, “yerli bir bakıştan çok bürokrat bir 

yolcunun gözlemleri olmaktan öte geçemez.” (Karaca, 2010a: 269) Bu da Ziya‟nın 

geçirdiği içsel değişime ve çıkılan seyahatin inandırıcılığına gölge düşüren teknik bir 

hata olarak kendisini gösterir. 

Yeşil Gece‟de Şahin‟in karşılaştığı manzaranın bir benzeri, Afrodit 

Buhurdanında Bir Kadın‟ın genç kaymakamının da karşısına çıkar
239

. Orta Anadolu 

vilayet merkezlerinde sürdürdüğü memuriyet hayatından sonra bir kazaya kaymakam 

olarak atanan idealist gencin, kazaya girdiği akşam gördükleri, cesaretini ve ümidini 

az çok kırar. 

“Tentesi kadife püsküllü, içi aynalı yaylımızın tekerlekleri kasabanın yamrı 

yumru kaldırımlarında ötüyordu; dingiller sarsılıyor, yaylar kırılacakmış gibi 

esniyordu. Kasabaya giren yolun başındaki büyük mezarlığın arasında -her Anadolu 

kasabasına böyle uçsuz bucaksız bir kabristanın ortasından girilir!- akşam bastırdı. 

Ortalık birdenbire karardı. Dar, tezek kokulu, çamurlu sokaklarda, ineklerini „diha!‟ 

                                                 
239

 Ömer Türkeş, kasaba ve köylere girişte yapılan mekân tasvirlerinin, biçimlenmiş bir taşra imgesine 

işaret ettiğini belirtir. Bkz. A. Ömer Türkeş, “Orda Bir Taşra Var Uzakta…”, Taşraya Bakmak (Der. 

Tanıl Bora), İletişim Yayınları, İstanbul 2005, s. 165. 
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bağırışlarile ahırlarına sokmağa uğraşan, başları yüzleri sımsıkı örtülü kadınlara 

rastlıyorduk. Yaşmaklarının arasından görünen tek gözlerile, şaşkın ve ürkek, 

arabamıza bakıyorlardı. Gübre yığınları arasında, komşu boğanın komşu ineğe 

abanışını, parmaklarını burunlarına sokarak merakla takibeden ayakları çıplak, 

belleri kuşaklı, yırtık şalvarlı, eski mintanlı çocuklar görüyorduk. Sokak ortasında 

köpeklerin çiftleşişini keyfli keyfli seyre dalan büyüklere tesadüf ediyorduk. 

Arabamızın dingilleri, önünden geçtiğimiz kahvehanelerin basık tavanları altında, 

hasırı yırtık peykelere bağdaşarak, esrarkeşler gibi düşünceye varan insanların 

afyonunu patlatıyordu.” (ABBK, s.182-183) 

Bu romanda, Çalıkuşu ile Yeşil Gece‟nin aksine geri kalmışlığın sebebi, eşraf 

ve mütegallibenin köylüyü sömürmesi olarak gösterilir. Nitekim genç kaymakam, 

mütegallibeyle mücadele etmeyi kendisine misyon edinmiştir. Bu amacına uygun 

olarak ilk günden çalışmaya başlar. O da Şahin gibi belirli bir misyonla Anadolu‟ya 

giden aydını temsil eder. 

Teoride onlarla birleşen; ama bunu pratikte gerçekleştiremeyen isimler, Gonk 

Vurdu‟daki Ömer ile Cemil Muallâ‟dır.  

Babası, tabur imamı olan Ömer, umumi harp senelerinde babasının görevi 

gereği Anadolu‟nun güneyinde dolaştıkları için bu ihmal edilmiş topraklara aşinadır. 

Liseyi bitirdikten sonra hukuk okumayı planlayan genç, okulunu bitirir bitirmez 

Anadolu‟nun en uzak kazalarından birine kaymakam olarak atanmayı düşler. Aklına 

ilk gelen yer, Çimişkezek olur: 

“(…) 

Ömer, Anadolu‟yu kısmen tanıyordu. Ve, Çimişkezek onu korkutmuyor, 

acındırıyordu. O, lâğımları sokaklarına yayılan kasabalar; üstleri yaprak, altları 

toprak, kara, yanık köyler görmüştü. Hastalıktan, bakımsızlıktan göçmüş, sararmış, 

bitmiş nece insanla karşılaşmıştı. Ömer o zaman gerçi ufaktı. Ama, bu manzaralar, 

onun küçücük yüreğine derin izler nakışlıyacak kadar kuvvetliydi. Çimişkezek te, o 

zavallı kasabalardan biriydi elbet… Belki onun da yassı damlı, kara yüzlü evleri 

vardı. Belki dar, bozuk sokaklarına yayılan lâğımların, pisliklerin arasında şiş 

karınlı, patlak gözlü, paytak yürüyüşlü çocuklar dolaşıyordu. Belki kahve 

peykelerinde; sıtmadan sararmış, morarmış, bitmiş insanlar…Trahomun kör ettiği 

gözlerile belleri bükük, yıpranmış, çökmüş orta yaşlılar…genizlerinden konuşan 
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frengili delikanlılar üstüste kıvrılıyordu. Ömer, böyle talihsiz bir kasabada, gecesini 

gündüzüne katarak ne büyük, ne sonsuz bir istekle çalışacaktı!” (GV, s.22) 

Anadolu‟nun belli başlı sorunlarına temas eden bu satırlar, aynı zamanda, 

oranın ne kadar ihmal edilmiş olduğunun da kanıtıdır. Afrodit Buhurdanında Bir 

Kadın‟ın genç kaymakamı gibi Ömer de talihsiz bulduğu bu topraklara gidip oraların 

yaralarını sarmayı kendisine ideal edinir. Ne var ki başına gelen olaylar, hayallerini 

gerçekleştirmesine izin vermez.  

Gazeteci Cemil Muallâ ise çalıştığı gazetede kendi yazdığı “Bir Gecenin 

İtirafları” adlı romanı tefrika etmektedir. Ancak diğer dokuz kitabı gibi bu da içine 

sinmemektedir. Onun amacı, “memleket romanı” yazarak Anadolu‟nun ihmal 

edilmişliğine dikkati çekmektir. 

“ (…) 

„Bir gecenin itirafları‟ da, diğer dokuz kitabı gibi, istediği bir eser 

olamamıştı. O, Anadolu‟yu yazmak istiyordu. O, köylünün ıstırabını yazmak, 

yaşayışını göstermek istiyordu…” (GV, s.87) 

Nüfusunun büyük çoğunluğu köylü olan bir ülkede köyü ve köylüyü anlatan 

bir roman yazılamayışına şaşmaktadır Cemil Muallâ. Ne ki kendisi de böyle bir 

romanı masa başında yazmaya kalkıştığı için eleştirdiği yazarların konumuna 

düşmektedir. Onun da idealleri Ömer‟inki gibi hayalden ibaret kalır. 

Netice itibariyle; Reşat Enis, Anadolu‟nun geri kalmışlığını ortaya koyan 

romanlarından Gonk Vurdu‟da, karşısına çıkan birtakım engeller nedeniyle 

Anadolu‟ya hizmet edemeyen idealist bir gençle, yine idealist ama kabuğundan çıkıp 

Anadolu‟ya açılamayan bir yazarı; Afrodit Buhurdanında Bir Kadın‟da ise büyük 

ideallerle Anadolu‟ya giden; ama oranın gerçekliklerine yenilen genç bir kaymakamı 

anlatır. 

Hüseyin Rahmi ise bir miras işini halletmek için Değirmendere‟ye giden 

kahramanları Nef‟i Bey ile biraderi Hikmet Enis‟in başından geçenleri anlattığı 

romanı Eşkıya İninde‟de Anadolu‟nun ihmal edilmişliği sorununa salt idarî açıdan 

değil sosyo-ekonomik açıdan da yaklaşır. 

Değirmendere‟ye varır varmaz oralara musallat olan eşkıya gerçeği ile 

karşılaşan anlatıcı kahraman Nef‟i ve biraderi, bir süre sonra aynı akıbete uğrayıp 
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eşkıyalarca kaçırılır. Anlatıcı, İstanbul‟un bu denli yakınında eşkıyaların hüküm 

sürmesini hayretle karşılar: 

“(…) Aman Yarabbi daha payitahttan iki adım ayrılmamıştık. Neler görüyor, 

neler öğreniyorduk.” (Eİ, s.27)  

Eşkıyaların elinde türlü maceralar yaşadıkları sırada, yer yer Hüseyin 

Rahmi‟nin sözcülüğünü de üstlenen anlatıcı, eleştiren sesini duyurur. İstanbul‟un az 

ötesinde eşkıyaların kol gezmesini, Anadolu‟nun merkezî idare tarafından ihmal 

edilmesine bağlar: Anadolu; bakımsız, kaderine terk edilmiş bir haldedir. Yolsuz, 

araçsız, medeniyetten uzak bu topraklarda eşkıya hüküm sürmekte; devlet, varlığını 

gösteremediği için idareyi onlar ele almaktadır.  

Bunun için anlatıcı, öncelikle buralara medeniyet götürülmesi görüşündedir: 

“(…) 

Şoseler açınız, demir yolları döşeyiniz. Şehirler, kasabalar, köyler çoğalsın, 

nüfusu artsın. Umran ve medeniyet yüz göstersin..O dağların her kıvrımı böyle 

başımıza birer belâ değil..Cennetten nümune birer feyiz ve bereket, refah ve servet 

kaynağı olur. Eşkıyadan eser kalmaz. Çünkü barınamaz..Şimdi bu menhusları takip 

ve tenkil için jandarma müfrezeleri kâfi gelmez, ordu lâzım ordu…”(Eİ, s.168) 

Meseleyi idarî bir sorun olmanın ötesinde sosyo-ekonomik boyutlarıyla da 

romanına konu edinen yazar, bu bağlamda, ülke genelindeki köylerin genel 

durumuna da göndermede bulunur. Köylerimiz, kasabalarımız neredeyse bir örnek 

şekilde düzenlenmiş, pis, medeniyetten uzak, yolsuz ve ıssızdır. Değirmendere‟ye 

yaklaşırken karşılarında uzanan manzara, bunu  

“(…) Değirmendere köyüne yaklaşıyorduk. Bizim kasaba ve köylerimizden 

birini görmüş olan ve hemen ötekileri de bilmiş olur. Yapılış usulleri yahut 

usulsüzlükleri birbirine benzeyen bitişik kara kara tahta evler, o arazi bolluğunda o 

derece tahdidlerine bir türlü akıl ermeyen sıçan yolu, mezbeleli, dar çirkefli 

sokaklar, yıkık duvarlar, bir harabî, bir sükûn, bir tenhalık, bir kabristan 

mağmumiyeti…” (Eİ, s.37) 

Orçun adlı bir köyün durumu da farklı değildir (Eİ, s.38-39). Bu usulsüz, 

rastgele düzenleme idarî yapıdaki boşlukla birleşince taşrada büyük bir yönetim açığı 

ve bundan kaynaklanan güvenlik problemi ortaya çıkmaktadır. Hükûmet, erkini 
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Anadolu‟ya ulaştırdığında, oraları mamur hale getirdiğinde eşkıyalar, haydutlar da 

bir tehlike olmaktan çıkacaktır. 

Tüm bu romanlarda Anadolu‟nun ihmal edilmişliği, oraya görevle giden 

öğretmen, kaymakam gibi tiplerin gözleminden sunulur. Buna göre, Türkeş (2005: 

167)‟in de altını çizdiği gibi; ilk izlenimler ürperticidir: Evler yıkık, sokaklar tozlu, 

insanlar yoksul, kasaba elektrik ışığından ya mahrum ya cılız ışıklarıyla karanlık bir 

atmosferdedir. Toz toprak içinde oynayan çocukların durumuna da ayrıca işaret 

edilir. Bu manzara karşısında varılan sonuç ise hep aynıdır: Devlet, Anadolu‟yu 

ihmal etmiş; orayı her türlü medenî imkândan yoksun bırakmıştır. Anadolu insanı, 

kendi kaderine terk edilmiş bir halde ömür sürmektedir.  

Sorunu doğrudan Osmanlı-Cumhuriyet idarelerinin karşılaştırılması 

üzerinden işleyen romanlara (Dünkülerin Romanı, On Yılın Romanı, Toprak 

Mahkûmları, Yalnız Dönüyorum, Çıplaklar, Açlık, Eski Hastalık) karşılık bahsi geçen 

romanlarda Osmanlı idaresi, dolaylı yoldan tenkit edilir. Tek fark, karşısına 

Cumhuriyet yönetiminin alternatif olarak konulmamış olmasıdır.  

Anadolu‟nun ihmal edilmiş oluşuna yazarların tavrı açısından bakıldığında; 

Reşat Nuri ile Hüseyin Rahmi‟nin umutlu ve yol gösterici bir tutum içerisindeyken 

Reşat Enis‟in karamsar olduğu gözlemlenir. Reşat Nuri
240

 ve Hüseyin Rahmi‟ye göre 

göze çarpan tüm aksaklıklar düzeltilebilir. Bunun için merkezin Anadolu‟ya 

bakışının değişmesi bile yeterlidir. Reşat Enis ise determinist
241

 bir zihniyetle aynı 

koşulların hep aynı sorunları doğuracağı tezini savunur gibidir. Kahramanlarının 

daha yolun başında ya da büyük ideallerle gittikleri Anadolu topraklarında yenilgiye 

uğraması bunu gösterir.  

                                                 
240

 Anadolu‟nun ihmal edilmişliği, geri kalmışlığı yazarın Kavak Yelleri (1950) ve Kan Davası (1955) 

adlı romanlarında da ele alınmıştır. Özellikle Kan Davası‟nda, köyden hareketle başlı başına 

Anadolu‟nun geri kalmışlığı işlenir. Ancak yazarın bakış açısı değişmiştir. Reşat Nuri, artık 

Osmanlı‟yı değil Cumhuriyet‟i ve Cumhuriyet bürokratlarını tenkit etmekte, daha doğrusu, yeni 

yönetimin istenen kalkınmayı bir türlü gerçekleştiremeyişine bir özeleştiri getirmektedir. 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarındaki “Hedef: Anadolu!” parolası, kısa süre içinde heyecanını yitirmiş, Çelik 

(2000: 114)‟in deyişiyle; realizm, idealizme galip gelmiştir. Bu durum, Reşat Nuri‟nin yol 

göstericiliğine değilse de başlardaki iyimserliğine gölge düşürmüştür. 
241

 Determinizm (belirlenimcilik): Evrende bütün olup bitenlerin nedensellik bağlantısı içinde 

belirlendiğini öne süren görüş. Toplumsal açıdan belirlenimcilik ise insanın istemeleri her zaman 

içinde bulunduğu toplumsal koşullara bağlıdır; bu koşullar istenci belirler, der. Bkz. Bedia Akarsu, 

Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1998 (11. bsk.), s.30. 
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Osmanlı-Cumhuriyet tezadı üzerinden konuyu ele alan romanlarda ise 

Osmanlı yönetimindeki ihmal edilmiş Anadolu‟ya Cumhuriyet‟in ışıklı elinin çare 

olduğu (ve olacağı) tezi işlenir. Burada Cumhuriyet‟e dair bir umut göze çarpar. 

Sonuç itibariyle; Anadolu, tüm bu yazarların romanlarında ortaya koydukları 

ihmal edilmiş, geri kalmış haliyle kimsenin gitmek istemediği bir yerdir. Hatta çeşitli 

sebeplerle merkezde kalması mümkün olmayanların gönderildiği bir sürgün 

diyarıdır. Devlet, ihmal edip geri bıraktığı öz yurdunun topraklarını bir de sürgün 

mekânı olarak kullanmaktadır. 

6. Sürgün Mekânı Anadolu: 

Bireysel ve psikolojik temalar başlığı altında incelenen “Manevî Sürgün Yeri 

Anadolu” alt başlığında da belirtildiği üzere; Anadolu, yalnızca bireysel nedenlerle 

gönüllü ya da gönülsüzce gidilen manevî bir sürgün yeri değil kimi zaman siyasî, 

askerî, bürokratik nedenlerle merkezden uzaklaştırılanların da gitmek zorunda 

kaldıkları bir mekândır. 

Bu dönemde Anadolu‟yu sürgün mekânı olarak gösteren romanlarda tarihsel 

açıdan Osmanlı idaresi işaret edilmektedir. Buna göre; Anadolu‟yu ihmal eden 

Osmanlı yönetimi, yeri geldikçe merkezden uzaklaştırmak istediklerini Anadolu 

içlerine sürmektedir. Böyle durumlarda Anadolu‟ya sürülmek, bir tehdit olarak 

hafızalara kazınmaktadır. Özellikle II.Abdülhamit ve II.Meşrutiyet dönemlerinde 

iktidara muhalif sesler, Anadolu‟ya sürülerek merkezden uzaklaştırılmakta, 

dolayısıyla cezalandırılmaktadır. Bu açıdan dönem romanlarında da Anadolu‟nun 

bilhassa siyasî suçluları ağırlayan bir sürgün diyarı oluşunun altı çizilir. 

Tarihsel arka planına bakıldığında; ilk başlarda, Osmanlı Devleti‟nin çoklukla 

yeni fetih yapılan yerlere imar, iskân ve güvenlik politikası gereği müslim veya gayri 

müslim halkı yerleştirmesi olarak başlayan sürgün
242

, zaman içinde muhalifleri 

sindirme niyetiyle başvurulan bir devlet politikası haline gelmiştir. 

Osmanlı Devleti‟nde sürgün, ağırlıklı olarak, mekân değiştirme yoluyla 

merkezden uzaklaştırma şeklinde uygulanmıştır. Bu uygulamada sürgüne neden olan 

                                                 
242

 Önceleri sürgün kelimesi yerine, kalebent, ikamete memur - ikamete mecbur, nefy, inhâ, iclâ, 

teb„id, mütebâidin, nefy ü irsâl, sarf ü tahvîl, menfî gibi kelimeler de kullanılmıştır. Sürgün gidilen yer 

için ise menfa kelimesi tercih edilmiştir. Af ve salıverilmelerde ise ıtlak, afv ü ıtlak, sebil veya ıtlâk-ı 

sebil, sebilin kelimeleri kullanılmıştır. Bkz. Abdullah Acehan, “Osmanlı Devleti‟nin Sürgün Politikası 

ve Sürgün Yerleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social 

Research, Volume 1/5 Fall 2008, s.13.  
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suç, daha çok, kamu düzenine karşı gelmektir
243

. Ayrıca sürgünler; muvakkat 

(süreli), müebbet (süresiz) olarak iki gruba ayrıldığı gibi gönüllü ve mecburi olarak 

da sınıflandırılmıştır.  

Sürgün hadisesinin en çok görüldüğü dönem ise 19. yüzyılın ikinci yarısıdır. 

Bunda Batı tarzı eğitim kurumlarında yetişen ve Batı‟yı yakından takip eden 

aydınların düşünce ve siyasî eylemlerinden dolayı devletçe tehlike olarak 

algılanmasının payı vardır
244

. Nitekim 19. yüzyılın son çeyreğinde padişah olan 

II.Abdülhamit‟in, II.Meşrutiyet‟in ilanına kadar olan süreçte sürgüne en fazla 

başvuran padişah olarak anılması da tesadüf değildir
245

. II.Abdülhamit döneminde 

sürgüne gönderilen kişiler arasında asker ve doktor kesimin çoğunlukta oluşu, 

yukarıda zikredilen tehlikenin yönünü gösterir niteliktedir.  

II.Meşrutiyet‟in ilanından sonra iktidara gelen İttihat ve Terakki yöneticileri 

de kendilerine muhalefet eden Hürriyet ve İhtilaf Fırkası mensuplarını başta Sinop 

                                                 
243

 Bunun yanı sıra; kalpazanlık, sahte evrak düzenlemek, mezhep değiştirmeye zorlamak, yalancı 

şahitlik, adam öldürme veya yaralama, fuhuş, ırza tecavüz, iftira, küfür, hırsızlık, veraset anlaşmazlığı, 

müneccimlik, rüşvet, kaleden suçlu kaçırmak, halka zulüm, tegallüb, tezvir ve teşvik, görevi ihmal, 

keyfi sebepler, çekememezlik, din, siyaset, idareten, eşkıyalık, asayişi bozmak, emre itaatsizlik, tehdit, 

küfür, kız kaçırmak, sahtekârlık, edebe aykırı mektup yazmak, fetva emirlere karşı gelmek, fal 

bakmak, vergi ödememek, kaçakçılık, yasak işlerle uğraşmak, miras paylaşımında huzursuzluk 

çıkarmak, devleti zarara uğratmak gibi suçların karşılığı olarak da sürgün veya kalebentlik cezası 

verilmekteydi (Acehan, 2008: 16). 
244

 Ertop (1996: 248), Tanzimat Fermanı‟nın, Osmanlı Devleti‟ne yeni kurumlar kazandırırken yeni 

hukuk düzeni, yeni yasalar, yeni haklar getirdiği halde bu dönemde siyasal eyleme ve düşünce suçuna 

uygulanan sürgün cezasıyla daha sık karşılaşıldığını ifade ediyor. Özlü (1991: 134) de bu durumu, 

Osmanlı‟nın Batı‟dan teknik anlamda geri kalmasına ve yeni yetişen gençlerin Avrupa‟yı sıkı takip 

eden birer aydın olmasına bağlıyor: 

“Osmanlı İmparatorluğu, 17.yüzyıldan sonra, Batı‟nın teknik üstünlüğünü önce savaş alanlarında 

duymaya başladıktan sonra modernleşme zorunluluğu 18.yüzyılın sonunda yaşamsal bir gereksinme 

haline geldi. Türkiye‟de 19.yüzyıldan başlayarak bu modernleşme gereksinimine bağlı olarak yeni 

aydın tipi doğmuştur. Daha önceki aydın, medreseden gelen aydın ile tekkeden gelen aydındır. 

Medreseden gelen aydına ulema deniliyordu. Ulema, dinsel eğitim görüyor, devletin iktidar yapısının 

ideolojik kanadını oluşturmak üzere yetiştiriliyordu. Kendine öğretilen dogmalardan kuşku 

duymaması gereken, merkezi iktidarın dinsel düşünceleriyle iç içe görünen ideolojisinin taşıyıcısı 

oluyordu. Ama bu kurumlardan yetişen veya buna benzer şekilde Batılılaşmak için açılan okullarda 

yetişen aydın tipi ise zaman içerisinde bilinen aydın tipinin tam tersi bir şekilde yetişmeye başladı. 

Kendine ögretilen dogmaları tartışan, sorgulayan hatta Avrupa yayın ve basınını takip eden bir tip 

olarak karşımıza çıkmaktadır yeni Osmanlı aydını. Bu aydınlanma tipi aydını da diyebileceğimiz bu 

aydın, ilk önce Osmanlı‟nın Batı‟ya açılan yüzü olan askeri mektepler, mühendis okulları ve tıbbiyede 

kendisini gösterir. Bu aydın tipidir aynı zamanda ilk teşkilatlanacak olan aydın tipi. Teşkilatı 

kurduktan sonra yönetim tarafından sıkı takibe alınacak ve yönetimi rahatsız edeceğine 

inanıldığından dolayı Anadolu içlerine, Afrika Yarımadası‟na veya Arap Yarımadası‟na sürülecek 

olan aydın da bu aydındır. Onun içindir ki bu aydın tipinin ilk prototipi olan ve hatta ileride 

kendisinden sonra gelecek olan kendisi gibi düşünen aydınları yetiştirecek, etkileyecek olan kişi olan 

Namık Kemal, bu düşünce ve faaliyetlerinden dolayı kimi zaman resmi olarak, kimi zaman da resmi 

devlet görevlendirmesiyle İstanbul‟dan uzaklaştırılacaktır.” 
245

 Bunun nedenleri hakkında bkz. Alemdar Yalçın, Siyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından 

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı(1920-1946), Akçağ Yay., Ankara 2002, s.25-29. 
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olmak üzere Ankara, Bilecik ve Çorum‟a sürgüne gönderme yoluna gitmişlerdir. 

Bununla birlikte, genel olarak bakıldığında, Osmanlı‟nın sürgün cezalarında en çok 

kullandığı coğrafya, devletin güney sınırları içinde kalan yerlerdi: 

“Sürgün cezası Osmanlı otokrasisinin siyasal nedenlerle en çok kullandığı 

cezalardan biriydi. O zaman Asya, Avrupa ve Afrika‟nın birleştiği bir coğrafya 

bölgesinde epeyce yaygın topraklarda bulunan bu imparatorluk, siyasi sürgünleri 

ülke dışına değil; fakat ülke içinde uzak yerlere gönderiyordu. Bu yer Karadeniz 

kıyılarında değilse de, Anadolu‟nun içleri, çoğunlukla da Arap Yarımadası‟nda ya 

da Kuzey Afrika‟da oluyordu.” (Özlü, 1991: 133) 

Anadolu içlerinde ise Adana, Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, 

Çorum, Dazkırı (Afyon), Diyarbakır, Edirne, Ermenek, İzmir, İznik, Karahisar, Kars, 

Kütahya, Manisa, Maraş, Samsun, Sinop, Sivas, Tekfurdağı, Trabzon en çok sürgün 

gönderilen menfalar (Acehan, 2008: 27) olarak sayılabilir.  

Pek tabiidir ki Osmanlı döneminde gerçekleşen sürgünler, edebiyata da konu 

olmuştur. Bekir Fahri‟nin Jönler (1910)‟i, Yakup Kadri‟nin Bir Sürgün (1937) ve 

Refik Halit Karay‟ın Sürgün
246

 (1941)‟ü Türk edebiyatında başlı başına sürgün 

konusunu işleyen romanlardır.  

Atatürk Dönemi Türk romanında ise sürgün, Anadolu dolayımında, 

romanlara konu olur. Buna göre; Anadolu, Osmanlı idarecilerinin nezdinde 

suçluların ıslah edildiği (ve edileceği) bir coğrafyadır. Bu yönüyle Anadolu‟ya 

sürülme, ceza niteliği de taşımaktadır. Bir başka deyişle; dönem romanlarında 

Anadolu, II.Abdülhamit ile İttihat ve Terakki dönemi yöneticilerinin, askerî, 

ekonomik, siyasî sebeplerle sakıncalı buldukları kişileri payitahttan uzaklaştırmak 

için başvurdukları bir politika bağlamında işlenir. Böylece zikredilen nedenlerle 

Anadolu içlerine sürülen roman kişilerinden hareketle Anadolu coğrafyasının ihmal 

edilmişliğine, geri bırakılmışlığına bir kere daha vurgu yapılır.  

                                                 
246

 Adı geçen romanın yanı sıra Memleket Hikâyeleri (1919) de yazarın Anadolu‟ya sürgün gittiği 

yılların ürünü öyküleri kapsar. Toplam on sekiz öyküden oluşan kitabın ilk baskısında 14 öykü yer 

alırken 1939 yılında yapılan ikinci baskıya üç öykü daha eklenmiştir. İnkılâp ve Aka Kitabevleri‟nin 

baskısında ise bir öykü daha ilave edildiği görülür. Genel olarak kitabın içeriği ve Anadolu 

sürgünlüğünün gözlemi öykülerin incelenmesi için bkz. Sâtı Erişenler, “Refik Halit Karay‟ın 

Öyküleri”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, Temmuz 1975, S.286, 

s.68-75 (ikinci baskı).  

Ayrıca yazarın öykülerinin Anadolu sorunsalı etrafında incelendiği akademik bir çalışma için bkz. 

Türkan Kodal Gözütok, Atatürk Dönemi (1923-1938) Türk Hikâyeciliğinde Anadolu, Basılmamış 

Doktora Tezi, Ankara 2006.  
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Bu bağlamda; Sinekli Bakkal, Bir Sürgün ve Balkan Çiçekleri adlı romanlarda 

II.Abdülhamit döneminin hakim temayülü olan sürgünler eleştirilir. Yalçın (2002: 

27)‟ın da vurguladığı gibi, II.Abdülhamit‟in, kendisi aleyhinde faaliyet gösterenlere 

karşı uyguladığı farklı yöntemler vardır. Bunlardan biri de düşmanlıklarından hiçbir 

şekilde vazgeçmeyenlere karşı geliştirdiği sürgün siyasetidir. Padişah, bunları değişik 

şekillerde İstanbul‟dan uzaklaştırmayı yeğler. Özellikle kendisine şiddetle muhalefet 

eden Jön Türkler‟i memleketin en uzak köşelerine gönderir. 

Halide Edip, Jön Türkler‟le II.Abdülhamit arasındaki çatışmayı işlediği 

romanı Sinekli Bakkal‟da Kız Tevfik ve Hilmi üzerinden sürgüne değinir. Sinekli 

Bakkal mahallesinde yaşayan ve ortaoyununda zenne rolüne çıktığı için Kız Tevfik 

olarak anılan Tevfik, bir keresinde karısı Emine‟nin taklidini yaptığı için saray 

tarafından Gelibolu‟ya sürülür (SB, s.23). Burada sürgün kararı, “efkârı teskin” 

içindir; çünkü Tevfik‟in kadın kılığında sahneye çıkması, taklit vak‟ası yüzünden 

Emine‟yle olan münakaşalarının tüm mahalleyi huzursuz etmesi nedeniyle Saray, 

Tevfik‟i bir süreliğine İstanbul‟dan ayırmaya karar verir ve “idareten” Gelibolu‟ya 

sürer. Bu ayrılık, Tevfik‟le kızı Rabia‟yı çok üzer. 

İkinci olarak II.Abdülhamit dönemi zaptiye nazırlarından Selim Paşa‟nın oğlu 

Hilmi, Jön Türk faaliyetine katıldığı için arkadaşlarıyla birlikte Şam‟a sürülür. 

Sürgüne gidenler arasında Tevfik de vardır. Bu kez suçu, Jön Türkler‟in yurt dışıyla 

haberleşmelerine yardım etmektir. 

II.Abdülhamit döneminin eleştirisi niteliği taşıyan romanda, genel olarak, 

devrin olayları arasında padişahın sürgün siyasetine değinilirken Kız Tevfik‟ten 

hareketle siyaset dışı bir nedenle -idareten- şehirden uzaklaştırılması gerekenlerin 

Anadolu‟da bir yere gönderilmelerinin de altı çizilmiştir. 

Padişahın takip ettiği sürgün siyaseti, Yakup Kadri‟nin Bir Sürgün adlı 

romanında da Doktor Hikmet üzerinden irdelenir. Yazar, Batı hayranı genç bir 

doktorun trajedisini işlediği Bir Sürgün‟de Sultan Murat mensuplarından mabeyinci 

Ruşeni Bey‟in oğlu Doktor Hikmet‟in İzmir‟e sürgün edilişini anlatır. Doktor 

Hikmet, “bu felâketin sebebini hâlâ pek iyi bilmemekle beraber” (BS, s.9) İzmir‟de 

olmaktan memnundur. Zira onun gözünde İzmir, “Türkiye denilen zindanın hür 

ülkelere doğru aralık kalmış bir kapısı” dır (BS, s.10); çünkü Vali Kâmil Paşa 

sayesinde İzmir‟de İstanbul‟a göre hürriyet vardır.  
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Bununla birlikte Doktor Hikmet, koyu bir Fransa hayranıdır. Denilebilir ki 

onun gözünde Fransız kültürünün olmadığı her yer sürgündür. Öyle ki Fransız 

dilinde basılmış herhangi bir yazı bile “mukaddes kitaplar” mevkiindedir (BS, s.6). 

İzmir‟deki görece hürriyet havası içinde Hikmet, Fransız kültürüyle istediği gibi 

hemhâl olabildiği için sürgünlüğün tadını çıkarır konumdadır. Bir taraftan da Gureba 

Hastanesi‟nde çalışan Doktor Hikmet‟in yaşamı, hastaneyle Frenk mahallesindeki 

Abajoli kitabevi arasında geçer. Akşamları Avrupa‟ya gitmek üzere limana yanaşan 

yabancı bandıralı gemilere özlemle bakarak sürgünlüğünü geçirirken bir gün kaçak 

yoldan gemiye biner ve hep hayalini kurduğu Fransa‟ya kaçar. Doktor Hikmet‟in 

trajedisi işte bu kaçışla başlar.  

Padişah II.Abdülhamit‟e dil uzatmanın aydın olmanın ilk koşulu sayıldığı, 

bununla gurur duyulan bir ortamda Doktor Hikmet, ilk hayal kırıklıklarını gemide 

yaşar. Ardından Paris‟te Jön Türk çevresinde hiçbir şeyin uzaktan göründüğü gibi 

olmadığının farkına varır. Hem Fransızlar hem Jön Türkler arasında tam bir 

yabancılaşmadır yaşadığı. Bireysel planda bir kültürü öğrenmekle yaşamanın farklı 

şeyler olduğunu öğrenirken siyasî planda Paris‟teki Jön Türkler‟in fikir ve aksiyon 

birliğinden uzak olduğunu tecrübe eder. 

Sinekli Bakkal‟ın Hilmi‟si ile Bir Sürgün‟ün Doktor Hikmet‟i, II.Abdülhamit 

dönemi aydınını temsil etmesi açısından bazı benzerliklere sahiptirler. Her ikisi de 

körü körüne Batı hayranlığının getirdiği yabancılaşma ile ne kendi memleketlerine 

ne Avrupa‟ya uyum sağlayabilmiş köksüz gençlerdir. II.Abdülhamit rejimine 

şiddetle muhaliftirler ve bu rejimce mağdur edilmişlerdir. Doktor Hikmet, bir 

bahaneyle İzmir‟e sürülmüş, Hilmi ise Jön Türkler‟le temas halinde olduğu Saray‟ın 

kulağına gidince Şam‟a sürgün edilmiştir. Yine Doktor Hikmet, sürgün gittiği 

İzmir‟den gizlice gemiye binerek Avrupa‟ya kaçmış, Hilmi de Şam‟dan yazı 

geçirmek üzere gittiği Lübnan‟da bir fırsatını bularak kaçak yoldan Avrupa‟ya 

gitmiştir. Her ikisinin de hayat tecrübesi azdır ve içinde yer aldıkları tarihî koşulları 

tahlil etmekten uzak oldukları için ikisini de trajik bir son bekler.  

Bu yönleri ile her iki genç de II.Abdülhamit döneminin Jön Türklüğe sempati 

duyan; ancak ne Osmanlı kalmayı ne Jön Türk olmayı başaran, Selim Paşa‟nın 

deyişiyle; “kafiristandan esen her rüzgâra kafasını kaptıran fırıldak” aydınlarıdır. 

Nitekim Akı (2001: 109-110)‟nın da altını çizdiği üzere; Yakup Kadri, Bir 
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Sürgün‟deki Doktor Hikmet‟le II.Abdülhamit devrinde yaşamış herhangi bir 

münevverin hayatını değil, o devrin münevverlerini ve zihniyetlerini temsil eden bir 

tipi anlatır. Sözde aydın diyebileceğimiz bu gençler, padişah tarafından sürgüne 

gönderilerek cezalandırılırlar. 

C. Behçet Perim‟in Balkan Çiçekleri
247

 adlı romanında ise Akıncılar 

Köyü‟nün, padişah Abdülhamit zamanında her meslekten insanın sürüldüğü bir 

sürgün diyarı oluşundan söz edilir. Bununla birlikte sürgünler, boş durmayıp yöre 

halkıyla el ele vererek bölgeyi kalkındıran bir güce dönüşürler: 

“(…) 

Sultan Hamid rejiminin İstanbuldan sürgün ettiği genç, uyanık ne kadar 

memleket çocuğu varsa bunların pek çoğu eratlık, sübaylık, işyarlık ve 

öğretmenlikle..buralara atılmışlar, bu şirin memlekete dört elle sarılarak felekten 

intikam alırcasına çalışmak suretile bu illeri dünyanın en güzel köyleri ve kendleri 

haline getirmişlerdi.” (BÇ, s.18) 

Romanın kahramanı Demir de böyle bir öğretmenin elinde titizlikle 

yetişmiştir. Sürgünlerden hareketle Akıncılar Köyü‟nün sürgün diyarı olmasının 

yanında padişah Abdülhamit‟in istibdat rejimine de göndermede bulunulmuştur. 

Öte yandan II.Meşrutiyet‟le birlikte iktidara geçen İttihat ve Terakki de bir 

önceki yönetimin sürgün geleneğini devam ettirir. Bu dönemde de başta siyasî olmak 

üzere çeşitli nedenlerle Anadolu‟ya sürgün göndermeler devam eder.  

Yakup Kadri, 1910-1913 yılları arasında İttihat ve Terakki ile muhalefet 

(Hürriyet ve İtilaf) arasındaki çatışmayı irdelediği romanı Hüküm Gecesi‟nde 

muhaliflerden biri olan gazeteci Ahmet Kerim‟in Sinop‟a sürgün gönderilişine 

uzanan olaylar zincirini aktarır.  

Esasında II.Abdülhamit istibdadına değinen 1937 tarihli Bir Sürgün, yazarın 

geriye bakışıdır. Bu bakışın maksadı, Hüküm Gecesi‟ne bir temel kurmaktır (Akı, 

2001: 106)
248

. Roman, İttihat ve Terakki iktidarına Cumhuriyet yıllarının 

                                                 
247

 C. Behçet Perim, Balkan Çiçekleri, Akın Basımevi, İstanbul 1938. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir. 
248

 Hüküm Gecesi, yazarın romanlarının kronolojik sıralamasında 1927‟de yazılışıyla önce gelir; Bir 

Sürgün ise 1937 tarihini taşımaktadır. Ancak romanlar, konu edindikleri tarihî dönemler açısından 

sıralandığında Bir Sürgün ilk sırayı alır; onu, Kiralık Konak (1920)‟tan sonra Hüküm Gecesi takip 

eder. 
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perspektifinden tutulmuş bir aynadır. Vakıa içinde Sodom ve Gomore
249

 ile Yaban‟ın 

ilk nüvelerini de barındırır. Böylelikle yazar, Hüküm Gecesi‟ne Sodom ve Gomore‟yi 

ekler, sonra Anadolu‟ya açılarak Yaban‟ı ve Ankara‟yı yazar. Arkasından hepsine 

temel olarak Bir Sürgün gelir (Akı, 2001: 105). 

Romanın Hürriyet ve İtilaf Fırkası sempatizanı muhalif gazetecisi Ahmet 

Kerim, Mahmut Şevket Paşa öldürüldükten sonra
250

 başlatılan büyük çaplı tutuklama 

hareketinin içinde yakalanır. Hürriyet ve İtilaf‟ın gizli toplantılarına katıldığı için 

idam edilecektir. Ziya Gökalp‟in yardımıyla Sinop‟a sürgüne gönderilir
251

. 

Bir taraftan imparatorluğun 1910-1913 yılları arasındaki çözülme süreci, 

İttihat ve Terakki‟nin söz konusu çözülme sürecini hızlandıran politikaları Ahmet 

Kerim‟in “bilinç süzgecinden” (Kantarcıoğlu, 2008: 169) geçirilerek dışa 

yansıtılırken diğer yandan da bir aydın olarak genç gazetecinin ikilemleri üzerinde 

durulur. Dolayısıyla roman, siyasî ve fikrî olmak üzere iki düzlemde şekillenir. 

Anadolu‟ya sürgün gönderilme ve bir olgu olarak sürgüne bakış ise Ahmet Kerim‟in 

siyasî olarak başlayıp fikrî planda devam eden sorgulamalarının bir neticesi olarak 

sunulur. 

Nida-yı Hakikat gazetesinde İttihat ve Terakki aleyhinde yazılar yazan, 

muhalif kimlikte bir gazeteci olan Ahmet Kerim, gerçekte Hürriyet ve İtilaf‟ın 

politikalarını da gönülden desteklemez. O, “hürriyet” ihtiyacı ile adında hürriyet 

ihtiva eden bir fırkaya sempati duyar. II.Abdülhamit istibdadını aratmayan yönetim 

anlayışıyla İttihat ve Terakki‟yi eleştirirken muhaliflerin de iktidara geçme hırsında 

onlardan pek bir farkının olmadığını gözlemler. Her iki kutup arasında kendi yerini 

sorgular. Bu noktada o, hem iktidarın hem muhalefetin kusurlarını gören siyasî 

kimliğiyle kendini her ikisinin arasında da konumlandıramamaktadır. Balcı (2002a: 

162)‟nın da belirttiği üzere; Ahmet Kerim, II.Meşrutiyet devrinin siyasi ve sosyal 

kaosunun bir sembolüdür.  

                                                 
249

 “Sodom ve Gomore zaman bakımından Hüküm Gecesi‟nin devamıdır. Daha Hüküm Gecesi içinde 

Sodom ve Gomore fikri belirir; bu, evvelâ bir imajdır. (…) Yakup Kadri Hüküm Gecesi‟nde, doğacak 

Sodom ve Gomore‟nin sadece adını bulmuştur.” (Akı, 2001: 103) 
250

 Genel olarak İttihat ve Terakki‟nin Türk romanına konu olan icraatları hakkında ayrıntılı bilgi için 

bkz. Alemdar Yalçın, Siyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk 

Romanı(1920-1946), Akçağ Yay., Ankara 2002, s.47-60; Murat Koç, Türk Romanında İttihat ve 

Terakki (1908-2004), Temel Yayınları, İstanbul 2005. 
251

 Hüküm Gecesi‟nin siyasî ve sosyal bağlamı için bkz. Sevim Kantarcıoğlu, Yakınçağ Tarihimizde 

Roman (1908-1960), Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2008, s.163-166. 
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Bir yandan da İttihat ve Terakki aleyhinde sert yazılar kaleme almaya devam 

eden Ahmet Kerim, Mahmut Şevket Paşa‟nın ölümünden sonraki tutuklamalar 

arasında kendisini Bekirağa‟da bulur. Tutukluluğu boyunca iç hesaplaşmaları 

sürerken siyasî çekişmelerin beyhude olduğunu fark eder; aslolan hayattır. İttihat ve 

Terakki‟yi devirme planları yapılan toplantılarda bulunduğu için idam edilecekken 

Ziya Gökalp‟in müdahalesiyle Sinop‟a sürülür. Ne var ki bu sürgünlük, maddi 

anlamda olmasa da manevi anlamda bir ölüm getirir genç adama. Parlatır (1974: 

143)‟ın da belirttiği üzere; Ahmet Kerim, biraz da şans eseri olarak ölümden kurtulur 

ve Sinop‟a sürgün edilir; ancak bu, onun daha yumuşak bir ortamda ruhça 

öldürülmesine neden olur. 

Sinop sürgünlüğü, Ahmet Kerim‟e, bireysel planda sorgulama yapma fırsatı 

da verir. Öncelikle Anadolu‟da yaşamaya mecbur tutulması açısından kendi aydın 

kimliğini sorgular.  

“(…) İşte İttihat ve Terakki terörü onu boğmuş ve vücudunu, bu boğulan şeyi 

bir ağır tabut gibi taşımaya mahkûm etmişti. Ahmet Kerim, bazan kendi kendisini 

avutmak için „Hani, bir parça aydınlık ve bir lokma ekmekle yetinecektim? Halbuki 

bir zindanda bile değilim. Bir yabancı toprakta bile yaşamıyorum. Kendi yurdumun 

bir noktasından öbür noktasına geldim. İşte önümde Karadeniz‟in dalgaları 

çalkalanıyor, işte arkamdan Anadolu‟nun yanık başak kokuları geliyor.” (HG, s.324-

325) 

Şahsî bunalımları ve siyaseten düşüşüyle Anadolu‟ya sürülüşünü 

ilişkilendirmeye çalışan Ahmet Kerim‟in bir yanıyla da buraları sürgün yeri olarak 

görmeye gönlü razı gelmez: 

“(…) 

Gerçekten, gerçekten bu yerlere sürgün adını vermek büyük bir küfür idi. Bir 

adama kendi memleketinin herhangi bir köşesi nasıl sürgün olabilir? Hangi hâkim 

bunu bir ceza olarak düşünmüş, hangi mahkûm bunu bir kahır saymış? Ahmet 

Kerim, bunlardan hiçbiri olmak istemiyordu.” (HG, s.325) 

O devirde Anadolu, iktidarların güttüğü uzaklaştırma siyasetinin de etkisiyle, 

her Türk aydını için bir sürgün ve gurbet diyarıdır. Ahmet Kerim, yine de o 

toprakları sevmek için yüreğinde bir meyil duyar. Ancak hayalindeki “cennet gibi bir 

Anadolu” imajı, Sinop‟a adım attığı anda yerini haşin gerçekliğe bırakır. O, sürgünle 
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gittiği Anadolu‟da yüzyıllardır ihmal edilmişliğin yol açtığı tahribatı da yakından 

görür. Anadolu, “atalardan kalma bir çeşit edebiyatın” anlattığından ne kadar 

farklıdır: 

“(…) Hele boz renkli Anadolu, o yalçın ve ıssız kıyılarıyla, o dikenli ve sert 

ovalarıyla, o tuzlu gölleriyle, o balçıktan kapkara köyleriyle, o taştan ve çirkeften 

yollarıyla metruk gamlı ve viran Anadolu, bu münevver gençliğin hayalinde bir 

Sfenks gibiydi.” (HG, s.325) 

Hayal ettiğiyle karşılaştığı gerçekliğin zıtlığı, Ahmet Kerim‟in tüm şevkini 

kırar. İçindeki sevmek meyli yerini derin bir ümitsizliğe bırakır. 

“(…) Ahmet Kerim, bu hayali ülkenin daha eşiğinde iken içeriden esen 

bunaltıcı havanın insanı canından bezdiren, ağır soluğunu duydu ve daha çok 

ilerlemekten ürktü. Çünkü, deniz kıyısında bile karanlık ve sıkıntılı duran ve 

sokaklarında her cins hayvanın pisliklerinden sızan karışık bir kokuyla tıkanmış hale 

gelinen bu ilk Anadolu kasabası insanda daha ileriye gitmek, daha başka şeyler 

görmek şöyle dursun, hattâ daha çok yaşamak isteğini bile bırakmıyordu. İlk günden 

başlayarak ruha bir bezginlik çöküyordu.” (HG, s.325-326) 

Bu ruh hali içerisinde günden güne yaşamla bağlarını gevşeten Ahmet Kerim, 

fikir açısından da körelmeye başlar. Sürgün edildiği günden beri memlekette önemli 

gelişmeler yaşanmasına rağmen hiçbiriyle meşgul olmaz. Zihinsel uyuşmuşluğunu 

içki bağımlılığıyla daha da hissizleştirir.  

Sinop‟a ayak basar basmaz Anadolu gerçeğini fark eden Ahmet Kerim, 

eyleme geçemeyip kendini olayların akışına bırakan ve bu arada salt olumsuzlukları 

gören bakış açısıyla Yaban‟ın Ahmet Celal‟ine zemin hazırlar. Bir başka deyişle; 

Ahmet Kerim‟in trajedisinde sonradan Yaban‟a kaynaklık edecek töz saklıdır. Bu, 

aydın-halk ayrılığından doğan yabancılaşmanın getirdiği çatışmadır. 

“(…) 

Hüküm Gecesi‟nde, idealsiz, hattâ vatanı gerçek haliyle tanımayan 

münevverin kendi kendinden tiksinmesine rastlarız ki bunu birkaç yıl sonra Yaban‟ın 

ana fikirlerinden biri olarak münevver-halk ayrılığı şeklinde göreceğiz.” (Akı, 2001: 

102) 

Bu noktada Ahmet Kerim, Bir Sürgün‟ün Doktor Hikmet‟iyle de birleşir. 

Aşırı Batı hayranlığı, zamanla kendine dahi yabancılaşan Doktor Hikmet‟i, kaçtığı 
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Paris‟te trajik bir ölüme sürüklerken politik nedenlerle sürgün gönderildiği Sinop‟ta 

düşlerindekinin tam tersi bir Anadolu‟yla karşılaşan Ahmet Kerim, içki 

bağımlılığıyla kendini damla damla tüketir. Onun trajedisi de kendine ve öz 

yurdunun insanına yabancılaşmasında yatmaktadır. 

İttihat ve Terakki yöneticilerinin politik nedenlerle Anadolu‟ya sürgün 

gönderme geleneği, Reşat Nuri‟nin Dudaktan Kalbe adlı romanında da konu edilir. 

Romanın merkez kişisi Lâmia, Bozyaka‟da Kenan‟la yaşadığı kırık aşk 

macerasından sonra aile büyüklerinin kararıyla Kütahya‟daki dayısının yanına 

gönderilir. Lâmia‟nın dayısı Rıza Bey, eski bir süvari binbaşısıdır. “Gençliğinde bir 

politika kazasına uğrayarak Kütahya‟ya sürülmüş, çoluk çocuğa karışarak bir daha 

İstanbul‟a dönmemişti”r (DK, s.127). 

Diğer yandan Lâmia‟nın Kütahya‟da evlendiği binbaşı Kemal Bey‟in yeğeni 

Doktor Vedat da bir Karagöz oyunu nedeniyle mağdur edilerek Kütahya‟ya 

sürülmüştür. Bir akşam ansızın çıkagelen yeğeni Vedat‟ı karşısında gören Kemal 

Bey, ilk anda bu ziyarete bir anlam veremez. Genç doktorun tebdil-i havaya geldiğini 

zanneder; ama Vedat, üç beş arkadaşıyla birlikte sürgüne gönderilmiştir (DK, s.172). 

Meselenin aslını astarını öğrenmek istediğinde bir Karagöz oynatma olayının 

büyüyerek sürgüne sebebiyet verdiğini anlar. 

Arkadaşlarıyla buluştuğunda ara sıra eğlence babında Karagöz oynatan 

Vedat‟tan, bir gece katıldığı bir davette bulunan Nazır‟ın da eğlenceden payını 

alması için ısrarla Karagöz oynatması istenir. Bir süre direnirse de sonunda kabul 

eder. Nazır ve yanındaki Leh sevgilisinin resimlerini yaparak perdeye yansıtır, 

“olanca çapkınlığıyla alay eder” (DK, s.176). Nazır, halinden memnun görünürse de 

yirmi gün sonra hiç yoktan bir mesele çıkararak önce tevkif ve kısa bir istintakın 

ardından Vedat‟ı arkadaşlarıyla birlikte Kütahya‟ya sürer. 

Vedat, baştaki alaycı tavrını aniden başına gelen bu sürgün cezası karşısında 

da sürdürür, yeise düşmez. Kendi ifadesiyle “işi maskaralığa döker” (DK, s.172). 

Onun zoraki neşesi yanındakilere de sirayet edince Kütahya‟ya kadar eğlenerek 

giderler. Sürgün yolundaki kafilenin bu neşesi, yollarda uğradıkları kasabaların 

ahalisini şaşırtır:  

“(…) Yolda birkaç kasabaya uğradık…Sürgün geldiğini duyan ahali işini, 

gücünü bırakıp bizi görmeğe koşuyordu. Mübarek yerlerde zevk yok, eğlence yok, 
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hayat yok…Sürgünler gelince, tiyatro yahut cambaz kumpanyası gelmiş 

sanıyorlar…Sürgün diye daima yol yorgunluğundan börtmüş, teessürden bir karış 

suratı uzamış, buruşuk elbiseli, uzun sakallı adamlar görmeğe alışmışlar…Bizi 

görünce, şaşırıyorlardı…Hâsılı, sürgün değil, güya vilâyetlerden birine vali, yahut 

mutasarrıf gidiyordum.” (DK, s.173) 

Vedat‟ın sözleri, halkın zihnine yerleşmiş bir sürgün tipi çizmesi açısından da 

dikkate değerdir. 

Doktor Vedat, Karagöz oynatırken nazırla alay etmesi noktasında, bir yandan 

ortaoyununda karısı Emine‟yi taklit ettiği için Gelibolu‟ya sürülen Kız Tevfik ile 

diğer yandan da siyasî fikirleri nedeniyle İzmir ve Sinop sürgünleriyle cezalandırılan 

Doktor Hikmet ve Ahmet Kerim‟le ortak paydada buluşur. Hem II.Abdülhamit hem 

İttihat ve Terakki iktidarlarının hoşgörüsüzlüğü, eleştiriye tahammülsüzlüğü bu 

sürgünlüklerin ortak noktasıdır. 

Siyasî sebeplerin haricinde Acımak‟ta Mürşit Efendi, memuriyeti sırasındaki 

kusurlarıyla Bu Toprağın Kızları‟ndaki Nazlı ise fuhuş yüzünden sürgün cezasına 

uğrarlar. 

Acımak
252

‟ta (M..) kazasındaki kaymakamlığı sırasında Mürşit, çocuk 

ölümlerine yol açan susuzluk sorununu gidermek için tüm resmî kanalları zorlar. 

Beklediği tahsisat gelir gelmez de işe girişir. Para bitmeye yüz tuttuğunda kasabanın 

zenginlerinden iane veya borç ister (Acımak, s.68-69). Ne var ki onun bu gayretleri, 

bürokratik engellere takılır. Bir gün mülkiye müfettişlerince kovuşturmaya uğrayan 

Mürşit, yürütülen soruşturma sonucunda daha fena bir kasabaya sürülür (Acımak, 

s.69). Onun gözünde bu sürgün, devlet hizmetinden kovulmaktan evlâdır. 

Bir başka açıdan; Anadolu, salt idarî ya da politik nedenlerle suç işleyenlerin 

değil fuhuş nedeniyle merkezden uzaklaştırılmaları gerekenlerin de adresidir. Bu 

bağlamda; Bu Toprağın Kızları‟ndan Nazlı, II.Meşrutiyet paşalarından biri tarafından 

iğfal edilince “Otuz Bir Marttan sonra İstanbulda oturması caiz olmıyanlar arasında 

Anadoluya” sürülür (BTK, s.167). O, artık fuhuş nedeniyle sürgün cezasına 

çarptırılmış düşmüş bir kadındır. Ne ki genç kadın, Anadolu‟da idareyi ellerinde 

bulunduranlarca da rahatsız edilir. 

                                                 
252

 Dudaktan Kalbe ile Acımak‟ta Anadolu‟ya gönderilen sürgünlerden bahseden Reşat Nuri; 

Damga‟da Fizan ve Midilli, Gökyüzü‟nde ise Trablusgarp‟a sürülmüş kişiler üzerinden mevcut 

iktidarların sürgün politikasına değinir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

II. ROMANLARDA ŞAHIS KADROSU 

 

A. Kavramsal Çerçeve:  

 

Bilindiği üzere, roman; anlatıcı, bakış açısı, olay örgüsü, zaman, mekân, 

kişiler olarak sıralanabilecek “materyal unsurlar” ile anlatım tekniklerinden oluşan 

“teknik unsurlar”dan müteşekkil, kurmaca yönü ağır basan bir türdür. Çiftlikçi 

(2000: 42)‟nin deyişiyle; roman bütünü, büyük ölçüde irreel olarak nitelendirilen 

materyal unsurlar (şahıs kadrosu, zaman, mekân, olay örgüsü) ile teknik unsurların 

(anlatma-gösterme, tasvir, tahlil, iç diyalog, iç monolog, bilinç akımı, leitmotif, 

montaj, özet, geriye dönüş vb.) organik bir bileşiminden oluşmaktadır. 

Bahsi geçen unsurların hayat verdiği romanda, kurmaca dünyanın 

şekillenmesinde her biri belirli bir önemi haiz olsa da “kişi” unsuru, daha farklı bir 

önem arz eder. Kurmaca dünyanın asıl ilgi odağı kişidir; “çünkü diğer öğeler onun 

için vardırlar ve söz konusu dünya onunla bir anlam ve işlev kazanmaktadır.” 

(Tekin, 2001: 70) İçinde yaşanılan reel dünya, nasıl insanın etrafında vücut buluyorsa 

kurmaca âlemde de yine insan belirleyici olmaktadır. 

Bir başka açıdan bakıldığında, vak‟a-olay örgüsü, bir eylem (fiil) olarak 

kabul edilirse bu eylemin mutlaka bir eyleyeni (faili) olacaktır. İşte bu eyleyen, 

roman terminolojisinde “şahıs kadrosu” olarak adlandırılmaktadır
253

. Şahıs kadrosu, 

genel olarak, tip ve karakterler ile figüranlar ve ikinci, üçüncü derecedeki kişilerden 

meydana gelir. Eş bir söyleyişle; tip ve karakter, roman dünyasında aslî olarak 

nitelendirilebilirken olayların seyrinde daha az paya sahip kişiler, tali olarak tavsif 

edilebilir. 

Aslî olduğu belirtilen unsurlardan tip, edebiyatta ve dolayısıyla roman 

sanatında anlamı, mahiyeti tartışmalı bir kavramdır. Kelime anlamı itibariyle; cins, 

numune, örnek, tür anlamlarına gelen tip, Türkçe Sözlük‟te “hikâye, roman, tiyatro 

                                                 
253

 Şahıs kadrosu, çoğunlukla, insanı işaret etmekle birlikte insan dışındaki canlı-cansız varlıkları da 

kapsadığı olur. Bazı romanlarda insan kimliği kazandırılmış varlık, kavram ve eşyalara rastlamak 

mümkündür. Nitekim Aktaş (1991: 150) da şahıs kadrosundan kastın salt insanlardan müteşekkil bir 

grup olmadığını, vakaya iştirak eden şahıs hâli verilmiş kavramı, eşyâ, hayvan ve nebatları da ifade 

ettiğini belirtir. Bu meyanda, Abbas Sayar‟ın Yılkı Atı adlı romanında kahraman, atken; Orhan 

Pamuk‟un Benim Adım Kırmızı adlı romanında para, ölüm, köpek, ağaç teşhis edilmiş varlık ve 

kavramlardır. 
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gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde şahıs kadrosu içinde yer alan ve belli bir 

düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi”          

anlamıyla yer almaktadır.  

Edebiyat Terimleri Sözlüğü‟nde ise “roman, hikâye ve tiyatro türlerinde, bir 

özelliği bütün öbür yönlerini örtecek kadar keskin olan kahraman” şeklinde 

tanımlanır
254

. 

Roman sanatının ve elbette türünün bir öğesi olarak tip, “kendi dışında bir 

şeyi temsil eden roman kişisidir.” (Moran, 1982: 95) 

Kaplan (2001: 5) ise tipe, muayyen bir devirde toplumun inandığı temel 

kıymetleri temsil eden kişiler olarak yaklaşmaktadır. 

Lukacs‟a göre tip, sosyal ve tarihsel koşulların belirlediği bir kişiliktir (akt. 

Moran, 1982: 95). 

Yapılan tüm tanımlara bakıldığında, tip
255

 olgusunun, temsil ettiği genel ve 

ortak özellikler ile bireysel ve psikolojik yönü ağır basan karakter
256

 olgusundan 

ayrıldığı görülür. 

Buna göre; tip, toplumdaki belirli bir zümrenin, sınıfın, dünya görüşünün 

cisimleşmiş halidir. Çetin (2003: 183)‟in deyişiyle; tip, temsilcisi olduğu sosyal 

grubun medeniyet, kültür ve dünya görüşünün âdeta bir sisteme kavuştuğu kişidir. 

Bu yönüyle tip; değişmez, basmakalıp, klişe özelliği taşır. Tipin psikolojik derinliği 

yoktur. Bir diğer ifadeyle; tipler, “kendi çıkmazlarını, sıkıntılarını, bunalımlarını 

yaşamak yerine, ortak insanların çıkmazlarını, sıkıntılarını yansıtan insanlardır.” 

(Çiftlikçi, 2000: 44) 

                                                 
254

 L. Sami Akalın, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Varlık Yayınları, İstanbul 1980, s.287. 
255

 Tip konusunda ayrıca şu kaynaklara da bakılabilir: Murat Belge, “Soruşturma: Romanda Tip 

Olgusu ve Tip‟in İşlevi Üzerine”, Yazko Edebiyat, Ekim 1982, S.24, s.102-111; a.g.k., “Türk 

Romanında Tip”, Edebiyat Üstüne Yazılar, İletişim Yayınları, İstanbul 1998, s.17-21; a.g.k., “Çeşitli 

Açılardan Roman Kişisi”, a.g.e., s.22-33; E. M. Forster, Roman Sanatı (Çev. Ünal Aytür), Adam 

Yayınları, İstanbul 2001; Hasan Boynukara, “Karakter ve Tip”, Hece Dergisi Türk Romanı Özel 

Sayısı, S.65/66/67, Mayıs-Haziran-Temmuz 2002, s.174-187; Jale Parla, “Edebiyatta Karakter ve 

Tip”, kitap-lık, Mayıs 2005, S.83, s.77-80; Şaban Sağlık, Popüler Roman Estetik Roman, Akçağ 

Yayınları, Ankara 2010, s.54-55. 
256

 Karakter hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ramazan Çiftlikçi, “Türk Romanında Tip ve Karakter 

Problemi”, Yedi İklim, Haziran 2000, S.123, s.45-46; E. M. Forster, a.g.e.; Mehmet Tekin, Roman 

Sanatı (romanın unsurları)1, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2001; Hasan Boynukara, a.g.y.; Nurullah 

Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, Ankara 2003; Jale Parla, a.g.y.; Şaban Sağlık, a.g.e., s.54. 

Ayrıca Türk edebiyatında tip ve karakter bibliyografyası için bkz. Ramazan Çiftlikçi, “Türk 

Edebiyatında Tip ve Karakter Bibliyografyası”, Yedi İklim, Haziran 2000, S.123, s.49-52. 
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Romancıların tip kullanımı konusunda Batı edebiyatı ile Türk edebiyatı 

arasında fark vardır. Batı‟da tip, daha çok, romanın ikinci, üçüncü derecedeki 

kişileriyle figüranlar arasından seçilir. Romanın başkişisi, başkalarından ayrılan 

kişilik özelliklerine sahiptir. Bu nedenle de tipleştirme, daha az role sahip kişilere 

uygulanır. 

Sosyal ve siyasî hüviyeti haiz Türk edebiyatında ise romanın başkişilerinin 

tip olarak seçildiği görülür. Bu noktadan hareketle denilebilir ki tip kavramıyla 

toplum arasında yakın bir ilgi vardır. Tanzimat‟tan başlayarak Cumhuriyet sonrasına 

uzanan süreçte Türk toplumunun başat sorunlarının Türk romanında tipler vasıtasıyla 

işlenmesi, ele alınması tesadüf değildir.  

Kaplan (2001: 6)‟ın da belirttiği gibi, Türk tarih ve edebiyatında umumiyetle, 

her medeniyet devresi ve her sosyal tabaka, kendisini temsil eden belli tipler 

doğuruyor. Bir medeniyet devresinden başka bir medeniyet devresine geçince, edebî 

eserlerdeki tipler de değişiyor. Buna göre Türk edebiyatında alp tipi, veli tipi, gazi 

tipi, ahi tipi ile yeni aydın tipleri vücut bulmuştur. 

Türk romancısı da dünden bugüne romanlarında toplumsal sorunların 

analizini tipler üzerinden yapmak yoluna gitmiştir. Bu tür sosyo-kültürel, siyasî 

kaygılar, onları, tezli roman kaleme almaya yöneltmiş; dolayısıyla ileri sürdükleri 

tezi, tipler üzerinden işlemişlerdir. Söz konusu tipler, bazen idealize edilirken bazen 

de olumsuz yönleri aşırı sivriltilmiştir.  

Doğu-Batı sorunsalını işleyen Felâtun Bey ile Rakım Efendi‟de, Rakım, 

olumlu özellikleriyle idealize edilmiş bir tiptir. Batı hayranı olarak çizilen Felâtun 

Bey‟in kusurlu yönleri ise aşırı abartılmıştır. Burada belirleyici olan, Rakım‟ın 

Doğu‟yu, Felâtun‟un Batı‟yı temsil edişi ve bu yolla romancının tezini 

üstlenmeleridir. Bunun gibi Araba Sevdası, Turfanda mı yoksa Turfa mı?, Mai ve 

Siyah, Aşk-ı Memnu da tipleştirmeye başvurulan romanlardır. 

Yapı itibariyle romanda tipler, iki konumda bulunur: Toplumsal tipler, 

psikolojik tipler. Toplumsal tipler, belirli bir dönemin veya belirli bir felsefenin, 

hatta belirli bir dünya görüşü yahut ideolojinin mahsulüdürler (Tekin, 2001: 104). 

Öğretmen tipi, bürokrat tipi, eşraf tipi, din adamı tipi…böyledir. 
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Psikolojik tip ise kişiye bağlı, birey kaynaklı, kişilerin doğuştan getirdikleri 

soyut değerlerin genel ve yaygın bir değer olarak sergilendiği kişiye denir (Çetin, 

2003: 195). Kıskanç tip, cimri tip, korkak tip, ihtiraslı tip…buna örnektir. 

Bu tiplerin, ağırlıklı olarak tercih edilmesi, devrin (ya da günün) sosyal ve 

siyasî şartlarıyla ilişkilidir. Belirli dönemlerde bazı tiplerin çizilmesi, romancının 

içinde yaşadığı gerçekliği sorgulama ihtiyacından doğar. Bu açıdan, Türk romanında 

1950‟li yıllara kadar toplumsal tiplerin işlenmesi, salt bir rastlantı ya da genel eğilim 

olarak açıklanamaz. Tanzimat‟la gelen medeniyet değişimi ile beraberindeki 

sorunlar, olgular Türk romancısını düşündürmüş; bu düşünüş, onun tip tercihini 

doğrudan belirlemiştir. Felâtun, Rakım, Bihruz, Mansur, Ahmet Celal, Feride, Şahin, 

Aliye…bu çerçevede yaratılmış tiplerdir ve her biri devrinin hakim eğiliminin 

simgesidir. 

1950‟den sonra toplumsal tipler, yerini psikolojik tiplere bırakmıştır. Bunda 

da ana etken, yine değişen toplumsal koşullar; farklı olarak da roman sanatındaki 

kuramsal ve teknik gelişmelerdir. Mümtaz, Turgut, Zebercet bu doğrultuda 

yaratılmış tiplerdir. 

Bu bağlamda; Atatürk Dönemi olarak adlandırılan 1923-1938 yılları arasında 

yazılan romanlarda, Anadolu, bir sorunsal olarak ele alınırken ağırlıklı olarak 

tipleştirmeye başvurulmuştur. Bir başka deyişle; Anadolu sorunsalı etrafında kaleme 

alınan Atatürk Dönemi Türk romanında, meselenin ele alınışında toplumsal tiplerden 

hareket edilmiştir. 

Çalışmanın ilk bölümünde bireysel ve sosyal-siyasî temalar başlıkları altında 

sınıflandırılan romanların şahıs kadrosuna bakıldığında dönemin genel 

karakteristiğine uygun şekilde yaratılmış toplumsal tiplere yer verildiği görülür. 

İmparatorluktan Cumhuriyet‟e geçiş, inkılâplar ve inkılâplarla yeniden 

şekillendirilmeye çalışılan toplum düzeni, eskinin tamamiyle reddi ve yeninin inşası 

sürecinde Kemalist ideoloji adı altında CHF‟nin yönlendiriciliği toplumu olduğu 

kadar sanatı ve sanatçıyı da etkilemiştir. 

Yeni bir idarî düzen, toplum yapısı, Anadolu idealizminin öne geçişi, 

romancıları, bu yönde eserler kaleme almaya yöneltmiştir. Özellikle Anadolu‟nun 

asırlarca ihmal edilmiş oluşu, devletle köylü, aydınla köylü arasındaki sorunlu 

ilişkiler, Anadolu‟nun kendine has sorunları, bunlar karşısında yeni rejimin tutumu, 
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Anadolu‟ya bakışta eski ile yeninin farkı bu dönem Türk romancısının romanlarında 

tartıştığı başlıca sorunlardır. 

Doğaldır ki bahsi geçen sorunlar ve bunları irdeleyen yazarın tavrı, romanlara 

“tezli” bir hüviyet kazandırmış; romancılar, tezlerini toplumsal tipler üzerinden ileri 

sürmüşlerdir. 

Bu durum, yalnızca sosyal ve siyasî temaların ele alınışında değil bireysel ve 

psikolojik temaların işlenişinde de gözlemlenir. Daha açık bir ifadeyle belirtmek 

gerekirse; dönem romanlarında Anadolu, bireysel ve sosyal-siyasal temalar etrafında 

işlenirken yazarlar, psikolojik tiplerden ziyade toplumsal tipler çizmeye 

yönelmişlerdir. 

Dönemin genel karakteristiğine uygun olarak “mektepten memlekete” ve 

“halka doğru” cereyanlarının sevkiyle Anadolu, sosyal ve siyasî hayatta olduğu kadar 

edebiyatta da mühim bir yer işgal etmeye başlamış; romancılar da bu Anadolu 

meselesi üzerine tezlerini, mesajlarını toplumsal tipler vasıtasıyla kitlelere iletmek 

yoluna gitmişlerdir. 

Bu hususta, tip seçimindeki tercihler, daha çok, sosyal-siyasal temaları 

kapsayacak şekilde toplumsal tipler yönünde belirleyici olmuştur. Bireysel ve 

psikolojik temaların irdelendiği romanlarda ise tipleştirmeden çok öne çıkan 

karakterler ve başkişiler üzerinden Anadolu‟ya dair verilmek istenen mesaja 

ulaşılmak istenmiştir. Sözgelimi; aşk temasının farklı boyutlarıyla incelendiği 

romanlarda, marazî denilebilecek karakterler seçilmiş olsa da bunlar, Anadolu ortak 

paydasında birleşerek marazîliklerini ya da bireyselliklerini bu potada eritebilmiş 

kişilerdir. Benzer şekilde duygusal veya psikolojik sorunları nedeniyle İstanbul‟da 

kalamayıp Anadolu‟ya sığınan kırılgan fertler de sonunda ferdiyetlerini aşıp 

toplumsal bir bilince ulaşırlar. 

Haliyle bunlar, tam anlamıyla tip olamamış kişiler olarak görünürler. Bireysel 

acıları neticesinde sığındıkları Anadolu‟da memleket gerçekliğinin farkına varan bu 

kişiler, Türk romanında işlenegelen benzerlerinden bu yönleriyle ayrılırlar. Aynı 

dönemde ya da daha sonrasında yazılan aşk romanlarında, daha genel ifadeyle, 

popüler romanlarda
257

 kalp kırıklığı, aşk acısı roman kişilerini ev içlerine veya kendi 

                                                 
257

 Popüler roman kavramı, Türk edebiyatında popüler romanlar ve bunun içerisinden aşk romanları 

hakkında geniş bilgi için bkz. Bilge Ercilasun, “Türk Edebiyatında Popülerlik Kavramı ve Başlıca 

Eserler”, Yeni Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler I, s.421-449; Alemdar Yalçın, Siyasal ve Sosyal 
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iç dünyalarına hapsetmiştir. Ağırlıklı olarak İstanbul‟da geçen bu tarz romanlarda, 

çeşitli sorunlar karşısında kaçış yeri olarak seçilen mekân, daha çok, yurt dışıdır.  

1930-1950 yılları arasında kaleme alınan popüler aşk romanlarını inceleyen 

Yıldız (2009: 197) da belirtilen tarih aralığında yazılan romanlarda vatan savunması, 

istiklâl mücadelesi dışında Anadolu‟nun bir mesele olarak roman kişilerinin 

gündeminde pek yer etmediği tespitinde bulunur:  

“(…) Ya çocukluğun belli bir döneminin geçirildiği ya görev, iş, 

gezme…amaçlı muvakkaten gidilen ya İstanbul‟daki sevgili veya bir meseleden 

dolayı uzaklaşmak için kaçılan ya da romanların birinci derecedeki kişilerinin 

yakınında yer alan, temiz, iyi kalpli bazı insanların geldiği yerdir Anadolu.” (Yıldız, 

2009: 197) 

Yıldız (2009: 250-256)‟ın da üzerinde durduğu gibi, bu romanlarda 

Anadolu‟dan ziyade Avrupa, bireylerin öncelikle tercih ettiği mekân niteliğindedir. 

Oysaki Cumhuriyet‟in ilk çeyreğini oluşturan 1923-1938 yılları arasında 

yazılan romanlarda Anadolu meselesi vardır ve bu mesele, bireysel temalar 

çerçevesinde tartışıldığında dahi toplumsal bir boyut kazanır. Ne var ki bu boyut, 

bireysel ve psikolojik kaynaklı temalarda, tiplerden ziyade duygusal tepkileri ile öne 

çıkan fertler üzerinden sergilenir. Ferdî yönleri ağır basan bu kişiler, Kaplan (2001: 

7)‟ın da işaret ettiği üzere, karakter olarak tavsif edilebilir. Bu açıdan, bahsi geçen 

kişileri, tipolojik bir tasnife tabi tutmak pek olanaklı değildir. 

Bireysel temalara özgü bu durumun nedeni, söz konusu kişiler üzerinden 

romancıların Anadolu sorununa eğilmeleri ve bu yolda bir mesaj verme kaygısı 

taşımalarıdır. Eş bir söyleyişle; seçilen kişiler, yazar tarafından Anadolu amacına 

hizmet edecek bir araç vazifesi görürler. Bunlara Yıldız (2009: 156)‟ın 

adlandırmasıyla “mesajın şahıslarında sunulduğu kişiler” denilebilir.  

Romanlarda okuyucuya ve genel olarak topluma iletilmek istenen mesaj, 

seçilen kişilerin olay örgüsü içinde Anadolu‟ya dair edindiği tecrübe üzerinden 

verilmeye çalışılır. Bu tecrübe, bireysel ya da psikolojik nedenlerle iradî veya kendi 

isteği dışında Anadolu‟ya giden roman kişilerinin orada yüz yüze geldikleri gerçeklik 

                                                                                                                                          
Değişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı, Akçağ Yayınları, Ankara 2002; Özcan 

Aygün, Edebiyatımızda Popüler Roman ve Aka Gündüz, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Edirne 2002 (yayımlanmamış doktora tezi); Alpay Doğan Yıldız, Popüler Türk Romanları 

Kerime Nadir-Esat Mahmut Karakurt-Muazzez Tahsin Berkand 1930-1950, Dergâh Yayınları, 

İstanbul 2009; Şaban Sağlık, Popüler Roman Estetik Roman, Akçağ Yayınları, Ankara 2010. 
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etrafında edinilir. Böylelikle aşırı duygusal kişiler, Anadolu sorunsalı etrafında 

kimliklerini ve kişiliklerini toplumsal bir çizgide yeniden şekillendirirler. 

Örneğin; aşkın maddî yönüne kapılarak nefislerine sahip olamayan ve hatalar 

yapan Lamia (Dudaktan Kalbe), Mecla (Gül‟ün Babası Kim?), Gökmen (Gökmen) 

ailelerince Anadolu‟ya gönderilerek cezalandırılır. Bu genç kızlar için Anadolu, bir 

müddet sonra sığındıkları, yaşamlarını gözden geçirdikleri ve topluma yeniden uyum 

sağladıkları bir mekân haline gelir. Aynı şekilde yasak aşk yaşayan kişiler de 

Anadolu‟ya sığınırlar. Bunlardan; Ziya (Yıldız Yağmuru), İffet (Damga), Ahmet 

Turgut (Açlık), Necla (Bağlar Arasından) bireyseli aşıp toplumsala ulaşırlar. 

Yine aşkta ihanete uğrayan Feride (Çalıkuşu), Elvan (Gönül Yuvası), Nüzhet 

(Sisli Geceler) ya da gururları nedeniyle aşklarını yaşayamayan Feride (Çalıkuşu), 

Elvan (Gönül Yuvası) ile karşılıksız aşk acısı çeken Bahri (Biz İnsanlar), Peyami 

(Ateşten Gömlek), Süha (Gözlerin Sırrı), Murat (İkinci Dünya) da acılarını 

Anadolu‟da dindirmeye çalışır. Ancak çektikleri acılar, bir süre sonra onları 

toplumsal bir düzleme taşır. 

Denilebilir ki bireysel ve psikolojik kaynaklı temalarda her ne kadar kişilerin 

bireysel ve psikolojik yönelimleri işlense de meselenin özü, Anadolu‟nun mekân 

olarak öne çıkışında gizlidir. Zira bireysel nitelikli temalarda tiplerden çok Anadolu 

ön plandadır.  

Öte yandan Anadolu meselesini sosyal ve siyasî temalar çerçevesinde ele alan 

romanlarda, tam anlamıyla tipleştirmeden yararlanıldığı görülür. Bireysel 

izlenimlerden çok Anadolu‟ya has sorunların odak noktasına yerleştirildiği sosyal-

siyasî temalı romanlarda, ağırlıklı olarak, toplumsal tipler seçilmiş ve bu yolla ileri 

sürülen teze inandırıcılık kazandırılmıştır. 

Dönemin, bireysellikten çok toplumsallığa öncelik veren konjonktürü de 

düşünüldüğünde bu tarz bir yönelim daha iyi anlaşılır. Zira romancıların esas tezi, 

mesajı sosyal ve siyasî temalarda belirgin kılınmış; söz konusu tez ya da mesaj, 

belirli toplumsal tipler etrafında örülmüştür. Öyle ki romanlarda yer alan toplumsal 

tiplerin, zaman zaman birer stereotip
258

e dönüştüğü gözlemlenir. 

                                                 
258

 Stereotip: Klişeleşmiş roman kelimesini anlatan en iyi kelimedir. Yazarın gerçek anlamda bir insan 

yaratmadığı, zaten yaratılmış, orta malı olmuş kişileri kopye ettiği zaman ortaya çıkan roman kişisidir. 

(…) Stereotip, belirli bir grup ya da sınıfı temsil eden geleneksel bir karakterdir. Bkz. Hasan 

Boynukara, “Karakter ve Tip”, s.181. 
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Buna göre; dönem romanlarında öne çıkan belli başlı toplumsal tipler, şöyle 

sınıflandırılabilir: Eşraf tipi, ağa tipi, din adamı tipi, bürokrat tipi, memur tipi. 

Bunların yanı sıra Ziya Gökalp‟in, toplumsal düzenin sağlanmasında önemli görevler 

yüklediği mesleklere dayanan korporatist
259

 düşüncesinin de etkisiyle meslekî tipler 

de işlenmiştir: Öğretmen tipi, asker tipi, doktor tipi, gazeteci tipi. 

 

B. Toplumsal Tipler: 

 1. Eşraf tipi: 

Sözlük anlamı itibariyle “bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler” 

olarak tanımlanan eşraf kavramının tarihsel kökeni, “ayan”lara kadar uzanır. 

Taşradaki anlamı açısından paralellik arz eden eşraf, ayan, erkan kavramları; 

“Osmanlılarda şehir ve kasabalarda soy sop ve itibar bakımından halkın gözünde 

sosyal nüfuzu olan, (…) kent yönetiminde „kentin ileri gelenleri‟ konumunda olan ve 

hem devlet nazarında hem de halkın nazarında itibar sahibi olduğundan devletle 

halk arasındaki ilişkilerde etkili olan ve çeşitli formel görevler ile enformel roller 

üstlenen kişi ya da gruplardan oluşur.” (Durakbaşa, 2010: 12) tanımına karşılık 

gelir. 

Yine Durakbaşa (2010: 12-13)‟nın Mert (1991: 198)‟ten aktardığına göre 

“tarihi belgelerde voyvoda, mütesellim, muhassıl, mutasarrıf ve vali olarak görülen 

yerli hanedanlar, aynı zamanda ayan, derebeyi veya mütegallibe tabirleriyle de ifade 

edilmektedir. Ayrıca molla, kadı, müftü, müderris, seyyid, tarikat şeyhi gibi ilmiye 

mensupları, kethüdayeri ve yeniçeri serdarı gibi kapıkulları ve bunların mazul ve 

emeklileri ile çocukları, kasapbaşı ve bakkalbaşı gibi esnafın önde gelenleri, 

zahireci, kuyumcu, sarraf, bezzaz ve çuhacı gibi tüccar ve mültezimler ayandan 

sayılmıştır. Osmanlılarda bunların hepsine birden „a‟yan-ı vilayet‟ adı 

verilmekteydi.”  

Kavramsal çerçevesi bu şekilde çizilen ayan, tarihsel açıdan bakıldığında, 

Osmanlı‟da taşra idaresini merkezden tayin edilen vali, mutasarrıf gibi idarecilerle 

paylaşan etkin bir figürdür. On altıncı yüzyıldan itibaren gittikçe güçlenen ayanlar, 

merkezî idareye alternatif yerel bir güç odağı oluşturmuş; on yedinci yüzyılın ikinci 
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 Korporatist düşünce ve Ziya Gökalp‟teki tesiri üzerinde ayrıntılı bilgi için bkz. Taha Parla, Ziya 

Gökalp, Kemalizm ve Türkiye‟de Korporatizm, Deniz Yayınları, İstanbul 2009. 
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yarısından sonra da devletin ekonomik dengesinin bozulmasını müteakip iyice güçlü 

hale gelmiştir
260

. 

“(…) Ayan, iktisadi gücünü arttırdıkça, himayesi altındaki köyler ve köylüler 

arttı, maiyetindeki sekban ve levent sayısı da arttı; dolayısıyla iktisadi, içtimai ve 

askeri güç ve bazı idari yetkiler ele geçirdi.” (Durakbaşa, 2010: 13) 

İzleyen süreçte Osmanlı merkez teşkilatının zayıflamasıyla ayanlar, idarede 

daha etkin bir rol oynamaya başlamış; II. Mahmut‟tan itibaren idarî yapının tekrar 

merkezîleştirilmesi
261

 çalışmalarına rağmen onların taşradaki nüfuzu artarak devam 

etmiştir. Zamanla eşraf adını kazanacak olan bu kurum, nesilden nesile nüfuzunu, 

gücünü, zenginliğini aktararak bulundukları yörenin ileri gelenleri sıfatını kazanır. 

Bu bağlamda; 1923-1938 yılları arasında yazılan romanlara bakıldığında, 

eşrafın, idarî düzendeki yozlaşma etrafında Anadolu‟nun başat sosyal-siyasî 

sorunlarından biri olarak irdelendiği görülür. Yaygın olarak eşraf ve mütegallibe 

olarak anılan bu yerel güç unsuru, din adamları ile ağaları da içerecek şekilde 

romanlara konu olur. 

 Buna göre; merkezî idare açısından zayıflayan Osmanlı devlet teşkilatının 

Anadolu‟ya ulaşamadığını, Anadolu insanının devletçe ihmal edildiğini; bu durumun 

bir sonucu olarak idarî gücün eşrafın elinde toplandığını ele alan romancılar, 

meseleyi, tarihsel bağlamı içinde eleştirel bir bakış açısıyla ele alırlar. Eleştirilerin 

odak noktasında, Osmanlı‟nın son yıllarından Cumhuriyet‟e uzanan bir süreçte idarî 

açıdan merkezî yönetimin taşrada yeterince etkili olamadığı tezi yer alır. 

Buna göre; devletin yokluğunda ortaya çıkan otorite boşluğu, yerel güçlerce 

doldurulmaya çalışılır. Hepsinden de önemlisi, çoğu zaman, merkezî yönetim; eşraf, 

mütegallibe, din adamları şeklinde tezahür eden bu yerel güç odaklarıyla işbirliği 

ederek bir idarî düzen kurmaya çalışır. Güçlü-güçsüz, ezen-ezilen ilişkilerini de 

doğuran bu düzen, kendi kurallarını da beraberinde yaratır.  
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 “Osmanlı ülkesinde ayanlık devletin zayıflama süreci ile birlikte güçlenme fırsatı bulmuştur.” 
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 II. Mahmut tahta geçtikten sonra Alemdar Mustafa Paşa, sadrazamlığa getirilir ve ilk iş olarak 

görmezden gelinemeyecek denli güç sahibi ayanlarla padişah arasında bir anlaşma yapılması için 

harekete geçilir. 1808 Ekim‟inde taraflar, Sened-i İttifak adıyla anılan bir anlaşma imzalarlar. 

Anlaşmaya göre, padişah, “güvenliğinin sağlanması karşılığında; ayanların ayrıcalıklarını 

tanıyacağını taahhüt ediyordu.” (Kılınçkaya, 2005: 45-46) Padişah, bu belge yoluyla ayanlarla 

anlaşmış gibi görünse de iktidarı boyunca ayanları sindirmeye ve ortadan kaldırmaya çalışır.  

Sened-i İttifak hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Halil İnalcık, “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı 

Hümayunu”, Belleten, S.112, Ankara 1962, s.603-616. 
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Böylece Anadolu‟da işler, eşrafın istekleri doğrultusunda yürümekte, devletin 

resmî kanalları işlevsiz kalmaktadır. Eşraf, dilediği görevliyi şehirde (ilçede, 

kasabada, köyde) barındırmakta, dilediğini bir bahane ile kendine özgü yöntemler de 

kullanarak başka bir yere sürdürmektedir. Bu durumda devletin atadığı görevliler, 

yerel güçlerin elinde oyuncak olmaktadır; onlar, ya eşrafla iyi geçinerek görevlerini 

yürütmek yolunu seçmekte ya da yerel güçlerle mücadele ederek geçerli kuralları 

yürürlüğe koymaya çalışmaktadır. 

Dolayısıyla devlet ile halk arasında bir açmazı da doğuran bu durum, 

Anadolu‟nun en önemli sorunlarından birini teşkil eder. Bu sorun, Osmanlı‟yı 

eleştirip Cumhuriyet rejiminin farkını ortaya koymak isteyen dönem yazarlarınca 

değişik bakış açılarından yorumlanır. 

1908 hareketinin Anadolu içlerine ulaştırılamayışının eleştirisi niteliğindeki 

Dünkülerin Romanı‟nda Burhan Cahit, II. Meşrutiyet dönemi Anadolu‟suna dair 

eşraf tipleri çizer. 

Çoğunlukla, üç arkadaşın mektuplarından oluşan romanda, Cemil Hakkı‟nın, 

çalıştığı gazete adına II. Meşrutiyet‟in Anadolu‟daki tesirlerini anlamak maksadıyla 

Anadolu içlerine yaptığı seyahat, Anadolu‟nun yönetimde merkeziyetten ne kadar 

uzak olduğunu gösterir: Payitaht İstanbul, merkeziyeti Anadolu içlerine 

ulaştıramadığı için Anadolu‟da eşraf, ağa, şeyh gibi güçler birer derebeyi gibi 

yönetim uygulamaktadır. 

Cemil Hakkı, Erzincan‟dan yazdığı ilk mektubunda Anadolu‟nun, 

İstanbul‟dan kopuk, ihmale uğramış halinin kendini hemen belli ettiğinden bahseder. 

“ (…) 

Anladım ki Anadolu hepimizin, hattâ devlet adamlarımızın tahmin 

ettiklerinden çok başka bir âlem. 

Hürriyet denilen vâhime buralara hiç uğramamış. Kanunu esasî, meşrutiyet 

falan gibi bizim gazeteleri dolduran kelimelerin mânasını bu muhitlerde tamamile 

meçhul.” (DR, s.88) 

Köylü, hâlâ Abdülhamit‟in tahtta oturduğunu sanmaktadır. Eşraf ve ağaların 

nüfuzu köylünün belini bükmekte, devlet sürekli evlatlarını asker olarak 

istemektedir. Eşraf, yalnız köylüyü değil memurları da sindirmiştir.  
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Cemil Hakkı‟nın ısrarla vurguladığı gerçek, Meşrutiyet‟in Anadolu‟ya 

ulaşamaması, İttihat ve Terakki yönetiminin yerel güçlere fazlasıyla yetki verişidir.  

“ (…) Seyit Abdülkadir isminde bir Kürt eşkıya reisi memleketinin dağlarında 

aylarca yol kesip, köy basıyor, civar aşiretlere âdeta ilânıharp ediyor, vergi 

topluyor, memur azlediyor. Karşısında devlet memurlarını tir tir titretiyor, sonra 

artık istirahat hakketmiş bir derebeyi gibi İstanbula gelip Âyan dairesindeki makama 

kuruluyor ve hükûmet erkânından hürmet ve iltifat görüyor. ” (DR, s.91) 

Yönetimin halka zulmeden böyle sergerdeleri himaye edişini sorgulayan 

Cemil Hakkı, bu adamların daimi bir tehlike teşkil ettiği kanaatindedir. 

“ (…) bu adamlar her zaman için bir tehlikedir. Çünkü bir tarafa hamhum 

şorolop diyor, bir tarafı da kasıp kavuruyor. Her hükûmet değişmesi onun nüfuzunu 

arttırıyor. Çünkü yeni gelen hükûmet te onun kuvvetinden istifadeyi düşünüyor. 

Bilmiyorlar ki onlara o kuvveti, o nüfuzu veren kendileridir. O mütegallibe, o 

sergerde denilen zümre hükûmetten himaye görmezse ne halkın başına belâ olur, ne 

de hükûmet memurlarını uşak gibi kullanmıya cesaret eder.” (DR, s.91-92) 

Bu düşüncelerle Erzincan, Erzurum‟u ardında bırakan Cemil Hakkı, Harput‟a 

gelir. Burası gezip gördüğü diğer yerlere göre gelişmiş bir yerdir. Amerikan 

mektepleri, Harput‟u bayındır bir yer yapmıştır (DR, s.126). Anadolu‟daki diğer 

perişan halkla Harput ahalisi birbirine zıt bir hayat sürmektedir (DR, s.127). 

Eşraf, ağalar ve şeyhler burada da etkilidir. Merkezî idarenin yarattığı 

boşluğu onlar, nüfuzlarıyla doldurmaktadır. 

“Burada tesadüf etmediğim birşey var: İttihat ve Terakki klübü. 

Kahramanlar nasıl olmuş ta buralarda teşkilât yapmamışlar bilmem. 

Mamafih zaten bu mıntakalarda klüp, fırka ve hattâ hükûmet gibi şeyler tanıyan yok. 

Araziyi ve köyleri aralarında paylaşan ağalar, eşraf ve şeyhler var ki herbiri 

derebeyi halinde malikânnlerine çekilmişler vergi topluyor, tarla sürdürüyor, 

köylüyü angaryede çalıştırıyor, kız alıp boşatıyor. Yani tam manasile eski 

şövalyelerin hayatını sürüyor. 

Uzun Hasanlar, Karakoyunlu Kara Yusuflar gibi yarı eşkıya yarı derebeyi 

zalimleri tarihte gelip geçmiş sanıyorduk. Onların ufak tipleri hâlâ yerlerinde hüküm 

sürüyorlar.” (DR, s.130) 
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Onların yarattığı bu çarka devletin gönderdiği memurlar da ayak uydurmuş; 

ahali ile beraber bu şeyhlerin, mütegallibelerin maddî manevî tesirine girip 

hükûmetten aldığı maaşla onların hizmetini görmüştür (DR, s.130). 

Cemil Hakkı‟nın Palu‟da tanıştığı İttihat ve Terakki Kulübü reislerinden biri, 

ona bir kere daha Anadolu‟da kimin sözünün geçtiğini gösterir. Vaktiyle eşkıyalık 

etmiş bu adam, daha sonra affedilerek maaşa bağlanmıştır. Enver ve Talat paşaların 

adını dilinden düşürmemektedir. Fırka, siyaset, program, meslek gibi kavramlarla 

ilgisi yoktur, okuma-yazması bile olmayan cahil bir adamdır. Ancak bulunduğu 

yerde idare ondan sorulmaktadır. 

“(…) 

Halk onun hesabına ekip biçiyor. Memurlar onun himayesinde vazife 

görüyorlar. Köylerde kaymakamın borusu ötmüyor. Fakat dayının bir selâmı yetmiş 

iki köy halkını ayağa kaldırıyor.” (DR, s.133) 

Yönetimin Anadolu‟da eşraf, mütegallibe, eşkıya artıkları ve memurlar 

aracılığıyla kurduğu “feodal” düzeni gördükçe Cemil Hakkı, “merkezden 

uzaklaştıkça hükûmet mefhumu ve devlet otoritesi kayboluyor” (DR, s.133) 

yorumunu yapar. 

İzmir‟e, Aydın‟a kadar seyahat edip halkı ziyaret eden fırka ileri gelenlerinin 

ardından idarî güç, yine eşraf ve mütegallibe arasında paylaşılmış; neticede 

hükümetin şekli, adı değişse de idarenin şekli değişmemiştir. 

“(…) 

Devlet kuvvetli bir merkeziyet siyaseti takip ediyor. Halbuki Anadolunun iç 

taraflarında öbek öbek şeyhler, derebeyleri, ağalar karargâh kurmuşlar, hükûmete 

danışmadan haraç alıyor, adam kesiyor, hüküm veriyor, meydan okuyorlar.” (DR, 

s.135) 

Böylece Cemil Hakkı, arkadaşı Ahmet Reşit‟e yazdığı mektuplarda 1908-

1919 yılları arasında İttihat ve Terakki yönetiminin tüm yurdu kucaklayamadığını, 

İstanbul sınırları içinde kalan Meşrutiyet‟in, Anadolu‟ya mal edilemediğini; 

Anadolu‟nun bir devlet idaresinden, devlet nizamından mahrum ağa-eşraf-şeyh 

nüfuzu altında perişan, ihmal edilmiş, geri kalmış bir yer olduğunu ortaya koyar. 
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Aynı bakış açısı, Etem İzzet‟in On Yılın Romanı‟nda da yer alır. Yazar, 

romanında, merkezî yönetimden güç alarak İkipınar köylüsünü ezen eşraf üzerinde 

durur.  

Bingöl‟e bağlı İkipınar, Osmanlı idaresi altında ihmal edilmiş, fakir bir 

köydür. Bir yanda zaptiye, mültezim, aşar memuru; diğer yanda ağa, imam baskısı 

köylünün belini bükmektedir. Hem iktisaden hem manevi açıdan sömürülen köylü, 

ne yaparsa yapsın üzerinde baskı kuran bu güçleri memnun edemez. 

 “(…) 

1912 yılında Osmanlı İmparatorluğunun köyü hep budur. 

Köylüyü paşa sevmez. 

İmam sevmez. 

Mültezim sevmez.. 

Tahsildar sevmez.. 

Zaptiye sevmez.. 

Şeyh sevmez! 

Köye devlet uğramamıştır. Paşa ona: 

-Dangalak.. 

diye bakar. Şeyh onu: 

-Dangalaktır.. 

diye över. 

Köyün şahı padişahı imamdır. Şeyh allahlık yapar. Zaptiyenin astığı astık, 

kestiği kestiktir. Tahsildarın eli köylünün imüğünden ayrılmaz. Mültezime pay verir. 

-Ağa.. 

lâfından yıldırımdan yılar gibi yılar. (…) 

Saltanatın afyon aşısı, köylüye çizme yalatmanın ayrılınmaz tadıdır. Onun 

içindir ki dört sene evvel köye: 

-Hamit padişah indi, Meşrutiyet padişah bindi!.. diye bir lâf gelmiş, ne 

köylüye bu anlatılmış, ne de bir yol daha lâkırdısı edilmiştir. Ona yeniden yalnız iki 

şey duyurulmuştur. 

-Balkan Harbi.. 

Trablus muharebesi.. 

Kendisinden istenilen şey de ikidir: 
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-Para.. 

Asker!.” (OYR, s.33-35) 

Köylü tüm bu idarî-yerel güçlerce horlanmakta, insanca yaşama hakkı 

elinden alınmaktadır. Devletin zaptiyesi, köy ağasının öküzünü tarlasından 

kovaladığı için ağayı koruyup kollamak adına bir köylüyü dövebilmektedir (OYR, 

s.10-12). Diğer yandan tarlada ektiği ürüne ağa el koymakta, devlet de tahsildar ve 

mültezimi göndererek bu ürünün vergisini almakta; bu yüzden İkipınar halkı çoluk 

çocuk neredeyse aç yaşamaktadır. 

Bir taraftan da imam, dinî inançlarını sömürmekte, dahası onlar üzerinde din 

yoluyla tahakküm kurmaya çalışmaktadır. Ayda yılda bir oradan geçen İstanbul 

Paşa‟sı dahi imama, köylüyü din üzerinden sindirerek padişaha, saltanata 

bağlamasını tembih etmektedir (OYR, s.31). 

Bu iki romanda sergilenen eşraf tipleri, merkezî yönetimin taşrada etkili 

olamaması nedeniyle türemiş güç odakları olarak ele alınır. Devletin kanunlarının 

işler kılınamadığı bir toplumsal düzende yerel gücü elinde tutan eşraf, kendi 

kanunlarını yürürlüğe koyacaktır. Nitekim her iki romanda da merkezî yönetimden 

kaynaklanan otorite boşluğunun yerel güçlerce doldurulduğu, Anadolu‟nun farklı 

bölgelerinden hareketle örneklenmektedir.  

Bununla birlikte, Anadolu‟ya dair bir yönetim politikası geliştirmemiş 

devletin, çoğu zaman, söz konusu yerel güç odaklarıyla işbirliğine gittiği de görülür. 

İkisi de İttihat ve Terakki yıllarının Anadolu‟sunu anlatan Dünkülerin Romanı ile On 

Yılın Romanı‟nda köylüye zulmeden yerel güçlerin, merkezî idareden destek görüşü 

üzerinde durulur. Eşraf, merkezden aldığı, neredeyse sınırsız, yetkiyle kendi düzenini 

hakim kılmıştır. 

Ne var ki bu iki romanda Cumhuriyet‟le birlikte Anadolu‟nun eşraf 

nüfuzundan kurtulacağı (ve kurtulduğu) tezi ileri sürülür. Anadolu mücadelesinin 

haklılığını uzun uzun tartışan Dünkülerin Romanı‟nda romanın, Mustafa Kemal‟den 

bir telgraf alan Ahmet Reşit‟in Anadolu‟ya geçişi ile sonlanması, yazarın 

Cumhuriyet‟ten yana koyduğu tavrı göstermesi açısından önemlidir. 

Benzer şekilde, On Yılın Romanı‟nda da Cumhuriyet idaresinin yurt geneline 

yaydığı inkılâplarla, İkipınar‟ın, kısa sürede mamur bir köye dönüştüğü gösterilir. 

Yeni idare, Anadolu‟yu ara sıra değil her daim hatırlamakta, köylüye varlığını 
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hissettirmektedir. Bunun da ötesinde merkezî idare, yerel güçleri etkisiz kılmış, 

böylece köylü üzerindeki imam-ağa-eşraf baskısı kalkmıştır. 

Yazar, Cumhuriyet‟ten önce her açıdan geri kalmış bir köy olarak resmedilen 

İkipınar‟ın karşısına Cumhuriyet sonrasında kalkınan İkipınar‟ı koyarak iki rejim 

arasındaki farkı göz önüne sermiştir. 

Etem İzzet, Yakılacak Kitab‟ta, İskilip örneği üzerinden, taşrada esas 

hakimiyetin eşrafın elinde olduğu gerçeğini bir kere daha dile getirir.  

Romanın İskilip‟e öğretmen olarak atanan kahramanı Vicdan, ilk kez İstanbul 

dışına çıkmaktadır. Burada karşılaştığı yerel güçlerin, halk üzerindeki etkisini önce 

çok yadırgar. Ancak bir süre sonra görür ki eşraf olarak kendisini gösteren bu hakim 

yerel güçler, kasabada kendi düzenlerini kurmuştur. Eğer memnun değillerse devletin 

atadığı idarî amirleri dahi sürdürebilirler. Nitekim mevcut kaymakam, eşrafın isteği 

doğrultusunda Bağdat‟a gönderilirken hükûmetten yeni bir kaymakam talep edilir. 

“(…) 

İskilib‟de işler iyi gitmiyormuş. Ahali memnun değilmiş. Eşraf 

hoşlanmıyormuş. Kaymakamı değiştirmek için iyi ki, kaşına gözüne de kusur 

bulmamışlar. Zavallı adama acıdım. Buradan kalkıp tâ Bağdad‟a gidecek. Bu, 

memuriyet değil… sürgün. Eşraf hoşlanmıyormuş… diye de kaymakam değişir mi?” 

(YK, s.179)  

Eşrafın hoşlanmaması, aslında, idarî amirin mevcut düzenle çatışması 

demektir. Kendi otoritelerini kabullenmeyen, kendi kanunlarının üzerine devletin 

kanununu koymak isteyen kaymakamı, kurulu düzenlerine çekemeyen eşraf ileri 

gelenleri, bir huzursuzluk icat ederek onun başka yere gönderilmesini talep ederler. 

Eşrafın, kaymakamın merkezî idare yaklaşımını reddetmesinin yanında onu görevden 

aldırmasının bir başka nedeni, açık fikirli, ufku geniş, aydın idareci istememesidir. 

“ (…) Nesi var? Pek güzel adam. Zeki, münevver, kibar, açık fikirli, çalışkan, 

yeni kafalı. Böyle adam elbetde eşrafın hoşuna gitmez. Onları pohpohlamak lâzım! 

Bu da onu yapmıyor.” (YK, s.179)  

Burada dikkati çeken husus; eşrafın, karşısında, işbirliği yapacak, her şeye 

evet diyecek bir idarî amir görmek istemesidir. Aksi takdirde onu makamında 

barındırmayacak, arzusuna uygun bir kaymakam talep edecektir. 
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Acımak‟ta Reşat Nuri de aynı gerçekliğe vurgu yapar. Romanın idealist 

idarecisi Mürşit, Anadolu‟nun birçok yerinde görev yapan bir memurdur. Kendi 

idealleriyle Anadolu‟daki mevcut şartlar çatıştığı için her yerde ayrı bir sorun yaşar. 

(R..) kazasına kaymakam olarak atandığında ahalideki sükûnet ve uyuma karşılık 

eşraftaki küstahlık dikkatini çeker.  

(R..) eşrafı, idarî yapıyı, tam anlamıyla ele geçirmiştir. Dolayısıyla yeni gelen 

kaymakamın da hemen etrafını alırlar; izzet ikramda bulunurlar. Mürşit de böyle 

karşılanır. Amaç, yeni kaymakamı da kıskıvrak yakalayıp avuçlarının içine almaktır. 

Çok geçmeden onların bu niyetini anlayan Mürşit, bir başka arkadaşıyla becayiş 

yaparak kazadan ayrılır. 

“(…) Eşraf, elbirliğiyle hükümeti kendi nüfuzu altına almış; elini, kolunu 

kıskıvrak bağlamış; kaymakamlarda kıpırdanmaya mecal yok, teşkilât gayet 

mükemmel…Kazaya yeni bir kaymakam geldi mi hemen etrafını alır, bugün burada, 

yarın orada, kuzular, helvalar, rakılar, çalgılarla sünnet çocuğu gibi avuturlarmış. 

Bana da öyle yaptılar: „Siz istikamet dairesinde çalıştığınız müddetçe biz, sizi 

başımıza taç ederiz!‟ dediler. Bereket versin vaziyeti çok çabuk kavradım. Onların 

istikamet dairesinde çalışmaktan maksatları hükümet işine, daha doğrusu kendi 

işlerine karışmamaktı. Böyle yaparsam kazada mesuliyetsiz meşrutiyet hükümdarları 

gibi bir nevi saltanat sürecektim. Hatta biraz gayret etsem bağ, bahçe sahibi de 

olabilirdim. Fakat benim istediğim bu değildi. (M..) kazasında kaymakam olan bir 

arkadaşa becayiş teklif ettim.” (Acımak, s.67-68) 

Burada da eşraf, merkezî otoritenin yokluğunda idarî yetkilileri sindiren 

hakim bir güçtür. İlgili memur, ya bu güce boyun eğerek onunla işbirliği yapacak ya 

ona savaş açacak ya da kaçıp gidecektir. Mürşit Efendi de bir yolunu bulup kaçmayı 

tercih eder.  

Reşat Nuri, Yeşil Gece‟de aynı sorunu eğitim, sağlık, hukuk vb. toplumsal 

mekanizmalardan hareketle daha geniş bir ölçekte ele alır. Romanın geçtiği 

Sarıova‟da, eşraf, yalnız idarî gücü ele geçirmekle kalmamış, merkezî yönetimin 

gönderdiği devlet memurlarını da avucunun içine almıştır. 

Emirdede iptidaisi baş muallimi olarak Sarıova‟ya atanan Şahin Efendi, 

kasabaya geldiğinin akşamında, tesadüf eseri, kasabanın belli başlı şahsiyetleriyle 

tanışma olanağı elde eder. Yerli zenginlerden Hacı Salim Paşa‟nın belediye reisi 
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seçilmesi münasebetiyle belediye dairesinde büyük bir ziyafet veriliyordur (YG, 

s.43). Burada tanıştığı idadi müdüründen kasaba ileri gelenlerinin kim olduğunu 

öğrenir: Müderris Zühtü Efendi, İttihat ve Terakki kâtibi mesulü Tikveşli Cabir Bey, 

mutasarrıf Müfit Bey, yeni belediye reisi Hacı Salim Paşa bunlardan birkaçıdır. 

Kasabadaki tüm güçleri şahsında toplayan Hafız Eyüb ise ilk kez maarif 

müdürünün odasında karşısına çıkar (YG, s.44). Şahin‟i akşamki yemeğe çağıran 

Hafız Eyüb, daha ilk anda, “kasabanın en korkunç gizli kuvvetlerinden biri 

olduğunu” (YG, s.45) hissettirir. Sezgileri Şahin‟i yanıltmaz, yaptırdığı tahkikat 

sonucu kısa sürede onun Sarıova‟nın en nüfuzlu kişisi olduğunu anlar. 

“(…) Öğrendiği ve gördüğü şeyleri birbiriyle karşılaştırdı ve şu neticeye 

vardı ki bu adam kasabanın gizli ruhudur; eski ve yeni hocalar arasındaki danışıklı 

dövüşü o idare eder; eskilerdeki gizli hoşnutsuzluğun -hiç bir vakit şiddetli bir 

harekete meydan verecek bir dereceye çıkmamakla beraber- zaman zaman müphem, 

korkutucu bir uğultu haline gelmesi, coşgun kâtibi mesule anlaşılmaz bir kâbus 

ağırlığı çökmesi, hükümet ve belediyenin -boşta dönen bir vapur çarhı gibi- 

durmadan çalışıp çabaladığı halde bir türlü iş görememesi hep onun eliyledir.” (YG, 

s.60) 

Öyle ki Hafız Eyüb; gerektiğinde mülkî amir, gerektiğinde dinî lider, 

gerektiğinde belediye reisi gibi davranmaktadır. Kasabada ulema, bürokrat, eşraf ve 

partiden oluşan farklı grupları kendi çıkarına uygun bir denge durumu içinde tutan 

Hâfız Eyüp‟ün görünmez gücü, dinsel inancı bir otorite ve iktidar aracı olarak 

kullanmasından ileri gelmektedir (Altuğ, 2005: 53). 

Bir gün eşraftan sözü geçen birinin oğlu ile bir medreseli arasında bir hadise 

çıkar, çocuk elindeki kamçı ile softanın başına vurur (YG, s.60). Bu olay, kasabada 

büyük bir yankı uyandırır; talebe-i ulûm, bunu sarığa hakaret sayarak delikanlının 

cezalandırılmasını talep eder. Mutasarrıf, örfî bir muamele yapamayacağını, bununla 

birlikte delikanlının kanun gereği mutlaka cezalandırılacağını belirtir. 

İyice öfkelenen medreseliler, taşkınlıklarını sürdürünce olay içinden çıkılmaz 

bir hale gelir (YG, s.61). Bir akşam Hafız Eyüb‟ün Kadirî tekkesi şeyhi Naki 

Efendi‟yi ziyaretini müteakip olaylar yatışır (YG, s.62). Şeyhin damadı ve aynı 

zamanda kasabanın jandarma kumandanı Ubeyd Bey, bir atış talimi ile sokaklarda 

ufak bir geçit resmi yapınca kasabada heyecan son bulur. 
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Lakin Şahin Efendi, “bu bir kaç günlük buhranda Hafız Eyübün parmağını 

açıkça görmüştü”r (YG, s.62). 

Anlaşılacağı üzere; Hafız Eyüb, bir sözüyle yığınları galeyana getirmekte, 

yine bir sözüyle ortalığı yatıştırmaktadır. 

Hafız Eyüb‟ün yanı sıra kasaba ileri gelenlerinden Müderris Zühtü Efendi ile 

İttihat ve Terakki kâtibi mesulü Tikveşli Cabir Bey ise kasabada kamuoyunun 

nabzını tutan iki zattır. Zühtü Efendi, din adamlığının da etkisiyle halkın din 

duygularına hitap ederken Cabir Bey, vatanperver duruşuyla onu desteklemektedir. 

İdadi müdürünün deyişiyle; “Cabir beyin hamaset ve sohbeti ile Zühtü efendinin 

kudreti ilmiye ve gayreti diniyesi bir araya gelince” (YG, s.48) vatan ve din 

kavramları da ittifak etmektedir. 

Eşrafın yanında kasabada tüm idarî teşkilat tamdır; ancak onlar, eşrafla iyi 

geçindikleri sürece Sarıova‟da barınabilirler. Belediye doktoru Kâni Bey ile kendini 

saydırmış ve isim yapmış bazı avukatlar buna örnektir. 

Aslen Edirneli olan Belediye doktoru Kâni Bey, uzun seneler önce Sarıova‟ya 

gelmiş ve burayı sevip bir daha da ayrılmamıştır. Kasabada çok sayılan bir şahsiyettir 

YG, s.114). 

Sıhhatçe zayıf bir çocuğun, hıfza çalıştırılmasına engel olmak için doktor 

raporuna gereksinim duyan Şahin, Deli Necip‟i de yanına alarak Kâni Bey‟le 

konuşmaya gider. Ne ki doktor, onu dinledikten sonra öyle bir rapor veremeyeceğini 

belirtir (YG, s.116). Deli Necip, duruma üzülen ve şaşıran Şahin‟e “ondan dünyada 

Eyüp hoca partisini kızdıracak bir rapor alınamaz.” (YG, s.116) der.  

Kâni Bey, eşrafı karşısına almamak için kasabanın karakteristik yaşamına 

uyum sağlamış, mesleğini de içinde yaşadığı şartlara uygun icra etmiştir. Yıllardır 

eşraf ve din adamlarıyla arasında kurduğu dengeyi bozmamak adına Şahin‟in sahte 

rapor ricasını geri çevirir. Böyle bir raporun itibarına gölge düşüreceğinin, dahası 

Eyüp Hoca‟nın şimşeklerini üzerine çekeceğinin bilincindedir.  

Yalnızca o değil kasabadaki diğer doktorlar da farklı bir tavır sergilemez. 

Hiçbiri açıkça “çocuğun sağlık durumu hıfza çalıştırılmasına engeldir.” diyemez. 

Bir tek genç bir doktor yüzbaşısı çocuğun beden ve zihin yorgunluğuna tahammülü 

olmadığını tasdikler (YG, s.119-120). Neticede, Kantarcıoğlu (2008: 284)‟nun da 
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belirttiği üzere; doktorlar da kendilerini Eyüp Hoca gibilerle savaşacak güç ve 

kudrette bulamamaktadırlar. 

Kasabanın önde gelen avukatları da eşrafı ürkütecek işleri üzerine almaz. 

Sarıova idadisi Riyaziye ve Fransızca muallimi Nihat Efendi tarafından yakıldığı 

iddia edilen Kelâmi Baba türbesi meselesi için iyi bir avukat arayan Şahin, yine eli 

boş döner. 

Yalnızca Sarıova‟nın en meşhur avukatı olmakla kalmayıp belli başlı hukuk 

âlimlerinden olduğu da söylenen Hasan Talât Bey, kendisiyle konuşmaya gelen 

Şahin‟i hem soğuk karşılar hem de meşgul olduğunu ileri sürerek davayı reddeder 

(YG, s.161). 

Buna karşılık hür fikirli bir adam olarak tanınan avukat Rusuhi Bey ise bu 

şöhreti nedeniyle pek iş yapamamaktadır. Şahin‟i çok iyi karşılar, meseleyi ilgiyle 

dinler; ancak onun da yanıtı olumsuzdur: 

“(…) 

-Bu dâvayı maalesef deruhte edemem, dedi. Çünkü Nihat efendinin aleyhine 

olur. Hür fikirli bir adam olduğum için Sarıovada beni sevmezler. Mahkeme 

heyetleri sırf benim ağzımdan çıktı diye en açık hakikatlerden şüphe ederler. Benim 

müdafaa vekili olarak ortaya çıkmam efkârıumumiyeyi ve heyeti hâkimeyi fena halde 

kızdıracaktır.” (YG, s.162) 

Belirttiği nedenden ötürü davayı alamayan Rusuhi Bey, Şahin‟e hiç değilse 

yardımcı olabilmek için belli başlı avukatlar üzerinde düşünür; ama muhtemel 

avukatların çoğunun eşrafla bağı vardır: Hasip Kemal ve Mehmet Vehbi beyler, 

siyasetle ilgilendiklerinden softalarla Cabir Bey‟i kızdırmaktan korkarlar; Şekip Bey, 

Kadirî şeyhinin damadıdır; Hayrettin Haydar, Hacı Emin‟in kızına taliptir, 

dolayısıyla böyle bir davayı kabul edemez; Ali Fadıl Bey, evkafın avukatıdır; Kerim 

Bey, gölgesinden korkan bir adamdır; Cemal Bey, çoğunluğu eşraf ve hocalardan 

oluşan müşterilerini kaçırmaktan çekinir (YG, s.162-163).  

Sonunda dava kasabaya yeni gelmiş İhsan adlı bir genç avukata kalır; bir 

tesadüfün de yardımıyla İhsan davayı kazanır (YG, s.176). 

Doktorlar ve avukatların dışında maarif müdürü ile Galatasaray mezunu idadi 

müdürü Talip Bey‟in de diğerlerinden pek farkı yoktur. Onlar da ötekiler gibi 
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gerçeğin farkında olsalar da geliştirebilecekleri en doğru hareket tarzının kasaba ileri 

gelenleriyle iyi geçinmek olduğunu görmüşlerdir. 

Herkesle hoş geçinen, özellikle maiyetindeki memurlara onları şımartacak 

derecede nazik davranan maarif müdürü, “ilk terbiyesini Babıâliden aldıktan sonra 

Meşrutiyet devrini idrâk etmiş klasik memurlardandır.” (YG, s.106)  

Maarif müdürü, bir gün Emirdede mektebinde olanlar ve ahalinin bundan 

duyduğu memnuniyetsizlik hakkında görüşmek üzere Şahin Efendi‟yi makamına 

çağırır. İlk anda Şahin‟e çıkışır; çünkü o, cahil ahalinin itimat ve muhabbetini 

kazanıp resmî mektepleri halka sevdirmenin gayretindedir. Ona göre halk, maarif 

mekteplerine şüpheyle bakmakta, mahalle ve vakıf mektepleri azalacağına 

artmaktadır (YG, s.104-105). Bu yüzden Şahin‟in tepki uyandıran uygulamalarına 

kızar.  

Şahin‟in tahmin ettiği gibi, maarif müdürü, kasaba halkının tepkisinden 

korkmaktadır. Müdürün fikrince “efkârı umumiye bir dinamit fıçısı gibidir…Bazen 

en ehemmiyetsiz bir kıvılcım en müthiş bir infılâka sebep olur.” (YG, s.107)  

Sarıova İdadi Müdürü Talip Bey de maarif müdüründen pek farklı değildir. 

Şahin‟in, Sarıova‟ya ilk geldiği gün tertip edilen ziyafette tanıştığı Talip Bey, 

Galatasaray mezunudur.  

İlerici olmakla övünen Talip Bey, aynı zamanda, sarıklılarla fesin ittifak 

edebileceği görüşündedir (YG, s.46). Nitekim Müderris Zühtü Efendi ile İttihat ve 

Terakki kâtibi mesulü Tikveşli Cabir Bey‟in dostluğunun da buna örnek teşkil 

ettiğini ileri sürer.  

Şahin‟in, “gûya Zühtü efendi ile Cabir beyi hal ve hamur etmişler, meydana 

bu zat çıkmış…” (YG, s.91) dediği, Deli Necip‟in ise “Galatasarayda biraz 

Fransızca öğrenmiş, karma karışık biraz fen dersi görmüş olmasına rağmen 

yobazların en bayağısı, en „embesil‟i” (YG, s.158) olarak gördüğü Talip Bey de 

kasabanın önde gelen güçleriyle ittifak etmiştir.  

Tüm bu idarî ve yerel güçlerin iyi anlaşması, en çok, mutasarrıf Müfit Bey‟i 

memnun etmektedir. Hakikatte Sarıova mutasarrıfı Müfit Bey‟dir; ancak arka planda 

esas idare Hafız Eyüp‟tedir. Mutasarrıf ise durumunun farkında, bundan dolayı da 

eşrafla işbirliği halindedir. Hatta denilebilir ki o, Sarıova‟daki huzurunu bu 
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işbirliğine borçludur (YG, s.69). Aksi bir durumda üzülen, rahatı kaçan ve bu yüzden 

yürek ağrıları çeken de yine Müfit Bey‟dir (YG, s.69). 

Etrafındaki güçler anlaştığında, ittifak ettiğinde onun cephesinde de her şey 

yolunda sayılır. Taraflar arasında görüş ayrılıkları belirmeye başladığı zaman o, 

güçlünün yanında yer almayı ilke edinmiştir. 

“(…) 

Sonra böyle ihtilâflarda çok kere haklı bulduğu tarafla değil, kuvvetli 

gördüğü tarafla yürümek icap ederdi. Bu mecburiyet karşısında onun memur vicdanı 

ve insanlık gururu uzaktan uzağa ses vermeğe, adamcağızı beyhude bir ıstırap ile 

inlemeğe başlardı. 

Onun için memlekette kimse ittifak ve itilâfın kıymetini mütasarrıf Müfit bey 

kadar takdir edemezdi. Kasabanın nüfuzlu şahsiyetleri resmî, yahut hususî bir 

mecliste aralarında biraz sertçe konuşmağa başladıkları gibi Müfit bey telâşlanır, 

dargınları barıştırmak için çırpınır dururdu. 

Bu sebepten mütasarrıfa Fadıl, kâmil, temiz ahlâklı, melekhaslet derlerdi.” 

(YG, s.70) 

Yerel güçlerin otoritesini devletin kendisine tanıdığı idarî otoriteden üstün 

sayan, bunu değiştirmek yerine kabullenmeyi ve onlarla iyi geçinmeyi seçen Müfit 

Bey, eşrafa karşı merkezi yönetimin gereklerini uygulamadığı gibi onlar arasında 

yaşanan anlaşmazlıklarda arabuluculuk yaparak dengeyi korumaya çalışır.  

Mutasarrıf, asıl marifetinin yerel güçlerle merkezî hükûmet arasında bir idare 

kurmak olduğunun, bunu yitirdiği noktada ne eşrafın ne hükûmetin kendisini 

koltuğunda bırakmayacağının farkındadır. Yazar, bu noktada aynı konuya değinen 

romancılarla birleşmektedir. Devletin görevlendirdiği yöneticiler, memurlar eşrafla 

çatışırlarsa bir bahane ile bölgeden uzaklaştırılmaktadır. Bunun için de eşraf kendine 

özgü yöntemler kullanmaktadır. 

Yozlaşmış kurulu düzeninin savunucusu olarak ve toplumun ruhu olarak 

(Kantarcıoğlu, 2008: 281) Şahin Efendi‟den pek hoşlanmayan Hafız Eyüp; para, mal 

ve kadın seçenekleri üzerinden onun elini ayağını bağlamayı yahut da kasabadan 

uzaklaştırmayı düşünür (YG, s.81-83). Bunlarla Şahin‟i kandıramayınca daha 

organize bir hareket başlatır (YG, s.102). Dinsizlik öğretiyor, çocukları dinden 
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soğutuyor bahanesiyle memleket eşrafını ve öğrenci velilerini Şahin‟in aleyhine 

kışkırtarak maarif müdürü ve mutasarrıf karşısında da onu güç duruma düşürür.  

Tüm kamuoyunu ayaklandıran karalama faaliyetinde Şahin Efendi‟ye hak 

verenler de çaresizce boyun eğmekte, genel eğilimin karşısında bir cephede yer 

alamamaktadır. 

“(…) 

Şahin efendi çocuklarını mektepten almağa gelen velilere bir şey söylemeğe 

lüzum görmüyordu. Yalnız bir gün esnaftan oldukça aklı başında görünen bir adama 

sordu. O, canı sıkılmış gibi bir vaziyette: 

-Vallahi birader efendi.. dedi, hani mektebinizden çok memnunum, dinsizlik 

falan öğretiyorsunuz diye çıkardıkları lâkırdılara da inanmıyorum…Ancak 

müşterilerden bazıları „Ne diye çocuğunu o mektepte tutuyorsun?‟ diyorlar, alış 

verişi kesiyorlar…Ne yapalım geçim dünyası…” (YG, s.112) 

Böylece karalama hareketi dalga dalga yayılmakta, istenmeyen memur 

(öğretmen, kaymakam, mutasarrıf…vb.) görev yerinden ayrılmak zorunda 

bırakılmaktadır. Nitekim Hafız Eyüp, Şahin‟den önceki başöğretmeni de bu tarz 

desiselerle göndermiştir. 

Halide Edip de Vurun Kahpeye‟de eşrafın, idarî yetkilileri etkisi ve nüfuzu 

altına alışını Maarif üzerinden konu eder. Aliye‟nin yeni atandığı kasabaya vardığı 

sabah, Maarif‟te karşılaştığı ilk olay, ona kasabanın hakim güçlerinin kim olduğunu 

gösterir:  

“(…) 

Merdivenlerden hayli ters bir ses, biraz da iknaya çalışır bir ısrarla diyordu 

ki: 

-Siz o kadının namussuz olduğunu, ahalinin istemediğini mazbata etmeniz 

lâzım. 

Kalın ve hoş bir erkek sesi: 

-Nasıl idek efendim, garının bir kötülüğünü gozumuzla gormedük. Bühtân 

olma mı? 

-Nasıl bühtân, ben gördüm ya! Muhasebecinin karşısında sabahlara kadar 

içip, şıkır şıkır oynadığını ben gördüm ya! 

-Siz yazsanız daha bir tesiri olu… 
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-Olmaz. O, merkezde her şeyi benim üstüme atacak, Nazır‟a şikâyet edecek. 

Siz bir mazbata yapmalısınız. 

-Hele ben bir bizim eşrafa bir danışam baham.” (VK, s.4) 

Eşrafla işbirliği etmiş olan maarif müdürü, istenmeyen öğretmenleri 

sürdürmekte, özellikle yalnız ve genç kadın öğretmenleri tuzağa düşürmektedir. Bir 

başka deyişle; burada da kasabaya hakim olan şer güçleri, her gelen öğretmene tepki 

duymakta, hakkında uygunsuz haberler yaymakta, kendi çıkarlarına zıt her şeye karşı 

çıkmaktadır. 

Aliye‟yi gördükten sonra öteki öğretmenlere oynadığı oyunu ona derhal 

oynamayı münasip görmeyen maarif müdürü, bu kez ahaliden mazbata isteyecek bir 

duruma düşmeden amacına ulaşmayı içinden geçirir (VK, s.7). 

Nitekim kısa süre içinde gelişen olaylar, ona ve ortağı eşraftan Kantarcıların 

Uzun Hüseyin Efendi‟ye aradıkları fırsatı verir. Okulda canla başla çalışan Aliye, 

çocukların ve kasabanın yerli kadınlarının sevgisini kazanır. Özellikle Kantarcıların 

Uzun Hüseyin Efendi‟ye kendisini tehdit için okula geldiği gün sarfettiği sözler (VK, 

s.15), çevresinde ona karşı bir hayranlık uyandırır.  

Böylece Aliye, birdenbire tüm kasabanın dikkatini çeker. Bu arada kendisine 

talip olan eşraf delikanlılarını reddeder. Bunlar arasında Kantarcıların Uzun Hüseyin 

de vardır. Tüm bunlar olurken maarif müdürü de etrafa Aliye‟nin kendisine âşık 

olduğunu ilan eden söylentiler yayar (VK, s.17). 

Bunlara Aliye‟nin Kuva-yi Milliye taraftarlığı da eklenince eşrafın beyni 

konumundaki Hacı Fettah Efendi, zehirli sözlerle halkı Aliye‟ye karşı kışkırtmaya 

teşebbüs eder (VK, s.23). 

Yunan‟ı istememekle birlikte Kuva-yi Milliye‟ye de aleyhtar olan eşraf, bu 

millî teşkilatlanmayı Bolşeviklik zannettiği için kendilerinden toplanmak istenen 

paralara şüpheyle yaklaşmaktadır. Öte yanda Maarif müdürü, Ferit Paşa hükümetine 

bağlı olduğu için şahsî korkularla titremekte; Aliye, bu millî heyecan içinde 

çocuklara marşlar öğretmektedir (VK, s.19). Ne var ki eşraf, Hacı Fettah Efendi‟nin 

önderliğinde Yunanla işbirliğine gider.  

Her ikisi de ilerici-gerici tezadı ekseninde “din” olgusunu irdeleyen Yeşil 

Gece ile Vurun Kahpeye romanlarının merkezinde eşrafın gücünü ellerinde tutan din 

adamları yer alır. Yeşil Gece‟nin Hafız Eyüp‟ü ile Vurun Kahpeye‟nin Hacı Fettah 
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Efendi‟si kasabaların şer odağı haline gelen iki hakim gücüdür. Bu açıdan her iki 

roman arasında idarî yapının eşrafın inisiyatifinde olması açısından bazı paralellikler 

kurmak mümkündür.  

Yeşil Gece‟de Hafız Eyüp, tüm eşrafı çevresinde toplayan merkezî bir güçken 

Vurun Kahpeye‟de bu figür yerini Hacı Fettah Efendi‟ye bırakır. Birer din adamı 

olan bu şahıslar, idarî otoriteden de üstün bir güç olarak halkı yönlendirirler. 

Hafız Eyüp, açıktan ve gizli olarak Şahin‟e cephe alır; Hacı Fettah Efendi, 

ahaliyi -arkasına eşraftan Kantarcıların Uzun Hüseyin‟i de alarak- Aliye aleyhine 

kışkırtır. 

Yeşil Gece‟de Hafız Eyüp, yalnız eşrafı ve yerli halkı değil idarî görevlileri de 

sindiren bir güçtür. Hemen hemen hiçbir memur, onun tepkisini çekecek bir işe 

yeltenmez. 

Hacı Fettah Efendi ise millî kuvvetlere karşıdır. Kasaba halkını ve eşraf ileri 

gelenlerini Kuva-yı Milliye karşıtı söylem ve vaazlarıyla etkilemeye çalışır. Dahası 

Kantarcıların Uzun Hüseyin‟le Yunan karargâhına giderek kumandan Damyanos‟u 

kasabaya çağırır (VK, s.54). 

Hem Hafız Eyüp hem Hacı Fettah Efendi, birtakım değişimlerin ardından 

mevcut mevkilerini korurlar. Hafız Eyüp, Cumhuriyet‟in ilanından sonra yine aynı 

koltuğu meşgul etmiştir. Buna karşılık Yunan kuşatması altındaki kasabada onlarla 

ittifak ediyor görünüp millî kuvvetlere yardım eden Şahin ise sürgünden dönüşünde 

vatan hainliğiyle itham edilir ve kasabadan dışlanır. 

Vurun Kahpeye‟de ise başlarda Kuva-yı Milliye‟yi istemeyen, Yunan‟ı 

kasabaya çağıran Hacı Fettah Efendi, kasaba Yunan‟dan temizlendikten sonra Türk 

ordusunu karşılayan ilk grup içinde yer alır (VK, s.163). 

Heyetin başına getirilmek istenen Hacı Fettah Efendi, Türk ordusu kasabaya 

girmeden bazı hainleri temizlemek gerektiğine inandığı için heyete önderlik etmeyi 

reddeder. Onun zihninde Damyanos‟a dost görünüp kasabayı Yunan‟dan korumak 

isteyen Aliye‟nin linç edilmesi fikri vardır. Halkı galeyana getirip Aliye‟nin üzerine 

saldırtır ve vatanperver genç kadın, “Vurun kahpeye, vurun kahpeye” nidaları 

arasında taşlanarak öldürülür (VK, s.165). 

Ne var ki Hacı Fettah Efendi ile Kantarcıların Uzun Hüseyin, Yeşil Gece‟nin 

Hafız Eyüp‟ü kadar şanslı değildir. Kasabaya bir ay sonra gelen İstiklâl 
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Mahkemesi‟nin muhakemesi sonucu her ikisinin hıyanetleri kanıtlanır ve asılırlar 

(VK, s.172).  

Yeşil Gece ve Vurun Kahpeye, Millî Mücadeleyi fon alarak ilerici-gerici 

zıtlığı üzerinden din olgusunu sorgulayan romanlar olarak şematik bir yapı arz 

ederler. Bu şematik yapı, ilerici ve gerici cepheleri temsil eden figürlerin çatışması 

üzerine kuruludur. Buna göre; Anadolu‟da görevli ilerici öğretmenler Şahin ile 

Aliye, gerici din adamları Hafız Eyüp ve Hacı Fettah Efendi‟yle çatışırlar. Ne var ki 

tüm idealistliklerine karşın bu mücadeleden yenik çıkan taraf olurlar. Karşılarında 

yalnızca sıradan birer din adamı değil tüm eşrafı arkasına almış, idarî güçleri de 

elinde tutan birer otorite vardır. 

Bir başka deyişle; her iki roman da ilerici aydınlarla gerici din adamlarının 

mücadelesi şablonundan yola çıkarak din olgusunu irdelerken Anadolu‟da idarî 

açıdan yaşanan otorite boşluğunun, merkezî hükûmetin Anadolu içlerine 

ulaşamadığının da altını çizer. Devletin idarî açıdan yetersiz kalışı, Hafız Eyüp, Hacı 

Fettah Efendi gibi güçleri harekete geçirmiş, bunların eşrafla birleşerek kendi 

otoritelerini ilan etmelerine neden olmuştur.  

Yaban ile Yarım Adam‟da ise eşraf, köylüyü ekonomik yönden sömüren bir 

güç şeklinde tezahür eder. 

Yaban‟da köyün en zengin adamlarından Salih Ağa, köyün iktisadî dengesini 

elinde tutan, dahası bu dengeyi belirleyen bir tiptir. Herkes ona akıl danıştığı gibi 

şerrinden korkmaktadır da. Salih Ağa‟nın en temel geçim kaynağı, köylünün 

topraklarına ya da ürününe el koymaktır. Köylü, onun kadıya para yedireceğini 

bildiği için yapılan haksızlığa göz yummak zorunda kalır.  

Mehmet Ali‟nin askere gidişinden bir müddet sonra Salih Ağa, annesi Zeynep 

Kadın‟ın toprağına da el koymaya kalkışır. Karşısında Ahmet Celal‟i bulan ağa, onun 

tüm karşı koymalarına rağmen tarladaki ürünü toplar. Dolayısıyla Ahmet Celal‟in, 

köyde ilk çatıştığı güçlerden biri Salih Ağa olur. Yeşil Gece ile Vurun Kahpeye‟deki 

şematik yapı, bir anlamda, Yaban‟da da tekrarlanır. 

Söz konusu şematik yapıya göre, Anadolu‟ya giden aydın, burada eşrafın ileri 

gelen şahıslarıyla çatışır. Hafız Eyüp ile Hacı Fettah Efendi‟nin muadili Yaban‟da 

Salih Ağa‟dır. Onun keyfî uygulamalarına öfkelenen Ahmet Celal‟le Salih Ağa 

arasında sık sık tartışma yaşanır. Sömürüldüğünün farkında olmayan köylü de ağanın 
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tarafını tutar. Benzer şekilde Salih Ağa da Hafız Eyüp ve Hacı Fettah Efendi gibi 

vatan haini olarak gösterilmiştir. 

Hafız Eyüp‟ün kasabaya giren Yunan güçleriyle çok çabuk iletişim kurması 

gibi Hacı Fettah Efendi ile Kantarcıların Uzun Hüseyin de Yunan karargâhına 

giderek komutan Damyanos‟la görüşürler ve onu kasabalarına çağırırlar. Özünde 

hepsi de Kuva-yı Milliye karşıtıdır. Kuvva‟ya darbe indirebilmek için Yunan‟la 

işbirliği yaparlar.  

Yaban‟da Salih Ağa da muhtarla birlikte kendilerinden yardım isteyen Yunan 

askerlerinin önüne düşüp yol gösterir. Dahası yılda iki kere geldiği köye manevî bir 

güç de getiren Şeyh Yusuf, muharebeler devam ederken uğradığı köyde, bir yandan 

okuyup üflemeye devam ederken diğer yandan savaş dolayısıyla yeşil sarıklılardan, 

Müslüman olmak isteyen Kraliçe‟den bahseder. 

Hilmi Ziya Ülken‟in Yarım Adam adlı romanında da bir yandan idarî 

yetkilileri diğer yandan köylüyü sindirmeye çalışan eşraf tiplerine yer verilir. 

Bunlardan ilki, kumarda belediye reisine yenilmeyi sindiremeyen Seyid 

Ağa‟dır. Bursa‟nın ileri gelenlerinden Seyid Ağa, Belediye Reisi Selaheddin Bey‟in 

de içeride olduğu bir gün “tüfenkcileriyle beraber” (YA, s.34) kahveye girer. Onun 

gelişiyle belediye reisi dahil herkes ayağa kalkar. Ağa için ortada bir yer açılır, 

belediye reisiyle yan yana oturacağı şekilde düzenleme yapılır. Tüfekçiler, ayrı bir 

masaya yerleşir.  

Seyid Ağa, “iri, heybetli, yağız yüzlü, çatık kara kaşlı, seyrek kara bıyıklı tam 

kasaba eşrafı”dır (YA, s.35). Çok geçmeden niyetini dile getirir. Belediye Reisiyle 

kağıt oynamak istiyordur. Bunun üzerine “Seyid ağayla Selaheddin bey masa başına 

geçerek, biribirine meydan okuyan iki pehlivan gibi karşılıklı yer” alırlar (YA, s.35). 

Kahvedekiler, soluğunu tutmuş masaya serpilen renkli kağıtlara bakıyordur. O 

sıralarda miras işini halletmek için Bursa‟da olan ve biraz soluklanmak için kahvede 

oturan Demir de bu müsabakaya ilgisiz kalamamıştır.  

Seyid Ağa, pür dikkat kağıtları takip etmekte, Selaheddin Bey ise 

soğukkanlılıkla rakibini üst üste yenmektedir. Ağanın bir savaş çağrısı havasında 

başlattığı kumar partisinde “Seyid Ağa durmadan kaybediyor ve Selaheddin Bey 

kazanıyor”dur (YA, s.36). Kahvedekiler de gidişattan huzursuz olmuşlar, Selaheddin 
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Bey‟in kazanmamasını dilemeye başlamışlardır. Ne var ki o gün talihi açık olan 

belediye reisine üst üste iyi kağıtlar geldiği için partiyi önde götürmektedir.  

Aldığı yenilgilere dayanamayan Seyid Ağa, bağırıp çağırarak ve belediye 

reisini suçlayarak olay çıkarır. Selaheddin Bey‟e biriktirdiği tüm öfkesinin hıncını 

oracıkta hemen almak istercesine elini bıçağının kabzasına götürür (YA, s.37). 

Kahvedekilerin müdahalesiyle bir hadise çıkması önlenir. Seyid Ağa, tehditler 

savurarak kahveden ayrılır. 

Bir süre sonra dava takip etmek için Gemlik‟te bulunan Cemal, Bursa‟ya 

döndüğünde Seyid Ağa‟nın tüfekçilerinin Belediye Reisi Selaheddin Bey‟i vurduğu 

haberini getirir (YA, s.143). Yaralı, Bursa‟ya nakledilmiş; ama vuran kayıplara 

karışmıştır. Bir ihbar sonucu tetikçi bulunur. Onun ifadesinden sonra Seyid Ağa‟yı 

aratan Cemal, kayıplara karışan ağaya ulaşamaz. Köylüyü sıkıştırdığı zaman hepsinin 

ağadan yana olduğunu görür. Hakikatte “civar köyleri kasıp kavuran derebeyinin 

biri” (YA, s.144) olan ağa, köylülerin gözünü korkutmuş ve sahte bir Müslümanlık 

kisvesi altında kendini onlara dindar biri olarak tanıtmıştır. 

“(…) Ağanın Müslümanlığı herkesin dilinde. Ramazanda oruç tutar, fıkaraya 

sadaka verir, hocaları besler diyorlar. Son günlerde eski bir çeşmeyi tamir ettirmiş. 

Kurban kestirip fıkaraya dağıtmış. „Böylesi bir yerde bulunmaz‟ diyerek kaç kişi onu 

bana methetti.” (YA, s.144) 

Köylünün ifadesi neticesinde Cemal, raporuna iftira yazmak zorunda kalır. 

Ancak söylenenlere inanmamış, ağanın tam o sıralarda kayıplara karışmasını manalı 

bulmuştur. Bu yüzden jandarmaları dört yana salar, kendisi de bir kamyona atlayıp 

her yanı araştırır. Sonunda ağayı Mudanya‟da kapatmasıyla saklandığı evde basar. 

Köylüye müslüman görünen Seyid Ağa, bir haftadır gizlendiği evde “içki, eğlence, 

vur patlasın” yapmadığı kalmamıştır (YA, s.144).  

Hepsini Gemlik‟e götüren Cemal, ağaya Selaheddin Bey‟i vurdurttuğunu 

itiraf ettirir. Ne var ki ağa, parasına güveniyordur. Cemal‟e göreyse Selaheddin 

Bey‟in varlığı, paradan daha önemli bir delildir. Olanları arkadaşı Demir‟e aktaran 

Cemal, ağanın kendisini de vurdurtma olasılığı bulunduğunu; ama ağayı halkın 

önünde rezil etmeye niyetli olduğunu da sözlerine ekler (YA, s.145). 

Hem adaleti hem köylüyü yanıltan Seyid Ağa, civar köylerde köylüler 

üzerinde baskı kurduğu gibi belediye reisine de gözdağı vermek ister. Bir yandan da 
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saf köylüyü, din maskesinin ardına gizlenerek kandırır. Cemal‟in ısrarı ve inadı 

sonucu yakalanan ağa, idarî yetkilileri saymayan, küstah eşrafa tipik bir örnektir. 

Bu tiplerden bir diğeri ise Gemlik eşrafından Mahmud Bey‟dir. “İri kıyım, 

kılığı düzgün bir kasaba zengini” (YA, s.140) olan Mahmud Bey, suçlu olmasına 

rağmen adalete direnmekte, ısrarla suçsuzluğunu iddia etmektedir. 

Cemal‟in Gemlik‟te takip ettiği olaylardan biri olarak fukara bir köylüye 

tarlalarından birini yarıcılıkla veren Mahmud Bey, kuraklık nedeniyle hasat 

yapamayan ve kendisine borçlanan köylünün elinden zorla tarlasını alır. Karısı ve 

beş çocuğuyla tarlanın arkasındaki kulübeye sıkışan köylü, Mahmud Bey‟den 

geçecek kadar bir karış toprak ister. Ancak ağa, köylüyü tersleyip istediği toprağı 

vermez. Çaresiz mahkemeye başvuran köylü, dilediği bir karış toprağı almayı 

başarır. Buna sinirlenen Mahmud Bey, her yerde köylüyü hedef alan tehditler 

savurur. 

Bir gün köylüyü arkın kenarında kanlar içinde yatar halde bulurlar. Kurşun,  

Mahmud Bey‟in tarlasından gelmiştir; ancak o götürüldüğü karakolda pişkin pişkin 

oturmakta, cinayetle ilgili suçlamayı hiç üstüne almamaktadır: 

“(…) Bu, Mahmud bey denilen herif hakikaten korkunç adam! Karakolda, 

ayak ayağa atmış, sakin oturuyordu. Beni görünce, hiçbir şey olmamış gibi kalktı. 

Suratı kireç kadar beyaz, ürkerek giren kadın onu görür görmez üzerine atıldı: „İşte 

bu adam kocamı öldürdü! Bu adam ocağımı söndürdü! Onu mahkemelerde 

süründüreceğim.‟ diye bağırıyordu. Jandarmalar zorla ayırdılar. Herif, kendisile hiç 

ilişiği olmıyan bu vak‟ayı seyreder gibi sükûnetle, cıgarasını içiyor: 

-Efendi, bu kadın çıldırmış. Ne onunla, ne kocasile alâkam var. Diyordu.” 

(YA, s.141-142) 

Cemal, kadını ve jandarmaları tekrar dinleyerek Mahmud Bey‟i adalete teslim 

eder. 

Mahmud Bey de Seyid Ağa gibi köylüyü ezmiş, baskıyla ona boyun 

eğdirmiş; kendi iradesi dışında bir gelişme yaşanınca da silaha başvurmuştur. Onun 

karakolda sergilediği tavır, adaleti ve adalet mekanizmasından hareketle idarî 

yetkilileri ciddiye almayışı açısından dikkate değerdir. Bu iki örnek de Anadolu‟da 

devletin değil eşrafın yerel kanunlarının işlediğini ortaya koymaktadır. 
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Aysel‟in Gümüşoğlu Hacı Nazif Ağa‟sı da nüfuzunu kullanarak Yuvaköy‟ün 

jandarma karakolu üzerinde baskı kurar. 

Gümüşoğulları, ta ocaktan Yuvaköy‟ün en zengini sayılır (Aysel, s.3). Bir 

karısı, bir de kızı Aysel vardır. Kendisi de karısı da köyde cimrilikleriyle bilinirler. 

Sözgelimi; harman sonunda tertiplenen eğlence için harcanan paralar, ilk anda, Nazif 

Ağa‟nın yüreğinin yağlarını eritse de o, “sonunda acısını çıkaracağını bilirdi: Güz 

gelipte ortakçılarla hesaplaşmağa oturunca iki kazanlık bulgurun, helvalık yağın 

parası bol bol çıkardı” (Aysel, s.4). 

Hacı Nazif Ağa‟nın kızı Aysel, jandarma karakolunda kâtiplik eden 

Günahsızın Ali‟ye sevdalıdır; ancak Ali‟nin fakir oluşu, iki gencin kavuşmalarına 

engeldir. Ali‟nin babası Günahsızın Veli, Hafız Ömer‟in ortakçısıdır ve Yuvaköy‟de 

en çalışkan, en doğru, en kuvvetli ortakçı olarak bilinir. Ne ki Nazif Ağa gibi servete 

sahip değildir. 

Hacı Nazif Ağa, Aysel‟le Ali‟nin birbirini sevdiğini duyunca çok kızar. Ona 

göre memura ya da fakir adama kız verilmez. Onun nazarında kızı, satılık bir maldan 

farksızdır. Dolayısıyla on beş yıl bir kızı besleyip büyüttükten sonra iyi bir paraya 

vermek gerekir. Ali ise onun talep ettiği parayı verebilecek durumda değildir. 

Ali‟nin Aysel‟le değil evlenmesi gizli gizli görüşmeleri ihtimali dahi Hacı 

Nazif‟i öfkelendirmektedir. Bunun için bir oyun tertipleyerek Ali‟yi kızından 

uzaklaştırmayı dener. Denilebilir ki dönem romanlarında kendilerine has yöntemler 

geliştirdikleri belirtilen eşraf ileri gelenleri, bu romanda da Hacı Nazif Ağa‟nın 

şahsında temsil edilir. Nazif Ağa da işleri kendi lehine çevirebilmek için üst üste 

oyunlar oynar; ancak başarılı olamaz. 

Hacı Nazif‟in ilk oyunu, Ali‟nin karakoldaki işine son verilmesi karşılığında 

çavuşa kızını kendisine vereceğini vadetmektir. Onun bu vaadiyle umutlanan 

jandarma çavuşu, şeriat nasıl olsa dörde kadar izin veriyor diyerek Aysel‟e talip olur. 

Ali‟yi de hemen işinden kovar. Ancak istediği yerine getirilen Nazif Ağa, çavuşu 

oyalamaya başlar; en sonunda da olmaz diyerek kestirip atar. Buna öfkelenen çavuş 

ise Ali‟yi tekrar işe çağırır (Aysel, s.48-50). Böylece Hacı Nazif, ilk oyunu kaybeder. 

Çavuştan intikam almaya azmetmiş Hacı Nazif, ikinci oyununu onun üzerine 

kurar. Bir gün karakola bir yazı gelir. Buna göre, çavuş, Yuvaköy‟den atla on bir, on 

iki saat uzaklıktaki Derepınar‟a görevlendirilmiştir. Yerine de Sadık Çavuş gelecektir 
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(Aysel, s.52-53). Hacı Nazif, köylüden yüz okka aldığını merkeze kırk okka gösteren 

çavuşu, ilgili makamlara gammazlamış; yetkililer de çavuşun Yuvaköy‟deki görevini 

Derepınar‟a nakletmiştir. Çavuş, bunu Hacı Nazif‟in yaptığını anlamakta gecikmez. 

Zaten yerine gelen Sadık Çavuş da Hacı Nazif‟in yeğenidir (Aysel, s.57). İkisi bir 

olup biçare Ali‟yle uğraşacaklardır. Nitekim Sadık Çavuş, görevine başlar başlamaz 

Ali‟yi kovar (Aysel, s.64). 

Bu da yetmez; Hacı Nazif Ağa, yanına Sadık Çavuş‟u da alarak Ali‟nin 

babası Günahsızın Veli‟yle konuşmaya gider. Hakaretleri, dayak izler (Aysel, s.81). 

Dayağın patırtısına çevreden yetişirler; ama kimse ses çıkaramaz. “Çünkü biri hacı 

Nazif, diğer Sadık çavuştu”r (Aysel, s.81). 

Görüldüğü üzere; Hacı Nazif Ağa, köydeki nüfuzu ve itibarını jandarmadan 

aldığı destekle perçinleyerek köylüyü ezer. Diğer taraftan aynı gücü, jandarma 

karakolunda görevli çavuşlar üzerinde de baskı unsuru olarak kullanır. Dilediği 

zaman çavuşların yerini değiştirtir ya da istemediği kişinin işine son verdirtir. 

Aysel‟de de eşrafı temsilen Hacı Nazif Ağa‟nın, sahip olduğu yerel güçle idarî 

yetkilileri sindirmeye çalışışı konu edilmekle birlikte yazar, çizdiği olumlu 

kaymakam tiplemesiyle bu işleyişi tersine çevirir. 

Babasının Hacı Nazif ve Sadık Çavuş tarafından dövülmesi olayından sonra 

Ali, kaymakamı görmeye gider. Olanları tüm ayrıntısıyla ona anlatır. “Çok iyi 

yürekli, çok mert, yüzü güler” (Aysel, s.88) ama adaletsizliğe tahammülü olmayan 

sert biri olarak tanıtılan kaymakam, ikisinin de derhal celbedilmesini emreder (Aysel, 

s.91). Bunun sonuçlarından korkan Ali, eski çavuşun görevine iade edilmesini, Sadık 

Çavuş‟un Yuvaköy‟den uzaklaştırılmasını rica eder (Aysel, s.92). 

Köyüne dönen Ali, ertesi gün, Sadık Çavuş‟un apar topar götürülüşü, eski 

çavuşun görevine dönüşü ile köyde herkesin takdirini kazanır. Hacı Nazif, ikinci 

oyununda da başarılı olamamıştır. Üçüncü oyunda Ali‟yi altedeceğine dair kendi 

kendisine söz verir. 

Bu olaydan kısa bir süre sonra Ali, salgın kâtibi olarak görevlendirilir. 

Aylığına zam yapılmıştır ve dokuz köyden sorumlu olacaktır. Bunu fırsat bilen 

çavuş, Aysel‟i babasından ister; ancak Nazif Ağa, yine olumlu bir cevap vermez. 

Onun aklında bir türlü alamadığı intikamı vardır. 
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Nitekim bir ikindi üzeri Ali‟nin adamlarının hamile karısını dövdüğü ve 

zavallı kadının çocuğu düşürdüğü şikayetiyle kaymakamlığa başvurur. Bunu duyan 

kaymakam, öfkeden deliye döner ve hemen Ali‟yi çağırtır. Ali‟nin itirazları fayda 

etmez; kaymakam, gerekli tetkikleri yaptırır. Sonuçta kadının bebeğini düşürdüğü 

doktor raporuyla belgelenir. 

Tüm bu olanlardan haberdar Aysel de hemen kaymakamlığa giderek 

doğruları anlatır: Babası, bir kurbağanın derisini yüzmüş, piliç kanıyla bulanmış bir 

çanağa koymuş ve bunu cenin diye yetkililere yutturmaya kalkmıştır. Aysel‟in her 

şeyi itiraf etmesiyle kaymakam, duruma müdahale eder ve hemen o gün Ali‟yle 

Aysel‟in nikâhının kıyılacağını Hacı Nazif‟e kabul ettirir (Aysel, s.133-134). 

Böylelikle jandarma çavuşları gibi kaymakamı da kandıracağını, dahası parası 

ve nüfuzunu kullanarak üzerinde baskı kuracağını sanan Hacı Nazif Ağa, devletin 

kanunları karşısında çaresiz kızını Ali‟ye vermeyi kabul eder. Bu kez eşraf değil 

merkezî idare galip gelmiştir. 

Eşrafın, merkezî yönetimden kaynaklanan otorite boşluğunu doldurması 

sorunu, dönemin sosyal gerçekçi yazarları tarafından da işlenir. Bu bağlamda; 

Çıkrıklar Durunca, Kuyucaklı Yusuf ve Afrodit Buhurdanında Bir Kadın adlı 

romanlarda söz konusu mesele, daha çok, ekonomik bir temele dayandırılır. 

Sadri Ertem, Çıkrıklar Durunca‟da eşrafla uyumlu idarî yetkililere yer verir. 

Kastamonu vilayetinin Bolu mutasarrıflığına bağlı Gerede nahiyesinin Adaköy 

karyesinde geçen romanda köyün bütün iktisadî dengesini elinde tutan Sıddıkzade 

Ali Efendi, benzerleri gibi, köylüleri avucunun içine almış, kendini onlara zorla 

saydırmış biridir. Dokumacılıkla geçinen köylü, darda kaldığında Sıddıkzade‟den 

borç almakta, çoğunca, Yaban‟ın köylüleri gibi, ona akıl da danışmaktadır. Bu 

yüzden köylü, onu “dinî bir rabıta ile” (ÇD, s.68) sevmekte, ne olursa olsun onun 

dostluğunu kazanmak istemektedir.  

“Sıdık zade bu bankasız kredisiz hükûmetsiz yerde Allah tarafından 

gönderilmiş bir kahramandı parasız kaldıkları zaman köylülere yardım eder; işlerini 

görürdü.” (ÇD, s.68) 

Sıddıkzade, kazanın en zengin adamı olarak hükûmet memurları üzerinde de 

nüfuza sahiptir. Vilayet meclisinde aza, belediye heyetinde aza, ticaret odasında aza, 

müftünün ahbapı, kaymakamın dostudur. Kadıyla içtiği su ayrı gitmeyen 
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Sıddıkzade‟nin; nüfus memuru, tapu memuru kapısında sanki birer tanrı misafiri, 

zaptiye ağası da âdeta yaveridir (ÇD, s.68). 

Edindiği bu güç sayesinde Sıddıkzade, “kaymakamları, kadıları, 

mustantikleri püskürten yel deyirmensiz ve şatosuz, bir derebeyi” (ÇD, s.68-69) 

olmuştur.  

Esasen babadan kalan servete sahip olan Sıddıkzade‟nin babası Sıddık Ağa da 

vaktiyle valinin perde çavuşu olarak uzun seneler valiye hizmet etmiştir. Seneler 

geçtikçe valinin Sıddık Ağa‟ya, ağanın da valiye itimadı artmıştır. Bu şekilde yerini 

muhafaza eden Sıddık Ağa, otuz beş sene görevini sürdürmüş; bu süre zarfında 

valiler değişmekle birlikte o, görevinde kalmıştır. Elbette tüm valilerin zamanında 

yüksek bir itibar da elde etmiştir. 

“(…) Valiyi ziyarete gelenler, valiye arzuhal vermek istiyenler herkesten 

evvel onu görürlerdi, Sıddık ağa ile anlaşmadan, onun gönlünü etmeden hiç bir iş 

yapmanın imkânı yoktu.” (ÇD, s.69) 

Bu arada aklını kullanan Sıddık Ağa, para biriktirdiği gibi itaatle bağlı olduğu 

vali paşası sayesinde kendine kâr kapısı da icat eder. Onun paşası, “tanzimat 

devrinin medenileştirildiği ricalden ve büyük Reşit paşanın adamlarındandı”r (ÇD, 

s.70). Vali paşanın her emelini, arzusunu önceden sezinleyen Sıddık Ağa, onun yeni 

kıyafetin yaygınlaşması konusundaki hassasiyetini bildiğinden valiyi ziyarete 

gelenlere bunu bildirir. Dahası “İstanbuldan takım takım yeni kıyafette elbise 

getir”tir ve tanıdığı dükkâncılar vasıtasıyla pahalı pahalı sattırır, bir hayli de kâr eder 

(ÇD, s.71). 

Ancak bir gün vali paşa, ondan tekaüt olmasını, vilayet meclisine aza olarak 

getirileceğini rica eder. Haftasında vilayet meclisine aza olan Sıddık Ağa, ilk iş 

olarak bir dükkân açar.  

“Bir az sonra ordunun konturatçılığını aldı askere erzak verdi, az zamanda 

Sıddık ağa samur gürklü eşraftan bir zat oldu. Sıddık ağa dördüncü karısından olan 

oğluna Geredede bir dükkân açtı onu anasının bağları bahçeleri tarlaları, tiftik ve 

koyun sürüleri başına bıraktı.” (ÇD, s.72) 

Böylece Sıddık Ağa, vilayette; oğlu Sıddıkzade Ali Efendi ise kazada mühim 

birer ticaret adamı olurlar. O da babası gibi hilelere başvurarak “kazanın yegâne 
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Avrupa kumaşı satan ve yerli yünü yabancılara devreden adamı” haline gelir (ÇD, 

s.73). 

Bir gün, köylüler, Sıddıkzade‟yi, kasabaya yeni atanmış kaymakamla 

dükkânında tavla oynarken görürler. Hiç şüphesiz, Sıddıkzade‟nin nihai hedefi, 

yenmektir. Ancak ilk anda kaymakamı korkutmak istemez. 

“Onun her yeni memura, ve kaymakamlara karşı oyunu bu cinsten idi, 

memurları ilk defa davet eder, yenilir borcunu öder, ikinci oyunda asıl oyununu 

oynardı.” (ÇD, s.74) 

Esasında o gün kaymakamla ikinci oyununu oynamaktadır. Neticede 

kaymakamı yener. Borcuna karşılık senet yazmak isteyen kaymakama, sözünün kâfi 

olduğunu belirtir. Kendisine güven telkin eden bu sözler, kaymakamı rahatlatır. Ne 

ki Sıddıkzade‟nin alacağına karşılık kaymakamdan bir talebi vardır: Hapiste olan 

kardeşinin akşamları hapisaneye gitmek üzere evine bırakılmasını isteyecektir (ÇD, 

s.76); çünkü kardeşinin hapishanede yatması, onun eşraflık haysiyetine, şerefine, 

namusuna dokunuyordur. 

O günkü tavla partisinden sonra köylülerle alacak-verecek meselelerini gören, 

onlara mal temin eden Sıddıkzade, köylülerin bir kere daha gönlünü kazanır.  

Ancak İstanbul‟daki bir ahbabından aldığı mektup, köylü ile Sıddıkzade 

arasındaki o hassas dengeyi bozar. Mektupta artık Anadolu‟dan yün satın 

alınmayacağı haber verilmektedir. Bunun üzerine, dükkânına gelen köylülere 

kendilerinden yün almayacağını söyleyen Sıddıkzade, onlardan borçlarını 

ödemelerini ister (ÇD, s.111). Bu, Adatepelilerin isyanına varan olayların fitilini 

ateşler. 

Yazar, çıkarları uğruna idarî görevlilerle iyi geçinen bir baba-oğulun, eşrafın 

önde gelen simalarından olup giderek yükselişini anlattığı romanında, hem Sıddık 

Ağa‟nın hem de oğlu Sıddıkzade Ali‟nin hükûmeti hafife alan tavırları üzerinde 

durur. Sıddık Ağa, sadakatle bağlı olduğu vali paşanın güvenini kazandıktan sonra 

onun hassas noktalarından yararlanmış, böylece ticarete atılarak zenginleşmiştir. 

Yalnız zenginleşmekle kalmamış, neredeyse hükûmette sözü geçer biri mertebesine 

ulaşmıştır. Tekaütlüğünün ardından aynı itibarı, vilayet meclisi azası olarak da 

sürdürmüş, açtığı dükkânlarla parasına para, malına mal katmıştır.  
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Oğlu da Sıddık Ağa‟nın izinden giderek ticarete atılmış, babasından öğrendiği 

hilelerle kâr peşinde koşmuştur. Ayrıca kurnazlığı sayesinde köylüleri de idarî 

yetkilileri de avucunun içine almıştır. Kaymakamları ve diğer yüksek dereceli 

memurları tavlada ya da kumarda yenerek kendisine borçlandırmakta; borcunu 

ödeyemeyen bu insanlardan borçlarına karşılık taleplerde bulunmaktadır. Yine 

köylülerden yün almakta, onlara borç vermekte, bir anlamda zorda kalan köylüye 

tefecilik yapmaktadır. 

Merkezî idarenin ağırlığını koyamadığı bir ortamda baba-oğul, idareyi 

ellerine almış, köylüyü ve devleti sömürmektedir. Devletten yeterince himaye 

göremeyen memurlar ise çareyi, maddî-manevî bütün yetkiyi ellerinde tutan bu 

adamlarla işbirliği etmekte bulmaktadır. Aksi takdirde yerlerinden edileceklerini 

bilirler. Bozuk idarî düzen, eşrafı gittikçe güçlendirirken memurun ve diğer yüksek 

dereceli idarî görevlilerin yetkilerini aynı oranda zayıflatır. 

Kuyucaklı Yusuf da yerel güçler karşısında idarî yapının çaresizliğini konu 

edinen bir romandır. Bu yönüyle aynı tezi savunan diğer romanlarla birleşir. Onu 

diğerlerinden ayıran nokta, sorunu eski-yeni ya da ilerici-gerici zıtlığından çok ezen-

ezilen, güçlü-güçsüz karşıtlığı üzerinden işlemesidir. Dünkülerin Romanı ile On Yılın 

Romanı, söz konusu sorunu eski idare-yeni idare denklemi üzerinden irdeleyen 

romanlardır. Benzer şekilde Yeşil Gece ile Vurun Kahpeye de ilerici-gerici karşıtlığı 

üzerinden idarî düzeni sorgular. 

Kuyucaklı Yusuf da 1903-1914 yılları arasında Osmanlı idaresindeki bir 

Anadolu kasabasında idarî yetkiyi esas elinde bulunduranın eşraf ve mütegallibe 

olduğunun altını çizer. Ne ki onun farkı, ele aldığı soruna bakışında yatar. Kuyucaklı 

Yusuf, eski idare-yeni idare karşılaştırması yapmadan ve ilerici-gerici şablonuna 

başvurmadan ezen-ezilen ya da güçlü-güçsüz karşıtlığı üzerinden eşraf-idarî düzen 

ilişkisini değerlendirir.  

Yanı sıra Sabahattin Ali, bir Anadolu kasabasında asıl erki elinde tutanların 

yerel güçler olduğunu belirtirken bu savını salt ekonomik bir temele dayandırmaz. 

Daha çok bireyden yola çıkıp bireyi çevreleyen toplumsal yapıyı sorgulamaktır 

yazarın amacı. 

Romanın ağırlık merkezi Edremit, eşraf ve merkezî iktidar ilişkilerinin iç içe 

geçtiği, dahası mutlak iktidarın eşrafın elinde olduğu bir kasabadır. Yazar, kasabanın 
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sınıflara ayrılmış yapısını çocuklardan başlayarak ortaya koyar (KY, s.26-27). 

Müteakiben gelenek-görenekler, eğlenceler, bayramlar anlatılarak kasabanın genel 

bir kültürel panoraması çizilir. Tüm bu panoramik bakışla amaçlanan, kasabadaki 

haksız düzeni sergilemektir. 

Bu noktada Sabahattin Ali, genel çerçevesini çizdiği toplumsal yapı içerisinde 

tarafları iyiler ve kötüler şeklinde sınıflandırarak ezen-ezilen çatışmasına başvurur. 

İyiler, kaymakam Salahattin Bey‟in; kötüler ise fabrikatör Hilmi Bey‟in çevresinde 

toplanır. Bunlar, aynı zamanda, hakim güç odaklarının da temsilcileridir.  

Kaymakam Salahattin Bey, hükûmeti, dolayısıyla merkezî otoriteyi; 

fabrikatör Hilmi Bey, yerel otoriteyi temsil eder. Her ikisinin çatışması, idarî yapıyla 

yerel güçlerin çatışmasıdır ve yaşananlar, devletin varlığını yeterince gösteremediği 

bir kasabada iktidarın eşrafın elinde olduğunu gözler önüne serer. 

Edremit‟e dair genel bir çerçeve çizdikten sonra ayrıntılara geçen Sabahattin 

Ali, Şakir ile onun en iyi arkadaşı Hacı Etem‟den başlayarak tarafları bir bayram 

yerinde karşı karşıya getirir. Muazzez‟de gözü olan Şakir‟in bayram yerinde olay 

çıkarması üzerine duruma müdahale eden Yusuf‟un onu dövmesi, bahsi geçen 

çatışmanın belkemiğini oluşturur (KY, s.36-38). Bir başka deyişle; bayram yerinde 

yaşanan olay, bireysel planda Yusuf‟un trajedisini hazırlarken toplamsal düzlemde 

kasabanın hakim güçlerini de karşı karşıya getirir. 

Burada, daha önceki romanlarda da zaman zaman söz konusu edilen, eşrafın 

kendine özgü yöntemleri, Yusuf ve babası Salahattin Bey için de seferber edilir. 

Yazarın, “Şakir‟in kendisine benzeyenlerden ibaret bir partisi vardı. Ne candarma, 

ne hükümet bunlara karışmazdı. Çünkü, parayı bolca oynatıyorlardı.” (KY, s.39) 

sözleriyle tarif ettiği bu tayfa, öncelikle Yusuf‟un namus ve şerefini hedef alır. 

Mevsimlik işçi olarak zeytinliklerde çalışan Kübra ile annesini kurdukları düzene 

alet ederek Yusuf‟un üzerine salarlar. Ne var ki Şakir‟in kendilerine ettiği kötülükten 

zaten canları yanmış olan ana-kız, hesaplanan kirli oyunu daha fazla sürdüremeyerek 

durumu itiraf ederler (KY, s.44). 

Bu yolla amacına ulaşamayan Şakir, bu kez babasının nüfuzuna sığınır. 

Böylece iki genç arasındaki sürtüşme, başka bir boyut kazanarak kaymakam ile 

Hilmi Bey‟i de içine alan bir iktidar mücadelesine dönüşür. 



 640 

Eşrafla ilişkilerinde mesafeli bir memur olan kaymakam Salahattin Bey, 

mülkî idarenin kendi sorumluluğunda olduğunu bilmesine rağmen taşrada iktidarı 

esas elinde tutanların eşraf, mütegallibe gibi yerel güçler olduğunun da ayırdındadır. 

Bu yüzden, kurulu düzene aykırı düşecek tutumlar içinde bulunmaz. Taşra gerçeğini 

bilen bir idareci olarak eşrafla ilişkilerini belirli bir seviyede tutar; bir yandan da 

kurulu düzenin bir parçası olmamaya da çalışır. 

Ne ki kaymakamın eşrafa karşı izlediği politika, bayram yeri vak‟asından kısa 

bir süre sonra etkinliğini yitirecektir: Kübra ve annesi yoluyla Yusuf‟u tuzağa 

düşüremeyen Şakir‟in yardımına babası koşar. Fabrikatör Hilmi Bey, kaymakamın 

elini kolunu bağlayarak onu kıskıvrak yakalayacak ve Muazzez‟i Şakir‟e vermeye 

razı edecek bir plan yapar. 

Salahattin Bey‟in karşı kutbunda yer alan fabrikatör Hilmi Bey, köy 

romanlarındaki ağa tiplemesinin kasabalı halidir. Onda bütün bu feodal karakterlerin 

ortak özellikleri toplanmış gibidir: Zevk ve sefahate düşkünlük, düzenbazlık, 

ahlâksızlık, ırz düşmanlığı ve kurnazlık bir aradadır (Kolcu, 2008: 128).  

Oğlunun intikamını almak niyetiyle en sadık adamlarından Hacı Etem‟i de 

yanına alarak bir plan tertip eden Hilmi Bey, bir akşam avukat Hulusi Bey‟in evine 

çıkagelir. O akşam, Hulusi Bey‟e Salahattin Bey, Ceza Reisi ve birkaç avukat daha 

davetlidir (KY, s.50). Zihinlerde uyandırdığı soru işaretlerinin arasında meclise 

iştirak eden Hilmi Bey, bir müddet sonra asıl niyetini ortaya koyar: Esasen namuslu 

bir adam olmakla birlikte kumara karşı yüzü olmayan Ceza Reisi‟ne kumar oynama 

teklifinde bulunur. Üstelik her zaman oynananların dışında bir hapishane oyunu olan 

kılıç kesmede ısrarcı olur (KY, s.51-52). 

Gerçekte Hilmi Bey‟in maksadı, kaymakamı oyuna dahil etmektir. Ceza 

Reisi‟nin de teşvikiyle Hilmi Bey‟i geri çeviremeyen Salahattin Bey, oyuna girmiş 

olur. Bir süre sonra kaybettikçe hırslanan kaymakam, oyunu Hilmi Bey‟e üç yüz 

yirmi lira borçlanarak tamamlar (KY, s.55). Ertesi gün Hacı Etem, makamına giderek 

kaymakama borcuna karşılık senet imzalatır (KY, s.55). Baba-oğul, planladıkları gibi 

hem kaymakamın hem de bu sayede Yusuf‟un elini kolunu bağlamayı başarırlar. 

Kısa bir soruşturmanın ardından Salahattin Bey, tuzağa düşürüldüğünü anlar. 

Konuyu birlikte tartıştıkları avukat Hulusi Bey, ona işleri ağırdan almasını öğütler 

(KY, s.57). Ancak Yusuf‟a hazırlanan tuzaklar, ardından Kübra ile annesinin 
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kaymakama taşınması Hilmi Bey‟i hızlı hareket etmeye iter. Bir anda Salahattin 

Bey‟in üzerinde yoğun bir baskı oluşur: 

 “ (…) 

Memleketin bütün sözü geçen takımı seferber hale gelerek Salâhattin Bey‟i 

sıkıştırmaya başladı. İlk zamanlarda rica ve kandırma yolu tutan bu adamların 

sözleri Salâhattin Bey‟in mütemadi redleri karşısında yavaş yavaş bir tehdit kılığı 

alır oldular.” (KY, s.62)  

Kaymakam Salahattin Bey, kızı Muazzez‟i Şakir‟e vermek istememekle 

birlikte durumun ciddiyetini git gide idrak eder. Kaldı ki kendisi içinde bulunduğu 

yerleşik düzende elinde topladığı idarî yetkinin değil yerel güçlerin baskın olduğunu 

meslek hayatınca tecrübe etmiştir. 

“ (…) Memleketi asıl idareleri altında bulunduran bu adamların karşısında 

bir hükümet memurunun ne kadar az kıymeti olabileceğini; bir kaymakamın, aşağı 

yukarı, kendisine itibar edilen, fakat işlerine engel olmaya başlayınca derhal 

tüydürülen bir kukla olduğunu bildiği için, vaziyetten tamamen ümidi kesmiş 

gibiydi.” (KY, s.62-63) 

Öte yandan bu konuda en büyük destekçisi, sık sık akıl danıştığı avukat 

Hulusi Bey de başlardaki tavrını değiştirme eğilimi içine girer. 

“ (…) Avukat Hulusi Bey de eski itirazlarında o kadar ısrar etmiyor: 

„Sen bilirsin, hayırlısı ne ise o olsun!‟ diyordu. 

Adamcağız bu şehirde oturduğunu ve bu şehirden ekmek yiyeceğini 

unutmamak mecburiyetindeydi.” (KY, s.63) 

Yeşil Gece‟de Sarıova‟daki avukat ve doktorlar gibi Hulusi Bey de geleceğini 

düşünerek kaymakama Şakir aleyhinde ısrar etmeyi bırakır. Bu, eşraf ve yerli halkın 

dışında kalan belirli bir kesimin ma‟kus talihi gibidir. Anadolu‟da eşraf ile 

mütegallibenin nüfuzu o denli güçlüdür ki devleti temsil eden idarî yetkililer, bu güç 

karşısında acizdir. Merkezî idare buralarda şeklen vardır ve devletin kanunları kağıt 

üzerinde kalır. 

Çineli Kübra ile kaymakam Salahattin Bey ve ailesi etrafında yaşananların 

ötesinde meydana gelen başka bir olay, kasabada idarî yetkililerin acizliğini, iktidar 

görünüp gücünü muktedir kılamayışını bir kez daha gözler önüne serer. Denilebilir ki 

bu olay, Anadolu‟da asıl sözü geçenin merkezî idareden ziyade yerel otorite olduğu 
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gerçeğini -1908 hareketine rağmen- daha da görünür kılar. Söz konusu olay, Şakir‟in 

Ali‟yi öldürmesi ve hükûmet adına söz sahiplerinin katilin yakalanıp 

cezalandırılmaması hususunda hiçbir şey yapamayışıdır. 

Hacı Rifat‟ın İhsan‟ın düğününde bir köşede Ali‟nin oturduğunu gören Şakir, 

içkinin de etkisiyle taşkınlık yapmaya başlar. Nihayet halay oynayanlara katıldığı 

sırada havaya ateş açanların arasında Şakir de tabancasını çıkarır, Ali‟ye doğrultarak 

iki defa arka arkaya tetiği çeker (KY, s.97). Ali, olay yerinde hayatını kaybeder. 

Bundan sonra Şakir‟in suçsuzluğunu kanıtlama süreci başlar. Bir başka 

deyişle; fabrikatör Hilmi Bey, adamı Hacı Etem vasıtasıyla Şakir‟i hapse girmekten 

kurtarmaya soyunur. Zengin ve nüfuzlu Hilmi Bey için devletin kanunları değil 

eşrafın kanunları işleyecektir. Üstelik dönem, 1908 hareketinden sonraki dönemdir. 

Buna rağmen kimse Şakir‟in ceza alacağına inanmaz: 

“ (…) Bu böyle gelmiş, böyle gidiyor ve kasabanın başında bulunanların aklı 

bile, hürriyete ve onun getirdiği birkaç müsavat fikrine rağmen, Hilmi Bey‟in 

oğlunun sahiden hapsedilebileceğini kabul etmiyordu. Hapishane ancak serseriler, 

köylüler ve aşağı tabakadan insanlar içindi; bir Hilmi Bey‟in oğlu, adam öldürse 

bile, onlarla bir tutulamazdı.” (KY, s.102) 

II. Meşrutiyet, uzun yıllar idarî yönden ihmal edilen Anadolu‟ya az da olsa 

devletin varlığını duyurmuş; ancak kemikleşmiş feodal yapının egemenliğini 

kıramamıştır. Devletin resmî yolla kendini hatırlatması, daha çok, halkın gözünü 

korkutmuştur (KY, s.98).  

Diğer yandan Şakir‟i olay yerinden uzaklaştıran Hacı Etem de boş durmaz. 

Karakolda Cemal Çavuş‟u olayın kaza eseri olduğuna ikna etmeye çalışır (KY, 

s.100). Bu noktada paranın gücü, idarî güce galip gelir ve Cemal Çavuş, kendisine 

uzatılan para torbalarının hatırına Şakir‟in cinayeti işlediği iri Smith Wesson 

tabancanın ufak bir Browning tabancayla değiştirilmesine göz yumar (KY, s.100).  

Her işi kılıfına uyduran Hacı Etem‟in çabalarıyla Şakir, tevkifinin haftasında 

müstantik tarafından serbest bırakılır. Bu bir haftayı da geceleri evinde geçirerek 

tamamlar. Gizli olarak verilen bu izni kaymakam, müdde-i umumi, ceza reisi, hasılı 

herkes bilmekte; ancak hiç kimse bir şey dememektedir. Çünkü başka türlü olmasına 

imkân yoktur (KY, s.102). 
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Muhakeme sürecinde şahitler başta verdikleri ifadeyi sonradan değiştirirler. 

Ali‟nin babasının olayın üzerine gitme çabaları da bir sonuç getirmez. Öte yandan 

Ceza Reisi de Ali‟yi Şakir‟in öldürdüğünü bildiği halde elinden bir şey gelmeyişinin 

çaresizliğini yaşar. Ali‟nin Şakir tarafından öldürüldüğü, dahası cinayetin kasıtlı 

gerçekleştirildiği doğrudur; ama şahitler ve deliller tam tersini söylemektedir: 

“ (…) 

Bunlar hep Şakir‟in lehineydi veya öyle tertip edilmişti.  

Kaymakam Salâhattin Bey ise, ileride anlatacağımız haller yüzünden, bu işle 

hiç meşgul olamadı. 

Ali‟nin babası muhakemede bağırıp: 

„Davacıyım, kana kan isterim!‟ 

Dedikçe, Reis‟in yüreği parçalanıyor; fakat bir şey yapmayacağını 

düşünerek: 

„Adaletten emin olunuz!‟ demekle iktifa ediyordu.” (KY, s.104) 

En büyük delil de doktor raporudur. Raporda Ali‟yi vuran tabancanın büyük 

çaplı ve ham kurşun atan bir tabanca olduğu belirtilmekte; ancak olay mahallinde 

Şakir‟in elinde bulunan tabancanın küçük bir Browning oluşu onun üzerindeki 

şüpheleri dağıtmaktadır (KY, s.104). Şakir‟in avukatı Hami Bey‟in de çabalarıyla 

ceza reisi beraat kararı verir (KY, s.106). 

Böylece eşrafın gücü bir kere daha belirleyici olmuş, ne jandarma ne 

kaymakam ne de ceza reisi bu güce ters düşecek bir müdahalede bulunabilmiştir. 

Bulunamamıştır; çünkü merkezin atadığı memurlar da eşrafın baskısı altındadır. 

Daha doğrusu, Metinsoy (2010: 135)‟un deyişiyle, karşılıklı çıkarların gözetilmesine 

dayanan bir ilişkiler ağının içindedirler. II. Meşrutiyet‟le devlet, taşrada varlığını bir 

parça duyursa da bu, eşraf ve mütegallibenin âdeta kemikleşmiş hakimiyetini 

kırmada yeterli olmamıştır. 

Sabahattin Ali‟nin neden-sonuç ilişkisi içinde anlattığı yozlaşma, düzenin 

efendilerini de yaratmaktadır. Diğer bir deyişle; kasabanın yerel otoriteleri (eşraf, 

mütegallibe), idarî görevlileri ve idarî mekanizmayı, neredeyse, işlevsiz hale 

getirirken diğer taraftan da bu mekanizma kendi adamlarını şekillendirmektedir. 

Kurulu düzenle savaşan, onun kemikleşmiş yapısını kırmaya çalışan değil onunla 

uzlaşmaya çalışan memurlar, bahsi geçen idarî mekanizmayı oluşturur. Yeşil Gece‟de 
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doktor ve avukatlar üzerinden Reşat Nuri‟nin işaret ettiği bu gerçek, Kuyucaklı 

Yusuf‟ta da vurgulanır. Örneğin; avukat Hami Bey, içinde yaşadığı kasabanın hakim 

güçleriyle uzlaşmış bir hukukçudur (KY, s.103). 

Hami Bey, başka türlü davrandığında eşraf tarafından işlerinin 

engelleneceğinin, iş takip edemeyeceğinin, kendisine karşı organize bir hareket 

başlatılacağının bilincindedir. Bu sebeple, mücadele etmek yerine onlarla işbirliği 

yapmak yoluna gitmiştir. Benzer şekilde ceza reisi ile avukat Hulusi Bey de kasabada 

hüküm süren yerel güçlerin işine karışmanın kendi sonlarını hazırlamak olduğunu 

bilirler. Nitekim Şakir‟in Muazzez‟i istetmesi sürecinde kaymakamı destekleyen 

avukat Hulusi Bey, işlerin git gide tehlikeli bir hal alması karşısında söylemini 

yumuşatır (KY, s.63). Ceza Reisi ise Şakir‟in suçlu olduğunu bile bile Hacı Etem‟in 

çevirdiği entrikalarla aklanmasına göz yumar (KY, s.106). Tüm bunlar, yazarın da 

işaret ettiği gibi merkezî idarenin yokluğundan kaynaklanmaktadır. 

Sabahattin Ali gibi sosyal-gerçekçi bir yazar olan Reşat Enis de Afrodit 

Buhurdanında Bir Kadın adlı romanında idarî düzenin bozukluğuna dolaylı yoldan 

temas eder. 

Yazar, esas mesele olarak bu sorunu ele almamakla birlikte romanın içinde 

yer verdiği bir yan hikâyede taşrada görev yapan bir kaymakamın ağzından konuya 

değinir. Diğer bir ifadeyle; o da Sabahattin Ali gibi bir taraftan ezen-ezilen çatışması 

üzerinden haksız düzeni sorgularken diğer taraftan idarî görevlilerin eşraf 

karşısındaki acizliğini sergiler. 

İdarî düzenin bozukluğu, bu romanda da eşrafın elini güçlendiren, dolayısıyla 

taşradaki haksız düzeni yerleştiren bir etmen olarak işlenir.  

Romanın başkişisi Yıldız‟ın yeni bir işte çalışmak üzere Ankara‟ya yaptığı 

tren yolculuğu sırasında tanıştığı bir genç adam: 

“(…) 

Ben bir kaymakamdım, geçen yıla kadar… Mel‟un mütegallibe menfî zekâsile 

beni bile kündeye getirdi ve öyle bir sırt üstü yere vurdu ki! Anlatayım size…” 

(ABBK, s.182) diyerek hikâyesini anlatmaya başlar. 

Genç adam, Orta Anadolu vilayet merkezlerinde geçen memuriyet hayatından 

sonra bir kazaya kaymakam olarak tayin edilir. Kuyucaklı Yusuf‟un kaymakam 

Salahattin Bey‟inden farklı olarak onun birtakım amaçları vardır: 
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“(…) Cehaletle, kör taassup ve softalıkla çarpışacaktım; köylünün iliğini 

emen „eşraf‟ı ortadan kaldıracaktım. Mütegallibenin köküne kibrit suyu 

dökecektim.” (ABBK, s.183)  

Kasabaya girişte karanlık ve dolambaçlı sokaklar ilk anda hayal kırıklığı 

uyandırsa da o, ümitsizliğe kapılmaz. Karşılayıcı istemediği için geleceğini kimseye 

haber vermez. İlk geceyi karısı ve çocuğuyla pis bir han odasında geçirir (ABBK, 

s.183-184). 

Ertesi sabah kasabanın egemen güçleri kendisine varlığını hiç vakit 

geçirmeden duyurur: Ağa efendi, yeni kaymakama „hoş geldin‟ demek için hükûmete 

geleceğini haber verir. Tahrirat kâtiplerinden biri, Kılıçoğlu namlı ağa hakkında 

kaymakama ön bilgi verir: 

“(…) Halk üzerindeki perestijinden bahsetti. Kılıçoğluyla iyi geçinmenin 

idare mekanizmasını kolaylaştıracağını zımnen anlatmağa uğraştı.” (ABBK, s.184) 

Yazar, düzenle uzlaşmaktan çok mevcut düzeni değiştirmeyi gaye edinmiş 

idealist bir kaymakamın eşrafla giriştiği mücadeleyi tüm safhalarıyla bizzat onun 

ağzından anlatmayı sürdürür. 

Kılıçoğlu‟nu tüm heybetiyle karşısında görünce ürperir genç kaymakam. Hoş 

geldin ziyaretinden sonra Kılıçoğlu, yeni kaymakamın şerefine bir ziyafet verir. İçki 

su gibi akar, kadın oynatılır. Kasabanın belli başlı memurları ile ileri gelen eşraf da 

çağrılmıştır. 

Eşraf ve mütegallibeyle mücadele etmeye kararlı genç kaymakam, daha ilk 

anda Kılıçoğlu‟nun tuzağına düşer. Çevresine uyarak çok içer; getirtilen kadınlarla 

birlikte oynar ve geceyi o kadınlardan birinin yatağında tamamlar. Sabah olduğunda 

ne büyük bir hata yaptığını anlamıştır: 

“(…) 

Softalıkla, cehaletle ve bütün bunların sembolü olan yılan başlı 

mütegallibeyle uğraşacaktım. Kafasını ezecektim. Ben..ben, yapacaktım! Tuuh 

bana… Yazıklar olsun bana!...” (ABBK, s.185) 

Kadın kanalıyla kaymakamı tuzağına düşüren Kılıçoğlu, ikinci hamleyi 

kumar yoluyla yapar. Kuyucaklı Yusuf‟ta fabrikatör Hilmi Bey‟in kaymakam 

Salahattin Bey‟i bir gece kumar masasında borçlandırarak felakete sürüklemek 
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istemesi gibi Kılıçoğlu da bir gece pokerde varını yoğunu kaybeden kaymakama bir 

deste banknot sunar (ABBK, s.185). 

Bu kez tuzağa düşmeyen kaymakam, planladığı icraatlara girişir. İlk iş olarak 

kasabanın merkezinde bulunan, halkın mukaddes saydığı türbeyi yıktırmakla başlar. 

Başına bir şey gelmeyince kasaba halkı da hem şaşırır hem de içlerinde bir şüphe 

uyandığından tepki göstermez (ABBK, s.186). 

Ardından kasaba çarşısındaki şadırvanın musluklarına çimento vurur. İçinde 

mukaddes yılan balıklarının yüzdüğü şadırvan da türbe gibi manevî önem 

taşımaktadır. Bu iki olayın üzerine Kılıçoğlu, kaymakamın karşısına dikilir; onu 

halkın itikatlarına hürmet etmemekle suçlar.  

Yeşil Gece‟nin idealist öğretmeni Şahin‟e karşılık gelen kaymakam, öncelikle 

taassupla mücadeleye girişir. Şahin‟in, kendisi gibi düşünen belediye mühendisi Deli  

Necip‟le birleşerek bir türbeyi yıktırması gibi kaymakam da halkın çaput bağladığı, 

mukaddes saydığı türbeyi yıkarak işe başlar. Yöneldikleri ilk hedef ortak olsa da 

aralarında hareket noktaları açısından fark vardır: Şahin, ilerici-gerici çatışmasına 

dayanarak Sarıova‟da laik bir eğitim sistemi kurmayı gaye edinmişken genç 

kaymakam, mücadelesini asıl olarak mütegallibe üzerine bina etmiştir. Onun gayesi, 

ezenin ezilen üzerindeki hakimiyetine bir son vermektir. Her iki idealist genç de 

öncelikle taassubu bitirmeyi amaçlar. 

Ne var ki onların idealleri, egemen güçlerin çıkarlarıyla çatışmaktadır. Halkın 

gözünün açılmasını istemeyen mütegallibe, türbe ve şadırvan olaylarının ardından 

kaymakamdan hesap sorar. Acımak‟taki Mürşit Efendi gibi halkın sağlığını da 

düşünerek pis suyu kesen kaymakam hakkında valiye şikayette bulunulur. Tüm bu 

hoşnutsuzluğun arkasında Kılıçoğlu vardır. Neticede şadırvanın suyunun sağlıksızlığı 

doktor raporuyla belgelenince çatlak sesler susar, mesele kapanır (ABBK, s.187). 

Bu iki olay fazla büyümeden yatışırsa da kendisine açıkça cephe alan genç 

kaymakam, Kılıçoğlu‟nun dikkatini çekmiştir. Başlarda onu avucunun içine almak 

için düzenlediği oyunları (ziyafet, içki, kadın, kumar) bir tarafa bırakarak doğrudan 

taarruza geçer. 

Bir gece daireden çıkıp odacısıyla birlikte eve dönen kaymakam, saldırıya 

uğrar. Genç adam, ancak ateş ederek saldırganları uzaklaştırabilir (ABBK, s.187-
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188). Yapılan tahkikat bir sonuç vermez; ama o, bu saldırıda Kılıçoğlu‟nun parmağı 

olduğuna emindir. 

Kılıçoğlu ile kaymakam arasındaki güç savaşı, bir olay nedeniyle daha da 

hararetlenir. Kaymakamın makamına bir gün ihtiyar bir adam gelerek civar köyler 

halkının keder içinde olduğu haberini getirir. O yıl mahsul açısından bereketli 

geçiyor olmasına rağmen bu mahsulün para etmeyeceği duyulur. Köylü tez elden 

mahsulünü yok pahasına elden çıkarmaya başlamıştır.  

Kaymakam, durumdan kuşkulanan ihtiyarı da yanına alarak köylere gider. 

Durumu bizzat köylüden öğrenmek niyetindedir. Sorup soruşturunca bu haberin 

radyoda anons edildiği bilgisine ulaşır. Biraz daha araştırınca mahsulü alanın 

Kılıçoğlu olduğunu öğrenir (ABBK, s.188-190). 

Radyodan yapılan anons fikri, kaymakama pek inandırıcı gelmez. O gece 

gizlice köy kahvesine gider. Açık olan radyodan yükselen seslere bir aralık boğuk bir 

ses karışır. Bu, Kılıçoğlu‟dur (ABBK, s.190). Böylece Kılıçoğlu‟nun oyununu ortaya 

çıkaran kaymakam, ağız ağıza yüklü at, öküz arabalarını köy yolundan çevirtir ve 

Kılıçoğlu‟nu mahkemeye verir (ABBK, s.191).  

Bununla birlikte Kılıçoğlu da kolay kolay pes etmez. Civar vilayetlerin en 

ünlü avukatlarını tutar. Bir taraftan da kaymakamdan intikam alma gayesindedir. 

Yine bir kadın kanalıyla kaymakama makamında suçüstü yapar: İdeallerini 

gerçekleştirmeye yönelik projeler üzerinde çalışan kaymakama bir sabah bir kadının 

kendisini görmek istediğini bildirirler (ABBK, s.192). Kendisine gösterilen kanapeye 

oturan kadın, bir süre sonra fenalaşır. Kaymakam yetişip müdahale edince de çığlık 

atıp saldırıya uğradığını haykırır (ABBK, s.193). 

Tutuklandığı gece, hasta çocuğunu da elleriyle toprağa veren genç 

kaymakam, mütegallibeyle giriştiği savaştan yorgun ve yenilmiş olarak çıkar.  

Netice itibariyle; Afrodit Buhurdanında Bir Kadın da Anadolu‟da idarî 

düzenin neredeyse işlemediğini, asıl gücün, yetkinin yerel kuvvetlerin elinde 

olduğunu ortaya koyan bir romandır. Merkezî idarenin eksikliği, burada da idarî 

yapıyı eşraf ve mütegallibenin elinde oyuncağa döndürmüştür.  

Söz konusu romanlarda, daha çok, Osmanlı idaresiyle Cumhuriyet idaresinin 

mukayesesi üzerinden işlenen eşraf tipleri, Osmanlı‟nın Anadolu‟yu ihmal eden 

yönetim anlayışını gözler önüne sermek işlevini taşır. Bununla birlikte, ilgili 
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romanlar, Cumhuriyet‟in ilk yıllarında da aynı zihniyetin devam ettiğini ortaya 

koyarlar. 

Bunlardan Yeşil Gece ile Kuyucaklı Yusuf, II.Meşrutiyet sonrası dönemi konu 

alsa da Cumhuriyet dönemine yöneltilmiş eleştiriler de taşımaktadır. Bu iki romanın 

yanı sıra Ayaşlı ve Kiracıları‟nda Esendal, bir yandan Cumhuriyet ideolojisiyle 

bütünleşirken diğer yandan da ona içeriden bir eleştiri getirir. 

Yeşil Gece‟de Cumhuriyet‟ten hemen sonra Sarıova‟ya dönerken geleceğe 

dair umutlu olan Şahin‟e, istediği tarzda bir inkılâbın ardından softaların 

hakimiyetinin sonlandığını düşünmek, idealleri konusunda güç verir (YG, s.211). 

Ne var ki Maarif Müdürlüğü‟ne gittiğinde Eyüp Hoca‟yı yine aynı mevkide 

bulur. Değişim, yalnız şekilde olmuştur: Eyüp Hoca, eski köse sakalını traş etmiş, 

melon şapkalı, jaket etaylı mini mini bir adam (YG, s.212) kılığına bürünmüştür. 

Neticede Eyüp Hoca‟nın talimatıyla kendisini dinlemeye dahi yanaşmayan 

yeni maarif müdürünün tepkisi üzerine Sarıova‟yı terk etmeye mecbur kalan Şahin, 

gözyaşları arasında bir dörtyol ağzına vardığında ardında kalan Sarıova‟ya son defa 

bakarak: “Çok doğru söylemişler…İnkılâp denilen şey bir günde olmuyor.” (YG, 

s.214) der.  

Reşat Nuri, yeni idarenin temsilcisi yeni maarif müdürünü eski softalardan 

Hafız Eyüp‟ün etkisi altına girmiş göstererek yönetim biçimi değişse de bazı şeylerin 

hâlâ yerli yerinde durduğunu işaret eder. Yerel güç, inkılâbın hemen ertesinde yeni 

idareciyi de avucunun içine almıştır.  

Kuyucaklı Yusuf‟ta ise Sabahattin Ali, 1903-1914 yılları arasındaki 

II.Meşrutiyet‟i de kapsayan bir süreci konu edinse de esasında herhangi bir tarihî 

dönemi hedef göstermeyerek evrensel düzlemde tüm haksız düzenleri sorgular. Eş 

bir söyleyişle; Kuyucaklı Yusuf‟ta 1903-1914 yılları arasında gerçekleşen 

II.Meşrutiyet, Balkan Savaşı, I.Dünya Savaşı gerçekliklerine yer verilmekle birlikte 

roman, Reşat Nuri Güntekin‟in Yeşil Gece adlı romanı gibi tek partili Cumhuriyet 

dönemine getirilen bir yorum ve eleştirel bir bakıştır (Kantarcıoğlu, 2008: 321). 

Sabahattin Ali, Timur (2002: 96)‟un deyişiyle olayları II.Meşrutiyet‟e 

aktararak önlemini almış olsa bile Kuyucaklı Yusuf‟ta işlediği tezi, yeni yönetimin 

sosyo-ekonomik ortamına da yöneltmiştir. Bu tez, özünde haksızlığı ve haksızlığa 

karşı başkaldırıyı işlemektedir. Sosyal-gerçekçi bir yazar olarak Sabahattin Ali; 
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haksızlığın, güçlünün zayıfı ezmesinin, eşrafın idarî güçlere galip gelişinin, 

Osmanlı‟yla sınırlı kalmayıp Cumhuriyet sonrasına da uzandığını işaret etmeye 

çalışır
262

.  

Yeşil Gece ve Kuyucaklı Yusuf‟a göre daha objektif bir yaklaşımın ürünü olan 

Ayaşlı ve Kiracıları, 1930‟ların Ankara‟sını Cumhuriyet ideolojisiyle örtüşen bir 

yapı içerisinde sunarken arz ettiği yapıya içeriden bir eleştiri getirmeyi de ihmal 

etmez.  

Ayaşlı İbrahim Efendi‟nin Ankara‟da oda oda kiraya verdiği apartmanda 

geçen romanda, yazar, apartman sakinlerinin birtakım sorunlarından hareketle 

Osmanlı‟dan intikal eden bazı bozuklukların Cumhuriyet‟in ilk yıllarında da 

sürdüğüne dair imada bulunur. 

 Bu kişilerden Dersimli Hüseyin Bey, toprak davası nedeniyle on on iki yıldır 

uğraşmaktadır.  

“(…) 

Hüseyin Beyin işi, on on iki yıldan beri sürünen, bu adamı da süründüren bir 

iş. Hüseyin Bey büyük muharebede muhacir olmuş, gerilere gelmiş. Muharebede 

yerleri yurt olduğu, dağıldığı için muharebeden sonra d oralara dönmek istememiş. 

Olduğu yerde millî emlâkten kendisine birkaç tarla vermişler. Kendisi de köylüden 

biraz tarla satın almış, ev yapmış, su getirmiş, kendine bir yuva kurar gibi olunca 

kıskanmışlar.” (AVK, s.129)  

Bu kıskançlık, araya idari görevlilerin de girmesiyle işleri daha da içinden 

çıkılmaz hale getirir. Burada dikkati çeken nokta, Reşat Nuri‟nin Yeşil Gece‟de işaret 

ettiği gibi yerlilerden kimselerin inkılâp sonrası yine aynı mevkileri işgal edişidir. 

 “(…) O köyde eski ağalardan olan vilâyet idare kâtibi, yerliden olan 

malmüdürü, bir belediye azası, iskân müdürü bir olmuşlar, ilkin köylüye şikâyet 

ettirmişler, o tutmayınca Hüseyin Beye verilen yerleri alıp başka muhacirlere 

vermişler.” (AVK, s.129-130) 

                                                 
262

 Romanda, fabrikatör Hilmi Bey‟in, sadık adamı Hacı Etem vasıtasıyla Ali‟yi vuran oğlu Şakir‟i 

ceza almaktan kurtarmasına benzer olaylar, Cumhuriyet‟ten hemen sonra da görülmeye devam etmiş; 

bu yüzden, Metinsoy (2010: 135)‟un aktardığına göre, Manisa mebusu Osman Bey, 1931 tarihli 

raporunda Alaşehir‟de jandarma kumandanı ile ilçenin ileri gelen ailelerinden biri arasında çok yakın 

bir ilişki olduğuna dikkat çekmiş; güvenlik teşkilatının daha iyi ve doğru çalışabilmesi için bu 

jandarma kumandanının bir an önce başka bir yere tayin edilmesini önermiştir. Bkz. Murat Metinsoy, 

“Kemalizmin taşrası: Erken Cumhuriyet taşrasında parti, devlet ve toplum”, Toplum ve Bilim, S.118, 

s.124-164. 
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Sistem değişmiş gibi görünse de kişiler yerli yerinde durmakta, aynı 

kısırdöngü yeni yönetimde de sürmektedir. Hüseyin Bey de sistemin kurbanı olarak 

bitmek tükenmek bilmeyen hukukî bir kaosa sürüklenir (AVK, s.130). 

Davadan vazgeçmesi karşılığında tarlaları Hüseyin Bey‟e borçlanma yoluyla 

verilir. Bir süre sonra tekrar tuzağa düşürülerek tarlalara el konur; tartışma ve 

sürtüşmeler sonucunda iş yine mahkemeye intikal eder (AVK, s.131). Nihayet 

hükûmet de işin içine girer; ancak bu, sorunu daha da çözümsüz hale getirir. 

“(…) 

Küçük memurun ağalarla birleşip çıkardığı tezvir, yalan dolanla kurulmuş 

bir mesele büyük memura gidince haysiyet, hükûmetin nüfuzu meselesi olur. Hüseyin 

Bey işinde köy ağalığı ile küçük memurluk da biribirine karışıyor. Ben Hüseyin Beyi 

dinlerken o vergi kâtiplerini, malmemurlarını, belediye azalarını sanki karşımda 

gördüm, Hüseyin Bey hesabına korktum.” (AVK, s.131-132) 

Yeşil Gece, Kuyucaklı Yusuf ve Ayaşlı ile Kiracıları, Osmanlı‟nın Anadolu‟da 

varlık gösterememesi nedeniyle eşraf tarafından paylaşılan idarî gücünün, 

Cumhuriyet‟le tekrar merkezî yönetimin elinde toplandığını ileri süren romanlara 

karşılık benzer sorunların yeni rejimce de tekrarlanageldiğini ortaya koyan görece 

nesnel romanlar olarak nitelendirilebilir. 

Bu romanlar göstermektedir ki rejim değişse de Anadolu‟da esas gücü 

ellerinde tutan eşraf, çıkarları doğrultusunda yeni sisteme hemen uyum sağlamakta 

ve gerek resmî kurumlarda gerek sosyal yaşamın farklı sahalarında yine kilit 

noktalara yerleşmektedir
263

. 

Genel olarak; dönem romanlarında, hem Anadolu ahalisini sömüren hem de 

devletin görevlendirdiği idarî yetkilileri sindiren bir güç olarak ele alınan eşraf tipleri 

içinde belirtilen niteliklere sahip yerel güçlerden en nüfuzlusu, ağalardır. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
263

 Cumhuriyet‟ten sonra eşrafın Cumhuriyet Halk Fırkası üzerinden nüfuzunu devam ettirişini 

irdeleyen bir yazı için bkz. Murat Metinsoy, a.g.y. 
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 2. Ağa tipi: 

Kelime anlamı itibariyle; “geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse” 

olarak tanımlanan ağa, “bölgeden bölgeye büyüklükleri, güçleri ve etkileri değişiklik 

gösterse de, Anadolu‟nun pek çok kasaba ve köyünde (…) en önemli yerel güç 

unsur”u (Metinsoy, 2010: 136) olarak görünür. 

1923-1938 yılları arasında yazılan romanlarda; bulundukları bölgede iktisadî 

gücü ellerinde tutan, büyük toprak sahibi, varlıklı tipler olarak çizilen ağalar
264

, 

yalnızca köy ve kasabaların yerli halkını değil merkezî idarenin gönderdiği 

memurları da etkileri altına alışlarıyla öne çıkarlar.  

Bu dönem romanlarında ortaya konulan ağa tipleri, daha sonra yazılacak köy 

romanlarına örnek teşkil etmiş; böylelikle hemen her romanda olumsuz yönleriyle 

tekrarlanagelen şablon niteliğindeki ağa tipleriyle Anadolu‟nun sosyo-ekonomik 

sorunları irdelenmeye çalışılmıştır. 

Bu açıdan, söz konusu tarih aralığındaki romanlara bakıldığında, taşrada asıl 

erki elinde tutan eşraf tiplerinin yanı sıra sömürücülükleri ve devlet memurları 

üzerinde tahakküm kuruşlarıyla maruf belirli bir ağa tipinin şematize edildiği 

görülür. Özellikle dönemin sosyal gerçekçi yazarları Sadri Ertem, Sabahattin Ali ve 

Reşat Enis‟te bu olumsuz ağa tipinin daha da sivriltilerek birer stereotipe dönüştüğü 

görülür. 

Sadri Ertem, Çıkrıklar Durunca‟da, Bolu civarındaki Adaköy‟de, ekonomik 

güçleri sayesinde hem köylüyü hem de idarî yetkilileri hakimiyetleri altına alan 

Sıddık Ağa ile oğlu Sıddıkzade‟yi olumsuz ağa tipine örnek gösterir. 

Sıddık Ağa, vaktiyle perde çavuşu olarak uzun seneler valiye hizmet etmiştir. 

Seneler geçtikçe valinin Sıddık Ağa‟ya, ağanın da valiye itimadı artmıştır. Bu şekilde 

yerini muhafaza eden Sıddık Ağa, otuz beş sene görevini sürdürmüş; bu süre zarfında 

valiler değişmekle birlikte o, görevinde kalmıştır. Elbette tüm valilerin zamanında 

yüksek bir itibar da elde etmiştir. 

                                                 
264

 Ağaların bu konumu, Carole Rathbun (1972: 130-131)‟un 1920‟den 1955‟e Türk roman ve 

öyküsünde köy temasını ele aldığı çalışmasında da irdelenir: Ağa, köyde statüsünü iyi ya da kötü işler 

için kullanan, varlıklı bir toprak sahibidir; statüsü, genellikle, ekonomik bir temele sahiptir. 

“Basically, the ağa is a wealthy land-owner in the village who uses his position for or evil; his status 

usually has an economic basis.” 
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“(…) Valiyi ziyarete gelenler, valiye arzuhal vermek istiyenler herkesten 

evvel onu görürlerdi, Sıddık ağa ile anlaşmadan, onun gönlünü etmeden hiç bir iş 

yapmanın imkânı yoktu.” (ÇD, s.69) 

Bu arada aklını kullanan Sıddık Ağa, para biriktirdiği gibi itaatle bağlı olduğu 

vali paşası sayesinde kendine kâr kapısı da icat eder. Onun paşası, “tanzimat 

devrinin medenileştirildiği ricalden ve büyük Reşit paşanın adamlarındandı”r (ÇD, 

s.70). Vali paşanın her emelini, arzusunu önceden sezinleyen Sıddık Ağa, onun yeni 

kıyafetin yaygınlaşması konusundaki hassasiyetini bildiğinden valiyi ziyarete 

gelenlere bunu bildirir. Dahası “İstanbuldan takım takım yeni kıyafette elbise 

getir”tir ve tanıdığı dükkâncılar vasıtasıyla pahalı pahalı sattırır, bir hayli de kâr eder 

(ÇD, s.71). 

Ancak bir gün vali paşa, ondan tekaüt olmasını, vilayet meclisine aza olarak 

getirileceğini rica eder. Haftasında vilayet meclisine aza olan Sıddık Ağa, ilk iş 

olarak bir dükkân açar.  

“Bir az sonra ordunun konturatçılığını aldı askere erzak verdi, az zamanda 

Sıddık ağa samur gürklü eşraftan bir zat oldu. Sıddık ağa dördüncü karısından olan 

oğluna Geredede bir dükkân açtı onu anasının bağları bahçeleri tarlaları, tiftik ve 

koyun sürüleri başına bıraktı.” (ÇD, s.72) 

Böylece Sıddık Ağa, vilayette; oğlu Sıddıkzade Ali Efendi ise kazada mühim 

birer ticaret adamı olurlar
265

. O da babası gibi hilelere başvurarak “kazanın yegâne 

Avrupa kumaşı satan ve yerli yünü yabancılara devreden adamı” haline gelir (ÇD, 

s.73). 

Köyün bütün iktisadî dengesini elinde tutan Sıddıkzade Ali Efendi, köylüleri 

avucunun içine almış, kendini onlara zorla saydırmış biridir. Dokumacılıkla geçinen 

köylü, darda kaldığında Sıddıkzade‟den borç almakta, çoğunca ona akıl da 

danışmaktadır. Bu yüzden köylü, onu “dinî bir rabıta ile” (ÇD, s.68) sevmekte, ne 

olursa olsun onun dostluğunu kazanmak istemektedir.  

                                                 
265

 Rathbun (1972: 131) da bahsi geçen çalışmasında, Sıddıkzade ile babasının bu babadan oğula 

geçen nüfuzu üzerinde durur: Sıddıkzade, köylülerin ürünlerinin ticarî acentasıdır ve onların 

ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Köylü olarak doğan babası, kasabadaki resmî görevlilerin onayını kazanmış ve 

statüsünü oğluna devretmiştir.  

“(…) who is the commercial agent for the villagers‟ products and who takes care of their needs. His 

father, born a villager, had won favor with officials in the provincial town, and had passed his 

position down to his son.” 
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“Sıdık zade bu bankasız kredisiz hükûmetsiz yerde Allah tarafından 

gönderilmiş bir kahramandı parasız kaldıkları zaman köylülere yardım eder; işlerini 

görürdü.” (ÇD, s.68) 

Sıddıkzade, kazanın en zengin adamı olarak hükûmet memurları üzerinde de 

nüfuza sahiptir. Vilayet meclisinde aza, belediye heyetinde aza, ticaret odasında aza, 

müftünün ahbapı, kaymakamın dostudur. Kadıyla içtiği su ayrı gitmeyen 

Sıddıkzade‟nin; nüfus memuru, tapu memuru kapısında sanki birer tanrı misafiri, 

zaptiye ağası da âdeta yaveridir (ÇD, s.68). 

Edindiği bu güç sayesinde Sıddıkzade, “kaymakamları, kadıları, 

mustantikleri püskürten yel deyirmensiz ve şatosuz, bir derebeyi” (ÇD, s.68-69) 

olmuştur.  

Köylüler, bir gün, Sıddıkzade‟yi, kasabaya yeni atanmış kaymakamla 

dükkânında tavla oynarken görürler. Hiç şüphesiz, Sıddıkzade‟nin nihai hedefi, 

yenmektir. Ancak ilk anda kaymakamı korkutmak istemez. 

“Onun her yeni memura, ve kaymakamlara karşı oyunu bu cinsten idi, 

memurları ilk defa davet eder, yenilir borcunu öder, ikinci oyunda asıl oyununu 

oynardı.” (ÇD, s.74) 

Esasında o gün kaymakamla ikinci oyununu oynamaktadır. Neticede 

kaymakamı yener. Borcuna karşılık senet yazmak isteyen kaymakama, sözünün kâfi 

olduğunu belirtir. Kendisine güven telkin eden bu sözler, kaymakamı rahatlatır. Ne 

ki Sıddıkzade‟nin alacağına karşılık kaymakamdan bir talebi vardır: Hapiste olan 

kardeşinin akşamları hapisaneye gitmek üzere evine bırakılmasını isteyecektir (ÇD, 

s.76); çünkü kardeşinin hapishanede yatması, onun eşraflık haysiyetine, şerefine, 

namusuna dokunuyordur. 

Merkezî idarenin ağırlığını koyamadığı bir ortamda Sıddık Ağa ile oğlu 

Sıddıkzade Ali Efendi, idareyi ellerine almış, köylüyü ve devleti sömürmektedir. 

Devletten yeterince himaye göremeyen memurlar ise çareyi, maddî-manevî bütün 

yetkiyi ellerinde tutan bu adamlarla işbirliği etmekte bulmaktadır. Aksi takdirde 

yerlerinden edileceklerini bilirler.  

Diğer taraftan Sıddıkzade, köylülerden yün almakta, onlara borç vermekte, 

bir anlamda zorda kalan köylüye tefecilik yapmaktadır. Böylece hilekârlığı sayesinde 
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köylüyü ekonomik açıdan sürekli kendisine bağlamakta ve köylünün sırtından 

servetini daha da arttırmaktadır. 

Kuyucaklı Yusuf‟ta ise fabrikatör Hilmi Bey, yerel otoritenin temsilcisi olarak 

beliren etkin bir figürdür.  

Edremit‟in eski eşraf ailelerinden birine mensup, kibarca bir adam (KY, s.50) 

olan Hilmi Bey, Midilli İdadisi‟nden mezun olduğu için memleketin okumuş 

yazmışlarından sayılan ve hürmet gören bir şahsiyettir. Ancak ona gösterilen 

hürmetin esas sebebi, serveti ve bu servetten kaynaklanan gücüdür. 

Romanda iyiyi temsil eden Salahattin Bey‟in karşı kutbunda yer alan 

fabrikatör Hilmi Bey, köy romanlarındaki ağa tiplemesinin kasabalı halidir. Onda 

bütün bu feodal karakterlerin ortak özellikleri toplanmış gibidir: Zevk ve sefahate 

düşkünlük, düzenbazlık, ahlâksızlık, ırz düşmanlığı ve kurnazlık bir aradadır (Kolcu, 

2008: 128). 

Zengin ve gücünü parasından alan nüfuzlu biri olarak tarif edilen Hilmi Bey, 

oğlu Şakir‟le âdeta suç ortağı gibidir. Oğlunu uyaracağı yerde onunla birlikte âlemler 

tertip eder. Bu nedenle baba-oğulun arasında bazı gizli meseleler olduğu rivayet 

edilir (KY, s.51). Nitekim Şakir‟in bir gurur meselesi haline getirdiği ve Yusuf‟u 

hedef belirlediği bayram yeri vak‟asıyla sonrasında gelişen Ali‟nin vurulması 

olayında hem baba-oğul arasındaki ilişki hem de Hilmi Bey‟in jandarmadan ceza 

reisine kadar etki alanı kendisini gösterir. 

Daha önce de belirtildiği üzere, eşrafın, buyruklarına boyun eğmeyen kişiler 

için kullandığı kendine özgü yöntemleri vardır. Eşraf içinde en nüfuzlu kişiler olarak 

ağalar da gerek duyduklarında bu yöntemlere başvurur. Çoğunlukla kumar ya da 

kadın olarak düşünülen bu yöntemler, onlar için, kesin sonuç verir. Çıkrıklar 

Durunca‟da Sıddıkzade, istediğini yaptırabilmek için yeni kaymakamı tavla partisine 

çağırırken Kuyucaklı Yusuf‟ta Hilmi Bey, istediğini yaptırabilmek için kaymakam 

Salahattin Bey‟i, kumar masasına oturtur. 

Ceza Reisi‟nin de teşvikiyle Hilmi Bey‟i geri çeviremeyen Salahattin Bey, 

oyuna girmiş olur. Bir süre sonra kaybettikçe hırslanan kaymakam, oyunu Hilmi 

Bey‟e üç yüz yirmi lira borçlanarak tamamlar (KY, s.55). Ertesi gün Hacı Etem, 

makamına giderek kaymakama borcuna karşılık senet imzalatır (KY, s.55). Baba-
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oğul, planladıkları gibi hem kaymakamın hem de bu sayede Yusuf‟un elini kolunu 

bağlamayı başarırlar. 

Bu olayın peşi sıra Hilmi Bey‟in tarafından eve görücüler gönderilince 

Salahattin Bey, durumu sezer gibi olur. Kısa bir soruşturmanın ardından da tuzağa 

düşürüldüğünü anlar. Düğün hazırlıkları sürerken patlak veren başka bir olay, 

Anadolu‟da asıl sözü geçenin merkezî idareden ziyade yerel otorite olduğu gerçeğini 

ortaya koyar. Söz konusu olay, Şakir‟in Ali‟yi öldürmesi ve hükûmet adına söz 

sahiplerinin katilin yakalanıp cezalandırılmaması hususunda hiçbir şey 

yapamayışıdır. 

Hacı Rifat‟ın İhsan‟ın düğününde bir köşede Ali‟nin oturduğunu gören Şakir, 

içkinin de etkisiyle taşkınlık yapmaya başlar. Nihayet halay oynayanlara katıldığı 

sırada havaya ateş açanların arasında Şakir de tabancasını çıkarır, Ali‟ye doğrultarak 

iki defa arka arkaya tetiği çeker (KY, s.97). Ali, olay yerinde hayatını kaybeder. 

Bundan sonra Şakir‟in suçsuzluğunu kanıtlama süreci başlar. Bir başka 

deyişle; fabrikatör Hilmi Bey, adamı Hacı Etem vasıtasıyla Şakir‟i hapse girmekten 

kurtarmaya soyunur. Zengin ve nüfuzlu Hilmi Bey için devletin kanunları değil 

eşrafın kanunları işleyecektir. Üstelik dönem, 1908 hareketinden sonraki dönemdir. 

Buna rağmen kimse Şakir‟in ceza alacağına inanmaz: 

“ (…) Bu böyle gelmiş, böyle gidiyor ve kasabanın başında bulunanların aklı 

bile, hürriyete ve onun getirdiği birkaç müsavat fikrine rağmen, Hilmi Bey‟in 

oğlunun sahiden hapsedilebileceğini kabul etmiyordu. Hapishane ancak serseriler, 

köylüler ve aşağı tabakadan insanlar içindi; bir Hilmi Bey‟in oğlu, adam öldürse 

bile, onlarla bir tutulamazdı.” (KY, s.102) 

Nitekim öyle de olur ve Hilmi Bey‟in sadık adamlarından Hacı Etem‟in araya 

girişiyle karakolda Cemal Çavuş, kendisine uzatılan para torbalarının hatırına 

Şakir‟in cinayeti işlediği iri Smith Wesson tabancanın ufak bir Browning tabancayla 

değiştirilmesine göz yumar (KY, s.100).  

Her işi kılıfına uyduran Hacı Etem‟in çabalarıyla Şakir, tevkifinin haftasında 

müstantik tarafından serbest bırakılır. Bu bir haftayı da geceleri evinde geçirerek 

tamamlar. Gizli olarak verilen bu izni kaymakam, müdde-i umumi, ceza reisi, hasılı 

herkes bilmekte; ancak hiç kimse bir şey dememektedir. Çünkü başka türlü olmasına 

imkân yoktur (KY, s.102). 
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Muhakeme sürecinde şahitler başta verdikleri ifadeyi sonradan değiştirirler. 

Ali‟nin babasının olayın üzerine gitme çabaları da bir sonuç getirmez. Öte yandan 

Ceza Reisi de Ali‟yi Şakir‟in öldürdüğünü bildiği halde elinden bir şey gelmeyişinin 

çaresizliğini yaşar. Ali‟nin Şakir tarafından öldürüldüğü, dahası cinayetin kasıtlı 

gerçekleştirildiği doğrudur; ama şahitler ve deliller tam tersini söylemektedir: 

“ (…) 

Bunlar hep Şakir‟in lehineydi veya öyle tertip edilmişti.  

Kaymakam Salâhattin Bey ise, ileride anlatacağımız haller yüzünden, bu işle 

hiç meşgul olamadı. 

Ali‟nin babası muhakemede bağırıp: 

„Davacıyım, kana kan isterim!‟ 

Dedikçe, Reis‟in yüreği parçalanıyor; fakat bir şey yapmayacağını 

düşünerek: 

„Adaletten emin olunuz!‟ demekle iktifa ediyordu.” (KY, s.104) 

En büyük delil de doktor raporudur. Raporda Ali‟yi vuran tabancanın büyük 

çaplı ve ham kurşun atan bir tabanca olduğu belirtilmekte; ancak olay mahallinde 

Şakir‟in elinde bulunan tabancanın küçük bir Browning oluşu onun üzerindeki 

şüpheleri dağıtmaktadır (KY, s.104). Şakir‟in avukatı Hami Bey‟in de çabalarıyla 

ceza reisi beraat kararı verir (KY, s.106). 

Böylece fabrikatör Hilmi Bey‟in gücü, idarî güce üstün gelmiş; Muazzez‟e 

görücü gönderilmesi sürecinde önce kaymakam Salahattin Bey; Şakir‟in cinayet 

işlemesinden sonra da devletin kanunları hiçe sayılmıştır. Şüphesiz, bunu sağlayan, 

Hilmi Bey‟in maddi gücüdür. Bu güç, Edremit halkını da sindirmiş; yapılan 

haksızlığa göz yummalarına neden olmuştur. 

Reşat Enis de Afrodit Buhurdanında Bir Kadın adlı romanında benzer 

özellikler taşıyan bir ağa tipine, Kılıçoğlu‟na, yer verir. 

Romanın başkişisi genç adam, Orta Anadolu vilayet merkezlerinde geçen 

memuriyet hayatından sonra bir kazaya kaymakam olarak tayin edilir. Kuyucaklı 

Yusuf‟un kaymakam Salahattin Bey‟inden farklı olarak onun birtakım amaçları 

vardır: 
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“(…) Cehaletle, kör taassup ve softalıkla çarpışacaktım; köylünün iliğini 

emen „eşraf‟ı ortadan kaldıracaktım. Mütegallibenin köküne kibrit suyu 

dökecektim.” (ABBK, s.183)  

Kasabaya girişte karanlık ve dolambaçlı sokaklar ilk anda hayal kırıklığı 

uyandırsa da o, ümitsizliğe kapılmaz. Karşılayıcı istemediği için geleceğini kimseye 

haber vermez. İlk geceyi karısı ve çocuğuyla pis bir han odasında geçirir (ABBK, 

s.183-184). 

Ertesi sabah kasabanın egemen güçleri kendisine varlığını hiç vakit 

geçirmeden duyurur: Ağa efendi, yeni kaymakama „hoş geldin‟ demek için hükûmete 

geleceğini haber verir. Tahrirat kâtiplerinden biri, Kılıçoğlu namlı ağa hakkında 

kaymakama ön bilgi verir: 

“(…) Halk üzerindeki perestijinden bahsetti. Kılıçoğluyla iyi geçinmenin 

idare mekanizmasını kolaylaştıracağını zımnen anlatmağa uğraştı.” (ABBK, s.184) 

Kılıçoğlu‟nu tüm heybetiyle karşısında görünce ürperir genç kaymakam. Hoş 

geldin ziyaretinden sonra Kılıçoğlu, yeni kaymakamın şerefine bir ziyafet verir. İçki 

su gibi akar, kadın oynatılır. Kasabanın belli başlı memurları ile ileri gelen eşraf da 

çağrılmıştır. 

Eşraf ve mütegallibeyle mücadele etmeye kararlı genç kaymakam, daha ilk 

anda Kılıçoğlu‟nun tuzağına düşer. Çevresine uyarak çok içer; getirtilen kadınlarla 

birlikte oynar ve geceyi o kadınlardan birinin yatağında tamamlar. Sabah olduğunda 

ne büyük bir hata yaptığını anlamıştır: 

“(…) 

Softalıkla, cehaletle ve bütün bunların sembolü olan yılan başlı 

mütegallibeyle uğraşacaktım. Kafasını ezecektim. Ben..ben, yapacaktım! Tuuh 

bana… Yazıklar olsun bana!...” (ABBK, s.185) 

Kadın kanalıyla kaymakamı tuzağına düşüren Kılıçoğlu, ikinci hamleyi 

kumar yoluyla yapar. Kuyucaklı Yusuf‟ta fabrikatör Hilmi Bey‟in kaymakam 

Salahattin Bey‟i bir gece kumar masasında borçlandırarak felakete sürüklemek 

istemesi gibi Kılıçoğlu da bir gece pokerde varını yoğunu kaybeden kaymakama bir 

deste banknot sunar (ABBK, s.185).  

Bu kez tuzağa düşmeyen kaymakam, planladığı icraatlara girişir. İlk iş olarak 

kasabanın merkezinde bulunan, halkın mukaddes saydığı türbeyi yıktırmakla başlar. 
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Başına bir şey gelmeyince kasaba halkı da hem şaşırır hem de içlerinde bir şüphe 

uyandığından tepki göstermez (ABBK, s.186). 

Ardından kasaba çarşısındaki şadırvanın musluklarına çimento vurur. İçinde 

mukaddes yılan balıklarının yüzdüğü şadırvan da türbe gibi manevî önem 

taşımaktadır. Bu iki olayın üzerine Kılıçoğlu, kaymakamın karşısına dikilir; onu 

halkın itikatlarına hürmet etmemekle suçlar.  

Yeşil Gece‟nin idealist öğretmeni Şahin‟e karşılık gelen kaymakam, öncelikle 

taassupla mücadeleye girişir. Şahin‟in, kendisi gibi düşünen belediye mühendisi Deli  

Necip‟le birleşerek bir türbeyi yıktırması gibi kaymakam da halkın çaput bağladığı, 

mukaddes saydığı türbeyi yıkarak işe başlar. Yöneldikleri ilk hedef ortak olsa da 

aralarında hareket noktaları açısından fark vardır: Şahin, ilerici-gerici çatışmasına 

dayanarak Sarıova‟da laik bir eğitim sistemi kurmayı gaye edinmişken genç 

kaymakam, mücadelesini asıl olarak mütegallibe üzerine bina etmiştir. Onun gayesi, 

ezenin ezilen üzerindeki hakimiyetine bir son vermektir. Her iki idealist genç de 

öncelikle taassubu bitirmeyi amaçlar. 

Ne var ki onların idealleri, egemen güçlerin çıkarlarıyla çatışmaktadır. Halkın 

gözünün açılmasını istemeyen mütegallibe, türbe ve şadırvan olaylarının ardından 

kaymakamdan hesap sorar. Acımak‟taki Mürşit Efendi gibi halkın sağlığını da 

düşünerek pis suyu kesen kaymakam hakkında valiye şikayette bulunulur. Tüm bu 

hoşnutsuzluğun arkasında Kılıçoğlu vardır. Neticede şadırvanın suyunun sağlıksızlığı 

doktor raporuyla belgelenince çatlak sesler susar, mesele kapanır (ABBK, s.187). 

Bu iki olay fazla büyümeden yatışırsa da kendisine açıkça cephe alan genç 

kaymakam, Kılıçoğlu‟nun dikkatini çekmiştir. Başlarda onu avucunun içine almak 

için düzenlediği oyunları (ziyafet, içki, kadın, kumar) bir tarafa bırakarak doğrudan 

taarruza geçer. 

Bir gece daireden çıkıp odacısıyla birlikte eve dönen kaymakam, saldırıya 

uğrar. Genç adam, ancak ateş ederek saldırganları uzaklaştırabilir (ABBK, s.187-

188). Yapılan tahkikat bir sonuç vermez; ama o, bu saldırıda Kılıçoğlu‟nun parmağı 

olduğuna emindir. 

Kılıçoğlu ile kaymakam arasındaki güç savaşı, bir olay nedeniyle daha da 

hararetlenir. Kaymakamın makamına bir gün ihtiyar bir adam gelerek civar köyler 

halkının keder içinde olduğu haberini getirir. O yıl mahsul açısından bereketli 
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geçiyor olmasına rağmen bu mahsulün para etmeyeceği duyulur. Köylü tez elden 

mahsulünü yok pahasına elden çıkarmaya başlamıştır.  

Kaymakam, durumdan kuşkulanan ihtiyarı da yanına alarak köylere gider. 

Durumu bizzat köylüden öğrenmek niyetindedir. Sorup soruşturunca bu haberin 

radyoda anons edildiği bilgisine ulaşır. Biraz daha araştırınca mahsulü alanın 

Kılıçoğlu olduğunu öğrenir (ABBK, s.188-190). 

Radyodan yapılan anons fikri, kaymakama pek inandırıcı gelmez. O gece 

gizlice köy kahvesine gider. Açık olan radyodan yükselen seslere bir aralık boğuk bir 

ses karışır. Bu, Kılıçoğlu‟dur (ABBK, s.190). 

Kılıçoğlu‟nun oyununu ortaya çıkaran kaymakam, ağız ağıza yüklü at, öküz 

arabalarını köy yolundan çevirtir ve Kılıçoğlu‟nu mahkemeye verir (ABBK, s.191).  

Bununla birlikte Kılıçoğlu da kolay kolay pes etmez. Civar vilayetlerin en 

ünlü avukatlarını tutar. Bir taraftan da kaymakamdan intikam alma gayesindedir. 

Yine bir kadın kanalıyla kaymakama makamında suçüstü yapar: İdeallerini 

gerçekleştirmeye yönelik projeler üzerinde çalışan kaymakama bir sabah bir kadının 

kendisini görmek istediğini bildirirler (ABBK, s.192). Kendisine gösterilen kanapeye 

oturan kadın, bir süre sonra fenalaşır. Kaymakam yetişip müdahale edince de çığlık 

atıp saldırıya uğradığını haykırır (ABBK, s.193). 

Tutuklandığı gece, hasta çocuğunu da elleriyle toprağa veren genç 

kaymakam, mütegallibeyle giriştiği savaştan yorgun ve yenilmiş olarak çıkar. 

Görüldüğü üzere, Kılıçoğlu da, benzerleri gibi köylüyü ezen, onun üzerinden 

servetine servet katan bir ağa olarak çizilmiştir. Aynı şekilde, kasabaya gelen 

kaymakamları ilk günden ziyaret eden, onlara gözdağı veren, salt ekonomik dengeyi 

değil idarî erki de elinde tutan bir ağadır Kılıçoğlu. Kumar, kadın gibi tuzağa 

düşürme yöntemleri, onun da ilk başvurduğu uygulamalardır. 

Sosyal gerçekçi bu yazarlar dışında Yakup Kadri, Yaban‟da; Hilmi Ziya 

Ülken, Yarım Adam‟da; Aka Gündüz, Aysel‟de; Suat Salih, Dağ Adamı‟nda; Cahit 

Uçuk ise Kirazlı Pınar‟da benzer despotik özellikler gösteren ağa tiplerini işlerler. 

Esas itibariyle aydın-köylü ilişkilerini sorgulayan Yaban‟da, Ahmet Celal, 

emir eri Mehmet Ali‟nin çağrısına uyarak gittiği Porsuk Çayı kenarındaki köyde, 
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Salih Ağa
266

 ile çatışır. Zira köy ekonomik bakımdan Salih Ağa‟nın hakimiyeti 

altındadır. 

Köyün en zengin adamlarından Salih Ağa, köyün iktisadî idaresini eline 

almıştır. Herkes ona akıl danıştığı gibi şerrinden korkmaktadır da. Ruh hali, 

doğrudan ayaklarına aksettiği için Yalçın (2002: 205)‟ın “kriminal bir tip” olarak 

tanımladığı Salih Ağa, dış dünyaya çıplak ayaklarıyla mesaj verir gibidir: 

“(…) Denilebilir ki, rûşeymi ve yer altı kişiliğinin bütün ifadesi bu ayaklarda 

toplanmıştır. Rahat mıdır? Sinirli midir? Bir arazi meselesinde, köylülerden birine, 

bir oyun oynamak üzere midir? Bir işte kazanmış mıdır? Kaybı mı vardır? Sizin 

hakkınızda ne düşünüyor? Bunları anlamak için hemen ayaklarına bakınız.” (Yaban, 

s.28) 

Salih Ağa‟nın en temel geçim kaynağı, köylünün topraklarına ya da ürününe 

el koymaktır. Köylü, onun kadıya para yedireceğini bildiği için yapılan haksızlığa 

göz yummak zorunda kalır. Mehmet Ali‟nin askere gidişinden bir müddet sonra 

Salih Ağa, onun toprağına da el koymaya kalkışır. Karşısında Ahmet Celal‟i bulan 

ağa, onun tüm karşı koymalarına rağmen tarladaki ürünü toplar. Dolayısıyla Salih 

Ağa, Ahmet Celal‟in ilk çatıştığı güçlerden biri olur. 

Salih Ağa, köyü manevi açıdan etkisi altına almış Şeyh Yusuf‟la birlikte 

yalnızca sömüren biri değil, aynı zamanda, Millî Mücadele karşısında da duyarsız 

biri olarak çizilmiştir. Köyün bu iki etkili gücü, Yunan‟la işbirliği yaptığı gibi halkı 

da Mustafa Kemal aleyhine kışkırtmakta, Kuvva yerine düşman birliklerine 

inanmalarını aşılamaktadır. 

Şeyh Yusuf, muharebeler devam ederken tekrar uğradığı köyde, bir yandan 

okuyup üflemeye devam ederken diğer yandan savaş dolayısıyla yeşil sarıklılardan, 

Müslüman olmak isteyen Kraliçe‟den bahseder. Salih Ağa ile imam ise kendilerinden 

yardım isteyen Yunan askerlerinin önüne düşüp yol gösterir. Onların bu saflığından 

yararlanan askerler, yiyip içip her işlerini gördürdükten başka parayı sonra 

vereceklerini söylerler. Yunan uçakları da köylülere hitaben kağıtlar atıp onları 

kandırmaya devam eder. 

                                                 
266

 Rathbun (1972: 132), Yakup Kadri‟nin Salih Ağa‟yı, köydeki en zengin, aynı zamanda, en cimri ve 

en kötü adam olarak çizdiğini belirtir. Bu yönüyle Salih Ağa, romanda, tipik bir köy ağası olarak ele 

alınmıştır. 

“A more typical village ağa appears in Yaban, where Yakup Kadri Karaosmanoğlu describes Salih 

Ağa as the wealthiest man in the village, and also the most miserly and malevolent.” 
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Hilmi Ziya Ülken‟in Yarım Adam adlı romanında ise bir yandan idarî 

yetkilileri diğer yandan köylüyü sindirmeye çalışan ağa tiplerine yer verilir. 

Bunlardan ilki, kumarda belediye reisine yenilmeyi sindiremeyen Seyid 

Ağa‟dır. Bursa‟nın ileri gelenlerinden Seyid Ağa, Belediye Reisi Selaheddin Bey‟in 

de içeride olduğu bir gün “tüfenkcileriyle beraber” (YA, s.34) kahveye girer. Onun 

gelişiyle belediye reisi dahil herkes ayağa kalkar. Ağa için ortada bir yer açılır, 

belediye reisiyle yan yana oturacağı şekilde düzenleme yapılır. Tüfekçiler, ayrı bir 

masaya yerleşir.  

Seyid Ağa, “iri, heybetli, yağız yüzlü, çatık kara kaşlı, seyrek kara bıyıklı tam 

kasaba eşrafı”dır (YA, s.35). Çok geçmeden niyetini dile getirir. Belediye Reisiyle 

kağıt oynamak istiyordur. Bunun üzerine “Seyid ağayla Selaheddin bey masa başına 

geçerek, biribirine meydan okuyan iki pehlivan gibi karşılıklı yer” alırlar (YA, s.35). 

Kahvedekiler, soluğunu tutmuş masaya serpilen renkli kağıtlara bakıyordur. O 

sıralarda miras işini halletmek için Bursa‟da olan ve biraz soluklanmak için kahvede 

oturan Demir de bu müsabakaya ilgisiz kalamamıştır.  

Seyid Ağa, pür dikkat kağıtları takip etmekte, Selaheddin Bey ise 

soğukkanlılıkla rakibini üst üste yenmektedir. Ağanın bir savaş çağrısı havasında 

başlattığı kumar partisinde “Seyid Ağa durmadan kaybediyor ve Selaheddin Bey 

kazanıyor”dur (YA, s.36). Kahvedekiler de gidişattan huzursuz olmuşlar, Selaheddin 

Bey‟in kazanmamasını dilemeye başlamışlardır. Ne var ki o gün talihi açık olan 

belediye reisine üst üste iyi kağıtlar geldiği için partiyi önde götürmektedir.  

Aldığı yenilgilere dayanamayan Seyid Ağa, bağırıp çağırarak ve belediye 

reisini suçlayarak olay çıkarır. Selaheddin Bey‟e biriktirdiği tüm öfkesinin hıncını 

oracıkta hemen almak istercesine elini bıçağının kabzasına götürür (YA, s.37). 

Kahvedekilerin müdahalesiyle bir hadise çıkması önlenir. Seyid Ağa, tehditler 

savurarak kahveden ayrılır. 

Bir süre sonra dava takip etmek için Gemlik‟te bulunan Cemal, Bursa‟ya 

döndüğünde Seyid Ağa‟nın tüfekçilerinin Belediye Reisi Selaheddin Bey‟i vurduğu 

haberini getirir (YA, s.143). Yaralı, Bursa‟ya nakledilmiş; ama vuran kayıplara 

karışmıştır. Bir ihbar sonucu tetikçi bulunur. Onun ifadesinden sonra Seyid Ağa‟yı 

aratan Cemal, kayıplara karışan ağaya ulaşamaz. Köylüyü sıkıştırdığı zaman hepsinin 

ağadan yana olduğunu görür. Hakikatte “civar köyleri kasıp kavuran derebeyinin 
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biri” (YA, s.144) olan ağa, köylülerin gözünü korkutmuş ve sahte bir Müslümanlık 

kisvesi altında kendini onlara dindar biri olarak tanıtmıştır. 

“(…) Ağanın Müslümanlığı herkesin dilinde. Ramazanda oruç tutar, fıkaraya 

sadaka verir, hocaları besler diyorlar. Son günlerde eski bir çeşmeyi tamir ettirmiş. 

Kurban kestirip fıkaraya dağıtmış. „Böylesi bir yerde bulunmaz‟ diyerek kaç kişi onu 

bana methetti.” (YA, s.144) 

Köylünün ifadesi neticesinde Cemal, raporuna iftira yazmak zorunda kalır. 

Ancak söylenenlere inanmamış, ağanın tam o sıralarda kayıplara karışmasını manalı 

bulmuştur. Bu yüzden jandarmaları dört yana salar, kendisi de bir kamyona atlayıp 

her yanı araştırır. Sonunda ağayı Mudanya‟da kapatmasıyla saklandığı evde basar. 

Köylüye müslüman görünen Seyid Ağa, bir haftadır gizlendiği evde “içki, eğlence, 

vur patlasın” yapmadığı kalmamıştır (YA, s.144).  

Hepsini Gemlik‟e götüren Cemal, ağaya Selaheddin Bey‟i vurdurttuğunu 

itiraf ettirir. Ne var ki ağa, parasına güveniyordur. Cemal‟e göreyse Selaheddin 

Bey‟in varlığı, paradan daha önemli bir delildir. Olanları arkadaşı Demir‟e aktaran 

Cemal, ağanın kendisini de vurdurtma olasılığı bulunduğunu; ama ağayı halkın 

önünde rezil etmeye niyetli olduğunu da sözlerine ekler (YA, s.145). 

Hem adaleti hem köylüyü yanıltan Seyid Ağa, civar köylerde köylüler 

üzerinde baskı kurduğu gibi belediye reisine de gözdağı vermek ister. Bir yandan da 

saf köylüyü, din maskesinin ardına gizlenerek kandırır. Cemal‟in ısrarı ve inadı 

sonucu yakalanan ağa, idarî yetkilileri saymayan, küstah eşrafa tipik bir örnektir.  

Bu tiplerden bir diğeri ise Gemlik eşrafından Mahmud Bey‟dir. “İri kıyım, 

kılığı düzgün bir kasaba zengini” (YA, s.140) olan Mahmud Bey, suçlu olmasına 

rağmen adalete direnmekte, ısrarla suçsuzluğunu iddia etmektedir. 

Cemal‟in Gemlik‟te takip ettiği olaylardan biri olarak fukara bir köylüye 

tarlalarından birini yarıcılıkla veren Mahmud Bey, kuraklık nedeniyle hasat 

yapamayan ve kendisine borçlanan köylünün elinden zorla tarlasını alır. Karısı ve 

beş çocuğuyla tarlanın arkasındaki kulübeye sıkışan köylü, Mahmud Bey‟den 

geçecek kadar bir karış toprak ister. Ancak ağa, köylüyü tersleyip istediği toprağı 

vermez. Çaresiz mahkemeye başvuran köylü, dilediği bir karış toprağı almayı 

başarır. Buna sinirlenen Mahmud Bey, her yerde köylüyü hedef alan tehditler 

savurur. 
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Bir gün köylüyü arkın kenarında kanlar içinde yatar halde bulurlar. Kurşun,  

Mahmud Bey‟in tarlasından gelmiştir; ancak o götürüldüğü karakolda pişkin pişkin 

oturmakta, cinayetle ilgili suçlamayı hiç üstüne almamaktadır: 

“(…) Bu, Mahmud bey denilen herif hakikaten korkunç adam! Karakolda, 

ayak ayağa atmış, sakin oturuyordu. Beni görünce, hiçbir şey olmamış gibi kalktı. 

Suratı kireç kadar beyaz, ürkerek giren kadın onu görür görmez üzerine atıldı: „İşte 

bu adam kocamı öldürdü! Bu adam ocağımı söndürdü! Onu mahkemelerde 

süründüreceğim.‟ diye bağırıyordu. Jandarmalar zorla ayırdılar. Herif, kendisile hiç 

ilişiği olmıyan bu vak‟ayı seyreder gibi sükûnetle, cıgarasını içiyor: 

-Efendi, bu kadın çıldırmış. Ne onunla, ne kocasile alâkam var. Diyordu.” 

(YA, s.141-142) 

Cemal, kadını ve jandarmaları tekrar dinleyerek Mahmud Bey‟i adalete teslim 

eder. 

Mahmud Bey de Seyid Ağa gibi köylüyü ezmiş, baskıyla ona boyun 

eğdirmiş; kendi iradesi dışında bir gelişme yaşanınca da silaha başvurmuştur. Onun 

karakolda sergilediği tavır, adaleti ve adalet mekanizmasından hareketle idarî 

yetkilileri ciddiye almayışı açısından dikkate değerdir. 

Aysel‟in, Gümüşoğlu Hacı Nazif Ağa‟sı da nüfuzunu kullanarak hem köylüyü 

hem jandarma karakolunu sindiren bir ağa tiplemesidir. 

Yuvaköy‟ün en zengini sayılan Gümüşoğulları, cimrilikleri ile bilinirler. Hacı 

Nazif Ağa‟nın bir karısı, bir de kızı Aysel vardır. Ağanın tüm serveti kızına 

kalacaktır. Aysel ise ana-babası gibi cimri değildir.  

O sıralarda harman sonunda tertiplenen eğlence için harcanan paralar, ilk 

anda, Nazif Ağa‟nın yüreğinin yağlarını eritse de o, “sonunda acısını çıkaracağını 

bilirdi: Güz gelipte ortakçılarla hesaplaşmağa oturunca iki kazanlık bulgurun, 

helvalık yağın parası bol bol çıkardı” (Aysel, s.4). Böyle düşünen Nazif Ağa, gün 

gelip de cebinden çıkan paraları, zavallı köylüden fazlasıyla tahsil edeceğini hayal 

edince keyiflenir. 

Bunun dışında Nazif Ağa da idarî mekanizma üzerinde otorite kurmaya 

çalışan yönüyle romana konu olur. Şöyle ki; ağanın kızı Aysel, jandarma 

karakolunda kâtiplik eden Günahsızın Ali‟ye sevdalıdır; ancak Ali‟nin fakir oluşu, 

iki gencin kavuşmalarına engeldir. Ali‟nin babası Günahsızın Veli, Hafız Ömer‟in 
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ortakçısıdır ve Yuvaköy‟de en çalışkan, en doğru, en kuvvetli ortakçı olarak bilinir. 

Ne ki Nazif Ağa gibi yüklü bir servete sahip değildir. 

Hacı Nazif Ağa, Aysel‟le Ali‟nin birbirini sevdiğini duyunca çok kızar. Ona 

göre memura ya da fakir adama kız verilmez. Onun nazarında kızı, satılık bir maldan 

farksızdır. Dolayısıyla on beş yıl bir kızı besleyip büyüttükten sonra iyi bir paraya 

vermek gerekir. Ali ise onun talep ettiği parayı verebilecek durumda değildir. 

Ali‟nin Aysel‟le değil evlenmesi gizli gizli görüşmeleri ihtimali dahi Hacı 

Nazif‟i öfkelendirmektedir. Bunun için bir oyun tertipleyerek Ali‟yi kızından 

uzaklaştırmayı dener. Bu noktada, Nazif Ağa da diğer romanların ağaları gibi, işleri 

kendi lehine çevirebilmek için güçsüzlere karşı üst üste oyunlar oynar; ancak başarılı 

olamaz. 

Hacı Nazif‟in ilk oyunu, Ali‟nin karakoldaki işine son verilmesi karşılığında 

çavuşa kızını kendisine vereceğini vadetmektir. Onun bu vaadiyle umutlanan 

jandarma çavuşu, şeriat nasıl olsa dörde kadar izin veriyor diyerek Aysel‟e talip olur. 

Ali‟yi de hemen işinden kovar. Ancak istediği yerine getirilen Nazif Ağa, çavuşu 

oyalamaya başlar; en sonunda da olmaz diyerek kestirip atar. Buna öfkelenen çavuş 

ise Ali‟yi tekrar işe çağırır (Aysel, s.48-50). Böylece Hacı Nazif, ilk partiyi kaybeder. 

Çavuştan intikam almaya azmetmiş Hacı Nazif, ikinci oyununu onun üzerine 

kurar. Bir gün karakola bir yazı gelir. Buna göre, çavuş, Yuvaköy‟den atla on bir, on 

iki saat uzaklıktaki Derepınar‟a görevlendirilmiştir. Yerine de Sadık Çavuş gelecektir 

(Aysel, s.52-53). Hacı Nazif, köylüden yüz okka aldığını merkeze kırk okka gösteren 

çavuşu, ilgili makamlara gammazlamış; yetkililer de çavuşun Yuvaköy‟deki görevini 

Derepınar‟a nakletmiştir. Çavuş, bunu Hacı Nazif‟in yaptığını anlamakta gecikmez. 

Zaten yerine gelen Sadık Çavuş da Hacı Nazif‟in yeğenidir (Aysel, s.57). İkisi bir 

olup biçare Ali‟yle uğraşacaklardır. Nitekim Sadık Çavuş, görevine başlar başlamaz 

Ali‟yi kovar (Aysel, s.64). 

Bununla da yetinmeyen Hacı Nazif Ağa, yanına Sadık Çavuş‟u da alarak 

Ali‟nin babasıyla konuşmaya gider. Hakaretlerini bir müddet sonra dayak izler 

(Aysel, s.81). Dayağın patırtısına çevreden yetişenler ses çıkaramaz. “Çünkü biri 

hacı Nazif, diğer Sadık çavuştu”r (Aysel, s.81). 

Köydeki nüfuzu ve itibarını jandarmadan aldığı destekle perçinleyerek 

köylüyü ezen Hacı Nazif Ağa, aynı gücü, jandarma karakolunda görevli çavuşlar 
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üzerinde de baskı unsuru olarak kullanır. Dilediği zaman çavuşların yerini değiştirtir 

ya da istemediği kişinin işine son verdirtir. Ancak diğer ağa tiplemelerinden farklı 

olarak Hacı Nazif Ağa, romanın sonunda, idarî yetkililerden kaymakam karşısında 

boyun eğişiyle öne çıkar. 

Babasının Hacı Nazif ve Sadık Çavuş tarafından dövülmesi olayından sonra 

Ali, kaymakama gider. Olanları tüm ayrıntısıyla ona anlatır. “Çok iyi yürekli, çok 

mert, yüzü güler” (Aysel, s.88) ama adaletsizliğe tahammülü olmayan sert biri olarak 

tanıtılan kaymakam, ikisinin de derhal celbedilmesini emreder (Aysel, s.91). Bunun 

sonuçlarından korkan Ali, eski çavuşun görevine iade edilmesini, Sadık Çavuş‟un 

Yuvaköy‟den uzaklaştırılmasını rica eder (Aysel, s.92). 

Köyüne dönen Ali, ertesi gün, Sadık Çavuş‟un apar topar götürülüşü, eski 

çavuşun görevine dönüşü ile köyde herkesin takdirini kazanır. Hacı Nazif, ikinci 

oyununda da başarılı olamamıştır.  

Bu olaydan kısa bir süre sonra Ali, kaymakam tarafından salgın kâtibi olarak 

görevlendirilir. Aylığına zam yapılmıştır ve dokuz köyden sorumlu olacaktır. Bunu 

fırsat bilen çavuş, Aysel‟i babasından ister; ancak Nazif Ağa, yine olumlu bir cevap 

vermez. Onun aklında bir türlü alamadığı intikamı vardır. 

Nitekim bir ikindi üzeri Ali‟nin adamlarının hamile karısını dövdüğü ve 

zavallı kadının çocuğu düşürdüğü şikayetiyle kaymakamlığa başvurur. Bunu duyan 

kaymakam, çok öfkelenir ve hemen Ali‟yi çağırtır. Ali‟nin itirazları fayda etmez; 

kaymakam, gerekli tetkikleri yaptırır. Sonuçta kadının bebeğini düşürdüğü doktor 

raporuyla belgelenir. 

Babasının Ali‟ye oynadığı oyundan haberdar olan Aysel de hemen 

kaymakamlığa koşarak doğruları anlatır: Babası, bir kurbağanın derisini yüzmüş, 

piliç kanıyla bulanmış bir çanağa koymuş ve bunu cenin diye yetkililere yutturmaya 

kalkmıştır. Aysel‟in her şeyi itiraf etmesiyle kaymakam, duruma müdahale eder ve 

hemen o gün Ali‟yle Aysel‟in nikâhının kıyılacağını Hacı Nazif‟e kabul ettirir 

(Aysel, s.133-134). 

Böylelikle jandarma çavuşları gibi kaymakamı da kandıracağını, dahası parası 

ve nüfuzunu kullanarak üzerinde baskı kuracağını sanan Hacı Nazif Ağa, devletin 

kanunları karşısında çaresiz kızını Ali‟ye vermeyi kabul eder. Bu kez eşraf değil 

merkezî idare galip gelmiştir. 
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Dağ Adamı‟nın Mestan Ağa‟sı ise köylüyü hem ekonomik açıdan sömüren ve 

böylece köyün iktisadî dengesini elinde tutmaya çalışan hem de kimsesiz kadınların 

ırzına göz diken olumsuz bir tiptir. 

Geniş tütün tarlaları olan Mestan Ağa, kadın-erkek demeden herkesi 

tarlalarında işçi olarak çalıştıran; onlar çalışırken başlarında bağırıp çağırarak 

varlığıyla da köylüyü ürküten bir ağadır (DA, s.5-6). Kocasını askere gönderen 

Cemile de ağanın tarlasında çalışmaktadır. Bir gün, Mestan Ağa: 

“Cemile, akşam beni gör de yarın ambardan bir yük darı al” (DA, s.6) der. 

Bu, Cemile‟yi şaşırttığı kadar düşündürür de. “Daha bu kadar alacağı yokken ağa 

ona bir yük, hatta sesindeki o yumuşak edaya göre bir kaç yük darıyı birden 

verebilecekti”r (DA, s.6).  

Ne var ki Mestan Ağa‟nın Cemile‟ye dair başka planları vardır. Ertesi gün, 

ağanın dediğini yaparak yanına giden Cemile‟ye zorla sahip olur. “Günahı 

boynunda.” (DA, s.9) diyerek yaptığının vebalini de genç kadına yükler. 

Bundan sonra Cemile için zor günler başlar. Bir taraftan ağanın tarlasında iş 

görmeye devam ederken diğer yandan köylülerden Yalın Ayşe‟nin iğneli sözlerini 

duymazdan gelmeye çalışır. Askerdeki kocasıyla bir şeyden haberi olmayan oğlu 

Halil adına da utanç duymaktadır.  

Ağanın teşvikiyle Cemile, köyün jandarmalarına da eğlence olur; genç kadın, 

her geçen gün daha da düşer. 

Kirazlı Pınar‟da Cahit Uçuk da Mehmet Ağa başta olmak üzere köylüye 

nefes aldırmayan olumsuz ağa tiplemelerine başvurur. 

Gökköy‟ün en zengin ve en ileri ağalarından Mehmet Ağa, yalnızca buğday 

fiyatlarıyla meşgul, bencil bir adamdır. “Bütün işi köy köy, dolaşmak ucuz buğday 

satın alıp pahalı satmak, sağa sola faizle para dağıtmaktı”r (KP, s.14-15).  

Onun bu tutumu, günlerden bir gün Gökköy İstasyonu‟na ansızın inen genç 

kızın da canını sıkar. Ona göre “Zavallı köylünün sülük gibi kanını emerek kendine 

ense yap”an (KP, s.91) Mehmet Ağa, Deli Hasan‟ın ihtiyar annesinin de yüreğini 

yakmıştır: 

“(…) Geçen gün Deli Hasanın ihtiyar anacığını gördüm. Ağlıyordu. Mehmet 

ağadan faizle para almış, sonra ödeyememiş. Bu kışlık buğdaylarını gelmiş 

kaldırmış… 
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-Ne yiyeceğiz kızım Hasan meydanda, ben ihtiyar, bu kış açlıktan öleceğiz, 

diye sızlandı. Bir Deli Hasanın anası değil, bütün yoksul köylü ondan yaka 

silkiyor..” (KP, s.91) 

Genç kız, istasyonda bilet keserken Hasan‟ın annesi gibi çaresiz köylüleri 

görünce daha da üzülür. Tarladan elde ettikleri parayı borçlarını kapatmak için 

kullanan köylüler, çoluk çocuk başka bir yere para kazanmaya gidiyordur (KP, s.93). 

Tren yanaştığında Mehmet Ağa, emirleriyle idare ettiği köylüler ve başka yere 

ameleliğe gidenler bir araya gelince ortaya ilginç bir tablo çıkar: 

“(…) Marşandiz gelmişti. Köylüler içi kara ekmek dolu heybelerini 

omuzlarına vurarak kalkıyorlar. Mehmet ağa ise bir sürü köylüyü yanına almış, bir 

çöplük horozu gururuyla emirler veriyor, onlar birer çorba mukabilinde eşek gibi 

yük taşıyordu…Yüzlerinde yiyecekleri yağı alınmış ayran ve buğday çorbasının 

sevinci, gülerek vagonlara Mehmet ağanın dağ gibi buğdaylarını yüklüyorlardı. 

Öbür ameleliğe gidenler, boş bir furgonun açık kapısına oturarak ayaklarını 

sallamışlar, gözlerinde boş ve yorgun bakışlar..” (KP, s.94) 

Köylüleri neredeyse bedava çalıştıran, emeklerinin karşılığını ödemeyen, aynı 

zamanda tefecilik yapan (Doğan, 1999: 80) bir ağa tipi olarak çizilen Mehmet Ağa, 

Gökköy‟de olumsuz özellikleriyle öne çıkan ağaların en tanınmışıdır. 

Diğer taraftan buğday gibi üzüm de köy ağalarının elindedir. Ağalar, köylü 

yiyemeden bağdaki üzümleri de borcuna karşılık toplar. Onlara “kütüklerin dibindeki 

yarı olmuş yarı olmamış salkımlar” kalır (KP, s.97).  

Gökköy‟de yetişen üzümlere hayran kalan ve Ali Baba‟yla yaptığı gezide 

dayanamayarak en güzel salkımlardan bir mendil toplayan genç kız, köylülerin bu 

konudaki dertlerine ortak olur: 

“-Talan ederler bağa girdilermi. Üç günlük yiyeceğimizi yerler, sonra da: 

-Şu eşekleri yükle bakalım diye emir verirler. 

Genç kız dayanamıyarak sordu: 

-Kim bunlar kuzum. Kırk haramiler mi yoksa. 

Köylü güldü: 

-İyi buldun kızım kırk haramiler.. 

-Sahi mi? Niye hükümete haber vermiyorsunuz? 

-Onları nasıl tutturalım. Onlar harami değil bizim köy ağaları.” (KP, s.104) 
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Görüldüğü üzere; tüm bu romanlarda ağalar, köylüyü sömüren, borç içinde 

kendine muhtaç bırakan, acımasız ve bencil tipler olarak işlenmiştir. 

 3. Din adamı tipi: 

Eşraf içerisinde ekonomik dengeyi ellerinde tutan ağaların yanı sıra manevî 

gücü temsil eden din adamları da etkin bir figür olarak romanlarda önemli bir yer 

teşkil eder. 

Olumsuz özellikleriyle öne çıkan eşraf ve ağa tipleriyle paralel olarak din 

adamı tipleri de romanlarda olumsuz birer tip olarak işlenmiştir. Bu bağlamda; ele 

alınan din adamı tiplerinin iki kategoride değerlendirildiği görülür. 

İlk grupta; vatan haini, Kuvva ve Millî Mücadele karşıtı, düşmanla işbirliği 

yapan gerici tipler yer alır. Bunlar, daha çok, Millî Mücadele dönemini konu edinen 

romanlarda; vatanperver, idealist, ilerici öğretmen ya da asker tiplerinin karşısına 

yerleştirilmiş stereotiplerdir. 

Yeşil Gece‟de Şahin‟in Sarıova‟ya geldiği ilk gün tanıştığı Hafız Eyüp, hem 

kasabanın idarî yetkililerinin nüfuzunu elinde toplamış bir mülkî âmir hem de halkın 

vicdanına hükmeden dinî bir lider konumundadır. Nitekim Şahin, onun, daha ilk 

anda, “kasabanın en korkunç gizli kuvvetlerinden biri olduğunu” (YG, s.45) 

hisseder. Sezgileri Şahin‟i yanıltmaz, yaptırdığı tahkikat sonucu kısa sürede onun 

Sarıova‟nın en nüfuzlu kişisi olduğunu öğrenir. 

“(…) Öğrendiği ve gördüğü şeyleri birbiriyle karşılaştırdı ve şu neticeye 

vardı ki bu adam kasabanın gizli ruhudur; eski ve yeni hocalar arasındaki danışıklı 

dövüşü o idare eder; eskilerdeki gizli hoşnutsuzluğun -hiç bir vakit şiddetli bir 

harekete meydan verecek bir dereceye çıkmamakla beraber- zaman zaman müphem, 

korkutucu bir uğultu haline gelmesi, coşgun kâtibi mesule anlaşılmaz bir kâbus 

ağırlığı çökmesi, hükümet ve belediyenin -boşta dönen bir vapur çarhı gibi- 

durmadan çalışıp çabaladığı halde bir türlü iş görememesi hep onun eliyledir.” (YG, 

s.60) 

Kasabada ulema, bürokrat, eşraf ve partiden oluşan farklı grupları kendi 

çıkarına uygun bir denge durumu içinde tutan Hâfız Eyüp‟ün görünmez gücü, dinsel 

inancı bir otorite ve iktidar aracı olarak kullanmasından ileri gelmektedir (Altuğ, 

2005: 53). 
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Bir gün eşraftan sözü geçen birinin oğlu ile bir medreseli arasında cereyan 

eden bir hadise, Hafız Eyüb‟ün, bir akşam Kadirî tekkesi şeyhi Naki Efendi‟yi 

ziyaretiyle yatışır (YG, s.62). Şeyhin damadı ve aynı zamanda kasabanın jandarma 

kumandanı Ubeyd Bey, bir atış talimi ile sokaklarda ufak bir geçit resmi yapınca 

kasabada heyecan son bulur. 

Hafız Eyüb‟ün yanı sıra kasaba ileri gelenlerinden Müderris Zühtü Efendi ile 

İttihat ve Terakki kâtibi mesulü Tikveşli Cabir Bey ise kasabada kamuoyunun 

nabzını tutan iki zattır. Zühtü Efendi, din adamlığının da etkisiyle halkın din 

duygularına hitap ederken Cabir Bey, vatanperver duruşuyla onu desteklemektedir. 

İdadi müdürünün deyişiyle; “Cabir beyin hamaset ve sohbeti ile Zühtü efendinin 

kudreti ilmiye ve gayreti diniyesi bir araya gelince” (YG, s.48) vatan ve din 

kavramları da ittifak etmektedir.  

Yozlaşmış kurulu düzeninin savunucusu olarak ve toplumun ruhu olarak 

(Kantarcıoğlu, 2008: 281) Şahin Efendi‟den pek hoşlanmayan Hafız Eyüp; para, mal 

ve kadın seçenekleri üzerinden onun elini ayağını bağlamayı yahut da kasabadan 

uzaklaştırmayı düşünür (YG, s.81-83). Bunlarla Şahin‟i kandıramayınca daha 

organize bir hareket başlatır (YG, s.102). Dinsizlik öğretiyor, çocukları dinden 

soğutuyor bahanesiyle memleket eşrafını ve öğrenci velilerini Şahin‟in aleyhine 

kışkırtarak maarif müdürü ve mutasarrıf karşısında da onu güç duruma düşürür. 

Bir sabah Sarıova, top sesleriyle uyanır (YG, s.179). Halk paniğe kapılıp 

kaçmaya başlar. Şahin ise kasabayı terk etmez. Nitekim ertesi günü Yunan, kasabayı 

işgal eder. Şahin‟e göre kasabadaki güçlerin en tehlikelisi Hafız Eyüp, Yunanla 

çoktan iş birliği yapmıştır.  

“(…)Şahin efendi karakola inen caddeye saparken bir araba gördü ve 

hayretinden olduğu yerde dona kaldı. 

Arabada büyük rütbeli, kır bıyıklı, iri yarı bir düşman zabitinin yanında Eyüp 

hoca oturuyordu.(…) Eyüp hocanın nasıl olup ta bu kadar az zaman içinde 

Yunanlılara hulûl ettiğine akıl erdiremedi.” (YG, s.193-194) 

Çok geçmeden mühendis Deli Necip‟ten işin içyüzünü öğrenir. “Hoca 

sabahleyin softalardan mürekkep bir heyetin riyasetinde Yunan kumandanına bir 

demet çiçek göndermiş, eski hükümetin cevir ve tazyiklerinden esasen gayri memnun 

olan ulema namına arzı hürmet ve ubudiyet etmiş”tir (YG, s.198).  
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Vurun Kahpeye‟de ise Hacı Fettah Efendi‟nin şahsında tezahür eden din 

adamı tiplemesi, Yunanla işbirliği yapan eşrafın önderi olarak çizilir.  

Yunan‟ı istememekle birlikte Kuva-yi Milliye‟ye de aleyhtar olan eşraf, bu 

millî teşkilatlanmayı Bolşeviklik zannettiği için kendilerinden toplanmak istenen 

paralara şüpheyle yaklaşmaktadır. Öte yanda Maarif müdürü, Ferit Paşa hükümetine 

bağlı olduğu için şahsî korkularla titremekte; kasabanın genç öğretmeni Aliye, bu 

millî heyecan içinde çocuklara marşlar öğretmektedir (VK, s.19). Tüm bunlara 

Aliye‟nin Kuva-yi Milliye taraftarlığı da eklenince Hacı Fettah Efendi, zehirli 

sözlerle halkı Aliye‟ye karşı kışkırtmaya teşebbüs eder (VK, s.23).  Böylece Hacı 

Fettah Efendi‟nin önderliğinde toplanan eşraf, Yunanla işbirliği yapmaya karar verir.  

Buna göre; Hacı Fettah Efendi, Kantarcıların Uzun Hüseyin‟i de yanına 

alarak Yunan karargâhına gider ve tam bir teslimiyetçi üslupla kasabada olanları 

anlatır (VK, s.53-54). Ardından kasabadaki Kuvvacıları da gammazlar (VK, s.54). 

Her ikisi de ilerici-gerici tezadı ekseninde “din” olgusunu irdeleyen Yeşil 

Gece ile Vurun Kahpeye romanları arasında çizilen olumsuz din adamı tipleri
267

 

açısından bazı paralellikler kurmak mümkündür.  

Yeşil Gece‟de Hafız Eyüp, tüm eşrafı çevresinde toplayan merkezî bir güçken 

Vurun Kahpeye‟de bu figür yerini Hacı Fettah Efendi‟ye bırakır.  

Hafız Eyüp, açıktan ve gizli olarak Şahin‟e cephe alır; Hacı Fettah Efendi, 

ahaliyi -arkasına eşraftan Kantarcıların Uzun Hüseyin‟i de alarak- Aliye aleyhine 

kışkırtır. 

Yeşil Gece‟de Hafız Eyüp, yalnız eşrafı ve yerli halkı değil idarî görevlileri de 

sindiren bir güçtür. Hemen hemen hiçbir memur, onun tepkisini çekecek bir işe 

yeltenmez. 

Vurun Kahpeye‟nin Hacı Fettah Efendi‟si ise millî kuvvetlere karşıdır. 

Kasaba halkını ve eşraf ileri gelenlerini Kuva-yı Milliye karşıtı söylem ve vaazlarıyla 

etkilemeye çalışır. Dahası Kantarcıların Uzun Hüseyin‟le Yunan karargâhına giderek 

kumandan Damyanos‟u kasabaya çağırır (VK, s.54). 

Hem Hafız Eyüp hem Hacı Fettah Efendi, birtakım değişimlerin ardından 

mevcut mevkilerini korurlar. Hafız Eyüp, Cumhuriyet‟in ilanından sonra yine aynı 

                                                 
267

 Her iki romanda işlenen olumsuz din adamı tipleri ile Türk romanında dine ve din adamına bakışı 

irdeleyen ayrıntılı bir yazı için bkz. Ramazan Gülendam, “Türk Romanında Dine ve Din Adamına 

Bakış”, s.303-312. 
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koltuğu meşgul etmiştir. Buna karşılık Yunan kuşatması altındaki kasabada onlarla 

ittifak ediyor görünüp millî kuvvetlere yardım eden Şahin ise sürgünden dönüşünde 

vatan hainliğiyle itham edilir ve kasabadan dışlanır. 

Vurun Kahpeye‟de ise başlarda Kuva-yı Milliye‟yi istemeyen, Yunan‟ı 

kasabaya çağıran Hacı Fettah Efendi, kasaba Yunan‟dan temizlendikten sonra Türk 

ordusunu karşılayan ilk grup içinde yer alır (VK, s.163). 

Heyetin başına getirilmek istenen Hacı Fettah Efendi, Türk ordusu kasabaya 

girmeden bazı hainleri temizlemek gerektiğine inandığı için heyete önderlik etmeyi 

reddeder. Onun zihninde Damyanos‟a dost görünüp kasabayı Yunan‟dan korumak 

isteyen Aliye‟nin linç edilmesi fikri vardır. Halkı galeyana getirip Aliye‟nin üzerine 

saldırtır ve vatanperver genç kadın, “Vurun kahpeye, vurun kahpeye” (VK, s.165) 

nidaları arasında taşlanarak öldürülür.  

Ne var ki Hacı Fettah Efendi ile Kantarcıların Uzun Hüseyin, Yeşil Gece‟nin 

Hafız Eyüp‟ü kadar şanslı değildir. Kasabaya bir ay sonra gelen İstiklâl 

Mahkemesi‟nin muhakemesi sonucu her ikisinin hıyanetleri kanıtlanır ve asılırlar 

(VK, s.172).  

Netice itibariyle; her iki romanda da, Anadolu‟da görevli vatanperver ilerici 

öğretmenler Şahin ile Aliye, tüm güçleri ellerinde tutan gerici din adamları Hafız 

Eyüp ve Hacı Fettah Efendi‟yle mücadele ederler. Bu sırada patlak veren Millî 

Mücadele, onların idealist, milliyetçi yönlerini daha da görünür hale getirir. Ne ki 

tüm idealistliklerine karşın bu mücadeleden yenik çıkan taraf olurlar. Karşılarında 

yalnızca sıradan birer din adamı değil tüm eşrafı arkasına almış, idarî güçleri de 

elinde tutan birer otorite vardır. 

Yakup Kadri de Yaban‟da Şeyh Yusuf tiplemesiyle aynı olumsuz din adamı 

tipine katkıda bulunur. 

Porsuk Çayı kenarındaki köyü manevî etkisi altına almış olan Şeyh Yusuf, 

köylünün nazarında mübarek bir zattır. Köylü üzerinde geniş bir nüfuzu vardır. Onun 

darda kalanları selamete çıkardığına inanırlar. Şeyh Yusuf, okuyup üfleyerek 

hastalara şifa da dağıtmaktadır.  

Ahmet Celal, köylünün bu kadar inandığı adamı görmek ister; ancak herkes 

gibi saygı göstermediği ve “merhaba” diyerek hitap ettiği için çatışırlar. Ertesi gün 

Şeyh Yusuf, köylüden aldığı hediyelerle köyü terk eder. 
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Köyün, Salih Ağa‟yla birlikte köylü üzerinde etkili bu iki gücü, Yunan‟la 

işbirliği yaptığı gibi halkı da Mustafa Kemal aleyhine kışkırtmakta, Kuvva yerine 

düşman birliklerine inanmalarını aşılamaktadır. 

Şeyh Yusuf, muharebeler devam ederken tekrar uğradığı köyde, bir yandan 

okuyup üflemeye devam ederken diğer yandan savaş dolayısıyla yeşil sarıklılardan, 

Müslüman olmak isteyen Kraliçe‟den bahseder. Salih Ağa ile imam ise kendilerinden 

yardım isteyen Yunan askerlerinin önüne düşüp yol gösterir. Onların bu saflığından 

yararlanan askerler, yiyip içip her işlerini gördürdükten başka parayı sonra 

vereceklerini söylerler. Yunan uçakları da köylülere hitaben kağıtlar atıp onları 

kandırmaya devam eder.  

Halide Edip‟in, Cumhuriyet‟in ilanından sonra Doğu‟da patlak veren Şeyh 

Sait isyanını işleyen romanı Zeyno‟nun Oğlu, Diyarbakır‟da nüfuz sahibi olan Şeyh 

(M...)‟nin Kuva-yı Milliye düşmanlığı yapması ve bir isyan hazırlığı içinde olması 

açılarından yukarıda zikredilen romanlarla birleşir. 

Esasiyle Şeyh (M..), “Kuvayi Milliye aleyhtarlığı ile meşhur pek nâfiz 

eşraftan” dır (ZO, s.89). Aynı zamanda Kürtlük davasını savunan bir Kürt şeyhidir 

ve Kürt isyanının hazırlayıcılarındandır (Aytaş, 2008: 222). (K..) Köyü‟nde 

Şaban‟dan ata binmeyi öğrenen Haso çocuğun, bir müsabakada birinci gelişi, Şeyh 

(M..) ile yollarını kesiştirir. Onun başarısını izleyen şeyh, çocuğu kendi yanına alıp 

yetiştirmek ister.  

Şeyhin himmetiyle Haso çocuk, Diyarbakır‟a gelir. Şeyh, ona dinî bilgiler 

vermekte, yanı sıra zabitlerin zalim ve dinsiz olduğu yolunda etkilemeye de 

çalışmaktadır. “Bu din duyguları yanına Şeyh bir de milliyet duygusu sokmağa 

kalkışmış, ona Kürtlerin Allahın kulları ve Türklerin Allahın ceza edeceği mahlûkat 

olduğunu” (ZO, s.137) anlatır. Bir süre sonra da evini Muhsin Bey ve ailesine açarak 

Haso çocuktan muhbirlik yapmasını ister. 

Haso çocuğu yalnızca zabitlere değil İstanbullulara karşı da kışkırtan Şeyh 

(M..), planlarına son şeklini verirken kendisine hedef olarak Hücum Taburu 

Kumandanı Hasan Bey‟i belirler. Bunun için de Haso çocuğun gözcülüğüne 

başvurur. 
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Bunlardan farklı olarak Ankara‟da Şeyh Emin ve Nuri Hoca adındaki din 

adamları ise Cumhuriyet sonrasının yozlaşmış ortamından nasibini almış tipler olarak 

hicvedilir. 

Selma Hanım‟ın, ilk kez Murat Bey‟lerin Etlik‟teki bağında gördüğü Şeyh 

Emin‟le Nuri Hoca, meclisin en koyu mutaassıplarındandır (Ankara, s.42). Millî 

Mücadele sırasında etraflarına korku salan, seçim bölgelerinde nüfuzları yüksek bu 

adamlar, kadınlı-erkekli toplantılara, bu toplantılarda içki içilmesine hoş gözle 

bakmadıkları gibi bu şekilde eğlenen insanları da dillerine dolamayı âdet 

edinmişlerdir. Binbaşı Hakkı Bey, çevrelerinde âdeta terör estiren bu insanları “kara 

terör” diyerek lanetler ve Avrupalıların dışında bir gün bunlarla da savaşmak lazım 

geleceğini söyler (Ankara, s.42). 

Ne var ki savaş günlerinde tutuculuklarıyla nam salan bu iki zat, Cumhuriyet 

sonrasının aşırı Batılılaşmış yaşantısına çok kolay uyum sağlarlar. Selma Hanım, 

Ankara Palas‟ta verilen bir baloda Şeyh Emin‟le tekrar karşılaştığında onu tanımakta 

güçlük çeker. 

“(…) Bu adam, frakı, bol yakalığı, katı plastronu içinde kaba saba tahtadan 

yapılmış bir elbise askısını andırıyordu. Ne renkte olduğu bilinmeyen, yer yer 

dökülmüş saçlarının arkasında iri ter taneleri matruş yüzünün sayısız buruşukları 

arasına yuvarlanıyordu. Bir eliyle sımsıkı kadehini tutuyor, öbürüyle, muttasıl, bu ter 

tanelerini silmeye çalışıyordu.” (Ankara, s.118) 

Daha önce değil içki içmek başkalarının içmesine dahi tahammül edemeyen 

Şeyh Emin, elindeki kadehi kaldırıp kaldırıp Selma Hanım‟a işaret ediyor ve onu 

açıktan açığa birlikte içmeye çağırıyordur (Ankara, s.118). 

Eşinin yardımına koşan Hakkı Bey, şeyhi ortamdan uzaklaştırır. Kalabalığın 

içinde şeyhin yüksek sesle şunları söylediği işitilir: 

“Yahu, bıraksaydın, şu hanımla bir toka etseydim. Biz, dans bilmiyoruz. Bari 

bunu yapalım. He, heh, heh…Bari bunu yapalım.” (Ankara, s.119) 

Cumhuriyet‟in asker-sivil kurucu kadroları gibi Batılılaşmayı yanlış 

anlayanlar arasında Şeyh Emin benzeri din adamları da vardır. Yazar, toplumun her 

katını saran yozlaşmaya onları da dahil etmiştir. 

Millî Mücadele karşıtı olarak gösterilen bu din adamlarının yanında halkın 

manevî duygularını sömüren, taassubu körükleyen gerici din adamları yer alır. 
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Etem İzzet, Osmanlı idaresi altındaki İkipınar‟ı anlattığı romanı On Yılın 

Romanı‟nda zaptiye, mültezim, aşar memuru gibi tipler arasında imam ve şeyh 

efendi tiplemelerine de başvurur. Bunlar; namazında niyazında, cemaate yol gösteren 

örnek tipler değil, daha çok, ırz düşmanı olarak çizilmiştir. 

Kocasının sekizinci kez eve ortak getirişine üzülen Ayşe Hatun‟a, imam 

efendi, isyan etmemesini, yediye kadarının farz on ikiye kadarının sevap olduğunu 

söyler. O kadar ki kadın, kendini erkekle bir tutmamalı, ahirette kendisine şefaat 

edecek kocasına kayıtsız şartsız itaat etmelidir (OYR, s.22). Ayşe Hatun‟a bunları 

söylerken arkasından iç geçirmeyi ihmal etmez imam efendi (OYR, s.23). 

Diğer taraftan şeyh efendi, tekkede kadınlar için düzenlenen zikir gününde; 

kadınlara dünya malından uzak durmalarını, bir tel saçları ile gözlerini erkeklere 

göstermemelerini, beş vakit namaz kılmalarını, hocaya muhabbet kocaya itaatten 

ayrılmamalarını tembihler. Hemen ardından da bunlara uymazlarsa nasıl 

cezalandırılacaklarını anlatır (OYR, s.23). 

Zikir ve vaaz bittikten sonra bir kadın şeyh efendiye yanaşır ve ondan Hacı 

Musagilin gelini için muska yazmasını rica eder. Şeyh, önce kadının göğsünde ve 

karnında ağrı olduğunu sonra da kadının kocasının askere gittiğini öğrenince muska 

yazmak yerine onun derdine derman olarak halvet gerektiğini söyler (OYR, s.24-25). 

Kadını alıkoyup onunla halvete girer.  

Hem imam hem de şeyh, halkı din üzerinden korkutup sindirmekte; dahası 

kadınları, kendi şehevî arzularının öznesi olarak görmektedir. Bu tarz din 

adamlarının halk üzerindeki etkisine güvenen İstanbul hükûmeti de köylünün 

padişaha sonsuz itaati için onların bu gücünden istifade etmek yoluna gider. Nitekim 

İkipınar‟dan geçen İstanbul paşası da şeyh efendiden, köylünün Allah, Padişah 

korkusunu her daim diri tutmasını ister: 

“(…) 

-Halkın maneviyatını yüksek tutmalı, allah, padişah korkusunu çoğaltmalı. 

Ulûmu diniyenin ahkâmını köylüye belletmeli.” (OYR, s.31) 

Onun bu sözlerine karşılık şeyh efendi de övünerek: 
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“(…) 

-Paşa hazretleri bizim köylü çok dangalaktır. Yumruğu vur lokmayı ağzından 

al. Hepsi beş vakit namazındadır. Dinden diyanetten, hocasının ardından, padişahın 

emrinden ayrılmaz.” (OYR, s.31) cevabını verir. 

Yazar, 1912 yılında Osmanlı idaresi altındaki İkipınar‟dan hareketle dine, 

dinin gereklerine, cemaatine saygısı olmayan, kadın düşkünü, ahlâksız din 

adamlarını eleştiri konusu yapar. 

Etem İzzet, bir diğer romanı Yakılacak Kitab‟ta da etraflarında koyu bir 

taassup halesi yaratan Demircilerin Zeynep ile İbrahim Hoca‟yı hedef alır. 

Biri kadınlar, diğeri erkekler üzerinde yaptırım gücüne sahip Demircilerin 

Zeynep ile İbrahim Hoca‟ya halk, ermiş gözüyle bakmaktadır. Onlar, İskilip‟te halkı 

etkisi altına almış iki manevî önderdir. 

“-Demircilerin Zeyneb… 

Denildi mi, her kadın ağzı kapanıyor…İbrahim Hoca bir, Zeynep karı iki. Biri 

erkekleri, öteki kadınları avucunun içine almış. Genc kadın ve erkekler ikisine de 

aldırış etmiyorlar. Orta yaşlılar, hele ihtiyarlar bunlardan tirtir titriyorlar. Bir 

işaretle dünyayı allakbullak ederlermiş! Ermişler!.. (…) 

Ortada saç bir mangal. Etrafta tiftik pöstekiler, kirli paslı minderler. Ocağın 

yanlarından sarkan boy boy, dizi dizi tesbihler. Işık yok. Gündüzleri de gece gibi bir 

oda. Havasız. Kendi oturduğu köşede eski püskü bir post var. Bu, silsileden kalmış 

şeyhliğin kerameti bunda imiş!..Hem, demir baba, Osmancıktaki koyun baba ile 

beraber binlerce sene evvel Kızıl Irmağı: 

-Ya, Settar… 

Deyip bu postun üstünde geçmişler. Ne kuyruklu yalan!...” (YK, s.165) 

Demircilerin Zeynep, evinin alt katındaki toprak, izbe bir odada sabahtan 

akşama kadar tütsü verip muska yazmakta, bel ağrısı ve baş ağrısını iyi etmektedir. 

Halk, doktora gitmek yerine hastalıklarının şifasını da onda aramaktadır. Bu, 

Vicdan‟ı çok kızdırır: 

“Avuç avuç bu fettan kadına para dökerler de doktora on kuruş vermeyi çok 

görürler. Eğer, birkaç adliye işi olmasa zavallı doktorlar sinek avlamaktan başka bir 

işe yaramıyacaklar. Halbuki, Zeyneb karı milyoner olmuş. Kızları, damadları altın 

içinde yüzüyorlar. Hiç, nefesle, tesbihle hasta iyi olur mu?..” (YK, s.165-166) 
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Vicdan, bu görüşlerini bir iki yerde dillendirdiği için Demircilerin Zeynep 

tarafından “sürtük” damgası yer. 

Her ikisi de köylünün manevî duygularını sömüren Demircilerin Zeynep ile 

İbrahim Hoca, halkın cehaletinden yararlanan, yarattıkları taassup ortamıyla köyün 

sosyal hayatını kontrol altına alan ve halkın sırtından para kazanan olumsuz dindar 

tipler olarak gösterilir. 

Köy Hekimi‟nde ise imam Hafız Aptürrahman Efendi, değişen rejimden 

rahatsız bir din adamıdır. Medenî Kanun çıkınca dördüncü eşini alamamıştır. Üçüncü 

eşinin sık sık hastalanmasından şikayet ederken dördüncüyü alamayışına da 

hayıflanmaktadır (KH, s.280). 

Bunun dışında Hafız Aptürrahman Efendi, karısının kendisinden uzak 

durmasını anlayamayan Tosun‟un aklını karıştırıp içine şüphe düşürür: 

“-Kadıya yalan, kadına inan olmaz, derler çavuş. Karı kısmının başından 

yumruğu eksik ettin mi havalandığı gündür. Ben sana (Emine) şunu ediyor bunu 

ediyor demiyorum. Göz kulak oluyor musun diye soruyorum. Eğer başını boş 

bırakıyorsan şöyle arada bir habersizce kolaçan etsen.” (KH, s.282) 

Tosun, “asker ocağında gözü açılmış, pişkin, olur olmaz şeye inanmaz, mert 

bir delikanlı” (KH, s.296) olmasına rağmen Hafız‟ın sözleri, içindeki taassup hissini 

uyandırır; “eski itikatları, temayülleri kuvvetlen”ir (KH, s.296). Daha önce danıştığı 

doktorun bilimsel izahlarını kabul etmekle birlikte Hafız‟ın fikirlerini de yabana 

atamaz. 

“-Bu işte bir şeytan parmağı var gibi geliyor bana çavuş. Sen doktoru 

moktoru bırak ta beni dinle…Şöyle bir hafta on gün bir göz kulak ol, sonra gel 

bana…” (KH, s.296) 

Bu sözlerle genç adamın aklını çelen Hafız Aptürrahman Efendi, üzerine de 

Arapça bir şeyler okuyup üfler. 

Osmanlı‟ya karşı Cumhuriyet‟i olumlayan bir roman olan Toprak 

Mahkûmları‟nda da Tepeköylü Hacı Dayı‟nın başından geçen bir vak‟a etrafında 

olumsuz din adamı tipine yer verilmiştir. 

Tepeköy‟ün zenginlerinden Hacı Dayı, bir Ramazan günü, oğlu Hasan‟ın 

kuyuya düştüğünü haber alır. Üstelik şehirdeki işleri de fena gitmektedir ve canı çok 
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sıkkındır. O anın öfkesiyle karısı Fatma‟ya üç talâkta boş ol demiş bulunur (TM, 

s.19).  

Tam da bu sıralarda Mekke‟deki delili Hacı Fettah Efendi, kendisine misafir 

olarak gelmiştir. Elbirliğiyle Hasan‟ı kuyudan çıkarırlar; ancak nikâh meselesinde 

Hacı Fettah, hulle yapılması gerektiğini şart koşar. 

“Fellâhın taassubuna payan yoktu. O sanki din ve şeriat namına benim 

yuvama musallat olmuş bir yobazdı. Gözümün önünde köyün imamı ile birlik oldular. 

Bir saat evelki karımı elimden alıp, imam evine götürdüler. Çünki, Fatmanın benden 

başka kimseciği yoktu.” (TM, s.19) 

Köy imamı ile Hacı Fettah Efendi, şeriatı gerekçe göstererek karı-kocayı 

ayırırlar. Yeniden nikâhlanabilmeleri içinse hülle gerekmektedir. Hüllenin ne 

olduğuna köyün imamı şöyle açıklık getirir: 

“-Mekkeli Hacı Fettah efendinin huzurunda, şeri şerife uygun bir nikâh 

kıymaktır. Yani sizin anlayacağınız, talâki selase ile boşadığınız hatunları, tekrar 

hariminize alabilmek için, bu gece onları nikâhla yabancı bir misafirin koynuna 

vereceğiz. Yarın sabah, o erkek boşadıktan sonra avratlarınızı tekrar size nikâh 

edeceğiz.” (TM, s.20) 

Hacı Dayı gibi eşini üç talâkta boşamış diğer köylüler, buna tepki gösterir. 

Hacı Fettah da onları şeriata karşı gelmekle itham eder (TM, s.21). Hacı Dayı ise ne 

yapacağına bir türlü karar veremez. Delili Hacı Fettah ile birlikte Kâ‟be‟ye yüz 

sürmüştür, üstüne üstlük Hacı Fettah, evinde misafirdir. Çaresiz hülleyi kabul eder. 

Ancak köyde Hacı Fettah Efendi‟den başka yabancı yoktur. Ona rica ederek 

hülle nikâhı kıyılır; sabahına da köyün imamı ve üç şahidin huzurunda hülleli nikâh 

bozulup Fatma, Hacı Dayı‟ya nikâhlanır (TM, s.22-23).  

Hülleye yanaşmayan diğer köylüler de Hacı Dayı‟yı örnek alarak bu yola 

başvururlar. Ne var ki o sırada köyde misafir bulunan Arapkirli namlı biri, hülle 

nikâhını bozmamak için diretince tatsızlık çıkar; Arapkirli, herkesi epey 

uğraştırdıktan sonra hülle nikâhı bozulabilir (TM, s.24). 

Tüm bu olaylar, köylüye ders olur; o günden sonra kimse karısını boşamaz. 

Arapkirli, Mekkeli Hacı Fettah Efendi ara sıra köye uğrasalar da aradıklarını 

bulamazlar. Yalnız Hacı Dayı‟nın karısı Fatma, o geceden sonra kocasının yüzüne 

bakmaz olur. Kocasının rızasıyla “hulle yapılarak başka bir erkeğin koynuna girmek, 
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ona pek acı gel”ir (TM, s.24). Bir gece sabaha karşı bir şişe sulfato içer, şehirden 

doktor gelinceye kadar vefat eder (TM, s.24-25). 

Misafir deyip ağırladığı Hacı Fettah Efendi, köyün imamıyla bir olarak Hacı 

Dayı‟nın yuvasını bozmuş, sonra da hayatını karartmıştır. Fatma‟nın ölümü, yıllarca 

Hacı Dayı‟ya yürek yarası olur. Diğer taraftan da Hacı Dayı, Mekke‟ye gidip Hacı 

Dayı olduğuna pişman olmuştur: 

“Hay böyle şeriat olmaz olaydı. Bana tam bin altına mal olan bu Hacı dayılık 

sıfatını almaz olaydım. Hem bütün paralarımı hicaza götürüp Mekkenin fellahlarına 

yedireceğime, Anadoludaki öksüzlere ve hastahanelere bağışlasaydım daha iyi bir iş 

yapmış olurdum. Fakat dedim ya, cehalet çok kötü bir hastalıktır. Ne çare ki iş işten 

geçti.” (TM, s.25-26) 

Yazar Sıtkı Şükrü Pamirtan, Mekkeli Hacı Fettah Efendi tiplemesiyle, 

esasında, Arap âdetlerine ve Arapların örfüne göre düzenlenmiş şeriatın, Türk 

gelenek-göreneklerine, Türk yaşayışına uymadığının altını çizmiştir. Şer‟i hukuk, 

Türk örfüne uydurulmaya çalışıldığında ise Hacı Dayı‟nınkine benzer facialar 

meydana gelebilmektedir. Ayrıca bazı insanlar, din adamlığı kisvesi altında hülle 

nikâhından faydalanarak boş düşmüş kadınlarla gönüllerince bir gece 

geçirebilmektedir. Hacı Fettah Efendi de şeriatın gereklerinin yerine getirilmesinde 

diretmekle birlikte hülle nikâhından istifade eden böyle düzenbaz bir din adamı 

tipidir.  

Beyza
268

‟da ise yazar, 1908 yılı İnebolu‟sundan bir kesit sunduğu romanında, 

genel olarak, Anadolu‟nun dinin uyuşturucu etkisi altında âtıl, miskin yaşayışını; 

bundan dolayı geri kalmışlığını anlatır.  

1908‟in Mayıs ayında uhrevî bir hayat süren İnebolu‟da, bu uhrevî hayatın 

tipik şahsiyetleri Hamdi Efendi ile Hacı Ziya Efendi, şehrin sosyal hayatına yön 

veren din adamı tipleri olarak işlenirler. 

Bunlardan Hamdi Efendi, II.Abdülhamit‟e bağlılığı ile öne çıkarken Hacı 

Ziya Efendi ise Abdülhamit düşmanlığı ile tanınır. İnebolu‟nun ileri gelenleri de 

II.Abdülhamit‟e taraf olup olmamalarına göre bu iki şahsiyetin etrafında toplanır. 

Müderrislikle müftülüğü kendinde toplamış bulunan Hamdi Efendi, “siyah 

sakalı, uzunca toplu vücudile geniş cübbesi içinde medrese dershanesinde bağdaş 

                                                 
268

 Kırksekizoğlu Âli Osman, Beyza, Kader Basımevi, İstanbul 1938. Yapılan alıntılar bu baskıya 

aittir. 
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kurmuş karşısına yaşlı sakallı otuzdan fazla talebesini diz üstü oturtarak elile 

sakalını okşaya sıvazlaya kesik kesik bir eda ile molla camiden iki satırlık bir 

ibarenin saatlerce teşrihine çalışan” (Beyza, s.13) bir hocadır.  

Arapça sarf ve nahiv kaideleri içinde talebeleriyle yuvarlanıp giden Hamdi 

Efendi, bir müftü olarak kendisine sorulan suallere Arapça kitaplardan bakarak cevap 

vereceği yerde Türkçe hazırlanmış “Ali Efendi, Abdürrahim Efendi, Behcetülfetava” 

(Beyza, s.13) gibi eserlerden fetva yazıp verir. İdare meclisi toplantılarını hiç 

kaçırmayan, her komisyonda aza olmaya çalışan Hamdi Efendi, “tantanalı arapça 

dualarla padişaha can ve yürekten uzun ömürler temenni ediyordu”r (Beyza, s.14). 

Onun karşı kutbunda yer alan Hacı Ziya Efendi ise “üzerinde dört peşli uzun 

entarisi, sırtında Arab burnusu seyrek beyaz sakalı nurani heybetli nasiyesi uzun 

boyu, elinde ayni zerka kamışından iki metroluk asasini yere vurarak ayağında 

nalını, başında beyaz takkesi, İbni haldunvari burma sarığıyla ağır ağır bir Roma 

kardinali gibi yürüyerek camiye gidiyor” (Beyza, s.14), hiç oyalanmadan öğütlerine 

başlıyordur. 

O, Hamdi Efendi‟nin aksine hükûmeti apaçık eleştirip halkı ticarete sevk 

eden, görece ileri düşünceli bir din adamıdır. Hacı Ziya Efendi‟nin en çetin öğütleri, 

İnebolu‟ya gelen valiler için söyledikleridir (Beyza, s.15). Bu yüzden valilerden Fuat 

Bey ile arası açılır. Ancak Hacı Ziya Efendi, İnebolu‟da sevilip sayılan bir 

şahsiyettir. Öyle ki derslerine Rum ve Ermeniler de iştirak etmektedir (Beyza, s.16). 

Yine İnebolu ahalisi, onun Ramazan‟da verdiği iftarlara ve bu sırada ettiği sohbetlere 

doyamamaktadır. 

Hacı Ziya Efendi‟nin din adamlığı, Hamdi Efendi gibi, Arapça sarf ve nahiv 

kaideleri ile salt medreseden ibaret değildir. Onun “medreselere karşı açık bir 

husumeti Arap dilinin bitmez, tükenmez sarf ve nahv kaidelerine derin bir 

hoşnutsuzluğu vardı”r (Beyza, s.16). İki satırlık Arapça bir ibare için yıllarca sarf ve 

nahiv kaidelerini öğrenmeye isyan eden Ziya Efendi, “softalar tenbelhanesi” 

(Beyza, s.16) dediği medreseleri de iğnelemekten kaçınmaz. 

Hürriyet‟in ilanı, herkesten çok onu sevindirir. II.Abdülhamit‟i diline dolayan 

Hacı Ziya Efendi, bu süreçte, “millî intibahın dini bir reform ile itmamı projelerini 

izah ediyor, akaidin tadsız, tuzsuz kısırlıklarını söyleyip yaldızlayarak piyasaya 

sürmeye çalışıyor”dur (Beyza, s.33).  
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II.Meşrutiyet, İnebolu‟nun dinî çehresini değiştirmemiş olmakla birlikte Ziya 

Efendi‟nin teşvikleriyle bazı ticarî kımıldanmalar başlamış, birkaç şirket açılmıştır. 

Böylece Hacı Ziya Efendi sayesinde şehrin sosyal hayatı, biraz olsun canlanmıştır. 

Romanda Hamdi Efendi, İnebolu‟nun üzerine çöken taassubu körükleyen, 

Arapça sarf ve nahiv kuralları ile medrese arasına sıkışmış, köhnemiş bir zihniyeti 

yansıtırken Hacı Ziya Efendi, yeniliklere açık, halkı ticarete teşvik eden, şehrin 

sosyal hayatını canlandırmaya çalışan bir din adamı olarak işlenmiştir. 

Yazar, birbirine zıt karakterdeki bu iki din adamı tipiyle sembolik bir anlam 

örüntüsü içinde Cumhuriyet ideolojisi ile bütünleşen bir yapı kurmuştur. Şöyle ki 

eski zihniyeti temsilen Hamdi Efendi, yeniyi simgeleyen Hacı Ziya Efendi üzerinden 

Osmanlı-Cumhuriyet karşılaştırmasına uygun bir zemin yaratmış; Hacı Ziya 

Efendi‟yi olumlayarak aslında Cumhuriyet‟in yaratmak (ve görmek) istediği din 

adamı tipini tarif etmiştir.  

Burada II.Meşrutiyet, Cumhuriyet öncesinde yaşanan önemli bir kırılma 

noktası olarak köklü bir değişimi sembolize etmekte; II.Abdülhamit de gerici Hamdi 

Efendi tipiyle özdeş kılınarak Osmanlı‟nın şer‟i yapısını işaret etmektedir. Hacı Ziya 

Efendi‟nin, yalnız Müslüman ahaliyi değil şehrin Rum, Ermeni yerlilerini de 

kucaklayan görece laik ve kalender kişiliği, Cumhuriyet‟in hedeflediği toplumsal 

yapıyı vurgulamaktadır. 

Görüldüğü üzere; din adamı tiplerine yer veren, bir yönüyle din olgusuna da 

temas eden dönem romanlarında, gerçek bir din adamına rastlamak mümkün 

değildir. İnsanların dindar diye tanıdığı kimseler çıkarcı, hurafeci, yeniliklere kapalı 

kişilerdir (Demir, 2002: 152). Bahsi geçen romanlarda ele alınan ve her biri olumsuz 

yönleriyle öne çıkarılan bu din adamı tipleri, dönemin, yeni rejimin laik yönüne sık 

sık göndermede bulunan konjonktürü de düşünüldüğünde, meşru bir zemine 

oturmaktadır. 
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 4. Bürokrat tipi: 

Fransızca bir kelime olarak “devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici” 

anlamına gelen bürokrat, 1923-1938 yılları arasında kaleme alınan romanlarda, idarî 

yapıdaki bozulmuşluğa bağlı olarak eşraf karşısında basiretsiz tipler olarak yer alır. 

Diğer açıdan, merkezî yapıdaki bozulmadan payını alan taşra teşkilatlarındaki 

yozlaşmış bürokrat tipler de romanlarda eleştiri konusu edilir. 

Bu noktada, yazarların öncelikli çıkış noktası, Osmanlı bürokrasisinin 

bozulmuşluğunu sergilemek ve bu sayede arka planda Cumhuriyet idaresinin farkını 

ortaya koymaktır. Ancak Osmanlı bürokrasisi için takınılan eleştirel tavır, 

Cumhuriyet bürokrasisi için de sergilenir.  

Bu bağlamda, Osmanlı‟da yaşanan bürokratik yozlaşmışlıkların 

Cumhuriyet‟le aynen devralındığını, durumun düzelmek bir yana aynı şekilde devam 

ettiğini belirterek yeni rejime içeriden bir eleştiri getiren yazarlar da vardır. Amaç, 

bütünsel olarak yönetim ve bürokraside her dönem karşılaşılan çarpıklıkları 

göstermektir. Dönem yazarları, bu amaca uygun olarak öncelikle Osmanlı merkez 

teşkilatlarındaki bozulmanın taşra teşkilatlarına da sirayet ettiğini romanlarında 

ortaya koyarlar.  

Romanlarında, Osmanlı bürokrasisini sıklıkla konu edinen Reşat Nuri, ilk 

romanı Gizli El‟den itibaren gerek II.Abdülhamit dönemi gerekse II.Meşrutiyet 

dönemi bürokrasisine ciddi tenkitler getirmektedir (Çelik, 2000: 49). Özellikle 

Çalıkuşu ile Yeşil Gece‟de eleştirilerini, eğitim bürokrasisi üzerinde yoğunlaştıran 

yazar, Acımak‟ta da idealist memur Mürşit Efendi‟den hareketle taşra teşkilatlarında 

bürokrasinin işleyişinde yaşanan olumsuzlukları gözler önüne serer. 

Çalıkuşu‟nda, Anadolu‟da bir muallimelik almak niyetiyle gittiği Maarif‟te 

ilk anlarda ümit dolu olan Feride‟nin iyimserliği, Maarif Nezareti‟ne girdiği anda 

yerini yavaş yavaş umutsuzluğa bırakır (Çalıkuşu, s.120). Nazırlara ulaşamadan 

hademe tarafından engellenen ve iltimas gerçeğiyle tanışan genç kız, yanına 

yaklaşarak halini anlattığı çini mavi gözlü ihtiyar bir kadının yardımıyla 

B…Vilâyetinin, merkez rüştiyesinde açık bulunan bir Coğrafya ve Resim 

muallimliğine atanır (Çalıkuşu, s.130). 

Ne var ki merkezde takıldığı bürokratik engeller, taşrada da peşini bırakmaz; 

çünkü Osmanlı merkez teşkilatlarında görülen çarpıklıklar, taşra teşkilatlarına da 
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sirayet etmiştir.  Feride, tayin emrini alıp okula gittiğinde aynı göreve Gelibolu‟dan 

Huriye Hanım adlı başka bir muallimenin daha atandığını öğrenir (Çalıkuşu, s.135-

136). Maarif Müdürü, İstanbul‟dan gelecek cevaba göre hareket edecektir. Durumu 

öğrenen Huriye Hanım ise muallimler odasında rezillik çıkarır, diğer muallimeler de 

Feride‟nin üzerine yürürler.  

Kaldığı otele döndüğünde ilk kez İstanbul‟da Maarif Nezareti‟nde duyduğu 

“iltimas”, bu defa taşrada karşısına çıkar. Otelin odacısı Hacı Kalfa, Feride‟yi 

uyardıktan sonra “Nezarette tanıdığın varsa hemen mektup yazalım,” (Çalıkuşu, 

s.139) diyerek harekete geçmeye sevkeder. Nitekim Hacı Kalfa‟nın uyarıları sebepsiz 

değildir: Nezaret, Feride‟nin görevde kalıp Huriye Hanım‟ın başka bir yere tayin 

edilmesini uygun gördüğü halde işin içine iltimasın girmesiyle Huriye Hanım, 

yerinde kalır. Bunun için Huriye Hanım, okul idaresi ve Maarif Müdürlüğü ortaklaşa 

bir plan tertip ederek Feride‟yi başka bir yere göndermiş, Huriye Hanım‟ı da 

merkezde alıkoymuşlardır (Çalıkuşu, s.154). 

Feride ise tecrübesizliğinin de etkisiyle Maarif Müdürünün süslü sözlerine 

kanarak merkezdeki görevinden istifa edip Zeyniler‟e gitmeyi kabul eder. Müdür, 

Feride‟yi Zeyniler‟e gitmeye ikna etmek için bürokratik bir üslûp dahilinde yalan 

söyler: 

“(…) 

-Hanım kızım, Nezaret-i Celileden henüz bir cevap almış değiliz. Ne irade 

buyurulacağını kestiremiyorum. Ancak, Huriye Hanım kıdemli bir muallime olduğu 

için sanırım ki onu iltizam ederler. Aksi bir cevap geldiği takdirde müşkül mevkide 

kalacaksınız. Aklıma bir çare-i tesviye geldi. Buraya bir, iki saat mesafede bir 

„Zeyniler‟ nahiyesi var. Havası, suyu güzel, menazır-ı tabiiyesi ferahfeza, ahalisi 

halûk ve müstakim, cennet gibi bir yer. Orada bir Vakıf Mektebi vardı. Geçen sene, 

bir hayli fedakârlıkla tamir ve tecdit ettik. Birçok levazım-ı tedrisiye ve ikmal-i 

nevakısına muvaffak olduk. Mektebin içinde muallimlerin ikametine mahsus daire de 

var. Şimdi bir genç muallimizin himmet ve fedakârlığına muhtacız. Gönül ister ki, 

oraya sizin gibi güzide bir hanım gitsin. Cidden iyi bir yer.” (Çalıkuşu, s.150) 

Bu, taşrada Feride‟nin karşısına çıkan ilk olumsuz bürokrat tipidir. 

Zeyniler‟de kendisine vaat edilenin tam tersi şartlarda çalışmaya başlayan Feride, beş 
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ay sonra bürokrasinin bir başka yüzüyle karşılaşır. Okulu teftişe gelen yeni Maarif 

Müdürü Reşit Nâzım‟ın ilk tepkisi: 

“(…) Bu, ne karanlık yer böyle. Mektep değil, adeta ahır.” (Çalıkuşu, s.207) 

olur. Halefinin parlak sözlerle anlattığı okul için “mektep demeğe bin şahit ister.” 

(Çalıkuşu, s.207) yorumunda bulunur.  

Okulu kapatmaya karar veren Raşit Nâzım‟ın büyük planları vardır: 

“(…) 

-Efendim, böyle kepaze binada çocuk terbiye edilemez. Sonra talebe de az. 

Vilâyette kaldığım müddetçe bütün gayretimi sarfedeceğim, köylerden birçoğunu 

ucuz, fakat zarif, sıhhî, modern, yani müceddet mekteplere sahip etmeğe 

çalışacağım.” (Çalıkuşu, s.209) 

Maarif Müdürü Reşit Nâzım; eğitim sistemine dair ütopik denebilecek 

planlarıyla memleketinin gerçeklerinden habersiz, yalnızca Batı‟yı referans alan, 

bundan dolayı da yüzeysel Batı taklitçisi, dönemi içinde “radikal reformist” (Çelik, 

2000: 58) bir bürokrat tipidir. Balcı (2002a: 127)‟nın idareci elit olarak belirttiği bu 

tip, memlekette asıl problemlerin ne olduğunu bilmemekte ve dolayısıyla ya gereksiz 

ayrıntılar üzerinde durmakta ya da hayali yeniliklerden bahsetmektedir. Reşit Nâzım 

da alt yapı olanaklarını düşünmeksizin Avrupaî tarzda okullar inşa etmekten ya da 

muallimlerin kendilerine kartvizit bastırması, yakalı gömlek giymesi gibi projelerden 

bahsetmektedir. Neticede Zeyniler Köyü okulunu kapatır ve Feride‟yi, merkeze 

çağırır.  

Zeyniler‟den ayrılan Feride, beraberinde getirdiği evrakla birlikte Maarif 

Müdürlüğü‟ne gider. Gereken işlemleri tamamladıktan sonra Reşit Nâzım‟dan yeni 

bir görev talep eder. Ancak aldığı cevap, “Münhal vukuunda” (Çalıkuşu, s.225) dır. 

Feride, müşkül bir durumda olduğunu belirtince de onu Zeyniler‟den daha fena bir 

köy olan Çadırlı‟ya gönderebileceğini söyler. Bu sırada müdürün beklediği Fransız 

gazeteci Piyer For ile eşi Kristin içeri girer. Kristin, Feride‟nin Dame de Sion‟dan 

sınıf arkadaşıdır. Feride‟nin gelen misafirlerle akıcı bir şekilde Fransızca konuşması 

müdürü şaşırtır. Batı hayranı bir yönetici olarak Fransız gazeteci Piyer For‟a 

yaranmak için Feride‟yi merkezdeki Darülmuallimat‟ın Fransızca hocalığına tayin 

eder (Çalıkuşu, s.230). 
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Feride, bürokrasinin değişmeyen yapısıyla İzmir‟de bir kere daha karşılaşır. İş 

istemek için gittiği Maarif Müdürlüğünde vaktiyle kendisini tertiplediği bir planla 

Zeyniler‟e gönderen Maarif Müdürüne rastlar. O her zamanki oyalayıcı tavrıyla bir 

iki gün diyerek bir iki ay mühlet verir. Bu sürenin sonunda: 

“(…) 

-Kızım, buraya iki saatlik bir mesafede bir nahiye mektebi var. Âb u havası 

lâtif, manzarası ferahfeza,” (Çalıkuşu, s.302) diye söze başlayınca Feride: 

“(…) 

-Yorulmayınız beyefendi, sizin yerinize ben söyleyeyim. İdare birçok himmet 

ve masrafı ihtiyar ederek yeni bir mektep vücuda getirdi. Yalnız, benim gibi genç bir 

muallimin himmet ve fedakârlığına muhtaç değil mi? Mersi, beyefendi. Bu lûtfunuzu 

bir kere de B…de, Zeyniler‟e giderken görmüştüm.” (Çalıkuşu, s.302) karşılığını 

verir. 

O ise kahkahalarla gülerek gayet filozof bir tavırla: 

“(…) 

-Ne yaparsın kızım? İcabat-ı idariye. Sen gitme, o gitmesin…” (Çalıkuşu, 

s.303) diyerek kendini savunur.  

Netice itibariyle; Feride‟nin muallime olarak İstanbul‟dan Anadolu‟ya, diğer 

bir deyişle, merkezden taşraya, uzanan yolculuğu; Çavdar (2007: 52)‟ın da altını 

çizdiği gibi; Osmanlı‟nın son dönemindeki bürokrasinin, imparatorluğun çöküşüne 

paralel bir görünüm arzettiğini gözler önüne sermesi açısından önemlidir. Asık 

yüzlü, işleri yürütmekten çok sürüncemede bırakmaya eğilimli, hantal bürokrasi 

mekanizması, taşrada daha da keskin bir görünüme bürünmektedir.  

Bununla birlikte merkezî yönetim, Tanzimat sonrasında sürekli gündemde 

olan “ıslahat” hamlelerini bir türlü gerçekleştiremez. Buna en iyi örnek, 

Zeyniler‟deki vakıf mektebinin tamir edilmek yerine kapatılmasıdır. Bu radikal 

kararı veren Reşit Nâzım, döneminin tipik bir bürokratıdır. Eğitim sistemine dair 

projelerine bakıldığında çoğunun “biçimsel” olduğu görülür. Reşit Nâzım da pek 

çokları gibi değişimi, önce şekilde aramaktadır. Bunun için Batı hayranlığından da 

güç alarak okulların yapısından muallim ve muallimelerin giyim-kuşamına kadar 

birtakım şekilci planları uygulamaya sokmak istemektedir. Doğaldır ki bu planlar, 
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Duymaz (2008: 88)‟ın da vurguladığı üzere; eğitimin özüyle ilgili değildir; zaten 

romanda da Reşit Nâzım‟ın fantezileri olarak kalmışlardır. 

Meslek hayatının daha ilk adımında Feride‟nin karşısına çıkan eğitim 

bürokrasisi, Yeşil Gece‟nin Şahin‟ini de aynı aldırmazlıkla karşılar. 

Darülmuallimin‟den mezun olduktan sonra kurada İstanbul‟u çeken; ancak bir başka 

arkadaşıyla becayiş yaparak Anadolu‟ya gitmek isteyen Şahin, karşısında Maarif 

Nezareti Tedrisatı İptidaiye Birinci Şube Müdürü Basri Bey‟i bulur (YG, s.3). 

Müdür, Şahin daha sözünü tamamlamadan, onun İstanbul‟a tayin olmak istediğini 

sanıp söylenmeye başlar: 

 “(…) 

-Oğlum evlâdım, nûru aynim, biz keenne sizin pederleriniz makamındayız. Şu 

İstanbul sevdasından vaz geçin. Hemen harcirahınızı alıp makamı memuriyetinize 

gidin. Size isabet eden yer aranmakla bulunmaz bir yerdir. Âb ve havası menazırı 

tabiyesi fevkalâdedir. Ahalisi melek gibi insanlardır. Fevkalâde imtizaç edemeyecek 

olursanız bana yazarsınız. Hemen bir yolunu bulup sizi terfian İstanbula aldırırım. 

İstanbul kaçmıyor ya… Sayei Peygamberde daima sancağımız altındadır. Gideceğin 

yer de mübarek, ucuz bir yerdir. Beş on para sahibi olur, kılığını, kıyafetini 

düzeltirsin…” (YG, s.6) 

Bu, Zeyniler‟e gitmeden önce ve ardından İzmir‟de Feride‟ye sarfedilen 

sözlerin aynısıdır. Her iki maarif müdürünün de ağır ve süslü bir bürokrasi dili 

kullanması dikkat çekicidir.  

Şahin‟in, müdüre nereye tayin edildiğini bilmeden konuştuğunu ima eden 

itirazı üzerine Basri Bey: 

“- (…) Yalan söylemeden insanları idare etmek kabil olmuyor birader. Hani 

gelinlik kızları nasıl süslerler. Biz de münhal memuriyetleri öyle süsleyip püslemeğe 

alıştık. Ne yaparsın nûru aynim kimse beğenip almıyor.” (YG, s.6) diyerek yaptığını 

mazur göstermeye çalışır. 

Çalıkuşu‟nda Feride‟nin B..‟de ve İzmir‟de karşısına çıkan maarif müdürü ile 

Yeşil Gece‟de Şahin‟in Maarif Nezareti‟nde karşısına çıkan Basri Bey, aynı yönetim 

anlayışının bürokratlarıdır. Bu, kullandıkları bürokratik üslûpta da kendisini 

göstermektedir. 
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Bunun yanı sıra Çalıkuşu‟nda olduğu gibi Yeşil Gece‟de de merkez 

teşkilatının dışında taşra teşkilatlarında görevli, devrin yozlaşmış bürokrat tiplerine 

yer verilmiştir. Şahin, Sarıova‟ya atanır atanmaz bu idareci tiplerle karşılaşır: Sarıova 

İdadi Müdürü Talip Bey, Maarif Müdürü ve Sarıova Mutasarrıfı Müfit Bey, merkezî 

idarede görülen bozulmadan etkilenmiş taşrada görevli bürokratlardır. 

Şahin‟in kasabaya geldiği ilk gün tanıştığı Galatasaray mezunu İdadi Müdürü 

Talip Bey, kendisini “terakkiperver” bir insan olarak nitelemekte, öte yandan da 

sarıklılarla fesin ittifak edebileceğini savunmaktadır (YG, s.46). Hatta Müderris 

Zühtü Efendi ile İttihat ve Terakki kâtibi mesulü Tikveşli Cabir Bey‟in dostluğunun 

da bu ittifaka örnek teşkil ettiğini ileri sürer. Şahin‟i meşrutiyet karşıtı kaba bir sofu 

sanarak ona meşrutiyetin faydaları ve asrî terbiyenin lüzumu hakkında uzunca bir 

konferans verir (YG, s.49).  

Bir gün Muallimler Cemiyeti‟nde “İlm-i ahvali ruh” konulu bir konuşma 

yapan Talip Bey, eski bir Galatasaraylı olarak Fransa‟dan ve Avrupa‟dan bahsederek 

söze başlar (YG, s.90). Konuşmasının içinde bazı Frenk isimleri sayar, ilim diye 

birtakım ispirtizma masalları anlatır; ruhun varlığından şüphe edenlere, insanları 

hacer şecer addedenlere yaradana sığınıp bir tokat atılması gerektiğinden söz eder. 

İslâm filozofları ile Avrupa âlimlerini karşılaştırır; Frenklerin ulaştığı sonuçlara çok 

önceleri din bilginlerinin ulaştığını vurgular (YG, s.91). 

Bu sözleri dinleyen Şahin, onun için “gûya Zühtü efendi ile Cabir beyi hal ve 

hamur etmişler, meydana bu zat çıkmış…” (YG, s.91) yorumunda bulunur. Şahin‟in 

yanında taraf tutan Deli Necip‟in ifadesiyle o, “Galatasarayda biraz Fransızca 

öğrenmiş, karma karışık biraz fen dersi görmüş olmasına rağmen yobazların en 

bayağısı, en „embesil‟i”dir (YG, s.158).  

Şahin‟in sarıklılarla giriştiği mücadelede esas ümidini bağladığı idadi hocaları 

arasında olan Talip Bey; aldığı Batılı eğitimle içinde yetiştiği Doğu kültürünü 

özümseyememiş, sözde ilerici görünüp özünde gerici söylemlerde bulunan, eğitim 

sistemi içinde merkezî yönetimin ağırlığını koruyacağı yerde kasabanın önde gelen 

güçleriyle ittifak etmiş yozlaşmış bir taşra bürokratıdır. 

Herkesle hoş geçinen, maiyetindeki memurlara onları şımartacak derecede 

nazik davranan Maarif Müdürü ise “ilk terbiyesini Babıâliden aldıktan sonra 
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Meşrutiyet devrini idrâk etmiş klasik memurlardandır.” (YG, s.106) Balcı (2002: 

126)‟nın da belirttiği gibi esasında o, devrinin gerektirdiği bir memurdur.  

Şahin‟in görev yaptığı Emirdede mektebinde olanlar ve ahalinin bundan 

duyduğu memnuniyetsizlik, maarif müdürünü rahatsız edince bu konuyu görüşmek 

üzere onu makamına çağırır. İlk anda Şahin‟e çıkışır; çünkü o, cahil ahalinin itimat 

ve muhabbetini kazanıp resmî mektepleri halka sevdirmenin gayretindedir. Ona göre 

halk, maarif mekteplerine şüpheyle bakmakta, mahalle ve vakıf mektepleri 

azalacağına artmaktadır (YG, s.104-105). Bu yüzden Şahin‟in tepki uyandıran 

uygulamalarına kızar.  

Bu tip memurları “toprağın zelzeleleri gibi en idrâk edilmez sebeplerle, en 

beklenilmiyen saatlerde korkunç sarsıntılar ve yıkıntılar yapan bir gizli ve karanlık 

kuvvetin vehmi içinde yaşamağa alışmış” (YG, s.106) insanlar olarak değerlendiren 

Şahin‟in tahmin ettiği gibi, maarif müdürü, kasaba halkının tepkisinden 

korkmaktadır; çünkü müdürün fikrince “efkârı umumiye bir dinamit fıçısı 

gibidir…Bazen en ehemmiyetsiz bir kıvılcım en müthiş bir infılâka sebep olur.” (YG, 

s.107)  

Merkezden taşraya yozlaşarak süregelen bir yönetim anlayışının bürokratik 

temsilcileri olarak İdadi Müdürü Talip Bey ile Maarif Müdürü, içinde yaşadıkları 

mevcut düzeni yanlışlıklarına rağmen sürdürmek taraftarı olmalarının yanında eşrafı 

da ürkütmemek zorundadırlar. Bu nedenle herhangi bir yenilikçi hamle konusunda 

çekingen, korkak ve kararsızdırlar. Yine aynı nedenle Şahin‟in ilerici adımları onları 

endişelendirir. 

Söz konusu bürokrat tiplerinden bir diğeri de Sarıova Mutasarrıfı Müfit 

Bey‟dir. Kasabadaki idarî ve yerel güçlerin iyi anlaşması, en çok, mutasarrıf Müfit 

Bey‟i sevindirmektedir. Gerçekte resmî olarak Sarıova mutasarrıfı Müfit Bey‟dir; 

ancak arka planda esas idare Hafız Eyüp‟tedir. Mutasarrıf ise durumunun farkında, 

bundan dolayı da eşrafla işbirliği halindedir. Denilebilir ki o, Sarıova‟daki huzurunu 

bu işbirliğine borçludur: 

“(…) Sarıova mutasarrıflığı bulunmaz bir memuriyetti. Baştaki kuvvetler 

birbirleriyle anlaştıkça işler gayet tıkırında gidiyor, hocaların hastalara nefes etmesi 

kabilinden onun da bir kaç kâğıt imza edivermesi devlet arabasını yürütmeğe kâfi 

geliyordu.” (YG, s.69) 
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Aksi bir durumda üzülen, rahatı kaçan ve bu yüzden yürek ağrıları çeken de 

yine Müfit Bey‟dir (YG, s.69). Etrafındaki güçler anlaştığında onun cephesinde de 

her şey yolunda sayılır. Ne zaman ki taraflar arasında fikir ayrılıkları belirmeye 

başlar o zaman Müfit Bey için de “lüzumsuz bir gaile baş gösterirdi.” (YG, s.70) Bu 

tür durumlarda o, güçlünün yanında yer almayı ilke edinmiştir (YG, s.70). 

Eşrafa karşı merkezi yönetimin gereklerini uygulamadığı gibi onlar arasında 

yaşanan anlaşmazlıklarda arabuluculuk yaparak kendince kurduğu dengeyi korumaya 

çalışan Müfit Bey, uyumlu yapısı sayesinde rahat bir idarecidir. 

Yozlaşmış Osmanlı bürokrasisinin eğitim sistemi içindeki temsilcilerinden 

biri, Halide Edip‟in Vurun Kahpeye adlı romanında da yer alır.  

Darülmuallimat‟tan diplomasını alır almaz gönüllü olarak Anadolu‟da bir 

muallimelik alan Aliye, tayin edildiği kasabaya varır varmaz Maarif Müdürlüğü‟ne 

gider. Daha ilk anda mekânın kirliliğinden buranın kokuşmuşluğunu fark eden genç 

kız, gördüğü manzaraya, kapıdaki ihtiyar hademe ile biraz sonra yanında eşraftan 

biriyle içeri giren müdürün de eklenmesiyle kasabada yürürlükte olan düzenin 

çarpıklığını sezinler. Zira müdür, bir kadın öğretmeni uzaklaştırmak için yanında 

bulunan eşraftan Ömer Efendi‟nin yardımını istemektedir. 

“(…) 

-Siz o kadının namussuz olduğunu, ahalinin istemediğini mazbata etmeniz 

lâzım. 

Kalın ve hoş bir erkek sesi: 

-Nasıl idek efendim, garının bir kötülüğünü gozumuzla gormedük. Bühtân 

olma mı? 

-Nasıl bühtân, ben gördüm ya! Muhasebecinin karşısında sabahlara kadar 

içip, şıkır şıkır oynadığını ben gördüm ya! 

-Siz yazsanız daha bir tesiri olu… 

-Olmaz. O, merkezde her şeyi benim üstüme atacak, Nazır‟a şikâyet edecek. 

Siz bir mazbata yapmalısınız. 

-Hele ben bir bizim eşrafa bir danışam baham.” (VK, s.4) 

Eşrafla işbirliği etmiş olan maarif müdürü, özellikle yalnız ve genç kadın 

öğretmenleri tuzağa düşürüp kasabadan sürdürmektedir. İdarî yetkilerini eşraf 

üzerinde hakim kılıp devletin kanunlarını işler hale getireceği yerde, onların 
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düzenine uymuştur. Emrindeki bir muallimenin hakkını gözetip onu eşrafa karşı 

korumaktansa kendi elleriyle görevine son verir. Üstelik bunu yaparken yönetici 

kimliğinin ve makamının zarar görmesini de istemez, gereken mazbatayı bile halktan 

ister.  

Acımak romanının başkişisi Mürşit Efendi ise devletin merkez ve taşra 

teşkilatlarında yaşanan bozulmayı, meslek hayatındaki acı deneyimleriyle bizzat 

tecrübe eden bir memurdur. Zira Acımak romanı, yazarın çok iyi bildiği bürokrasi ve 

eğitim dünyasının bir tenkidi sayılabilir (Enginün, 1998: 218). Reşat Nuri, Mürşit 

Efendi‟den hareketle Osmanlı bürokrasisinin çürümeye yüz tutmuş işleyişini tüm 

yönleriyle ortaya koyar. 

Mülkiye Mektebi mezunu Mürşit, iki ayını Dahiliye Nezareti koridorlarında 

iş istemekle geçirdikten sonra bir yolunu bularak Sivas vilâyeti maiyet memurluğuna 

atanır. İş bulmak konusundaki hayalleriyle gerçeklerin çatışmasını şöyle ifade eder: 

“(…) Neticede şuna kanaat getirdim ki memuriyet almak için sade diploma 

yetişmiyor. Ayrıca tavsiye mektupları, selâmlar da istiyorlar.” (Acımak, s.47) 

Çağdaşları Feride ve Şahin gibi taşradaki görevine başlamadan önce devlette 

işlerin yürümesiyle ilgili böyle bir hakikati öğrenen Mürşit de tercihen büyük 

şehirlerin -özellikle İstanbul‟un- uzağında bir görev istemektedir. 

Görev yeri Sivas‟a vardığında ulvî duygu ve düşüncelerle işbaşı yapar. Ne var 

ki Mürşit Efendi, ilkeli bir memur olarak başladığı hayat yolculuğunu sefil bir adam 

olarak tamamlar. Bunda ailesinin payı olduğu kadar içine dahil olduğu bozuk 

düzenin de etkisi vardır. O da Feride ve Şahin gibi merkez teşkilatında görülen 

bozulmuşluğun taşra teşkilatlarına nasıl yansıdığını Anadolu‟da geçen yıllar içinde 

bizzat deneyimler. 

Mürşit, dairedeki diğer memurlardan farklı olarak amirlerine saygılı 

davranmakta, verilen her işi çok kısa süre içinde tamamlamaktadır. Ancak Mürşit‟in 

bu çabaları takdir edilmediği gibi bir süre sonra emeği de sömürülmek istenir. Kendi 

amirlerinin dışında başka dairelerin müdürleri de işleri Mürşit‟e yükler: Bir gün 

Evkaf Müdürü,  bir gün muhasebe müdürü, bir başka gün Maarif Müdürü, Tapu ve 

Sıhhiye daireleri derken her tür angarya iş ona verilir (Acımak, s.53-54). 

Arkadaşlarından Maarif başkâtibi Tahsin Efendi, Mürşit‟i dikkatli olması 

hususunda uyarır. Amirleri ve diğer memurlar, onun çalışkanlığından rahatsızdırlar. 
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Amirleri, kendi daireleri dışındaki işleri görmesine tepki gösterirken mesai 

arkadaşları ise alıştıkları düzeni bozduğu için huzursuz olurlar: 

“(…) bütün kalem arkadaşların sana düşman. Her biri: „Bu iş ancak bu 

kadar sürat ve mükemmeliyetle yürür‟ deyip dururken günün birinde Mürşit Efendi 

diye parmak kadar bir çocuk peyda oluyor… Beşinin beş günde çıkaramayacağı bir 

işi beş saatte çıkarıp atıyor… Herifler ne kadar kudursalar hakları ya… Bir kere 

adamcağızları amirlerinin gözünden düşürmek tehlikesi var… Sonra, senden görerek 

eskisinden daha fazla çalışıp uğraşmaya mecbur oluyorlar.” (Acımak, s.57-58)  

Tahsin Efendi‟nin sözleri, dairelerde bürokrasinin işleyişi hakkında önemli 

ipuçları içermektedir. Bir kere tıpkı merkez gibi Anadolu vilayetlerinde de bürokrasi 

hantaldır, keyfîdir. Memurlar tembel ve saygısızdır. İçlerinde hesap bilmeyenler, 

Osmanlıca yazmayı bilmeyenler dahi vardır. Kendileri çalışmadığı gibi çalışanları 

küçümseyip dedikodusunu yaparlar. Nitekim Mürşit için de arkasından türlü laf 

etmektedirler:  

“(…) Amirlerinin emrini tuttuğun için sana „hulûskâr, müdahin, mutabasbıs‟ 

diyorlar. Çalışman hakkında rivayet muhtelif… Bir kısmı bunu gabavetine veriyor… 

Bir kısmı neticesiz bir „yalancı pehlivan‟ diye tavsif ediyor… Bir kısmı da sırf 

arkadaşlarını gözden düşürmek için yapılan bir manevra, diyor… Nezaketine, 

hatırşinaslığına gelince, her yerde bunların adı korkaklık, riyakârlık, zillet v.s.dir…” 

(Acımak, s.58) 

Duyduklarına çok üzülen Mürşit, arkadaşlarına eskisi kadar nazik 

davranmamaya başlar; git gide kavgacı, geçimsiz bir insana dönüşür. Yozlaşmış 

düzenin bir parçası olmuş bürokratlara karşılık o, mevcut düzene boyun eğmemek 

için direnir; ancak sistemin çarkları Mürşit Efendi‟yi de dişlileri arasına katar. 

Bürokratik yapının ve devrin bürokratlarının da ağır bir eleştirisini içinde 

taşıyan (Korkmaz, 1997: 308) Kuyucaklı Yusuf‟ta yönetim ve bürokrasideki 

çarpıklıklar, iki düzlemde ele alınır: İlki, adalet mekanizması ekseninde eşrafın 

bürokrasi üzerindeki baskısı; ikincisi ise Yusuf‟un, kaymakam Salahattin Bey eliyle 

yerleştirildiği Hükûmet Konağı etrafında devlet dairelerindeki işleyiş bağlamında. 

Hacı Rifat‟ın İhsan‟ın düğününde Ali‟nin, Şakir‟in tabancasından çıkan 

kurşunla hayatını kaybetmesinin (KY, s.97-98) hemen ardından fabrikatör Hilmi 

Bey, sadık adamlarından Hacı Etem vasıtasıyla Şakir‟i hapse girmekten kurtarmaya 
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soyunur. Bu noktada paranın gücü, idarî güce galip gelir ve Cemal Çavuş, kendisine 

uzatılan para torbalarının hatırına hem Ali‟nin ölümünün bir kaza eseri olduğuna 

ikna olur hem de Şakir‟in cinayeti işlediği iri Smith Wesson tabancanın ufak bir 

Browning tabancayla değiştirilmesine göz yumar (KY, s.100). Hacı Etem‟in 

arkasından: 

“(…) 

Bir falso verip benim de başımı belaya sokmayın…İşinizi sağlam tutun!” 

(KY, s.101) diye bağırarak aldığı rüşvetin, yaptığı haksızlığın üstünün örtülü 

kalmasını ima eder. 

Devletin adaleti sağlayamadığı noktada eşraf, kendi kanunlarını işler kılmış, 

devleti temsil eden idereciler ise bu duruma seyirci kalmıştır. Bunlar içerisinde Ceza 

Reisi, Ali‟yi Şakir‟in öldürdüğünü bildiği halde elinden bir şey gelmeyişinin 

çaresizliğini yaşar. Ali‟nin Şakir tarafından öldürüldüğü, dahası cinayetin kasıtlı 

gerçekleştirildiği doğrudur; ama şahitler ve deliller tam tersini söylemektedir: 

“ (…) 

Bunlar hep Şakir‟in lehineydi veya öyle tertip edilmişti.  

Kaymakam Salâhattin Bey ise, ileride anlatacağımız haller yüzünden, bu işle 

hiç meşgul olamadı. 

Ali‟nin babası muhakemede bağırıp: 

„Davacıyım, kana kan isterim!‟ 

Dedikçe, Reis‟in yüreği parçalanıyor; fakat bir şey yapmayacağını 

düşünerek: 

„Adaletten emin olunuz!‟ demekle iktifa ediyordu.” (KY, s.104) 

En büyük delili oluşturan doktor raporunda Ali‟yi vuran tabancanın büyük 

çaplı ve ham kurşun atan bir tabanca olduğu belirtilmekte; ancak olay mahallinde 

Şakir‟in elinde bulunan tabancanın küçük bir Browning oluşu onun üzerindeki 

şüpheleri dağıtmaktadır (KY, s.104). Şakir‟in avukatı Hami Bey‟in de çabalarıyla 

ceza reisi beraat kararı verir (KY, s.106).  

Karaca (2001: 99)‟nın da işaret ettiği üzere; Sabahattin Ali, Kuyucaklı 

Yusuf‟ta, Ali‟nin öldürülmesiyle ortaya çıkan eşraf-bürokrat dayanışmasından yola 

çıkarak eşraf ile bürokrat arasındaki kirli ilişkileri sergilemiş ve böylece 

Anadolu‟daki kasabalarda kurulan toplumsal düzene bir eleştiri getirmiştir. Her ne 
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kadar II. Meşrutiyet‟le devlet, taşrada varlığını bir parça duyursa da bu, eşrafın âdeta 

kemikleşmiş hakimiyetini kırmada yeterli olmamıştır. Bu noktada, bürokratlar, 

eşrafla çıkar ilişkisi kuranlar ve eşrafın baskısına boyun eğenler olarak ikiye ayrılır. 

İlki; jandarma çavuşu Cemal, kaymakam İzzet ve jandarma bölük komutanı Kadri 

Efendi‟den oluşur. 

Jandarma çavuşu Cemal, cinayeti Şakir‟in işlediğini anlamasına rağmen 

devletin kanunlarını uygulamak yerine fabrikatör Hilmi Bey‟in maddî-manevî 

nüfuzuna yaslanarak delillerin karartılmasına göz yummuştur. Denilebilir ki o, Hilmi 

Bey‟e direnmektense rüşvet alıp adaleti yanıltmayı bilinçli olarak tercih etmiştir. 

Kasabanın mülkî amiri kaymakam ve devlet adına adaleti temsil eden ceza 

reisi ise gerçeği bilmekle beraber Şakir‟in tevkifine yönelik bir karşı tavır 

geliştirememişlerdir. Âdeti olduğu üzere eşraf, nüfuzunu kullanarak bürokrasi 

üzerinde baskı kurmuş, idarî yetkiyi elinde tutan bürokratlar ise bu baskıya karşı 

duramamışlardır. Karşı durduklarında hiçbir şeyin değişmeyeceğinin ve 

görevlerinden olacaklarının bilincindedirler çünkü. Bu açıdan kaymakam Salahattin 

Bey ile ceza reisi, eşrafın baskısına boyun eğen bürokratlardır. 

Salahattin Bey‟in ölümünden sonra kasabaya yeni atanan kaymakam İzzet ise 

düzenin istediği ideal bir idarî yetkilidir. Diğer bir ifadeyle; o, tam anlamıyla sözü 

geçen bozuk düzenin adamıdır. Genç bir kaymakam olan İzzet Bey, göreve gelir 

gelmez ilk iş olarak şehrin ileri gelenleriyle bir toplantı yapar. Memleketin içinde 

bulunduğu çetin harp koşullarında onları işbirliğine çağırır. Sözleri özellikle eşrafı 

hedef alır. 

“(…) 

Toplantıya çağırılanlar arasında memleket eşrafı da vardı. Zaten yeni 

kaymakam sözlerini asıl onlara tevcih etmişti. Kendini diğer memurların hepsinden 

büyük gördüğü için, konuşurken hatta Ceza Reisi ile Müftü‟nün ve Kadı‟nın bile 

yüzüne bakmamıştı. Herhalde, bu harp vaziyetinde, bir mülkiye amirinin geniş 

salâhiyetini onlara hissettirmek niyetindeydi.” (KY, s.172) 

Bunun peşi sıra Çınarlı Han‟daki odasında eşraftan birkaçıyla içki de içince 

İzzet Bey‟in yerel otorite karşısındaki tavrı netlik kazanır: O, kendileriyle 

uğraşmayacak, elbirliği edecek, hatta Salahattin Bey‟in aksine içli dışlı olacaktır. 

Oysaki halefi Salahattin Bey, eşrafla yakınlaşmaktan özellikle kaçınmıştır. 
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Bulunduğu yerde en büyük idarî yetkili kendisidir; ancak esas erk, eşraf ve 

mütegallibenin elinde toplanmıştır. Bu yöndeki taşra gerçeğini iyi bilen bir idareci 

olarak Salahattin Bey, eşrafla ilişkilerini belirli bir seviyede tutmuş; bir yandan da 

kurulu düzenin bir parçası olmamaya çalışmıştır. Uzun yılların tecrübesi, ona bunu 

öğretmiştir. Yeni kaymakam İzzet ise daha ilk anda bunun tam tersi bir duruş 

sergilemiştir. Bu, dairedeki memurların da dikkatini çeker: 

“(…) 

Daha geleli üç gün olmadı. Nereden de tanışıp işrete başlarlar. Kendini 

kurnaz zannediyor ama, üç günde kafese girer. Biz Salâhattin Bey‟den evvel buna 

benzer kaymakamlar gördük, bu kasabada benden akıllısı yoktur diye dolaplar 

çevirmeye kalktılar da, defolup giderken halk arkalarından teneke çaldı. Bilmem 

ama, bunun da sonu odur!” (KY, s.174) 

Hakkındaki tüm spekülasyonlara karşın genç kaymakam, kısa sürede 

fabrikatör Hilmi Bey‟le kaynaşarak onun Yusuf‟u bitirme planlarına ortak olur. 

Böylece o, Salahattin Bey gibi eşrafın baskısına boyun eğen bir bürokrat olmaktansa 

eşrafla işbirliği yapan, düzenin adamı bir bürokrat rolü üstlenir. Karaca (2001: 113-

114)‟ın deyişiyle; kasabadaki kirli çarka çabucak uyar, eşrafla sıkı fıkı olur. İlk iş 

olarak Yusuf‟un kalemdeki işine son vererek genç adamı tahsildar yapar. Bu sayede 

yalnız kalan Muazzez ile annesi Şahinde, kaymakamın da hazır bulunduğu sofralarda 

sabahlara kadar eğlenmeye ve beraberindekileri eğlendirmeye başlarlar. Bunlar 

arasında jandarma bölük komutanı Kadri Efendi de vardır. Eşraf ve diğer 

bürokratlarla Muazzez‟e sarkıntılık etmektedir (KY, s.197; 214).  

İncelenen romanlarda (Çalıkuşu, Yeşil Gece, Vurun Kahpeye, Acımak, 

Kuyucaklı Yusuf) yer verilen bürokrat tiplerin ortak özelliği, Osmanlı Devleti 

özelinde, çürümüş bir yönetim sisteminin idarî planda birer tezahürü olmalarının yanı 

sıra bulundukları yerlerde eşrafla uyum sağlamış olmalarıdır. Her biri devleti temsil 

eden bu idareciler, yozlaşmış merkezî idarenin Anadolu‟da varlığını yeterince 

duyuramamış olması nedeniyle yerel güçlerle işbirliği yapmak yoluna giderler. 

Bununla birlikte dönem romanlarında bürokrasi eleştirisi, Osmanlı‟yla sınırlı 

kalmaz. Yukarıda zikredilen romanlarda Osmanlı idaresine yöneltilen eleştiriler, yeni 

rejime rağmen bürokrasinin değişmeyen durumu dolayısıyla Cumhuriyet idaresi için 

de mevzubahis edilir. Bu bağlamda, yönetim ve bürokraside yaşanan çarpıklıkların 
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Cumhuriyet‟in ilk yıllarında da aynen devam ettiği; Yeşil Gece, Ankara, Kıskanmak, 

Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanlarda işlenir.  

Yazarların, romanları aracılığıyla rejime yönelik ilk eleştirileri; son dönem 

Osmanlı idaresinde gözlemlenen aksaklıkların yeni yönetimce de giderilemediği 

şeklindedir. Aynı sorunlar, devlet daireleri ile bürokratlar nezdinde devam 

etmektedir. Değişen yalnızca “şekil” olmakta, içerik aynı kalmaktadır. Bu, yalnızca 

merkezde değil taşra teşkilatlarında da böyledir. Sözü geçen duruma en somut ve 

canlı örnek, Yeşil Gece‟den verilebilir. 

Romanın, yeni rejimin ilk yıllarının anlatıldığı son bölümünde, Şahin, 

geleceğe dair taşıdığı umutlarla Sarıova‟ya dönmüştür. İstediği tarzda bir inkılâbın 

ardından geçmişte savaş açtığı softaların hakimiyetinin artık sonlandığını düşünmek, 

ona idealleri konusunda güç verir. 

“(…) 

Hasılı onun istediği ve düşündüğü şeyler tasavvurundan çok daha az bir 

zaman içinde hakikat haline gelmişti. Eyüp hocalar, Zahit hocalar, Sarıova 

sokaklarında azgın arılar gibi uğuldıyarak dolaşan softa taburları; başlarındaki 

fese, dillerindeki yenilik iddiasına rağmen onlardan daha softa olan büyük 

memurlar, Hacı Emin gibi altmışından sonra tövbekâr olmuş eski eşkiyalar ve 

derebeyleri müebbeden mağlûp olmuştu.” (YG, s.211) 

Ne var ki umut ettiğinin aksine resmî makamları işgal edenlerin “Cumhuriyet 

kılığına bürünmüş olarak” (Altuğ, 2005: 54) yeni idarede de yerli yerinde durduğunu 

görür: Maarif Müdürlüğü‟nde Eyüp Hoca, eski köse sakalını traş etmiş, melon 

şapkalı, jaket etaylı çağdaş görünümüyle yine aynı mevkide oturmaktadır. Değişim, 

yalnız şekilde olmuştur. Diğer bir ifadeyle; rejim değişse de bürokratlar aynı 

kalmıştır. Dolayısıyla benzer sorunlar, yeni idarede de yaşanacaktır. Sarıova‟yı terk 

etmek zorunda kalan Şahin, ardında bıraktığı Sarıova‟ya son defa bakarak: 

“(…) Çok doğru söylemişler…İnkılâp denilen şey bir günde olmuyor.” (YG, 

s.214) diyerek bu hakikate işaret eder. 

Reşat Nuri‟yle koşut olarak Yakup Kadri de Ankara‟da şerefli bir askerken 

yozlaşmış bir bürokrata dönüşen Binbaşı Hakkı Bey‟den hareketle Cumhuriyet‟in 

kurucu kadrolarının rejimin ilk yıllarında kartondan birer figüre dönüşmelerini 

irdeler.  
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Cumhuriyet‟in ilanından sonra asker kimliğini terk ederek Batı hayranı bir 

bürokrata dönüşen Hakkı Bey, (…..) Şirketi Meclisi İdare reisi olarak hükûmetle bir 

Alman firması arasında aracılık yapmaktadır. Ancak Ankara hükûmeti, fiyaskoyla 

sonuçlanan birkaç teşebbüs nedeniyle Almanlarla müzakereye girişmekten 

çekinmektedir (Ankara, s.103). Firma temsilcilerinden biri, bir haftadır ne Dahiliye 

Vekili‟nin ne Nafia Vekili‟nin yüzünü görebildiklerinden dert yanmakta, Hakkı 

Bey‟den bu işle ilgilenen vekillerden biriyle resmî bir temas kurmasını istemektedir. 

Bunun üzerine Hakkı Bey‟in vekille görüşmesi, olumlu bir netice vermediği gibi 

tesisat işinde takip edilecek bürokratik yol da kafasının karışmasına neden olur. 

“(…) 

O gün Hakkı Bey‟in Vekille konuşması o kadar müspet bir netice vermedi. 

Vekil Bey bu işi bir komisyona havale ettiğini söylüyordu. Teşekkülü henüz proje 

halinde olan bu komisyon işin teknik cihetini tetkik edecek, Profesörü dinleyecek, 

icap ederse onunla beraber tespit edilen kaynaklara kadar gidilecek, kâğıt üstündeki 

projenin hakikat sahasında ne dereceye kadar tatbik kabiliyeti olduğu görülecek ve 

ondan sonra, ancak, ondan sonra Vekâletin red veya tasvibine arzolunacaktır. Vekil 

Bey: 

„Bu heriflerin malî kabiliyetlerine gelince…‟ diyor ve birçok ihtirazî [ilerisi 

için konulacak] kayıtlar sayıp dökmeye başlıyordu. 

Hakkı Bey içinden „Amma dolaşık iş ha,‟ dedi. Onun riyazî meselelere alışık 

kafası bu bürokratik şekiller karşısında âdeta ürküyordu.” (Ankara, s.105) 

Bu da göstermektedir ki yeni idarenin ilk yıllarında eski idarede gözlemlenen 

aksaklıklar devam etmekte, özellikle bürokrasi, eski hantallığını korumaktadır. 

Yönetim değişmiş olsa da zihniyet ve zihniyetten kaynaklanan sorunlar, aynen 

devralınmış veyahut da bir çözüme kavuşturulamamıştır.  

Yönetim ve bürokrasi anlayışında Osmanlı‟dakinden farklı bir yol 

izlenmediğini, dahası benzer sorunların yeni rejimde de yaşandığını ele alan bir 

başka roman Ayaşlı ve Kiracıları‟dır. Romanda; rüşvet, iltimas, idarî ve hukukî 

işleyişteki ağırlık, halkı hor görme gibi Osmanlı bürokrasisinin en fazla eleştirilen 

yönleri, yeni devletin başkenti Ankara etrafında sergilenmektedir. 

Bürokrasideki bozukluklar, rüşvet ve iltimasla sınırlı değildir. Devlet, bir iş 

takibi için yurt dışına gönderdiği memurunu orada unutabilmektedir: 
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“(…) 

Komisyon iki ay Avrupada kaldı, sonra döndü. Yalnız Hâki Beyi bilmem ne iş 

için Almanyada bıraktılar, sonra da orada unutuldu. Muhasebe parayı yollamağa 

alışırsa düşünmez yollar. Kaleminde hiç bir ilişiği olmadığı için kimse onu sormadı, 

orada kaldı. Aradan bir iki yıl geçtikten sonra dairede onu tanıyan da kalmadı.” 

(AVK, s.116) 

Nihayet Haki Bey‟i hatırladıklarında bunun hesabını sorarlar. Yolladığı 

raporları ve yazdığı bir mektubu belgeleyerek suçun kendisinde olmadığını ispatlar 

ve dairesinde çalışmaya devam eder (AVK, s.116-118). 

Hasan Bey ile Dersimli Hüseyin ise bürokrasinin ağır işleyişinin yanında 

hukuk sisteminin işleyişinden mağdurdur. Dersim‟in Kürtleşmiş Türklerinden, aynı 

zamanda Alevi (AVK, s.128) olan Hüseyin Bey, toprak davası nedeniyle on on iki 

yıldır uğraşmaktadır. 

“(…) 

Hüseyin Beyin işi, on on iki yıldan beri sürünen, bu adamı da süründüren bir 

iş. Hüseyin Bey büyük muharebede muhacir olmuş, gerilere gelmiş. Muharebede 

yerleri yurt olduğu, dağıldığı için muharebeden sonra d oralara dönmek istememiş. 

Olduğu yerde millî emlâkten kendisine birkaç tarla vermişler. Kendisi de köylüden 

biraz tarla satın almış, ev yapmış, su getirmiş, kendine bir yuva kurar gibi olunca 

kıskanmışlar.” (AVK, s.129)  

Reşat Nuri‟nin Yeşil Gece‟de işaret ettiği gibi, yerlilerden bazı kimselerin 

inkılâp sonrasında yine aynı mevkileri işgal edişi, Hüseyin Bey‟in işlerini daha da 

içinden çıkılmaz hale getirir: 

 “(…) O köyde eski ağalardan olan vilâyet idare kâtibi, yerliden olan 

malmüdürü, bir belediye azası, iskân müdürü bir olmuşlar, ilkin köylüye şikâyet 

ettirmişler, o tutmayınca Hüseyin Beye verilen yerleri alıp başka muhacirlere 

vermişler.” (AVK, s.129-130) 

Düzen değişmiş gibi görünse de aynı kişiler yerli yerinde durmakta, aynı 

aksaklıklar yeni yönetimde de sürmektedir. Bunun sonucunda Hüseyin Bey de 

bitmek tükenmek bilmeyen hukukî bir kaosa sürüklenir (AVK, s.130). 

Mahkemelerde epeyce uğraştıktan sonra hükûmet de işin içine girer; ancak 

bu, sorunu daha da çözümsüz hale getirir. 
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“(…) 

Küçük memurun ağalarla birleşip çıkardığı tezvir, yalan dolanla kurulmuş 

bir mesele büyük memura gidince haysiyet, hükûmetin nüfuzu meselesi olur. Hüseyin 

Bey işinde köy ağalığı ile küçük memurluk da biribirine karışıyor. Ben Hüseyin Beyi 

dinlerken o vergi kâtiplerini, malmemurlarını, belediye azalarını sanki karşımda 

gördüm, Hüseyin Bey hesabına korktum.” (AVK, s.131-132) 

Yeni rejimin başkenti Ankara‟da; “topraklarını mamur hale getirdikten sonra 

feodal kırıntılarının baskısı ile bürokrasinin çarkına kaptıran bu mazlum adamın 

derdini anlatacak, hakkını teslim edecek bir merci yoktur.” (Kolcu, 2008: 44) 

Hüseyin Bey‟in durumu, bürokrasinin iflasını göstermesinin yanı sıra inkılâbın ilk 

yıllarında bürokrasideki bozuklukların giderilemediğinin, benzer sorunların 

yaşanmaya devam ettiğinin de göstergesidir. 

Mübadelede kendilerine önce Samsun‟dan yer verilen sonra yanlışlık olduğu 

ileri sürülerek Ayvalık‟a nakledilen Hasan Bey de tıpkı Hüseyin Bey gibi bürokratik 

engellere takılmaktadır. Hükûmetin sürekli vazgeçerek yeni yerler göstermesi, 

durumlarının netliğe kavuşturulamaması Hasan Bey‟i uğraştırmaktadır. On beş 

günlüğüne geldiği Ankara‟da iki ay geçmiş olmasına rağmen herhangi bir ilerleme 

kaydedememiştir: İskân‟da, Nafia‟da, Dahiliye‟de, belediyede her yerde işi vardır 

(AVK, s.34). Ancak işlerinin ne zaman biteceğine dair bir fikri yoktur. 

“(…) 

-Senin işler ne zaman biter? Diye sordum. 

Bilmem ki, yazdılar işte! Komisyon…Vilâyet ne cevap verecek? Yaptığımız 

yolun parasını da vermiyorlar. Bu yıl bütçesinde para yokmuş, gelecek yılın 

bütçesine koyacaklar, vereceklermiş.” (AVK, s.199)  

Hükûmet, Ayvalık‟tan sonra İzmir‟de bir yer vereceğini belirtmiştir. Anlatıcı 

kahraman, âdeta isyan ederek: 

“(…) 

-Bu nasıl iş böyle? Samsunda verdilerdi olmadı, geri aldılar, Ayvalıkta 

verdiler, şimdi o da olmuyor, İzmirde veriyorlar!” (AVK, s.211) sözleriyle duruma 

tepki gösterir. Sonunda Hasan Bey, sürüncemede kalan işlerini halledemeden 

hastalanarak Ankara‟da ölür (AVK, s.337).  
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Ayaşlı‟nın oda oda kiraya verdiği apartmanında yaşayan her kesimden insan 

aracılığıyla Cumhuriyet‟in ilk yıllarının Ankara‟sından toplumsal bir kesit sunan 

Esendal, yeri geldikçe -herhangi bir bürokratı hedef göstermeden- bürokrasiye dair 

eleştirilerde bulunmaktan da geri durmamıştır.  

Nahit Sırrı Örik ise Kıskanmak adlı romanında, yeni idarede pek bir değişim 

olmayışına Maarif‟ten bir örnek verir. Ağabeyinin hapse girmesi üzerine geçim 

sıkıntısına düşen Seniha, Amasra‟ya ilk mektep muallimesi olarak atanır 

(Kıskanmak, s.142). Orada dört buçuk yıl kaldıktan sonra Trabzon vilâyeti maarif 

müdürlüğü emrine devredilir. Amasra‟ya alışan Seniha, Trabzon‟a gitmek istemez; 

ama maarif müdürüyle görüştüğünde bir sonuç alacağından da emin değildir. Üstelik 

o, Zonguldak‟ta maarif müdürüyle durumu lehine çevirmek için uğraşırken 

Trabzon‟da maarifin kendisine: 

“(…) 

-Vakit geçirdiniz. Az kalsın sizi müstağfi sayıyorduk. Elimizde bu 

söylediğimizden başka hiç bir münhal kalmamıştır. Şimdi buraya gidersiniz de 

inşallah gelecek senei tedrisiye başında…” (Kıskanmak, s.143) diyerek onu vilâyetin 

en uzak yerine göndermek ihtimali de vardır. Bu yüzden Seniha, vakit geçirmeden 

Trabzon‟a gider (Kıskanmak, s.143). 

Maarif‟in ihtimal dahilindeki bu sözleri, Çalıkuşu‟nda Feride‟ye sarfedilen 

sözlerle paralellik arz etmektedir. Bu da göstermektedir ki eğitim bürokrasisi, 

taşrada, Cumhuriyet‟ten sonra da eski hantal yapısını korumaktadır. 

Genel anlamda idarî ve bürokratik yapıda gözlemlenen bozukluklar, 

yukarıdan aşağıya uzanan bir zincir halinde âmir-memur ilişkilerini de etkilemiştir. 

Bu bağlamda: Cumhuriyet‟in ilk dönem romancıları, idarî yapı ile 

bürokrasideki bozulmuşlukların kaynağı olarak gördükleri, âmir ve memurun 

yönetim ve insan anlayışını, belirli memur tiplerinden hareketle romanlarında 

irdelemişlerdir. 
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 5. Memur tipi: 

Devlet ile halk arasındaki kopukluk, idarî işleyiş içerisinde memurun âmiriyle 

olan ilişkilerini de bozmaktadır. Şöyle ki merkezî otoritenin Anadolu‟da idareye 

ağırlığını koyamaması nedeniyle bulunduğu makamda devletin gücünü ardında 

hissedemeyen ve halk nazarında da itibarını yitiren memur, ya âmirini saymamakta 

ya da onunla ilişkilerinde yüz göz olmaktadır.  

Diğer yandan gündüzleri kavga gürültü içinde yürüyen âmir-memur ilişkileri, 

akşamları içki sofrasında farklı bir çehreye bürünmekte; akşam oldu mu tüm 

memurlar, âmir memur demeden, içki sofralarında toplanmaktadır. 

Reşat Nuri, ilk romanı Gizli El‟de, Gemlik‟e maliye memuru olarak giden 

kahramanı Şeref üzerinden memuriyet hayatını yansıtır. Mektebini bitirir bitirmez 

küçük bir maliye memurluğuyla Gemlik‟e atanan Şeref, memuriyetinin ilk aylarını 

burada sıkıntı içinde geçirir. 

“(…) Gündüz basık odalarda renksiz, ehemmiyetsiz şeylerle uğraşmak, rica, 

yahut kavga etmek; yemek kırıntıları ve sigara külleriyle dolu masalara başını 

dayayıp uyuklamak… Akşam üstü kahve bahçelerinde bir parça dedikodu, maişetten 

şikâyet… Sonra, kırmızı mendillerde birer okka ekmek, ucu görünen bir rakı şişesiyle 

basık, karanlık evler, kapı evlerinde sürünen çocuklara dönmek… Hep böyle, 

ölünceye kadar böyle.” (GE, s.14-15) 

Bu sıkıcı hayatın rengi, ara sıra yapılan gece toplantılarında değişmektedir. 

Her mevkiden memurun katılımıyla gerçekleşen bu toplantılarda hiyerarşi ortadan 

kalkmakta, âmir-memur bir arada eğlenmekte; içkinin etkisiyle çoğu zaman nezaket 

kuralları da çiğnenmektedir. “Uzun bıyıklı, haydut kılıklı bir mektep hocası” (GE, 

s.15) âmiri memuruyla eşitleyen bu eğlencelerden duyduğu memnuniyeti: 

“(…) 

-Şeref Bey kardeşim. İşte bu âlem sizin İstanbul‟da bulunmaz…Müsavat, 

uhuvvet lâkırdıda kalır orada… Bak şu samimiyete hele… Ne âmir, ne memur… Gel 

keyfim gel… Nasıl eğleniyoruz ha?” (GE, s.15-16) sözleriyle dile getirir. 

Gerçekten de bu eğlencelerde ast-üst ilişkileri, dairelerdeki resmiyetin dışında 

bambaşka bir hal almaktadır. 

“(…) Sarhoşluk ilerledikçe yüzler kızarıyor, pos bıyıklar dikiliyor, seslere ve 

hareketlere ürkütücü bir vahşîlik geliyordu. Arkalardan, eski siyah ceketler atılınca 
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kılıklar da değişmiş, omuzdan düğmeli mintanlar, geniş kırmızı kuşaklar meydana 

çıkmıştı. 

Misafirler arasında bulunan bir nahiye müdürü, bir kolcubaşıya zorla rakı 

içiriyor, bir mahkeme mübaşiri sivil kâtibini ensesinden yakalıyarak oyuna 

kaldırmağa çalışıyordu.” (GE, s.15)  

Bu âlemlere devamlı katılabilmenin en önemli şartı, samimi olmaktır. İçki 

meclisi, ciddiyet kabul etmez. Aynı mektep hocası, eğlencelere iştirak etmeyen 

Şeref‟e bu yolda nasihatler verir. Kendisi gibi durgun İstanbullu bir memurun nasıl 

dışlandığını anlatır (GE, s.16).  

Tüm bu uyarılara karşın etrafındaki oyunlara karışmayan Şeref, gördüğü tablo 

karşısında geleceğine yönelik karamsarlığa kapılır.  

Reşat Nuri, Çalıkuşu ve Acımak adlı romanlarında da âmir-memur ilişkilerine 

yönelik eleştirel yaklaşımını sürdürür. 

Çalıkuşu‟nda, Osmanlı merkez ve taşra teşkilatları ile buralarda görevli 

yöneticilerin yönetim ve insan anlayışlarını mercek altına alan Reşat Nuri, öğretmen 

Feride‟yi Anadolu‟nun çeşitli yerlerinde dolaştırırken maarif nezaretlerinden 

hareketle âmir-memur ilişkilerini de göz önüne serer.  

Buna göre, idarî mekanizmanın işleyişinde yaşanan sorunlara paralel olarak 

söz konusu işleyişten sorumlu memurlarla âmirleri arasındaki ilişkiler de çıkmaza 

girmiştir. (B..)‟deki Maarif Müdürlüğü‟nde başkâtiple aynı odada çalışan diğer 

memurlar, kâtibin yüzüne ayrı arkasından ayrı konuşmaktadır. 

Zeyniler köyü mektebinin kapatılmasıyla kendisinden istenen evrakları alıp 

maarife giden Feride, başkâtip tarafından “tam iki saat istintak edilir.” (Çalıkuşu, 

s.222) Kâtip, geçmiş yıllara dair senet, evrak ve belge isimleri sıralayarak genç kızı 

zor duruma sokar. En sonunda işini Feride‟yle halledemeyeceğini anlayarak maarif 

müdürünün yanına gider.  

O sırada odada bulunan ve olanlardan habersiz görünen iki kâtip, başkâtibin 

müdürün odasına girişiyle yerlerinden fırlayıp kulaklarını kapıya koyar, içerdeki 

konuşmaları dinlemeye başlarlar (Çalıkuşu, s.223). Bir süre sonra maarif müdürünün 

başkâtibi azarlayan sesi odayı doldurur. Kâtiplerin buna verdiği tepki, ilginçtir: 

“(…) 

Sarıklı kâtip sevincinden, genç kâtibin sırtına vuruyor: 
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-Allah senden razı olsun, müdür bey, şu teresi bir kalayla. Dinsizin hakkından 

imansız gelir, diyordu.” (Çalıkuşu, s.223) 

Feride‟nin endişesi üzerine aynı kâtip, “müstahaktır o terese” diyerek 

önündeki işe devam eder. Az sonra başkâtip de odaya geri döner, sinirli sinirli 

söylenmeye başlar. Arkasından kendi kendine “dinsizin hakkından imansız gelir” 

diye mırıldanan hafızın sözleri, Feride‟yi bir kez daha şaşırtır:  

“(…) 

-Esef buyurmayınız efendim, onlar muamelâta vâkıf değillerdir. Zatâliniz 

olmasanız üç günde bu dairenin altı üstüne gelir. 

Bu sözleri hafız söylüyordu. Biraz evvel başkâtibin uğradığı hakarete çocuk 

gibi sevinen Hafız Efendi! Yarabbi, bunlar ne tuhaf insanlar!” (Çalıkuşu, s.224) 

Kendi âmirinden azar işiten başkâtip ise “Adam sen de, kim bu devlete hizmet 

etmiş de bir: „Allah razı olsun‟ demişler,” (Çalıkuşu, s.224) yorumunu yapar. 

Onun bu sözleri, Çelik (2000: 58)‟in de belirttiği gibi, idealizmini tamamen 

yitirmiş, bir işe yaramaktan çok, ay başını getirme endişesinde olan memur 

zihniyetinin ifadesidir. Aynı zamanda, bu sözler, devletin içinde bulunduğu durumu 

da özetler mahiyettedir. Şekilci bir bürokrasi işleri yavaşlatmakta; bunu uygulamak 

zorunda kalan memur, hem vatandaşa hem âmirine karşı müşkül bir mevkiye 

düşmektedir. 

Çalıkuşu‟ndan sonra bürokrasinin en geniş tenkidini yaptığı Acımak‟ta da 

yazar, devlet dairelerindeki yozlaşmış âmir-memur ilişkilerini konu edinir. Bu kez 

romanın merkezinde Feride gibi dairelerdeki yozlaşmaya şahit olan bir öğretmen 

değil bahsi geçen yozlaşmayı meslek hayatında bizzat tecrübe eden, memuriyete yeni 

başlamış Mürşit Efendi vardır.  

Mülkiye‟yi bitirdikten sonra Sivas vilâyetine maiyet memuru olan Mürşit, 

yolun başında devlet ve millete hizmet adına idealler taşıyan, dürüst ve çalışkan bir 

gençtir. Sivas‟a varışının ertesinde işe heyecanla başlar; kendisine birtakım ilkeler 

belirler. Ne var ki onun azmi, çalışkanlığı diğer memurların tepkisini çektiği gibi 

âmirleri tarafından da suistimal edilir. 

Mürşit de Şeref gibi ilk önce gece toplantılarıyla tanışır. Sivas‟taki ilk 

akşamlarının birinde muhasebe kâtiplerinden Tahir Efendi, onu yemeğe davet eder. 

Mürşit‟in şerefine Maarif Başkâtibi, Evkaf mümeyyizi, muhasebeden iki memur da 
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çağrılıdır. Rakı sofrasını görmekten hoşnut olmayan Mürşit‟e, Maarif başkâtibinin 

sarfettiği sözler, taşradaki memurların halet-i ruhiyesini yansıtması açısından 

önemlidir: 

“(…) 

-Böyle yerde rakısız nasıl yaşanır evlât? Gönüllerin pasını silmek için bundan 

başka vasıta yok. Akşam oldu mu şehir, bir kocaman kabristana dönüyor, yüreklere 

bir kasvettir çöküyor. İnsan, mütemadiyen yük hayvanları gibi çalışamaz ya. Biraz 

da başını dinlemek gönlünü eğlendirmek ister. Bu kabristanda nereye gidersin? Bu 

da olmazsa ölüden farkımız kalmayacak.” (Acımak, s.50-51) 

Bu sözlerde, memurun Anadolu‟nun unutulmuşluğuyla kuşatılmış yalnızlığı 

gizlidir. Bu yalnızlık karşısında kendini çaresiz hisseden memurlar, içkiye sığınarak 

avunmaya çalışırlar
269

. Zira Anadolu‟da görevli memurlar, Çelik (2000: 63)‟in de 

belirttiği gibi, çoğu zaman merkezin kendi haline terk ettiği insanlar 

konumundadırlar. Bekledikleri himayeyi devletten göremeyince bulundukları köy, 

kasaba ya da illerde tutunabilmek için eşrafın boyunduruğuna girmekte; maddî-

manevî pek çok sorun yaşamaktadırlar.  

Bütün bunlar bir araya geldiğinde kendini kapana kısılmış gibi hisseden 

memuru, gece eğlencelerinde içki teskin eder. Nitekim Tahsin Efendi de henüz “toy” 

bulduğu Mürşit‟e her bir kadehinin hesabını buna dayanarak verir: 

“(…) Sabahleyin müdür, vali paşa ile dalaşmış. O hırsla kalem odasına geldi, 

maiyetimdeki memurların karşısında bana türlü hakaret etti. Ne çare boyun eğdik… 

Yapılacak başka şey yok ki… Ya bu deveyi güder, ya bu diyardan gidersin. (…) 

Bunun için, müdürün haksız hakaretine eyvallah diyoruz. (…) Az sonra memurlardan 

biri bir aksilik ediyor. Sesimi çıkaramıyorum. Çünkü şehirde valiyi bile yıldırmış 

derebeylerinden birinin adamı… (…) Öğleden sonra vazifesini bilmiyen iki memurla 

ve aylık alamadığı için gelen ev sahibi ile ağız dalaşı…” (Acımak, s.51-52) 

Tahsin Efendi, ileri sürdüğü bu mazeretlerin her biri için birer ikişer kadeh 

devirmektedir. 

                                                 
269

 Genel olarak, Anadolu‟daki hayat şartlarının çetinliğine içki içerek katlanmak, yerliler ve dışardan 

gelenler arasında âdet olmuştur. Bu durum yazarların da dikkatini çeker. Peyami Safa, Bir 

Akşamdı‟da; Yakup Kadri, Hüküm Gecesi‟nde; Sabahattin Ali de Kuyucaklı Yusuf‟ta bu noktaya 

parmak basar. 
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Siyasî ve toplumsal bir gerçeklik olarak Tahsin Efendi‟nin sözlerinin arka 

planında Osmanlı devletini çökertmiş olan idarî mekanizmanın, devlet-halk 

münasebetinin kopukluğu da kendisini gösterir (Enginün, 1998: 223). Yozlaşmış 

idarî düzen içerisinde devletle yerel güçler arasında kalan memurlar, devletin 

otoritesi aciz kaldığı için hem eşrafla işbirliğine yönelmekte hem de halk nazarındaki 

itibarlarını da yetirmektedirler. 

Memurun içine düştüğü bu çıkmaz, Dünkülerin Romanı‟nda da 

vurgulanmıştır. Eşrafın saldığı korku dolayısıyla Anadolu‟da görevli memurlar, 

işlerini layıkıyla yapamamaktadır.   

 

“(…) 

Eşrafın merkezi böyle mazbatalarla teşhir etmesi memurları da sindirmiştir. 

Eşraf dilediğini döğer, dilediğine söğer, hattâ gözüne kestirdiğini temizler. Buna 

karşı memurun vazifesini yapması bir meseledir. Çünkü böyle işlerde biribirine kilit 

olan eşrafın müşterek bir mazbata ile kendilerine kanundan bahseden memuru 

merkeze şikâyet etmeleri gayet tabiîdir. 

Binaenaleyh memur bir taraftan kulübe, bir taraftan eşrafa hoş görünmeyi 

vazifesinde devam edebilmenin yegâne sırrı olarak kabul etmiştir.” (DR, s.89) 

Mürşit de Gizli El‟in Şeref‟i gibi gördüklerinden hoşlanmamıştır. Sabahlara 

kadar içki içip mesai arkadaşlarını ve bu arada âmirlerini, çekiştirmek ona göre 

değildir. 

Ne ki peş peşe gelen olayların sevkiyle Mürşit de sistemin çarkları arasına 

katılır. Her ne kadar gece âlemlerinden uzak dursa da dairede yaşadıkları, Mürşit‟i de 

kısa sürede yozlaştırır. Bunun en başta gelen sebebi, onun çalışkanlığı ve verilen 

işleri kısa sürede tamamlayışıdır.  

Mürşit, o kadar tertipli çalışır ki diğer dairelerin âmirleri de ona iş buyururlar. 

Mürşit gibi bir memur, onlar için bulunmaz nimettir; çünkü âmirler, memurlarının iş 

bilmemesinden yakınmaktadır. Hakikaten de en basit bir hesap işinin içinden 

çıkamayan, darp ve taksim ameliyesi hazırlayamayan, dahası Osmanlıca yazmasını 

bilmeyen memurlar vardır (Acımak, s.53-54).  

Öte yandan Mürşit‟in gayreti, iki açıdan âmirlerinde hoşnutsuzluk uyandırır. 

Başlarda âmirleri, Mürşit‟ten “hoşnutluk getiriyorlar”sa (Acımak, s.56) da zamanla 
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onun çalışkanlığı alışkanlık yaratmış, en ufak bir hatası gözlerine batar olmuştur. 

Diğer memurların tembelliğine, umursamazlığına alıştıkları gibi Mürşit‟in gayretle 

çalışmasına da alışmışladır. Ancak öteki memurların boş oturduğunu görmeyen 

âmirleri, Mürşit‟in yavaşladığını hemen fark ederler. Bu konuda Tahsin Efendi, 

Mürşit‟i uyarır: 

“(…) Biliyor musun evlât…Amirlerin senden şikâyete başladılar. 

„Nafile…Günden güne tembelleşiyor!‟ diyorlar…A gafil çocuk, ne olurdu şu işe 

tersinden başlasaydın, yani, evlât ne kadar zevkle işe sarılmayıp da yavaş yavaş 

açılsaydın…Amirlerin de „Mürşit amma cevherli çocukmuş…Günden güne terakki 

ediyor!‟ deseydiler…” (Acımak, s.57) 

Âmirlerinin memnuniyetsizliği bununla da kalmaz. Mürşit, diğer dairelerin 

işlerini yaptığı için de tepki çekmektedir. Dahası mesai arkadaşları da ona diş 

bilemektedir; çünkü Mürşit, mevcut düzene ters hareket etmektedir.  

“(…) Herifler ne kadar kudursalar hakları ya…Bir kere adamcağızları 

amirlerinin gözünden düşürmek tehlikesi var…Sonra, senden görerek eskisinden 

daha fazla çalışıp uğraşmaya mecbur oluyorlar.” (Acımak, s.58) 

Bu sözler, Mürşit‟in meslek hayatında ilk kırılma noktasını yaratır (Acımak, 

s.59). Mürşit, ciddi bir içsel değişim geçirir; bunu da “mayalı hamur gibi günden 

güne ekşiyordum.” (Acımak, s.61) sözleriyle ifade eder. Artık ne âmirlerine ne diğer 

memurlara saygı göstermekte ne de verilen işleri titizlikle yapmaktadır. Türlü 

mazeretlerle hırçınlık eder, kavga çıkarır. En sonunda tercüme-i haline de geçen ağır 

bir tekdire uğrar. Artık devletin sicilinde “mütecaviz ve geçimsiz bir insan” olarak 

kayıtlıdır (Acımak, s.62). 

Buna karşılık, Enginün (1998: 225)‟ün de işaret ettiği üzere; sicili 

bozulduktan sonra ironik bir durum hasıl olur: Mürşit, çalışkanlığı ile alamadığı 

terfiyi tembel, geçimsiz bir memur olduktan sonra elde eder. Bir başka deyişle; 

Mürşit‟in âmir katına yükselişi, çalışkanlığı ile değil kavgacı, sıradan bir memura 

dönüşmesiyle gerçekleşir. O, artık (….) kazası kaymakamıdır (Acımak, s.60). 

Geldiği noktada ilk kez gerçeklerle yüzleşen Mürşit, manevî olarak da 

boşluğa düşer. Geçirdiği değişimler meslek hayatıyla sınırlı kalmaz, hususi hayatında 

da “korktuğu şeylerin birer birer kucağına düşer.” (Acımak, s.63) Eskiden kişiliğini 
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beğenmediği insanlarla dost olduğu gibi bir zamanlar dudak büktüğü gece 

eğlencelerine de katılmaya başlar. Artık o da rakı içip şarkılara eşlik etmektedir. 

Böylelikle Mürşit‟in, meslek hayatının başındaki ilkeliği kişiliği, yozlaşmış 

âmir-memur ilişkilerinin içinde ciddi bir erozyona uğrar. O da ilk zamanlar 

yadırgadığı memur tiplerinden birine dönüşmüştür artık.  

Kuyucaklı Yusuf ve Afrodit Buhurdanında Bir Kadın adlı romanlarda da 

Anadolu kasabasındaki âmir-memur ilişkileri, olumsuz bir çerçevede işlenmiştir. 

Kuyucaklı Yusuf‟un kaymakam Salahattin Bey‟i de gündüzleri işiyle geceleri 

içkisiyle meşguldür. Ancak o, eşraf karşısında gösterdiği mesafeli tavrı, memurlarla 

olan ilişkilerinde de sergiler. Eşrafın içkili eğlencelerine katılmadığı gibi 

memurlarıyla da oturup içmez. 

Salahattin Bey‟in bu duruşu, memurların âmirlerine bakışına da yansımıştır. 

Kaymakam, tahrirat kâtibi olarak işe aldığı Yusuf‟u, daireye götürdüğü ilk gün, 

odadaki memurların tavrı, saygı ve hürmet doludur: 

“(…) 

Bunların ikisi de yaşlı başlı adamlardı. Kaymakamı görünce doğruldular ve 

diz kapaklarına kadar inen cübbe bozması ceketlerinin önünü kavuşturdular. Birisi 

teneke çerçeveli gözlüğünü çıkarıp eline aldı ve Yusuf‟a işaret ederek: 

„Buyur otur, efendi oğlum!‟ dedi. 

Salâhattin Bey gülerek: 

„Göreyim seni Hasip Efendi!‟ dedi. „Bizim damadı az zamanda öyle bir 

yetiştir ki, kaleminden kan damlasın!..‟ 

„Sayenizde inşallah, Beyefendi!‟  

(…) 

Eliyle mütemadiyen başındaki kalıpsız, yağlı fesi düzelten öteki ihtiyara 

döndü: 

„Nuri Efendi, sen de himmet et de bizim Yusuf‟a acemilik çektirmeyelim!‟ 

dedi.” (KY, s.156) 

Bununla birlikte, babasının örnek insan diye gösterdiği bu adamlar da akşama 

kadar masa başında uyuyup öğle ve ikindi namazlarını kılarak vakit geçiren tipik 

memurlardır. Tek farkları, kaymakam Salahattin Bey‟e saygısızlık yapmayıp hürmet 

göstermeleridir. Nitekim Yusuf‟un kaleme başlayışından çok kısa bir zaman sonra 
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vefat eden Salahattin Bey‟in cenazesi, Hasip Efendi‟nin çabalarıyla kaldırılır (KY, 

s.167).  

Salahattin Bey‟den sonra göreve gelen yeni kaymakam ise memurlarda aynı 

olumlu etkiyi uyandırmaz. Bir başka deyişle; Salahattin Bey‟in izlediği sakin 

politika, İzzet Bey‟le birlikte bozulur. Bir kere İzzet, göreve gelir gelmez memurları 

ve eşrafın ileri gelenlerini toplayarak bir konuşma yapar. Ancak burada amaç, eşrafa 

onlarla işbirliği yapacağına dair mesaj vermektir. Zira kaymakam, aynı ortamda 

bulunan Ceza Reisi, Müftü ve Kadı‟nın yüzüne dahi bakmaz. Yazar, bu durumu: 

“(…) Herhalde, bu harp vaziyetinde, bir mülkiye amirinin geniş salâhiyetini 

onlara hissettirmek niyetindeydi.” (KY, s.172) diyerek açıklar. 

İzzet, bu toplantının ardından Çınarlı Han‟daki odasında eşraftan birkaçıyla 

oturup kafayı çeker. Bu haber, tecrübeli memurlar arasında yankı uyandırır: 

“(…) 

„Tamam, Edremit‟e malın gözünü göndermişler…Yükünü tutmadan gitmez!‟” 

(KY, s.172) 

Dairedeki memurlar, yeni kaymakamın arkasından konuşmaya başlamışlardır. 

Bütün gün uyuklayan ve namazlarını kılmakla meşgul olan Hasip ve Nuri efendiler 

bile arkasından kaymakam İzzet‟i eleştirmektedir. Hasip Efendi, yeni kaymakamı 

gözünün tutmadığını söylerken Nuri Efendi, akşamcılığına gönderme yapar. Bunun 

üzerine Hasip Efendi, İzzet‟i Salahattin Bey‟le karşılaştırır ve onun eşrafa mesafeli 

duruşunu, İzzet Bey‟in samimiyetine yeğ tutar (KY, s.174). Hasip Efendi‟nin son 

sözleri, memurların yeni âmirlerine bakış açısını yansıtması noktasında önemlidir: 

“(…) 

„Daha geleli üç gün olmadı. Nereden de tanışıp işrete başlarlar. Kendini 

kurnaz zannediyor ama, üç günde kafese girer. Biz Salâhattin Bey‟den evvel buna 

benzer kaymakamlar gördük, bu kasabada benden akıllısı yoktur diye dolaplar 

çevirmeye kalktılar da, defolup giderlerken halk arkalarından teneke çaldı. Bilmem 

ama, bunun da sonu odur!‟” (KY, s.174) 

Eşrafın memurlar üzerindeki nüfuzunun âmir-memur ilişkilerine yansıyışını 

gösteren bir başka örnek Afrodit Buhurdanında Bir Kadın‟da yer alır. 

Göreve başladığının ertesi günü, kasabanın nüfuzlu ağası Kılıçoğlu‟nun 

hükûmete kendisini ziyarete geleceğini bildirmesinin ardından genç kaymakamın 
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maiyetindeki tahrirat kâtiplerinden biri, Kılıçoğlu hakkında kaymakama ön bilgi 

verir: 

“(…) Halk üzerindeki perestijinden bahsetti. Kılıçoğluyla iyi geçinmenin 

idare mekanizmasını kolaylaştıracağını zımnen anlatmağa uğraştı.” (ABBK, s.184) 

Bu sözler, eşrafın idarî düzen üzerindeki gücünün kanıtıdır âdeta. Öyle ki 

eşrafın hakimiyeti, memuru âmirine karşı akıl verecek hale getirmiştir. İşin ilginci, 

memurlar da durumu kanıksamıştır. Tahrirat kâtibi, yeni gelen kaymakama eşrafla 

iyi geçinmesini öğütleyerek bu gerçeğe dikkati çeker.  

Köy Hekimi‟nde de “hücra bir Anadolu kasabasında” (KH, s.154) görevli 

memurların akşamcılığı üzerinde durulur. Gündüzleri dairelerinde işleriyle meşgul 

olan memurlar, akşamları içki sofralarında buluşmaktadır. Bu sofralarda âmir-memur 

ayrımı da ortadan kalkmıştır. 

“İkindiye doğru (Anadolu)nun bu hücra kazalarında hükûmet daireleri 

boşalır.. 

Memurlar bahçelere halk evlerine çekilir ve hayat artık tamamile durmuştur. 

Gün batıncaya kadar bahçe arasınde, su başlarında âlem yapan ihvanın neş‟eli 

sesleri işitilir. Ondan sonra herkes evine ve yatağına çekilir.” (KH, s.157) 

İçkili eğlencelere katılanlardan biri de kaymakamdır. Yazarın anlatımıyla o, 

akşam olunca can ciğer dostu mal müdürü ile bahçelere gidip rakı içen, ara sıra 

karısından gizli sazlı sözlü âlem yapan deryadil, babayani bir memur tipidir (KH, 

s.153). Dört senedir kasabada görev yapmaktadır. Günün birinde merkezden gelecek 

bir telgrafla mekân değiştirmesi muhtemel olduğu için yerleşik hayata geçememiş 

“evi kira, eşyası iğreti, hayatı derbeder, istikbali meçhul” (KH, s.160) biridir. 

Kaymakamın yakın dostu mal müdürü ise on senedir kasabada yerleşik bir 

memurdur. Eşraftan bir kızla evlenmiş, bağ bahçe sahibi olmuştur. En büyük zevki, 

arkadaşlarıyla toplanıp eğlenmektir. 

“(…) En büyük zevki kafa dengi ahpaplarını sık sık davet edip ya bağda yahut 

büyük dut bahçesinde mevsime göre kuzu çevirmek, helva yaptırmak, testi kebabı 

yapmak, ve bu vesileyle bol bol içmekti. Rakısını kendi çekerdi. Ve bu rakıdan içmek 

kasabanın zevk ehli için bir şerefti.” (KH, s.158)  

Mal müdürünün bahçesinde düzenlenen içkili eğlencelere devam edenler 

arasında kaymakamdan başka müdde-i umumi, tahrirat kâtibi, jandarma kumandanı 
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da vardır. Kasabanın genç doktoru Suat Naci ise nadiren de olsa onlara eşlik 

etmektedir. Resmî hayatlarında belirli bir hiyerarşi içinde bulunan bu memurların 

arasında akşam eğlentilerinde hiyerarşi ortadan kalkmaktadır.  

1923-1938 yılları arasında kaleme alınan romanlarda, bahsi geçen başlıklar 

altında değerlendirilen toplumsal tiplerin yanı sıra meslekî tiplere de yer verilmiştir.  

 

C. Meslekî Tipler: 

Anadolu idealizminin âdeta bir akım halini aldığı Cumhuriyet‟in ilk çeyreği, 

dikkatlerin Anadolu‟ya çevrildiği bir süreci işaret eder. Atatürk Dönemi olarak da 

adlandırılan bu yıllar, II.Meşrutiyet yıllarından tevarüs eden Anadolu hassasiyetinin 

bilinçli bir harekete dönüştüğü dönem olarak da zikredilebilir. 

Bu noktada, söz konusu hareketin ivme kazanmasında, Millî Mücadele 

koşulları ile Ziya Gökalp‟in “Halka Doğru” düsturunun da payı olduğu yadsınamaz. 

Mütareke‟nin düşmanla işbirliği içinde yaşayan İstanbul‟unda Türk aydını için 

temizliğin, umudun sembolü olan Anadolu, Millî Mücadelede Misak-ı Millî ile 

sınırları belirlenmiş kutsal topraklar haline gelir. Yeni devlet orada kurulacak, 

payitaht İstanbul‟la birlikte eskiyi, imparatorluğu ardında bırakan Türk halkı, 

Anadolu topraklarında hayata yeni bir başlangıç yapacaktır.   

Bu tarihî koşulları perçinleyen “Halka Doğru” yaklaşımı da aydınlara 

Anadolu‟yu adres gösterişiyle ulusal aydınlanmanın genel çerçevesini çizer. Buna 

göre Anadolu‟ya medeniyet götürecek olan aydın, karşılığında halktan millî kültürü 

alacaktır. Daha sonra gelişen “Mektepten Memlekete” şiarı ile birleşen bu fikir, 

denilebilir ki, Cumhuriyet‟in ilk yıllarında idealist aydınlara rehberlik eder.  

Bu açıdan bakıldığında, Millî Mücadelenin kazanılmasından sonra başlayan 

memleketi yeniden inşa sürecinde aydının da kendi üzerine düşeni yapmak için yeni 

hükûmetin yanında görev almaya hazır olduğu görülür. Bir Anadolu kentini 

kendisine başkent yapan hükûmet, böylelikle topyekûn aydınlanmanın yönünü de 

göstermektedir.  

Dönem romancıları da bu doğrultuda Anadolu‟yu kalkındırmayı, Anadolu 

insanının yaralarını sarmayı kendilerine misyon edinmiş çeşitli mesleklere mensup 

aydın tipleri, Anadolu içlerine gönderirler. Balcı (2002a: 169)‟nın “geçiş dönemi 

aydınları” olarak tanımladığı bu tipler arasında ilk sırayı öğretmenler ile askerler alır. 

Onları doktorlar ya da daha genel ifadeyle sağlık personeli ve gazeteciler izler. 
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 1. Öğretmen tipi: 

Anadolu‟da gerçekleştirilmek istenen aydınlanmanın eğitimle başlayacağı 

düşüncesinden hareketle ilk olarak öğretmenler Anadolu‟da çalışmaya talip olurlar. 

Bunda Ziya Gökalp‟in “Halka Doğru” düsturunun da etkisi vardır. Gökalp (2004: 

51), halka doğru gitmesi gereken seçkinlerin tamamiyle halka doğru gitmiş olmak 

için halkın içinde yaşayarak, ondan millî kültürü tamamiyle almaları lâzım geldiğini; 

bunun için de Türkçü gençlerin öğretmenlikle köylere gitmesi gerektiğini belirtir.  

Bu bağlamda; Çalıkuşu, Yakılacak Kitab, Yeşil Gece, Acımak, Vurun 

Kahpeye; Anadolu‟yu aydınlatmaya -ve halka doğru- giden öğretmen tipleri işleyen 

romanlardır
270

. 

Yazıldığı dönemde ve sonraki yıllarda çok okunan, her kesimden insan 

tarafından çok sevilen Çalıkuşu, Anadolu‟da öğretmen denildiğinde ilk akla gelen 

romandır. Çalıkuşu, aynı zamanda, öğretmen Feride‟nin şahsında Anadolu-aydın 

ikiliğini ortadan kaldıran, eş bir söyleyişle, İstanbullu aydını Anadolu gerçeğiyle yüz 

yüze getiren ilk romandır. 

Romantik ve realist duyuş ve düşünüşlerin bir arada yer alışıyla Parlatır 

(1986: 369)‟ın da belirttiği gibi; ikili bir yapı arz eden eser, bireysel planda 

Feride‟nin kalp kırıklığının hikâyesiyken sosyal planda Anadolu ve Anadolu 

insanının sorunlarının öyküsüdür. 

Yayımlandığı günlerde Millî Mücadele ile özdeşleşen ve bu açıdan büyük bir 

heyecanla karşılanan Çalıkuşu, düğününe üç gün kala nişanlısının kendisini 

aldattığını öğrenen Feride‟nin öğretmenlikle Anadolu‟ya geçişi üzerine kuruludur. 

Bu Anadolu‟ya geçiş, o günlerde Türk aydınının İstanbul‟dan akın akın Anadolu‟ya 

geçişini sembolize ettiği gibi kurtuluştan sonra gelişecek edebiyatın yönünü de tayin 

eder. Reşat Nuri, bu yeni olguyu romanlaştırırken yarattığı Feride tipiyle Türk 

aydınının önünde uzanan yeni dünyayı, Anadolu‟yu, katı gerçekçiliğe başvurmadan 

gözler önüne serer. 

İstanbullu bir genç kızın o günlerin hassas ortamında Anadolu‟ya geçişi 

temsil ettiği anlam ile dikkatleri üzerine çekerken romanda bir yandan da gözden 

                                                 
270

 Rathbun (1972: 89), bahsi geçen çalışmasında, öğretmeni köyde rol oynamak isteyen; ancak 

nadiren başarılı sağlayabilen bir tip olarak ele alır.  

“The school teacher is another type of outsider who wants to play a role in the village, but seldom 

succeeds.” 
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kaçırılmaması gereken husus, Feride‟nin bir kalp kırıklığı neticesinde Anadolu‟ya 

gitmek isteyişidir. Ondan öncesinde Feride‟nin böyle bir ideali yoktur. Bir başka 

ifadeyle; Feride, meslekî idealleri doğrultusunda değil bireysel bir kaçış sonucunda 

Anadolu‟ya gitmeyi planlar.  

Vakıa, romanın bireysel yönü de bu kaçış etrafında şekillenir; çünkü onun 

Kâmran‟ı ve İstanbul‟u terk edip Anadolu‟nun en ücra köşelerine hiç çekinmeden 

gidişi ve oralarda bütün gücüyle mücadele edişinin arkasında aşkıyla olan çatışmada 

üstün gelen gururu vardır (Çetişli, 2004: 214). Feride‟nin öğretmen olarak 

Anadolu‟ya gidişi değerlendirilirken öncelikle üzerinde durulması gereken nokta 

budur. Emil (1997b: 322)‟in deyişiyle; o, bu mesleği acı bir tesüdüfe borçludur. 

Aldatıldığını öğrendikten sonra ani bir kararla evden kaçan Feride, 

Anadolu‟da öğretmenlik alarak İstanbul‟dan, dolayısıyla, Kâmran‟dan uzaklaşmayı 

düşünür. Anadolu‟ya gitmeden önce bir süre annesinin dadısı Gülmisal Kalfa‟da 

kalır. Anadolu‟ya dair hayallerini, planlarını onunla paylaşır: 

“(…) 

-Ah, kalfacığım, diyordum, kimbilir gideceğim yerler ne kadar güzeldir. Ben, 

Arabistan‟ı hayal meyal biliyorum. Anadolu her halde ondan daha çok güzeldir. 

Oradaki insanlar bize benzemezlermiş. Kendileri fakirmiş, fakat gönülleri öyle 

zengin, öyle zenginmiş ki, hiçbiri değil fakir bir akraba çocuğuna, hatta düşmanına 

ettiği iyiliği başına kakmak mürüvetsizliğinde bulunmazmış. Küçük bir mektebim 

olacak. Baştanbaşa çiçeklerle donatacağım. Çocuklarım, bir alay çocuğum olacak. 

Kendime „abla‟ dedirteceğim. Fakir olanlara, elimle, siyah önlükler dikeceğim.” 

(Çalıkuşu, s.118-119) 

Bu, İstanbullu aydının Anadolu‟ya “dışarıdan” bakışıdır. Feride‟nin 

muhayyilesindeki Anadolu, gerçeklikten uzak bir masal diyarıdır. Bu hayallerle 

Nezaret‟e giden Feride, pembe düşlerinden sıyrılamamıştır henüz (Çalıkuşu, s.120). 

Ne var ki beklediği muameleyi göremeyip ilk düş kırıklığını yaşayan genç 

kız, Naime adlı bir hocahanım sayesinde kendisini muhatap alacak bir şube 

müdürüne denk gelir. Ancak bu kez şaşırma sırası müdürdedir. Feride‟nin 

Anadolu‟da görev almak isteyişi, onu hayrete düşürür: 

“(…) 

O, şaşırmıştı: 
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-Amma yaptın ha! dedi, gönlünün rızasıyle Anadolu‟ya gitmek isteyen 

muallimeye ilk defa tesadüf ediyorum. Ayol, biz muallimlerimizi İstanbul‟dan 

çıkarıncaya kadar akla karayı seçeriz. Sen ne dersin, Naime hocanım?” (Çalıkuşu, 

s.125) 

Şube müdürünün sözleri, dönemine dair bir hakikati ortaya koymaktadır: 

İstanbullu aydın, Anadolu‟da görev almaktan kaçınıyordur. Romanın tarihsel arka 

planının Osmanlı‟nın son yıllarını kapsadığı göz önünde tutulduğunda aydının bu 

tavrı, anlam kazanır. Hantallaşmış merkezî idare, Anadolu‟da ağırlığını 

koyamamakta, dahası Anadolu, bir sürgün mekânı olarak o günlerin kolektif 

hafızasına kazınmaktadır.  

Hal böyle olunca aydının nazarında Anadolu, gitmekten imtina edilen bir yere 

dönüşmektedir. Denilebilir ki aynı tarihî süreci fon olarak alan romanlarda Anadolu 

coğrafyası, İstanbullu aydının gitmekten kaçındığı bir mekân olarak gösterilmektedir. 

Dolayısıyla dönemin bürokratları arasında Feride gibi kendi isteğiyle Anadolu‟ya 

gitmek isteyenler, kuşkuyla karşılanır. Aynı hal, Yeşil Gece‟de Ali Şahin‟in de başına 

gelecektir. 

Maarif Nezareti‟nde dönemin bürokrasisiyle de tanışan Feride, uzun uğraşlar 

sonunda “B…Vilâyetinin, merkez rüştiyesinde açık bulunan bir Coğrafya ve Resim 

muallimliğine” (Çalıkuşu, s.130) tayin edilir. Ancak atamada bir yanlışlık yapılmış, 

aynı yere bir başka hocahanım daha görevlendirilmiştir. Nezaret, Feride‟den yana bir 

tavır koysa da B..‟deki Maarif Müdürü, Feride‟ye yalan söyleyerek onu Zeyniler 

Köyü muallimeliğini kabul etmeye mecbur bırakır. Genç kızı ikna edebilmek için 

müdür, her şeyiyle mükemmel bir köy tasviri yapar (Çalıkuşu, s.150).  

Müdürün sözleri, Feride‟nin zihninde bir İsviçre köyü imajı çizer: 

“(…) Hava, güzel, manzara güzel, yiyecek, içecek ucuz, ahalisi iyi. Şöyle 

böyle, İsviçre köyleri gibi bir şey. İnsan, Allahtan daha ne ister? 

Gözümün önüne güneşli yollar, bahçeler, dereler, ormanlar geliyor, yüreğim 

şiddetle çarpıyordu.” (Çalıkuşu, s.151) 

Genç kız, duyduğu memnuniyeti, oteline döner dönmez Hacı Kalfa‟yla da 

paylaşır: 

“(…) 

-Yaşadık, Hacı Kalfa, İsviçre gibi bir yere gidiyoruz.” (Çalıkuşu, s.154) 
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Feride, durumun vehametini Hacı Kalfa‟yla konuştuktan sonra anlar. 

Kendisinin şık bir Avrupa köyü olarak tasavvur ettiği Zeyniler, kimselerin gitmek 

istemediği kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdir. 

Feride‟nin İstanbul‟da başlayıp B..‟de devam ettirdiği hayalperest tutum, 

aydının Anadolu‟ya yabancılığını göstermektedir. Gerçeklikten ve yaşanmışlıktan 

uzak, kitaplardan öğrenilmiş bir Anadolu hayaliyle yola çıkan genç kız, adım adım 

realiteyle yüzleşmeye başlar. Eş bir söyleyişle; romantizm, yerini yavaş yavaş 

realizme bırakmaya başlamıştır.  

Zorlu bir yolculuğun ardından Zeyniler‟e vardığında edindiği köy imajı ile 

gerçek Anadolu‟nun birbirinden çok farklı olduğunu anlar. Yolculuk, zor geçmiştir; 

çünkü Maarif Müdürü‟nün “nihayet iki saat dediği yol tam sabahın onundan geceye 

kadar” (Çalıkuşu, s.155) sürmüştür. Mamafih kabahati Maarif Müdürü‟ne 

yüklemekten vazgeçen Feride, esas suçun, “kâh dağ yamaçlarına tırmanan, kâh 

kurumuş sel çukurlarına inen Zeyniler yoluna dişli şimendifer yaptırmamış” 

(Çalıkuşu, s.155) olanlarda aranması gerektiğini düşünür. 

Bu bağlamda, Feride‟nin Zeyniler‟e giderken karşılaştığı ilk sorun, yoldur 

(Çalıkuşu, s.160). Saatler geçmesine rağmen yol hâlâ bitip tükenmek bilmemektedir. 

Yollara mahzun bir ıssızlık çökmüş; ancak görünürde ne bir köy ne de bir ağaçlık 

vardır. Bu hal, Feride‟yi korkutur. Arabacıya çekinerek sorduğu soruya “-Geldik.” 

cevabı alması, onu iyice şaşırtır: 

“-Nasıl olur, dedim, Allahın kırındayız. Görünürde köy falan yok. 

İhtiyar adam, arabadan çantalarımı çıkarmağa çalışarak cevap verdi: 

-Na, şu patikadan ineceğiz, Zeyniler, buraya beş dakika çeker. Araba yolu 

yok.” (Çalıkuşu, s.160-161) 

Pembe düşlerle geldiği Anadolu‟nun durumu budur: Doğru düzgün araba 

yolundan mahrumiyet…Bu konudaki şaşkınlığını, köyü görünce yaşadığı hayal 

kırıklığı izler: 

“(…)  

Taşların arasından minare merdiveni gibi dik bir yoldan inmeğe başladık. 

Aşağıda, akşamın alacakaranlığı içinde kapkara bir servilik, etrafı çitle çevrilmiş, 

çıplak bahçeler arasında tektük kulübeler, tahta evler görünüyordu. 
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İlk bakışta Zeyniler bana, hâlâ yer yer dumanları tüten bir yangın harabesi 

gibi göründü.” (Çalıkuşu, s.161) 

Halbuki o, köy deyince gözünün önüne “yeşillikler arasında eski Boğaziçi 

yalılarındaki güvercinliklere benziyen sevimli, şen manzaralı kulübeler” getirir. 

Oysaki Zeyniler‟de gördüğü evler, “çökmeğe yüz tutmuş, simsiyah viranelerdi”r 

(Çalıkuşu, s.161). Feride, bu manzara karşısında dahi İstanbul‟u ölçüt alır: 

“(…) Evleri şimdi daha iyi görebiliyordum. Hani Kavak‟larda önüne ağlar 

serilmiş, yağmurdan çürüyüp kararmış, Boğaz rüzgârlarından bir yana çarpılmış, 

viran balıkçı kulübeleri vardır; bu evler, ilk bakışta onları hatırlatıyordu.” 

(Çalıkuşu, s.161) 

Feride‟nin hayal ettiğiyle tam bir tezat teşkil eden söz konusu manzaraya, 

okul ve dershanenin durumu, ders araç-gereçlerinin yetersizliği, çocukların giyim-

kuşamındaki fakirlik de eklenince Zeyniler‟in sosyo-ekonomik durumu da 

resmedilmiş olur. 

Buna göre Maarif Müdürü‟nün büyük fedakârlıklarla yenileştirdiğini 

söylediği dershane, eski bir ahırdan ibarettir. Altına tahta döşenmiş, pencereleri 

genişletilerek cam çerçeve taktırılmıştır. Eğitim materyali olarak yalnız tepe aşağı 

takılmış bir harita ile bir iskelet levhası, bir çiftlik ve bir yılan resmi asılıdır 

(Çalıkuşu, s.169). Çocukların kıyafetleri ise sefil ve perişan bir haldedir; hemen 

hiçbirisinde çorap ya da potin yoktur (Çalıkuşu, s.171). 

Mamafih, bu karamsar tablo, ilk anda, Feride‟de bir şok etkisi uyandırsa da 

genç kız, azmi ve nikbin duruşu ile zorlukların üstesinden gelmeyi başarır. Çok 

bunaldığı anlarda Sör Aleksi‟nin okulda sık sık tekrarladığı “Kızlarım, ümitsiz 

hastalıkların, mukadder felâketlerin son bir ilâcı vardır: Tahammül ve tevekkül.” 

(Çalıkuşu, s.168) yolundaki peygamberce sözleri imdadına yetişir. Böylelikle eğitim-

öğretim faaliyetlerine çekidüzen vermekle başlattığı adımları, çocuklar ve köy 

ahalisiyle kurduğu sıcak ilişkiler izler. 

Bir öğretmen olması hasebiyle Feride‟nin dikkatini çeken, dolayısıyla, ilk 

karşılaştığı sorun, eğitim sistemindeki bozukluktur. Tayin sistemindeki keyfîlik, 

okullardaki araç gereç eksikliği ve yetersizliği, öğretmen yokluğu, kız ve erkek 

çocukların bir arada okutulmaması, eğitimde hâlâ eski medrese öğretim tarzının 

sürdürülmesi, her kasabada Feride‟nin karşısına çıkan maarif müdürlerinin adam 
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kayırmaları ve görevlerini ciddiye almamaları (Parlatır, 1986: 372) belli başlı 

sorunlar olarak sergilenir.  

Daha önce İstanbul‟da ve B..‟de atamalardaki keyfîliği tecrübe eden genç kız, 

Zeyniler‟de eğitim sisteminin işleyişine dair ciddi sıkıntılara şahit olur: Çocuklar 

ahırdan bozma bir derslikte yerlere oturarak yüksek sesle ders okumakta; dayak, ceza 

ve ölüm duygusuyla korkutulmakta; çağdaş materyallerden ve ehil kişilerden yoksun 

bırakılmakta; kız ve erkek çocuklar farklı muamelelere tabi tutulmaktadır. 

Reşat Nuri, romanda köy meselesini dönemin ruhuna uygun şekilde bir eğitim 

meselesi olarak gördüğü için Feride‟nin gözüne çarpan tüm aksaklıkları, eğitimin 

yetersizliğiyle ilişkilendirir. Bu nedenle, Kaplan (1997: 57)‟ın da altını çizdiği üzere; 

Feride‟nin köydeki çalışmaları -görev gereği olarak da- hep daha ileri bir eğitim 

öğretim anlayışının yerleştirilmesi çevresinde yoğunlaşır. O, Hatice Hanım‟ın 

karşısında modern öğretimin temsilcisidir. 

Bu noktada, gördüğü aksaklıkları “değiştirme”ye başlamadan önce 

“değişim”e kendinden başlar. Öğretmene yakışacak şekilde yeni bir giyim ve saç stili 

icat eder (Çalıkuşu, s.174).  

Ardından Zeyniler köyü mektebinde birtakım yeniliklere başlar: Çocukları 

yerden kaldırıp sıralara oturtur; yükses sesle okumak yerine sessizce çalışmayı 

öğretir; teneffüs saatleri koyar; okulu çocuklara sevdirmeye çalışır; çocuklara hayatı 

ve dünyayı sevdirmek için oyunlar öğretmeye uğraşır.  

“(…) 

Mektebe günden güne daha fazla ısınıyordum. Viran dershane âdeta temiz ve 

sevimli bir şekil aldı. Hatta, onu bir parça süslemeğe de muvaffak oldum. 

İlk günlerde o kadar vahşî, yabancı bulduğum çocuklar, şimdi bana daha 

cana yakın geliyorlar. Ben mi onlara alıştım, yoksa usanmak bilmiyen gayretim 

sayesinde onlar mı yavaş yavaş yola gelmeğe başlıyorlar, pek bilmiyorum. Fakat, 

zannederim ki, ikisinin de tesiri var.” (Çalıkuşu, s.184-185) 

Hatice Hanım‟ın kurduğu eski sisteme göre birer yenilik sayılabilecek bu 

hamleler, Feride‟nin sabrı ve hoşgörüsüyle birleşince sonuç vermeye başlar. İlk 

önceleri ona kuşkuyla bakan köy ahalisi, hatta Hatice Hanım bile, genç kızı sevmiş, 

benimsemiş ve hanım hanımcık olduğuna kanaat getirmiştir. 
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Eğitim-öğretimi ve köy halkını değiştirmeye çalışırken kendi de değişen 

Feride, psikolojik manada kendi içinde bir “yeniden doğuş” (Emil, 1997b: 332) 

yaşar. Onun tasavvur ettiği Anadolu, İstanbullu aydının, bizzat tecrübe ederek değil 

duyarak, okuyarak edindiği izlenimden ibaret bir Anadolu‟dur. Feride, bu anlamda, 

halktan, köylüden, dahası Anadolu‟dan kopuk aydının da temsilcisi sayılır.  

Ancak onu benzerlerinden ayıran yönü, yüz yüze geldiği realite karşısında 

takındığı tutumdur. Feride, “taşraya düşmüş şehirli aydının trajedisini yaşamaz, 

kendisini bir inziva mahsupluğuna mahkûm etmez, köy çevresi de olsa, orada 

„asosyal‟ bir varlık haline gelmez.” (Emil, 1997b: 332) 

İleride bahsi geçecek romanların öğretmen, asker, gazeteci kahramanları 

Yıldız, Ahmet Celal, Ahmet Kerim gibi yaşadığı şokun tesiriyle pasifize olmaz. O, 

inisiyatifi eline alıp mücadele etmeyi seçer.  

Bu yönüyle Feride, Turfanda mı Yoksa Turfa mı? adlı romanın idealist 

doktoru Mansur‟a benzer. Mansur‟un Anadolu‟ya gidişi, bilinçli bir tercihken 

Feride‟ninki tamamen tesadüftür; ancak o, öğretmen olarak Anadolu‟ya gitmesine 

sebebiyet veren kalp kırıklığını, “sosyal bir sevgiye, Anadolu‟ya ve eğitime hizmet 

aşkına” (Yalçın, 2002: 186) dönüştürmeyi başarır.  

Nitekim Feride‟nin yolun başında Anadolu meselesine dair köy, köy 

kalkınması, köylü, geri kalmışlık, köylünün eğitimi gibi kuramsal düşünceleri 

yoktur; fakat genç kız, daha ilk meslekî tecrübesinde öğretmenliğin “insan ve 

insanlık mesleği” olduğu gerçeğini kavrar; öğrencilerine ve köylüye sevgi, şefkat, 

merhamet, hoşgörü hisleriyle yaklaşır. Bundan dolayıdır ki Feride, “edebiyatımızda 

Anadolu‟ya kendi isteğiyle ilk kez sadece giden değil, aynı zamanda gittiği yerdeki 

okulu değiştiren ve „köylüyle‟ kaynaşan ilk öğretmendir de.” (Duymaz, 2008: 87)  

Feride‟nin Zeyniler‟deki yapıcı tutumu, görev yaptığı B.. 

Darülmuallimatı‟nda, Ç.. Rüştiyesi‟nde, İzmir‟de, Kuşadası‟nda da devam eder. O, 

her gittiği yerde öğrencileriyle sıcak bir ilişki kurar, onlara saygı duyar, eşit davranır, 

okulda tertiplenen eğlencelere katılır, meslektaşlarıyla iyi geçinmeye gayret eder ve 

hepsinden de önemlisi çok çalışır. 

Yalnızca eğitim-öğretim etkinliklerine odaklanmayıp gittiği yerlerin halkıyla 

da iyi geçinmesi, Feride‟nin Anadolu‟daki sergüzeştini bir başka açıdan daha anlamlı 

kılar. Girdiği ortamlarda kendini dışa kapatmayıp cemiyet içinde sosyal bir insan 
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portresi çizen Feride, yüzyıllardır süren halk-aydın, köylü-şehirli tezadını da bir 

çözüme kavuşturur. Onun bireysel acılarını toplumsal bir bilinç düzeyine yükselten 

egosu, halka yukarıdan değil eşit mesafeden yaklaşır.  

Zeyniler‟de tanık olduğu hayat sahneleri İstanbul‟da refah içinde yetişmiş bu 

genç kızı şaşırtsa da köyün fakirliği, insanların cehaleti, onu iğrendirmez ya da içinde 

nefret uyandırmaz. Keza hayat şartlarının zorluğu da gözü pek genç kızı yıldırmaz. 

Okulda çocuklar için çabalarken okul dışında köylüye yardım eder (Çalıkuşu, s.185). 

Aydın bir genç öğretmen olarak Feride‟yi yeni bir genç kız ve öğretmen tipi 

yapan da bu davranış tarzıdır. Emil (1997b: 327)‟in de belirttiği üzere; Tanzimat‟tan 

beri bir türlü halledilemeyen halk-aydın, yahut köylü-şehirli aydın tezadı öğretmen 

Feride‟nin şahsiyetinde ve aksiyonunda bir çözüme kavuşmuştur. Feride, yüzyıllardır 

süregelen aydın-halk ayrımını ortadan kaldırmıştır. İstanbullu aydın bir öğretmen ile 

her bakımdan geri kalmış Anadolu insanının kaynaşması, gerçek bir sosyo-kültürel 

değişmenin başlangıcıdır. 

Döneminin diğer aydınları gibi Feride de Anadolu hakkında kulaktan dolma 

bilgilere sahiptir ya da Anadolu deyince gözünün önüne İsviçre köyleri gibi köyler 

gelmektedir; ancak gerçek Anadolu‟yla karşılaştığında metanetini muhafaza eder. 

Dahası genç öğretmen, İstanbul‟daki çevresinde kendisine öğretilmeyen manevî 

değerleri Zeyniler‟de öğrenir. Bu açıdan, Feride, Gökalp‟in halka doğru giden 

öğretmen misyonunu da gerçekleştirir. 

Zeyniler‟e ilk geldiği akşam, Hatice Hanım‟la Zeyni Baba‟yı ziyarete giden 

Feride, Zeyni Baba‟nın mezarı başında, aldığı Batılı eğitimin etkisiyle Müslüman 

Doğu insanının kültürüne ne kadar yabancı olduğunu fark eder. Zeyniler halkının 

dinî inançları, bu dünyaya değil âhirete önem vermeleri onun Zeyniler‟de karşılaştığı 

diğer hakikatlerdir. Dolayısıyla kendisi onlara medeniyet götürürken bir millete şekil 

veren ortak inanç kültürünü de öğrenir.  

Başlangıçta Anadolu‟ya dair herhangi bir idealden uzak, tamamen bireysel 

sebeplerle Anadolu‟ya kaçan Feride, orada bulunduğu süre içinde olgunlaşarak 

halkla bütünleşen ilk öğretmen tipi olmasının yanı sıra dönemin birtakım kuram, 

ideoloji ya da siyasî tartışmalarla eğitimi değiştirmeye çalışan yaygın bürokrat 

zihniyetinin aksine doğrudan pratiğe yönelik uygulamalarıyla da öne çıkan bir 
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eğitimcidir. Bu açıdan Feride, eğitim sistemine dair gerçeklerden kopuk fikirler 

üreten Maarif Müdürü Reşit Nâzım‟ın karşı kutbunda yer alır.  

Sonuç itibariyle denilebilir ki Feride‟nin bireysel nedenlerden kaynaklanan 

kaçışı, Anadolu‟da tanık olduğu hayat sahnelerinden sonra bir nev‟i idealizmle 

birleşerek misyona dönüşmüştür. Kendi isteğiyle Anadolu‟ya giden, halkla kaynaşan 

Feride, şahsî acılarını toplumsal bir bilince dönüştürmeyi başarmıştır. 

Bu anlamda, Reşat Nuri‟nin, İstanbul‟dan Anadolu‟ya geçirerek dönemin 

tarihî gerçekliğine atfen sembolik bir anlam yüklediği kahramanı Feride, Anadolu 

içlerindeki mücadelesi, başarıları ile aydının Anadolu halkına bakışını değiştirmekle 

kalmamış gelecek nesillere de bu yolda örnek olmuştur. 

Feride gibi tesadüflerin sevkiyle Anadolu‟ya gidip orada bilinçlenen bir başka 

öğretmen, Yakılacak Kitab‟ın Vicdan‟ıdır. 

Dikkatlice bakıldığında Vicdan‟ın öyküsü, belli noktalarda Feride‟ninkiyle 

paralellik arz eder. Küçük yaşta annesini babasını kaybeden Vicdan, öğretmen 

okulunda yatılı okur. Mezuniyetten sonra çalışmak zorundadır; çünkü o, Feride‟nin 

aksine geçim kaygısı içindedir. Kısa süren bir bekleyişten sonra İskilip kazasına 

tayin edildiğini öğrenir.  

İlk anda “tuhaflaştım. İskilip de neresi?.. Acaba Suriye‟de filân mı?” (YK, 

s.71) tepkisini veren Vicdan, İskilip‟in nerede olduğunu dahi bilmeyen bu tavrıyla 

memleketinden habersiz bir aydın portresi çizer. Nitekim bu ayıbı kendisi de dile 

getirir: 

“(…) Ne fena, mektebde kırk tane coğrafya kitabı değiştirdik, dünyanın en 

kuytu yerlerini öğrendik de kendi memleketimizi kendimize öğreten olmadı. Osmanlı 

imparatorluğunun hududlarını ayırmaktan, bir kaç vilâyetin ismini saymaktan, beş 

on nehirin hangi denize döküldüklerini söylemekten başka bir şey bildiğimiz yok. (…) 

Memleketi bilmeden dünyayı bilmişsin niye yarar?”  (YK, s.71) 

Mektepteki Anadolu haritalarından ancak birinde İskilip‟i gören Vicdan‟ın 

şaşkınlığı bir kat daha artar. Üstelik kazaya dair yalnızca bir satırlık bilgi bulabilir.  

Öncelikle kendi memleketinden bihaber olduğu hakikatiyle yüzleşen Vicdan, 

ikinci olarak atamalardaki “iltimas” gerçeğiyle tanışır. Okulunu iyi bir dereceyle 

bitirmesine rağmen o, İskilip‟e gidecekken üst düzey tanıdıkları olan arkadaşları ya 

iyi yerlere atanacak ya da İstanbul‟dan ayrılmayacaklardır.  
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“(…) Çalışmak, kendine güvenmek, hak kazanmak kâfi gelmiyor. İşini 

yürütmek için sây değil, riya! fazilet değil, arka lâzım. Tavsiye alabilmeli, telefonla 

bağırtabilmeli; o yüksekse daha yükseğini bulmalı, nüfuzu nüfuza kırdırmalı.” (YK, 

s.72) 

Feride gibi memleketine has gerçeklerden habersiz olan genç kız, alın teriyle 

çalışmak konusunda onunla hemfikirdir. O, İskilip‟e gidecek oluşuna değil 

eşitsizliğe, haksızlığa isyan etmektedir. Ancak her şeye rağmen mücadele etmek 

niyetindedir. Vicdan da Feride gibi önce yol sorunuyla karşılaşmıştır.  

Böylece yola koyulan Vicdan, önce Samsun‟a çıkar, orada maarif 

müdürlüğünden kendisini İskilip‟e götürecek emin bir vasıta bulmalarını ister (YK, 

s.130). O geceyi Samsun‟da geçirir.  

Vicdan‟ın, Samsun‟dan sonraki durağı Çorum‟dur. Yaylı arabasıyla dört 

günde varabilmişlerdir. Feride‟nin Çeçen arabalarından hoşlanması gibi Vicdan da 

yaylıyla seyahat etmekten memnundur (YK, s.131). Yağmur nedeniyle üç gün 

Çorum‟dan ayrılamazlar. Burada yerli şivesi ile taassubu yadırgar. Dahası halk da 

yabancıyı yadırgamakta, “yabani” deyip geçivermektedir. Burada İstanbul-Anadolu 

ikiliği su yüzüne çıkar. Bir başka deyişle; aydın demek biraz da İstanbul demek 

olduğu için aydın ile Anadolu arasındaki kopukluk; biz-onlar, İstanbul-Anadolu 

çatışmalarını da içerir.  

Feride‟nin her gittiği yerde rahatsız edilmesinin, kendisine kuşkulu gözlerle 

bakılmasının altında da bu İstanbul-Anadolu çatışması yatar. Keza Vicdan da 

Anadolu coğrafyasına adım attığı andan itibaren bu çatışmayla karşılaşır. Bu 

noktada, Vicdan‟ın Feride‟den ayrıldığı nokta, meseleye daha gerçekçi açıdan 

yaklaşıp sorunun kaynağına gitmesidir: 

“(…) bu yabanilik, yadırgayış galiba hep İstanbullulara karşı…Hakları da 

varya..Yüzlerce senedir, İstanbul bu viran köylerden yalnız asker ve para çekmekten 

başka ne yapmış?” (YK, s133) 

Burada aydının, Anadolu‟yu ihmal eden zihniyete, yönetim anlayışına eleştiri 

getiren sesi kendini duyurur. Anadolu; ihmal edilmiş, geri bırakılmış, dolayısıyla 

İstanbul‟la arasına nifak sokulmuştur. Bu gerçeğin ayırdında olan Vicdan, tarafını ve 

amacını çok çabuk belirler: 
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“(…) 

Fakat, bunlar kendi hayatî menfaatlerinin aleyhine bina edilen 

„Derseadet‟lilerden nekadar taşkın bir içlilikle aykırı kalsalar bile ben kendi 

hesabıma bu yabancılığı ortadan kaldıracağım. Ben de onların hamurundanım. Ben 

de onlarla birim.” (YK, s.133) 

Geçtiği yerlerde gördüklerini zihninde eleştirel bir süzgeçten geçiren 

Vicdan‟ın olumlu hisleri, İskilip‟e bir saat kala değişmeye başlar. Kızılırmak‟ı 

geçtikten sonra Karaburun adlı bir köyde biraz dinlenirler. Gördükleri Vicdan‟ı 

düşündürür:  

“ (…) Eğer, şehir de köyünden biraz farksızsa arabacının ballandıra 

ballandıra anlattığı „İskilib‟ pek de hoşuma gitmiyecek. Köydeki evler hep birer kat. 

Topraktan. İnsana ilk devirlerin yaşayışını hatırlatıyor.” (YK, s.132) 

Yalnızca evler değil kadınların giyimi de Vicdan‟a garip gelir: 

“ (…) Kadınlarda bol paçalı, bir çok yamalı, kirli paslı bir şalvarla dallı 

basmadan bir içlikten başka giyim namına bir şey yok! En çok tuhafıma giden 

başlarındaki fesler oldu. Fessiz kadın yok. Kısa, yayvan, vişne çürüğü bir fes. Fesin 

üzerine, cepheye irili ufaklı sıra sıra altın dizmişler. Boyunları da beşibirlik dolu.” 

(YK, s.132-133) 

Nihayet İskilip‟e ulaşan Vicdan, ilk anda olumlu intibalar edinir: 

“ (…) Dört tarafı dağlarla çepçevre, engin bir şehir. Epice büyük. Yeşilliği 

bol. şehre girinceye kadar sade bir saat bağlardan geçtik. Suları da çok. İçinden 

kasabayı ikiye bölen büyük bir çay geçiyor.” (YK, s.134) 

Bundan sonraki gözlemlerini de İstanbul-Anadolu karşılaştırması (ev kirası, 

yiyecek-içecek fiyatları, iklim şartları) üzerinden yürüten Vicdan; şive farkı, elle 

yemek yemek, dedikodu, okunacak gazete, kitap, mecmua bulamamak gibi 

hususlarda titizlenir. Bir köy düğününde herkesin aynı kaptan elle yemek yemesi, 

Vicdan‟ı iğrendirir (YK, s.148). 

Taassup da Vicdan‟ın rahatsız olduğu bir diğer konudur. Demircilerin Zeynep 

ile İbrahim Hoca, halkı etkisine almış iki manevi önderdir. Halk, onlara ermiş 

gözüyle bakmaktadır (YK, s.165). 

Demircilerin Zeynep, evinin alt katındaki toprak, izbe bir odada sabahtan 

akşama kadar tütsü verip muska yazmakta, bel ağrısı ve baş ağrısını iyi etmektedir. 
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Halk, doktora gitmek yerine hastalıklarının şifasını da onda aramaktadır. Bu, 

Vicdan‟ı çok kızdırır: 

“Avuç avuç bu fettan kadına para dökerler de doktora on kuruş vermeyi çok 

görürler. Eğer, birkaç adliye işi olmasa zavallı doktorlar sinek avlamaktan başka bir 

işe yaramıyacaklar. Halbuki, Zeyneb karı milyoner olmuş. Kızları, damadları altın 

içinde yüzüyorlar. Hiç, nefesle, tesbihle hasta iyi olur mu?..” (YK, s.165-166) 

Vicdan, bu görüşlerini bir iki yerde dillendirdiği için Demircilerin Zeynep 

tarafından “sürtük” damgası yer.  

Fazla olarak kasabada eşraf, idarî mekanizmaya el koymuştur. İstedikleri gibi 

hareket etmediği için kaymakamı bir başka yere gönderip yeni bir kaymakam talep 

edebilmektedirler (YK, s.179).  

Bu güçlüklere karşılık Vicdan da Feride gibi okulla, öğrencileriyle teselli 

bulmaktadır. İkisi arasındaki benzer bir nokta, Vicdan‟ın da ardında genç bir 

delikanlı bırakmış olmasıdır. O da Feride gibi hem kalbî alakasıyla dertlenir hem de 

bu derdi unutmak için kendini çalışmaya verir. 

“(…) 

Yalnız bir şeyden hoşnudum: Hocalığımdan. Mektep, insan için öyle sonsuz 

ve sevimli bir çalışma konusu ki.. 

Dert unutuluyor, keder avutuluyor: Zihin, otomatik bir motör gibi, durmadan, 

dinlenmeden hep çocukların terbiye ve tahsiline çalışıyor.” (YK, s.179) 

Nitekim kendisini tetkike gelen bir müfettiş, çabalarından ve başarısından çok 

memnun kalır. 

Tıpkı Feride gibi hayatı görevli gittiği Anadolu coğrafyasında tanımaya 

başlayan Vicdan, zaman zaman insanların yaşam tarzını yadırgasa da onlara 

yukarıdan bakmaz. Daha İskilip‟e varmadan asırların yarattığı İstanbul-Anadolu ya 

da aydın-halk ikiliğini kaldırmayı kendisine amaç edinen genç öğretmen, hem gittiği 

memleketi hem de ahalisini sevmeye çalışır, onlarla iyi ilişkiler kurar.  

Kimi durumlarda İstanbul‟u arasa da Anadolu‟nun ihmal edilmiş, geri 

bırakılmış olduğunun farkındadır. Bunda aydınların da payı olduğunun, dahası 

aydınlara da çok iş düştüğünün de ayırdındadır: 

“İstanbulun aranacak pek çok şeyleri var amma…Anadolu da hiç fena 

değil…Anadoluya her gelen İstanbulu arayacağına, buraları da birer İstanbul 
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yapmıya çalışsa daha mı az iyi olur? Bütün mesele, medenilik levzımını buralara da 

sokmak, buralar için de biraz çalışmak…Eskiler: „Bakılırsa bağ, bakılmazsa dağ 

olur…‟ demişler. Anadolunun da bütün noksanı bakımsızlık, ihmal…” (YK, s.265-

266) 

Feride‟ye nazaran Vicdan‟ın eylemlerinden çok düşünceleri ön plandadır. O, 

daha çok, İstanbullu aydının habersiz yaşadığı Anadolu gerçekliğiyle alâkadardır. Bu 

yüzden Feride gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinde üst üste atılımlar gerçekleştirmez. 

Feride‟nin taassuptan çekinmesine, kendince önlemler almasına karşılık Vicdan, ona 

isyan eder.  

Kazada halka manevî önderlik eden Demircilerin Zeynep ile İbrahim Hoca‟yı 

tasvip etmediği gibi halkın batıl inançlarını da alayla karşılar. Bu açıdan Feride‟nin 

Zeyni Baba‟nın türbesi başında gösterdiği alçakgönüllülükten Koyun Baba tekkesine 

giden Vicdan‟da eser yoktur. O, masal olarak gördüğü bu inançları, saygıya değer 

görmez. 

“(…) Bir taraftan sapılınca kırk, öbür taraftan sayılınca otuz dokuz gözü 

varmış. Bu eksiklik ve fazlalıktaki keramet babanın imiş!..Köprünün gözlerini 

saymadım amma, epeyce gülünecek şey!... 

Tekkede diyorlar ki: 

-Babanın baş ucundan bir avuç toprak alıp suda ezdin mi, kırk türlü derde 

ilâç olur… 

Ne mükemmel fikir, ne enfes ilâç!..Acaba, dokuz karılı şeyh efendi, bunu 

söylerken beni kandırdığına kendisi de inandı mı?...” (YK, s.328) 

Tüm bunlar, Vicdan‟ın halka yaklaşmada, halkla aydın arasındaki 

yabancılaşmayı ortadan kaldırmada Feride kadar başarılı olamadığını göstermektedir. 

Vicdan, ne kadar çabalarsa çabalasın “biz-onlar” ayrımından kurtulamaz.  

Feride‟nin öyküsünden daha melodramik unsurlar taşıyan Vicdan‟ın öyküsü, 

belirli bir hedef ya da idealden yoksundur. Okulunu birincilikle bitirip İskilip‟e giden 

Vicdan, Feride gibi tesadüfen öğretmen olmamıştır; ama onun Anadolu‟ya geçişi 

tesadüfîdir. Nitekim kendisi dururken arkadaşlarının İstanbul‟da kalmasını hiç hoş 

karşılamaz. Dolayısıyla öğretmen okulunda okumasına karşılık onda Anadolu‟ya 

gidip halka faydalı olma ideali yoktur. Eş bir söyleyişle, Vicdan‟ın “halka doğru” 

gitmek kaygısı yoktur.  
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Ancak o, kendi memleketini tanımadığını fark ettikten sonradır ki başka türlü 

düşünmeye başlar. İskilip‟ten önce Çorum‟da halkla aydın -daha genel olarak da 

İstanbul‟la Anadolu- arasındaki ayrımı, halkın İstanbullu aydına “yabani” deyip 

geçiverişini görünce kendisine bu yabancılaşmayı gidereceğine dair amaç belirler. 

Ne ki bunu tam manasıyla gerçekleştirdiği söylenemez. Vicdan, baktığı her şeyde, 

gördüğü her yerde İstanbul-Anadolu karşılaştırması yapar. O da Feride gibi kendini 

öğrencilerine vakfeder; ancak bunu hem şahsî dertlerinden uzaklaşmak hem de 

vazife duygusuyla yapar. Eğitim-öğretime dair aksaklıklardan ziyade taassuptur onun 

dikkatini çeken. Bu yüzden gizliden gizliye taassupla çatışır.  

Vicdan da Feride gibi öğrencileriyle, kaza ahalisiyle, öğretmen arkadaşlarıyla 

iyi geçinmeye çalışır; elinden geldiğince onlara eşit mesafede durur. Ne var ki 

eylemleri, fikirleri idealizmle beslenemediği için örnek bir aydın tipine dönüşemez. 

Vicdan, İstanbullu aydının, Anadolu‟yla ve Anadolu insanıyla ilgilenmesi 

gerektiğinin farkındadır. Ancak o, düşüncelerini Feride gibi aksiyona dönüştüremez.  

Roman boyunca Vicdan‟ın, şahit olduğu aksaklıkları düzeltmek konusunda 

bir çabasına rastlanmaz. Son tahlilde denilebilir ki Vicdan da Feride gibi Anadolu 

içlerinde olgunlaşmış, bilinçlenmiş bir genç kızdır. İskilip‟te görev yapan Vicdan‟la, 

İstanbul‟daki Vicdan aynı kişi değildir artık. Anadolu‟ya dair düşüncelerini 

idealizmle besleyemeyip kendi dar çemberinden çıkamayan Vicdan‟ın en büyük 

eksiği, halka bakışını değiştirememesi, halkla aydını yeterince kaynaştıramamasıdır. 

Feride‟nin öğretmen oluşundaki, Vicdan‟ınsa Anadolu‟ya gidişindeki 

tesadüfîliğe karşılık Yeşil Gece‟nin Ali Şahin‟i, bilinçli bir tercih yapar. O, belirli bir 

ideal doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirmek üzere Anadolu‟ya gider. Altuğ 

(2005: 47-48)‟un deyişiyle; gönül kırgını Feride‟nin duygularıyla yürüdüğü yolda, 

Şahin Hoca, akılcı bir inançla yürümektedir. Onun bir inanç haline getirdiği hedef, 

memlekette laik bir eğitimi yerleştirmek üzere “yeşil gecenin karanlığına son 

vermek”tir. 

Cumhuriyet‟in peş peşe gerçekleştirmeyi amaçladığı değişimlerin arifesinde 

Atatürk‟ün direktifiyle yazıldığı söylenen Yeşil Gece, Reşat Nuri‟nin diğer 

romanlarından çok farklı bir yapı arz eder. Gerek kurgusu gerek karakterlerin işlenişi 

gerekse içerdiği tez açısından Reşat Nuri‟nin tek tezli romanı olarak 
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nitelendirilebilecek Yeşil Gece, Tevhid-i Tedrisat Kanunu‟nun kabulünün hemen 

ardından yayımlanmış bir romandır.  

Romanın başkişisi “memleketinde, açık güneş altında toprakla, çamurla 

oynıyarak büyümeğe başlamış bir köylü çocuğu” (YG, s.13) Ali Şahin Efendi, 

ilmiyeden olan babasının, onu “bir gün bütün dünyayı gölgesi altına alacak yeşil 

bayrağın bir gönüllüsü olarak yetiştirmek istemesi” (YG, s.14) sonucu medreseye 

gönderilir. Burada arkadaşlarından başlayarak hocalarına, nihayet kendisine uzanan 

bir dizi gözlem ve sorgulama neticesinde inancından şüpheye düşer ve icazetname 

alışına az bir zaman kala medreseden ayrılır. 

Kendini boşlukta hissettiği o günlerde mutlaka büyük bir emele gönül 

bağlamak, hayatını bir maksada vakfetmek ihtiyacı duyan Şahin, medreselerin tüm 

ülkeyi karanlığa boğdukları fikrinden hareketle ilk mektep hocası olarak Anadolu‟yu 

aydınlatmayı gaye edinir. 

“(…) 

-Medreselerin yeşil gecesi yalnız kendi içlerini karanlığa boğmakla 

kalmamış. Memleketin her yanına yayılmış, her köşesini kaplamış. Zaten bunun 

başka türlü olmasına da imkân yoktu. Akıllara, vicdanlara şimdiye kadar hep bu 

medreseden yetişenler rehberlik ediyorlardı. Bu adamlar memlekete karanlıktan 

gayri ne götürebilirlerdi ki?..” (YG, s.34) 

“Anadoluda fikirlerin geri, insanların sefil kalmasını, işlerin fena gitmesini” 

memleketin asırlardır yeşil bir gece içinde yaşayışına bağlayan Şahin, 

Darülmuallimin‟in sınavını kazanır ve orada okumaya başlar. Muallimliği, kaybettiği 

inancının yerine koyan genç adam, mezun olduktan sonra gönüllü olarak Anadolu 

yollarına çıkmak ister; ancak tayini İstanbul‟a çıkmıştır. Tayini Anadolu‟ya çıkan bir 

arkadaşıyla becayiş yapmak istediğini belirtmek üzere gittiği Maarif‟te, bu isteği, 

Şube Müdürü Basri Bey‟i çok şaşırtır: 

“(…) 

-Bendeniz taşraya değil İstanbul mekteplerinden birine tayin edildim. 

Şikâyetimin sebebi bu… 

Basri bey hayretinden elindeki cetveli yere attı: 

-Fesuphanallah…Bir yaşıma daha girdim. İnsan kıtlığında bunca yıldır bu 

makamı işgal ediyorum.. „Beni İstanbula tayin ettiler‟ diye şikâyete geleni ilk kez 
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görüyorum. Demek sen kendi arzunla taşrada memuriyet almak istiyordun da 

talihine İstanbul çıktı. İşte istihzayı şuun diye buna derler.” (YG, s.7) 

Bu diyalogla yazar, Çalıkuşu‟ndan sonra Anadolu‟ya gitmek istemeyen 

öğretmen sorununa bir kere daha temas eder. Dönem romanlarında sıklıkla değinilen 

bir sorun olarak aydın kesimin Anadolu‟da görev almak istemeyişi, öncelikle, 

Anadolu‟nun her bakımdan geri kalmış bir coğrafya oluşuyla ilgilidir. Ancak bu 

aydınların gözden kaçırdıkları nokta, oralara gitmemekle sorunun 

çözülemeyeceğidir. Devletin ihmal ettiği Anadolu toprakları, aydınlar tarafından da 

yüz üstü bırakılınca oradaki sefalet, cehalet, gerilik azalmak bir yana gittikçe 

artmaktadır.  

Nitekim Ali Şahin, becayiş yoluyla atandığı Sarıova‟yı “nasıl tasavvur 

ediyorsa hemen hemen öyle” bulur (YG, s.42); çünkü o, bir Anadolu çocuğu olarak 

buraların hal-i pür-melâlini İstanbullu aydınlardan daha iyi bilmektedir. Bu açıdan, 

Feride‟nin Anadolu‟ya dışsallığına karşılık, Şahin Hoca Anadolu‟ya içsel olarak 

konumlanmıştır (Altuğ, 2005: 49).  

Şahin‟in “muharebe meydanı” olarak tavsif ettiği Sarıova da bu anlamda tipik 

bir Anadolu kasabasıdır. 

“(…) 

Eski bir taş köprü ile dere geçildikten sonra fakir mahallelere giriliyor ve 

sefalet bütün dehşeti ve çirkinliğiyle başlıyordu. Ortalarında akan çirkef sularında 

yarı çıplak çocuklarla çamurlu köpekler oynıyan eğri büğrü sokaklar…Tezekle 

çamurdan yapılmış yarı yarıya toprağa gömülü penceresiz kulübeler…Bir çoğunun 

aralık kapılarından pis kokulu dumanlar tütüyor. Başları yamalı peştemallarla sarılı, 

dizlerinden aşağısı çıplak kadınlar…Eski hasır parçaları üstünde güneşliyen iskelet 

gibi ihtiyarlar. Küçülmüş ihtiyarlara benziyen yüzlerindeki yaralara sinekler 

üşüşmüş, şiş karınlı, çarpık, sıska vücutlu çocuklar…” (YG, s.42) 

Şahin, bu manzara karşısında Feride ya da Vicdan gibi şaşırmaz; çünkü cer 

hocalığıyla Anadolu‟da gezerken buna benzer manzaralar görmüştür. Üstelik o, 

hastalığın teşhisini de koymuştur: müspet bilgi eksikliği.  

Bir başka deyişle; Şahin, yüzyıllara yayılan medrese eğitiminin memleketi 

geri bıraktığını, bunun da müspet bilgiyle aşılacağını düşünmektedir. Anadolu‟ya 
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gönüllü gidiş amacı da bilimi kendisine biricik rehber edinmiş bir öğretmen olarak 

medresenin yerine mektebi ikame etmektir. 

“-Bunlar hep mektepsizliğin, hep memleketi asırlardan beri karanlığa ve 

kana boğan yeşil gecenin eserleri. Bu dertlere müsbet bilgiden gayri çare olamaz, 

diyordu.” (YG, s.43) 

İşte Şahin‟in Sarıova‟da savaş açacağı yegâne düşman budur: Memleketi 

asırlardan beri karanlığa ve kana boğan yeşil gece…Bu yeşil karanlığın, medreseyle 

temsil edildiği roman, daha önce de belirtildiği üzere, Tevhid-i Tedrisat Kanunu‟nun 

hemen ardından “medreselerin kaldırılmasını haklı kılacak bütün vasıtalara 

başvurarak medreseleri, ıslahı kabil olmayan müesseseler olarak takdim eder.” 

(Çelik, 2000: 30) 

Medreselerin mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğini savunan Şahin, fikirce 

anlaştığı öğretmen arkadaşlarından Rasim‟e, medresenin yerine geçecek yeni 

mektepleri “ışık” metaforuyla anlatır: 

“-Bak şu yeşil türbe kandiline Rasim. Medresenin ilim ve nur dediği şey bu 

sisli ışığa benzer…Hep böyle mezarları, insana kasvet ve ümitsizlik veren şeyleri 

aydınlatır…Erişebildiği yerlerdeki eşyanın şeklini, rengini değiştirir, her şeyi 

korkulu vehimler ve hayaller şekline sokar…Bir ışık ki sekiz on adımlık çevresi 

haricinde gene gece vardır. Asırlardan beri nur diye hep bu yeşil gecenin içinde 

yaşadık. Ben aydınlık diye ona derim ki, beş altı saat sonra doğacak gün gibi her 

yeri, her köşeyi berrak bir mücevher ışığına boğar…Bu yeşil geceye nihayet verecek 

gün bizden, yeni mektep dediğimiz bu kötü, karanlık viraneden doğacak.” (YG, s.58) 

Böylece romanda ele alacağı tezin çerçevesini çizen yazar, Şahin‟i, medreseyi 

temsil eden softalarla karşı karşıya getirir. Bu çatışmada Şahin‟in yanında öğretmen 

Rasim, mühendis Deli Necip ve komiser Kâzım Efendi vardır. 

Şahin‟in eğitimle ilgili olarak Sarıova‟da ilk uğraştığı mesele, okul binasıdır. 

Barınılmaz bir halde olan mektebin damları sürekli akmakta; duvarlar, merdivenler 

desteklerle durmaktadır. Tamir için harcanan para ile yeni bir bina yaptırılabileceğini 

düşünen Şahin, kolları sıvar. Hükûmete, fırkaya, Belediye reisine, yerli zenginlere 

başvurur; ancak onun bu fikri, pek mühimsenmez. Kasabaya geldiği ilk akşam 

tanıştığı Hafız Eyüp, yeni bina meselesini güleryüzle karşıladığı gibi yardım 

edeceğini vadeder.  
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Esasen kasabadaki softaları temsil eden Hafız Eyüp‟ün gözü, Şahin Efendi‟yi 

pek tutmamıştır, yaptıklarını şüpheyle karşılamaktadır. Nitekim bina bahsinde de 

yardım edeceğine söz vermiş olmasına rağmen bina planlarının Türk-İslâm 

mimarisine uygun olmadığı gerekçesiyle işlerin gidişatını yavaşlatır. 

Bina meselesini mühendis Necip sayesinde halleden Şahin‟in karşısına bu kez 

arsanın bir köşesindeki medrese çıkar. Softalar, medresenin yıkılmaması için olay 

çıkarırlar. Hafız Eyüp‟ün tertiplediği oyunlar, yine mühendis Necip‟in bir planıyla 

son bulur. 

Okul binası meselesini hallettikten sonra Şahin, diğer planlarını uygulamaya 

koyar. Zira Şahin, kasabaya geldiği ilk akşam, İdadi Müdürü‟ne yapmak istediklerini 

açık açık söyler: 

“(…) 

-Merak buyurmayınız. Çocuklara yalnız müsbet ve faydalı şeyler 

öğreteceğim, dedi. Din ilimlerini mümkün olduğu kadar sathî ve zararsız bir şekilde 

geçeceğim. Hurafelerle, israiliyat ile mümkün mertebe mücadele edeceğim. 

Mesainizde size nâçiz bir muavin olacağım. Zatıâliniz şüphesiz zemin ve zamanı 

müsait bulmadığınız için şimdilik din ve devlete sadık meşrutiyetperver Osmanlılar 

yetiştirmek gayesiyle iktifa buyuruyorsunuz. Bendeniz bir derece daha ileri gitmek, 

milletine sadık cümhuriyetperver Türkler yetiştirmek emelindeyim.” (YG, s.49) 

Şahin‟in bu doğrultudaki hedeflerinden biri de mektep çocuklarını sarıktan 

kurtarmaktır. Bunun için öncelikle müderris Zühtü Efendi‟yle işbirliği yapma yoluna 

gider. Zühtü Efendi‟nin Sarıova gazetesinde “Sarığa hürmet vecibesi” adlı baş 

makalesinden cesaret alan Şahin, işe onu ikna etmekle başlar (YG, s.85). 

Bu yoldaki düşünceleriyle kasabanın ileri gelen softalarını meseleye karşı 

ısındıran Şahin, uygun bir süre bekledikten sonra uygulamaya başlar. Önce kirli 

sarıkla okula gelen çocukları uyarır, ardından kirli kıyafetle gelip temiz sarık 

saranları…Aileler önce onun dediğini yaparken bir süre sonra usanarak çocuklarının 

başındaki sarığı çıkarırlar. Bu tabloyu gören Şahin Efendi, emeline nail olmanın 

verdiği sevinçle çalışmaya devam eder (YG, s.87). 

Doğru bildiği yolda yavaş ama emin adımlarla ilerleyen Şahin Efendi‟nin bir 

sonraki amacı, hıfza çalıştırılan bir çocuğu hocanın elinden kurtarmak olur. Şahin, 

öğrencilerinden Remzi adlı bir çocuğun, kendisini hıfza çalıştıran hocası Hafız 
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Rahim Efendi‟nin sıkı disiplini altında dayanamayarak ölmesine çok üzülür. Ancak 

aile, Remzi‟nin kardeşi Bedri‟yi de aynı hocaya vermeyi düşünmektedir. Çocuğun 

babasını ikna edemeyen Şahin, yanına Deli Necip‟i de alarak doktor aramaya başlar. 

Niyeti, çocuğun hıfza çalıştırılamayacağını doktor raporuyla belgelendirmektir.  

Ne var ki kasabadaki hiçbir doktor böyle bir rapor vermeyi göze alamaz. 

“Fenne, müsbet bilgiye karşı saf bir itimat”ı olan, onları “tabii birer müttefik olarak 

kabul eden” (YG, s.116) Şahin, böyle önemli bir meseledeki çekincelerine anlam 

veremez. Onların bu hareketi Şahin Efendi‟yi “en nazik bir yerinden yaralar; fakat 

cesaretini, azmini kıramaz.” (YG, s.120) Oysaki doktorlar, eşraf baskısından 

çekindikleri için böyle bir raporun altına imza atmamaktadırlar. Neticede genç bir 

yüzbaşı doktor, çocuğun müfrit beden ve zihin yorgunluklarına tahammülü 

olmadığını tasdikler. 

Şahin‟in bir sonraki mücadelesi, mektep hocalarından Mehmet Nihat 

Efendi‟yi işlemediği bir suçtan aklamaya çalışmaktır. Bir gün Kelâmi Baba 

Türbesi‟nde yangın çıkar. Softalar, bunu mekteplileri karalamak için bir fırsat sayar 

ve o saatlerde türbe yakınlarında görüldüğü rivayet edilen Sarıova İdadisi Fransızca 

ve hesap muallimi Mehmet Nihat Efendi‟yi suçlu ilan ederler. Olay, git gide büyür. 

Medreselilerle mektepliler iki karşıt cepheye bölünürler. Bedri olayındaki gibi bu kez 

hiçbir avukat, böyle bir davayı üstlenmeye yanaşmaz. Yalnız Sarıova‟ya yeni gelmiş 

İhsan ismindeki genç bir avukat gönüllü olur. Yangını, türbedarın büyük oğlunun 

çıkardığı anlaşılınca mesele kapanır, muallim Mehmet Nihat Efendi beraat eder, 

başka bir memlekette muallimlik alarak Sarıova‟dan ayrılır (YG, s.175-176). 

Bundan sonra Şahin‟in son sınavı, Yunan askerleri karşısında olur. Yunan, 

kasabaya girer. Herkes Sarıova‟dan ayrılırken o, bir avuç insanla birlikte kalır. 

Yunan kumandanı, eski bir softa olması vesilesiyle ondan yardım ister. Şahin, bir 

süre kasabada sükûneti sağlamayı başarırsa da zaferin ardından Yunanistan‟a sürülür. 

Kendisine verilen yetkiyi, Türk ordusu lehine gizli işlerde de kullanmıştır. 

Döndüğünde hayalini kurduğu bir Sarıova‟ya gelir: “hilâfet kaldırılmış, 

medreseler, tekkeler kapanmış, Sarıovadaki türbe kandilleriyle beraber Yeşil Gece 

de müebbeden sönmüştü.” (YG, s.210) Beklediği büyük inkılâbı görmenin 

mutluluğuyla Maarif‟e giden Şahin‟i orada büyük bir sürpriz beklemektedir. 

Müdürün odasına “melon şapkalı, jaket etaylı mini mini bir adam” (YG, s.212) girer. 



 728 

Bu, kılık değiştirmiş Hafız Eyüp‟tür. O, vatan hainliği suçlamasıyla son oyununu da 

oynayarak Şahin‟i müdürün makamından kovdurmayı başarır.  

Çaresiz Sarıova‟yı terk etmek durumunda kalan Şahin, bir dört yol ağzında 

arkasına dönüp Sarıova‟ya son bir defa bakarken “Çok doğru söylemişler…İnkılâp 

denilen şey bir günde olmuyor.” (YG, s.214) der. 

Bu, bir anlamda, Şahin öğretmenin ya da genel anlamda aydının 

Anadolu‟daki yenilgisidir.  

Anadolu‟yu, Anadolu insanını bilen bir aydın olarak Şahin, Sarıova ahalisiyle 

iyi ilişkiler kuramamıştır. Eş bir söyleyişle; o, Anadolu‟yu hiç tanımadığı halde ilk 

şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra halkla yakınlaşan, aydının halkla arasındaki 

uçurumu kapatan Feride kadar başarılı olamamıştır. Tüm idealistliğine karşın Şahin 

de yer yer “biz-onlar” ayrımına düşmekten kurtulamaz. Muharebe meydanı olarak 

addettiği Sarıova‟da medreseliler ile halk bir yanda; Şahin, öğretmen Rasim, 

mühendis Deli Necip ve komiser Kâzım Efendi diğer yandadır. Şahin, medrese 

zihniyetine açtığı savaşta çoğu zaman ahaliyi de karşısına alır. Onların inançlarına, 

değer yargılarına saygı duymaz. Dolayısıyla bir çatışma haline dönüşen mektep-

medrese ikiliği, Şahin‟i halkla bütünleşmekten alıkoyar. 

Romanın geneline bakıldığında Şahin‟in eğitim-öğretim meselelerinden 

ziyade softalarla ilgilendiği, softalığı yenmekle mücadele ettiği görülür. Halkla 

yakınlaşmaya yönelik bir tutum içerisinde de değildir. Hadd-i zâtında o, halka giden 

bir aydın değildir. Bu açıdan, romanda halkla aydın arasındaki ayrılık, ilerici-gerici 

tezadına dayanmaktadır. Şahin‟in öncülük ettiği grup, ilericiler; Hafız Eyüp‟ün başı 

çektiği grup ise gericilerdir. Aynı zamanda, bir taraf mektebi, diğer taraf medreseyi 

temsil etmektedir.  

Çelik (2000: 174)‟in de belirttiği üzere; bu noktada Çalıkuşu Feride, cahil 

halkı eğitme, onları bazı alışkanlıklarının dışına çıkarma konusunda Ali Şahin ve 

arkadaşlarından çok daha akılcı ve insanî bir yaklaşım içindedir. Şahin‟de Feride‟nin 

sevecenliğine, hoşgörüsüne rastlanmaz.  

Tüm bunlar göstermektedir ki Şahin‟in büyük ideallerle çıktığı Anadolu‟da 

doğrudan dinî birer eğitim kurumu olan medreseler üzerinde odaklanması, kendisine 

bu yolda yandaşlar araması, büyük oranda yazıldığı dönemin resmî görüşünden 

kaynaklanmaktadır. O, Anadolu‟daki geri kalmışlığın sebebini İslâm dini olarak 
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görür ve onun temsilcisi saydığı medreselere savaş açar. Hedefine o kadar 

kilitlenmiştir ki bir aydın olarak halkın duygu ve düşüncelerine başvurmayı hesaba 

katmaz. Radikal uygulamaları nedeniyle halkla aydının arasındaki uçurumu 

derinleştirir. Bu noktada, taşıdığı misyon itibariyle Şahin‟in başarılı olduğu 

söylenemez. 

Sonucu itibariyle bir özeleştiriyi de içinde barındıran roman, Şahin‟in 

şahsında, bireysel planda, “gerçekten kopuk idealizmin trajik sonucunu” 

(Kantarcıoğlu, 2008: 287) gösterirken toplumsal planda inkılâbın zayıf yönlerini 

işaret eder. 

Reşat Nuri‟nin Anadolu‟ya gönüllü giden öğretmen temasına yer verdiği bir 

diğer romanı, Acımak‟tır.  

İç içe iki hikâyeden oluşan Acımak‟ta, öğretmen Zehra ile babası Mürşit 

Efendi‟nin birbirini tamamlar mahiyetteki yaşam öyküleri, didaktik bir bakış açısıyla 

sunulur. Gerçekte, Acımak da Yeşil Gece gibi tezli bir romandır; ancak onda Yeşil 

Gece‟deki şematik yapı ve zorlama tipler yoktur. 

Darülmuallimat‟ı bitiren Zehra, kendisine İstanbul‟da yer vermek 

istemelerine karşın kabul etmeyerek “Anadolu‟da sönük bir vilâyete gönderilen bir 

arkadaşıyle beraber” gider (Acımak, s.36-37). Gönüllü çıktığı bu Anadolu yolunda, 

hayatında değişen hiçbir şeyi yadırgamaz. Zehra da Feride, Vicdan, Ali Şahin gibi 

hemen hemen kimsesiz bir gençtir.  

Zehra‟yı Anadolu‟ya götüren etmen, bir gönül ilişkisi ya da yüksek 

ideallerden ziyade ailevî sorunlardır. Bu açıdan o, Anadolu‟ya giderek gönül 

meselelerini ardında bırakacağını uman Feride ile Vicdan‟dan ayrılır. Aynı şekilde, 

kendisine yüksek ülküler edinerek Anadolu yollarına çıkan Ali Şahin‟den de 

farklıdır.  

Zehra, bir aile faciasının travmatik etkilerini hâlâ yüreğinde ve zihninde 

taşıyan, parçalanmış bir bireydir. Ona göre ailesini dağıtan ahlâksız bir baba 

tarafından annesinden koparılmış, yatılı bir okula verilmiş, kimsesiz bir insandır. 

Dolayısıyla Anadolu‟da yaşamak, kendisine çok da yadırgatıcı gelmeyecektir. 

Zehra, mezuniyetinin hemen ardından atandığı (…)‟da kendini tamamiyle 

çalışmaya verir. Bu sayede geride bıraktığı trajik hikâyeyi ve bu hikâyenin 

benliğinde açtığı yaraları unutur; “başkalarının hayrı için işleyen bir makine” 



 730 

(Acımak, s.37) halini alır. Çok geçmeden herkesin sevip saydığı, şehrin belli başlı 

şahsiyetleri arasına girer.  

Çalışkanlığı, dürüstlüğü ve adanmış kimliğiyle kısa sürede başmuallimliğe 

yükselen Zehra, ilk zamanlar çok sıkıntı çekmiş olsa da Feride gibi mücadele etmeye 

devam eder. “Şehri kendine vatan, mektebi bir aile ocağı” (Acımak, s.6) yapar. 

Zehra da aynı Feride gibi acılarını kolektif kimliğinin ardına gizleyerek kendini 

okuluna ve öğrencilerine vakfeder. O, âdeta toplumsal idealin bireyde kristalize 

olmuş halidir (Altuğ, 2005: 164). O kadar ki Maarif Müdürü, Zehra‟nın okulunu “bu 

külüstür şehirde umulmayacak kadar güzel bir şey” (Acımak, s.7) diye tarif eder. 

Zehra da diğerleri gibi işe okul binasını bir düzene koymakla başlar. Badana, 

dam, cam tamiri gibi işleri gördükten sonra artırdığı para ile yemekhaneler için sofra 

takımı, sınıflar için ders aletleri tedarik eder. Yerli zenginlerden yardım talep ederek 

okul binasını büyütür, tamir ettirip bahçesini genişletir.   

Bir öğretmen olarak da müspet kafalı bir aydındır; hurafe ve hayal ile daima 

mücadele eder, talebesine ilmin en müspet hakikatlerini öğretir. Keza özel hayatında 

en küçük bir leke, ahlâkında en ehemmiyetsiz bir zaaf görülmez. 

Maarif Müdürü‟nün mükemmel bir insan olarak betimlediği Zehra‟nın en 

büyük eksiği ise “acımak” hissinden yoksun oluşudur. 

“(…) Şimdi de size bu güzel madalyonun ters tarafını, kendi görüş ve 

düşünüşüme göre tasvir edeyim. Doğruluk, temizlik, fedakârlık hastalığı onda 

insanlığın en kıymetli bir kabiliyetini öldürmüştü: Acımak kabiliyeti…Zehra‟ya hissiz 

bir kadın denemez…Bilâkis geniş bir ruhu var. Güzel, doğru temiz şeyleri çılgınca 

sevebilir, onlar için her fedakârlığı yapıyor. Fakat zaafa, düşkünlüğe, çirkinliğe 

acımıyor. Sadece kızıyor, hırçınlaşıyor. Kabahatli insan, düşkün insan onun gözünde 

ekin tarlalarında bitmiş muzır otlar gibidir. Onu acımadan söküp atıyor.” (Acımak, 

s.9) 

Kuşkusuz, Zehra‟nın bu derece katı oluşunda çocukluğunda yaşadığı aile 

faciasının etkisi vardır. Ailesinin dağılmasının müsebbibi olarak gördüğü babasını 

inkâr ediş, zamanla onun ruhunu dondurmuş ve “duyguyu dışta bırakan erdem, 

zalimlik şeklinde tezahür etmiştir.” (Altuğ, 2005: 165) Esasen roman, babasına dair 

hakikatleri öğrenen genç kadının, donmuş ruhundaki çözülmeyi anlatmaktadır. 
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Örnek bir öğretmen olmakla birlikte tek zaafı “zaaftan mahrumiyet” 

(Acımak, s.9) olan Zehra, her ne kadar fenalığa, çirkinliğe tahammül edemese de 

halka kendini sevdirmeyi başarmıştır. Bu açıdan o, halkla bütünleşmiş bir aydındır. 

Öyle ki halk, onun mektebinin asıl adını unutmuş, “Zehra Abla Mektebi” 

demektedir. Aileler çocuklarını onun mektebinde okutmak isterler. Genç yaşına 

rağmen herkesin sevgi ve saygısını, dahası güvenini kazanır. Onlara bir abla, bir anne 

gibi yaklaşıp kol kanat gerer. Hem ideal bir eğitim-öğretim sistemi kurup hem halkla 

birleşmede o, Ali Şahin‟den daha başarılıdır. İlkelerinden taviz vermez tavrıyla ürkek 

ve duygusal Feride‟nin karşısında da âdeta irade ve mantık âbidesidir.  

Zehra, ferdi ihmal edip topluma önem verişiyle, mükemmeliyetin hudutlarını 

okulla sınırlamayıp topluma da yaymak isteyişiyle aydın bir öğretmenden çok 

“toplum mühendisi” (Balcı, 2002a: 270) olma arzusundadır. Feride, Vicdan, Ali 

Şahin, Aliye gibi benzerlerinde de rastlanabilecek bu arzu, Cumhuriyet‟in ilk 

çeyreğinde yazılan romanların ortak noktasını oluşturur. Bu romanlarda aydın, geri 

kalmış Anadolu insanını eğitmekle, topluma kazandırmakla mükelleftir. Bu da 

eğitimi, salt okulla sınırlayarak değil hayatın tüm alanlarına yayarak mümkündür. 

Nitekim Yeşil Gece‟nin Ali Şahin‟i de hedeflediği eğitimin, çocuklarla birlikte 

ailelerini de kapsayacağını düşünür. 

“(…) Şahin efendi Sarı ovadaki vazifesinin hududunu zaten geniş tutmağa 

karar vermişti. Onun fikrince iptidaî hocası sade çocuklarla değil, onların babaları 

anaları olan daha büyük çocuklarla da uğraşmalıydı.” (YG, s.78) 

Feride‟nin, Vicdan‟ın, Vurun Kahpeye‟de Aliye‟nin gözlemlerine toplumu da 

dahil etmeleri veya toplumdaki aksaklıklara müdahil olmaları hep bu yüzdendir. 

Eğitimde manevî derinliğin de önemli olduğuna, merhamet ve acıma 

duygularına sahip olmayan bir öğretmenin bir noktaya kadar başarılı sayılabileceğine 

dikkati çekmek isteyen Reşat Nuri, Zehra‟yı, Ali Şahin gibi şablon bir tip olarak 

yaratmaz. Başta katı ve duygusuz bir tip olarak çizdiği Zehra‟ya, romanın ikinci 

kısmında babasının hatıra defterini okutarak geçmişiyle yüzleşme olanağı sağlar.  

Gerçeğin kendi bildiğinden çok farklı olduğunu öğrenen Zehra‟nın ruhundaki 

buzlar çözülmüş, içindeki karanlık yerini aydınlığa bırakmıştır. Bu açıdan, babası 

Mürşit Efendi‟nin hikâyesi, “Zehra‟nın donmuş vicdanını harekete getiren, 

hastalığını gideren ve gözünü açan bir mahiyet taşır.” (Enginün, 1998: 229) 
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Anadolu‟daki mektebine dönen Zehra‟nın artık bir eksiği kalmamıştır; en 

büyük noksanı olan acımayı öğrenmiştir. Bu yönüyle Acımak, örnek bir eğitimcinin 

nasıl olması gerektiğine dair teziyle hem bireysel hem toplumsal düzlemde mesajlar 

içeren didaktik karakterde bir romandır. 

Yeşil Gece‟nin Şahin‟iyle aynı ideali ve aynı kaderi paylaşan bir başka 

öğretmen, Vurun Kahpeye‟deki Aliye‟dir. 

Esasında birçok yönden aralarında benzerlik bulunan her iki roman da 

kurgusu, şematik yapısı, gerçeklikten uzak karton karakterleriyle ortak bir tezi 

savunurlar. Söz konusu ortak tez, Yeşil Gece‟de medreseler hedef alınarak işlenirken 

Vurun Kahpeye‟de doğrudan din ve din adamları üzerinden ele alınır. 

Tüm öteki benzerleri gibi kimsesiz bir kız olan Aliye, Darülmuallimat‟ın son 

senesinde “asabî ve ateşli bir genç muallimenin „Anadolu‟da çalışınız‟ telkinini, (…) 

ruhuna yakıcı ve müspet bir emel olarak yerleştirmiş” (VK, s.2) ve mezun olur 

olmaz taşraya atanmak için Maarif koridorlarında dolaşmaya başlamıştır. İstanbul‟da 

kalmayı reddederek Anadolu‟ya gitmek isteyen bilinçli tavrıyla Aliye, Zehra ve Ali 

Şahin‟le birleşir. Bu açıdan, Feride ve Vicdan‟ın Anadolu‟ya geçişindeki tesadüfîliğe 

Aliye‟de rastlanmaz. 

Maarif koridorlarında taşra hizmetinden kaçan, İstanbul‟da kalmak için her 

zillete katlanan muallimelere istihfafla bakan Aliye, hiç kimsenin gitmek istemediği 

(…) kasabasına atanır. 

Kasabaya vardığında Maarif Müdürü‟nce pek iyi karşılanmayan genç kızın, 

bir hafta mektebe gidip geldikten sonraki gözlemleri de pek iç açıcı değildir: 

“(…) 

Mektebin pis ve karanlık toprak avlusunda kokusuna mâni olamadığı kırık 

kapılı helâ, Maarif Müdürü‟nün şüpheli işlerine âlet olan ikinci muallime Hatice 

Hanım‟ın rastıklı kaşları, elinden düşmeyen sigarasından sapsarı olan kınalı elleri, 

sonra bu kadının kendisine eski saraylarda yeni bir gözdeye karşı ihtiyar ve günü 

geçmiş gözdelerin mübalâğalı tabasbuslarıyla karışık gayzları…” (VK, s.8)  

Bu tabloya kız ve erkek çocuklar arasındaki güç dengesizliğiyle çocukların 

sınıflara bölünmüşlüğü de eklenir. Derslik; esnaf çocukları, imtiyazlı iki sınıfı 

oluşturan eşraf ve memur çocuklarından oluşmaktadır. Sınıfa ilk girdiğinde onu bu 
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çocukların lâubalî yüzlerinden başka “pencerelerine kâğıt yapışmış pis dershanede 

epeyce birikmiş sigara dumanı” (VK, s.11) karşılar. 

Böyle bir ortamda işe Kantarcılar‟ın Hüseyin‟in küçük oğlu Sabri‟ye bir ders 

vermekle başlayan Aliye, bir süre mektebe gelip giden eşraf oğullarıyla memur 

hanımlarından tehditler alır. Her şeye rağmen mektepte istediği sükûneti sağlamayı 

başarır. Özellikle Kantarcı Hüseyin Efendi‟nin büyük oğlu Uzun Hüseyin, mektebe 

geldiğinde sarf ettiği sözler, Aliye‟nin idealist öğretmen kimliğini ortaya koyar 

mahiyettedir. 

Aliye‟nin, oğlu Sabri‟ye muamelesinden rahatsız olan Uzun Hüseyin, bir gün 

kapıyı çalmadan dershaneyi âdeta basarak Aliye‟ye hakaret eder: 

“(…) 

-Sen kim oluyon garı? diye haykırdı. Sen muallime değil misin? Sen bu 

kasabanın muallimesi değil misin? Ne haddine bir eşraf çocuğunu koğuyon, ne 

haddine benim suratıma haykırıyon? İstanbul‟un hayâsız garılarına, erkeklerin 

suratına haykıran, yol iz bilmeyen garılarına burada lüzum yok. Ne okutmanı, ne de 

seni isteyoz.” (VK, s.14) 

Aliye, bu sözlere, soğukkanlılığını muhafaza ederek mukabele eder: 

“(…) 

-Şimdi buradan dışarı çıkın Efendi, dedi. Kasaba demek siz [demek] 

değilsiniz, ben, Anadolu‟ya çocuklarını okutmak için geldim. Bu kasabada sizin gibi 

terbiyesi eksik adamların yüzünden kalamazsam, başka yere gider, vazifemi 

yaparım.” (VK, s.15) 

Aliye‟nin görev bilincini her şeyin üstünde tuttuğunu gösteren cevabı, 

Anadolu‟ya çıkarken kendisine parola gibi seçtiği sözlerle bir bütün oluşturmaktadır: 

“-Sizin toprağınız benim toprağım, sizin eviniz, benim evim, burası için, 

buranın çocukları için bir ışık, bir ana olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım, 

vallahi ve billahi.” (VK, s.1;17) 

Gerçekten de Aliye, sonuna kadar bu ahde bağlı kalır. Etrafındaki tüm 

olumsuz şartlara rağmen “kalbinin en genç ve en imanlı kudretiyle” (VK, s.17) 

çalışır. Kısa sürede bu çabalarının karşılığını alır. Önce kasabanın yerli kadınlarının 

sevgisini kazanır. Sonra eşraf oğullarından gelen evlilik tekliflerini reddedişiyle 

kasabalıların gözünde iyi bir yer edinir. Aliye‟nin katıldığı bir mevlitte kasaba 
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halkıyla aynı samimi dinî duyguları paylaşması da kendisine duyulan sevgiyi 

perçinler. Ne ki tüm bunlar, ona karşı memur hanımlarında bir husumet uyandırır. 

Aliye‟den hoşlanmayan yalnızca memur hanımları değildir. Kasaba eşrafını 

etrafına toplayıp Kuva-yı Milliye aleyhinde propaganda yapan Hacı Fettah Efendi de 

Aliye‟den nefret edenler arasındadır. Onun nefreti, Aliye‟nin Kuvvacı tutumundan 

ileri gelmektedir. Millî kuvvetleri destekleyen genç öğretmen, çocuklara marşlar 

öğretmekte, onları ellerinde bayraklarla sokaklarda dolaştırmaktadır. Yine böyle bir 

günde halka Kuvva aleyhinde vaaz veren Hacı Fettah Efendi, Aliye‟nin çocuklarla 

marşlar söyleyerek geçişi üzerine halkı galeyana getirmeye çalışır. Aliye‟yi ürküten 

bu durum, Kuvvacı Tosun‟un kasabaya girişiyle son bulur. 

“(…) Orada sessizlikte duran siyah kütle, içine isimsiz bir eza veriyor, 

müphem bir şekilde korkutuyordu. Halk ne düşünüyordu? Eğer onlar Hacı Fettah 

Efendi ile iseler, kendisi de emin değildi. O kendini Hacı Fettah Efendi‟nin 

„bıyıksızlar, yakalıklılar‟ diye tavsif ettiği ve „kanlarının helâl‟ olduğunu söylediği 

sınıftan addediyordu.” (VK, s.21)  

Aliye‟nin içine düşen bu şüphe, beraberinde hem “biz-onlar” ayrımını hem de 

“ilerici-gerici” çatışmasını getirir. Artık taraflar belli olmuş, Aliye ve ona karşı 

olanlar iki ayrı cepheyi oluşturmuştur. Burada Aliye ile kısa süre içinde nişanlandığı 

Kuvvacı kumandan Tosun, ilerici kanadı temsil ederken; Hacı Fettah Efendi 

öncülüğündeki eşraf ise gerici kanadı temsil eder. Dolayısıyla Hacı Fettah‟ı karşısına 

alan Aliye, kasaba eşrafına da savaş açmış sayılır. Yeşil Gece‟nin Şahin‟i gibi Aliye 

de eşrafla çatışma içine girer. 

Öte yandan Aliye‟yle aynı idealleri paylaşan Tosun Bey‟in okulu teftiş ettiği 

sırada Hatice Hanım‟la arasında geçen muhavere ise eğitimde “eski”yi temsil eden 

Hatice Hanım‟ın, “yeni”yi temsil eden Aliye‟ye bakışını ortaya koyması açısından 

önem taşır. 

Aliye‟nin düzene soktuğu tertemiz mektepte Hatice Hanım, her zamanki gibi 

sınıfına “Elif-lâm-mim” suresini okutmakta, kendisi de masa başında beyaz 

başörtüsü altındaki rastıklı kaşlarını çatmış, sallana sallana dinlemektedir. Tosun 

Bey‟i görünce yerlerden temenna ederek karşılayıp hemen İstanbul‟dan gönderilen 

hocahanım hakkında şikayete başlar: 
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“-Efendim, benim sınıfımda her çocuk namaz surelerini bilir. Hiç olmazsa 

Amme cüzünün sonuna kadar ezberler. Yeni hanımlar hep dinsizlik, milliyetsizlik 

öğretiyorlar. Ben dokuz yaşındaki kızların bile yüzlerini siyah peçelerle kapadım. 

Halbuki İstanbul‟dan yeni gelenler kendi yüzleri açık geziyorlar. Şimdi on üç 

yaşında bâligalar saçlarını açıyorlar. Artık bunların terbiyesi sayenizde inşallah 

verilir de…” (VK, s.30-31) 

Romanın bundan sonrası Aliye ile Hacı Fettah Efendi‟nin güç savaşı üzerine 

kuruludur. Bu güç savaşı, İzmir‟in işgali ve sonrasında Yunan‟ın yakın kasabalardan 

birine konuşlanışı nedeniyle daha da hararetlenir. Hacı Fettah ile Kantarcıların 

Hüseyin, Yunan kumandanı Binbaşı Damyanos‟a giderek onu kasabaya çağırırlar. 

Bu çağrıya uyan Damyanos, kasabaya gelip bir karargâha yerleşir. Hacı Fettah‟ın 

bahsettiği Aliye‟nin güzelliğinden o da etkilenmiştir. Aliye‟yi elde etmek için ne 

gerekirse yapacaktır. Bu durumu fark eden Aliye ise Kuvva‟ya yardım etmek için 

Damyanos‟u kullanmayı planlar. Bir dereceye kadar da bunu başarır.  

Ancak millî kuvvetlerin kasabaya girişi sırasında herkesten çok Kuvvacı 

kesilen Hacı Fettah Efendi, halkı galeyana getirerek Aliye‟nin öldürülmesine sebep 

olur. “Vurun kahpeye, vurun kahpeye!” nidaları arasında recm edilerek öldürülen 

Aliye, “Hacı Fettah Efendi‟nin şeriat uğruna kurban ettirdiği, Kantarcılar‟ın Uzun 

Hüseyin Efendi‟nin milliyet namına parçalattırdığı ilk hain kahpe” (VK, s.165) olur. 

Toplumun menfaatine yönelik inandığı yüce değerler uğruna kendisini kurban 

eden aydın kimliğiyle Aliye, Ali Şahin‟in bir başka örneğidir. İkisi de halkı 

aydınlatmak ülküsüyle gittikleri Anadolu‟da dini kötü emellerine âlet eden 

yobazların kurbanı olmuşlardır. Nitekim Aliye, ölüme doğru yaklaştığı dakikalarda 

kendisini Kurban Bayramı‟nda camiin ortasında “millet için, kasabanın kefareti 

için” (VK, s.168) Hacı Fettah Efendi tarafından kesilecek bir kurbana benzetir. 

Bununla birlikte, tezli bir roman olarak nitelendirilebilecek Vurun 

Kahpeye‟nin de başarılı bir eser olduğu söylenemez. Onun kurgusunda da Yeşil 

Gece‟deki gibi izah edilemeyen noktalar mevcuttur. Bir kere yazar, Aliye‟nin recm 

edilerek öldürülmesiyle biten romanda, Aliye‟yi bu feci sona sürükleyen sosyo-

kültürel nedenleri, yeterince açıklayamamıştır. Hacı Fettah önderliğindeki öfkeli 

güruh, Yunan kumandanıyla işbirliği yaptığı ithamıyla Aliye‟yi kahpe ilan etmiştir. 

Oysaki Aliye, Damyanos‟un zaafından istifade etmek ve bu sayede kuvvacılara 



 736 

yardım etmek için böyle davranmıştır. Diğer taraftan kuvvacı kumandan Tosun‟la 

ilişkisini de resmileştirerek onunla nişanlanmıştır. Hasılı, Aliye‟nin namusuyla ilgili 

taşlanmasını gerektirecek bir durumu yoktur. 

Bilakis Hatice Hanım, her açıdan hafifmeşrep bir kadın olarak çizilmiştir. 

Rastıklı kaşları, elinden düşürmediği sigarası, ders saatlerinde çiğnediği sakızı, 

Maarif Müdürü‟yle karanlık ilişkileri, Hacı Fettah‟ın dikkatini celbetmez. Üstelik 

Aliye, sınıfındaki çocuklara eşit mesafeden yaklaştığı gibi kasaba ahalisiyle de iyi 

ilişkiler kurar. Onlara yüksekten bakmaz ya da onları küçümsemez. Bir Çanakkale 

şehidi için okutulan mevlitte onlarla yan yana aynı ulvî hisleri paylaşır. Hal 

böyleyken eşrafın öfkesinin Hatice Hanım yerine Aliye‟ye yönelmesi, ilginçtir.  

“(…) 

Hatice öğretmen 1920‟li yıllarda bir Anadolu kasabasında sınıfta sigara içen, 

sakız çiğneyen, sadece besmele öğreten bir öğretmendir. Çevreyle hiçbir problemi 

yoktur. Halk onu benimsemiştir. Yazar, Hatice öğretmenin neden böyle davrandığını 

araştırmaz. Çünkü Hatice öğretmen, Aliye‟nin iyiliğini ve ideal bir öğretmen 

olduğunu anlatmak için seçilmiş bir figürandır. Zaten romanın bütünlüğü içinde de 

yeri yoktur.” (Yalçın, 2002: 180) 

Romanın geneli, bu türden zıtlıklarla doludur. Hatice Hanım‟ın yanı sıra Hacı 

Fettah Efendi ve çevresindekiler de Aliye ile Tosun‟un laikliğini göstermek için 

seçilmiştir.  

Yeşil Gece gibi Vurun Kahpeye‟nin de kurgusundaki tüm bu teknik 

aksaklıklar, Anadolu‟yu aydınlatmak ülküsüyle yola çıkan öğretmenlerin idealizmine 

gölge düşürmüştür. Onlar, Anadolu‟ya halkla aydın arasındaki ikiliği ortadan 

kaldırmak için giderken amaçlarına ters düşecek şekilde kutuplara ayrılmış; Anadolu 

halkını da yobaz bir din adamının galeyanına gelerek öğretmenlerin üzerine yürüyen 

şuursuz bir güruh olarak tanıtmışlardır. 

Doğrudan öğretmen temalı bir roman olmamakla birlikte Cumhuriyet‟in 

ilanından sonra özünü unutmayarak köyüne gidip halkı bilinçlendirme çalışmalarına 

katılan öğretmen Torun tiplemesine yer verdiği için On Yılın Romanı da bu 

kapsamda tutulabilir.  

Atatürk tarafından Ankara‟da okutulan Torun ile Erhan, Cumhuriyet 

sonrasında köyleri İkipınar‟da gerçekleşen yenilikleri görmek için Bingöl‟e giderler. 
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Erhan, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Torun‟a burada evlenme teklif eder. 

Düğünlerine on beş gün vardır ve gençler bu süreyi köylüleri birçok konuda 

bilinçlendirme çlaışmalarıyla geçirmeye karar verirler. Maarif müfettişi olan Torun, 

kadınları bilgilendirirken Erhan, erkeklere yeni rejimin esaslarını anlatır. 

“(…) 

Ayrı ayrı ve köy köy dolaştılar. 

Torun her köyde kadınları başına topladı. Onlarla uzun uzun konuştu. 

-Çocuk bakımı! 

Çocuk terbiyesi. 

Aile kurumu. 

Karı kocalık. 

Sıhhî bilgiler. 

Kadının çalışması. 

Türk inkılâbında kadın. 

Kadının okuması. 

Ev kadını. 

İş kadını. 

Sokak kadını. 

Kadın ahlâkı. 

Türk kadınlığının seciyesi!.. 

Torunun konferans ve hasbıhal mevzuları oldu.” (OYR, s.164) 

Anadolu‟yu ve Anadolu insanını aydınlatmaya yönelik çabalarıyla örnek birer 

öğretmen olarak sunulan Feride, Vicdan, Ali Şahin, Zehra, Aliye ve Torun‟un karşı 

kutbunda onlarla fikirce birleşen; ancak eyleme geçmede onlarla aynı başarıyı 

gösteremeyen Yıldız yer alır. O, hayalindeki Anadolu‟yu bulamayınca kendi içine 

kapanıp mücadeleden vazgeçen bir anti-karakterdir. 

Yalnız Dönüyorum‟un idealist ve vatanperver genç kızı Yıldız, Mütareke 

yıllarında öğretmen okulunda öğrencidir. Derslerin sık sık kesildiği sıralarda Türk 

Ocağı‟ndaki toplantılara katılır. Burada kendisiyle aynı idealleri paylaşan Anadolulu 

bir genç olan Hasan‟la tanışır. “İstanbul‟dan Anadolu‟ya kaçanların çoğaldığı o 

günlerde” (YD, s.80) Anadolu‟ya geçmek isteyenler arasında Yıldız da vardır. 

Hasan, ona Anadolu‟yu anlatır; oraya gitmek demenin yalnızca düşmanla savaş 
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olmadığını, Anadolu‟ya hizmetin karanlıkla, bilgisizlikle mücadeleyle de 

yapılacağını söyler (YD, s.83). 

Hasan, Anadolu ile ilgili hayallerinde Yıldız‟a yardım edeceğini, birlikte 

Anadolu‟ya gidebileceklerini de sözlerine ekler. Böylece yalnız olmadığını anlayan 

Yıldız, kendisine Anadolu‟ya dair vaatlerde bulunan Hasan‟la ortak hayaller kurar: 

“(…) 

Hasanla beraber ne hayaller kurduk… Çalıştığımız yerler elimizde birer 

cennete dönecekti; gözlerimizin gördüğü, ayaklarımızın bastığı topraklarda hastalık, 

bilgisizlik çirkinlik, fakirlik kalmıyacaktı. Bütün arkadaşlarımızı da bu ülküye 

bağlamak için çalışacaktık. Anadoluya, köye gitmekten ürken İstanbul gençleri yarış 

edercesine anayurdu yükseltmiye koşacaklardı.” (YD, s.83-84) 

Fazla olarak Yıldız, “ana, baba, kardeş, hoca, doktor, her şey” (YD, s.84) 

olacağı bir köyü, kendi elleriyle cennete çevirişinin rüyasını görmeye başlar. Buna 

göre köyün fiziksel şartlarını düzelttiği gibi köylüyü eğitecek, onları sağlıklı bireyler 

olarak yetiştirecek, el işlerini sergileyerek bir de para kazanmalarını sağlayacaktır 

(YD, s.84-85). 

Muallim mektebini bitirdikten sonra Hasan‟la evlenen Yıldız‟ın niyeti, 

Anadolu‟da bir hocalık almaktır; ancak Hasan, işlerini bahane ederek onun tek 

başına Anadolu‟da yaşamasını doğru bulmaz. Bunun yerine onu kendi memleketine 

götürmeyi teklif eder. Birlikte yola çıkan iki genç, bir kış günü yola çıkarlar ve “iki 

gün iki gecelik bir tren yolculuğundan sonra bir gece yarısı ….ye” varırlar (YD, 

s.102). Sarsıntılarla geçen bir tren yolculuğunun ardından kendilerini almaya gelen 

arabada ışıksız, bozuk düzen yollardan geçerek eve ulaşırlar. Seyahatin başında onlar 

da Anadolu‟ya giden herkes gibi öncelikle yol sorunundan etkilenirler.  

Yıldız‟ın köye vardığındaki ilk intibaları olumsuzdur; ama umudunu 

yitirmez: 

(…)Soğuk karlı, tipili bir geceydi; Hasanın amcasının genç oğlu Ali bizi bir 

araba ile karşılamıya gelmişti. Işıksız, bozuk düzen yollardan geçerek on beş 

dakikalık bir sarsıntıdan sonra zifiri karanlık, dar bir sokakta, tahtadan bir bahçe 

kapısının önünde durduk. Ali kapıyı açtı; karanlıkta çamurlu, büyücek bir bahçe 

geçtik, iki katlı beyaz duvarlı bir binanın içine girdik. İki yanında odalar bulunan 

toprak bir evaltı, küçük bir gaz lâmbasiyle aydınlanmıştı. Bulanık ışığın arasından 
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oldukça yaşlı olduğu sezilen ufak tefek, buruşuk, esmer yüzlü, başı bir yazma ile 

ürtülü bir kadın bizi karşıladı: 

-Buyurun evlâtlar, buyurun… 

Bu, Hasanın yengesiydi. Bizi üst kata çıkardı; patiska perdeli, ortada bir yer 

yatağı serilmiş, bir bakır mangalla ısıtılmış bir odaya girdik.” (YD, s.102) 

Hasan‟ın alaylı sorularına coşku dolu cevaplar veren Yıldız, ideallerine sıkı 

sıkı sarılmıştır: 

“- (…) burası yabancı yer değil, bizim yurdumuzdan bir parça…Basit, geri 

de olsa, o, bizimdir. Seninle tanıştığımız günlerde görüştüklerimizi unuttun mu? 

Buraları biz yükselteceğiz; işlerini bitir de büsbütün kalalım.” (YD, s.103-104) 

Ne ki tüm iyiniyetine, tüm çabalarına karşın Yıldız, Hasan‟ın ailesi tarafından 

sevilmez. Hasan, İstanbul‟dayken köyde kolejli bir kuzeninin olduğundan bahseder. 

Yıldız da kolejli kızı memnun etmek için ona İngilizce kitaplar alır. Diğer 

hediyeleriyle birlikte kitapları da verdiğinde Gülsüm, o “kara kitapların” ne olduğunu 

kavrayamaz. Hasan ise Yıldız‟ın basit bir şakayı anlayamamış olmasına gülmektedir: 

“-Olur şey değilsin, Yıldız, Anadolunun şu çamurlu, viran kasabasında 

kolejin, molejin değil, adamakıllı bir ilk mektebin bile varlığı şüphelidir. Ben sana 

şaka ettim, sen de buna inandın, demek?!.” (YD, s.106) 

Böylece Anadolu‟nun eğitim sorununa da tanık olan Yıldız‟ın gördüğü her bir 

sahne, onu Anadolu‟ya dair hayallerinde bir kez daha yanıltır. Hiç gitmediği 

Anadolu‟yu, hiç görmediği Anadolu insanını peşinen seven, benimseyen Yıldız için 

bu seyahat tam bir hayal kırıklığı olur.  

“(…) 

Beni beğenmediler…Beni sevmediler; bana bir türlü ısınamadılar…Hasana 

ve Anadoluya bağlı olduğum için daha görmeden içimde sevgisi yaşıyan bu evin, bu 

insanların kalbi bana karşı buz gibiydi, onlara bütün hayatımda kimseye 

yapmadığım saygıyı gösterdim.” (YD, s.106-107) 

Bu ifadeler, pembe düşlerle Anadolu‟ya giden İstanbullu aydının orada şahit 

oldukları karşısında sukût-ı hayale uğrayışını göstermektedir. Zira “biz-onlar” 

ayrımını yaratan da bu hayal kırıklıklarıdır.  

Yıldız, karşılaşacaklarını tahmin etmekle birlikte düşündüğünden de geri 

kalmış, ilkel, sefil bir kasaba ile karşılaşır. İnsanlar da pek farklı değildir (YD, 
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s.107). Kahvaltı masasında gördüklerinden çok rahatsız olan Yıldız, bu geriliğin 

sebebini Anadolu‟nun ihmal edilmiş olmasına bağlar: 

“(…) onların bu geriliğinin sebebi yine bizler, münevverler olduğumuzu 

düşünerek kendimize kızdım. Memleketi nekadar ihmal etmişiz, dedim.” (YD, s.108) 

Anadolu‟yu idealize eden bir öğretmen adayının dudaklarından dökülen bu 

sözler, kısmen Ateşten Gömlek‟le başlayıp Yaban‟la devam eden aydın-halk 

yabancılaşmasının, İstanbul-Anadolu ayrılığının aydın kesimce itirafıdır. Yıldız da 

Hasan‟ın memleketinde İstanbul‟un, İstanbullu aydının Anadolu‟yu ne kadar ihmal 

etmiş olduğu gerçeğini idrak eder. Ancak o, gördükleriyle derin bir yıkıma uğrar, 

eskiden sıkı sıkıya sarıldığı ideallerini yitirir (YD, s.111). 

 Duyguları, mantığının önüne geçen Yıldız, şahit olduklarından sonra 

ideallerine sahip çıkıp Anadolu için çalışmak yerine İstanbul‟a geri dönmeyi yeğler. 

Eşi Hasan‟la yaşadığı sorunlar da eklenince Anadolu‟yu anmaz olmuştur. Ondaki 

Anadolu‟ya hizmet aşkını tekrar canlandıran, idealist ruhunu dirilten Fahir ağabeyi 

olur. Çanakkale cephesinde öldü sanılan Fahir ağabey, bir gün çıkagelir. Onun gelişi, 

zor günler geçiren Yıldız için manevi bir destek sağlar. Fahir ağabey, bir müddet 

sonra Anadolu içlerinde tetkik seyahatlerine çıkar; izlenimlerini hem Yıldız‟la 

paylaşır hem de gazetede yayımlar. Anadolu‟yu ona getiren bu mektuplar, Yıldız‟ı 

eskisi gibi çok heyecanlandırır: 

“(…) Fahir Ağabeyin birbirinden güzel, birbirinden temiz ve coşkun 

mektupları beni yine altüst etti…Bakımsız Anadolu, benim çocukluktanberi bütün 

rüyalarımı dolduran öksüz ülke gözlerimde alev alev yanıyor…Fahir Ağabey 

yüreğimde, eski ateşi örten külleri bir bora gibi savurup dağıtıyor…Orada yine 

kıpkızıl bir kor var…Fahir Ağabeyin dediği gibi, biraz da oralarda bir gezinti 

yapsam…O öksüz ellerin yanık bağrına ben de bir damla su serpsem…” (YD, s.232-

233) 

Fahir Ağabey‟in mektupları sayesinde bir özeleştiri yapan Yıldız, ruhen 

Anadolu rüyası gördüğü o günlere geri döner. Hem kişisel hem toplumsal anlamda 

kararlar alır. Buna göre, bir köşede başkalarının ona verdiği ıstırabı çekmeyi bırakıp 

hiç faydasının dokunmadığı Anadolu‟ya yönelecektir. Ne olursa olsun artık 

çalışacaktır; “şehirde, köyde, mektepte, fabrikada, ne şekilde olursa olsun, (…) yurdu 

için çalışacak”tır (YD, s.234). 
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Mütareke‟den itibaren Türk aydınının gözünde ulvî bir anlam kazanan 

Anadolu, idealist bir genç kız olan Yıldız için mutlaka gidilmesi, görülmesi, hatta 

kalkındırılması gereken bir yer olarak işaret edilir. Öğretmen okulunda okuyan 

Yıldız, Anadolu‟ya hizmet etmek için yanıp tutuşmaktadır. Hayallerinde, gittiği 

Anadolu köylerini mamur etmekte, aydınlatmaktadır. Ne ki hayal edilen Anadolu ile 

gerçek Anadolu farklıdır. Anadolu, İstanbullu aydının tahmin ettiğinden de çok 

ihmal edilmiştir. Fazla olarak halk da cahildir.  

Bu noktada Yıldız da Ateşten Gömlek‟in idealist asker aydını İhsan ve 

Yaban‟ın bir kolunu memleketine feda etmiş aydını Ahmet Celal gibi söz konusu 

ihmalin müsebbibi olarak aydınları görür. Yüzyıllardır Anadolu‟yu aydınlar ihmal 

edip karanlığa boğduğu gibi o karanlığı aydınlatmak yine aydının görevidir. Böyle 

düşünmekle birlikte Yıldız, aynı şaşkınlığı yaşayan Feride ve Vicdan gibi her şeye 

rağmen yola devam etmez, edemez. O, Ahmet Celal gibi içine kapanıp tüm 

ideallerini yitirir. Anadolu‟nun ve Anadolu insanının haşin gerçekliğini gördüğü 

anda toplumsal amaçlarını unutan Yıldız, Feride gibi halkla bütünleşen bir aydına 

dönüşemez. 

Anadolu‟ya öğretmen olarak giden aydınlar içerisinden yalnızca Ali Şahin, 

Aliye ve Zehra hayal kırıklığı yaşamazlar; çünkü onların İstanbul‟dayken 

Anadolu‟ya dair pembe düşleri yoktur. Bilakis her yönden geri kalmış bir coğrafyaya 

gittiklerinin bilincindedirler. Özellikle köyde büyüyen Ali Şahin, kendisini ne tür 

sorunların beklediğini biliyordur. Bu sorunlar içinden o, “mektep-medrese” ya da 

diğer şekliyle “yeni mektep- eski mektep” ayrılığını seçerek mücadele eder.  

Aliye de Şahin gibi “ilerici-gerici” ekseninde “yeni mektep- eski mektep” 

sorunuyla uğraşır. Her iki öğretmen de ümmetten çok milleti öne çıkaran 

tutumlarıyla din adamlarını karşılarına alırlar. Ali Şahin, Hafız Eyüp Efendi‟nin; 

Aliye ise Hacı Fettah Efendi‟nin şimşeklerini üzerine çeker. Bu din adamları, dini 

şahsî çıkarlarına âlet eden, millet ve milliyet bilincinden yoksun yobazlar olarak 

resmedilmiştir. Bu yönüyle olumsuz din adamı tipleri olarak sunulurlar. Vicdan‟ın 

İskilip‟te eleştirdiği Demircilerin Zeynep ile İbrahim Hoca da aynı olumsuz din 

adamı tipleridir. Zira onlar, Vicdan hakkında uygunsuz sözler ederken Aliye ve 

Şahin‟i de kendi çıkarları uğruna kurban ederler. Yunan kumandanlarına bilinçli 

olarak yaklaşıp bazı gizli bilgileri ele geçiren ve bunları Kuvva‟ya ileten Aliye ile Ali 
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Şahin, biri recm edilerek öldürülmek öteki de vatan haini ilan edilmek suretiyle 

yargılanırlar. 

Bu da göstermektedir ki yüksek ideallerle Anadolu‟ya giden öğretmen 

aydınlar, yalnızca eğitim sorunlarıyla değil idarî yetkililerle, eşrafla ve din adına her 

şeye müdahale eden din adamlarıyla da uğraşırlar. Bu sorunlar, Yunan‟dan daha 

tehlikelidir ve mutlaka mücadele edilmesi gerekir. Aliye‟nin ve Ali Şahin‟in trajik 

sonları, umutsuzluk değil aksine yurdun bu şekilde kendisini feda edebilecek 

aydınlara ihtiyacı olduğu mesajını iletmektedir. 

Öte yandan öğretmen aydınların din sorununa odaklanarak cehaleti, 

eğitimsizliği doğrudan onunla ilişkilendirmeleri, halkla aralarındaki uçurumu da 

derinleştirir. Dinin Anadolu insanı üzerindeki etkisini gören aydınlar, halkı hiçe 

sayarak dine savaş açarlar. Ali Şahin‟in yaptığı biraz da böyledir. Yeşil gecenin 

karanlığına son vermek isterken halkın maneviyatını düşünmez. Vicdan da bu 

yoldaki halk inanışlarını küçümser. Aliye, kasabada katıldığı mevlitte dinin 

arındırıcı, bağışlayıcı kuvvetini derinden hissedip dini iyimser bir güç olarak tanımlar 

ve Hacı Fettah Efendi‟yi bu tanıma uymadığı için affetmez. Feride de Zeyni 

Baba‟nın kabri başında dinin iyileştirici, sabır telkin edici yönlerini keşfeder ve 

huzur duyar. Genel olarak o, halkın bu tür inançlarına saygılıdır. Doğal olarak bu 

aydınlar içerisinden yalnız Feride, halka giden, halkla aydının arasındaki yüzyıllık 

uçurumu kapatan bir aydındır. 

Genel olarak aydınların tavrına bakıldığında, Anadolu‟ya dışarıdan bir bakış 

hakimdir. Özellikle Feride, Vicdan ve Yıldız, pembe düşler kurarak gittikleri 

Anadolu içlerinde hayal kırıklığına uğrarlar. Henüz İstanbul‟dayken Anadolu‟yu 

aydınlatmak üzerine idealler geliştiren aydını, orada katı gerçeklikler beklemektedir. 

Aşk acısını Anadolu‟daki mini mini çocuklara ablalık yaparak dindireceğini sanan ve 

zihninde Boğaziçi köyü imgesiyle yola çıkan Feride, B..‟deki Maarif Müdürü‟nün de 

yönlendirmesiyle o imgeye İsviçre köylerini de ekler; ancak gerçek bambaşkadır. 

Ancak kendi ayakları üzerinde durmaya kararlı genç kız, karşılaştığı her bir sorunla 

mücadele eder. İyi bir eğitimci olarak bilgisini öğrencileriyle paylaştığı gibi onlara 

hem bir anne hem bir abla olur. Feride‟nin farkı, ilk kez çıktığı Anadolu yollarında 

halkı küçümsememesi, köylüye yukarıdan bakmamasıdır. Onun sayesinde köylü ile 

aydın, İstanbul ile Anadolu yan yana gelir. 
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İstemeden atandığı İskilip‟te Feride gibi çok çalışan Vicdan da ilk anda hayal 

kırıklığına uğrar; ama görevini en iyi şekilde yapmaktan geri durmaz. Vicdan, 

Anadolu‟nun ihmal edilmişliğini fark edip aydınların bu konudaki payını da sorgular. 

Yıldız ise öğrenciliğinde beslediği Anadolu hayallerini, evlendikten sonra 

ziyaret amacıyla gittiği eşinin memleketinde yitirir. O, Anadolu‟nun geri kalmışlığı 

konusunda bilinçlidir, Anadolu için çok şey yapılması gerektiğinin farkındadır. 

Ancak o coğrafyanın kendine has gerçekliklerini yerinde gördüğünde tepkisi farklı 

olur. Köylünün yaşamı, onu iğrendirir. İsyan duyguları içinde kahrolur. Bir taraftan 

da bu manzarada aydınların payı olduğunu itiraf eder. Ancak kendisi de bir aydın 

olarak gördüklerini değiştirecek bir atılımda bulunmaz. İstanbul‟a dönüp 

ideallerinden vazgeçer. 

Dönem romancıları, kendilerine İstanbul‟da verilen görevi kabul etmeyip 

Anadolu‟ya atanan öğretmen tipleriyle (Feride, Ali Şahin, Zehra, Aliye) o dönem 

aydınlarının bakışını Anadolu‟ya çevirme amacı gütmüşlerdir. Bu tarz bir kurgu; 

aynı ideallerle Anadolu yollarına çıkan asker, doktor, memur ve gazeteci tiplerinin 

anlatıldığı romanlarda da yer alır.  

Bunlar içerisinde halkla yakınlaşmak, Anadolu‟yu kalkındırmak, yeni rejimin 

gereklerini köylüye anlatmak gibi sivil misyonları yürüten öğretmenlerden başka 

asker aydınlar da geniş yer tutar. 

 2. Asker tipi: 

Millî Mücadeleden önce, Mütareke sıralarında ve Millî Mücadele sürerken 

Anadolu‟ya kaçan askerler, dönem romanlarında askerî görevleri bağlamında ele 

alınırlar. Asker aydınlar, ağırlıklı olarak, Millî Mücadele romanlarında yer 

almaktadır. Onlar, Mütareke‟nin en sıcak koşullarında millî bir bilinçle Anadolu‟ya 

geçerler. Anadolu, öncelikle, düşmandan kurtarılması gereken bir vatan toprağıdır 

onlar için. 

Asker aydınların savaş dolayımında da olsa Anadolu‟ya geçişi, halkla 

bütünleşmelerini sağlar. O güne kadar Anadolu‟ya kapalı, İstanbul‟la sınırlı bir 

dünyası olan aydın, savaş sırasında köylünün cephe gerisinde ve cephede gösterdiği 

kahramanlıklara, fedakârlığına, vatan sevgisine şahit olur. Böylece askerle halk el ele 

verip savaşı kazandığı gibi savaştan sonra yeni Türkiye‟yi de yine el ele tesis 

edecektir. 
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Bu bağlamda; Halide Edib‟in, İzmir‟in işgalinden Büyük Taarruz‟a kadar 

olan süreçte Ayşe, Cemal, İhsan, Peyami adlı gençlerin İstanbul‟dan Anadolu‟ya 

geçişini anlattığı Ateşten Gömlek, yalnızca Millî Mücadeleyi anlatışıyla değil asker 

aydınları içinde barındırışıyla da önem arz eden bir romandır. Zira romanda hem sivil 

bir aydın olan Peyami‟nin bilinçlenme öyküsü hem de asker aydın tipinin 

Anadolu‟ya bakışı ortaya konmaktadır. 

Peyami‟nin günlüğü şeklinde tanzim edilen romanın merkezinde Ayşe yer 

alır. Erkek kahramanlar İhsan ile Peyami, bu merkezin etrafında dönen, dönerken 

dönüşen aydınlardır. Ayşe‟nin ağabeyi Cemal ise yeni bir Anadolu genci tipidir.  

Cemal‟in İstanbul‟a gelişi, romanın anlatıcısı Peyami‟nin hayatında bir 

dönüm noktasıdır. O güne kadar “silik, cansız bir Hariciye memuru” (AG, s.1) olan 

ve yaşamı daire ile Şişli çevresinden ibaret bulunan Peyami, yeni hayatına “Cemal‟in 

gözleriyle” (AG, s.4) başlar.  

İstanbul‟da doğup büyümüş, Şişli‟de alafranga bir hayat yaşayan Peyami, 

millî konulara alaka göstermez. Yaşadığı çevre, aile hayatı onu monden bir genç 

olarak şekillendirmiştir. Öyle ki uzun harp seneleri onda yeni bir his 

uyandırmamıştır. Peyami için harp, siyasî kağıt yığınlarının çoğalmasıdır. Açlık, 

sefalet olsa da annesiyle o bundan etkilenmezler. “İtiyatlarımın hiçbiri harple 

bozulmadı” (AG, s.3) diyen Peyami, Mütareke İstanbul‟unun şartlarına da ilgisizdir. 

Onun bu duyarsız hali, Cemal ve İhsan‟la arkadaşlık yapmaya başlamasıyla değişir. 

Her şeyden önce Peyami, bu iki asker vasıtasıyla memleketteki savaş gerçeğiyle 

tanışır. Şehir içinde şahit oldukları, Peyami‟de havasını soludukları tarihî koşullara 

karşı bir farkındalık yaratır. 

Bu değişimde katkısı olan Cemal, Peyami‟nin annesinin amcasının oğludur. 

Harb-i Umumi‟ye katılmış, birçok cephede savaşmış, çoğu kere de yaralanmıştır. 

Peyami‟nin karakterini Şişli‟nin monden çevresi şekillendirdiği gibi Cemal‟i de 

yıllardır katıldığı savaşlar şekillendirmiştir: “Bülent ve ince vücudu harp 

mücadelesinde, meşakkatte, kudret ve çeviklikle yoğrulmuş” (AG, s.5) 

görünmektedir. Aynı zamanda Erkân-ı Harbiye Mektebi‟ne devam eden İhsan, asker 

olması hasebiyle memleket meseleleriyle yakından ilgilidir. Ülkenin başına gelen 

felaketin, rejimden kaynaklandığını düşünen Cemal, “Cumhuriyet olsak başımıza bir 

felâket gelemezdi.” (AG, s.7) der.  
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Cemal‟in yakın arkadaşı İhsan ise Cemal‟e göre daha şehirlidir. Biri İstanbul, 

diğeri Anadolu‟yu temsil etmektedir. Eş bir söyleyişle; biri Osmanlı, öteki 

Anadolu‟dur. İkisinin birbirine bakışında asırların İstanbul-Anadolu ayrılığını 

görmek mümkündür. Bunu Peyami de fark eder: 

“(…) Cemal, anladım ki gayri şuurî olarak arkadaşının şehir zarafetine 

tahammül edemiyor ve İhsan da Cemal‟e bir vilâyet çocuğu gibi bakıyor, ancak şehir 

nezaketinin icap ettirdiği kadar tahammül ediyor.” (AG, s.7)  

Cemal‟in Meserret Oteli‟nin altındaki kıraathaneyi tercih etmesine karşılık 

İhsan, Löbon‟a gider. İhsan da Peyami gibi alafranga bir çevrede yetişmiştir. Ancak 

ailesi, daha muhafazakârdır. Peyami‟nin “İhsan, yüksek, kayadan bir uzviyet” (AG, 

s.11) sözleriyle tanımladığı genç asker, Cemal‟in kendisini kızdırmak için 

İstanbullulara, İstanbul ananesine hücumuna cevap vermez. Alafranga bir çevrede 

büyümüş olsa da onda mağrur bir eda, ruhî bir derinlik vardır. Bu yüzden Peyami, 

onu yeni bir Osmanlı tipi olarak tanıtır: 

“(…) Her vakit nazik, her vakit etrafındakilerin rahat ve arzusunu düşünen 

yeni bir Osmanlı enmûzeci, Türk demiyorum. Çünkü yeni Türk genci daha mütecaviz, 

daha dalgalı, daha istediği çok olan bir mahlûktur. İhsan‟ın muayyen bir istediği 

yok. Şeref ve namus hissi için cepheden cepheye koşmuş, yaralanmış, fedakârlığı 

nümayişkâr olmayan biraz da mağrur bir insan. Löbon‟u tercih etmekle beraber o da 

ekseri bizimle geliyor, Cemal‟in sevdiği bir Sirkeci salonunda oturuyor, rakı 

içiyoruz. Sonra konuşarak, gülerek Köprü‟yü beraber geçip gidiyoruz.” (AG, s.11-

12) 

Cemal ise Peyami‟ye göre henüz olgunlaşmamış yeni bir Anadolu genci 

tipidir (AG, s.12). Ancak birbirinden çok ayrı gibi duran bu iki genç, aslında bir 

paranın yazı tura tarafları gibi birbirini tamamlamaktadır. “İkisine de aynı şeyi 

yaptıran, aynı şeyi hissettiren derin ve iptidaî kuvvetler” (AG, s.12) vardır. 

Sivil bir aydın olan Peyami ile asker aydınlar Cemal ile İhsan‟ı birleştiren 

başlıca kuvvet, Ayşe olur. Birbirinden farklı karakterlere, farklı yaşam tarzlarına ve 

farklı bakış açılarına sahip bu üç genç, Ayşe‟nin hedef olarak gösterdiği Anadolu 

idealinde buluşurlar. İzmir‟in işgali sırasında kocasını ve oğlunu kaybeden Ayşe, 

İstanbul‟a gelir. Ayşe‟yi karşılamaya gittikleri rıhtımda Peyami, “kolu bir bağ içinde 

simsiyah örtülü” (AG, s.24) Ayşe‟yi görünce içinden: 



 746 

“-İzmir geliyor,” (AG, s.24) der. 

Peyami‟nin nazarında o, milletin başına gelen kanlı aşağılanmanın, acı 

matemin canlı ve kişileşmiş bir örneğidir (Balcı, 2002a: 169). Bir başka deyişle; 

Ayşe, işgal edilmiş Anadolu ile yaralanmış, sevdiklerini kaybetmiş Anadolu 

insanının timsalidir. Ayşe, başlı başına Anadolu‟yu temsil eder. 

Peyami‟deki esas değişim, Ayşe‟yi tanıdıktan sonra başlar, denilebilir; çünkü 

ondan önce Peyami, “züppe bir hariciyecidir ve kendi öz değerlerine yabancılaşmış 

bir Osmanlı aydınıdır.” (Kantarcıoğlu, 2008: 227) Ağabeyi Cemal‟in Peyami‟de 

yarattığı değişimi, Ayşe bir dönüşüm haline getirir. 

Ayşe, İstanbul‟a gelişinin ertesi günü Sultanahmet Mitingi‟ne katılır. İhsan, 

Cemal ve Peyami de oradadır. Cemal‟le arkadaşlığı boyunca millî meselelere ilgi 

duymaya başlayan Peyami, miting günü gerçek Türkiye‟yi görür. Burada toplumun 

her kesiminden insan, vatanı için tek yürek olmuştur (AG, s.26-27). Mitingden birkaç 

gün sonra İngiliz dostu Salime Hanım‟ın Peyami‟nin Şişli‟deki evine getirdiği İngiliz 

gazeteci Mister Cook‟la girdiği bir münakaşa, Ayşe‟nin güçlü kişiliğini bir kere daha 

ortaya koyar. 

“(…) 

-İngilizler aflarını talep edenlere versinler Mösyö, affı zalimler değil, 

mazlumlar verir. Çanakkale‟de dövüşürken ne asi, ne esirdik. Namuslu bir millet gibi 

dövüştük, öldük, öldürdük. Ne zamandan beri ve hangi milletle harp edilir de mağlûp 

olduğu zaman ona katil denilir?” (AG, s.38) 

Mister Cook‟a verdiği cevaplar, orada bulunanların gözünde Ayşe‟yi yüceltir. 

Hepsi İzmir yolunda gerekirse canlarını feda edecekleri sözünü verirler. Böylece 

Ayşe‟nin işaret edişiyle vatanperver askerler, Anadolu yollarına çıkarlar. 

Başlarda millî bilinçten yoksun bir genç olan Peyami de Ayşe‟yle birlikte 

yola çıkar. İhsan gibi o da Ayşe‟ye âşık olmuştur; ancak bu aşk, vatan aşkının 

gerisindedir. Bir başka deyişle; İleri (1981: 18)‟nin de belirttiği üzere, Çalıkuşu‟nun 

Feride‟si gibi Peyami de bir gönül hikâyesi üzerinden yurt sevgisine ve Anadolu 

gerçeğine yönelir. O aşk sayesindedir ki Peyami, Anadolu‟ya koşmuş, İzmir‟i geri 

almaya and içmiş, vatan-millet kavramlarının farkına varmıştır. Ayşe‟ye beslediği 

aşk, onu vatanperver bir genç haline getirir.  
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Aynı değişim, İhsan‟da da görülür. Peyami gibi alafranga bir genç olan İhsan, 

Ayşe‟nin Mister Cook‟a sarfettiği sözlerden çok etkilenir. “Her azamız kopuncaya 

kadar İzmir yolunda kılıcımızı kınına koymayacağız.” (AG, s.40) diyen İhsan, artık 

olanlara millî bir bilinç çerçevesinden yaklaşmaya başlar. Kendisi de “bambaşka bir 

adam, Ayşe‟nin yeniden yoğurduğu, şekil verdiği bir adam olmuştum.” (AG, s.161) 

sözleriyle geçirdiği değişimi ifade eder.  

Düzenli orduyu savunan İhsan‟ın, Ayşe‟ye olan aşkı, onu Anadolu 

mücadelesinde diri tutar. O da Ayşe‟nin İzmir rüyasına ortak olmuştur. Ne var ki 

İhsan da Peyami gibi beşerî aşkı, vatan aşkının potasında eritir. Her iki genç de aşkın 

ateşten gömleğini sırtlarında taşırlar; ama iradelerine sahip çıkıp bunu dönüştürmeyi 

başarırlar. Böylece Ayşe‟ye duyulan aşk, önce İzmir, sonra tüm Anadolu‟ya duyulan 

aşka dönüşür. Zira şahsında işgal altındaki Anadolu‟yu sembolize eden Ayşe, ilk 

olarak İzmir‟i hedef göstermiştir ve İzmir‟i geri almak, Ayşe‟ye kavuşmak anlamına 

da gelmektedir. 

Millî Mücadele vesilesiyle Anadolu‟yu gören Peyami‟ye bu coğrafya ilk anda 

yadırgatıcı gelir: 

“Yerler buz, dağlar renksiz, umumî bir sarı renk ahengi ötede beride bir avuç 

su birikintisi etrafındaki ağaçlıklar kırçıl, cılız. (…) Cehennem gibi sıcak var. Ateşten 

bir rüzgâr bu kırçıl, sarı tabiatın üstünden tozları önümüze katmış götürüyor. Gök 

açık bir mavi. Yerler hiç tükenmiyor, saatler geçiyor, biz hâlâ solunda dağlar 

yükselen bir nevi düzlük içinde çalkana çalkana gidiyoruz. Ne ıssız ve insansız, 

yeknesak, ebedî bir arz. Ne rengi, ne hayatı, ne tenevvüü var.” (AG, s.94) 

Onun bu bakışında ne bir yüceltme ne de nefret vardır. Yalnızca İstanbul‟da 

doğup büyümüş bir hariciye mensubunun, Anadolu‟nun yalınlığını yadırgayan bakış 

açısı hakimdir. Ne ki Türk‟ün yeni destanı burada yazılacak, yeni bir Türk devleti 

buradan doğacaktır. Bir yanıyla bunun farkında olan Peyami de hâlâ cephe gerisinde 

kağıt yığınları arasında olmaktan rahatsızdır. I. ve II.İnönü geride kalmış; ancak 

Peyami tüm sıcak gelişmelerin gerisindedir. Ayşe‟nin “Sen Peyami, İzmir yolunda 

hâlâ sararmış kâğıtlara bakarak mı yürüyeceksin?” (AG, s.145) yolundaki 

siteminden sonra Rumca tercümanlık göreviyle cepheye geçer. Sonrasında Sakarya 

öncesinde yedek subay olarak göreve başlar, Ayşe‟nin bulunduğu birliğe geçmeyi de 

başarır. Artık Ayşe‟ye söz verdikleri gibi ateş hattındadırlar. Ayşe de: 
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“-Sen de mi ateşe? Hepiniz pervaneler alayı gibi ateşe koşuyorsunuz?” (AG, 

s.196) diyerek şaşkınlığını dile getirir. Onlar, alev alev yanan Anadolu‟yu temsil 

eden Ayşe‟nin etrafında toplanmış pervanelerdir. Ayşe uğruna, vatan uğruna 

gözlerini dahi kırpmadan pervane misali kendilerini o ateşe atmak arzusundadırlar. 

Nitekim İhsan‟ın komutasındaki birlikte görev yapan Peyami, Ayşe‟ye ve  

Anadolu yolunda kendi kendine ahdettiği gibi ateşe ilk atılanlar arasındadır. Ne var 

ki bu ilk ateşte İhsan ve Ayşe‟yi kaybeder. Onları küçük bir köy mezarlığında yan 

yana defneder. Böylelikle İhsan, İzmir yolunda kendini feda edişiyle sembolik 

anlamda Ayşe de kavuşmuş olur. 

Peyami, onların arkasından İzmir yolunda çarpışmaya devam ederken 

Cemal‟i de kaybeder. Kendisi de bacaklarını yitirmiş, başına da kurşun isabet 

etmiştir. Böylece daha İstanbul‟da İhsan ve Cemal gibi vatan için yararlı olmak sözü 

veren, Ayşe‟ye kendini ispat etmek isteyen Peyami de düşmanla göğüs göğse 

çarpışmıştır. Ancak kendisinden önce şehit olan Ayşe, Cemal ve İhsan‟ın vatan 

uğrunda bacaklarını kaybedişini göremeyişlerine hayıflanır: 

“(…) 

-Cemal! İhsan! Bak benim de iki bacağım koptu, kafam parçalandı. Bana 

karşı muhabbetinizde aşağı eğilen bir şey vardı. Niçin bunları görmeden öldünüz? 

Ben de bu ezelî şeyler için, bayrak için, namus için parçalandım.” (AG, s.14) 

Romanın sivil aydını Peyami ile asker aydınları Cemal ve İhsan için Anadolu, 

Ayşe‟nin aşkıyla özdeşleşmiş, kutsiyet kazanmış bir coğrafyadır. Bu coğrafyayı 

düşmandan temizlemek, Cemal ve İhsan için salt memleket değil milliyet meselesidir 

de. Onlar, milliyet duygusuna sahip aydınlardır. Başlarda İstanbul-Anadolu zıtlığını 

temsil edercesine çatışan bu iki genç asker, Millî Mücadele ortak paydasında bu 

çatışmayı sonlandırırlar. Dahası İhsan, İzmir‟i almakla vatanın kurtarılmış 

sayılmayacağı fikrindedir. Askerî misyonlarını tamamlamaları yetmez, asıl bundan 

sonra aydın askerler olarak sosyal misyonları için çalışacaklardır: 

“(…) Anadolu‟nun ta ortasına gelenleri yenmek ile memleketimizi muhafaza 

kabil olamayacağını düşünüyorum. Onlar, düşmanlarımız, kendi memleketlerine 

sahip oldukları gibi biz de sahip olmalıyız. Şimdiye kadar zeytin yağıyla su gibi 

duran bu halkla biz kaynaşmalıyız. Göreceksin Peyami, bu halkı kendi memleketine 

sahip edecek yine bizim yaratacağımız ordu olacak.” (AG, s.111) 
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İhsan‟ın sözleriyle yazar, aydınlara, Anadolu‟yu işaret etmektedir. 

Anadolu‟nun geri kalmasına neden olan aydın-halk ayrılığı sona ermelidir. Ordu ve 

askerler, salt savaşmakla kalmayıp bunu da sağlayacaktır. Savaşta el ele veren asker 

ile halk, savaştan sonraki süreçte el ele ülkeyi inşa edecektir. 

“(…) Yalnız İzmir‟i almak yetmez. Memleketi temizlemek lâzım. Anadolu 

ordusu İzmir‟den sonra öyle bir harp açacak ki…Köhne şeyleri, karanlık şeyleri, 

halkı sefil ve esir eden şeyleri hep temizleyecek ve yıkacak…(…) Biz Yunan‟ı 

çıkardıktan sonra biz, evet ordu, Anadolu‟yu baştan başa mamur ve mesut edeceğiz. 

Artık İstanbul‟a hiç dönmeyeceğiz.” (AG, s.111) 

Millî Mücadelenin bu ilk romanında hedefin Anadolu olarak gösterilmesi, 

manidardır. Asıl savaş, Yunan‟ı ülkeden çıkardıktan sonra başlayacaktır. Asırlarca 

Anadolu‟yu ihmal eden zihniyet, yerini Anadolu ve Anadolu insanı ile bütünleşmek 

isteyen aydınların duyarlılığına bırakmıştır. Bu, Anadolu‟ya ilk giden öğretmenlerin 

olduğu kadar Millî Mücadeleyle Anadolu‟ya koşan asker aydınların da yegâne 

ülküsüdür. 

Askerî misyonlarını tamamlasalar da sivil misyonlarının savaştan sonra 

devam edeceğini düşünen asker aydınlardan biri de Vurun Kahpeye‟nin yüzbaşı 

Tosun‟udur.  

Karadenizli bir yüzbaşı olan Tosun, İzmir‟in işgal edildiği gün, 

hemşehrilerinden oluşan bir çete ile dağa çıkmıştır. “Kat‟î bir imanı, o kadar müthiş 

bir kin ve isyanı vardır ki” (VK, s.25) Yunan ordusu, en çok onun çetesinden 

ürkmüştür.  

Tosun, kasabaya çocuklara millî marşlar söyleterek sokaklarda dolaştıran 

Aliye‟nin linç edilme korkusu duyduğu sıralarda girer. O sırada etrafındaki 

kalabalığa vaaz eden Hacı Fettah Efendi, söylemlerinde Aliye‟yi ve Kuvvacıları 

hedef almaktadır. Tosun, hakimiyeti eline alır. Kasaba zenginlerinden Kuvva için 

yardım toplamaya gelmiştir. 

Hemen ertesinde Aliye‟nin okulunu ziyaret eden Tosun, Hatice Hanım‟ın 

Aliye aleyhindeki “İstanbul‟dan yeni bir hoca geldi ama söz beynimizde…Dün 

çarşıdan çocukları yüzü gözü açık geçirmiş, halkın taassubuna dokunmuş, galiba 

hücum etmişler, bu gün hasta imiş, gelmedi.” (VK, s.31) şeklindeki sözlerine sert bir 

tepki gösterir: 
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“-Muallime Hanım, namus kadının yüzünü açıp açmamasında değildir. Din 

de peçe demek değildir. Öyle kapalı kadınlar vardır ki kapı arasından her türlü 

rezaleti yaparlar. Onun için yeni Hoca Hanım‟a yüzü açık diye kasabanın hücuma 

hiç hakkı yoktur. Çocukları İstanbul usulü güzelce okutan herhangi hoca hanıma 

birisi yan bakarsa biz onun terbiyesini…” (VK, s.31) 

Tosun da tüm Kuvva kumandanları gibi taassuba karşıdır. Yenilik taraftarıdır. 

Kendisiyle aynı idealleri paylaşan Aliye‟yle nişanlanır. Aliye‟nin onu 

memleketinden çok sevdiğini söylemesi üzerine “aşkımızın, memleketimizden ayrı 

bir yeri olamaz” (VK, s.129) der. O da Ateşten Gömlek‟in askerleri gibi vatan aşkını 

beşerî aşktan üstün tutmaktadır. Öyle ki Aliye‟den Yunan‟ın gizli sırlarını 

Damyanos‟tan öğrenmesi için yardım ister. Aşkı yaşama noktasında aralarındaki 

farkın bilincinde olan Aliye, ne kadar severse sevsin Tosun‟da vatan aşkının, millî 

ideallerin ağır bastığını tahlil edebilmektedir: 

“(…) Tosun, evvelâ kendi dimağındaki hâkim fikrin esiri, bendesidir. Ve 

bütün idealist adamlar, muayyen bir maksada varlığını vakfedenlerin zulmüyle 

zalimdir. Çünkü bunlar için, insanî rabıtalar, en kavi ve kadir aşklar, maksattan 

sonra gelen şeylerdir ve maksatları için hiçbir elemden, hiçbir fedakârlıktan, hiçbir 

kurbandan kaçınmazlar. Bunların bu kudretidir ki, ihtilâlleri, millet tarihinde 

herhangi yeni dönümü, herhangi sarsıntıyı, kan ve facia mukabilinde vücuda 

getirir.” (VK, s.142) 

Birkaç dakikalığına da olsa Aliye‟yi görebilmek uğruna ordusunu tehlikeye 

düşürdüğünü, hatta davasına hıyanet ettiğini düşünen Tosun‟un nazarında memleket 

ve maksat, insandan yalnızca vücudunu ve hayatını değil “bunların bin defa 

fevkinde, bunların heyecanını oyuncak yapan aşkın pahasını” (VK, s.147) da ister. 

Aliye‟yle paylaştığı ortak ülkü, Aliye‟nin Yunan kumandanıyla yakınlaştığı 

için kasabada namus meselesi olarak algılanmış ve genç öğretmenin taşlanarak 

öldürülmesine neden olmuştur. Yine aynı ülkü uğruna Tosun, bacaklarını 

kaybetmiştir. Ancak Tosun için mücadele bitmemiştir: 

“(…) 

Kanının yarısını, uğrunda gençliğinin çelik azasını sakat ettiği mukaddes 

cihat bitmişti. Fakat onun yer yüzünde vatanı için açtığı mücadele bitmemişti.” (VK, 

s.174) 
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Tosun, bundan sonra Aliye‟nin masumiyetini, vatanı için yaptığı fedakârlığı 

halka öğretmek için ikinci cihadını açmaya Aliye‟nin mezarı başında yemin eder 

(VK, s.174-175). Arkadaşı Âli Bey‟e yazdığı mektupta ise Aliye‟den yarım kalan işi 

tamamlamak için hayatını vakfedeceğini belirtir ve Aliye‟nin parolasını tekrarlar:  

“Toprağınız toprağım, eviniz evim; burası için, buranın çocukları için bir 

ana, bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım; vallahi ve billâhi.” (VK, 

s.176) 

Vatan aşkını beşerî aşkından üstün tutan Tosun, mücadeleye devam edecek; 

taassupla, bilgisizlikle, cehaletle savaşacak; böylece dini kişisel çıkarlarına âlet eden 

yobazların kurban ettiği tüm Aliyeler‟i aklayacaktır. 

Halide Edip, Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye‟den sonra Şeyh Sait 

İsyanı‟nı işlediği Zeyno‟nun Oğlu‟nda da asker tiplere yer verir. Eser, esasiyle, Kalp 

Ağrısı adlı romanın devamı mahiyetindedir. 

Cumhuriyet‟in ilanından sonra Doğu‟da patlak veren Şeyh Sait İsyanı‟na 

değinen romanda; Batılılaşma, modernleşme gibi Türk cemiyetini öteden beri meşgul 

edip Cumhuriyet‟le güncelleşen konulara da değinilir.  

Kuvayı Milliye‟nin henüz güncelliğini koruduğu romanda kahramanlar, 

zabittir. Zaferden sonra zabitlere, özellikle Anadolu‟da bulunan, Anadolu‟dan gelen 

ya da Anadolulu olan zabitlere, yoğun bir ilgi vardır. Roman, bu ilginin mahsulü bir 

aşk üçgeni etrafında başlar. 

Zeyno‟nun kocası Miralay Muhsin Bey, Diyarbakır‟a …..inci Fırka 

Kumandanı olarak atanmıştır. Eşi Zeyno‟yu da yanına aldırmak ister. Hasan ise eşi 

Azize‟yi Viyana‟da kaybettikten sonra kızını anneannesiyle bırakarak 

Diyarbakır‟daki karargâhına hareket edecektir. Böylece Zeyno ile Hasan‟ın yolları 

tekrar kesişir. Öte yandan Diyarbakır‟da kaymakam olarak görevli Mazlum Bey de 

eşi Mesture Hanım‟la kızı Mazlume‟yi yanına aldırmak istemektedir. Böylece 

İstanbul‟da başlayan roman, kahramanların yola çıkışıyla Diyarbakır‟da devam eder. 

Her biri ayrı bir sosyal çevreyi temsil eden bu kahramanlardan Mesture 

Hanım, Diyarbakır yolculuğu konusunda çok isteksizdir. O, İstanbul‟daki alafranga 

hayatı bırakıp “Diyarıbekir çöllerine” (ZO, s.24) gitmek istememektedir. Ayrıca kızı 

Mazlume‟nin de tam asrî hayatı öğreneceği sırada oralara gitmesine de gönlü razı 
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olmamaktadır. Romanda İstanbul ve alafranga İstanbul sosyetesinin simgesi Mesture 

Hanım, modernleşme konularında kızı ve kocasıyla sık sık çatışmaktadır. 

Mesture Hanım, kızının bir sefir ya da hiç olmazsa sefaret kâtibiyle 

evlenmesini arzu etmekte; o dönemde kızların zabitlerle evlenme isteğini 

anlayamamaktadır: 

“(…) Ben anlıyorum, bir Anadolu zabiti modası çıktı, bizim sivil gençler 

gözden düştü.” (ZO, s.25) 

Onun emeli, kızının da kendisi gibi asrî ve medenî hayata nail olmasıdır. 

Bunun da ya parayla ya da bir sefirle evlenerek gerçekleşeceği düşüncesindedir. 

“Yoksa zabitin en yüksek rütbelisi de adamı vahşete çağırıyor.” (ZO, s.26) Kızının 

sağlık durumunu bahane ederek bu yolculuğa şiddetle karşı çıksa da Doktor Asım 

Bey‟in seyahate engel bir durum olmadığını izah etmesi üzerine Mesture Hanım, 

çaresiz, Diyarbakır‟a gitmeyi kabul eder. Hasan, Zeyno‟yla birlikte Mesture 

Hanımlara da eşlik edecektir. 

Haydarpaşa İstasyonu‟nda kendisini yolcu etmeye gelenlere, uzun bir 

konferans verir Mesture Hanım. Daha doğrusu, gitmekten başka çaresi kalmayınca 

bunu sosyeteye açıklanabilir kılmaya çalışmaktadır (ZO, s.35).  

Diğer yandan o sıralarda Doğu‟da hummalı bir isyan hazırlığı yapılmaktadır. 

Yazar, İstanbul‟dan gelen kahramanlarının hikâyesi yanında yer verdiği (K..) Köyü 

ve Şeyh (M..) çevresinde bu hazırlığa değinir. Zeyno ve Mesture Hanımların 

Diyarbakır‟a varışından önce Miralay Muhsin Bey, yaveri Yüzbaşı Sait Bey‟den 

önemli bir kağıt alır. Kağıt, “Bitlisteki Kürt harekâtının Diyarıbekir etrafına da 

sirayet ettiğine, bazı Kürt ümerasile şehrin, hattâ bazı köylerin münasebettar 

olduğuna dair bir rapordu”r (ZO, s.41). 

Esasında (K..) Köyü, garnizonun temizliğine bakan Kürt Zeyno ile oğlu 

Haso‟nun öyküleri etrafında romana konu olur. “Yarı Türk, yarı Kürt” (ZO, s.48) bir 

köy olan (K..), Zeyno‟nun annesi Perihan‟la hamileliği süresince sığındığı bir yerdir 

ilk başta. Hasan‟ın Diyarbakır‟a geldiği günlerde ondan hamile kalan Zeyno‟yu 

annesi, Ramazan‟la nikâhlayarak (K..) Köyü‟ne gönderir. Kendisi de kızının yanında 

bulunacaktır. Askere geri dönen Ramazan‟ın yokluğunda oğlu Haso‟yu kucağına 

alan Zeyno ile annesi Perihan, hayat mücadelesi verirler. Bu mücadelelerinde Şaban 



 753 

adlı bir köylü onlara yardımcı olur. Ramazan, Ruslara esir düştüğü için uzun müddet 

ondan haber alamazlar.  

Esareti bitip de köye döndüğünde Haso‟yu gören Ramazan, çocuğun 

kendisine benzemeyişinden huylanır; hem Zeyno‟ya hem Haso çocuğa zulmetmeye 

başlar. Öte yandan kahvede Kuvayi Milliye aleyhine nutuklar söylemeye de 

başlamıştır. 

“(…) Oradan buradan uydurduğu bir takım havadisleri tekrar ediyor, Kuvayi 

Milliye rüesası köylere geldiği zaman nasıl her şeyi, paraları aldıklarını, köylüye 

dayak attıklarını anlatıyordu.” (ZO, s.76) 

Bir tesadüf, aynı amacı güden Şeyh (M..) ile Ramazan‟ın yollarını kesiştirir. 

Şaban‟dan ata binmeyi öğrenen Haso çocuk, bir müsabakada birinci gelir. Onun 

başarısını izleyen Şeyh (M..), çocuğu kendi yanına almak ister. Esasiyle Şeyh (M..), 

“Kuvayi Milliye aleyhtarlığı ile meşhur pek nâfiz eşraftan” dır (ZO, s.89). Şeyhin 

himmetiyle Haso çocuk, Diyarbakır‟a gelir. Şeyh, ona dinî bilgiler vermekte, yanı 

sıra zabitlerin zalim ve dinsiz olduğu yolunda çocuğu etkilemeye de çalışmaktadır. 

“Bu din duyguları yanına Şeyh bir de milliyet duygusu sokmağa kalkışmış, ona 

Kürtlerin Allahın kulları ve Türklerin Allahın ceza edeceği mahlûkat olduğunu” (ZO, 

s.137) anlatır. Bir süre sonra da evini Muhsin Bey ve ailesine açarak Haso çocuktan 

muhbirlik yapmasını ister. 

Bu noktada, Haso çocuk, Diyarbakır halkı ile İstanbul‟dan gelen subay ve 

memur aileleri arasındaki bağlantıyı sağlayan bir şahıs özelliği kazanır: 

“Bu bölgede devlet otoritesini sağlamakla görevli memurlar ve subaylar ile 

onların eşleri, yerli halkla hiç de kaynaşamazlar. Yerli halk ve çoğu İstanbullu olan 

memurlar, iki ayrı tabaka halindedirler. Bu iki zümreyi birbirine bağlayan tek şahıs 

Haso çocuk olur.” (Enginün, 1978: 227) 

Diğer yandan Mesture Hanım, hedeflediği danslı çaylı asrî hayatı 

uygulamaya koymuştur. Yüksek memur hanımları, kızları ile beyleri, Muhsin Bey‟in 

asker çevresi, bir iki doktor, lise muallimi bir iki gayretli muallime hanımdan 

mürekkep salonunda danslı eğlenceler tertip ederek bir sosyete oluşturmuştur (ZO, 

s.127). 

İçten içe bir isyan hazırlığının sürdüğü o günlerde Mesture Hanım, 

gramofonuyla “Valansiya” ve “Markita” yı çalıp dans etmektedir. Ne ki bu danslı 
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eğlenceler, evvela Miralay Muhsin Bey‟le Zeyno, sonra da diğer katılımcılar 

arasında hararetli tartışmalara da neden olmaktadır. 

Tüm bunlar olurken Haso çocuğu yalnızca zabitlere değil İstanbullulara karşı 

da kışkırtan Şeyh (M..) ise planlarına son şeklini vermekte, kendisine hedef olarak 

Hücum Taburu Kumandanı Hasan Bey‟i öldürmeyi belirlemektedir. Bunun için Haso 

çocuğun gözcülüğüne ihtiyacı vardır. 

Mesture Hanım‟ın iki aydır hazırlandığı balo gecesi, Miralay Muhsin Bey‟e 

bir telefon gelir. Acilen karargâha geçen Muhsin Bey, Zeyno‟ya misafirleri belli 

etmeden dağıtmasını öğütleyen bir not bırakır. Büyük isyandan önce civar köylerde 

ayaklanmalar çıkmaktadır. Nitekim o gece karargâhtaki zabitlerden Ali Nuri Bey, âsi 

bir Kürt köyünü yatıştırmaya gider (ZO, s.238). 

Nihayet Miralay Muhsin Bey, kontrolden çıkmakta olan isyanın daha da 

büyüyeceği istihbaratından sonra Zeyno‟yu, Mardin‟e giden Hasan‟ın yanına 

katmaya karar verir. Büyümekte olan Şark isyanı karşısında bir kumandan sıfatıyla 

endişesiz ve sakin çalışabilmesi için karısının yanında olmaması lazımdır. Böylece 

Zeyno, Hasan‟la birlikte Mardin‟e doğru yola çıkar. 

Yazar, farklı zümrelere mensup insanların Diyarbakır‟da kesişen hayatlarını 

gittikçe artan iç isyan hazırlıklarıyla birlikte verirken Yalçın (2002: 202)‟ın da 

vurguladığı üzere; ayaklanma ve gerisinde yatan çok yönlü sebeplere fazlaca önem 

vermemiştir. Ara sıra Miralay Muhsin Bey‟in telaşından, verdiği emirlerden 

vaziyetin giderek tehlikeli bir hal almaya başladığı sezdirilmekle birlikte karargâh 

mensuplarının isyana bakışı üzerinde de pek fazla durulmamıştır. Bu açıdan, Şeyh 

(M..)‟nin önderlik ettiği Şark isyanı, romanda, daha çok, bir fon görünümündedir.  

Genel olarak karargâh zabitlerinin, yeniliklere açık gösterildiği romanda 

onların bölge halkıyla çok yakın temas kurdukları görülmez. Bu zabitler, daha çok, 

günden güne şiddetlenen isyanı takip etmekte; civar köyleri yatıştırmaktadır. Ancak 

Mesture Hanım‟ın hem Diyarbakır‟da görevli memurları hem de halkı asrîleştirmek 

çalışmalarına da sıcak bakarlar. 

Şark isyanı bağlamında Anadolu‟da görevli askerler, Sevgim ve Iztırabım ile 

Dağları Bekliyen Kız adlı romanlarda da yer alır. 
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Mükerrem Kâmil‟in, genel olarak, duygusal bir aşk öyküsünü anlatan romanı 

Sevgim ve Iztırabım‟da romanın başkişilerinden Gülseren‟in nişanlısı Metin, 

nişanlılıklarının en taze günlerinde Şark isyanında görev almak üzere yola çıkar. 

“(…) Şark ısyanı…Ah bu mürteci Kürt‟ler…Başı koparılmış bu çıbanı 

kangranlaştırmadan kökünden temizlemek lâzım. Benim kartal kanatlım da işte bu 

uğurda gitti. Türk göklerini siyah bir buluttan kurtarmak için bütün bir kalb ve 

gidenler arasında o da uzaklaştı.” (SVI, s.60-61) 

Ne var ki Metin‟in ölüm haberi, Gülseren‟i yıkar. İsyan bastırılmış, gidenler 

geri dönmüştür. Gülseren, Ağrı Dağı‟na seslenerek acısını haykırır: 

“(…) 

Şark ısyanı bir daha açılmamak üzere tarihe gömüldü. İstiklâl harbinde 

kanını seve seve akıtan kahramanların yanına Ağrıdağı‟ndan da birkaç arkadaş 

yetişti. 

Ağrıdağları..Hey..Ağrıdağları. 

Sevdiğimin kanını size helâl ediyorum. Bir şartla: Artık bir daha geçitleriniz 

düşman uğrağı olmıyacak, olmıyacak e mi?” (SVI, s.84) 

Burada Metin, vatanı için gözünü kırpmadan göreve koşan, vatanı uğrunda 

şehit olan bir havacı askerdir. 

Dağları Bekliyen Kız‟da da aynı vatanperver havacı askerlerden Adnan‟ın 

öyküsü verilmiştir. 

Ağrı Dağı İsyanı‟nın ele alındığı romanda Ağrı dağlarında saklanan eşkıyalar, 

Türk Silahlı Kuvvetleri‟yle çatışmakta; karşılıklı kayıplar verilmektedir. Bu 

eşkıyalara bir şeyh liderlik etmekte, şeyhin kızı Zeynep de dağlarda silahlı kuvvetler 

aleyhine çalışmaktadır. Orduda görev yapan pilotlardan Adnan, bir gün dağlarda 

keşfe çıkar. Tesadüf eseri, herkesin dilinde gezen Zeynep‟le karşılaşır. Aralarında bir 

yakınlaşma olur. Aşkı ağır basan Zeynep, isyancıların planlarını, krokilerini, en 

önemli evraklarını Adnan‟a verir. Bunlar sayesinde ordu, isyancıları ağır bir 

yenilgiye uğratır. Öte yandan Adnan, isyancılarla işbirliği yapmakla suçlanır. Zeynep 

mahkemeye verilir. Neticede mahkeme suçsuzluğuna karar verir ve serbest bırakılır. 

Her ikisi de aklanan âşıklar, birbirlerine kavuşurlar. 

Romanda Anadolu, Ağrı‟nın Karaköse vilayetine bağlı bir kasaba olarak yer 

alır. İsyan nedeniyle askerlerin konuşlandığı kasaba: 
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“Gübreden yapılma evleri, bir katırın güçlükle geçebileceği kadar dar ve 

çamurlu sokaklarile bu kurunu vusta kasabası belki halkedildiği zamandanberi 

görmediği tarihî günler yaşıyor…” (DBK, s.3) şeklinde tasvir edilir.  

Burada tabiat da insanlar da vahşidir. Binbaşı İhsan Bey‟in sözleriyle “yalnız 

insanları değil, havası da vahşi” (DBK, s.13) dir. Dağlar hem heybetli tabiat 

parçasıdır hem de isyancıların sığınağıdır. Anadolu olarak dikkati çeken mekân, 

tasvirlerin ötesinde derinliğine ele alınmaz. Çoğunlukla çatışmalara, askerî karargâha 

yer verilir. Romandaki askerler, dağdaki isyancıları yakalamak için her türlü 

tehlikeyi göze alan vatansever gençler olarak gösterilir.  

Bu vatansever askerlerin, isyana ve isyancılara bakış açısı ise olumsuzdur. 

Erkânı Harp Reisi‟nin şu sözleri, devletin isyana yaklaşımını da ortaya koyması 

açısından önemlidir: 

“(…) bir takım vatansızlar tarafından himaye gören ve aylardan beri şehirler 

basan, yollar kesen, kimsesiz ve masum insanları öldüren bu unsurlar yarın şafak 

atıp ta dağlar aydınlandığı zaman toprağa karışmış bulunacaklardır.” (DBK, s.48) 

Erkân-ı Harp Reisi, sabaha karşı harekâta gidecek askerlerine, isyanın dış 

mihraklarca kışkırtıldığı yönünde bir konuşma yapar: 

“(…) Bir takım ecnebilere alet olarak hudutlarımıza giren, şehirlerimizi 

basarak içindekilerini katle cür‟et eden bu sırtları çuvallı çapulcu alayına Türk 

vatanının bir ihtiras ve yağma sahası olmadığını göstereceksiniz.” (DBK, s.49) 

İsyancıların arasına karışmış bir asker olan Ahmet Çavuş ise operasyona 

gelen Adnan‟a asilere ve onların yaşamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunur: 

“(…) Adamı öldürürken karşısındakinin hayatını değil, yakacakları kurşunun 

parasını düşünüyorlar. Ne din var, ne iman var, ne Allah… (…) İşte görüyorsunuz: 

ayaklarında bir don, kafalarında bir keçekülâh, Allahın dağlarında sabahtan akşama 

kadar öldürecek adam arayıp duruyorlar. Yedikleri bir parça çiy etle bulgur. 

Hepsinin beş, on karısı var. Hâlâ içlerinde kız çocuklarını boğanlar mevcut. 

Ne evleri, ne yerleri, ne de vicdanları vardır. Yerin dibinde kazdıkları oyuklarda, 

mağaralarda, kaya diplerinde yaşarlar. Ne askerlik bilirler, ne vatan. Yalnız bir 

şey!.. Taptıkları, tanıdıkları her şeyleri şeyhtir. O, ne emrederse derhal olur. Dedim 

ya bunlar insan değildir. Bunlar öyle bir nevi mahlûklardır ki isim vermek bile kabil 

değil.” (DBK, s.88) 
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Karaca (2010: 127)‟nın da vurguladığı üzere; bunlar, bölgedeki isyana 

müdahale etmeye giden bir askerin doğal tepki ve duygularıdır; ancak isyana ilişkin 

derin bir tarihsel-sosyolojik çözümleme içermemektedir. 

Denilebilir ki her iki romanda da Zeyno‟nun Oğlu‟ndaki gibi isyanın arka 

planı, toplumsal ve siyasî nedenleri üzerinde durulmaz. Şark isyanı, havacı askerlerin 

kahramanlığını ve vatan sevgisini göstermek için romanlara bir fon teşkil eder.  

Anadolu‟da asker konusunu ele alan romanlardan biri de Yakup Kadri‟nin  

Yaban‟ıdır. 

Yakup Kadri‟nin, 1921‟de Tetkik-i Mezalim Heyeti ile Anadolu‟da çıktığı 

tetkik seyahatinin ürünü olan Yaban, konusu bütünüyle köyde geçen ilk roman 

olmasının yanı sıra başlı başına aydın-köylü (İstanbul-Anadolu) sorunsalını ele 

alışıyla da önem arz eder. Bu öneminden dolayıdır ki yayımlandığı günden itibaren 

üzerinde çok söz söylenen, fazlaca tartışılan bir roman olmuştur. Bu tartışmaların 

odağında Yaban‟ın köylü karşıtı bir roman olduğu savı vardır. 

Yazarının, romanın köylü karşıtı olduğu iddialara karşılık “...bir ruh 

sıtmasının, birdenbire acı ve korkunç bir gerçekle karşı karşıya gelmiş bir şuurun, 

bir vicdanın çıkardığı yürek paralayıcı haykırışı” (Yaban, s.11) olarak nitelendirdiği 

Yaban, I. Dünya Savaşı‟nda sağ kolunu kaybetmiş Ahmet Celal adlı bir subayın, 

emir eri Mehmet Ali‟nin çağrısına uyarak Orta Anadolu‟da adı belirtilmeyen bir 

köye gidip orada yaşadıklarını, gözlemlediklerini; köye, köylüye, Anadolu‟ya, Türk 

aydınına yönelik bakışını ortaya koyan bir eserdir. 

I. Dünya Savaşı‟nda sağ kolunu kaybeden Ahmet Celal, Mütareke 

İstanbul‟unda yaşamaya tahammül edemediğinden ve kimsesi de kalmayınca emir eri 

Mehmet Ali‟nin çağrısına uyarak onunla Porsuk Çayı kenarındaki bir köye gider. 

Bu noktada, İstanbullu aydını temsil eden Ahmet Celal‟in, bir aydın olarak 

Anadolu‟ya geçişi, dönemin tarihî şartlarıyla örtüşen bir ideale dayanmaz. O, 

bireysel bir kaçış neticesinde Anadolu‟ya gider. Dolayısıyla romanda İstanbul‟dan 

Anadolu‟ya geçiş, bir ideale dayanarak atılmış bilinçli bir adım değil bir ölçüde 

duygusal bir tepkinin sevkiyle verilmiş tesadüfî bir karardır. Bu kararıyla Ahmet 

Celal, bir kalp kırıklığı sonucunda öğretmenlik alarak Anadolu‟ya giden Feride‟ye 

yaklaşır. Yine Ahmet Celal de zihninde bir Anadolu imgesiyle köye gider. Bir farkla 
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ki Feride, bir Avrupa köyü hayal ederek yola çıkarken Ahmet Celal, karşısına 

çıkacak gerçekliğe hazırlıklıdır: 

“(…) 

Mehmet Ali, bana: „Gel beyim, seni bizim köye götüreyim; buralarda, yalnız 

başına sersebil olursun‟ dediği vakit, bir Anadolu köyünün ne olduğunu bilmiyor 

değildim. 

Mehmet Ali: „Gel beyim, seni bizim köye götüreyim,‟ dediği vakit, bu köyü, 

kafamın içinde olduğu gibi görmüştüm. Hattâ Mehmet Ali‟nin evini, hattâ bu odayı, 

hattâ, bu delikten seyrettiğim manzarayı… (…) Biliyordum ki, toprak katı ve tabiat 

zalimdir ve insan cinsi bozuk bir hayvandan başka bir şey değildir; biliyordum ki, 

insan hayvanların en kötüsü, en bayağısı ve en az sevimli olanıdır.” (Yaban, s.17-18) 

İstanbul‟da kimsesi kalmayan, yabancı askerlerin varlığından rahatsız olan 

Ahmet Celal‟in, Mehmet Ali‟yle gitmekten başka çaresi yoktur. Tamamen bireysel 

nedenlerden kaynaklanan bu gidiş, onu Ateşten Gömlek ile Vurun Kahpeye‟nin 

idealist askerlerinden ayırır. Bahsi geçen her iki romanda da İhsan, Cemal, sivil bir 

aydınken bilinçli bir askere dönüşen Peyami, Tosun belirli bir ideal doğrultusunda 

Anadolu‟ya geçmiştir. Ahmet Celal ise Kaplan (1997: 101)‟ın da altını çizdiği üzere; 

kendi isteği dışındaki şartların zorlamasıyla köye gelmiştir. 

Bununla birlikte o, Mehmet Ali‟nin köyünde köylülerle bütünleşmeye 

hazırdır. Bir kolunu I.Dünya Savaşı‟nda milleti, halkı, vatanı için feda eden genç 

subay, artık cephe gerisinde köylüyle yakın temas kuracaktır. Daha gitmeden 

Mehmet Ali‟ye: “Anan, benim anam; kardeşlerin benim kardeşlerim olacak. Bunu 

iyi bil.” (Yaban, s.20) der. Onun bu sözleri, gittiği yeri kendisinin kılmaya ahdetmiş 

Aliye‟yi hatırlatır. Ne ki Ahmet Celal, büyük ümitlerle gittiği köyde ilk andan 

itibaren derin hayal kırıklıkları yaşar.  

Bir diğer ifadeyle; Ahmet Celal‟in trajedisi burada başlar. Her ne kadar o, 

daha gitmeden Anadolu‟da neyle karşılaşacağını tahmin etse de Mütareke şartları 

içindeki İstanbul‟da Anadolu topraklarını yüceltenler arasında kendisi de vardır: 

“ (…) Orası, buradaki nifaklardan ve pisliklerden arıdır. Orası, benim 

gözümde, ıstırabın en özlü alevlerinde kaynayıp pişmiş bir hayat mayasıyla yuğrula 

yuğrula kutsallaşmıştır. 
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Bu ülkede, temiz yürekli, duygulu ve candan insanlar vardı. Zenginin kapısı 

fakire açık ve gurbet yolları, sonunda mutlaka bir sıcak yurda ulaşacaktı. Orada, 

bütün kadınlar ana, bütün kızlar kardeş ve bütün çocuklar evlâttı. Oranın taşı 

arkadaş, yoksulluğun derecesi bence malûmdu. Fakat, bu maddi yoksulluğun içinde 

bir manevi varlık bulacağımı sanıyordum.” (Yaban, s.110) 

Bu, asırlardır Anadolu‟yu ihmal eden devletin, İstanbul‟da yaşayan elit bir 

aydınının Anadolu‟ya dıştan bakışıdır. O güne dek Anadolu‟yla ve Anadolu 

köylüsüyle bağı kopuk -hatta hiç bağı olmayan- Türk aydını, romantik 

duygulanımlarla çıktığı Anadolu yollarında birdenbire gerçeklerle yüzleşince hayal 

kırıklığı yaşar. Ahmet Celal‟in de yaşadığı bundan farklı değildir. 

 “Şimdi ne görüyorum? Anadolu… Düşmana akıl öğreten müftülerin, 

düşmana yol gösteren köy ağalarının, her gelen gasıpla bir olup komşusunun malını 

talan eden kasaba eşrafının, asker kaçağını koynunda saklayan zinacı kadınların, 

frengiden burnu çökmüş sahte sofuların, cami avlusunda oğlan kovalayan softaların 

türediği yer burasıdır.” (Yaban, s.110)  

Mehmet Ali‟yle birlikte köye bir akşamüstü varan Ahmet Celal, ilk anda, 

benzeri pek çok aydın gibi düşündüğü şekilde bir yerleşim yeri göremez. Mehmet 

Ali, köyü işaret ettiğinde boş yere etrafı araştırır, hiçbir şey seçemez: 

“(…) Neden sonra, Mehmet Ali‟nin işaret ettiği tarafta bir karaltı seçer gibi 

olmuştum. Tek bir ışık yoktu. Yalnız uzaktan uzağa köpekler havlıyordu. Bu sesler, 

ıssız Anadolu ovalarının ortasında, tek yaşantı belirtisidir. Biraz daha sonra saman 

ve tezek kokularını duyacaktım.” (Yaban, s.22)  

Feride‟nin, Zeyniler‟i “hâlâ yer yer dumanları tüten bir yangın harabesi” 

(Çalıkuşu, s.161) olarak tanımlamasına karşılık Ahmet Celal‟e köy, “bataklıkta bir 

uyuz manda gibi” (Yaban, s.23) kokar.  

Öte yandan köylü de onu yadırgar. İlk haftalar Ahmet Celal‟i “hükümet 

tarafından gönderilmiş herhangi bir memur, bir tahsildar, bir öşürcü, bir jandarma, 

yoksa bir askerlik şubesi başkanı” (Yaban, s.20) sanıp korku ve kuşku duyarlar. 

Uzun bir süre merkez tarafından “taşra” olarak küçümsenen Anadolu, 

kendisine koşan aydınını görmezden gelmektedir. Nitekim köylü, Ahmet Celal‟in tek 

kollu oluşunu da fark etmez. Onlar için kaybettiğini söylediği sağ kolunun eksikliğini 

özellikle hissettirmeye çalışır; ancak bu, kimsenin dikkatini çekmez. Dahası onun diş 
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fırçalamak, saç taramak, tıraş olmak gibi günlük olağan temizlik ritüellerini de garip 

karşılarlar. Yine geceleri kitap okuyuşuna bakarak büyü yaptığını sanırlar. Köylünün 

nazarında Ahmet Celal, “yaban”dır. Buna çok üzülen, kızan Ahmet Celal, bir gün 

köylüyle bütünleşip bütünleşemeyeceğini düşünür: 

“(…) 

Bir gün…bir gün, onlara, ispat edebilecek miyim ki, ben bir “yaban” 

değilim? Benim damarlarımdaki kan onların damarlarında işleyen kandır. Aynı dili 

söylemekteyiz. Aynı tarihî ve coğrafî yollardan, hep birlikte gelmişizdir. İspat 

edebilecek miyim ki, aynı Allah‟ın kuluyuz! Aynı siyasî mukadderat, aynı sosyal 

bağlar, bizi kardeşlik, evlâtlık, analık babalık üstünde bir yakınlıkla birbirimize 

bağlamıştır.” (Yaban, s.35-36) 

Oysaki köylü, millet olma bilincinden yoksundur. Bir milleti meydana getiren 

dil, din, tarih, coğrafya ortaklığından habersizdir. O, ilkel yaşam koşulları içerisinde 

hayatta kalma savaşımı vermektedir. Dolayısıyla Millî Mücadele gerçeğine de 

ilgisizdirler. Bir gün kahvede köylüye işgalden, Mustafa Kemal‟den, Anadolu‟daki 

ölüm-kalım savaşından uzun uzun bahsettiğinde hiçbir tepki alamaz. Onlarda millî 

hisler uyandırmak için söyledikleri, üzerlerinde ne hayret ne dehşet ne de ilgi 

uyandırır. Yıllarca cephede savaşmaktan yorulmuş olan köylü, artık savaşa gitmek 

istememektedir. Nitekim emir eri Mehmet Ali‟nin bu sözlere tepkisi: “-Beyim, Allah 

vere de, bizi tekrar askere almasalar,” (Yaban, s.27) olur. Bu, Ahmet Celal‟in 

“köydeki en hüzünlü günü”dür (Yaban, s.27). 

Ahmet Celal‟in yaşadığı her bir sahne, köyün, köylünün, Anadolu‟nun ne 

derece ihmal edilmiş olduğunu gösterir. Yüzyılların ihmali, köylünün devlete 

güvenini zedelemiş; memleketin münevveri ile köylüsünü de iki yabancı unsur gibi 

birbirinden ayırmıştır. Bu bakımdan, aydın-halk ya da diğer bir deyişle, İstanbul-

Anadolu çatışmasını bir hesaplaşma çerçevesinde ele alan Yaban‟da Ahmet Celal, 

her biri Anadolu‟nun ihmal edilmişliğinin tezahürü sorunlarla karşılaşır.  

Bunların başında cehalet gelir. Anadolu köylüsü, her şeyden önce eğitim 

hakkından mahrum edilerek cahil bırakılmıştır. Köye vardığı ilk gün, Mehmet 

Ali‟nin kardeşi İsmail‟e okula gidip gitmediğini soran Ahmet Celal: 
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“(…) 

-Ne okulu be. Ben okula gideyim de burada işe kim baksın? Hem bu köyde 

okul yok. Dee, imamın evinde okurlar.” (Yaban, s.24) karşılığını alır.  

Bu cehalet, onların maddî-manevî sömürülmesine neden olur. Zira köy 

ekonomik bakımdan Salih Ağa‟nın, manevi bakımdan Şeyh Yusuf‟un istilası 

altındadır (Kolcu, 2008: 127).  

Ahmet Celal‟in, köyün en zengin adamlarından Salih Ağa ve köylünün 

mübarek bir adam olduğuna inandığı Şeyh Yusuf‟la çatışması, köylüyle arasındaki 

uçurumu daha da derinleştirir. Bundan sonra köylüyle kaynaşmak için attığı her 

adım, cevapsız kalır. Hiçbir tavrına olumlu karşılık alamaz. Onlara ulaşmaya yönelik 

hareketleri, sözleri aralarındaki uçurumu her gün biraz daha derinleştirir. Bu noktada, 

aydın-halk ayrılığı, artık yabancılaşmaya dönüşür. 

“(…) 

Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum: Türk „entelektül”i, Türk aydını, Türk ülkesi 

denilen bu engin ve ıssız dünya içinde bir garip yalnız kişidir. 

Bir münzevi mi? Hayır; bir acayip yaratık demeliyim. Öyle ya, bir insan 

tasavvur edin ki hangi ırktan, ne cinsten olduğu belli değildir. Kendi vatanı addettiği 

memleketin dibine doğru ilerledikçe, kendi kökünden uzaklaştığını hissediyor. 

Hissetmese bile etrafında hasıl olan boşluk, soğuk ve itici hava, ona her an kendi 

toprağından sökülmüş bir aykırı, bir acayip nebat olduğunu bildiriyor.” (Yaban, 

s.36) 

Köylüden yana umduğunu bulamayan Ahmet Celal, nereye baksa o haşin 

gerçekliği görür. Ancak bu gerçek, onu iğrendirmekte; başlarda bir parça saygı 

duyduğu Türk köylüsünden yavaş yavaş nefret etmektedir. Bundan dolayıdır ki 

gördüğü her bir aksaklık, onu daha da rahatsız eder. Söz konusu aksaklıklardan biri 

de temizliktir. Köyde temiz su bulmak için çaya kadar gitmek gerekir. Köyün 

içindeki çeşme başları ise sabahtan akşama kadar doludur. Yiyecek, giyecek, çocuk 

bezi çeşmedeki yalakta yıkanır. Bu pislik, Ahmet Celal‟in dikkatini çeker; ancak 

kimseye söz dinletemez. 

Bu sıralarda kasabada bulunan muhtar, dönüşte savaşa dair havadisler getirir. 

Düşman, Anadolu içlerine doğru ilerlemektedir. Ancak bu konuda muhtarın sözleri, 

köylünün Millî Mücadeleye bakışını özetler mahiyettedir: 
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“(…) 

Ona göre, Kemal Paşa‟nın açtığı yol, çıkmaz bir yolmuş. Hem de çok tehlikeli 

imiş. Çıkmaz bir yolmuş, çünkü padişah kendisiyle beraber değilmiş. Padişah, 

düşmanla çoktan barış yapmış. Sonra, „Avrupa‟ diye bir kraliçe varmış. O işe 

karışmış, „Ben sizin müşkülünüzü hallederim,‟ demiş. 

Tehlikeli bir yolmuş. Çünkü…düşman yalnız İzmir‟de çoğunup otururken, 

Kemal Paşa‟nın ettiklerine kızıp, daha ileriye varmış. Bursa‟ya kadar gelmiş. 

Nihayet geçen gün, İnönü‟ye dayanmış.” (Yaban, s.41) 

Bu haberlerin üzerinden çok geçmeden Mehmet Ali, tekrar askere alınır. 

Romanda Millî Mücadele yavaş yavaş ön plana geçerken buna koşut olarak 

Ahmet Celal ile köylüler arasındaki ilişki de git gide çıkmaza girer. Öyle ki olayların 

seyri içinde Millî Mücadele, gündelik kaygıların ötesinde yaşanan bir gerçekliğe 

dönüşerek aydın-köylü arasındaki çatışmanın asıl nedenini oluşturur.  

Başlarda kültür farklılığından kaynaklanan söz konusu çatışma, köylülerin 

savaş karşısındaki duyarsız tavırları nedeniyle bir anlamda ümmet-millet ayrılığına 

dönüşür. Bu noktada, Millî Mücadele dolayımında roman, Yeşil Gece ve Vurun 

Kahpeye‟deki gibi, ilerici-gerici ekseninde şekillenir. İlerici aydın Ahmet Celal‟in 

karşısında savaş karşıtı gerici köy halkı yer alır. Buradaki ilerici-gerici tezadı, 

yalnızca din temelli bir ayrımı değil, henüz millet olma bilincine erememiş, kendini 

“ümmet” olarak tanımlayan bir zihniyeti temsil eder. Moran (1995: 156)‟ın da 

belirttiği gibi; Ahmet Celâl ile köylüleri ayrı dünyaların insanı yapan, okumuş kentli 

ile cahil köylü arasındaki farktan çok, bu ikisinin Kurtuluş Savaşı karşısındaki farklı 

tutumlarıdır.  

Nitekim savaş nedeniyle “biz ve onlar” şeklinde kutuplaşan Ahmet Celal ile 

köylüyü temsilen Bekir Çavuş arasında geçen bir muhavere, bunu ortaya koyar 

niteliktedir: 

“-Biliyorum beyim sen de onlardansın emme. 

-Onlar kim?  

-Aha, Kemal Paşa‟dan yana olanlar… 

-İnsan Türk olur da, nasıl Kemal Paşa‟dan yana olmaz? 

-Biz Türk değiliz ki, beyim. 

-Ya nesiniz? 
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-Biz İslâmız, elhamdülillâh…O senin dediklerin Haymana‟da yaşarlar.” 

(Yaban, s.152-153) 

Bekir Çavuş‟un sözleri, Anadolu köylüsünün Türklük bilincinden, millet 

olma şuurundan ne derece uzak olduğunu göstermektedir. Tek kolunu savaşta 

kaybetmiş aydın bir asker olarak Ahmet Celal, Millî Mücadeleyle vatanın yalnızca 

fizikî anlamda kurtarılacağını, esas savaştan sonra büyük işler başarılacağını 

düşünür. Bunların başında millet olgusunu inşa etmek gelir: 

“Eğer, bize zafer nasip olsa bile kurtaracağımız şey, yalnız bu ıssız toprakla, 

bu yalçın tepelerdir. Millet nerede? O henüz ortada yoktur ve onu bu Bekir Çavuşlar, 

bu Salih Ağalar, bu Zeynep Kadınlar, bu İsmailler, bu Süleymanlarla yeni baştan 

yapmak gerekecektir.” (Yaban, s.153) 

Buradan yola çıkarak romanda Ahmet Celal‟in ülkenin karşı karşıya olduğu 

yeni durum karşısındaki tavrını da tespit etmek mümkündür. Ahmet Celal, Mustafa 

Kemal‟e büyük bir güven duymaktadır. Kuva-yı Milliye‟nin savaşı kazanacağına 

inanmıştır. Ona göre “Türkiye‟nin karanlık semasında Mustafa Kemal adı bir şafak 

yıldızı gibi” parlamaktadır (Yaban, s.75). Savaştan sonra millet kavramını inşa etme 

işini başaracak olan “serdengeçti gönüllülerin başıdır.” (Yaban, s.153) Kuva-yı 

Milliye ise artık o yılgın, savaşmaktan yorgun düşmüş Osmanlı ordusu değildir: 

“Bunlar, artık benim bildiğim Cihan Savaşı subayları değildir. Bazılarıyla 

tanışmakla beraber onlarda eski ruhtan, eski kafadan bir belirti bulamıyorum. 

Bunlar, bir ordunun alelâde subayları olmaktan ziyade yeni bir mezhebin öncüleri 

gibidir. Cihan Savaşı‟nda her biri bir şeyden şikâyetçiydi. Hepsi devletin siyasetini 

tenkit ederdi. Hepsi canından bezgin görünürdü. Şimdi ise tartışma bile kabul 

etmiyorlar. „Mutlaka yeneceğiz‟ diyorlar.” (Yaban, s.76) 

Buna karşılık Yeşil Gece‟de Hafız Eyüp‟ün, Vurun Kahpeye‟de Hacı 

Fettah‟ın etrafında toplanan eşraf, burada Salih Ağa ile Şeyh Yusuf‟un şahsında 

temsil edilir. Köyün bu iki etkili gücü, Yunan‟la işbirliği yaptığı gibi halkı da 

Mustafa Kemal aleyhine kışkırtmakta, Kuvva yerine düşman birliklerine 

inanmalarını aşılamaktadır. 

Şeyh Yusuf, muharebeler devam ederken tekrar uğradığı köyde, bir yandan 

okuyup üflemeye devam ederken diğer yandan savaş dolayısıyla yeşil sarıklılardan, 

Müslüman olmak isteyen Kraliçe‟den bahseder. Salih Ağa ile imam ise kendilerinden 
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yardım isteyen Yunan askerlerinin önüne düşüp yol gösterir. Onların bu saflığından 

yararlanan askerler, yiyip içip her işlerini gördürdükten başka parayı sonra 

vereceklerini söylerler. Yunan uçakları da köylülere hitaben kağıtlar atıp onları 

kandırmaya devam eder.  

Millî Mücadelenin tüm hararetiyle sürdüğü o günlerde Ahmet Celal‟le 

köylüler arasındaki çatışma, o dereceye varır ki köylüler, ona inanmak yerine 

düşmanın söylemlerine itibar ederler. Bunun farkında olan genç adam, felaketin dahi 

onları birleştiremediğinden yakınır: 

“Felaket bile bizi birleştiremedi. Aramızdaki, benimle onlar arasındaki 

uçurumu belki, daha ziyade derinleştirdi. Bir Bekir Çavuş, menfaat bağlarıyla bana 

bağlı kaldı. Bir Emeti Kadın, alışkanlık yüzünden hâlâ benim hizmetimi görmek 

lütfunda bulunuyor. Bir küçük Hasan şuurunun altından gelen bir hisle benim 

muhabbetime cevap veriyor.” (Yaban, s.170) 

Buradaki “ben ve onlar” ayrımı, asırların ihmali sonucu gelinen noktayı 

gözler önüne sermektedir. Merkezî yönetimin asırlarca ihmal ettiği Anadolu 

köylüsünün, günün birinde çıkagelen çolak bir askere ve bu askerin şahsında yeni 

idareye, sırtını dönüşünün arka planında kendisine verilen sözlerin yerine 

getirilmemesinden kaynaklanan yabancılaşma vardır.  

Bu yabancılaşma, romanda, aydın-köylü ayrılığına dönüşmüş şekliyle işlenir.  

Ahmet Celal, ulvî duygularla yücelterek geldiği Anadolu‟da, memleketinin köy ve 

köylü gerçeğiyle yüzleşmiş; bunun sebebini yukarıda zikredilen tarihsel koşulları 

atlayarak aydının Anadolu‟yu ihmaline bağlamıştır: 

“Bunun nedeni, Türk aydını, gene sensin! Bu viran ülke ve yoksul insan 

kitlesi için ne yaptın? Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını emdikten ve onu bir posa 

halinde katı toprak üstüne attıktan sonra, şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını 

kendinde buluyorsun.” (Yaban, s.110-111) 

Yazar, Ahmet Celal‟in sık sık dile getirdiği aydınla köylü arasındaki 

uçurumu, Gürsel (2006: 14)‟in de işaret ettiği gibi, tarihsel koşulların bir sonucu 

olarak değil de, daha çok, Osmanlı aydınının bir hatası olarak görür.  

“Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı; 

aydınlatamadın. Bir vücudu vardı; besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı! 

İşletemedin. Onu, hayvani duyguların, cehâletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde 
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bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi, elinde 

orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki, ne biçeceksin? Bu ısırganları, bu kuru 

dikenleri mi? Tabiî ayaklarına batacak. İşte, her yanın yarılmış bir halde kanıyor ve 

sen, acıdan yüzünü buruşturuyorsun. Öfkeden yumruklarını sıkıyorsun. Sana ıstırap 

veren bu şey, senin kendi eserindir, senin kendi eserindir.” (Yaban, s.111) 

Asker bir aydın olarak Ahmet Celal‟in, köyde yaşadıklarından, şahit olduğu 

hayat manzaralarından şikayet etmeye hakkı yoktur; çünkü baştan beri kendisine 

tiksinti veren köy ve köylü, biraz da, onun gibi aydınların eseridir. Bu noktada, 

Ahmet Celal‟in tek kollu oluşu da aydının köylü karşısındaki eksik yönünü imleyen 

bir simge olarak yorumlanabilir. 

Gerçekte geri plandaki asıl teorisyen olarak Yakup Kadri, Yaban‟da köylünün 

içinde yaşadığı kötü şartlardan aydını mesul tutarken, bir taraftan da ona Ahmet 

Celal‟in şahsında, bir görev yüklemiştir. Aydın ile Anadolu halkı arasında yüzyılların 

ihmaliyle oluşan uçurum, aydının halka doğru gidişiyle kapanacaktır. Ancak Yaban‟a 

bu gözle bakıldığında, roman boyunca, Ahmet Celal‟in başlardaki birkaç acemice 

hamlesi dışında halka doğru attığı kalıcı bir adım, neredeyse, yoktur. Hatta Yalçın 

(2002: 207)‟ın da belirttiği gibi, Ahmet Celal, halktan alacağı hiçbir şey olmadığına 

inanır. Oysaki halka doğru gidip ona medeniyet götüren aydın, halktan da millî 

kültür alacaktır. 

Ahmet Celal ise bir aydın vasfıyla “bir çanak suda bir damla zeytinyağı” 

(Yaban, s.67) misali onlara karışamamıştır: 

“(…) Ne karışıyorum, ne de dibe çökebiliyorum. Bize, bunun için toplumun 

kaynağı diyorlar galiba. 

Türkiye‟nin aydın sınıfı, gerçekten bu toplumun kaynağı mıdır? Eğer öyle ise, 

bu Salih Ağalardan, Bekir Çavuşlardan, bu İsmaillerden, bu Zeynep Kadınlardan 

bende bir şey bulunması gerekmez miydi?” (Yaban, s.67-68) 

Ahmet Celal, ne yapsa “onlar gibi” olamayacağını düşünür; çünkü kendisi, 

“bu toprağın malı olmayan ve hepsi dışarıdan gelen maddeler ve unsurlarla yoğrula 

yoğrula adeta sınaî, adeta kimyevî bir şey” halini almıştır. Bu yüzden, bir gün 

kırlarda dolaşırken ayağına takılan Amerikan konserve kutusunun bir eşi olarak 

hisseder kendini (Yaban, s.68-69). 
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Bu noktada, Ateşten Gömlek‟te İhsan‟ın Peyami‟ye kurtuluş mücadelesinden 

sonrasını düşlerken sarfettiği:  

“(…)Şimdiye kadar zeytin yağıyla su gibi duran bu halkla biz kaynaşmalıyız. 

Göreceksin Peyami, bu halkı kendi memleketine sahip edecek yine bizim 

yaratacağımız ordu olacak.” (AG, s.111) şeklindeki askerî misyonlarına ilave olarak 

yakın gelecekte sosyal bir misyon da taşıyacakları yolundaki sözlerinin umudu, ışığı 

Ahmet Celal‟de görülmez. Dahası, romanın en başından beri arzular göründüğü 

halkla kaynaşmak, onlarla bir olmak ülküsünü de taşımaz. Köyde kaldığı zaman 

zarfında köylünün her halini küçümseyen, sürekli eleştiren, ondan iğrenen Ahmet 

Celal, halka inememiş; “hayatın pratiğine teslim olmuş köylü kitlesi” (Kolcu, 2008a: 

128) ise Ahmet Celal‟i kabullenememiştir. Romanın sonlarında Yunan‟ın köyü ateşe 

verişi, aralarındaki buzları eritir gibi olsa da bu, yılların ayrılığını ortadan kaldırmaya 

yetmez. 

Durumu tarihî gerçeklerden kopuk mütalaa eden Ahmet Celal‟in, yaşadığı 

hayal kırıklığının faturasını aydınlara çıkarması, köylüyü masum göstermeye yönelik 

tüm çabasına karşın inandırıcılıktan uzaktır. Her ne kadar Anadolu‟nun geri 

bırakılmışlığının suçunu aydınlara yüklese de Ahmet Celal‟in bu söyleminde de 

köylüyü ezen, aydını onun karşısında ayrıcalıklı yere koyan bir ima kendisini 

hissettirir. Bir başka deyişle; hayli yanlı, yargılayıcı, anlamadan uzak, sürekli 

olumsuzlukları gören ve nedense kendini başka bir yere yerleştiren, kendine hakim 

ve yıkılmaz bir konum tayin eden aydın bakışın hakimiyeti vardır ortada (Alver, 

2009b: 77).  

Kuşkusuz, bunda aldığı eğitim ile tesirinde kaldığı fikir cereyanları etkilidir. 

Ahmet Celal de, Balcı (2002a: 206)‟nın yerinde tespitiyle, büyük ihtimal harbiye 

mezunudur ve Jön Türkler‟in başlattığı akımın etkisinde kalmıştır. Keza ilk kez 

karşılaştığı köy gerçeği içinde başvurduğu benzetmeler, hep Batı kültüründen 

ödünçleme olduğu gibi yaptığı karşılaştırmaları da yine Batılı düşünürleri ölçüt aldığı 

bir zemine oturtur. 

Sonuçta, Ahmet Celal, Mütareke İstanbul‟undan kaçarak sığındığı bu köyde, 

bir yandan Anadolu köylüsüyle tanışıp diğer yandan köylünün ilkel yaşam şartlarıyla 

yüz yüze gelirken ülkenin aydınlarıyla köylüsü arasında derin bir uçurum olduğu 

gerçeğini fark etmiştir. Bu uçurumu ortadan kaldırmak için çaba sarfetse de bir süre 
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sonra kendini duyuran Millî Mücadele, aralarını düzeltemediği gibi bahsi geçen 

uçurumu daha da derinleştirmiştir.  

Eleştirel bakışını roman boyunca elden bırakmayan Ahmet Celal, karşı 

karşıya kaldığı her vak‟adan sonra sözü aydınla köylü arasındaki ayrılığa getirmiş; 

bu ayrılığın müsebbibi olarak da aydınları suçlamıştır. Mustafa Kemal‟e ve onun 

önderlik ettiği yeni oluşuma yürekten inanan genç adam, büyük ümitlerle geldiği bu 

Anadolu köyünden hayal kırıklığına uğramış olarak ayrılmıştır. 

Bu açıdan, onun İhsan, Cemal, Peyami, Tosun gibi hem Millî Mücadeleye 

katılmış hem de halkla kaynaşabilmiş asker aydınlardan başarısızlığıyla ayrıldığı 

yargısına varılabilir. 

Yaban‟a, başlı başına aydın-köylü ayrılığı sorunsalını ele alan bir roman 

olarak bakıldığında; Yakup Kadri, bu romanıyla, İstanbul‟da ikâmet edip kendisine 

hayali bir Anadolu yaratan; bir başka deyişle, fildişi kulesinde yaşayıp Anadolu 

gerçeğinden habersiz Türk aydınının zihnindeki Anadolu imgesine bir cevap, bir 

eleştiri sunmaktadır. Yalçın (2002: 204)‟ın da belirttiği üzere, romanda Anadolu, 

çevre olarak Yakup Kadri‟den önce çizildiği gibi kaval, çoban, dere pastorali 

şeklinde değildir: Anadolu; bakımsız, çorak, kıraç bir yerdir; ruhsuzdur. Anadolu 

köylüsü; cahildir, millet ve milliyet kavramlarından uzaktır, pistir, kabadır. Tasavvur 

edildiği gibi mamur, verimli bir yer değildir.  

İşte böyle düşünen bir Türk aydını, gerçekle yüz yüze gelmiş, 

imgelemindekine uymayan bu haşin topraklara antipati duymuştur. Öyleyse Türk 

aydını suçludur: Anadolu‟yu ihmal etmiş, Anadolu halkının ruhuna nüfuz edememiş, 

oraya medeniyet götürememiştir. Bir ayna tutar yazar: katı gerçekliği yansıtan, 

sevimsiz bir köyden yola çıkarak... Ancak bu köyü, tüm Anadolu‟ya geneller gibidir. 

Belki de bu yüzden roman, “köylü karşıtı” olarak algılanır. 

Son tahlilde, belirtilen tarihî-toplumsal şartların verimi olan romanın başkişisi 

Ahmet Celal de yüreği vatan sevgisiyle çarpan bir asker olmakla birlikte millet 

olmak, halkla bütünleşmek hususlarındaki fikirlerini eyleme geçiremeyen, halkla 

aydın arasındaki ayrılığı gidermede başarı sağlayamayan bir asker aydındır. 

İstanbullu bir aydın olarak gittiği Anadolu‟da gerçeklerle yüzleşmek, onu pasifize 

etmiştir. 



 768 

Yakup Kadri, Yaban‟dan sonra Ankara‟da da Binbaşı Hakkı Bey‟in şahsında 

asker aydınlardan birine yer verir. 

Yaban‟da halk-aydın münasebetlerini irdelerken Millî Mücadeleden sonrasına 

dair soru işaretleri de bırakan yazar, Ankara‟da, bu soru işaretlerini gerçekçi ve 

ütopik düzlemde tartışır. Üç farklı tarihî dönem üzerinden halkla aydının birbirine 

bakışını ele alan romanda, Ahmet Celal‟in muadili olarak Binbaşı Hakkı Bey yer alır. 

Romanın ilk bölümünde idealist bir Kuva-yı Milliye askeri olan Hakkı Bey, 

genel olarak Cumhuriyet‟in ilk yıllarında toplumda yaşanan yozlaşmayı ele alan 

ikinci bölümde, ideallerinden uzaklaşmış, oportünist bir bürokrata dönüşmüştür. Bu 

minvalde Yakup Kadri, Millî Mücadelede onurlu bir askerin, hızlı bir değişimin 

hüküm sürdüğü Cumhuriyet sonrası Ankara‟sında, karton bir figüre dönüşümünü 

işlediği romanında, Hakkı Bey‟in asker kimliğiyle birlikte halktan da kopuşu 

üzerinde durur. 

Eşi Nazif‟in işi dolayısıyla İstanbul‟dan Ankara‟ya taşınan Selma Hanım, ilk 

zamanlar yeni hayatına alışamaz. Nazif‟in mebus arkadaşı Murat Bey‟in onları 

Etlik‟teki bağına davetiyle genç karı-koca farklı bir çevre edinirler. Bu ziyaretlerden 

birinde Murat Bey, onları Binbaşı Hakkı Bey‟le tanıştırır. Otuz beş yaşlarında “orta 

boylu, ince belli, geniş omuzlu bir delikanlı” (Ankara, s.39) olan Hakkı Bey, herkesi 

nazikçe selamlar. İlk anda Selma Hanım‟a “alafranga bir salon zabiti” (Ankara, 

s.39) gibi görünen genç binbaşı, siyasî mevzuların konuşulduğu sırada Avrupa 

sözünden hareketle Batı medeniyetine bakışını ortaya koyar: 

“Siz, şuna gâvur eli deyiveriniz. Topunun da Allah belâsını versin! Biz, bir 

Ehlisalip hareketi karşısındayız. Kimden kime şikâyet edeceğiz? Hangisinin aleyhine 

hangisiyle anlaşmak mümkündür? Hepsi aynı kurt sürüsü.” (Ankara, s.40) 

Onun bu sözleri, Selma Hanım‟ın dikkatini çeker; zira Hakkı Bey‟e göre 

Avrupa medeniyeti, Avrupalıların uydurduğu yüz bin yalandan biridir. Türklerin bu 

yalana inanmasından esef duyar. Diğer yandan o sırada bağa gelen Meclis‟in en koyu 

mutaassıplarından Şeyh Emin ve Nuri Hoca‟yı işaret ederek Avrupa‟dan sonra 

çarpışılacak düşman olarak mutaassıpları gösterir (Ankara, s.42). 

Bu ilk tanışmanın ertesinde Selma, Nazif ve Hakkı Bey, birlikte yaptıkları at 

gezintilerinde, Hakkı Bey‟in prensiplerinden taviz vermez katı asker çehresiyle de 

karşılaşırlar. Ona göre Türk kadını da orduda vatanı için hizmet edebilir. Yine 
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İstanbullu hanımların ecnebi zabitleriyle dans etmesine de öfkelenir (Ankara, s.62). 

Nazif‟in mülayimliğine nispetle otoriter bir asker olan Hakkı Bey‟in asaletinden, 

millî davaya bağlılığından etkilenen Selma Hanım, at gezintilerinden birinde Mustafa 

Kemal‟in Çankaya‟daki mütevazi evini de gördükten sonra Ankara‟ya bakışını 

değiştirir.  

Binbaşı Hakkı Bey, yeni geldiği bu coğrafyada sıkılan genç kadını, içinde 

bulundukları tarihî günlere kendi zaviyesinden bakacak noktaya getirmiştir (Ankara, 

s.64-65). Öyle ki ilerleyen günlerde Selma Hanım, Hakkı Bey‟den kendisini de 

cepheye almasını ister (Ankara, s.83). Bir süre Eskişehir‟deki askeri hastanede 

hastabakıcılık yapan Selma Hanım, daha sonra Cebeci‟de görevine devam eder. 

Romanın, Binbaşı Hakkı Bey‟in şahsında destansı bir hava içeren ilk 

bölümünde, Hakkı Bey, Selma Hanım‟ın yalnızca Millî Mücadele ile değil halkıyla 

da yüzleşmesini sağlayan bir figürdür. Daha çok Ankara halkına yakın duran Hakkı 

Bey, İstanbul hanımlarını züppe olarak görür. Onun etkisinde çevresine farklı 

gözlerle bakmaya başlayan Selma Hanım da başlarda garipsediği Ankara halkını 

anlama çabası içine girer. 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarını kapsayan ikinci bölümde ise Binbaşı Hakkı Bey, 

bambaşka bir kimliğe bürünmüştür. İzmir‟den Ankara‟ya miralay rütbesiyle ve 

göğsünde kızıl kurdelalı İstiklâl Madalyası‟yla dönen Hakkı Bey, bir süre sonra 

emekli olarak sivil hayata katılmıştır. Bu arada bıyıklarını tıraş etmiş, saçlarını 

uzatmış ve olduğundan çok daha gençleşmiştir. Yalnız dış görünüşünü değil 

zihniyetini de değiştiren Hakkı Bey, Millî Mücadele sıralarındaki o gururlu asker 

değildir artık.  

Gerçekte Ankara da Millî Mücadele günlerinin o destansı atmosferinden 

uzaklaşmıştır. Cumhuriyet‟in ilanıyla başkent olan şehir, Batı ölçeğinde yeni bir 

yapılanma içine girmiş; şehrin yeni sakinleri ise yüzeysel bir Batılılaşma hevesine 

kapılmışlardır. Dahası Batı‟yı örnek alan bir eğlence hayatı moda olmuştur. 

Bir zamanlar Avrupa medeniyetini yalan olarak nitelendiren, Türklerin bu 

yalana inanmasını kınayan, Türk kızlarının İstanbul‟da ecnebi askerleriyle dans ettiği 

fikrine tahammül edemeyen Hakkı Bey de bu eğlence hayatının müdavimlerindendir. 

Emekli olduktan sonra (…) Şirketi Meclisi İdare reisliğine başlayan Hakkı Bey, 

balolara, danslara, çaylara katılıp bir Batılı gibi hareket etmekte, çoğu zaman, komik 
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duruma düştüğünün farkına bile varamamaktadır. Millî Mücadele günlerinin 

kahraman askeri, Selma Hanım‟ın gözünde “kurulu bir kukla” ya dönüşmüştür 

(Ankara, s.99). 

“(…) Eski Millî Mücadelecilerden bazıları gibi Hakkı Bey için de kıyafet 

değişiminden sonra millî dâva âdeta böyle bir mondenlik iddiası şekline girmişti. Bir 

Avrupalı gibi giyinip süslenmek, bir Avrupalı gibi dans etmek, bir Avrupalı gibi 

yaşayıp eğlenmek ve hele bu iddiada Avrupalılar nezdinde, Avrupalılar arasında 

muvaffak olmak bunlara büyük bir zafer kazanmak kadar ehemmiyetli 

görünüyordu.” (Ankara, s.106) 

Top seslerinin Ankara‟ya ulaştığı günlerde eşi Nazif‟in pasifliğinden ne kadar 

rahatsız olduysa asker kimliğine hayran olarak evlendiği ikinci eşi Hakkı Bey‟in yeni 

kimliğinden de o derece rahatsızdır Selma Hanım. O kişilikli, sert askerin nasıl olup 

da bu denli değiştiğine inanamamaktadır. 

“ (…) 

Yarabbi, bundan üç dört yıl evveline gelinceye kadar o derece mutaassıp 

Avrupalı düşmanı olan bu adam, birdenbire ne değişmiş, ne kadar o eski adamın 

tamamiyle aksi, zıttı bir insan olmuştu… Hakkı Bey, gerçekten, bundan beş yıl evvel, 

Murat Bey‟in Etlik‟teki bağında „Şunlara gâvur deyin. Avrupa medeniyeti; bu, 

Avrupalıların uydurduğu yüz bin yalandan biridir,‟ diyen kimse midir? Selma 

Hanım, işte Avrupalılarla sevişmekte, Avrupalılarla düşüp kalkmakta âdeta ilâhi bir 

zevk duyan bu Hakkı Bey‟le o Hakkı Bey arasında bir münasebet, bir uzaktan 

benzeyiş bulmak şöyle dursun, hattâ bir istihale köprüsü bile kuramıyordu.” 

(Ankara, s.155) 

Gerçekten de Hakkı Bey, kendisini tamamiyle Batılı bir yaşayışa bırakmıştır. 

Balolarda kadınlarla dans edip onlara nezaket gösterilerinde bulunurken evini de 

eskiden aleyhinde olduğu Avrupaî tarzda döşer. Karısının da bulunduğu ortamlarda 

ecnebi kadınlara açıkça kur yapmaktan çekinmez. Herkese ne kadar Avrupalı 

olduğunu kanıtlamak ister gibidir. 

Haliyle bu yeni hayat, dünün idealist asker aydınını halktan da 

uzaklaştırmıştır. Ankara‟da inkişaf etmekte olan yeni yaşamı takip edemeyen, ona 

iktidar elitleri kadar uyum sağlayamayan halk, gelişmeleri dışarıdan izlemekle 

yetinirken Millî Mücadele vesilesiyle halkla aydın arasında kapanmaya yüz tutan 
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uçurum, yeniden derinleşir. Eş bir söyleyişle; Millî Mücadele dolayısıyla halkın 

yanında yer alan aydın, mücadelenin kazanılmasından sonra bu sefer Ankara‟da 

kendisine halktan uzak bir dünya kurar (Balcı 2002a: 199). 

Bu noktada, Yaban‟ın Ahmet Celal‟i gibi Ankara‟nın Binbaşı Hakkı Bey‟i de 

halka gidememiş, halkla bir olamamıştır. Aynı yabancılık, aynı uzaklık onun da 

halkla arasını açmış; ilk başlarda, Ankara‟nın tarihî koşulları içinde vatanın 

bütünlüğünü korumak ideali taşıyan o şerefli Kuvvacı asker, askerî misyonunu 

tamamladıktan sonra sosyal misyonunu yanlış yerlerde aramıştır. Cumhuriyet‟in 

amaç edindiği Batılı yaşam standartlarını, Batı medeniyetini halka götürse de ondan 

millî kültürü alamamış ve içinde debelendiği yüzeysel Batı hayranlığının halkı 

gittikçe kendisinden uzaklaştırdığının farkına varamamıştır. 

Yaban‟da Ahmet Celal‟le köylülerin Millî Mücadele ortak paydasında 

birleşemeyişlerini aydınların cephesinden irdeleyen yazar, millî kurtuluş idealinin bir 

kitleyi millet yapmaya yetmeyeceğinin, bunun da ötesinde, aydınla halka arasındaki 

uyuşmazlığın bir çırpıda halledilebilecek kadar basit bir sorun olmadığının ayırdına 

varır.  

İşte Ankara, bu farkına varışın romanıdır. Bu sonuca ulaştığı içindir ki yazar, 

romanın üçüncü bölümünde hayalindeki -olması gereken- Ankara‟yı resmeder. Bir 

anlamda, ütopik karakterdeki üçüncü bölümde, yazar, yeni rejimden yana henüz 

umudu kesmediğini; birbiri ardına gerçekleştirilecek kalkınma hamleleriyle halkla 

aydının arasındaki uçurumun kapanacağını göstermek istemiştir. Bunu başaracak 

aydın, Ahmet Celal ya da Binbaşı Hakkı Bey gibi asker kökenli değil, aynı zamanda, 

yazarın sözcülüğünü de üstlenen, gazeteci Neşet Sabit‟tir. 

Bütünüyle bakıldığında, asker aydın tiplerinin Anadolu‟ya, daha çok, askerî 

misyonları üzerinden baktıkları görülür. Özellikle Millî Mücadele romanlarında 

Anadolu, yüreği vatan sevgisiyle dolu askerlerin Mütareke İstanbul‟undan kaçıp 

kurtuluş mücadelesine atıldıkları mekândır. Bunlar içinden Ateşten Gömlek‟te 

Peyami, Millî Mücadele gerçekliği içinde Anadolu‟yu ve Anadolu insanını tanıma 

imkânı elde eder. İstanbullu aydının, memleketinin öz evlatlarıyla karşı karşıya 

geldiği o sıcak ortamda askerler ve halk, Anadolu ortak paydasında birleşirler. 

Peyami‟deki değişim, İhsan‟ın savaş sonrasını işaret eden sözleriyle sosyal 

bir bilince dönüşür. Aydın ile halk arasındaki ayrılığın farkında bir asker olarak 
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İhsan, savaşın kazanılmasının ardından sosyal ve siyasî bir misyon etrafında 

mücadeleye devam edeceklerinin sinyalini verir. 

Aynı şekilde Vurun Kahpeye‟de Tosun da kurtuluştan sonra cephe gerisinde 

Aliyeleri katleden gerici zihniyetle savaşa devam edeceğine dair and içer. 

Yaban‟da ise İstanbul‟dan kaçıp Anadolu‟ya sığınan Ahmet Celal de Millî 

Mücadele şartları içinde Anadolu insanıyla yüzleşir; ancak o, Peyami‟nin aksine 

derin bir hayal kırıklığı yaşar. Onun karşı karşıya geldiği köylü, kendi ordusundan 

ziyade Yunan askerlerine inanma eğilimi gösterir. Buna şahit olmak, Ahmet Celal‟i 

aydın-halk arasıdaki asırlık ayrılığı sorgulamaya sevk eder.  

Bu bilinç seviyesinde İhsan‟la birleşen Ahmet Celal, Türk aydınını Anadolu 

köylüsünü ihmal etmekle suçlar. Böylece aydınlara bir görev de yükleyen Ahmet 

Celal, esas kalkınmanın aydın ile halkın el ele verdiğinde gerçekleşeceğini sezdirir. 

Ne ki Ankara‟nın Binbaşı Hakkı Bey‟i, Ahmet Celal‟i haklı çıkarmaz. Millî 

Mücadele‟nin kahraman askerleri, Cumhuriyet‟in ilk yıllarında sivil hayata atılır 

atılmaz halktan uzak yapay bir dünya yaratırlar kendilerine. Yeni rejimle gelen yeni 

alışkanlıklar, yeni bir hayat tarzı söz konusu yenilikleri takip etmekte zorlanan, 

çevresindeki değişimlere anlam veremeyen halkla aydının arasını bir kere daha açar. 

Bir zamanlar Anadolu insanıyla cephede omuz omuza çarpışan Binbaşı Hakkı 

Bey, balolarda, suvarelerde ecnebilerle temas kurup kendi halkını unutmuş görünür. 

İhsan‟ın öngördüğü, Ahmet Celal‟in, neredeyse, şart koştuğu aydın-halk 

ayrılığının sona ermesi, ne yazık ki gerçekleşmemiş, Ankara‟nın yeni sakinleri, 

kendilerini yüzeysel bir Batılılaşmaya teslim etmiştir. Bunun içindir ki Yakup Kadri, 

Ankara‟nın üçüncü bölümünde olması gerekeni -ütopik çizgide- gazeteci bir 

aydından yola çıkarak göstermek gereği duyar. 

Bunların yanı sıra bir grup asker ise Anadolu‟daki görev mıntıkalarında 

sosyal ve askerî misyonlarını bir arada yürütürler. Bunlar, hem asayişi sağlayıp hem 

tertipledikleri eğlencelerle sosyal yaşama katkıda bulunurlar. Zeyno‟nun Oğlu‟nda 

Miralay Muhsin Bey ve etrafındaki askerler böyledir. Doğu‟da şark isyanının 

patlamasına yakın Diyarbakır‟daki karargâh hareketlenirken kaymakam Mazlum 

Bey‟in eşi Mesture Hanım‟ın düzenlediği partiler de şehrin memurlarının yaşamına 

ayrı bir renk katar. 
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Yine şark isyanı üzerine kurulu Dağları Bekliyen Kız ile Sevgim ve 

Iztırabım‟da isyanı bastırmak için uğraşan gözüpek askerler yer alır. 

Öğretmenler ve askerlerden sonra Anadolu ülküsü etrafında toplanan bir diğer 

meslek grubu ise doktorlardır. 

 3. Doktor tipi: 

Doktorlar ya da daha genel bir ifadeyle, sağlık personeli, yüksek ideallerle 

gittikleri Anadolu‟da eğitim sorunlarıyla mücadele eden öğretmenler gibi, sağlık 

sorunlarına çözüm üretmek maksadıyla Anadolu yollarına çıkarlar. Aynı idealizme 

onlarda da rastlanır. 

Kuşkusuz, diğer aydınların karşısına çıkan haşin Anadolu gerçekliği, 

doktorların da yolunu keser. Bunlar; yol sorunu, eğitimsizlik ve eğitimsizlikten 

kaynaklanan yanlış tedavi yöntemleridir. Anadolu‟da halk, doktora güvenmektense 

atalarından öğrendiği geleneksel yöntemlerle hastalıkları tedaviye çalışır. Bu, yanlış 

sonuçlara yol açtığı gibi bazı salgın hastalıkların giderek yayılmasına da neden olur. 

Bundan dolayı, çoğu genç doktor, sadece hastalıklarla değil bilgisizlikle de mücadele 

eder. 

Dönem romanlarında bir kısım doktor aydınlar, Millî Mücadele sırasında sivil 

bir misyon edinerek cephe gerisinde gönüllü olarak görev alırlar. Bir kısmı ise 

Cumhuriyet‟ten sonra “Anadolu‟ya!” şiarının da etkisiyle Anadolu‟ya çalışmaya 

giderler. Sağlık sorunları açısından oluşturulan bir tetkik heyetiyle Anadolu‟ya 

seyahat eden doktorlar da bu kapsamda değerlendirilebilir.  

Esasen Anadolu‟ya bilinçle giden, art arda gerçekleştirdiği hamlelerle orayı 

kalkındıran doktor tipinin ilk örneği, Turfanda mı yoksa Turfa mı? (1892) 

romanındaki Dr. Mansur‟dur.  

Yazarının, “millî Türkiye”, “İstikbal Türkiyesi” dediği yeni bir Türkiye‟nin 

ideal aydın tipi (Emil, 1997b: 105) olan Dr. Mansur, Paris‟teki tıp öğrenimini 

tamamladıktan sonra yurda döndüğünde yalnızca dahiliye mütehassısı değil kendisini 

birtakım idealler etrafında yetiştirmiş milliyetçi bir aydındır da. Mansur, söz konusu 

ideallerinin şekillendirdiği “sosyal reformcu” kimliğiyle İstanbul‟da tutunamayarak 

bir süre sonra Anadolu‟ya geçer ve fikirlerini orada uygulamaya koyar. 

Öncelikle, kalkınmanın büyük merkezlerden değil köyden başlatılarak 

memleketin ilerletilebileceği fikri, Mansur‟u, zamanının çok ilerisinde, dönemi için 
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“turfanda” bir tip haline getirirken bu fikrini eyleme geçirerek attığı adımlar da 

Cumhuriyet Türkiye‟sinde gelinmek istenen noktayı işaret eder. Emil (1997b: 

106)‟in de vurguladığı gibi, Mansur‟un Anadolu‟da yaptığı işler ve bir aydın olarak 

köylü ile kurduğu müsbet münasebetler, Türkiye‟de ancak Cumhuriyet‟ten sonra 

gerçekleşen realitelerdir. 

Dr. Mansur, Manisa civarındaki Veliler Çiftliği‟nde yeni tarzda eğitim yapan 

okullar açtırır; iplik fabrikası tesis ettirir; mandıra kurdurur. Köylüleri buralarda 

çalışmaya sevk eder. Köylüyü koruyan bu hamleleriyle o, “köylülerin çok tuttuğu ve 

canı gönülden benimsedikleri bir karakterdir.” (Evin, 2004: 169) Yalnızca 

doktorlukla iktifa etmeyerek Veliler Çiftliği‟nden hareketle sosyal bir kalkınma planı 

da hazırlayan Mansur, yazar tarafından örnek bir aydın modeli olarak sunulur. 

Nitekim Dr. Mansur‟un, döneminden çok sonra, Refik Ahmet‟in Çıplaklar adlı 

romanında Dr. Çetiner‟e dönüşmüş olarak dönemine uygun bir aydın profiliyle 

somutluk kazandığı görülür. 

Daha önce de belirtildiği üzere, Anadolu içlerinde görev yapan ilk grup 

doktor tipi, savaş koşullarında hizmet verir. Bu noktada; Çalıkuşu‟nda askerî bir 

doktor olan Hayrullah Bey, Birinci Dünya Savaşı sıralarında Kuşadası‟nda cepheden 

gelen yaralılarla ilgilenirken Sodom ve Gomore ile Sisli Geceler‟de yer alan 

sağlıkçılar ise Millî Mücadele dolayısıyla Anadolu‟ya geçerler. 

Karısının ölümünden sonra kendisini tamamen askerlere vakfeden askerî 

doktor Hayrullah Bey, ilk kez Zeyniler‟de Feride‟nin karşısına çıkar. Postacı soyan 

birkaç serseri ile jandarma arasında bir çarpışma olmuş, jandarmalardan biri ölürken 

öteki ağır yaralı olarak Zeyniler‟in misafir odasına getirilmiştir (Çalıkuşu, s.202). 

Yaralı jandarmayla ilgilenmek üzere misafir odasında bulunan Hayrullah 

Bey, Feride‟yi de yanına çağırtır. Bundan maksadı, genç kızın, yaralının 

pansumanına dikkat etmesini tembihlemektir. İhtiyar doktora göre yapılacak şey, 

ehemmiyetsiz bir pansumandır; ancak o, kocakarı ilaçlarıyla yaraya müdahale 

edilmesinden yana endişelidir: 

“(…) Onların doktora da emniyetleri zayıftır. Fırsat buldular mı, hemen 

kocakarı ilâçlarına başvururlar. İster misiniz, yaranın üstüne türlü müzahrafat 

yapıştırsınlar. Siz mektep, medrese görmüşsünüz. Yapılacak şeyleri ben size tarif 
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ederim. Adamcağız, ayaklanıncaya kadar bakıverirsiniz artık, yalnız bilmem içiniz 

dayanır mı?” (Çalıkuşu, s.203-204) 

Feride‟nin sorumluluk üstlenmesiyle mesele hallolur; ama gitmeden önce 

Hayrullah Bey, yaralıyı uyarmayı da ihmal etmez: 

“-Ah, benim sevgili ayılarım! Dizkapağını elmacık kemiği sanır. Midesini 

tabanında farzeder ama, yerine göre karşısına dikilenlere de duman attırır. Geçer 

molla, bir şey kalmaz. Allaha şükret ki, az sola sapmadı o kurşun. Sen bir haftaya 

kadar dipdiri ayağa kalkmak ister misin? Yok, burası rahat geldi de, biraz yatayım 

dersen o başka. Öyleyse, bu kızcağız ne derse yapacaksın, anladın mı? Doktorun 

artık o. Yaranı o değiştirecek. Eğer ev ilâcı falan diye bir haltettiğini duyarsam, vay 

haline… Alimallah tekrar gelir, çatır çatır keserim bacağını.” (Çalıkuşu, s.206) 

Askerlerini “ayılarım, ayıcıklarım” diyerek seven Doktor Hayrullah Bey, 

Kuşadası‟nda ikinci kez Feride‟yle karşılaştığında umumi harp patlak vermiştir. 

Genç kızın görevli olduğu okul, kumandanlığın emriyle muvakkat hastane yapılmak 

üzere işgal edilir.  

Bu sırada tesadüfen doktorla karşılaşan Feride, doktorun yardım teklifini 

kabul eder. 

“- (…) Burada da bana yardım eder misin, ha? Zaten arada büyük bir fark 

yok, ha senin minimini maymuncukların, ha benim: Sevgili ayıcıklarım! Zaten ikisi 

ruh itibariyle öyle birbirlerine benzerler ki… Aynı saffet, aynı temiz çocuk yüreği, 

hem de ateş karşısında yandıkları bu aylarda benimkilere yardım, daha ecirli bir 

iştir, küçük kız…” (Çalıkuşu, s.320-321) 

Böylelikle Feride, doktorun yanında hastabakıcı olarak çalışmaya başlar. İlk 

anda sert bir intiba bıraksa da Hayrullah Bey, yufka yürekli bir doktordur. Maddî 

sıkıntı çekmediğinden yaralı neferlerin ailelerine de yardımda bulunabilmektedir 

(Çalıkuşu, s.323). 

Savaş bittikten sonra Hayrullah Bey, tekaüt edilir. Bu durum, bütün dünyası 

“ayıcıklarım” dediği askerlerden ibaret olan ihtiyar doktoru mahzun eder. Vaktini 

kitap okuyarak ya da atına atlayıp civar köylerde bakacak hasta aramaya çıkarak 

geçirir. 

Askerî doktor Hayrullah Bey, mesleğiyle bütünleşmiş, askerlerine yürekten 

bağlı biridir. Anadolu‟da olmaktan yana bir şikayeti yoktur; ancak oraya ait 
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gerçeklerin de farkındadır. Bunlardan biri, belki de en önemlisi, Anadolu‟da halkın 

doktordan çok kocakarı ilaçlarından medet ummasıdır. Zeyniler‟deki vak‟ada bu 

yüzden Feride‟nin yardımına başvurur. 

Bu açıdan, Asiltürk (2010: 23-24), Sema Uğurcan‟dan yaptığı alıntıda, 

Doktor Hayrullah Bey‟den hareketle, Reşat Nuri‟nin doktor tiplerinin
271

, Ahmet 

Mithat‟ın romanlarındaki doktor tiplerinden farklı oluşu üzerinde durur:  

“Kısmen Ahmet Midhat Efendi‟de rastladığımız babacan doktor tipinin 

devamını en canlı olarak Reşat Nuri‟nin romanlarında görürüz. Yalnız bu 

kahramanlar artık mekân değiştirmişlerdir. İstanbul yerine Anadolu‟da ve genellikle 

kasabalarda yaşamaktadırlar. Onlar insanı tanıyan, zaaflarına rağmen insanı seven, 

insana ilmî doktrinlerden değil, kendi gerçeğinden ve kendi şartlarından yaklaşan iyi 

kalpli doktorlardır.” 

Sodom ve Gomore‟de ise Mütareke İstanbul‟unun gittikçe yozlaşan 

atmosferinde duramayıp Anadolu‟ya geçen genç doktor Cemil Kâmi yer alır. 

Romanın başkişisi Necdet‟in, Galatasaray Lisesi‟nden arkadaşı olan Cemil 

Kâmi, İstanbul işgal edildiğinden beri Beyoğlu tarafına hiç geçmez. Onun “tek 

düşüncesi, biricik emeli bazı ocaklı arkadaşlarıyle beraber Anadolu‟ya geçip orada 

yeni başlayan millî harekete bir an önce katılmaktan ibaretti”r (SVG, s.79). 

O sıralarda nişanlısı Leyla‟nın İngiliz askerlerinden biriyle flörtü nedeniyle 

sıkıntılı olan Necdet de arkadaşı gibi Anadolu‟ya geçmek ister. Ancak Necdet‟inki 

kendisine acı veren bir aşk ilişkisinin de etkisiyle İstanbul‟un “Sodom‟u andıran 

muhitinden, onun günah kokan havasından” (Kolcu, 2008a: 149) kaçış olarak 

yorumlanabilirken genç doktor Cemil Kâmi‟nin gidişi, vatana hizmet aşkından ileri 

gelmektedir.  

Anadolu karşısındaki bu duruş, her iki genci, farklı değerlerin temsilcisi 

konumuna getirir: Payitaht İstanbul, Necdet‟in şahsında temsil edilirken Anadolu, 

Cemil Kâmi‟yle özdeş hale gelir. Zira gidişinin ardından “Hilâliahmer‟e ait bir iş 

için” (SVG, s.288) tekrar İstanbul‟a dönen genç adam, Ankara‟dan geldiğini 

belirtirken sesinde bir gurur tonu hissedilir. Anadolu dönüşü, İstanbul‟un her 

                                                 
271

 Yazarın romanlarındaki doktor tiplerini ayrıntılı olarak inceleyen bir yazı için bkz. Bâki Asiltürk, 

“Reşat Nuri Güntekin‟in Romanlarında Doktor Tipleri”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Ocak-

Haziran 2010, S.3, s.17-38. 
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köşesini “medenî, süslü ve hatta luxueux” (SVG, s.287) bulan Cemil Kâmi, arkadaşı 

Necdet‟e çok mesut olduğunu dile getirir: 

“Mesuttu, çünki, İstiklâl Harbi denilen bu eşsiz destan içinde ona da kutsal 

bir vazifeden pay düşmüştü; vicdanı süt emen bir çocuk kadar rahattı ve bir çocuk 

gibi başsız, sonsuz söylenip duruyordu.” (SVG, s.287) 

Kısa süre içinde Anadolu‟ya döneceğini söylemesi üzerine Necdet: 

“-Beni beraber al, Cemil!...” (SVG, s.288) der.  

Gerçekte Türk ordusu, büyük taarruza hazırlanmaktadır. Kurtuluş 

mücadelesinin sonu, Türkler lehine belli olmaktadır. Necdet‟in, artık İstanbul‟da 

soluk alamayacak hale gelmesine karşılık cepheden yeni gelen Cemil Kâmi, çok 

mutlu ve umutludur. Anadolu‟da yanan ateşin, İstanbul‟daki pisliği temizleyeceği 

düşüncesindedir. Zira ona göre “ateşin temizlemediği pislik yoktur.” (SVG, s.295) 

Doktor Cemil Kâmi, Mütareke İstanbul‟unun tiksinti verici havasından 

uzaklaşarak Anadolu‟ya geçen, oradaki ölüm-kalım savaşına katılan vatanperver bir 

aydın doktordur. 

Onunla aynı noktada buluşan Sisli Geceler‟in Doktor Fikret‟i de yeni 

evlendiği eşi hemşire Zehra ile birlikte cepheye destek vermek üzere Anadolu‟ya 

geçer. Zira genç çift, İstanbul‟un havasından bunalmıştır ve orada yapacak çok işleri 

olduğunu düşünmektedir: 

“- (…) İstanbul‟da artık durulmaz. Fikret. Bu hava beni boğuyor artık! 

-Haklısın Zehra, ben de zindana kapanmış bir insanın ıstırabını her dakika 

duymaktayım. Anadolu‟ya geçince „Ergastula‟dan Pirenelere kaçan esir Jeminüs 

gibi „Hürrüm!...‟ diye haykıracağım!... Hem orada sen ve ben, ne çok iş görebiliriz, 

Zehra. 

-Şüphesiz Fikret. Kim bilir, belki doktorsuzluktan ölüp giden Türk çocukları 

vardır orada… Gidelim Fikret…” (SG, s.50) 

Böylece aldıkları karar doğrultusunda yola çıkan genç karı-koca “on yedi gün 

süren bir yolculuktan sonra” (SG, s.56) yeni evlerine varırlar. Yol arkadaşları ile 

Fikret‟in, meşakkatli geçen seyahatten bir parça şikayetçi olmalarına karşılık Zehra, 

halinden memnundur. Yardıma ihtiyacı olan insanlara el uzatmak, sevgisini onlara 

paylaştırmak Zehra‟yı her şeyden ziyade mutlu etmektedir: 
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“Görsen ablacığım, buralarda ne çok dul anne, ne çok yetim yavru ve ne çok 

hasta insan var! Bütün bu zavallılar maddî, manevî, o kadar şeye muhtaç ki…” (SG, 

s.56) 

Zehra hemşire, tanıştığı kişilerle hemen dost olur. Özellikle, kocasıyla 

kardeşini son harpte şehit veren Saliha Kadın‟a saygı ve muhabbet hissiyle doludur. 

Acılı kadının oğlu Tosun da cephededir. Bir gece geç bir vakitte Fikret‟i, cepheden 

çok sayıda yaralı gelince hastaneden çağırırlar. Zehra da Saliha Kadın‟ı yanına 

getirtir ve iki kadın bütün gece dertleşirler. Zehra, Saliha Kadın‟ın hikâyesini 

öğrenir. “Anadolu‟nun ucra bir kasabasında yetişen cahil, görgüsüz bir kadının bu 

inceliğine şaş”ırır (SG, s.58). 

Eşi Fikret‟le birlikte hastanede çalışacak olan Zehra hemşire, Fikret‟in 

cepheye gideceği haberini aldıktan sonra gösterdiği teessür nedeniyle karşısındaki 

kadınlardan utanır: 

“(…) Bu kadınların içinde şehid vermeyen bir kişi bile yoktu; hattâ birçokları 

iki, üç delikanlı gömmüştü. Gidip te gelmeyenin yerine bir diğerini yollarken bile bu 

cesur ve mütevekkil kadınlar, benim bugün yaptığım hırçınlığı yapmıyorlardı. 

Doktorumdan bir zaman için ayrılıyorum diye böyle deliler gibi ağlamak gülünç bir 

şımarıklıktan başka bir şey değildi! Bütün bu düşünceler bir anda beynimin içinde 

sıralandı; hemen kalktım, beni teselli etmeğe çalışan bu talihsiz, fakat çok metin 

kadınlara teşekkür ettim. İçimdeki acı bir anda hafiflemiş gibiydi.” (SG, s.64) 

Fikret‟in cepheden dönüşünü müteakip karı-koca, Ankara‟ya giderler (SG, 

s.91-92). Zaferin kazanılacağına inancı tam olan Zehra, Sacide‟ye yazdığı mektupta 

ona ümit aşılamaya çalışır: 

“(…) bu defa seni Anadolu harekâtı hakkında da ümidsiz buldum. Ne kadar 

yanılıyorsun abla! Sen şimdi orada esaretin o zelil acısını damla damla tatarak 

zehirlenirken, hürriyete hepimizden fazla susamış olman lâzım gelir. Buradakiler 

bunun için çalışıyorlar, hür (özgür) ve müstakil (bağımsız) yaşamak için!... Biz, 

Tanrı‟nın hakim olmak için yarattığı ulu millet, biz nasıl esir oluruz ablacığım?... 

„Ne çok insan ölüyor!‟ diyorsun. Hakkın var; bu çok elim bir hakikat. Fakat fertler 

milletin yaşaması için ölüyor ablacığım… Eğer Ahmet‟ler, Mehmet‟ler ölmezlerse 

„Türk milleti‟ dünya haritasından silinecek! 
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Sen üzülme ablacığım bir seneye kadar umarım ki vaziyet düzelir, Memleket 

kurtulur, biz de kavuşuruz inşallah.” (SG, s.95-96) 

Onunla aynı hissiyatı paylaşan Doktor Fikret de Anadolu‟ya geçmeyip 

İstanbul‟da hayatlarına devam eden meslektaşlarına öfkelidir: 

“(…) Bugünlerde İstanbul‟da oturup keyfine bakan, bakabilen, doktorlara 

bilmem ki ne demeli?... İçim isyanla doluyor…” (SG, s.107) 

Genç ve idealist karı-koca, insani gayeleri uğrunda iki sene Anadolu‟yu 

dolaştıktan sonra İstanbul‟a dönerler (SG, s.114). 

Anadolu‟ya koşmak noktasında Sodom ve Gomore‟nin Cemil Kâmi‟siyle aynı 

paydada buluşan Doktor Fikret, Cemil Kâmi gibi, cepheye koşmak gerektiğinin 

bilincindedir. Hemşire Zehra da onunla aynı fikirde olduğu için evlendikten hemen 

sonra birlikte Anadolu‟ya geçerler.  

Fikret‟in, Cemil Kâmi‟den farkı, hem cephede hem cephe gerisinde görev 

alışıdır. Cephede yaralı Mehmetçiklerle ilgilenen Fikret, cephe gerisinde yardıma 

muhtaç kadın ve çocukların bakımıyla meşgul olur. Bu konudaki en büyük destekçisi 

Zehra da eşini, çocuğunu, kardeşini kaybetmiş kadınların yanındadır. Bir yandan 

acılı kadınların acısına ortak olurken bir yandan onları tanımakta ve yardımcı olmaya 

çalışmaktadır. 

İstanbul‟da ikamet eden idealist genç çift, Anadolu yoluna çıktıklarında yol 

sorunu nedeniyle zorlu bir seyahat geçirirler. Ancak bu, onları yıldırmaz. Zira hayat 

orada büsbütün başkadır ve çok ıstırap, çok meşakkat vardır (SG, s.59). Bütün 

zorlukların üstesinden gelmeye azmetmiş ikili, vakit kaybetmeden işe koyulurlar. 

Hayatlarında ilk kez Anadolu‟ya açılan, Anadolu halkıyla temas eden Fikret 

ile Zehra, olumlu hisler içinde oldukları gibi köylüye karşı olumlu tavırlar sergilerler. 

Özellikle kadınların yiğitliği, metaneti Zehra‟yı etkiler. Bunlar içinden Saliha adlı bir 

kadınla yakınlık kurar. Zehra ile Saliha‟nın şahsında İstanbul ile Anadolu, yan yana 

gelmiştir.  

Halka doğru adım atan Zehra ile Fikret, halkın yaralarını sarmış, acısına ortak 

olmuş ve onun sevgisini kazanmıştır. Bir başka deyişle; Yaban‟dakinin aksine Millî 

Mücadele, halkla aydını birleştirmiştir. Bu birleşmeden zafer doğduğu kadar öteden 

beri İstanbul-Anadolu şeklinde ikiye bölünmüş memleket de kazançlı çıkmıştır. 

Halkla aydın yakınlaşmış, birbirini tanımış, anlamış ve birlikte millet olmaya doğru 
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adım atmıştır. Bu açıdan, Doktor Fikret ile hemşire Zehra, hem Millî Mücadeleye 

destek veren hem de bu vesileyle halka doğru giden aydınlardır. Cumhuriyet‟ten 

sonra Anadolu‟ya geçen diğer doktorlar ve sağlık personeli de onlardan el alacaktır. 

Bunlardan Köy Hekimi‟nde Suat Naci, kendisinden önce atılan adımların 

devamını getiren ve Cumhuriyet sonrasının Anadolu‟ya dair ideallerini taşıyan genç 

bir tıbbiye mezunudur. 

Mektebi bitirdikten sonra iki yıllık devlet hizmeti için arkadaşlarının çoğu 

kur‟ada Kâhta, Ergani, Siverek gibi uzak yerleri çekerken Suat Naci, Burdur‟la 

Antalya arasındaki sarp ormanlar içine gizlenmiş Bademli Köyü‟ne düşer. Birçok 

benzeri gibi Suat Naci de İstanbul‟dayken Anadolu‟ya dair tatlı hayaller içindedir. 

“Uzaktan mor çiçekli dağlarını pek özlediği bu güzel memleketin ne kadar saf, ne 

kadar bakir olduğunu” (KH, s.67) işitir arkadaşlarından. Ancak Bademli‟ye gelip 

gerçek Anadolu‟yu gördükten sonradır ki hakikatin acı yüzüyle karşılaşır. Anadolu, 

saftır, bakirdir, “fakat bu bekâret onun yalnız toprağında, taşında, suyunda ve 

havasında”dır (KH, s.67). 

Anadolu‟nun tabii güzelliklerinin ardında asırlardır ihmal edilmiş bir halk, 

eğitimsizlik ve geri kalmışlık sarmalında yaşamaya çalışmakta; kendi derdine yine 

kendi derman olurken kendi ahlâk yasalarını, toplumsal düzenini de yine kendisi 

düzenlemektedir. Bu da Anadolu‟yu, her türlü tezadı içinde barındıran tekinsiz bir 

yer durumuna indirgemektedir: 

“Bu çiçekli dağlar, bu yeşil ovalar ve o berrak sular arasında devirlerin, 

tarihin medeniyet ve ilmin ihmâl ettiği bir halk tabakası karıncalanıyordu ki en sade 

yaşamak usullerini bile mütereddi ve münzevi bir ahlâk ve itikat kaidesine 

uydurmağa çalışarak körlüyor, eziliyor, zehirleniyordu. Görünüşte en geri ve masum 

bir yoksuzluk, bilgisizlik ve görgüsüzlük hayatı geçiren bu köylerde, kasabalarda en 

şeytanî visler (vices) ve ihtiraslar öyle salgındı ki bir taraftan sert bir inan ve âdet 

çenberi içinde sıkılırken bir taraftan da en kirli ve koyu şehvet çamuruna bulanıp 

boğuluyorlardı.” (KH, s.67-68) 

İlk kez geldiği Anadolu‟da gerçeklerle yüzleşen genç doktor, hayal kırıklığına 

kapılıp kendi içine kapanmaktansa sorunun köküne inip canla başla çalışmaya başlar. 

Esasında “Anadolunun bu yarı hücra kasabasında” (KH, s.51) verem, sıtma ve 
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zührevî hastalıklar dışında ciddi bir vak‟aya tesadüf edilmemektedir. Ancak Suat 

Naci‟yi asıl uğraştıran, köylünün doktora bakış açısıdır. 

Bademli halkı da Anadolu‟nun diğer bölgelerindeki gibi hastalıklarını doktora 

söylemek yerine kendi bildiği yöntemlerle tedavi etmek yoluna gitmektedir. Nesilden 

nesile aktarılan âdetler, eski tertip ilaçlar ve hatta dualarla hastalıkları geçireceğini 

zanneden halk, doktordan çekinmektedir. Buna, aynı ilkel yöntemlerle geçirilmek 

istenen zührevî hastalıklar da eklenince sorun daha da içinden çıkılmaz bir hal 

almaktadır.  

“(Suat Naci) bu hallere o kadar alışmıştı ki hayret değil dikkat bile 

etmiyordu. Kaç tane kadın hastası nabızlarına bakmak istediği zaman sıkılıp geri 

çekilerek: 

-Olmaz doktor, nabzıma bakacaksan uzaktan bak!.. 

Demişlerdi. 

Bu arada kalbini kapının arkasından dinletmek isteyen koca karılar, karısının 

hastalığını selâmlıkta tarif edip ilâç bekleyen kocalar, hükûmet dairesine kadar gelip 

hastasına muska yazdırmak isteyen biçareler de pek çoktu.” (KH, s.78) 

Fazla olarak bölgede yaz mevsimi de çok olaylı geçmektedir. Yaz, âdeta 

hastalık ve cinayet mevsimi gibidir. Kışları kapalı bir hayat yaşayan köylü, yaz 

gelince “her biri yaşına, başına kudretine göre birer yırtıcı şahin, kartal, bir vahşi ve 

kan dökücü kaplan kesiliyor”dur (KH, s.87). Düğünlerde, eğlencelerde ya da o 

havalide çadır kuran tahtalı aşiretleri arasında hemen hemen her hafta kanlı vak‟alar 

yaşanır. 

Bu ve bunun gibi haller, Suat Naci‟ye tıbbî görevinin dışında da sorumluluk 

yükler. Mesele, yalnızca mikrobu keşfedilmiş bir hastalığa şifa bulmak değildir. “Bu 

dağı taşı bakir bereketli toprağın bakımsız ve görgüsüz sakinlerini insan gibi 

yaşatmak için onları her şeyden evel batıl inanlardan, kötü âdetlerden kurtarmak 

lâzımdı”r (KH, s.69). Bu gaye uğrunda genç doktor, yılmadan çalışır. Önceleri iki 

yıllık hizmetinin ardından Avrupa hastanelerine ihtisas yapmaya gidebilmek için 

çalışan, eksiklerini tamamlamak, bilgisini arttırmak için işine dört elle sarılan Suat 

Naci, Anadolu köylüsünün durumunu düzeltmeyi kendisine ideal edinmiştir artık. 

Bu ideali doğrultusunda her gün hükûmetteki resmî vazifesini öğleye kadar 

tamamladıktan sonra sıtmalı yerlere gidip çalışır. Köy ağalarıyla konuşur, onlara 



 782 

paket paket kinin komprimeleri dağıtır. Kısa sürede bu çabaları sonuç vermeye 

başlar. Kendisinden önceki yaşlı başlı doktorların yapamadığını o başarır. Köylü, bu 

genç doktora güvenmekte, saygıda kusur etmemektedir. Zaten onlara göre Suat 

Naci‟nin en büyük kusuru, gençliğidir. Yine de o, gençliğine rağmen halkın güvenini 

kazanmış, doktora bakış açılarını değiştirmiştir. 

Mesleğe yeni başlamış genç bir doktorun Cumhuriyet‟in hedefleri 

doğrultusunda köye gidişini anlatan Köy Hekimi‟nde, İstanbul‟dan Anadolu‟ya bakan 

pek çok aydın gibi gideceği memlekete dair pembe düşleri olan Suat Naci, 

Bademli‟ye gidip de halkın sağlık sorunlarını ve bu sorunları tedavi yöntemlerini 

görünce basit bir sorundan çok ciddi bir memleket meselesi karşısında olduğunu 

idrak eder. 

Farkındalığını eyleme geçirerek çalışmaya başlayan genç doktor, en sık 

rastlanan hastalıklardan biri olan sıtma konusunda halkı bilgilendirmek için köy köy 

dolaşır. Ciddiyeti ve yardımseverliği ile kısa sürede kendisine bir yer edinir. Bu 

açıdan o, Anadolu‟nun haşin gerçekliklerinden ürken, uğradığı hayal kırıklığıyla 

kendi içine kapanan, tüm umutlarını yitiren pasif bir aydın değil köylünün durumunu 

değiştirmek için harekete geçen bilinçli bir aydın tavrı sergiler. Bir yandan rastladığı 

sorunlar üzerinde fikir yürütürken diğer yandan bunlarla mücadele eder. 

Suat Naci‟yi düşündüren bir konu da o havalide çok sık rastlanan zührevî 

hastalıklardır. Genç doktor, kazadaki gençlerin meşgul olacakları bir işten mahrum 

olmalarını zührevî hastalıkların yayılmasında bir neden olarak görür. Kendi 

aralarında gizli âlemler tertip eden gençler, mazisi şüpheli kadınlarla birlikte 

olmakta; bu sırada kaptığı mikrobu, bir müddet gizleyerek bir müddet de kendi 

kendine tedavi etmeye çalışarak daha da vücuduna yerleştirmektedir. Böylece 

gençler arasında yayılan zührevî hastalıklar, akraba evliliklerinin de etkisiyle 

neredeyse bir nesli çürütmektedir (KH, s.52). 

Yazar, aynı soruna, Anadolu içlerinde sıhhî tetkikata çıkan bir grup doktoru 

anlattığı Gurbet Yolcusu adlı romanında da değinir. 

Sıhhiye Müfettişi Doktor Kadri Bey başkanlığındaki bir sıhhiye heyeti, 

Kastamonu ve Bolu mıntıkasında sıtma ve frengi tetkikatına çıkmış, bölgede köy köy 

dolaşmaktadır (GY, s.5). Ancak sıhhiye heyetinin karşısına sağlık sorunlarından önce 
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yol sorunu çıkar. Hatırlanacağı üzere, Anadolu‟da görev alan diğer mesleklerin 

mensupları da ilk planda yol sorunuyla karşılaşmışlardır
272

. 

Aladağı eteklerinden Bolu‟ya doğru inen kafile, konaklamak için su kenarı 

bir yer ararken arabacı Yeşilpınar‟ı önerir. Yeşilpınar, yolu olmadığı için kimselerin 

uğramadığı bir köydür (GY, s.5). 

Yolun sağındaki tarladan geçip küçük bir dağ yamacını aşınca çam ormanı 

görünür (GY, s.6). Köy de ormanın içindedir. Heyetten Doktor Kemal Bey, köyün 

güzelliğinden o kadar etkilenir ki burada hastalık olabileceğine ihtimal vermez. 

Dahası çam ormanının içinde şık evler bulma hayaline kapılır; ama biraz sonra acı 

gerçekler, tüm açıklığıyla önlerinde uzanır: 

“(…)  

Arabalar gittikçe seyrekleşen ağaçlıkları geçince on, on beş evlik bir köy 

meydanı çıktı. 

Doktor Kemal bey hayretini gizliyemedi: 

-Tuhaf, insan böyle nefis bir çam ormanı içinde şık, temiz villâlar göreceğim 

sanıyor. Bu köy de toprak yığınından ibaret. 

Köy evleri biribirine karışmış bir halde yamaca doğru yükseliyordu. Aşağıda 

iki taraflı yüksek çamların arasından yeşil bir dere akıyordu.” (GY, s.6-7) 

Heyet, burada bir süre dinlendikten sonra muhtardan köydeki hastalıklara dair 

bilgi almaya başlar. Köyde, köylülerin kara çiçek dediği frengi yaygındır. Hastalık, 

tüm o bölgede salgın halini almıştır. Gereken önlemler alınmış, hastalıkla mücadele 

başlamıştır. Ancak bu, yetmemektedir. Esas sorun, hastalığı taşıyanların akraba 

evliliğiyle neredeyse köyün tamamına mikrobu bulaştırmalarındadır (GY, s.10). 

Taşıyıcılar ise mikrobu iş bulmak için gittikleri büyük şehirlerde kapmaktadırlar. 

Ardından doktorlar, köylüyü muayeneye başlarlar (GY, s.12-13). 

Heyet, bir buçuk ay süren tetkik seyahatinden sonra raporunu hazırlar. Buna 

göre: 

“(…) 

                                                 
272

 Yazarlar, Anadolu‟ya giden farklı mesleklere mensup aydın tipleri üzerinden özellikle “yol” 

sorununa temas etmişlerdir; çünkü yol, Kaplan (1997: 60)‟ın da ifade ettiği üzere, ister köy ister 

şehirde olsun, ekonomik ve sosyal hayatı canlı tutan, geliştiren bir faktördür. Haliyle ulaşım 

imkânlarının yeterli olmadığı, işlek yol güzergâhlarından uzak, sapada kalan köy, kasaba ya da 

kentler, yeterince gelişme olanağı da bulamamaktadır. 

Nitekim Cumhuriyet‟ten önce 31.626 köy, 500‟den az nüfuslu olup, birbirlerinden ve yol 

kavşaklarından uzak birimler halinde yaşamaktadır (Tankut, 1939: 15). 
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Kastamonu ve Bolu mıntakasında ısıtmadan başka daha ağır geçici 

hastalıkların salgın bir halde bulunduğunu ve köylere kadar bakım müesseseleri 

yapmak icap ettiğini, bu öz Türk yuvalarının bakımsızlıktan pek acı bir akibete doğru 

gittiklerini yazdı.” (GY, s.21) 

Doktor Kemal Bey, seyahatin sonuçlarına çok üzülür: 

“(…) 

- Bu seyahat beni dertli etti, çok üzüldüm, dedi. Türk köylüsünün bu kadar 

bakımsız olduğunu hiç zannetmiyordum. Kâfir hastalık ücra köylere kadar nasıl 

sokulmuş.” (GY, s.21) 

Heyetteki doktorlardan Hamdi Bey, duruma sosyo-ekonomik bir açıklama 

getirir: 

“(…) 

- Genç köylüler iş bulmak için şehirlere geliyor, en pis, en iğrenç mahlûklarla 

düşüp kalkıyor. Sonra evlenmek için köylerine dönüyorlar. Daha sonrası malûm? 

Zaten hem hısım akraba biribirlerile evlendikleri için hastalık evden eve, köyden 

köye yayılıyor. Bakılmadığı için de gittikçe artıyor. Bence hastalığın kökü köylerde 

değil, asıl şehirlerdedir.” (GY, s.21) 

Sıhhiye heyetinin bölgedeki söz konusu tetkik seyahati, birkaç açıdan önem 

taşır. Sağlık sorunlarını tetkik için yola çıkan heyet, Anadolu‟nun birçok gerçeği ile 

yüz yüze gelir. Bunların ilki, yol sorunudur. Yol olmadığı için köyler arasındaki 

mesafe uzundur. Sapada kalan köylere ulaşım zor olduğu gibi buralar uğrak yeri de 

olamamaktadır. 

Doğal güzelliklerden yana zengin olsa da köyler, toprak yığını 

görünümündedir. İnsanlar da sağlıksızdır. 

“(…) 

Etrafı çeviren bu köylü kalabalığının içinde sıhhatli, gürbüz bir çehre göze 

çarpmıyordu. 

Hepsi saz benizli, çukur gözlü, bitik insanlardı. 

Havanın bu kadar temiz, suyun bu kadar bol olduğu sanatoryum gibi bir 

yerde bu adamlar nasıl olup ta böyle eriyip gidiyorlardı.” (GY, s.12) 

Yaygın olarak sıtmaya rastlanmakla birlikte frengi de çok sık görülmektedir. 

Bunun sebebi, Doktor Hamdi Bey‟in izah ettiği gibi, şehirde çalışan delikanlıların 
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köylerine dönüşte evlilik yoluyla mikrobu yaymalarıdır. Akraba evliliği ve gençlerin 

iş bulmak için şehre gitmesi de satır aralarında değinilen sorunlardır. 

Böylece sıhhiye heyeti, tetkik için çıktığı seyahatte Kastamonu-Bolu bölgesi 

özelinde Anadolu‟nun bazı sorunlarını da gözlemlemiş olur. 

Heyette yer alan doktorların, köylüye yaklaşımına bakıldığında küçümseyen 

ya da hakir gören değil köylünün perişan haline üzülen bir tavır içinde oldukları 

gözlemlenir. Öyle ki Doktor Kemal Bey, köylünün bakımsızlığına şahit olmaktan 

dolayı çok üzülür ve şaşırır. Her yönden asırlardır ihmal edilen Anadolu, yalnız 

eğitim açısından değil sağlık ve temizlik şartları açısından da kendi kaderine terk 

edilmiştir.  

Bir başka deyişle; eğitimsiz bırakılan Anadolu insanı, koyu bir cehaletin içine 

itilmiş; bu cehalet, beraberinde sağlık sorunlarını da getirmiştir. Hastalıklar hakkında 

hiçbir bilgisi olmayan köylü, doğaldır ki, tedavi yöntemleri hakkında da bilgi sahibi 

değildir. Ufak tefek rahatsızlıklarını geleneksel yöntemlerle iyileştiriyorsa da ciddi 

sağlık sorunlarında çaresiz kalmaktadır. İşte yeni rejim, diğer alanlarda olduğu gibi 

sağlık alanında da köylüye yol gösterecek, yardım eli uzatacak, Anadolu‟da sağlıklı 

ve gürbüz bir yeni neslin temellerini atacaktır. 

Bu amaç doğrultusunda her meslek grubu kendi üzerine düşeni yaparken 

doktorlar da köylüyü hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirecektir. 

Bunun için yola çıkan sağlıkçılar, yapacakları tetkiklerde en çok görülen hastalıkları 

belirleyecek ve elde edilen sonuca göre çözüm üretilecektir.  

Gurbet Yolcusu‟ndaki heyet de böyle bir amaç için Anadolu yollarına çıkmış, 

bu arada, sağlık sorunlarından önce Anadolu‟nun yol sorunuyla karşılaşmış; köyün 

ve köylünün bakımsızlığıyla birtakım salgınların önlerinde uzanan acı tabloya 

eklenmesiyle ortaya Köy Hekimi‟ndeki Suat Naci‟nin deneyimlediğine benzer bir 

memleket meselesi çıkmıştır. 

Benzer şekilde Zeyno‟nun Oğlu‟nda da idealist ve vatanperver bir genç olan 

Doktor Saffet, Diyarbakır‟a sıtma tetkikatı için gidecektir. 

“(…) - Dört ay müddetle o havalide sıtma tetkikatı yapacağım.” (ZO, s.34) 

Nitekim, Hasan‟ın refakat ettiği Diyarbakır yolcularından on beş gün sonra 

Saffet de bölgeye ulaşır. İki gün içinde de çalışmaya başlar. 
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“(…) Saffet iki gün sonra hastaneye yerleşti. Bütün gününü sıtma tetkikatına 

hasretmişti.” (ZO, s.201) 

Bu seyahat, Doktor Saffet‟in idealizminin bir göstergesidir. Avrupa‟dan 

henüz dönmüş, parlak bir hekim olan Saffet, o sıralar şark isyanı nedeniyle tekin 

olmayan bölgeye gitmekten kaçınmaz. 

Reşat Enis ise Afrodit Buhurdanında Bir Kadın adlı romanında Anadolu‟nun 

ihmal edilmişliğiyle paralel olarak halkın hastalıklara ilkel yöntemlerle çare buluşunu 

iki sebebe bağlar: 

İlki, Anadolulu gençlerin tahsil için geldikleri büyük şehirlerden 

memleketlerine dönmeyişleridir. Doktor Muhsin, bu açıdan Anadolu kasabalarını 

“oğullarını okutup adam etmiş fakat onlar tarafından acı bir şekilde ihmale uğramış 

analara babalara” benzetir (ABBK, s.148). Bu yüzden Anadolu‟da işin başında yarı 

cahil insanlar vardır. Böyle insanlar olduğu içindir ki köylü, eşraf ve mütegallibe 

baskısı altında ezilmektedir. 

Sorunun üniversite eğitiminin planlanmasıyla çözüleceğini düşünen Doktor 

Muhsin‟in karşısında onun görüşlerine karşı çıkan arkadaşı Ferit yer alır. Ferit, 

Muhsin‟in sözlerini samimiyetten uzak bulur; çünkü arkadaşının yakınmasının çok 

para kazanamamaktan ileri geldiğini iddia eder. Ona göre Anadolu‟da halkın cahilce 

yöntemlerle hastalıkları tedaviye çalışması, İstanbul‟da rahatını düşünen doktorlar 

yüzündendir: 

“(…) Anadolunun birçok yerinde sıtmalı adam, şifayı, ne olduğu belirsiz bir 

evliyanın yeşil parmaklığına paçavra bağlamakta arıyor. Veremlinin tedavisini 

yapan bir „Mütetabbip‟dir. Kuduz köpeğin dişlediği çocuk doktora değil, üfürükçüye 

götürülüyor ve „parpulatılıyor!‟ Türlü hatıra gelmez kocakarı ilâçlarile her gün 

yüzlerce vatandaşımızı ahrete yolcu ediyoruz. Ve, zatıâliniz, ve sizin gibiler, hükûmet 

merkezinden on kilometre ayrılsanız, denizden çıkmış balığa dönüyorsunuz. Elli 

kuruşluk vizite için en yüksek apartımanları tırmanıyorsunuz. Merkezde, büyük 

şehirlerde bir memuriyet için Sıhhat Vekâletinin merdivenlerini aşındırıyorsunuz.” 

(ABBK, s.149) 

Diğer romanlarda idealist birer aydın olarak yer alan doktorların aksine yazar, 

burada, kendi rahatları uğruna Anadolu‟yu ihmal eden doktorlara, Doktor Muhsin‟in 

şahsında, bir eleştiri getirir.  
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Bahsi geçen romanlarda (Çalıkuşu, Sodom ve Gomore, Sisli Geceler, Köy 

Hekimi, Gurbet Yolcusu, Zeyno‟nun Oğlu) yer alan idealist ve vatanperver doktorlar, 

Anadolu içlerinde sağlık sorunlarıyla mücadele etmekle beraber Cumhuriyet 

idealleriyle özdeşleşmiş, kendini adamış doktor aydın tipi, Çıplaklar‟da Doktor 

Çetiner olarak belirir. 

Çetiner‟in idealizminde diğerlerinden ayrılan yön, onun hem teorisyen hem 

uygulayıcı bir kimliğe sahip oluşudur. Bu yönüyle o, Cumhuriyet‟in kurucu 

kadrolarının gereksinim duyduğu aydın tipine model teşkil eder. 

Bu noktada, Çalıkuşu‟nda Doktor Hayrullah Bey‟in, Sodom ve Gomore‟de 

Cemil Kâmi‟nin, Sisli Geceler‟de Doktor Fikret ile eşi hemşire Zehra‟nın çabaları 

tek yönlü kalmaktadır. Bunun gibi Köy Hekimi‟nde Suat Naci, Zeyno‟nun Oğlu‟nda 

Doktor Saffet ve Gurbet Yolcusu‟nun sıhhiye heyetinin de Anadolu‟ya daha bireysel 

planda hizmet götürmeye çalıştığı gözlemlenir. 

Çıplaklar‟ın Doktor Çetiner‟i ise her şeyden önce Anadolu davasına yürekten 

inanmış bir aydındır. Böyle olduğu içindir ki zihnen, ruhen, bedenen kendini 

Anadolu‟nun kalkındırılmasına adamıştır. Onun öncelikli çıkış noktası, bireysel değil 

toplumsaldır. Etrafına tamamiyle toplumsal bir pencereden bakan Doktor Çetiner, 

her gördüğü hayat manzarasını bir öncekiyle ve bir sonrakiyle karşılaştırarak çözüme 

ulaşmaya çalışır. 

Doktor Çetiner, âdeta Cumhuriyet felsefesinin bir bedende cisimleşmiş 

halidir. Onun fikirleri, eylemleri kadar Anadolu insanına yaklaşımı da farklıdır. 

Denilebilir ki yalnız kendi meslek grubu içinde değil öğretmen ve asker aydınlar 

içinde de onun kadar yeni rejimi özümsemiş, Cumhuriyet Türkiye‟sine inanmış, 

gönül vermiş bir aydın yoktur. Çetiner‟de ne öğretmen aydınların hayal kırıklığı ile 

karışık hevesi ne asker aydınların nizamî şekilciliği ne de meslektaşı doktorların 

sıhhî titizliği vardır. Anadolu meselesini bütünsel açıdan ele alan Çetiner, dikkatini 

her alanda yoğunlaştırarak kalkınmanın hedeflerini belirler. Bunu yaparken bir 

doktor olarak mesleğinin gereklerini de yerine getiren Çetiner, teori ve pratiği 

şahsında birleştirme başarısı gösterir. 

Anılan özellikleri açısından Turfanda mı yoksa Turfa mı? adlı romanın 

idealist, örnek doktoru Mansur‟la benzeşen Doktor Çetiner, sosyal davaya hizmet 

noktasında onunla aynı paydada buluşur. Mansur‟un çıkış noktası, II.Abdülhamit 
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dönemi gerçekliğiyken Çetiner, gücünü ve idealizmini Cumhuriyet Türkiye‟sinden 

alır. Bu nedenle Mansur, dönemi için “turfa” bir tip olarak göze çarparken ya da 

Mansur tipinin o dönem tarihî-sosyal gerçekliği içinde karşılığı bulunamazken 

Doktor Çetiner, tam anlamıyla, döneminin aydınıdır. 

Her şeyden önce Doktor Çetiner, bir davaya adanmışlığını babasından 

devralmıştır. İhtiyat zabiti olan babası, Birinci Dünya Savaşı‟nın muhtelif 

cephelerinde savaştıktan sonra Mütareke İstanbul‟unun o karmaşık ortamında 

durmak istememiş, oğlunu tıp fakültesine yatılı olarak yerleştirdikten sonra 

Anadolu‟ya geçmiştir (Çıplaklar, s.81). Bundan birkaç ay sonra Çetiner, babasından 

öğüt dolu bir mektup alır. Bu ilk ve son mektubunda babası, ona hayattaki hedefini 

de açıkça göstermektedir: 

“(…) Vatanı kurtarmak için ölmek lâzımdır, fakat kurtulan vatanı milyonların 

insan gibi yaşıyabilecekleri bir yer haline getirmek için de yaşamak lâzımdır. 

Biz seninle bu işi paylaşalım, oğlum; birincisini bana bırak, ikincisini sana 

vazife olarak veriyorum.” (Çıplaklar, s.82) 

Bir daha babasından haber alamayan Çetiner, İstanbul kaldırımları üstünde 

dolaşılabilir hale gelinceye kadar fakülte binasından çıkmayarak vaktini okulun 

kütüphane ve laboratuarlarında geçirmiş; kendisini babasının öğüdü doğrultusunda 

âdeta millî bir göreve hazırlamıştır. 

Fakülteden mezuniyeti Cumhuriyet yıllarına rastlayan genç adam, 

arkadaşlarıyla birlikte tayin olacağı yeri beklemeye başlar. Bu noktada; Feride, 

Vicdan, Şahin, Zehra, Aliye adlı öğretmen aydınların Maarif koridorlarında 

Anadolu‟ya gitmemek için her yolu deneyen öğretmen adaylarına denk gelmesi gibi 

Çetiner de Anadolu deyince rahatsız olan doktor adaylarıyla karşılaşır: 

“-Mecburî hizmet derler, şimdi kaldırıp şarka atarlar! 

-Sanki beri tarafları farklı mı?.. Anadolu baştanbaşa çöl… 

-Çorak, ıssız, ölü kasabalar. Oralarda nasıl yaşanılır? 

-Gözünü sevdiğim canım İstanbul, seni nasıl bırakacağız?” (Çıplaklar, s.83) 

İstanbul‟da doğup büyümüş Çetiner‟in de Anadolu‟ya dair bilgisi, coğrafya 

kitaplarında okuduklarından ibarettir; bu anlamda o da kendisini zorlu şartların 

beklediğinin bilincindedir. Ne var ki onun farkı, taşıdığı idealizmdedir: 



 789 

“(…) Anadoluda karlı dağlar, gittikçe uzayan ovalar, kıraç yerler, stepler, 

eski ve yıkık şehirler bulunduğunu coğrafya kitaplarında okumuştu; bunları 

biliyordu, güçlükleri gözile görür gibi oluyordu, çekilecek sıkıntılar şahıslanmış gibi 

gelip önüne dikiliyordu ve bunların arasında, mesafelerin üstünden aşan hayal olmuş 

bir varlık, taptaze bir heyecanla, ateş gibi sıcak, ona sesleniyordu: 

Anadoluyu milyonların insan gibi yaşıyabileceği bir yer haline getirmek 

lâzımdır.” (Çıplaklar, s.83-84) 

Bu gayeyle göreve başlayan Doktor Çetiner, ilk atandığı memleket 

Kayseri‟de üç yıl kalır. Buraya vardığında dikkatini çeken ilk husus, kendisi gibi 

tayinle Kayseri‟ye gelen memurların İstanbul özlemidir. Bir anda etrafı “İstanbulda 

doğup büyümüş veya İstanbulda okuyup yetişerek İstanbullulaşmış ve taşraya 

gönderilmiş memurlar” la sarılır (Çıplaklar, s.84). Kendisi gibi yüce ideallerle 

Kayseri‟ye gelen orta mektep hocalarından birkaçı ile hastanedeki iki hekim ise canla 

başla çalışmalarına rağmen her geçen gün derin bir bezginliğe kapılmakta; 

Anadolu‟dan şikayetçi olmasalar da oradaki yaşam şartlarına feragatle tahammül 

etmektedirler. 

Bir yandan da yeni yönetim, halka yakın olmak, halka Cumhuriyet rejimini 

doğru anlatabilmek için seferber olmuştur: 

“Meb‟uslar ikide bir geliyorlar, şehri başka büyükler ziyaret ediyor, 

ziyafetler veriliyor, vali nutuk söylüyor, halkçılıktan bahsediliyordu. Halk 

hükûmetinin kuruluşu yıldönümü büyük şenliklerle kutlulanıyordu. Kayseri 

vilâyetinin haftada bir çıkan gazetesi artık halkın efendi olduğunu, her şeyin onun 

dileğine göre yapıldığını yazıyordu.” (Çıplaklar, s.85) 

Doktor Çetiner de buradan aldığı ilhamla halk için çalışmaya başladığında 

işin sanıldığı kadar kolay olmadığı gerçeğiyle karşılaşır. Bir kere “Erciyeş dağının 

eteğine yaslanmış kül rengi şehir” (Çıplaklar, s.86) iki parça halinde yaşamaktadır: 

Bir tarafta yerli halk, diğer tarafta halkla kaynaşamayan memur sınıfı. Bu 

parçalanmışlık, aydın-halk ayrılığının resmidir aslında. Öyle ki iki parçaya ayrılmış 

iki kütle, aynı şehrin sınırları içinde iki ayrı hayat sürmektedir. 

Çetiner‟in çalıştığı hastaneye, daha çok, memurlar ve aileleri gelirken yerli 

halk, “üstü düz toprak evlerinin kale avlularına benziyen karanlığı içinde kendi 

kendilerine haşır neşir oluyorlardı”r (Çıplaklar, s.86). Halkın bu yaşayışı karşısında 
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düşüncelere dalan Çetiner, milletin bu evlerin içinde sağken kendisini mezara 

gömmüş gibi yaşadığı vehmine kapılır. 

İşin aslı, iki ayrı kütle halinde yaşayış, gündelik hayata da aksetmiştir. 

Gündelik hayatın hemen hemen her alanında yerli halkla memurlar arasında bir 

çatışma vardır. Dahası her iki taraf da kendine göre haklı sebeplerle bu çatışmayı 

bitirmeye yanaşmamaktadır: 

“Çarşıda, alış verişte yerlilerin yerlilere başka fiyat, yabancılara başka fiyat, 

başka ölçü kullandıklarını farketti. Halk, yerli memurları bir dereceye kadar 

hazmediyordu, fakat yerli olmıyan memurlara aslâ tahammül edemiyordu. Doktor 

Çetiner, halktaki gizli mukavemeti sezinledikten sonra memurların psikolojisini 

incelemeğe başladı. Onlar açıkça konforsuz, iptidaî, bin bir rahatsızlıkla dolu bir 

yere gelmiş olmalarından dolayı muztariptiler; bu ıztırap, hoşnutsuzluklarını 

arttırıyor, sanki sebep halkmış gibi her işte halka yükleniyorlardı.” (Çıplaklar, s.86-

87) 

Gördükleri Doktor Çetiner‟i çok üzer, yerli halkla memurların iki ayrı 

cepheye bölünmüş olmasından rahatsızlık duyar; ancak onun fikrince “hakikati 

olduğu gibi görmek ve çaresini araştırmak lâzımdır”r (Çıplaklar, s.87). Hakikat 

şudur ki Osmanlı idaresinin, yüzyıllarca İstanbul‟u önemseyip Anadolu‟yu daima 

ötelemesi İstanbul ile Anadolu arasında bir çatışmaya, bir ayrılığa sebebiyet 

vermiştir. Bir başka deyişle; eski idarenin Anadolu‟yu daima ikinci plana atan 

tutumu, Anadolu halkında, devlete ve o devletin temsilcisi aydına, memura karşı bir 

güvensizlik yaratmıştır: 

“(…) 

Halkta devlet teşkilâtına karşı imparatorluk idaresi yıllarından kalma, 

kökleşmiş bir emniyetsizlik vardı. 

İmparatorluk idaresi yüz yıllarca Anadoluyu sömürmüştü; İstanbul, yurdun 

bütün verim kaynaklarına ağzını dayamış, doya doya emen bir efsâne canavarı gibi 

idi. Anadolu, hâdiseyi tahlil etmeden, müsbet bir şekilde bu neticeye varmadan, 

şuuru altından işi sezinlemiş, İstanbulluya karşı düşmanlığa başlamıştı; işte 

cumhuriyet köylüyü, küçük şehirliyi bu sırada, böyle bir haleti ruhiye içinde 

bulmuştu.” (Çıplaklar, s.87) 
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Konuya eski idare-yeni idare tezadı açısından yaklaşan Cumhuriyet genci 

Doktor Çetiner, orta mektep hocalarından öğrendiği bir hikâye üzerinden halkın yeni 

idareye de pek güvenmediği sonucuna ulaşır. Zira Osmanlı‟dan beri kandırılan, 

görmezden gelinen, unutulan köylü, rejim değişmiş olsa bile tereddütlerini, 

güvensizliğini aşamamaktadır. Bir köylünün: 

“-Hey oğul, sen ne dersin, ben Abdülâziz devrindenberi beş padişah gördüm; 

bu artık böyle gider, he…” (Çıplaklar, s.88) yolundaki sözleri, hem köylünün 

psikolojisini yansıtmakta hem de Çetiner‟e ipucu vermektedir. Orta mektep 

hocasının aktardığı bu sözler, Kayseri‟ye geldiğinden beri içini kemiren derdin 

ilacını bulmuş gibi ferahlatır Çetiner‟i. Anadolu ile İstanbul‟u, bir diğer ifadeyle, 

halk ile aydını karşı karşıya getiren düğüm, “bu artık böyle gider, he…” cümlesiyle 

çözülüyordur. Bu cümle, yalnızca aydınlara değil yeni idareye de takip edecekleri 

yolda ışık tutacaktır. Aydın da Cumhuriyet idarecileri de köylünün zihnine kazınan 

“böyle gelmiş böyle gider” anlayışını sarsacak, bunun artık böyle gitmeyeceğini 

halka anlatacaktır. 

Çözümü zihninde belirleyen Çetiner, bunu uygulamaya koyulur. Bu yönüyle 

o, teorisyen olduğu kadar uygulayıcı bir aydındır da. İşe, hastaneye gelmeyen yerli 

halka gitmekle başlayan genç adam, zamanla halkın güvenini ve sevgisini kazandığı 

gibi halkla aydın arasındaki uçurumu da en aza indirgemeyi başarır: 

“Doktor Çetiner, hastaneye gelmiyen yerli hastaları soruşturup öğrenip 

onların ayaklarına gitti, ilâçlarını hastaneden bedava yaptırıp götürdü; yerlilerle, 

hele onların fakirleriyle alçak gönüllüce konuşmağa, onlardan biri ve onlar gibi 

olmağa çalıştı; bunun içindir ki yavaş yavaş emniyet kazandı, bir kere halkın inanı 

ile sarıldıktan sonra da halktan yakın, sıcak, yürekten bir dostluk gördü; halkın 

karakterini, bu karakterin temiz, özlü, değerli cevherini keşfettiği zaman sevincinden 

çıldıracak gibi olmuştu.” (Çıplaklar, s.88) 

Çetiner‟in halka dair tespitlerinden biri, halkın eskiden beri münevver 

tarafından hor görülmeye alışmış olmasıdır. Bundan dolayıdır ki halk, kendisinden 

olmayana karşı koymakta ve kendisi gibi olmayandan çekinmektedir. Yine halk, 

sürekli hor görüldüğü için kendi içine kapanmış; boş söze karnı tok, lafa değil icraata 

bakar bir hal almıştır. Gözlemlerinden bu neticeye ulaşan Doktor Çetiner, halkı sözle 

değil işle yola getirmenin mümkün olduğunu fark eder. Bu yüzden “bunun artık 
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böyle gitmeyeceğini halka anlatmak değil göstermek lazım” geldiğine hükmeder 

(Çıplaklar, s.89). 

Doktor Çetiner de Yaban‟ın Ahmet Celal‟i ve Yalnız Dönüyorum‟un Yıldız‟ı 

gibi halkla aydın arasında oluşan uçurumu, halkın aydına uzak tutumunu onun bizzat 

aydınlar tarafından asırlarca ihmal edilmiş olmasına bağlar: 

“Türk halkını bütün temizliği, namusluluğu, doğruluğu, kahramanlığı, iyiliği 

ve iyilikçiliği ile gören, tanıyan, seven doktor Çetiner, bu pırlanta ruhun sert, 

kolayca açılmaz, yontulmamış bir mahfaza içinde olmasının tek sebebini Türk 

halkının asırlarca ihmal edilmiş, bakılmamış, işlenmemiş olmasında buluyordu. 

Padişahlık idaresinin sultanın safasından başka bir şey düşünmeğe lüzum 

görmiyeceği meydanda idi ama Türk münevveri, yıllarca kültürlü ve yetişkin adam 

olmakla övünen Türk münevveri kendisini yetiştiren Türk halkına karşı ne 

yapmıştı?” (Çıplaklar, s.89-90) 

Türk aydınını, Türk halkını ihmal ettiği için affedemeyen Çetiner, 

Anadolu‟nun kalkındırılması davasında her meslekten aydına görev düştüğü 

fikrindedir. O, inkılâbı böyle anlamaktadır ve başta Kayseri olmak üzere tüm görev 

yerlerinde kendi adına bunu yapmaya çalışmıştır: 

“Memleket, milyonların insan gibi yaşıyabilecekleri bir yer haline 

getirilmelidir. Bu büyük yapıya başlarken her münevver kendisine düşen ödevi, 

hayale kapılmadan, hesaplı, ölçülü, müsbet bir şekilde çizecek, üstüne alacak ve 

yapacaktır. Doktor Çetiner, inkılâbı böyle anlıyor ve Kayseride kendi hesabına bunu 

yapmağa çalıştı.” (Çıplaklar, s.90) 

İdeallerini hayata geçirme noktasında bir an bile tereddüt etmeden çalışan 

Çetiner, bu sayede Kayseri‟de dikkati çeker. Tayininin Zonguldak‟a çıkması üzerine 

şehrin münevverleri içlerinden sevinirken yerli halk, ondan ayrılacağı için çok 

üzülür. Ayrılık günü büyük bir kalabalık gözyaşları içinde Çetiner‟i yeni görev 

yerine uğurlar (Çıplaklar, s.90).  

Zonguldak‟ta da aynı idealist bakış açısıyla hareket eden genç doktor, İç 

Anadolu‟ya göre şehri “yapı, görünüş, kültür ve kazanç itibarile en az bir asır 

ileride” bulur (Çıplaklar, s.92). Ancak Kayseri‟de gözüne çarpan uçurum, 

Zonguldak‟ta daha belirgin bir hal almıştır. Maden ocaklarından dolayı buralarda 

çalışan fakir işçi aileleriyle ocakları işleten zengin yabancı yatırımcılar, yan yana 
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yaşamaktadır. Çetiner, bir taraftan memleket hastanesinde çalışırken diğer taraftan 

kömür şirketlerinden birinin doktorluğunu da üstlenir. 

“(…) Bir yandan hastanedeki servisi ve buna eklenen fakir işçilerin 

dertlerine ortak olma, çare arama vaziyeti kendisini meşgul ediyordu; bir yandan da 

şirket müdürlerile, yüksek memurlarile başlıyan tanışıklık, pek kısa bir zamanda 

Çetinerin ağaçlar arasına gömülmüş süslü villâlardaki monden âleme davet 

edilmesine sebep olmuştu.” (Çıplaklar, s.93-94) 

Babasından devraldığı büyük gaye uğrunda Çetiner, yalnızca görevini 

layıkıyla yapmakla kalmaz, fırsat buldukça Anadolu‟nun diğer bölgelerini de dolaşır. 

Daha çok tetkik niyetiyle çıktığı bu seyahatlerde kendisine belirlediği hedef 

doğrultusunda gözlemlerde bulunur, çareler düşünür (Çıplaklar, s.96).  

Genç adam,  böyle bir seyahat sırasında İstanbul‟dan, teyzesinin ölmek üzere 

olduğunu bildiren bir telgraf alır ve tetkiklerine ara vererek İstanbul‟a doğru yola 

çıkar. Burada akrabasından Vural Gündoğdu‟nun evine misafir olur ve onun yakın 

çevresini de gözlemlemek fırsatını elde eder. Doğaldır ki çevresine Anadolu 

idealizmi çerçevesinden bakan Çetiner, tanıştığı insanları da bu gözle inceler; ancak 

sonuç pek iç açıcı değildir: 

“(…) Her gün birlikte düşüp kalktığı kimseleri gözden geçirdikçe kendisini 

medenî kılığa bürünmüş bir gangster çetesi içine düşmüş sanıyordu. Yükünü tutmuş, 

servetini yabancı ülkelerdeki bankalara istif etmiş, bu toprağa bağlılığı azalmış 

Vural Gündoğdudan Anadolu için hiç bir şey ummuyordu. Liberalizmin müdafaasını 

yapan Sabri Uçar, şimdilik davasını kaybetmiş bir adamdı; Anadolunun ekonomik 

şartlarını, Anadolunun istihsal, malı piyasaya çıkarma ve dışarıya gönderme 

durumunu yakından görüp öğrenmiş olan Çetiner, iktısadî devletçiliğin lüzumuna 

yerinde, iş sahasında, işi ve ihtiyacı gözlerile görerek inanmıştır. Çetiner, 

milyonların sıkıntısı ve ıztırabı pahasına toplanan devlet varidatına zarar veren 

Hüseyin Tok‟a kızıyor; Anadolluya gelişme, yetişme, yaşayışını düzeltme imkânları 

vermek şöyle dursun, Anadollunun dayanma kabiliyet ve kuvvetini günden güne 

kırmakta olan Mehmet Halkatapar gibilerden ise, memlekete yapmakta oldukları 

fenalık yönünden, açıkça korkuyor.” (Çıplaklar, s.99-100) 

Bahsi geçen insanlardan yana umudu olmayan Çetiner, dikkatli gözlerini yeni 

nesle çevirir. Sevim ve arkadaşlarını gözlemleyen genç adam, hayatta hiçbir hedefi 
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olmayan bu gençler içinden Ülker‟i kendi amacına uygun bulur. O sıralarda 

hayatının anlamı üzerinde düşünen Ülker de Çetiner‟e duyduğu aşkı, sosyal bir dava 

potasında eritmeyi başarır. 

Çetiner‟in ideallerine ortak olan Ülker, onunla birlikte Anadolu‟nun 

kalkındırılması davasına baş koyar. Bu yolda, öncelikle, hayatlarını birleştiren genç 

çift, Çetiner‟in son görev yeri Zonguldak‟ta birlikte çalışmaya başlarlar. Doktor 

Çetiner, devletin yeni kurduğu Türkiye‟yi elektrikleştirme müessesesinin sıhhî 

teşkilatında vazife alırken Ülker de işçi çocukları için açılan yuvayı idare edecektir 

(Çıplaklar, s.364). 

Doktor Çetiner, daha tıp fakültesi öğrencisiyken belirlediği hedef 

doğrultusunda Anadolu ideali için çalışırken konuyu her boyutuyla değerlendirir. 

Yaklaşımı, hayalci olmaktan çok akılcıdır. Gördüklerini zihin süzgecinden geçirirken 

eleştirel bir tutum takınır. Bu yönüyle o, Cumhuriyet rejiminin ihtiyaç duyduğu 

örnek bir aydındır. Gerçekte, Çetiner de İstanbul‟dan Anadolu‟ya bakan birçok aydın 

gibi, zihninde pembe bir Anadolu tablosuyla yola çıkar.  

“Çetiner, yıllarca evvel Tıp fakültesini bitirip diplomasını eline aldığı zaman 

Anadoluya kenarından şırıl şırıl bir dere akan, ağaçlıklarında bülbüller öten bir 

yeşil köy hulyası ile çıkmıştı; bu köyün bacalarından tok, endişesiz ve iyi giyimli 

insanların saâdetini söyliyen dumanlar savruluyordu saçları iki örgülü güzel köylü 

kızları omuzlarında testilerle çeşme başına su doldurmağa gelirler ve orada köy 

delikanlıları bu genç kızlara koşmalar, mâniler söylerlerdi!” (Çıplaklar, s.347-348) 

Ancak zaman içerisinde hayalinde canlandırdığı bu romantik köy tipinin 

“hakikatten uzak bir edebiyat malzemesi olarak bazı muharrirlerin kalemlerinde 

yaşamakta olduğunu” (Çıplaklar, s.348) öğrenir. Yüz yüze geldiği bu gerçek 

karşısında hissettiği hayal kırıklığı, ilk başta, onda hüngür hüngür ağlamak ihtiyacı 

uyandırsa da kısa sürede düşüncelerine çekidüzen vererek vakit kaybetmeden 

yapılması gerekenleri planlar: 

“(…) Kırk bin köyün yarısı iktısadî mânâsıyle köy hüviyetini taşıyacak şekilde 

değildir; bunları dağıtmak ve ahalisini taşıma vasıtalarının geçtiği yerlere, yol 

üstüne, sıhhat ve istihsal imkânlarının bol olduğu, istihsal edilen malın pazarlara 

kolayca gönderilmesi mümkün olan köylere teksif etmek… Nüfusu kalabalık köyde 

işlemek, fikir seviyesini yükseltmek ve geçim imkânlarını çoğaltacak vasıtalar 
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yaratmak daha kolaydır; nüfusu kalabalık köylerde medenî hayatın yayılması ve 

münevverlerin gelip çalışması daha az zahmetli olacaktır.” (Çıplaklar, s.348-349) 

Fikir açısından Cumhuriyet rejimiyle bütünleşen Doktor Çetiner, aksiyon 

itibariyle de düşünceleriyle paralel eylemler içinde bulunur. Anadolu‟ya gitmekten 

yüksünmediği gibi görev yerlerinde kendisi gibi İstanbul‟dan gelmiş memurlardan 

çok halka yakın bir tavır sergiler. Onu tayinle gelmiş memurların sıkıntıları değil 

yerli halkın sorunları ilgilendirir. Nitekim üç yıl kaldığı Kayseri‟de ve son görev yeri 

Zonguldak‟ta bu bilinçle hareket eder.  

Her iki şehirde de dikkatini halkla aydın kesim arasındaki uçurum çektiği için 

gördükleri üzerinde etraflıca düşünür genç doktor. Ona göre halkın dışarıdan gelmiş 

memurlara, aydınlara ilgisizliği, kayıtsızlığı çok eskilere dayanmaktadır. 

Osmanlı‟dan beri vaatlerle kandırılan, öz yurdunun aydını tarafından hor görülen 

Anadolu halkı, Cumhuriyet rejimine de güvenememekte, “bu böyle gider” 

anlayışının ardına sığınmaktadır. Ancak Çetiner‟e göre, yeni idarenin en başta gelen 

amacı, bu anlayışı değiştirmek olmalıdır. Böylece zihnindeki sorulara yanıt bulan 

Çetiner, buradan aldığı güçle fikirlerini uygulamaya koyar. Bu anlamda o, yalnızca 

sorunları tespit eden değil o sorunlara çözüm de üretebilen bir aydındır. 

Aydının halka yaklaşımının değişmesi gerektiğini düşünen Doktor Çetiner, 

buna kendi hayatından başlar. Hastanedeki görevinin yanında doktora gitmeyen yerli 

halkın evine giderek onlara sağlık hizmeti götürür. Halkın sağlığıyla yakından 

ilgilenir. Kararlı ve kendinden emin duruşuyla kısa sürede yerli halkın güvenini 

kazanır. Kayseri‟deki bu tavrını, Zonguldak‟ta da sürdürür. Bu açıdan Doktor 

Çetiner, halka doğru gitmeyi başaran bir aydındır. Halka doğru giderken karşısına 

çıkan zorluklar, onu yıldırmaz. Memleketin içinde bulunduğu elim halin, üzülerek 

değil ancak harekete geçerek düzelebileceğine kanaat getiren genç adam, bu yolda, 

kendi payına düşeni fazlasıyla ifa eder 

Denilebilir ki Doktor Çetiner, görevli gittikleri Anadolu kentlerinde yalnızca 

sağlık sorunlarıyla ilgilenen, bunlara çözüm arayan diğer doktor aydınlardan, sahip 

olduğu Cumhuriyet bilinciyle ayrılır. O, fikir ve eylemleriyle Cumhuriyet felsefesiyle 

özdeşleşmiş, hatta Cumhuriyet felsefesinin bizzat şekillendirdiği bir aydındır. 

Dolayısıyla onun Anadolu sorunsalına bakışı, sorunu salt meslekî açıdan irdeleyen 

meslektaşlarından farklıdır. Çetiner‟de sağlık meselesi, memleket meselesiyle 
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birlikte ele alınır. Diğer taraftan sahip olduğu bu bilinç, onu öğretmen ve asker 

aydınlardan da ayırır; çünkü Çetiner‟in Anadolu‟ya gidişi, herhangi bir bireysel 

nedenden değil Anadolu‟yu kendisine sosyal bir dava edinişinden ileri gelir.  

Farklı çıkış noktalarından hareket ederek Anadolu gerçekliğiyle karşılaşan bir 

meslek grubu da gazetecilerdir. 

 4. Gazeteci tipi: 

Öğretmenler, askerler ve doktorlarla kıyaslandığında gazeteciler, daha çok, 

gözlemleyen, tespit eden konumundadırlar. Bu nedenle diğer aydınların idealizmine 

gazeteci aydınlarda pek rastlanmaz. Onlar, Anadolu‟yu meslekleri gereği yazılarına, 

eserlerine konu edinirler. Dünkülerin Romanı ile Gonk Vurdu‟nun gazeteci aydınları, 

bu çerçevede değerlendirilebilecek kişilerdir. 

Dünkülerin Romanı‟nda üniversite tahsilini sürdüren Cemil Hakkı, çalıştığı 

gazeteden, okulunu bitirince kendisini Anadolu seyahatine göndermeleri vaadini alır. 

Genç adam, okulunu bitirir ve kısa sürede istediği tetkik seyahatine çıkar. Seyahatine 

dair izlenimlerini Paris‟teki arkadaşı Ahmet Reşit‟e mektupla bildirir. 

Cemil Hakkı‟nın böyle bir tetkik seyahatine çıkış amacı, II. Meşrutiyet‟in 

Anadolu‟daki tesirlerini anlamaktır. Nitekim “daha ilk adımda bu tesir kendini 

gösterir.” (DR, s.88) Erzincan‟dan yazdığı ilk mektubunda Anadolu‟nun 

İstanbul‟dan kopuk, ihmale uğramış olduğunu belirtir: 

“ (…) 

Anladım ki Anadolu hepimizin, hattâ devlet adamlarımızın tahmin 

ettiklerinden çok başka bir âlem. 

Hürriyet denilen vâhime buralara hiç uğramamış. Kanunu esasî, meşrutiyet 

falan gibi bizim gazeteleri dolduran kelimelerin mânasını bu muhitlerde tamamile 

meçhul.” (DR, s.88) 

Anadolu‟da köylü, hâlâ Abdülhamit‟in tahtta oturduğunu sanmaktadır. Eşraf 

ve ağaların baskısı köylünün belini bükmekte, devlet köylüden sürekli evlatlarını 

askere yollamasını istemektedir. Kısacası Türk köylüsü, Meşrutiyet‟in nimetlerinden 

uzak, perişan bir haldedir. Cemil Hakkı‟nın ısrarla vurguladığı bir gerçektir 

Meşrutiyet‟in Anadolu‟ya ulaşamaması (DR, s.92; 94). 

Öte yandan onlar bu haldeyken Ermeni köylüsü refah içindedir: Erzincan, 

Erzurum‟u ardında bırakan Cemil Hakkı, Harput‟a gelir. Görür ki Amerikan 
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mektepleri, Harput‟u bayındır bir yer yapmıştır (DR, s.126). Anadolu‟daki diğer 

perişan halkla Harput ahalisi birbirine zıt bir hayat sürmektedir (DR, s.127). 

Gördüklerinden rahatsız olan Cemil Hakkı‟nın, bir de Türk köylerini gezip 

gördükten sonra yüreği sızlar: 

“ (…) Ben bu vaziyeti beğenemiyorum azizim. Buralarda gezip gördüğüm 

birçok Türk köyleri var. O kadar iptidaî bir hayat geçiriyorlar ki insanın yüreği 

sızlar. Bana: 

-Şu karşı dağın ardında büyük bir köy göreceksiniz! diyorlar. 

Gidiyorum. Köye benzer bir şey göremiyorum. 

Nihayet hayvanın ayakları bir çukura batıyor. Ve içeriden bir ses geliyor: 

-Yavaş bas damı çökerteceksin! 

O zaman anlıyordum ki köy, yere kazılmış ve üzerine çalıçırpı çekilip toprak 

örtülmüş evlerden ibarettir. Buralarda halk davarının yağı ve sütü, toprağının mısırı 

ve buğdayı ile geçiniyor. Öküz, koyun, lâğım, ağıl ve insan hepsi bir çatının 

altındadır.” (DR, s.129)  

Cemil Hakkı‟nın dikkatli gözlemler ve keskin eleştirilerle dolu mektupları 

Konya izlenimleriyle sürer. Eski bir Türk şehri  diye tanıtmaya başladığı Konya, 

Osmanlı idaresince ihmal edilmiş, dahası medrese kültürüne teslim olmuştur (DR, 

s.155). 

Konya, Bursa gibi cami, medrese, imaret ve sebillerle dolu bir şehirdir (DR, 

s.156). Özellikle bir eğitim kurumu olarak medreseler, Cemil Hakkı‟nın dikkatini 

çeker (DR, s.156). Bir gün gazeteci olduğunu belirterek bir medreseye girer. Neler 

okuduklarını sorar. En az yüz elli senelik Arapça Acemce sarf ve nahiv kitaplarını 

gösterirler. Gavur icadı dedikleri coğrafya, hesap, hendese okumamaktadırlar. 

Medresede okuduktan sonra hoca, kadı, müftü, vaiz, hatip olup ilimle uğraşacaklardır 

(DR, s.156-160). 

Yoluna devam eden genç gazeteci, bir sonraki mektubunu Bursa‟dan yazar. 

“ (…)  

Konyadan hareketimden sonra hastalandım. Afyonda yirmi gün kadar yattım. 

Burası Anadolunun en mühim noktasından biri. Fakat o kadar geri, öyle iptidaî ki 

yatacak, bakılacak bir hastanesi bile yok. Biraz iyileşince hemen Bursaya geldim.” 

(DR, s.189)  
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Tam bir Türk yuvası dediği Bursa da medrese, sebil, tekke, imaret zenginidir; 

ancak bu bereketli yeşil memleket de geri kalmıştır (DR, s.189). Halk, bu bolluğu 

değerlendirip hakkını vereceği yerde çalışmayıp hareketsiz bir ömür sürmektedir. 

“ (…) burada halk kahvehane ile imaret, tekke ile cami, medrese ile sebil 

arasında âdeta nebatî bir hayat geçiriyor. 

Kanaat, tevekkül, kadere küskünlük ve bol bol taassup.” (DR, s.190)  

Şehirdeki Ermeni ve Yahudiler, ticareti ele geçirmişlerdir (DR, s.190). Türk 

ahali, türbe ve imaretlerin bekçiliğini yapmakta, gençlik medrese ile tekke arasında 

kıvranmaktadır (DR, s.190-191). 

Netice itibariyle Cemil Hakkı‟nın bu uzun tetkik seyahati, 1908-1919 yılları 

arasında Anadolu‟nun, Meşrutiyet‟in getirdiği olumlu havadan ve imkânlardan uzak; 

ağa-eşraf-şeyh nüfuzu altında perişan; yolsuz, okulsuz, sağlık hizmetlerinden 

yoksun; çoğunlukla taassup içinde donmuş; sürekli cepheye asker yollayan, ihmal 

edilmiş, geri kalmış bir yer olduğunu ortaya koyar.  

Dikkatli bir gözlemci olarak seyahatini sürdüren Cemil Hakkı‟nın gördükleri 

karşısındaki hassasiyeti göze çarpar; ancak o, yalnızca tespitte bulunur. Genç 

gazeteci, hevesle çıktığı tetkik seyahatinde Anadolu‟nun ne derece ihmal edilmiş 

olduğu gerçeğiyle karşılaşır. Ne var ki rastladığı aksaklıklara somut bir çözüm 

önerisi sunmaz. O, yalnızca durumu gözlemleyip şahit olduğu sorunları tespit 

etmekle yetinir. Anadolu‟nun geri kalmışlığına bir çare bulmak, sorunu tarihî-

toplumsal düzlemde tartışmak gibi bir kaygısı yoktur. 

Benzer şekilde Gonk Vurdu‟nun İstanbul‟da bir gazetede çalışan Cemil 

Mualla‟sı da Anadolu karşısında pasif bir duruşa sahiptir. 

Bir roman üzerinde çalışan Cemil Mualla, Bir Gecenin İtirafları adını taşıyan 

bu eserini de istediği gibi kurgulayamamış olmaktan rahatsızdır. Zira bundan önce 

dokuz roman yazmıştır; ancak bir türlü idealindeki Anadolu romanına 

ulaşamamaktadır. 

“Şaşıyordu: Ondört milyon nüfuslu Türkiye‟nin muhakkak ki on milyonu 

köylüydü. Ve, Türk edebiyatı bu büyük yığını tanımıyordu. Cemil Muallâ bir 

memleket romanı -bu bir tiyatro eseri de olabilirdi- yazmak istiyordu. Öyle bir 

memleket romanı ki; acıları, tasaları, neş‟eleri, âdetleri, telâkkileri, mefkûrelerile bu 

koca yığını edebiyatımıza sokabilsin. Harplerden ve inkılâplardan sonraki köylüyü 
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hakikî benliğile, dosdoğru ve tastamam bir görüşle, gösterebilsin. Anadolu‟nun ta 

kendisini keşfetsin…” (GV, s.87). 

Köylüyü ve Anadolu‟yu anlatan bir eser kaleme almayı arzulayan Cemil 

Mualla‟nın en büyük açmazı, böyle bir eseri masa başında yazmaya çalışmasıdır. 

Bundan dolayıdır ki yazdıkları “öyle soğuk, ruhsuz ve öyle yabancı” (GV, s.88) 

oluyordur ki onu küçümsediği yazarların mertebesine düşürmektedir. Cemil 

Mualla‟nın dilediği tarzda bir Anadolu romanı, ancak Anadolu içlerinde dolaşarak, 

köylüyle yakından temasa geçerek yazılabilecektir. Ne ki bunun için gereken 

fedakârlık, Cemil Mualla‟da yoktur. 

“Fedakârlık lâzımdı. Anadolu‟yu tanımak için İstanbul‟dan ayrılmak, 

köylünün arasında bir zaman haşırneşir olmak lâzımdı. Cemil Muallâ, şu vaziyetile 

bunu imkânsız görüyordu. Ve bu imkânsızlık ona acı geliyordu… „Refik Halit‟ 

Anadolu‟nun sade dışını gösterdi. Şimdi Cemil Muallâ, o dışın bir içine nüfuz 

edebilseydi, edebiyat âleminde ne büyük şöhret kazanacaktı! İşte gözlerinin önünde 

tatlı bir hayâl… Bir gençlik yığını omuzlarında taşınan Cemil Muallâ‟nın hayali.” 

(GV, s.88) 

Anadolu‟ya idealist bir açıdan değil kendisine şöhret kazandırmasını 

sağlayacak bir basamak gözüyle bakan Cemil Mualla‟nın isteği, boş bir hayalden 

öteye geçemez. O, İstanbul‟dan çıkıp Anadolu gerçekliğiyle yüzleşecek cesarete ve 

fedakârlığa sahip değildir. Bu açıdan Cemil Mualla, Anadolu‟ya masa başından 

bakan, Anadolu gerçeğinden habersiz bir aydın tipidir. Dahası o, Anadolu‟ya ve 

Anadolu insanına bir fayda sağlamaya çalışmadığı gibi Anadolu köylüsünün 

üzerinden üne kavuşmayı düşler. Bu yönüyle Cemil Mualla, imparatorluk aydınının 

bir izdüşümü görünümündedir.  

Anadolu hakkında somut bir bilgisi olmayan, Anadolu‟yu tozpembe bir masal 

ülkesi olarak hayal eden gazeteci aydınlardan biri de Hüküm Gecesi‟nin Ahmet 

Kerim‟idir. O, zihnindeki hayali Anadolu imgesinden uzak, hakiki Anadolu‟yu 

sürgün gittiği Sinop‟ta tanıma imkânı bulur. 

Esas olarak 1910-1913 yılları arasında İttihat ve Terakki ile muhalefet 

(Hürriyet ve İtilaf) arasındaki çatışmayı irdeleyen Hüküm Gecesi‟nde romanın 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası sempatizanı muhalif gazetecisi Ahmet Kerim, Mahmut 

Şevket Paşa öldürüldükten sonra başlatılan büyük çaplı tutuklama hareketinin içinde 
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yakalanır. Hürriyet ve İtilaf‟ın gizli toplantılarına katıldığı için idam edilecektir. Ziya 

Gökalp‟in yardımıyla Sinop‟a sürgüne gönderilir. 

Uç (2005: 178)‟un da işaret ettiği üzere; devrin panoramasını yapması 

yönünden önemli bir Yakup Kadri kişisi olan Ahmet Kerim, Nida-yı Hakikat 

gazetesinde İttihat ve Terakki aleyhinde yazılar yazan, muhalif kimlikte bir 

gazetecidir. Ancak İttihat ve Terakki‟de eleştirdiği noktaların Hürriyet ve 

İtilafçılarda da olması, onu kendi içinde siyasî bir ikileme düşürür. Genç adam, her 

iki kutup arasında kendi yerini sorgular.  

Bir yandan da İttihat ve Terakki aleyhinde sert yazılar kaleme almaya devam 

eden Ahmet Kerim, Mahmut Şevket Paşa‟nın ölümünden sonraki tutuklamalar 

arasında kendisini Bekirağa‟da bulur. İttihat ve Terakki‟yi devirme planları yapılan 

toplantılarda bulunduğu için idam edilecekken Ziya Gökalp‟in müdahalesiyle 

Sinop‟a sürülür. Ne var ki bu sürgünlük, maddi anlamda olmasa da manevi anlamda 

bir ölüm getirir genç adama. Parlatır (1974: 143)‟ın da belirttiği üzere; Ahmet Kerim, 

biraz da şans eseri olarak ölümden kurtulur ve Sinop‟a sürgün edilir; ancak bu, onun 

daha yumuşak bir ortamda ruhça öldürülmesine neden olur. 

Sinop sürgünlüğü, Ahmet Kerim‟e, bireysel planda sorgulama yapma fırsatı 

da verir. Böylece romanın siyasî düzlemine Sinop sürgünlüğü dolayımında fikrî  bir 

düzlem de eklenir. Genç gazeteci, öncelikle Anadolu‟da yaşamaya mecbur tutulması 

açısından kendi aydın kimliğini sorgular.  

“(…) İşte İttihat ve Terakki terörü onu boğmuş ve vücudunu, bu boğulan şeyi 

bir ağır tabut gibi taşımaya mahkûm etmişti. Ahmet Kerim, bazan kendi kendisini 

avutmak için „Hani, bir parça aydınlık ve bir lokma ekmekle yetinecektim? Halbuki 

bir zindanda bile değilim. Bir yabancı toprakta bile yaşamıyorum. Kendi yurdumun 

bir noktasından öbür noktasına geldim. İşte önümde Karadeniz‟in dalgaları 

çalkalanıyor, işte arkamdan Anadolu‟nun yanık başak kokuları geliyor.” (HG, s.324-

325) 

Kişesel bunalımları ve siyaset dışına itilişiyle Anadolu sürgünlüğünü 

ilişkilendirmeye çalışan Ahmet Kerim‟in, geldiği toprakları sürgün yeri olarak 

görmeye de gönlü razı gelmez: 
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“(…) 

Gerçekten, gerçekten bu yerlere sürgün adını vermek büyük bir küfür idi. Bir 

adama kendi memleketinin herhangi bir köşesi nasıl sürgün olabilir? Hangi hâkim 

bunu bir ceza olarak düşünmüş, hangi mahkûm bunu bir kahır saymış? Ahmet 

Kerim, bunlardan hiçbiri olmak istemiyordu.” (HG, s.325) 

O devirde Anadolu, iktidarların güttüğü uzaklaştırma siyasetinin de etkisiyle, 

her Türk aydını için bir sürgün ve gurbet diyarıdır. Ahmet Kerim, yine de o 

toprakları sevmek için yüreğinde bir meyil duyar. Ancak hayalindeki “cennet gibi bir 

Anadolu” imajı, Sinop‟a adım attığı anda yerini haşin gerçekliğe bırakır. O, sürgünle 

gittiği Anadolu‟da yüzyıllardır ihmal edilmişliğin yol açtığı tahribatı da yakından 

görür. Anadolu, “atalardan kalma bir çeşit edebiyatın” anlattığından ne kadar 

farklıdır: 

“(…) Hele boz renkli Anadolu, o yalçın ve ıssız kıyılarıyla, o dikenli ve sert 

ovalarıyla, o tuzlu gölleriyle, o balçıktan kapkara köyleriyle, o taştan ve çirkeften 

yollarıyla metruk gamlı ve viran Anadolu, bu münevver gençliğin hayalinde bir 

Sfenks gibiydi.” (HG, s.325) 

Hayal ettiğiyle karşılaştığı gerçekliğin zıtlığı, Ahmet Kerim‟in tüm şevkini 

kırar. İçindeki sevmek meyli yerini derin bir ümitsizliğe bırakır. 

“(…) Ahmet Kerim, bu hayali ülkenin daha eşiğinde iken içeriden esen 

bunaltıcı havanın insanı canından bezdiren, ağır soluğunu duydu ve daha çok 

ilerlemekten ürktü. Çünkü, deniz kıyısında bile karanlık ve sıkıntılı duran ve 

sokaklarında her cins hayvanın pisliklerinden sızan karışık bir kokuyla tıkanmış hale 

gelinen bu ilk Anadolu kasabası insanda daha ileriye gitmek, daha başka şeyler 

görmek şöyle dursun, hattâ daha çok yaşamak isteğini bile bırakmıyordu. İlk günden 

başlayarak ruha bir bezginlik çöküyordu.” (HG, s.325-326) 

Bu ruh hali içerisinde günden güne yaşamla bağlarını gevşeten Ahmet Kerim, 

fikir açısından da körelmeye başlar. Sürgün edildiği günden beri memlekette önemli 

gelişmeler yaşanmasına rağmen bunlarla meşgul olmaz. Zihinsel uyuşmuşluğunu içki 

bağımlılığıyla daha da hissizleştirir. Oysaki devrinin siyasî ve sosyal açıdan kaotik 

ortamında, farklı siyasî fikirlerin savunucusu insanların arasında gerçekten 

memleketini düşünen duyarlı bir aydındır o: 
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“Ahmet Kerim, bedbîn yapısı bir tarafa, romandaki görevi şuurlu bir 

memleketseverin, umduğunu bulamayan bir milliyetçinin, gelecekten ümidini kesmiş 

bir insanın, büyük bir felaketi bekleyen bir aydının bakış açısıdır.” (Uç, 2005: 179) 

Bununla birlikte, Sinop‟a ayak basar basmaz “ıssız kıyılarıyla, sert 

ovalarıyla, kapkara  köyleriyle, taştan çamurdan yollarıyla gamlı, kimsesiz ve viran” 

(Balcı, 2002a: 280) bir Anadolu gerçeği ile yüz yüze gelen Ahmet Kerim, eyleme 

geçemeyip kendini olayların akışına bırakan ve bu arada salt olumsuzlukları gören 

bakış açısıyla Yaban‟ın Ahmet Celal‟ine zemin hazırlar. Bir başka deyişle; Ahmet 

Kerim‟in trajedisinde sonradan Yaban‟a kaynaklık edecek fikir saklıdır. Bu, aydın-

halk ayrılığından doğan yabancılaşmanın getirdiği çatışmadır. 

“(…) 

Hüküm Gecesi‟nde, idealsiz, hattâ vatanı gerçek haliyle tanımayan 

münevverin kendi kendinden tiksinmesine rastlarız ki bunu birkaç yıl sonra Yaban‟ın 

ana fikirlerinden biri olarak münevver-halk ayrılığı şeklinde göreceğiz.” (Akı, 2001: 

102) 

Bahsi geçen gazeteci aydınlar arasında Anadolu‟ya bilinçle eğilen kişi, 

Ankara romanındaki Neşet Sabit‟tir. Bir anlamda o, Doktor Çetiner‟den sonra 

Cumhuriyet‟in ideal aydın tipini temsil eder. 

Romanın ilk bölümünde İstanbul‟u temsil eden Selma Hanım‟ın karşısında 

Anadolu‟yu temsil eden Neşet Sabit, esas itibariyle, ikinci ve üçüncü bölümlerde 

romanın, Selma Hanım‟dan sonraki merkezî kişisi konumuna yükselir. Dahası Balcı 

(2002a: 201)‟nın da yerinde tespitiyle, Neşet Sabit, anılan bölümlerde bir roman 

kişisinin sınırlarını aşarak bütünüyle yazarın fikirlerinin sözcülüğünü 

yüklenmektedir. 

Ankara‟nın üç farklı döneminden hareketle her dönemin karakteristik tiplerini 

sergileyen yazar, Selma Hanım‟ı başkişi olarak seçer. Dönemler, devirler değişirken 

Selma Hanım‟la birlikte ona eşlik eden partnerler de değişir. Bir farkla ki Selma 

Hanım, olumsuzdan olumluya giden bir çizgide değişim gösterirken ilk eşi Nazif ile 

ikinci eşi Binbaşı Hakkı Bey, olumludan olumsuza doğru evrilen bir süreç geçirirler.  

Eşi Nazif‟in görevi dolayısıyla İstanbul‟dan Ankara‟ya gelen Selma Hanım, 

ilk zamanlar, Ankara‟yı yadırgar. 1921 yılı Ankara‟sında bir yandan Millî Mücadele, 

tüm heyecanıyla şehrin yaşamına damgasını vururken diğer yandan İstanbul‟dan 
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gelenler açısından yokluklar kenti görünümündedir. İstanbul‟la kıyaslandığında 

Ankara, doğal güzellikler açısından da fakirdir. 

Gazeteci Neşet Sabit‟le Selma Hanım‟ın ilk karşılaştığı Aktepe‟nin 

arkasındaki bir dere kenarında o yıllar Ankara‟sı üzerine ikisi arasında bir diyalog 

geçer. O sırada İstanbul‟da çalıştığı bir gazete için muhabirlik ve muharrirlik etmekte 

olan Neşet Sabit, ayrıca, Maarif Vekaleti‟nden bazı telif ve tercüme işleri de 

almaktadır (Ankara, s.122). İkilinin bu ilk diyaloğunda yazar, bir süre sonra her 

ikisini de aynı ülkü etrafında birleştirecek meselelerin ipuçlarını okura sezdirir. 

Buna göre, o gün Neşet Sabit, Anadolu‟ya gidenlerin ve bu arada Ankara‟da 

görevli bulunanların, daima İstanbul hasreti çektiklerine serzenişte bulunur: 

“„Hep İstanbul, hep İstanbul hasreti…Her nedense, bundan sıyrılmak bir 

türlü mümkün olmuyor‟.” (Ankara, s.78) 

Genç adamın sözleri, o sıralar aynı hisler içinde kıvranan Selma Hanım‟ın 

dikkatini çeker: 

“„Gerçek‟, dedi. „İşte ben de kaç aydır buradayım, bir türlü bu nostaljiden 

sıyrılamıyorum. Her an İstanbul, her an İstanbul…ve Ankara‟nın her noktasında bu 

mukayese merakı…tuhaf bir his…‟” (Ankara, s.78) 

Bunun üzerine Neşet Sabit, sözlerini sürdürür: 

“„Sanki, vatan yalnız İstanbul‟dan ibaretmiş; sanki, biz burada gurbette 

imişiz gibi. Halbuki, ben, ruhumun millî muvazenesini burada bulmağa gelmiştim. 

Ne yazık…‟” (Ankara, s.78-79) 

Bu muhavere, gittikçe İstanbul-Anadolu karşılaştırmasına dönüşür ve Neşet 

Sabit, bundan duyduğu rahatsızlığı, tavrını Anadolu‟dan yana koyarak belli eder. 

Genç gazeteci, sözü Anadolu köylüsüne getirir ve o perişan görünümün ardında belki 

de bir İstanbullunun anlayamayacağı olgun bir ruhun, bilgeliğin saklı olduğunu 

belirtir:  

“„Bir Anadolu köylüsünün yüzüne hiç dikkatle baktığınız oldu mu? Bir 

Anadolu köylüsü diyorum; kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, hepsinde öyle bir 

ifade görürsünüz ki bütün saffetine, sadeliğine, hattâ basitliğine, iptidailiğine 

rağmen, vekarı, olgunluğu, derin ve ıstıraplı çizgileriyle sizi korkutur.‟”(Ankara, 

s.79)  
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Ona göre, Anadolu köylüsü karşısında şehirli aydın, memleketin içinde 

“birer tufeylî” (Ankara, s.80) olmaktan kurtulamamaktadır. Bu yüzden de 

memleketin asıl sahibi, Neşet Sabit‟in az önce gördüğünü söylediği o oduncu 

çocuktur ve Anadolu‟nun dilinden yalnız o anlamaktadır (Ankara, s.80). 

Öte yandan Anadolu coğrafyası içinde Ankara da mühim bir merhaledir genç 

adamın hayatında. O, Ankara‟yı taşıdığı idealizmin doruk noktası olarak 

saymaktadır: 

“(…) Ankara, bizim için emsalsiz bir „energi‟ mektebi olmuştur. Sarp, yalçın 

ve çetin Ankara, içinde her rahattan mahrum olduğumuz, içinde zahmet, meşakkat 

çektiğimiz Ankara, bize sabrı, tahammülü ve inkişafımıza engel bütün zıt kuvvetlerle 

geceli gündüzlü çarpışmayı öğretiyor, sert bir örs gibi irademizi durmaksızın 

döğüyor, Nietzsche‟nin dediği gibi burada „muttasıl kahramanca ve tehlikeyle 

yaşıyoruz.‟ Bundan güzel hayat olur mu? Dünyanın hangi noktası buradan daha 

enteresandır?” (Ankara, s.81) 

İşte bu yüzden, Neşet Sabit‟in kanaatince, Ankara‟yı “Göksu‟ya benzetmek 

bir küfürdür.” (Ankara, s.80) Bu konuşmayla Neşet Sabit‟in yönünü ve karakterini 

çizen yazar, bir yandan da Selma Hanım‟ı ona uygun bir eş, bir ülküdaş olarak 

hazırlamaya başlar. Millî Mücadeleye, Ankara‟ya, Anadolu‟ya, yeni rejime karşı 

tereddütleri olan, millî bir bilinçten uzak, zayıf karakterdeki Selma Hanım, Neşet‟le 

arasında geçen konuşmalardan sonra Binbaşı Hakkı Bey‟in çekim alanında yoluna 

devam eder. 

Onunla yaptığı atlı gezintilerde hem çevreyi hem Hakkı Bey‟i gözlemleyen, 

gördükleri üzerinde düşünen genç kadın, Gazi‟nin Çankaya‟daki evini gördükten 

sonra içinde bulunduğu tarihî şartlara bambaşka açıdan bakmaya başlar. Bu noktadan 

sonra eşi Nazif‟in korkaklığını affedemediği gibi Eskişehir ve Cebeci hastanelerinde 

gönüllü olarak çalışmaya başlar. Bir süre sonra da Nazif‟ten ayrılıp Hakkı Bey‟le 

evlenir. 

Ne var ki Binbaşı Hakkı Bey‟le Millî Mücadele ortak paydasında yükselen 

birliktelikleri, Cumhuriyet‟in ilk yıllarında kan kaybetmeye yüz tutar. Selma 

Hanım‟ın hayran olduğu o mert asker, yerini monden bir bürokrata bırakmıştır. 

Savaşın kazanılmasını müteakiben emekli olan ve bir şirkette çalışmaya başlayan 

Hakkı Bey‟de o tarihî günlerin idealizminden eser kalmamıştır. Eskiden Batı karşıtı 
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olan Hakkı Bey, artık tam bir Batılı yaşayışı sürmektedir. Bu hal, Selma Hanım‟la 

olan evliliklerini de olumsuz yönde etkiler. 

Ankara Palas‟ta düzenlenen bir balo gecesi, orada bulunan Neşet Sabit‟in, 

aydın-halk ayrılığı üzerine söylediklerine kulak misafiri olan Selma Hanım, kendi 

hayatında asıl rahatsız olduğu noktayı bulmuş olur. O da Neşet Sabit gibi halktan 

ayrılmak değil halkla bütünleşmek istemektedir. Gecenin ilerleyen saatlerinde Neşet, 

kendisini tekrar Selma Hanım‟a takdim eder. O geceden sonra eğlence mekânlarında 

sık sık karşılaşırlar. Bu kez İstanbul-Anadolu ikiliğini değil inkılâbı tartışırlar.  

“(…) Ben, inkılâbı hiç bir zaman, hayatın dış şekillerini değiştirmek 

mânasına almadım. Hele, bir konfor ihtiyacı, bir konfor‟a eriş cehti mânasına hiç 

alamıyorum. Şüphesiz, içimizde yeni bir hayat hamlesiyle çatlayan şey yeni bir şekle 

vücut verir, yani yeni bir kabuk bağlar. Fakat, bu safhada artık inkılâptan 

bahsedilemez. Burada, artık, muayyen bir çeşit hayatın kalıplanışı vardır. Biz, sanki, 

inkılâbımızın böyle bir safhasına mı geldik sanıyordunuz? Yok canım, bu gördüğünüz 

şeyler, bu balo, bu otel, sizin Yenişehir evleriniz, bunlar hep birer hayat kalıbıdır 

ama bizim kendi inkılâbımızın ateşinde dökülmüş kalıplar değil.” (Ankara, s.123) 

Bu noktada Neşet Sabit de Selma Hanım gibi batılılaşmayı doğru kavramıştır 

(Yalçın, 2002: 214-215). 

“Milliyetçi Türk garpçısı için garpçılığın en karakteristik vasfı garplılığa 

Türk üslûbunu, Türk damgasını vurmaktır. Şapka bize hâkim değil, biz şapkaya 

hâkim olmalıydık. Garplılaşma, muayyen bir hayat prensibidir. Bu prensip, ancak, 

millî isteğin, millî kültürün ve nihayet millî ahlâkın hizmetçisi, emirberi olmak 

şartiyledir ki, yaratıcı ve kurucu rolünü ifa edebilirdi. Garplılık namına Garbın 

„vice‟lerini almakta, yarın öbür gün Garp medeniyetinin yıkılıp çökmesine sebep 

olacak unsurları bu taze, arı vatan topraklarına taşımakta ve aşılamakta ne manâ 

vardı? Biz Garp namına Garpta hüküm süren çürümüş bir sınıfın istihlâk ve istihsal 

[tüketim ve üretim] şartlarını kendimize tatbike uğraşmaktayız.” (Ankara, s.136) 

Bu, aynı zamanda, Neşet Sabit‟in düşüncesinde, izlenecek en sağlıklı yolu da 

işaret etmektedir. Ancak bu yol tercih edilmediği içindir ki genç adam, Millî 

Mücadele günlerindeki “sade, samimî ve şiddetle şahsî, karakterli hayatı” (Ankara, 

s.135) hasretle anıyordur. Zihni bu düşüncelerle meşgul Neşet Sabit, bir taraftan aşırı 
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Batılılaşmış hayatı diğer taraftan eski Ankara mahallelerini gözlemlerken Türk 

inkılâbının bu iki çizginin de dışında aranması lazım geldiğini düşünür: 

“(…) Onun millî idealine göre vücut bulması lâzım gelen yeni Türk 

cemiyetinin üslûbu ne bu kerpiç duvarlar arasında bir örümcek gibi yaşayanlardan, 

ne de iğreti bir dekor içinde kurulmuş kuklalar gibi zıplayanlardan örnek alabilirdi. 

Türk inkılâbının vakarlı ve ahenkli ruhu, kendine lâyık ifadeyi çok daha canlı, çok 

daha şahsiyetli bir mimaride aramaktadır.” (Ankara, s.139) 

İnkılâbı doğru anlamak, halka yaklaşmak konularında hemfikir olan Neşet 

Sabit‟le Selma Hanım, bunun üzerinde sık sık tartışıp fikir teatisinde bulunurlar. 

Selma Hanım, Millî Mücadele ruhunu kaybetmiş kocası Binbaşı Hakkı Bey‟le eski 

mebus Murat Bey‟i ve kadın-erkeğin yan yana gelmesine tahammül edemeyecek 

kadar mutaassıp Şeyh Emin‟i göstererek değişimi algılamaya çalışırken Neşet Sabit, 

bu durumu inkılâbın yanlış anlaşılmasına bağlar: 

“„Bunlar, hep, inkılâbın yanlış anlaşılmasından çıkan neticeler…İnkılâbı, 

kocanız kendine göre, Murat Bey kendine göre, Şeyh Emin kendine göre anlıyor, 

hani, bazı dinler vardır ki, müfessir ve müçtehitlerinin çokluğu yüzünden mâna ve 

mahiyetini değiştirir; işte, bizim inkılâbımızın başına da böyle bir şey gelmektedir ve 

bizim ıstırabımızın sebebini burada aramak lâzımdır.‟” (Ankara, s.143) 

Bu noktada Selma Hanım da Neşet Sabit‟i, insanlara inkılâbı doğru anlatmak 

bahsinde pasif kalmakla itham eder (Ankara, s.143). Oysaki Neşet‟e göre kendilerini 

Batılılaşma cereyanına kaptırmış bu insanlara yanlış yaptıkları yönünde nutuklar 

atmak, ukala gibi görünmekten başka bir işe yaramaz. Öte yandan Neşet Sabit, bu 

sun‟i âleme uymak, Batılılaşma cereyanına kapılmak taraftarı da değildir (Ankara, 

s.144). 

Romanın ilk bölümünde İstanbul-Anadolu, dolayısıyla aydın-halk (köylü), 

ayrılığını sorgulayan Neşet Sabit, Cumhuriyet‟in ilk yıllarını anlatan ikinci bölümde, 

daha çok, inkılâbı irdeleyen bir tutum içindedir. Daha önce gözlemlediği aydın-halk 

arasındaki uçurum, Cumhuriyet‟in ilanını takip eden süreçte daha da derinleşmiştir. 

Millî Mücadele ruhunu kısa sürede kaybeden insanlar, yüzeysel bir Batı taklitçiliği 

üzerinden yeni bir yaşama yönelmiş; bu yaşamın danslı, çaylı balolarından mürekkep 

eğlence hayatı, yaşananların ayırdına varamamış halk kitlelerini tedirgin etmiştir. 
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Böylece halkla aydın arasında varolagelen mesafe, daha da açılmış, taraflar 

birbirinden iyice uzaklaşmıştır.  

Tüm bunları zihin süzgecinden geçiren genç adam, romanın bahsi geçen 

ikinci bölümünde, eyleme geçmeye hazırlanan bir aydın tavrından çok toplumdaki 

“hastalığı tanımlamaya çalışan bir aydın tavrı” (Balcı, 2002a: 201) içinde görünür. 

Romanın ütopik karakterdeki üçüncü bölümünde ise Selma Hanım, Hakkı 

Bey‟den ayrılmış ve Neşet Sabit‟le evlenmiştir. Böylelikle fikrî birlikteliklerini 

toplum yararına kullanmak noktasında güçlerini birleştiren idealist çift, halkla aydın 

arasındaki uzaklığı ortadan kaldırmak için çabaladıkları gibi her alanda 

gerçekleştirilen kalkınma hamlelerine de bizzat katkıda bulunurlar. Bir anlamda, 

üçüncü bölüm, Neşet Sabit‟in, ikinci bölümde tespit ettiği aksaklıkların giderildiği, 

rejimin toplumun her kesimince doğru anlaşıldığı bir düzeni yansıtır. 

Bu bağlamda; Neşet Sabit, İçtimaî Mükellefiyet adlı bir teşkilatın aktif 

üyesidir. Bu teşkilata bağlı olarak Anadolu içlerinde konferanslar verir. Bir yandan 

da yeni açılacak Büyük Devlet Tiyatrosu‟nda ilk oynanacak eser niteliği taşıyacak bir 

komedi üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca 1939 roman yarışmasına yetiştirmek istediği 

bir romanı bitirmeye uğraşmaktadır. Boş vakitlerini ve tatillerini ise Selma Hanım‟la 

kâh Ankara‟daki umumî eğlence yerlerinde, Halkevi‟nde kâh tetkik seyahatlerine 

çıktıkları Anadolu‟da geçirir. 

Bu bölümde, insanlar artık inkılâbı ve Cumhuriyet rejimini anlamış, onun 

felsefesi doğrultusunda kültür, sanat, fen, ekonomi alanlarında üst üste atılımlar 

yaparak yurdun kalkındırılmasında tek vücut olmuştur. 

Yazarın, olmasını arzu ettiği ideal Ankara‟yı -geniş ölçekte ideal Cumhuriyet 

Türkiye‟sini- anlatan üçüncü bölümde, Neşet Sabit, ikinci bölümdeki pasif 

sorgulayıcı tavrını bırakmış ve eyleme geçmiştir. Toplumda rastladığı ve kendisini 

rahatsız eden aksaklıklar, yanlışlıklar onu daha önce pasif direnişe iterken üçüncü 

bölümde, durmak dinlenmek bilmeden o aksaklıkların ya da yanlışlıkların 

düzeltilmesi davasına başkoymuştur. Özellikle halkla aydın arasındaki uzaklığın 

giderilmesinde Selma Hanım‟la birlikte birleştirici rol oynayan Neşet Sabit de 

Çıplaklar‟ın Doktor Çetiner‟i gibi halka doğru giden bir aydındır. 

Bu noktada, hem gazeteci aydınlar hem de çeşitli mesleklere mensup 

(öğretmen, asker, doktor) diğer aydınlar içinde Doktor Çetiner‟e karşılık gelen 
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bilinçli aydın tipi, Neşet  Sabit‟tir. Fikir ve aksiyon açısından tutarlılık sergileyen 

duruşuyla o, inkılâbın şekillendirdiği bir aydın tipidir. Bir başka deyişle; Neşet Sabit, 

zaferin kazanılmasının ardından yozlaşan zümrelere karşılık Yakup Kadri‟nin 

görmek istediği aydın tipidir. Hüküm Gecesi‟nin Ahmet Kerim‟i ile Yaban‟ın Ahmet 

Celal‟i onda bir bileşime ulaşır. Her ikisinin eksik yönleri, Neşet Sabit‟in şahsında 

bütünlenir. Böylelikle yazar, Ankara‟da, Neşet Sabit özelinde, “Kadrocu, devletçi, 

korporatist ve milliyetçi-Batıcı bir gelecek tahayyülü ortaya koyar.” (Kılıç, 2004: 

82) 

Ne var ki ütopik bir dünyanın üstün insanı olmaktan öteye geçemeyen Neşet 

Sabit, temsil ettiği değerler ve Ankara idealizmiyle yeni Türkiye‟de karşılığını 

bulamamış bir figürdür. Ahmet Kerim ile Ahmet Celal‟in eksikliklerinin 

tamamlanmasıyla yaratılmış örnek bir aydın tipi olarak Yakup Kadri‟nin emsal 

gösterdiği Neşet Sabit, romanın üçüncü bölümü gibi, ütopik düzlemde kalmıştır. 
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SONUÇ 

 

 

Bu çalışmada, Cumhuriyet’in ilk çeyreğini oluşturan ve Atatürk Dönemi 

olarak da adlandırılan 1923-1938 yılları arasındaki Türk romanında “Anadolu” 

sorunsalının, dönemin tarihî şartları da göz önünde tutularak, bireysel ve sosyal 

açıdan incelenmesi amaçlanmıştır. Bundan dolayı, çalışmanın temel malzemesini, 

belirtilen tarih aralığında yayımlanan romanlar oluşturmaktadır. 

İki ana bölümden oluşan çalışmada, ilk bölüm, romanların bireysel ve 

psikolojik temalar başlığı altında incelenmesine ayrılmıştır. Söz konusu temalar; aşk, 

ana-baba-evlat sevgisi, kaçış, özlem, korku, ihanet, yalnızlık, bedbinlik, sanat 

sevgisi, hayal-hakikat temi, Anadolu’ya hizmet düşüncesi, yolculuk olarak 

belirlenmiş, ayrıca kendi içinde de tasnif edilmiştir. 

Bunlar arasında ağırlıklı bir yere sahip olan aşk temi, roman kahramanlarının 

Anadolu’yla temasa geçmeleri üzerinden değerlendirilmiştir. Bir başka deyişle; aşk, 

Anadolu çerçevesinde ele alınıp incelenmiştir. Buna göre; aşk acısı çeken, sağlıklı bir 

kadın-erkek ilişkisi yürütemeyen, ilişkisinde sorunlar yaşayan roman kişileri, 

çektikleri acıyı Anadolu’da sağaltmaya çalışırlar. Bir yönüyle Anadolu, onlar için 

hem bir kaçış yeri hem de kendilerini tedavi edecekleri bir sığınaktır. Benzer şekilde 

aşk acısı başta olmak üzere yaşamlarındaki bazı realitelerden kaçan, bu realitelerle 

yüzleşemeyen roman kişileri de çareyi Anadolu’ya sığınmakta bulur.  

Aşkta ihanete uğrayanlar, yaşadıkları romantik ilişkide gururları aşklarının 

önüne geçenler; aşkın maddî yönünü oluşturan cinsel arzularına yenilip birtakım 

hatalar yapanlar da Anadolu’ya giderler. Bunlar içinde özellikle kadın kahramanlar, 

aileleri tarafından cezalandırılmak ya da ıslah edilmek için Anadolu’ya gönderilirler. 

Burada amaç; kirlenen namusu temizlemek, meşru olmayan ilişkiler sonucu hamile 

kalan genç kızları yakın çevreden uzaklaştırmaktır.  

Aşkın bir diğer yönü yasak aşkı yaşayan kahramanlar da çeşitli vesilelerle 

Anadolu’ya giderler. Yasak aşkın acısını çekenler, yasak aşkından kaçanlar, bu aşkın 

yol açtığı hataları onarmak isteyenler, kendilerine Anadolu’yu mekân olarak seçerler. 

Aşkın manevî boyutunu yaşayanlar arasında karşılıksız aşk yaşayanlar ya da 

aşkta hayal kırıklığına uğrayanlar da acılarını dindirmek için Anadolu’ya giderler. 

Ortak ideallere yaslanan çiftlerle fedakâr âşıkların birleştikleri nokta da, çoğu kez, 
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Anadolu’dur. Yine Anadolu coğrafyası, birbirlerine saf aşk besleyen çiftlerin de 

ortak paydasıdır. 

Bunların yanında; Anadolu, meczupların, düşmüş kadınların, müslim ve 

gayrimüslimlerle aralarında sosyal eşitsizlik engeli bulunan ağa kızlarıyla fakir 

delikanlıların da aşklarına sahne olur. 

Bütün olarak bakıldığında aşk, dönem romanlarında, roman kahramanlarını 

iradî ya da zorunlu olarak Anadolu’ya yönelten baş âmil olarak görünür. 

Aşkın dışında bireysel olarak Anadolu’ya karşı bir hassasiyet geliştirip 

Anadolu insanını aydınlatmak, Anadolu’ya hizmet götürmek isteyen roman 

kahramanları da vardır. Daha çok idealist aydınlar olarak nitelendirilebilecek bu 

kişiler, gittikleri yerlerde Anadolu’nun sorunlarıyla mücadele ederler. Kimi biraz 

olsun ilerleme kaydederken büyük bir çoğunluğu ideallerini yitirme noktasına gelir. 

Anadolu’nun yerleşik düzeni, onları genellikle çıktıkları yolda başarısızlığa sürükler.  

Bu da onları Anadolu bağlamında hayal-hakikat zıtlığına götürür. Hayal 

ettikleri Anadolu yerine bambaşka bir Anadolu bulurlar. Bir başka deyişle; 

Anadolu’nun çetin yaşam koşulları, onları ilk anda hayal kırıklığına uğratır. Ümidini 

ve azmini yitirmeyenler, idealleri doğrultusunda çalışırken metanetini muhafaza 

edemeyenler ise ideallerini ve hayallerini yitirme noktasına gelir. 

Bireysel ve psikolojik temalar içerisinde önemli bir yer teşkil eden 

başlıklardan biri de yolculuktur. Roman kahramanları, çeşitli nedenlerle Anadolu 

içlerinde yolculuğa çıkarlar. Bunlar önem sırasına göre; Millî Mücadelede yolculuk, 

meslekî ve tetkik amaçlı yolculuklar, turistik ve ziyaret amaçlı yolculuklar, tedavi ve 

duygusal arınma amacıyla yapılan yolculuklar, miras işleri nedeniyle yapılan 

yolculuklar, ticaret amacıyla yapılan yolculuklar, eğitim-öğrenim amacıyla yapılan 

yolculuklardır. Çıkış noktası hangisi olursa olsun kahramanlar, bu yolculuklarında 

Anadolu’nun farklı yüzleriyle tanışırlar. 

Sayılan temaların yanında diğer alt temalarla birlikte bir bütün olarak bireysel 

ve psikolojik temalar, bireyin çeşitli olayların sevkiyle Anadolu’ya gidişini, oradaki 

yaşamını, oraya dair hislerini ortaya koymaktadır. Döneminin sosyal ve siyasî 

şartlarıyla uyumlu bir çizgi izleyen yazarlar, yarattıkları kahramanların 

bireyselliklerini Anadolu’yla ilişkilendirerek çizmişlerdir. 
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Bireysel ve psikolojik temaların yanı sıra çalışmanın bir diğer ağırlık 

noktasını oluşturan sosyal ve siyasî temalar ise tek tek bireylerin değil bütünüyle 

Anadolu’nun sorunlarını odak noktası yapmıştır. Burada Anadolu insanının yaşamını 

zorlaştıran şartlar ayrı ayrı başlıklar altında incelenmiştir.  

Sosyal temalar başlığı altında ele alınan konuların ilki, devlet 

mekanizmasından kaynaklanan aksaklıklardır. Söz konusu aksaklıklar, Osmanlı-

Cumhuriyet karşılaştırması üzerinden eski-yeni tezadına dayanılarak verilir. Buna 

göre ilk sorun, yozlaşmadır.  

Devlet kademelerindeki yozlaşma, bireylere oradan da toplumun geniş bir 

tabanına yayılır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı ile Mütareke dönemlerinin 

yozlaşmış kesimlerini eleştiri konusu yapan yazarlar, aynı tema çerçevesinde 

Cumhuriyet’in ilk yıllarına da değinirler. Büyük bir savaştan henüz çıkmış olmanın, 

art arda gelen atılımlarla yeni bir düzen kurmanın heyecanını, dinamizmini zamanla 

yitiren bürokrat çevreler, giderek yozlaşmış bir hayatın içine sürüklenirken açtıkları 

yolda geniş halk yığınlarına da örnek teşkil ederler. Zaniyeler, Gizli El, Cephe 

Gerisi, Sözde Kızlar, Biz İnsanlar, Sodom ve Gomore, Ateşten Gömlek, Yarım Adam, 

Üç İstanbul, Eski Hastalık, Ankara, Yalnız Dönüyorum, Ayaşlı ve Kiracıları, Roman, 

Çıplaklar; yozlaşma konusunu bu çerçevede tartışan romanlardır. 

1923-1938 yılları arasında kaleme alınan romanlarda yazarlar, aydının 

Anadolu’ya bakışını da geniş ölçekte işlerler; çünkü Anadolu’nun ihmal 

edilmişliğiyle bağlantılı olarak sorunun bir ayağını devlet oluştururken diğer 

ayağından aydınlar sorumludur. Şöyle ki devlet, kendi eliyle aydınını Anadolu’ya 

sürerek cezalandırdığı için hiç kimse bakımsız, her türlü imkândan yoksun 

Anadolu’da görev almak istemez. Yetki alanını İstanbul’la sınırlayan çeşitli 

mesleklere mensup aydınlar da “taşra” diyerek küçümsedikleri Anadolu’ya hizmet 

götürmeyi düşünmezler.  

Sorunun kaynağına inildiğinde, kendisini payitaht İstanbul’la sınırlayıp 

Anadolu’yu ve Anadolu insanını hakir gören aydın zihniyetinin temellerinin, 

Batılılaşma ve yeni bir medeniyet dairesinden içeri adım atma sürecinde atıldığı 

görülür. Neticede Batılılaşma, beraberinde yeni bir aydın tipi ortaya çıkarırken 

Anadolu, bu yeni tipin uzağında kalmaya başlamış, daha doğrusu kendi iç dünyasına 

kapanmıştır.   
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Bu konuda, Turfanda mı Yoksa Turfa mı? (1892) adlı romanın idealist 

doktoru Mansur; Yeni Turan ile Handan’ın Anadolu’yu aydınlatmayı kendilerine 

amaç edinmiş aydın tipleri Oğuz, Kaya, Nazım ve Handan ilk bilinçli adımları atsalar 

da onların bu ilk adımları, Anadolu idealizminin âdeta bir akım halini aldığı 

Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde daha da ileri taşınır.  

Mütareke yıllarından itibaren Anadolu’nun Türk aydını için bambaşka bir 

anlam kazanmaya başlamasına ilave olarak Millî Mücadele yılları ve sonrasında Ziya 

Gökalp’in “Halka Doğru” düsturuyla Anadolu, Türk aydınının dikkatini yönelttiği 

esas coğrafya olarak önem kazanır. Daha sonra gelişen “Mektepten Memlekete” şiarı 

da Cumhuriyet’in ilk yıllarında idealist aydınlara rehberlik eder. Dolayısıyla bu 

dönem romanında aydınların kendi istekleri doğrultusunda Anadolu’ya gidişleri, 

oradaki haşin realite ile karşılaşmaları, Anadolu’yu kalkındırma emelleri ile canla 

başla çalışmaları işlenir.  

Romancılar, eserlerinde, Anadolu’yu kalkındırmayı, Anadolu insanının 

yaralarını sarmayı kendilerine misyon edinmiş çeşitli mesleklere mensup aydın 

tipleri, Anadolu içlerine gönderirler. Bunlar arasında ilk sırayı öğretmenler ile 

askerler alır. Onları doktorlar ve gazeteciler izler. 

Anadolu’yu aydınlatmayı kendilerine amaç edinmiş öğretmenlerin anlatıldığı 

Çalıkuşu, Yakılacak Kitab, Yeşil Gece, Acımak, Vurun Kahpeye adlı romanlarda 

Feride, Vicdan, Ali Şahin, Zehra ve Aliye kendilerini Anadolu davasına adamış tipler 

olarak görünürler. Bunlardan Vicdan, Ali Şahin, Zehra ve Aliye bilinçli olarak 

öğretmenliğe yönelirken Feride, yaşadığı ihanetin acısını unutabilmek için bu 

mesleği seçer. Bununla birlikte, Feride’nin öğretmen oluşu, ilk anda, tesadüfî olarak 

değerlendirilse de Ziya Gökalp’in “Halka Doğru” ile kastettiği anlamda başarılı 

olabilen tek öğretmen, Feride’dir.  

Yakılacak Kitab’ın Vicdan’ı, Yeşil Gece’nin Ali Şahin’i ve Vurun 

Kahpeye’nin Aliye’si, Anadolu halkının dinî inançlarına saygı duymayıp dine savaş 

açtıkları için yenilgiye uğrarlar. Bu açıdan, onların din sorununa odaklanarak 

cehaleti, eğitimsizliği doğrudan onunla ilişkilendirmeleri, halkla aralarındaki 

uçurumu da derinleştirir. Feride ise halkın inançlarına saygı gösterirken hem onlara 

örneklik edip hem de halktan millî kültürü alan bir öğretmendir. 
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Aralarındaki bu farkın dışında Anadolu’ya giden bu öğretmenlerin ortak 

noktası, göreve başlar başlamaz eğitim sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalmış 

olmalarıdır. Bu yüzden okul binasından eğitim materyallerine kadar her konuda 

eksiği tamamlamak da onlara düşer.    

Genel olarak, dönem romancıları, kendilerine İstanbul’da verilen görevi kabul 

etmeyip Anadolu’ya atanan öğretmen tipleriyle (Feride, Ali Şahin, Zehra, Aliye) o 

dönem aydınlarının bakışını Anadolu’ya çevirme amacı gütmüşlerdir. 

Öğretmenlerin yanı sıra askerler de askerî görevlerinin dışında halkla 

yakınlaşmak, Anadolu’yu kalkındırmak, yeni rejimin gereklerini köylüye anlatmak 

gibi sivil misyonlar üstlenen bir diğer meslek grubudur. 

Millî Mücadele sırasında Anadolu’ya geçen askerler, savaş sırasında 

köylünün cephe gerisinde ve cephede gösterdiği kahramanlıklara, fedakârlığına, 

vatan sevgisine şahit olur. Böylece askerle halk el ele verip savaşı kazandığı gibi 

savaştan sonra yeni Türkiye’yi de yine el ele tesis edecektir. 

Bu bağlamda; Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye, zaferin kazanılmasının 

ardından yurdun inşasına katkıda bulunmayı da hedefleyen asker aydınları 

mevzubahis edinir. Yanı sıra Zeyno’nun Oğlu, Dağları Bekliyen Kız, Sevgim ve 

Iztırabım adlı romanlarda da Şark İsyanı’nda görevli askerler yer alır. 

Tüm bu romanlardaki asker tiplerden farklı olarak Yaban’ın Ahmet Celal’i 

ise Anadolu’ya, Millî Mücadeleye, aydın-köylü ilişkilerine bakışıyla öne çıkan bir 

asker aydındır. 

Yine Ankara’nın Binbaşı Hakkı Bey’i de Millî Mücadelede üstün yararlıklar 

gösterip Cumhuriyet’in ilanından hemen sonraki süreçte yozlaşmış birer bürokrata 

dönüşen asker kökenli kurucu kadroların bir örneği olarak sunulur. 

Bu dönem romanlarında, öğretmenler ve askerlerden sonra Anadolu ülküsü 

etrafında ele alınan bir diğer aydın grubu ise doktorlardır. 

Öğretmenler ve askerlerle aynı idealizmi paylaşan doktorlar da öncelikle 

Anadolu’nun haşin gerçekliğiyle tanışırlar. Buna göre; yol ve eğitimsizlik sorununa 

bir de eğitimsizlikten kaynaklanan yanlış tedavi yöntemleri eklenir. Anadolu’da halk, 

doktora güvenmektense atalarından öğrendiği geleneksel yöntemlerle hastalıkları 

tedaviye çalışır. Bu, hem yanlış sonuçlara yol açar hem de bazı salgın hastalıkların 
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giderek yayılmasına da neden olur. Bundan dolayı, çoğu genç doktor, sadece 

hastalıklarla değil bilgisizlikle de mücadele eder. 

Bu bağlamda, romanlarda, bir kısım doktor aydınlar, Millî Mücadele 

sırasında sivil bir misyon edinerek cephe gerisinde gönüllü olarak görev alırlar 

(Çalıkuşu, Sodom ve Gomore, Sisli Geceler). Bir kısmı ise Cumhuriyet’ten sonra 

“Anadolu’ya!” şiarının da etkisiyle Anadolu’ya çalışmaya giderler (Köy Hekimi, 

Çıplaklar). Sağlık sorunları açısından oluşturulan bir tetkik heyetiyle Anadolu’ya 

seyahat eden doktorlar da bu kapsamda değerlendirilebilir (Gurbet Yolcusu, 

Zeyno’nun Oğlu). 

Anadolu’ya bakışları bağlamında değinilen bir başka meslek grubu, 

gazetecilerdir. 

           Öğretmenler, askerler ve doktorlarla karşılaştırıldığında gazeteciler, daha çok, 

gözlemleyen, tespit eden konumundadırlar. Bu nedenle diğer aydınların idealizmine 

onlarda pek rastlanmaz. Gazeteciler, Anadolu’yu meslekleri gereği yazılarına, 

eserlerine konu edinirler. Dünkülerin Romanı ile Gonk Vurdu’nun gazeteci aydınları 

Cemil Hakkı ile Cemil Mualla, bu çerçevede değerlendirilebilecek kişilerdir. 

Hüküm Gecesi’nin siyasî sürgün olarak Sinop’a gönderilen gazeteci aydını 

Ahmet Kerim, Anadolu hakkında somut bir bilgisi olmayan, Anadolu’yu tozpembe 

bir masal ülkesi olarak hayal eden aydınlardan biridir. O, Anadolu gerçekliğiyle 

Sinop’ta karşı karşıya gelir. 

Bahsi geçen gazeteci aydınlar arasında Anadolu’ya bilinçle eğilen kişi, 

Ankara romanındaki Neşet Sabit’tir. Bir anlamda o, Doktor Çetiner’den sonra 

Cumhuriyet’in ideal aydın tipini temsil eder. Fikir ve aksiyon açısından tutarlılık 

sergileyen duruşuyla o, inkılâbın şekillendirdiği bir aydın tipidir. 

Dönem romanlarında üzerinde durulan bir konu da azınlıkların durumudur. 

Anadolu’ya ilk kez giden ve her yönden ihmal edilmiş bir coğrafya ile karşılaşan 

Türk aydını, aynı topraklar üzerinde yaşayan azınlıkların Anadolu köylüsünden farklı 

yaşam kalitesine sahip olduğu gerçeğiyle karşılaşır. Buna göre; Miras, Dünkülerin 

Romanı, Patron, Toprak Mahkûmları, Yezidin Kızı konuya farklı perspektiflerden 

yaklaşan romanlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş saiki Millî Mücadele de Atatürk Dönemi 

Türk romanında Anadolu bağlamında ağırlıklı olarak ele alınan bir konudur. 
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Bu dönemde kaleme alınmış romanlara bakıldığında; bir kısmının popüler 

tarzda yazılmış romanlar olduğu, bir diğer kısmının edebî değere sahip olduğu, Millî 

Mücadeleye çoğunlukla fonda yer verildiği, İstanbul’dan cepheye bakışın egemen 

olduğu, dış düşmanların yanı sıra iç düşman olarak eşraf ve din adamlarının hedef 

alındığı ve alttan alta romanlarda yeni devletin değer yargılarının savunulduğu 

görülür. 

Bunların yanında, romanların bir kısmı İstanbul’da başlayıp Anadolu’ya 

geçmekte, bir kısmı da Millî Mücadelenin mekânı olarak doğrudan Anadolu 

içlerinden konuya yaklaşmaktadır. Her ikisinde de ortak nokta, Millî Mücadelenin 

Anadolu köylüsüyle, halkıyla el ele kazanıldığı mesajı taşımasıdır. Denilebilir ki 

Cumhuriyet ideolojisinin o yıllardaki kuşatıcı felsefesi, bu gruptaki romanlarda 

kendisini hissettirir.  

Millî Mücadeleye değinen romanlarda Mustafa Kemal ve Ankara idealize 

edilerek anlatılır (Ateşten Gömlek, Nişanlılar, Dinmez Ağrı, Yalnız Dönüyorum, 

Dikmen Yıldızı, Yaban, Ankara, Toprak Mahkûmları).  

Yine “İnebolu” ve “Ecevit” de İstanbul’dan Millî Mücadeleye katılmak için 

Anadolu’ya geçenlerin ilk durağı olarak ön planda yer almaktadır (Allahaısmarladık, 

Nişanlılar, Dinmez Ağrı, Toprak Mahkûmları). 

Bahsi geçen dönemde yazılan Millî Mücadele romanlarında kadın 

kahramanların ayrı bir yeri vardır. Birçok romanda, önemli yararlılıklar göstermiş 

kadın kahramanlardan bahsedilir: Ateşten Gömlek: Ayşe; Vurun Kahpeye: Aliye; 

Ankara: Selma Hanım; Kan ve İman: Hanife, Leman (Leman, Eskişehir’de 

hastabakıcılık yapmak için evden kaçar.); Dinmez Ağrı: Şerare; Yalnız Dönüyorum: 

Yıldız; Dikmen Yıldızı: Yıldız; Gökmen: Gökmen; Türk Yıldızı Emine: Emine (adı, 

sonradan Yıldız olarak değişir.) İsmi verilmiş bu kadın kahramanların yanı sıra 

isimsiz kadın kahramanlardan da hemen tüm romanlarda bahsedilir. 

Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde kaleme alınan romanlarda Cumhuriyet’in 

ilanından sonra Anadolu’da yaşanan sosyal değişimler de işlenir. Özünde Batılı ve 

çağdaş bir toplum olma amacını taşıyan bu değişimlerin ilkini, yeni bir eğlence 

anlayışı etrafında Anadolu’da yaygınlaştırılmaya çalışılan balolar oluşturur. 

Dönem romanlarında balolar, yeni bir yaşam tarzının simgesi sosyal bir 

etkinlik olarak işlenirken halkın gözünde ifade ettiği anlamı da kapsayacak şekilde 
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ele alınır. Bu bağlamda; Ankara, Kıskanmak ve Eski Hastalık, farklı niyetlerle 

gerçekleştirilen baloların, Anadolu’daki akislerini de hesaba katarak söz konusu 

faaliyete değinen romanlardır. 

Cumhuriyet sonrasında Anadolu’da yaygınlaştırılmaya çalışılan bir diğer 

faaliyet, okuma-yazma seferberliğidir. Bunun için 1 Kasım 1928’de Latin 

Harfleri’nin kabulünden sonra açılan Millet Mektepleri’nde halka hem yeni harfleri 

öğretmek hem de okur-yazar oranını arttırmak amaçlanır. Cumhuriyet’in temel 

felsefesine eğitim alanında katkı sağlayan Millet Mektepleri, dönem romanlarından 

On Yılın Romanı’nda, Cumhuriyet’in on yıl içinde gerçekleştirdiği büyük 

atılımlardan biri olarak ele alınır. 

Millet Mektepleri’yle başlatılan eğitim seferberliği, 1932’de kurulan 

Halkevleri’yle daha ileri bir düzleme taşınır. Bir diğer ifadeyle; Millet 

Mektepleri’nde okur-yazarlığın arttırılmasıyla başlayan halkın eğitimi meselesi, 

Halkevleri’nde yürütülen farklı alanlardaki kolculuk faaliyetleriyle ekonomik, sosyal, 

kültürel bir içerik kazanır. 

Yeni rejimin geniş bir tabana ulaşması yönünde siyasî bir hedefi de 

bünyesinde barındıran Halkevleri, dönem romanlarında salt siyasî bir yapılanma 

olarak değil köylüyü kalkındıran bir kültür yuvası vasfıyla da işlenmiştir. On Yılın 

Romanı, Ankara, Açlık adlı romanlarda, Halkevleri, bu çerçevede ele alınır. 

Millet Mektepleri ve Halkevleri’nin yanı sıra kız enstitüleri de Cumhuriyet’le 

Anadolu’ya kazandırılmak istenen bir kültürel kurumdur. Aka Gündüz’ün Üvey Ana 

ile Yakup Kadri’nin Ankara adlı romanlarında Cumhuriyet’in ideal kadın 

modelinden yola çıkılarak genç kızlara meslek kazandıran, aynı zamanda onları 

hayata hazırlayan kız enstitülerine yer verilir.  

Söz konusu dönemde, Cumhuriyet’in ilanından sonra yerli sermayenin teşvik 

edilerek bizzat devletin yol göstericiliğinde Anadolu’da açılan fabrikalar da 

romanlarda konu edilir. 

Osmanlı’nın Batılı devletlere tanıdığı kapitülasyonlardan sonra Cumhuriyet 

idaresinin Anadolu’yu kalkındıracak, Anadolu halkına işgücü sağlayacak yatırımlara 

önem vermesi, eski idare-yeni idare karşılaştırılması üzerinden romanlarda mevzu 

bahis edilir.  
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Buna göre; Çıkrıklar Durunca ile Patron adlı romanlarda, dokumacılıkta 

yabancı sermayenin yerli üretimi engelleyişi, bunun iç pazardaki dengeleri alt üst 

edişi ve geleneksel el dokumacılığının yok oluşu ele alınmıştır. 

Kıskanmak’ta, dokuma sanayiinin dışında, Türkiye’deki maden ocaklarının 

da yabancı şirketlerce işletildiğine değinilir. Herhangi bir sektör belirtilmeksizin 

genel olarak yabancı sermayeye karşı çıkanlardan biri de Çıplaklar’ın Doktor 

Çetiner’idir. 

On Yılın Romanı, Patron ve Açlık ise Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

Anadolu’da açılan şeker ve kumaş fabrikalarıyla bunların millî ekonomiye, işgücüne, 

kuruldukları bölgelere katkısını değerlendiren romanlardır. 

Sosyal temalarda değinilen yozlaşmanın bir başka boyutu, idarî yapıda 

gözlemlenir. Merkezi otoritenin, varlığını Anadolu’da duyuramaması yerel güçleri 

harekete geçirir. Bu da taşra teşkilatlarında bir yozlaşma olarak kendisini gösterir. 

Yanı sıra devletin görevlendirdiği memurlar, sözü edilen yozlaşmış düzen içerisinde 

görevlerini yapamamakta, yerel güçlere boyun eğmek zorunda kalmaktadır. Eşraf ve 

mütegallibenin öncülüğündeki bu güçler, tüm idareyi ellerinde tutar. Devletin değil 

onların kanunları geçerlidir.  

Dönem romancıları, Osmanlı-Cumhuriyet karşılaştırması üzerinden idarî 

yapıdaki bu bozulmayı da irdelemiş, Osmanlı’nın her açıdan olduğu gibi idarî açıdan 

da Anadolu’yu ihmal ettiği tezini, içinde bulundukları dönemin siyasî 

konjonktüründen de yararlanarak Dünkülerin Romanı, Yalnız Dönüyorum, On Yılın 

Romanı, Yakılacak Kitab, Çıkrıklar Durunca, Yeşil Gece, Vurun Kahpeye, Acımak, 

Yarım Adam, Eşkıya İninde, Kuyucaklı Yusuf, Afrodit Buhurdanında Bir Kadın, 

Ayaşlı ve Kiracıları başlıklı romanlarında işlemişlerdir. 

İdarî yapıdaki yozlaşma, yönetim ve bürokraside de birtakım çarpıklıklar 

yaşanmasına sebep olmuş; merkezden giderek taşra teşkilatlarına yayılan bu 

çarpıklıklar, Anadolu’da işlerin giderek daha da içinden çıkılmaz hale gelmesine 

neden olmuştur. İdarî yapıdaki aksaklıkları, Osmanlı-Cumhuriyet karşılaştırması 

üzerinden romanlarına taşıyan yazarlar, aynı eleştirel bakışı, yönetim ve 

bürokrasideki çarpıklıklara değindikleri romanlarda da sergilemiş; dönemin ilk 

yazarları olmalarının da etkisiyle salt Osmanlı’yı değil Cumhuriyet’i de bu bağlamda 
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eleştirmişlerdir. Burada amaç, bütünsel olarak yönetim ve bürokraside her dönem 

karşılaşılan çarpıklıkları göstermektir. 

Buna göre; Osmanlı merkez teşkilatlarında olduğu gibi taşra teşkilatlarında da 

iltimas, rüşvet, şekilcilik, kırtasiyecilik yaygın olarak görülmekte; bu bozuk düzen, 

kendi memurlarını da yaratmaktadır. Düzenin efendisi bürokratlar, hizmet etmek 

yerine halkın işlerini daha da zora sokmaktadır. Dahası merkezî idarenin taşrada 

ağırlığını yeterince koyamadığı toplumsal-siyasal bir ortamda, bazı bürokratlar, 

eşrafla el birliği edip Anadolu’da işleri çıkmaza sokmaktadır. Gizli El, Çalıkuşu, 

Yeşil Gece, Acımak, Yakılacak Kitab, Vurun Kahpeye, Kuyucaklı Yusuf sorunu bu 

bağlamda ele alan romanlardır. 

Ne ki bu sorunlar, yalnız Osmanlı’ya özgü değildir. Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında da benzer sıkıntılar gözlemlenmiştir. Yönetim ve bürokraside yaşanan 

çarpıklıkların Cumhuriyet’in ilk yıllarında da aynen devam ettiği; Yeşil Gece, 

Ankara, Kıskanmak, Ayaşlı ve Kiracıları, Açlık adlı romanlarda işlenir.  

Dönem romancıları, eski ve yeni yönetimlere yönelik eleştirel tavırlarını 

yöneticiler karşısında da sergilerler. Zira idarî ve bürokratik yapıyı erozyona uğratan, 

yönetici ile memurların yönetim ve insan anlayışıdır. Bu noktada; 1923-1938 yılları 

arasında eser veren dönem romancıları, idarî yapı ile bürokrasideki bozulmuşlukların 

kaynağı olarak gördükleri, yönetici ve memurun yönetim ve insan anlayışını, 

Osmanlı-Cumhuriyet tezadı üzerinden romanlarında irdelemişlerdir. Bu bağlamda; 

On Yılın Romanı, Dünkülerin Romanı, Bu Toprağın Kızları, Hicran, Toprak 

Mahkûmları; Osmanlı idarecilerinin yönetim ve insan anlayışını sorgulayan, 

olumsuzlayan; alternatif olarak Cumhuriyet’i öne çıkaran romanlardır. 

Dikmen Yıldızı, Aysel, Açlık adlı romanlarda ise Cumhuriyet’in ideal yönetici 

tiplerine yer verilir. Bu yöneticilerin ortak özelliği ve aynı zamanda onları, Osmanlı 

yöneticilerinden ayıran yönleri, halkın yanında olmaları, görevlerini yaparken halkın 

çıkarlarını gözetmeleri, halk lehinde kararlar almaya çalışmalarıdır. 

Yazarların, devletin merkez ve taşra teşkilatlarına yönelttiği eleştirilerden 

düzenin işleyişinden sorumlu âmir ve memurlar da payını alır. Zira idarî ve 

bürokratik yapıda gözlemlenen bozukluklar, yukarıdan aşağıya uzanan bir zincir 

halinde âmir-memur ilişkilerini de etkilemiştir. 
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Devletin desteğini arkalarında bulamayan memurlar, dairelerde âmirleriyle 

yüz göz olmakta; diğer taraftan âmir memur demeden, akşamları içki sofralarında 

toplanan memurlar arasında her türlü sınır ortadan kalkmaktadır. Buna göre; Gizli El, 

Çalıkuşu, Acımak, Kuyucaklı Yusuf, Afrodit Buhurdanında Bir Kadın devletin taşra 

teşkilatlarındaki yozlaşmış âmir-memur ilişkilerini ele alan romanlardır. 

Dönem romancılarının, romanlarında temas ettikleri önemli bir husus da 

Anadolu’nun ihmal edilmişliğidir. Denilebilir ki Cumhuriyet ideolojisi etrafında 

şekillenen 1923-1938 Atatürk Dönemi Türk romanında Anadolu; geneli itibariyle, 

ihmal edilmiş, geri kalmış bir coğrafya olarak anılır. Dolayısıyla da aydınlatılması ve 

kalkındırılması gereken bir vatan toprağıdır.  

Kaynağını tarihî ve sosyolojik nedenlerden alan bu yaklaşım, romancılarca, 

eleştirel, yer yer de yargılayıcı, bir bakış açısıyla romanlarda konu edinilir. İçinde yer 

aldıkları yeni oluşum içerisinde gözlerini geçmişe çeviren romancılar, orada 

Osmanlı’nın Anadolu’yu ihmal eden, yok sayan anlayışını görürler. Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e geri kalmış, yıkık, sefil bir ülke kalmıştır. Bu noktadan hareketle, 

Anadolu’nun ihmal edilmişliği dönem romanlarında eski idare-yeni idare 

karşılaştırması üzerinden ortaya konur. Dünkülerin Romanı, On Yılın Romanı, 

Toprak Mahkumları, Yalnız Dönüyorum, Çıplaklar, Açlık, Eski Hastalık adlı 

romanlar, bu yaklaşım üzerine kurgulanmıştır. 

Bunların yanı sıra eski idare-yeni idare karşılaştırması yapmadan 

Anadolu’nun olağan sorunlarından bahseden romanlar da vardır. Bunlarda çeşitli 

vesilelerle Anadolu’ya giden kişiler, oraya has katı gerçeklerle karşılaşmaktadır. 

Çalıkuşu, Yeşil Gece, Yakılacak Kitab, Sisli Geceler, Eski Hastalık, Afrodit 

Buhurdanında Bir Kadın, Gonk Vurdu, Eşkıya İninde, Yıldız Yağmuru böyle 

romanlardır. 

Anadolu, bireysel ve siyasî anlamlarda sürgün mekânı olarak da söz konusu 

dönem romanlarına konu olmuştur. Bunlardan bireysel olanı, roman kahramanlarınca 

manevî sürgün olarak nitelendirilirken siyasî olanı, devletçe başvurulan bir sindirme 

politikası olarak işlenir. 

Dönem romanlarında Anadolu, sürgün mekânı olarak gösterilirken tarihsel 

açıdan Osmanlı idaresi işaret edilmektedir. Buna göre; Anadolu’yu ihmal eden 

Osmanlı yönetimi, yeri geldikçe merkezden uzaklaştırmak istediklerini Anadolu 
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içlerine sürmektedir. Özellikle II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet dönemlerinde 

iktidara muhalif sesler, Anadolu’ya sürülerek merkezden uzaklaştırılmakta, 

dolayısıyla cezalandırılmaktadır. Bu açıdan dönem romanlarında da Anadolu’nun 

bilhassa siyasî suçluları ağırlayan bir sürgün diyarı oluşunun altı çizilir. Sinekli 

Bakkal, Bir Sürgün, Balkan Çiçekleri, Hüküm Gecesi, Dudaktan Kalbe, Acımak, Bu 

Toprağın Kızları çeşitli sebeplerle Anadolu’ya sürülen roman kişilerini anlatan 

romanlardır. 

Çalışmada, dönem romanlarının Anadolu mefhumu etrafında tematik açıdan 

değerlendirilişini müteakip ikinci olarak romanlarda öne çıkan tipler üzerinden şahıs 

kadrosu incelenmiştir. 

Bu bağlamda; Atatürk Dönemi olarak adlandırılan 1923-1938 yılları arasında 

yazılan romanlarda, Anadolu, bir sorunsal olarak ele alınırken ağırlıklı olarak 

tipleştirmeye başvurulduğu tespit edilmiştir. Eş bir söyleyişle; Anadolu sorunsalı 

etrafında kaleme alınan Atatürk Dönemi Türk romanında, meselenin ele alınışında 

toplumsal tiplerden hareket edilmiştir. 

Dönemin konjonktürüne uygun olarak “mektepten memlekete” ve “halka 

doğru” cereyanlarının etkisiyle Anadolu, sosyal ve siyasî hayatta olduğu kadar 

edebiyatta da mühim bir yer tutmaya başlamış; romancılar da bu Anadolu meselesi 

üzerine tezlerini, mesajlarını toplumsal tipler vasıtasıyla kitlelere iletmek yoluna 

gitmişlerdir. 

Özellikle Anadolu meselesini sosyal ve siyasî temalar çerçevesinde ele alan 

romanlarda, tam anlamıyla tipleştirmeden yararlanıldığı görülür. Bireysel 

izlenimlerden çok Anadolu’ya has sorunların odak noktasına yerleştirildiği sosyal-

siyasî temalı romanlarda, ağırlıklı olarak, toplumsal tipler seçilmiş ve bu yolla ileri 

sürülen teze inandırıcılık kazandırılmıştır. Bireysel ve psikolojik temaların 

irdelendiği romanlarda ise tipleştirmeden çok öne çıkan karakterler ve başkişiler 

üzerinden Anadolu’ya dair verilmek istenen mesaja ulaşılmak istenmiştir. 

Bu hususta, tip seçimindeki tercihler, daha çok, sosyal-siyasal temaları 

kapsayacak şekilde toplumsal tipler yönünde belirleyici olmuştur.  

Buna göre; dönem romanlarında öne çıkan belli başlı toplumsal tipler, şöyle 

sınıflandırılabilir: Eşraf tipi, ağa tipi, din adamı tipi, bürokrat tipi, memur tipi. 

Bunların yanı sıra Ziya Gökalp’in, toplumsal düzenin sağlanmasında önemli görevler 
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yüklediği mesleklere dayanan korporatist düşüncesinin de etkisiyle meslekî tipler de 

işlenmiştir: Öğretmen tipi, asker tipi, doktor tipi, gazeteci tipi. 

Toplumsal tipler başlığı altında ilk sırayı alan eşraf tipi, idarî düzendeki 

yozlaşma etrafında Anadolu’nun başat sosyal-siyasî sorunlarından biri olarak 

irdelenir. Yaygın olarak eşraf ve mütegallibe adlarıyla anılan bu yerel güç unsuru, 

din adamları ile ağaları da içerecek şekilde romanlara konu olur. Söz konusu tipin 

Anadolu’da merkezî yönetimi bile aşan nüfuzu, Osmanlı’yı eleştirip Cumhuriyet 

rejiminin farkını ortaya koymak isteyen dönem yazarlarınca değişik bakış açılarından 

yorumlanır (Dünkülerin Romanı, On Yılın Romanı, Yakılacak Kitab, Acımak, Yeşil 

Gece, Vurun Kahpeye, Yaban, Yarım Adam, Aysel, Çıkrıklar Durunca, Kuyucaklı 

Yusuf, Afrodit Buhurdanında Bir Kadın). 

Bununla birlikte, Cumhuriyet’ten sonra Anadolu’da eşraf nüfuzunun 

etkinliğini sürdürüşü; Yeşil Gece, Kuyucaklı Yusuf, Ayaşlı ve Kiracıları adlı 

romanlarda irdelenir. 

Bahsi geçen eşraf tipleri içinde ağalar, ekonomik ve idarî bir güç olarak öne 

çıkar. Dönem romanlarında; bulundukları bölgede iktisadî gücü ellerinde tutan, 

büyük toprak sahibi, varlıklı tipler olarak çizilen ağalar, yalnızca köy ve kasabaların 

yerli halkını değil merkezî idarenin gönderdiği memurları da etkileri altına alışlarıyla 

eleştiri konusu edilirler. Bu açıdan, taşrada asıl erki elinde tutan eşraf tiplerinin yanı 

sıra sömürücülükleri ve devlet memurları üzerinde tahakküm kuruşlarıyla maruf 

belirli bir ağa tipinin romanlarda şematize edildiği görülür (Çıkrıklar Durunca, 

Kuyucaklı Yusuf, Afrodit Buhurdanında Bir Kadın, Yaban, Yarım Adam, Aysel, Dağ 

Adamı, Kirazlı Pınar). 

Eşraf içerisinde ekonomik dengeyi ellerinde tutan ağaların yanı sıra manevî 

gücü temsil eden din adamları da etkin bir figür olarak romanlarda önemli bir yer 

teşkil eder. 

Olumsuz özellikleriyle öne çıkan eşraf ve ağa tipleriyle paralel olarak din 

adamı tipleri de romanlarda olumsuz birer tip olarak işlenmiştir. Bu bağlamda; ele 

alınan din adamı tiplerinin iki kategoride değerlendirildiği görülür. 

İlk grupta; vatan haini, Kuvva ve Millî Mücadele karşıtı, düşmanla işbirliği 

yapan gerici tipler yer alır. Bunlar, daha çok, Millî Mücadele dönemini konu edinen 

romanlarda; vatanperver, idealist, ilerici öğretmen ya da asker tiplerinin karşısına 
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yerleştirilmiş stereotiplerdir (Yeşil Gece, Vurun Kahpeye, Yaban, Zeyno’nun Oğlu, 

Ankara). 

Millî Mücadele karşıtı olarak gösterilen bu din adamlarının yanında halkın 

manevî duygularını sömüren, taassubu körükleyen gerici din adamları yer alır (On 

Yılın Romanı, Yakılacak Kitab, Köy Hekimi, Toprak Mahkûmları, Beyza). 

Ağa, din adamı olarak tezahür eden eşraf tiplerinin yanı sıra, dönem 

romanlarında, bürokratlar da idarî yapıdaki bozulmuşluğa bağlı olarak taşra 

teşkilatlarında bu bozulmadan payını alan tipler olarak eleştiri konusu edilir. Söz 

konusu eleştiri, Osmanlı ve Cumhuriyet bürokrasilerini içerecek şekilde bütünsel 

olarak işlenir. Burada amaç, genel anlamda, yönetim ve bürokraside her dönem 

karşılaşılan çarpıklıkları göstermektir. Dönem yazarları, bu amaca uygun olarak 

öncelikle Osmanlı merkez teşkilatlarındaki bozulmanın taşra teşkilatlarına da sirayet 

ettiğini romanlarında ortaya koyarlar (Çalıkuşu, Yeşil Gece, Vurun Kahpeye, Acımak, 

Kuyucaklı Yusuf ). 

Bahsi geçen romanlarda Osmanlı idaresine yöneltilen eleştiriler, yeni rejime 

rağmen bürokrasinin değişmeyen durumu dolayısıyla Cumhuriyet idaresi için de 

mevzubahis edilir. Bu bağlamda, yönetim ve bürokraside yaşanan çarpıklıkların 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında da aynen devam ettiği; Yeşil Gece, Ankara, Kıskanmak, 

Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanlarda işlenir.  

Bürokratlar gibi memurlar da devletin idarî yapısında yaşanan yozlaşmadan 

payını almıştır. Bu, dönem romanlarına, memurların gündüzleri dairelerde iş 

yapmayıp bir de âmirleriyle çatışmaları ve akşamları aynı âmirlerle içki sofralarında 

âlem yapmaları şeklinde yansır. Gizli El, Çalıkuşu, Acımak, Kuyucaklı Yusuf, Afrodit 

Buhurdanında Bir Kadın sorunu bu çerçevede ele alan romanlardır. 

Bu toplumsal tiplerin yanında meslekî tipler de yazarların Anadolu 

hassasiyetinin taşıyıcısı olarak romanlarda geniş yer tutar. Türk aydınının dikkatini 

Anadolu coğrafyası üzerinde toplamak isteyen dönem romancıları, çeşitli mesleklere 

mensup aydınları, halkı aydınlatmak, Anadolu’yu kalkındırmak misyonlarıyla 

donatarak Anadolu içlerine gönderir. Bunların ilki, öğretmenlerdir. 

Anadolu’da gerçekleştirilmek istenen aydınlanmanın eğitimle başlayacağı 

düşüncesinden hareketle ilk olarak öğretmenler Anadolu’da çalışmaya talip olurlar. 

Bunda Ziya Gökalp’in “Halka Doğru” düsturunun da etkisi vardır. Çalıkuşu, 
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Yakılacak Kitab, Yeşil Gece, Acımak, Vurun Kahpeye; Anadolu’yu aydınlatmaya -ve 

halka doğru- giden öğretmen tipleri işleyen romanlardır. 

Dönem romancıları, kendilerine İstanbul’da verilen görevi kabul etmeyip 

Anadolu’ya atanan öğretmen tipleriyle (Feride, Ali Şahin, Zehra, Aliye) o dönem 

aydınlarının bakışını Anadolu’ya çevirme amacı gütmüşlerdir. Bu tarz bir kurgu; 

aynı ideallerle Anadolu yollarına çıkan asker, doktor, memur ve gazeteci tiplerinin 

anlatıldığı romanlarda da yer alır.  

Bunlar içerisinde halkla yakınlaşmak, Anadolu’yu kalkındırmak, yeni rejimin 

gereklerini köylüye anlatmak gibi sivil misyonları yürüten öğretmenlerden başka 

asker aydınlar da geniş yer tutar. 

Asker aydınlar, ağırlıklı olarak, Millî Mücadele romanlarında yer almaktadır. 

Onlar, Mütareke’nin en sıcak koşullarında millî bir bilinçle Anadolu’ya geçerler. 

Anadolu, öncelikle, düşmandan kurtarılması gereken bir vatan toprağıdır onlar için. 

Asker aydınların savaş dolayımında da olsa Anadolu’ya geçişi, halkla 

bütünleşmelerini sağlar. O güne kadar Anadolu’ya kapalı, İstanbul’la sınırlı bir 

dünyası olan aydın, savaş sırasında köylünün cephe gerisinde ve cephede gösterdiği 

kahramanlıklara, fedakârlığına, vatan sevgisine şahit olur. Böylece askerle halk el ele 

verip savaşı kazandığı gibi savaştan sonra yeni Türkiye’yi de yine el ele tesis 

edecektir. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Zeyno’nun Oğlu, konuyu bu bağlamda 

işleyen romanlardır. Dağları Bekliyen Kız, Sevgim ve Iztırabım ise Zeyno’nun Oğlu 

gibi Şark İsyanı’na katılan vatanperver askerleri anlatan romanlardır.  

Yaban’ın Ahmet Celal’i, emir erinin çağrısına uyarak gittiği Porsuk Çayı 

kenarındaki köyde aydın-köylü yabancılaşması ile yüzleşirken Ankara’nın Binbaşı 

Hakkı Bey’i ise zaferden sonra kahraman asker kimliğini kaybedip yozlaşmış bir 

bürokrata dönüşür. 

Öğretmenler ve askerlerle aynı ideali paylaşan doktorlar da Anadolu’ya 

gönüllü giden diğer bir aydın tipini temsil ederler. Anadolu içlerinde görev alan 

doktorlar, ilk anda, eğitimsizlikten kaynaklanan yanlış tedavi yöntemleriyle 

karşılaşırlar. Anadolu’da halk, doktora güvenmektense atalarından öğrendiği 

geleneksel yöntemlerle hastalıkları tedaviye çalışır. Bu, yanlış sonuçlara yol açtığı 

gibi bazı salgın hastalıkların da giderek yayılmasına da neden olur. Bundan dolayı, 

çoğu genç doktor, sadece hastalıklarla değil bilgisizlikle de mücadele eder. 
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Bu bağlamda, romanlarda, bazı doktorlar, Millî Mücadele sırasında sivil bir 

misyon edinerek cephe gerisinde gönüllü olarak görev alır (Çalıkuşu, Sodom ve 

Gomore, Sisli Geceler). Bir kısmı ise Cumhuriyet’ten sonra “Anadolu’ya!” şiarının 

da etkisiyle Anadolu’ya çalışmaya giderler (Köy Hekimi, Çıplaklar). Sağlık sorunları 

açısından oluşturulan bir tetkik heyetiyle Anadolu’ya seyahat eden doktorlar da bu 

kapsamda değerlendirilebilir (Gurbet Yolcusu, Zeyno’nun Oğlu). 

Bu dönem romanlarında, bahsi geçen meslekî tiplerden başka gazeteciler de 

yer alır. Öğretmenler, askerler ve doktorlarla mukayese edildiğinde gazeteciler, daha 

çok, gözlemleyen, tespit eden konumundadırlar. Bu nedenle, diğer aydınların 

idealizmine gazeteci aydınlarda pek rastlanmaz. Onlar, Anadolu’yu meslekleri gereği 

yazılarına, eserlerine konu edinirler (Dünkülerin Romanı, Gonk Vurdu). 

Hüküm Gecesi’nin siyasî sürgün olarak Sinop’a gönderilen gazeteci aydını 

Ahmet Kerim, Anadolu hakkında somut bir bilgisi olmayan, Anadolu’yu tozpembe 

bir masal ülkesi olarak hayal eden aydınlardan biridir. O, Anadolu gerçekliğiyle 

Sinop’ta karşı karşıya gelir. 

Bahsi geçen gazeteci aydınlar arasında Anadolu’ya bilinçle eğilen kişi, 

Ankara romanındaki Neşet Sabit’tir. Fikir ve aksiyon açısından tutarlılık sergileyen 

duruşuyla o, Cumhuriyet’in ideal aydın tipini temsil eder.  

Atatürk Dönemi olarak da adlandırılan 1923-1938 yılları arasında kaleme 

alınmış romanlara bütün olarak bakıldığında, her birinin “Anadolu”yu anlatmayı 

mesele edindiği görülür. Bir başka deyişle; bu yıllar arasında yazılmış romanların, 

Cumhuriyet’ten sonra iyice önem kazanan Anadolu konusuna ciddiyetle eğildikleri 

dikkati çeker. Bu açıdan, çalışmada, Anadolu’nun gerek bireysel gerek sosyal planda 

Atatürk Dönemi Türk romanına konu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bireysel planda Anadolu; sığınılacak, yaraların sarılacağı, kaybedilen 

huzurun yeniden kazanılacağı bir mekân olarak işlenirken sosyal-siyasî planda da 

Osmanlı’nın yanlış politikaları nedeniyle geri kalmış bir coğrafya olarak ele alınır. 

Devletin yüzyıllarca Anadolu’yu ihmal edişi; eğitimden sağlığa, idarî düzenden 

ekonomiye hemen her sahada sorunlara yol açmıştır. 

Anadolu’nun bütün bu sorunlarını romanlarında tartışan dönem romancıları, 

her meslekten yetişmiş insan gücünün Anadolu için seferber edilmesi düşüncesinden 

hareketle romanlarında öğretmen, asker, doktor, gazeteci gibi idealist tipler yaratarak 
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Anadolu içlerine gönderirler. Bunlar, arkalarından geleceklere örnek teşkil edecek, 

öncü rolü üstlenmiş Cumhuriyet’in erken dönem aydınlarıdır. Anadolu’ya adım 

attıkları andan itibaren karşılaştıkları gerçekliklerle bu aydınlar, konunun ciddiyetini 

ortaya koyarlar. Esasen yeni devletin de ilk hedefi, Anadolu’yu kalkındırmaktır. 

Böylece siyasî düzlemde dile getirilen Anadolu konusu, dönem romancılarının eliyle 

edebî düzleme de taşınmış olur. 

Çalışmada ulaşılan bir başka önemli sonuç, dönem romanlarının, yalnızca 

Anadolu’ya dikkati çekmek hususunda değil Anadolu’nun romana yansıtılması 

noktasında da belirleyici olduğu yönündedir. Şöyle ki Anadolu’nun sorunlarını 

işleyen romanlarda, dönemin konjonktürüne uygun şekilde geçmişle hesaplaşma 

gereği hakim olan Osmanlı-Cumhuriyet, eski-yeni ve bunlara ilave olarak ezen-

ezilen karşılaştırması mantığı, Anadolu’ya dair birtakım klişelerin de doğmasına 

neden olur.  

Özellikle ezen-ezilen denklemi üzerinden eleştiri konusu edilen, köylüyü 

maddî-manevî açılardan sömüren ve üzerinde hakimiyet kuran ağa ve din adamı ile 

kendilerine boyun eğmeyen memurları birtakım ayak oyunlarıyla dize getirmeye 

çalışan eşraf tipleri, bu dönem romanlarında yaratılmış; 1950’lerden itibaren 

yaygınlaşacak Köy Romanı geleneği içerisinde geniş boyutta yer bulacak, tekrar 

edile edile klişe haline gelecek motiflerdir. 

Bu açıdan, Anadolu mefhumunu çok yönlü olarak irdeleyen Atatürk Dönemi 

(1923-1938) romanlarını, ezen-ezilen karşıtlığını belirli stereotipler üzerinden 

belirgin kılmaya çalışmaları açısından kendisinden sonra gelecek bir akıma öncülük 

etmiş ve bu yolda verilmiş ilk örnekler olarak değerlendirmek doğru olur. 

Dolayısıyla 1950 sonrasının köy romanlarında sıklıkla rastlanan motiflerin, 

kalıplaşmış yargı ve bakış açılarının kaynağını Atatürk Dönemi’nin Anadolu konulu 

romanlarında aramak gerekir. 
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Romanlarda Anadolu‟ya sürülen kişilere meslek grupları açısından 

bakıldığında; doktorlar (Hikmet, Vedat), askerler (Binbaşı Kemal, Balkan 

Çiçekleri‟nde ismi zikredilmeyen erat, subaylar), gazeteci (Ahmet Kerim), memur 

(Mürşit) ve yine Balkan Çiçekleri‟nde isimleri verilmeyen öğretmenler olarak 

sınıflandırılabilir. Buna dayanarak çoklukla aydın vasfına sahip kişilerin sürgünle 

cezalandırıldığını söylemek mümkündür. 

Romanlara bütün olarak bakıldığında; siyasî, idarî ya da başka tür sebeplerle 

Anadolu‟ya sürgün gitmenin, kişilerin korkulu rüyası olduğu görülür. Kaldı ki 

Anadolu‟ya resmî görevle gitmek dahi sürgünle eş anlamlı sayılmaktadır. Özellikle 

Anadolu‟ya dair pembe düşler kuran kişiler, katı gerçeklikle karşılaştıklarında derin 

bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Bu duygu, onları gayrete getireceği yerde daha da 

pasifize etmektedir.  

 

 

 

 



 826 

BĠBLĠYOGRAFYA 

 

 

I. ÇALIġMAYA ESAS OLAN KAYNAKLAR 

 

 

A. ROMANLAR 

 

Adıvar, Halide Edip, AteĢten Gömlek, Özgür Yayınları, İstanbul 2006, 

(1.b.1923). 

------------------------, Kalp Ağrısı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1943, (1.b.1924). 

------------------------, Vurun Kahpeye, Özgür Yayınları, İstanbul 2006, 

(1.b.1926). 

------------------------, Zeyno’nun Oğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul 1943, 

(1.b.1928). 

------------------------, Sinekli Bakkal, Özgür Yayınları, İstanbul 2003, 

(1.b.1936). 

------------------------, Yolpalas Cinayeti, Muallim Ahmet Halit Kitap Evi, 

İstanbul 1937. 

Aka Gündüz, Dikmen Yıldızı, Semih Lûtfi Kitabevi, İstanbul 1927. 

---------------, Bu Toprağın Kızları, Semih Lûtfi Matbaası, Sühulet Kütüpanesi, 

İstanbul 1927. 

---------------, Bir ġoförün Gizli Defteri, Remzi Kitabevi, İstanbul 1946, 

(1.b.1928).  

--------------, Hicran, Semih Lûtfi Kitabevi, İstanbul 1942, (1.b.1928). 

---------------, Tank-Tango, Gündoğdu Matbaası, İstanbul 1928. 

--------------, Çapkın Kız, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, Bürhan Cahit 

Matbaası, İstanbul 1930. 

---------------, Ben Öldürmedim Kokain, Semih Lûtfi-Sühulet Kütüpanesi, 

İstanbul 1933. 

--------------, Üvey Ana, Hakimiyeti Milliye, Ankara 1933. 

--------------, Aysel, Semih Lûtfi-Sühulet Kütüpanesi, İstanbul 1933. 

Atay, Falih Rıfkı, Roman, İstanbul Akşam Matbaası, 1932. 

Aygen, Reşat Enis, Kanun Namına, Semih Lütfü: Sühulet Kütüpanesi, 

İstanbul 1932. 



 827 

---------------------, Gonk Vurdu, Semih Lütfi-Sühulet Kütüpanesi, İstanbul 

1933. 

-------------------, Afrodit Buhurdanında Bir Kadın, Semih Lûtfi Kitabevi, 

İstanbul 1945, (1.b.1937). 

Benice,  Ethem İzzet, On Yılın Romanı, İstanbul Devlet Matbaası, İstanbul 

1933. 

------------------------, Yakılacak Kitab, İkbal Kitabevi, Ebüzzıya Matbaası, 

İstanbul 1938. 

Burhan Cahit (Morkaya), Gönül Yuvası, İskenderiye Yayınları, İstanbul 

2008, (1.b.1926). 

-----------------------------, Köy Hekimi, İkbal Kitaphanesi, İstanbul 1932. 

-----------------------------, Ġhtiyat Zabiti, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1933.  

----------------------------, Adam Sarrafı, Bürhan Cahit ve Şürekâsı Matbaası, 

İstanbul 1934. 

----------------------------, Cephe Gerisi, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1934. 

---------------------------, Dünkülerin Romanı, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 

1934. 

---------------------------, Gurbet Yolcusu, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1934. 

----------------------------, Patron, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1935. 

------------------------------, NiĢanlılar, İnkılâb Kitabevi, İstanbul 1937. 

-----------------------------, Sevenler Yolu, Elips Kitap, Ankara 2006, 

(1.b.1937). 

Cemil Süleyman, Siyah Gözler, Bordo Siyah Yay., İstanbul 2007, 

(1.b.1901). 

Çamlıbel, Faruk Nafiz, Yıldız Yağmuru, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1936. 

Daver, Abidin, Mülazimin Romanı, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1936. 

Durusoy, Niyazi, Bağlar Arasından, Tecelli Basımevi, İstanbul 1936. 

Ercüment Ekrem (Talu), Kan ve Ġman, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yayınları, Ankara 1988, (1.b.1925). 

Esendal, Memduh Şevket, AyaĢlı ve Kiracıları, Vakit Gazete-Matbaa-

Kütüphane, 1934. 

------------------------------, Miras, Bilgi Yayınevi, Ankara 2003, (1.b.1925). 



 828 

Güney Halim, Gökmen, Semih Lütfü Sühulet Kütüpanesi, İstanbul 1932. 

Güntekin, Reşat Nuri, ÇalıkuĢu, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1991, (1.b.1922). 

-------------------------, Gizli El, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1988, (1.b.1922). 

------------------------, Damga, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, (t.y.), 1.b.1924. 

------------------------, Dudaktan Kalbe, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, (t.y.), 

1.b.1925. 

-----------------------, AkĢam GüneĢi, Semih Lûtfi Kitabevi, İstanbul 1942, 

(1.b.1926). 

-----------------------, Bir Kadın DüĢmanı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1958, 

(1.b.1927). 

-----------------------, Acımak, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1992, (1.b.1928). 

-----------------------, YeĢil Gece, Semih Lûtfi Kitabevi, İstanbul 1945, 

(1.b.1928).  

------------------------, Yaprak Dökümü, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1989, 

(1.b.1930).  

------------------------, Gökyüzü, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, (t.y.), 1.b.1935. 

------------------------, Eski Hastalık, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1938. 

Gürpınar, Hüseyin Rahmi, Ben Deli miyim? Kitaphane-i Hilmi, İstanbul 

1925. 

-------------------------------, EĢkıya Ġninde, Nurgök Matbaası, İstanbul 1963, 

(1.b.1935). 

Hayrettin Ziya, Kahpenin AĢkı, Semih Lûtfi Matbaası, Sühulet Kütüpanesi, 

İstanbul 1934. 

Karakurt, Esat Mahmut, Çölde Bir Ġstanbul Kızı, İnkılâp ve Aka 

Kitabevleri, İstanbul 1980 (1.b.1927). 

-----------------------------, Dağları Bekliyen Kız, Semih Lûtfi Matbaası, 

İstanbul 1934. 

----------------------------, Allahaısmarladık, Semih Lûtfi Matbaa ve Kitabevi, 

İstanbul 1936. 

Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Hüküm Gecesi, İletişim Yayınları, İstanbul 

1998, (1.b.1927).  



 829 

----------------------------------, Sodom ve Gomore, Bilgi Yayınevi, Ankara 

1972, (1.b.1928). 

-----------------------------------, Yaban, İletişim Yayınları, İstanbul 2001, 

(1.b.1932). 

---------------------------------, Ankara, İletişim Yayınları, İstanbul 2003, 

(1.b.1934). 

---------------------------------, Bir Sürgün, Remzi Kitabevi, İstanbul 1945. 

(1.b.1937).  

Karay, Refik Halit, Yezidin Kızı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1992, (1.b.1937). 

Kırksekizoğlu Âli Osman, Beyza, Kader Basımevi, İstanbul 1938. 

Kocagöz, Samim, Ġkinci Dünya, Yeni Kitapçı, İstanbul 1938. 

Kuntay, Mithat Cemal, Üç Ġstanbul, Oğlak Yayınları, İstanbul 2007, 

(1.b.1938). 

Mahmut Yesari, Çoban Yıldızı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1967, 

(1.b.1925). 

--------------------, Çulluk, Oğlak Yayınları, İstanbul 1995, (1.b.1927). 

--------------------, Pervin Abla, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1966, 

(1.b.1927). 

-------------------, Bağrıyanık Ömer, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1930. 

-------------------, Kanlı Sır, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1935. 

Mehmet Rauf, Define, Bordo Siyah Yayınları, İstanbul 2008. (1.b.1927). 

----------------, Kan Damlası, Siyah Yayınları, İstanbul 2008. (1.b.1928). 

----------------, Halâs, T. İş Bankası Yayınları, İstanbul 1998, (1.b.1929). 

Mükerrem Kâmil (Su), Sevgim ve Iztırabım, Savaş Kitabevi, Balıkesir 1934. 

--------------------------, Bu Kalp Duracak, Yenlâp Neşriyat, Balıkesir 1935. 

-------------------------, Dinmez Ağrı, Yeni Kitapçı, İstanbul 1937.  

Nabizade Nazım, Zehra, Bordo Siyah Yay., İstanbul 2007, (1.b.1896). 

Nayır, Yaşar Nabi, Bir Kadın Söylüyor, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, 

İstanbul 1931.  

Nur Tahsin, Gözlerin Sırrı, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul 

1931.n 

Odman, Fakihe, Sevgi ve Saygı, Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul 1935. 



 830 

Örik, Nahit Sırrı, Eve DüĢen Yıldırım, Oğlak Yayınları, İstanbul 1998, 

(1.b.1934). 

--------------------, Kıskanmak, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1946. (1.b.1937). 

Pamirtan, Sıtkı Şükrü, Toprak Mahkûmları, Meşher Basımevi, İzmir 1938. 

Perim, Behçet, Balkan Çiçekleri, Akın Basımevi, İstanbul 1938. 

Peyami Safa, Sözde Kızlar, Ötüken Yayınları, İstanbul 1991, (1.b.1923). 

---------------, Bir AkĢamdı, Ötüken Yayınları, İstanbul 2002, (1.b.1924). 

--------------, Biz Ġnsanlar, Ötüken Yayınları, İstanbul 1999, (1.b.1937). 

Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2006, (1.b. 

1937). 

Sadri Ertem, Çıkrıklar Durunca, Resimli Ay Matbaası, İstanbul 1930. 

-------------, Bir VarmıĢ Bir YokmuĢ, İstanbul Devlet Matbaası, 1933. 

-------------, DüĢkünler, Resimli Ay Basımevi, İstanbul 1935. 

Salâhattin Enis (Atabeyoğlu), Zaniyeler, İletişim Yayınları, İstanbul 1989, 

(1.b.1924). 

Sevengil, Refik Ahmet, Çıplaklar, Vakit Gazete Matbaa Kütüphane, İstanbul 

1936. 

---------------------------, Açlık, Vakit Gazete-Matbaa-Kütüphane, İstanbul 

1937. 

Suat Salih, Dağ Adamı, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, Yeni Mersin 

Matbaası, Mersin 1932. 

Şükûfe Nihal (Başar), Yakut Kayalar, Kitap Yayınevi, İstanbul 2008, 

(1.b.1931). 

-------------------------, Çöl GüneĢi, Kitap Yayınevi, İstanbul 2008, (1.b.1933). 

------------------------, Yalnız Dönüyorum, Kenan Basımevi, İstanbul 1938. 

Tek, Müfide Ferit, Pervaneler, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2002, (1.b.1924). 

Uçuk, Cahit, Kirazlı Pınar, Uçuk Yayınları, İstanbul 1936. 

--------------, Dikenli Çit, İnkılâb Kitabevi, İstanbul 1937. 

-------------, Kırmızı Balıklar, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1946, (2.bsk.). 

Ülken, Hilmi Ziya, Yarım Adam, Şirketi Mürettibiye Basımevi, İstanbul 

1941, (1.b.1936). 



 831 

Yazgıç, Kâmil, Türk Yıldızı Emine, Adapazarı Coşkun Basımevi, Adapazarı 

1937. 

Zorlutuna, Halide Nusret, Sisli Geceler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 

2002, (1.b. 1925).  

-----------------------------, Gül’ün Babası Kim?, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ankara 2002, (1.b.1933). 

 

II. YARARLANILAN DĠĞER KAYNAKLAR 

 

A. KĠTAPLAR 

 

Ahmad, Feroz, (1996), Ġttihatçılıktan Kemalizme, İstanbul: Kaynak 

Yayınları (3.bsk.). 

-------------------, (2008), Modern Türkiye’nin OluĢumu, İstanbul: Kaynak 

Yayınları (7.bsk.). 

Akalın, L. Sami, (1980), Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Varlık 

Yayınları. 

Akarsu, Bedia, (1998), Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İnkılâp Kitabevi 

(11.bsk.). 

Akı, Niyazi, (2001), Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ġnsan-Eser-Fikir-

Üslûp, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Akıncı, Gündüz, (1961), Türk Romanında Köye Doğru, Ankara: Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayımları. 

Aktaş, Şerif, (1987), Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara: Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Yayınları. 

--------------, (1991), Roman Sanatı ve Roman Ġncelemesine GiriĢ, Ankara: 

Akçağ Yayınları (2.bsk.). 

--------------, (2004), Refik Halit Karay, Ankara: Akçağ Yayınları.  

Akyüz, Kenan, (t.y.), Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860-1923, 

İstanbul: İnkılâp Kitabevi.  

Alangu, Tahir, (1968), Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman 1919-

1930, İstanbul: İstanbul Matbaası. 

Altuğ, Taylan, (2005), Bir Ruh Kimliği, ReĢat Nuri Güntekin, İstanbul: 

İnkılâp Kitabevi. 



 832 

Argunşah, Hülya, (2002), Bir Cumhuriyet Kadını ġükûfe Nihal, Ankara: 

Akçağ Yayınları. 

Arıkan, Türkan, (1984), Atatürk’ün Türk Kadını Hakkında 

GörüĢlerinden Bir Demet, Ankara: TBMM Yayınları. 

Arslan Gürani, Nur, (2003), Selahattin Enis’in Romanlarında Osmanlı’nın 

Son Yılları, İstanbul: Dergâh Yayınları. 

Asiltürk, Bâki, (2009), ReĢat Nuri Güntekin’in Romanlarında Hastalık, 

İstanbul: İkaros Yayınları. 

Aydemir, Şevket Süreyya, (1966), Ġkinci Adam, İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Aytaş, Gıyasettin, (2008), Tematik Roman Ġncelemeleri, Hayata Ayna 

Tutan Romanlar, Ankara: Akçağ Yayınları. 

Baki, Elif, (2010), Ulusun ĠnĢası ve Resmi Edebiyat Kanonu, İstanbul: 

Libra Yayınevi. 

Balcı, Yunus, (2002a), Türk Romanında Aydın Problemi (1908-1950), 

Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 

Berkes, Niyazi, (1975), Türk DüĢününde Batı Sorunu, Ankara: Bilgi 

Yayınları. 

------------------, (1978), Türkiye’de ÇağdaĢlaĢma, İstanbul: Doğu-Batı 

Yayınları. 

Bezirci, Asım, (1987), Sabahattin Ali, İstanbul. 

Bulutoğlu, Kenan, (1970), 100 Soruda Türkiye’de Yabancı Sermaye, 

İstanbul: Gerçek Yayınevi. 

Cantek, L. F. Şenol, (2003), ‘Yaban’lar ve Yerliler, BaĢkent Olma 

Sürecinde Ankara, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Cemal, Behçet, (1955), ġeyh Sait Ġsyanı, İstanbul. 

CHF Halkevleri Talimatnamesi, Ankara 1934. 

Ceyhun, Demirtaş, (1996), Türk Edebiyatındaki Anadolu, İstanbul: Sis 

Çanı Yayıncılık. 

Coşkun, Alev, (2008), Samsun’dan Önce Bilinmeyen 6 Ay, ĠĢgal, Hüzün, 

Hazırlık, İstanbul: Cumhuriyet Kitapları. 

Çavdar, Tevfik, (2007), Türkiye’nin Yüzyılına Romanın Tanıklığı, 

İstanbul: Yazılama Yayınları. 



 833 

Çeçen, Anıl, (1990), Atatürk’ün Kültür Kurumu Halkevleri, Ankara: 

Gündoğan Yayınları. 

Çelik, Hüseyin, (2000), ReĢat Nuri Güntekin’in Romanlarında Sosyal 

Tenkit, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 

Çeri, Bahriye, (2007), Bir Cihan Kaynanası: Nahid Sırrı Örik, Ankara: 

Hece Yayınları. 

Çetin, Nurullah, (2003), Roman Çözümleme Yöntemi, Ankara. 

Çetişli, İsmail, (1999), Memduh ġevket Esendal, Ġnsan ve Eser, Isparta: 

Kardelen Kitabevi. 

-----------------, (2004), Metin Tahlillerine GiriĢ /2 Hikâye-Roman-Tiyatro, 

Ankara: Akçağ Yayınları. 

Doğan, Âbide, (1989), Aka Gündüz, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 

----------------, (1999), Cahit Uçuk, Hayatı-Sanatı-Eserleri, İstanbul: MEB 

Yayınları.  

Durna, Tezcan, (2009), Kemalist ModernleĢme ve Seçkincilik, Ankara: 

Dipnot Yayınları. 

Düzgün, Dilaver, (2005), Köy Hikâye ve Romanlarımızda Halk Kültürü 

Unsurları (1876-1932), Ankara: Aktif Yayınevi. 

Edebiyatçılarımız KonuĢuyor, (1976), İstanbul: Varlık Yayınları.  

Elçi, Handan İnci, (2003), Roman ve Mekan, İstanbul: Arma Yayınları. 

Emil, Birol, (1989), ReĢat Nuri Güntekin’in Romanlarında ġahıslar 

Dünyası, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.  

-------------, (1997a), Türk Kültür ve Edebiyatından 1-Meseleler, Ankara: 

Akçağ Yayınları. 

-------------, (1997b), Türk Kültür ve Edebiyatından 2-ġahsiyetler, Ankara: 

Akçağ Yayınları. 

Enginün, İnci, (1978), Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı 

Meselesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. 

Erdeha, Kamil, (1975), Milli Mücadelede Vilayetler ve Valiler, İstanbul: 

Remzi Kitabevi. 

Erdoğan, Tamer, (2005), Mütareke Ġstanbul’u, İstanbul: Kanat Kitap. 



 834 

Evin, Ahmet Ö., (2004), Türk Romanının Kökenleri ve GeliĢimi, İstanbul: 

Agora Kitaplığı. 

Fırat, Ali Haydar, (2007), Kadro Kooperatif Fikir Hareketleri, Bir 

Dönemin Basın TartıĢmaları, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi. 

Forster, E. M., (2001), Roman Sanatı (Çev. Ünal Aytür), İstanbul: Adam 

Yayınları. 

Gökalp, Ziya, (2004), Türkçülüğün Esasları, Ankara: MEB Yayınları. 

(1.bsk. 1923). 

---------------, (2008), TürkleĢmek, ĠslâmlaĢmak, MuâsırlaĢmak, İstanbul: 

Bordo Siyah Yayınları (1.bsk. 1918). 

Gündüz, Osman, (1997), MeĢrutiyet Romanında Yapı ve Tema II, 

İstanbul: MEB Yayınları. 

Gürbilek, Nurdan, (2007), Vitrinde YaĢamak, İstanbul: Metis Yayınları 

(4.bsk.). 

Gürsel, Nedim, (2006), Bozkırdaki Yabancı, İstanbul: Doğan Kitap.  

Huyugüzel, Ömer Faruk, (2004), Halit Ziya UĢaklıgil, Ankara: Akçağ 

Yayınları. 

Ġktisat Esaslarımız, İzmir-1339 (1923), s.53-66. 

İmga, Orçun, (2006), Tek Partili Dönemde Ankara, Siyaset ve Yerel 

Demokrasi, Ankara: Dipnot Yayınları. 

Kacıroğlu, Murat, (2008), Millî Mücadele ve Erken Dönem Cumhuriyet 

Romanı (Yapı ve Tema 1919-1928), İstanbul: Kriter Yayınevi. 

Kantarcıoğlu, Sevim, (2004), Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm, 

Ankara: Akçağ Yayınları. 

------------------------, (2008), Yakınçağ Tarihimizde Roman (1908-1960),  

İstanbul: Paradigma Yayıncılık. 

Kaplan, Mehmet, vd., (1981), Atatürk Devri Türk Edebiyatı I, Ankara: 

Kültür Bakanlığı Yayınları, s.XXI-XXXVI. 

--------------------, (1998), Tevfik Fikret Devir-ġahsiyet-Eser, İstanbul: 

Dergâh Yayınları. 

---------------------, (2001), Türk Edebiyatı Üzerinde AraĢtırmalar 3, Tip 

Tahlilleri, İstanbul: Dergâh Yayınları. 



 835 

Kaplan, Ramazan, (1997), Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, 

Ankara: Akçağ Yayınları. 

Karaca, Nuray, (2008), Pozitivizmin Erken Cumhuriyet Dönemine Etkisi, 

Ankara: Anı Yayıncılık. 

Karaömerlioğlu, Asım, (2006), Orada Bir Köy Var Uzakta, Erken 

Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Kıymaz, Ahmet, (1991), (1918-1928 arası) Romanda Millî Mücadele,  

Ankara: Akçağ Yayınları. 

Kieser, Hans-Lukas, (2010), IskalanmıĢ BarıĢ, Doğu Vilayetleri’nde 

Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938, Çev. Atilla Dirim, İstanbul: 

İletişim Yayınları. 

Kocabaşoğlu, Uygur, (1991), Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika, 

19. Yüzyılda Osmanlı Ġmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları, 

İstanbul: Arba Yayınları. 

Koç, Murat (2005), Türk Romanında Ġttihat ve Terakki (1908-2004),  

İstanbul: Temel Yayınları. 

Kolcu, Ali İhsan, (2008a), Millî Edebiyat, -II. MeĢrutiyet Sonrası Türk 

Edebiyatı-II, Nesir, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınevi.  

--------------------, (2008b), Cumhuriyet Edebiyatı II, Hikâye ve Roman, 

Erzurum: Salkımsöğüt Yayınevi. 

Korkmaz, Ramazan, (1997), Sabahattin Ali, Ġnsan ve Eser, İstanbul: YKY. 

Köker, Levent, (2009), ModernleĢme Kemalizm ve Demokrasi, İstanbul: 

İletişim Yayınları.  

Köroğlu, Erol, (2010), Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya SavaĢı 1914-1918, 

Propagandadan Millî Kimlik ĠnĢâsına, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Köymen, Oya, (2008), Kapitalizm ve Köylülük, Ağalar, Üretenler ve 

Patronlar, İstanbul: Yordam Kitap. 

Kuran, Ercüment, (1994), Türkiye’nin BatılılaĢması ve Millî Meseleler, 

Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 

Küçükömer, İdris, (2010), BatılılaĢma, Düzenin YabancılaĢması, İstanbul: 

Profil Yayıncılık. 



 836 

Lewis, Bernard, (2008), Modern Türkiye’nin DoğuĢu, Ankara: Arkadaş 

Yayınevi (üçüncü edisyon). 

Meriç, Cemil, (1998), Kırk Ambar, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Naci, Fethi, (1981), Türkiye’de Roman ve Toplumsal DeğiĢme, İstanbul: 

Gerçek Yayınevi. 

Narlı, Mehmet, (2007), Roman Ne Anlatır, Cumhuriyet Dönemi 1920-

2000, Ankara: Akçağ Yayınları. 

Oktay, Ahmet, (1993), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950), 

Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 

Ortaylı, İlber, (2009), Ġmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Timaş 

Yayınları. 

Ökçün, Gündüz, (1981), Türkiye Ġktisat Kongresi, Ankara. 

Öksüz, Yusuf Ziya, (1995), Türkçenin SadeleĢme Tarihi Genç Kalemler 

ve Yeni Lisan Hareketi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 

Önertoy, Olcay, (1984), Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, 

Ankara: T. İş Bankası Kültür Yayınları. 

-------------------, (1995), Halit Ziya UĢaklıgil Romancılığı ve 

Romanımızdaki Yeri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 

Özakpınar, Yılmaz, (1999), Kültür DeğiĢmeleri ve BatılılaĢma Meselesi, 

Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 

Özkaya, Yücel, (1977), Osmanlı Ġmparatorluğunda Ayanlık, Ankara. 

Parla, Jale, (1993), Babalar ve Oğullar, Tanzimat Romanının 

Epistemolojik Temelleri, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Parla, Taha, (2009), Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, 

İstanbul: Deniz Yayınları. 

Parlak, Mustafa, (2003), Sadri E. Ertem’in Romanlarının Tahlili, Kayseri: 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaası. 

Parlatır, İsmail-Çetin, Nurullah, (1999), Genç Kalemler Dergisi, Ankara: 

Türk Dil Kurumu Yayınları. 

Parlatır, İsmail, vd., (2006), Tanzimat Edebiyatı (Giriş), Ankara: Akçağ 

Yayınları, s.9-26. 



 837 

Rathbun, Carole, (1972), The Village in the Turkish Novel and Short 

Story 1920 to 1955, Paris: The Hague. 

Sağlık, Şaban, (2010a), Popüler Roman Estetik Roman, Ankara: Akçağ 

Yayınları. 

-----------------, (2010b), Bir Popüler Romancı Esat Mahmut Karakurt Bir 

Estetik Romancı Ahmet Hamdi Tanpınar, Ankara: Akçağ Yayınları. 

Sınar, Alev, (2007), Aka Gündüz’ün Romanlarında Kadın, İstanbul: 

Dergâh Yayınları. 

Şengül, Üstün, (2008), BatılılaĢma, Ankara: Berikan Yayınevi. 

Şenler, Yaşar, (2009), Türk Romanında Reformist Tipler (Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e), Konya: Palet Yayınları. 

Şimşek, Sefa, (2002), Bir Ġdeolojik Seferberlik Deneyimi: Halkevleri 

(1932-1951), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. 

Talas, Cahit, (1960), Türkiye Cumhuriyetinde Sosyal Politika Meseleleri 

(1920-1960), Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Enstitüsü. 

Tankut, H. R., (1939), Köylerimiz, İstanbul: Kenan Basımevi. 

Tanpınar, Ahmet Hamdi, (1995), Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: 

Dergâh Yayınları. 

Taş, Songül, (1998), Samim Kocagöz, Yazar-Eser-Üslûp, Ankara: T.C. 

Kültür Bakanlığı Yayınları. 

Tekin, Mehmet, (1999), Romancı Yönüyle Peyami Safa, İstanbul: Ötüken 

Neşriyat. 

---------------------, (2001), Roman Sanatı (romanın unsurları)1, İstanbul: 

Ötüken Neşriyat. 

Timur, Taner, (2002), Osmanlı- Türk Romanında Tarih, Toplum ve 

Kimlik, Ankara: İmge Kitabevi. 

-----------------, (2008), Türk Devrimi ve Sonrası, Ankara: İmge Kitabevi 

(6.bsk.). 

Toker, Metin, (1968), ġeyh Sait ve Ġsyanı, Ankara. 

Toker, Şevket, (1996), Romancı Yönüyle Mahmut Yesari, İzmir: E.Ü. 

Edebiyat Fakültesi Yayınları. 

Törenek, Mehmet, (2002), ĠĢgal Ġstanbul’u, İstanbul: Kitabevi Yayınları.  



 838 

Tunaya, Tarık Zafer, (1960), Türkiyenin Siyasi Hayatında BatılılaĢma 

Hareketleri, İstanbul. 

Türkeş, Mustafa, (1999), Kadro Hareketi, Ulusçu Sol Bir Akım, Ankara: 

İmge Kitabevi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde Ayaklanmalar, 1924-1938, (1972), Ankara: 

Genelkurmay Harp Tarihi Yayını. 

Tütengil, Cavit Orhan, (1983), 100 Soruda Kırsal Türkiye’nin Yapısı ve 

Sorunları, İstanbul: Gerçek Yayınevi. 

Uç, Himmet, (2005), Hikâye ve Romancı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 

Diyarbakır. 

Ulubelen, Erol, (1967), Ġngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, İstanbul: 

Yaylacık Matbaası. 

Yakar, Aytekin, (1973), Türk Romanında Millî Mücadele, Ankara: Ankara 

Üniversitesi DTCF Yayınları.  

Yalçın, Alemdar, (2002), Siyasal ve Sosyal DeğiĢmeler Açısından 

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1920-1946), Ankara: Akçağ Yayınları. 

Yalçın, E. Semih-Koca, Salim, (2007), Mustafa Kemal PaĢa’nın 

Anadolu’ya GeçiĢi, Ankara: Berikan Yayınevi. 

Yeşilkaya, G. Neşe, (2003), Halkevleri: Ġdeoloji ve Mimarlık, İstanbul: 

İletişim Yayınları. 

Yıldız, Alpay Doğan, (2009), Popüler Türk Romanları Kerime Nadir-Esat 

Mahmut Karakurt-Muazzez Tahsin Berkand 1930-1950, İstanbul: Dergâh 

Yayınları. 

Yılmaz, Ayfer, (2006), Nahit Sırrı Örik, Hayatı-Sanatı-Eserleri, Ankara: 

Ürün Yayınları. 

Yücebaş, Hilmi, (1957), Bütün Cepheleriyle ReĢat Nuri, İstanbul: Yeni 

Matbaa. 

Yücel, Hasan Âli, (2008), Edebiyat Tarihimizden, İstanbul: İletişim 

Yayınları. 

Zeyrek, Şerafettin, (2006), Türkiye’de Halkevleri ve Halkodaları, Ankara: 

Anı Yayıncılık. 



 839 

Zürcher, Erik Jan, (2009), ModernleĢen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul: 

İletişim Yayınları (23.bsk.). 

 

 

B. MAKALELER 

 

Acehan, Abdullah, 2008, “Osmanlı Devleti‟nin Sürgün Politikası ve Sürgün 

Yerleri”, Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, The Journal of International 

Social Research, Volume 1/5 Fall 2008, s.12-29. 

Akın, Cahit, 2008, “Ankara‟da Bir Yaban Kadrocu”, kitap-lık, S.120, s.91-

96. 

Akyüz, Kenan, 1986, “Türk Ocakları”, Belleten, C.L., s.205. 

Alver, Köksal, 2009a, “Romanın Dilinde Kent”, Hece, S.147, s.67-75. 

----------------, 2009b, “Romanın Yabancılaşan Tipleri”, Hece, S.148, s.75-82. 

Andı, M. Fatih, 1996, “Türk Romanında Köye Açılma ve Mehmed Celâl‟in 

Romanları”, Ġlmî AraĢtırmalar, 1996 / 2, s.29-38. 

Asiltürk, Bâki, 2010, “Reşat Nuri Güntekin‟in Romanlarında Doktor Tipleri”, 

Yeni Türk Edebiyatı AraĢtırmaları, S.3, s.17-38. 

Atatürk, Mustafa Kemal, 1923, “Beyanat”, Hakimiyet-i Milliye, Ankara: 24 

Eylül. 

(Aydemir), Şevket Süreyya, 1933, “Yaban”, Kadro, S.18, s.80-87. 

Balcı, Yunus, 2002b, “Türk Romanında Aydın Sorunu”, Hece Dergisi, Türk 

Romanı Özel Sayısı, S.65/66/67, s.281-293. 

Belge, Murat, 1982, “Soruşturma: Romanda Tip Olgusu ve Tip‟in İşlevi 

Üzerine”, Yazko Edebiyat, S.24, s.102-111. 

---------------, 1998, “Türk Romanında Tip”, Edebiyat Üstüne Yazılar, 

İstanbul: İletişim Yayınları, s.17-21. 

--------------, 1998, “Çeşitli Açılardan Roman Kişisi”, Edebiyat Üstüne 

Yazılar, İstanbul: İletişim Yayınları, s.22-33. 

Bergen, Lütfi, 2010, “Kuyucaklı Yusuf: Namuslu Kabadayı”, Hece, S.167, 

s.112-117. 

Beyatlı, Yahya Kemal, 1921, “Üç Tepe”, Dergâh, C.1, s.1-2. 



 840 

--------------------------, 1984, “Memleketten Bahseden Edebiyat”, Edebiyata 

Dair (içinde), İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, s.142-143. 

Boratav, Pertev Naili, (1982), “Sabahattin Ali‟nin Hikâyesinin Hikâyesinden 

Çizgiler”, Folklor ve Edebiyat I, İstanbul: Adam Yayıncılık, s.438. 

Boynukara, Hasan, 2002, “Karakter ve Tip”, Hece Dergisi, Türk Romanı 

Özel Sayısı, S.65/66/67, s.174-187. 

Çetin, Nurullah, 2002a, “II. Abdülhamit Dönemi Türk Romanında „Aşk-ı 

Memnu‟ Teması”, Türkoloji, C.15, s.19-59. 

------------------, 2002b, “Tanzimat Döneminde Türk Romanı (1860-1878)”, 

Hece Dergisi, Türk Romanı Özel Sayısı, S.65/66/67, s.21-33. 

Çetişli, İsmail, 2007, “İkinci Meşrutiyet Döneminde Ortaya Çıkan Fikrî, 

Siyasî Hareketler ve Türk Edebiyatına Yansımaları”, II. MeĢrutiyet Dönemi Türk 

Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları, s.140-146. 

Çiftlikçi, Ramazan, 2000, “Türk Romanında Tip ve Karakter Problemi”, Yedi 

Ġklim, S.123, s.42-52. 

Doğan, Âbide, 1988, “Aka Gündüz‟ün Romanlarında Sosyal Meseleler”, 

Türk Kültürü, S.298, s.106-111. 

-----------------, 2010, “Bir Gençlik Romanı Sevgi ve Saygı”, Prof. Dr. Bilge 

Ercilasun Armağanı, Ankara: Pegem Akademi, s.111-120. 

Duman, Doğan, 1997, “Cumhuriyet Baloları”, Toplumsal Tarih, S.37, s.44-

48. 

Durakbaşa, Ayşe, 2010, “Taşra Burjuvazisinin Tarihsel Kökenleri”, Toplum 

ve Bilim, S.118, s.6-38. 

Duymaz, Recep, 2008, “Reşat Nuri Güntekin‟in Öğretmenleri”, Türk 

Edebiyatı Tarihinde Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923), İstanbul: 3F Yayınevi. 

Enginün, İnci, 1998, “Acımak Romanı ve Sosyal Tenkit”, Yeni Türk 

Edebiyatı AraĢtırmaları, İstanbul: Dergâh Yayınları, s.217-229. 

----------------, 1999a, “Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun Sodom ve 

Gomore‟sinde Yabancılar”, Mukayeseli Edebiyat, İstanbul: Dergâh Yayınları, 

s.205-219. 

-----------------, 1999b, “Ankara Romanında Batılılaşma Meselesi”, 

Mukayeseli Edebiyat, İstanbul: Dergâh Yayınları, s. 247-259. 



 841 

---------------, 1999c, “Romanımızda Yabancı Okullar”, Mukayeseli 

Edebiyat, İstanbul: Dergâh Yayınları, s. 241-246. 

----------------, 2001, “Pervaneler”, Bir Sığınak Olarak Kitap ve Edebiyat, 

İstanbul: Dergâh Yayınları. 

Ercilasun, Bilge, 1997a, “Edebiyatımızda Marazîlik”, Yeni Türk Edebiyatı 

Üzerine Ġncelemeler I, Ankara: Akçağ Yayınları, s.409-420. 

------------------, 1997b, “Türk Edebiyatında Popülerlik Kavramı ve Başlıca 

Eserler”, Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Ġncelemeler I, Ankara: Akçağ Yayınları, 

s.421-449. 

Erişenler, Sâtı, 1975, “Refik Halit Karay‟ın Öyküleri”, Türk Dili Dil ve 

Edebiyat Dergisi, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, S.286, s.68-75 (2.bsk.).  

Erol, Mustafa, 2007, “Yaban ve Tetkik-i Mezalim Heyetleri Raporları”, Türk 

Dili, S.664, s.298-308. 

Ertop, Konur, 1964, “Cumhuriyet Çağında Türk Romanı”, Türk Dili, 

Roman Özel Sayısı, S. 154, s.592-607. 

--------------, 1996, “Sürgünde Osmanlılar, Sürgün Edebiyatı-Edebiyat 

Sürgünleri”, Sürgün Edebiyatı-Edebiyat Sürgünleri (Haz. Feridun Andaç),  

İstanbul: Bağlam Yayınları, s.247-249. 

Gülendam, Ramazan, 2002, “Türk Romanında Dine ve Din Adamına Bakış”, 

Hece Dergisi, Türk Romanı Özel Sayısı, S.65/66/67, s.303-312. 

Gülendam, Ramazan-Yalgın, Nurgül, 2003, “Memduh Şevket Esendal‟ın 

Ayaşlı ile Kiracıları Adlı Romanına Sosyolojik Bir Yaklaşım Denemesi”, Türk Dili, 

S.621, s.254-268. 

Gümüşoğlu, F., 1995, “Millet Mektepleri ve Köy Eğitmenleri”, Bilim ve 

Ütopya, S.17, s.38-39. 

Gündüz, Osman, 2004, “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı”, Yeni Türk 

Edebiyatı 1839-2000 El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları, s.367-454. 

Huyugüzel, Ömer Faruk, 1984, “Halit Ziya‟nın Sefile Romanında Realist 

Teknikler”, Mehmet Kaplan’a Armağan, İstanbul: Dergâh Yayınları, s.185-201. 

İleri, Selim, 1981, “İlk Kurtuluş Savaşı Romanı: Ateşten Gömlek”, Hürriyet 

Gösteri, S.6, s.18-19. 



 842 

--------------, 2006, “ „Vurun Kahpeye‟, Birkaç İzlenim”, Vurun Kahpeye, 

İstanbul: Özgür Yayınları [içinde], s.183-185. 

İnalcık, Halil, 1962, “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, Belleten, 

S.112, s.603-616. 

Karabaş, Seyfi, 1999a, “Çalıkuşu‟nun Yazınsal ile Budunbilimsel Bir 

İncelemesi”, Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru, İstanbul: YKY, s.455-494. 

------------------, 1999b, “Yaban‟da Zeynep Kadın ve Nasreddin Hoca‟nın 

Eşeği”, Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru, İstanbul: YKY, s.495-526. 

Karaca, Alâattin, 2001, “Kuyucaklı Yusuf”, Türkoloji, C.14, s.93-119. 

-------------------, 2004, “Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e Türkiye‟de Sanat / 

Edebiyat ve Siyasal İktidar”, Hece Dergisi, Hayat Edebiyat Siyaset Özel Sayısı, 

S.90/91/92, s.196-208. 

--------------------, 2010a, “Yerlilerin Arasındaki Yabancılar Millî 

Edebiyatçılar ve Köy Romancıları”, Hece Dergisi, DüĢüncede, Edebiyatta, Sanatta 

Yerlilik Özel Sayısı, S.162/163/164, s.265-271. 

--------------------, 2010b, “Ağrı Dağı İsyanına İlişkin Bir Roman Dağları 

Bekliyen Kız, Hece, S.167, s.122-128. 

-------------------, 2010c, “Refik Halit Karay ve Yezidîlik”, kitap-lık, S.134, 

s.102-108. 

Karasoy, Yakup, 1991, “Aydın Kelimesi Üzerine”, Türk Dili, S.471, s.154-

156.  

Kavcar, Cahit, 1982, “Türk Roman ve Hikâyesinde Köye İlk Açılma”, 

Edebiyat ve Eğitim, Ankara: Engin Yayınları, s.34-42. 

Kepkep, Naci, 1983, “ „Kadro‟ Hareketi Açısından Kemalist İdeoloji”, Prof. 

Dr. Ġbrahim Yasa’ya Armağan, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Yayınları, s.43-56. 

Kerman, Zeynep, 1998, “Sami Paşazade Sezai‟de Köy ve Köylü”, Yeni Türk 

Edebiyatı Ġncelemeleri, Ankara: Akçağ Yayınları, s.61-66. 

Kılıç, Engin, 2004, “Tanzimattan Cumhuriyet‟e Edebi Ütopyalara Bir Bakış”, 

kitap-lık, S.76, s.74-87. 



 843 

Kılınçkaya, M. Derviş, 2005, “Yenileşme Çabaları”, Atatürk ve Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi (Ed. M. Derviş Kılınçkaya), Siyasal Kitabevi, Ankara 2005, s. 

45. 

--------------------------, 2005, “Ekonomik ve Toplumsal Alanda İnkılâp”, 

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Ed. M. Derviş Kılınçkaya), Siyasal 

Kitabevi, Ankara 2005, s.371-402. 

-----------------------, 2005, “Türkiye İktisat Kongresi”, Atatürk ve Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi (Ed. M. Derviş Kılınçkaya), Siyasal Kitabevi, Ankara 2005, 

s.382-388. 

Kieser, Hans-Lukas, 2007, “Missionary America and Ottoman Turkey. The 

seminal break of World War I”, A Quest For Belonging, Anatolia Beyond Empire 

and Nation (19th-21st Centuries), İstanbul: The Isis Pres, s.11-65. 

----------------------, 2007, “Ottoman Urfa and its Western missionaries”, 

a.g.e., s.67-113. 

Kocabaşoğlu, Uygur, 1992, “Doğu Sorunu Çerçevesinde Amerikan Misyoner 

Faaliyetleri”, Tarihi GeliĢmeler Ġçinde Türkiye’nin Sorunları Sempozyumu, 

Ankara, s.65-73. 

Kurt, Mustafa, 2000, “ „Çıkrıklar Durunca‟ Başlayan Sadri Ertem”, Türk 

Yurdu, Türk Romanı Özel Sayısı, S.153-154, s.341-346. 

Mardin, Şerif, 2009, “Tanzimat‟tan Sonra Aşırı Batılılaşma”, Türk 

ModernleĢmesi (Der. Mümtaz‟er Türköne-Tuncay Önder), İstanbul: İletişim 

Yayınları, s.21-79. 

Mert, Özcan, 1991, “Ayan” maddesi, Ġslâm Ansiklopedisi. 

Metinsoy, Murat, 2010, “Kemalizmin taşrası: Erken Cumhuriyet taşrasında 

parti, devlet ve toplum”, Toplum ve Bilim, S.118, s.124-164. 

Moran, Berna, 1982, “Soruşturma: Romanda Tip Olgusu ve Tip‟in İşlevi 

Üzerine”, Yazko Edebiyat, S.24, s.94-100. 

----------------, 1995, “Hüseyin Rahmi Gürpınar‟ın „Yüksek Felsefesi‟ ”, Türk 

Romanına EleĢtirel Bir BakıĢ I, İstanbul: İletişim Yayınları, s.87-100. 

----------------, 1995, “Yaban‟da Teknik ve İdeoloji”, Türk Romanına 

EleĢtirel Bir BakıĢ I, İstanbul: İletişim Yayınları, s.153-166. 



 848 

ÖZET 

 

“Atatürk Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Anadolu” adlı bu çalışmada, 

aşağı yukarı belirtilen tarih arasında roman türünde eserler vermiş yazarların 

romanları incelenerek bu romanlardaki Anadolu konusu değerlendirilmiştir.  

“Giriş” kısmında, edebiyatın Anadolu’ya açılması fikrinin nasıl doğduğu ve 

yazarları buna yönelten sebepler üzerinde kısaca durulmuş, Tanzimat’tan Millî 

Mücadele yıllarına kadar Anadolu’ya değinen eserler örneklendirilmiştir. 

Çalışmanın esas malzemesini, bu tarihlerde kitap olarak yayımlanan romanlar 

oluşturmaktadır. 

Bu çalışma, iki bölümden meydana gelir. Birinci bölüm “Romanların 

Tematik İncelemesi” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, konusu Anadolu’da geçen 

ya da Anadolu’ya değinen romanların temaları çıkarılmış ve tasnif edilmiştir. Sosyal 

ve siyasî temalar, bireysel temalardan fazladır.  

İkinci bölüm “Romanlarda Şahıs Kadrosu” adlı bölümdür. Bu bölümde, 

romanlarda yer alan belli başlı tipler değerlendirilmiş, sosyal durumlarına ve 

mesleklerine göre insan kadrosu belirlenmiştir. 

Sonuç kısmında çalışmadan çıkarılan sonuçlar verilmiştir. 

Bibliyografyada ise çalışmaya esas alınan birinci elden kaynaklar, 

“Romanlar” olarak verilirken yararlanılan eserlerin listesi de yer almaktadır. 
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ABSTRACT 

 

 

In this study, named “Atatürk Dönemi (1923-1938) Türk Romanında 

Anadolu”, novels of writers who wrote their novels in this period, examined and the 

theme, Anadolu, in this novels studied. 

In introduction chapter, the subject how did the idea of spreading the 

literature to Anadolu begin and what were the reasons directed writers to this idea 

examined. Novels written about Anadolu from Tanzimat to Millî Mücadele were 

sampled. 

Main materials of this study are the novels printed as boks in those years. 

This study is composed of two chapters. First chapter is named “Themetic 

Examination of the Novels”. In this chapter, the subjects of the novels includes 

Anadolu are collected and classified. Social and political themes are more than 

individual themes. 

The second chapter is “Characters of the Novels”. In this chapter, main 

characters of these novels were examined. The people are determined according to 

their social conditions and professions. 

In conclusion chapter, the results get from this study are presented. 

In Bibliography, fundamental sources are presented as “Novels”. The list of 

the used works of literature is also given. 
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