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ÖZET 

KEMAL TAHİR‟İN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR 

Tez bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte Türk romanına kısa bir bakış ve kahraman, 

karakter, tip kavramları yer almaktadır.  Birinci bölümde Kemal Tahir‟in hayatı, görüşleri ve 

eserleri incelenmiştir. İkinci bölümde ise Kemal Tahir‟in 1955‟ten sonra yayımlanan 

romanlarında görülen erkek kahramanlar fiziksel, ruhsal ve sosyal özellikler açısından 

incelenmiş ve daha sonra bu tipler konularına göre gruplandırılmıştır.  
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SUMMARY 

OF THE THESIS KEMAL TAHİR NOVELS MEN HEROES 

The thesis consists of an introduction and two parts. The introduction, a brief overview of the 

Turkish novel and heroic, character, such concepts are. In the first chapter Kemal Tahir life, 

views, and his works are examined. In the second chapter in the male heroes in the novels 

published after 1955, Kemal Tahir's physical, mental and social properties of these types were 

analyzed and grouped by topic.  
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ÖN SÖZ 

 Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli romancılarından biri de Kemal Tahir 

(1910–1973)‟dir. Romanlar, öyküler yazan, ardından notları yayımlanan Tahir, polisiye 

eserler çevirir ve 1955'te Sağırdere‟yi bastırır. Bundan sonra konularını köy, taşra, hapishane 

ve tarihten aldığı romanlarını yayınlamaya devam eder. Birbirinden farklı konularda sosyalist 

gerçekçilik anlayışına uygun olarak yazdığı eserler yaşadığı dönemin özelliklerine dair 

ipuçları verir. Romanlarda kadın ve erkek çok sayıda kahraman yer alır. Kadınların sayıları 

az, erkeklerin fazladır. Erkek kahramanların bir kısmı tip, bir kısmı ise tali ve dekoratif 

figürlerdir. Açıklama yöntemi ile anlatılan ve bir kez karşımıza çıkan bu figürler romanlarda 

ağırlıktadır.   

Yazarla ilgili birçok çalışma yapılmış, eserleri ve kendisi hakkında makaleler ve 

incelemeler yazılmıştır. Bu çalışmaların her birinde yararlanılabilecek taraflar bulunmasına 

rağmen, çoğu onun romanlarında görülen şahıs kadrosunu tüm yönleri ile değerlendirmekten 

uzaktır. Bu sebeple, erkek kahramanların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan detaylı bir şekilde 

incelenmesini gerekli görerek böyle bir çalışma hazırlamaya karar verdik. Bu çalışmada 

yalnızca roman kahramanlarının özelliklerini belirlemekle yetinmedik. Figürleri tipler, tali ve 

dekoratif figürler olmak üzere iki ana başlık altında topladık. Ortak özellik taşıyan tip ve 

figürleri aynı yerde değerlendirdik.  

            Tezimiz, giriş, iki temel bölüm, sonuç, kaynakça ve dizinden oluşmaktadır. 

 Girişte, “Türk Romanına Kısa Bir Bakış” başlığı altında, Kemal Tahir‟in ilk telif 

eserinin yayınlandığı 1955 yılına kadar Türk romanının geçirdiği evrelerin farklı 

kaynaklardan yararlanarak üzerinde durduk. Daha sonra “Kahraman, Karakter ve Tip 

Kavramları”nı açıkladık. Bunlar hakkında detaylı bilgiler verdik. Aynı başlık içinde toplumcu 

gerçekçi sanat anlayışının karakteri ve tipi nasıl değerlendirdiğini de ele aldık.  

 Birinci bölümde, başta kendi notlarından, hatıralarından, mektuplarından ve hakkında 

kaleme alınan eserlerden yola çıkarak sanatçının hayatını inceledik. Hayatı hakkında kendi 

ifadelerine yer vermeye özen gösterdik. Kemal Tahir‟in görüşleri başlığı altında sanatçının 

fikri yönünün daha iyi anlaşılması için bilgiler verdik. Yazarın fikirleri ele alınırken özellikle 

kitaplaştırılan notlarından yararlandık. Sanata ve romana dair görüşlerini kendisinin verdiği 

bilgileri kullanarak irdeledik. Yine bu bölümde eserlerini de genel olarak değerlendirdik.  

 Çalışmanın ikinci bölümünde, yazarın romanlarında görülen erkek kahramanları fiziki, 

ruhi ve sosyal özellikler açısından incelemeye çalıştık. Yine burada, Kemal Tahir‟in 

romanlarındaki erkek kahramanlar hakkında ana hatları ile bilgi verildi. Sanatçının kaleme 
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aldığı yirmi romanda geçen bütün kahramanların ortak özellikleri belirlendi. Bunlar belirlenen 

ana başlıklar altında tip ve figür özelliklerine göre gruplandırıldı.  

 “Sonuç”ta Kemal Tahir‟in toplumcu gerçekçi anlayışa bağlı romanlarında görülen 

özellikleri ve erkek kahramanlar hakkında ulaşılan genel yargıları ana hatlarıyla belirterek, 

karşılaşılan erkek kahramanların konumunu tespite çalıştık.  

 Eserin “Kaynakça”sında eserleri yazarların soyadlarına göre alfabetik sıraya koyduk. 

Aynı yazara ait olanları özellikle K.Tahir‟in eserlerini ilk baskılarına göre kronolojik sırayla 

sunduk. Bu yolla dipnotlarda verilen yazar ve eserlere kolayca ulaşılmasını sağladık. Ayrıca 

kullandığımız internet kaynaklarını da kaynakçanın sonuna alfabetik sırayla ekledik.  

 Konunun genişliği ve tezi yazma aşamasında oluşan teknik sorunlar sebebiyle birtakım 

eksik ve kusurlarımızın bulunabileceğini kabul ederek, bunlara hoşgörü ile yaklaşılmasını 

umuyoruz.  

 Çalışma süresince, her konuda sabır ve desteği ile yanımda olan, tezin her aşamasını 

dikkatle takip eden saygıdeğer hocam Prof. Dr. Alim GÜR‟e şükranlarımı sunuyorum.  

 

Konya 2012                                                                                      Harun ÇOLAK 
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KISALTMALAR 

Ans.    Ansiklopedi, Ansiklopedisi 

bk.     Bakınız 

bs.    Baskı, basım 

s.    Sayfa 

A.g.e.    Adı geçen eser 

A.g.s.    Adı geçen site 

hzl.    Hazırlayan, hazırlayanlar 

İst.    İstanbul 

çev.    Çeviren, çevirmen 

            c.     Cilt        

 vb.    ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi 

           yay.    Yayın, Yayınları, Yayınevi 

 yay. hzl.   Yayına Hazırlayan 

 yy.    yüzyıl 

 K.Tahir   Kemal Tahir 
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Giriş  

 Herkesin üzerinde birleştiği bir tarif bulunmasa da roman için bugüne kadar birçok 

tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan biri ve diğer tanımları da içine alanı şu şekildedir: Roman, 

insanın ya da çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve 

tutkularını çözümleyen, gerçek ya da gerçeğe yakın olaylara dayanan düzyazı biçimindeki, 

uzun yazı türüdür.
1
 Anlatı türlerinin en eskilerinin destanlar ve fabllar olduğu bilinen bir 

gerçektir. Destanlardan menkabelere, menkabelerden halk hikâyelerine ve romana geçiş 

sürecinin uzun bir geçmişi vardır.  

 Roman fertlerin hikâyesidir. Günümüzdeki şeklini alıncaya kadar uzun bir süreçten 

geçmiştir. Batı‟da romanın kaynağı epopeler ve legendler‟dir. Latin ordusu içindeki barbar 

kavimlerin mensuplarından oluşan paralı askerlerin diliyle yazılmış tahkiyeli eserlere 

“romans” denir. Romanslar yazılı ve manzumdur. Kilisenin katı tavrına karşı romansa aşkın, 

kadının, lirik hassasiyetlerin ve muhayyilenin girişi romanlarda derinlik boyutunun 

oluşumunu başlatır.
2
 XVII. yy başlarında İngiltere‟de “roman” sözcüğü hem gerçek hem de 

kurmaca olaylar için kullanılır.
3
 Roman asıl kimliğine ve yetkinliğine modern dönemde 

kavuşur. Onun kendine has bir yapısı ve kurgusu vardır. Roman „inşa edilen bir yapıdır‟ ve 

her zaman yeniliğe açık bir türdür.
4
  

Romanların tasnifi değişik kriterlere göre yapılabilir. Fikrî ve edebî cereyanlara göre 

(klasik, romantik, realist, natüralist, egzistansiyalist vb.), yazarın özelliklerine göre 

(otobiyografik, itiraflara dayalı roman, çıraklık dönemi romanı vb.), romanın niceliğine göre 

(kısa roman, uzun roman vb.), yapısına göre ( nehir roman vb.), yayımlanış ve anlatış şekline 

göre (çizgi roman, foto roman vb.), okuyucu karşısındaki duruşuna göre (çocuk romanı, 

gençlik romanı, yetişkin romanı, halk romanı, popüler roman, burjuva romanı, aydın romanı, 

genç kız romanı vb.), teknik özelliklerine göre (vak‟a romanı, karakter romanı, dramatik 

roman, bilinç akışı romanı, dokümental roman, mektup roman vb.), tematik tercihlere göre 

(psikolojik, terbiyevi, öğretici, felsefî, macera, töre, satirik, mizah, tarihi roman vb.), işlenen 

konuya göre (fantastik, esrarengiz, gothic, dedektif, bilim-kurgu, problem romanı [içine 

propaganda, sınıf, köy romanı ve sosyolojik, politik,  mahalli roman girer.] vb.) tasnif etmek 

mümkündür.
5
     

                                                 
1
 Dil Derneği, Türkçe Sözlük , s.115. 

2
 M.Kayahan Özgül, “Romanın Hikâyesi”, s.14–15. 

3
 Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı, s.25. 

4
 Mehmet Tekin, Roman Sanatı I (romanın unsurları), s.7–12. 

5
 M. Kayahan Özgül, Romanın Hikâyesi, s.14–15.  



8 

 

Romanın asıl metni nasıl ortaya çıkar sorusuna şu cevap verilebilir: Romancı romanı 

kendi içinde iyice pişirdikten sonra ilk müsveddeyi adeta pek de farkına varmadan hızla 

yazar. Bu çalışma romanın esasını meydana getirir. Romancının zanaatkâr olarak inşa sanatını 

harekete geçirerek ilk müsveddeye müdahaleleri son safhayı hazırlar. “Bu son safhayı tayin 

eden müktesep bilgiler romancının ruhuna, üslubuna, dünya görüşüne sıkı sıkıya bağlıdır.”
6
  

 Bundan sonraki bölümde Türk romanının Kemal Tahir‟in ilk eserinin yayımlandığı 

1955 yılına kadar nasıl bir gelişim izlediği irdelenecektir. Daha sonraki aşamalarda ise 

kahraman, karakter ve tip kavramları, Kemal Tahir‟in hayatı, fikri yönü, sanat ve roman 

görüşleri ile eserleri incelenecektir.  

 

A. Türk Romanına Kısa Bir BakıĢ 

Kemal Tahir‟in ilk telif romanı Sağırdere 1955 yılında yayınlanmıştır. Bu roman 

dönemin eğilimine uyularak kaleme alınmış köy romanı geleneğinin bir örneğidir. 

Kahramanları köyde yaşayan ve belirli bir toplumsal sınıfa mensup insanlardır. Tahir‟in bu 

eseri yayınlayıncaya kadar Türk romanı belirli aşamalardan geçmiştir. İlk örneklerinin 

görüldüğü günden itibaren günümüze gelinceye kadar uzun bir geçmişi vardır. Kendi 

entelektüellerimizin geliştirmesinden ziyade bizde roman çeviri ve taklitle başlamıştır. Bu 

yüzden “Romanımızın tarihi, batılılaşma (modernleşme) maceramızın da tarihidir.”
7
 Yabancı 

dilleri öğrenen yazarlarımız, bazı eserlerin çevirilerini değişik vesilelerle yapmıştır. Bu 

çeviriler sırasında roman türüyle de karşılaşırlar. Bu edebi türü de çeviri yoluyla daha iyi tanır 

ve tanıtırlar. “Yazınımıza Batı yazınından yapılan çevirilerle giren roman…”
8
 Batılı eserlerin 

uzun yıllar etkisinde kalmıştır. Türkçeye çevrilen ilk roman “Yusuf Kamil Paşa‟nın 

Telemaque tercümesidir.” Bu eser 1862‟de basılmıştır. Bunu, Ceride-i Havadis‟te tefrika 

edilen Sefiller özeti ile Ahmet Lütfi Efendi‟nin Arapçadan çevirdiği Robinson Cruzoe (1864) 

takip eder. Teodor Kasap, Monte Cristo‟yu 1871–73 yıllarında arasında çevirir. Lesage‟dan 

Topal Şeytan ile Chateaubriand‟dan Atala (1872) çevrilir. 1873‟te Bernardin de Saint-

Pierre‟in Paul ve Virginie‟si çıkar. Bu suretle roman türünün büyük örnekleri çevrilir. Bu 

çeviri romanlardan sonra telif romanlar gelmeye başlar.  Şemseddin Sami‟nin Taaşşuk-ı Talat 

ü Fıtnat‟ı (1872), Ahmet Mithat Efendi‟nin Felatun Bey‟le Rakım Efendi‟si (1875), Namık 

Kemal‟in İntibah‟ı (1876), Namık Kemal‟in Cezmi‟si (1880), Samipaşazade Sezai‟nin 

                                                 
6
 K.Tahir, Notlar, Sanat Edebiyat 2, s.55–56. 

7
 Mustafa Kutlu, “Soruşturmalar”, s.736. 

8
 Olcay Önertoy, “Soruşturmalar”, s.726. 
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Sergüzeşt‟i (1887),‟da Recaizade Mahmut Ekrem‟in Araba Sevdası (1889), Halit Ziya‟nın 

Nemide‟si (1889) yayınlanır.
9
  

1880–1895 senelerinde Türk edebiyatında yeni bir devre doğru hazırlık vardır. Ahmet 

Mithat, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım, R. Mahmut Ekrem, Halit Ziya yazdıkları 

eserlerle hep bu yeni dönemi hazırlamışlardır.
10

 Ahmet Mithat ve Namık Kemal gibi 

romancılar toplumu eğitmeye çalışıyorlardı. Oysa roman fertlerin hikâyesiydi ve Batı‟da 

ferdin hayatı yazılıyordu.
11

 Her şeyden önce Türk halkının romana alıştırılması gerekiyordu.  

Osmanlı ülkesinde halk, Batılı tarzda romandan önce Divan edebiyatının mesnevilerini 

ve halk hikâyelerini okuyordu. Bunlarda masalsı unsurlar, atmosferler vardı ve genellikle 

romantik temalıydı. Mesnevilerde ise dil ağırdı ve psikolojik tahliller yoktu. Halk hikâyeleri 

ferdi ve sosyal hayatı daha çok yansıtıyordu. Ayrıca dil ve üslubu hitap ettiği topluluğun 

konuşma diline ve üslubuna çok yakındı. Bunlardan kopmak ve Batılı tarzdaki romana 

yönelmek halk için kolay değildi. Farklı kaynaklardan beslenmeye alışmış okuyucuların Batılı 

romana alıştırılmaları iki yoldan olmuştur. Birinci yol Ahmet Mithat‟ın açtığı halk hikâyesi ile 

Batılı romanı uzlaştırma yoludur. Bu yolda yerli unsurlar daha çoktur. İkinci yol ise Namık 

Kemal tarafından açılan, yerli hikâye örneklerini dikkate almadan doğrudan Batılı roman 

tekniğini uygulamaya çalışan yoldur.
12

 Tanzimat devrinin birçok romancısı sanat değerinin 

daha üstün olduğunu düşünerek ikinci yolu tercih etmiştir. Romanlardaki romantik aşk 

olaylarının bolluğu halkı romana yaklaştırır. 1880 yılına kadar Fransız edebiyatını örnek alan 

romancılar romantizmden etkilenirler. İlk telif romanımız olarak kabul edilen Taaşşuk ı Talat 

ve Fıtnat romantik bir aşk macerasıdır. Toplumsal bir mesele olan görücü usulü ile 

evlendirme konusu işlenmektedir. İlk dönem sanatçılarından Ahmet Mithat Efendi, insan 

psikolojisini anlatmada her ne kadar başarılı olamasa da vakanın anlatılması ve ansiklopedik 

bilgi verme açısından müdahil yazar olarak başarılıdır.
13

  

Namık Kemal‟e göre yeni Türk hikâyeciliği insan ruhunu tahlile çalışmalıdır. 

Romanın vakası “gerçek ya da gerçeğe yakın” olmalı, vakanın içinde bir sosyal çevrenin 

“yaşayış, duyuş ve düşünüş tarzı” bulunmalıdır. Romanda sanatkârane üslup ile konuşma 

üslubu arasında ortalama bir yol tutturmaktan ziyade Namık Kemal‟in sanatkârane üslubu 

daha sonraki romancılar tarafından örnek alınmıştır. “Edebiyat-ı sahiha” diye N.Kemal 

tarafından adlandırılan bu tarz Sezai-Ekrem-Nabi-zade kanalından geçerek Servet-i Fünun 

                                                 
9
 A. Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s.288. 

10
 A.g.e, s.294. 

11
 A.g.e, s.296. 

12
 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860–1923, s.68. 

13
 A.g.e, s.73. 
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romanına girer. Bunun yanında Ahmet Mithat‟tan sonra da Hüseyin Rahmi Gürpınar onun 

takipçisi olacaktır. O da modern roman ile halk hikâyelerini ve bize ait kültürel değerleri 

birleştirmeye çalışmıştır.
14

  

1875‟ten sonra dil ve üslupta bazı romancılar farklı bir yol tuttu. Bu farklı yolun 

öncüsü Fransız edebiyatını, romantizmi örnek alan ve eserlerinde sanatkârane üslubu ortaya 

koymaya çalışan Namık Kemal‟dir. 1880‟den sonra sanatkârane üslup, romantizm ve 

realizmle yoluna devam etmiştir. Servet-i Fünun romanı da kendini romantizmin etkisinden 

tamamen kurtaramamıştır. Bu dönem sanatçılarının ilk üstatları Ahmet Mithat ve Namık 

Kemal‟dir. Sonra Fransız romancılarını örnek almaya başlarlar. “Devrin şartları ve etkisinden 

kurtulamadıkları romantizm bunların sosyal temalara eğilmelerini engeller.” Batı 

medeniyetinin şartlarına uymak için sanatçının yol göstericilik gücüne güvenirler. 

Romanlarında kahramanların iç dünyalarının tahliline yönelirler ve sosyal hayatın tasvirini 

yapmakla yetinirler. Servet-i Fünuncuların roman tekniği gelişmiştir. Eserlerinde gözleme 

değer verdiler. En büyük kusurları dil ve üsluplarının ağırlığıdır. Dönemin önemli ismi Halit 

Ziya‟da Batılı roman tekniği, gözlem ve objektif tasvir ağırlıktadır. Bunun yanında vakayı 

durdurarak kahramanların geçmişine dönmek, teknik bir kusur olarak görülmektedir.
15

 Servet-

i Fünuncular, Namık Kemal‟in açtığı “sanatkârane roman tarzını” Batı seviyesine çıkardılar. 

Aynı devirde bu tarzı çok daha basit bir seviyeye indiren romancılar da (Ahmet Rasim, 

Mehmet Celal, Mustafa Reşit, Fatma Aliye, Safvet Nezihi, Vecihi, Güzide Sabri) kolaylıkla 

ün kazandılar.
16

 Fecr-i Ati döneminde roman yeni bir devre kavuşur. Dil ve üslup bakımından 

yapmacıktır. Yakup Kadri ve Refik Halit dışında bu hareketin içinde görülen nesirci yok 

gibidir. Bunların dışında dönemin iki romancısı: Cemil Süleyman ve İzzet Melih‟tir.
17

 

1908‟den sonra sadece ferdi temaları işleyen, dilde Servet-i Fünun nesrinin devamı 

olan, sosyal hayat ve onun sorunlarıyla genellikle ilgilenmeyen Fecr-i Ati romanının yanında, 

daha çok hayata ve sosyal meselelere yönelen, yapma dil ve üslubu bir yana bırakarak 

konuşma dilini ve üslubunu hâkim kılmaya çalışan yeni bir roman tarzının da yer almaya 

başladığı görülür. Türk sosyal hayatı bu dönem (Milli Edebiyat Devri) romancıları tarafından 

değişik yönlerden ele alınır. Milliyetçilik ideolojisi eserlerde anlatılır. Fakat sosyal 

meselelerde bir derinlik yoktur. Bu devrin romanlarında fert hayatından sosyal hayata doğru 
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  A.g.e, s.75,76,78. 
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  A.g.e, s.112. 
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genişçe bir açılmanın, tema bakımından, sosyal konulara doğru büyük bir kaymanın 

başladığını söylemek gerekir.
18

  

1923 yılına gelindiğinde yeni bir yönetim şekli olan Cumhuriyet dönemi başlamıştır. 

Cumhuriyet romanı da bu yıldan itibaren başlar. 1923–1946 yılları arasında Cumhuriyet 

döneminin ilk romancıları Cumhuriyet ilan edildiği zaman varlıklarını ispatlamışlardı. Aynı 

zamanda bu romancılar Milli Mücadele‟ye verdikleri destekle de o yılların önde gelen 

şahsiyetleriydi. Halide Edip ve Yakup Kadri, Milli Mücadele‟yi adım adım takip etmiş ve o 

macerayı romana aktarmışlardır. Onların yazdıkları her satır heyecanla beklenmiş ve 

okunmuştur. Yakup Kadri asıl Cumhuriyet‟ten sonra romancı şöhretini kazanmıştır. Bunların 

dışında Aka Gündüz, Peyami Safa, Reşat Nuri ve romanlarının yapı ve içeriğini 

değiştirmeyen Hüseyin Rahmi de roman sahasında birçok eser vermiştir.
19

 Cumhuriyet 

döneminde öne çıkan Memleket edebiyatı akımı sadece günümüzde tanınan güçlü 

sanatçılardan ibaret değildir. Bugün neredeyse unutulmuş bu yazarlar, dönemlerinde 

okurlarını heyecanlandırmış ve duygulandırmıştır. Hitabet üslubuyla yazdığı tezli 

romanlarında milli heyecanlara ve sosyal tenkide yer veren Aka Gündüz (1886–1958) ve 

mizah dergilerinde karikatürleri bulunan, oyun ve tiyatro tenkitleri yazan çok sayıda eserin 

sahibi Mahmut Yesari (1895–1945) bu yıllarda görülür.
20

   

Yine bu yıllarda Milli edebiyat döneminde ve Memleket edebiyatı taraflarınca kaleme 

alınan köy edebiyatı ürünleri görülmektedir. Yazarlarımız köylüyü ve onun sorunlarını bu 

yıllarda eserlerde işlemişlerdir. Gerçekçiliğe ve gözleme dayalı bu eserlerde köy gerçeği 

birçok yönüyle ortaya konmuştur. Türkiye‟nin sanayileşmesi ve çoğulcu demokrasiyi 

benimsemesi sonucu memleket gerçekçiliğinin yerini toplumcu gerçekçilik akımı alır. 

Köyden ve İstanbul dışından gelen yazarlar, içinden çıktıkları ortamı, şehirleşme ve 

sanayileşme sürecindeki köylüleri, hazır sosyoloji modellerine göre inceler ve 

değerlendirirler. Cumhuriyet sonrasının hayatımızdaki en önemli konularından biri köyse 

diğeri de kadındır. Edebiyatımızda kadın konusunun işlenmesinin yanında kadın yazarların bu 

konuya el atmaları da önemli bir safha oluşturur.
21

   

1946–1980 dönemi Türk edebiyatı için farklı beslenme kaynaklarının öne çıktığı ve 

toplumsal değişimlerin ve darbelerin yaşandığı bir dönemdir. Fakat biz romanımızın 

gelişimini 1955 yılına kadar inceleyeceğiz. 1946 yılı Türkiye‟de çoğulcu demokrasiye geçişin 

başlangıcını da teşkil eder. Edebiyatımızda sonraki yıllarda görülen çok seslilik bu dönemde 
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  A.g.e, s.180. 
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 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, s.246. 
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başlar. II. Dünya Savaşı‟nın bitişi Avrupa‟da yerleşik değerlerle yeni bir hesaplaşmayı 

beraberinde getirmiştir. Artık Avrupa kültürüne daha rahat açılan yazarlarımız bu 

hesaplaşmaların esintilerini ülkemize de taşırlar.
22

 Çoğu 1900–1919 arası doğmuş yazarlar bu 

dönemin yazar kadrosunu oluştururlar. (A. Hamdi Tanpınar, Kemal Tahir, Orhan Kemal, 

Tarık Buğra gibi) Bu dönemde devlet halk ilişkilerinde çok önemli bir yeri olan memurlar, 

edebiyatımızda bol miktarda işlenir. Bunlar arkalarında yeni kurulan devletin desteğini bulan 

ülkücü kişilerdir. İçlerinde Anadolu‟daki cehaletle savaşa koşan öğretmenler ön plandadır. 

Cumhuriyet döneminde romancılar arasındaki devlet memurları, eserlerinin konularını büyük 

ölçüde hizmet verdikleri bölgelerde şahit oldukları, duydukları olaylardan almışlardır ve 

tenkitçi bir bakış tarzı geliştirmişlerdir. Memur, artık seyirci ve kaderci olmak istemediği gibi 

gözlemlerini de aktarır. Bunlar bir çeşit açık rapor gibidir.
23

 1920‟li yıllarda olduğu gibi köy 

romanı devam ederken yazarların yetiştikleri bölgelere göre köyün yalnızlığını, köylünün terk 

edilmişliğini işlerler. Bu yazarların bir kısmı köy enstitülerinden yetişmiştir. Köye romantik 

bakış tarzı zamanla değişmiş, Marksist ideoloji doğrultusunda köy ve köylü yorumlanmaya ve 

yönlendirilmeye başlamıştır.
24

  

1950‟den sonra tarihi romanların sayıları artar. Daha önceleri destanın bir devamı gibi 

tarihin şanlı sayfalarının ve yiğitlerinin anlatıldığı popüler tarihi roman yazarlığı gazetelerdeki 

tefrikalarla devam etmiş ve çok sayıda eser ortaya çıkmıştır. 1950‟lerde tefrika romanlarla bu 

gelenek gazetelerde devam eder. Tarihi romanlarla birlikte yaşanan güncel siyaset ortamının 

sıcağı sıcağına edebiyata aktarılması yaygınlaşır. Göktürk Devleti, Osmanlı Devleti‟nin 

kuruluşu, Milli Mücadele dönemi bu yazarlarca ele alınır. Tarihi olmaktan çok devrin siyasi 

gelişmelerini inceleyen romanlarda ise Türkiye‟nin çoğulcu demokrasiye geçiş denemeleri, II. 

Dünya Savaşı‟nın etkileri, askeri darbeler yer alır. 1950‟den sonra sayıları artan tarihi 

romanlarda, günün konuları mazi havasında aranmıştır. Tarık Buğra, Samim Kocagöz, Kemal 

Tahir, Attila İlhan gibi yazarlar bu dönemde eserlerini yazmışlardır. Yazarlar dünya 

görüşlerine uygun tarihi kişileri ve dönemleri seçmişlerdir.
25

  

Türkiye‟de Batılılaşmayı ve modernleşmeyi esas alan Cumhuriyet rejiminin en önemli 

sosyal olayı 1946 yılında ilk muhalefet partisinin kurularak çok partili sisteme geçilmiş 

olmasıdır. Kutuplaşan dünyada Avrupa‟dakine benzer siyasi, sosyal ve ekonomik nitelikli bir 

demokrasi, komünizm ve aşırı milliyetçilik gibi zıt düşünceler Türkiye‟de medeni hayatın 

doğmasına, evrensel, uzun vadeli hedeflere yönelmiş bir siyasi düşünce geleneğinin 
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kurulmasına engel olur. Eskimiş gelenek ve kavramlar milliyetçi söylemle, birçok yeni 

kavram da komünizmle ortaya konur. İnsanlar iki karşıt görüşten birini tercih durumunda 

kalır. Türkiye‟de üçüncü bir yol olarak çoğulcu demokrasiyi benimsemiştir. Çok partili sistem 

beraberinde çok sesliliği de getirir. “1946‟lardan itibaran yaşanan II. Dünya Savaşının 

yıkımları, iki kutuplu dünyada kendine yer arama çabaları, çok partili demokrasiyi kurma ve 

geliştirme gayretleri, sanayileşmenin getirdiği problemler Türk toplum hayatında etkili olmuş 

ve kalıcı izler bırakmıştır. Böylesine sarsıcı nitelikte sosyal olayların yaşandığı bir dönemin 

romanını, elbette bu olaylardan ayrı düşünemeyiz. Hatta denebilir ki, çok partili dönem Türk 

romanı, konu bakımından, dönemin siyasi, ekonomik ve sosyal şartlarına parelel olarak 

büyük bir zenginlik ve çeşitlilik gösterir.”
26

 Her yazar savunduğu düşünceleri romanlarında 

tartışır, anlatmaya çalışır. 

1946–1955 devresi romanı, Cumhuriyet döneminin 1930‟lardan itibaren yazılan ilk 

devre romanlarında belirmeye başlayan toplumsal gerçekçiliğe bağlı kalmıştır. İlk devre 

romancıları çeşitli toplum meselelerine eleştirel bir gözle bakmışlar ve eserlerinde, yaşadıkları 

dönemin gerçeklerini yansıtmaya çalışmışlardır. Aynı şekilde çok partili dönemin romancıları 

da içinde yaşadıkları toplumsal gerçekleri ele almış, romanda teknik özellikleri ve romanın 

sanatsal yönünü ikinci plana itmişlerdir. Dönem romancılarının çoğu romanı, toplumsal 

kaygılarının ve düşüncelerinin ifadesi için bir araç olarak görmüşlerdir. Bu anlayış dönemin 

romanlarına sosyolojik belge değeri katarken kalıcılık vasfını da yitirmelerinin sebebi 

olmuştur. Üslup, teknik ve konu açısından roman olma özelliğini çok yansıtmayan eserler 

birer ideoloji bildirisi gibi yazılmaya başlamıştır. Sanat yönleri zayıftır. 

 

B. Kahraman, Karakter ve Tip Kavramları 

Roman sisteminin oluşmasında önemli rol oynayan dört unsurdan biri de kişilerdir. Bu 

kişiler roman kahramanları olarak adalandırılmaktadır. Kahramanları karakter ve tip olarak iki 

grupta incelemek mümkündür. Kahraman kavramı daha geneldir.“Roman kurgusunun önemli 

bir parçasını da kişiler oluşturur. Bunlar romanda ya etken ya da edilgen konumdadırlar. 

Yani ya özne ya da nesne konumundadırlar.”
27

 Özne konumuna alınan kişilerin ağırlıkta 

olduğu eserlerde karaktere rastlanır. Fakat kişilerin nesne konumuna düşürüldüğü eserlerde 

kişiler daha çok tip özelliği gösterir. Romanlarda anlatılan olaylara canlılık kişiler sayesinde 

kazandırılır. Her ne kadar mekân, zaman ve olay gibi unsurlar anlatı için önemini korusa da 

anlatıyı ete kemiğe bürüyen, gerçeklik duygusunu kuvvetlendiren kişilerdir. Romanlarda yer 

                                                 
26

 Enver Okur, “Çok Partili Demokrasi Dönemi Türk Romanı”, s.68. 
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alan kahramanların anlatıcı tarafından çizilmesi ve ona beşeri bir yapı kazandırılması olayını 

„karakterizasyon‟ kelimesiyle karşılıyoruz. Romancının oluşturduğu kurmaca dünyada başlıca 

ilgi odağı kişilerdir. Bunlar insan kimliği kazandırılmış varlıklardır. İnsanların özelliklerini 

taşıyan soyut kişilikler romanın kurmaca dünyasında kendisine yer edinmeye çalışmaktadır. 

Birey eksenli romanlar yazılmaya başlandığında kahramanların ruhlarında bir tek ihtiras 

hâkimdi ve bunlar bizde bir tek duygu uyandırırdı. Bu tür eserlerde bireyler de genellikle tek 

yönleri ile anlatılırdı. Yeni romancılar ise kahramanları ruhsal durumları değişen dinamik bir 

yapıya bürümüştür. Roman kişilerine değişik açılardan bakmaya başlamışlar hatta kurgu 

içinde kişilerin değişim süreçlerini yansıtmışlardır. Bu sayede “insan ögesi tek boyutluluktan 

sıyrılıp çok boyutlu bir yapıya kavuşmuştur.”
28

 Bu çok boyutlu ve birbirinden farklı özellikler 

taşıyan karakterler roman içinde bir değişim ve gelişim yaşarlar. Durağan değillerdir. İnsan 

davranışları üzerine incelemeler yapan psikoloji biliminin gelişmesiyle, insanı tanımaya olan 

merak da artmıştır. Tüm gelişmelerden yararlanıp onları kendine mal etmeyi başaran roman 

da bu bilimin etkisiyle insana çok boyutlu bakar. Değişen ve gelişen birey kavramı psikiyatri 

biliminden de gerekli malzemeleri bünyesine katmayı başarır. Bir zaman sonra roman 

kahramanları kendilerine verilen bu dinamik yapıyı kullanarak romanın üstüne çıkmaya, 

olayları unutturmaya başlarlar. Bu tip kahramanların en güzel örnekleri romantizmin etkisiyle 

yazılır. Sonrasında ise kahraman, romanda bu özelliğini kaybetmeye, yalnızca vakanın bir 

parçası olmaya başlar. 

 Romanlarda anlatılan kahramanların nasıl anlatıldığı da önemlidir. Anlatıcılar, 

romanda kişileri iki farklı yöntemle anlatır, bunlar: açıklama yöntemi ve dramatik yöntemdir. 

Açıklama yönteminde kişiyle ilgili bilgiler bizzat anlatıcı tarafından verilir. Dramatik 

yöntemde ise kişiler davranış, duygu ve düşünceleriyle kendi kendini ortaya koyar. Kişinin 

özellikleri parça parça verilir. Klasik romandan modern romana geçerken kahramanları 

anlatma yönteminde de böyle bir değişme yaşanır. Açıklamadan dramatikliğe doğru yol alınır. 

Kişilerin sunumunda değişik yöntemler görülür. Bunlar kişilerin başkası tarafından sunumu, 

kişilerin kendi kendilerini sunumudur. Bunu yaparken bedensel boyut, ruhsal boyut göz 

önünde bulundurulur.  

Kişiler romanda etken (özne) ya da edilgen (nesne) olabilir. Romanın roman 

olabilmesi için kişiye ihtiyaç vardır. Klasik dönem romanında sahip olduğu sosyal, fiziksel ve 

ruhsal özelliklerinin tesirinde kalan roman kişileri merkezi konumdadır. Modern dönem 

romanlarında ise kişi anlatımı yön değiştirmiştir. Bu yüzden karakter ve tip incelemesi 
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yapmak anlamlı değildir. Figürlerin duygu, düşünce ve fiillerine bakılmalıdır. Romanlarda 

kişilerin genel nitelikleri iyi ve kötü diye iki gruba ayrılmaktadır. İyi kişiler romanda örnek 

olarak sunulan, idealize model kişilerdir. Öncü, güçlü, iyimser kişilerdir. Kimi zaman 

olayların önünde sürüklenen iyi kişiler de vardır. İyi olmalarına rağmen model olamayacak 

silik, iradesiz, nesne konumundaki iyi kişilerdir bunlar. Kötü kişiler ise çirkin, zararlı bilinen 

değerlerle donatılmıştır. Toplum için tehlikeli kişilerdir. Roman kişileri bu iki temel özelliğin 

yanında gerçeklikle ilişkileri açısından da değerlendirilir. Bir de kişiler düz müdür yoksa 

boyutlu mudur buna bakılmalıdır. Bazı romanlarda ise kişi kadrosu belirleyici olur. Aile 

romanı, köy romanı vb. Kimi romanlarda toplumu olabildiğince geniş bir biçimde 

sergileyebilmek için çok farklı kesimlere yer vermek amacıyla bol miktarda kişiye romanda 

yer verilir. Karakter tahliline yoğunlaşan romancı daha az sayıda roman kişisine yer verir. 

Romancının kişilere bakış açısı da kişilerin çözümlenmesinde önemli maddelerden biridir. 

Bunların yanında roman kişilerinin okuyucu üzerinde oluşturduğu etki de tahlilde önemlidir.  

 Romanlarda dikkati çeken en önemli kahraman, bütün unsurların merkezinde bulunan 

ve romanın bütünlüğünü kuran başkişidir. Diğer kahramanlar başkişinin daha da 

belirginleşmesini sağlar. Onlar da kendi aralarında karakter, tip ve dekoratif olmak üzere üç 

gruba ayrılır. Klasik ve modern romanda kahramanı ya yazar (anlatıcı) tanıtır, ya kahraman 

kendisi hakkında bilgi verir ya da kahramanı diğer kahramanlar tanıtır. Romanlarda 

kahramanlar birey olmanın kavgasını verir. Günümüz romanında kahramanlar „dekoratif bir 

unsur olmanın ötesinde‟ bir anlam ifade etmez olmuştur. Kahraman ilgi odağı olmaktan 

çıkmıştır. Bu durum beşeri kusurlarını unutturacak kadar mükemmel olan kahramanın 

değerini kaybedişinin bir yansımasıdır.  

 Roman incelemelerinde karakterler boyutlu, tipler ise düz olarak adlandırılır. Karakter 

yalnız bir yönüyle veya toplumsal kimliğiyle değil birçok yönüyle karşımıza çıkar. Dinamiktir 

ve roman boyunca bir değişim yaşar. Tip ise temsili bir nitelik taşır. Kendi dışında bir şeyi 

temsil eden, sosyal ve tarihsel koşulların belirlediği bir şahsiyettir. “Tip, ferdi olmaktan 

ziyade başkalarında da mevcut ortak özellikler taşıyan ve bu özellikleri en belirgin şekilde 

temsil eden şahıstır.”
29

 “Tip, yazarın hayat hakkında söylemek istediği şeyleri taşıyan bir 

araçtır.”
30

 Dekoratif özellik taşıyan kişiler ise karakter veya tip özellikleriyle görünmeyen, 

olayın ya da dekorun tamamlanmasında kendilerine ihtiyaç duyulan ve zaman zaman ortaya 
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çıkan yardımcı unsurlardır. Romanlarda isim olarak veya kendilerine verilen kısa görevlerle 

görünürler. 
31

  

 Karakter, bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran 

temel belirti, bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye ve bir yapıtta 

duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse
32

 olarak tanımlanmaktadır. Tip 

hakkında aynı cinsten bütün varlıkların ya da nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde 

kendinde toplayan örnek.
33

 şeklinde bir tanım yapılmaktadır. Romanın kurmaca dünyasında 

ilgi odağı kişilerdir. Romanlardaki kişi sistemini üç bölümde incelenebilir. Yapıyı oluşturan 

bütün unsurların merkezinde olan, asıl kahraman başkişidir. Romanlar onlara hayat vermek 

için yazılır. Romandaki başkişinin diğer adı merkezi kişidir. Temel kişi, esas kahraman, 

protagonist. Özne konumunda olan bütün nesne konumundaki kişileri çevresinde toplayan 

kahramandır. Diğer kişiler ona göre tavır alır, bağımlıdır. Sürükleyicidir. Toplayıcı rolü 

vardır. Klasik romanlarda roman büyük oranda onun etrafında döner.  

Karakter, kendine özgü özellikleri olan kişidir. Tip ise toplumsal kişiliği ile temsili bir 

nitelik taşır. Tip bir grubun veya türün ortak özelliklerini üstünde taşır. Farklı insanların tavır 

ve genel eğilimlerinin sistemli bir somut göstergesidir. Tip doğal değil yapmadır. Nurullah 

Çetin, karakter konusunda olaylar, zaman, hayat, dünya, varlık, yokluk gibi unsurlar 

karşısında ferdi tavır alan kişidir, her insanın ferdi olarak özgün şahsiyetinin dışa, 

konuşmasına, davranışına, tutumuna yansımasıdır, fert olarak insanı diğer insanlardan ayıran 

özelliktir, karakterde asıl olan sosyal bir durumun verilmesi değil kişiliğin açılması ve 

sergilenmesidir, karakter sosyal yönden ziyade kişisel yöne bakar değerlendirmesinde 

bulunmaktadır. Birol Emil, tip “ferdi olmaktan ziyade başkalarında da mevcut ortak 

özellikler taşıyan ve bu özellikleri en belirgin şekilde temsil eden şahıstır.”
34

 diye açıklar. 

Mehmet Kaplan ise “muhtelif insanların hayat karşısında almış oldukları tavır ve hâkim 

temayüllerine göre sokulabilecekleri grup ve nev‟i”
35

dir açıklamasını yapar. Tip, tarihsel 

önemi veya toplumsal konumu hemcinslerinden farklı olan bir roman kahramanıdır. Gerekli 

olduğu için romancı tarafından çizilir. Romancı onunla toplumsal sorunları irdeleme fırsatı 

yakalar. Murat Belge, tip “kendi hayatını yaşamaya fırsat bulamayan kişidir.” “benzerlerinin 

                                                 
31

 Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s.177. 
32

 Dil Derneği, Türkçe Sözlük, s.736. 
33

 A.g.e, s.1331. 
34

 Birol Emil, Reşat Nuri Güntekin, s.27. 
35

 Mehmet Kaplan, Tip Tahlilleri, s.462. 
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temsilciliğini” üstlenir. Tip, yazarın hayat hakkında söylemek istediği şeyleri taşıyacak bir 

araçtır.”
36

 der.  

Yunanca typos, çoğaltma, kalıp, basım için temel örnek anlamına da gelir tip kavramı. Tip 

temsilcisi olduğu sosyal grubun medeniyet, kültür ve dünya görüşünün adeta bir sisteme 

kavuştuğu kişidir. Kendine benzeyen birçok insanın ortak sorunlarını ve dramlarını yansıtır. 

Ortak tavır ve davranışlar gösterir. İçinde yaşadığı fiziksel, sosyal çevreyle varlıklarla belirir. 

Tipi incelerken onun bireysel ve sosyal yapısının yanında fiziksel çevreye de dikkat etmek 

gerekmektedir. Mensubu olunan grubu temsil eden tipte ortak yönler bulunur. Tiplerin 

hepsinde nesnel ortak yönler ve yazarın ona bakışı vardır. Düz tiplerde yönlendirme, rol ön 

plandadır. 

Nurullah Çetin tarafından tipler, yapılarına göre tipler ve konularına göre tipler olmak 

üzere temelde iki ana gruba ayrılmıştır. Yapılarına göre tipler: a) Yüceltilmiş Örnek Tip: 

idealize tip, kusursuz tip, romancının duygu ve düşüncelerini temsil eden kişidir. Dini, milli, 

ideolojik, felsefi veya sosyal nitelikli değer taşır. Bu değerler için yerine göre mücadele eder. 

Fedakârlıklarda bulunur, kahraman kişidir. Toplumun özlediği model tiplerdir. Tarihi 

romanlarda yüceltilmiş tipler destanî özellikler taşır. Çevrede görülen değil icat edilen 

tiplerdir. Yeni bir dünya kurmak için görev yüklenmiş bir kişidir. Bu tip daha çok sosyalist 

gerçekçi anlayışla yazılmış romanlarda sıklıkla karşımıza çıkar. Sosyalist gerçekçi anlayışta 

tip olumludur. Sosyalizm sınırları içinde kalan ona göre düşünüp yaşayan üstün niteliklere 

sahip bir sosyalist kişidir. b) İlkörnek: Simge kişiler olan ve temsil yeteneği olan tiplerdir. 

Tarihi kimlikleri ile önplandadırlar. Sembol olmuşlardır. c) Nihilist Tip: Bu tipte fiziksel 

dünyayı, biyolojik varlığı korumak ve devam ettirmek esastır. Ölümden korkar. Hedonisttir. 

Ciddi ve samimi anlamda bir inancı yoktur. İçgüdülerine ve rastgele oluşan şartlara göre 

yaşamayı seçer. Kıskanç ve yıkıcıdır. Sorumluluk duygusu taşımaz. Merdud tiplerdir. Olumlu 

tiplerin daha da belirginleşmesi için kullanılır. Konularına göre tipler: a) Sosyal Tipler: 

Kişilerin doğuştan getirdiği değil, sosyal şartlar nedeniyle sonradan ortaya çıkmış olguları, 

durumları, olayları, duygu ve düşünceleri temsil eden tiplerdir. Belli sosyal zümrelerin 

temsilcisi olan tiplerdir. Örneğin ev kadını tipi, taşralı öğrenci, öğretmen, işçi, patron, 

alafranga, köy ağası, sosyete kadını gibi.  b) Psikolojik Tipler: Kişiye bağlı, birey kaynaklı, 

kişilerin doğuştan getirdikleri soyut değerlerin genel ve yaygın bir değer olarak sergilendiği 

kişiye psikolojik tip denir. c) Zihinsel Tipler: Zihin faaliyetleriyle ilgili değerleri temsil eden 

tiplerdir.  

                                                 
36
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Toplumcu Gerçekçi Sanatın Karakter ve Tipe BakıĢı 

1930 yılından sonra Türk edebiyatında gözlemci gerçekçilik, eleştirel gerçekçilikten sonra 

ortaya çıkan üçüncü gerçekçilik eğilimi olan toplumcu gerçekçilik, 1980‟li yıllara kadar Türk 

romanında önemli bir etkiye sahip olmuştur.  Fransızcadaki “Realisme socialiste” terimi, 

Türk edebiyatına „Sosyalist Realizm‟ olarak çevrilir. “Sosyalist realizm” ya da “toplumcu 

gerçekçilik” terimi daha çok katı Komünist Partisi programı ve ilkelerine bağlı edebiyat, 

“sosyal realizm” ya da “toplumsal gerçekçilik” terimi ise sanatsal ve estetik kaygının daha 

ağır bastığı edebiyat için kullanılır. Türk edebiyatında da bu iki kavram birbiri yerine 

kullanılmaktadır. Toplumcu yazarlardan bir kısmı birinci tanıma uygun eserler verirken bir 

kısmı da ikinci tanıma uygun eserler vermişlerdir. Genel olarak bu akım, Marksizmin 

edebiyata yansımasıdır. “Fert için değil; toplum için sanat” ilkesini benimser. İşçilerin, 

köylülerin, emeğiyle geçinen değişik toplum katmanlarının duygu, düşünce, beklenti ve 

hayallerine tercüman olup bu kitleyi komünist/sosyalist anlayışa göre yönlendirmeye çalışır. 

Sosyalist yazarlar, edebî ürünlerini Marksizmin “tez-antitez” çatışması ilkesine dayanan, 

“ezen-ezilen”, “burjuva-proleterya”, “sömüren-sömürülen”, “ağa-köylü”, “işçi-patron” 

gibi hep birbirinin düşmanı olarak kabul ettikleri sosyal sınıfların çatışması ve karşıtlığı 

üzerine kurarlar. Toplumsal olaylara diyalektik açıdan bakarlar. Ezen ve ezilen sınıfları temsil 

niteliğine sahip tipler üretirler ve eserlerini bu tiplerin mücadelesi üzerine kurarlar. Sosyalist 

gerçekçi yazarlar, eğitim, aşk, gelenek gibi kültürel ilişkileri konu edindikleri eserlerinde de 

hep “üst yapı kurumları, alt yapı kurumlarının yani üretim biçimi ve ilişkilerinin sonucudur.” 

ilkesinden hareket ederler. Aşk, cinsellik, gelenek, görenek, dinî yaşantı gibi olay ve 

durumları salt tespit edip olduğu gibi vermek yerine, bunları hep o toplumun ekonomik 

anlamda üretim araçlarının ve üretim ilişkilerinin sonucu olarak vurgularlar. Toplumcu 

gerçekçilikte estetik ve sanatsal anlamda kurmacaya olabildiğince az yer verilir. Ağırlıklı 

olarak dış dünyada, toplumda var olan gerçek yaşantılar, gözlem, izlenim ya da bizzat 

tecrübelere dayalı olarak elde edilen sosyal olaylar; ancak Marksist dünya görüşü, bakış açısı 

ve toplum analizi terimlerine bağlı kalınarak sergilenir. 

               Gerçek yaşamdan alınan konular, olduğu gibi değil; Marksizme göre yeniden 

şekillendirilerek, ayıklanıp, seçilip, düzenlenip tanımlanarak sunulur. Bir bakıma onlar, 

“hakikî gerçeklik değil; dönüştürülmüş gerçeklik” sunarlar. Bu tür tutumlar da Marksist rejim 

ikame etmeye dönük kazanımlar sağlamak amacını taşır. İnsanların bireysel sorunları ve 

dünyaları yerine toplumun ortak sorunları üzerinde durulur. Bireysel sorunlara yer verilse bile 
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bunlar salt bireysel olgular olarak değil; toplumsal sebep ve sonuçlara bağlı olarak sunulur. 

Yani Sosyalist realist edebiyat, daha çok “sosyolojik karakterli” bir edebiyattır. Sosyalist 

realizm akımı, esas olarak 1917 Rus komünist devrimi ile başlayıp, ağırlıklı olarak İkinci 

Dünya Savaşından sonra yaygınlık gösteren, Marksist teorideki sınıf ayırımını esas alarak 

kapitalist burjuva sınıfına karşı proleterya adını verdikleri ezilen, sömürülen, sosyo-ekonomik 

seviyesi düşük halk kesiminin sorunlarını, sefaletini yansıtmaya çalışan edebiyat akımıdır. Bu 

akım, Rusya ve Fransa‟da ortaya çıkıp diğer ülkelere oralardan yayılmıştır. 1934‟te Rusya‟da 

toplanan Sovyet Yazarlar Birliği‟nin birinci kurultayında sanatın, edebiyatın Marksist açıdan 

tanımı, ilkeleri, amaçları, çerçevesi belirlenmiştir. Buna göre toplumun sosyal ve ekonomik 

sorunları sergilenecek, eleştirilecek ve bunlara çözüm olarak da Marksizm önerilecektir. 

Olumsuzluklar sergilenmekle kalınmayacak; ayrıca çözüm ve çareler de gösterilecekti. Daha 

önceki eleştirel gerçekçi yazarlar, toplum sorunlarını sadece sergilemişler ama çözüm 

önermemişlerdi. Sosyalist gerçekçiler, kendilerini eleştirel gerçekçilerin bir sonraki aşaması 

olarak görerek bir bakıma onların boş bıraktıkları yeri doldururlar. Sosyalist gerçekçilik, daha 

önceleri var olan eleştirel gerçekçiliğin Marksist teori doğrultunda ideolojik bir mahiyet 

almasıdır. Toplumu dönüştürme ve yönlendirme konusunda çalışacaktır. 

 Dolayısıyla Sosyalist gerçekçilerin amacı, kapitalist yapıyı eleştirip bunun yerine 

sosyalist toplum kurmayı kolaylaştıran zemini hazırlamaktır. Bu akımın ilkelerini açıklayan 

kişi Jdanov‟dur. O, Sosyalist yazarlara katı ilkeler öneriyor, sadece bu ilkeler doğrultusunda 

ve komünist partisi denetiminde edebiyat yapmalarını istiyordu. Genelde bütün Komünist 

ülkelerde buna uyulmaya çalışıldı. Fakat bazılarında bu katı tutum uygulanmadı.
37

  

 Sosyalist düşünce insan varlığını belirleyen etkenin ne olduğu konusu üzerinde çok 

durmuştur. Bu bağlamda üretim tarzının yaşamı koşullandırdığını belirttiler. İnsan bilincinin 

asıl nedenleri hakkında fikir yürüttüler. Karl Marx‟a göre “Maddi yaşamdaki üretim tarzı, 

genelinde toplumsal, siyasal ve düşünsel yaşam sürecini koşullandırır. İnsanların varlığını 

belirleyen bilinçleri değil tam tersine insanların bilincini belirleyen insanların kendi 

toplumsal varlıklarıdır.”
38

 

Toplumcu gerçekçilik, insanı toplumsal ilişkileri içinde ele alan, toplumsal gerçekleri 

devrimci bir yaklaşımla yansıtmayı amaçlayan bir edebiyat akımıdır. Gerçekte toplumcu 

gerçekçiliğe geleneksel ya da eleştirisel gerçekçiliğin ileri bir aşaması olarak bakılmaktadır. 

Onlara göre yazınla toplumun yapısı, üretim ilişkileri arasında çok sıkı bir etkileşim vardır. 

                                                 
37
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Toplumdaki gelişme ve değişimler edebiyatı da etkiler. Nitekim 20. yüzyıl dünyamızın büyük 

değişimlere uğradığı bir dönemdir. Dünyanın geçirdiği iki büyük savaş, devrimci patlamalar, 

üretim ve tüketim artışı, insanoğlunun gereksinimlerinin artışı, gelenek ve törelerin sarsılışı, 

sınıflar arasındaki çatışmaların güçlenişi dünyanın tedirginliğini koyulaştırmıştır.  

         Evrimin ve gelişimin doğrultusu nedir? Bu soru 1930‟lardan sonra sık sık ortaya atılmış, 

tartışılmıştır. Nitekim Rusya‟da 1934 yılında toplanan “Sovyet Yazarlar Birliği”nin birinci 

kurultayında kesin saptamalara gidilmiştir. Buna göre sanat, toplumsal gerçekçiliği yansıtır. 

Ancak bu yansıtma devrimci bir doğrultuda olmalıdır. Devrimci doğrultu ise; sanatçının 

tarihin akışını doğru algılaması, toplumun kölelik çağından feodalizme, feodalizmden 

kapitalizme, kapitalizmden de sosyalizme doğru geliştiğini kavramasıyla ortaya çıkar. Bu 

yönden edebiyat, toplumun hangi yönde gelişeceğini göstermelidir. Yoksa toplumdaki 

aksaklıkları, çarpıklıkları saptamak, sergilemek yetmez. Önemli olan bunların nasıl bir toplum 

düzeni içinde giderileceğini göstermektir. Önceki yazarlar toplumun türlü yaralarına parmak 

basmışlardır. Bu yaraları gerçekçi bir anlatımla yansıtmışlardır. Ancak bu yaraların nasıl 

sarılacağını, iyileştirileceğini gösterememişlerdir. Öyleyse gerçekçilik çöken kapitalizmi ve 

onun çürüyen kültürünü yansıtmak değildir sadece. Aynı zamanda yeni bir toplumu ve yeni 

bir kültürü yaratabilecek sınıfın doğuşunu yansıtmaktır. Çağdaş ve toplumcu gerçekçiliğin ilk 

koşulu sanatçının gerçek yaşamla bağlarını koparmaması, içinde bulunduğu somut koşullara 

da sırtını çevirmemesidir. Edebiyat ürünlerinin yaşamın zenginlikleri ile beslenmesi, insanın 

bilinç ve duyarlılığını tarihin gelişim sürecini biçimlendirmesi buna bağlıdır. Gerçekçilik, 

sanatta, resim, roman, tiyatro ve film aracılığıyla günlük yaşamı ve sorunlarını olduğu gibi 

ayrıntılarıyla sunma yöntemidir. Toplumcu gerçekçilik kapitalizmin insanlar üstündeki 

baskıları, onun nasıl köleleştirdiği, insanın kendinin efendisi olması için savaşması gerektiği 

konuları üstünde yoğunlaşır. Erdemli, mücadeleci, hakkını arayan olumlu kahraman 

oluşturur.
39

 Gerçekçiliğin özü sosyolojik bir noktadır. Çünkü kişinin toplum içindeki hali-yeri, 

toplumla kurduğu ilişkiyi ve toplumun yapısını inceler. Toplumdan yana ve dönemin 

ekonomik, siyasal, kültürel faaliyetlerine eleştirel tarzda tavır alan bu akım 16. yüzyılda 

gerçekçilik adı altında, görünenin aynısını yansıtmak olarak yola çıkmıştır. 18. yüzyılda 

gerçekçilik akımı gündelik yaşama dair saptamalar yapmaktan toplumsal saptamalar yapmaya 

doğru büyük bir adım atmıştır. Zaman içinde yaşanan krizler, toplumsal sarsıntılar, ekonomik 

sorunlar, sınıflı toplum yapıları, eşitsizlik, kısıtlanan özgürlükler vs. gibi durumlar sanatçıları 

toplumcu gerçekçiliğe itmiştir. 
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Bu bağlamda Toplumcu Gerçekçilik akımına bakarsak, sanatın yaşamı yansıtma 

çabası olduğunu görürüz. Marksizmle bolca alışverişi olan; insanı, toplumu, yaşamı bu dünya 

görüşüyle algılayan bir akımdan bahsedilmektedir. Toplumcu Gerçekçilik, soğuk savaş 

dönemi içinde sanat-sanatçı-yapıt ilişkisinin son derece politize olduğu yıllar boyunca, 

egemen sınıfların estetik algısına karşı bir direniş odağı olarak görüldü. Yapıt estetiği, üslup, 

sanatçının politikayla ilişkisi gibi başlıklarda toplumcu gerçekçilik sadece bir akım olmaktan 

çıkıp, bir aydın-sanatçı ideolojisi haline geldi. Toplumcu Gerçekçilik, sosyalist yeni insanın, 

yeni edebiyatını müjdeledi. İnsanın, sınıfıyla, sosyo-kültürel özellikleriyle anlaşıldığı bu 

akımda, insanın kendine ve toplumuna yabancılaşması tarihselci yöntemle ele alınır.
40

  

 Kapitalist toplum düzeninin, yeni bir toplum düzenine dönüştürülme sürecini 

başlatacak düşüncelerin yaygınlaşmasına, bu düşüncelerin yazınsal ürünlerin içinde yer 

almasına yol açmıştır. Toplumsal çatışmayı ve bu çatışmanın insan üzerindeki etkilerinin 

önemi üzerinde durmaktadır.  İnsanın hem kendisini hem çevresini değiştirebileceği 

gerçeğini, kendi yazgısının demircisi olduğu gerçeğini vurgular, insana "kendi kendisinin 

efendisi olabilmesi için" savaşması gerektiğini nedenselliğiyle birlikte gösterir. Bu savaşma 

hakkını arayan insanın yapması gereken önemli bir eylemdir. 

Bütün bunların yanında, toplumcu gerçekçilik edebiyatta ideolojik boyutun ağır 

basması, güzel, duyusal ve sanatsal yönlerin arka plana atılması demek değildir. Tam tersi 

ideolojik ilkelerle güzel, duyusal ilkelerin bir kâğıdın iki yüzü gibi ayrılmaz bir biçimde 

bileşimini içerir. Bu yönden yaşamı zenginliklerinden soyarak anlatmaya, şablonculuğa 

temelde karşıdır, insanı algılayış ve yansıtış yönünden de böyledir bu. Çünkü insan içinde 

bulunduğu toplumsal çevrenin ürünü olarak duyan, düşünen, tasarlayan bir varlıktır. Onu 

yaşadığı ortamdan bağımsız düşünmek doğru değildir. Çünkü onun bilincini oluşturan 

toplumun kültürü ve o toplumda geçirdiği yaşantılarıdır. Bu yönden bireyle toplumsal düzen 

ve yapı arasındaki çatışmayı yansıtma yerine bu çatışmayı ortadan kaldıracak, bireylerin 

gelişmesine olanak sağlayacak; onları ruhsal ve fiziksel çöküşten, yozlaşmadan kurtaracak bir 

düzeni yansıtmayı amaçlar. Toplumcu gerçekçilikte bireysel direniş, kitlesel bir genişlik 

kazanır. Kitleler girer romana, oyuna, öyküye. Böylece yazınsal yaratıların insan dokusu 

değişir. Toplumcu gerçekçilik sanata ve edebiyata nasıl bir işlev yüklemektedir? Tartışma 

gündeminde olan bir sorudur bu. M. Şolohov, Nobel Ödülü konuşmasının bir yerinde bu 

soruya getirerek sözü, şunları söyler: "Okuyucuya namuslu söz söylemek, halka doğruyu 

anlatmak, gerçeği anlatırken kimi zaman sert ama her zaman yürekli olmak, insanların 
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yüreğine gelecek adına, kendi güçleri adına, geleceği biçimlendirmedeki yetenekleri adına 

güçlü inanç satmak. Bütün dünyada barış için mücadele etmek ve yazdıkları kanalıyla 

yazılarının ulaşabileceği her yerde barış savaşçıları yetiştirmek, insanları ilerlemek için 

duydukları soylu ve doğal isteklerinde birleştirmek. Sanat, insanların kafalarını ve yüreklerini 

etkileyecek büyük güce sahiptir. Bir insanın sanatçı tanımına hak kazanması için, bu gücü, 

insanların ruhunda güzeli yaratmaya yönelmesi, insanlığın iyiliğine yöneltmesi gerektiğine 

inanıyorum."
41

 Edebiyat, kişinin dünya görüşünü ve değer yargılarını dönüştürecek bir güce 

sahiptir. En büyük yazarlar, çağlarının nabzını en iyi tutmuş yazarlardır.
42

 Marksist eleştiri, 

tarihi maddecilik kuramını edebiyat incelemesine uygulayarak ilerledi. Karl Marx, bilincin 

yaşamı değil, yaşamın bilinci belirlediğini söyleyerek edebiyat yapıtlarının nasıl bir bilincin 

sonucu olduğu sorusunu gündeme getirir. Marx ve Engels‟in ideoloji tanımı şöyledir: İdeoloji 

eğer tüm toplumsal düşünceyi koşullandırıyor, maddi yaşam koşulları da bilinci belirliyorsa, 

edebiyat ve sanat elbette ideolojinin bir yansıması olacaktır.
43

 Terry Eagleton, edebiyat yapıtı 

estetik biçim kazanmış ideolojidir, özgün sanat her zaman ideolojik sınırları zorlayan, 

ideolojinin sakladığı gerçekleri açıklayabilen, yani çağına aykırı sanattır gibi görüşleri basit 

bulur. Ona göre ideoloji insanın gerçek dünyayı çarpıtılmış biçimde algılamasıdır. Edebiyat 

da bir bakıma bu algılamanın yaşantısal izlenimlerini aktarır. İdeoloji kişiyi nasıl bir 

“yanılsama” yumağı içine sararsa, edebiyat da bir “kurmaca” yumağı içine sarar.
44

    

Özetleyecek olursak Toplumcu Gerçekçi Edebiyatın Özellikleri nedir? Toplumcu 

gerçekçi şiir, serbest nazımlı, ideolojik içerikli bir şiirdir. O güne kadar görülmemiş, 

denenmemiş bir görsellik, karmaşık biçimli teknikler barındıran bir şiirdir. Politik bir içerik 

taşıması bu şiirin etkileme ve belirleme gücünü yükseltmiştir. Şiirdeki paralel, simetrik akışlar 

ve kırılmalar Rus şair Mayakovski'den gelen etkilerdir.  Materyalist ve Marksist bir dünya 

görüşü üzerinde temellendirilmiştir. Toplumcu gerçekçi edebiyat, halkçılık, köycülük 

kavramları ile hümanist bir düşünce etrafında şekillenen bir edebiyattır. Toplumcu gerçekçi 

anlayışın ekseninde "insan, toplum ve üretim ilişkileri" görülür. Toplum için sanat anlayışı 

vardır. Sanatkâr toplumun ruh mühendisidir. Toplumcu gerçekçi edebiyat eğitsel bir işlevle 

yüklüdür. Sosyalist bireyselliğin geliştirilmesi bu edebiyatın ana amacıdır. Sanat her türlü 

dinsel ve töresel bağlardan kurtulmalıdır. Toplumcu gerçekçi edebiyat, programa dayalı ve 

tezi olan bir edebiyattır. Toplumcu gerçekçi edebiyata iyimser bir bakış açısı egemendir. 
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Toplumcu gerçekçi edebiyatta insanı belirleyen en temel öğe kollektivizmdir.
45

 Topluma 

hizmet amacıyla yazılan eserlerde bireysel konulardan sosyal konulara geçiş, yavaş yavaş 

gerçekleştiğinden, sanat sanat içindir, ilkesinden hareketle yazılan eserlerde teknik, içerik ve 

dil ile biçem açısından tam bir birlik gözükmez. Bu tür eserlerde önceleri, doğalcı ve gerçekçi 

yöntem görülürken, 1939‟dan sonra toplumcu gerçekçilik yer almaya başlar. Toplumcu 

gerçekçi akımı toplumun aksayan yönleri, sömürülenler ve ezilenler, kırsal kesimin sorunları 

ve her tür siyasi konuya sosyalist bir bakış açısıyla yaklaşmıştır.
46

  

Toplumcu gerçekçi anlayış karakter/tip tanımını, açıklamasını nasıl yapmaktadır? 

Sosyalist gerçekçilik, karaktere, her şeyden önce çok çeşitli toplumsal etkilerin şekillenmesine 

yardım ettiği bireysel bir gizem olarak bakar. Bu bakımdan sosyalist gerçekçilik, eleştirel 

gerçeklikte görülen karakter kavramını miras olarak alıp geliştirir. Bu noktada bu iki yöntem 

arasındaki benzerlik kesilir, çünkü sosyalist gerçekçilik, kahramanın karakterindeki toplumsal 

baskınlığı algılar, açığa koyar. Burada bireyin dönüşüme uğratılması, hayatın değişmesi, insan 

ruhundaki eğilimlerin mücadelesini önceden belirleyen etkenler ve insanın yaşadığı çağın 

toplumsal mücadele ve çatışmalarıyla olan bağlantısı yatar. Bilinçli tarihsellik, sosyalist 

gerçekçi yazarın, karakterdeki toplumsal baskınlığı, kendi manevi gelişmesinin temel bir 

etkeni olarak görmesini sağlar. Sosyalist gerçekçi edebiyat, karakterlere büyük bir çoğunluk 

ve değişkenlik getirmiştir. Sosyalist gerçekçi edebiyat, birey ile toplum arasındaki eleştirel 

gerçekçiliğin yapmış olduğundan çok daha karmaşık ilişkilerin bir çözümünü ve araştırılışını 

temsil eder. Bu temsiliyet toplumcu gerçekçi anlayış için önemlidir. 

             Toplumcu gerçekçilikte kahraman ülküleştirilmez, içinde bulunduğu toplumsal 

koşullar ve ilişkiler içinde ele alınır. Ancak bu koşullar ve ilişkileri kişiliğini geliştirme 

yönünde değiştirmek için savaşır. Kendi kişisel çıkarını toplumsal çıkarlarla bütünleştirmiş bir 

kişidir o. Terimsel bir adlandırmayla söyleyelim: Olumlu kahramandır. Olumlu kahramanın 

güzelliği, sadece belirli ideal nitelikleriyle ortaya çıkmaz, bu niteliklerin iç çatışma ile 

biçimlenişi, bu niteliklerin pekişmesini engelleyecek her şeyi alt eden sağlam, ilerici güçlerin 

ve eğitimlerin zaferi ile kahramanın güzelliği anlatıma kavuşur. Öyle ki kahramanın bu 

gelişim süreci, okuyucuyu etkileyecek, onun da bu kahraman gibi bir gelişim gösterebileceği 

düşüncesi okuyucuda oluşacaktır. Bu sayede okuyucu da kendi içinde bir değişim 

yaşayacaktır. 

             Olumlu kahraman yaratma, geleceğin sınıfsız toplumunu sezdirtme, toplumcu 
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gerçekçiliğin içinde yer alan özelliklerdir. Bu noktada romantizme yaklaşır. Ama bu 

geleneksel romantizmden ayrıdır. Erişilmeyecek bir düşün ardında değildir toplumcu 

gerçekçilik. Geleceğe yönelik, düşle beslenmiş imgeler ve coşkusal öğeler içerdiği içindir ki 

romantizme yaklaşmadan söz edilebilir.
47

 Özetle, toplumcu gerçekçi yazar karakter ve tipe 

olumlu yaklaşır ve onu toplumsal bağlar içinde anlatır. Karakter veya tipi ideolojinin 

zemininde mücadeleye çağırır. Hakkını arama mücadelesi gösteren tipi yüceltir.  

Toplumsal gerçekçiliğin romanda kullandığı “olumlu erdemli kahraman modeli”, 

Gerçekçilik, yöresel lehçe ve şiveler, gündelik yaşama dair ayrıntılar kullanılarak 

sağlanmaktadır. Sanatın eğlence aracı olarak görülmesine karşı olan entelektüeller, bu 

gerçekçilikle kolaylıkla bütünleşmiştir. Popüler kültür ürününe dönüşen hemen her şey gibi 

şematizme, kısır bir dualizme ( kötü ağa, iyi köylü; sömürücü muhtar, idealist öğretmen vb.) 

düşülmesine, karakterlerin derinlikten yoksun olarak anlatılmasına neden olmuştur.  

  Karakter yerine tip üzerinde durdular. Toplumda benzer özellikler ve durumlar 

gösteren tek boyutlu tipler de vardır, ayrı ayrı şahsiyetler sergileyen biriciklik boyutunda 

kalan karakterler de vardır. Bir dönem oldukça çok sayıda yazar aynı şablonlara bağlı aynı 

tipleri sürekli çoğaltarak tekrarlamıştır. Türk toplumunu ezen-ezilen tiplerine indirgeyerek 

görmüşlerdir. Bu milleti oluşturan insanların tamamını burjuva-proleterya gruplarına ayırıp 

başka özelliklerine, değişik yönlerine, başkaca zenginliklerine, değişik yapı ve özelliklerine 

değinmemişlerdir. Toplumcu gerçekçi edebiyatta aslî, insanî öz yerine, tali sosyal görüntüler 

ön plâna çıkarıldı. Edebiyatın konusu fert olarak insanın bünyesinde taşıdığı, fıtrî olarak 

barındırdığı iç zenginlikleri, kendine özgü doğal dramları, trajedileri, kendine bağlı 

yaşantıları, hayalleri, düşünceleri, tasarımları, korkuları, endişeleridir. Bu temel alt yapı yok 

sayılarak bütün bir toplum, bir sistemin doğrulanması için kukla haline dönüştürülmüştür. 

Sosyalist gerçekçi edebiyatın en önemli açmazlarından birisi İslâm ve Müslüman din adamları 

karşısındaki tutumlarıdır. Türk toplumunun temel değeri olan İslâm anlayış ve yaşantısı ya 

yok sayılmış ya da kötü gösterilmiştir. Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Hilmi Yavuz 

bir konuşmasında şöyle der: “Marksizm‟i kendi düşünce geleneğimize eklemleyemedik. Bunu 

Kemal Tahir denedi. Türkiye‟de Kemal Tahir‟e sahip çıkanların çoğu bu kaygıyı duyan 

insanlar. Meseleye formel açıdan bakan teorinin bir ülkeden diğerine değişmemesi gerektiğini 

düşünenler de Kemal Tahir‟e fena karşı çıkmışlardı. Marksizm‟in Türkiye‟de temellenememiş 

olmasının en önemli nedenlerinden biri de onun din karşıtı gibi gösterilmiş olmasıdır. Bunun 

yolu Marksizm‟le din arasında herhangi bir karşıtlığın olmadığını ortaya koyacak entelektüel 
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çalışmalar yapmaktı.” Toplumcu gerçekçiler, Türkiye‟nin sosyal ve kültürel yapısını yanlı 

okudular. Tarihten getirdiği bir birikimle Türk milleti kendi içinde Batı‟da ya da başka 

yerlerde olduğu gibi birbirinden kopuk ve düşman sınıflara, geçirgenliği olmayan kastlara 

ayrılmış değildir. Ekonomik ve sosyal anlamda uçurumlar oluşacak kadar sınıf ayrılığı 

olmamıştır. Memurla işçi, köylü ile şehirli arasında çok bir fark yoktur. Var olan farklar da 

sınıflaşmaya ve sınıflararası kin ve düşmanlığa ve bunun sonucu olarak çatışmaya yol 

açmamıştır. Türk tarihinde ekonomik ve sosyal anlamda sınıf çatışması olmamıştır. Sosyalist 

yazarlar, sunî olarak çatışan karşıt sınıflar üretmişler, eserlerini de bu hayalî sınıfların hayalî 

çatışmaları üzerine kurgulamışlardır. Sosyalist realist yazarlar, eserlerinde daha çok ezilen, 

sömürülen halkın, köylünün, işçinin kurtarıcısı konumunda ağayla, bürokratla, patronla 

mücadele eden kahraman kişi tipleri ürettiler.
48

 Bu tipleri romanlarında idealize ettiler. Bu 

tiplerin toplumsal rollerine ve kişisel özelliklerine olması gerektiği gibi yer verdiler.  
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I.BÖLÜM 

1.HAYATI, GÖRÜġLERĠ VE ESERLERĠ 

 Bu bölümde romanlarında şahıs kadrosunu (erkek kahramanları) incelediğimiz Kemal 

Tahir‟in alt başlıklar halinde hayatını ve sanatını inleyeceğiz. İçinde bulunduğu Toplumcu 

Gerçekçi yazın akımından zaman zaman farklı görüşlere sahip olan ve onlarla farklı 

kulvarlarda yürüyen yazarın hayat serüveni onun eserlerini anlamak için bizlere fikir 

verecektir.  

 

1.1.HAYATI 

             13 Mart 1910'da, İstanbul'da, Vezneciler'de, Sultan Abdülhamid'in babasına hediye 

ettiği kâgir bir konakta doğan Kemal Tahir‟in asıl adı İsmail Kemalettin Demir‟dir. Babası 

Tahir Bey, alaylı bir deniz subayıydı, İkinci Abdülhamid'in Hünkâr Yaverliğini yaptı, Yıldız 

Sarayı'ndaki marangozhanede Sultan'a yardım etmekle görevliydi. Annesi Nuriye Hanım, 

Kafkasyalı Abhazlardandır, Saray'da Sultan Hamit'in kızı Naile Sultan'ın hizmetindeyken 

Tahir Bey'le evlendirildi. İnce yapılı, ufak tefek, beyaz tenli, hafif çilli Nuriye Hanım -

Saray'daki adı Hubser'di- geleneklere sımsıkı bağlı bir kadındı, o nedenle hiç resim 

çektirmedi. İmparatorluktaki çalkantılar ve çekişmeler, Sultan Hamid'in hediye ettiği kâgir 

konakta mutlu bir hayat sürdüren Saray'a mensup Tahir Bey ailesini de etkiledi. 1908'den 

sonra idareyi ele geçiren İttihat ve Terakki Cemiyeti, Abdülhamid'e yakınlığından, Yüzbaşı 

Tahir'i, rütbesini indirerek emekliye ayırdı. Ailenin en büyük oğlu Kemal Tahir işte bu 

dönemde doğdu. Ancak Balkan Savaşı patlak verince, 1912'de Tahir Bey yeniden silâhaltına 

alındı, savaş bitince sivil hayata döndüyse de bu uzun sürmedi. Birinci Dünya Savaşı'nda 

Çanakkale'de savaştı, yaralanınca cephe gerisine, Nazilli'ye atandı. Bir süre sonra eşi Nuriye 

Hanım'la oğulları Kemal Tahir ve Nuri Tahir'i yanına aldırdı. Aile, o savaş yıllarında bir süre 

Nazilli, Burdur ve Aydın'da kaldı. Birinci Dünya Savaşı bitince İstanbul'a döndüler. Kemal 

Tahir, kardeşi Nuri Tahir'le Kasımpaşa'daki Cezayirli Hasan Paşa Okulu'na kaydoldu. 

Babaları Tahir Bey ise ailenin geçimini sağlamak için, her sabah erkenden kalkıp, içinde 

avadanlıkları bulunan zembilini alarak dülgerliğe gitti. Aile, 1923'te Vezneciler'deki kâgir 

konağa taşındı. Kemal Tahir, aynı yıl Galatasaray Sultanîsi'ne girdi.
49

  

            Kemal Tahir daha sonraları bu okul hakkında şu yorumu yapacaktır: “Galatasaray 

Lisesi, Batıya açılmış pencere, bugün ise dünya kültürüne açılmış pencereye dönüşmüştür.”
50
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Bu arada, eğitiminde ve yetişmesinde büyük payı olan sevimli ve babacan amcası Süleyman 

Bey'in vefatı Kemal Tahir'i derinden etkiler. Ancak acılar bununla da bitmez, anneleri Nuriye 

Hanım, küçük kardeşleri Ratip Tahir'in doğumunun hemen ardından vereme yakalanıp 

karlarla kaplı bir günde hayata gözlerini yumar. (1926) Saraylı Hubser Hanım, arkasında 

küçücük bir bebek olan Ratip Tahir'i, lise öğrencisi olan Kemal Tahir ile Nuri Tahir'i ve 

kocası Tahir Bey'i aniden bırakıp bu dünyadan göçer. Çaresiz baba, küçük Ratip'i bir süre 

Nuriye Hanım'ın köyüne bırakır, sonra onu da yanına alarak Şebinkarahisar'a gider, ardından 

da Binnaz Hanım'la evlenip Vezneciler'deki evlerine döner. Aile dağılmıştır. Annesini 

yitirmesi Kemal Tahir'i derinden sarsar. Hem bu olay, hem de geçim sıkıntısı nedeniyle genç 

Kemal Tahir 1930'da, 10. sınıftayken Galatasaray Lisesi'ni terk edip Karaköy Palas'ta bir 

avukatın yanında çalışmaya başlar. Ancak aldığı ücret, ailenin geçimine yetmez, çare olarak 

bir süre Zonguldak Maden Kömürü İşletmesi'nde ambar memurluğu yapmayı kabul eder, 

Zonguldak‟tan 1932'de İstanbul'a döner. Buraya kadar verdiğimiz bilgilere göre, annesi ve 

babası Saray'a mensup bir ailenin çocuğudur Kemal Tahir. Kısacası, bir Osmanlı ailesinin 

oğludur. Saray geleneği içinde yaşamış ve o terbiyeyi almış Nuriye Hubser Hanım ile İkinci 

Abdülhamid'in Hünkâr Yaveri ve marangozu Yüzbaşı Tahir Bey'in çocuğu. Tahir Bey, Sultan 

Hamid'i o kadar sevmiştir ki, padişahın kendisine imzalayıp verdiği fotoğrafı, ömrünün 

sonuna dek misafir odasının başköşesine asar, ayrıca çeşitli zamanlarda kendisine hediye 

edilen çorap, mendil gibi eşyaları kullanmaz, hep saklar. Tahir Bey, çocuklarını bayramlarda 

daima Saray'a götürür, Naile Sultan'ın elini öptürür. Kemal Tahir, Osmanlı Sarayı'na mensup 

anne ve babasını hiç unutmaz, Bir Mülkiyet Kalesi'nde Mahir Bey karakteri aracılığıyla 

babası Tahir Bey'in, ailesinin hayat hikâyesini anlatır; aslında anlattığı bir bakıma ailesi, 

babası, babasının cepheden cepheye koşturması ve kendi evinde çıkan bir yangında 

ölmesiydi; yani hayatının kurmaca dünyada yeniden şekillenmesiydi.
51

  

K.Tahir bir söyleşisinde edebiyatla ilk ilişkisinin 16–17 yaşlarında şiirle başladığını 

belirtmekte ise de bu şiirlerden hiçbiri bize kadar ulaşmamıştır. Bu yaşlar onun 

Galatasaray‟da öğrencilik yıllarına rastlamaktadır. K.Tahir‟in edebiyat ile ilgili ilk yazılarını 

Erman Şener‟in haber vermesiyle Kadıköydeki seyyar bir sahaftan edinilen şiir defteriyle 

başlatıyoruz. Notların yayını sırasında sarı defter yaprakları arasından çıkan bir nottan 

K.Tahir‟in 1931 Nisan ayında askere alındığını, 1932 yılının Ekim ayında terhis edildiğini ve 

1933 yılının Mayıs ayına kadar da işsiz olduğunu öğreniyoruz. Şiirlerinin bu dönemde 

yazıldığı sanılmaktadır. 1933 ve önceki yıllarda gerek Zonguldak maden işletmesindeki 
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muhasebeci yardımcılığı sırasında, gerekse Zonguldak‟tan döndükten sonra notlarından ve 

ölümünden sonra yayımlanmış otobiyografik özellik taşıyan kitaplarından Kemal Tahir‟in en 

önemli eşyasının kitap olduğu öğrenilmektedir. Kitapla olan bu ilişkisinin yirmi yaşın 

başlarındaki K.Tahir‟in şiir defterine eklediği “edebiyat benim teşrih masamda” başlıklı 

değerlendirmesinden, hem kendinden önceki hem de çağdaşı edebiyatı, edebiyatçıları ve 

basını, mizah hiciv karışımı bir dille eleştirebilecek bir birikimi sağlamış olduğu sonucuna 

varılmaktadır.
52

 Bu ilk edebiyat çalışmalarının ürünlerini bazı edebiyat dergilerinde 

yayımlamıştır. Hayatının en önemli dönüm noktasını birkaç yıl sonra tanıştığı komünist 

aydınlar yüzünden başına gelen olaylar oluşturacaktır. 1938 yılında Nazım Hikmet‟in yanısıra 

Yavuz zırhlısında bir komünist ayaklanması tertibi içinde bulunduğu ithamıyla 13 yıl hapis 

yatacaktır. Bu hapis hayatı Marxist düşünce çevrelerinde ona belli bir saygınlık 

kazandıracaktır.  

               Tarih, 13 Haziran 1938. Kemal Tahir; Nuri Tahir, Nâzım Hikmet, Hamdi Alev, 

Emine Alev, Hikmet Kıvılcımlı, Fatma Nudiye Yalçı, Kerim Korcan, Mehmet Ali Kantan, 

Seyfi Tekbilek ve Hüseyin Durugün'le beraber tutuklanır. Suçları, “askeri isyana tahrik ve 

teşvik”ti. Soruşturma, Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın birtakım kitaplarının Yavuz Gemisi‟nde 

görevli bir kişinin üzerinde bulunmasıyla başlatılmış, kitaplar askeri isyana tahrik ve teşvik 

aracı olarak değerlendirilmiştir. Zanlılar, Erkin Gemisi'nde, Donanma Komutanlığı Askerî 

Mahkemesi'nce yargılandılar ve 29 Ağustos 1938'de Kemal Tahir, 15 yıl hapse mahkûm oldu. 

Mahkeme kayıtlarından ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın Çankırı Cezaevi'ndeyken yazdığı af 

talebini içeren dilekçeden anlaşıldığına göre; Mahkeme sırasında, “Hâkimler heyetinin masası 

üzerinde tutularak defalarca sorgu esası yapılan ve nihayet suç delili diye hâkimlerin kanaatı 

vicdaniyelerine medar tutulan yegâne şey…” Kıvılcımlı'nın “Demokrasi: Türkiye Ekonomi ve 

Politikası” adlı kitabıdır. Kemal Tahir'in “Türkiye Cumhuriyeti Başvekili Yüksek Huzuru”na 

hitaben, Çankırı Hapishanesi'ndeyken 22 Kânunuevvel 1940 tarihinde kaleme aldığı ve 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi'nde bulunan af dilekçesine göre ise kendisine yöneltilen 

suçlamaya esas olan kanıtlar şunlardır:  

“1. Kardeşimin bahriyede gedikli başçavuş olması (Kardeşi Nuri Tahir).  

2. Şair Nâzım Hikmet'le gazeteci ve muharrir sıfat ile Babıâli‟de tanışmış bulunması.  

3. Evindeki kütüphanesinde mevcut 2000 cilt kitap arasında tevkif esnasında yapılan aramada 

kominizme ve sosyalizme dair birkaç tane Fransızca kitap zuhur etmesi.”  

                                                 
52

 K.Tahir, Notlar, 1950 Öncesi, Şiirler ve Ziya İlhan‟a Mektuplar, s.4. 



29 

 

Kemal Tahir'in dilekçesinde belirttiğine göre evindeki aramada bulunan kitapların 

hepsi Babıâli ve Beyoğlu kitapçılarında serbestçe satılmaktadır. Başbakanlık Cumhuriyet 

Arşivi'ndeki belgeye göre, tutuklanma gerekçesi “Mumaileyhin komonistlik tahrikâtından katî 

mahkûmiyetleri bulunan ve kendi ifadesile de komonistliği teyid edilen (sf.26) Nâzım Hikmet, 

Hamdi Alev, Hüsamettin, Kerim Sadi, Sıdıka gibi şahıslarla çok sıkı temasta bulunması ve 

yapılan aramada evinde bulunan ve listesi 1 numaralı tahkikat dosyasının 60–63. 

sahifelerinde sıralanan Türkçe ve Fransızca 72 kitabın tamamen Sosyalizm, Marksizim ve 

Komonizme aidiyeti maznunu[n] komonist bir karakter taşıdığını ve kitapları bir sistem 

dâhilinde ve kardaşı Telsiz Üs. Çvş. Nuri Tahir vasıtasile Yavuz Gemisi‟ne sokmak suretile 

erbaşlar üzerinde propaganda ve telkin yapmakla…” gibi cümlelerle ifade edilmektedir. 

Sonrası, İstanbul Tevfikhanesi, Çankırı, Malatya, Çorum ve Nevşehir hapishanelerinde 

1950'ye kadar süren 13 yıllık bir mapusluk dönemi. Mapusların deyişiyle „Kitaplı Casus', bu 

uzun cezaevi yıllarında sarı defterlere binlerce sayfalık not tuttu. Eşi, sonradan boşandığı 

Fatma İrfan'a, arkadaşı Nâzım'a birçok mektup yazdı. Özlemlerini, düşüncelerini, sıkıntılarını, 

yazdıklarını paylaştı mektuplarda. Sonra bu mektuplar, Kemal Tahir'den Fatma İrfan'a 

Mektuplar adıyla yayımlandı; ama nedendir bilinmez Nâzım Hikmet, kendisine gönderdiği 

mektupları yayımlamadı; aksine Kemal Tahir'e gönderdiği mektuplar Kemal Tahir'e 

Mapushaneden Mektuplar adıyla basıldı. Göl İnsanları, Sağırdere, Namusçular, Karılar 

Koğuşu, Bir Mülkiyet Kalesi, Büyük Mal, Damağası gibi pek çok roman ve öykünün temelleri 

mapushanede atıldı. Anadolu'yla, gerçek Anadolu köylüsüyle karşılaştı cezaevlerinde, onları 

dinledi, konuşturdu, notlar aldı. 1950'de Genel Af'la tahliye edildiğinde, kardeşi Nuri Tahir'in 

yaptığı tahta bavulundaki sarı defterlerde binlerce sayfa notla döndü İstanbul'a.
53

    

1933‟te Fatma İrfan Hanım‟la tanıştı. 1933'ten 1938'e kadar uzun, heyecanlı aşk 

mektupları yazdı. Hapis yıllarında da yine karısına mahpusluk günlerini, topluma, edebiyata 

dair düşüncelerini anlattı. Geçimini kalemiyle sağlıyordu, sevdiğiyle evlenebilirdi. O da öyle 

yaptı, uzun süre mektuplaştığı ve düşüncelerini paylaştığı öğretmen Fatma İrfan'la 1937'de 

evlendi. Evlilikten bir yıl sonra ise siyasi suçlu olarak, komünistlik yüzünden hapse düştü.
54

  

Hapis hayatı beraberinde boşanmayı da getirmiştir. K.Tahir‟in 1940‟lı yılların başında 

Anadolu‟da cezaevlerinden birinde bulunduğu bir dönemde eşi Fatma İrfan‟ın “vatan ve 

devlet düşmanı bir ideoloji olan kominizmi benimsemiş olması nedeniyle 15 yıl ağır hapse 

mahkûm olmuş bir kişiyle aile bağını yürütmenin imkânsızlığına dayalı” boşanma hükmünü 
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ve hükmü izleyen olayları Kemal Tahir, çalışmalarını sürdürerek gögüslemiştir.
55

 Bir yandan 

hapis hayatı diğer yandan dağılan aile, Kemal Tahir‟in hayatında derin yaralar bırakmıştır. 

Kadınlara olan güvenini sarmıştır. Bütün acılarını unutmasını sağlayan ise kitaplardır. 

Kendini çalışmalarına verir. K.Tahir, sürekli okuyan kendini geliştiren, eksiklikleri fark eden 

bir yazardır. Ona göre insanın en önemli yönü daima yeniliklerin peşinde olmasıdır. Hayatına 

hapis yıllarında Semiha adlı bir kadın girer. Semiha ile mektuplaşmalarında yaşadıklarını 

anlatır. Artan yakınlaşma ve duygusal bağlılık Kemal Tahir‟i yeniden hayata bağlayacaktır. 

Semiha ile hapisten çıkınca evlenir.
56

 Hapis çıkışı çalışmalarını hızlandıran yazarın evlilik 

hayatında hastalıklar peşini bırakmaz, karısı Semiha‟nın hastalığı çalışmalarını engeller.
57

 

Kemal Tahir‟in önceki ve sonraki eşine yazdığı mektupların bir kısmı notlar adı altında 

yayımlanmıştır.  Kemal Tahir‟in karısı Semiha Hanım‟a (1950‟den önce hapishaneden) 

yazdığı mektuplar vardır. K.Tahir‟in 1940 öncesinde, o zaman ki eşi Fatma İrfan‟a yazdığı 

mektuplar da onun hayatı hakkında önemli kaynaklar arasındadır.
58

   

Kemal Tahir‟in inanç dünyası hakkında eldeki bilgiler ışığında ulaşılanlar şöyledir: 

“Allah‟ı kaybettim sanıyordum.” cümlesiyle özetlediği ruhsal durumunu, “Allah‟a hiçbir 

zaman inanmadım. İnsanlara çok inanmanın sebebi mutlaka budur.”
59

 sözleriyle 

tamamlanacaktır hapishaneden çıktığı yıllarda. Oysa Kemal Tahir, dönemin çoğu aydını gibi 

dinden uzaktır; ancak Fatma İrfan'a yazdığı 16 Ocak 1934 tarihli mektubunda bir camiye 

gittiğinden söz ettikten sonra devam eden şu satırlarda, bir ara kaybettiğini sandığı Allah'a 

olan inancını dile getirmekten geri durmaz: “Allah, İrfan, camilerde bütün azameti ve haşmeti 

ile hâlâ yaşıyormuş. Ben onu içimde kaybettim sanıyordum. Hâlbuki o kadar çabuk buldum 

ki…” diyerek ifade eder. Bu çelişkilerden anlıyoruz ki Tahir‟in inanç konusunda zihni 

birtakım değişimler geçirmiştir. İnanç konusunda iniş çıkışları olmuştur. Geldiği son nokta ise 

inanmamaktır. 

Yalnızca inanç konusunda değil bütün zihinsel ve ruhsal durumların daima yeniliğe 

açık tarafında durur Kemal Tahir. Kendini yenilememenin, değişmemenin en büyük körlük 

olduğunu düşünen yazarlardandır. Değişimden korkmayan biridir. "Yahu yine yanıldık 

arkadaş" diye başlar konuşmalarına. Kemal Tahir, yanılmaktan korkmaz. "Yanıldığından 

korkmamalı. Ondan korkmak demek kötüyü muhafaza etmek demek" der. Bu anlamda 

yanıldığını cesurca söyleyebilen yazarlardandır. Yazdığı memleketi tanıyan ve onu iyi 
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yansıtan biridir Kemal Tahir. Orta Anadolu'nun dili ve tefekkürü onun tüm kitaplarına 

işlemiştir. Bütün bunları yaparken değişimin peşinde olmuş daima kendini sorgulamıştır.
60

 

Anadolu insanı ve Türk insanı üzerine yaptığı en önemli tespitlerden biri, “biz bizzat kendi 

kendimizi sevemeyiz.”
61

 ifadesidir. Yine aynı düşünce doğrultusunda “güvendiğimiz bir 

marifet var: İnsanları kendimize benzetmek kabiliyeti.”
62

 diyerek, sabit düşünceye, değişime 

karşı durmaya bir mana veremediğini vurgulamaktadır. Bu açıklamalarıyla insanımızın ruh 

portresini çizmektedir.   

  Kemal Tahir‟in gençlik yıllarında şiirle uğraştığını ve bu şiirlerini edebiyat 

dergilerinde yayımladığı biliniyor. Reşit Kemali müstearıyla Orhan Kemal tarafından yazılan 

mektupta bu durum şöyle açıklanmaktadır: “Siz şiir yazmıyor musunuz? Eskiden, yani geçen 

sene değil de evvelki senenin sonlarında Yeni Ses‟te okuduğum „İsmail Kemalettin‟ imzalı 

şiirler fevkalade nazarı dikkatimi celbederdi. O da kendine göre bir „jankr‟ dı. Ve hiç de fena 

değildi. Bilhassa tenkit sahasında çok güzeldi. İsmail Kemalettin‟in susuşundan şunu 

anlıyorum: Nazım Hikmet‟i geçmedikten veyahut o kuvvette başka bir sesle çıkmadıktan sonra 

„şiir yazılsa da olur, yazılmasa da…‟ hikmetini İsmail Kemalettin‟in kabul ettiğini.”
63

 Kemal 

Tahir, Nazım Hikmet‟i çok sever, ona „ağabey‟ diye hitap eder, onun yanında şımarır ve 

onunla bir köşeye çekilip eser yazma hayali kurar.
64

 Onunla yazılarını paylaşamadığı için 

üzülür.
65

 Yine, Reşit Kemali müstearıyla Orhan Kemal tarafından yazılan mektuplardan 

Nazım Hikmet ve kendisinin ondan çok büyük beklentileri olduğunu şu ifadeleri ile 

anlatmaktadır: “K.Tahir‟in kaleminden çıkan bir eseri biz bir Malraux, bir Gorki, bir 

Şolohof‟la mukayese etmek isteriz. Onun için sizden güzel değil, harikulade hikâye ve 

romanlar beklemek hakkımızdır değil mi?”
66

  

Kemal Tahir bu beklentiyi karşılamak ve kendisine yüklenen misyonun hakkını 

vermek için çok çalışmaktadır. “Son bir hafta içinde gene deli deli çalışmaya başladım. Gece 

saat bire kadar temize çekip, sabahları uyanınca on ikiye kadar Kelleci ile uğraşıyorum. 

Akşam yemeklerinden sonra da temize çekiyorum. On beş güne kadar bu dertten 

kurtulurum.”
67

  

K.Tahir bir söyleşisinde edebiyatla ilk ilişkisinin on altı, on yedi yaşlarında şiirle 

başladığını belirtmekte ise de bu şiirlerden hiçbiri bize kadar ulaşmamıştır. K.Tahir‟in gençlik 
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yıllarında yazdığı şiirleri çok önemsemediği hatta şairliği Nazım karşısında duramayacak 

kadar cılız olduğu için bıraktığı kanısına varıyoruz.
68

 Şiiri bırakan Tahir, nesire yönelmiş ve 

özellikle roman alınanda başarılı çalışmalar yapmıştır. Kitaba verdiği önem ve okumaları 

sonucu elde ettiği birikim ona bunları yapma imkânı vermiştir. Nazım Hikmet‟in şairliğini 

aşma fikrine takılmadan önce, K.Tahir‟in şairlik yönü 1931 ve izleyen yıllarda dergilerde 

derlenmemiş halde duran şiirleriyle gün yüzüne çıkar.
69

 Bu şiirler Tahir‟in edebiyatla 

ilişkisinin ilk nüveleridir. 1930‟lu yıllarda K.Tahir, Ziya İlhan‟la “Geçit” adlı bir edebiyat 

dergisi çıkarmıştır. Burada Tahir‟in o yıllara ait edebiyatla ilgili görüşlerini tanıma olanağımız 

vardır. Tahir bu yıllarda günlük başarı ve övgülerle yetinmemiştir. Çalışmaları geleceğin 

büyük sanatçısı olmaya yöneliktir. Bu amaca inanç ve saygı ile bağlıdır. İlk şiirlerini yine bu 

dergide de yayımlamış, edebiyat hakkındaki görüşlerini paylaşmıştır.
70

 Nazım‟la tanıştıktan 

sonra da şiir merakı devam etmiştir. 1940‟lı yılların başlarında Çankırı ve Malatya 

cezaevlerinden arkadaşlarıyla sürdürdüğü şiirli mektuplaşmaları vardır.
71

 Onun üzerine 

yüklenen sanatçı olma hazırlığı ve sorumluluğu Tahir‟i yeni arayışlara itmiştir. Bu arayışları 

sırasında eski edebiyatı değerlendirmeye ve eski sanata sahip çıkarak çağdaş edebiyatı 

sorgulamaya 30‟lu yıllarda başlamıştır.
72

 Yazdığı eserlerinde okuyucusuna seslenmeyi ihmal 

etmeyen K.Tahir, “Kaari! Sana uzatılan bu eli çekinmeden sıkabilirsin, onda kir yok, nasır 

var.” diyerek samimiyetini dile getirmiştir.
73

 Bütün bunların yanında K.Tahir‟in şiirlerinde 

gün yüzüne çıkan hayatı ile ilgili en önemli ipuçları, içinde dinmek bilmeyen ıstıraplarıdır. Bu 

ıstıraplar şiir mısralarına yansımıştır. “Ben eleme kul oldum böyle yirmi yaşında!”
74

 

Şiirlerinde elem, ıstırap, gözyaşı, şüphe zulmet gibi kavramlar çok sık geçmektedir. “Artık 

ben her muztarip ruha ağlar gibiyim / Zamana baş eğmeyen yüce dağlar gibiyim / Her 

hıçkıran elemden bende aksi-seda var.”
75

 O, elemler karşısında hiç de erimeye niyetli 

değildir. Her acıdan güçlenerek çıkan bir şairdir.  Elem Çocukları adlı şiirinin altına “ben 

gibiler” ifadesini düşmüştür. Bu şiirde, Tahir kendisi gibi „genç ihtiyarları‟ 

tanımlamaktadır.
76

 “Manandaki boşluğu belki sen de hissediyorsun. Her el ile tutulan, gözle 
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görülen şeyler mi vardır? Eğer öyle olsaydı, eğer sen de şüpheli olmasaydın, ızdıraba yok 

demez miydik?”
77

 ifadeleriyle içinde bulunduğu elemi anlatmaya çalışmaktadır.  

Bütün bu ıstırapların kaynağında ise genç yaşta kaybettiği annesi vardır. Anne özlemi 

içine büyük bir keder olarak oturmuştur. “Karanlığı seviyorum saçlarına benziyor diye, çünkü 

seni ölüm aldığı zaman başında beyaz yoktu. Ben sana da doymamıştım anne. Annemin 

hasreti o kadar büyük ki…”  “Hayat çok katı anne… hem ağır da! Fakat korkunçluğu sert 

darbelerinin çok defa öldürmemesinde. Anne seni hiç unutmadım.”
78

 sözleriyle bu durumu 

anlatmaktadır. Annesi dışındaki kadınlar hakkında ise düşünceleri hiç de olumlu değildir. Ona 

göre “bir kadın demek bütün kadınlar demektir.”
79

 Bir kadına duyduğu kötü duygular 

yüzünden bütün kadınları yargılar ve kadınlara beslediği aşkın hüsranları bu konuda onu 

şiirlerinde hayvaniliğin ve şehvetin pençesine atar. Yalnızca kadınlar konusunda değil, 

İstanbul hakkında da olumsuz düşünceleri vardır. “İstanbul sanatkârları öteki yola, sokağa, 

dile, ayağa düşürüyor.”
80

 Sanatkârları baştan çıkardığı için İstanbul‟a kızgındır. Yine 

sanatkârlar hakkındaki düşüncesi şöyledir: “Vatanperver olmadan sanatkâr değil, basit ve 

dürüst bir insan olmaya bile imkân yoktur.”
81

  

Kemal Tahir, romanlarındaki yorum ve düşünceleri ile edebiyat dünyasındaki birçok 

yazar, eleştirmen ve okurun dikkatini çeker. Roman anlayışı ile de sık sık gündemde kalan ve 

ağır şekilde eleştirilen Tahir, romanlarında ortaya attığı konulardan dolayı tartışmalara da 

neden olur.  

Yazılarında, Nurettin Demir, Cemalettin Mahir, İsmail Kemalettin, Körduman, Samim 

Aşkın, F. M. İkinci gibi takma isimler kullanır. Genç yaşta Yakup Sabri, Ertuğrul Şevket, 

İsmail Safa ve Arif Nihat Asya ile birlikte "Geçit" adlı sanat dergisini yayınlar. Vakit, Haber, 

Son Posta gazetelerinde düzeltmen, röportaj yazarı, çevirmen ve benzeri birçok farklı görevde 

yer alır. Karagöz gazetesinde başyazarlık, Tan gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yapar. 

Çankırı, Çorum, Nevşehir, Malatya cezaevlerinde yatar. Çorum cezaevinde iken Sedat 

Simavi‟nin isteği üzerine Zoraki Nişanlı, Bir Nedim Divanının Esrarı, Camı Kıran Çocuk, 

Halk Plajı, Gönül Denilen Hayvan, Aşk Pınarı gibi bir takım romanları yazar. 13 yıl hapiste 

kaldıktan sonra 1950‟de Demokratik Parti‟nin çıkarttığı aftan yararlanarak hapisten çıkar. 

İstanbul‟a döndükten sonra yazarlığa devam eder ve ölümüne kadar geçimini yazarlık yaparak 

sağlar. İleriki yıllarda akciğer kanserine yakalanır. Sol akciğeri bir ameliyat ile alınır. 
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Ameliyatın ardından iyileşmeye başladığı günlerde geride henüz taslak halinde olan birçok 

romanını tamamlayamadan 21 Nisan 1973'de kalp krizi geçirerek vefat eder. Erenköy Sahrayı 

Cedit mezarlığına gömülür. 

Edebiyat yaşamına toplumsal konuları işleyen şiirler yazarak başlayan Kemal Tahir, 

İlk öykülerini 1941‟de yazar. Öykülerinin ardından romana geçer. Romanlarını genel olarak 

iki başlık altında toplar: Birinci kısımda köy yaşamını ele aldığı romanlar, ikinci kısımda ise 

tarihsel denemeler olarak adlandırabileceğimiz romanlar. 1955‟ten sonra yayımlamaya 

başladığı romanlarıyla edebiyatımızın önde gelen yazarları arasına katıldığı gibi, tarih 

konusundaki görüşleriyle de düşünce hayatımızı etkiler. Bu arada Kemal Tahir, romanlarını 

kaleme aldığı dönemde edebiyat dünyasında devam eden düşünce hareketlerini de takip eder. 

“Cumhuriyetin ilk yıllarında genellikle gözlemci gerçekçilik egemenken, giderek toplumcu 

gerçekçiliğe yönelindiği”
82

 bir dönemde Tahir de, inandığı düşünce sisteminin de etkisiyle 

toplumcu gerçekçilik yönünde eserler vermeye devam eder.  

Kemal Tahir'in düşüncelerindeki çıkış noktası Marksizm ile Türkiye gerçeği 

arasındaki bağlantı sorunudur. Siyasi eylemlere de katılmış bir yazar olarak, Türkiye'de kendi 

algıladığı siyasal, sosyal, kültürel yapı ile Marksizm‟in sunduğu çözüm arasında bir çelişki 

görür. Türk toplum yaşamına uymadığına inandığı Batılılaşmaya ilişkin yargısı da Marksizm‟i 

yetersiz bulmasına bağlıdır. Çünkü Marksizm, "Türkiye'de 2. Meşrutiyet ve Cumhuriyet 

dönemlerinin siyasal ve kültürel uygulamalarını bir ticaret burjuvazisi devriminin sonucu" 

olarak değerlendirir. Kemal Tahir ise böyle bir sınıfın varlığından kuşkuludur. Böylece hem 

Marksizm‟in, hem de Batılılaşmanın ürünü olan Cumhuriyet dönemi resmi tarih görüşünün 

aşılması, düşüncelerinin temel noktası olur. Marx ve Engels'in Doğu toplumlarıyla ilgili 

görüşlerini araştırır. Cumhuriyet dönemi resmi ideolojilerinin dışında kalan Ömer Lütfi 

Berkan, Mustafa Akdağ, Halil İnalcık, Niyazi Berkes ve Şerif Mardin gibi bilim adamlarının 

eserlerinden vardığı sonuca göre, Osmanlı-Türk toplumunun, Marksizm‟in toplumların sosyo-

ekonomik süreçte birbirini izleyen zorunlu aşamalar olarak gördüğü ilkel topluluk / kölecilik / 

feodalite / kapitalizm sürecinde yer almadığını fark eder. Bu yapının kendi kültürel ve sosyal 

yapısından kaynaklanan çok daha özel bir gelişme süreci, dinamikleri ile yapısal farklılıkları 

vardır. Bu nedenle Batılılaşma, gerekli altyapısı olmayan bir topluma, soyut ve biçimsel bir 

üstyapı getirme çabasından başka bir şey değildir. Köklü bir ekonomik ve toplumsal devrim 

yapılmadan başlatılan tepeden inme uygulamaların taklitçilik olduğunu dile getirir. Bu ana 

fikir çerçevesinde eserlerinde Osmanlı toplumunun kölecilik ve feodalizmden çok farklı ve 
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insancıl bir temel üzerine kurulduğunu anlatmayı amaçlar. Romanlarında da "Türk insanı ve 

Türkiye özeli" olgusunu ortaya çıkarmaya çalışır. 

Kemal Tahir‟in edebiyata şiirle başladığını daha önce belirtmiştik. İlk şiirleri 1931'de 

"İçtihad" dergisinde yayınlanır. Yeni Kültür, arkadaşlarıyla birlikte kurdukları Geçit, Var, Ses 

dergilerinde şiirleri çıkar. Kemal Tahir'in otobiyografik öğeler içeren ilk öyküleri Yedigün'de 

1935‟te görülür. İlk önemli eseri dört bölümlük „Göl İnsanları‟ adlı uzun öyküsü Cemalettin 

Mahir takma adıyla 1941‟de Tan gazetesinde tefrika olarak yayınlanır, eser 1955'te kitap 

olarak basılır. Yine 1955'te basılan Ankara‟ya çalışmaya giden bir gencin yaşamını anlattığı 

„Sağırdere‟ romanıyla adını duyurur. Roman yazmaya başladığında ilk önce köy ve köylü 

sorunlarına eğilir. Daha sonra Türk Tarihi ve özellikle yakın tarihin olaylarını ele alır. „Devlet 

Ana‟da, kuruluş sürecindeki Osmanlı toplumu ve yönetim sistemini, „Rahmet Yolları Kesti‟ 

ve „Yedi Çınar Yaylası‟nda ağalık ve eşkıyalık olgusunu inceler. Yorgun Savaşçı‟da 

Anadolu'daki başsız, öndersiz ulusal güçlerin birleşip ulusal Kurtuluş Savaşı'na başlamasına 

kadar geçen dönemi anlatır. „Bozkırdaki Çekirdek‟te de köy enstitüleri üzerinde durur.
83

 

„Kelleci Mehmet‟te ise yanında çalıştığı ağayı kaza kurşunu ile öldüren bir gencin hayatını ve 

cezaevi yaşamını gerçekçi bir şekilde anlatır.  

Ölümünden sonra yayınlanan „Namusçular‟, „Dam Ağası‟ isimli iki romanında kırsal 

kesim insanının cezaevi problemlerini ele alır. Kemal Tahir, eserlerinin birçoğunda kırsal 

kesim insanlarını ve çarpık insan ilişkilerini konu edinmiştir. Edebiyatımızda çok dikkat 

çekici insan tipleri oluşturur. Kentsel ve tarihsel süreci ise „Esir Şehrin İnsanları‟, „Esir 

Şehrin Mahpusları‟, „Yorgun Savaşçı‟ ve „Yol Ayrımı‟ adlı eserlerinde ele alır. „Esir Şehrin 

İnsanları‟ ve devamı olan „Esir Şehrin Mahpusu‟ romanlarında işgal atındaki İstanbul‟da 

yaşayan halkı anlatır. „Yorgun Savaşçı‟ adlı eserini 1965 yılında yazan Kemal Tahir, bu 

eserinde de „Esir Şehrin İnsanları‟nda olduğu gibi Milli Mücadele yıllarını konu edinir. 

Yorgun Savaşçı‟da I. Dünya Savaşı‟nın ardından işgal edilen İstanbul‟da bulunan bir grup 

subayın mücadelesini ve Mustafa Kemal‟in Anadolu halkını Milli Mücadele için nasıl 

örgütlediğini romancı üslubuyla kaleme alır. „Kurt Kanunu‟ adlı eserinde Mustafa Kemal 

Atatürk‟e karşı düzenlenen İzmir suikastı girişimi çevresinde Cumhuriyet‟i kuran kadronun 

İttihatçılarla olan hesaplaşmasını ele alır. Tarihsel dönemi işleyen eserlerinin başında yer alan 

„Devlet Ana‟ ise, Osmanlı Devleti‟nin kuruluş yıllarını anlatır. Bu eser roman sahasında 

Kemal Tahir‟in daha çok tanınmasını sağlar.  „Devlet Ana‟ yayınlandığı dönemde büyük 

tartışmalara yol açar. Son olarak yazdığı kitabı ise Serbest Cumhuriyet Fırkası‟nın kuruluş 
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yıllarını konu ettiği „Yol Ayrımı‟dır. Kemal Tahir'in yazılarında tarihsel ve toplumsal görüşleri 

hep tartışmalara yol açmıştır. Türk toplumunun Batı toplumlarından daha farklı bir gelişim 

gösterdiğini savunan Kemal Tahir, buna bağlı olarak da Türk toplumunda insan ilişkilerinin 

daha farklı olduğu görüşünü savunmuştur. 

                Göl İnsanları‟, „Güneşe Köprü‟ 1986‟da E. Tokatlı, „Karılar Koğuşu‟ 1989‟da Halit 

Refiğ, „Kurt Kanunu‟ 1991‟de E. Pertan tarafından filme alınır. „Yorgun Savaşçı‟ ise Halit 

Refiğ tarafından 1979 yılında televizyon dizisi olarak çekilir. Fakat eser 1980 yılında 

toplatılarak yakılır. Sebep olarak ise eserde Atatürk‟e dair aşağılayıcı ifadeler yer aldığı ileri 

sürülür. Aynı eser T. Yönder tarafından 1993 yılında tekrar dizi olarak çekilir. „Yorgun 

Savaşçı‟, 1967–1968 yılında Yunus Nadi Roman ödülünü alır. Kemal Tahir, 1968 yılında 

„Devlet Ana‟ adlı eseri ile de TDK Roman ödülünün sahibi olur.
84

 Ekonomik zorluklar 

nedeniyle gazetelere tefrika roman yazan Tahir, aynı zamanda çevirilerini yaptığı Mayk 

Hammer serisi için yeni kitaplar da yazar. Kemal Tahir, Türk romanına yeni bir soluk 

getirmiş en büyük yazarlardan hatta romancılardan biridir. Bu yönüyle edebiyatımıza katkısı 

çoktur.
85

  

 Sonuç olarak, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli yazarlarından ve 

romancılarından biri de Kemal Tahir (1910- 1973)‟dir. İlk eserlerini 1950 yılında yayınlayan 

Tahir‟in bu eserleri (Mayk Hammer, İntikam Pençesi, Kanlı Takip, Kahreden Kurşun, Derini 

Yüzeceğim, Ecel Saati ve diğerleri) geçim derdiyle yazdığı çeviri ve adapte polisiye 

romanlardır. Bu çeviri ve adapte romanlardan sonra, 1955'te Göl İnsanları adlı öykü kitabıyla 

Sağırdere romanını bastırdı. Bu eserlerinden sonra edebi değer taşıyan, konuları köy, taşra, 

hapishane ve tarihten aldığı romanlarını yayınlamaya devam etmiştir. Kemal Tahir, roman ve 

öykü dışında fikir yazıları, sanata dair notları ve mektupları olan üretken bir yazarıdır. 

Birbirinden farklı konularda sosyalist gerçekçilik anlayışına uygun olarak yazdığı eserler 

yaşadığı dönemin özelliklerine dair ipuçları verir. Özellikle Anadolu‟nun farklı illerinde hapis 

yatan Tahir, yaşadığı yıllarda Anadolu insanını daha yakından tanıma imkânını bulmuştur. 

“Yirmi dört saati de roman” olan ve sürekli yeniliğin peşinde olma, değişim düşüncesiyle 

hareket eden Tahir, romanlarını yazarken onların detaylı planını çıkarır ve romanda olup 

bitecekleri önceden görmek ister.  

K.Tahir‟in hayatının en önemli dönüm noktaları şu şekilde özetlenebilir: Saray kültürü 

ile yetişmiş anne ve babanın çocuğu olması, Galatasaray Lisesi‟nde okuması, genç yaşta 
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annesini kaybetmesi, edebiyat merakı, komünist aydınlarla tanışması, iş hayatı, hapis yılları 

ve hayatı boyunca savunduğu değişim. 

 

1.2. GÖRÜġLERĠ  

1.2.1. FĠKRĠ YÖNÜ  

Bu bölümde K.Tahir‟in fikri hayatı hakkında elde ettiğimiz bilgilerden onun zihin 

dünyası ve düşünce yapısı konusunda daha detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Bu bilgiler onu 

tanımak için bize ön bilgiler verecektir. K.Tahir edebiyatçı, romancı ve sanatçı kimliğinin 

yanında yazın dünyamızda düşünceleri nedeniyle en çok üzerinde durulan ve tartışılan 

yazarımız olmuştur. O romanlarında düşünce ile sanatı birleştirmiştir. Sanatını anlamak için 

beslendiği düşünce kaynaklarını, zihninde yer eden fikirleri bilmek gerekmektedir. Çünkü o 

sadece Marksist dünya görüşüne takılmamış, tarihimiz hakkında ve yerel sorunlarımız 

konusunda derinlemesine araştırmalar yapmış ve bunlardan yola çıkarak yeni sentezlere 

ulaşmıştır. Bu sentezlerine romanlarında ve notlarında yer vermiştir. Romanlarındaki tipleri 

de tam olarak anlayabilmek için onun fikir dünyası incelenecektir. 

 

 HAZIR KALIPLARA KARġI ÇIKIġI  

Her zaman yeniliğin peşinde koşan ve değişimi hayatının en önemli ilkesi haline 

getiren yazar, yanılmaktan ve yanıldığını dile getirmekten asla çekinmez. Ona göre kalıpçı 

olmak, bağnazlığı ve taassubu beraberinde getirecektir.  “Kemal Tahir, bir Türk romancısı ve 

düşünürü olarak Türk halkına, Türkiye‟nin sorunlarına sahip çıkmıştır. Türk halkının 

sorunlarına yerli bir bakış açısı….” ile yaklaşmaya çalışmıştır. “…konuları ele alışta görüntü 

ve folklor özellikleri ile yetinmeyip, sorunları tarihi boyutu içinde kavrama çabası içinde 

olduğu görülmektedir. Sorunlara sanatçı olarak yanaşmış ve sorunları ele alışında bu 

özelliğini korumuştur.”
86

 Onun bu tarzı, romanlarında ele aldığı konulara ve kahramanlara da 

yansımıştır. “…Sorunu bütün yönleri ve tarihi boyutu içinde, gerçekliği elden bırakmadan, 

sorgulamaktan geri durmamıştır. …hazır açıklamalarla yetinmeme…” onun en temel 

özelliğidir. “K.Tahir‟in büyük sanatçı kişiliği, kendisinin Batı‟nın belirlemiş olduğu belli 

kalıpların içinden kurtulmasını sağlamıştır. …sahip olduğumuz büyük zenginliğimizi 

tanımamız…” yolunda bize öncü olmuştur.  K.Tahir, sorunlar üzerinde yeniden durulması 

gerektiğini öğretir. Yenileşmenin zorunluluğunu vurgular. Dıştan gelecek kalıplar ve 

çözümler, çözüm sahibi Türk‟ü dışa bağımlı kılmak, çözümsüz bırakmaktan başka bir anlam 
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taşımadığını belirtir. Bu amaçla amansız bir boğuşma içine girer. Bu nedenle K.Tahir kendini 

Doğu‟nun gerçek bir devrimcisi olarak tanımlar.
87

  Fakat K.Tahir‟e göre “Bir şeyi yeniden 

incelemek ve bir başka açıdan orijinalini aramak büyük iş.”
88

‟tir. Bunun için sorunların 

üzerine cesaretle gitmek gerekmektedir.“Toplum sorunlarından kaçmak düpedüz ödleklikten 

ileri gelir.”
89

 Sorunları cesaretle çözebilmek için hazır kalıplar yerine kendi geçmişimizden 

elde ettiğimiz tecrübelerle ve çağdaş düşüncelerle yeni sentezler oluşturmalıyız. Bu anlamda 

Batılılaşmanın karşısında olan ve mirasa sahip çıkan yazar olarak değerlendirilebilir K.Tahir. 

“Bir doğu toplumu olan toplumumuz, gelecekte yaşama olanağını, insancıl yönleriyle 

koruyabilecektir. Bu olanağı kesinlikle mahvedecek yollara saparak ve kurtuluşu insandan 

değil, demir parçalarından bekleyerek değil.”
90

 diyerek bu düşüncelerini ifade eden yazar, 

Türk insanına güvenmek gerektiğini belirtmektedir. Yaşadığı dönemde cumhuriyetten sonra 

sıkıştırılma pahasına düşüncelerinden vazgeçmemiştir. Toplum sorunlarına yeni çözüm yolları 

üretmeye çalışmıştır.    

Bu bağlamda yazarımız toplumun sorunlarına eğilmenin önemli olduğunu bilmektedir. 

K.Tahir‟in şiirden romana geçişini şairlik yıllarında getirilmiş açıklamaları yetersiz bulması, 

Türk gerçeğine (sorunlarına) yeni bir açıklama getirme zorunluluğunun bilincine varmasının 

sonucudur. K.Tahir üzerinde çalışmak koşuluyla o dönem Türk toplumunun karşılaştığı 

sorunların anlaşılması ve çözülmesi yolunda çok önemli ipuçları bırakmıştır. Tahir, sorunlara 

yapılan hazır açıklamaların yetersizliğini sezinlemiştir. Bu sezinlemeyi sorgulamak için 

yılmak bilmez bir çalışmaya girişmiştir. Batı‟dan getirilen hazır kalıpların ve açıklamaların 

Türk insanının ve Türkiye‟nin sorunlarını açıklamada yetersiz kaldığını ve asıl görevin yerli 

aydınlara düştüğünü fark etmiştir. Bu nedenle yerliydi. O, Batı‟nın bize verdiği açıklamaları 

bilir ve yakından takip eder.
91

 Fakat Batı‟nın bize dışardan biri olarak getirdiği açıklamaları 

yeterli görmez. Bu anlamda Türk insanının tarihi gelişimini ve onun sorun çözümleme 

mantığını kavramaya/öğrenmeye çalışır. Romanı toplumsal sorunları çözmede bir araç olarak 

görür.  

K.Tahir Batı taklitçiliği konusunda aydınları suçlu görmektedir. O,“Türk aydınları, 

batılılardan aldıklarını olduğu gibi kullanmakla kendilerine karşı alçaklık ediyorlar.”
92

 

düşüncesindedir. Sanatçı olarak öncelikle “…milli değerlerine saygılı kişiler olmamız 
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gerekir.”
93

 diyen K.Tahir milli değerlere saygılı olan yazarların okunmasını istemektedir.  

“Orhan Kemal‟i ve diğer yazarları okumuyoruz, çünkü kendi gerçeklerimizi hiç merak 

etmiyoruz, yani kendimizi merak etmiyoruz.”
94

 Kendimizi, daha doğrusu kendi gerçeklerimizi 

merak etmeli, bu gerçekler üzerine giden yazarları okumalıdır. “Bir toplumun aydınları kendi 

güçleriyle yaşama umutlarını yitirdikleri çizgide, kendi gerçeklerini artık merak etmez 

olurlar. Kendi gerçeklerinin yerine yabancı gerçekleri, çoğu uydurma kalıpları koymaya 

çabalarlar.”
95

 Bizde uygulanan Batılılaşma ve Tanzimat‟tan beri devam eden Batı 

kopyacılığı aydınlarımızın kendi gerçeklerimize dayanarak kurtulmaktan umut kestiklerini 

belirlediğini dile getirir.
96

 Kendi sorunlarından kaçmak, gerçeklerini göz ardı etmek, aslında 

K.Tahir‟e göre kendi insanından umut kesen yazarın tavrıdır. Tahir, sosyalizmi de bu düşünce 

çerçevesinde değerlendirir ve onunda kalıplardan ibaret kaldığını, özüne inilemediğini 

savunur. Türkiyedeki sosyalist gelişme de yanlış Batılılaşmanın etkisinden kurtulamamış 

Anadolu Türk halklarına doğru gelişeceğine, onların dilini ve değerlerini arayacağına dışa 

dönük, teorinin özüne değil kaba kalıplarına bağlı, halktan uzak, bir küçük aydın azınlığın ve 

yarı aydın grubun amatör zanaatı haline geldiğini vurgular.
97

  

 Bu durumun sonucunu ise Yahudileri örnek gösterek anlatır. Ona göre, Batılılara 

yaltaklanan Yahudiler onurlarını yitirmiştir.
98

 Yalnız bütün bu anlatılanlar K.Tahir‟in 

Batılalaşmaya karşı olduğu anlamına gelmemelidir. O, Batılılaşma konusundaki düşüncelerini 

“Batılaşma çabalarımızdan hiçbir fayda görmedik demek de yanlış olur. Batıyı tanıdık. Çok 

önemlidir. Köle gibi ardı sıra sürünerek gitmekten hemen vazgeçmek şartıyla…”
99

 diyerek 

dile getirir. 

 K.Tahir Türkiye hakkındaki düşüncelerini şu şekilde açıklar: “Memleketimiz çoktandır 

“az gelişmiş” “geri kalmış” iftiralarının yoğun bombardımanı altında tutulmaktadır ve buna 

birçok aydın, prof., yazar, çizer katılmıştır. Oysa Türkiye büyük, onurlu tarihi olan bir 

memlekettir. 1945‟ten bu yana uydurma bağımsızlıklarla ortaya sürülen kabile toplumlarına 

benzemez. Gerçek Türk aydınları, kendilerini büyük sanan birçok Batılı ülkelerin 

aydınlarından üstün niteliklere sahiptir. Hele kendi gerçeklerimizde bu üstünlük hiç 
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ulaşılmaz, durumdadır.”
100

 Peşin hükümlerden ve hazırcılıktan kaçınılmalıdır. Hiçbir şey 

derinden bilinmedikçe ne reddedilebilir, ne değiştirilir, ne de yararlı kılınır.
101

 

 Geçmişte birçok uygarlıkla akrabalıklar kuran Türk insanı aldıklarına yeni bir anlam 

yüklemiştir. Anadolu Türk halkları mimari, din, ekonomi, devlet idaresi, dil ve edebiyat 

alanında kendi renklerini kattıkları eserler vücuda getirmiştir.
102

 Fakat Batılılaşma konusunda 

aynı duyarlılığı göstermesine müsaade edilmemiştir. Oysa “Batılılık dünyayı sömürme 

olayının adıdır. Batı‟yı geçme sözü ondan daha fazla “sömürgen” olma anlamı taşır.”
103

 

K.Tahir‟in en çok üzerinde durduğu Batıcılık ve Osmanlı fikridir. Ona göre Türk halkı bu 

ikisi arasında seçim yapmak zorunda bırakılmıştır. Kökü farklı olan bir ağaca tutmayacağı aşı 

uygulanmaya çalışılmıştır. Bu toplumun en büyük sorunudur. İlerleme için bunun bir an önce 

aşılması lazımdır.
104

 Bu yüzden K.Tahir‟in çalışmalarında, notlarında üzerinde en fazla 

durduğu konu Batılılaşma olmuştur. Toplumumuzun değişik konularını Batılaşmaya olan bağı 

içinde açıklamaya çalışmıştır.
105

 Ulaştığı en önemli sonuçlardan biri ise şudur: “Türk 

aydınlarının büyük suçu tarihten kopmaktır. Bir toplumun modernleşmesi için tarihi inkar 

etmesi, kötülemesi, ondan kesinlikle kopmaya çabalaması zorunlu değildir."
106

 Bunun için 

çalışmalarının yönünü tarihe çevirmiştir. “Benim işim, başkalarının debelendikleri ve beni 

çekmeye çalıştıkları yerde değil, bizim meselelerimizin bulunduğu yerdedir.”
107

 diyerek 

aslında,“Batıcılıkta da kolaycılığa, işimize gelen tarafına bakmışız.”
108

 düşüncesine ulaşır. 

Batı‟nın karşısında çıkardığı Doğu‟da var olanları ortaya koymaya başlar. Ona göre, “Batı‟da 

mülkiyet hakkına dayanan esir, köylü çalıştıran sistem varken, Doğu‟da devlete ait olan mülk 

ve vakıf kültürüyle kişisel serveti önleyen bir düzen vardır.”
109

 “Batı‟da sınıflı bir toplum 

vardır. Doğulu insan toplumdan kopup tek başına bir şey yapamaz. Kapıkulu, memur devlet 

anlayışı ve hazineyi işbirlikçileri ile soyan zenginler.”
110

 vardır Doğu‟da. Bu açıdan Doğu ile 

Batı birbirine uymamaktadır.     

“Kişisel mülkiyet düzeni (Batı tarzı) kurmaya çalışan Asya tipi devletçi anlayış 

(Osmanlı) kapitalist-burjuva düzenini işletmeye çalışır, bu toplum için felaketin başlangıcı 

                                                 
100

 A.g.e, s.108. 
101

 A.g.e, s.202. 
102

 A.g.e,  s.405. 
103

 K.Tahir, Notlar, Roman Notları 1, Topal Kasırga, Darmadağın Olan Devlet, s.20. 
104

 K.Tahir, Notlar, Batı Çıkmazı, s.6. 
105

 K.Tahir, Notlar, Batılaşma, s.5. 
106

 A.g.e, s.13. 
107

 A.g.e, s.30. 
108

 A.g.e, s.35. 
109

 A.g.e, s.40. 
110

 A.g.e, s.13. 



41 

 

olur.”
111

 Her zaman devletin yardımlarıyla, sosyal devlet anlayışı ile ayakta duran Türk 

toplumu onsuz bir şey yapamamaktadır. Devletin meydanı kişisel mülkiyet sahiplerine 

bırakması ve çekilmesi Doğu‟nun felaketi olur. “19.yy‟da Osmanlı Batıcıları kurtarıcı sistem 

olarak kapitalizmi gördüler.”
112

 “Batılılaşma bizdeki uygulama biçimiyle bizi maddi ve 

manevi sömürgeliğe sürüklemiş, bizi bugünkü duruma düşürmüştür.”
113

 “Batı uygarlığı, 

bizim çıkmazımızdır.”
114

 İçine düştüğümüz dar boğazın en kötü tarafı ise Batılının bize 

uyguladığı kıyıcı planı görmemektir.“Batılıların Doğulu toplumlara yüzyıllardır 

uyguladıkları bir tek kıyıcı planı vardır. Bu doğulu toplumları her zaman içlerinden biriyle 

düşman halinde tutmak. Bu düşmanlıktan yararlanarak dostluk göstermek, bu dostluk 

sayesinde imtiyaz elde etmek.”
115

 Bu imtiyazlar ile istedikleri ekonomik düzeni kurmak ve 

kendi ülkelerini zengin etmenin yollarını aramak en büyük amaçlarıdır. Batılılaşma 

sorunlarımızı çözmediği gibi sorunlarımızı çözmemizi sağlayacak desteklerden de mahrum 

kalmamıza neden olmuştur.
116

 Hâlbuki Türk insanı tarih boyunca hazır kalıplardan 

yararlanarak çözüm oluşturmak yerine aldıklarını kendi düşünce geleneğine eklemiş ve aldığı 

kalıplara kendinden bir şeyler katmıştır. Fakat Batılılaşma konusunda bu yapılamamıştır.  

Çözüm üretemeyen hatta Türk toplumunu çıkmaza sürükleyen Batılılaşma saplantısı istenilen 

sonuçları vermemiştir. Çünkü “…derin, sosyal değişmeler, teorik hazırlık ekonomik birikme 

ister. Köklü değişmeler yalnızca insanların vargüçleriyle çatışmalarına bağlı değildir. En 

büyük dahi, parti, toplumsal sınıf, ne kadar kahraman ve fedakâr olursa olsun, şartlar 

önceden hazırlanmadıkça toplumları köklü değişmelere götüremez.”
117

 Bu yüzden toplumları 

farklı bir mecraya çekmek isteyen devlet adamları başarılı olamamıştır. 18.yy‟ın son 

yıllarından itibaren Osmanlının başındaki bela kendi içinde modernleşmeyi 

gerçekleştirememektir. 1831 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı Batılılaşma eğiliminin 

resmi adıdır. Fakat Tanzimattan iki kampa ayrılan aydınların yüzde yüz birleştiği nokta 

„kaçmak‟tır. Bir grup geçmişe, bir grup geleceğe kaçmaktadır.
118

 Bu kaçış beraberinde kendi 

toplumundan uzaklaşmayı, onun sorunlarına yabancılaşmayı getirmiştir. Bütün bu kısır 

döngüden kurtulmanın yolu, peşin yargıları bir kenara bırakmaktır. “Türkiye gerçeklerine 

ancak bütün peşin yargılardan kurtulmak suretiyle yönelmek mümkündür.”
119

 İnsanımızı 
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çağdaş dünyanın bir parçası yapmak istiyorsak şunu iyi bilmeliyiz ki “Dünyada değişmez 

gerçek yoktur.”
120

 Özellikle bilimle gelinen nokta bize göstermektedir ki gerçek sanılanlar 

zamanla çürümekte yerine yeni fikirler ikame olunmaktadır. Aydınlarımız, yazarlarımız ve 

fikir adamlarımız ne zaman “Batı‟dan aparılan kalıpların budalalığı.”
121

ndan kurtulurlar işte 

o vakit anlayacakları en büyük gerçek “Doğu‟nun birikimi ile karşılaşan Batı, Doğulu 

toplumların bu birikimlerinden yararlanmalarını önlemeyi ana siyaseti olarak 

yürütegelmiştir.”
122

 Batıcılık adı altında yapılan çalışmalarla yeni bir yön verilmek istenen 

Türk toplumu kendi bilgi kaynaklarından koparılmıştır.
123

 Biz yeniden kendi kaynaklarımıza 

dönmek zorundayız. Kurtuluş çareleri kendi kaynaklarımızın imbiğinden süzülecektir. Ayrıca 

“İlerlemenin kaynağı durmadan yenilik aramaktır.” 
124

 Romanlarına hiç ara vermeyen ve 

sürekli yazıyla uğraşan yazarımız, fikirleriyle de her zaman tartışmaların merkezinde 

olmuştur. Batı‟dan taklit yoluyla getirilmeye ve halka benimsetilmeye çalışılan fikirlere karşı 

çıkar. “… Hümanizmayı Batı aldatmacası sayanların başını Kemal Tahir çeker. Özellikle 

Devlet Ana‟dan sonra (olur bu). Kemal Tahir‟in ısrarla üzerinde durduğu yenilik sorunu daha 

çok sağ kesimde ilgi görür. Karşı taraf Kemal Tahir‟in sağa kaydığını sık sık kaleme 

getirir.”
125

 Yenileşmeyi, değişmeyi ve daima sorgulamayı kendine ilke edinen Tahir, içinde 

bulunduğu topluluk tarafından dışlanır. Düşünceleri yüzünden ağır ithamlarla karşılaşır. Fakat 

o düşüncelerinden asla vazgeçmez. Geleneği ön plana çıkarır. “Gelenekten yararlandığı, 

geçmiş şiirimizin birikimlerinden esinlendiği için Turgut Uyar‟ı, Divan adlı eserinden dolayı 

kutlar. Onu öven bir yazı yazar.”
126

 Ama bu övgü Uyar, tarafından hoşnutlukla karşılanmaz. 

Bu yönleriyle ve eserlerinin sayısıyla en üretken romancılarımızdan biri olur. Halit Refiğ, 

hazırladığı kitabında bu konuda ilgili şunları söyler: “Kemal Tahir, kendisini kimseye ve 

hiçbir gruba bağımlı hissetmeden, düşüncelerini, karşısındaki ister anlasın ister anlamasın, 

herkese açardı.  

Düşünce K.Tahir için hiçbir zaman son durağını bulamayan sonsuz bir gelişim 

halindedir. İleri sürülmüş ve ileri sürülen her düşüncenin mutlaka karşıtlarını bulurdu. Bu 

karşıtların vardığı sentezlerle de yetinmez, çoğu zaman etrafındakileri şaşırtırcasına 

sentezlerin içindeki kendi karşıtlarını arardı. Onun teorik olarak karşıtlıklardan sentezler 

bulma düşüncesi, pratikte, çelişkili Türkiye gerçeklerinden, akılcı ve millî birlik kavramına 
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erişmenin yollarını gösterir. Kemal Tahir‟e göre Batı‟da devlet olmadığı zaman da, sınıfların 

ve onu temsil eden kilisenin varlığı sayesinde toplumlar dağılmaktan kurtulabilir. Ama 

sınıfları olmayan Türk toplumu devletsiz dağılır. Kemal Tahir ilk romanlarından itibaren 

sürekli olarak bir fikrî gelişme halindedir. İlk romanlarında Türk toplumundaki yapılanmanın 

Batı‟dakine benzer sınıfsal çelişkiler taşımadığını gözlemlemiş, daha sonra toplumsal varlığın 

ve düzenin korunmasında devletin vazgeçilmez önemini vurgulamıştır. Kemal Tahir‟e göre 

Batı‟da devlet olmadığı zaman da, sınıfların ve onu temsil eden kilisenin varlığı sayesinde 

toplumlar dağılmaktan kurtulabilir. Ama sınıfları olmayan Türk toplumu devletsiz kalırsa 

dağılır. Kemal Tahir ilk romanlarından itibaren sürekli olarak bir fikrî gelişme halindedir.
127

  

Kemal Tahir kopyadan, hazır kalıplardan daima uzak durur. Resmî söylemlere ve 

dayatmalara rağmen tarihi düzünden okumaya karşı çıkar. Yeri, Doğu'dur, yönüyse kendi 

toplumu, kendi tarihi. Düşünceleri, zaman içinde elbette değişmiştir, ama hep aynı yönde 

olmuştur değişim. Hazır kalıplardan daima uzak durdu, resmî söylemlere ve dayatmalara 

rağmen tarihi düzünden okumaya hep karşı çıktı.
128

 O, hem Tanzimat dönemiyle resmiyet 

kazanan Batılı hazır kalıplara hem de sosyalizm adıyla kominizm düşüncesiyle getirilmeye 

çalışılan şablonculuğa karşıdır. Ona göre çözüm hazır kalıplardan kurtulup, kalıpları kendi 

düşünce geleneğimiz içinde yoğurmaktır. Türk insanının asırlardır kendine göre oluşturduğu 

bir sorunları çözümleme yöntemi vardır. Yazarlar, aydınlar bunu belirlemeli ve modern 

dünyanın şartlarına göre değişim ve yenileşmeyi gerçekleştirmelidir. Bunun için de Türk 

tarihine, milletimizin tarih içindeki gelişimine yönelmek gerekmektedir. İnsanımızı ve 

tarihimizi bilmek, onlardan çözüm yolları çıkarmak zorundayız. Bu, dünya milletleri içinde 

onurlu yerimizi almamızı sağlayacaktır.  

 

 

TARĠHE BAKIġI 

K.Tahir, sömürüye karşıdır. O, tarihi yeren ya da öven değil tarihte cevher arayan bir 

yazardır.
129

 Tarihin derinliklerinde bir milleti aya kaldıracak güçlerin bulunduğuna 

inanmaktadır. Sanat ancak tarihi birikimle yapılır. Elli yıllık tarihle sanat olamayacağı gibi 

uydurma tarihle de sanat yapılamaz.
130

 düşüncesindedir. Gerek tarihimizi anlamak 

bakımından gerek şahsımızı bulmak bakımından nasıl bir toplum olduğumuzu ortaya koymak 

zorundayız. Dinamik bir toplum muyuz yoksa durağan bir toplum mu? Koca imparatorluğu 
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kaybetmişiz. Eskiyi inkâr demek yaşamayı da inkâr demek oluyor. Tarihini inkâr etmiş millet 

deyince, eser meydana getirmesini, tekâmül etmesini, iki satır yazı yazmasını, nasıl 

başarıyorlar ben şaşırıyorum.
131

 diyerek düşüncelerini dile getiren yazar, Anadolunun insan 

potansiyeli yüksektir. Tarihimiz büyük bir birikime sahiptir.
132

 teziyle tarihimizdeki o büyük 

mirasa sahip çıkmaya çalışmıştır. Anadolu insanının potansiyelini değerlendirme yolunda 

atılan adımların yanlışlığını sezmiştir.  

K.Tahir günümüzün sorunlarının çözümünün tarih içinde Anadolu insanının yerinin 

tespit edilmesiyle bulunacağını düşünür. Bunun için Osmanlı tarihine büyük ilgi duymuş 

sorunların çözümü için güç kaynağını orada aramıştır. Osmanlının horlanmasının bir marifet 

sayıldığı dönemde Osmanlının bilinmezlikten gelinemeyeceğinin üzerinde durmuş ve yılmaz 

bir çalışmaya girişmiştir. Batıdan ayrı bir tarihe ve farklı insan özelliğine, kimliğine ve kadere 

sahip olduğumuzu gösteren romanlar kaleme almıştır.
133

 Binlerce yıldır var olan ve dünyanın 

birçok yerinde bulunan, birçok millet ile diyalog kuran bu milletin uzun yıllar önüne düşen ve 

ona yol gösteren Osmanlı devletini inkâr etmek mümkün değildir. Bir dünya imparatorluğu 

olan bu devletin tarihinden öğrenilecek çok şey vardır. “Osmanlılık kollektif dehayla 

kurulmuş bir dünya olayıdır. Salt geçmişi değil, taşıdığı insan değeri ve özelliğiyle ne kadar 

görmezden gelinmek istenirse istensin geleceğimizi de etkileyecek bir deha eseridir.”
134

  Türk 

romancısı olarak Türk insanının dramını açıklamak, sorunlarına çözüm aramak için Devlet 

Ana‟da Osmanlının kuruluşu, Batı Çıkmazı çalışmasında Osmanlının geleneksel siyasetinden 

ve konumundan vazgeçişinin açıklanmasının önemi üzerinde durmuştur. “K.Tahir, hiçbir 

biçimde hazır ve bilinen açıklamalarla yetinmemiş, dayatılan kaynaklarla sınırlı kalmak 

istememiştir.” “Kendi kimliğimizden vazgeçmek. Vazgeçilmesi istenen şey kimliğimiz, başka 

deyişle dünya ve tarih içindeki yerimizle birlikte bu yere bağlı olarak geliştirdiğimiz dünya 

siyasetidir.” diyerek tarihi kimliğimizden vazgeçmenin imkânsız olduğunu söylemiştir. 

Çünkü kimliğimiz dünya siyasetimizi yansıtmaktadır. Dünya siyasetimizin kendi yolumuzu 

içinde barındırdığını vurgulamıştır. Bununla Tahir, önerilen çözümlerin sorunları aşma 

gücünden yoksun olduklarını göstermiştir.
135

 Önerilen çözümler yerine tarihimizde duran ve 

sorunları çözmede bize yol gösteren bakış açısını kazanmalıyız ve onunla Türk insanının 

çağdaş sorunları ortadan kaldırmalıyız diyerek tarihi birikimin önemine değinmiştir.  
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 “K.Tahir çalışmasının önemli bir özelliği, toplumun dönüm noktası olan olayları ve bu 

olayda yer alan insanları açıklama çabasına girerek günümüzü anlamamıza yardım 

etmesidir… Önemli olaylar yaşayan Türk halkı hızlı değişim süreçlerinden geçmektedir. 

Bunların değerlendirilmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Batı açıklamalarının yetersizliğini 

ortaya koyar. Sorunlara çözüm getirecek güç tarihimizin deney zenginliğinde mevcuttur.”
136

 

diyerek tarihe yönelir. 

 Ona göre toplum için siyaset yapmanın unsurları: 1.Çözüm getirici olmalı, 

2.Toplumun tarihsel gelişimi doğrultusunda olmalı, 3.Toplumun katılımı ile hayata 

geçirilmelidir. “Türk insanı tarih boyunca ve sorunlara çözümü devlet aracılığıyla elde 

etmiştir. Devlet bu anlamda çözüm aracıdır.” “Sorun çözmede uzlaşma endişesi üzerine 

yoğunlaşan K.Tahir, Osmanlıya tarihimizi anlama doğrultusunda önem verirken, Batıcılığa 

da mesafeli durmuş, sosyalizmi de masaya yatırmıştır. Toplumun gerçekleri ve toplumlararası 

gerçekler içindeki yerini de göz ardı etmemiştir.”
137

 Neden tarihe bu kadar ağırlık verdiğini 

K.Tahir şöyle açıklar: “Tarihini gerçekten bilmek, onu geleceğe doğru aşmak demektir. Yeni 

kuruluşlarla yeni anlayışlara geçerek geleceğin zorunlu gidişinde insanın ödevini 

çıkarmaktır.”
138

 Sorunları temelinden doğru anlamamızda tarih bütün bilim dallarından daha 

önemlidir. Tarih boyunca gerçekleşen birikim yalnız sorunları değil, olanakların da 

anlaşılmasına izin veren temel dayanaktır. Sorunlar tarihten kaynaklanan güçle çözülecektir. 

Bütün değişmelere (çağlara) karşın Osmanlı kimliğini koruyabilmiştir. K.Tahir sahip olunan 

tarihi bilginin toplumumuz ve insanımız yararına nasıl kullanmamız ve değerlendirmemiz 

gerektiği konusunda açıklamalar yapmıştır.
139

 Yazarımız bütün “Bilimlerin anası tarih 

bilimidir…”
140

 demiş ama bunun içinde kendi gerçeklerinden kaçmayan toplumun gerekli 

olduğunu vurgulamıştır. Tarih, “…kendi gerçeklerinden kaçan toplumlar için hiçbir önemi 

olmayan saçma bir çalışmadır.”
141

  

Osmanlılık ve Bizans notlarında, K.Tahir‟in Osmanlı gerçeği üzerine her yönüyle çok 

boyutlu bir araştırma yaptığı ve notlar tuttuğu görülmektedir. Aynı zamanda Bizans‟ı 

Osmanlıyı daha iyi anlamak için irdelemiş ve Osmanlıyı siyasi, iktisadi, toplumsal vb. bütün 

açılardan anlamak için bu konularda kitaplar, yazılar okumuş, notlar tutmuştur. “Bir toplumun 

içinde debelendiği zorlukların nedenleri ve kurtuluşunun yollları tarihinin derinliklerinden 
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gelir.”
142

 “Tarihini inkâr eden toplumlar, kendilerini güçsüz bırakmaya, geleceği karanlık 

görmeye çabalıyor demektir.”
143

 “Toplumların dağılması, tarihsel amaçlarını yitirdikten 

sonra başlar. Tarihsel amaçlarını yitirmiş toplumların kişileri ne kadar bilgili, hünerli, 

atılgan, cesur olurlarsa olsunlar, amaçlarına sırt çevirtilmiş durumda iseler bütün bu yaşama 

güçleri aleyhlerine işler. Dağılmayı hızlandırır.”
144

 gibi ifadelerle geleceğin dünyasında yer 

edinmek isteyen toplumlar için tarihi amaçlarının ve geçmişinin önemli olduğu üzerinde 

durmuştur. Geçmişini ve o geçmişteki değişmezlerini bulamayan toplumlar güncel sorunlara 

da çözüm bulmak da zorlanacaktır. “Tarihsel varoluş koşullları ve Batılılaşmanın yüklediği 

işlev.”
145

 üzerinde de çalışmalar yapan K.Tahir, başkalarının yüklediği misyon ile kendi 

misyonumuz arasında kaldığımızda kendimiz olmamızın önemini hatırlatır. Yazara göre, 

“Yüzyılları tanımlayan, yüzyıllara özgü özellikler ve yüzyıllara damgasını vuran olaylar 

vardır.”
146

 Tıpkı bunun gibi yazarların da bir takım dayanakları vardır. “Tarihsiz toplumların 

yazarları olmaz. Sanatçıların son hesaplaşmada dayandıkları güç tarihleridir.”
147

 Asıl 

gerçeği kavrayabilmek için tarih bilgisine ihtiyaç vardır. Sanatçı sezgisi bazen yetersiz 

olabilir. “Ben yazarlarımızın içinde onurlu, bilgili ve çalışkan olanların hepsini 

beğeniyorum.”
148

 düşüncesiyle “K.Tahir, toplumundan ve tarihinden arındırılmış herhangi 

bir insanı çalışmasına konu yapmamıştır.”
149

 O, insanı toplumsal ve tarihsel şartları içinde 

değerlendirmiştir. Bu açıdan tarihe çok önem vermiştir.  

 

 

 

SOSYALĠZM ANLAYIġI 

 K.Tahir‟e göre sosyalizm, hayatla ve kurulan sınıfsal düzenlerle mücadele etmektir. 

Zaten sürekli geçim mücadelesi veren yazar, Marks‟ın görüşlerini irdeler. Marks‟a göre 

“ilmin en mühim vazifesi mücadeleye reel şiarlar vermektir. Yani bu mücadeleyi objektif 

surette tasavvur edebilmek, görebilmek, bu mücadelenin muayyen istihsal münasebetlerinin 

mahsulü olduğunu anlamak, bu mücadelenin zaruretini kavramak, onun muhtevasını, gidişini, 

inkişaf şartlarını idrak etmek. Mücadele şiarı için mücadelenin her adımını, bir şekilden diğer 

şekle geçişini görebilmek lazımdır. Mücadelenin gayesi de her şekil istismarın ve zulmün 
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ortadan tamamiyle kalkmasıdır.”
150

 Bunun için mücadele şarttır. Kemal Tahir de hem 

bireylerin hem de toplumun zulmü ortadan kaldırmak için her zaman mücadele etmesi 

gerektiğini savunmuştur.  

 “Hayatta bitaraflık olmaz.”
151

 düşüncesiyle tarafını belli eden K.Tahir, hayatı 

boyunca mücadeleyi sürdürecektir. Amacı işin özünü kavramak ve daha iyi bilmektir. 

“Memleketi, halkı, tarihimizi bilmiyorduk. Marksizm‟i hiç bilmiyorduk. Marksizm, ancak 

memleket gerçekleri (tarihi) iyice bilindikten sonra işe yarar bir araç olarak öğrenilebilir. 

Yoksa ne öğrenilebilir ne de öğrenildiği kadarıyla işe yarar.”
152

  “İdeoloji: İnanç haline 

gelmiş fikirler bütünü. Sistemlidir. Sosyal karakterlidir. Fert- toplum sorunlarını çözmeye 

uğraşır. Toplumsal hayatta gerçekleşmesi gerekir. Aksiyon safhasına ulaşmadan bunlar 

olmaz”
153

 incelemelerinden hareketle ulaştığı noktada ATÜT‟ü savunur. (Asya Tipi Üretim 

Tarzı)- Marks‟ın görüşünü, devletin ekonomik işlerde, vazgeçilmez gerekliliğini kabul eder. 

Devletçi idareyi savunur. 
154

“Sosyalist olmadan halkçı olmaya imkan yoktur. Halka gerçekten 

yararlı olmak için idare sisteminin temelinde sosyalist doktrin şarttır.”
155

 Çünkü 

“Memleketimizin esası fakirliğe dayanır.”
156

 insanımızı koruyacak olan sosyal devlet 

anlayışıdır. “ Buradaki sosyalizm, Batı için düşünülmüş, bir bakıma sömürüyü bir zaman 

daha sürdürecek sosyalizm değildir. Gerçek sosyalizm her çeşit sömürüyü gerçekten 

kaldıracak, sosyalizmdir.”
157

  

“19.yy-sosyalizmi ve 20.yy sosyalizmi.” K.Tahir, XX.yy‟da yaşamış Türk 

romancısıdır. Türk aydını ve düşünürü olarak sorumluluğunun bilinciyle yaşadığı yüzyılı 

belirleyen sosyalizm konusuyla yakından ilgilenmiş, konuyla ilgili düşünceleri gelişmeleri 

yakından izlemiştir.”
158

 Ona göre “Dünyada zenginliğin asıl ve gerçek yaratıcısı Doğu‟dur, 

„sömürüsüz bir düzen‟ kurabilecek ancak sosyalizmi yeniden, kendine göre şekillendirecek 

olan Doğu‟dur.”
159

 K.Tahir‟in yeniliği soygunsuz ve sömürüz bir düzenin gerçek 

kaynaklarını günün ışığına çıkarabilmek için kendi gücünü arama yerliliğidir. İnsanı yücelten 

bir yeniliktir. Marks‟ın sınırlı, Batı eksenli fikir dünyasını aşmak için böyle bir yönteme 

başvurmuştur.
160

 Günümüzde Sosyalizm, Batının dünya egemenlik biçimlerinden biri 
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olmuştur.
161

 Oysa dünyada en büyük sermaye insandır. İnsanın insanı sömürmesi 
162

 ise en 

büyük zulümdür.  

Marksçılık nedir? Sorusuna verdiği cevap şöyledir: Marksçılık bilimle felsefeyi 

kendinde birleştirmiş bilimsel sosyolojidir.
163

 Onun temelleri üretim (Proletarya)-tüketim 

(burjuvazi), (Tez)-çekişme-(antitez) ve üretim tarzlarını üretim güçleri belirler
164

 gibi 

düşüncelere dayanır. Bu sistem içinde unutulan unsur insandır. Zira “İnsanı hesaplamadan 

hiçbir hesap doğru çıkamaz. Hiçbir güç insanın dışında düşünülemez.”
165

 Sosyalizm, her 

şeyden önce kişiyi kişiye ve kitaba kul olmamayı sağlamak zorundadır. Gerçek sosyalist 

gerçekten hür insandır. Gerçekten hür insan olduğu için her çeşit fikir ve pazı baskısına da 

başından karşı çıkmak zorundadır.
166

 Gerçek sosyalizm hiçbir fikirden hiçbir inançtan 

korkmaz. “Markzime göre tabiatla ve sosyal uyuşmazlıklarla sürekli boğuşma halinde 

bulunan insan pasif olamaz.”
167

 20.yy‟ın en büyük deneyi kendilerini ilerici sayıp 

Ortaasya‟ya sırt çevirenler tarafından kaçırılmaktadır. Sosyalist devrim sonuçlarını yaşayan 

Doğu halkları üzerinde gerçekleştirilen bu deneye aynı zihniyet sırt çevirmektedir. “Osmanlı, 

Batı‟ya karşı Doğu‟nun ortak siyasetidir.”
168

 Bu yüzden hem sosyalizmi hem de Batı 

karşısında duran Osmanlıyı doğru anlamak zorundayız. Özellikle Doğu dünyasının insan 

algısını fark etmek zorundayız. Batı kalıpçılığından ve onun bize armağan ettiği gözlüklerden 

kurtulmadan bu mümkün değildir.  

Yanlış anlaşılmış ve uygulanmış sosyal gerçekçilik, sanat gerçeği değişiktir. Doğadan 

ve toplumdan gerçeği olduğu gibi alıp kullanamaz sanat.
169

 Sanatçı gerçeği kendi dünyasında 

yeniden yorumlamalıdır. Bunu yaparken de sosyalizmi, tarihi ve insanı iyi bilmek zorundadır. 

Kolaycılıktan uzaklaşmalıdır. “Eski Yunan‟ı heykel, Rönesans‟ı resim, Fransız inkılabını 

müzik temsil etmiştir. Sosyalizm‟i de şiir ve roman temsil edecek.”
170

 O zaman şairlere ve 

romancılara büyük görevler düşmektedir. Onlar sanat adamı olmanın yanında sosyalizmi de 

iyi bilen fikir adamları olmak zorundadırlar.  

 

OSMANLILIK DÜġÜNCESĠ 
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Osmanlı devleti dünya siyasetiyle ilişkili bir dünya imparatorluğudur. Batı karşısında 

Doğu‟nun savunuculuğunu yapmıştır. Batı‟yı yakından takip etmiş, her hareketine karşılık 

vermiş ama kendi kimliğinden vazgeçmemiştir. Batılılaşma hareketi ise sadece siyeset ve 

orduda kalmış, toplumsal kabul görmemiştir. Toplumsal bir değişme değildir.
171

 Osmanlılık 

dünya egemenliğine dayalı bir kimliktir. Bizden beklenen Batı‟nın başarısı karşısında destek 

olmaktır. Osmanlı siyasetinin yani kendimizin tasfiyesinden başka bir şey değildir yapılan.
172

 

Osmanlı kendi denetimi dışındaki bir Batı‟ya dayanacaktır. Kendi denetimi altındaki 

dayanaklardan vazgeçtiği için bunlar üzerindeki denetimini de yitirmiştir. Koruyuculuktan da 

vazgeçmiş ve Doğu‟yu da devletinden ayırmıştır. Devlet, Batı seçimi ile koruması altındaki 

halk aleyhinde seçim yaparak coğrafyasına, tarihi görevine, kendi kendisine ihanet içine 

sürüklenmiştir. Dayanaklarından kopan topluma, yeni dayanaklar dışarıdan aktarılmak istendi. 

Bu dayanaklar toplumu taşımayınca çöküş başladı. Kendi adına siyaset üretemeyen Osmanlı 

Batı istekleri doğrultusunda hareket etmeye itilmiştir.
173

 Osmanlı geleneksel siyaseti Doğu 

toplumları için “gerçek çözümü” zaten bünyesinde taşımaktaydı. Osmanlı için gerçek 

yenileşme Batı‟nın bu yeni soygun biçimine karşı önlem almak olacaktı. Osmanlı Batılılaşma 

yolunu seçmekle tarihi görevinden vazgeçti. Batı‟ya hizmet düşüncesi Doğu‟yu tek dayanağı 

olan geleneksel devletinden yoksun bırakmıştır.
174

  

Kendi dayanaklarından ve görevinden vazgeçen devlet, çözüm yolunu da 

modernleştiremediği devlet için Batı karşısında taklitçi konuma düşmüş ardından büyük 

çöküşü yaşamıştır. Gelinen noktada anlışılmıştır ki sosyalizm ve Batıcılık Doğu toplumları 

için çözüm değildir. Çözüm kendi içimizde, tarihimizde ve Osmanlıdadır. Sosyalizmin ve 

Batıcılığın sunduğu hazır kalıpları Osmanlının ve tarihimizin düşünce sistemi içinde 

eritmeliyiz.  

KĠTABA DAĠR GÖRÜġLERĠ 

K.Tahir‟e göre “Kitap en kalıcı iletişim aracıdır.”
175

 “K.Tahir‟in notları, kitaplarının 

nasıl okunması, kitaplardan nasıl yararlanılması gerektiğini bize göstermektedir.”
176

 “Arayış 

ve kavga, arayış içinde olmak bir çaba gerektirir.” 
177

 Bunun içinde yazarın en büyük çabası 

okumak ve yazmaktır. Düşüncelerini paylaşmanın en kalıcı yolu kitaptır. Okumanın önemini 
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kavrayan “K.Tahir‟in kitaplığında altı bin kitap vardır.”
178

 onun için en güzel ifade “kitap 

okumaya özen gösteren yazar.”
179

 cümlesidir.  

Kitap hakkındaki görüşlerini özetleyecek olursak, “kimseye kitap tavsiye etmem. Eğer 

tavsiye ettiğim kitaba layıksa, onu araya araya kendisi bulur. Layık değilse hediye etsem 

okumaz, hatırım için okusa da anlamaz. 30 yaşındayım. Donkişot‟u iki defa okudum. Üçüncü 

defa elli yaşında okuyacağım. İşte kitap budur.”
180

 Taşıdığının üstünde bir güce ulaşabilen 

kitaptır. Deneyim ve bilgi aktarma aracıdır. Kitaptan arayıştan koparılan gençler bu 

birikimlerden mahrum kalmaktadır. Kitap okutturmamak amacı darbeler, kütüphanelerin 

kapatılması, fotokopi kolaylığı, televizyon ve magazin gibi “çekici vasıtalarla” insanımızı 

meşgul etme yolunu açmıştır.
181

 Kitapla insan arasındaki aktif ilişki kitaptaki görüşe 

müdahale edebilmeyi sağlar. Denetleme, karşılarştırma imkânını yok eden yaygın görüşe 

ulayan iletişim yolları pasif düşünmeye sebep olan kitap dışındaki araçlar ise bunu insanın 

elinden alır. İnsanımızı kitaptan ve aktif düşünmekten uzaklaştırmıştır. Kemal Tahir kendisine 

sorulan ıssız bir adaya düşseniz yanınızda hangi kitapların bulunmasını istersiniz? sorusuna 

“Eser verme imkanları varsa, yazacağım romanların mevzularıyla ilgili araştırmalarıma 

yarayacak kitaplar… Çalışma imkânı yoksa insanların ümidini ve yaşama gücünü artıran şiir 

kitapları…”
182

 diye cevaplar vermiştir. Ona göre hayattaki en önemli faaliyet kitap okumaktır. 

 

  YAYIN DÜNYASI VE MARKSĠSTLER 

            Kemal Tahir, yıkılışı bizzat ve derinden yaşamış, o nedenle yıkılışa bir aydın olarak 

çare aramıştır. Yıkılan bir imparatorluğun yalnız çocuğu, dönemin çoğu aydını gibi Babıâli 

Yokuşu'na sığınır. Kemal Tahir matbuat dünyasına çoğu yazar gibi şiirle adım atar. İlk 

şiirlerini 1931'de “İçtihat”ta yayımlar. 1933'te Kenan Şahabettin, İdris Ahmet, Ziya İlhan, 

Yakup Kadri, Nuri Tahir, Ertuğrul Şevket, Fakih Özden ve Arif Nihat Asya gibi yazar ve 

şairlerle “Geçit” adlı bir edebiyat dergisi çıkarır. Vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde 

çalışır. 1934–36 yılları arasında Yedigün ve Karagöz dergilerinde çalışır, öyküler yayımlar. 

Aynı yıllarda Varlık ve Ses dergilerinde takma adlarla şiirler kaleme alır. Ve bu arada, Namık 

Kemal için çeşitli şair ve yazarlarla bir anket yapar. Anketi, 1936'da “Namık Kemal İçin 

Diyorlar Ki” adıyla bastırır. Bu broşür, edebiyat dünyasında geniş yankı bulur. Ankette, yazar 

ve şairlerin Namık Kemal için söyledikleri kadar -belki daha fazla- Kemal Tahir'in konuştuğu 
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yazar ve şairler hakkındaki tespitleri dikkatleri çeker. Artık Babıâli Yokuşu'nda, gazeteci, 

yazar ve şairler arasındadır. Geçimini kalemiyle sağlıyordur. Dönemin sol eğilimli gazetesi 

Tan'ın yazı işleri müdürü olur. 

           1930'lu yıllar, Kemal Tahir'in aynı zamanda Marksizm'le, Marksist aydınlarla tanıştığı 

ilk dönemdir. “Hür Şehrin İnsanları” romanından anlaşıldığına göre, Geçit dergisinin 

kadrosunda yer alan ve bilinçli bir sosyalist olan arkadaşı Ertuğrul Şevket'le yaptığı ideolojik 

tartışmalar, Kemal Tahir'in o yıllarda bir arayış içinde olduğunu ve Marksizm'e ilgi 

duyduğunu göstermektedir. Yalnızca Ertuğrul Şevket değil, kaldığı bekârevinde komşusu, 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye Komünist Partisi üyesi olan Sarı Mustafa‟yla (Mustafa 

Börklüce) ve onun aracılığıyla Nâzım Hikmet'le arkadaş oldu. 1930'lu yıllarda Babıâli‟de 

tanıştığı Kerim Sadi, kuşkusuz onu derinden etkileyen, dönemin önde gelen sosyalist 

aydınlarından biriydi. Onunla sık sık buluştu, evindeki kütüphanesinden yararlandı. Bu 

ilişkiler sonucunda, Marksizm'e dair pek çok kitap okudu. Kafası karmakarışıktı; nitekim 

Fatma İrfan'a yazdığı bir mektupta, beynindeki fırtınayı şöyle dile getirdi: “Yarım yırtık bilgili 

kafama birçok kocaman meseleler yığdılar. Kant, Dekart, Engels, hatta Marks bomboş 

kafamda koşmaca oynuyorlar. Demokrasi, Liberalizm, Komünizm, Bolşevizm, Faşizm, 

Hitlerizm, Emperyalizm fır dönüyor etrafımda. Gözleri yeni açılan anadan doğma bir kör 

gibiyim.”  

          Marks‟ın düşüncelerini benimser, heyecanlı bir sosyalist olur. Bu arayış ve araştırmalar 

sonucunda, Kemalizm'in egemen olduğu 1930'lu yıllar Türkiye‟sinde, zaman zaman Kemalist 

inkılâpları eleştirmekten de geri durmaz. Fatma İrfan'a yazdığı şu satırlar, hem Kemal Tahir'in 

yeni bir yola girdiğinin, hem de kendisine daha sonra Kemalist aydınlar tarafından 

yöneltilecek suçlamaların kaynağının en bariz işaretidir: “Ne mutlu Türk‟üm diyene. Köylü 

bizim efendimizdir. Türk işçisi dayanıklıdır. İnkılâba gönül vermiştir. Bunlar nasıl garip 

sözler? (…) Ne mutlu Türk‟üm diyene. Fakat sokaktaki kaldırımda değil, dayanıklı, dört ayağı 

olan sırma koltuklarda. Köylü bizim efendimizdir. Fekat biz köylünün ağasıyız. Köylü 

ağanındır. (…) Türk işçisi dayanıklıdır. Bu doğru. (…) Ağız dolusu İnkılâp dedikleri soytarılık 

daha taze olduğu için mi bu masalları okuyorlar bize dersin?” Bu sözler, iktidarı ürkütecek 

sözlerdi ve elbette kaydedilmişti, unutulmayacaktı. İktidar, Kemal Tahir'i susturmak için 13 

Haziran 1938'i bekler. Yerli ve özgün düşüncelidir. Bu tartışmalardan da görüldüğü üzere, 

Kemal Tahir, romanlarında ileri sürdüğü düşünceler, tarihe bakışı, Osmanlının sosyo-

ekonomik yapısını ele alışı, Batılılaşmayı değerlendirişi, köyü ve köylüyü işleyişi 

bakımlarından Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında, tarih ve toplumbiliminde kendine özgü 

ve „yerli' düşünceler üretebilmiş, bunu romanlarında dile getirmiş yazarlarımızdan biridir. O 
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nedenle de gerek edebiyat, gerekse sosyoloji ve tarih alanlarında tartışmalara yol açmış, 

kimilerince “ileriye yönelen gelişmelere çelme at[an] bir gerici”, kimilerine göre, “sol 

gösterip sağ vuran bir dönek”, kimilerince “kendi kuşağının çok değişik türden bir toplum 

savaşçısı” ve “dünya düşüncesinin uç noktalarından biri”dir. Bütün bu nitelemeler, övüp 

yermeler bir yana, egemen ve hazır kalıpçı aydınlara rağmen kendi tarihine ve toplumsal 

yapısına ilişkin araştırmalar yapmasıyla, romanlarını bu araştırmalar üzerine kurmasıyla, yerli 

ve özgün düşünceleriyle Kemal Tahir, Cumhuriyet döneminin birkaç aydınından biridir.
183

 

           Kemal Tahir'in, roman konusunda söyledikleri yeni kuşak edebiyat eleştirmenlerince 

kabul görüyor. Ancak vaktiyle Kemal Tahir aykırı, muhalif bir söylem içinde bu temel tezleri 

adeta tek başına savunmuştur. “Su katılmamış yerli olunmadan” hiçbir şey olunamayacağını 

söyleyen Kemal Tahir'in kırk yıl önceki “Türk aydınlarına cıscıvık yabancı suyu katıldığı” 

şeklindeki tespitinin bugün çok daha geçerli ve gerçekçidir.
184

  

 

 

 DĠL HAKKINDAKĠ YORUMLARI 

K.Tahir, 20.yy‟da Türkçeyi en iyi kullanan, dilimizi zenginleştiren yazarların başında 

yer alır. Devlet Ana romanında kullandığı Türkçe, kendisine TDK roman ödülünü 

kazandırmıştır.
185

 Kullandığı dil bakımından K.Tahir tam bir “…Bir Türk romancısı….”
186

 

dır.“Tahir, dil sorunuyla yalnızca kendi çalışma aracı olarak ilgilenmemiş, geçen yüzyıldan 

bu yana çeşitli belalarla boğuşmak zorunda bırakılmış, Türk toplumunun kimliğini koruma 

çabasının bir belirtisi ve tarih içindeki çok yönlü ve zengin deneylerinin taşıyıcısı olarak da 

ilgilenmiş. Türk kimliğini savunmanın dilde gösterilecek titizlikle başlayacağını sezmiştir.”
187

 

Bir milletin varlığını korumasının en büyük kaynağının dil olduğunu görmüştür.“Bütün 

çabasını, Türk toplum ve insanının tarihteki ve günümüzdeki onurlu yerinin savunmasına 

adamış K.Tahir, aynı çabayı dil konusunda da göstermiştir.”
188

 Dünya milletleri içindeki 

şerefli yerimizi korumamız ancak dil aracılığıyla olacaktır. Ona göre toplum kimliğinin en 

önemli parçası dildir. En önemli taşıyıcısıdır. Dil devrimi imparatorluktan kopuşu, yani 

dünyayı yönetme deneyimini yitirmemize neden oldu. Aynı zamanda Ortaasyadan da 

koptuk.
189

 Her iki kaynaktan koparılan Türk milleti ne yapacağını, dünya uygarlığı içinde 

                                                 
183

 (http://kitapzamani.zaman.com.tr/kitapzamani/newsDetail_getNewsById.action?sectionId=99&newsId=2182) 
184

A.g.s. 
185

 K.Tahir, Notlar, Dil Dosyası, s.5. 
186

 A.g.e, s.5. 
187

 A.g.e, s.6. 
188

 A.g.e,  s.6. 
189

 A.g.e, s.7. 

http://kitapzamani.zaman.com.tr/kitapzamani/newsDetail_getNewsById.action?sectionId=99&newsId=2182


53 

 

nasıl bir medeniyet ve kültür mirasını koruyacağını da bilemez oldu. Kısaca misyonunu 

yitirdi. K.Tahir dile öncelikle kimlik açısından yaklaşırken sonrasında eserlerde görülecek 

olan yazı dilinin nasıl oluşacağı hakkında ise şu yargıya varır: “Geleceğin entellektüel –yazı 

dili- bütün Anadolu‟nun taranmasıyla ortaya çıkacak malzemenin de yardımıyla Ortaanadolu 

Türkçesinden çıkacaktır.”
190

 Çünkü Ortaanadolu Türkçesi dilimizin özünü taşımaktadır. 

Değişmeyecek sesleri ihtiva etmektedir.   

Yazarımız bu tespitinden sonra dil devrimine ve Batı taklidi dil değişimine karşı çıkar. 

Ona göre “dil şuurun aracısız görüntüsüdür.”
191

 İnsanımızın zihin haritasını dil aracılığı ile 

çıkarmak mümkündür. Zaten halk sadeleşmeye istenilen desteği vermemiş ve dilde 

sadeleştirme istenilen sonuca ulaşmamış bir faraziyeden ibaret kalmıştır.
192

 “Dil zihnin 

aynası, fikrin en yakın realitesidir.”
193

 İnsan gerçeğini en güzel şekilde ortaya koyan dildir. 

Çünkü insan dilinin altında gizlidir. “Dil durmadan yaratılan bir şeydir, her fert ve her nesil 

ona bir şey katar.”
194

 Bize kadar ulaşan dil aslında yüzyıllardır gelişen ve her yüzyılda içine 

yeni parçalar eklenen büyük Türk milletinin genişleyen realitesidir. Kendi gelişim yapısına 

sahip bu dilin kuralları ve yapısı ile oynamak yerine onun değişmez kodlarını keşfetmek 

gerekir. K.Tahir, bu anlamada devrik cümleye, konuşma dilinin yazı diline çevrilmesine 

karşıdır. Ona göre hiçbir sanatkâr nesirle şiiri birleştirmeyi düşünmemiştir.
195

 Günümüzde 

sanatta uydurma kelime, ters cümle modası ve dünya görüşü olmadan, fikirsiz, öğrenmeye 

gerek kalmadan kalemin ucuna geldiği gibi yazma modası var. Fikirsiz, kalıp eleştiri
196

 

yaygınlık kazanmıştır. Hâlbuki milli dilin değişmez ana temeli yaşama ve ilerleme şartıdır. 

Bunu tayin eden cümle kuruluşudur.
197

 Çünkü cümle kuruluşu bir milletin karakterini 

yansıtmaktadır. Her yeni cümle beraberinde yaşanmış veya yeni keşfedilmiş bir deneyimi 

aktarmaktadır. Nasıl ki dilin kendi bünyesinde kuralları var, sanatın da değişmeyen, 

birbirinden ayrılan kuralları vardır. Bunları birbirine karıştırmaya gerek yoktur.  

Konuşma dili, dilin duygulara bağlanmış şeklidir. Buna tesir edici dil denir.
198

 oysa 

yazı dili konuşma dilinden farklıdır ve kendi içinde, kendine has bir tarzı vardır. K.Tahir 

zaman zaman eserlerindeki dil hakkında düşünmüş ve bazı eserlerinde dilin eskimediğini aynı 

kelimelerin kullanılmaya devam ettiğini görmüştür. Fakat bazı eserlerinin dili eskidiği için 
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onları sadeleştirmek zorunda kalmıştır.
199

 Bunun sebebini araştırdığında ise ortaanadolu 

Türkçesi ile yazdığı eserlerinde değişimin olmadığını görmüştür. Entelektüel kaygı ile yazdığı 

eserlerinde ise sadeleşmeye gitmek zorunda kalmıştır. O, eserlerin dilinin halkın dilinden 

ayrılmadığını ama konuşma dilinin de olduğu gibi kullanılmadığı gerçeğini savunmaktadır.  

Eserlerini dil açısından değerlendirecek olursak Selahattin Hilav‟ın da belirttiği gibi 

“Kemal Tahir, Türk tarihi ve toplumu hakkındaki orijinal ve sağlam görüşlerinden hareket 

ettiği için hem „mahalli ağızları‟ hem Türkçenin küçümsenmiş ve unutulmuş nesir dilini hem 

de yeni imkânlarını kaynaştırarak ve aşarak kullanabilmiştir. Toplumsal gerçekçi çizgide 

sürdürdüğü yazarlık yaşamında eserlerinde yalın bir dil kullanır. Eserlerini diyaloglarla 

zenginleştirir, karizmatik karakterler yaratır. Eserlerindeki eşsiz dil ve üslup güzelliğinin 

kaynağı bu davranışlardır. Türkçenin unutulmuş olan dehası bütün boyutları, zenginliği ve 

haslığıyla ilk olarak Kemal Tahir‟in eserlerinde kendini gösterir.”  Genelde romanlarında 

Çorum lehçesini kullanan Tahir, Çorum ve Çankırı gibi İç Anadolu şehirlerinin toplumsal 

sorunlarına değinir.  

                   İnsanı hayvandan ayıran kalın hatlar: Fikir, düşünce (terkip), idrak ve tecrit 

kabiliyetidir.
200

 İnsanoğlunun ruhi varlığının –ki maddi varlığının gene maddi olan bir başka, 

bir daha mükemmel parçasıdır- en iptidai zamanlarda ve en tekamül etmemiş varlıklarda –

çocuklarda ve hayavanlarda- bile ilk araştırıcıların zannettiklerinden daha komplike olduğu 

meydana çıkmıştır. Lisan insanoğlunun mütekamil maddi varlığından sonra ikinci insan oluş 

faktörüdür.
201

 Bu yüzden üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. İnsanı insan yapan ikinci 

özelliktir dil. Sanat eserlerinde kullanılan dil gelişir. “…büyük eserler dili yükseltiyor. 

Yükselen dil de daha iyi, daha sağlam, daha büyük eserler yazılmasını kolaylaştırıyor.”
202

 

Bundan dolayı sanat eseri ile dil arasında sıkı bir ilişki ve karşılıklı etkileşim vardır. Sanat 

eserlerinde Batı Türkçesi kullanılmalıdır. Yani Ortaanadolu Türkçesi. Çünkü “Garp Türkçesi 

denilen büyük dilimiz en ince fikirlerle en yaman duyguları kolayca anlatacak güçtedir.”
203

  

 

1.2.2. SANATA VE ROMANA DAĠR GÖRÜġLERĠ 

 Fikirleri ve inandığı değerler yüzünden çok eleştirilen yazarlarımızdan biri olan 

K.Tahir‟in asıl önemli yanı Türk edebiyatına kazandırdığı romanları ve edebi eserleridir. 

Onun romanlarını ve diğer eserlerini kavramak için edebi kişiliğini de iyi bilmek gerekir. Bu 
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yüzden bu bölümde K.Tahir‟in sanat anlayışını, romancılığını ve eserlerini inceleyeceğiz. 

Kemal Tahir‟in notlarında sanat, sanatçı hakkında çok fazla görüş bildirmiştir. Yine aynı 

notlarında roman konusunu detaylı şekilde irdelemiştir. Bu iki konudaki fikirlerini detaylı 

şekilde incelemek onun sanat yönünü tanımamızda aydınlatıcı bir rol üstlenecektir. Daha 

sonrada eldeki veriler ışığında eserlerini inceleyeceğiz.  

 

1.2.2.1.SANAT ANLAYIġI 

K.Tahir‟e göre “Büyük sanatçı birikmiş milli güçleri gün yüzüne getiren 

sanatçıdır.”
204

 O bütün eserlerinde milli bünyede bulunan güçleri açığa çıkarmanın derdine 

düşmüştür. Bunu yaparken iyimser olmaya çalışmıştır. “Benim yaşayışım, dünya görüşüm, 

memleketimin olaylarıyla, kişileriyle ilişkim iyimser olduğumu, hatta bazı bazı lüzumundan 

fazla iyimser olduğumu gösterir. Ben iyimserliğimi insanları bunaltan, kapkara eserler 

yazmamakla, tersine onların hayatın kendisi gibi, bazen ağlatıp bazen düşündürerek, çoğu 

defa da tatlı veya acı güldürerek eserler vermekle ispatlıyorum. En romantik, en duygulu 

okurlarım bile en karanlık en gözyaşılı eserlerimden laf arasında, yemek sofrasında, arkadaş 

toplantılarında keyifle kullanılacak çağrılar, fıkralar, deyimler buluyorlar. Romancı 

kötümserse eser ne kadar zoraki sırıtkan olursa olsun kötümserliğe çıkar, tipler de öyle.”
205

 

İnci Enginün, K.Tahir‟i eserlerini değerlendirirken “o kahramanlarından nefret eden bir 

yazar”dır, tespitinde bulunur. Oysa K.Tahir‟in ifadelerinden de anlaşıldığı gibi o iyimser bir 

yazardır ve kahramanlarını da içinde yaşadıkları toplumsal şartlara göre değerlendirmiştir. 

Kahramanlarından nefret eden değil onları olduğu gibi anlatan bir yazardır. İnsanımızın 

gerçek kimliğini tanıma gayreti içindedir ve romanlarında bütün zor şartlara rağmen 

kahramanlarına hep bir umutla bakmış ve okuyucularına bu gözle baktırmıştır.  

 “Karamsarlık kendimizden memnun olmadığımız zaman başımıza çöreklenir. Eserim 

yayımlandıktan sonra onunla sakat duygularımı keserim. Beni basılmış kitaplarımda 

ilgilendiren tek yön onların esaslı yanlışlarının meydana çıkarılmasıdır. Öteki kitaplarda aynı 

yanlışı yapmamak için.”
206

 Sanatında daima değişim ve yenilik peşindedir. Asla hatalara 

saplanıp kalmaz.  

 

SANAT 
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Sanatta yeni stil bulucuların hepsi, eski stili çok iyi yapabilenlerdir.
207

 “Bir sanatın 

doğabilmesi için eşya ile sanatçı arasında dünya kanunları dışında bir yeni değer kanunun 

yürülüğe girmiş olması şarttır.”
208

 Ancak bu yolla “Orijinal stil”
209

 oluşur. “Sanatta orijinal 

olabilmek insanın o zamana kadar aydınlanmamış bir yönünü açıklamaya bağlı olduğu için 

bir anlamda klasiktir.”
210

 Çünkü her orijinallik fark edilmeyen bir açılımı görmekle gün 

yüzüne çıkar.  

“Sanat ne kadar abstre (soyut) olursa olsun –soyut görünürse görünsün- sanatkarın 

içinde bulunduğu reel hayatı ve hayat görüşünü meydana koyar.”
211

 Sanatçı içinde bulunduğu 

reel hayattan kopamaz. Okuyucunun isteğini dikkate almak zorundadır. Her zaman 

orjinalliğin peşinde de koşmaz. Orta tabaka, romanda yüzde doksan alıştıkları kolay 

mevzuları, klişeleşmiş fikir ve tipleri isterler. Bilhassa kendilerini şaşrıtacak, düşündürecek, 

rahatsız edecek eserlerden hoşlanmazlar. Her şeyin alınıp satıldığı bir devirde, sanat bunun 

dışında kalamaz.
212

 Okuyucuyu rahatsız edecek orijinallik bu yüzden her eserde cesaretle 

ortaya konamaz. “Sanat için sanat” sözü en az: “zenginlik zenginlik, akıl akıl, ilim ilim için” 

sözü kadar saçmadır.
213

  Sanat sadece hayatı aksettirmekle kalmaz, onu izah da eder. Sanat 

hayat realitelerinin muayyen bir hükme bağlanmasına yarar. İlim ve fen nasıl maddi 

hayatımızı değiştirip mükemmelleştiriyorsa, müsbet sanat da ruhi hayatımızı değiştirip 

mükemmelleştiriyor. Sanat, hayat olaylarının muhasebesidir.
214

 “Sanatta kabiliyet hatta deha 

mühim değil, mühim olan ahlak yüksekliği…”
215

 “Sanat sanat için diyen sanatkârlar, 

edebiyatçılar, geçinemedikleri cemiyet ve beğenmedikleri şartları değişmez sayan umutsuz 

kahramanlardır.”
216

 Maddi hayat nasıl değişiyorsa ruhi ve ahlaki hayatta da bu değişimden 

nasibini alıyor. O zaman sanatçı eserlerinde bu değişimin muhasebesini yapmalıdır. Bunu 

yaparken de ulusal olmalıdır. Eğer olmazsa “ulusal olmadan evrensel olamayan sanat, geri 

kalmışlık, taklit ve çeviri sanatta ne kadar etkili olur.”
217

 sözüyle açıklandığı gibi evrensel 

olamaz. Hatta taklit ve çeviri sanat üzerinde hiç etkili olamaz.  

Ulusal olmanın ölçüsü nerdedir? “…milli sanatın şaşmaz ölçüsü halklarıyla aracısız 

karşılaşan sanatçıların, „Keşke bunu böyle yazmasaydım, ne ayıp!‟ pişmanlığına düştükleri 
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yerdedir.”
218

 Sanatçılar halkalarıyla yüzleştikçe bu ölçüye yaklaşmaktadır. Fakat Batı 

kopyacılığı sanatımıza çok zaman kaybettirmiştir.
219

 Bundan kurtulmak gerekir. “…sanatlar 

ancak yerli oldukları zaman madrabazların elinden kurtulur.”
220

 “İki gerçekli toplum 

(Batıdan gelen gerçeklik ve yerli gerçeklik) olmaktan en çok zarar gören yönümüz 

sanatımızdır.”
221

 İki gerçeklik arasında bocalayan sanatkâr ustalığını göstermekte zorlanır. 

Orijinal eserler ancak tek gerçeklik üzerine yoğunlaşmakla ortaya çıkar. İnsan gerçeğini 

şartlarından arındırmadan anlamak ve anlatmak lazımdır. İnsan mücerret olamaz. Muhiti, 

mensup olduğu sınıf, gösterdiği işle derdi, hedefleri, aşkı ve psikolojisi sıkı sıkıya bağlıdır. 

Edebiyat bir insanı muhiti, işi ve sınıfı, karakteriyle almadıkça realist eser doğamaz. Birtakım 

ucubelerin ve müstesnaların irreel maceralarından ibaret kalır. Edebiyatta insan, hareket 

halinde ve aynı zamanda içi ve dışı ile birlikte müteala edilmelidir.
222

  

“Edebiyat her beşeri hadise gibi içtimai şuura aittir. Edebiyat cemiyetin inkişafında ve 

sıçramalarında amil olan bir mücadele silahıdır.” Olayları ve durumları muayyen bir 

zaviyeden tetkik, tahlil ve tesbit edebiyat olur. Edebiyatçı bu işi yaparken bitaraf ve pasif 

olamaz. Edebiyatçı vaka ve hareket halindeki insan malzemesinden kendi mensup olduğu 

kampın siyasi, içtimai, felsefi kavgalarında işine yarayacak malzeme elde eder. İnsanlar 

tarafından yaşanmış büyük olayların edebiyata mal olması için hakiki bir edebiyatçının 

adesesesinden, menşurundan edebiyatçının göstermek istediği gibi derli toplu aksetmesi 

lazımdır.
223

 Bunu yaparken de eski kalıplar, şekiller ve telakkilerle realist edebiyat 

yapılamaz.
224

 “Klasik türde yetişen Avrupa muharrirlerinden-romancı ve hikayecilerinden-

kaçta kaçı beynelminel ve hakkıyla büyüktür.” Yunan ve Latin telakkilerine dönüp edebiyat 

yapmanın bir manası yoktur.
225

 Günümüz şartlarında yeniden orijinal yapılar bulmak 

sanatçının en önemli vazifesidir.  

Sanatçı her şeyden önce değişim insanıdır. Yeniliğin, hayatın ve ruhi dünyada 

meydana gelen farklılaşmanın hayata yansımalarını yakalamaya uğraşır. Bunları yaparken 

amacı iyiye doğru değişimi hızlandırmaktır. Bundan dolayı K.Tahir edebiyat ve değişim 

konusunda şunları dile getirir: “Edebiyatta sadece düşündürmek kafi değil, düşünüp 

inandırmak ve hayatı değiştirmek için harekete geçirmek lazım.”
226

 “Dünyayı bir edebiyatçı 
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sıfatıyla değiştirmeye çalışıyorum.”
227

 “Edebiyat eğlendirmez, düşündürür. İyiye ve ileriye 

doğru zaruri olarak değişeceği hızlandırır.”
228

  

Sanat sosyal hayatta bir işe yaramalıdır. Soyutu değil insana yön verecek somut 

gerçekleri anlatmalıdır. “Sanat için sanat lafını insan için sanat lafına çevirdiler. Bu insan 

mücerret insan kaldıkça iki lafın arasında fark olmaz.”
229

 “Edebiyat sosyal bir vakıadır. Her 

şeyden evvel muayyen bir işe yaramaya mecburdur. Realist edebiyat kayıtsız şartsız hissi 

edebiyat demektir.”
230

 Fakat anlattığı gerçekleri olduğu gibi vermeye çalışan sanatçı, sanatçı 

kimliğini de kaybetmemelidir. “Bir hikaye okudum. Köylü taklidi ile yazılmıştı. O kadar 

köylüydü ki muharriri bulamadım. Sanat hayattan kelime kelime, çizgi çizgi, ses ses kopya 

etmekten başka bir şeydir.”
231

  

“Sanatta hepsini birden planlamak yoktur. Sanatçı çalışmalarıyla aynı zamanda genel 

planını da –yavaş yavaş- meydana getirir.”  Gerçek sanatçı her yeni eseriyle büyük planını 

biraz daha geliştirir. Sanat amatörünün eserleri ne kadar başarılı olsa da her yeni eser önünü 

biraz daha kapatır. Birincisi gelişmeye-bütüne doğru gider. Öteki tıkanmaya yani dağılmaya 

doğru gider. İkinci sınıf sanatçıların çağlarında ne kadar beğenilip gürültü koparsalar da 

kısa zamanda kesinlikle –bir daha dirilmemek üzere- unutulmaları bundandır.
232

 “Sanat bir 

küçücük kaytarıcı azınlığın bunaltıcı ilacı, gönül eğlencesi, çocuk oyuncağı değildir.”
233

 

Büyük sanatkâr işini ciddiye almalı ve eserlerine gereken saygıyı gösterip büyük planını 

tamamlamalıdır. Kemal Tahir, sanat hakkındaki görüşlerine uygun sanat eserleri ortaya 

koymaya çalışmıştır.  

 

SANAT ESERĠ 

 K.Tahir sanatçının kendini özgürce ifade ettiği alanın sanat eseri olduğu görüşündedir. 

“…sanatkârın birinci müdafaa ve hücum vasıtası sanat eseri olduğuna göre bu biricik silahı 

belli bir işe yaramaz hale getirmesi veya getirilmesine aldırmaması, kendisinin anormal, yarı 

ölü ve ölümü mukadder sayan bir mahlûk haline düştüğünü gösterir.”
234

 Bunun için sanatçı 

eserine gözü gibi bakmalı ve onun kutsallığına gölge düşürmemelidir. Tahir‟in sanat ve sanat 

eserinin yapısı hakkında söyleyecek çok şeyi vardır: “Benim dram anlayışım: iyi-kötü, 

                                                 
227

 A.g.e, s.94. 
228

 A.g.e, s.95. 
229

 A.g.e, s.94. 
230

 A.g.e, s.241. 
231

 A.g.e, s.278. 
232

 K.Tahir, Notlar, Roman Notları 3, Patriyot Ömer, Gülen Azap Çıkmazı, s.11. 
233

 K.Tahir, Notlar, Sosyalizm, Toplum ve Gerçek, s.7. 
234

 K.Tahir, Notlar, Sanat Edebiyat 2, s.72. 



59 

 

müsbet-menfi, doğru-eğri diyelektiği üzerine oturtulmuş bir realite görüşüdür.”
235

 diyerek 

hiçbir eserinde gerçeklikten ayrılmadığını anlatmıştır. Sanat eseri iki duygunun etkisiyle 

kaleme alınır. Bazıları entelektüel ihtiyaçtan bazıları ise yaratma ihtiyacından doğar. “Bazı 

eserleri sadece entelektüel mekanizmamızla yazarız. O zaman bu mücerred yaratma 

ihtiyacından doğar. Bir insanın kolunu işletmek arzusuyla odun kesmesi gibi…”
236

 Gerçek 

sanat eserlerinde yazar yeni oluşturduğu dünyada düşünürü geçer. “Eser, yazarı sürükler, 

sanatçı düşünücüyü geçer.”
237

 Sanat eserinde sanatçı ne kadar teferruata yer verirse o kadar 

toplumu yansıtmayı başarır. “Yeniden doğuş: realist bir müşahede, hatasız gösteren bir ayna 

gibi… Bol insan, bol teferruat… Faziletler ve alçaklıklar ayıplanarak umursamaksızın 

görülür.”
238

 Yaratma kaygısının eseri olan büyük şaheserler kuru bir anlatıdan ziyade deruni 

bir bakış açısının mahsulüdür. “Her şaheser, bize eskiyi hikâye eden bir monolog değil, bir 

derunî –karşılıklı- konuşmadır.”
239

 İşte bu sanat eserlerinde sanatçı içinde yaşadığı toplumun 

gerçeğini anlatır. Cemiyetin realitesi tespit edilir sanat eserinde.
240

 Bu bağlamda sanat eseri 

topluma yol gösteren, görülmeyen yönlerini aydınlatan bir ışık gibidir.  

 Bir şaheseri, şaheser yapan getirdiği yeniliklerdir. Eğer bu yenilikler ilerde bir değer 

oluşturabilirse o zaman kalıcılığı sağlar. “Bir sanat getirdiği ile yaşar, attığıyla değil.”
241

 Bu 

yenilikler yalnızca realitenin içinde gizli değildir. Sanatçı muhayyilesinin de bundan büyük 

katkısı vardır. “Yalnız gerçeği yazan bir roman, roman olamaz.”
242

 “Ham gerçeklik sanat 

eseri parçası haline getirilmelidir.”
243

 Bir gerçeği sanat eserinin önemli bir parçası haline 

getirmek için büyük sanatçı dehasına ihtiyaç duyulur. Gerçi büyük sanatkârlar tek eserleriyle 

değerlendirilemez. “Bir tek sanat eseri tek başına alındığı zaman, ancak tekniği bakımından 

incelenebilir. Çünkü sanat eserleri kendi yazarlarının öteki eserlerine bağlı oldukları kadar, 

bağlı oldukları sanat okullarının eserlerine de bağlıdırlar.”
244

 Gerçekliğin izlerini sanat 

eserinde izlerken bunların da göz önünde bulundurulması gerekir. İyi ve kötü eseri belirleyen 

gerçekliği (dramı) ele alış biçimidir. Realist edebiyatta ahlakilik de görülür.“Kötü eser, insan 

dramına yanaşmış, ama bu dramı sanatkârca düzenleyememiş eserdir. Drama hiç 

yaklaşmamışsa, zaten eser yoktur ki iyiliği kötülüğü bahis konusu edilebilsin.”
245

 “Realist bir 
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yazı asla ahlaksız olmaz. Belki kötü olur yani kötü muharrir tarafından yazılmış kötü bir 

eser.”
246

 Gerçekçi edebiyatta gerçeği iyi anlatabilmek ve kaliteli eserler ortaya koyabilmek 

için geniş bir birikime ihtiyaç vardır. “Realist edebiyat –gerek şiir, gerek hikaye/roman- 

yazardan geniş bir toplum bilgisi, tarih anlayışı, gördüklerini yeniden manalandırmak ister. 

Bunlar becerilmezse eserler, yalınkat, ham daha beteri inandırmaz kalmaya mahkumdur.”
247

 

Çünkü her sanat eseri sadece sanatçının ya da sadece gerçeğin ürünü değildir. O her ikisinin 

karışımından ibarettir. “Her sanat eseri sanatkârın fantezisi mahsulü değildir. Sosyal hayatın 

şartlarına bağlı bir görüşün mahsulüdür.”
248

  

Sanat eseri için sanatkârca dramı, gerçeği anlatmak da yeterli değildir. Bir de esere 

yedirilmiş fikir olmalıdır. “Fikirsiz sanat yaşayamaz, fikirsiz bir sanat eseri ruhsuz bir insana, 

yani leşe benzer.”
249

 Yalnızca şekle takılan içeriğe önem vermeyen eserler kalıcılığı 

sağlayamadığı gibi topluma da bir şey kazandırmaz. Şekil ve muhteva –bir sanat eserinde- 

görülen tezatlar toplumsal buhranları gösterir. Sanatkâr için de geçerlidir bu. Muhteva 

şekilden önemlidir. En mükemmel şekiller muhtevasızca kaybolur. Bir sanat eseri 

muhtevasıyla yaşar.
250

 Fakat bütün bu zorluklar sanatçıyı eser yazmaktan alıkoymamalıdır. 

Çünkü aslolan eserdir. O olmadan hiçbir şey olmaz. Eserlerimizden memnun olmasak da eser 

yazalım. Bir şair, bir hikâyeci, bir romancı için eserlerinden memnun olmak ve memnun 

olmadığı eserlerinden kurtulmak için bir tek yol var: Durmadan, dinlenmeden eser vermek. 

Çünkü esersiz, sanatkâr olmaz ki, fikir ve ilerilik olsun, dil olsun.
251

 Bizim edebiyatımızda 

öteden beri varolan tezli sanat eserleri, bizim gibi tarihsel-sosyal- ekonomik özellikleri 

şimdiye kadar derinlemesine ve genişlemesine erbabınca bilimsel olarak incelenmemiş 

toplumların sanatlarında vazgeçilmez bir tutumdu.
252

 Fakat göz ardı edilen diğer hususlar 

yüzünden yazılan tezli eserler kalıcılığı sağlayamadı. Sanat eserinde tartışılan millilik 

kavramına gelince “…milli olmayan eser yoktur… bir eseri milli kılan sanatçının eserine ister 

istemez koyduğu milli ruhtur.”
253

 İçinde yaşadığı toplumun çocuğu olan sanatçı eserlerine 

ister istemez milliliği aktaracaktır. Zaten,“hiçbir eser, yüzde yüz yerli olmadan büyük olamaz. 

Yerli olmanın şartı biçimde olduğu kadar özde de yerlileşmektir.”
254

 “Memleket gerçeklerini 
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(tarihini) bilmedikçe, Marksizm‟den de bu yüzden yararlanamadıkça büyük sanat eseri 

vermenin elbette imkânı yoktu.”
255

  

 K.Tahir, sanat eseri hakkında bütün bu bilgileri verdikten sonra kendi sanatını 

değerlendirir ve anlaşılma konusuna değinir. “Benim için kitaplarımın anlaşılmaması yanıp 

yakılma konusu olmadı hiçbir zaman… Sonuna kadar beni anlayan bir dünyada yaşamak 

belki de biraz tatsız olurdu.”
256

 Romanlarının ayrıntılı planlarını çıkarır ve her bölüm üzerine 

detaylı şekilde çalışır. Bunlarla ilgili kaynak ve bilgilere başvurur. Bu malzemeleri kendi 

bakış açısı ile yeniden yorumlar konunun büyük eser olup olmayacağı en başından yazarın 

sezgileriyle bellidir. Müsveddeleri oturur bir solukta yazar.
257

 Yazarımız, “mevcut bilgileri 

belli bir açıdan değerlendirir.” ve eser yazmak için aldığı notlarda kronolojiye ağırlık vererek 

sanat eserini meydana getirir. 
258

  

 

 SANATTA GERÇEKLĠK 

K.Tahir‟e göre, toplumun temel gerçeklerini bilerek ancak sorunlara/sorulara cevap 

verebiliriz.
259

 Gerçeklik insanla birlikte var olmuştur. “Realizmin kökleri insanoğlunun ilk 

edebiyat yapması devirlerine kadar gerilere gider.”
260

 Fakat burada gerçeklik derken doğa 

bulunan salt gerçeklikten bahsedilmemektedir. Sanatçının eserinde ortaya koyduğu gerçeklik 

üzerinde durulmaktadır. Bunlar arasındaki fark ise şöyle izah edilebilir: “Sosyal hayatın dış 

görünüşündeki olayların gerçekleri ile, gerçekçi sanatın sanatçı eliyle düzenlenmiş gerçekleri 

arasındaki fark, şimşek halindeki elektrikle, elektronik beyindeki elektrik arasındaki fark 

kadar büyüktür. Bir sanat eseriyle ilgimiz, o eserin tarihteki yerinden, çoğu zaman ayrı 

olamaz.”
261

 Her ne kadar sanatçı gerçekliği değiştirse de yine gerçeklikten yola çıkar ve 

gerçekliğe bağlı kalır. “Bir sanatçı konuyu kendince değiştirirken de gerçeğe bağlı kalmak 

zorundadır.”
262

 “Türkiye gibi insanları bir türlü gerçekçi olamayan, gerçekçi olamadığı için 

de fikirde faydalı sürekliliği bir türlü sağlayamayan memleketlerde.”
263

 sanatçının bu 

gerçeklik kaygısı çok önemlidir. Ama gelinen gerçeklik noktası hiç de istenen seviyede 

değildir. Hele romanlar açısından. Gerçeklerimiz romancılarımız tarafından yeteri derinlikte 
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ve genişlikte kullanılamamıştır.
264

 Romancının en büyük görevi realiteyi hikâye etmektir.
265

  

K.Tahir sanatçıya gerçeklik konusunda yüklediği misyonu kendisi de uygulamaya çalışır. 

“Hep hakikatleri yazacağım ve onlara inandığım yolda inkişaf etmeleri için ümidimi 

koruyacağım.”
266

der ve memleket gerçeklerini, Nazım‟a yazdığı mektupta “aşka” karşılık 

olarak ortaya koyar.
267

  

 

SANATÇI KĠMDĠR? 

 K.Tahir için sanatçı öncelikle düşünürü aşmak zorunda olan, düşünürden daha büyük 

bir insandır. “Sanatta, sanatçı kendisinde ikinci kişilik halinde bulunan düşünürü her zaman 

aşmak zorundadır.”
268

 Sanatçının bu mücadelede en büyük gayesi varolma savaşını 

kazanmaktır. “Bir sanatçı yıktığı ile değil, yıktığının yerine getirdiği ile varolabilir.”
269

 İşte 

bu var olma savaşında sanatçıya en çok “sanatçının sanatçı gücü.”
270

 yardımcı olacaktır. 

Sanatçı denilince sadece bir insan ve onun özellikleri değil, sanatçının yaşadığı devir ve diğer 

eserleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Sanatçı, devrinden ve sadece bir eserine bakarak 

diğer eserlerinden bağımsız değerlendirilemez.
271

 Sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran 

anlattığı realitesidir. Bu realite ise onun zihinsel yapısına, ideolojisine ve tecrübelerine 

bağlıdır. Bunlardan ayrı değildir. “…sanatkârın anlatmak istediği realite, tesirinde bulunduğu 

ideoloji ve biriktirdiği tecrübelerin mahsulüdür.”
272

 Sanatçı her zaman toplum hayatı ile 

yakından ilgilidir, eğer toplum hayatı ile ilgilenmezse sanatçı ölmüş demektir. Sanatkârın 

ölümü cemiyet hayatıyla ilgilenmediği zaman başlar.
273

 Ölümsüzlüğü tatmak isteyenler 

sanatkâr olurlar ama sanatkârlar diğer zenaat erbabına göre en büyük tereddütler geçiren, en 

büyük hatalar işleyen, en büyük, en azametli işler görenlerdir.
274

 Sanatçıyı sanatçı yapan asıl 

yön onun sanat kabiliyetidir. Kabiliyet ise ancak toplum hayatıyla ilgilenmenin bir sonu 

olarak gelişiyor. Sanatkâr içinde yaşadığı cemiyeti ve onun büyük meselelerini derinlemesine, 

genişlemesine kavradıkları miktarda sanat kabiliyetleri artar.
275

 Sanatkârın okur tarafından 

sevilmesini ise K.Tahir şu şekilde çözüyor:“Halka halka ait olanı iyi ve doğru şeyleri veren 
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sanatkârı halk mutlaka anlar ve sever.”
276

 Bu sözlerle sanatçının tanımının en önemli parçası 

olan okuru da sanatçının bünyesine katar.  

Sanatkârın görevi olayları muhakeme etmek değil, arz etmektir. Yarattığı 

kahramanların fikir, his ve hareketlerinin nasıl teşekkül ettiğini gösterir. O, psikolojiyi ve 

sosyal psikolojiyi bilmelidir. 
277

 cümleleriyle sanatçının görevlerini de sırayan yazar, 

sanatçının sezgi dünyasına ise “İlham eğer sahici bir sanatçının sanatçı psikolojisini, sanat 

yolunda bilgi ile olgunlaştırıp yükseltmesinden meydana gelen „yaratıcı sezişi‟ karşılığı ise 

elbette şarttır.”
278

 sözleriyle değiniyor. Daha sonra sanatçıda bulunması gereken özellikleri 

maddeler halinde sıralıyor: 

Sanatçılarda bulunması gereken nitelikler: 

1.Kendi gerçeklerini inkâr etmek sanatta yaratıcılığı ve gelecekteki zorluklara karşı mücadele 

gücünü öldüreceğini bilmek. 

2.Tarihsiz toplumların milli edebiyat ve sanatı olmaz. Büyük sanat yaratamadıkça dünya 

edebiyatının vardığı çizgiye ulaşamayacağını anlamak.  

3.Batı‟yı tanımak onu aşarak kendi gerçeğine ulaşmak önemlidir.  

4.Tabuları yıkmak. 

5.En faydalı eylem büyük eser verme gayretidir. 

6.Eserleri geniş halk kitlelerine hitap etmelidir. 

7.Gerçek sanatçı ustalığa çabuk ulaşmalı, bu sayede büyük yanılmalardan kurutulmalıdır. 

8.Usta sanatçı daima eseri ile anılandır. (Tekrar tekrar okunan eserler)
279

 Bu özelliklere sahip 

usta sanatkârlara kalıcılığı sağlayan önemli unsuru ise Kemal Tahir yeni değerleri yerine 

oturtmak olarak belirler. Edebiyatçıları: “Geleceği müjdeleyenler”, “yol açanlar”, “yeni 

değerleri yerlerine oturtanlar”, ölümsüzler üçüncülerden çıkarlar.
280

 diye gruplandırır. 

Kemal Tahir romancılığının yanında adeta bir düşünür, filozof gibi sanatkârın olmazsa 

olmazlarını kendince sayıyor ve ekliyor her sanatkâr kendinden öncekileri eleştirmelidir.
281

 

Fakat bu sanatçılığın ilk basamaklarındandır, sanatçı, “sanatçı yıktığı ile değil, getirdiği ile 

ölçülür.”
282

 sözünü hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıdır. Sanatkârın varlığını devam ettiren 

okuyucu ayağında ise o hiçbir yerde okurunun gerisinde kalma hakkına sahip değildir. 
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Yazarın okurlarının gerisinde kalması, o sanat dalını ve eserlerini öldürür.
283

 Gerçek sanatçı 

toplumun fikir buhranlarının farkındadır ve onlarla boğuşmaktadır.  

Batılılaşmanın Osmanlıyı kurtaracağı fikri onun çöküşü ile ortadan kalkarken daha 

sonra devam eden bu süreç Batılının gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla eleştirilir olmuştur. 

Gerçek sanatçı bunlarla yüzleşip Batının sömürü düzeni üzerine kurduğu gerçekliğinin 

karşısına dikilmiştir.
284

“Sanatçı başkalarının kitaplarını onlardan fikir aktarmak veya 

parçalar almak için okumaz. Onları aşmak, onlara yeni bakış açıları getirmek için okur. Bu 

gücüyle gerçek sanatçı, moda fikirleri yazılarında tekrarlayan yalınkat yazıcılardan 

ayrılır.”
285

 Sanatta kalıcılığı isteyen ve okuruyla korkmadan yüzleşebilen gerçek 

sanatkârlardır. Gerçek sanatçılar ünlerinin her gün biraz daha yayılmasını isterler ama sanatı 

sağlam temele oturmayan kaytarmacılar iyi okurla karşılaşmaktan korkarlar.
286

“Günü gününe 

yaşayan, günün adamı olmaya çabalayan sanatçıda iş yok. Misal: Ahmet Nithat Efendi… 

sahici romancının zorlukları, çekişmeleri, ödevleri… Cezası: Canlıyken ölmek.”
287

 “Yaşarken 

ölmek, rahata kaçan sanatçının çarpıldığı en korkunç cezadır.”
288

  

Sanatçı tek yönlü değerlendirilmemeli bütün eserleri göz önünde bulundurularak ve 

dönemin şartları çerçevesinde masaya yatırılmalıdır. “Bir sanatçıyı yalnız faydalılığı ile 

ölçmek rahatlıktır. Sanatta her rahatlık ayıptır.”
289

 Fakat araştırmacılara bu görevler 

düşerken sanatçı da kendi toplumuna, değerlerine ve tarihine yabancıların gözüyle 

bakmamalıdır. Kendi tarihine, değerlerine ve topluma yabancıların gözleriyle bakan 

sanatçılar
290

eninde sonunda okurun yaşarken ölüme terk ettiği gruba katılmak zorunda 

kalacaktır. “Edebiyatçı realiteye bakmalı ve kat‟i vakalara dayanmalıdır. Dünkü nazariyelere 

saplanıp kalmamalıdır.” …İnsan için doğmatik olmanın imkânı yoktur.”
291

 “Edebiyatçıyı 

öldüren kolay iştir, iyi edebiyatçı doğru sözü güzel söyler. Eski edebiyatçılardan istifade 

edeceğiz.”
292

 Bu istifade bizi kuru bir taklide düşürmediği sürece onlardan yola çıkmanın bir 

zararı yoktur.  

Sanatçılar içinde dille en çok ilgilenen kişiler şairlerdir. “Milli şair lisandan çıkarıp 

konuşma dilini-folklordan da istifade ederek- şiire esas ittihaz eden adama derler.”
293

 Bunun 
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yanında şair içinde yaşadığı toplumun önemli bir ferdidir. “Şair içinde yaşadığı cemiyetin 

mahsulüdür.”
294

 Şairler içinde yaşadıkları toplumdan aldıklarına kendi bireysel duyuşlarını da 

katarak tekrar topluma sunabilen kişilerdir. Bütün bu değerlendirmeleri göz önünde 

bulundurduğumuzda sanatçı, biçim ve konu bakımından özgürdür ama bu özgürlüğü onu 

realitelerden koparmamalıdır. Yazarların konu seçiminde özgür bırakılmaması ve kanunlarla 

bazı sınırlamaların getirilmesi realist bir edebiyat için zor bir durumdur. Çünkü toplumun 

yaşadıklarını-yani doğruyu-güzel şekilde anlatmak misyonunu üstlenmiştir.
295

 K.Tahir realist 

ve sosyalist bir yazar olarak gerçek sanatçı olma yolunda elinden gelen gayreti göstermekten 

çekinmemiştir. “Bu tarih öncesi dönemde Nazım ve Ben biraz gerçek sanata yaklaşabildikse 

bu ancak, doğuştan verilmiş ham sanatçı kumaşına bir de gerçekten gözü kapalı debelenme 

denebilecek korkunç bir gayrete sahip olmamızdandır.”
296

  

K.Tahir notlarının sayfaları arasından çıkan küçük sözlüğünde sanat ve sanatçıya dair bazı 

tanımlamalar yapmıştır. Bazı kavramları şu şekilde açıklar:  

Şair: Kabil olduğu kadar sersem olan adam. Yazdığı yalana evvel kendi inanır.  

Şiir: Sersem bir adamın yazdığı yalan ki ilk defa yaratanını kandırır. Hava gibi bir nesne. 

Şiir yazmak: Su içmekten daha kolay, aşık olmaktan daha sefil bir meşgale.  

Roman: Bir buudlu hayat. 

Romancı: Vakti en bol zat.  

Roman yazmak: Karagöz oynatmak.  

Tenkit Yazmak: Saçmalamak.  

Hikâye: Kısa yazıldığı için uğraşanı pek çabuk manasızlığa düşüren matah. 

Hikâyeci: Dilsiz meddah. 

Hikâye Yazmak: İki boş sütuna karalama yetiştirmek.  

Edebiyat mecmuası: Karabatak. 

Edebiyat heveskârı: Serserinin birisi 

Başmuharrir: Yazı ırgatı.
297

 Yazarımız, yirmi dört saati yazı çalışmaları olan bir romancıdır. 

Sanatkârlığının yanında bir düşünce adamıdır. Bu yüzden bir sanatkarı değerlendirirken “bir 

sanatçı hakkında yalnız bir tek eseriyle de doğru bir yargıya varılamaz.”
298

 gerçeğini 

kendisine ölçüt almıştır.  
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1.2.2.2. ROMANA VE ROMANCILIĞA BAKIġI 

“K.Tahir her şeyden önce romancıydı ve kendisini romancı olarak tanımlamıştır.”
299

 

Onun, roman hakkındaki düşüncelerini şu şekilde özetlenebilir. “Gerçekçi romanın ödevi, 

insana insanı açmak olduğuna göre memleketin insan gerçeklerini yazmak isteyen bir 

romancı, bugüne kadar yazılmış gerçek roman sayısını, bunların konularını gözönü alarak 

köyü köylüyü tanımaya, tanıdığı kadarını eserlerinde oturtmaya mecburdur.”
300

  

 “….Geçen yıla kadar roman anlayışımda romancıyı, konusunu seçmekte, konuya 

istediği açıdan yanaşmakta keyfince davranabilir sanıyordum. Anlayışım değişti. Yavaş yavaş 

artık romancı konusunu seçmekte, bu konuya şu ya dab u açıdan yanaşmak, kişilerini dilediği 

gibi değiştirmek hürriyetine de sahip değildir, diyorum. Bunu, romancının şuuraltında olup 

bitenleri kesinkes control edemediğimden çıkarıyorum. Neyin yazılmaya hazır olduğunu, 

neyin kendisine yazılmaya hazır olandan daha hazır göründüğü halde henüz ham 

bulunduğunu kestiremiyor romancı. Yavaş yavaş biriken malzeme yığını romana yeter hale 

gelip, şuuraltı karanlığından gün ışığına çıkmak için romancıyı tedirgin etmeye başladığı 

sıralarda dış dünyadan bir ses, bir parıltı, bir kımıldanış, makinenin harekete geçmesine 

yetiyor. Roman ilk müsveddede yer yer canlanmaya başlıyor.” “…roman insana insanı 

anlatan, insanın insanlara karanlık ruh dünyalarını aydınlatan, onları yeni bir manaya 

kavuşturan sanat koludur.” K.Tahir roman yazmaya başlamadan önce yazarın dolması 

gereken şuuraltının üzerinde durmaktadır. Daha sonra köy romanı hakkında yaşanan 

gerçeklere değiniyor.  “Niçin köy romanları yazıyorsun? Köy şehirden ayrı değil de ondan…  

Hele bizim memleketimizdeki özellikleri içinde köy, her zaman şehirle içli dışlı yaşamıştır.”
301

 

“… köyü bilmeden, anlamadan, yeni bir manaya göre anlatmadan bugün şehirli kişilerin 

romanı da pek yazılamaz. Ben köyü, köylüyü tanımak fırsatını ele geçirdim. Bu fırsattan 

faydalandım. Faydalandığım kadarı roman yapacak, roman yaşatacak yeterde olmasaydı köy 

romanlarını istesem de yazamazdım.” Köyü bilmeyen, köyde yaşamayanlar da ülkesini 

tanıyorsa, araştırıyorsa, bilgileri romana yarar biçimde manalandırıyorsa köy romanı 

yazabilir.
302

  

“Köylüyü tanımak için, köyde doğup köyde yaşamak mutlaka lazımdır, sözü ciddi 

değil. Köylü romanı yazmak için sahiden romancı olmak, kültürlü olmak, memleket ve dünya 

hakkında genel bilgi sahibi olmak, bu bilgiyi özel manalarda yeniden değerlendirmek gücünü 
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elde ettikten sonra köylüyü tanımak lazımdır, demeli. Yoksa bir romancı ancak içinde doğup 

yaşadığı çevreyi, insanları yazabilir, başka yerleri, başka insanları yazamaz, anlamına varırız 

ki bu, sahici romancının asıl gücünü inkâr etmek olur.”
303

 Herkesin köy romanı yazabileceği 

gerçeğini söyleyen K.Tahir köy romanlarının “aydınlanan köylü değerlendirecektir.” diyerek 

bu konudaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırır.
304

 Köy derecesine göre değişmelerden 

hissesini alır. Köy “katlara ayrılmış bir toplumun karışık parçasıdır.” K.Tahir köy 

romanlarını köyden yetişmelerden iyi yazdığını belirtir ve köyü şehirlerden farksız gördüğünü 

vurgular.
305

 Roman büyükşehirlerin büyük çatışmalarını anlatmak için doğmuş en yeni sanat 

kollarından biridir. Bunun için köy yeterli değildir. Bu yüzden iyi bir yazar daima köy 

romanları yazamaz. Köy romanları K.Tahir‟in gelecekte yazacağı romanları içinde bir kol 

olacaktır.
306

  

 O, yazılan köy romanlarını da romantik ve hayal ürünü olmakla suçlar ona göre sahici 

roman için bu yanlıştır. “Bazı köy romancıları bize gerçek köy romanını değil, olağanüstüne 

dayanan romantik uydurma, şişirme, ortaçağ masal romanını getirmek çabalamasındadır. 

Bunu romanın sahici bünyesini, sosyal hayattaki sahici rolünü bilmedikleri için yaptıkları gibi 

bizzat kendi bünyeleri de buna yatkın olduğundan yapıyorlar.”
307

 K.Tahir‟in köy romanları 

Türk insanının ruhunu, davranışlarını aydınlatmak için kullandığı köylü yoludur.
308

“Roman 

köye doğru değil, şehre doğru yaşar. Köy romanları geçici bir devrenin eserleridir.”
309

 

diyerek de köy romanları yazmanın sadece geçici bir dönemin ürünü olduğunu belirtir.  

 

 

 

ROMAN NEDĠR? 

K.Tahir, roman hakkındaki görüşlerini sanat ve edebiyat hakkında yazdığı notlarda 

açıklamıştır.  Roman nedir? Roman, insana insanı aydınlatan bir sanat koludur. İnsanın –ay 

gibi- hiç görmediğimiz öteki yüzünü aydınlatan bir sanat kolu. Roman bunu nelerle yapar? 

Önce romancının sahici romancılığı ile sonra da bilgisi, kültürü, dünya görüşü, çevresindeki 

insan, eşya, davranış gerçeklerini kullanabiliş gücünün özelliğiyle. Romanıncının sahici 

romancılığı ne demek? Romancı olarak, romana yarar şeyleri kendi roman görüşüne göre 
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aralıksız biriktirmiş, bunları roman kanunları içinde mümkün mertebe büyük yanlışlara 

düşmeden kullanabilmesidir.
310

 “Roman, insanoğlunun sosyal-psikolojik hayatında çıkmaza 

düşmesi anında başlar.” “Büyük roman, romancının bağlı olduğu milli özelliklerden gelmiş, 

gelecek birini, bütün insanlığa mal etmesini, anlatabilmesini sağlayabildiği yerde vardır.”
311

 

Romanın varlığı beraberinde roman kanunu da getirecektir. Roman kanunu nedir? Roman 

kanunu, aynı romancının her romanında ayrı ayrı olan bir kanundur. Bu sebeple her romancı 

her yeni romana çırak olarak başlar. Yoksa her romancı seviyesini korur, ortalamanın altına 

düşmezdi. Bunu romancıların roman yazma kronolojisi ıspatlıyor.
312

 Romanda, roman 

kanununa yaklaşma veya ondan uzaklaşma ustalık göstergesidir.
313

 Bu yüzden roman bu 

kanunlar çerçevesinde oluşturulur.  

Modern dönemin romanı, şahsiyetleri ortadan kaldırıp sadece romancı ile okurun 

yüzleştiği bir hatıra defteri, itirafları, bir vesika dosyası haline gelirken okuyucu romandaki 

macerayı ve şahsiyetleri sinemada daha iyi görüp, anlayıp takip ediyor, ruhunda değişmeler 

meydana geliyor. Roman bu durumda nereye doğru inkişaf edecek? Roman, görünmeyeni 

sinemanın erişemediği yerleri konu edinecektir. Bu görünmeyenler insanın hayatının özünü 

teşkil etmektedir. …Roman tekniği bu garip düzene uyarak romancının kendi başına 

söylenmesi, düşünmesi, hareket etmesi, saçmalaması imkânlarını hazırlayan, taşıyan, anlatan 

bir vasıta olmuştur. Roman cemiyet işi olmaktan çıkıp bir ferdin fantezisine bağlı kalınca, 

üzerinde yapılmayacak değişiklik, gösterilemeyecek söz ve divanelik hüneri, rastlanmayacak 

maskaralık kalmaz. Romancı okuyucunun hayatında, ruhunda ve aklında esasında mevcut 

olduğu halde kendisi tarafından mevcudiyetinden haberdar olunamayan hakikatleri anlatmaya 

geçecektir.
314

 Bu yüzden “son yıllarda romanımız nasıl karanlık bir boşlukta…” Modern 

roman işte geldiği noktada bir oyuna dönüşmüştür. Modern dönemde de olsa öncesinde ya da 

sonrasında “hiçbir büyük romancı, bir başkasına danışarak büyük eser veremez. Her yazarın 

kendi stili, kendi dünya görüşü, bu dünya görüşünü kendisince kullanışı vardır.”
315

 Bu sayede 

ortaya koydukları eserlerde kalıcılığı sağlamışlardır. “Romancı roman yazarken, düşünür ve 

bilir yönlerini, ikinci üçüncü kişiler gibi masası başından uzaklaştırmak zorundadır. 

Politikacılığı ise alt kattaki odalardan birine geçici olarak kapatması şart…”
316

 Eserin başına 

oturduğu zaman bütün kimliklerden sıyrılıp sadece romancı kimliğiyle baş başa kalmalıdır.  
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Roman başlığı altında, onun yan dallarından biri olan gerçekçi romanın özellikleri ise 

şunlardır: “Gerçekçi romanın biricik gerçeği insan dramıdır.”
317

 İnsandan yola çıkar ve 

insanda biter. Bu bağlamda “gerçekçi romanda cinsel olaylar, etkiler, ilişkiler romanın 

delikanlılığını meydana getirir. Gerçekçi romanda dram – küçük, büyük- ihtirasların bir yere 

takılması, çıkmaza girmesinden doğar. Bu takılan ihtiras cinsel isteklerimizden biri değilse 

arkasına da gene bu istekle ilgili bir itiliş mutlaka vardır. Gerçekçi romanda cinsel isteğin 

yerine daraltmak kısırlığa yol açmaktır. Cinsel istek insanın yarısı, insan gerçekçi romanın 

tamamı.”
318

 O yüzden gerçekçi romanda cinsellik vardır ve olacaktır. Gerçekçi romanda 

işlenen tipler konusuna gelince “çağımızın gerçekçi romanında olumlu tipi işlemek sanatçıyı 

ya destana götürür, ya da kopkoyu karamsarlığa.” “Gerçekçi romancılar kendi sanatlarıyla 

ilgili olan eski-yeni, sosyal-ekonomik olayları iyi bilmek zorunda oldukları için konu da-tipte 

orijinale erişip erişmediklerini kolayca bilirler.” “Tarih gerçekçi romanda tipin bir çeşit soy-

sop ağacıdır.”
319

 Bu yüzden gerçekçi romancı tipe yaklaşırken neyi nasıl anlatacağına dikkat 

etmelidir. “Roman=insan dramı”
320

 İnsanın olduğu yerde roman vardır. “Gerçek romanda 

olumlu ve ölümsüz olan fikirler ve durumlar değil, fikirlerin ve durumların içinde dramı olan 

insandır.” Gerçekçi romanın tek gerçeği vardır: insan. Ekonomik düzen, sosyal olaylar, 

düşünceler, gerçekçi romanın, ancak insanı arayıp aydınlattıkları kadar önemlidir.
321

 

İdraksizlik içinde debelenen sanatımıza muhalif olan gerçekçi romandır. O, bilimdeki 

değişime sıkı sıkıya bağlıdır.
322

 Bugünkü müsbet-realist romancılığımızın fert ve toplumun iç 

içe ve yan yana inkişaf edecek gidişini anlatması çok güç fakat ileride bunun üstesinden 

gelinecektir. “Realist romanda ruh tahlillerinin önemi ve değeri tam yüzde ellidir. Öteki 

yüzde elliyi toplumun genel etkileri, insan münasebetleri, tiplerin içinde bulundukları 

ekonomik ve sosyal şartlar, fizik yapılarından ve aldıkları terbiyeden gelen maddi 

hususiyetleri, ırsıyet v.s. tamamlar.  Daha kısası bugünün realist romanı Balzac‟la 

Dostoyevski birleştirilmesinden meydana getirilecek yeni bir keyfiyetle işe başlamalıdır.” 
323

  

Bu anlamda gerçekçi roman insanla ilgili olan her şeyi konu alır ve onu değişik açılardan 

değerlendirir. 

“Romanı geleceğin en büyük sanat kolu sayıyorum. İnsanlık tarihinin, geçmişinde bazı 

devirleri bazı sanat kolları damgalamıştır. Roman da önümüzdeki devri damgalayacak sanat 
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koludur. Sahici realist roman gördüğü müsbet iş bakımından hem toplum hem de fert için 

faydalı bir sanat çeşididir. Şuurla, bilgiyle, insanlara yararlı olması planıyla hazırlandığı için 

bir toplum eseridir. Tek kişi tarafından yaratılıp tek kişiler tarafından okunduğu için de 

doğrudan doğruya ferde hitap eden ferdi bir sanat olayıdır.”
324

 Devrimizi damgalayacak olan 

romanın birtakım özellikleri vardır. “Roman plan ve kaideye sıkı sıkıya tabidir.”
325

 “Romanı 

uyduranların, uydurabilirim sananların vay haline.”
326

 Romanı uydurma olarak gören 

gerçeklerden kaçan romancılardır.
327

 “Roman ne kadar büyükse o kadar iyimserdir.”
328

 

“Romanın sahici ödevi ırmak roman olmaktır.”
329

 “Kötü roman insan dramını sanatkârca 

canlandıramamış eserdir.”
330

 “Genişlemesine, derinlemesine işlenmiş bir büyük dil var 

olmadıkça, büyük gerçekçi roman var olamaz.”
331

 Roman burjuva sınıfı ile gelişmiş, yükselişi 

sosyalist cemiyetlerde olmuştur. Çünkü romanın temelinde insan, insanın ekonomik sosyal 

münasebetleri bilhassa plan, mantık, fayda ve realite vardır.
332

 Romandaki zorluk, temel 

olarak insanın alınmasından başlar. İnsan dünü, bugünü, yarını ile iç içe, her an değişerek, 

çoğu zaman kendisini, yitire bula yaşar.
333

  

“Sahici gerçek roman hem yüzde yüz gerçektir, hem de yüzde yüz uydurma… Romanı 

röportajdan, tezlerden, sosyolojik araştırmalardan ayıran, onların çok ilerisine götürerek 

ömürlü kılan da zaten budur.”
334

 Roman konusu yazan romancılar, roman konularını görgü 

ve duyguya dayandırarak bunlardan kendine özgü roman dünyası kuranlar. Asıl kalıcı olacak 

ve gerçek roman değerlendirmesine girenler kendine özgü roman dünyası kuranlardır. Gerçek 

roman olay anlatan değil insanların neden bu durumda olduklarını tarihi çerçevede anlatan 

eserlerdir. Roman insanları etkiler, onları sarsar ve uyarma gücüne sahiptir.
335

 “Gerçek 

roman, okuyucudan kişisel bir hür çabalama ister. Okuyucuyu bulduğu yerden alıp daha ileri 

götüren eserlerdir. Bunu okuyucunun ayaklarıyla, aklıyla, duygularıyla yapabilir.”
336

 Roman 

sanatı, hangi seviyede olursa olsun, okuyucu ile kitabın başbaşa kalmasını ister.
337

 Roman, 

büyük hikâyenin uzatılması ya da hikâyelerin birbirine eklenme kurnazlığı değildir. Roman 
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romancı olarak doğan tarafından yazılır.
338

 Gerçekçi romancı yaşadığımız günlerin gerisinden 

gelir ve kalıcılığı arzular. Gündelik değişen gerçekler içinde kalıcılığı ister.
339

 Romancının 

sanatçı olarak üç temel özelliği vardır: 1. Kendi romancı kişiliği 2. Roman kahramanlarının 

dramı 3. Bu dramla sosyal hayat ve okuyucunun münasebeti.
340

 Roman oluşurken bütün 

bunlar göz önünde bulundurulmalıdır.  

Benim hayatım roman… Hatta bazılarımız bir hayattan birkaç roman çıkarır. Bu 

bakımdan romanı yüzde yüz gerçek sayar, sonra döner romanı, romancının oturup uydurduğu 

sayarız. Oysa roman hem gerçektir, hem değildir. Roman ne kadar uydurma olursa olsun bir 

bakıma insan gerçeklerine dayanır.
341

 Tez romanları, bir meseleyi ıspatlamak için kaleme 

alınır. Çoğu insan dramına erişemez. Romancının tarih, sosyoloji, felsefe, iksat, politika vb. 

ilimleri onların uzmanları kadar bilmeye ihtiyacı yoktur. Hatta fazla bilgisi romanı için 

tehlikelidir.
342

 “Düşünürün ölümü roman” başladığında gerçekleşmelidir. Tezler, fikirler ya 

da diğer ilimler son bulmalı ve yazar insan gerçeğini kaleme almalıdır.
343

   

  Roman en çabuk eskiyen sanat ürünüdür. Bu sebeple romancı elinde kalemle ölmek 

zorundadır. Romancılar, elbette kötü ve yetersiz sosyologlar, iktisatçılar, tarihçile ve 

filozoflardır. Büyük romancı olmak zorundadırlar. Ortada sahici büyük roman olmayınca, bir 

romancının kimden yana olduğuna, neyi savunduğuna, hatta neyi düzeltmeye çabaladığına 

dönüp bakan bulunmaz.
344

 “Roman konusuyla, kişileriyle, getirdiği yeni açılarla her şeyden 

önce büyük sanat eseri olmalıdır. Matrabazlığa yatkındır. Onu matrabazlıktan romancının 

onurlu kişiliği, sağlam bilgisi, sebatlı çalışması kurtarır.”
345

  

“…Ulusal roman geleneğinden yararlanarak, roman türünü bütün dünyaya önde 

taşımak…”
346

 romancılarımızın en büyük sorumluluğudur. Günümüz Türk romanı asıl yolunu 

bulup kopyacılıktan kurtulalı, tek adamın dramını anlatan Batı romanlarının yanına Türk 

insanını, daha doğrusu, Doğu insanının sosyal dramını derinlemesine veren yeni bir çeşit, çok 

önemli bir başkalık getirmiştir. Bundan dolayı olumlu yoldadır.
347

 “Bizim roman tarihimiz bir 

belgesel roman maskaralığı ile ağzına kadar doludur.”
348

 Bunlar, hatıra tekniği ile yazılmış 
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belgesel romanlardır.
349

 Kendi romanları için “belgesel roman” tabirini kabul etmeyen 

K.Tahir, gerçek romanın belgeler kalabalığına sığmayacak kadar büyük olduğunu belirtiyor 

ve gerçek romanın görevinin belgeler tarafından kurulan yalan kaleleri üzerindeki yalan 

heykelleri yıkmak olduğunu belirtir.
350

 Romanı o kadar ciddiye almaktadır ki ilk romanlarının 

yayımdan itibaren ölümüne kadar yazmayı tasarladığı romanlarının, adları, planları, konuları 

bellidir.
351

 Türk romanı kendi gerçeğine ancak Mehmet Rauf‟la biraz yaklaşmış ama bu 

sonradan yıkılmıştır.
352

 “Türk romancılığı bugün dünya romanının en üst çizgisine ulaşmıştır, 

galiba orada, şimdilik tek başına durmaktadır.”
353

  

ROMANDA KONU SEÇĠMĠ 

 K.Tahir‟in romanları Türk insanın tarih içinde yaşadığı önemli evreleri konu edinen ve 

onları toplumcu gerçekçi bir anlayışla değerlendiren anlayışa dayanır. Onun romanlarında 

köylü sorunları, Osmanlı Devleti, Kurtuluş Savaşı yılları boy gösterirken, bu tarihi dönemlere 

farklı açılardan bakmaya çalışmıştır. Ona göre roman konuları Türk toplumunun sorunlarını 

çözmede ona yardımcı olacak yeni açılımlar getirmelidir. “Konuları, çeşitli tarih çağlarının 

çeşitli olayları içinden drama kısılmış Türk insanlarının gerçeklerimizdeki özellikleri 

verebilecek olanlardan, birbirlerini tamamlayabilmelerini gözden uzak tutmadan seçmeye 

çalışıyorum. Uzun bir süre olgunlaşıyorlar ve haşin etkilerle yüze çıkıyorlar. Bu kadar geniş 

plana birden tamam olarak gelinemiyor. Yavaş yavaş birinden ötekine atlayarak gelişiyor. Bu 

gelişmede, romancının kişiliğindeki özelliklerinin büyük etkisi oluyor.”
354

 Seçtiği konulara 

kendi bakış açısını ekleyen yazar, belirli bir plan çerçevesinde konuları ele almaktadır. 

Romancıların romana başladıkları ilk yıllarda konu seçiminde özgür olduğunu sanan Kemal 

Tahir, daha sonra kendini yazdıracak büyük konuların kendiliğinden ortaya çıktığını ve bu 

anlamda romancının özgür olmadığını söyler.  

 

 ROMANCI KĠMDĠR? 

K.Tahir‟in anlayışında iki tür romancı vardır. Bunlar sahici romancılar ve romancı 

olmaya çalışanlar. Büyük romancı olmanın kriterini ise “….romancının bütün gücü, 

başkalarının yıllarca içinde doğup yaşadıkları halde bir tezkerecik yazamadıkları yerden, 

büyük ölümsüz eserler çıkarabilmesidir.”
355

 görüşüyle ortaya koyar. Ona göre, “…sahici 
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romancı için bütün meydanlar ister geçmişte, ister bugünde olsun açıktır. Roman, toplumların 

gerek insan gerek dış dünya gerçeklerine karşı saygı duyma katına yükseldikleri, insan olarak 

önce kendi kendilerini, sonra çevrelerindeki öteki insanları sahiden merak ettikleri bir 

tarihsel devrenin sanat koludur.”
356

 Romancı için konu sınırlaması yoktur. O, insana insanı 

anlatmaya çalışmaktadır. Romancıyı en iyi özetleyen sözcük biriktirmektir.“Romancı 

romancı olarak yaşar, roman görüşüne yarar olayları, kişileri, her şeyi aralıksız 

biriktirir.”
357

 Bu birikim sonunda elde edilenler şuuraltından hızlı bir şekilde müsveddelere 

dökülür ve roman kanunları sınırları içinde şekillenir.  

 “Romancının roman kanunları, her romancı için ayrı ayrı olduğu gibi, her roman için 

de ayrıdır. Bu sebeple romancı her yeni romanına çırak olarak başlar, romanın canlanışında 

kalfa olarak emekler, eserini eğer güçlü ise usta olarak bitirir.” Romancı tarafından romanın 

özel kanunları içine alınmış her olay, her söz, her kişi artık dış dünyanın malı olmaktan 

çıkar.
358

 Romanın kurgu dünyasına giren her şey olanlar evreninden, olabilirler evrenine 

sıçramış ve hayalle gerçek arasında yüzmeye başlamıştır artık. Anlatılan romanın malı 

olmuştur. Birikim birden müsvedde haline dönüşmeden önce bu birikintiyi aydınlatan bir olay 

yaşanır. “Çoğu zaman dıştan gördüklerimiz bir an, bizde bir roman birikintisini 

aydınlatır.”
359

  

Romanların konuları yazılırken ve roman planı ortaya çıkarken sorulan iyimserlik 

veya kötümserlk kavramı romanın kurmaca dünyasıyla ilgili değildir. Tamamen romancının 

tavrı ve ruh hali ile ilgili bir durumdur. “Romanda iyimserlik, kötümserlik romanla veya 

roman kişileriyle değil, doğrudan doğruya romancı ile ilgilidir.” “Romancının yaşadığı çevre 

ile ilgisini, alışverişini çevresi değil, romancının kişiliği tayin eder.” 
360

 Romancının ruh 

halinin olumlu ya da olumsuz olması onun romanlarına yansır.  

 Bir roman yazmak isteyen sanatçı her şeyden önce derin bir birikime ve kültüre sahip 

olmalı, kolaycılığa hiçbir zaman kaçmamalıdır. “Bir gerçek roman yazmak isteyen bir 

romancı için memleketin tarihsel, sosyal, ekonomik şartlarının gelmişini, yaşadığı gününü, 

hatta bir parça geleceğini bilmelidir.”
361

 Yalnız bu bilmenin yanında bilgilerinden iyi bir 

roman oluşturma yeteneğine de sahip olmalıdır.  “Bir romancının gerçeği gayet iyi bilmesi, 

gayet derin, gayet geniş bilmesi, hatta bunu idrak etmesi başka bir şeydir, bu gerçekten, bu 
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bilgiden iyi roman yapabilmesi başka şeydir.”
362

 Romancı bilginin yanında her vakit bütün 

romancılarla imtihana girebilecek kadar da cesur olmalı kendini buna hazırlamalıdır. 

“Gerçeğini roman kanunları içinde anlatan romanlar, yalnız kendi devirleri ya da 

kendisinden sonra gelecek devirler romancılarını değil, kendisinden çok önce gelmiş geçmiş 

romancılarla da yeniden imtihana girerler. Bu yüzden gerçekçi sanatçıların güçlerinin yettiği 

yerde olduğu gibi güçlerinin hiç yetmediği yerde de imtihana hazır olmaları, eserlerini 

hazırlarken ona göre kılı kırk yarmaları şarttır.”
363

 Romancıyı yücelten, özellikle realist 

anlayışı benimsemiş kurmaca dünyanın ustasını sınırlayan çizgilerden biri de gerçeklerden 

kopmamasıdır. Realist romancı gerçekleri fantezileriyle değiştirmemelidir. Böyle bir şey onun 

roman üzerine yeterince eğilmediğini ve gerçeği yeni bir terkipte sunamadığını gösterir. 

“Memleket gerçeklerini yazmak isteyen bir realist romancı bugünkü tarih devresinde köyü, 

köylüyü yanlışsız tanımak, fantezilerini kullanmadan tanıtmak zorundadır.”
364

  

Eline kalemi alan ve romana çalışan herkes mutlaka ve istisnasız romancı olmaz.
365

 

Çünkü roman bilginin, tecrübenin yanında yetenek de ister. Roman kanunlarının dışına 

çıkmadan, roman dünyasının düzenine karakterlerin başkaldırmasını önleyerek roman yazmak 

bu yeteneği zorunlu kılar. Her sözcüğün her cümlenin bir romanca değeri vardır. Romancı 

romana kişisel fantezilerini, isteklerini karıştırırsa roman kanunun dışına çıkmaya başlar ve 

roman kişileri başkaldırıyormuş gibi gelmeye başlar. Romanın dünyasından çıkış romancıyı 

zor duruma sokar.
366

 “Romancının realiteyi kendi fantezisiyle zorlaması da bir çeşit realite 

kaçakçılığıdır. Romancının realiteye müdahalesi, ancak realiteden istediği vakaları ve 

insanları seçince ve seçtikten sonra bunları muayyen bir nizam ve mantık içinde terkip ve inşa 

etmesidir. Bir romanın kıymetini, içinde sarfedilen laflar değil, ifade edilmek istenen fikre 

uygun muhteva, şahıslar ve hareket seyri tayin eder.”
367

 “Bir realist romancı, seçtiği mevzuu 

gayet iyi bildiğine, içine gayet iyi sindirdiğine inanınca, yazmaya oturur.” “….tez romanı 

hiçbir zaman kurtaramamıştır.”
368

 Tezi sanatkârane bir tarzda sunmak ancak romanı kurtarır.  

“…romancılar devirlerinin ilim ve teknik buluşlarından istifade ederler.” İçinde yaşadıkları 

döneme ve dünyaya yabancılaşmazlar.
369

  

K.Tahir, Fransız ve Rus romancılarını ayrıca modern romanın yazarlarlarını iyi biliyor 

ve onlar hakkında yorumlarda bulunuyordu. Tahir‟e göre, “Namuslu realist bir romancı 
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kendini halktan üstün ve ayrı görmez. Halkın ortalama seviyesine hitap eder. Halkın ortalama 

vicdanıdır. Büyük realist yazarlar halkın kardeşleridir.”
370

 Romancı üzerine yüklenen 

sorumluluğun bilincindedir ve bu maksatla “büyük romancı, büyük roman okullarının hepsini 

birden, yeni bir terkip halinde eserlerinde sürdürebilen romancıdır.”
371

 Romanın 

gelişiminden haberdardır. Romanda kendi içine kapanan romancı, toplum düzeninin 

kanunlarından habersiz, bunu bilmediğinden de habersizdir.
372

 Kendi içine kapanmak 

romancıyı topluma karşı sorumluluğunu yerine getirmemeye sürükler. Bunu yaparken de 

herkes gibi romancı da kendi dünya görüşünü savunur.
373

 “Romancının, romanın dışında, 

dünya görüşünü savunmak zorunda olmaması, sanatındaki biricik kolaylıktır.”
374

  

Büyük romancı olmak tekrar tekrar okunabilmeye bağlıdır. Her romancı kendi 

okurunu, her okur da kendi romancısını yaratır. Romancının kendisini çağdaşlarına okutması 

önemlidir; ama büyük romancı “tekrar tekrar okunabilen romancıdır.”
375

 “Romancının 

romancılık için romancı olması ilk şarttır. Bir romancı sahiden romancı ise, kötü romanlar 

yazarak işe başlayabilir, çok şey bilen, çok şey gören bunları roman yazmak için yeni 

terkiplere çıkarabilen adam, eğer romancı değilse, kötü roman bile yazamaz. Çünkü romana 

ayak atamaz.”
376

 Bütün bunları aşıp bir romancının, büyük romancının “İnsan dramı”na 

geçebilmesi çok önemlidir.”
377

 Peki, büyük romancı nasıl büyük romancı olacak “romancı, 

insanoğlunun ekonomik-sosyal şartlarla sürekli ilintisini bilecek, yetmez. İnsanı doğru 

anlayacak. Yetmez, insanı yeni bir açıklamaya götürerek, insanlara kendilerini 

aydınlatmalarını sağlayacak. Yetmez, romanın kendi kanunları içinde yaşatıp ölmezliğini 

sağlayacak. Yani yoktan var edecek, yani romancı olacak….. Yani yaratacak… Yani.”
378

  

 “Ben bir romancı olarak…”
379

 ve “Türk romancısı sıfatı…”
380

 taşırken şunları 

söyleyebilirim: romancı için yüzüncü romanından sonra bile usta olmanın rahatlığı yoktur. 

Romancı her romanına çırak başlar, romanın oluşu içinde, önce kalfalığı, sonra ustalığı 

yeniden elde eder. Eski tecrübeleri burda sadece yardımcıdır.
381

 Büyük romancı ulaştığı her 

ustalık seviyesinden sonra tekrar çıraklığa döner. Fakat eserinde değişik unsurların 
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birleşmesiyle yarattığı dünya eskimez ve bu onun kalıcı olmasını sağlar. “… her an değişen 

bu üç canlıya, dördüncü canlı olarak, her insanın her an yeniden yarattığı dili de ekleyelim. ( 

1.İnsan 2.Romancı 3.Okuyucu 4.Dil) Romancı bunları tutacak, bir araya getirecek, bunlardan 

ömürlü bir alışveriş düzeni kuracak. Bu alışveriş düzeni Don Kişot‟ta olduğu gibi 356 yıldan 

beri eskimeyecek… Yalnız İspanyol Cervantes‟in vatandaşları için değil, dünyanın bütün 

insanları, bütün çeşitli kuşakları için eskimeyecek… Romanda eskimeyen romancının 

romancılık gücüyle yarattığı yeni dünyadır. Bu yeni dünya, bir benzeri daha yaratılmadığı 

için eskimez… Sanat eserleri attıklarıyla değil, getirdikleriyle yaşıyorlar.”
382

 Bütün yazarlar, 

hele romancılar, dünyanın en büyük tarihçilerinin getirdikleri yorumları bile aşmak 

zorundadırlar.
383

 Yazarlar toplumlarının tarihlerini derinlemesine bilmek zorundadırlar ve 

yeni açılardan tarihe bakabilmelidirler.
384

  

  “Türk romancısı bir bakıma Türk dilini de yapmak zorundadır. Daha çok bir milletin 

şairlerinden beklenen bu iş, bugünlerde maalesef gerçekçi Türk hikâye ve roman yazarlarına 

düşmüştür. Bu sebeple dil bakımından şekil meselesini de Türk romancısı gözönünde tutmak 

zorundadır ki bu da işi en az bir misli zorlaştırıyor.”
385

 Bu zorluklar yine de Türk romancısını 

yıldırmamalıdır. Çalışmalarını göz önünde bulundurduğumuzda ilk Türk romancısı daha 

doğrusu roman yazarı Mithat Efendi‟dir
386

 diyen K.Tahir onun yazdıklarıyla halka bir şeyler 

öğretmeye çalıştığını belirtmektedir. Halit Ziya ile aynı kaynaklardan beslenen ve aynı 

yazarları okuyan K.Tahir de ondan farksız bir romancıdır. Yalnız Halit Ziya‟dan faklı olarak o 

sosyalisttir. “….bir romancının sosyalist olması onun iyi roman yazmasını sağlamaz, belki 

kolaylaştırır.”
387

 sözünün ışığında sosyalist olması onun gerçekçi roman yazmasının önünü 

açmıştır.  

  K.Tahir bir Türk romancısı olarak kendisine sorulan “eserlerinizi nasıl 

yazıyorsunuz?” sorusuna şu karşılığı vermiştir: Romanlarımı çoktan beri tasarlanmış bir geniş 

plan üzerinde hazırlıyorum. Bu plan romancı olarak yaşamaya başladığımdan beri, 

1940‟lardan bu yana romanlarımla birlikte gelişmiştir. Bu ana planda toplumumuzu meydana 

getiren çeşitli halk kümeleri, zümreler toplumdaki yerlerine, önemlerine göre sıralanmışlardır. 

Bu önem, olaylara göre sık sık yer değiştirir. Romanlar bu açıdan bakılırsa günümüz 
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olaylarını yakından işler, öyle ki altı yüz yıl önceyi anlatan “Devlet Ana” günümüz olaylarını 

hatta bir anlamda yakın geleceğimizi aydınlatacağı düşüncesiyle yazılmıştır.”
388

 

  

 ROMANCILIĞI  

 K.Tahir roman yazarken detaylı bir taslak oluşturuyor ve bu amaçla birçok kaynak 

tarıyor, bilgileri değerlendirip, yeni bir bakış açısıyla yeniden yazıyor. O, romanın bütün 

unsurlarını detaylı olarak yazar ve planlar.
389

 Olayların kronolojisini, karakterlerin 

kişiliklerini, olayları, sıralamayı detaylı şekilde yazar kendi içinde olgunlaştırır.
390

 Onun 

romanlarını şu iki başlık şeklinde incelemek mümkündür. Köylü İnsanın Gerçekleri: Sağır 

Dere, Kör Duman, Bozkırdaki Çekirdek, Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu, Rahmet 

Yolları Kesti, Kelleci Memet, Büyük Mal, Dam Ağası, Gereği Düşünüldü, Çıplak İnsanlar. 

Şehirli İnsanın Gerçekleri: Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı, Yol 

Ayrımı, Gülen Azap Çıkmazı, Kurt Kanunu, Sorum, Kurtuluş Durağı, Can Pazarı, Grev 

Nöbetçisi.
391

 adları geçen romanlarının bir kısmı yazılmış, bir kısmı ise yazılamamıştır. Edebi 

nitelik taşıyan ise yirmi romanı vardır. K.Tahir hapisteyken para kazanmak için polisiye 

romanlar yazmakta ve çeviriler yapmaktadır. Bu durumu yazdığı mektuplarında ifade 

etmektedir. “Ben de paradan yana parlak bir durumda değilim. Tercüme ettiğim polisiye 

romanını beğenmeyip geri çevirdiler. Tasvir gazetesinin ısmarladığı komik romanı yolladım. 

Tam bir ay oluyor ki ne aldıklarını, ne beğendiklerini ne de beğenmediklerini bildirdiler. 

Karikatür ve Yedigün için gönderdiğim romanlar da basılmadı. Velhasıl bu işler iyi 

gitmiyor.”
392

 Nazım Hikmet, K.Tahir‟den Sağırdere romanının müsveddelerini istiyor.
393

 

K.Tahir de yazdığı romanların müsveddelerini gönderir.  

Reşit Kemali müstearıyla Orhan Kemal tarafından yazılan mektupta K.Tahir‟in 

romanlarından bahsedilmektedir. “Sağırdere romanınızın gönderdiğiniz kısımlarını ben de 

okudum. Umumiyet itibariyle gayet güzel buldum. Tenkit edilecek taraflarını üstat etraflı bir 

yazı ile bildiriyor olduğu ve benim de buna iştirak ettiğim için tekrar bir şeyler yazmadım.”
394

  

“Kelleci Memet hikayesi bugün geldi. Öğleden sonra ben okudum. Nazım Hikmet dinledi. Son 

ben yorulunca Nazım Hikmet aldı, okudu, ben dinledim. Adam akıllı, insafsız tenkit etmek için 

can kulağıyla kendimi hikayeye vermiştim. İşte intibalarımın umumi neticesi: Enfes Azizim! 
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Tipler o kadar canlı, hadiseler o kadar ölçülü ki takıldığım tek taraf yok. Seni tebrik ederim. 

Bu hikayenle bize hakiki köylü hikayesini verdin. Eğer romanını da bu tempo ile yazarsan 

fevkalede olacak. Teknik güzeldi. Hele hikaye yarıdan sonra güzelleşiyor. Kelleci Memet‟in 

İstanbullu ile muhavereleri, topalın, hocanın, ötekilerin zihniyetleri, müspet tip vazifesini 

yapan İstanbullu, sonra İstanbullu‟ya şairin son sözü, hepsi hepsi çok güzeldi. Şimdi Çankırı 

hapishanesinin muayyen bir sene içinde muayyen tiplerinin mentalitelerini bilmekle beraber, 

Çankırı köylerinin, Çankırılıların yaşayış tarzlarını da öğrenmiş oluyorum. Bence olsa olsa 

en zayıf tarafı –belki de mübalağa ediyorum- hikayenin atmosferi tarafıydı. Mamafih bu 

hiçbir zaman hikayeyi seve seve ve merakla takip etmemiz için sebep değil. Hikayede ana 

mesele, Kellecinin bir insan olarak ıslahı keyfiyetidir ki: Vakıaların teselsülü, köylü esprileri, 

vakadan vakaya geçerken akıcılık doğrusu çok ustacaydı. Seni tekrar tekrar tebrik ederim.”
395

  

Sağırdereyi bir hamlede okuyup bitirdikten sonra mabadını nasıl aradım ve hala nasıl 

arıyorum tasavvur edemezsin. Yamörenli Mustafa bütün cepheriyle ne güzel canlanmış. 

Esasen bütün diğer tipleri de Mustafa‟ya yakın bir kesinlikle hatırlıyorum. Hele Cemal Usta, 

Mustafa‟nın han odasına kabul ettiği hasta adam, ciğersiz İsmail, hasta adamın karısı, 

Pehlivan Vahit, müsbet bir rol oynayan, romanda miskince olmasına rağmen pekala 

canlanmış bulunan Yamörenli Mustafa‟nın ağabeyi velhasıl isimlerini unutmama rağmen 

içimde tatlı, acı, tuhaf hisler bırakan insanlar fevkalade canlı ve sahici idi. Sen artık bizim en 

iyi romancımız oldun yahut olmaktasın. Seni tebrik eder, üzerinde roman damgasını taşıyan 

diğer eserlerini görmeyi temenni ederim. İnşaallah gerek bu Sağırdere, gerekse Kelleci Memet 

birer deneme olurlar da Şolohof, Malraux, derecesindekilerin bir mübeşşiri olarak kalırlar. 

Sağırderenin gerisini bir ihtiyaç halinde bekliyoruz.
396

 Bizde realist romanı en iyi sen yazdın. 

Köylü realitesini en iyi sen verdin. Sait Faik, Sabahattin Ali, Reşat Nuri, Halide Edip hepsi bir 

tarafa senin şu iki romanın bir tarafadır.
397

  K.Tahir hapiste roman yazmaya devam etmektedir 

ve fırsat buldukça bunları Nazım Hikmet ve Orhan Kemal ile paylaşmaktadır. “Ben son 

zamanlarda „Bir Mülkiyet Kalesi‟ adında bir roman yazıyorum. İlk tahminlerimin aksine 

uzadı gitti. Beş yüz küsür sayfa oluyor. Üç dört günlük bir iş kaldı. Ama ben de usandım.”
398

 

K.Tahir Semiha‟ya yazdığı mektuplarda zaman zaman roman yazmaktan bıktığını ifade 

etmektedir.
399

 Esir Şehrin İnsanları bitince sanki büyük bir yükten kurtuldum.
400

 Başladığı 

romanlarını bitirene kadar romanları ona yük olmaktadır. Yine para kazanmak için 
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çevirilerine devam etmektedir. “…bir Fransızca roman tercümesiyle uğraşıyorum.”
401

 

Parasızlığını ve durumunu Batılı romancılarla kıyas eder. Batılı yazarların telif ücretleri 

yüksek olduğu için bir iki eserle senelik ihtiyaçlarını karşıladıklarını ama kendisinin çok eser 

yazmasına rağmen parasızlık çektiğini belirtmektedir.  

K.Tahir, Cumhuriyet, Tasvir, Karikatür, Yedi Gün gibi gazetelere romanlar 

çevirmektedir. Bu çeviri romanlardan aldığı para ile geçimini sağlamaktadır. K.Tahir‟in 

hapishanedeki en büyük derdi geçim sıkıntısıdır. Bunun için durmadan tercüme yapar ve 

roman yazar. İki seneden beri şu kitapları yazdım: On Küçük Zenci, Bir Kirpiğin Yarısı, Bir 

Acayip Aile, Ödeşmek, Maceraya Tutku, Muhallebi Çocuğu, Bir Gecenin Beyliği, Gönül 

Denen Hayvan, Yedek Sevgili. Bu dokuz roman bin sekiz yüz elli sayfa tutuyor. Ben iki 

senede ancak sekiz yüz elli lira kazanabilmişim. Seneliğim dört yüz yirmi beş liraya gelmiş. 

Hâlbuki bugünkü gazetede bir yazı okudum. Beş kişilik bir aile ayda dört yüz lira ile 

geçiniyormuş. Hem hepsi bu kadar da değil: Sevgilim İmdat, Sağırdere, Bir Haşarı 

Delikanlının Macerası, Kelleci Memet, Küçük Balık isimli beş tane roman daha var. Bunlar 

şunun bunun elinde basılacak yer arıyorlar. Bir tercüme polis romanı, bir komik roman, 

Claude Farere‟den diğer bir tercüme de bende duruyor. Şimdi bu gece sana bu mektubu 

yazdıktan sonra yeni bir romanın planını yapmaya mecburum. Ona da derhal başlayacağım. 

Bir ayda bitirmeliyim. Hâsılı her ay bir roman yazıp satamazsa, geçinmek imkânsız gibi bir 

şey. Ne gülünç değil mi şekerim. Amerika‟da herhangi bir muharrir senede altı tane küçük 

hikâye neşrettirebilirse bir senelik ihtiyacını temin edermiş. Ben bunu altı romanla elde 

etmeye razıyım.
402

   

Bazen roman yazarken tıkandığı zamanlar olur. Bunu da şu şekilde ifade eder. “Son 

Saat‟e yeniden roman yollacağım diye sana demek ki kocaman bir yalan söylemişim. Malum 

bir işi düşünmek başka, yapmak başka… Filhakika böyle bir emelim vardı. Lakin mübarek 

roman gelip yüz seksen altıncı sayfaya dayandı. Artık ilerlemiyor. O mevzusuzluk, yani 

saçmalık onda, bu tembellik de bende iken birkaç aya kadar biteceğini hiç zannetmiyorum. 

Halbuki topu topu elli sekiz sayfalık canı kaldı. Bir öfkelensem iki gecelik mesele. Şimdi sarı 

yapraklı defterler ranzanın altında yüzüme dargın dargın bakıyorlar.”
403

 K.Tahir, tembelliği 

sevmeyen, parasızlığa canı sıkılan ve sürekli roman planı yapan bir yazar. “Büyük Mal‟ı ilk 

hamlede iki yüz sayfa kadar yazmışım. Ben işte böyleyim. Galiba mevzuu ve şahısları iyi 
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tanıdığımdan olacak, bir kere başladım mı çalakalem gidebiliyorum.”
404

 K.Tahir, 

hapishanede durmadan roman yazar. Tercümeler ve telif eserlerle uğraşır. Onları 

yayımlatmaya çalışır. Paraya ihtiyacı vardır ve bunu temin etmenin tek yolu budur.  

Edebiyatımızda öncelikle şiir ve öykü alanlarında verdiği eserlerle adını duyuran 

Kemal Tahir, asıl başarısını 1950‟li yıllardan itibaren yayınlamaya başladığı romanlarıyla 

gösterir. Eserlerinde roman ve toplum üzerine derin düşüncelerinin olduğu hemen fark 

edilmektedir. Romanlarının bir kısmı roman formatına uygun değildir ve konuları tarihsel 

gerçekliklerden uzaktır. Bununla birlikte her metninde insan malzemesi ve insanların 

birikimleri üzerinde durur. Romanlarının tamamında gerçekçilik yönü ağır basan romancı, 

zamanının büyük bir kısmını romanlarına ayırmaktadır. Birçok araştırmacı ve eleştirmenin 

belirttiği gibi “Kemal Tahir, tümüyle bize, tarihimize ve kültürümüze özgü bir „Türk romanı‟ 

geliştirmeye çabalamıştır.”
405

  

Kemal Tahir‟in romanlarını yazdığı dönemde birçok yazar eser kaleme almaktadır, 

fakat romancı kimliğini dolduran çok az sayıda yazar vardır. Bunlardan biri de Kemal 

Tahir‟dir. “Cumhuriyet döneminde çok sayıda romancı görmekteyiz. Kültürel meselelerimize 

ipotekli bakışlar, dönemin romancılarını da dar meseleler uğraştırır. Bu dönemin büyük 

romancıları da meşrutiyet romanını temsil eden şahıslardır. ….Yaşar Kemal, Orhan Kemal, 

Kemal Tahir, Peyami Safa, Ahmet H. Tanpınar romancı unvanına sahip kişilerdir.
406

 Tahir‟in 

romancı unvanına sahip olmasını sağlayan ve onu “yazıcılar güruhundan ayırıp romancı 

kılan yerliliğidir. Batılı bir kalıp “içinde” bulunuş ve duruşumuzdur.”
407

 İnsanımızı Batılı 

roman formları içinde yerel özelliklerini koruyarak bütün gerçekliğiyle anlatmaya çalışan 

yazar, roman derken, roman üzerinde değerlendirme yaparken zaman zaman Dostoyevski‟ye 

gönderme yapmaktadır. Nasıl Dostoyevski roman formunu alarak onun üstüne Rus dehasını 

yerleştirdiyse Türkiye‟de de aynı şeyin romanın üstüne Türk dehasını yerleştirerek 

gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir.
408

 Bunun için romanlarında Anadolu insanını ve onun 

hayat karşısında takındığı tavrı anlatır.     

“Kemal Tahir roman derken ulusal sanattan bahsetmektedir.” Yazdığı romanlar Batı 

romanının dayanmadığı kültürel temellere yaslanan bir romandır. Batı romanı ve roman 

kuramları konusunda en çok yorum yapan romancı Kemal Tahir‟dir. İnsana yaklaşımda 

romantizmi aşmıştır. İnsana eleştirel bir gözle bakar. Fethi Naci, onun romanlarının kimsenin 
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kimseyi sevmediği romanlar olduğunu belirtir.
409

 “Kemal Tahir bazı romanlarında belirgin 

biçimde genellikle kötü, yaramaz, sevimsiz kişilere yer verir.”
410

 Milli ve yerel bir roman 

kurmaya çalışan romancı, etrafında gördüğü kişi ve olayları yargılamadan eserlerine konu 

edinmiştir. Sevimsiz ve kötü insanların yanında eserlerinde her kesimden insan yer alır. 

Kemal Tahir‟in nasıl roman yazdığını ve ne gibi tekniklere ağırlık verdiğini ise Selim İleri ve 

Mehmet Tekin‟in onun hakkındaki yazılarından öğreniyoruz. “Kemal Tahir, roman yazarken 

ille taslak çıkarırdı. Köyün Kamburu‟nu Yorgun Savaşçı‟yı öyle mi yazmıştı bilmiyorum. 

Bununla birlikte Devlet Ana‟nın planlarını görmüştüm. Adeta sahne sahne kurgulanmıştı 

roman, kâğıt üstünde. Yıldız Alacası diye bir roman yazacaktı Kemal Tahir. Koskocaman bir 

taslak çıkarmıştı; onu da görmüştüm. Bölüm bölüm tasarlıyordu romanını. Hangi bölümde 

neler yazılacağını, neler yazılması gerektiğini önceden tasarlıyordu. Böylece, kurmak istediği 

dünyanın bir şemasını çıkarıyordu. Olup bitecekleri önceden bilmek ve görmek istiyordu 

galiba.
411

 Roman geleneğimizde diyalog yönteminden –belki- en fazla yararlanan Kemal 

Tahir (dir). 
412

  

Kemal Tahir‟in romanlarında klasik ve realist romanların özellikleri görülmektedir. 

Klasik romanda figür genellikle kişidir. Yani insandır. Bir kişinin adı, sanı, soyu sopu, işi 

gücü, mülkiyeti, karakteri, huyu, geçmişi bellidir. Kişiyi romanda var kılan da asıl bu 

özellikleridir. Bu romanda yazar çevreye tuttuğu aynaya yansıyanları somut gerçekliklere 

bağlı kalarak anlatır. 
413

 Romanlarında gerçeklik duygusu önemlidir. Kemal Tahir‟in eserleri, 

Pozitivist ve Materyalist dünya görüşü temeline yaslanır. Somut dünyalar dışında başka 

dünyalar kabul etmez. I. Dünya Savaşı‟ndan sonra aklın yanında romanlarda sosyoloji de ön 

plana çıkmaya başlar. Klasik roman “biz” romanıdır. Eşya faydalanıldığı zaman anlam 

kazanır. Bu fayda maddi ya da sosyal konumu belirleme şeklinde olabilir. İnsan dışı varlıklara 

yer verilmez. Sadece alay edilir. Romanda kişiler kahramanlaştırılır ve ülkeselleştirilir. İnsanı 

kendisiyle özdeşleştiği mülkiyeti, toplum içindeki sosyal konumu belirler. İnsan tamamen 

etken ve belirleyici konumda değildir.  

Realist romanda yazar, gelenek, görenek, töre ve törenleri kişilerin kişiliklerini 

belirleyecek şekilde ayrıntılı olarak tasvir eder. İnsan ve toplumu çok iyi tanır. Kişi ve olayları 

yorumlayıp yargılamaz. Belgelere ve itiraflara yazlanmaya çalışır. Kişiler ve olaylar 
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karşısında tarafsızdır.
414

 Realist romanın Toplumcu Gerçekçilik, Sosyal Realizm de denilen 

Sosyalist Gerçekçilik başlığı altında bir türü vardır. Bu Marksizm‟e ve Sosyalizm‟e bağlı bir 

sanat akımıdır. Daha çok köylü ve işçi sınıfının ezildiği izleğine ağırlık verilir. Bir sınıf 

edebiyatıdır. İnsan ve toplum maddi etkenlerle, ekonomik özelliklerle açıklanmaya çalışılır. 

Bu akım Rusya‟da Komünist devrimle başlar. 
415

 Nurullah Çetin‟in Roman Çözümleme 

Yöntemi adlı eserinde anlattığı Realist ve Klasik romanın özelliklerinin hepsi Kemal Tahir‟in 

romanlarında görülmektedir. Birçok roman kahramanı, benzer özellikleriyle yukarıda 

anlatılanlarla aynı doğrultuda özelliklere sahiptir.   

1967 yılı sonlarında Devlet Ana romanı yayınlanana kadar Kemal Tahir, Türkiye‟de 

daha çok sol aydınların sınırlı ilgi gösterdikleri bir yazar olarak tanınmaktadır. 1938 yılında 

Nazım Hikmet‟in yanısıra Yavuz zırhlısında bir komünist ayaklanması tertibi içinde 

bulunduğu ithamıyla 12 yıl hapis yatmış olması, Marksist düşünce çevrelerinde ona belli bir 

saygınlık kazandırmıştır. Cezaevinden çıktıktan sonra yayınlanan ilk kitapları, „Göl 

İnsanları‟, „Sağırdere‟ ve „Körduman‟ klasik Marksist şemalara uymamakla birlikte, Orta 

Anadolu köy yaşamına bakıştaki keskin gözlemciliği, nesnel gerçekçiliği ve ifade gücü ile 

olağan dışı bir yazarın ilk ürünleridir. Cezaevinde yazılan bu ilk romanların müsveddelerini 

Nazım Hikmet, okuduğunda Kemal Tahir‟e övgü dolu mektuplar yazmış, ama bunlarda “fakir 

ve zengin köylü ilişkilerinin, derebeyliğin, sınıf çatışmalarının eksikliği”ni hissettiğini ifade 

etmiş, yeni pasajlar yazıp bu eksikliği gidermesini önermiştir. Ama daha sonra yazdığı Köyün 

Kamburu ve Yedi Çınar Yaylası adlı romanlarında Tahir, Türkiye‟de Batı‟daki gibi toprak 

mülkiyetine dayanan bir feodal sistem olmadığını ileri sürer. O, Türk insanının toplumsal 

yapısıyla Batılı toplumlardan farklı olduğunu düşünmektedir. Kemal Tahir‟in Türkiye‟de 

edebiyat çevrelerinde geniş yankı yapan ilk romanı Rahmet Yollarını Kesti olur. Bu romanda 

Kemal Tahir, eşkıyanın devlet gücü karşısında perişan olacağını belirtir.  

           Kemal Tahir, ilk romanlarında Türk toplumunda Batı‟dakine benzer sınıf çatışmaları 

olmadığını ortaya koyarken, daha sonraki romanlarında sınıf yerine devletin birleştirici ve 

koruyucu güç olduğunu ifade etmeye başlar. „Yorgun Savaşçı‟ bunun bir örneğidir. Romanda 

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti‟nin çöktüğü, ülkenin işgal altında kaldığı 

karanlık günlerinde asker, sivil bir grup aydının yeni bir devlet arayışı hikâye edilmektedir. 

Kemal Tahir‟e göre Batı‟da devlet olmadığı zaman da, sınıfların ve onu temsil eden kilisenin 

varlığı sayesinde toplumlar dağılmaktan kurtulabilir. Ama sınıfları olmayan Türk toplumu 

devletsiz kalırsa dağılır. Devlete verdiği bu öneme rağmen Kemal Tahir devleti 
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kutsallaştırmamakta, yanlış siyasetçilerin kötü yönetiminde devletin halkına ters 

düşebileceğini de ifade etmektedir. Bunu tipik bir örnek olarak, „Bozkırdaki Çekirdek‟ adlı 

romanında „köy enstitüleri‟ni göstermektedir. Burada işlenen konu, devletin köylünün içinden 

rejimin bekçileri olarak seçtiği eğitmenlerle köylüyü köyünün içinden içinde zapturapt altında 

tutma girişimidir. Kemal Tahir‟e göre, Türk toplumunun bünyesine yabancı olduğu “enstitü” 

adından da anlaşılan, köylünün adını doğru dürüst telaffuz bile edemediği bu girişim, Batı‟dan 

esinlenen baskıcı bir devlet modeli arayışıdır.  

Türkiye‟nin temel çelişkisi nedir? Bunu en açık şekilde Devlet Ana romanında ortaya 

koyar. Türkiye‟nin temel çelişkisi Avrupa‟dır. Bugün Avrasya diye adlandırdığımız ana kıta 

parçasındaki tarihi Batı-Doğu çatışmasının en keskin görünümü, Anadolu topraklarında 

ortaya çıkmaktadır. Devlet Ana, Türk toplumunda devletin koruyucu geleneğini Osmanlı 

Devleti‟nin kuruluş şartları içinde değerlendirirken, ana çelişkinin Avrupa‟dan 

kaynaklandığını ifade eder.  

Kemal Tahir, Devlet Ana romanında Avrupa‟nın feodal soyguncularının karşısına 

Osmanlının koruyucu devletini koymakta, arada kalan yerli Hıristiyan köylünün, tercihini 

kana susamış soyguncudan değil, toplumsal eşitlik ve adalet sağlayan devletten yana 

kullandığını kaleme almaktadır. Sicilli bir komünist olarak bilinmesine rağmen romanlarında 

pek de Marksist sayılamayacak yaklaşımlarından ötürü Kemal Tahir‟e ihtiyatla yaklaşan sol 

aydınların yanısıra, Devlet Ana yayınlandıktan sonra, Türkiye‟nin Batı‟ya önem veren 

yazarları, edebiyat tarihimizde eşi görülmemiş bir saldırı kampanyasına girişirler.
416

  

Yazarımızın, romanlarındaki tezlerini dayandırdığı tarihsel ve toplumsal teorisi, bilgi birikimi, 

dili ve üslubuyla Türk romanında farklı bir yeri vardır. Bütün romanlarında dilin çok zengin 

bir kullanımıyla karşılaşırız. Her bir karakteri kendi diliyle konuşturur Kemal Tahir; Osmanlı 

elitinin İstanbul Türkçe‟si kadar Çorum köylüsünün mahalli ağızlarında da görülen 

zenginlikle Türkçe‟nin bütün imkânlarını diyaloglarda kullanır. Hikâyesini bir anlatıcının 

bakış açısından doğrusal bir akışla aktarırken, zaman zaman anlatıcıyı geri çeker Kemal 

Tahir, karşılıklı diyaloglar gereği anlatıyı karakterlerden birisinin bakışından, o karakterin 

bilgi ve yorumları olarak sürdürür. Tarihsel olayların ve toplumsal koşulların bu şekilde 

sunulması didaktik bir anlatımdan sakınmak ve dramatik yapıyı korumak içindir. Anlatıcının 

sınıfsal ve kültürel özelliklerine göre de bilinçli bir şekilde algılama hataları, yanlışlıklar, 

abartılar görülür. Bu ona hem olayların farklı yorumlanışlarını ortaya koyma fırsatı verir hem 

de hikâyeye bir miktar mizah katar. Anlatıcı ne kadar geri çekilse de, roman kişilerinin uzun 
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konuşmalarının ardındaki anlatıcının varlığı bellidir. Konuşan Kemal Tahir‟dir. Sahneye 

çıkan ve konuşan bütün roman kişileri bireysel varoluşlarının ötesine geçmek ve kendileri 

dışındaki şeylerin –kurumların, değerlerin- taşıyıcısı olmakla yükümlüdür. Böylelikle pek çok 

romanda o dönemin bilgi ve birikimine uygun düşmeyen bölümlere şahit oluruz. Mete 

Tunçay, bu uyumsuzluğu Kemal Tahir‟le ölümünden bir gece önce tartıştığını söyler; “Ben 

dedim ki „„Beyefendi bu Kara Kemal şimdiden 30 bin sattı. Ben bir Kara Kemal biyografisi 

yazsam, 500 kişi ya okur ya okumaz. Sizin Kurt Kanunu'ndaki Kara Kemal, tarihteki Kara 

Kemal'den, bir tarihçinin biyografisini yazacağı Kara Kemal'den daha gerçek. Ama sorun şu: 

Kara Kemal Marksist analiz yapıyor. Bildiğimiz tarihteki Kara Kemal'in bunu yapması 

mümkün değildir.‟‟  

Ama Kemal Tahir, bu eleştirileri hiç umursamamıştır. “Sebebi şudur” diyecektir bir 

söyleşisinde; “roman, gerçek roman, büyük roman yavaş cereyan etmek zorundadır. Bunun 

yavaş cereyan etmesi için yer yer kesilmesi gerekir... romanın zaman zaman duraklaması ve 

zaman zaman okuyucunun iyice sindirmesi, kendini toparlaması gerekir. (...) Biz "Devlet 

Ana" da, iki aylık bir devreyi anlatırız. İki aylık devrede topladığımız şeylerin hiçbiri öyle 

kolayca tarih kitaplarında, ansiklopedilerde, makalelerde bulunur şeyler değillerdir. Hepsi, 

iğneyle kuyu kazarcasına elde edilmiş, yan yana getirilmiştir. Elimizde olsaydı belki daha da 

çok bilgi katardık. Bulabildiğimizin azamisini kullandık. Bence kitabımıza zarar vermedi, 

çünkü yetmedi. Tafsilat bence azdır bile”. Tahir, eserlerinde yorumlara yer vermiş ve 

kahramanlarını kendi düşüncelerini söyleyen bir araç olarak yer yer kullanmıştır. Onun 

yazdıklarından “özellikle Cumhuriyet dönemi üzerine olanlar, Milli mücadeleyi ve sonraki 

gelişmeleri anlatanlar yorumlanmaya çalışılmıştır.”
417

 Bu dönemleri anlattığı romanlarında 

resmi tarih söyleminin dışına çıkmış o dönemleri yeniden kurgulamıştır.    

Kemal Tahir, topladığı malzemeyi sunmak ve bilgi vermek isteğinden çok anlatmayı 

sever. Anlatır, anlatır, bıkıp usanmadan anlatır… Yukarıda da belirttiğimiz gibi, dili çok 

zengin, üslubu kıvrak ve neşelidir. Selahattin Hilav: “Türkçenin bütün imkânlarını kullanmak 

ve alışılagelmiş "edebi"dilin dışına çıkmak eğilimi, Kemal Tahir'de, bütünsel (total) yani 

bütün dil unsurlarını ve kesimlerini kullanma yönelimini doğurmuştur. Kemal Tahir'de dil, 

"anlatılan"ın yerine geçer, bir nesne haline gelir ve saydamlığını kaybeder. Onun 

romanlarını okurken, "anlatılan"ı "anlatan"da yani dilde algılamaya başlarız. Kişiler, olaylar 

ve durumlar, birer "dil olgusu" haline gelir. Tanpınar'ın deyimiyle, Kemal Tahir; "bir dil 
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makinesi" kurmuş, bir dil dünyası yaratmıştır. Bu dil, "başkası"nın yaratışı ve malı olduğu 

halde, aynı zamanda, onun hiçbir yazara benzemeyen öz üslubudur.”
418

  

1967 yılı sonlarında Devlet Ana romanı yayınlanana kadar Kemal Tahir Türkiye‟de daha çok 

sol aydınların sınırlı ilgi gösterdikleri bir yazar olarak tanınmaktaydı.  

Cezaevinde yazıldığı bu ilk romanların müsveddelerini Nazım Hikmet okuduğunda Kemal 

Tahir‟e övgü dolu mektuplar yazmış, ama bunlarda “fakir ve zengin köylü münasebetlerinin, 

derebeylik bakayası, sınıf ve tabaka çatışmalarının eksikliği”ni hissettiğini ifade etmiş, yeni 

pasajlar yazıp bu eksikliği gidermesini önermiştir.
419

  

 

KAHRAMAN, KARAKTER, TĠP HAKKINDAKĠ FĠKĠRLERĠ  

Tahir, üstün insana (diktatöre) karşıdır. Çünkü insanın sömürülmesine ve zulüme 

karşıdır. Onun efsaneleştirilmesine karşı çıkar. Romanlarında bundan dolayı üstün özelliklere 

sahip karakterlere yer vermez. Hatta onların üstün gibi görünen yönlerinin iç yüzünü ortaya 

çıkartır. 
420

 Ona göre çevremizde gördüğümüz insanlarda üstün özellikler yoktur. Herkesin bir 

kusuru vardır. Romanda da önemli olan insanı her yönüyle anlatmaktır. “Romanda kişi 

olumlu olmuş, olumsuz olmuş önemli değil! Kişi olmuş mu olmamış mı? Önem burada.”
421

 

Romanda her şey romancının kontrolündedir. Tipler onun istediklerini yaparlar. “Bazıları 

bazı roman kişilerinin romancıya rağmen romancıya baş kaldırdıklarını romancıyı istemediği 

bir yere doğru sürükleyip götürdüğünü söylerler. Bu laf tepeden tırnağa yanlıştır. Romancıya 

başkaldıran roman kişisi, romancının istemediği bir yere değil, çok istediği için kendisini 

tutamayıp romanın özel kanununa rağmen yöneldiği yere doğru gitmiştir.”
422

 Romancının bir 

tipi roman tipi yapabilmesi, sadece o tiple veya o tipi meydana getiren ortak tiplerle bir arada 

uzun boylu yaşamasında değil, bizzat romancının içinde romancı olarak- biraz da kendisi 

farkında olmadan- çok önceleri birikmiş roman hammaddelerine bağlıdır.
423

 “Romanda, 

kişileri idealize etmek yoktur.”
424

 Modern dönemde roman kahramanları şahsiyetlerinin 

derinliklerini kaybettiler.
425

 Bugünün insanını bugünün büyük romancıları tezatları ve 

hislerinin izah edilemeyişiyle anlatmak iddiasındalar.
426

 Roman kahramanları çatırdayarak 
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dağıldılar ve tuz haline geldiler. Birer basit ve cansız manken oldular.
427

 Bütün kahramanların 

ağzından sadece kendi hesabına konuşan bir aktör romancı var.
428

 Modern romanda kendini 

kaybeden kişiler topluluğu vardır. “Romanda kahramanlar önce derinlemesine tetkik edilmiş 

olmalıdır.”
429

 Bu tetkik etmede kahramanlar, “realist edebiyatta kişilerin ihtirasları 

anlatılarak değil, reel davranışlarıyla verilmelidir.”
430

 “Realist romancının kahramanları 

yaşamaya başladığı anda, insanlığın iyiliğini isteyen düşünür bir kenara çekilmeli artistik 

kartal bakışları kahramanın yüreğine ve ruhunun derinliklerine işlemeli.”
431

 Ataç‟a göre 

“Romancı bize kahramanın bir yanını o kadar kuvvetle vermelidir ki biz vermediği yanlarını 

kendimiz doğruca bulup çıkarmalıyız.” Tahir bu görüşe katılmaktadır. 
432

 “Roman tiplerinin 

müspet ya da menfi yanlarını, yani genel durumlarını, konuya romancının yanaşışı tayin 

eder.”
433

 Olumlu tip destan tipidir. Bugünün toplumunda gerçekçi romanın olumlu tipleri 

yenilmek zorundadır. Olumlu tipte kişi aydınlatılmaz, dış yüzüyle övülür.
434

 Gerçekçi 

romanda tipler gerçekliğiyle anlatılması ve onların ruh dünyalarının portresi davranışlarıyla 

çizilmelidir.  

Roman kahramanları çevrelerinin etkisiyle şekillenirler. “Hiçbir roman kişisi, sosyal-

ekonomik münasebetlerinin dışında varolamaz. Çünkü o zaman hayat varolamaz. Hayat var 

olmayınca roman varolamaz.”
435

 Kemal Tahir romanlarında kahramanlarının değişmez 

yönleri üzerinde durmaktadır. “Bazı okuryazar köylüler, köylü tiplerini tanıyamıyorlar. Oysa 

en yakından tanıdıklarının en köklü, en canlı, en değişmez yönlerini aydınlığa çıkardım.” 
436

  

“…köy romanlarında kullanacağım belli başlı tipleri ikinci sıra kişiler olarak bundan sonraki 

romanlarımda kullanacağım.”
437

 “Romanda ne yüzde yüz yaşamış tipler olabilir ne de yüzde 

yüz uydurma…”
438

 Bundan dolayı romancı uydurma ile gerçeklik arasında gelgitler yaşayan 

karakterleri anlatır eserlerinde. Milliğin şartı ise kahramanları sosyal şartları içinde 

anlatmaktır. “Gündelik yaşayışından, istihsal şartlarından koparılıp mücerret (soyut) insan 

olarak alınmış kahramanlarla bir eser milli olamaz.”
439

 Halk sanatkârının halktan aldığı 

kahramanlar, ferdiyetlerine sımsıkı bağlı, mensup oldukları kitlenin üstüne çıkıp kurulmuş, 

                                                 
427

 A.g.e, s.69. 
428

 A.g.e, s.70. 
429

 A.g.e, s.85. 
430

 A.g.e, s.109. 
431

 A.g.e, s.112. 
432

 A.g.e, s.115. 
433

 A.g.e, s.115. 
434

 A.g.e, s.135. 
435

 A.g.e, s.143. 
436

 A.g.e, s.143. 
437

 A.g.e, s.30. 
438

 A.g.e, s.146. 
439

 A.g.e, s.201. 



87 

 

kitlenin dışına düşmüş, uydurma şahsiyetler değillerdir. Halk kahramanı halktan ayrı halkın 

dışında müteala edilemez. 
440

 “Dil duyguları da üstünde taşır.” Karakterizasyon meselesinde 

açıklama ve dramatik yöntemin yanında görülen insan ve görülmeyen yönlerini ele veren 

insan söz konusudur. İnsanın gerçek benini ortaya koyan sözleri ve davranışlarıdır. Bu ben 

seslendirilen metinde ses tonuyla gelen duyguda da gizlidir.  K.Tahir‟de karakter “belirli bir 

toplumun üyesi olan ferttir.” Onu içinde yaşadığı toplumdan içinde bulunduğu psikolojik-

ekonomik şartlardan bağımsız düşünmek imkânsızdır. “Bilinç mi toplumu (çevreyi) oluşturur, 

yoksa çevre mi bilinci oluşturur” sorusuna Tahir, Marks‟ın görüşüne katılarak “çevre bilinci 

oluşturur” görüşünü savunmaktadır.
441

 “Dil aynı zamanda milletin ruhunun dış görünüşüdür. 

Milletin dili ruhudur, ruhu da dili.”
442

 Karamanlarda konuşmalarında gizlidir. “Milletlerin 

dünya görüşünü de özellikleri ve karakterleri gibi dillerinden çıkarmak mümkündür. 

(Fertlerin de öyle K.Tahir)”
443

 “İnsan zekâsı bir kültür mahsulüdür. İnsanın içinde yaşadığı 

cemiyetin sosyal şartlarına sıkı sıkıya bağlıdır.”
444

 İnsanı anlatan roman da kahramanları 

anlatırken onu kültüründen ve içinde yaşadığı sosyal şartlardan ayırmaz.  

Bir romanda tiplerden birinin veya bir kaçının romancıya rağmen başlarını alıp onun 

istemediği düşünmediği bir aykırı tarafa doğru gidebileceklerini aklım hiç almıyor. Böyle bir 

karışıklık olsa olsa ilk müsvedde de dalgınlıkla meydana gelebilir. Romancı ilk tashihte böyle 

densizleri önceden şuurla hazırladığı planın çerçevesine hemen sokar. Yoksa romanın kendisi 

de gem almaz tipleri gibi sanatçının bilgi ve şuurla çizdiği ve bir faydaya yönelttiği plandan 

çıkmış bir şuursuzluk ve bilgisizlik karanlığında kaybolmuş olur.
445

 “Yüzyılların üstünden 

aşarak yaşayan gerçekçi romanlarda, kişiler, romanın gidişi içinde yavaş yavaş olurlar. 

Gerçekçi roman kişisi romancısı için bile romanın dünyasında o dünyanın kanunlarına göre 

yaşarken bulunur.”
446

 Burjuva edebiyatı daima cemiyet harici bir hayat yaşayan tiplerle, 

haydutlarla, dolandırıcı ve katillerle meşgul olmuş „faydasız adam‟ tipini tasvirden 

usanmamıştır.
447

 K.Tahir‟in kahramanlarını toplumsal şartlar oluşturmaktadır. Karakter ve 

tiplerin fiziksel, ruhsal, sosyal özelliklerini detaylı olarak belirler. İsimlerinin planı çıkarır. 

Toplumun şartlarını iyi anlatmak için çok kahramana ve bol teferruata yer verir.
448
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1.3.ESERLERĠ 

Onun eserleri konusunda yapılan araştırmada “K.Tahir‟in sağlığında on altı, 

ölümünden sonra beş olmak üzere kendi imzasıyla yayımlanmış yirmi bir kitabı 

bulunmaktadır.”
449

 ifadesine rastlanmıştır. Kemal Tahir üretken bir yazardır. Çok sayıda eser 

yazmıştır. Bu eserleri bu bölümde romanları (edebi romanlar, çeviri romanlar), öyküleri, 

mektupları ve notları başlığı altında eldeki araştırma sonuçlarına göre inceleyeceğiz.  

 

1.3.1.ROMANLARI 

Bu bölümde Kemal Tahir‟in geçim kaygısı ile yazdığı ve gazetelerde tefrika edilen 

1950–1960 yılları arasında yayınladığı çeviri ve adapte romanları (Mayk Hammer, İntikam 

Pençesi, Kanlı Takip, Kahreden Kurşun, Derini Yüzeceğim, Ecel Saati ve diğerleri) ile edebi değer 

taşıyan romanları Sağırdere (1955), Esir Şehrin İnsanları (1956), Kör Duman (1957), Rahmet 

Yolları Kesti (1957), Yediçınar Yaylası (1958), Köyün Kamburu (1959), Esir Şehrin Mahpusu 

(1962), Kelleci Memet (1962), Yorgun Savaşçı (1965), Bozkırdaki Çekirdek (1967), Devlet 

Ana (1967), Kurt Kanunu (1969), Büyük Mal (1970), Yol Ayrımı (1971), Karılar Koğuşu 

(1974), Namusçular (1974), Hür Şehrin İnsanları 1 (1977), Hür Şehrin İnsanları 2 (1977), 

Bir Mülkiyet Kalesi (1977), Damağası (1977), hakkında toplanan bilgiler genel olarak 

anlatılacaktır. Kemal Tahir‟in bir de kitap olarak basılamamış, sadece düşünce ve plan 

aşamasında olan romanlarından da bahsedilecektir.  

 

TELĠF ROMANLARI 

1939–1940 yılları arasında Göl İnsanları adı altında basılan dört büyü köylü 

hikâyesiyle, Sağırdere ve Kör Duman adlı iki köylü romanı yazdım. Bu kitaplar mevzularını 

Çankırı‟nın köylerinden almışlardır. Dil de ora dilinin stilize edilmiş şekliydi. 1943–1946 

yılları arasında ise Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu adındaki romanları kaleme 

aldım. Bunlar 1918 Mütareke devri İstanbul‟unun bir kısım aydınları ile gazeteciler muhitinin 

küçük bir parçasını ve aynı devrin mahpushanesini anlatıyordu. Bunları baskıya verirken ilk 

üçünü gözden geçirdim. Yedi yüz elli küsür sayfa tutan bu ciltte bir kelimeyi bile değiştirmek 

zorunda kalmadım. Dil-benim kanaatimce hiç eskimemişti. Hâlbuki Esir Şehrin İnsanları için 

durum böyle olmadı. Bu roman 1952 yılında, yani yazılmasından 7–8 yıl sonra Nurettin 

Demir müstear adı altında yeni İstanbul gazetesinde tefrika edilmişti. Dili hakkında 
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söylenenlere pek itibar etmemiştim. Yeniden kendi adımla basarken “dilinin eskimiş 

olduğunu gördüm.” Sonra sadeleştirdi. Dilde eskimezliği bu üç eserde nasıl yakalamıştım? 

Romanlarımın dili hakkındaki tereddütlerim arttı.
450

 Bunun üzerine dil meselesine eğildi. Orta 

sınıf (köylüler, işçiler, orta halli ve yüksek tabaka) normal gidişle sadeleşmekte olan, bazı 

kelimeleri atan, bazı kelimelere yeni manalar veren, yerli yabancı demeden her hoşlandığı ve 

ihtiyaç duyduğu kelimeyi her bulduğu yerden alan ve sosyal muhitinin, kültürünün veya 

kültürsüzlüğünün icabınca söyleyişini değiştirip kullanan canlı, renkli, her fikri anlatmaya, her 

ileri dil kadar kudretli ortalama Türkçeyi hiçbir rahatsızlık hissetmeden, zerre kadar tedirgin 

olmadan kullanıyorlar.
451

  

Devlet Ana‟ya karşı çıkanlar Türk insanının gücünü görmek istemeyen, menfaatçi, 

çıkarcı insanlardır.
452

 “İnsan tipi birikimine sahip olan devlet”
453

 Kemal Tahir roman 

yazarken bir toplumun tahlilini ve tarihini göz önünde bulundurur. Aynı durumu tipleri içinde 

yapar. Bunu kendisine sorulan “Köyün Kamburu‟nu niçin yazdınız? sorusu çerçevesinde şu 

şekilde anlatılır: A) İnsanlarımızın bir kısmını, gerek madde gerek ruh davranışları 

bakımından aydınlatıp onların davanışlarına yeni bir anlam getirebilmek gayretiyle yazdım. 

B)Belli bir tarih parçası içinde, belli bir çevrede böyle davranabilen, bu yaratılışta bir insan 

karşısında öteki insanlarımızın gerçek davranışlarının nasıl olabileceğini ortaya koymaya 

çalıştım. Psikoloji laboratuvarı gibi insan davranışlarını inceleyen bir romandır. C) İlerde 

yazılacak romanlarımdaki bazı kişilerin geçmişlerini aydınlatmak işinin bir kısmını da Köyün 

Kamburu, ister istemez yüklendi. Mesela: Mümkün olursa, Köyün Kamburu‟nun oğlu, 1930–

1933 yılları arasında üniversite talebesi olarak, bilhassa yüksek kan alçak kan davalarına 

karışarak karşımıza çıkacaktır.”
454

 Yorgun Savaşçı ve Devlet Ana romanları konularını yakın 

ve uzak olaylardan almış günümüz olaylarını bu yoldan aydınlatmaya çalışmıştır.
455

  

Basılmamış olan eserleri, Topal Kasırga–1402-Timur Belasını anlatacaktır. Yıldız 

Alacası–1839-Batılılaşma alçaklığının iç yüzünü anlatacaktır. Kurtuluş Durağı, Grev 

Nöbetçisi, Gülen Azap Çukuru hazır kitaplardır.
456

 Rahmet Yolları Kesti-İnce Mehmet karşı 

yazmadım, bütün dünyada yarı aydınlar arasında meydana gelen yanlış anlamaya parmak 

basmak istedim. 
457

 Devlet Ana, Rusçaya tercüme edilir.
458

 Yol Ayrımı, bu kitabın temelinde 
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imparatorluğu batıranlarla yıkıntıyı üstüne vererek yabancılara bağışlayanların hesaplaşması. 

(Bu imparatorluk nasıl tasviye edilir meselesi.)
459

 1960–1972 yılları arasını anlatacak bir 

roman tasarlar adı: Şeytan Aldatması olacaktır.
460

 Cezaevinden çıktıktan sonra yayınlanan ilk 

kitapları, Sağırdere ve Körduman klasik Marxist şemalara uymamakla birlikte, Orta Anadolu 

köy yaşamına bakıştaki keskin gözlemciliği, nesnel gercekçiliği ve ifade gücü ile olağan dışı 

bir yazarın ilk ürünleriydi. Daha sonra yazdığı Köyün Kamburu ve Yedi Çınar Yaylası adlı 

romanlarında, Türkiye‟de Batı‟daki gibi toprak mülkiyetine dayanan bir feodal sistem 

olmadığını ilere sürmekteydi. Ona göre Türkün köksüz toprak ağasını Batı‟nın lorduna, 

baronuna benzetmemek gerekiyordu. Kemal Tahir‟in Türkiye‟de edebiyat çevrelerinde geniş 

yankı yapan ilk romanı Rahmet Yollarını Kesti oldu. Bu roman, Yaşar Kemal‟in devlete 

başkaldıran eşkiyayı kahramanlaştırdığı İnce Memed romanının çok yaygın bir ilgi ile 

karşılandığı dönemde yazılmıştı. Yaşar Kemal‟in aksine Kemal Tahir eşkıyanın devlet gücü 

karşısında perişan olmaktan kurtulamayacağını ifade ediyordu. Rahmet Yolları Kesti‟nin 

yayınlamasından çok sonra Türkiye‟de ortaya çıkan silahlı başkaldırıların tümünün nasıl 

hüsran ile sonuçlandığı göz önünde tutulduğunda, Kemal Tahir‟in, Batı‟dan esinlenme 

“devlete karşı halk” romantizmine, soğukkanlı ve bilgece yaklaşımının ne kadar çok daha 

gerçekçi olduğu görülebilir. Kemal Tahir ilk romanlarında Türk toplumunda Batı‟dakine 

benzer sınıf çatışmaları olmadığını ortaya koyarken, daha sonraki romanlarında sınıf yerine 

devletin birleştirici ve koruyucu güç olduğunu ifade etmeye başlamıştır. Yorgun Savaşçı 

bunun en güçlü örneğidir. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti‟nin çöktüğü, 

ülkenin işgal altında kaldığı karanlık günlerinde asker, sivil bir grup aydının yeni bir devlet 

arayışı hikâye edilmektedir. Devlete verdiği bu öneme rağmen Kemal Tahir devleti 

kutsallaştırmamakta, yanlış siyasetçilerin kötü yönetiminde devletin halkına ters 

düşebileceğini de ifade etmektedir. Bunu tipik bir örnek olarak, Bozkırdaki Çekirdek adlı 

romanında „köy enstitüleri‟ni göstermektedir. Burada işlenen konu, devletin köylünün içinden 

rejimin bekçileri olarak seçtiği eğitmenlerle köylüyü köyünün içinden içinde zaptırapt altında 

tutma girişimidir. Kemal Tahir‟e göre, Türk toplumunun bünyesine yabancı olduğu “enstitü” 

adından da anlaşılan, köylünün adını doğru dürüst telaffuz bile edemediği bu girişim, Batı‟dan 

esinlenen baskıcı bir devlet modeli arayışı idi. Başarısızlığa uğraması kaçınılmazdı. Nitekim 

arkasında acılar bırakarak öyle de oldu. Kemal Tahir Devlet Ana romanında Avrupa‟nın 

feodal soyguncularının karşısına Osmanlının koruyucu devletini koymakta, arada kalan yerli 
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Hıristiyan köylünün, tercihini kana susamış soyguncudan değil, toplumsal eşitlik ve adalet 

sağlayan devletten yana kullandığını olağanüstü bir anlatım ustalığı ile kaleme almaktadır.  

Yol Ayrımı, 1950'li yılların sonunda, özellikle Yaşar Kemal'in İnce Memed'ine karşı 

yazdığı Rahmet Yolları Kesti'yle (1957) başlayan sola mesafeli duruş, daha doğrusu köylüyü 

ve toplumumuzu alışılmış ve tarihsel/bilimsel temelden yoksun popüler sol söylemin dışında 

ele alış, asıl 1960'tan sonra su yüzüne çıktı Kemal Tahir'de. Tüm dikkatini tarihe, Osmanlı 

tarihi ve toplum yapısına yönelterek, devlet, Doğu-Batı çatışması, Batılılaşma ve mülkiyet 

gibi sorunları derinden kavramak için hummalı bir çalışma içine girdi yazar. Uzun 

araştırmalar sonucunda Kemalizm'in ve Osmanlı karşıtı resmî tarih söyleminin karşısında, 

Osmanlı Devleti'nin kültürel ve siyasî mirasını sahiplenen yerli bir aydın, yerli bir romancı 

olarak çıktı okurların karşısına. Bu çıkış, çok geçmeden dragomanları, Kemalistleri, klasik 

Marksistleri ve sığ sağcıları ürküttü doğallıkla. Çünkü sağın, solun ve egemen düşüncenin 

dışında, farklı tezler dile getiriyordu Kemal Tahir. Tarihle, edebiyatla, Osmanlı‟yla, 

Cumhuriyet‟le, Batılılaşmayla ve daha önemlisi kendisiyle derin ve kıyasıya bir hesaplaşmaya 

girişmişti. Bu zorlu hesaplaşma, ilkin güçlü biçimde Yorgun Savaşçı'yla (1965) dışa vuruldu.  

Yorgun Savaşçı, Kurtuluş Savaşı'nı, ülkenin en kötü günlerinde politikaya 

bulaşmamış, dövüşken Türk subayının ordusuz kalış dramını, direnenlerle umutsuz kalmış 

yorgun Anadolu halkının trajedisini konu edinen Yorgun Savaşçı, resmî tarih söylemine 

aykırı tezler içeriyordu. Kemal Tahir'e göre, kimilerinin iddia ettiği gibi Kuvayı Milliye bir 

halk hareketi değildi, zaten Doğu'da ve Türk tarihinde halk hareketi yoktu, eğer bir halk 

hareketi olsaydı İstiklâl Mahkemeleri kurulmazdı. Bu itibarla yapıtta Kuvayı Milliye'yi bir 

kadro hareketi olarak ele aldı ve realist bir tavırla, Anadolu'da halkın Kuvayı Milliye'ye karşı 

tepkilerini de dile getirerek tezini pekiştirme yoluna gitti. Mustafa Kemal'i abartılı bir şekilde 

yüceltmek yerine, savaşçı bir subay olarak canlandırdı. Yorgun Savaşçı, bu ve benzeri 

tezleriyle Kemalist-sol aydınları oldukça rahatsız etti; hatta bu rahatsızlık TRT adına çekilen 

Yorgun Savaşçı filminin gösterimi dolayısıyla sonraki yıllarda da sık sık gündeme geldi. 

Örneğin, İlhan Selçuk, Yorgun Savaşçı filminin gösterilmesi gündeme geldiğinde, yazarı 

tarihi çarpıtmakla itham ederek, filmin TRT'de yayınlanmasına şiddetle karşı çıktı. 1979'da 

Cumhuriyet gazetesi‟nde kaleme aldığı yazılarla Yorgun Savaşçı'nın TRT'de 

gösterilmemesinde etkili oldu. Ve film uzun tartışmalar sonunda 1983'te dönemin Başbakanı 

Bülent Ulusu'nun emriyle yakıldı. Yorgun Savaşçı, böylece adını militer bir rejimin kara 

tarihine yazdırdı.  

Kemal Tahir'in tartışmalara konu olmuş bir başka romanı da Bozkırdaki Çekirdek'tir. 

Yazar, bu romanında köyü bir eğitim laboratuvarı, köylüyü denek olarak gören, kendi 
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toplumsal yapımızı, köy gerçeğini tanımadan Köy Enstitüleri‟ni kuran anlayışı kıyasıya 

eleştirir. Romanın kahramanlarından Müfettiş Şefik'in şu sözleri Kemal Tahir'in tezini 

özetlemektedir: 1908'lerde bu konu tıpkı böyle konmuş. O zaman Bulgar köy okullarıyla 

onların ülkücü öğretmenlerini görmemizle ağızlarımızın suyu akmış. „Köyleri canlandırıp 

çalıştıracak köy okullarıdır.' fikrine kim „olmaz' derse mürteci, vatan millet haini damgasını 

vuruyorlardı. Çok arandı köyü ihya edecek okul tipi. Sonraları anladım ki, böyle saman alevi 

gibi parlayışlarımız hep kolaya kaçma huyumuzdan. (…) Köye bir bina yapıp bir öğretmen 

göndererek bütün zorluklardan kurtulmaktır. Aklı erenler, „olmaz böyle şey!' dediler. 

(…)inkılâpçılar bilmiyorlardı ki, köyü yaşatacak olan okul değildir, okulu yaşatacak olan 

köylüdür. Öyleyse, Köylü bizden nasıl bir okul istiyor? diye düşünmeliyiz. Yoksa hükûmet 

zoruyla kurulan okul da, mekanik olarak dıştan kurulan bir müessese gibi, dayanak noktası 

bulamaz, er geç batar.”  

Osmanlı'ya, tarihe, Batılılaşmaya, Kurtuluş Savaşı'na ilişkin ileri sürdüğü düşünceler gibi, köy 

enstitüleri hakkındaki tezleri de iktidarın söylemlerine tersti Kemal Tahir'in. İçerdiği resmi 

ideolojiye karşıt düşünceleri nedeniyle Bozkırdaki Çekirdek'i de dönemin birçok yazarı 

eleştirdi.  

Devlet Ana, Kemal Tahir'in, gerek Kemalist-sol, gerekse klasik Marksist aydınlarla 

yollarını daha bir ayırdığı, Osmanlı'ya, Doğu-Batı farkına ve tarihimize bakışıyla fırtına 

koparmış bir diğer romanıdır. Yazar, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ele aldığı bu romanında 

Doğu'nun, Osmanlı toplum yapısının, Batı toplumlarına benzemediğini ileri sürer. Bununla da 

yetinmez, o dönemde Fransa'da gündemi işgal eden Asya Tipi Üretim Tarzı'yla (ATÜT) ilgili 

tartışmalarla ilgilenir ve ATÜT çerçevesinde Türkiye'ye özgü bir kuram geliştirmeye çabalar. 

Çevresindeki araştırmacı ve akademisyenleri ATÜT üzerine çalışmaya sevk eder. Bu 

araştırmalar sonucunda, Devlet Ana'da „kerim devlet' kavramını ortaya atar. Ona göre 

Osmanlı, sınıfların bulunmadığı, dolayısıyla sınıfsal çatışmaların ortaya çıkmadığı, mülkiyetin 

devlete ait olduğu, zümreler arasında denge sağlayan müşfik bir devlettir. Ve Doğu'da 

devletsiz toplum varlığını sürdüremez. İleri sürdüğü düşüncelerle, giderek Marksizm‟i de 

kendi toplumsal yapımıza uygun biçimde yorumlamaya başlayan, yerli bir sosyalizm tesis 

etme çabasına düşen Kemal Tahir, hem Kemalist-sol, hem de Marksist aydınların boy hedefi 

hâline gelmiştir ve Devlet Ana, bu çerçevede en çok eleştirilen romanlarındandır. Örneğin 

Cevdet Kudret, Devlet Ana'da “…faşizm ideolojisinden gelme düşünce ve eylemlere yer 

verilmişti.” der. Taner Timur'a göre; “… tutucu, yer yer ırkçı tezlerle dolu bir romandır.” 

Murat Belge'ye göre; “Kitapta Asya tipi üretimin sürekli olarak övülmesi bir çeşit şovenizm 
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yarat[maktadır].”
461

  

 

ÇEVĠRĠ ROMANLARI 

Kemal Tahir, hapisten çıktıktan sonra artık herkes tarafından tanınan sicilli bir 

komünistti. O nedenle iş bulmakta, geçimini sağlamakta ve kitaplarını bastırmakta zorluklar 

yaşadı. Çaresiz, takma adlarla tefrika romanlar yazmak, çeviriler-adaptasyonlar yapmak 

zorunda kaldı. 1950'lerde Refik Erduran ve Ertem Eğilmez tarafından kurulan Çağlayan 

Yayınevi için çevirdiği, adapte ettiği polisiye romanlar arasında özellikle Mickey Spillane'den 

çevirdiği Mayk Hammer dizisi geniş bir okuyucu kitlesi tarafından tutuldu. İntikam Pençesi, 

Kanlı Takip, Kahreden Kurşun, Derini Yüzeceğim, Ecel Saati ve diğerlerini peş peşe 

yayımladı. Bu çeviri ve adapte romanlarla geçimini sağlamaya çalışırken edebiyat dünyasına 

tam ısınacak ve cezaevinde kaleme aldığı yapıtlarını peş peşe bastıracakken, 6–7 Eylül 

Olayları yaşandı. Kemal Tahir, bu olayların suçlularından biri olarak görüldü. Adı bir kez 

çıkmış, sicillenmişti. Bir kez daha içeri alındı, altı ay Harbiye'de tutuklu kaldı.  

Kemal Tahir, Türk polisiye roman yazınında önemli bir isimdir. 20. yüzyıl Türk 

romanının ve öykücülüğünün en büyük adlarından olan ve yapıtlarında verdiği mesajlarla pek 

çok tartışmayı başlatan yazarımız, bir bakıma polisiye roman yazdığı için bir zamanlar 

eleştirdiği Peyami Safa ile aynı kaderi paylaşmıştır. Kemal Tahir de, tıpkı Peyami Safa gibi 

geçimine katkı olsun diye takma adla polisiye romanlar kaleme almıştır. Özellikle 12 yıllık 

hapishane hayatından kurtulup yaşamını yeniden kurduğu yıllarda (1950–1960 arası) bu 

bağlamdaki çalışmaları yoğunluk kazanır.  

Kemal Tahir, 1953 yılında kurulan ve bastığı kitapların ucuz fiyatları, renkli kapakları 

ve yaptığı reklâmlarla bir anda kitap piyasasında önemli bir yer tutan Çağlayan Yayınları‟yla 

çalışmaya başlar. Yayınevinin yayımladığı ilk telif romanlardan biri olan Halk Plajı adlı 

yapıtı Samim Aşkın adıyla Kemal Tahir kaleme almıştır. Bu arada Çağlayan Yayınları için 

pek çok çeviri de yapmıştır. Bu çeviriler arasında sonraları çok ün kazanan eserler Mickey 

Spillane'den yaptığı çevirilerdir. Çağlayan Yayınları'nın sekizinci kitabı olarak çıkan 

Spillane'in dünyada milyonlarca satan kitabı, F.M. İkinci takma adıyla Kemal Tahir çevirisi 

olan Kanun Benim Türkiye'de de olay olmuştur. Yasa dinlemeyen ve yasayı bizzat kendi 

koyan dedektif Mike Hammer‟ın bu ilk macerası ülkemizde de heyecanla karşılanmış, üst üste 

baskılar yaparak 100 binden fazla satmıştır. “Yumruklarıyla Sevişen, Dudaklarıyla Dövüşen; 

Külhani Amerikan Hafiyesi, Dünyanın En Büyük Kadın ve Katil Avcısı” Mike Hammer, Türk 
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okuyucularına da geleneksel polisiye roman dedektiflerine hiç benzemeyen kişiliğiyle çok 

ilginç gelmiş ve Mickey Spillane'in yazdığı beş roman Kemal Tahir tarafından peş peşe 

dilimize çevrilmiştir. Ne yazık ki, sonra deniz bitmiştir. Çünkü yazar Mickey Spillane roman 

yazmayı bir tarafa bırakıp “Yehova Şahitleri” tarikatına girmiş, kent kent dolaşıp bu tarikatın 

propagandasını yapmaya başlamıştır. Hâlbuki Türk okuyucusu peşi peşine okuduğu Mike 

Hammer öykülerinin tiryakisi olmuştur ve onun bu talebine karşılık vermek gerekmektedir. 

Çağlayan Yayınları, bu sorunun cevabını bulmuştur: Kemal Tahir'in, yayınevinin deyişiyle üst 

üste çeviriler yaparak Mike Hammer konusunda üstad olan F.M. İkinci'nin Mike Hammer 

üretimine devam edeceğini okuyucularına duyurur. Bundan sonra piyasaya arka arkaya Kemal 

Tahir'in F.M. İkinci adıyla yazdığı Mike Hammer öyküleri çıkmaya başlar. Bunlar Eylül 

1954-Mayıs 1955 arasında yayımlanan dört kitaptır: Derini Yüzeceğim, Ecel Saati, Kara 

Nâra, Kıran Kırana.  

Kemal Tahir'in F.M. İkinci adıyla yazdığı dört Mike Hammer öyküsünde gerek kurgu 

gerekse olayın gelişimi ve sonuçlanması; özgün Mike Hammer romanlarından hiç kuşkusuz 

daha başarılıdır. Bu arada Kemal Tahir'in Mickey Spillane ve diğer İngilizce yazan 

muharrirlerin eserlerini İngilizce bilmediği halde nasıl çevirdiği konusuna da burada 

değinmek istiyoruz. Bizim bu soruya yanıtımız; Kemal Tahir'in Mickey Spillane romanlarını 

asıllarından değil, Fransızca çevirilerinden tercüme ettiğidir. Mickey Spillane'nin eserleri o 

tarihlerde Fransızcaya çevrilmiştir. Örneğin ilk ve en önemli kitabı I, The Jury'nin (Kanun 

Benim) ABD'de yayımlanmasından iki yıl sonra 1949'da J'Aurai ta Peau (Derini Yüzeceğim) 

ismiyle yapılan Fransızca çevirisi kütüphanemizde mevcuttur. Kemal Tahir bu kitabı İngilizce 

özgün adına daha uyan bir şekilde “Kanun Benim” diye çevirmiş ama Fransızca çevirideki 

ismi de kendi yazdığı ilk Mike Hammer öyküsünde kullanmıştır. Kemal Tahir'in yazdığı Mike 

Hammer öyküleri de özgün romanlar gibi 100 bin satış rakamını yakalamıştır ancak zavallı 

Kemal Tahir dört kitaptan fazlasını yazamamıştır. Çünkü 6–7 Eylül olaylarının tertipçisi 

olarak sıkıyönetimce tutuklanıp hapishaneye koyulmuş ve böylece meydan çoğu yeteneksiz 

olan diğer sahte Mike Hammer öyküsü üreticilerine kalmıştır. 
462

 

    

1.3.2. ÖYKÜLERĠ 

Sosyalizmi Türkiye şartlarına göre yerli bir görünüme büründürmeye çalışan, Asya 

Tipi Üretim Tarzı kuramından yola çıkan Kemal Tahir, Göl İnsanları (1955) adlı kitabındaki 

hikâyelerinde İç Anadolu Türk köylüsünü anlatır.
463

 Bu hikâyelerinde güçlü bir gözlem ve 

                                                 
462
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güzel bir anlatımı vardır. Hikâye büyük konusuna muhtaçtır, büyük konu büyük eseri 

meydana getirir hikâyede, derinlik konunun derinliği, yerlilik, hikâyede semboller kısacık 

olmalı, iyi kullanılmalı, tarihi konularda üslup önemlidir. Hikâyede derinlik konuyla 

ilgilidir.
464

 diyen K.Tahir, Sait Faik‟i bir hikâyeci olarak görür.
465

 Ona göre, hikâyeciliğimizin 

bunalıma girmesinin temelinde Batı taklitçiliği vardır. Hikâye, küçük insanın dramını 

anlatırken dilini ve okurunu kaybetmiştir. Kendi toplumumuzun tarihine dönmeyeceğimiz 

yanılgısı hikâyelerimizi bu hale düşürmüştür.
466

 Hikâyecilerimizin anlatı geleneğinden 

yararlanması gerekir. Hikâye yazarken meddah ve halk hikâyesi üzerine derinlemesine ve 

genişlemesine durulmalıdır.
467

 Yaratılışında hikâyecilik cevherine sahip olanlar ilk eserlerinde 

ortalama bir seviye tuttururlar. Ama ya burda debelenir ya da hikâye hevesinden vazgeçerler. 

Orta çizgiyi aşan sanatçı yaratılıştan kendilerine verilen sanat cevherini var güçleriyle, 

çabalayarak geliştirirler, bunlar amatörlüğün kaytarma bataklığını aşabilenlerdir.
468

 “Yazarlar 

çok okumak zorundadırlar. Ama onların asıl önem verdikleri kitaplar, yazı konularıyla ilgili 

olanlardır. Bu kitapları konuya baktıkları açıdan değerlendirerek okurlar.” “Hikâyeci 

gözüyle bakma yeteneği” “hikâyeci sezgileri” şuurdan daha çok yardım eder.
469

 Bizde çift 

gerçeklik arasında kalan toplum özelliği olduğu için burjuva sınıfı yoktur. Bu yüzden 

hikâyecilerimiz kime hitap edeceklerini iyi belirlemelidir. Hikâyeciler orta halli 

romancılardır.
470

  

“Göl insanları hikâyelerini iptida okumaya başlamıştım. Sonra her gün ayrı ayrı 

okumak, edinilecek olan fikir silsilesini inkitaa uğrattığı için tefrikaları kesip biriktirdikten 

sonra kül halinde okumanın daha münasip olacağını düşündüğümden toplamaya başladımdı. 

Derken –agleb-i ihtimal-Dimitri cenapları aradan bazılarını kaybetmiş. Mamafih gelecek 

mektubumda bir kari sıfatıyla düşündüklerimi yazmaya çalışırım.” Reşit Kemali müstearıyla 

Orhan Kemal tarafından yazılan mektupta hikâyeleri hakkında bu bilgilerle karşılaşılmıştır. 
471

  

“… Göl insanlarındaki lisanınız gayet güzel. Sonra vakıalar insanı adam akıllı sürüklüyor ve 

“acaba sonu ne olacak?” diye meraka düşrüyor.” Reşit Kemali müstearıyla Orhan Kemal 

tarafından yazılan mektupların birinde hikâyelerin içeriğine değinilmiştir. 
472
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1.3.3 MEKTUPLARI 

K.Tahir‟in Semiha‟ya (1950‟den sonra yaşamını birleştirip eşi olan) yazdığı mektuplar 

vardır. K.Tahir‟in 1940 öncesinde, o zaman ki eşi Fatma İrfan‟a yazdığı mektuplar da önemli 

kaynaklar arasındadır. 
473

 K.Tahir, Nazım Hikmet‟in kendisine yazdığı mektupları sağlığında 

yayımlamıştır. Yalnız, K.Tahir‟in Nazım‟a yazdığı mektupların nerede olduğu 

bilinmemektedir. Tahir‟in cezaevi denetimine takılan Nazım‟a yazdığı iki mektubu, 

Halikarnas Balıkçısı‟na yazdığı mektubu ve az da olsa gün ışığına çıkan Nazım‟a yazılmış 

mektupları yayımlanmıştır. Bunların içinde Orhan Kemal‟in ona yazdığı mektuplar da vardır. 

K.Tahir‟in yazdığı mektupların bir kısmı notlar başlığı ile yayımlanana eserlerinin içinde 

bulunmaktadır. Bu mektuplarında yaşadıklarını samimi, içten bir dille anlatmaktadır. Bir 

romancının muhayyilesini tanıma açısından önemli ipuçları vermektedir. İkinci karısına, 

Orhan Kemal‟e ve Nazım‟a yazdığı mektuplardır bunlar. Hapishanede yaşadığı parasızlığı ve 

yaptığı çalışmaları dile getirmektedir.  

 

1.3.4. NOTLARI 

 Kemal Tahir‟in on altı ciltten oluşan notları 1990 yılından sonra kitaplaştırılmıştır. Bu 

kitaplarında edebiyat ve sanata dair fikirleri, dil hakkındaki görüşleri, tarih hakkındaki 

yorumları, roman planları, yazdığı mektuplar ve şiirlerden kesitler bulunmaktadır. Bu notları 

şu kitaplardan oluşmaktadır: Notlar, Sanat Edebiyat 1, Notlar, Sanat Edebiyat 2, Notlar, 

Sanat Edebiyat 3 (Dil Dosyası), Notlar, Sanat Edebiyat 4, Notlar, 1950 Öncesi, (Şiirler ve 

Ziya İlhan‟a Mektuplar), Notlar, Roman Notları 1, (Topal Kasırga, Darmadağın Olan 

Devlet), Notlar, 1950 Öncesi, (Cezaevi Notları), Notlar, Roman Notları 2, (Batı Çıkmazı)), 

Notlar, Roman Notları 3, (Patriyot Ömer, Gülen Azap Çıkmazı), (Notlar, Osmanlılık /Bizans, 

Notlar, Batılaşma, (Notlar, Çöküntü, Notlar, Sosyalizm, Toplum ve Gerçek, Notlar, Kitap 

Notları, Notlar, Mektuplar. Çalışmamız sırasında birinci elden kaynak olarak Kemal Tahir‟in 

kendi düşüncelerine bu kaynaklardan ulaşmak mümkün olmuştur. Yaptığımız alıntıları 

gösterdiğimiz dipnotlarda ve çalışmamızın kaynakça bölümünde bu eserlerin künyeleri 

verilmiştir.  
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 A.g.e, s.7. 
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II. BÖLÜM 

2. KEMAL TAHĠR’ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR 

1955 yılında ilk romanı Sağırdere‟yi yayımlayarak bu türdeki yolculuğuna başlayan 

Kemal Tahir, romanlarını sosyalist gerçekçilik anlayışına uygun olarak kaleme almıştır. Onun 

toplumcu gerçekçi anlayışı diğerlerinden farklıdır. O, Türk düşünce geleneğine Marksizm‟i ve 

sosyalizmi eklemeye çalışmış, bir Türk sosyalizmi (ATÜT) oluşturmak istemiştir. Bu yüzden 

zaman zaman diğer sosyalist gerçekçi yazarlarla çatışmıştır. Romanlarında bu fikirlerini 

savunmuştur. Döneminde yazılan köy romanı geleneğine uyarak, köylü sorununu sosyalist 

kalıplara göre irdelemiştir. Köy romanlarını birbiri ardına yayınlanmaya devam etmiştir. 

Onların sorunlarına bir çözüm üretmeye çalışmıştır. Sonrasında tarihi romanlar ve taşra 

romanları da yazmıştır. Osmanlı tarihini ve yakın dönem tarihini eserlerinde anlatır. O 

dönemde romanlarda sosyolojik, tarihi çözümlemeler yapılmakta ve birtakım ideolojik tezler 

savunulmaktadır. Kemal Tahir‟in de bazı romanları edebi yönlerinden ziyade içerdikleri 

fikirler yönüyle çok tartışılmıştır. 1955–1973 yılları arasında romanlar yazan Kemal Tahir 

döneminin roman anlayışından uzak değildir. Düşünürlük ve sanatkârlığı eserlerinde 

birleştirmiştir. Bunların yanında mahkûmların sosyal, zihinsel, fiziksel ve ruhsal dünyalarının 

anlatıldığı eserlerinde diğer romancılardan daha farklı bir alanda orijinal konular işlemiştir. 

Toplumun her kediminden hapse düşen insanları yakından tanımış ve tanıtmaya çalışmıştır.  

Kemal Tahir‟in, 1955 ile 1977 yılları arasında on dokuz romanı yayınlanmıştır. Bu 

romanlar konularını köy, tarih ve hapishaneden almıştır. O, çevre mi insanı oluşturur, yoksa 

insan mı çevreyi oluşturur sorusuna çevrenin insanı oluşturduğu şeklinde cevap vermiştir. Bu 

yüzden o bireyin değil toplumun romanını yazmıştır. Sosyal olayları ön plana çıkarıp insanı 

ikinci plana itmiştir. Toplumu anlamak için de onun tarihini, tarih içindeki rolünü ve önemini 

araştırmıştır. Bir toplumun tarih içinden süzülüp gelen özelliklerini anlamak istemiştir. İnsanı 

tanımak içinde onun geçmişine ve içinde yetiştiği sosyal ortamının anlaşılması gerektiğine 

değinmiştir. Roman tiplerini de oluştururken bu görüşten esinlenmiştir. Rollerinin gereğini 

yapan tipler, Tahir‟in romanında karşımıza çıkmaktadır. Irsıyetinin ve çevrenin mahsulü olan 

insan ele alınmıştır. Onun romanlarında olaylar, çevre ve sosyal ortamın oradan oraya 

savurduğu kahramanlar vardır. Bu kahramanlar karakter seviyesine çıkamamış, bireysel 

özellikleri ön planda olmayan, sadece belirli bir toplumsal sınıfı veya zümreyi temsil eden 

tiplerdir. Bu bireyleri tip seviyesinden yukarı çıkaramamış karakterler oluşturamamıştır. 

Kahramanlarını gerçekliğin katı dünyasında dondurmuş ve derinlemesine tahlil edememiştir. 

Bütün romanlarında birbirine benzer tipler oluşturmuş. Bir tip romancısı olarak kalmıştır.  
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Kemal Tahir, kahramanlarını yaşadığı çevreden seçmiştir. Hapishane hayatının, milli 

mücadelenin, İstanbul‟un, köyün, köylülerin ve eşkıyaların anlatıldığı romanlarında 

kahramanlar da o çevreye aittir. Yaşadıkları çevrenin kültürel özelliklerini taşırlar. Yerel 

ağızlarıyla konuşturulan ve genellikle anlatıcının açıklayıcı yöntemle tanıttığı kahramanlar, 

içinde yaşadıkları toplumun bir ferdi olmaları yönüyle anlatılır. Tahir‟in eserlerinde 

kahramanları belirginleştiren sosyal yapı üzerinde ısrarla durulmuştur. Sosyalist gerçekçi 

anlayış çerçevesinde yazdığı romanlarında sosyal olaylar ön plana çıkarılmış, tipler ikinci 

planda bırakılmıştır. Önemli olan olaylar ve toplumsal sorunlardır. Çevresinde gördüğü 

kişileri yargılamadan romanlarında bütün yönleriyle anlatır. Genellikle eserlerinde kalabalık 

bir şahıs kadrosu vardır. Savaşların anlatıldığı romanlarda bu özellik daha da ön plana çıkar. 

Aslında yazarın eserlerinde merkezi tiplerin, tali ve dekoratif figürlerin olduğu görülür. Her 

romanda belirli sosyal zümreleri temsil eden ve kendisi olamayan, kalıp davranışların dışına 

çıkamamış tipler ve figürler dikkatlerden kaçmaz.  

 Eserlerin tamamında olaylar birbirine kahramanlar sayesinde bağlanmıştır. Özellikle 

romanın merkezinde bulunan bir başkişi (başkahraman, merkezi tip) bütün eserlerinde 

görülür. Diğer unsurlar tamamıyla bu başkişiyi daha da belirginleştirmek için kullanılır. 

Bunun yanında sadece isimleri zikredilen, yalnızca verilen bir görevi gerçekleştiren dekoratif 

figürlere (belirginleşemeyen, tip bile olamayan kişilere) da rastlanır. Bütün romanlarını 

hapishane, milli mücadele, köy yaşamı üzerine kuran Kemal Tahir‟in seçtiği erkek 

kahramanlar da buralara ait kader mahkûmlarından, savaşçılardan ve köylülerden oluşur. 

Kadın karakterlerin az sayıda bulunduğu romanlarda genellikle kadınlar cinsel yönleriyle 

görülür. Yaşadığı dönemin insanından yola çıkarak kurmaca dünyanın içinde onları ideolojik 

bakış açısıyla gözler önüne serer.  

 Eserlerinde toplumun her kesiminden sosyal, psikolojik ve zihinsel kahramanlara yer 

veren Kemal Tahir‟in romanlarındaki tip ve figürleri incelerken, aynı özellikleri gösteren 

farklı tip ve figürleri aynı başlık altına topladık. Bu bağlamda, Kemal Tahir‟in köy romanları 

(Sağırdere, Körduman, Rahmet Yolları Kesti, Köyün Kamburu, Büyük Mal, Yediçınar 

Yaylası), tarihi romanları ( Esir Şehrin Mahpusu, Bozkırdaki Çekirdek, Yol Ayrımı, Bir 

Mülkiyet Kalesi, Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları, Hür Şehrin İnsanları I-II, 

Kurt Kanunu) ve hapishane (mahkûmları anlatan) romanları (Kelleci Memet, Karılar Koğuşu, 

Namusçular, Damağası) olarak belirlenmiştir. En çok tip ve figür tarihi romanlarda yer alır. 

Kemal Tahir‟in romanlarında geçen toplam dokuz yüz yirmi altı tip ve figürün 

bulunduğu görülmüştür. Merkezi tiplerin sayısı yirmi dörttür. Diğer kahramanlar tali ve 

dekoratif figürlerdir. Bunların adları verilerek romanlara göre dağılımı şu şekildedir. 
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Sağırdere romanında toplam yirmi altı tip ve figür bulunmaktadır. Bunların isimleri şunlardır:  

Pelvan Vahit, Kulaksızın Mustafa, Murat, Topal İsmail, Jandarma Nail, Hüseyin Efendi 

Hocaların Hakkı, Kulaksız Yakup Ağa, Taşçı Ustası Hocaların Hasan, Ahmet Onbaşı, Hacı 

Abdurrahim Efendi, Hanının Hizmetkârı, Cemal Usta, Gurbetçi Ömer, Rıfat Efendi, Himmet 

Çavuş, Kara Sakal Leblebici, Korucu Ali Dayı, Reşit Hoca, Eğri Ahmet, Battal, İstasyon 

Memuru Numan Efendi, Ali Bey, Yaşlı Adam, Himmet Çavuş‟un Recep, Müteahhit Selahattin 

Bey.  

Esir Şehrin İnsanları romanında toplam elli altı tip ve figür bulunmaktadır. Bunların 

isimleri şunlardır: Kamil Bey, Taceddin Paşa, İkinci Kaptan, Enişte Bey, Mehmet Ali, Sör 

Henri Diskon, Fuat Bey, Dülger Cemil Usta, Laleci Zülfi Can, Topçu Yarbay, İmam Mümin 

Efendi, Binbaşı Emeklisi Hasan Bey, Şipşak, Razi Baba, Suat, Yüz On Altı Ahmet, Çukur, 

İhsan, Abdullah Ağa, Süleyman Ağa, Başdağıtıcı Abuzer Ağa, Mösyö Rozalti, Ramiz Bey, 

Gardiyan İbrahim, Yakup Cemil Bey, Kurmay Binbaşı Burhanettin, Teğmen Şerif Efendi, 

Paşa Hazretleri, Öteberi Satmaya Gelenler, Kamil Bey‟in Avukatı, Salih Paşa, Tevfik Paşa, 

Damat Ferit Paşa, Seringel, Zarzar, Yargıç, Kadının Avukatı, Celil Efendi, Mösyö Biencour, 

Ali Efendi, Salamon Efendi, Mığırdıç Efendi, Başmürettip Necmi Efendi, Ahmet Rasim Bey, 

Sivil Polisler, Niyazi Efendi, Refet Bey, M.Kemal Paşa, Çerkez Ethem, La Fransez Şirketinin 

Direktörü, Boris, Yazıcı, Yüzbaşı, Arabacı, Vahap Çavuş, Ali Kemal Bey. 

Kör Duman romanında toplam yirmi dokuz tip ve figür bulunmaktadır. Bunların 

isimleri şunlardır: Topal İsmail, Pelvan Vahit, Mustafa, Murat, Reşit Hoca, Hocaların Hakkı, 

Kulaksızın Yakup, Gurbetçi Ömer, Himmet Çavuş, Selim, Öksürüklü Hoca, Cemal Usta, 

Muhtar Hüseyin, Ali Bey, Hocaların Hasan, Candarma Nail, Abdullah Efendi, Battal Ağa, 

Remzi, Korucu Ali, İbrahim, Koç Ali, Hacı Baba, Hatip Hoca, Terzi Rıfat Efendi, Mehmet 

Bey, İstanbullu, Çopur Osman Efendi, Hızarcı Lazlar. 

Rahmet Yolları Kesti romanında toplam yirmi yedi tip ve figür bulunmaktadır. 

Bunların isimleri şunlardır: Bektaş Emmi, Maraz Ali, Çerçi Süleyman, Uzun İskender, İstidacı 

Bilal Efendi, İbrahim Efendi, Âşık Niyazi, Arif Ağa, Kel Hasan, Kara Lütfü Başçavuş, Kuru 

Zeynel, Katır Adil, Dede Kasım, Kara Çavuş, Mustafa Kemal, Kürt Bedir Ağa, Deli Recep, 

Kör Oğlan, Hüseyin Pehlivan, Emirali Mustafa Bey, Tüfekçi Ferhat Usta, İnce Şaban Ağa, 

Sarı İmam, Yüksek, Oluk Muhtarı Feyzi, Nezir, Recep, Köse Hacı. 

Yediçınar Yaylası romanında toplam otuz bir tip ve figür bulunmaktadır. Bunların 

isimleri şunlardır: Ömer Efendi, Kambur Kadı, Dilaver Ağa, Çakır Kâhyaların Halil, 

Mültezim Osman Efendi, Kara Cehennem, Uzun İmam, Cevdet Bey, Gâvur Ali, Abuzer Ağa, 

Kenan Efendi, Jöntürk, Seyfettin, Deli Elvan, Parlak İhsan, Rıfat Ağa, Kolağası Celil, Hanefi 
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Ağa, Abdülfettah, Bedevi Şeyh, Kirkor Efendi, Murat, Zülküf, Çobanoğlu Süleyman Bey, 

Kavalalı Mehmet Ali Paşa, İbrahim Paşa, Abdülmecit, Mehdi Bey, Başgardiyan Mevlüt, 

Fazlı, Ahmet. 

Köyün Kamburu romanında toplam yirmi dokuz tip ve figür bulunmaktadır. Bunların 

isimleri şunlardır: Parpar Ahmet, Parpar Ahmet‟in Çalık Oğlan, Uzun İmam, Muhtar Kadir 

Ağa, Mahir Ağa, Abuzer, Pelvan Hasan, Karagöz, Gâvur Ali, Sarı İhsan Çavuş, Berber Rıza 

Onbaşı, Çakır Kâhyaların Ömer Efendi, Hanefi, Hasan, Sülük oğlan, Musa Çavuş, Deli 

Elvan, Dişleklerin Veli, Dişlek Ahmet Ağa, Hüsamettin Efendi, Bekirağa, Ali Şah, Cevdet Bey, 

Enver Paşa, Mahmut Şevket Paşa, Yedi-sekiz Hasan Paşa, Tapucu Ethem Efendi, Mahkeme 

Başkâtibi, Refik Bey. 

Esir Şehrin Mahpusu romanında toplam yetmiş tip ve figür bulunmaktadır. Bunların 

isimleri şunlardır: Kamil Bey, Gardiyan Asker İbrahim, Başefendi (Kanun Çavuşu), Amca 

Bey, Fayrap Ömer, Osman Ağa, Zekeriya Hoca, Laz Ali, Tanaş, Seringel, Toycu Mahmut, 

İbrahim Efendi, Zarzar, Pandeli, Köprücü Arslan, Arif Bey, Hapishane Müdürü, Mehmet 

Hoca, Kesik Süleyman Ağa, Sefer, Nuh Bey, Zeybek Niyazi, Enişte Bey, Doktor Lütfi Bey, 

Şükrü Bey, Falçata Seyfi, Veznedar Sıtkı Efendi, Mehdi Efendi, Askerler, Bakırcı, Ak Sakallı 

Hoca, Vahap Onbaşı, Binici Apostol, Artin Gâvur, Deli Berber, Âdem Babalar, Örücü Recep, 

Serafim Kaptan, Yusuf Bey, Yunanlı Yorgi, Topal Hamdi, Hıdır, Kekeç İbiş, Bakkal İsmail 

Efendi, Ramiz Efendi, İlyas Usta, Naci, Talat Paşa, Cemal Paşa, Arif Bey‟den Dayak Yiyen 

Binbaşı, Ömer Rıza, Bekir Sami Bey, Doktor Seyfullah Beyefendi, Binbaşı Rahmi Bey, Yedek 

Üsteğmen Hüsnü, Kara Kemal Bey, Başgardiyan Musa Çavuş, Davavekili Cevdet Bey, Rıfat 

Gedik Paşa, Safvet Beylerbeyi, Ahmet Rıza, Doktor Bahattin Şakir, Doktor Nazım, İsmail 

Paşa, Zeki Paşa, Rüstem Ağa, Şaban Bey, İmam, Faruk Nafiz, Kapiten Tomson. 

Kelleci Memet romanında toplam yirmi dokuz tip ve figür bulunmaktadır. Bunların 

isimleri şunlardır: Hatip Emmi, Şeker Emin, Kelleci Memet, Murat, Cinci Nezir, Eskici Derviş 

Ömer, İpsiz Recep, Ethem Efendi, Gardiyan Musa, Yeni Doktor, Kuyruk Müdür, Terzi Bekir, 

Rıfat Ağa, Müdür, Uzun Cemal, Yusuf, Osman Ağa, Tahir Efendi, Yamörenli Mustafa, 

Kalaycı Apti Usta, Şaban Efendi, Çoban Ali, Deli Kavas, Kâtip, Frengili Sağlık Memuru, 

Marangoz Şükrü, Rıza Onbaşı, Berber Remzi, Hatip Emmi.  

Yorgun Savaşçı romanında toplam yetmiş tip ve figür bulunmaktadır. Bunların isimleri 

şunlardır: Cehennem Yüzbaşı Topçu Cemil, Nazmi, Teğmen Faruk, Hoca Yahya Efendi, 

Apostol, Atıf, Baytar Emeklisi Salih Bey, Baytar Salih Bey‟in Damadı, Doktor Reşit Bey, 

Patriyot Ömer, Halil Paşa, Hacı Bakkal, Doktor Münir, Kuşçubaşı Eşraf Bey, İsmail Hakkı 

Ayvansaray, Dükkândan Çıkan Polis, Arap Maksut Bey, M.Kemal Paşa, Teğmen Molla 
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Recep, Çocukçu Abdi, Yarbay Hurşit, Yarbay Naci Bey, Yedek Teğmen Selim, İsmail Aka, 

Temel Reis, Tütüncü, Çerkez Ethem, Bekir Sami Bey, Yüzbaşı Selahattin, Hasan Efendi, 

Topçu Yüzbaşı Rasim, Çerkez Osman Çavuş, Şubedeki Asker, Hacı Nizamettin Hoca, Gâvur 

Efe, Tosyalı Asker, Halit Bey, Bayraktar Hacı Ömer, Fevzi Paşa, Yarbay Rahmi Bey, Kurmay 

Binbaşı, Nuri Bey, Yusuf İzzet Paşa, Yarbay Kasap Osman, Ali Fuat Paşa, Çoban Yalak 

Recep, Süleyman, Ziyaüddin Hoca, Teğmen Abdullah, Yarbay Mahmut Bey, Çingene Feyzi, 

Sadık, Osman Kadırga, Zekeriya Aksaray, Cemal, Talat, Enver Paşalar, Von Kres Paşa, 

Polisler, Aliço, Subay Barınma evi Müdürü, Binbaşı Mahmut Nedim, İstasyon Şefi, Hacı 

Muhittin, Otelci, Reşat Bey, Badem Bıyık Doktor, Teğmen Şevki, Rüstem Çavuş, Salih Paşa, 

Ferit Paşa, Dürrüzâde Abdullah Efendi, Mersinli Cemal Paşa. 

Bozkırdaki Çekirdek romanında toplam otuz sekiz tip ve figür bulunmaktadır. Bunların 

isimleri şunlardır: Malak İlyas, Genel Sekreter, Karayağız Milletvekili, Profesör Milletvekili, 

Paşa Mebus, İlköğretim Genel Müdürü, Cemal Avşar, Cinci Nezir, Durali, Zeynel Ağa, 

Hüseyin Karabaş, Topal Osman, Kara Derviş, Göçmen Apti, Murat Eğitmen, Nuri Çevik, 

Halim Akın, Emir Atabey, Esef, Şaban Ağa, Hacı Zekeriya, Şefik Ertem, Bekir Ozan, 

Ulakların Yıldız, Yiğitlerin Ökkeş, Hıdır Molla, Musa Korkut, Namık Atmaca, Laz Temel, Et 

Satan Adam, Zerzevatçı, Saatçi, Elbiseci, Cimşit Tok, Paşo Ayvaz, Dursun Alıver, Ali Can, 

Hasancık Alabaş. 

Devlet Ana romanında toplam kırk üç tip ve figür bulunmaktadır. Bunların isimleri 

şunlardır: Notüs Gladyüs, Mavro, Ertuğrul Bey, Ozan Âşık Yunus, Levent Yüzbaşısı Kurt Ali, 

Keşiş Benito, Uranha, Kamagan Derviş, Kerim Çelebi, Orhan Bey, Bayhoca, Marazlı 

Balaban, Köse Mihal, Pir Elvan, Pop Markos, Ermeni Toros, Cavlakların Reisi, Osman Bey, 

Şeyh Edebalı, Yahşi İmam, Hasan Efendi, Kaplan Çavuş, Dündar Alp, Daskolas Derviş, 

Akçakoca, Kel Derviş, Filatyos, Çıfıt Hekim, Soyguncu Moğol Çudaroğlu, Pervaneci Subaşı, 

Alışar Bey, Hophop Kadı, Panayot, Voyvoda Nurettin Bey, Süleyman Kâhya, Bilecik Tekfuru 

Senyör, Rumanos, Yanaki, Gündüz Alp, Yaver Usta, Deli Balta, Demircan, Sarı Aratos, Kosti 

Çavuş.  

Kurt Kanunu romanında toplam yirmi dokuz tip ve figür bulunmaktadır. Bunların 

isimleri şunlardır: Abdülkerim Bey, Lazistan Mebusu Ziya Hurşit, Laz İsmail, Dümbük Halil, 

Baytar Miralayı Rasim, Kara Kemal Bey, Hademe Hasip Ağa, Katil Niyazi, Sarı Efe Edip, 

Sinoplu Kömüryakıcı, Şaban Efendi, Sarı Çavuş, Emin Bey, Gazeteci Murat, Taksi Şoförü 

Tosun, Karaoğlan, Hacı Yunus Efendi, Derviş Kâhya, Doktor İhsan, Komiser Rıfat, Komiser 

Cemal, Hilmi Bey, Arif Oruç, Halis Turgut Bey, Canbulat Bey, Başçavuş, Karaoğlan, Köse 

Kâtip, Mercimek Derviş. 
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Büyük Mal romanında toplam kırk üç tip ve figür bulunmaktadır. Bunların isimleri 

şunlardır: Yayla Padişahı Sülük Bey, Kara Abuzer, Hacı Kenan Efendi, Çalık Kerim, Gazi 

Paşa,  Dilaver Paşa‟nın, Zülfükar, Cevdet Bey, Genç Osman, Civanşah, Necip Çavuş, Pomak 

Polis Cihangir, Pıravanın Mıstık, Marazlı Derviş, Kara Cumo, Kara Haso, Başıbozuk Celal 

Bayar Paşa, İsmet Paşa, Mümin Pelvan, Ahilyas‟ın Muhtarı Durmuş Ağa, Balımsultanlı 

Bayram, Çukurörenli, Büvet‟ten Muharrem, Kayılı Hasan Karakulak, Karadonayşeli Nazmi, 

Şanlı‟dan Burunsuzun Recep, Sıtmalı‟dan Kör Recep, Çoban‟ın Recep, Arslan Köyden 

Avrataçı Nuri Ağa, Ziraat Bankasının Yeni Müdürü, Hacı Hasan Paşa, Kadir, Yakup Cemil 

Bey, Çapanoğlu Halit Bey, Müfettiş, Haydar, Musa Çavuş, Mundar Köse, Nicoldu‟nun 

Mehdi, Lağımcı Hünkâr, Oğlanbaz İbret, Kavalbaz‟ın Ejder Ağa, Uçkursuz‟un Ömer, Uzun 

İmam, Tekteker İsmail, Cangeldi Bey, Gayret Paşa, Kuloğlu Mahdı, Yamanbay, Ekmeksizin 

İsmail, Laplap İmam, Vali, Pire Başçavuş. 

Yol Ayrımı romanında toplam kırk sekiz tip ve figür bulunmaktadır. Bunların isimleri 

şunlardır: Murat, Asım Bey, Başvekil İsmet Paşa, Hademe Hıdır Onbaşı, Gazi Paşa, Selim 

Nuri, Fethi Bey, Tatar Emirze, Deli Celadet, Ağaoğlu Ahmet Bey, Doktor Münir Bey, Kadir, 

Dadal Efendi, Nurullah Molla, Kırkbirin Rüstem Şah, Hüseyin Bey, Ramiz Efendi, Kamil Bey, 

Halim Efendi, Keramet Pelvan, Doktor Lütfü Bey, Nuh Bey, Sakanın Naci, Ali Çavuş, Behram 

Usta, Mösyö Müler, Hakkı Tarık, Mareşal Fevzi Çakmak, Başmürettip Haydar Baba, Refik 

Halit, Emir, Süreyya, Sadrazam Talat Paşa, Kör Adam, Arif Oruç, Tarkan, Medresede 

Kalanlar, Falih Rıfkı, Sabur Sami Bey, Tango Ömer, Cehennem Topçu Cemil, Arnavutoğlu, 

Kör Numan, Cafer Efendi, Selim Nuri‟yi Sorgulayan Adam, Selim Nuri‟ye Vuran Adam, 

Komiser Muavini, Şoför. 

Karılar Koğuşu romanında toplam otuz yedi tip ve figür bulunmaktadır. Bunların 

isimleri şunlardır: Murat Bey, Topal Sefer, İsmet Paşa, Hacı Abdullah, Ali, Aduş‟un Babası, 

Kel Hasan, Rıza Bey, Nazmi Topçu, Gardiyan Ali, Cuma Ali, İbrahim Bey, Ahmet Ağa, 

Gardiyan Abdullah, Hamit Şevket Bey, Davulcu Mehmet Dayı, Ayşe‟nin Oğlu, Dut Mehmet‟in 

Babası, Ali‟nin Babası Rıza, Şeyh Kazım,  Komiser Osman Efendi, Mustafa, Aziz Onbaşı, 

Şoför Faik, Muhsin Bey, Şahap, Başgardiyan Mahmut, Gardiyan Vahap, Gardiyan Ali Seydi, 

Gedikli Başçavuşu Rıfkı, Remzi Efendi, Hacı İbrahim, Berber Kadir, Erzurum 

Muhacirlerinden Necip Ağa, Banazı‟dan Hacı Emir Ağa, Eski Malatya‟dan Ahmet Ağa, 

Şehirhanlı Mıstık Dayı. 

Namusçular romanında toplam elli üç tip ve figür bulunmaktadır. Bunların isimleri 

şunlardır: Mazmanoğlu Hacı Aptullah, Maho, Tahsildar Bedri Efendi, Tayıncı Alo, Hamo, 

Abuzer, Mahpushane Müdürü Mehmet Bey, Şoför Faik, İstanbullu, Başgardiyan Ali, Mehmet, 
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Bakkal Abu, Şeyh Yusuf, Abdurrahim Bey, Fırıncı Hafız, Şeyh Süleyman Efendi, Karadayı, 

Gardiyan Murat Efendi, Mahmut Karafırtına, Tahsildar Vahap Efendi, Zemzem Hatunun 

Dümtek, Battal Ağa, Kürt Ali Efendi, Köşkerin Cemal, Çolak Hoca, Topal Sefer, Tellal 

Sadıcın Osman, Gardiyan Aptullah Nurol, Süleyman Bey, Vaiz Efendi, Çavuş, Salih Efendi, 

Aziz Onbaşı, Komiser,  Hüseyin Efendi, Rıza Bey, Sadık Bey, Tahsildar Dursun Efendi, 

Hüseyin, Ahmet, Hüseyno, Dokumacı Hamdi, Erzincanlı Mevlüt, Kürt Bekir‟in Cumali, 

Samanoğlu, Selim, Gardiyan Hacı, Erzincanlı Muharrem, Başgardiyan muavini Muşlu 

Mehmet Efendi,  Hüseyin Ağa, Urfalı Cuma, Hacı Hüseyin Efendi, Gardiyan Küçük Ömer, 

İmik Ağa, Sazlı Mustafa.  

Hür Şehrin İnsanları I–II romanlarında toplam yetmiş dört tip ve figür bulunmaktadır. 

Bunların isimleri şunlardır: Garson İhsan, Ertuğrul Hikmet, Murat Bey, Abo, Eşref Bey, Hacı, 

Tekaüt Rüştü Bey, Galip Bey, Beşiktaşlı Adnan, Bitirim Niyazi, Kör Süleyman, Panayot 

Yordanidis, Şahap‟ın Babası, Hepyek Ali, Hamdi Bey, Celil Bey, Hayret Bey, Mösyö Anastas, 

Hırant Efendi, Mösyö Samoil, Şair İbrahim Rıza, Hacı İsa Efendi, Sivaslı Hüseyin Ağa , Selim 

Efendi, Cemil Usta, Nuri, Necip, Zifos Şükrü, Kara Cemal, Şemsettin Efendi, Mezarcı Kadri, 

Rus Daktilocu, Mübaşir Ahmet Efendi, Tufan Bey, Muhtar Bey, Muharrir Kadri Ekrem Bey, 

Yakışıklı Zabit, Arap Hulusi Bey, Mesut , Mösyö Morci , Terzi Enver , Sadri Ethem , Hızır 

Reis, Mehmet Efendi, Raif Efendi, Kevork Ağa, Koltukçu Hacı, Kürt Süleyman, Topal Şükrü, 

Piç Ali, Fehmi Bey, Mehmet Efendi, Ahmet Efendi, Mehmet, Piyer Loti, Mehmet Ağa, Kel 

Enver, Kumarbazlar , Doktor,  Beşiktaşlı, Adanalı, İki Zengin Delikanlı, İki Mirasyedi, İki 

Asker, Salih Reis, Bilal Amca , Kürtoğlu Amca, Mülazım Abdülvahap Efendi, Bolşevik 

Mustafa, Zabit Tevfik Bey, Adil Amca, Durmuş Amca , Hızır Reis , Şaban Reis. 

         Bir Mülkiyet Kalesi romanında toplam yüz otuz dokuz tip ve figür bulunmaktadır. Bu 

tiplerin isimleri şunlardır: Marangoz Mahir Efendi, Abdülhamit, Seccadecibaşı İzzet Bey, 

Hasan Kahraman, Tahsin Efendi, Ahmet, Mehmet Ağa, Riza Usta, Durmuş Ağa, Kantarcı, 

Kâtip, Binbaşı Rıdvan, Hüseyin Onbaşı, Makro, Sertabip, Alay Kumandanı, Hastanenin 

Kâtibi Selim Efendi, Yeni Sertabip, Yeni Kâtip, Hilmi Efendi, Adil Usta, Zikotla, Servet, Neşet, 

İbrahim, Mustafa Kemal, Mülazımı Sani Selami Efendi, Yüzbaşı Vahit Bey, Arnavut Tahir 

Paşa, Fehim Paşa, Serasker Rıza Paşa, Şeyhülislam Efendi, Haremağası, Marangozhanenin 

Ustabaşısı, Nadir Ağa, Hamallar, İdare Zabiti, Arif Hikmet Paşa, Müşir Rıza Paşa, İnzibat 

Zabiti, Kanun Çavuşu, Seryaver, Binbaşı Dilaver Bey, İmam Efendi, Mahalleli, Ahmet Ağa, 

Tulumbacı Reisi Haydar Ağa, Tapu Müdürü, Asker, Sultan Mehmet Reşat, Bir Mülazım, 

Mahmut Şevket Paşa, Nazım Paşa, Rauf Bey, Enver Paşa, Talat Paşa, İşçiler, Ustalar, 

Sadrazam, Ali Oğlu Recep Yozgat, Ali Efendi, Hacı Hüseyin, Davavekili, Genç Bir Bahriye 
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Zabiti, Nurettin Paşa, Askerağa, Nikola, İhtiyat Zabiti, Şaziye‟nin Kocası, İngiliz Zabit, 

Kambur Ali Efendi, Köse, Tüfekçi Zabiti, Poturlu Bir Hacı Efendi, İhtiyar Bir Adam, Yahudi, 

Mülazım Hüseyin Efendi, Kolordu Kumandanı Nadir Paşa, Hamallar Kâhyası, Hüseyin 

Rahmi, Demirci Efe, Hacı Mehmet Efendi, Nail, Kalyoncukolluğu‟ndaki Bulgar Sütçü, Cafer 

Tayyar, Mavi Gözlü Şapkalı Amaca, Yahya Kaptan, İsmet Bey, Kumandan Kaymakam 

Mahmut Bey, Erkânı Harp Reisi Sami Bey, Çerkez Ethem, Mutasarrıf Çerkes İbrahim, 

Süleyman Şefik Paşa, Binbaşı Hayri Bey, Yüzbaşı Ali Bey, Mülazım-ı Evvel Şerafettin Efendi, 

Makineli Tüfek Zabiti, Mehmet Hayri Efendi, Tabur Kâtibi Hasan Lütfü, Cerrah İbrahim 

Ethem, Şükrü Bey, Vali Yahya Galip Bey, Mebus Çerkez Reşit Bey, Ramazan Usta, Ali Fuat 

Paşa, Refet Bey, Tevfik Bey, Ahmet Çavuş, Çineli Yusuf, Ahmet Oğlu Niyazi Gemlik, 

Horon‟dan Kürt Musa, Sürmeli İlyas, Mülazım-ı Evvel Baha Efendi, Gazi Osman Paşa, 

Fahrettin Bey, Fevzi Paşa, Jeneral Fronze, Bolşevik Zabit, Çankırılı Yunus Onbaşı, Giritli 

Hasnaki, Kara Memo, Konyalı Mahmut, Edirneli Necati Usta, Ali Karagümrük, Kara Vasıf 

Bey, Hüseyin Avni Bey, Kazım Efendi, Mustafa Suphi, Ali İhsan Paşa, Osman, Rauf Bey, 

Kazım Karabekir, Doktor, General Harrington, Sör Döbruk, Sör Noyl Henderson, Abdülmecit 

Efendi, Mehmet Akif, Adil Bey, Hacı Nizamettin, Hüseyin Cahit Bey, Lütfü Fikri Bey. 

Damağası romanında toplam elli sekiz tip ve figür bulunmaktadır. Bunların isimleri 

şunlardır: Hasan Kırat, Dedo Kahraman, Lütfü Bey, Çankırılı Deli Ömer, Mehmet Kayahan, 

Rıza Kahraman, Ağabey, Emirali Mustafa Bey, Vahit Kahraman, Süleyman Selçuk, Yüzbaşı 

Bey, Çorum Valisi, Hasan Pelvan, İt Koço, Çökük Rıza, Cemal Bey, Kel Yiğit, Kolsuz Ahmet, 

Selim Aka, Müdür Vekili, Mustafa Efendi, Ali Ağa, Hamarat Karatay, Madanoğlu, Athırsızı 

Memdali, Muhiddin Kafkas, Gedikli Başefendi, Ekmeksizin Mübarek Ağa, Kara Müdür, Savcı 

Bey, Osman, Yedisekiz Hasan Paşa, Enbiyalar, Hikâyenin Muharriri, Sarı Müdür, 

Müddeiumumî Bey, Deli Çerkes, Kuru Muharrem, Uzun İskender, Bektaş Ağa, Laz Taşeron, 

Kürt Sadık, Milli Şef, Başbakan, Mareşal Fevzi Çakmak, Gazyağı Bakanı, Kimya Öğretmeni, 

Bayındırlık Başmühendisi, Çorum Eczanesi Sahibi, Uzun İmam, Yüzbaşı, Zenci Çavuş, 

Hüseyin Cahit Bey, Pire Başçavuş, Celal Bayar, Emin Sazak, Fuat Köprülü, Pıravanın Mıstık. 

 Romanlarda görülen bu tip ve figürlerin ruhsal, fiziksel ve sosyal özellikleri 

anlatıcıların romanlarda verdiği bilgilerden hareketle belirlenmiştir. Bu belirlemede ele alınan 

fiziksel, ruhsal ve sosyal vasıfların romanların hangi sayfalarında bulunduğu parantez içinde 

belirtilmiştir. Yazarın sözlerini aynen alıntılamaktan kaçınılmıştır.  Tipin genel vasıfları dile 

getirilmiştir. Bu tiplerin bir kısmı merkezi tip, bir kısmı tali ve dekoratif figür özelliği 

göstermektedir. Tiplerin ve figürlerin benzer yönleri olduğu fark edilmiştir. Aynı tip ya da 

figürün tarihi gelişimi romanlarda bulunurken, bazı eserlerde aynı isimli tipler de yazar 
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tarafından yenilenmiştir. Buradan hareketle benzer ruhsal, fiziksel ve sosyal özellikler 

gösteren tip ve figürler aynı başlıklar altına toplandı. Bu çerçevede dokuz başlık altında 

merkezi tipler, on dört başlık altında ise tali ve dekoratif figürler ortaya çıkmıştır.  

Ağa tip ve figürleri, romanlarda görülen merkezi, tali ve dekoratif ağalara bakıldığında 

yazarın, onlara ön yargılı davrandığı gözlerden kaçmaz. Ağaların fiziksel ve ruhsal 

betimlemelerinde bütün olumsuz özellikler vardır. Perişan haldedirler. Küfürbaz, şiddete 

meyilli, kendilerine aşırı güvenen, sinirli, şüpheci, kinci, kumarbaz, zengin olmanın yollarını 

bulmuş, halkı ezen, çocuğu olmayan, ahlaksız, kadın düşkünü ve hükümet işlerinde çıkarlarını 

korumasını bilen tiplerdir. Yazar ağaların bütün kötü huylarını olaylar çerçevesinde 

değerlendirirken onların çıkarları için ikram eden ve bağış yapan insanlar olduklarını da 

anlatır. Değişen şartlara göre uyum sağlamayı başaran ve her zaman ayakta kalan ağalar, 

devlet adamları ile iyi anlaşır, gücü elinde bulundurur. Bu güç onların zenginliğinden ve 

hükümetle, kötü adamlarla kurdukları ilişkilerden oluşmaktadır. Halk onlardan çok korkar. 

Romanlarda geçen bütün ağalar çocuksuzdur, nesli kurumuştur. Para işlerinden çok iyi 

anlamaktadırlar. Nama önem verirler. Adlarının yanına nam koymak için mücadele ederler. 

Birbirleriyle çıkarları olduğu sürece iyi geçinmeye çalışırlar fakat işler kötüye gittiğinde 

düşmanlarına kıymaktan geri durmazlar. Bütün romanlarda ağalar ya öldürülür ya da ölü 

bulunur. Bu da aslında yazarın ağalık düzenine bakışını göstermektedir. Toplumcu gerçekçi 

anlayışın en çok üzerinde durduğu kavram olan ezeni bu tip temsil etmektedir. Bu yüzden 

onlardan kurmaca dünyada intikam alınır. Yanlı bir tutum sergilenir.   

Baba Tip ve figürleri,  babaların en belirgin özellikleri fakir, çaresiz, derbeder, 

kavgacı, inatçı gibi olumsuz özelliklerinin yanında oğullarına düşkünlükleri, çalışkanlıkları, 

hırslı ve namuslu olmak gibi olumlu özelliklerinin de bulunduğu görülmektedir. Köy 

romanlarında acizliği ile öne çıkan babalar, tarihi romanlarda mücadelecidir. Hapishane 

romanlarında ise çaresizdirler, şaşkındırlar.  

Eğitmen Tipleri, görevine bağlı, çalışkan ve üretken insanlardır. İşlerinin hakkını 

vermeye çalışırlar. Birtakım kötü özellikleri olanlar vardır. Kadın düşkünü eğitmenlerin sonu 

kötü biter. Tabiatla mücadele konusunda tecrübelidirler. Köylünün dilinden pek anlamazlar. 

Entelektüel tip ve figürler, zihinsel tipler de denebilecek ve aklını kullanarak öne çıkan 

bu tip ve figürler, romanlarda yine dualist bir yaklaşımla ele alınmıştır. Geçmiş dönemlerin 

entelektüelleri olan medrese eğitimi almışlar ile yeni eğitim kurumlarında yetişen ve 

diğerlerine göre üstün görülen entelektüeller romanlarda bir arada verilir. Kötüyü eskiler, 

yeniyi ise yeniler temsil etmektedir. Kendilerini yetiştirmeye çalışan, okuyan, sorgulayan, 

düşünen, incelemeye meraklı, akılcı tiplerdir bunlar. Uyanıktırlar, mücadelecidirler. Düşünce 
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adamlarıdırlar. Eski entelektüellerin kötü özellikleri hurafelere inanmalarıdır. Bütün 

entelektüel tipler korkak, acımasız ve kadın düşkünüdürler. Tütün veya sigara içerler. 

Muskaya, fala, uğursuzluğa, sihre inanan eskiler, kumarbazdırlar. Genellikle bütün 

entelektüellerin gözle ilgili problemleri vardır. Her şeyleri düşünce aşamasındadır, pek 

eyleme geçmezler. Günlük politikadan konuşurlar. Sayılan kötü özelliklerin büyük çoğunluğu 

eski entelektüellere aittir. Yeniler daha çok olumlu yönler ile anlatılır.  

İttihatçı Tipler, Osmanlı Devleti‟nin çöküşü sürecünde aktif olan bu tipler, romanlarda 

kurulu düzene baş kaldırmaları ile öne çıkarlar. Fikirleri uğrunda mücadeleye girişirler. Sinsi 

ve plancıdırlar. Olayların esiridirler.   

Kardeş tip ve figürleri, romanlarda fedakârlıkları, dürüstlükleri ve mücadeleleri ile 

görülen kardeşler, olumlu tiplerdir. Aile fertlerine yardım etmek ya da onların intikamlarını 

almak için ellerinden geleni yaparlar.  

Uyanık tipler, insanaları tuzaklarını hemen fark eden ve gözlerini açan bu tipler, 

çalışkan, menfaatlerini korurlar ve para düşkünüdürler. İnsanların iç yüzlerini çözme 

konusunda akılcı davranırlar.    

Serseri tip ve figürler, dini yönleri zayıftır. Kadın düşkünüdürler, kötü alışkanlıkları 

vardır. Esrar içerler. Hapis yatan, pis, gururlu, görünüşü kötü, tuhaf, yalancı, ikiyüzlü, 

ağzıbozuk, sinirli, dengesiz, çabuk gaza gelen kahramanlardır. Yazar her serseri tipi 

anlatışında onların toplum tarafından dışlanmış, az iyi yönü olsa da genelde kötülüğü 

alışkanlık haline getirmiş tipler olduğunu daha fiziksel özelliklerini anlatırken gözler önüne 

serer.  

Şövalye tipi, çıkarcı ve menfaatçi olan şövalye para kazanmak için her türlü hileyi ve 

alçaklığı yapar. Kendisine sahte bir geçmiş ve soy uydurmaya çalışır. İnsanların yollarını 

keser ve onları öldürür. Savaşmayı ve serseriliği sever.   

Asker figürleri, Kemal Tahir, bütün roman türlerinde askeri figürlere fazla yer 

vermiştir. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı romanlarında bu asker sayısı daha da 

artmaktadır. Asker tiplerinin ortak noktalarını şu şekilde belirlemek mümkündür: Sert, 

acımasız, disiplinli, konuşkan, komutanlarına bağlı, savaşçı, cesur, vefalı, vatan için ölümü 

göze alan, ölümle her an yüzleşen, meraklı, eğlenceli, güleç, meslek erbabı, dayanıklı, bazıları 

ise ahlaksız ve uyuşuktur.   

Dinle ilgili figürler, ortak noktaları dine karşı aşırı hassasiyetleri olan bu figürler, 

farklı mezhep ve anlayışlara mensup, dini farklı bakış açılarıyla yorumlayan kahramanlardır. 

İyi ve kötü özellikleri vardır. Hepsi konuşkandır, meraklıdır ve insanlara dini konularda bilgi 

vermeyi severler. Cesur, ölümden korkmayan, dindarlığın yanında üreten, emekçi ahiler 
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çalışkan ve güvenilirdirler. İdeolojik yönden bunlara yaklaşan yazar, üretene ve emekçiye 

karşı saygılıdır. Kimileri silik bir görüntü olarak ya da tek yönleriyle romanlarda yer alırlar. 

Fakat hepsi de kendilerini inançlarına adamış insanlardır. Bunun yanında ikiyüzlü, sahtekâr, 

şüpheci, kurnaz, hain ve yılan gibi olanlar vardır. Sert, yırtıcı, casus, cahil ve zavallı dini tipler 

romancının her tipi anlatırken kullandığı iyi-kötü ikileminden kurtulamaz. Tiplere genel 

olarak baktığımızda iyiliğin ve kötülüğün yan yana durduğunu gri rengin bulunmadığı ya da 

çok az olduğu görülür. K.Tahir dine karşı olumsuz bir tavra sahiptir. Kahramanları da fiziksel, 

ruhsal ve sosyal yönden bundan nasibini alacaktır.  

Esnaf figürleri, bütün figürlerde olduğu gibi burada da yazar ikili bir bakış açısıyla 

daha çok kötülere ağırlık veren bir anlatım yolunu tercih etmiştir. İyi yürekli, yardımsever ve 

zeki olan esnafların inat, kindarlık, cahillik, cinselliğe aşırı düşkünlük, hırs, sahtekârlık, 

yalancılık, paracılık ve esrar, tütün içiciliği gibi kötü özellikleri vardır. Dükkân işleten, 

ticaretle uğraşan, insan sarrafı olmuş bu tipler, bireysel anlatıldığı gibi topluluk halinde de 

anlatılır. Çoğu zengindir. İşlerini bilen, çağa ayak uydurmuş, akılcı tiplerdir. Şoförlük 

yapanlar çok konuşkandır. Rekabetçi kahramanlardır. Her türlü esnafa romanlarda rastlamak 

mümkündür. 

Etnik figürler, K.Tahir‟in romanlarında görülen farklı ırklardan insanlardır ve sadece 

ırksal özellikleri ile öne çıkarlar. İdeolojik figürler, bilinçlidirler. İnandıkları fikirler için 

ölümü göze alırlar. Heyecanlı, telaşlı ve disiplinlidirler. Bazıları askeri özellikleri ile öne 

çıkar. Kadın düşkünü, inançlarla alay eden, yalnız, bunalımlı ve bıkkındırlar.  Padişaha bağlı 

olanlar ve Anadolu‟daki direnişi destekleyenler diye iki gruba ayrılmışlardır. Sigara içerler. 

Birtakım kötü alışkanlıkları vardır. Konuşkan, cesur ve fikir üreten insanlardır. Fikirlerini 

yaymak için neşriyatı kullanırlar. Farklı ideolojilerden olan kahramanları Kuvay-ı Milli‟ye 

çatısı altında görmek mümkündür.  

İşçi figürleri, romanlarda yücelttiği ve olumlu yaklaştığı figürlerden biri olan işçiler, 

birtakım kötü özellikleri –ikiyüzlülük, sahtekârlık, cahillik, kötülük peşinde olma, korkaklık, 

saflık gibi- zikredilse de aslında hepsi yaşamını devam ettirmek için çalışmaya mecbur 

zavallılardır. Bazıları adaletlidir ve gurbette zor şartlar altında yaşam mücadelesi verirler. 

Zihin ve beden işçileri olarak iki grupta incelenebilen işçi tipleri gururlu ve emekçi 

insanlardır. Sigara içerler, kadın düşkünüdürler. Genelde işlerini iyi yaparlar. Hallerinden 

şikâyet etmezler. Fiziksel özelliklerinin pek üzerinde durulmaz. Kısa ifadelerle yüzeysel 

tanıtılır ve geçilir. Sosyal anlamda toplumun ezilen, emeği sömürülen en alt tabakasıdır. Çoğu 

zaman emeğinin karşılığını tam alamazlar. İşçiler toplumcu gerçekçi yazar tarafından 

yüceltilir.  
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Mahkûm figürleri, genellikle kumarbaz, cimri, paraya çok önem veren, korkak, ihanete 

uğramış genç insanlardır. Soğukkanlı ve acımasızdırlar. Fiziksel betimlemeleri kısaca 

yapılmıştır. Haklarını arayan, meraklı, sinirli, yanlarında kendilerini korumak için kesici ve 

delici aletler taşıyan, serseri, ispiyoncu, ikiyüzlü insanlardır. Alt tabakadan, insanları rahatsız 

eden kahramanlardır. Kötü alışkanlıkları çok fazladır. Kimisi de yaptıkları bir hata yüzünden 

hapse düşmüştür. Acınacak halde ve zavallıdırlar.  

Memur figürleri, yazar bütün figürlerdeki gibi bunlarda da ikili yöntemi kullanır. İyi 

ve kötü memurlar vardır. İyi memurlar, devletin verdiği görevi en iyi şekilde yapar, 

sorumluluk sahibi, idealisttirler. Uyanıktırlar ve görevlerinde yükselirler. Bazıları acemice 

yaşar, merhametli, konuşkan, yardımsever ve mücadelecidirler. Kötü memurlar ise cahil, 

okumayı sevmeyen, kaçakçı, hırsız, pısırık, pis, kaba, küfürbaz, hovarda, rüşvetçi ve 

kurnazdırlar. 

Psikolojik figürler, romanlarda ruhsal özellikleriyle öne çıkarlar. Arkadaşlarını satan, 

zengin, az konuşan, başkalarını sevmeyen, paracı, fiziksel yönden kötü cimri kahramanlar 

vardır. Acımasız, cahil, korkak, hırsız, konuşkan olan korkak tipler; zampara, kolay 

kandırılan, kadın düşkünü, kıskanç, boşboğaz, vurdumduymaz, parasının kıymetini bilmeyen, 

iyi niyetli saf tipler; araştıran, sorgulayan, açıkgöz, çalışkan, paracı, hovarda, inatçı, asla 

vazgeçmeyen, korkak, plancı, işini bilen uyanık tipler; insanlara kendini dışlatan yabani tipler 

bu tip grubuna girmektedir.  

Yönetici figürleri, tarihi kimlikleri ile öne çıkan, sorumluluk sahibi, görevini iyi 

yapmaya çalışan, bulundukları çağa ayak uydurmuş, yardımsever, sakin, cömert, güçlü, 

mücadeleci, az konuşan, zengin kişilerdir. Akılcıdırlar, uyanık, işini bilenler olduğu gibi tam 

tersi özelliklere sahip, zavallı yöneticiler de vardır. Küçük bir aşireti ya da koskoca bir 

imparatorluğu yönetirler.   

 

2.1. TĠPLER 

2.1.1. AĞALAR  

Tarihi bir roman olan Bozkırdaki Çekirdek‟te, Şirin Köyü‟nün çocuğu olmayan ve 

köylüyü titreten Zeynel Ağa’sı karşımıza ağa tipi olarak çıkar. Evi köyün üst başındadır ve 

her yıl insanları sömürerek biraz daha zenginleşmektedir.(s.33) Seferberlik yıllarında ticarette 

ne gibi dolaplar döndüğünü çevresindeki insanlara anlatır. (s.37) Ticaretten anlamaktadır.   

Tıpkı Büyük Mal‟da karşımıza çıkan Sülük Bey gibi konuşmayı çok sever. Şarap içer, 

çevresindeki insanlar hakkında olumsuz düşünceleri vardır. Bu düşüncelerini söylemekten de 
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çekinmez. Göçmen Apti‟nin akıllı olmadığını düşünür. Sigara içer. (s.39) Ağa tiplerinin sigara 

ve içki gibi kötü alışkanlıkları vardır. Bu düşünceler bazen yön değiştirir ve olumlu olur. 

Durali‟nin zayıf ama çevik olduğunu söyler. (s.44) İnsanları tecrübeleri sayesinde kolayca 

tanır. Bozkırdaki Çekirdek romanının asıl teması köy enstitüleridir. Bu entitüleri 

destekleyenlerin konuşmaları ile başlar. Daha sonra enstitüyü kurmaya giden eğitmenlerin 

öğrenci toplamaları ve enstitü binasını kurmak için verdikleri mücadeleler ile devam eder. Bu 

okulların kötü olduğunu düşünen Zeynel Ağa, eski düzenin bozulacağı korkusu ile enstitü 

fikrine karşı çıkar. Bu maksatla Keşiş Düzü‟ne enstitü kurulmaması için Cinci Nezir‟e dilekçe 

yazdırır. (s.45) Köylünün ağzından yazdırdığı dilekçede orada yaşayan insanların bu okulları 

istemediğini belirtir. Hükümet işlerinden anlamaktadır. Devlet dairelerinde tanıdığı birçok 

memur bulunmaktadır. Zeynel Ağa, yeniliklere kapalıdır. Ağalığının devam etmesi için eski 

düzeni korumaya çalışır. Bu bağnazlığı bilgi konusunda da kendini gösterir. Yeni keşfedilen 

bazı konuları aklı almaz. Her insanın parmak izinin farklı olduğuna inanmaz. (s.49) Olaylara 

ve söylenenlere yaklaşırken şüphecidir. 

 En büyük korkusu bir padişah gibi yönettiği köyünün ve bir maraba gibi çalıştırdığı 

köylünün kendisine karşı çıkması ve ağalığının bitmesidir. Köyünde kendi kurallarının geçerli 

olduğunu bu amaçla her ortamda belirtir. Eğer köy yerinde kendi kuralları geçerli olmazsa 

iktidarının kaybolmasından korkar. Enstitüyle ilgili her konuya meraklıdır. Onun iç yüzünü 

araştırmaya çalışır. Hatta eğitmenlerin özel hayatları ile bile ilgilenir. Murat eğitmene gelen 

telgrafı merak eder. (s.51) Bütün bunların yanında eğitmenlerin hükümet dairelerindeki 

rahatlığına şaşırır. Kendisinin çekinerek girdiği dairelerde onlar rahat davranmaktadır. 

Eğitmenlerin özel hayatını takip etmesine rağmen köyün oynak karılarından Sultan‟ın çoktan 

beri Murat‟la beraber olduğunu bilmez. (s.54) Zeynel Ağa, devrin rüzgârına göre hareket eden 

biridir. Jöntürk olur, tütün kaçakçılığı yapar, askerden kaçar, çapanoğlu delibaşlığı yapar. En 

son Kuvayı Milliyeci olur. İstiklal madalyası alır. Serbest Parti‟ye katılır. Bu parti kapatılınca 

tekrar Halk Partisine geçer. Belediye encümen üyesidir. Menfaatlerini korumak için elinden 

geleni yapar. Belirli bir kişiliği ya da karakteri yoktur. Şartlara göre şekil almayı becerir. 

Sürekli iktidarı elinde bulundurmayı başardığı için tüm köylüler ona saygı duyar. (s.109) Canı 

çok tatlıdır. Sıcak havalarda yanında şemsiye taşır. Gövdesi kalın, ensesi kızıldır. Şapka takar. 

Gücünü köylüye göstrmek için onların gördükleri en büyük hükümet adamı ve devletin 

temsilcisi olan köy muhtarlarını herkesin içinde kötülemekten çekinmez. Durali‟den sürekli 

bahseder. (s.111) onun meziyetlerini saymakla bitiremez. İkiyüzlüdür. (s.113) Jöntürklüğün 

nasıl olduğunu, şeriat isyanına nasıl katıldığını yer yer romanda anlatır. (s.115) Bu yönüyle 

romanda yazarın fikrini savunan bir sözcü konumuna gelir. Türkiye‟nin İkinci Dünya 
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Savaşı‟na girmesini ister. (s.117) Atatürk‟ten, İsmet Paşa‟dan, Salih Paşa‟dan bahseder, 

Çopur muhtarla tartışır. (s.119) Çevresinde olup biten her şeyden haberi vardır. Devlet işlerini 

takip eder. Etrafındaki insanları kurduğu tuzaklara düşürmeye çalışır. Oyun yapar. İkili oynar. 

Herkesin damarına göre davranan bir sahtekârdır. Oyun gereği toprağını satması için Deli 

Derviş‟i ikna etmeye çalışır. Onun nasıl biri olduğunu enstitü müdürüne anlatır. Kanunları 

çok iyi bilir. Deli Derviş‟le her işte ortaktır. (s.349) Bütün kirli işlerini Deli Derviş‟e yaptırır. 

Onu kullanır. Enstitü öğrencilerinden Esef, Zeynel Ağa‟nın birçok sırrını bilmektedir. Onun 

okula zarar vermemesi için tehdit eder. Zeynel Ağa, Esef‟in tehdidinde şaka olmadığını anlar. 

Korkar. Enstitünün kurulmaması için hazırladığı plandan bu korku yüzünden vazgeçer. Kara 

Derviş‟in enstitücülerle vuruşmaması için Sultan‟la ona haber salar. (s.415) Yazarın diğer ağa 

tiplerinde olduğu gibi Zeynel Ağa kahramanında benzer olumsuzlukları yenilediği görülür. 

Ağalar daima çıkarları peşinde koşan ve bunu korumak için ellerinden geleni yapan 

insanlardır. Fakat bu romanda Zeynel Ağa‟nın ölümüne şahit olmayız. Yine bir roman 

kahramanı olan Esef tarafından durduruluşuna şahit oluruz. Yazar Zeynel Ağa‟ya günün 

şartları çerçevesinde insaflı davranır. Enstitücülerin var olan düzen içinde karşılarına çıkan en 

büyük engel bu ağa tipidir.   

Bir köy romanı olan Büyük Mal‟ın ağa tipi Yayla PadiĢahı Sülük Bey‟in, kara kıllarla 

kaplı esmer gövdesi besili malaklara benzer. Ev içinde kendi işlerinin zamanında 

yapılmamasına çok sinirlenir. Kan uykusunda da olsa yattığı odanın kapısının kurcalanmasına 

hemen uyanır fakat yastığının altında duran parabellum markalı silahını bir türlü şimşek 

hızıyla çekemez. (s.11) Bu durum onu rahatsız eder. Kocaman yumrukları vardır. Boyunsuz 

olduğundan üç numaraya vurulmuş kafası omuzlarının ortasına yapıştırılmış gibi durmaktadır. 

Boğazına düşkün olduğu için gövdesi yağ bağlamış, memeleri, midesi, göbeği şişip 

sarkmıştır. Gümüş bir tabakası vardır. Yarım kuzuyla bir lenger pilavı bir başına silip süpürür. 

Bunun yanında yarım testi rakıyı içer. Yumruğuyla ağzını “elhamdülillah” diyerek siler. Kırk 

yedi yaşına merdiven dayamıştır. Evdeki kadınların hazırladığı parmak kalınlığındaki 

sigaraları kullanır. Sabah kahvaltılarından sonra sade kahve içer. Buraya kadar romanda Sülük 

Bey‟in fiziksel yapısı hakkında ve alışkanlıklarıyla ilgili bilgiler okuruz. Sonra Sülük Bey‟in 

hayatında önemli bir yere sahip olan Emey Hanımla karşılaşırız.  Sülük Bey, ondan hem biraz 

çekinir hem de ona şımarır.(s.13) Onu anne gibi görür. Emey her zaman onun iyiliğini 

düşünmektedir. Yanlarında barındırdıkları Dersimli Kara Cumo‟yu, Sülük‟ü koruması için 

onunla kasabaya göndermek ister. Sülük Bey yanında koruyucu gezdirmek istemez. Belindeki 

Alman yapımı parabellum markalı silahla orduları yarıp çıkacak kadar kendine güvenir. Gazi 

Paşa‟nın dağda ve belde yaramaz adam koymadığını düşünür. (s.15) Karı canlısı değildir. 
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Gövdesi uzun, bacakları kısa olduğundan bir çalım Narlıca‟nın Çalık Kerim Ağa‟sına 

benzer.(s.16) Babası Kara Abuzer, bunu fark ettiği için oğlunun Kerim‟e benzediğini söyler. 

Eğer Yediçınar Yaylası‟na arkasında kendisiyle beraber getirmemiş olsa onun oğlu 

olduğundan şüphelendiğini söyler. Babası Kara Abuzer‟e hiç benzemez. Babasının bana 

benzemiyorsun sözünü kasabaya inmek için hazırlanan Sülük Bey hatırlar. İstanbul işi Frenk 

gömleğini giyer, İngiliz fitillisinden kilot pantolonunu bacaklarına geçirir. Mebusan kesimi 

avcı biçimi ceketini vardır. Para cüzdanını, bozukluk kesesini, kehribar ağızlığını, tırnak 

çakısını ceplerine koyar. Kırmızı damarlı sarkık yanakları yaşı ilerlediği için kararmaya 

başlar. Babası Abuzer‟in seferberlikte yayla yolunda düşüp ölmüş bir topçu çavuşunun 

koynundan çekip aldığı uğurlu hamayil kesesini -ki bu kesenin adı evde Hızır kesesidir- öpüp 

başına koyarak alır. Körüklü çizmelerini ve kara tekerlek şapkasını giyer. Bol şekerli ılık süt 

içer ve gümüş saplı bir kırbacı vardır. (s.17) Kamçısını şak şak çizmelerine vurarak kasıntıyla 

yürür. Bu eşyalar ve elbiseler onun ağalığının göstergeleridir. Gündüz uykularına öyle 

alışmıştır ki uyumadığı günleri boşa geçmiş günler olarak sayar. Hiç kimse onun gündüz 

uykularını bölmeye cesaret edemez. Emey‟in beraber kasabaya gitmesi için çağırdığı Zülfü‟yü 

de Sülük Bey yanında istemez. Hizmetkârların güçlükle zaptettiği demir kırı bir bineği vardır. 

(s.19) Çalık Kerim‟in çok akıllı ve kurnaz olduğunu düşünür. (s.23) Cumhuriyet hükümetini 

tıpkı bir adama benzetir. Onun on dört yılda bebeklikten çıkıp erkekliğe adım attığını aklından 

geçirir. (s.24) Sülük Bey, Zülküf‟e banka meselesini ve Çalık Kerim‟le Cevdet Bey arasında 

geçen konuşmayı anlatır. Çakır Kâhyaların Hacı Kenan ve kendisinden hükümetin hazineyi 

tamamen almasından korktuğunu söyler. (s.26)  Romanın figürlerinden Tahsildar Hasan 

Kafkas köylüde para olmadığını ve bütün paranın Kenan tarafından toplanıp toprağa 

gömüldüğünü söyler. Sülük Bey bunu da Zülfü‟ye anlatır. (s.27) Sülük Bey de tıpkı 

Bozkırdaki Çekirdek‟te geçen Zeynel Ağa gibi konuşkandır.  Bu para meselesi ile övünür. 

Asıl maksadı Hacı Kenan‟ı değil kendisini ön plana çıkarmaktır. Parasından ve 

zenginliğinden bahsetmeyi çok sever.  

  Sülük Bey, Zülküf gibi safça düşünmez, uyanıktır. Ona göre Hacı Kenan, evindeki 

kadınlardan birini kaçıran Mümin Pelvan işinden hemen vazgeçmemiştir. Öcünü alacağını 

bildiği için ve kinlendiğinden yumuşamıştır. Kinini içine atmıştır. Uzun zamandır sırt sırta 

verdiği Kenan, çok zengin olmuş ve hiç kimsenin kışkırtmasına aldırış etmeden Sülük‟le 

dostluğunu devam ettirmiştir. Zenginlik artık dostluklarını taşıyamayacak kadar arttığı için 

araları Belediye Gazinosu artırması yüzünden bozulmuştur. Aynı zamanda Sülük, Hacı 

Kenan‟ın yazıcısını kırbaçlamıştır. Kenan‟ın kendisine zarar verebilme ihtimaline karşılık 

tedbir alır. (s.31) Aslında yüreksiz olan Sülük Bey, Ermeni kırımına Hacı Kenan‟ın 
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zorlamasıyla katılır. (s.34) Ölümü sevmez. Ermeni olayından dolayı Musa Çavuş‟un asılırken 

zeybeğine söylettiği türküyü Zülfü‟den duymak hoşuna gitmez. İsteyerek ya da istemeyerek 

çok bulaşık işlere girmiştir. (s.37) Hacı Kenan‟la açıktan çatışmaya başladı başlayalı yüreği 

kuşkuludur. (s.39) Ölüm korkusu ve düşmanlı olmak hiç istemediği bir durumdur. Ankara‟da 

dönen işlerden haberler almak için Pıravanın Mıstık‟ı bazı hediyelerle Çorum mebuslarının 

yanına gönderir ve Gazi Paşa ile İsmet Bey‟in çekiştiklerini öğrenir. Çorumda başlayan ve 

Hacı Kenan‟ın düzenlediği toplantılara çağrılmadığı için canı sıkılır. İşin aslını öğrenmek için 

Emey anası vasıtasıyla Kenan‟dan bir şeyler öğrenmeye çalışır ama başaramaz. Ona göre ağa 

olmanın en önemli yanı hükümet işlerinden anlamaktır. Bunun için elinden geleni yapmaya 

çalışır. Gövdesiyle tembel olan Sülük, sezgileriyle çalışkandır. Bu sezgi özelliği sayesinde 

Çorum milletine yayla padişahlığını kabul ettirmiştir. (s.43) Adamların yapmış olduğu 

hatalardan dolayı başı sürekli derde girer. Alıcı kuş zagonu dediği memur zagonuna düşer. 

Yaptığı kirli işlerde kullandığı adamlarından biri olan Osman yakalanmıştır. Onun için 

memurlar çok şey isteyecektir. (s.46) Yanına aldığı ve okula gönderdiği Civanşah‟tan, Hacı 

Kenan‟ın yeğeni Hidayet‟i derslerde geçmesini ister. Ona pısırık olduğunu söyler. (s.47) Her 

konuda rakibi Hacı Kenan‟dır. Civanşah‟ın durgun olmasına bir anlam veremez. Onun 

yiğitlenmesi gerektiğini düşünür. (s.48) Arkasında kendisi gibi ağası olduğu için şanslı 

olduğunu düşünür. Kasaba yolunda karşılaştığı köylülere takılır, onlarla dalga geçer. (s.49) 

Zenginliğine güvenir, kimseden korkusu yoktur.    

 Bankada yeni müdürün karşısında para getirmenin verdiği gururla kasılır, sade kahve 

içer, kendi tabakasından sigara yakar. Hacı Kenan‟ın para göndermemesi durumunda 

müdürün karşısında küçük düşeceğini düşünür. Zülfü‟nün zarf içinde parayı getirmesinden 

sonra rahatlar. Müdürü eski müdürle kumar açısından karşılaştırır. Hesap işlerini sevmeyen 

Sülük Bey, kumara geldiği zaman en ufak hesapları bile kolaylıkla yapar. (s.54) İyi bir 

kumarbazdır. Canı yaşatanın hava olduğunu düşünür ve bundan dolayı yaylada yaşar. Diğer 

memurların geleceğini söyleyerek müdürü de Kara Hacı‟nın yerine davet eder. (s.56) Devlet 

memurlarıyla iyi geçinmenin işlerini kolaylaştıracağını bilir. Serkisof marka bir saat taşır. 

(s.59) Başkomiser İhsan Bey‟i müdüre sorar. (s.61) Memurların birbiri hakkındaki 

yorumlardan yeri geldiğinde yararlanmayı da bilir. Hangi durumda bulunursa bulunsun 

karnını doyurur doyurmaz iyimser olur, hiçbir şeyi umursamaz. Hacı Kenan‟ın tuzağına 

düşer. Askerler tarafından tutuklanır. Niçin tutuklandığını düşünür. İftiraların eninde sonunda 

anlaşılacağını bilir. (s.75) Necip Çavuş‟a silahını kaptırdığını insanlar duyarsa rezil 

olacağından korkar. (s.76) Halkın gözünden düşerse ağalık yapamayacağını bilir. Kumarın 

birçok ocak batırdığını, elde avuçta bir şey bırakmadığını Hacı Kenan‟ın durumunun buna 
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örnek olduğunu Cihangir‟e anlatır. Babası Kenan için bu tahminde bulunmuştur. (s.78) Sülük 

Bey‟in bundan sonraki bölümlerde daha konuşkan olduğunu görürüz. Yazar ona o dönem 

yaşanan olayları anlattırır. Seferberlik yıllarında savaşmıştır. Kuran‟da olmayan şeyleri 

varmış gibi anlatır. Çapanoğlu Halit Bey‟le yaptığı mücadeleyi hikâye eder. Adamların 

Kuvay-ı Milliye‟ye karşı olduklarını ve çok sorunlar çıkarttıklarını belirtir. O zamanlar 

Çorum‟da bulunan Cemal Bey ve 5. Kafkas Tümeni komutanı Cemil Cahit Bey, Çapanoğluna 

karşı savaşır ve savaşı kazanırlar. Çapanoğlu kendi bayrağı altına girmeyenleri öldürür. Buna 

karşı Sülük Bey asker toplar. Enver Paşa‟yı ve Yakup Cemil Bey‟i de tanıdığını göstermek 

için Cihangir‟in şaşkın bakışları arasında olayları nakleder. Ermenilerin Türklere 

saldıracaklarını öğrenince onlarla savaşır. Kırımın Osmanlı zagonu olduğunu tarihte birçok 

kırım yaptığını Ermeni kırımının da bunlardan biri olduğunu söyler. Ermeni kırımı gazisi olur 

bundan dolayı övgüler alır. (s.89)  

 Ermeni kırımında ırza geçme olaylarının çok olduğunu, haksız yere birçok kişinin 

malına el konulduğunu, Hacı Kenan‟ın da Kirkor emmisinden kızı Agavni‟yi kurtarma 

karşılığı bütün malları aldığını söyler. Kenan, Kirkor emmisini öldürtür. Sülük Bey, 

Çorum‟da Serbest Fırka‟ya karşı Halk Partisi‟ni destekler. (s.93) Hacı Kenan‟ın kendisini 

tutuklattığını anlar. Müfettişle rahat konuşur. Vali ve adamlarının yayladaki eve gittiklerine 

canı sıkılır. Hacı Kenan‟la takıştığı için pişmanlık duymaya başlar. (s.99) Zülfü‟yü yanına 

aldığı için pişman olur. (s.100) Hükümet‟in değişmesinden dolayı içine düştüğü durumun bir 

siyaset olduğunu düşünür ve gelen müfettiş eğer askeriyeden ise kısa zamanda kurtulacağını 

kendine kabul ettirmeye çalışır. Rüyasında deve gördüğünde ferahlar. (s.103) Müfettiş‟in 

askeriyeden olduğunu öğrenince onun da kendisi gibi İsmet Paşa yanlısı olduğunu anlar. 

Cinsel tutkusu olmayan ve paraya da önem vermeyen Sülük‟ün tek istediği namına leke 

sürülmemesidir. Memurları çok iyi tanır. (s.105) Burada Sülük Bey‟in gerçek kimliğini 

öğreniriz. Asıl adı Selamettir. Kırk yedi yaşındadır. Elazığ doğumludur. Anne tarafından 

Kürt‟tür. Askerlik yapmaz ama milis kuvvetlerine katılır. Vehip Paşa‟nın yanında savaşır. 

(s.107) Müfettişin sorularından pek bir şey anlamaz. Neyin peşinde olduğunu kavramaya 

çalışır. Daha sonra Atatürk‟e suikast suçuyla suçlandığını öğrenince çok şaşırır. (s.109)  

 Sülük Bey, mühür meselesinden dolayı karışan işleri ve teres kelimesinin alışkanlıktan 

olduğunu müfettiş beye anlatmaya çalışır. (s.115) Dostlarının kendisine yardım etmemesine 

kızar. Pomak polis yerine genç bir polisin verildiğini görür. Başına gelen olayların sebebinin 

Hacı Kenan olduğu aklından çıkmaz. (s.119) Kendisine atılan iftiranın büyüklüğü karşısında 

şaşkına döner. Sürekli su içer. Tuvalete çıkar. Sara nöbetlerine yakalanır. İçine düştüğü 

durumla sahip oldukları arasında bağlantılar kurmaya çalışır. Hacı Kenan‟ın ve babası Kavat 
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Abuzer‟in durumunu hatırlar. Yaptıklarını düşünür. Bu durumdan kurtulmak için çözüm 

yolları aramaya çalışır. İki Dersimli‟yi adamlıktan çıkaran Uzatmalı Çavuş Necip‟ten korkar. 

(s.131) Gâvur Ali‟ye göre kalıbının adamı olmayan Sülük Bey, acıya karşı dayanamaz, 

gövdesi ham ve canı tatlıdır. Düzenli düşünmeye alışık değildir. (s.133) Necip Çavuş‟un 

korkusundan altına kaçırır, sara nöbeti tutar, korkudan titrer, bayılır. (s.137) Emey Hanım‟ın 

Kenan ile konuşmasından Sülük‟ün can derdine düştüğünü yaptığı işlerden pişman olduğunu, 

Kenan amcasının ancak kendisine yardım edebileceğini düşünmektedir. Artık kötü işler 

yapmayacaktır. Günlerdir sara nöbetinin etkisinden kurtulamamıştır. (s.164) 

 Hapisten kurtulur. Kenan‟ın kızı Nefise ile evlenir. Çalık Kerim, Nefise‟nin nasıl bir 

kadın olduğunu ve Sülük Bey‟in mahpus intikamını üç hafta yataktan çıkmayarak aldığını 

düşünür. (s.167) Artık insanların insanları silah ile vurmadığını tam tersi dilekçeyle 

yaraladığını öğrenir. (s.168) Sülük, Çalık Kerime karısı hakkında takılır. Sülük Çalık 

Kerim‟in adamlarını kurtarma isteğinin sebebinin onlarla uzun zamandır ortak iş yapmak 

olduğunu çok iyi bilir. (s.176) Babasının karı işinde usta olduğunu söyler. Onun erkeğin 

evlenmemesinin daha akıllıca bir davranış diyerek kendisine öğüt verdiğini anlatır. Hacı 

Kenan‟ın bunca yaşına rağmen o kadar bel gücünü Marazlı Derviş‟ten aldığı ilaç sayesinde 

sağladığını Nefise‟den öğrenir. Karıyı adamdan saymadığını belirtir. Hacı Kenan‟ın sürekli 

cenabet gezdiğini Nefise‟nin kendisine her yerde sarılmasından ve birlikte olmak 

istemesinden sonra öğrenir. Çalık Kerim, Sülük‟ü kadın konusunda yılgın görünce ona bir 

takım tavsiyelerde bulunur. Birden fazla evlilik yapması gerektiğini söyler. Karısı Nefise 

onun bu isteğine karşılık Elif kızı onunla beraber olmaya ikna eder. Sülük şaşkındır. Karısının 

kendisini başka karıyla birlikte olmaya zorlamasına bir türlü aklı yatmaz. (s.217) Sülük, içine 

düştüğü durumda kadınlara güç yetiremez olmuştur. Bunun için Zülfü‟den Marazlı 

Derviş‟ten, vali yardımcısına istiyorum diyerek ve adını rezil etmeden kuvvet macunu 

getirmesini ister. (s.219) Sülük kadın işlerinde yeterince iyi değildir. Genç Osman‟ın 

kapatması Cennet‟e para göndermektedir. (s.224) Emey Hanım yıllarca onu bey yapmak için 

çabalar. Sülük girdiği hapisten yılgın çıkmıştır. (s.257) Emey Pıravanın Mıstık tehlikesine 

karşı Sülük‟ü korumaya çalışır. (s.260) Kara Abuzer‟in yerine geçen Sülük Bey bir gece 

Çorumdaki konağının önünde ölü bulunur. (s.325) Sülük Bey de bütün itibarına, sahip 

olduklarına ve zenginliğine rağmen kötü sondan, en korktuğu şeyden ölümden 

kurtulamayacaktır. Bu tipin en önemli özelliği çok konuşkan olmasıdır. Bir ağaya 

yakışmayacak kadar herkesle çok konuşmakta, başından geçen olayları abartarak 

anlatmaktadır. Diğer ağa tiplerinde görülen bütün kötü özellikler bu tipte de vardır.  
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2.1.2. BABA 

Bir Mülkiyet Kalesi, tarihi bir romandır. Bu romanda görülen baba tipi ise Marangoz 

Mahir Efendi’dir. Otobiyoğrafik özellikler taşıyan bu eserde Kemal Tahir kendi babasını ve 

ailesinin hikâyesini anlatmıştır. Aslında merkezi bir tip olan Mahir Efendi, baba tipinin bütün 

özelliklerini yansıtır. Yazar kendi aile bireylerine karşı oldukça olumlu yaklaşmaktadır. Mahir 

Efendi de bir kahraman gibi anlatılır. II. Abdülhamit‟in hususi marangozlarından olan Mahir, 

Avrupalıların sanatına hayran olmaktadır. Bunun yanında onlara “gâvur” diye hitap 

etmektedir. Anlatıcı onun fiziksel görünümünü “sırtında fitilli kadifeden boz bir elbise, 

ayağında asker postalları, başında püskülü yolunmuş bir fesi vardır.” sözleriyle anlatır. Yine 

anlatımın devamında fesinin kulaklarına kadar geçtiğini, hazır elbisesinin kollarını örttüğünü, 

pantolonunun ütüsüz olduğunu, yanında takım zembilinin bulunduğunu öğreniriz. İşçiliği 

seven, çalışkan bir adamdır.  

 Üzerindeki kıyafetleri anlattıktan sonra romancı, Mahir‟in uzun boylu, geniş omuzlu, 

esmer, elmacık kemikleri hafiften çıkıntılı, kara, çatık kaşlı, siyah gözlü, siyah bıyıklı, otuz 

yaşlarında adam olduğunu söyleyip onun seyrek, sarı dişli, bıyıkları aşağıya doğru sarktığı 

için beş altı yaş daha büyük göründüğünü belirtir. (s.5) Abdülhamit‟in yanında uzun yıllardır 

bulunduğu için onun huylarını çok iyi bilir. (s.7) Efendisi tarafından çalıştığı odada 

unutulduğundan türkü söylemek ister, sigara içer. Aklına saraydaki kadınlarla beraber olmak 

fikri gelir. (s.8) Günah işlemekten korkar, dini konularda bilgilidir. (s.9) Padişahlarda bir 

kudsiyet olduğuna inanır. (s.12) Padişahla konuşması sırasında Sivaslı olduğunu öğrendiğimiz 

Mahir, çabuk öfkelenen bir kahramandır. İtalyan ustaya karşı bu öfkesini gösterir. Ustalığını 

göstererek yaptığı kapıya karşılık padişahtan iltifat duyar ve beş lira ödül alır. (s.15) Dindar 

ve yeri geldiğinde sinirlenen biridir.  

 Sivas‟ın Şebinkarahisar sancağının Alışar köyündendir. Durmuş Ağa‟nın üçüncü 

oğludur. Babası Yemen‟e savaşmaya giderken altı aylıktır. (s.16) Okumayı sökemez, en kısa 

zamanda köyün en yaramaz çocuğu olur. Yaptığı sopalarla köyün küçük kızlarını döver. 

Gemide İstanbul‟a yolculuk yaparken kömürcülerle dost olur. İstanbul‟a yerel kıyafetleriyle 

gelir. (s.17) İstanbul‟da Şeyh Hanı‟nda Alışarlı Mehmet Ağa‟nın yanında birkaç gün kalır. 

(s.18) Ağabeyi Süleyman Efendi‟nin tesviyecilik mesleğine önem vermez. Marangozluğa 

merak sarar. Davranışlarını beğenmediği Tavşan Mağazası‟ndaki Rıza Usta‟nın yanında beş 

yıl çalıştıktan sonra Mabeyn Marangozhanesine çırak olur. Orada Hasan Kahraman ve 

Tahsin‟le kısa sürede dost olur ve kalfalığa yükselir. (s.23) Askerde çavuşluk yapar. Paraya 

değer vermez. (s.23) Naile Hanım, Canseza‟ya Mahir‟i şöyle tanıtır: “Hünkâr yaveridir. 
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Bahriyede, nizamiyede ve süvaride zabittir. Dört ayrı zabit elbisesi vardır. Padişahın iş 

arkadaşıdır. On beş nişan sahibidir.” (s.43) Evleneceği zaman padişah ona otuz altın hediye 

eder. (s.45) Yirmi dokuz yaşında evlenir. (s.45) Karısı Canseza‟ya yemek yapmayı her 

yemeği yanında bir kez yaparak öğretir. (s.47) Paraya değer vermez. Ağırbaşlı ve azimlidir.  

 Canseza‟ya göre Mahir Efendi: “Pehlivan kadar kuvvetli, şehzadeler kadar güzel, 

nişanları, kılıcı ve rövelveriyle bir kaleye benzer.” Onun ihtiramla secdeye kapanması 

Canseza‟ya korkuyla karışık ilahi bir aşk verir. (s.48) Anlatıcıya göre Mahir, muayyen bir 

maksadı olan, bu maksada ne pahasına olursa olsun erişmeyi aklına koyan, azimli insanların 

hepsi gibi ağır başlıdır. (s.48) Günahtan çok korkan kahramanımız piyano ve fonografı 

sevmez. Yeniliğe karşıdır. Karısının uysal itaati onun sinirini ve öfkesini evde kullanmasına 

izin vermez. (s.49) “Küfürbaz-köylü” sinirlenince karısına “saçmalama” der. Padişahtan 

Seccadecibaşı İzzet Bey vasıtasıyla kâgir bir ev ister. Ev hakkında karısından duyduğu 

fikirleri beğenir. (s.53) Mahlûl evlerden birinin verileceğini duyunca sokak sokak ev arar; 

ama bulamaz. Sonunda Mahlûl Emlak Müdüriyeti‟nde çalışan Durmuş Efendi sayesinde üç ev 

belirler. (s.57)  

 İradenin yazılı olduğu kâğıdı eline alırken içi titrer. Aynı evin daha önce aynı gün bir 

binbaşıya verilmiş olmasına kızar. Evi karısıyla işgal ederse padişahın gazaplanacağından 

korkar. İzzet Bey‟den destek görünce tabancasını da üzerine almadan incecik bir kılıçla, 

karısıyla evi işgal eder. Olayın iç yüzünü karısına anlatır. Karısının cesareti karşısında 

neşelenir. (s.65) Karısının ağlamasını istemez. Perdesiz boş evin içinde kalın marangoz 

kalemiyle tahtaya üçtaş çizgisi çizer. Karısına oyunu öğretir. (s.67) Zorla girdiği evi 

boşaltmasını isteyen Kanun Çavuşu‟nun karşısında “siyah bıyıkları dikilir, karagözleri 

şimşekleşir.” (s.73) Evi aldıktan sonra İstanbullu olmanın kibrini duyar. (84) Naile Sultan‟ın 

evin tapusu hanımın üzerine yapılsın emrine karşı gelerek, evi kendi üzerine yaptırır. 

Karısının da bundan rahatsız olmadığını görünce rahatlar. (s.85) Daha sonra ikinci rütbeden 

Mecidi nişanı kazanır. Bir sene sonra Yüzbaşılığa, diğer sene kolağalığa yükselir. Evini iyi 

idare eder. 1908 senesinde binbaşı olur. Sivaslıların gurur duyacağı bir adam mevkine 

yükselir. Hırslıdır ve statüyü sever, insanlara karşı bunu kullanır.  

Durmuş Hoca‟dan Kur‟an okumayı öğrenir. (s.89) Otuz Bir Mart ayaklanmasına çok 

üzülür. (s.91) Padişaha haksızlık yapıldığını düşünür. (s.92) İlk çocuğunu doğmadan 

kaybeder. (s.93) Yeni padişah Mahir‟i yüzbaşı rütbesine düşürür. Tekrar Mahir Efendi olur, 

rütbe dışında hayatında hiçbir değişiklik olmaz. (s.93) Bir gün Bab-ı Seraskere çağrılır ve 

emekli edildiği bildirilir. (s.94) Emekli olunca takım zembilini eline alır ve tekrar Tavşan 

Mağazası‟nın yolunu tutar. (95) Sonra Sultan Abdülhamit‟in bir resmini temin eder ve onu 
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özledikçe büyük bir hürmetle resme bakar. (s.97) Mahlûlden aldığı ev için parasını ödemediği 

gerekçesiyle üç yüz altmış altın para istenir. Evini karısının üzerine yapsaydı bu parayı 

ödemesine gerek olmadığını öğrenince, evi kendi üstüne aldığı için pişman olur. (s.99) 

Ağabeyi Süleyman‟a karşı büyük bir saygısı vardır. Evinin elinden gideceğine çok üzülür. 

(s.101) Mahir‟e borç para bulma konusunda Durmuş Efendi yardım eder. Kendine acı 

çektirmek için hiçbir şey yemez. (s.103) Hayriye Hanım düşük faizle Mahir‟e para verir. 

(s.106) Mahir her sabah koşar adım Yemiş İskelesine iner. Oradan Pazar kayığına atlayıp 

Kasımpaşa‟ya geçer. Bütün bunları ayda üç altın kazanabilmek için yapar. (s.107) Parayı 

alırken edindiği bir alışkanlıkla Hayriye Hanım‟ı asker selamıyla selamlar. (s.109) Borcunu 

nasıl ödeyeceğini hesaplar. Çocuğunun erkek olacağını beklediği için doğan çocuğun erkek 

olmasına pek şaşırmaz. Çocuğun geceleri ağlayıp uykusunu bölmesinden rahatsız olur. Yeni 

bir eve taşınır ve parasını borç alarak ödediği kâgir evi bir liraya kiraya verir. Evin altına 

dükkân yapmayı düşünür. O zaman evin kira geliri artacaktır. (s.111) Balkan Savaşı‟na 

güverte zabiti olarak Hamidiye zırhlısı ile katılır. (s.113) Canseza‟ya göre Mahir ölmeyecek 

ve sapasağlam dönecektir ve umduğu gibi olur. (s.116) Mahir savaştan sadece Bulgarları 

yakaladıkları bir olayın hikâyesini getirir. (s.117) Savaş sonunda beyaz bahriyeli elbisesiyle 

tersaneye gider, gelir. (s.117) Evinin altına dükkân yapmaya karar verdikten sonra tuttuğu 

ustanın bütün uyarılarına rağmen dükkânı dört metreye çıkarır. Dükkânın üç metre olması 

gerektiğini bir türlü aklı almaz. (s.118) Geleceği göremez, oğullarına karşı düşkündür.  

Siyasetle hiçbir zaman uğraşmaz, bir an önce borcunu ödemek ister. (s.119) Birinci 

Dünya Savaşına yüzbaşı rütbesi ile çağrılır. (s.121) Çanakkale cephesinde savaşa katılır. 

(s.125) Savaş meydanlarının bütün dehşetini görür. (s.126) Mahir Efendi Çanakkale‟de 

savaşırken karısına bir İngiliz filintası götürmeye karar verir. Bütün uyarılara rağmen karanlık 

bastırınca düşman hattında silah aramaya çıkar. Sağlam bir İngiliz silahı bulunca çok sevinir. 

(s.127) Savaşta yaralanır, kırk sekiz gün bahriye hastanesinde tedavi altında tutulur. Yara 

kemikle ilgili olmadığı için kısa sürede iyileşir. (s.129) Mahir‟i bu olaydan sonra cephe 

gerisine alırlar. Nazilli Seyyar Hastanesi‟ne inzibat zabiti tayin ederler. (s.131) Bir Anadolu 

Türk‟ü olarak Mahir, Canseza‟nın deyimiyle bir “kaba Türk”tür. Bir cephe gerisi zabiti 

olarak derbederliğe çabuk alışır. (s.140) On gündür boyanmayan çizmeleri bu derbederliği 

daha çok ortaya çıkarır. Zaman zaman derbeder olur.  

Karısını ve çocuklarını Nazilli‟ye getirtir. Onları yanında görünce mutlu olur. (s.142) 

Geniş omuzlu yapısına, kırmızı ensesi de eklenmiştir. (s.143) Oğlu Murat‟la küfürlü konuşur. 

Karısını çok özlemiştir, onu çok sevmektedir. (s.144) Murat‟ı her hafta bir gün ata bindirir, bir 

gün ava götürür. Her işte pratik bir adamdır. (s.151) Okuma yazma bilmediği için bilenler 
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tarafından aldatılmaktan korkar. (s.153) İnatçı bir adam olan Mahir, askeriyenin ambarında 

küflenmek üzere olan buğdayları tarlaya eker ve yeni ürün elde ederek, buğdayların 

çürümesini engeller. (s.155) Karısının Burdur‟da tütüne alıştığını sonradan fark eder. (s.157) 

Hakkında hiçbir bilgisinin olmadığı bir harp mecmuasını “Gâvur” bir doktordan geri 

kalmamak için alay kumandanının isteği üzerine alır. (s.159) Evlerinin yakınında ölen bir 

askeri hatırlayan Canseza‟nın söyledikleri üzerine Çanakkale‟de Murat‟ı düşündüğü günleri 

hatırlar. (s.165) Fakir halkın (özellikle Doğu‟dan göç eden Kürtlerin) gelinlerini, kızlarını 

askerlerle birlikte olmaya teşvik etmelerine Mahir ne kadar engel olmaya çalışsa da bunda 

başarılı olamaz ve vazgeçer. (s.166) Doktorun girmesinden ve Kâtip‟in ölümünden sonra 

çavuşla birlikte vizite yapmaya başlar. Yeni sertabip ve kâtibi Baladız‟dan almak için bir 

telgraf alır. (s.172) Yeni gelenlere emanet sandığının anahtarını verip mesuliyetten kurtulduğu 

için rahatlar. (s.173) Yeni gelenlerin neyi şaka, neyi ciddi olarak algıladıklarını anlayamaz. 

(s.174) Kâtibin hal ve hareketlerinden şüphelenir. Kâtibi bir güzel döver. (s.176) Namuslu ve 

kavgacıdır.  

Sinirlenince gülümseyen Mahir, Prusya usulü sevk ve idareden bir şey anlamaz. 

Dövme olayından dolayı hapis cezasına çaptırılır. İftiralara kulak asmayacak kadar 

namusludur. (s.177) Burdur‟dan yola çıktıklarında birçok zabitin bulunduğu trende onlarla 

beraber yolculuk yapar. (s.183) Aydın‟da tezkereyi erken alamayacağını anlar. Askeri işlerin 

biraz ağır yürüdüğünü bildiği için aldırmaz. Komutana geldiği yerin durumu hakkında bilgi 

verir. (s.188) Kuru incir ticareti yapar fakat umduğunu bulamaz ve hayal kırıklığına uğrar. 

(s.190) Kambur Ali‟nin ticaret diyerek kendi incirini sattırmasına canı sıkılır. Nurettin 

Paşa‟dan tezkeresini zorla alır. İzmir‟de herkesin dikkatli bakışları arasında zabit elbisesiyle 

gezer. (s.193) Bindiği tramvayda bir ihtiyarın kötü sözleriyle karşılaşır, bir genç, ihtiyara karşı 

Mahir‟i savunur. (s.194) İzmir‟de Mülazım Hüseyin Efendi ile karşılaşır. (s.196) İzmir‟de 

örgütlenen Kuvayı Milli‟ye teşkilatına katılır. Karısına bundan bahsetmez. Murat‟la İzmir‟i 

gezer. (s.198) Abdülhak Hamit‟i okumamıştır. (s.197) Ticaretle uğraşmayı sever; fakat 

ticaretten anlamaz.  

 Karısından İzmir‟in işgal edileceğini öğrenmesi üzerine istasyona gider, pehlivan 

vücudunu kullanarak, bir Yahudiyi döverek, küfürler arasında bilet alır. (s.201) Yolculuk 

sırasında Bandırma‟da Tavşan Mağazası‟ndan arkadaşı Hilmi Efendi ile karşılaşır. (s.202) 

İstanbul‟a geldiğinde, İstanbul‟da büyük bir yangın olduğunu ve annesiyle kardeşi 

Süleyman‟ın bir akrabalarına sığındıklarını öğrenir. (s.210) Yangında hırsızlar ev 

eşyalarından bir kısmını çalar. (s.211) Marangozluk takımının yandığını, silahlarının 

kurtarılamadığını öğrenir. Bunlara üzülür. (s.212) Anlatıcıya göre takım zembili bu adamın 
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tek sığındığı yerdir. Kıyamet kopsa onu tekrar tutup ayağa kalkabiliyordur. (s.213) Hayriye 

Hanım‟ın kâgir evi bir akar haline çevirmesinden çok etkilenir. Bu ev sayesinde kendini 

İstanbul‟a daha çok bağlanmış hisseder. (s.218) Sonra Durmuş Hoca‟yı Hacı Mehmet 

Efendi‟nin dükkânında tavla oynarken bulur. (s.219) Durmuş‟tan memleketin durumunu 

öğrenir. Bolşevikliği duyar. Murat‟a Bolşevik demeye başlar. (s.225) Kendisine haber 

vermeden Kuvayı Milliye için çalışan arkadaşlarına önce kızar, sonra küser. (s.233) 

Kayınbabası Abazaların nüfuzlu beylerindendir. Üveyoğlu jandarma karakolunda 

kumandandır. (s.233) Kuvayı Milliye yanlısı olarak Abazaları ikna etmek için gittiği Kayalar 

köyünde padişah yanlılarını görünce kafası karışır. (s.238) Anlatıcı onun “insanları 

aldatmaya yönelmemiş nadir mahlûklardan” olduğunu belirtir. Baldızına evlilik konusunda 

takılır. (s.241) Kayalar köyündeki insanları Kuvayı Milliye yanlısı yapmak için yalan söyler. 

(s.245) Ekseri ciddi adam olan Mahir Efendi, Kuvayı Milliye için sürekli yalan söylemeye 

devam eder. (248) Çok sevdiği karısını tehlikeden uzaklaştırmak ister. Kendisine gelen 

mektupla yalanına bir kılıf bulur. (s.259) Tüm köy Mahir‟e güvenir. (s.261) Anzavur yanlısı 

Neşet öldürülünce büyük bir rahatlık duyar. (s.264) İstanbul‟a tekrar döndükten sonra bir 

Fransız zabitini ve yanındaki kadını öldürür. (s.276) Vatan için fedakârlık yapar.  

Ünü milliciler arasında yayılır. Herkesten hürmet görmeye başlar. “İyi karıdan daha 

büyük bir zenginlik” görmediğini söyler. (s.281) Kendisine Ankara yolunda eşlik eden 

İbrahim‟in gözünden önce marangozlukla sonra can derdine düşüp kaçmakla iyice düşer. 

Buna aldırmaz. (s.284) Karısına acır. (s.285) Övünmeyi sevmez, namaz kılar, Çanakkale‟de 

beraber savaştığı Çankırılı Osman‟ın “Ha dayan sonuna geldik!” sözünü hatırlar. Tanaş Usta 

sayesinde öldürme olayından nasıl tutuklanmadan kurtulduğunu Servet‟e anlatır. (s.290) 

Oğluyla övünür, artık savaştan bıkmıştır. (s.292) Düzce isyanının detaylarını Servet‟ten 

öğrenir. (s.295) Konuşmaları sırasında Adil Usta‟nın sözlerinden etkilendiğini fark eder. (298) 

İyi bir at binicisi ve iyi bir atıcıdır. (s.303) Ölümden korkmayan Mahir, Abaca bir kelime bile 

bilmez. (s.305) Atıcılığıyla Şükrü Bey‟i etkiler. (s.309) Yolculuk sırasında kendisini Ali 

Ağa‟ya benzeten bir askerin saldırısına uğrar. Mahir‟in attığı kurşun kendisine saldıran gencin 

sağ köprücük kemiğini sıyırmış ve sağ kolunun pazısını delip geçmiştir. Yakalanan genç 

kendisi askerdeyken karısını kandırıp onunla beraber olan Ali Ağa‟ya kinli olduğunu onu 

vurmak istediğini söyler. (s.310)  

Ankara‟da Tavşan Mağazasından Ramazan Usta‟ya rastlar. (s.313) Ankara‟da canı 

sıkılır. Geçmek bilmeyen, bunalımlı günler geçirir. Bir nüfus kâtibi ve muallim‟le aynı odada 

kalır. (s.315) Padişahın (Abdülhamit‟in) anılarının etkisinden kurtulamaz. (316) Hacı Bayram 

Camii‟nde gördüğü M. Kemal‟i gözü tutmaz. (s.316) Ramazan Usta, Ankara‟nın 
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dedikodularını Mahir‟e anlatır. (319) Garp cephesine ihtiyat yüzbaşısı olarak gider. (s.324) 

İsyandan hatta isyan kelimesinden bile korkar. (s.329) Etem Bey‟le M.Kemal arasındaki 

çekişmelere bir anlam veremez. (s.331) Ethem Bey ve Demirci Efe‟nin isyanları konusunda 

askerleri teskin eder. (s.333) Çizmesinin altı delinmiştir. (334) Selami‟ye vasiyette bulunur. 

(s.343) Selami‟ye konuşmalarındaki isyan dolu sözlerden dolayı “Kızılbaş” der. (s.344) 

Askerleri perişan bir haldedir. Moralini yüksek tutmaya çalışır. (s.348) Askerler kirden 

kaşınırlar. Soğuğa, düşmana ve kire karşı mücadele ederler. (s.351)  Mahir‟in askerleri bitleri 

temizlemek için elbiselerini çıkardıklarında düşman saldırıya geçer. Askerler elbisesiz şehit 

olurlar. (s.353) Selami‟nin konuşmalarını beğenir. Mahir, Selami‟nin inançsızlığına şaşırır. 

(370) Aslıhanlar Muharebesinde kalpağını delen bir kurşuna rağmen sağ salim kurtulur. 

(s.385) Yeni mülazımın şikâyetleri karşısında Ali Karagümrük ve arkadaşlarını savunur. 

“Milleti eğlendirmeyen adam onu asla kumanda edemez.”der. (s.416) Selami‟yi yeni 

mülazıma anlatır. (s.417) Muharebe sinirlerini fena halde bozar. (s.426) Mustafa Suphi 

olayına çok üzülür. (s.432) Savaştan sol kolundan ve başından yaralanır. (s.436) Seyyar 

hastanede yatmak Mahir‟i huysuzlaştırır. Yatakta yatmayı sevmez, içinde bulunduğu ortamı 

tanımak için gayret eder. Kendini kontrol eder. (s.436) Canı sıkılınca sigaraya sarılır. (s.437) 

Canı birçok yiyecek ister. Yanında yatan adamı teselli etmeye çalışır. (s.438) Yirmi beş 

yaşında olduğunu söyleyen Zabit, Mahir‟e kırk yaşında gibi görünür. Yaşadıklarını 

hatırlamaz. (s.442) Durmuş‟la Servet‟i evlendirmeye söz verdiğini anlatır Vahit‟e. Doktorlar 

Mahir‟in beyin felci geçirmesinden korkarlar. (s.446) Vahit Efendi‟nin durumuna çok üzülür. 

Kendi haline şükreder. (s.458) Biriyle bakışıp anlaşmanın ihtiyacını hisseder. (s.460) 

Vahit‟ten ayrılmak ona zor gelir. Aynaya baktığında karşısında  “saçları beyazlamış, sol 

şakağında derin bir yara izi olan.” birini görür, şaşırır. (s.465) Savaşı unutur, Selami‟yi 

hatırlar. (s.467) Ankara‟da M. Kemal‟i, Adil Usta‟yla birlikte görür. Orda hiçbir değişiklik 

olmadığını fark eder. (s.467) Mahir, İstanbul yolculuğu sırasında kendini çocuk gibi görür. 

(s.472) İstanbul‟u ve denizi görünce gözleri yaşarır. Yaşadıkları onu ihtiyarlatmıştır. (s.473) 

İstanbul‟daki evine çocuklarına hediye alarak döner. Selami‟yi hep hatırlar. (s.475) Hanesinde 

büyük bir sevgiyle karşılanır. (s.477) İstanbul‟da sürekli Selami‟yi düşünür. Karısının 

gözünde hep aynıdır. (s.481) Selami‟nin zengin bir paşa oğlu olduğunu öğrenince şaşırır. 

(484) Selami‟nin kötü (namussuz) babasını tanır. 

Ailesinin Selami‟ye kırgın olduğunu görür. (s.487) Selami‟nin evine geldiği için 

pişman olur. (s.489) Selami‟nin ölümüne, ölüm şekline acır. (s.490) Savaşın Mustafa Kemal‟e 

mal edileceğini düşünür ve rahatsız olur. (s.490) Savaşırken kolu yaralanır. Kolundaki yaraya 

İstanbul‟un rutubetli havası iyi gelmez. (s.492) İstanbul‟da kendini toparlar, yanakları dolgun 
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ve kırmızı olur. Murat kıraat kitabından Berber Ali, Oduncu ve Halife arasında geçen 

hikâyeyi babasına okur. (s.493) Durmuş Hoca ve Adil‟le bir marangozhane açmayı düşünür, 

bunu onlara söyler. Karısıyla iskambil oynar. (s.509) Evinin yandığı gece boynundaki atkısına 

nefesi değdikçe su olur. (s.513) Evinin yandığı gece Şehzadebaşının tulumbacılarının ve 

itfaiye kumandanının bütün engellerine rağmen, sırtındaki paltosunu çıkarır ve evinin çatısına 

çıkar. (s.515) Yüzü kavrulur, gözlerinin içi yanar, alevler üzerine hücum eder ama o “Hele 

anasını avradını!” diyerek yangını söndürmeye çalışır. Evinin sekiz metre yükseklikteki 

damından aşağı düşer. Hastanede ziyaretine gelen Durmuş Efendi‟den evinin tamamen 

yandığını öğrenir. (s.517) Karısına “Yarın takım zembilini hazırla!” der ve on dakika sonra 

uykuya dalan küçük bir çocuk kadar sakin ölür. (s.518) 

 

2.1.3. EĞĠTMEN  

Bozkırdaki Çekirdek romanı iki merkezi tipin etrafında döner. Bunlardan biri Zeynel 

Ağa diğeri ise Eğitmen Murat‟tır.  Anlatıcı eğitmen tipi olan Murat‟ın, roman kahramanları 

tarafından açık sözlü, inat ve yürekli olarak bilindiğini belirtir. Kulaksız Yakup‟un oğludur, 

Mustafa adında bir kardeşi vardır. Eniştesi Eğri Ahmet eşkıyalık yapmıştır. Bu eserde görülen 

Murat tipi daha önce Sağırdere ve Kör Duman romanlarında dekoratif figür olarak görünen 

bir kahramandır. Özel hayatı Zeynel Ağa tarafından yakinen takip edilen Murat hakkında her 

şeyi Zeynel Ağa‟nın yardımı ile öğreniriz. Ona gelen telgraf hakkında bilgi edinmek isteyen 

Zeynel Ağa, Sultan‟ı bu işte kullanır ve Murat‟ın yanına gönderir. (s.53) Murat‟ın en büyük 

zaafı kadınlardır. Köyün düşük kadınlarından olan Sultan yüzünden ağanın oyunlarına düşer. 

Romana yazarın sözcüsü olan ve onun fikirlerini üzerinden söylediği Murat kitap okur. En 

ufak gürültüye uyanır. Kendisini bir eğitmen olmanın yanında “Batı Uygarlığı”nın temsilcisi 

gibi görür ve her sabah bundan dolayı tıraş olur. Diğer eserlerde de entelektüel yönü ile öne 

çıkar. Karısı Feride üçüncü çocuklarını beş aylıkken düşürür. Geceleri uyuyamadığı için kitap 

okurken Karabaş Hüseyin‟e rezil olduğunu düşünür. Sigara içer, canı sıkkın, sinirleri bozuk, 

ürkek ve pişmandır. (s.55) Sultan‟la birlikte olur. Zeynel Ağa yüzünden köyde eğitmenin 

barınamadığını bildiği için dikkatli olmaya çalışır. Uçkuru sağlamdır diye Murat‟ı bu köye 

görevlendirirler. Çünkü her eğitmene ağa kadınlar ile tuzak kurmaktadır.  On iki yaşında 

evlendirilen Sultan, kocası Kara Zülküf‟ün ölümünden sonra bir süre dağlarda gezer, Zeynel 

Ağa‟dan bile korkmaz. Fakat onun tarafından kullanılır. Murat, Feride‟den önce üç kadınla 

beraber olur. İkisi yarene getirilen kadınlar, diğeri ise Selim‟in Şaziye‟dir. (s.57) Onun 

kadınlara düşkünlüğü eserin sonuna, hatta ölümüne kadar devam eder. Sultan‟la süren 
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ilişkisinin sonucundan korkar. (s.58) Eğitmen olduğu için Sultan‟a onu karısının üstüne 

alamayacağını söyler. Sultan ona yılgın olduğunu, erkek kısmına korkunun yaramayacağını 

söyler. (s.61) Murat Ören utangaçtır. Sırtında kül rengi, avcı biçimi ceket, başında aynı renk 

şapka ve ayağında kilot pantolon vardır. İnce, orta boylu ve tedirgindir. Halim Akın‟ı görünce 

sevinir. (s.65) Keşiş Düzü Enstitüsüne katılan bütün erkek öğrencilerin saçlarını makineyle üç 

numara keser. (s.185) Selden dolayı çamur içinde kalır. (s.303) Sultan‟la yakalanır ve dayak 

yer. (389) Kara Derviş‟in para koparmak için kurduğu tarla satma oyununa gelmemeleri için 

Halim Akın‟a Molla Hıdır‟la haber salar. (s.388) Dayaktan dolayı yüzü mosmor olur ve 

gözünün biri kapanır. Gözünden kanlı yaş sızar. Vücudunu sıtma tutar. (s.394) Sultan‟dan 

edindiği tecrübe ile artık kadınlara güvenmez. Kara Derviş‟in Emine Öğretmene olan 

tutkunluğunu bilir. Yaptıklarından pişmandır. (s.405) Kara Derviş‟in attığı kurşunla ölür. 

Sultan başucunda saçlarını yolarak ağlar. Anlatıcıya göre “çelimsiz ölüsü gerçekten 

yiğitleşmiştir.” (s.424) Enstitünün kurulma aşamasında çalışan ve köylülerin içinden geldiği 

için onların dilinden anlayan bir tiptir. Kadın düşkünlüğü dışında romanda yüceltilir.  

 

2.1.4. ENTELEKTÜELLER 

Tarihi bir roman olan Esir Şehrin İnsanları‟nda Kamil Bey, duyduklarına hemen 

inanmayan olayların iç yüzünü araştıran, karısını ve kızını çok seven entelektüel bir tiptir. 

(s.8) Gençlik yıllarının kendisine verdiği aptallıkla kendisine çok güvenen biriyken, son 

yıllarda sahip olduklarına bakarak kendine daha az güvenen ve hatta tedirginliği gün geçtikçe 

artan Kamil Bey, olayları çözümleme konusundaki merakını bir türlü yenemez. (s.9) Ailesi 

İstanbul‟un zenginlerindendir. Babası II. Abdülhamit‟in en zengin vezirlerinden Selim 

Paşa‟dır. Sporu çok seven bu genç baba, hayatını “amatör sporcu ölçüleriyle” onurlu 

yaşamıştır. Çocukluğundan itibaren en tehlikeli durumlarda telaşını bastırmayı, kimseden 

yardım istememeyi ve özellikle soğukkanlı olmayı öğrenir. Her zaman Osmanlı Devleti‟nin 

I.Dünya Savaşı‟na girmeyeceğini düşünür, savaşa girildiği haberini Kardovada‟ki dostu 

İspanyol prensin şatosunda alır. (s.9) Romanda anlatıcı, Madrid büyükelçisinin düşüncelerini 

okur. Kamil Bey‟in eğitimi hakkında, Onun Fransızcayı Parisli bir kadının yardımıyla ve 

Galatasaray‟da aldığı eğitimle ana dili gibi öğrendiğini belirtir. Oxford‟u bitirdikten sonra 

İtalya‟da uzun yıllar resim sanatıyla meşgul olduğunu, burada İspanyolcayı okuyup 

konuşacak kadar öğrendiğini, bundan dolayı Madrid büyükelçisinin ona tercümanlık teklifi 

yaptığını söyler. Bu teklif Kamil Bey‟i tedirgin eder. Tedirgin olduğu zamanlar gözlerini 

kırpıştırır. Kamil Bey, insanlara çabucak güvenecek kadar saftır. Madrid büyükelçisi onu 
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yıllarca bedava çalıştırarak ve pahalı bir fiyata metresinin evini de ona kiralayarak Kamil‟i 

kandırır. (s.11) Kamil Bey‟in zayıf noktalarını öğrenir ve bunları kullanarak uzun süre ondan 

yararlanır. Dil öğrenir, temiz duygular taşır. Araştırmacı ama saftır. Yalan söyler. Gezmeyi 

sever. Kamil, küçüklüğünden beri omzunun okşanmasından ve ona yavrum denilmesinden 

nefret eder. Fakat büyükelçi bu davranışları ona karşı sürekli yeniler. Kamil Bey, savaşın 

gidişatını elçilikte takip eder. Bedava çalıştığı için ekonomik durumu bozulur. Babasından 

kalan mülklerin kirası ve çok sıkıştıklarında sattığı karısının mücevherleriyle geçinmeye 

çalışır. (s.13) Daha kötü durumlara düşeceğini anlayınca kimseye çaktırmadan elindeki her 

şeyi satar ve İstanbul‟a dönmeye karar verir. İstanbul‟a giden bir vapura ailesiyle beraber 

biner. Karısa Nermin‟e göre kocası Kamil Bey, ailesini her şeyden kurtaracaktır. Çünkü 

Nermin evleneceği zaman, Kamil‟e güvenip güvenemeyeceğine bakmış, yirmi beşindeki uzun 

boylu, geniş omuzlu delikanlı ona güven verdiği için evlenmeyi kabul etmiştir. Kamil Bey, 

karısının kendisine güvenmesinden çok mutlu olmuş ve tertemiz bir aşkla karısını sevmiştir. 

(s.18)  

Kamil Bey, uzun yıllardır memleketinden uzakta kaldığı için ona memleketi hakkında 

sorulanlara yabancı ülkelerde başkalarının ağzından duyduğu bilgilerle cevap verir. 

İstanbul‟daki Bolşevikleri soran kaptana da onlar hakkında Madrid elçisinden duyduklarını 

söyler. (s.20) Kahramanımızın merakı Alman gemilerinin neden Osmanlıya sığındığının 

sebeplerini araştırırken tekrar depreşir. (s.26) Merakını gidermek için çoğu kez gazete okur. 

Halasının evinde kalmaktan, onlara ailesiyle yük olmaktan dolayı rahatsız olur. Halasının 

evinde verilen davetlere Batılı tarzdaki giyimiyle katılır. Böyle giyinmekten büyük zevk alır. 

(s.44) Etrafındaki bazı kadınlar tarafından çekici bulunan Kamil Bey‟den, Musul‟daki 

babasından kalan toprakları İngilizlere satmasını, halası, onun kocası ve Sir Henry ister. Fakat 

bütün şantajlara rağmen Kamil Bey, topraklarını satmak istemez. İşi aptallığa vurur. Kadın 

konusunda ise anlatıcının ifadesiyle “Tüm Avrupa‟yı papaz gibi gezmiştir.” Enişte beyin 

topraklarını satması karşılığındaki vaatleri ve baskıları, başkasının evinde kalma rahatsızlığına 

eklenince kimseden borç istemeden Bağlarbaşı‟nda babasından kalan ve bulup tamir ettirdiği 

eve taşınır. Kısa sürede mahalleye ve evine alışır. (s.65) Kızıyla bahçede oynar. Mahalleden 

birinin gelip onu kahvehanede sorduklarını söylemesi üzerine toprak meselesi yüzünden 

oyuna getirilip tevkif edilmekten korkar. (s.90) Yeni taşındığı ev ona yeni bir hayatın 

kapılarını açar. Öncelikle eniştesinin tavsiyesine uyarak Hariciye‟ye iş başvurusunda 

bulunmak ister. Ama bunu bir türlü yapamaz. Eski arkadaşı Fuat Mahir Bey‟den hayvanlar 

hakkında bilgi alır. Tercümelere başlar ama hepsini yarım bırakır. Daha sonraları kızının çok 

beğeneceği ağaç resimlerini yapmaya başlar. Anadolu‟da gelişen olayları takip eder. 
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Kahvehaneye gidip halkla kaynaşmaya başlar. (s.100) Ekonomik durumunu düzeltmek için 

alacaklıların peşine düşer. (s.116) Alacaklılardan para vermek istemeyenleri mahkemeye 

şikâyet eder. Adliyelerin içler acısı durumunu görür. (s.120) Daha sonra kendini bir misyona 

adar ve İstanbul‟daki Anadolu direnişini destekleyen insanların arasına katılır. Onlara 

ekonomik destek sağlar. (s.138) Hayatı boyunca bir görev üstlenip sorumluluk almamış olan 

kahramanımız, direniş yanlısı İhsan‟ın kendisine verdiği görevden sonra niçin bu zamana 

kadar sorumluluk almadığını sorgular. Görev aşkıyla dolar. (s.155) Her türlü acemilikten 

nefret eden Kamil Bey, arkadaşlarıyla “Karadayı” adında bir gazete çıkarmaya başlar. 

Yazıhaneyi evinden getirdiği eşyalarla süsler. Yeni fikirlerle gazete sayesinde tanışır. İçtiği 

sigaranın yerini burada pipo alır. (s.190) Direnişe yardım için bir miktar para lazım olur. 

Kamil Bey, zengin, müteahhitlik yapan eniştesinden bu parayı istemeyi düşünür. Kendisi 

hakkında “bunun üç dört misli parayı mirasla aldım ve yedim.” diyerek üzülür ve öz eleştiri 

yapar. (s.257) Bu kurtuluş hareketi yanlılığı yakalattığı önemli belgelerle bitecek ve inatçı, 

soğukkanlı (s.317), Avrupa‟da okumuş, Galatasaray mezunu, otuz altı yaşındaki (s.297) bazen 

yalan söyleyen Kamil Bey de tutuklanacaktır. (s.293) Hapis hayatı onu biraz korkak yapar. 

Karısından yardım istemeye çekinir, ona acır. (s.339) Hapishane hakkındaki her şeyi uyanık 

Gardiyan İbrahim‟den öğrenir. Ankara‟nın özellikle Mustafa Kemal‟in bu hapis olayından 

dolayı kendisiyle ilgilenmiş olabileceği düşüncesi onu mutlu eder. (s.348) Bir anda kurtuluş 

hareketine katıldığı için o çevreden birçok arkadaşı olur. (s.359) Hapiste her sabah tıraş 

olduğu berber çok gevezedir. Dünya ve inanç hakkında genel konuları onunla konuşur. 

(s.357) Eniştesi ve karısı Neriman onu ziyarete gelir. Eniştesinin yardım teklifini bazı bilgileri 

itiraf etmesini istediği için reddeder. (s.383) Gardiyan İbrahim‟e eskiden albay olduğu 

yalanını söyler ve ondan hapishane hakkında gizli bilgiler edinir. (s.400) Kurtuluş yanlıları 

Ramiz‟le ona haber yollar. (s.378) Evden gelen eşyalarla hapishanede mutlu olur. Alıştığı 

hayatın zenginliğini hapishanede fark eder. (s.413) Hapishaneden sevk edildiği mahkemede 

tam yedi yıla mahkûm edilir. (s.463)  

Köyün Kamburu‟nda Parpar Ahmet’in Çalık Oğlan, entelektüel ve merkezi bir tiptir. 

Diğer roman kahramanların ağzından doğduğunda vücudunda hiç kemik olmadığını 

öğrenerek onu tanımaya başlarız. (s.39) Köyde bulunan ve romanın figürlerinden Uzun İmam, 

adını Kerim koyar. Altı ay boyunca durmadan ağlayan çocuk köylüye çok çektirir. İki yaşına 

kadar konuşamaz, dört yaşına kadar yürüyemez. Konuşurken sesi koca herif gibi kalındır. 

(s.41) Vücudunun aşağısı ince, kısa, üst kısmı kalın ve uzundur. Beş buçuk yaşında ayağa 

kalktığı zaman boynu kalın, omuzları geniş, göğsü kabarık, pazıları pehlivan pazıları gibidir. 

Tembel, sessiz, çatık kaşlı, kocaman kara gözlüdür. İnsanlara canını alacakmış gibi bakar. 
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Kuran okumayı kolay öğrenir ve ezber kabiliyeti güçlüdür. Duaları kısa sürede ezberler. 

Zihinsel yönü gelişmiştir. Ürkek ve korkak biri olur. Sürekli kadınların içinde oturur. (s.43) 

Sonra tam tersi korkusuz ve acımasız olur. Herkesin ürktüğü işleri kolaylıkla korkmadan 

yapmaya başlar. Okumaya çalışır. Giyime önem vermez. Evdeki yiyecekleri silip süpürdüğü 

gibi köylülerin yiyeceklerini de aşırmaya başlar. (s.46) Çakır Kâhyaların Ömer Efendi‟nin 

Yediçınar Yaylasındaki çobanı Hanefi‟nin yanına kuyrukçu verilir. (s.47) Kerim, kısa sürede 

çalışkanlığı ve cesaretiyle Hanefi‟nin güvenini kazanır ama Kerim kısa zamanda Hanefi‟nin 

oğlu Hasan‟ın tembelliğini kıskanmaya başlar. (s.49) Çalık Kerim, Abuzer‟e göre daha kısa 

ve daha tıkızdır. (s.59) Kenan, onu Abuzer‟e karşı gözcü olarak kullanmaya karar verir. (s.61) 

Kerim, Abuzer‟in Kenan‟ı kandırarak yaylanın ve sürünün üzerine konmak istediğini kısa 

sürede anlar. Bunu Emey‟i yem olarak kullanarak yaptığını görür. (s.68) Körpe güdüp Uzun 

İmam‟dan ders okumayı ister. Okumaya devam edeceğine çok sevinir. (s.70) Amacı öğrenme 

kabiliyetini kullanarak insanların yanında değer kazanmaktır.  

 Köylüler Çalık Oğlanın eskiden beri karı kız işlerinde tarağı olmadığı için körpe 

gütme işini pek yadırgamazlar. Hatta bunun çocukları için iyi olacağını düşünürler. Çalık aşık 

oyununda çocukların yiyeceklerini kazanır, kurduğu tuzaklarla dağda kuş avlar. Döl gütmeye 

başladıktan sonra kızlarla oynaşmanın tadına alışır. Çocuklara Leyla-Mecnun, Kerem-Aslı, 

Ferhat-Şirin masallarını, Hazreti Ali, Eba Müslim, Battal Gazi cenklerini güzel bir üslupla 

anlatır. (s.74) Çalık Kerim, Yediçınar Yaylası‟nda olanları önce çocuklara, Çoban Elvan‟ın 

oğlu, Mahir Ağa‟nın hizmetkârı Pelvan Hasan‟a, sonra da muhtar odasında köyün ileri 

gelenlerine anlatır. (s.75) Kenan‟ın ve Abuzer‟in iç yüzünü ortaya koyar. Köylüler onun 

anlattıklarını keyifle dinler. Bundan cesaret alarak köylerinde geceleri izlediği hovardaların 

hikâyelerini anlatmaya başlar. (s.83) Körpe kızları anlattığı hikâyelerden sonra öper. (s.90) 

Uzun İmam, onu sürekli cezanladırır ve birgün kulağının kıkırdağını kırar. Onun kendisini 

medreseye götürmekten vazgeçmesine çok üzülen Kerim‟in eli ayağı bağlanır. (s.101) Uzun 

İmamı kendisini medreseye götürmesi için tehdit eder. (s.116) Medrese müderrisi Hüsamettin 

Efendi‟nin yaptığı imtihanı geçer ve medreseye girmeye hak kazanır. (s.117) Medresedeki 

ortamı pek yadırgamaz. Cebinde beş fişek, tütün ve birkaç defter sigara kâğıdı vardır. (s.121) 

Tek hayali okumaktır.  

 Kerim, medresenin işlerini iyice kavradıktan sonra bezir isinden mürekkep yapmayı 

öğrenir ve yaptığı mürekkeplerinin çalınmasından korkar. (s.129) Kötü örneklere uymaz, 

okumaya ve silicilik görevine ağırlık verir, bütün ayak işlerinin kendisine yaptırılmasına karşı 

çıkar ve Bekir‟le kavga eder. Güçlü olduğu bu kavgadan sonra anlaşılır. (s.131) Çalık Kerim, 

cerrede bir hayli erzak ve para toplar. Köylüler onun çalıklığına acırlar. Kurku bastırmasını ve 
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düşmüş göbekleri yerine getirmesini öğrenir. (s.133) Topladığı paraların çok azını medrese 

arkadaşı Karagöz‟e veren Çalık, gerisini kendine saklar. Çalık Kerim iki yıl sonra Narlıca‟ya 

geri döner ve köyde kendisi yokken meydana gelen olayları öğrenir. Abuzer, Kör Dede‟yi 

öldürmüş, Petek Hasan‟dan hamile kalmıştır. Kenan, malının büyük bir bölümünü kumarda 

kaybetmiştir. Çakır adındaki roman kahramanı, köylülere Ömer Efendi için bir Nazmiye‟nin 

bir de Kirkor‟un mevlit okuttuğunu söyler. (s.135) Çalık‟ın medresede yedi yılının dolduğu 

yıl Çorum‟da hürriyet patırtıları kopar. Davavekili Cevdet Bey, Çorum meydanında miting 

yapar. Hürriyetin ne olduğunu anlatır. Hacı Hasan Paşa ve Kabasakal Paşa yönetimden 

uzaklaştırılır. (s.139) Kerim, medresede on yıl kalır. Okuyacak ilim bırakmaz. Bir köye imam 

olacak seviyeye gelir ama kolay para kazanma yolunu bulduğu için büyük camide bedavadan 

müezzinlik yapıp mevlit okuyarak cerre çıkarak parasının üzerine para ekler. Annesine asla 

para vermez. Hükümet işleriyle hiç ilgilenmez. (s.145) Çalık Kerim, çelimsizliğinden dolayı 

askerlikten kurtulur. Çorum‟un büyük camisine imam olma hayali kurarken tifoya yakalanır. 

Hastanede iki ay yatar kimse kendisine bakmayınca kemerindeki altınların zoruyla hastanede 

yiyecek bulur. Tam iyileşmeden hastaneden çıkarılır. (s.151) Medrese medreselikten çıktığı 

için tek çıkar yolunun köye dönmek olduğuna karar verir. (s.152) Onun köy dışındaki 

maceraları bu hastalık ile son bulur. 

 Köyde uzunca dinlendikten sonra kendine gelen Çalık Kerim, daha az konuşup daha 

çok düşünmeye başlar. Uzun İmam‟la Kadir Ağa yerlerini Çalık Kerim‟e kaptıracaklarından 

dolayı üzülmeye başlarlar. Onun fikrini anlamak için Uzun İmam, konuşmaya yanına gelir. 

Niyetinin muhtarlık ve imamlık olmadığını anlayınca rahatlar. Çalık‟a muhtar gördüğü yerde 

takılmaya başlar. (s.163) Muhtar ve İmam, Çalık‟ı evlendirmeye çalışırlar. (s.164) Çalık 

Kerim, aklına koyduğu ilk işi yapabilmek için Abuzer‟le birlikte gezen heyetin karşısında iyi 

bir atıcı olduğunu gösterir. Onlardan mermi ve silah kazanır. Herkesin gözünde bir anda değer 

kazanır. Zaten Çalık‟tan çekinen Abuzer, onun atıcılığı karşısında oğlu Sülük‟le birlikte 

hayretler içinde kalır. (s.187) Çalık Kerim, Musa Çavuş‟un esip gürlemelerinin sebebinin 

Kara Abuzer‟in kendisine gözdağı vermek istemesi olduğunu hemen anlar ve Musa Çavuş‟un 

adamına gereken cevabı verir. (s.200) Çok akılcı davranır. Tuzaklara düşmez. Köylüye 

korkmaması için güven verir. Olayların iç yüzünü anlatır. (s.201) Paralı eşkıyanın ölümü göze 

alamayacağını anlatan Kerim, Musa ve Abuzer‟in hiçbir şey yapamayacağını söyler. (s.203) 

Abuzer‟e karşı hazırladığı tuzakları köylüye anlatır ve onlara nişancılığını gösterir. Birkaç 

gün sonra üzerindeki elbiseleri değiştirir. Tıraş olur. Çorum‟da nam salar. (s.207) Fakat bu 

onu şımartmaz. İnsanların fikrini alır. Buna göre hareket eder. 
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 Sürekli yeni işlerin peşinde koşan ve iş değiştiren Kerim, Narlıca‟nın mültezim 

işlerine bakmaya başlar. Köylüye karşı insaflı davranır. Herkes ondan memnundur. (s.221) 

Çalık Kerim‟in de gözü Petek‟ten başkasını görmez, ona yakınlaşmaya çalışır. Hasan için 

kasabadan sulfata ilacı getirtir. Petek‟in adı anılınca yüreğini bir ateş basar. (s.226) Köye iki 

tane laz kalaycı getirip herkesin duasını alırken kara sıtma tutmuş numarasıyla yorgan döşek 

birkaç gün yatan lazlarla vilayete para götüren yaylı arabayı, iki jandarmayı, arabacıyı ve 

tahsildarı öldürerek soyar. Zengin olur. (s.229) Artık o kötü işler yaparak para kazanmanın 

yolunu bulur. Sivas‟tan getirdim dediği Arap Hoca‟nın kitabıyla lazları iyileştiriyormuş gibi 

yapıp lazları soygundan kendilerine düşen parayla birlikte uğurlar. İnsanları uyutmayı başarır. 

Bu işi Uzun İmam‟ın yardımıyla yapar. (s.231) Belden üst yanı dev gibidir. Boynu manda 

boynundan güçlü, elleri kürek kadar, bilekleri baldır kalınlığında, molla sakalıyla suratının 

yağızlığı büsbütün artmıştır. Etli dudakları kan kırmızısıdır. (s.233) Çalık, Petek Hanım‟a 

asker kaçağı Pelvan Hasan yüzünden başının belaya gireceği yalanını söyler. Marazlı kocası 

Selim‟i de cimrilikleri yüzünden öldürdüklerini onun ağzından duyduğu sözlerle anlatır. 

(s.239) Kadın düşkünüdür. Petek‟i yanına çekmeyi ve onu kandırmayı başarır. Artık Kerim, 

kafasına koyduklarını elde etmek için her yolu denemektedir.   

 Önce verdiği ilaçla Petek‟in kocası Hasan‟ı öldürüp sonra üzerinden çıkan paraları 

alan Çalık, onun ölümüne intihar süsü verir. Petek‟le aynı gün beraber olur. (s.253) Petek 

Hanım‟a ortaklık teklif eder. Çalık Kerim çerçiciliğe başlar. Köyün dışına yaptığı yolcu hanı 

gibi dükkânında tuttuğu iki adamla ticaret yapmaya devam eder. Köylülere harman zamanı 

vermek üzere borca mal verir. (s.263) Çorumlu esnaflarla ve askeriye depolarını gizlice soyan 

Kolağası Jurnalci Celil‟le ticareti geliştirir. Her türlü mal satmaya başlar. Silah kaçakçılığı 

yapar. Köylüler hatta komşu köyler bile artık alış verişi Çalık Kerim‟den yapmaya başlarlar. 

Köylere mal götüren iki Kürt hizmetkâr elleri boş dönmüyorlar bütün malları satıp 

geliyorlardır. (s.264) Köyün bütün kadınlarını samanlığa atan Çalık Kerim, kaçak mal 

aramaya gelen zaptiyelere mal kaptırmaz. Mutasarrıfın yanında çalışan bazı kişiler Çalık‟a 

haber uçurmaktadırlar. Bütün köylüye karşı güleryüzlü davranan Çalık, korudaki Petek‟in 

kendisi aleyhine planlar kurduğunu öğrendiği olaydan sonra Petek‟e pek yüz vermez. (s.267) 

Petek onun aşkına ihanet etmiştir. Ortağı Petek Hanım‟la kazancı bölüşür, onun yüz lirasına 

karşılık sekiz yüz lira kazandırır. Çakır Kâhyaların Narlıca‟daki bütün tarlalarını satın alır. 

Petek Hanım‟ın tarlalarının işini de üstüne alır. Petek, Çalık Kerim‟in yaptıklarının hepsini 

bilmektedir. (s.273) Çalık Kerim romanın sonunda Petek Hanım‟la evlenmeye karar verir. 

Onu da bu işe razı eder. (s.276)  Aklını kullanarak zengin olur. Köyün Kamburu romanının 
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merkezi tipi olan ve sürekli değişim geçiren fakat bu değişimlerinde de yine kalıp 

davranışların ağına düşen Çalık Kerim, bütün parçaları birbirine bağlayan kahramandır.  

Entelektüel tiplerin üçüncüsü olan Kamil Bey, Esir Şehrin Mahpusu romanında da 

karşımıza çıkar. Esir Şehrin İnsanları romanının devamı niteliğinde olan Esir Şehrin 

Mahpusu‟nda aynı kahramanların maceralarını okumaya devam ederiz. Kamil Bey (Hafız 

Ağa), eserin kahramanlarından Ramiz Efendi‟nin hapishaneden ayrılmasından sonra tek 

başına kaldığı koğuşta sigara içer ve resimlerine yoğunlaşır.(s.7) Eli kocamandır, resmi 

ustalıkla çizer. (s.7) İçerdedir ve vakti çoktur. Telaşlandığında gömleğinin yakasını toplar, 

kabalığını çevirir. (s.8) Kelepçeli olarak sokakta yürümek istemeyen kahramanımız farkında 

olmadan Başefendiye yalvarır. Tanınan bir aileden gelmektedir. Devlet adamlarıyla işler 

yapan ve İngiliz yanlısı Enişte Bey‟in bu kadar çabuk İhsan Bey‟in yanına tahliye edilmesi 

için çalışmasına teşekkür eder içinden. (s.9) Ondan her ne kadar hoşlanmasa da bu iyiliğinin 

altında ezilir. Başka bir hapishaneye götürülürken sokakta gördükleri, içinde bulunduğu 

tutukluluk durumu, değişik duygular yaşamasına sebep olur. Zihninde birçok şey canlandırır. 

(s.12) Artık büyük bir değişim geçirmektedir. Geçmiş yaşamında, Oxford‟da okurken, 

yaptırdığı yeleğe elli altını nasıl verdiğini sorgular. Otuz altı yaşındadır. İstanbul‟a o çok 

sevdiği memleketine dönmüştür. Evlidir ve ailesine karşı birtakım sorumlulukları vardır. 

İftiraya uğramıştır. (s.13) Aklında Milli Mücadele için yapılacaklar, canından çok sevdiği kızı 

ve arkadaşı İhsan Bey vardır. Bazen yaşadıklarından korkar. (s.15) Sürekli kendini sorgular, 

düşüncelidir. (s.16) Geldiği hapishanede bulunan Vahap‟ın ve Amca bey‟in tavırlarına 

sinirlenir. (s.22) Kolunda babasının aldığı altın bir saati vardır. (s.26) Tevkifhaneyi hiç 

beğenmez. (s.30) Tevkifhane‟de karşılaştığı davranışlardan hapse düştüğünü anlar. (s.35) 

Koğuşta kitap okuyamaz. Tedirgindir. (s.35) Dini konularda yalan söylerken onuru yaralanır. 

(s.37) Ahali sigarası içer. Mahkûmlardan Fayrap‟ın parasının üstünü vermemesine aldırış 

etmez. (s.43) Namazda sıraya şaşırmamaya çalışır, pek dindar değildir. Sürekli kitap okumayı 

düşünür. Mahkûmların ağız şapırtıları babasının av köpeklerini hatırlatır. (s.48) Mahpusların 

durumlarını gördükçe onları yüzüstü bırakan Osmanlı aydınlarına kızar. (s.49) Mahkûmlardan 

biri olan Osman Ağa‟nın gizlemeye çalıştığı terbiyeli kadın yumuşaklığını hemen fark eder. 

(s.50) Onun hapishanedeki diğerleriyle konuşmalarından bir şey anlamaz. (s.51) Hapsi yedi 

yıldır. Kumar bilmez, esrar kullanmaz. (s.53) Parasızdır. Yatağı Zekeriya Hoca‟nın yanına 

yapılır. (s.57) Kamil Bey, İstanbul‟un tanınmış paşalarından birinin oğludur ve hayatı 

boyunca yolu hapishaneye düşmemiştir. İlk kez yaşadığı tutukluluk durumu onun birtakım 

şaşkınlıklar yaşamasına neden olmaktadır. En büyük derdi kitap okumaktır. Rahat bir 

yaşamdan milliciliğe doğru kıvrılan yolda bu sıkıntılara gögüs germek zorundadır. Kemal 
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Tahir‟in bütün merkezi tiplerinde görülen alışkanlıklardan kopmanın verdiği rahatsızlık bu 

tipte de görülür.  

 Üzerindeki kiloduyla kalabalık içinde soyunmaktan utanan, diş tozuyla dişlerini 

fırçalayan kahraman, diğer mahkumlardan farklıdır. (s.58) Köprücü adındaki tutuklu yatak 

getirmesi için Kamil‟i uyarır. Çünkü koğuşta yatak parası adı altında yeni düşenler 

soyulmaktadır. Zekeriya Hoca yatak için onun yerine para verir. (s.59) Kamil Bey uzun 

yıllardır uzak yaşadığı halkı yakından tanımak ister. Yeni tanıştığı insanları geçmişindeki 

birtakım insanlara benzetir. (61) Bu insanları ve Anadolu‟yu tanımadığına üzülür. (s.62) 

Hapiste olmanın verdiği sıkıntıyla parasının hesabını yapar. (s.67) Burada en geçerli akçe 

budur. İkdam ve Tasvir gibi Kuvay-ı Milliye taraftarı gazeteleri okumak istemesine Zekeriya 

Hoca kızar. Onu uyarır. (s.79) Bütün yaşadığı olumsuzluklara rağmen milli mücadeleyi 

desteklemekten geri durmaz. Hapishanenin en fakirleri olan Âdem Babalara sigara verir. 

(s.82) Peyam-ı Sabah gazetesini bir pislik gibi görür. Onu okumak istemez. (s.87)Tokadizade 

Şekip‟in Peyam-ı Sabah‟ta yazdığı şiiri beğenmez. (s.87) Hesapçıdır. Hapis müddetini 

hesaplar. (s.95) Boş vakti çoktur. Dini bir yaşantısı olmamasına karşın dinin toplum ve 

bunalmış insan için bütün avadanlıklarıyla lazım olduğunu söyler. (s.97) Koğuşta engizisyon 

zindanlarını hatırlar. (s.102) “Biz ancak kendimizden aşağıda gördüklerimizin pisliklerinden 

iğreniyoruz.” (s.108) diyerek kendisinden aşağıdaki insanlardan iğrenmesinin doğruluğu 

konusunda kendisini suçlar. Herkese ön yargısız yaklaşmaya çalışır. Kuvay-ı Milliye‟yi 

desteklemeye başlarken karısı Neriman‟ı ve kızı Ayşe‟yi düşünmediğini fark eder. Çok 

sevdiği karısına bunları reva gördüğü için pişmanlık duyar. Onunla ilgili her şeye heyecan 

duyar. (s.113) Bitmeyeceğini düşündüğü aşkının bir serap gibi onu yanılgıya düşürdüğünü 

anlar. Hapishaneye kendisini ziyarete gelen hizmetçiye kızını sorar. Zengin kadınlar için 

hapiste para kazanma maksadıyla yaptığı resimleri Doktor Lütfi Bey beğenir. (s.115) Resim 

yaparak para kazanmaya dair umudu artar. Bütün bu olumlu gelişmeler yine de içinde 

bulunduğu durumu hapishane gerçeğini değiştirmez ve burası çıplaklar, yoksullar ülkesidir. 

(s.118) Burada en önemli şey paradır. Etrafındaki insanlar hakkında iyi şeyler düşünür. 

(s.119) Zekeriya Hoca‟nın her duyduğunu Osman Ağa‟ya yetiştirdiğini fark eder. Onun 

dostluk adı altında kendisine yaptığı çirkefe canı sıkılır. Paralarını Osman Ağa‟ya kaptırır. 

(s.127) Sinirlenmeye başlar. (s.129) İyi niyetle yaklaştığı insanların aslında menfaatçi 

olduğunu ve kendisini tuzağa düşürdüğünü anlar. Utangaçtır. Olayları hemen sezinler. (s.130) 

Okumak ve düşünmek onu uyanık yapar. En kötü durumlarda oldukça iyimserdir. (s.133) 

Babasından kalan saati kaybeder. (s.135) Hapse girdiği andan itibaren bir şekilde oyunun 

içine düşer. Etrafına borçlandırılır. Borcunu ödeyince (soyularak ) rahatlar, Fransızca kitap 
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okumaya başlar. (s.136) Geçekleri öğrenir. Hapishanede bir oyunla soyulmaya canı sıkılır. İlk 

kez soyuluyordur. (s.137) Korkup korkmadığını sorgular. (s.138) Soyulmak onuruna dokunur. 

(s.140) İnsanlardan bir şey isteyemez. (s.141) Sigaradan kurtulmak için kendi kendine söz 

verir. (s.141) Aklı hep İhsan‟ın yanına geçmektedir. (s.141) Dayanma gücünü kaybetmek 

üzeredir. Zekeriya Hoca gibi olmak istemez. (s.143) Bilgili, cesur ve yiğittir. İnsanların 

ikiyüzlülükleri karşınsında onlara mesafeli durması gerektiğini anlar.   

Kendisini ziyarete gelen Ramiz Bey‟in karısı Fatma Hanım‟la konuşunca rahatlar. 

(s.149) Koğuşun ağası Osman‟dan tiksinmeye başlar. (s.150) Osman Ağa ve arkadaşlarını 

döverken Zarzar ve Ayvansaraylı Kömürcü İbrahim‟den destek görür. (s.153) Gerçek 

kimliğini kavga esnasında açıklar. Kavgadan sonra titrer, dişlerini birbirine vurur. Kavgadan 

dolayı elinin oynak yerleri sızlar. (s.155) Bu kavga olayından dolayı karısının ve kızının 

gelecekte kendisinden utanç duyacağını düşünür. (s.159) Hatırlılar koğuşunda beraber 

kalmaya başladığı Arif Bey‟e başından geçenleri anlatır. (s.181) Kavgacılığın ve hakkını 

korumanın hapiste önemli olduğunu kavrar. Enişte Bey, Kamil‟in hapiste rahat etmesi için 

Nazır Paşa‟nın onun adına emir çıkarmasını sağlar. (s.194) Yine onun yardımını görür. 

Saka‟nın Naci, Kamil Bey‟e “millici abi” lakabını takar. Zaten Kamil Bey hapse girdiği 

günden itibaren bu lakabı arkadaşı İhsan‟ın Mehterhane‟de hapiste yatarken nasıl aldığını 

merak edip durmaktadır. (s.195) Bütün yaşadıklarından sonra bu lakap onun için bir teselli 

kaynağı olur. Karısı Nermin, kızlarını hiçbir zaman hapishaneye getirmez. (s.219) Kamil 

Bey‟in babası iyi huylu, tutumlu bir adamdır. (s.221) Karısı Nermin kocası Kamil Bey‟i çok 

iyi tanır. Kamil, hapishanede okumak için karısından Bernard Shaw‟ı, Dickens‟i, 

Shakespeare‟yi ister. (s.223) Okuyan ve sorsulayan bir tiptir. Fakat hapse düşmesi devamında 

aileden kopuşu da getirir. Bu romanda merkezi tip olan Kamil Bey‟in en belirgin özelliği 

cesur olmasına rağmen insanlara karşı nazik davranmasıdır. Paraya önem vermeyen fakat 

enayi yerine konulmaya da tahammül edemez. Çevresindeki figürleri etkiler. İçinde 

bulunduğu durumun farkındadır. Gerçeğe çok yakın bir anlatım içinde tasvir edilir. Sosyal 

açıdan özgürlüğü elinden alınmış, ailesi ve evi dağılmıştır. Dayanacak bir güç aramaktadır. 

Bu da millici lakabı olur.   

Karısına akrabalarının yanında isterse kendisinden boşanabileceğini, bunu normal 

karşılayacağını söyler. Kaldığı yerin iyi olduğunu, burada rahat ettiğini anlatmaya çalışır. 

(s.227) Ramiz‟in karısı Fatma‟nın da onlarla aynı gün gelip Kamil‟in yaşadıklarını doğru bir 

şekilde anlatması üzerine Kamil Bey‟in yüzü kızarır. (s.228) Hapisteki koğuş arkadaşı Arif 

Bey eski bir İttihatçıdır. (s.246)  Onunla Kuvay-ı Milli yanlısı yazılar yayımlayan Tevhit 

gazetesinin son günlerde yazılarıyla dikkatleri üzerine çeken asker kökenli yazarını takip 
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ederler. (s.271) Kendisine yüklenen misyonun etkisiyle tam bir dava adamı istemeyerek 

olmuştur. Ailevi sorunları hapis yüzünden daha da artmıştır. (s.273) Babası Selim Efendi 

silahlara ve avcılığa meraklı olduğu için iyi silah kullanmayı ondan öğrenen Kamil Bey, aynı 

zaman da iyi şekilde bıçak kullanır. (s.278) Hapishanenin tehlikeli şartlarından dolayı Arif 

Bey‟in kendisine verdiği bıçağı sürekli üzerinde taşımaya başlar. (s.279) Eniştesinin 

hizmetçisinin kendisine getirdiği hediyeleri bayağı bulur. Nermin‟in kendisine sormadan 

güzel elbiseler giyerek baloya gitmesinden rahatsız olur. Kendisine hediyeler getiren 

hizmetçinin yanından alışkanlığın verdiği içgüdüyle koğuşuna geldiğini düşünür. (s.282) 

Fransızca Rönesans gazetesini okurken Nermin‟e balo olayından dolayı çok kırıldığını fark 

eder. (s.283) Olayın etkisinden kurtulamayıp Arif Bey‟in yanına gittiği ve durumunu 

paylaştığı için kendisine kızar ve karısı Nermin‟den bu vurdumduymaz davranışından dolayı 

ayrılmaya karar verir. Bunu ileten bir mektup yazar. Aldatılmaya insanın kendini hazırladığını 

düşünür. (s.292) Bu eser Kamil Bey‟in Avrupa‟dan başlayıp bir hapishane köşesinde sonlanan 

dramını anlatır. Özellikle eşi tarafından anlaşılmayan birinin ıstırabı bütün yönleri ile okunur.  

Kendi iradesi ile değil olayların yönlendirmesiyle tıpkı bir yaprak gibi rüzgârın önünde 

savrulan roman kahramanı zihinsel sorgulamaların kıskacında, çevresinde yaşanan olaylardan 

soyutlanmıştır. Geldiği noktada mutsuzdur. Bir arayış içindedir ve işe yaramanın değerine 

ihtiyacı vardır.    

Tarihi roman Yol Ayrımı‟nda merkezi entelektüel tip gazeteci Murat‟tır. Bir gazetede 

çalışan kahraman daima takım elbise giyer. Bu gazetenin adı Vakit‟tir. Gazete için röportajlar 

yapan Murat, gazetenin diğer işlerini pek umursamaz ve yapmak zorunda kaldığı sekreterlik 

işinden pek hoşlanmaz. (s.7) Son günlerde gündemin en önemli olayının, bastırılamayan Ağrı 

isyanının sorumlularıyla patronlarından röportaj yapmak için izin alır. Fakat genelkurmay 

başkanı Maraşel Fevzi Çakmak bunu onaylamaz. (s.8) Bu duruma sinirleni. Mustafa Kemal 

Paşa‟nın özel şoförü Dadal Efendi‟nin ahbabıdır. Ondan paşa ile ilgili haberler almaktadır. 

Hanın hademesi Hıdır‟a göre Murata yaman yumrukçudur. İnsanlarla kavga ederken 

acımasızca dövüşür. Çorumluların ağız özelliklerini bilir ve Hıdır‟a Çorum ağzı ile takılır. 

(s.10) Patronun gazeteye çektiği telgraftan onun önemli bir haber getireceğini sezinler. (s.12) 

Yine gündemde olan Türk devletinin Osmanlının borçlarını ödemesine üzülür. Üzüldüğünde 

daha çok sigara içer. (s.35) Saraydan haber aldığı en önemli kaynağı saray şoförü Dadal 

Efendi‟ye yeni fırka hakkında haber yetiştirmediği için sitem eder. (s.73) Ahbablarının 

vurdumduymazlıklarından rahatsız olur. Eski bir medrese de kalan arkadaşlarının çıkardığı 

Kurtuluş dergisinde yaşanan sorunlar için Tatar Emirze‟ye iyi bir dayak atar. (s.105) 

Arkadaşlarının mağduriyetine canı sıkılır. Falih Rıfkı‟nın teklif ettiği hürriyet yerine Halk 
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Partisi‟nin içinden çıkacak bir hürriyete özlem duyar. (s.115) Birçok yazarın görüşlerini tenkit 

eder. Onların fikirlerine karşı çıkar. Bir gazete yazarı olan Arif Oruç‟u yakından takip eder.  

Onun sıra dışı fikirleri hakkında bildiklerini anlatır. Murat, iyi bir gazetecidir ve gündemdeki 

haberleri, kişileri işinin gereği olarak takip etmektedir. Bunun yanında gözü pektir. Arkadaşı 

Selim Nuri‟yi yenilikçi fikirlerinden dolayı destekler. (s.120) Yenliğe ve değişime açıktır. 

Arkadaşlarından birinin babası olan Ramiz Bey‟in yaşadığı Çardaklı Hamam sokağını çok iyi 

bilir. Çocukluğu orada geçmiştir. Ramiz Bey‟le konuşmak için onu arar. (s.155) Ramiz‟in 

karısı Murat‟ı tıpkı çocuğu gibi büyütür. (s.156) Geçmişine karşı vefalıdır. Kendisine emeği 

geçenleri unutmaz. Kopuklar arasında yumrukları ve cesaretiyle tanınır. (s.158) Ramiz‟in 

evine giderken marangoz İsmail‟le karşılaşır. Onunla konuşurken eski dostlarından Nuh 

Bey‟in anlattıklarını hatırlar. Hatıralarla yaşamayı sevmektdir. (s.165) Kütahya Eskişehir 

savaşlarını bu savaşa katılan Ramiz‟den belki yirmi kere dinlemiştir. (s.186) Yine de ilk defa 

dinliyormuş gibi dikkatini verir. Onun gönlünü hoş etmeye çalışır.  

Arkadaşı Kadir ile evine gittiği Şükran Hanım, Murat‟ı gazetede çıkan 

röportajlarından tanır. Daha önce davranışlarına pek anlam veremediği Celadet Bey‟in nasıl 

eğitildiğini, Şükran Hanım‟ı görünce anlar. Kadın çok otoriterdir ve her şeye müdahale 

etmektedir. Dikkatlidir ve arakadaşı Kadir‟in Şükran‟a karşı olan aşk durumunu fark eder. 

(s.205) Murat, Şükran‟ın da Kadir‟i bırakmayacağını düşünür. (s.207) İkisi de birbirine karşı 

boş değildir. Kadir‟in bu kadın hakkında söylediği yalanını bu sayede yakalar. Kadir‟in 

yorulmasının sebebinin bu birliktelikten kaynaklandığını anlar. (s.209) Kamil Bey‟in kızı 

Ayşe karşısında Münir, Kamil ve Cemil Beylerin nasıl zayıf düştüğünü görür. (s.247) 

Erkeklerin kadınlarla mücadelede yetersiz kaldığını görür. Bu adamlar nankörlüğe uğramayı 

bağışlayamıyor, onurlarına yediremiyorlardır. (s.247) Fakat bir kızla bile baş edemiyorlardır 

aynı zamanda. Murat, çevresinde gördüğü bu olaylardan kadın erkek ilişkilerine dair bir takım 

çıkarımlarda bulunur. Olayları yorumlama konusunda gazeteciliği devreye girer.  

Kahramanın en önemli olaylarından biri de Avukat Celadet‟in yaptıklarıdır. İçine 

girdiği işlerde başarılı olmak için her yolu deneyen bu avukata Murat, üzerindeki silahı ile 

bankadan para çekerken yardıma gider. (s.257) Celadet‟in bankada yaptıklarını olaydan sonra 

herkese anlatır. Bütün parayı bozuk isteyen Celadet karşısında Arnavut veznedarlar şakındır. 

(s.259) Uzun boylu, iki büklüm, serseriler ve işportacılar üzerine görevli, komiser yardımcısı 

Bayram‟ın da parayı taşımak için bulduğu iki işportacıyla bankaya kendilerine yardıma 

geldiğini anlatır. Bu yardımcı işportacılar vaktiyle sırık hamallığı yaptıkları her hallerinden 

anlaşılan iki ızbanduttur. (s.261) Murat, gördüklerini bütün detayları ile ve bir gazeteci 

hassasiyeti ile aktarır. Celadet‟in iki avukatla konuşmasını ve “Dümbük bahayı” açıklar. 
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(s.263) Arnavut veznedarların şaşkınlığı arasında Celadet‟e avukat milletinin ne kadar edepsiz 

olduğunu anlatan Bayram paraya değer vermez. (s.265) Bütün bu olay aktarımı sırasında 

merkezi tipin gazetecilik vasıflarını ne kadar üzerinde taşıdığını görürüz. Murat, hayatın 

içinde olmayı, bütün canlılığı ile insanların yanında bulunmayı çok sever. Ölülerin anıları 

dışında dirilere hükmetmesinden hiç hoşlanmaz. (s.303) Özellikle Ramiz‟in ölen karısının 

ardından kendini salmasına bir anlam veremez. Ramiz‟e yardım etmek için elinden geleni 

yapar. Onun antika yatak takımını satamasına yardım eder. Kadir‟in babası Ramiz ile kötü 

geçinmesine üzülür ve onları barıştırmaya çalışır. (s.304) Murat, satmak için kapalı çarşıya 

götürdüğü yatak takımının güzelliğine hayran olur. (s.306) Eşyaya ve hatıralara değer 

vermektedir ama hayatında mecburiyetlerinin bulunduğunu bilmektedir. Kendisine 

acınmasından hiç hoşlanmaz. Fakirlik yüzünden ezilmek istemez. İnsan onuruna önem verir. 

(s.317) Zor şartlarda kendini yetiştirmiş ve asla hayattan umudunu kesmeyen kahraman 

dostluğa, arkadaşlığa ve çevresindeki insanlara önem verir. Yardımseverlik onun ayrılmaz bir 

parçasıdır.   

Dadal Efendi gibilerin Osmanlı olmaktan kaynaklanan dünyaya abartılı bakma 

hastalığına tutulduğunu düşünür. Kanuni devri hakkında tarih kitaplarında yazmayan fikirler 

aklından geçer. (s.405) Sorgulayan, şüpheci biridir. Duyduklarına hemen inanmak yerine 

altında yatan gerçek sebepleri araştırır. Arkadaşı Selim Nuri‟yi medreseden çıkarıp kaldığı 

pansiyondaki odasına getirir. Madam Agavni‟ye ilaç ve oda parasını verir. (s.406) Madam 

Agavni, Selim Nuri için pansiyona gelip soruşturma yapan polisler hakkında Murat‟a bilgi 

verir. Arkadaşının çıkardığı dergi yüzünden başı beladadır. Onu bu zor zamanda yalnız 

bırakmamaya kararlıdır. Murat, kendisine çok güvenen Madam‟a arkadaşı için yalan söyler. 

(s.410) Ankara‟dan döndükten sonra Selim‟i merak ettiği için pansiyona gider. Onun 

hastaneye yatırıldığını öğrenir. Hastanede ziyaret eder. Fakat korumaya çalıştığı, yardım 

etmek istediği arkadaşı ölmüştür. Onun yaşadıklarını Şükran Hanım‟dan dinler. Ölümüne çok 

üzülür. Ölüm karşısında çaresizliğin nasıl bir şey olduğunu daha iyi hisseder. Umutsuzluğa 

kapılır. Bakanlıktan gelen ağır bürokrasi yazısını yırtar. (s.435) Devletin hantal işleyen yapısı 

yüzünden arkadaşının öldüğünü düşünür. Yazar merkezi tip olan Murat‟ı, anlatacakalarını 

onun üzerinden aktarmak için Doktor Münir‟in köşküne gönderir. Kahramana burada 

Cehennem Yüzbaşı ve Teğmen Faruk‟u hatırlatır. Tam bir Osmanlı zevkiyle döşenmiş bu 

evde kürklü hırkasıyla yarı Batılı yarı Alafranga bir hayat yaşayan Doktor Münir nezledir. 

Gülnihal Kalfa ittihatçıları sevmez. Arif Bey‟e bu yüzden rakıyı çeşmibülbülle getirmez. 

Cevdet Paşa tarihini okuyan Doktor, Ferruh Paşa ve Seydi Ali Reis hakkında Murat‟a bilgi 

verir. Murat da Ankara‟da Gazi ve çevresinde gerçekleşen olaylar hakkında ve Selim Nuri‟yle 
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ilgili özet bilgiler verir. Kadir‟in Ayşe ile evliliği hakkında daha detaylı bilgileri Doktor 

Münir‟den alır. Gazeteci kimliğiyle haberleri iletir. (s.452) Yazar bu bölümde yaşanan 

olayları kahramanların ağzından anlatır. Tarih konusunda fikirlerini söyletir. Ankara‟da 

Ağaoğlu Ahmet Bey‟in anlattıklarını, Fethi Bey‟in mecliste yaşadıklarını diğer mebuslar 

tarafından nasıl sıkıştırıldığını yine bu konuşmalar sırasında anlatır. Partiyi kapatma kararını 

partinin genel meclisinde alan Fethi Bey, Gazi‟nin emriyle hareket etmektedir. Bu durum 

Ağaoğlu ve diğer Serbest Fırkalıların canını sıkar. Halk Partililer onları devrimlere karşı 

olmakla, yobazları parti içine almakla suçlar. Hainlik yaptıkları için mahkemeye vermekle 

tehdit ederler. Bunları öğrenen Gazeteci Murat, Halk Partisi‟nin değerinden çok şey 

kaybettiğini düşünmeye başlar. (s.465) Şükran Hanım‟la tanıştığı için kendini mutlu hisseder. 

Kamil Bey‟in ağırlığının kendine güvenmenin rahatlığından kaynaklandığını düşünür. (s.468) 

Merkezi tip bütün figürlerin hayatlarını birbirine bağlamakla kalmaz, yazarın da romandaki 

sözcülüğünü yapar. Bazı çıkarımlarda bulunur. Hazır olarak sunar.  

Merkezi tipin etrafında gerçekleşen ilginç olaylardan biri de Kadir ve Ayşe‟nin 

ilişkisidir. Kızı elde etmek için onun fikirlerini benimsemiş gibi görünen Kadir‟in aceleci 

olduğunu ve basmakalıp bir Kuvayı Milliyeci kesildiğini merkezi tipten öğreniriz. Ayşe‟nin 

buna nasıl inandığına şaşırmaz. (s.480) Çünkü onu da yüzeysel bir millici olarak görmektedir. 

Şükran Hanım, Kadir‟in daha önce kendisine Murat‟ı küçük düşürmek için anlattıklarını ve 

kira meselesi hakkında bildiklerini anlatır Murat‟a. Kel İbo‟nun nasıl kira vermeye razı 

olduğuna şaşırdığını, Kadir‟in ilerde kıyıcı bir köle çalıştırıcı olacağını söyler. Kölelikten ve 

yoksulluk çekme korkusu yüzünden biriktirilen çöplüklerden bahseder. Murat, Şükran‟a köle 

olduğunu ama bu köleliğin bilinmeyen bir kölelik olduğunu belirtir. Karşı konulamaz bir 

bağlılık duymaya başlar. Onun hakkında Kadir‟den ve çevresindeki insanlardan duyduklarını 

anlatır. Kabadayılığın ikisi içinde yararlı olmadığını, dürüst olmak gerektiğini birbirlerine 

yardım ederek ayakta kalabileceklerini vurgular. Murat İkinci Dünya Savaşı yıllarında açlık 

ve yoksulluk çekmiştir. Bu yüzden fakirliğin ne demek olduğunu çok iyi bilmektedir. Şükran 

Hanım‟la sevgili olur. (s.493) Gururlu ve çalışkandır. Aklını kullanır, düşüncelidir. Bu 

romanda merkezi tipin en önemli yönü akılcı ve dost canlısı olmasıdır. Çok konuşkandır ve 

çevresindeki olaylara tıpkı bir gazeteci hassasiyeti ile yaklaşır.   

Karılar Koğuşu‟nda görülen merkezi entelektüel tip Murat Bey, İstanbulludur. 

Hapiste en önem verdiği kişi bir çocuktur. Aduş adındaki bu çocuk annesinin yanında 

hapistedir. Babası vurdumduymaz biridir. Aduş‟a nezaketle konuşmayı öğretir. (s.5) Aduş‟u 

seviyor onun hasta olmamasını istiyor. Aduş‟a Türkçe öğretiyor, onunla ilgileniyor. (s.7) 

Aduş‟la dostluğu dışında mahkûmlara yardım eden kahraman, istida yazar, mahkemelerini 
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takip eder, (s.13) mektuplarını yazar. (s.14) Murat Bey siyasi bir suçludur ve fişlenmiştir, 15 

yıl ceza almıştır. (s.18) Bu ceza karşısında gayet soğukkanlıdır. Diğer mahkûmlara göre 

merkezi tip iyi adamdır. (s.21) Eli uğurludur, dualar alır. (s.23) Uyanıktır, olayları hemen 

anlar, hesaba önem verir. (s.27) Kadın mahkûmlar için bir ağabeydir, elbiselerini bu kadınlar 

yıkar. Kızdığı insanlara küser. (s.28) Onların işlerini yapmaz. Çocuk mahkûmlarla da ilgilenir 

herkes ona saygı duyar. (s.41) Sigara, rakı, bira içer. (s.42) İkinci dünya savaşını yakından 

takip eder. Gazete okur. Nazım Hikmet‟i çok sever. (s.47) Güncel bilgisini artırır. 

Mahkûmların akıl hocasıdır, herkes ona sorular sorar. Umut kapısı olur, insanlara umut 

dağıtır. (s.61) Dinle alay eder, inanca saygılı değildir. (s.64) Dostları ve çevresiyle mektup 

sayesinde iletişim kurar. Fal baktırır, Nazım Hikmet‟e de mektup yazar. (s.78) Yeniliği, 

gelişmeyi sever. (s.87) Dine inanmaz fakat hiç kimseye fenalık da yapmaz, bunun sebebi ise 

yaptığı fenalıkların bir gün kendisine döneceğine inanmasıdır. (s.88) Dinin insanları 

sömürdüğünü düşünür. Kötülük yapmayı ise insanlık onuruna yakıştırmaz. Siyasi 

düşüncelerinden dolayı öz kardeşine de on sekiz yıl hapis vermişlerdir. (s.98) Her zaman 

odasındaki Nazım‟ın fotoğrafına bakıp “nasılsın üstat?” der. Bir hayat kadını olan Tözey‟e 

kendisi için yaptıklarından dolayı mahcup olur. Hayat kadılarının karşısında utanır. (s.100) 

Çok bilgili ama mahçup biridir. Tözey, Murat‟a âşık olur. (s.116) Kendisini sevdiğini 

söyleyen Tözey‟e karşı ilgisizdir. (s.143) Mahkûm kadınların duyguları ile oynamayı hoş 

karşılamaz. Yanında dini konulardan bahsedilmesine izin vermez. (s.148) Mevlit dinlemeyi 

sevmez. (s.149) Zaman zaman Nazım Hikmet‟in şiirlerini hatırlar. (s.150) Hapishane müdürü 

ve gardiyanlarla arası iyidir. Karılar koğuşundaki kadınlarla genellikle görüşür. (s.158) Onlara 

iyi davranır, yardımcı omaya çalışır. Yüreklidir, (s.171) siyasi mahkûmdur. (s.176) Bazen 

yaşadıklarına şaşırır, hapisteki bütün kadınlar ona âşıktır. (s.182) Umulmadık durumlarda 

gözlerini kırpıştırır. (s.201) İkna kabiliyeti yüksektir. (s.222) Hapishane müdürü Murat‟ı 

korur. (s.230) Muhallebiyi sever. (s.266) Romanda enteletüel kimliği ile öne çıkan içine 

kapanık, siyasi mahkûm Murat Bey, insanlara yardım etmeyi sever ve bu yönüyle 

merhametlidir. Bu yardımının sebebi ise akılcı bir teze dayanır. Kötülüğün kendisini 

bulmasından çekindiğini söyler. Üstat diye hitap ettiği Nazım Hikmet ve dostlarına yazdığı 

mektuplar onun için hapisteki tek teselli kaynağıdır. Kadınların hapisteki ona karşı 

düşkünlüğüne pek aldırış etmez. Garip alışkanlıkları vardır. Dine karşı ön yargılıdır, onun bir 

sömürü aracı olduğunu kabul eder ve insan sömürüsüne karşı duruşuyla dikkatleri çeker. 

Eserdeki bütün olaylar ve figürler bu kahraman etrafında dönerken o, kimliğinin farkındadır 

ve çevresindekileri etkilemektedir. Gerçeğe çok yakın tasvir edilmiştir.  
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Namusçular‟da görülen merkezi entlektüel tip Ġstanbullu‟dur. Onun dikkat çeken en 

önemli fiziksel özelliği gözlüklü olmasıdır. Çevresinde yaşanan olaylara meraklıdır. (s.78) 

Şehirde namus meselesi yüzünden vurulan kızı gözünün önüne getirmeye çalışır. İnsanların 

öldürülmesine canı sıkılır. Sıkıntılı bir halde sigara yakar. İnsanın ölümünü sezememesini 

anlayamaz. Bu konuda gazetelerde yazılanları sorgular. Hapishane Müdürü‟ne gülümser. 

(s.82) Müdürle samimi konuşur. Bazı konularda ters fikirleri vardır. (s.84) Etrafındaki 

insanları iyi tanır. (s.87) Bu romanda da Karılar Koğuşu‟nda olduğu gibi Tözey tarafından 

sevilir. (s.89) İstanbullu‟nun gideceğini duyunca yer değişikliği için ondan dilekçe 

yazmamasını ister. Ona boydan boya görünür ve muhabbetle bakar. (s.91) Bu aşk için elinden 

geleni yapacağını söyler. Yaşadıkları olumsuzluk yüzünden Cumalı‟dan öç alan hayat kadını 

Kezba‟nın durumunu sorgular. Bakkal Abu‟ya kendisinin Mustafa Şekip ve Rıza Tevfik 

adındaki yazarlardan üstün olduğunu söyler. (s.94) Rakı içer, midesi yanar ve dünyanın 

işlerine güler. (s.104) Volta atar, portatif bir karyolası, masası ve kitaplığı vardır. Gözleri 

miyoptur. (s.105) Odasında Nazım Hikmet‟in portresi ve gazetelerden kesilmiş haritalar 

vardır. (s.106) Namusu herkesin kendine göre anladığını anlatan İstanbullu oruspular kadar 

onları o işlere sevk eden sosyal şartlarında namussuz olduğunu söyler. (s.111) Ertuğrul 

Deliorman adında bir yazarı anlatır. İncil okumuş Türk yazarlarındandır. Babasının adı Salih 

annesinin adı Sıdıka‟dır. Yirmi altı yaşındadır. İlköğretimde hocadır. İlk dinlediği kitap 

mevlüttür. İstanbullu bu adamın yazdığı bir hikâyeden bahseder. (s.113) Entelektüeldir ve 

yazarları takip etmektedir. 

 Kendisinden ne zaman bir mahkûm istida yazmasını istese üzerine bir tembellik çöker. 

(s.127) Mahkûmların okuduğu Uğru Abbas hikâyesini dinler. (s.128) Bir dua ile kurtulma 

düşüncesine karşı çıkar. (s.133) Namus cinayetlerinin sebebini fakirlik ve cehalete bağlar. 

(s.149) Mahkûmların sayılarını her akşam hesaplar. (s.152) Bedri Bey ve arkadaşlarının 

küfürleri ve aile yaşamları hakkında bilgi edinir. Cezası kesinleşen Memet‟in neler 

yaptıklarını Topal Sefer‟e sorar, onun kendini kumara kaptırdığını öğrenir. (s.178) Kumar 

oynayanların yanına gider. (s.179) İnsanların kumar oynarken takındıkları tavırları yakından 

görmek ister. Hapishaneye gelen çocuklar ona “gözlüklü dayı” der. Mahkûmlara inancı 

konusunda yalan söyler. Getirilen hediyeler karşısında mahcup olur. (s.199) Memet‟in 

kızından kalan miras melesini halleder. (s.204) Kanunları bilmektedir. Mahkûmlardan biri 

olan Hükümet Mehmet‟te radyonun hapishane müdürü ile konuşarak kalmasını sağlar. Akıllı 

namussuzlardan çok korkar. Onların akılsız namuslulardan daha tehlikeli olduğunu söyler. 

Varlık vergisi hakkında Tözey‟den bilgi alır. Kardeşine ve babasına mektup yazmayı düşünür. 

(s.212) Aptullah‟ın burun karıştırması olayında Necip Fazıl‟ın yüzündeki tiki hatırlar. (s.216) 
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Gardiyan Murat‟la kadınlar üzerine konuşur. (s.229) Yanlı bir duruş sergileyen İstanbullu, 

Necip Fazıl‟ı sevmez ama Nazım Hikmet hayranıdır.  

 Ona göre “oruspunun dişisi erkeği olmaz. Oruspuluk huydur. Söz verip tutmamak, 

borcunu inkâr etmek, birini casuslamak, arkadan adam vurmak, kendinden zayıfı ezmek hatta 

yerine göre korkmak bile oruspuluktur.” (s.239) Hapishanenin hatırlı mahkûmlarından 

Abdurrahim Bey hakkında gardiyanla konuşur, onun hakkında bilgi edinir. (s.240) 

Abdurrahim Bey‟in fotoğrafını Köroğlu gazetesine göndermeye karar verir. (s.245) Herkes bu 

adamın garip olduğunu düşünür. (s.258) Eski yazıyı bilir, kerametin cehalet olduğunu 

düşünür. Eski yazının zor olduğunu söyler. (s.264) Dinledikleri karşısında hayatın bir roman 

olduğunu düşünür ve mesleğinin önemini bir kez daha anlar emniyetle sigara içer. (s.313) Bir 

halk gazetesinde musahhihlik yaptığı için mektupları sırlamak ve okumak ona zor gelmez. 

(s.320) Abdurrahim‟den merdane hareket etmesini ister. (s.335) Romanda edebiyatçı ve 

muharrir olduğunu söyler. Abdurrahim Bey‟i teselli etmeye çalışır. (s.340) Hapishanede bir 

şeyh bulunmaktadır. İstanbullu ise dine karşıdır. Bu yüzden şeyhin müritleri İstanbullu 

Murat‟la Şeyh Efendi‟yi karşılaştırmak ve tartıştırtmak isterler bunu özellikle müritler içinde 

önemli bir yeri olan Hacı Hüseyin ister. (s.373) Komünistliğin insanın insanı soymasına karşı 

çıkmak olduğunu anlatır. Mahkûmlarla konuşurken şeyhi inceler. Onun bu kadar insanı 

peşinden nasıl sürüklediğine şaşırır. Ruh ve öteki dünya ile ilgili sorular sorar. Ahireti ve dini 

inkâr edecek şüphelere dalar. (s.381) Ziya Paşa‟dan ve Sebilürreşat‟tan bahseder. Şeyhin 

tezgâhçılık yönünü ve ilmi konularda düşüncelerini öğrenir. Onların menfaatçi olduğunu 

düşünür. Şeyh divan edebiyatına ve şiire meraklı biridir. Murat onunla konuştuğu hususi 

konular sayesinde iyi dost olur. Fakat Karadayı işlerin maddi yönünü idare eder ve bu 

dostluktan hoşlanmaz. Silo Ağa‟nın ve şeyhin insanlara yardım etmesini engellemeye çalışır. 

(s.385) İstanbullu fikir adamıdır ve olayların içyüzünü anlamakta gecikmez.  

 Silo Ağa, Murat‟la ahbap olur, onun namaz kılmasını ister ve Karadayı hakkındaki 

kötü düşüncelerini anlatır. (s.390) Şeyh Süleyman Efendi, Murat‟ın konuşmalarına hak verir. 

Keramet sahibi olmadığını anlatır. Murat onun şeyh olmasa bakkallık yapacağını ve insanlar 

üzerinde tesiri olmayacağını düşünür. Şeyh insanlara yol gösterdiğini kibirle söyler. (s.394) 

Murat ahirete inanmadığını, Kuran‟a, Araplara o dönemde faydası olmuş bir şiir kitabı gibi 

baktığını, içinde pozitif bilimlere dair bilgiler olmadığını söyler. Tarikata girmesi için 

uğraşmaması gerektiğini şeyhe hatırlatır. Dünya işleri üzerine konuşabileceklerini belirtir. 

Samimi olarak kendini ifade eder. Daha sonra Froydizm üzerine konuşurlar. Şeyh en çok 

libido bahsi ile ilgilenir ve ona hak verir. (s.396) Şeyh‟e hakkında düşündüklerini söyler ve 

gazeller okur. (s.442) Gardiyan Ömer‟in karısı ile Şeyh Süleyman arasında geçen olaya şahit 
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olur. Şeyhin sakinliğine şaşırır. (s.445) İstanbullu Murat, romanda en çok dini bir lider olan 

şeyhle ilgilenir. Onun nasıl çıkarcı bir adam olduğunu anlamaya çalışır. Bazı konulardaki 

bilgisine ve soğukkanlılığına şaşırır. Hapishanede kendine saygın bir yer edinen İstanbullu 

herkesin kendisine saygı duyduğu biri olur. En belirgin yönü yardımseverlik ve 

konuşkanlıktır. Bunun yanında araştırmacı ve şüphecidir. Her şeye birtakım ön yargılarla 

yaklaşır.                  

Hür Şehrin İnsanları I-II‟nda merkezi entelektüel tip Murat Bey‟dir. Tipin en belirgin 

özelliği kumarbaz olmasıdır. Geçinmek için kumar oynayan, kâğıtları iyi hesaplayan biridir. 

Öğle yemeklerinde parası olmadığı için çay içer, simit yer. “Fakir-i Pürtaksir” takma adıyla 

anket defterlerine yazılar yazar. Uğursuzluğa inanır. (s.5) Ona göre “bizde fikir hem 

kıymetlidir”, hem de anket defterlerinde olduğu gibi “kilit altında tutulur.” (s.7) Kahve 

içmeyi sever, Fakir-i Pürtaksir takma adını alay olsun diye seçmiştir. Bazen kumar 

oynayanların hesabını tutar, para kazanır. (s.8) İnsanlara küser, sigara ve içki içer, bazı 

konularda fikir yürütür, gelen anket defterlerine yazılar yazar. (s.9) Kendisine gelen defterlere 

kendisinden önce bir şeyler yazanların yazılarına yorumlar ekler. (s.10) Fala inanır, şakayı 

sever. (s.14) Yirmi tane defter yazmıştır. Gazete okumayı sever. (s.16) Entelektüel artığı olan 

kumarbaz Murat Bey, yaşamı ile alay etmekten hoşlanır. 

 Gençlik yılarında bir garson kızı sevmiş ondan sonra kimseyi sevmemiş bu genç 

adam, yaşına göre oldukça olgundur. (s.22) Garson kızı sevdiği yıllarda da zor şartlarda 

yaşamaktadır. (s.24) Yoksulluk yakasını hiç bırakmaz. Kahvenin üst katında bulunan odada 

kendisine yer bulur. İki kişi bir odada kalırlar, cinsellik konusunda hiçbir tabusu yoktur. (s.26) 

İstenmeyen durumlarla karşılaşınca gözlerini kırpıştırır. (s.27) Cinsel konularda deneyimlidir. 

Fransızcayı çok iyi bilir. (s.28) Hastalık derecesinde okuma tutkusu vardır. (s.29) Dini inancı 

yoktur. Ateisttir. Mustafa Kemal‟e inanır. Allah konusunda Tevfik Fikret‟in “Beşerin Böyle 

delaletleri var/ Putunu kendi yapar kendi tapar” görüşüne katıldığını belirtir. (s.32) İnanç 

yönü zayıftır. Şüpheci ve ön yargılıdır. Kazandığı paranın hesabını yapmak zorundadır. (s.40) 

İşsizdir, iyi yaşamak en azından idare etmek için paraya ihtiyacı vardır. (s.47) Cesurdur, 

külhanbeyidir, kolay kolay kandırılamayacak kadar uyanıktır. (s.56) İşsizlik yüzünden umudu 

kırılmıştır. Odasında kitapları ve üzerinde ise paltosu, şapkası vardır. (s.61) Üzerindeki 

kıyafetleri çok eskimiştir. Bunlara rağmen çok okuduğundan entelektüel bir kafaya sahiptir. 

Bronte‟nin Jane Eyre‟i, Flober‟in Trois Contesu‟nu bilir. (s.62) Kirli bir mekânda, kirli 

yorgan ve yastıklar içinde hayatını sürdürür. (s.63) Sırtındaki kötü paltoyu satan adam kıyafet 

alma konusunda acemi olan Murat Bey‟i kandırır. (s.64) kıyafet alma konusunda 

tecrübesizdir. İçinde bulunduğu durumu düşündükçe odasının içinde bir aşağı bir yukarı 
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yürümektedir. Yaşadıklarından dolayı deli olmaktan korkar. Temel ihtiyaçlarını bile 

karşılamak konusunda birtakım sorunlar yaşar. (s.65) Aslında çok titizdir, kıyafete ve dış 

görünüşe çok önem verir. (s.66) Donkişot ve bazı manzum tiyatroları okumayı sever. (s.67) 

Şahap‟ın annesi Aziz‟e teyzenin ölümüne çok üzülür, Şahap‟ı teselli etmek için uygun bir söz 

bulamaz. (s.69) Yağmurlu bir günde yürürken ayakkabıları su alınca Zonguldak‟ta çalışırken 

giydiği İngiliz madenci botlarını hatırlar. (s.72) Şartların gittikçe kötüleştiğini fark eder. 

Yaşamak ve geçinmek çok zordur.   

 Şahap‟a göre Murat dehşetli azap çekmenin ustasıdır. (s.73) Murat annesinin 

mezarının yerini onun cenazesinde bulunmadığı ve daha sonra kimseden öğrenemediği için 

bilmez. (s.75) Hassastır, hiçbir ayet, sure bilmez, ruha inanmaz. (s.76) Ölüm karşısında 

korkuyor, kurtuluşu bu korkuyu yenmenin çaresini felsefede arıyordur. (s.77) Mütareke 

yıllarında annesiyle birlikte milli mücadele yanlılarına yardım etmiştir. Kafasında o yıllardan 

kalma anıları vardır. Fakat daha sonra yaşadıkları olaylar hakkında çevreden duyduklarını da 

hatıralarına eklemiş ve onları detaylandırmıştır. (s.80) Çok sevdiği annesinin ölümünün 

ardından büyük eziklik yaşar. (s.105) Vatanını insanını seven bu genç Şahap ve Hikmet‟le her 

türlü konuyu konuşacak kadar samimidir. (s.106) Dost canlısıdır. Ev işlerinde Şahap‟a 

annesinin ölümünden sonra yardım eder. (s.109) Aynı acıda kader ortağı olmanın bir yakınlığı 

başlar aralarında. Çocukluk yıllarında babasıyla gittiği teravih namazlarını hatırlar. (s.110) 

Murat‟ın babasının adı Mahir Bey, annesinin adı Canseza‟dır. Evleri İstanbul‟da çıkan bir 

yangında yanar. (s.120) Babası bu yangında evi söndürmeye çalışırken ölür. Murat, ölüm 

karşısında soğukkanlıdır. (s.123) Hayatın her anlamda tokatını yemiştir. Babası Fatma adında 

bir kızla onu küçükken nişanlamıştır. (s.128) Kıraathaneye gelip gidenlerle dost olmuştur. 

(s.130) Hikmet, ona bir kız arkadaş ayarlamaya çalışır. (s.133) Onu bu çaresiz durumdan 

kurtarmak için çabalar. Kadınlara iltifat eder. (s.147) Zifos Şükrü namında bir kabadayıyı 

daha önce dövmüştür. Külhanbeylik yönü de vardır. (s.149) Ailesinden kalan son eşyaları 

satarak geçinmeye çalışır. Hatıralara karşı çok saygılıdır. (s.154) Fakat hayatın da acı 

gerçekleri vardır. Kıraathaneye sürekli gelen Hamdi Bey‟in bulduğu avukat kâtipliği işine 

başlar. (s.168) Komünisttir. (s.173) Galatasaray‟ı son sınıfta ailevi sebeplerden dolayı 

bırakmak zorunda kalmıştır. Fransızcayı çok iyi bilir. (s.176) Yeni bir işi olduğuna sevinir, ilk 

günlerde çok heyecanlanır. (s.181) Gazete okur, şakacıdır, kadınlara karşı nezaketlidir. 

Bulduğu işle hayatı düzelmeye başlar. (s.204) İşe çabuk uyum sağlar. (s.288) Yazıhaneye 

gelen kadınlar ona hayran olur. Peşine düşerler. İşini bildiği için para kazanır. (s.350) 

Önceliği para kazanmak ve temel ihtiyaçlarını karşılmaktır. Kadınlar bu yüzden ikinci 

plandadır.  
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Şık giyinmeyi sever, yakışıklıdır. (s.357) İnsanları pek umursamaz, onları arayıp 

sormaz. (s.360) Çocukluk yıllarında babasının kendisine nişanladığı Fatma Hanım‟la çok 

uğraşır, onu ağlatır. Kibirli ve merhametsizdir. (363) Nazım Hikmet‟i çok sever, onun 

şiirlerini ezbere okur. (s.366) Duygusal, iyi bir araştırmacı ve çok düşünen biridir. (s.372) 

Cinselliğe açtır. (s.374) Alaycıdır. (s.378) Faruk Nafiz‟in şiirlerinin bir kısmını ezbere bilir. 

(s.384) İyi silah kullanır. (s.392) M.Kemal‟i çok sever ona inanır. (s.405) Ermeni kızı 

Safo‟yla ilişkiye girer. Onu öper. Onunla çıkar. Çocuklarını düşürmek isterken kendi hayatını 

kaybeden sevgilisi Safo‟nun ölümüne biraz üzülse de bunu umursamaz. Reçina‟yla birlikte 

olmaya devam eder. Ona da âşık değildir. (s.417) Kadınlara karşı cinsel meyli onun için tek 

amaçtır. Madam Tamara ile beraber olur, onun teklifi üzerine kardeşi olmaya karar verir. 

(s.490) Kadınlarda yaş fark etmeksizin birlikte olur. Başıboş ve serkeştir. İş için Ankara‟ya 

gider. Avukatlık işini iyice öğrenmiştir. Etrafında dönen oyunları anlamaya başlar. (s.500) 

Yazıhaneleri bir muhalefet partisinin parti şubesi gibi çalışmaya başlasa da o inandığı 

fikirlerden asla taviz vermez. Halk Partisine önem verir, siyaset konusunda M.Kemal‟e 

güvenir. (s.590) İnandığı değerlerden asla vazgeçmez. Belirgin vasfı hayatı dalgaya almasıdır. 

Onun önemli olan tek şey bedensel ihtiyaçlarını karşılmaktır. Çevresindeki insanlara bu gözle 

bakar. Kadınlara karşı zaafı vardır. Dini duyarlılığı yoktur.      

Damağası‟nda merkezi entelektüel tip Cemal Bey‟dir. Siyasi düşüncelerinden dolayı 

on beş yıla mahkûm edilmiş ve bunun altı yılını değişik hapishanelerde yatmıştır. Bekârdır. 

İstanbulludur. Malatya‟dan Çorum‟a sürülmüştür. (s.104) Galatasaray mezunudur. Hukuk ve 

edebiyat okumuştur. Hapse girmeden önce Köroğlu gazetesinde yazardır. (s.111) Kalem 

yonttuğu bir çakısı vardır. (s.113) Gâvurca kitapları ve sandıklarıyla namı mahpushanede 

yayılır. (s.114) Prensip olarak mahpushanede haraç kesmek isteyenlere para vermez. Kapalı 

mekânlarda uyuyamaz. (s.121) Sigara içer. Agahta Christie romanları okur. Malatya‟da ilk 

günler çektiklerini hatırlar. (s.122) Deli Ömer hapishanenin berberini anlatır. Sigarası bitince 

kolsuzdan alabileceğini söyler. Agatha‟nın “On Küçük Zenci”sini Fransızcadan Türkçeye 

zaman geçirmek için çevirmeye karar verir. (s.127) İnsanları dinleyerek bilgi edinmeye 

başlar. Yanında gerekli olabilir düşüncesiyle İngiliz sustalısı taşır. Okumak için kullandığı 

gözlükleri vardır. Hapishaneye girerken alınan saatin eksikliğini hisseder. (s.128) Ona göre 

bir işe başlamanın ve bir işi bitirmenin zevki muharrirliğin en vazgeçilmez tarafıdır. Malatya 

hapishanesinde kendisine yardım eden mahkûm İbrahim‟i hatırlar. (s.129) Deli Ömer‟in 

kendisini korkutmak için anlattığı peri hikâyesini büyük bir zevkle dinler. (s.135) Hücreye 

gelen zincirli bir adamı görünce Hüseyin Rahmi‟nin Gulyabani romanınındaki kahramanlara 

benzetir. Gelen adamın yüzünde çocuk hali vardır. Çerkez‟tir. Asıl adı Mahmut Öner‟dir. 
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Hapiste mahkûmlar ona yol mühendisi adını takarlar. (s.147) Cemal, yaşadıklarında komik 

yanlar bulmaya çalışır. (s.148) Hayatın düşünenler için trajedi olduğunu ama yaşamayı 

bilenler için komedi olduğunu bilir. Çorum cezaevine mektubu gelir. (s.156) Fotoğrafçı Hasan 

Basri Bey, Sinop‟ta yatan küçük kardeşinden mektup getirir. Lütfü Bey‟i tanıyan Hasan Bey 

onun burada rahat edeceğini söyler. (s.159) Malatya‟daki nişanlısından bu kadar kısa sürede 

mektup gelmesine şaşırır. (s.163) Selim Aka ile tanış çıkar. Hapiste komünistlik yüzünden 

yattığını anlatır. (s.167) Mektupları gönderilmeden önce kontrol edilir. Ulus gazetesini okur. 

(s.181) Kitaplarıyla, sürgünlüğüyle, yattığı hapisle dikkatleri üzerine çeker. (s.217) Romanda 

en belirgin özelliği okumak ve dinlemek olarak görülen Cemal Bey, sicilli bir koministtir ve 

insanların çoğu ondan çekinir. İçinde bulunduğu sosyal ortamın farkındadır. İnsanlara değer 

verir.  

 

2.1.5. ĠTTĠHATÇILAR 

Yorgun Savaşçı‟da görülen merkezi ittihatçı tipi Cehennem YüzbaĢı Topçu 

Cemil‟dir. Yorgun Savaşçı romanının en önemli tipidir. Filistin cephesindeki subay 

arkadaşlarının onun savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan sonra “Cehennem Topçu” 

dedikleri Yüzbaşı Cemil, romanda değişik yönleriyle tanıtılmış ve anlatıcı tarafından yer yer 

hakkında bilgi verilmiştir. Gösterme ve anlatma teknikleri kullanılarak sunulan bu bilgileri üç 

başlık altında toplamak mümkündür. Yüzbaşı Cemil‟in hatıraları, kişisel özellikleri ve fiziksel 

yönü, evliliği bu üç yönün ana başlıklarıdır. İlk defa teyzesinin evinin penceresinden Von 

Kres Paşa‟nın kendisine hediye ettiği dürbünle dışarıyı izlerken tanımaya başladığımız 

kahraman, romanın başından sonuna kadar hatıralar ya da eylemleriyle her zaman tehlikenin 

içinde olacaktır. Dürbünle de dışarıyı izlerken savaş günlerini hatırlayacak ve bu hatırlama 

onu mutlu edecektir.(s.5) Savaş hatıralarının dışında yaşamına dair bilgileri, kahramanın 

zihninde dolaşan anlatıcı anlatma yöntemiyle sunar. Onun Otuz Bir Mart olayları sırasında 

yirmi üç yaşında genç bir delikanlı olduğunu belirtir. (s.6) Yüzbaşı Cemil‟in elindeki dürbünü 

ona bir savaşta Von Kres Paşa hediye etmiştir. (s.8) Bu dürbün Yüzbaşı Cemil‟in elinde 

yalnızca ona dış dünyayı inceleten bir eşyadan ziyade zaman zaman iç dünyasına da çevirdiği 

bir inceleme aracıdır. Hatırlama sürecinde Cemil, dalgınlaşır, sigarayı ağzında unutur. Fişeği 

şarjöre takıp çıkarır. Enver‟in sözleriyle irkilir. Cemil, Enver‟in sorusu üzerine İttihatçıların 

gâvur gibi algılandığını söyler. Aslında yalnızca hatırlama değil, geçmişle de hesaplaşmanın 

olduğu romanda bir zamanlar kahraman gibi algılanan İttihatçıların nasıl halkın gözünden 

düştüğü sorgulanır. Doktor Reşit Bey‟in saklanmak için evine gelirken yakalanacağını anlayıp 
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intihar etmesinin ardından Cemil, duvardaki Nazmi‟nin fotoğrafına bakar, sonra İttihat ve 

Terakkiye nasıl katıldığını ve bunun o zamanlar ne anlama geldiğini sorgulamaya başlar. 

Cemil‟i Cemiyet‟e Patriyot Ömer, 1906 yılında Manastır‟da sokmuştur. (s.12) Okul yıllarında 

girdiği hapsin üzerinden on yedi yıl geçmiştir. Balkan ve Birinci Dünya savaşlarına 

katılmıştır. (s.14) Harp okulundayken Jön Türk sanılıp hapse atılmıştır. Bu hapis sırasında 

kötü bir hücrede kalmış, bu olay yüzünden annesini kaybetmiştir. Hapisten sonra arkadaş 

çevresinde eski tadı bulamamış ve ittihatçı olmuştur. Fakat İttihatçılığın kendini tehlikenin 

içine atmak olduğunu anlamak da gecikmemiş, silahlar konusunda kendini yetiştirmiştir. Bir 

süre sonra her yer ona “ölüm saçmaya” başlamıştır. Hayatta kalmak için tehlike arttıkça 

Cemiyet‟e daha fazla bağlanmıştır. Cemiyet‟in verdiği öldürme emirlerini yerine getirmeye 

başlamıştır. Müşir Şemsi Paşa‟yı öldürme olayına bu yüzde karışır. Devleti ele geçirdikten 

sonra meydana gelen isyanları ve savaşları hatırlar. Otuz “üç yaşındayken yüz yaşında gibi” 

yaşıyordur. Yine ittihatçılığın verdiği duygularla Reşit Bey‟in ölümünü uzaktan izleyip, 

engellemeye çalışmadığı için kendine kızar. (s.25) Sadece İttihatçılığı ile değil ailesine ait 

hatıralarla da tanıtılan Cemil‟in babası da topçudur. Fakat babası askerlikten sonra sivil hayata 

uyum sağlayamamıştır. Abdülhamit‟i çok seven biridir. (s.30) Babası onun topçu olmasını 

istemiştir. Askerliği çok sevdiği için sivil elbiseler giymemiştir. (s.32) Yüzbaşı Cemil‟in üç 

yüz altını vardır. Sahip olduğu bu paranın iki yüzünü Cemal Paşa, Alman yüzbaşıyı dövdüğü 

ve binbaşı olamadığı için vermiştir. Diğerleri ise maaşından birikmiştir. (s.37) Annesinden 

birkaç parça arsa, bir iki dükkân kalmıştır. (s.39) Daha önce gençlik yıllarında hapis yattığını 

öğrendiğimiz Yüzbaşı Cemil‟in bu hapis hayatı hakkında anlatıcı daha fazla bilgi verir ve 

onun on yedi yaşında Taşkışla‟nın yeraltı hücresinde hapis yattığını söyler. (s.159) Anlatıcı, 

romanda Cemil‟in okuldan arkadaşlarını karşımıza çıkarmasına rağmen anlatma yöntemiyle 

Kuleli mezunu olduğunu, bundan dolayı İstanbul‟un Anadolu yakasını çok iyi bildiğini, okul 

yıllarında adının Cemil Bektaş ve okul numarasının 889 olduğunu anlatır. (s.162) Yine ne 

kadar maharetli bir subay olduğunu romanda belirtilen ve Mahmut Şevket Paşa‟nın Edirne‟de 

Yüzbaşı Cemil‟in gösterdiği maharetlerden sonra ona “senin yerin cambazhaneymiş” 

demesinden anlarız. (s.226) Askerdir ve inandıklarına bir asker gibi yaklaşır.   

Yüzbaşı Cemil‟in romanın değişik bölümlerinde anlatılan ruhsal ve fiziksel özellikleri 

şöyledir: Von Kres Paşa‟nın hediye ettiği dürbünle dışarıya bakarken savaş anılarının da 

verdiği mutlulukla güler.  Neriman‟ı korkutmak için şaka yapabilecek kadar muzip biridir. 

(s.5) Eski bir ittihatçının eve gelip misafir kalacak olması evdekileri de tehlikeye atacağı için 

endişe duyar. Toplumun inançlarıyla “Temizlik imandan”  “Gebelik Tanrı buyruğu” gibi 

sözlerle dalga geçer.( s.7) Savaşa yeni girenlerin telaşına karşı kullandığı kalın bir sesi vardır. 
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(s.9) Dürbünle teyzesinin evinden dışarıyı izlerken takip edilen ve evine misafir olacak Reşit 

Bey‟i kurtarmak için hiç düşünmeden harekete geçer. Cesurdur. Reşit Bey‟i kurtarmak için 

onu durdurmaya hiç kimseyi dinlemez. Neriman da onu engellemeye çalışır. Cemil‟in 

gözlerindeki parıltı Neriman‟ı korkutur. (s.10) Birçok kişinin ölümüne şahit olmasına rağmen 

Reşit Bey‟in ölümüne şaşırır. Onu engellemeye çalışan Neriman‟ın kolunu koparacak gibi 

sıkar. Özür dilemeye benzer bir gülümsemeyle sedire oturur. İçi titrer, şaşkındır. Sol omzunda 

eski bir şarapnel yarası vardır. Tehlikeli olayların içinde kendini bulduğunda hep orası sızlar. 

Sigara yakıp içine çeker. (s.11) Yaşadığı ortama alışamayan ve teyzesinin evine yerleşemeyen 

Yüzbaşı Cemil‟in kulağı sürekli kiriştedir. Zihninde oluşan ve önüne gelen sorulara nasıl 

cevap vereceğini bilemez. Zihninde beliren zor sorulara ve durumlara bir karşılık bulamadığı 

zamanlar gözlerini kırpıştırır. Neriman‟ı endişelendirmemek için yalan söyler. Ölüm 

karşısında yüzü değişir. Yaşadığı hayat onu her an boğuşmaya, dövüşmeye alıştırmıştır. (s.14) 

Neriman‟dan ayrı kaldığında onu özler. Kendisine bir görev verilmediği halde silahları teslim 

etmek için kendini tehlikeye atar. İçki içer. Görüntüsünü hatırladığı Neriman‟ın güzel vücudu 

karşısında dilini dudaklarından geçirir. Elinin tersiyle ağzını siler. (s.15) Pısırıklığı üzerinden 

atıp boğuşmak ister. Neriman‟la gündüz vakti sevişmenin suç ortaklığını, kirletilmişliğini, 

tedirginliğini hisseder. (s.16) Reşit Bey‟in ölümü karşısında içi ürperir. Daha sonra hayatı 

ölüme götüren kurşunu sorgular. Bütün savaş tecrübelerine rağmen her ölüm karşısında 

şaşıran bir Cemil vardır karşımızda. Her savaştan sonra ilk kadehi içerken yeni ölmüş 

arkadaşları için hazır ola geçer ve “şerefinize” der. (s.17)  Filistin Cephesi‟nde savaştığı için 

çölde yaşayan bedevileri çok iyi tanır. İnsanların damarına basar. (s.18) Her şeyle dalga geçer. 

Maskaralık yapar. (s.21) Cemil, subaylara iyi gözle bakılmayan bir ortamda sivil giyinmek 

zorunda kaldığından rahatsız olur. Bütün silah taşımasan iyi edersin ısrarlarına rağmen 

yanında silah taşır. Reşit‟in ölümünün tedirginliğini kısa sürede askerliğin verdiği alışkanlıkla 

üzerinden atar. (s.21) Savaşa ilk defa giren insan psikolojisini çok iyi bilir. Ona göre topçular 

yufka yüreklidir. Üstünden atamadığı, dinlendikçe artan bir yorgunluğu vardır. (s.22) 

İttihatçılar ve Maksut Arap‟a kızar. Dalgınlığı sorgular. Başının derde sokulmak istenmesinin 

sebebini irdeler. Cephede ölmekle evde ölmek arasındaki farkı düşünür. (s.28) Çapkındır. 

Yanında her zaman taşıdığı ağızlık, bozuk para kesesi, kâğıt, tırnak çakısı, mendilleri vardır. 

Paspal bir subay değildir. (s.33) Bıyıklı, çatık kaşlı, pazılı, geniş omuzlu, kalın boyunlu, 

aynadaki yansımasına kızan biridir. Silahsız sokağa çıkamaz. Yalan söylerken gözlerini 

kırpıştırır, telaşlanır. Askerlik ruhuna işlemiştir. (s.35) Ordudan ayrılmak istemez. Oyun 

oynamayı sever. (s.39) Zor durumlarda utanç ve kederle gülümser. (s.50) Hikâyeler, 

maceralar anlatır. (s.53) Her sıkıştığında Neriman‟a yalan söyler. Bir kararı verdikten sonra 
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düşünmeye başlar. Soğukkanlıdır. (s.79) İçinde bulunduğu dünyayı zaman zaman yadırgar. 

Hatıraları aklına gelir. Kavgacıdır, kavgayı kazanmaktan mutluluk duyar. Bazen çocuk gibi 

güler. (s.83) İttihatçılar için en yakınlarını tehlikeye atmaktan çekinmez. (s.113) Askerlikten, 

tehlikeden ve savaştan bıktığı zamanlar köyde yaşamayı hayal eder. Cemil Ağalığa kendini 

yakıştırır. Neriman‟ı alıp köye yerleşmeyi düşünür. Ama asla siyasete bulaşmamış, daima 

savaş subayı olarak kalmıştır. (s.115) Siyasetle uğraşmak istemeyen, “aklı erenler, çıkarları 

olanlar düşünsün” diyerek siyasetten hep uzak kalmayı isteyen bir subaydır. Ona göre asıl 

kafasızlar başından büyük işlere girip maskara olanlardır. (s.117) Jul Vern‟in Dünyanın 

Ucundaki Fener adlı kitabını okur. (s.139) Gerdek gecesi evi basılınca kaçar; fakat ardından 

derin düşüncelere dalar. Bu kaçma işini erkekliğe sığdıramaz. (s.156) Tüccar kılığında İsmail 

Aka‟nın tavsiyesi üzerine Anadolu‟ya geçer. Şaşkın, şüpheli, tedirgindir. (s.214) Her sabah 

tıraş olur. Temiz bir hamamda yıkanmayı ve kokulu sabunları sever. Kirli gömleği sevmez. 

Tabancasını çözmeden sırtüstü yatar. Uykusunda sadece sol yanına döner. Tabancasının 

tarafına dönerse mutlaka uyanır. Kavgacıdır. Çabuk sinirlenir. (s.253) Bazen arkadaşlarıyla 

konyak içer, fakat evlendikten sonra efkârlandığında karısını düşünür ve kupasına konulan 

konyakları bir dikişte içer. (s.303)  Olayların içyüzünü hemen kavrar. (s.342) Müzede. 

Osmanlı dönemine ait resimleri ve savaş eşyalarını inceler, meraklıdır. İnsanları amaçları için 

kullanır. (s.190) İnsanların savaş içinde nasıl bir psikolojiye büründüklerini çok iyi bilir. 

(s.359) İyi bir atıcıdır. Küçük bir kuşu, kırk adımdaki yumurtaları vurur. (s.365) Tehlikeyi 

seven Cemil gittiği her yerde bir şeyler öğrenir. M. Kemal‟i ağızlardan dikkatle takip 

eder.(387) Eşkıya takımıyla savaşın kazanılamayacağına inanır. (s.390) Anlatıcının “Hiçbir 

işi olmamanın ölüme benzeyen yalnızlığını duydu.” diye anlattığı kahramanımız bir işle 

uğraşmadığı zamanlar kendini boşluğa düşmüş gibi hisseder. (s.164) Korkunç bir şey 

düşündüğünde ya da duyduğunda sırtı ürperir. (s.166) Tekrar kendini savaşın içinde, Anadolu 

direnişinin çekirdek kadrosunun merkezinde bulur. Emirler alır. Yorgunluğu artar. (s.244)             

  Evleneceği kadın Neriman teyzesinin dul kızı ve silah arkadaşı Nazmi‟nin karısıdır. 

Ona “Cemil Abi” diye hitap etmektedir. Evlenmeden beraber olmuşlardır. (s.6) Neriman‟ın 

oğlu Enver, annesinin yanında Cemil‟in kendisinin yerini almasından korkmaktadır. Cemil, 

evlenmeden bir odada Neriman‟la birlikte kalmanın verdiği samimiliği üzerinden atamamıştır. 

Fiziksel yakınlaşma çok fazladır. Cemil, Neriman‟ın gebe kalma korkusuyla dalga geçer. 

Zaten onunla evleneceği için korkmaması gerektiğini söyler. (s.7) Neriman “Erkeksin sen… 

Güçlüsün… Düşünmek sana düşer.” diyerek toplumun bir erkeğe bakış açısını ortaya koyar. 

Cemil‟le birlikte olurken ona ne kadar güvendiğini gösterir. (s.8) Neriman‟ın ağlamasına 

dayanamaz ve onun ağlamalarını durdurmak ister. Yıllarca kendisini bekleyen kadının 
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yanındayken mutsuz olmasını istemez. Birçok savaşta yenilmiş bir ordunun subayı olan 

Cemil, hiç evlenmemiş, otuz iki yaşını bitirip otuz üç yaşına girmiştir. Niçin evlenmediğini 

soranlara her zaman şöyle söyler: “Yeniçeriyiz biz, emekli olmadan, sakal koyuvermek de 

yoktur, evlenmek de…” (s.20) Neriman‟la beraber olduktan sonra evlilik konusunda fikrinin 

değiştiğini teyzesine söyler. Bu konuda ondan yardım ister. (s.21) Arkadaşının karısı, 

teyzesinin kızı Neriman‟la evlenmeden girdiği ilişkileri sonunda, onu hamile bırakır. Bunun 

üzerine bir kaçak olmasına rağmen onunla nikâhlanmanın yollarını arar. (s.138) Neriman‟la 

evlenir. Gerdek gecesi Neriman‟ın ısrarlarına rağmen namaz kılmaz. (s.150) Evli bir kadın 

olan Nazif Paşa‟nın kızı Nadire ile askeri okulda öğrencilik yaparken beraber olur. (s.162) 

Bitkin, içki içen, kadın düşkünü, dini inançlarla alay eden aynı zamanda çevik ve ataktır. 

Mecbur kaldığı için evlenir. Yalnızdır ve Anadolu direnişi yanlısı olur.  

Kurt Kanunu‟nda merkezi ittihatçı tiplerinin ilki Abdülkerim Bey‟dir. İttihat ve 

Terakki Cemiyeti‟ne katılmış, bu cemiyetin ünlü fedailerinden olmuştur. (s.7) İttihatçılar 

arasında “namlı komitacı” diye bilinmektedir. (s.8) Sigara içer. Etrafındaki insanlar hakkında 

yorumlar yapar. Yargılarda bulunur. Zenginler için “kodaman” kelimesini kullanmayı 

alışkanlık haline getirmiş ve onlar aleyhinde ön yargılar oluşturmuştur. Hiçbir konuda 

arkadaşlarını ele vermez. İnanç yönü zayıftır. (s.10) Kendisini en ufak tehlikenin bile dışında 

tutan bir jandarma subayıdır. (s.11) Kırk üç yaşında hayalleri olan ve kendini demir gibi 

hisseden karakterimiz, insanların kendisinden korkmasına bayılır. (s.12) Sürekli şapka takan, 

kadınlara aşırı şekilde ilgi duyan (s.13), bira içen (s.14), bıyıklı (s.16), tek başınayken her 

şeyden korkan (s.15) Abdülkerim Bey, kendini kabadayı olarak görür, namı insanlar arasında 

dolaşır (s.27) ve parabellum marka silah taşır. Gazeteci Ahmet Samim‟i öldürmüştür. (s.16) 

İnsanları korkutma ve öldürme işi rüyalarına girecek kadar bilinçaltına işlemiştir. (s.30) Uzun 

yıllar polislik özelliğini kaybetmeden valilik, mutasarrıflık yapar. (s.17) Kadınlara karşı 

duyduğu açlığı ne kadar bastırırsa bastırsın bir türlü yatıştıramaz. (s.22) Bu yüzden şüpheci ve 

temkinli olmasına rağmen arkadaşının karısının yanına sarkıntılık için gider. (s.26) kadınların 

sulusunu sevmez. (s.27) Anlatıcı onun kadınlar konusunda ne kadar tecrübeli olduğunu 

belirtmek için “saçının teli kadar kadın yazılıdır defterde, her cinsten her mezhepten.” 

ifadesini kullanır. (s.32)  

 Zor durumlarda kaldığı zaman çocuk gibi yemin edip yalan söylemeye başlar. Takip 

edildiğini fark ettiğinde telaşlanır, ağlar. (s.59) Kara Kemal Bey‟in karşısında kendisine ait 

düşünceleri Şükrü ve Rasim‟i de içine katarak anlatır. Devletin içinden bulunduğu durumdan 

bahseder. Bu durum onun güncel meselelerle ilgilendiğini gösterir. (s.66) Kemal Bey‟in 

anlattıklarından sonra ne kadar ciddi bir işe karıştığını fark eder. Korkmaya başlar, yaptığı işin 



146 

 

cezasından kurtulmak için yurtdışına kaçmaya çalışır. (s.69) İzmir Suikastı‟na işin ciddiyetini 

anlamadan karışmıştır. Kendisi yüzünden Kemal Bey‟in başı belaya girmesin diye onu Şefik 

Paşa‟nın karısı Semra Hanım‟ın konağına götürür. Baytar Rasim‟i küçük efendiyi kurtarmak 

için yarı yolda bırakmak zorunda kaldığı için kendisine kızar. (s.78) Olay hakkındaki 

havadisleri öğrenmek için sağı solu arıyor fakat hiçbir bilgiye ulaşamıyor. Suikastın 

gerçekleşmeyip adamların yakalandığını duyunca bu işe sımsıkı sarılmasının sebebini “bir 

makine gibi kullanılmaya” bağlar. “Güden” olmak için bu işlere kalkıştığını anlar. (s.97) 

Gurbet Hala adındaki karakterin gözüne girmiş onun yanında şımarma hakkını elde etmiştir. 

(s.101) Küçük Efendi‟nin bütün ısrarlarına rağmen gitme fikrini Semra Hanım‟a açmaz. 

Arkadaşlarının kendilerini ispiyonlamalarına şaşırır. (s.118) Evlerine baskın yapılacağını 

öğrenince Semra Hanım‟ın çiftliğine saklanmak için Kemal Bey‟le gider. Bir süre sonra 

Küçük Efendi ile sürekli bir arada olmaktan ve onun düşünceli halini daima görmekten bıkar. 

Yakın civarda bulunan Hayriye adında bir kadının peşine düşer. Kadın rüyalarına girip onu 

azdırır. Abdülkerim Bey “düşünmeyi başkalarına bırakan adam” dır. (s.131) 

 Çiftlikte kalırken onları elindeki resimlerle arayan ve esnaflık yaptığını söyleyen 

Şaban‟ı dinler. Onunla konuşur. Kendisini okuma yazma bilmeyen cahil bir köylü olarak 

tanıtır. Onun elindeki resimler kendilerine çok benzemese bile biraz çekinir. (s.150) Olayların 

iç yüzünü Hayriye‟den öğrenir. Kendilerini takip eden jandarma hakkında bilgi alır. 

Hovardalığın faydasını görür. (s.177) Anlatıcı bundan sonra Abdülkerim‟in geçmişiyle ilgili 

özetleyici bilgi verir. “İlk boğuşması Kuleli‟nin havuzlu avlusunda yumrukla başlar. Bu 

boğuşmalar, Kuşdili‟nde, Fenerbahçe‟de, Kâğıthane‟de sayılı kopuklara karşı bıçağı, 

usturpasıyla nam salarak sürer. Makedonya ve Arnavutluk‟un çete kapışmalarında lakabı 

Filinta Kerim olur. Üsteğmen olduktan sonra filintayla hiç boşa atmaz. Trablus‟ta Balkan‟da 

çok hüner gösterir. Babıâli baskınının temel direklerindendir. Dünya Savaşı‟nda Teşkilat-ı 

Mahsusa şefi olarak Lawrence karşı savaşır. Acemistan‟da ve Kafkasya‟da çete savaşlarını 

başarıyla sürdürür. Dövüşlere bir kez girdimi, gözüyle görmez, aklıyla düşünmez. Beş duyusu 

da sanki derisine geçer. En dalgın sırada tehlikeyi sezen iyi bir atıcıdır. Böyle durumlarda 

insanlıktan çıkar.” (s.179) Kadın düşkünü, inanç yönü zayıf, savaşçı bir askerdir.  

Aynı romanda görülen ikinci merkezi ittihatçı tipi Kara Kemal Bey‟dir. 

Cerrahpaşa‟da oturan Kemal Bey tilki kadar kurnazdır. Olayların iç yüzünü çabucak 

anlamasını sağlayan sezgileri vardır. (s.45) Arkadaşları arasında lakabı Küçük Efendidir. Bu 

nargile tutkunu adam evini bir odasını Osmanlı odaları gibi döşetmiştir. Sesini hiçbir zaman 

yükseltmez ama asla yumuşak, yapışkan ve pısırık da değildir. İnsanlara bakarken onları 

suçlarını yakalamak gibi bir derdi yoktur. Fiziksel açıdan bakıldığında “iri gözlü, çekme 
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burunlu, yakışıklı, etli dudaklı, pos bıyıklı” dır. Karşısında konuşan insanı yalan söylediğini 

veya oyun yaptığı zaman hemen anlar; fakat bunu karşıdakine sezdirmez. Temizliğe önem 

verir. (s.47) Kemal Bey, ünü dünyaya yayılmış bir iaşe nazırıdır. II. Abdülhamit döneminin 

eski telgrafçısıdır. (s.48) Bir konuya “olmaz!” dediği anda o konu üzerinde daha fazla ısrar 

edilmesinden hoşlanmaz. Bu “olmaz!” sözünü de sanki biraz daha üstelense razı olacakmış 

gibi söyler. Son günlerde yeni kurduğu şirketin banka işleriyle ilgilenir. (s.49) Diğer 

Terakkipervercilerle beraber göz hapsine alınır. Abdülkerim‟den ve onun kendisinden 

habersiz yaptığı işlerden şüphelenmeye başlar. (s.53) Talat Bey‟in hediye ettiği kırma golt 

marka silahı hiçbir zaman yanında taşımaz. (s.54) İzmir Suikastına adının karışmasından 

irkilir. Yalan yanlış da olsa olayın iç yüzünü Abdülkerim‟den öğrenir. (s.60)  Kendisine zarar 

verecek kâğıtları sağda solda bulundurmayıp kendini düşünecek kadar uyanıktır. (s.61) 

 Yanında silah taşımayı sevmeyen Küçük Efendi, Abdülkerim‟in ısrarı üzerine silahını 

yanına alır. (s.63) Kırk yedi yaşındadır. Ömrünün son otuz yılında her altı yılda en az dört beş 

kez kaçmak zorunda kalmış bu kahraman, çetecilik ve öldürme konusunda acemi insanların 

yaptığı işlerde bulunan basit düşüncelere çok şaşırır. (s.63) Uzun yıllardır hükümet işlerinde 

bulunmayan Kemal Bey, esnaflar üzerindeki otoritesini hala korumaktadır. Anlatıcının 

ifadesiyle “eşrafı avucunun içinde tutmayı başarmaktadır.” (s.64) Suikastı düzenlemek 

isteyenlerin hepsini tanır. Devlet yönetimi konusunda deneyimleri vardır. (s.68) İstanbul‟un 

her yanında bir hatırası vardır. Edirne Kapı mezarlığına geldiklerinde daha önce öldürdükleri 

silahçı Tahsin‟i ve onun cesedini hatırlar. Teşkilatı Mahsusa‟da çalıştığı yıllarda evinde rahat 

rahat uyuyabilmesini o yıllardaki aptallığına verir. (s.70) Abdülkerim‟e komitacılıktan, 

insanları aldatmaktan ve ülkenin niçin battığından bahseder. Onun götürdüğü her yere 

gitmeye devam eder. (s.77) Meraklı, araştırıcı ve olayları hemen çözümleyiveren bir yönü 

vardır. Geldikleri konakta bulunan ve bir şehzadeye ait olduğu söylenen kitapları merak eder 

ve okumaya başlar. Güncel olayları ise gazeteden takip eder. (s.83) Takip ettiği gazetelerde 

suikastçıların yakalandığını öğrendikten sonra onların kendisini ele vermesinden şüphelenir. 

Çok bilgilidir. (s.100)  

 Kurnaz ve ürkütücüdür. İnsanlara zahmet vermekten ve insanların başına kendisi 

yüzünden sorunlar geleceğini tahmin bile etmekten rahatsız olur. Pavlus adında bir yazarın 

burjuvayla insanımızı karşılaştıran fikirlerini Abdülkerim Bey‟le paylaşır. İçinde bulunduğu 

durumdan kurtulmak istediğini bildirdiği hiçbir dostu ona yardım etmez. (s.110) 

Abdülkerim‟in suikast işinin başından beri içinde olduğunu ve adını onunda kötü maksatlar 

için kullandığını bilir ve onu affeder. Abdülkerim‟den bu olaydan sonra Şükrü‟nün ve Baytar 

Rasim‟in büyük oyundan haberi olmadığını öğrenir. (s.121) İzmir‟den gelen eski ittihatçı 
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fedailerinden Memetçe‟nin İstanbul‟a geldiği haberi üzerine Semra Hanım‟ın evini bilme 

ihtimaline karşın yer değiştirmeye karar verirler. Onunla Yakup Cemil meselesi yüzünden 

araları açıktır ve her an tutuklanabileceklerini düşünürler. (s.124) Abdülkerim‟le çarşafa girip 

Semra Hanım‟ın çiftliğine giderler. (s.128) Sürekli düşünen Kemal Bey‟in hiç değişmeyen 

doğruları vardır. Yanında kadınlar hakkında konuşulmasından rahatsız olur. Kabadayılığın 

hiçbir işi halletmeyeceğini çok iyi bilir. (s.131) Anlatıcı onun için başka bir karakterin 

gözüyle “Bunaltıcı bir kibarlığı vardır.” değerlendirmesini yapar. (s.162) Kaçış olayının uzun 

sürmesi üzerine saçı sakalı birbirine karışır. Hastalanır, göğsünden hırıltılar gelir. Emin Bey 

ona tedavisi konusunda yardım etmeye çalışır. (s.206) Sorumluluk duygusundan dolayı 

siyaseti bırakamadığını söyler. Etrafındaki insanlarla bu konuda detaylı konuşmalar yapar. 

(s.210) M. Kemal Paşa‟yı İttihat ve Terakki döneminden çok iyi tanır. Anlatıcının deyimiyle o 

anılarına mahkûm olmuş “kıstırılmış” insandır. (s.215) Artık kabadayıları ve komitacıları 

sevmez. (s.218) Gözleri Mavidir. (s.223) Osmanlı devletinin yıkılışını ve İttihat Terakki‟nin 

devlet yönetimindeki hatalarını görür. Utangaç bir gülümsemesi vardır. (s.230) Güçlü 

sezgileri olan, kurnaz ve inatçı biridir. 

 

2.1.6. KARDEġ 

Devlet Ana, tarihi romanların üzerinde en çok tartışılanıdır. Bu romanda ablasının 

intikamı için her şeyi göze alan, bunun için şövalye olmak isteyen ve Şövalye Gladyüs‟ün 

peşine takılan Mavro adında bir merkezi kardeş tipi vardır. Babasının ölümünden sonra kız 

kardeşi Liya ile Issızhan‟ı işleten güzel giyimli, kırmızı kuşaklı sakin bir delikanlıdır. (s.6) 

Babasından avlanmak için ok kullanmayı öğrenir. Ondan dinlediği öğütlerle büyür. Onları 

benimser. Kılıç taşıma ve insan öldürme üzerine babasından duyduklarını şövalye Gladyüs ile 

paylaşır. Babasından bahseder. (s.14) Hıristiyan olduğu için kötü bir şeyle karşılaştığında 

istavroz çıkarır. Babasının öğütleri hep aklındadır. Ata binmeyi iyi bilir. Ala bir atı vardır. Kız 

kardeşi Liya bir Müslüman Türk olan ve Ertuğrul Bey‟in at uşağı Demircan‟la nişanlıdır. 

Demircan‟ın annesi Bacıbey gelinin bir Hıristiyan olmasını istememektedir ve bunun için 

oğlunun evlenmesine izin vermemektedir. Liya‟da kaynanası olacak kadından daha inatçıdır. 

Müslüman olmayı kabul etmez. Evlilik günü bu yüzden uzamaktadır. (s.17) Mavro, Şövalye 

Gladyüs hana geldiğinden beri onun silahlarına, giyimine imrenerek bakar. Kendisi de bir 

şövalye olmayı çok ister. Bunu fark eden Gladyüs eğer kendisiyle gelirse ilerde şövalye 

olabileceğini söyler. Mavro buna çok sevinir. (s.16)  
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 Şövalye Gladyüs‟e Ertuğrul Bey, Kayı boyu ve civardaki beylikler hakkında bilgi 

verir. Uçlarda yaşanan zorluklardan bahseder. (s.27) Gladyüs ise Avrupa‟daki soyluların neler 

yaptığını halka nasıl davrandığını anlatır. Anlatıcı iki kahramanın anlattıklarıyla Doğu ve 

Batı‟yı karşılaştırır. (s.27) Batı‟da soylular köylülerin boynuna sahibini ve adını gösteren 

tasmalar takar. Evlenen kızlarla ilk gece soylular beraber olur. (s.29) Avrupa‟da halktan 

sürekli alan toplayan soyluların zıddına, Anadolu‟da kıtlıkla uğraşan halka “yok” demeyi 

kendine yakıştıramayan Ertuğrul Bey, gün geçtikçe fakirleşen fakat silahlarını ve atlarını gözü 

gibi koruyan Türkmenler vardır. Mavro bunlar hakkında bildiklerini şövalyeye söyler. (s.32) 

Etrafta bulunan bataklıklar hakkında bildiklerini babasının söylediklerini de ekleyerek anlatır 

Gladyüs‟e, Keşiş Benito babanın bir ermiş olduğuna inanır. (s.55) Ablası öldürüldükten sonra 

aklı sürekli ondadır. Onun intikamını almak için kanlılarını öğrenmeye çalışır. Esir Ali 

Bey‟den kanlılarının kim olduğunu öğrenir. Bunu Kerimcan‟la paylaşır. Kendi öcünü kendisi 

almak için Kerimcan‟dan Osman ve Orhan Bey‟e kanlılarını söylememesini ister. Kerimcan‟a 

kanlılarının kimliğini onlara söylerse onunla dostluğunu keseceği konusunda tehdit eder. 

(s.320) Fedakâr ve cesur bir kahramandır.  

 Esir düştüğü tekfurun elinden Bacıbey tarafından kurtarılır. Ablasını da kaybeden 

Mavro, artık dünyada tek başına kalır. Bacıbey onu yanına alır. Türkmenlerle bir arada 

yaşamaya başlar. Bundan sonra hayatı değişir. Hancılıktan savaşçılığa geçiş yapar. Kaplan 

Çavuş‟tan Kerimcan‟la birlikte kılıç ve ok eğitimi alır. Göçmenlerin yaşam biçimine alışır. 

Yakışıklılığıyla etkilediği Türkmen kadınlar peşine düşer. Onu tenhada kıstırmaya çalışırlar. 

Voyvoda Nurettin‟in evinin baskını sırasında Müslüman olur. Gerçek katilin kim olduğun 

öğrenir. Bundan sonra Türkmenlerden başlık pahası denilen hediyeler alır. İsmini Abdullah 

Yavru olarak değiştirir. (s.334) İnönü baskınından önce Voyvoda Nurettin‟in konağında canı 

sıkılınca küçüklüğünden beri dayı dediği baba dostu, İnönü‟nün bakırcılar kâhyası Karabet 

Ustayı ziyaret eder. Canı sıkkın olduğu için başlığını gözlerinin üstüne indirmiş, öfkeli 

olduğunu ensesini kaşıyarak gösteren Usta, yapılacak baskından ve askerlerden korkar. 

(s.335) Mavro‟nun giyimiyle fazla ilgilenmez. Kız kardeşinin ölümüne kendisinin ve ailesinin 

üzüldüğünü söyler. Alışar Bey‟in, Pervaneci Yüzbaşı‟nın, Çudaroğlu‟nun, Filatyos‟un baskın 

yapmaya hazırlandıklarını fısıltıyla aktarır. Bir an önce kaçmalarını söyler. Mavro, Filatyos‟a 

geri verilmekten korkar. Onun yeni işkenceler geliştirdiğini duymuştur. Voyvoda‟nın evinde 

savunma yaparken çıktığı kapının üstünde kendisine atılan oktan kurtulur. Karacahisar 

tekfurunun aldığını bildiği ala kısrağını kurtarmak ister. ( s.350)   

 Çevresindeki Türkmenlerden sürekli sarık pahası adında hediyeler alır. (s.379) Göç 

sırasında ortalıkta pek görünmez. Söğüt‟ün dulları ve genç kızları Bacıbey‟den korkmalarına 
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rağmen Müslüman olduktan sonra genç adama daha çok sulanmaya başlar. Karacahisar 

tekfurunun yanında duran atı ala kısrağı bir hırsız gibi çalar, getirir. (s.390) Kerimcan‟la takip 

ettikleri Gladyüs ve Uranha‟yı Issızhan‟da öldürürler. (s.600) 

 

2.1.7. UYANIKLAR 

Sağırdere‟de görülen merkezi uyanık tipi Kulaksızın Mustafa‟dır. Pelvan Vahit‟le iyi 

arkadaştır. Ona göre biraz daha uyanık ve zamparadır. Murat adında bir ağabeyi vardır. 

Pelvan‟la bir düğünde kızların oyununu bozmaya çalışırlar. (s.7) Evin köpeğini Pelvan 

bıçaklar ve kaçarlar. (s.12) Ayşe‟ye âşıktır, ama kız ona yüz vermez. Annesi de kızı 

başkasıyla evlendirmeyi düşünür. Mustafa, ona hediyeler gönderir fakat kız kabul etmez. 

Topal İsmail‟in methettiği büyüye ve yarasa kemiğine güvenir. Bu sayede Ayşe‟nin kendisine 

bağlanacağını zanneder. (s.28) Uğursuzluğa inanır. Sigara içer, köyün heyetinden korkar, 

Murat ağabeyinin kendisini koruyacağını düşünür ve ona güvenir. (s.29) Kurnazca bir gülüşü 

vardır. Heyette akrabalarının olmasına sevinir. (s.31) Sevgilisi Ayşe‟nin Hocaların Hakkı‟ya 

verileceğini kabullenemez. Bunu engellemek için çareler arar. Derdini en yakın arkadaşı 

Vahit‟le paylaşır. (s.61) Babası annesinin ölümünden sonra yeniden evlenir. Analığını hiçbir 

zaman sevmez. Analığının Ankara yolculuğuna çıkarken kendisi için koyduğu azığı acıkınca 

yer. (s.64) Akrabaları Meryem, onun Ayşe‟yi sevdiğini bilir. Onun sadece o kızı değil, 

vatanını da çok sevdiğini bu yüzden askerden bile kaçacağını söyler. (s.67) Aklında sürekli 

Topal İsmail‟in getireceği yarasa bacağı vardır. Ayşe‟yi kandırmak ve evlilik işinden 

vazgeçirmek için Meryem‟den yardım ister. (s.71) Topal İsmail‟in getirdiği büyülü yarasa 

bacağını alır, Battal‟ın düğünü sırasında Ayşe‟nin sırtına sürer fakat hiçbir etkisini göremez. 

(s.103) Ayşe‟yi çok sever ve kaybetmek istemez. (s.108) Bir gece karanlıkta Meryem‟in 

evinde onunla ilişkiye girer. Ayşe‟nin evlenmesinin ardından para kazanmak ve iş bulmak 

için gurbete çıkar. (s.140) Gurbete çıkmadan önce hem babasından hem de ağabeyi Murat‟tan 

izin alır. Bir meslek öğrenmek ve para kazanma ister. (s.143) Yolculuğu çok sevdiğini fark 

eder. Ankara‟da handa yeni işin heyecanından uyuyamaz. Ankara‟da umduğunu bulamaz. 

Daha doğrusu Taşçı Hasan, Mustafa‟yı ortada bırakır. (s.153) Bir gün Hasan‟dan kendisini 

gittiği yere götürmesini ister, ama Hasan bunu kabul etmez. (s.160) Amele olarak çalıştığı 

işten çıkarılınca handa canı sıkılır ve Ankara‟yı dolaşmaya başlar. (s.165) Hanın hizmetkârı 

ona Ankara‟yı anlatır. Kulaksızın Mustafa ondan dinlediklerini iyice öğrenir. Akşam gelen 

işçilere yemek yapma görevi ona verilir, yemek yapmayı bilmeyen Mustafa ne yapacağını 

şaşırır. (s.170) Yollarda gezerken bir adamın verdiği bir iş üzerine bir eve elektrik malzemesi 
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taşır. (s.174) Koynunda sakladığı para kesesini satın almak isteyen Vahit‟e onu satmaz. 

(s.176) Tasarruflu biridir. Meraklıdır. Etraftaki her şeyi öğrenir. (s.187) Bir gün Taşçı Hasan‟ı 

takip ederek onun iş yerini bulur. Orada Cemal Usta adında birinin yanına çırak olur. Taş işini 

kısa sürede öğrenir. Bu işten para kazanmaya başlar. Cemal Usta‟yla ortak çalışır. Kazandığı 

paralarla Cemal Usta‟nın ocağının aynısından bir tane de kendisine alır. Hemen köye gitmeyi 

düşünmez. (s.206) Çarşıdan alışveriş sonrası dönüşte köyden akrabaları Gurbetçi Ömer‟i 

kaldıkları evin kapısının ağzında bulur. İşleri yoluna koyan Mustafa, artık Hasan ve Cemal 

ustayla aynı evde kalır. Gurbetçi Ömer‟e memlekete gidinceye kadar yardım eder. Ondan akıl 

alır. (s.207) Köye eli boş dönüp rezil olmak istemez. (s.212) Gurbetçi Ömer‟e her akşam, 

Hasan‟ın işte başına gelenleri anlatır. Onun taşlarını bozduğunu söyler. (s.215) Hasan, köye 

gitmeye karar verir. Mustafa, çalıştığı işte iki lira yevmiye almaya başlar. Hasan‟ın gideceği 

akşam, Mustafa evde herkese rakı ısmarlar. Diğerleriyle birlikte kendisi de içer. (s.224) 

Hasan‟ın kendisi için hazırladığı çamaşırcı kadın tuzağına düşmez. Uyanıktır. (s.230) Uzun 

süredir beraber çalıştıkları Cemal Usta, Mustafa‟ya artık akrabalarını özlediğini bu yüzden 

köye gitmesi gerektiğini söyler. (s.240) Bunun üzerine Mustafa, etrafa olan borçlarını öder. 

Hatta Hasan‟ın bakkala ödemeden gittiği borcu da öder. Kendine yeni bir elbise alır. 

Köydekiler için hediyeler hazırlar ve bunların hepsini bir sandığa doldurur. Ocağı için 

bakkaldan gazyağı alır. Hazırladığı sandıkla yola çıkmak üzere bekler. (s.244) Çalışkandır. 

Köye paralı döner.       

Sağırdere romanının devamı olan Körduman‟da merkezi uyanık tipi yine Mustafa‟dır. 

Ankara‟dan gece yarısı köye üzerinde yeşil sandık olan bir eşekle gelir. (s.25) Onu tren 

istasyonunda ağabeyi Murat karşılar. (s.25) Sigara içtiğini babasından saklar. (s.26) 

Ankara‟dan evdekilerin hepsine bir hediye getirir. Cemal Usta‟yı onun sözlerini hatırlar. 

Ankara‟yı gelir gelmez özler. Köylünün kendisini unuttuğunu düşünür. Murat Ağa‟sının 

kendisiyle çok az konuşmasını yadırgar. Yorganın içindeki taşçı takımlarını ailesine gösterir. 

Ankara kahvesi getirdiğini söyler. (s.28) Ankara‟dan getirdiği çerezleri çekmecesine koyar. 

Silahını babasına ve ağabeyine gösterir. (s.29) Babasının derdinin para olduğunu bildiği için 

getirdiği hediyelere sevinmediğini tam tersi Ankara esnafına soyulduğunu düşündüğünü anlar. 

(s.31) Gurbetçi Ömer‟in sıtmasının geçip geçmediğini sorar. Hocaların Hasan‟ın yaptığı 

üçkâğıtları anlatır. (s.34) Babasının bir sandık dolusu eşyadan daha çok paraya sevinmesine 

şaşırır. (s.37) Sevdiği kızı alan Hocaların Hakkı‟nın dibeği için tüm köylünün onun evinin 

önünde toplandığını öğrendikten sonra yeni kıyafetlerini giymiş, cep aynasından elbisesine 

bakmış, cep mendilini, kalem biçimindeki çakısını kontrol ettikten sonra yüzüne Ankara 

kokusu sürmüştür. Ama Hocaların Hakkı‟nın yemeğini yememeye kararlıdır. Topal İsmail‟in 
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koku isteyeceğini bildiği halde onu bulmak ve köydeki işlerden haber almak ister. (s.39) 

Candarma Nail‟e kendisi dışında Hocalar takımından adam çıkmadığını söyler. (s.41) 

Ankara‟nın bakkalını çok ciddiye aldığını hayret etti. Aklından Ayşe‟yi söküp attığını Pelvan 

Vahit‟e anlatır. (s.45) 

Ayşe‟yi dibekte görür fakat eskisi gibi etkilenmez. (s.49) Kendi kendine söz 

vermesine rağmen Hocaların Hakkı‟nın yemeğini yer. Çamaşırcı Nazlı‟nın Ankara‟da 

kendisini dudağından öptüğünü kimseye söyleyemez. (s.51) Artık kızların önünü kesmekten 

yılmıştır. (s.52) Ayşe‟den vazgeçtiğini söyleyen Mustafa ondan daha güzel olduğunu 

düşündüğü kardeşi Fadik‟e sulanmaya başlar. (s.54) Fadik derede karşısına çıkan Mustafa‟yı 

reddeder. (s.56) Kadınlara “kaşık düşmanı” sözünü yakıştırır. (s.58) Gurbetçi Ömer‟in karısı 

Meryem‟le birlikte olduğu geceyi hatırlar. Onun da kendisini o gece tanıyıp tanımadığını 

merak eder. Ömer‟den bu yüzden çekinir. (s.62) Fadik‟e daha yakın olabilmek için Reşit 

Hoca‟dan namaz dualarını öğrenmeye karar verir. (s.73) Pelvan Vahit‟in Ayşe ile ilgilendiğini 

ve meşe büken lakabına çok kızdığını öğrenir. (s.77) Topal İsmail‟le birlikte çerçicilik ve 

hurdacılık yapmaya karar verir. (s.85) İlk önce Topal İsmail‟in demirini alarak işe başlar. Ona 

fazla güvenmez. Reşit Hoca‟nın çocukları okuttuğu yerde Fadik kızı basmak için Cemal 

Usta‟dan öğrendiği gibi şapkasının ucunu aşağıya çekerek ve boğazı kuruyarak harekete 

geçer. (s.90) Fadik‟e vurur ve onu öper.  

Mustafa babasını bilgi bakımından geçtiğini ve daha da geçeceğini fark eder. Okumayı 

iyi öğrenmesi için babasından öğütler dinler. (s.93) Babasını taş ocağından çıkarıldıktan sonra 

işçi pazarında gördüğü mavi gözlü, uzun boylu, iri yarı yaşlı adama benzetir. (s.98) Murat 

Ağasının söylediklerinin benzerlerini Cemal Usta‟dan da duyduğunu hatırlar. (s.99) 

Ankara‟da kazandığı paraya bakarak kendini Murat‟tan üstün gören kahramanımız Ayşe‟yi 

kaybetmesinin suçlularından biri olarak gördüğü ağabeyi Murat‟ı Ankara dönüşü Sımıcak 

istasyonunda gördüğünde hiç dövüşmemesine rağmen köylünün yiğit bildiği, kendini saydıran 

adam olarak karşısında bulur. Murat Ağası hiç değişmemiştir. (s.101) Murat ağasına 

söylenmemek şartıyla babasına intikamını alacağını söyler. (s.103) Mustafa Ankara‟dan 

döndükten sonra bakımına önem verir. (s.104) Mustafa, Ayşe‟yle birlikte olarak babasının 

intikamını almak için teyzesinden muskayı ister, tüm köy erkeklerinin Ayşe‟nin peşinde 

olduğunu far eder. Teyzesi kendi muskasının işe yaramayacağını ama Reşit Hoca‟nın 

yazacağı bir muskanın işini göreceğini söyler. Bu iş için aracı olur. Mustafa bu işe çok 

sevinir. Para dökmeye başlar. Hoca‟nın tavsiye ettiği yolu uygulamaya başlar. (s.111) Ali 

Dayı‟nın köye getirdiği kurdu hatırlar. Murat ağasının duaya ve muskaya inanmadığını bilir. 

(s.113)  



153 

 

Meryem‟in düğün gecesi olanlardan haberinin olduğunu, onun ağzından duyar. 

Ayşe‟ye incirleri yedirmesi için Meryem‟i ikna eder. (s.119) Topal İsmail‟le yaptığı işten kar 

elde etmeye başlayan Mustafa, babasının sigara için verdiği paraya bakarak onun ne kadar 

cimri olduğunu mırıldanır. Fadik kıza Ayşe‟ye mendiller hazırlar. İçine üzüm, leblebi, boyalı 

şeker, cep aynası, koku yağı ve sakız koyar. (s.148) Köy yerinde recinin düşmanının çok 

olacağını düşünen Mustafa silah ile talim yapmaya karar verir. Ilgaz‟dan kilit almadığına 

pişman olur, dayısının İstanbul‟dan gönderdiği kilidi analığından alacaktır. (s.150) Gurbetçi 

Ömer‟in kendisine oyun yaptığını anlar, ama işine geldiği için sesini çıkarmaz. (s.172) 

Vahit‟ten Sabriye olayını dinledikten sonra Fadik işine hız verir. Ona hediye götürür. Kızı 

öper. Gece istediği yere gelmek şartıyla bırakır. Ablasıyla onu nikâhı altına almayı düşünür. 

(s.178) Fadik‟le buluşacağı gece Topal İsmail ve Vahit‟in yanında durmadan saate bakar. 

(s.185) Çeşme başında rastladığı Ayşe‟nin kendisine yüz vermemesi üzerine yaptıklarının 

hiçbir işe yaramadığına üzülür. (s.192) Gurbetçi Ömer‟in kadın düşkünü olmasına bir anlam 

veremez. Vahit‟le birlikte ilk gece Hacer‟le birlikte olur. (s.200) Vahit‟in anasını ikna eder. 

Sabahleyin Vahit‟le kadını evde bırakıp çıkar. Çeşme başında kadınlara rastlar. Kadınların her 

şeyi bildiğini öğrenir. (s.207)  

Fadik‟in Hacer meselesi yüzünden canı sıkıldığını anlar. Ona Candarma Nail‟den 

öğrendiği dörtlüğü okur. Ablası kadar insafsız olmadığını görür. Ayşe Ankara dönüşü giyimi 

kuşamı değişen Mustafa‟yı artık beğenmektedir. (s.212) Gurbetçi Ömer‟in Hakkı‟yı ikna 

etmesinden sonra Ayşe‟ye ayakkabı ve hediye almak için geceden yola çıkar. ( s.223) Ilgaz‟a 

gitmek için sabahleyin erkenden kalkan Mustafa, önce Fadik‟i görür. Ona vaatlerde bulunur. 

Söz verir. Sonra atına binip yola düşer. Fadik‟le Hacer‟i karşılaştırır. (s.229) Mustafa‟nın iyi 

biri olduğunu ve niyetinin ciddi olduğunu Meryem Ayşe‟ye anlatır. (s.235) Hakkı‟yla ticaret 

yapacağını duyduğu Pelvan Vahit‟e için için kızmaya başlar. (s.261) Pelvan‟la arası 

bozulduğu için aralarında geçen kötü olayları hatırlar. (s.270) Topal İsmail‟e Ayşe ile 

aralarındaki ilişkiden bahseder. Reşit Hoca‟nın ona söylediği “mülevves” sözünü hatırlar. 

Topal İsmail‟in Vahit hakkında söyledikleriyle ona karşı daha da kinlenir. Konyak içer. 

(s.275) Annesinin çalışmaktan öldüğünü düşünür. (s.276) Osman‟ın karısının öldüğü gece 

hem Fadik‟in gönlünü eder, onunla konuşur hem de Ayşe‟yle birlikte olur. O günden sonra 

Fadik üç gece Mustafa‟nın yanına gelmez. (s.289) Yarma makinesi ile göl işinin daha kısa 

sürede biteceğine aklı yatar. Gölün kenarında düşünde ayağım kırıldı numarası yapar ve 

Fadik‟in çektiği eşekle köye iner. Yolda Fadik‟ten Pelvan Vahit‟in Sabriye‟yi kullanarak 

Ayşe‟nin ağzını arattığını öğrenir. Fadik‟i yolda kandırır. Tekrar kendine bağlar. (s.299) 

Ayağım incidi numarasıyla kurtulduğu göl işinden sonra Topal İsmail‟in yanına gelir ve 
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Vahit‟in kendisiyle uğraşmaması gerektiğini Ayşe‟nin bir yana dünyanın bir yana olduğunu 

söyler. Ayşe‟ye hovardalık yaparken Hakkı‟nın ilk karısı Gülizar‟a yakalanır, onun da 

Ayşe‟yi sevmediğini öğrenir. Eğer Ayşe‟yi evden çıkarırsa Gülizar kızını vereceğini söyler. 

(s.312) Ayşe‟yi bırakmaktansa onu öldürmeyi düşünen Mustafa, onu alıp Ankara‟ya kaçmayı 

tasarlar. Ama ondan asla vazgeçemeyeceğini anlar. (s.316) Vahit konusunda Ayşe‟yi uyarır. 

(s.317)   

Ayşe‟yi günlerdir görmediği için can sıkıntısıyla gezen Mustafa, ne iş yaparsa yapsın 

rahat edemez. Ayşe‟yi Himmet Çavuş‟un ahırında yakalar, onunla birlikte olur. Himmet 

Çavuş‟a yakalanınca kaçar, dizleri titrer. Ayşe‟nin iyi bir dayak yemesine sebep olur. Kendisi 

olaydan kurtulur. (s.339) Öküzün mutlaka öcünü alacağını Gurbetçi Ömer‟e söyler. 

Düşmanlarının karşısında gücü artar. (s.364) Yamören‟den çıkıp gitmeyi bir daha hiç 

gelmemeyi tasarlar. Köyde gezerken koktuğunu fark eder. (s.378) Arkadaşı Pelvan Vahit‟i 

evlerinin avlusunun yanında öldürür. Babasının tavsiyesiyle ahıra saklanır. Tutuklanır. 

Öldürme olayından dolayı şaşkındır. (s.384) Herkesi çok iyi tanır. Kendisine yapılanı 

unutmaz. Kadın düşkünüdür. Ustasının öğrettiklerini hatırlar. Himmet Çavuş, Topal İsmail 

onun en akıllı adamlarından biri olduğunu söyler. Buğdayını satmadığı için tohumluk 

konusunda sıkıntı çekmez. Kıtlıkta yararlanarak köylüye buğdayı pahalı satar. Tüccar 

zihniyeti vardır. Evinin bir odasını gençlere verir. Hakkı evini yaparken hayvanlarını kendi 

ahırına koymasına izin verir. (s.326) Ahırında Mustafa ile Ayşe‟yi yakalar. Hakkı‟ya haber 

verir. (s.339) Ahırında Mustafa ile Ayşe‟nin birlikte olduğunu Gülizar‟dan öğrenir ve köyde 

Mustafa‟nın yaptıklarından bahseder. Ayşe‟ye yalan söylediği için kızar. Köylülerin ileri 

gelenlerinin kendisine inanmamasına kızar. Hakkı‟nın karısı hakkındaki iyi sözleri karşısında 

şaşkına döner. (s.345)  

 

 

2.1.8. SERSERĠLER 

Körduman‟da görülen merkezi serseri tipi Topal Ġsmail‟dir. Ayağı sakat olduğu için 

yavaş yürür yollarda. Hovardadır. Herkesi kendisi gibi zanneder. (s.11) Şadiye “hınzır topal” 

dediği İsmail‟in ne kadar hovarda olduğunu bilmektedir. Sigara içen ve yalan söyleyen, hırsız 

İsmail kadınları tuzağına düşürmek için her yolu dener. (s.13) Şadiye‟nin hangi hovardalarda 

birlikte olduğunu takip eder. (s.15) Pelvan Vahit‟e Şaziye‟yi kendisiyle beraber olmaya nasıl 

ikna edeceği konusunda bilgi verir. (s.17) Kadınlara akılsız diyen ve bacağının sakat yeri gece 

ayazında sızlayan İsmail, Şaziye‟nin kendisine topal demesine canı sıkılır. (s.19) Oynak 
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kadınların tövbelerini tutamayacaklarına inanır. (s.21) İsmail, Pelvan Vahit‟e hırsızlık üzerine 

bildiklerini anlatır. (s.22) Mustafa, Topal İsmail‟in “gecelerin uyumaz kuşu” olduğunu 

düşünür. (s.37) Yanındaki insanların dertli olmasından dolayı garip bir mutluluk duyar. (s.67) 

Güneş banyosu yaparak derdine çare bulmaya çalışır. Reşit Hoca‟nın tavsiyesiyle zeytinyağı 

içmeye başlar. Mustafa‟ya arkasından güzel şeyler söylediğini ve hatta bir mani bile yazdığını 

anlatır. (s.69)  

 İsmail, Mustafa‟nın derdinin karı işi olduğunu anlar, ona yarasa kemiğini tavsiye eder. 

Onun çerez gönderecek bir kadın aradığını öğrenince çözüm bulmaya çalışır. Fadik‟in Reşit 

Hoca‟ya okumaya gittiğini duyunca Mustafa‟ya kendisinin de okumaya gitmesini bunun 

Leyla kitabında olduğunu, kızı orda daha iyi tavlayabileceğini tavsiye eder. (s.70) Okuduğunu 

köyde herkes bilir. Eski ve yeni yazıyı söker, bu alfabelerle yazılmış eserleri takılmadan okur. 

(s.72) Bir imeceyle çalışma sırasında Şaziye ile başından geçen olayı anlatır. O günden sonra 

Şaziye ona yüz vermemiştir. Mustafa‟ya ortak çalışmanın yararlarından bahseder. Köylünün 

bu zamana kadar ortak neler yaptığından bahseder. (s.83) Mustafa‟ya daha önce Kösenin 

Durmuş‟un yaptığı hurdacılığı birlikte yapmayı ve hurda karşılığı köylüye mal satmayı 

“çerçiciliği” de işin içine katarak çok para kazanmayı teklif eder. Topladıkları demirleri Ilgaz 

demircisine satacaklardır. (s.85) Mustafa‟yla hurdacılık işine başlar. Sülük yutmuş hayvanın 

nasıl tedavi edileceğini Yakup‟un bilmemesine şaşırır. İnsanın bazen şakadan bazen korkudan 

yalan söyleyebileceğini anlatır. (s.128) Topal İsmail Sımıcak bakkalı Zeynel‟i evlendiği gece 

arkadaşıyla nasıl soyduğunu, çaldığı silahın Himmet Çavuş tarafından nasıl bozulduğunu 

anlatır. (s.131)  Karısını askere giderek bırakmak istemeyen Zeynel, sol elinin başparmağını 

balta ile keser. Şikâyet edilince mecburen askere gider. Adam şimdilerde karısına yanık 

mektuplar yazıyormuş diyen Topal İsmail, hırsızlığın kötü zanaat olduğu itiraf eder. 

Köylülerin hepsinin hırsız olduğunu düşünür. Özellikle köylü karılarının imansız olduğunu 

belirtir. (s.133) İsmail, ilk zamanlar hırsızlıktan utandığını, şimdi ise alıştığını ve alnının 

damarının çatladığını söyler ve arkadaşı Kadir‟le çaldıkları muhtarın yorganından, talim 

yapmak için yaktığı kurşunlardan bahseder. Korucunun yorganı çalarken İsmail‟i gördüm 

demesi üzerine Kadir‟in kaldığı ev aranır ve yüzü bile değiştirilmemiş olan yorgan bulunur. 

(s.137) Hırsızlık yüzünden elleri bağlı götürülürken bir daha hırsızlık yapmamaya karar verir, 

fakat eski alışkanlığından vazgeçemez. Mustafa‟yla Ilgaz‟a getirdiği demir parçalarını on 

kuruştan köse demirciye satar. Yamören‟in yeni başağasının Nail olacağına çok sevinir. 

Murat‟ın köyün kopuklarına uyum sağlayamadığını düşünür. Esrarlı sigara içer. Vahit‟i de 

buna alıştırır. (s.141) Güzel türküler söyleyen ve saz çalan İsmail, Mustafa‟ya evdeki kilidi 

satma sözü verir. Köylünün insandan çok hayvana önem verdiğini söyleyen İsmail, bacağı 
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iyileşse hemen bir karı daha alacağını söyler. Kadınların bakımlarının hayvanlardan daha 

ucuz olduğunu bu yüzden fakirlerin öküz yerine karı almayı tercih ettiğini söyler. (s.143) 

Mustafa‟ya analığını kilidini nasıl bozup alacağını öğretir. Ticareti kadınlarla yapması 

gerektiğini daha karlı çıkacağını anlatır. (s.145)   

 Başağa Battal‟ın emriyle köylü gençlerin hesabına bakar. Başağanın kimlere borç 

verdiğini okur. (s.154) Yeni küçük başağadan oynak bir kahpe getirmesini ister. (s.160) 

Çankırı‟da hapis yatarken kendisini tedavi eden Çankırı‟nın Hastane doktorunu över. 

Mustafa‟nın sürekli saate akmasının sebebini hovardalığına yorar. (s.182) Topal hapishanede 

öğrendiği mikrobu ve Murat‟tan öğrendiği güneş ve dünya olayını anlatır. Yunus Emre‟nin 

ilahilerinden dörtlükler söyler. (s.185) İstanbul‟un karısını över. (s.187) Nail‟in kadın 

bulmasına çok sevinir, ona övgüler yağdırır. (s.189) Topal İsmail köyde olup biten bütün 

olaylardan haberdardır. Ayşe‟ye gelen hovardanın Mustafa olduğunu Vahit‟e söyler. (s.249) 

Topal İsmail çatışmayı, ara bozmayı sevdiği için yangına körükle gider ve Vahit‟in 

Mustafa‟ya olan kıskançlığını kine çevirir. (s.251) Kendi demirlerini daha pahalıya satmak ve 

Pelvan Vahit‟e trencilerin traverslerini çaldırmak için onu destekliyormuş gibi görünür. 

(s.255) Vahit‟i hırsızlıkta yakalatmak için dua eder. Topal bacağı ağrımaya başlar. 

Mustafa‟nın, Vahit‟in kendi sırtından kazandığı parayı hesapladıkça sinirlenir. (s.259) 

Mustafa‟ya göre İsmail hain biridir ama aynı zamanda kurnaz ve yüreklidir. (s.261) Kemikleri 

için Calcium ilacı kullanan, tembel Topal İsmail, kış günleri mahpusluğun iyi olduğunu 

söyler. Mahpushanedeki arkadaşlarından bahseder. (s.263) Berberlikte yapan Topal İsmail, 

Mustafa‟yı tıraş eder. (s.265) Mustafa ile Pelvan Vahit arasında laf taşıyıcılığı yapar. (s.269) 

Vahit‟in söylediklerini abartarak Mustafa‟ya anlatır. Ondan Ayşe‟yle olan ilişkisini öğrenir. 

(s.273) İki bacıyı aynı anda nikâhta tutmanın hiç de günah olmadığını Mustafa‟ya söyler. 

Günaha inanmaz. (s.275) Himmet Çavuş‟un genç odasında kitap okur. (s.300) Topal İsmail, 

Vahit‟le Mustafa‟yı vuruşturmak için Ayşe konusunda ikili oynar. Bunlar giderse Ayşe‟nin 

kendisine kalacağını düşünür. (s.305) Ağalığın silahsız eşkıyalık ve hırsızlıktan karlı zanaat 

olduğunu söyler. (s.327) Dünya bekleme yeridir diye nasihatlerde bulunduğu Vahit‟i istediği 

şekilde yönlendirir. (s.327) Hayvanın öldürülmesi işinde Vahit ve Remzi‟den şüphelenir. 

(s.354) Kesilen hayvanın gözünü bir çöple kurcalar, çıkarmaya çalışır. (s.359) Kelleyi ve 

bacakları Mustafa‟nın kefilliğiyle aldı. Kellenin yalnız beynini ve dilini yediğini söyler. 

(s.360) Daha önce mahpusu öven Topal İsmail daha sonra oranın hiç de iyi bir yer olmadığını 

Mustafa‟ya anlatır. (s.361) Kadın düşkünüdür. Ticaretle uğraşır. Esrar içer. Hapis yatar. Her 

şeyi öğrenir.   
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Bir eşkıya romanı olan Rahmet Yolları Kesti‟nin merkezi serseri tipi Uzun Ġskender, 

el öptürmeyen, heybetli, yiğit, bağdaş kurarak oturmayı kendine yakıştıran, Eskişehir taşından 

siyah bir tespihi olan eski bir eşkıyadır. Mahpus damında yatmıştır. Ağızlığı kiraz 

çubuğundandır. Saati yoktur. Parmağında gümüş bir halka vardır. “Başında eski bir kasket, 

sırtında kötü bir ceket, bacağında lacivert şayaktan bir kilot pantolon…” Gömleği kırmızı 

bezdendir. Rengi soluktur. (s.35) Maraz Ali‟ye onun yaşındayken Kavlak Ali‟nin çetesinde 

asker olduğunu anlatır. Bir atış sırasında Kara Sakallı Hamo‟nun şakın bakışları arasında 

hedefi üç kez vurur. Kavlak Ali‟nin övgüsünü ve silahını alır. Babasının evinde çok küçük 

yaşta mavzer tüfeği ile atış talimi yapmaya başladığını söyler. Maraz Ali‟nin silahını inceler. 

(s.39) Kavlak Ali‟nin bir kurşunla öldürüldüğünü belirtir. Eşkıyada para çok olduğu zaman 

canın tatlılaştığını ve Kavlak Ali çetesinde de para çoğaldıktan sonra onların da dağıldığını 

anlatır. Kavlak Ali‟nin Yozgat taraflarında bir kadını sevdiğini muhafız olarak kendisini ve 

Kürt Hamo‟yu götürdüğünü söyler. Kürt Hamo çok akıllı biridir. (s.41) Kavlak Ali‟yi Kürt 

Hamo ile bırakmamaya karar verirler. Yozgat mutasarrıfına teslim olurlar. Halk onları büyük 

bir saygı ile karşılar. Hamo, Kavlak Ali‟nin rahat olmasından dolayı rahatsız olur. Bir dağ 

köyüne gitmeyi teklif eder. Kavlak Ali kabul etmez. Mutasarrıf eskiden yüzbaşılık yapmış 

biridir. (s.45) Kavlak Ali‟yi tuzağa düşürüp yakalarlar. Kürt Hamo ve İskender direnir. Nazlı 

Memet vurulur. Kürt Hamo Arnavut başçavuşu vurur. (s.46) Bilal Efendi‟yi sevmez ve hiçbir 

lafına inanmaz. Ama onun kadar ağzı laf yapan biri olmadığı için onu göndermeye mecbur 

olur. (s.48) Bilal‟deki fikirleri dinledikçe ondan duyduğu korku artar. Büyük camide on yıl 

imamlık yaptığını, yine kurnazlıkla bir kazada şeriye başkâtibi olduğunu hatırlar. Sicil 

kaydında “Kıyamet kopsa buna gayrı memurluk yasak.” yazılıdır. (s.53) Seyrek dişlidir. Her 

söze hemen inanır. (s.60) Şarap içer. (s.62) İskender Ağa‟nın büyük karısı çok zengindir. 

Onun sayesinde Sarıca köyünün yarısı İskender‟e düşer ama Dede Kasım bu toprakları ucuza 

kapatır. İskender‟in almak istediği Gülbeniz‟in babası Arif Ağa ile Dede Kasım‟ın arası 

bozuktur. (s.67) Uzun İskender, Çerçi‟nin tuttuğu koparır bir adam olduğunu bildiği için 

yüreğinin de saflığıyla ona inanır. Gülbeniz‟i alacağı için çocuk gibi sevinir. (s.68) Bütün 

alevi âşıkların deyişlerini bilir, onları iyi söylemekle övünür. Deyişleri söylerken kızarmış 

gözleriyle şarap içmeye devam eder. (s.69) Dede Kasım‟a kırk yıl hizmet ettiğini söyler. 

Paraya acımaz, harcarken yarını düşünmez. Hayatta üç şeye acınmaması gerektiğini söyler: 

ata, avrada ve paraya. (s.71) Eskiden hükmeden silahın bu zamanda yerini paraya bıraktığını, 

fukaralığın maskaralık olduğunu anlatır. Dünyanın rahatının kalmadığını belirtir. (s.73) 

Zeynel‟in yürekli olduğunu söyler ve onun hapishanede yaşadıklarına yalanlar katarak 

herkes doğrusunu bilmesine rağmen anlatır. Zeynel sadece başgardiyanı yaralamış ve bu 
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yüzden çok dayak yemiştir. İskender, Zeynel‟i tıpkı kahraman gibi göstermeye çalışır. (s.78) 

Katır Adil‟in inatçı, uçkuru gevşek, kılıbık biri olduğunu anlatır. Zeynel ve Onunla bir düğün 

için lazım olan parayı bulamayışlarını bunun için soygun yapmaya karar verdiklerini anlatır. 

(s.80) Ahıra yemliğin altına sakladığı Osmanlı mavzerlerini Kuru Zeynel‟e çıkarttırır. (s.83) 

Onlarla yol keser ve köylülerden para alırlar. Bir müfettişle karşılaşırlar. Memur düşmanı 

eşkıya yandaşı olduğunu söyleyen bu müfettişin yiğitliğini konuşmasından ve gözünden 

tanıdığını aktarır. Dağlar müfettişi olmasının o zamana ait olduğunu anlatır. (s.87) Katır 

Adil‟in kendilerinden habersiz bir kadına hediye ettiği kırmızı gelin fistanı yüzünden 

yakalanırlar. (s.90) Çorum‟da kahveye girer İstidacı Bilal Efendi ve Kavat İbrahim‟le 

şakalaşır. Muhtar Arif Ağa‟yı görünce eline davranır. Onun kızı yüzünden kendisine 

“namussuz” demesine çok sinirlenir. Arif Ağa‟ya kızının oyalı ipekli mendilini gösterir. 

(s.103) Kahvede Arif Ağa ile karşılıklı küfürleşirler. Daha sonra olay büyür ve karakola 

taşınır. Orada da ağız dalaşı devam eder. Dilekçeler ve tutanaklar yazılır. İskender daha sonra 

bir gece vakti Çerçi Süleyman‟ın evine gelir ve yiğitliğin yarısı yürekse yarısının da plan 

olduğunu söyler. (s.113) 

Çerçi Süleyman‟a Arif Ağa ile konuştuklarını ve Dede Kasım‟ın söylediklerini aktarır. 

Dede‟nin çerçilik işini bozmak için plan yaparlar. Danışıklı dövüş hakkında insanların 

yanında değe kazanır. Arif kızı vermeye Dede‟nin işini bitirmesi karşılığı razıdır. Çerçi 

Süleyman‟a güvenerek Dede Kasım‟ın çerçilik için biriktirdiği parayı çalacaklarını anlatır. 

(s.116)  Koltuklanmaya bayılır Çerçi Süleyman‟ı dinledikçe kasılır mutlu olur. (s.124) Neden 

önemli olduğunu Çerçi‟den dinler. (s.125) İçki içince gözleri kanlanır, burnu morarır. (s.136) 

Şarabın kötülüğünden bahseder. (s.137) Yiğit adamın şaraba dayanıklı olması gerektiğini ve 

uçkuruna sahip olduğu için Ali‟ye kendisini sevdiğini söyler. Nam için yiğidin yaşaması 

gerektiğini, kendisinin bunun için neler yaptığını anlatır. (s.142) Kavlak Ali ve Kürt Hamo ile 

Yozgat‟ta düştükleri pusuyu ve yaşının küçüklüğünden dolayı idamdan nasıl kurtulduğunu 

anlatır. Bacağının yaralanmasını ve hapiste öğrendiklerini Ali‟yle paylaşır. (s.145) Eşkıyalıkta 

bilek ve yürek sağlamlığının yanında ağzında sıkı olması gerektiğini Ali‟ye öğretir. (s.147) 

Kavlak Ali‟nin nasıl içki içip kumar oynadığını, Aydın‟dan gelen iki zeybekle aralarında 

geçen kumar olayını anlatır. (s.151) Ali‟ye iyi bir silah verir. Silah tutkusunun nasıl olduğunu, 

eskiden yürüme işini nasıl yaptığını, yürürken türkü söylemeyi sevdiğini Ali‟ye tek tek söyler. 

(s.154) Kanlı İlyas‟ın kıyıcılığından bahseder. (s.155) Bütün eşkıya oyunlarını kavlak icat 

etmiştir. (156) Kanlı İlyas‟ı otuz kurşunla öldürürler. Gece atı denilen bir cins atı vardır. 

(s.158) Eskiden babayiğit olduğunu, şarap sayesinde bel gücüne kadınların güç yetiremediğini 

anlatır. (s.161)   
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Ali‟nin ağzından Kuru Zeynel‟e yalan söyler. Kendi istediklerini sayar. (s.165) Kendi 

anlatımına göre sol bacağı mahpusta aylarca taşıdığı bukağı demirlerinden ve altından su 

geçen demir ızgaraların üzerinde döşeksiz yorgansız yattığından romatizma olur. (s.187) 

Kumar minderinde borç vermenin uğursuzluk getireceğine inandığı halde Zeynel ve Adil‟i 

yola getirmenin tek yolunun kumar sayesinde sağlanacağına inanır. Birini kazanmak diğerini 

kaybetmek yola getirir. (s.190) Adil‟e Arif Ağa‟nın kızının bohçasını ve malını Zeynel‟le 

kendi aralarında taksime edebileceklerini söyler. Bu işin içinde Çerçi ve Dede‟nin de 

olduğunu söyler. (s.199) Dede‟nin köyünü ve evini çok iyi bilir. (s.216) Uzun İskender 

dedeyle danışıklı dövüş yapar. Ama o planın dışında aklında başka planlar da vardır. (s.224) 

Para bulununca kanlı gözlerine, morarmış burnuna, ince dudaklı ağzını gölgeleyen kıvrılmış 

seyrek bıyıklarına keyifli bir kibir gelir. (s.237) Telaş içindedir. Elleri titrer, gırtlağı destere 

gibi işler. Zeynel onun korktuğunu anlar. (s.238) Dede‟ye kendisini şikâyet ederse başına 

gelecekler konusunda onu tehdit eder. (s.242) Eşkıyalığın kendisine hak vergisi olduğunu 

söyler ve soygundan dolayı memnun olur. (s.247) 

 Gecenin soğuğu ve yağmur sakat bacağını iyice sızlatmaya başlar. Çok yorulmuştur. 

Silahını baston gibi kullanır. Zeynel ve Adil‟i kandırdığını, Zeynel‟in sinirlenmekte haklı 

olduğunu düşünür. (s.259) İskender, Dede Kasım‟ın Arif Ağa‟nın mallarına konmak için 

kızını kendisine almak istediğini, ilk karısının mallarının tamamına el koyduğunu Zeynel‟e 

anlatır. (s.274) Paraya çok önem verir. (s.275) Dedenin kendisini mahkemeye vermesi 

durumunda karısı ile yeğeni arasında olan ilişkiyi mahkemede anlatacağını söyler. Arif ve 

Çerçi‟nin oyununa geldiğini fark eder. (s.284) Ateşin etrafında uyuyan arkadaşlarını düşünür. 

Katır Adil saftır ama Zeynel‟den daha iyi yaşar. Zeynel kurnaz ve yoksuldur. Ali ise 

delikanlılığın verdiği körpeliktedir. Kadından ve şaraptan anlamaz. (s.287) Bacağı sızlar, 

kendisini taşıdığı için ona teşekkür eder. Çerçicilik yapmayı düşünür. Zeynel defter açar ama 

Katır‟a veresiye bir şey vermeyeceğini düşünür. (s.289) Dede‟nin malını çaldıktan sonra 

başlarına gelenleri düşünür. Başkasının malını çalmanın pişmanlığı yüreğine dolmak üzeredir. 

Küfreder. Küfür onu rahatlatır. (s.291) Dede‟nin verdiği üç yüz banknotu arkadaşlarından 

gizli pantolonunun yamalı yerine diker.(s.293) Zeynel‟in bekçilikten peydahladığı korkaklıkla 

kaçacağını düşünür. Arkadaşları uyandırır. Takip edildiklerini fark eder. Mecidiye torbasını 

Ali‟ye emanet eder. (s.301) Yüksek Oluk köyündeki akrabası Aziz‟in yanına gitmeyi düşünür. 

(s.304) Zor durumlarda kaldığında, kumar oynarken veya karısını dövdüğünde sırtında bir 

yorgunluk hisseder. (s.308) Ali‟ye yiğitlik zamanı olduğunu söyler. (s.320) Topallayarak 

teslim olur. (s.340) Silahları iyi bilir. Kurnaz, herkese kolayca inanır, saftır. Konuşkandır. 
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Yalancı, namusuna laf söyletmez. Küfürbaz ve sinirlidir. Hırsızdır, kadın düşkünüdür. Katil 

ve soyguncudur. Kumarbazdır.         

Yediçınar Yaylası‟nda merkezi serseri tipi Ömer Efendi, Çakır Kâhyalardan Halil 

Efendi‟nin oğludur. Başıbozuk Paşası Dilaver Ağa‟nın kahpesinin güpegündüz Yediçınar 

Yaylasına kaçırır. Bununla “Yiğit erkek” olarak nam salar. Çorumlular buna çok laf eder ama 

şaşırmazlar. Halil Efendi oğlunu serbest yetiştirir. Oğlan şımarıktır. Kambur Kadı oğlanı bu 

işe teşvik eder. (s.9) Cemile Ömer‟i cirit meydanında görür ve onu sever. On dokuz yaşında 

kızana gelmiş kurt gibi kudurganken altında Arap atı, belinde sedef saplı Karadağ lüveri 

vardır. Martinle turnayı gözünden vurur. Akranlarından daha üstündür. Bileği güçlüdür. (s.41) 

Cirit meydanını Arap atıyla diğer arkadaşlarına dar eder. Kara Cehennemin şah damarına 

elindeki cirit değneği ile vurur ve Cemile‟yi kaçırır. (s.43) Erkekliği bağlanır, yaylada 

Cemile‟ye bir şey yapamaz. (s.49) Elli yaşlarında, orta boylu, tıknaz, kırmızı suratlı bir 

adamdır. Sakalı kısa ve yuvarlaktır. Fesini kabadayıca eğer. Güleryüzlü ve şakacıdır. Her şeyi 

ilk defa görüyormuş gibi şaşırır. (s.83) Tez canlıdır. Ensesi kırmızı, bilekleri kalındır. İyi 

yemeğe ve güzel kadınlara karşı iştahlıdır. Solukları daralmaya başlamıştır. (s.84) Kocaman 

çakır gözleri vardır. (s.94) Oğlunun iyi bir hovarda olmasını ve bunun için de serbest 

büyümesini ister. (s.107) Konağında kahpe beslediğini herkes bilir. Oğlu Kenan için kendisini 

sıkıştıran Cevdet‟e Jöntürklük meselesini açar. (s.110) İlk karısı hem dayısının kızı 

olduğundan hem de oğlan dünyaya getirdiğinden kıymetlidir. (116) Kaz, güvercin, manda, 

koç, şahin, at gibi hayvanlara sırasıyla merak sarar ve onları besler. Evini kahpe mekânına 

çevirir. (s.117) Abuzer ve ailesini yayladaki hayvanların çobanı olmak üzere dağa 

gönderecektir. Ömer‟in Abuzer‟in karısına göz koyduğunu evdekiler bilir. (s.132) Oğlunun 

aldığı Arap atıyla övünür ama Saime‟nin korkusunda oğluna birkaç gün dargınmış gibi gezer. 

(166) Çapkınlığı dillere destandır. Kadınları bu işe diz ovdurarak alıştırır. (s.179) Emey‟e diz 

ovalatmayı öğretmek için önce kendisi onun dizlerini ovar. (s.221) Göğsünde ve solumada 

sorunlar yaşamaktadır. (s.223) Nazmiye‟nin cilvelerine bayılır. (s.227) Zamparalık lafından 

bile hoşlanır. (s.229) Soluğunun kesilmesi, sırtındaki sancı Emey‟i elde etmesini geciktirir. 

Onun Kenan‟la olan ilişkisini fark eder. Elleri titrer, içini ölüm korkusu kaplar. (s.231) 

Nazmiye‟yi Kavat Recep‟ten elli altına alır. Deli Elvan‟a göre Yediçınar Yaylası‟nın havası, 

suyu Ömer‟i güçlü yapmıştır. Ömer Efendi solunum yetmezliğinden hırlayarak, suratı 

mosmor, gözleri kan çanağı olmuş şekilde ölür. (s.261) Şımarktır, serbest büyür, çapkındır.  

Aynı romanda görülen ikinci merkezi serseri tipi Kenan Efendi, Çakırlar soyunun yüz 

yılda rezilliklerle topladığı serveti on yılda tüketir. (s.57) Ömer Efendi‟nin yiğit, cesaretli 

oğludur. (s.98) Bütün Çakır Kâhyalarda olduğu gibi çabuk tutulma illeti vardır. (s.141) Arap 
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şeyhinin atını ilk gördüğünde beğenmez. Kısrağın maharetlerini görünce almaya karar verir. 

(s.153) Derdini önce Davavekili Cevdet Bey‟e anlatır. (s.158) Atı alamazsa İstanbul‟a gurbete 

gitmeyi düşünür. Bunu babasına karşı bir tehdit olarak kullanır. (s.161) Evlilik işine babasının 

küçük karısı Güllü‟den çekinse de razıdır. (s.163) Kirkor‟a göre Kenan bir şey istediği zaman 

insanın yüzüne “aç it gibi bakar.” (s.164) Babasından oluru alınca Arap atına iki yüz altını 

sayar. Cevdet‟in sözlerini eleştirir. (s.165) Babasının davranışlarına bazen hak verir. (s.166) 

Gösteriş meraklısıdır. Gözü atından başka bir şey görmediği için Emey‟in cilvesini fark 

edemez. (s.171) Halk Kenan‟ı gözü pek olarak tanır. Onun tütün kaçakçılığına babasının 

itibarını düşünerek gireceği düşünülür. (s.175) Arkadaşı Murat aklına Emey karısını düşürür. 

(s.179) Emey‟in kendisine bakmamasından korkar. (s.183) Hayvanların kahpe karı gibi 

olduğunu düşünür. (s.184) Emey‟e yaklaşmaya başlar. (s.185) Emey konusunda pişmanlık ve 

korku peşini bırakmaz. (s.186) Kendini bildi bileli her zaman her kadınla beraber olmak 

istemiştir. (s.187) Kenan Nazmiye‟den her şeyi öğrenir. (s.190) Güllü Kenan‟ın kendisini 

bırakıp evlenmesinden korkar. (s.196) Çakırlar adamdan çabuk usanırlar. Kenan Güllü‟ye 

yalan söyler. (s.197) Emey‟den etkilenen Kenan Güllü‟den aldığı altınları ona verir. (s.202) 

Sürekli “ulan iyi, ulan aferin!” sözlerini tekrarlar. Hacı Hasan Paşa‟nın hikâyesini onun 

Çorum‟a yaptırdığı saat çalınca hatırlar. (s.206) Kirkor‟un hediye ettiği saati vardır. Babası 

Emey ve Abuzer‟i sorgular. (s.207) Emey‟in yalanlarını anlamaz. (s.213) Emey‟in kendisi 

için Türkçe öğrendiğini zannedip sevinir. Emey‟e karşı kudurur. Bu davranışlarına yansır. 

(s.215) Abuzer‟den korkar. ( s.219) Babasına yalan söyler. (s.236) Ömer oğlunun körpe 

olduğunu ve Emey‟e tutulduğunu anlar. Kenan, Hanefi‟yi öldürmeye karar verir. (s.241) 

Babasının Abuzer konusunda sözünden dönmesine çok kızar. (s.246) Ağa olunca Nazmiye‟yi 

göndermeyi düşünür. (s.251) Tek isteği bir an önce Emey‟i yaylaya çıkarmaktır. Bu yüzden 

önüne çıkan her engeli ortadan kaldıracaktır. (s.257) Dere yolunda Hanefi‟yi öldürür. ( s.260) 

Babasını Nazmiye‟nin öldürdüğünü düşünür. Ona “kahpe” diye hitap eder. Bütün Çakır 

Kâhyaların mallarının kendisine kalmasından dolayı büyük bir kibre kapılır. (s.265) Babadan 

kalanları tüketir. Sürüyü Abuzer‟e yok pahasına satar. Bütün tarları başıbozuk paşalara 

devreder. “Karıcılık yapar.” Evinde kumar oynatır. Bunları Seyfettin Bey‟den öğreniriz. 

(s.258) Kadın düşkünü ve katildir. Kumarbazdır, kadın pazarlar.  

Yediçınar Yaylası romanının üçüncü merkezi serseri tipi kaçakçı Abuzer Ağa, hayvan 

çalar, tütün kaçakçılığı yapar. Zaptiye kışlasına esrar, afyon taşır. Yediçınar yaylasında 

eşkıyalara yataklık yapar. Bir zamanlar Çakırların Kenan‟ın öşür toplamada eli ve ayağı 

olmuştur. Kenan bunu yanına ortak alır. (s.54) Karısı Emey herkesin dilindedir. (s.56) Belinde 

ucu kör, sapı kemikten bir kılıç vardır. (s.71) Kafasında keçe külah vardır. Anlaşılmaz sözler 
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söyler. (s.74) Kırk yıllık tiryaki gibi tabakayı eline alır. Deli Elvan‟a göre “fukara, gurbet 

ellere düşmüş bir zavallıdır.” (s.78) Tütün‟ü emziği güdük toprak bir lüle ile içer. Türkçe bilir 

ama bunu herkesten gizler. (s.82) Celil‟in karşısında elini göbeğine bağlar. Bey yerine “beeg” 

der. Kürtçe konuşan Celil Bey‟e derdini anlatır. Çobandır. Dağda çobanlık etmek ister. Celil 

Bey‟den yana kendini sağlama alır. (s.90) Eşekleri Ömer Efendi‟nin evine girme konusunda 

sorun çıkarır. (s.94) Edep erkân bilir, içki günah olduğu için içmez. (s.95) Gâvur Ali‟nin 

tütününden etkilenir. Ölecektir neredeyse. Ömer Bey‟in ahırına yerleşir. (s.96) Kılıçsız 

gezmeyi erkekliğine sığdıramaz. Davarı çok hızlı yüzer. (s.112) İyi bir avcıdır. (113) Genç 

karısı yüzünden gurbet ellere düşmüştür. (s.115) Gözleri fıkır fıkır kaynamaktadır. (s.119) 

Elaziz ve Kayseri‟de hamam âlemlerine karı götüren Abuzer, sanki hamamı ve berberi ilk 

defa görüyormuş gibi Çorumluları kandırır. Berbere tıraş olmak istemez. Göründüğünden 

daha güçlüdür. (s.121) “Ağa emmi” denir denmez kendini Parlak İhsan‟ın eline teslim eder. 

Çok dayanıklıdır. Aynı zamanda çok kıllıdır. (s.123) Saçları çok serttir. Gövdesine göre 

kafasının daha küçük olduğu tıraş olduktan sonra ortaya çıkar. Kara bıyıkları suratının 

ortasında iğreti durur. Hamamdan ve tıraştan sonra aynada kendini tanıyamaz. (s.125) 

Hamamda kılları dökmek için vücuduna sürülen otlardan rahatsız olur. (s.127) Sıcak suyu 

sevmez. Hamamda yıkandıktan sonra yarı baygın, yarı baygın, cascavlak kalır ortada. (128) 

Terleme köşesinde yanmaktan kurtulmak için zıp zıp zıplar. (s.129) Hamamda yellenir, 

horlayarak uykuya dalar. (s.131) Hamamdan sonra temiz elbiseler giyer. (s.134) Eşeklerin 

semerini yaktırmak istemez. (s.135) İşe yatkın parmakları hamarattır. Semerden birkaç dizi 

altın ve iki kese mecidiye çıkartır. (s.136) Ömer Ağa‟nın oğlu Kenan‟ı karısı Emey sayesinde 

ayartmaya ve malını savururken harmanda bulunmaya kararlıdır. (s.138) Kenan‟la Emey 

arasındaki ilişkinin her şeyini bilmektedir. (s.226) Hürriyetten sonra iyice semizler. 

Menfaatçidir. (s.287) Eşkıyaları yakalamaya söz verir. (s.291) 

Kelleci Memet romanında görülen merkezi serseri tipi Kelleci Memet‟in, iri elleri 

vardır. Şekerci Emin onun bir gün hapisten kaçacağını düşünür. (s.9) Suratı çocuklar gibi 

tüysüzdür. (s.10) Virankalelidir. Köyünü özler. Köyü ve köylüyü çok iyi tanır. (s.11) Kâğıtları 

yargıtaya gitmiştir. Hatip Hoca kararın bozulacağını söyler. Çalışma cezaevine gitmek ister. 

Osman Ağa‟sının ölmesine sebep olan kurşunun çıktığı silahın kendiliğinden patladığını 

söylemiş ama mahkemede hâkime kendini inandıramamıştır. Bu yüzden altı yıl hapis cezasına 

çarptırılır. (s.12) Bir zanaat öğrenmek ve okuma yazmayı sökmek ister. (s.13) Okuyamadığına 

pişmandır. Köylünün kafasının okumaya kolay yatmadığını söyler. Babası askerden sonra 

koruculuk yapmaya başlar. Toprak satmaz. Osman Ağa‟yla babası ortak tarla eker. Okuma 

işine merak sarar. (s.15) Kur‟an yazısı olduğu için eski yazıya meraklıdır. (s.17) Muskaya 
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inanır. Babası seferberlikte biriktirdiği parayı ve aldığı nişanı kaybeder. Kelleci babası 

madalyayı kaybetmese maaşa bağlanabileceğini öğrenir. (s.18) Babasından İstanbul hakkında 

hikâyeler, anılar dinler. (s.19) Okuyunca eğitmen olacaktır, muhtarlığın parayla olduğunu 

söyler. (s.20) Cinci Nezir‟le ortaklaşa yılbaşı bileti alırlar. Köyünü, toprağını, çalışmayı özler. 

(s.21) Piyangodan yüklü bir para çıkarsa babasının evini onaracak, bir bağ diktirip başına 

adam koyacak ve davar alacaktır. (s.22) Parayla çeşme yaptıracak, yolları onartacak ve köprü 

kurduracaktır. (s.23) Sırada cami, mezarlık ve millet bahçesi vardır. (s.24) Mendili vardır, 

mavi bezden ceketi ve pantolonu üzerindedir. “Pabuçları otomobil lastiğinden yapılmış 

pençeleriyle budaklı bir kütükten oyulmuşa benzer.” (s.66) Mahpushane avlusundaki 

çeşmenin yanındaki delikleri onarma görevi ona verilir. (s.67) Elindeki kazmayla çeşmenin 

başında çalışmaya başlar. Çarpık bacakları ve uzun kollarıyla halk hikâyelerindeki Ferhat‟a 

benzer. Her kazmayı vuruşunda “hıh” diye hışımla solur. (s.70) Kirli mendiliyle yüzünü siler, 

yamalı bir kasketi vardır. (s.81) Recep‟le güreşir. Güreşirken yüzü sararır, alt dudağını bir 

titreme alır. (s.87) Recep‟i yıkar. (s.91) Gazeteci Murat‟tan okuma yazma öğrenmeye başlar 

resimlere meraklıdır. (s.117) Birkaç günde alfabeyi söker. Yazı ve okuma çalışmalarına 

ağırlık verir. Halasının Abdülkadir Çavuş adında bir hovardaya çıktığını ve daha sonra onunla 

evlendiğini söyler. (s.121)  

 Gözleri çakırdır. Babasından birçok savaş hikâyesi dinlemiştir. Köyden erzak gelir. 

(s.127) Yusuf‟tan mektup alır. Osman Ağa‟nın karısı Ümmühan‟a tepsi gönderir. Pilav pişirir. 

(s.131) Babasının iyi ve çalışkan bir kolcu olduğunu anlatır. Osman Ağa‟sını öldürdükten 

sonra karakolda dayak yer ve savcının karşısında korkar. Babasını kocadı diyerek kolculuktan 

atarlar. Mahpusların köy yerinde saygı gördüğünü bilir. (s.137) Babasının Murat Bey‟e 

anlattıklarıyla gurur duyar. (s.148) Kurnazdır. Dükkân işini Murat uyuduğu için ona soramaz. 

Müdürün şahitliğiyle dükkânı Cinci‟den satın alır. (s.177) Tenekecilik mesleğine dört elle 

sarılır. Cemile‟yi hatırlar. (s.186) Bütün işlerini Terzi Bekir Usta‟ya anlatır. Cinci‟nin 

dükkândan malzeme satmasına pirelenir. (s.203) Herkes kendi menfaati doğrultusunda 

Kelleci‟nin hırsız olduğunu iddia eder. (s.212) Eşyalarının içinde bir tane bile hırsızlık malı 

çıkmaz. (s.220) alışkanlıklarını yeni şeyler öğrenmesine rağmen terk edemez. Köylerindeki 

Kurban Bayramı‟nı anlatır. (s.241) Ziyarete gelenlerin getirdiklerini mahkûmlara ulaştırmak 

için gelenlerle içerdekiler arasında mekik dokur. (s.256) Halasıyla babasının gönderdikleri 

hakkında söylediklerini duyunca sevinir. Resim çektirmek için Murat‟ın lacivert ceketini ve 

Şükrü‟nün lacivert pantolonunu giyer. (s.261) Fotoğraf için süslenir. (s.269) Kızınca inatlaşır. 

Cemile olayına canı sıkılır. (s.280) Başından geçenleri Murat Bey‟e anlatır. (s.283) 
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Yusuf ile iyi arkadaştır. Cemile‟yi çok sever. Osman Ağa‟nın güvenini kazanmıştır. 

(s.291) Çocukken sünnet edilirken ağlamayan nadir çocuklardan biridir. Dört yaşında sünnet 

olur. (296) Yusuf‟un ağzından laf almak için yalan söyler. (s.298) İyi bir atıcı değildir. 

Yusuf‟un çevirdiği işler konusunda tahmin yürütmeye çalışır. Gaddardır. (s.300) Cemile‟den 

Yusuf‟la analığı Ümmühan arasındaki ilişkiyi öğrenir. (s.307) Kocaman ayakları, çarpık 

bacakları vardır. Cemile‟yle yatırda birlikte olur. Uçkura el atmaz. (s.315) Osman Ağa‟nın 

kendisini işten kovmasından korkar. İşsizlik en büyük korkusudur. (s.319) Duyduklarından 

sonra Ümmühan‟a yüreği bozulur. (s.327) Ümmühan hem Kelleci‟ye hem de Osman Ağa‟ya 

karşı ikiyüzlü bir tavır sergiler ve her iki tarafı da kullanır. (s.337) Kelleci‟nin mahpusa 

Osman Ağa‟nın mezara gitmesine sebep olur. (s.341) Öç almanın yeline kapılır ve mahpustan 

kaçar. İzi bulunur. (s.350) Aslında Ümmühan‟a tutkundur. (s.351) 

 

2.1.9. ġÖVALYE 

 Olduklarından daha büyük ve daha güçlü görünmeye çalışan şövalye tipinin en 

belirgin zaafı asilzadeliğini korumak ve yüceltmektir. Bunun için savaşır, bunun için ölür. 

Kadına karşı meylinin yanında bazen deli gibi davrandığı görülür. Küfürbaz, kötü düşünceli, 

içten pazarlıklıdır. Menfaatçi ve korkaktır. Sinirlidir. Olaylar karşısında çoğu zaman öfkesine 

hâkim olamaz. Olumlu tarafları yer yer anlatılan şövalye, genellikle makam, güç ve soylarına 

güvenir. Şövalye tipleri sadece Osmanlı devletinin kuruluş dönemini anlatan ve tarihi roman 

sıfatı taşıyan Devlet Ana‟da karşımıza çıkar.  

Devlet Ana‟da görülen merkezi şövalye tipi Notüs Gladyüs, Osmanlı devletinin 

kuruluş yıllarından bahseden romanın ilk sayfalarından itibaren bu karakteri tanımaya 

başlarız. Sen-Jan şövalyelerinden olan kahramanımız geceyi geçirmek için geldiği Issız 

Handaki Mavro‟nun kız kardeşi Liya ile güzelliğinden dolayı ilgilenmeye başlar. Mavro‟nun 

onun kardeşi olduğuna inanmaz. Mavro‟ya Ertuğrul Gazi‟nin topraklarının sınırını sorar. Kısa 

boylu, şişman ama tıkızdır. Her zaman üzerinde “ölümle içli dışlı yaşayanların kuşkulu 

tetikliği”ni taşır. Omuzlarına kadar inen gür saçları anlatıcı tarafından yırtıcı hayvanların 

yelesine benzetilir. (Tahir 9.bsm, s.6) 

Bir uçurumun kenarında olan sayvanda Mavro‟nun yaptığı cambazlıktan çok korkar. 

“çocukluğundan beri yükseklik korkusu çeken” biridir. (s.7) Cenevizli Keşiş Benito‟yu 

bulmak için bu topraklara gelmiştir. Yanından ayırmadığı kılıcı, hançeriyle “alıklar ülkesi” 

dediği yeri taşıdığı kutsal “kral kanı” ile kısa sürede fethedeceğine inanmaktadır. (s.8) Bıyıklı 

şövalye sinirlidir. Bizans devletini ele geçirme hayalleri kurmaktadır. (s.9) Papaz olmak için 
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gittiği Kıbrıs manastırında Sen Jan papazı olmaktan vazgeçmiş, şövalye olmaya karar 

vermiştir. Kılıç kuşandığı gün falına baktırır. Çingene karısı “Arkadan vurulmazsa yüzyıl 

yaşayacağını, çok şanslı işler yapıp başına çok büyük bir taç giyeceğini” söyler. Bu olaydan 

sonra arkasını hep bu yüzden kollar, topuzunu yanında taşır. (s.10) 

Örme zırhının üstünde, sol göğsüne Sen Jan haçı işlenmiş bir yün gömlek vardır. 

Örme zırhtan pantolonu kalın bacaklarını sıkıca sarar, gövdesinin tıkızlığını artırır. Kılıcıyla 

hançerinin kabzası haç biçimindedir. Pahalı oldukları oymalarından bellidir. Sırma işlemeli 

kısa harmaniyesi, deriden komanya torbası, çakmak kesesi, gümüş çemberli şarap matarası 

şövalyenin şıklığa meraklı olduğunu gösterir. Etrafındaki ona kim olduğunu soranlara eğer 

onunla biraz vakit geçirmişse “Napoli kralı olan teresin piçiyim ben” diyerek kendini daha 

detaylı bir şekilde tanıtır. (s.20)  Birine iyilik etmek zorunda kalırsa, başından büyük işlere 

özenen çocukların kibrine kapılır. (s.38) Kaldığı handa Liya ve Mavro‟dan duyduğu ve 

Kıbrıs‟ta kaldığı manastır yıllarında İncil‟den öğrendiği bölümleri hatırlar. İncil‟in hatırladığı 

bölümleri onu etkiler. (s.45) Bunun yanında o, içten pazarlıklı, küfürbaz, kötü düşünceli, 

içindeki cinsel isteklere karşı koyamayan bir şövalyedir. (s.62) Bir Türk olan ve onunla 

beraber soygunlar yapan Yüzbaşı Uranha‟ya göre: “Gladyüs, yarı delidir. Yarı deliler gibi 

kendini herkesten akıllı, kurnaz, güçlü sanıyordur.” Gladyüs soygunlarda elde ettikleri 

altınların dörde böler. Birini Uranha‟ya verir. Diğerlerini ise kendine, tarikata ve gelecek 

soygunlar için hazırlığa ayıran biridir. Oysa Yüzbaşı Uranha aslında bu şövalyenin tarikatla 

hiçbir ilgisinin olmadığını çoktan anlamış ve soygunlar için yapılan hazırlık olmadığını 

kendisi kaç kere görmüştür. (s.65)  Şövalye yeri geldiğinde menfaati için haklı haksız 

demeden adam öldürmekten çekinmeyen biridir.  

Osman Bey‟in savaş atlarını çalmaya gittiklerinde bunu gösterir. Hiçbir suçu olmayan 

at bakıcısı Demircan ve sevgilisi Liya‟yı sevişirken öldürür. Bunu hem atları kolayca çalmak, 

hem de kendisine ilgi duymayan ve odasına girdiğinde zehirli olup olmadığını bilmediği 

hançerle kendisini korkutan Liya‟dan intikam almak için yapar. Demircan‟ı arkasından oklar 

ve Liya‟yı boğarak öldürür. Bunların ardından da sanki hiçbir şey olmamış gibi kahkahalarla 

gülebilen biridir. ( s.79) Şövalye Gladyüs bu olaydan sonra roman boyunca bir kanlı olarak 

takip edilmeye başlanacaktır. Demircan‟ın kardeşi Kerimcan ve Liya‟nın kardeşi Mavro onu 

öldürmek için fırsatlar kollayacaktır. Gladyüs kaçarken bir yandan da çevredeki soygunculara 

yaklaşacak onlarla çete kuracaktır. Para karşılığı Alışar Bey için Edebalı‟nın kızı Balhatun‟u 

kaçırmaya çalışacak fakat bunu başaramayacaktır. Bu işlerde en büyük desteği Keşiş Benito 

denilen mağara papazından görür. İnönü‟de Voyvoda Nurettin‟in evinin baskını sırasında 

Mavro‟nun attığı okla bir gözünü kaybeder. Romanın sonuna doğru Osman Bey‟in Kaplan 
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Çavuş‟a adamlarıyla yakalamasını emrettiği Çudar çetesinin içinde buluruz onu. Çudar çetesi 

baskınından Pervaneci Subaşı sayesinde kaçarak kurtulur. Kaçış yolunda önünü kesen 

Mavro‟nun ikinci okuyla omzundan yaralanır. “Çocukluğundan beri her türlü acıya karşı 

tabansızdır. Aşırı kıyıcılığı da buradan gelmektedir.” diye şövalyeyi acı karşısındaki 

tutumuyla tanıtan anlatıcı, onun Uranha tarafından öldürülmekten korktuğunu da belirtir.  

Bunun sebebini ise belindeki altın dolu kemere bağlar ve onu Uranha‟ya vermek ister. Uranha 

aldığı kemeri önde kılavuzluk yapan Pervaneci Subaşı‟ya verir. Bataklıkta yol aldıkları sürece 

Uranha onu moral açısından güçlendirmeye çalışır ve Issızhan‟a kadar onu taşır. Kemerden 

kurtulan şövalye biraz rahatlar, öldürülmekten kurtulduğunu düşünür. Uranha‟ya nazlanır. 

Onu tedavisine güvenir. Pervane‟nin altınları aldıktan sonra onları bataklığın ortasında bırakıp 

kaçmasına sinirlenir. Arkasından küfreder. (s.586) Romanın sonunda Issızhan‟da Uranha‟yla 

birlikte Kerimcan, Mavro ve Kel Derviş tarafından öldürülüp, sayvandaki o uçurumdan 

aşağıya atılır. Menfaatçi, korkak, kendini asilzade zanneden, cinselliğe meraklı bir tiptir. 

 

2.2. TALĠ VE DEKORATĠF FĠGÜRLER 

2.2.1. AĞALAR 

  Romanlarda görülen ağalara genel olarak bakıldığında yazarın, onlara ön yargılı 

davrandığı gözlerden kaçmaz. Ağaların fiziksel ve ruhsal betimlemelerinde bütün olumsuz 

özellikler vardır. Perişan haldedirler. Küfürbaz, şiddete meyilli, kendilerine aşırı güvenen, 

sinirli, şüpheci, kinci, kadın düşkünü, kumarbaz, zengin olmanın yollarını bulmuş, halkı ezen, 

çocuğu olmayan, ahlaksız, kadın düşkünü ve hükümet işlerinde çıkarlarını korumasını bilen 

figürlerdir. Yazar ağaların bütün kötü huylarını olaylar çerçevesinde değerlendirirken onların 

çıkarları için ikram eden ve bağış yapan insanlar olduklarını da anlatır. Değişen şartlara göre 

uyum sağlamayı başaran ve her zaman ayakta kalan ağalar, devlet adamları ile iyi anlaşır, 

gücü elinde bulundurur. Bu güç onların zenginliğinden ve hükümetle, kötü adamlarla 

kurdukları ilişkilerden oluşmaktadır. Halk onlardan çok korkar. Romanlarda geçen bütün 

ağalar çocuksuzdur, nesli kurumuştur. Hepsi kadınlara, içkiye ve kumara karşı zaafı olan 

insanlardır. Para işlerinden çok iyi anlamaktadırlar. Nama önem verirler. Adlarının yanına 

nam koymak için mücadele ederler. Birbirleriyle çıkarları olduğu sürece iyi geçinmeye 

çalışırlar fakat işler kötüye gittiğinde düşmanlarına kıymaktan geri durmazlar. Bütün 

romanlarda ağalar ya öldürülür ya da ölü bulunur. Bu da aslında yazarın ağalık düzenine 

bakışını göstermektedir. Toplumcu gerçekçi anlayışın en çok üzerinde durduğu kavram olan 
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ezeni bu tip temsil etmektedir. Bu yüzden onlardan kurmaca dünyada intikam alınır. Yanlı bir 

tutum sergilenir.   

Büyük Mal romanının tali ağa figürü Sülük Bey‟in en yakın arkadaşı Hacı Kenan 

Efendi’dir. Sülük‟ün bankaya yatıracağı paranın bir kısmını ona borç olarak verecektir. (s.16) 

Çorum toprağında korkulan biridir. Ermeni kırımında kaybettiği zenginliğe yeniden 

kavuşmuştur. (s.26) Ermeni kıyımında gösterdiği acımasızlığıyla tüm kasaba halkının gözünü 

korkutmuş biridir. (s.35) Gizli işler yapan Kenan Efendi yalan yere yemin etmekten 

çekinmez. (s.43) Gençliğinden beri kumar tutkunu olan Hacı Kenan, kumar söz konusu 

olduğunda kadını bile bir kenara atar. Sülük Bey‟in babası Kara Abuzer‟in Yediçınar 

Yaylası‟na getirdiği Emey‟e hala tutkundur. Gençlik yıllarının ilk göz ağrısıdır. Sülük‟e bir 

tuzak hazırlamış ve ona iftira atmıştır. Hükümetin en zayıf yönünü bildiği için onu bu yoldan 

vurmaya ve hapse attırmaya çalışmıştır. Başarılı da olmuştur. Emey, Sülük adına ona 

yalvarmaya gelir. Kenan, kendisine “sefil pırtıcı” denilmesinden rahatsız olmuştur. Bir 

ağanın en önemli şeyi olan namına leke sürülmesine tahammül edememektedir. Sülük bu 

yüzden cezayı hak etmiştir. Kara Abuzer, ölürken karılarını ve oğlunu Kenan‟a emanet 

etmiştir. Emey, büyüklüğün ancak affetmekle mümkün olduğunu, Sülük‟ün günlerdir perişan 

ve pişman olduğunu söyler. Emey, Hacı Kenan‟a Sülük‟e yardım etmesi için ricada bulunur. 

Karşılıklı zararın dokunmaması için akrabalık kurmak ister. Bu maksatla Kenan‟ın kızı 

Nefise‟ye de dünürcü gelir. (s.145) Hacı Kenan bütün olayların iç yüzünü bilmesine rağmen 

ikiyüzlü davranır. Bilmiyormuş gibi Emey kadından bilgi alır. Çok para ile işin içinden 

çıkılabileceğini söyler. Emey ilk göz ağrısıdır. Onun birçok kadınla beraber olmasına rağmen 

unutamamıştır. (s.152) İlk göz ağrısıdır. Emey‟in bu zamana kadar kimlerle beraber olduğunu 

takip eden Kenan, onun yanında kendini on beş yaşında tıfıl bir oğlan gibi hisseder. (s.154) 

Pıravanın Mıstık‟ın kandırmasına aldanarak Sülük oğlana suikast iftirasını attığına pişman 

olur. Husumetin devam etmemesi için Emey hanımın kendisini düşünmesine sevinir. (s.159) 

Kızı Nefise‟yi Sülük oğlana vermeye ilk başta sıcak bakmaz. (s.161) Hacı Kenan, Musa 

Çavuş‟tan kalan hazinenin Emey‟de olduğunu düşünür. Sülük‟ü kurtarmak için çok para 

gerektiğini sıkıştığı yerde ona yardım edeceğini söyler. (s.164) Çalık Kerim‟in anlattığına 

göre hovardalıktan kalan alışkanlıkla babasının kahpesi Benli Nazmiye‟yi hala çalıştırır. 

Kendisi de Yanığın Cennet‟e tutkundur. (s.178) Hacı Kenan‟ın kadınlara karşı aşırı bir zaafı 

vardır.   

 Bel gücü kuvvetli olduğu için evdeki üç kadın onu doyuramamış ve Mümin Pelvan 

birçok kahpeyi ona taşımıştır. (s.240) Bağdaki olayın iç yüzünü Marazlı Derviş‟ten 

öğrendikten sonra sakalını tutar ve yüzüne domuz kıyıcılığı gelir. (s.290) Saray Hanım‟a göre 



168 

 

kavatlığa bir kere başlayan bir daha bırakamazdı ve Hacı Kenan da Marazlı Derviş gibi 

bırakamayacaktır. (s.294) Marazlı Derviş‟in evinde Zülfü ile görüşür ona dünyanın kahpe 

düzenine girdiğini anlatır. Ünü yedi vilayeti tutan bastonuyla pervasızca girdiği evde Zülfü‟ye 

mektuplardan ve isteseydi kızı Nefise‟yi kendisine vereceğinden bahseder. Onun için önemli 

olanın varlık değil yiğitlik olduğunu anlatır. Kızını Sülük‟e vererek nasıl bir yanlış yaptığına 

buna üzüldüğüne Zülfü‟yü inandırır. (s.306) Hacı Kenan, Sülük‟ün babasıyla arasında geçen 

borç toplama işinden bahseder. Yeni hükümetin borçluların hapis yatmayacağıyla ilgili 

çıkardığı kanunun nasıl bir hata olduğunu dile getirir. Sülük‟ü öldürme konusunda Zülfü‟yü 

ikna etmeye çalışır. Kirpiksiz gözlerini kırpararak Zülfü‟nün bu işi yapıp yapmayacağını 

anlamaya çalışır. (s.315) Düşmanını yok etmek için elini ateşe tutmak yerine maşa ile bu işi 

görmeye çalışır.   

 Abuzer‟le ortak iş yapmaya başlamıştır. O eşkıyalık işlerini yoluna koyarken, Kenan 

da işlerin hükümet kanadını idare ediyordur. (s.323) Göçmenler hayatı boyunca Kayseri‟den 

ileriye gitmemiş Hacı Kenan‟ın hacılığını da inanmazlar. (s.332) Sahte bir hacılık uydurur. 

(s.333) Sülük öldükten sonra zaman kaybetmeden Emey‟e miras davası açar. (s.405) Emey, 

Hacı Kenan‟ın kötü bir adam olduğunu bu yüzden hiçbir sözüne güvenilmeyeceğini 

bilmektedir. Dükkândan çıkıp ikindiyi kılmak için camiye giderken önce Emey‟in attığı iki 

kurşunla yere düşer, ölür. Onun ölmediğini düşünen Zülfü elindeki silahta bulunan bütün 

kurşunları kafasına boşaltır. (s.418) Hacı Kenan da diğer ağa tipleri gibi ikiyüzlü, sahtekâr, 

kumarbaz, ahlaksız, kadın düşkünü ve kıyıcıdır. Halkın gözündeki yerini kaybetmemek için 

elinden gelen her şeyi yapar. Dini bile çıkarları için kullanır. Diğer ağa figürlerinden en 

önemli farkı da budur. 

 

DEKORATĠF 

Bir köy romanı olan Rahmet Yolları Kesti‟de karşımıza iki ağa figürü çıkar. Bunlardan 

ilki Erzurum‟un dördüncü ordusundan İstanbul‟a kadar namı duyulmuş bir sürekçi olan Kürt 

Bedir Ağa’dır. Çok zengin olmasına rağmen kılığına kıyafetine önem vermeyen, Elbiseleri 

yırtık pırtık bir adamdır. Halkın sürekli uğradığı pazarda pis pis dolaşır, etrafındaki insanları 

rahatsız eder. Zengin olmasına rağmen öğle vakti kuru ekmek yer. Bunun yanında o kadar 

zengindir ki her cinsten iki sürü malı peşin paraya toplar. Pazarda çok pahalıya satılmak 

istenen Çerçi Süleyman‟ın boz danasına müşteri olur. (s.95) onu alacak kadar parası vardır. 

Namına nam katmak için halkın nazarında bu iyi bir fırsattır. Çerçi Süleyman‟ın danasına en 

yirmi beş lira verir. Bu pazarda verilen en yüksek paradır. Hayvanlardan çok iyi anlar. 
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Kilosunu, kaç para edeceğine bir görmesiyle hemen tahmin eder.(s.98) Pazarlığa razı olmayan 

Çerçi‟nin danasını çok istemesine rağmen almaktan vazgeçer. Buna sinirlenir. Alamamak 

onun için büyük bir yenilgidir. Kendi karılarına kötü sözler söyler. Üç kez evlenmiştir. Çerçi 

Süleyman‟ın karısına da küfrederek oradan uzaklaşır. (s.101)  

Aynı romanda karşımıza çıkan ikinci ağa tipi ise her köylünün sahip olmak istediği ve 

hayallerini süsleyen Topal‟ın kömü denilen yerin sahibi İnce Şaban Ağa‟dır. O kadar zengin 

bir hayat yaşamıştır ki Sungurlu‟nun orta yaşlıları hala onu hatırlar. Şaban Ağa‟nın sağ bacağı 

hafif aksaktır. Rahmetli olmuştur. Sürüleri tüm dağ başarını tutacak kadar çoktur. İnsanın 

gözünde büyüttüğü bu zenginliğin yanında onun da hayatında iyi gitmeyen yönler vardır. En 

büyük acısı oğullarını kaybetmesidir. Üç oğlunun üçü de seferberliğe gider ve bir daha 

gelmez. Adam bu dertle ölür. Malı karılarına kalıp dağılır. Ağılları viran olur. (s.263) 

 Rahmet Yolları Kesti romanında anlatılan ağaların durumu hiç de imrenilecek gibi 

değildir. Biri olanca zenginliğine rağmen öğle vakti kuru ekmek yerken, diğerinin oğulları 

ölmüştür. Ayrıca yaşantıları da ağaya yakışmayacak tarzdadır. Özellikle Kürt Bedir Ağa pis 

kokusu ve küfürbazlığı ile gözden düşürülür.  

Köy romanından bir diğeri de Yediçınar Yaylası‟dır. Bu romanda da karşımıza iki ağa 

çıkmaktadır: Kirkor Efendi ve Mehdi Bey.  Romanın merkezi kahramanı olan Hacı Kenan‟ı 

çocuğu olmadığı için oğlu gibi seven Kirkor Efendi, Sungurlu‟dan bir ağanın biricik kızını 

Kenan‟a almayı planlar. Onu oğlu gibi evlendirip sevinciyle sevinmek ister. Kehribar bir 

tespihi vardır. Bu tespih çok değerlidir ve onun insanlar içinde statü kazanmasına yardım 

etmiştir. Kenan, nam yapmak için halkın imreneceği bir at almak istediğinde ona tespihin ona 

sağladıklarını düşünerek hak verir. Bir yiğidin nam salmak için kıymetli bir varlığı olması 

gerektiğine inanır. Bu yüzden Kenan‟ın at meselesini buna karşı çıkan diğer roman kahramanı 

ve yakın dostu Cevdet Bey‟den daha sakin dinler. (s.161) Atın istenilen fiyatı edeceğini söyler 

ama vereceği altınlara karşılık Kenan‟ın da evlilik işine razı olmasını ister. (s.163) Oğlu 

olmadığı için onu oğlu gibi sever. Kasası altın doludur. (s.164) Mehdi Bey ise Kenan‟a at 

satmaya gelen Arap şeyhinin konakladığı evin sahibidir. Misafirperverdir. Misafirlerine ikram 

etmeyi seven biridir. Arap atını almaya gelen Kenan ve diğerlerine iyi davranır. (s.152) 

Yazarın ağa tipleri içinde üzerinde olumsuz ön yargılar bulunmayan tek tipi bu kahramandır. 

Bağışlayan, yediren ve içiren bir tip olarak karşımıza çıkan Mehdi Bey hakkında at meselesi 

dışında bilgi edindiğimiz bir bölüm de yoktur. Yüzeysel anlatılmasının da bu tutumda etkisi 

olduğu düşünülmektedir.  

Köyün Kamburu adlı köy romanında da ağa ile karşılaşmaya devam ederiz. Bu Narlıca 

köyünün zengini Mahir Ağa’dır. Köyde tarlasını işletemeyenlerin tarlasını ücret karşılığı 
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işletmektedir. Fakir köylüler onun vereceği bedele az çok demeden tarlasını vermektedir. 

Uzun zamandır köyde olmayan ve sonradan köye dönen Parpar Ahmet‟e babasının tarla kirası 

karşılığı iki sarı tosun verir. (s.11) Köylünün gözünde değerini korumak için kimsesi olmayan 

Parpar Ahmet‟in düğünü için bir dana bağışlar. (s.25) Buraya kadar anlatılanlardan Mahir 

Ağa‟nın iyi bir insan olduğunu ve hayatında bir sorun bulunmadığını düşünürken onun da 

trajik bir yönü ortaya çıkar. Aynı köyde yaşayan Çalık Kerim‟in anlattığı Pelvan Hasan 

hakkındaki hikâyeyi duymuştur. Pelvan Hasan onun en değerli işçisidir. Onu da gözden 

çıkaramaz. Arada kalır. Kendi öz kızının kocasını aldattığını kendi gözleriyle de görmüştür. 

Oysa kızını mal kaygısından dolayı kardeşinin oğlu Marazlı Selim‟le evlendirmekle bu 

aldatma olayında biraz da kendisinin suçlu olduğunu düşünmektedir. Buna rağmen sinirlenir, 

olayı hazmedemez. Karısını ve kızını bu konuda uyarır. Çözüm yolu yine şiddettir. Sopa ile 

onları döver. Pelvan Hasan gibi çalışkan bir işçi bulamayacağını onlara söyler. (s.92) 

Seferberlikte tifodan ölür. Sonu diğer ağalar gibi ölüm olacaktır. Damadı ve yeğeni Marazlı 

Selim de askerde şehit olur. (s.152)     

Hapishane romanlarından olan Namusçular‟da ağaya örnek Battal Ağa’dır. Yanındaki 

birçok mahkûmun kaç yıl ceza aldığını, niçin içerde olduğunu hatırlamayacak kadar unutkan 

biridir. Günlük politik mevzulardan haberi vardır. Bozo‟nun kaç yıl ceza aldığını, niçin içerde 

olduğunu hatırlamaz. İsmet Paşa sayesinde savaş dışı kalmakla vaziyetin iyi olduğunu anlatır. 

(s.16) Malatya‟da kızlı kahveyi ilk açan İsmail Ağa adında bir arkadaşı vardır. Onunla 

övünür. Yaptığı işin ne kadar önemli olduğunu söyler. Malatya‟da kızlı kahveyi ilk açan 

İsmail Ağa‟dan ve varlık vergisinden bahseder. (s.17)  İsmail Ağa yaptığı işin önemini anlatır. 

İstanbul Valisi bir silah hediye etmiştir. (s.18) Bununla gurur duyar. Mahkûm arkadaşı 

Bozo‟dan İsmail Ağa‟nın kahvesinde çalışmasını ister. Dümbük sözünü parayla İsmail 

Ağa‟nın isminin başından nasıl sildiğini büyük bir zevkle dile getirir. (s.20)  

Yine bir hapishane romanı olan Damağası‟da karşımıza iki ağa çıkar. Bunlar Rıza 

Kahraman ve Ağabey adındaki tiplerdir. Gardiyanlar tarafından oluşturulan ahlaksızlar 

listesinde adı en başta yazılı olan Rıza Kahraman Sungurlu kazasının ağalarındandır. 

Erzurum‟un asilzade bir ailesine mensuptur. Hırsız ve eşkıyadır. Kumarbaz ve ırz düşmanıdır. 

Her türlü rezilliği yapar. Bunların yanında cesur ve iyi bir atıcıdır. (s.32) Bütün zenginliğini 

kaybettikten sonra amcaoğlu Ağabey‟e dehalet eder. Onun yanında yaşamaya başlar.(s.32) 

Gardiyanlar tarafından müdüre hakkında söylenenlerden tamamen habersizdir. Yakında dışarı 

çıkacağı için Allah‟a şükretmeye başlar. (s.59) Gardiyanların sözlerine aldanan hapishane 

müdürü onun aslında suçsuz olduğunu anlayınca kendisinden af diler. (s.71) Çevresindaki 

varlıklı insanlar sayesinde ayakta kalır ve Ağabey‟in kendisini hapisten mutlaka çıkaracağını, 
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buna gücünün yeteceğini düşünür. Rıza Kahraman diğer ağa tipleri gibi kötü bir sonla 

karşılaşan ve hapse düşen bir ağadır.  

Aynı romanda karşımıza çıkan diğer ağa Ağabey‟dir. Yaşadığı yerde zamanla sözünü 

taşa geçiren bir derebeyi olur. Herkese sözünü dinletir. Hatırlı biridir. İpten adam alır. Çorum 

valisine ziyafetler çeker. Gümüşten, fakfondan ve pek sanatkârane kemikten yapılmış 

kaşıklarını misafirlerine gösterir ve onlar hangisini isterse onunla sofra kurdurtur. (s.33) Poker 

oynar, kaybetmekten mutlu olur. Parasını gösteriş için kullanır. Tabarin Bar‟da bir gecede beş 

yüz lira yediğini görenler vardır. Çocuğu yoktur. (s.33) Kadınlara karşı mukavemetsizdir. 

(s.35) Harama uçkur çözmez. Karısı Erzurumludur. (s.36) Emirali Mustafa onu tuzağa 

düşürmek için kız kardeşi Fadime‟yi Ağabey‟e kuma olarak verir. Fadime Hanım onun başka 

hanımlarla beraber olması için ortamlar ayarlar. Karısı Fadime‟yi yeğeni Rıza‟nın koynunda 

yakalar. Namının kirlenmemesi için bunu kimseye sezdirmemeye çalışır. (s.39) Mustafa 

tarafından öldürtülür. Bu işe yeğeni Rıza da karışır. (s.42) Yine bir aile dramı ile hayata 

gözlerini kapayan ağa tipleri listesine Ağabey de yazar tarafından eklenir.  

Kemal Tahir romanlarında ağalara toplumcu gerçekçi anlayışın gözlükleriyle bakar. 

Gücü elinde bulundurmak ve menfaatlerini korumak için her türlü ahlaksız davranışı yapan, 

ellerindeki iktidardan dolayı kimseden çekinmeyen, alaycı, ikiyüzlü, yalancı, kumarbaz, kadın 

düşkünü ve devletin gücünü işlerine geldiği gibi kullanan bu figürler, halkı sömürmekte ve 

ezmektedir. Zenginliği gayri meşru yollardan elde ederler. Dostlukları ve düşmanlıkları çıkar 

eksenlidir. Bu kötü ruhsal özellikleri fiziksel dünyalarına da zaman zaman yansıtılmıştır. 

Hepsinin elinde gücü gösteren ve sembol değeri taşıyan eşyalar vardır. Kimisi giyimi ile 

kimileri ise gücü ve çevresi ile ön plana çıkmayı sevmektedir. Toplum içinde nam salmak ve 

o namı korumak için her türlü fedakârlığı göze alırlar. Devlet adamlarının gözlerini 

zenginlikleri ve ikramları ile boyarlar. Romanlardaki ağalar geveze denilecek kadar 

konuşkandırlar ve imge olarak kötü bir görüntünün sahibidirler. Her romanda mutlaka kötü 

bir sonla karşılaşırlar. Ağa tipi ile karşılaştığınız anda acaba ne zaman başına kötü bir iş 

gelecek diye beklemeye başlıyorsunuz. Ailevi problemler, bireysel korkular veya ölümle 

yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Kötü dünyalarında güçlerini kaybederken birer zavallıya 

dönüşürler. Yazar, ağalar için layık gördüğü yere okuyucuyu çekmeyi başarır. Onlardan nefret 

ettirir.  

 

2.2.2. ASKERLER 
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 Kemal Tahir, bütün roman türlerinde askeri figürlere oldukça fazla yer vermiştir. 

Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı romanlarında bu asker sayısı daha da artmaktadır. 

Biz de bu bölümde bu askerleri birtakım gruplara ayırdık. Öncelikle herhangi bir rütbesi 

olmayan sıradan askerleri romanların isimlerini belirterek inceledik. İkinci sırada başçavuş 

tiplerini, paşa tiplerini, subay tiplerini ve şövalye tiplerini bireysel özelliklerini göz önünde 

bulundurarak, ortak ve farklı yönlerini değerlendirdik. Bu değerlendirmeyi yaparken diğer 

bölümlerde olduğu gibi burada da alfabetik bir düzen oluşturduk. Asker tiplerinin ortak 

noktalarını şu şekilde belirlemek mümkündür: Sert, acımasız, disiplinli, konuşkan, 

komutanlarına bağlı, savaşçı, cesur, vefalı, vatan için ölümü göze alan, ölümle her an 

yüzleşen, meraklı, eğlenceli, güleç, meslek erbabı, dayanıklı, bazıları ise ahlaksız ve 

uyuşuktur. Romanlarda çevrelerindeki insanların kendilerinden korkmalarını isteyen başçavuş 

tipleri, gururlu, kadın düşkünü ve ataktırlar. İşlerini iyi yaparlar, olup bitenlere karşı 

meraklıdırlar. Görevlerine bağlı olan başçavuşlar fakirliği de zenginliği de iç içe yaşarlar. 

Konuşkandırlar ve sinirli davranırlar. İçinde bulundukları hapishane ortamı bu paralı ve 

yetkili askerlerin güç gösterisinde bulunabilecekleri, mahkûmları yola getirebilecekleri uygun 

bir ortamdır. Bu ortamı çok iyi değerlendirirler. Disiplinli, acımasız ve kıyıcıdırlar. 

Yaşadıkları onların bu ruh halini kazanmalarında onlara kolaylık sağlamıştır. Paşa tiplerinin 

romanlarda en belirgin özelliği fikirlerini yaşatmaya çalışmaları ve fikirleri uğrunda her 

fedakârlığı göze almalarıdır. Vatanperver, milliyetçi paşalar görevlerini iyi yaparlar. 

Fikirlerini gerçekleştirme yolunda planlar kurarlar. Kemal Tahir, kimi paşalar hakkında 

çevresinde duyduklarından yola çıkarak ve araştırmalar yaparak bu tipleri oluşturmuştur. 

Çalışkan, disiplinli ve yeniliğe açık olanları vardır. Kendi aralarında üç gruba ayrılmışlardır: 

padişah yanlıları, kuvay-ı milliyeciler ve yabancı hayranları, casuslar. Savaş zamanları 

meydanlara inen bu tipler, barış vakitlerinde hükümet kurar, hükümet içinde farklı devlet 

görevlerinde yer alırlar. Her zaman millete hizmet etmeye çalışırlar. İçlerinde bazen 

menfaatçiler de çıkar. Romanlarda Türk paşaların yanında yabancı paşalarda yer almaktadır. 

Bazıları çok hırslıyken bazıları çalışkanlık ve disiplin dışında bir şeyle meşgul olmazlar. 

Çıkarcılar, sinsiler ve tuzak kuranlar vatanlarını çok düşünmezler. Tarihi romanlarda tarihi 

kimlikleri ile anlatılan paşalara rastlanmaktadır. Pısırık, içine kapanık, dünyadan haberi 

olmayanlar da görülür. Kimileri de düşman karşısında yılar, cesaretini kaybeder ve korkar. 

Askerlerini düşmana teslim etmekten çekinmez. Fiziksel olarak hepsi yapılı ve askere yakışır 

bir çevikliğe sahiptir. Giyimleri düzenli ve tertiplidir. Toplum tarafından saygı duyulan ve 

çekinilen tiplerdir. Subayların hepsi eğitimlidir. Kadın düşkünüdürler ve asla yenilgiyi 

kabullenmezler. Subaylar kendi içinde ikiye ayrılmıştır. Bir grup padişah ve halife yanlısı, 
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diğer grup ise Anadolu (Kuvay-ı Milliye) yanlısı olmuştur. Romanlarda İngiliz ajanı olan 

yabancı subaylar da vardır. Siyasetle uğraşırlar. Savaş bilgileri ve tecrübeleri yüksektir. Bazı 

kötü alışkanlıkları şunlardır: sigara, içki, kadınlara karşı zaaf, kumar, acımasızlık, inanç 

zayıflığı, küfürbazlık. Yabancı subaylar milletleri için çalışırlar, casusluk yaparlar. Subaylar 

komutanlarına bağlı cesur kişilerdir. Görevlerine bağlı ve sadıktırlar. Ölümden korkmazlar. 

Sabırlı, disiplinli ve hastalıklarla mücadele eden akılcı kişilerdir. Savaşlarda her türlü 

fedakârlığı yaparlar. Yaralanır, bazen canlarından olurlar. Gizli teşkilatlar için çalışır, gizli 

görevlerde bulunur, önamli bilgiler toplarlar.  

Yorgun Savaşçı‟da görülen tali asker figürü Teğmen Faruk, Cemil‟le diğer ittihatçılar 

arasında haber getirip götüren, romanın adını da eser içinde söyleyen karakterdir. 

Mücadelenin destekçisi olarak önce İstanbul‟da sonra Anadolu‟da Batı cephesinde karşımıza 

çıkar. Yüzbaşı Cemil‟e, Komiser Arap Maksut‟tan haber getirdiği gece artık kitap 

okuyamayacak kadar yorgun olduğunu söyler. Anlatıcı Faruk‟u “göğsü daracık, omuzları, 

dirsekleri, diz kapakları sipsivridir.” diye anlatır. Çizdiği portrenin devamında onu 

“görenlerin acıdıkları incecik boynu, çelimsiz bir vücudu ve Osmanlı üniforması” ile tanırız. 

(s.26) “Sapsarı yüzü, mavi gözleriyle” yarım kalmış yağlıboya bir portreye benzediğini 

anlatıcı belirtir. Bunun yanında “Konyak” içtiğini de söylemeden geçemez. (s.27) Yine 

anlatıcının anlatma yöntemiyle aktardıklarından onun “kendini ittihatçılardan saydığını, harp 

okulundayken çok kitap okuduğunu, ümit ışığı aradığını ve on yaşından itibaren üniforma 

giymeye başladığını” öğreniriz. (s.29) Sürekli aracılık göreviyle meşgul olan karakter, 

memleketin içinde bulunduğu durum hakkında Yüzbaşı Cemil‟e bilgi verir. Bu da onun 

memleket meselelerini yakinen takip ettiğini göstermektedir. (s.135) Anadolu‟da 

oluşturulmaya çalışılan Kuvay-ı Milliye‟nin çekirdek kadrosu içinde “topukları aşınmış, tozlu 

potinleri, getirlerini yarı yarıya boş bırakan ince bacakları, oluk gibi oyuk ensesiyle (s.249), 

çocuk suratı, usturaya alışmamış tüyleri (s.275) ve kolundaki saatiyle (s.322) subaydan çok 

okulda oynanacak bir oyun için üniforma giymiş bir ortaokul öğrencisini” hatırlatır. Kurtuluş 

Savaşı‟nın başlamasına çok az bir zaman kala Teğmen Faruk‟u, Yüzbaşı Cemil‟in yanında 

ona yardım etmeye çalışırken bırakırız. Komutanlarına bağlı, cesur bir askerdir. 

                Bir Mülkiyet Kalesin‟de, tali asker figürü Mülazımı Sani Selami Efendi, birinci 

takımın komutanlarındandır. Savaş ve Ankara hakkında Mahir‟e bilgiler getirir. (s.327)  

Sedefli bir çakısı vardır. Olaylar hakkında bilgi verir. (s.337) Mustafa Kemal‟in kararlarını 

takdir eder. Elleri beyazdır. Elbisesi güneşten rengini kaybetmiştir, on günlük tıraşı vardır. 

İptidai mektep muallimidir. Gözleri miyoptur. Gözlüğü kırılmıştır. (s.339) Mahir‟in filozofça 

sözlerine şaşırır. (s.343) cennete ve dine inanmaz. (s.345) Askerlerinin ölmesi üzerine 
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öfkelenir. Bildiklerini sorgular. (s.355) yirmi altı yaşındadır. Mağlubiyeti sevmez. (s.356) 

Tarih ve iktidar üzerine düşüncelerini Mahir‟e mektup getirir. Kızı Ayşe‟den haber 

yazılmadığı için üzülür. (s.361) Yüzü sararmış zayıflamış, sigara saran parmakları titremiştir. 

Her şeyi sorgulayan ve düşünen bir kafadır. (s.362) Allah‟a inanmayan Musul cephesinde 

savaşmış bir askerdir. (s.371) Ordunun birkaç gün dayanmasını Balkan Savaşına benzetir. 

Hariciye Nazırı Ermeni Pedükyam Efendi‟nin olayını anlatır Mahir‟e. (s.374) Selami de bir 

Türkçüdür. (s.377)  Yunan‟ı mutlaka yeneceklerine inanıyor. (s.379) Sevdiği türküleri ve 

ağıtları Mahir‟e söyler. (s.381)  Dini konularda ileri konuşur. Dinin insanları eğlenceden 

soğuttuğuna inanır. (s.383) İnsan okuyunca ahlaksız mı oluyor? (s.388) İstanbul‟u özler. Evli 

olduğuna memnundur. Yaşadıklarını beklettikçe daha iyi olduğunu söylüyor. (s.392) Selami 

bir sıcak çatışma sırasında vurulur ve şehit düşer. (s.402) İnanç yönü zayıftır. 

Damağası‟nda tali asker figürü YüzbaĢı Bey, çok ufak tefek bir adamdır. Çatık 

kaşlıdır. Omuzları dar, bacakları çarpıktır. Elleri iridir. Esmerdir. Sesi gürdür. (s.43) On beş 

seneye mahkûmdur. Aslen Kürttür. Dersim isyanını bastırmak için görevlendirilmiştir. 

Dersim isyanında yaptıklarını anlatır. Kazım Paşa sırtını sıvazlar. Abdullah Paşa alnına öper. 

(s.45) Aleviler içinde casusluk yapar. Eli her işe yatkındır. Marangozluktan anlar. Hamarattır. 

Yorulma nedir bilmez. Mahpuslar, gardiyanlar ona saygı duyar. (s.47) Bakkal Fazlı ile 

sergardiyan tarafından tahta meselesinde kandırılmaya çalışılır. Kurnaz ve inattır. (s.52) 

Müdür‟e inat nasıl bir kumarbaz olduğunu bütün mahkûmları yenerek gösterir. (s.59) 

Yüzbaşıyı Kazım Paşa casusluk işinde kullanır. (s.97) Devletin kendisine verdiği her görevi 

yapar. Kilidi gizli bir çekmeceyi Adliye Vekâletine içine koyduğu af istidasıyla gönderir. 

(s.101) Bu sayede dilekçesinin kaybolmadan ulaşacağına inanır. Çökük Hamaratı adam 

hesabına koymaz. Cezaevi hücresine kendi isteği ile iner. Para isteyenleri yanından kovar. 

Demir Kırat Partisi‟ni tutar. Müdürden ve kâtipten korkmaz. Casus, Kürt ve baş edilmez bir 

adamdır. (s.293) Kaytarmaktan ve sezgi gücünden bahseder. (s.298) İridir. Kurnaz, inat ve 

casus biridir.  

 

 

DEKORATĠF 

Esir Şehrin İnsanları‟nda, dekoratif asker figürü zengin ve kumarbaz Taceddin PaĢa, 

Kamil Bey‟in karısı Neriman‟ın kumar tutkunu, zengin babasıdır. Anlatıcı, onun ne kadar 

zengin olduğunu “çok fazla kumar oynamasına, konağın aşırı harcamalarına, karısıyla 

kızının pahalı fantezilerine rağmen geçim zorluğu denilen şeyi evinin eşiğinden içeri 
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geçirmemiştir.” (s.15) sözleriyle anlatır. Diğer paşa tipi PaĢa Hazretleri ise yardımsever ve 

görevine düşkündür. Kamil Bey‟in babası Selim Paşa‟yı çok iyi tanıyan eski bir Osmanlı 

Paşa‟sıdır. Ona yardım etmek ister. Fakat Kamil Bey‟in yakalandığı olaydaki suçun kime ait 

olduğunu söyleme şartını öne sürer. Nedime‟nin adını ağzından duymak istediğini belirtir. 

Onu devlet göreviyle Roma‟ya göndermeyi teklif eder. (s.420) Kamil‟in ailesinin içine 

düştüğü duruma çok üzüldüğünü söyler. (s.422) Diğer figürler Salih PaĢa, Tevfik PaĢa, 

Damat Ferit PaĢa, romanda hükümet kuran ve devlet adamlığı yapan paşalardır. Haklarında 

fazla bilgi yoktur. Tarihi yönleri ile karşılaşırız. Anlatıcı tarafından eserde isimleri söylenen 

bu kahramanlar, devlet yönetiminde bulunmuş kişilerdir. Salih Paşa, Sekiz Mart‟ta görev 

yapar. Tevfik Paşa kendisine verilmek istenen hükümet görevini kabul etmez. Damat Ferit 

dördüncü kez hükümetini kurar ve devletin başına geçer. (s.105) Cesur, kahraman ve 

vatansever bir roman figürü de Mustafa Kemal PaĢa’dır. Bu ismi değişik karakterlerin 

ağzından duyarız ama hakkında daha fazla bilgi edinemeyiz. Yalnızca tarihi kimliği ile 

zihnimizde yer edinir. Kamil Bey onun hakkında söylenenleri dinler. Ona karşı içten içe sevgi 

beslemeye başlar. Milli Mücadeleyi başlatan ve insanlara umut dağıtan biridir. İttihat ve 

Terakki Partisi‟nin en önemli üyesi olan ve çok saygı duyulan Talat PaĢa da diğer paşa 

figürlerinden biridir. Arif Binbaşı‟yı levazım yapıp daha sonra cepheye gönderen ittihatçıdır. 

(s.163) İttihatçıların büyük efendisidir. (s.185)  Tarihi kimliği ön plandadır. Adamlarını 

koruyan ve savaşçılığa önem veren Cemal PaĢa, dayak olayından sonra Arif Bey‟i tebrik 

eden ve savaşması için cepheye gitmesini isteyen önemli paşalardan biridir. (s.164) Görevini 

iyi yapan bir asker olan Ġsmail PaĢa da romanda karşımıza çıkan paşalardan biridir. Askeri 

okulların müfettişidir. Nuh Bey‟in İttihatçı propagandası yaparken tutuklanması üzerine onun 

yüzüne tükürür. İyi bir askerdir. (s.209) Esir Şehrin İnsanları romanının son paşa tipi Zeki 

Paşa‟dır. Tophane müşiridir. Nuh Bey getirildiğinde İsmail Paşa‟nın yanındadır. (s.209) 

Görev adamıdır.  

Esir Şehrin İnsanları romanında dekoratif asker figürü Mehmet Ali, Kamil Bey‟in 

haberini gazeteden okuduğu, Çanakkale Savaşı‟na katılmış ve intihar edip arkasında insanlara 

bir mektup bırakan subaydır. Çanakkale‟de Albay Şevket Bey‟in yaverliğini yapmıştır. 

Yenilgiyi, Osmanlı Devleti‟nin savaşı kaybetmesini kabullenemez. İnsanların “rüzgârın 

önünde kuru bir yaprak gibi savrulduğuna” inanır. İçinde yaşadığı şehirdeki rezilliklere 

dayanamayacak kadar hamiyet sahibidir. Utanmazlığın en büyük bela olduğunu söyler. 

Çözümü sadece intihar etmekte görür. (s.41) Mehmet Ali, anlatıcının bir gazete haberi 

sayesinde getirip eserine koyduğu bir kahramandır. Yenilğiyi asla kabullenemez. Sör Henri 
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Dikson, kendini İngiltere‟ye ve onun emellerine adamış bu maksatla uzun yıllar Uzakdoğu‟da 

bulunmuş, I. Dünya Savaşı‟na katılmış, soylu bir İngiliz subayıdır. I. Dünya Savaşı‟nda esir 

düşünce Büyük Ada‟da göz hapsinde kalabilecekken, Anadolu‟yu ve Türk insanını daha 

yakından tanımak için Afyonkarahisar ve Kastamonu‟daki esir kamplarında kalır. 

Memleketine Lavrens‟le görüşebilmek için Mısır üzerinden gider. Onunla fikir alışverişinde 

bulunur. Sonra büyükelçi olarak İstanbul‟a gelir. Aynı zamanda işgale yardımcı olmak için 

yüksek rütbede görevler alır. Kamil Bey‟le Anadolu insanı üzerine konuşur. Onunla ve 

fikirleriyle özellikle ilgilenir. Ona İngiliz Dostları Derneği‟nden bahseder. İşgal altındaki 

Musul ve Kerkük‟te babasından kalan toprakları satın almak istediğini söyler. Kamil Bey 

eniştesinin ısrarlarına rağmen Sör Henri‟nin bu teklifini reddeder. Çünkü İngilizlerin dünya 

siyaseti hakkında bilgi sahibidir. (s.65) İngiliz ajanıdır. Topçu Yarbay, İttihat ve Terakki 

cemiyetine karşı kurulan Hürriyet ve İtilaf grubuna katılmış, yenilmeyi, özellikle yenilenin 

kabul etmesi gerektiğini savunan kahvehanenin müdavimlerinden bir zattır. Kahvehanede 

Kamil Bey‟e İttihatçıların ülkeyi ne hale getirdiklerini anlatır. İttihatçıların başlarına gelenleri 

aslında ittihatçıların hak ettiklerini söyler. (s.75) Siyasetten anlar. BinbaĢı Emeklisi Hasan 

Bey, Anadolu hareketinin kendisine göre yanlış olan yönlerini kahvehanede herkese anlatır. 

Bir asker mantığıyla düzenli ordunun öneminden bahseder. Padişaha bağlı olduğunu söyler. 

Enver Paşa‟nın yaptığı yanlışlardan ve Anadolu‟da ortaya çıkmaya başlayan eşkıyalık 

düzeninin ne gibi sonuçlar doğuracağı hakkında konuşur. Ülkenin içinde bulunduğu durumu 

bir asker gözüyle değerlendirir. (s.107) Savaş konusunda bilgilidir. Suat, hapishanedeki 

herkesin ağabey dediği Anadolu‟daki direnişi destekleyen bir binbaşıdır. Beş yıla mahkûm 

edilen ve sigara içen Suat, koridorda mahkemeye çıkmak için elleri kelepçeli bekletilir. Kamil 

Bey, Suat‟ın alacak davası yüzünden kendi karısını mahkemeye vermesinin sebebini 

anlayamaz. Fakat daha sonra işin aslını öğrenir. (s.128) Yakup Cemil Bey, Kamil Bey‟in 

kaldığı odada ondan önce kalan mahkûmun adıdır. Babacan, iyi bir adam olduğunu belirtir 

anlatıcı. İnsanlara iyi davranan ve askerleri çok seven bu askeri suçlu (s.334) daha sonra 

suçundan dolayı kurşuna dizilir. Asla silahsız yaşayamayan bu adam hakkında bildiklerini 

Gardiyan İbrahim, Kamil Bey‟e anlatır. (s.337) Askeri suçludur. Kurmay BinbaĢı 

Burhanettin, Kamil Bey‟in babasını çok iyi tanıyan binbaşı, 1909‟dan 1913‟e kadar Paris‟te 

bulunur. Kamil Bey‟in Paris‟te katıldığı ve binbaşının da katılmayı düşündüğü bir toplantıya 

o, görevi yüzünden katılamamış ve bundan dolayı Kamil Bey‟le tanışamamıştır. (s.359) 

Odasını itinayla döşediği seçilen eşyalardan belli olmaktadır. (s.360) Kamil Bey‟i Anadolu‟yu 

destekleyenler hakkında bilgi vermesi için ikna etmeye çalışır. (s.362) Kuvayı Milliye‟yi, 

Anadolu‟yu ve Türk ordusunu çok iyi bilir. (s.365) Kamil Bey‟e babasının dostu olan paşanın 
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teklifini iletir. (s.373) Teğmen ġerif Efendi, “Sıska bacaklı, biraz kamburca, sırtı raşitik 

çocuklar gibidir.” (s.408) Kamil Bey‟e karısının evden gönderdiği eşyaları verir. (s.409) 

Kamil Bey‟in kendisine verdiği pipoyu alır, fiyatını sorar. (s.411) Bazı özel resimlerini Kamil 

Bey‟e büyüttürür. (s.413) Sigara içmek gibi kötü bir alışkanlığı vardır. Refet Bey, bu ismi 

değişik karakterlerin ağzından duyarız ama hakkında daha fazla bilgi edinemeyiz. Yalnızca 

tarihi kimliği ile zihnimizde yer edinir. Batı cephesi komutanıdır. YüzbaĢı, Kamil Bey, hapse 

atıldıktan sonra, onu şeytan adasıyla tehdit eden (302) ve hesaba çeken (s.299), ona blöf yapıp 

onu kandırmaya çalışan (s.301), sade kemikten ibaret ince parmaklı bir askerdir. Amacı 

Kamil‟den İstanbul‟daki Anadolu direnişini destekleyenler hakkında bilgi almaktır. Bunda 

başarılı olamaz. Arif Bey’den Dayak Yiyen BinbaĢı, devleti dolandırdığı için Arif Bey‟den 

dayak yiyen bir binbaşıdır. Dayak olayından sonra Arif Bey‟in karşısına askeri mahkemede 

yetkili biri olarak çıkar. Ona düşman kesilmiştir. Arif‟in okuldan arkadaşıdır. (s.164) Binbaşı 

Rahmi Bey, Sefer‟in anlattıklarına göre Gazze‟de Mantar Tepe denilen bölgeyi defalarca 

kurtarmış, kısa boylu, vatanını çok seven, Arif Bey‟in okuldan arkadaşı, iyi bir askerdir. (169) 

Anzavur İsyanında öldürülür. (s.170) Yedek Üsteğmen Hüsnü, Sefer‟le İstanbul‟da bir 

kahvehanede karşılaşan ve onun iş bulması için yardım etmeye çalışan iyi yürekli biridir. 

Gazetedeki iş ilanını Sefer‟e gösterir ve oraya gitmesini ister. (s.176) Kapiten Tomson, 

Bekirağa Bölüğü‟nde yüzbaşılık yapan bir adamdır. Kamil Bey‟in durumuna çok üzülür. 

(s.225) İngiliz Dostları Derneği üyesi olan Enişte Bey herhangi bir savaş durumunda 

kendilerini yurtdışına kaçırması için bu adamı ayarlamıştır. (s.281)  

Bir köy romanı olan Rahmet Yolları Kesti‟de Kara Lütfü BaĢçavuĢ, Karakol 

kumandanıdır. Yedi vilayet toprağında ünü vardır. Alayları bozan eşkıyaları bir başına 

yakalamıştır. Kürdistan‟ın yarısını nizama sokar. Tutukladığı adamlara bir güzel dayak çeker. 

Karşısına çıkanların dudakları yarılır, ödleri kopar. Kahveci Kel Hasan‟ın isteği üzerine 

evrakları iki gün bekletmeye karar verir. (s.108) Yüksek Oluk yolunda çatışma çıkan boğaza 

omzundaki çapraz takılı silahı ve atıyla gelir. (s.351) Cesur, disiplinli ve etrafına korku yayan 

biridir. Yine aynı romanda diğer başçavuş tipi Pire BaĢçavuĢ‟tur. Göçmen mahallesinin 

aranması işinde görevlendirilen, pirenin bile kendisinden habersiz zıplayamadığı bu adam 

mahalleyi öyle bir arar ki göçmenlerde kaçak namına hiçbir şey bırakmaz ve tümünü en az 

beş yıllık zarara uğratır. (s.393) Ataktır ve işini iyi yapar.   

Rahmet Yolları Kesti‟de görülen paşa figürü Mustafa Kemal‟dir. Tarihi kimliği ile 

tanıdığımız bu paşa, memlekette padişah fermanı koymayan paşadır. Kahramanlar onun takip 

ettiği yöntemler ne kadar farklı olsa da aslında farklı tarzda bir anlayışla devleti yönettiğini 

düşünürler. (s.65) Benzetmelerde ve abartmalarda adı geçer. Fikirleri uğrunda mücadele eder. 
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Yediçınar Yaylası‟nda iki paşa figürü görülür. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve onun oğlu 

İbrahim Paşa. Kavalalı Mehmet Ali PaĢa, Osmanlı padişahına baş kaldıran Mısır valisidir. 

Sultan Mahmut bu adamın yaptıklarının derdiyle ölür ve onun yerine Abdülmecit padişah 

olur. (s.11) Ġbrahim PaĢa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa‟nın Anadolu‟yu işgal eden oğludur. 

Babasının yetiştirdiği ordu sayesinde Osmanlı devletini perişan eder. (s.11) Her ikisi de 

başlarına buyruk, asi insanlardır.   

Köyün Kamburu‟nda tarihi kimliklerinden yararlanılan paşalar mevcuttur. Enver 

PaĢa, İstanbul‟da hükümet konağını basıp Nazım Paşa‟yı öldürür. Yazarın deyimiyle yaman 

çıkar. Edirne‟yi düşman işgalinden kurtarır. Görevini iyi yapar. (s.143) Mahmut ġevket 

PaĢa, cihan seraskeridir. Topal Tevfik denilen bir “zibidi” tarafından şehit edilir. Şehit 

edildiğinde İttihatçıların önde gelenlerindendir. Ölümüne ittihatçıların ileri gelenleri üzülür. 

(s.144) Kurduğu gizli planlar ile tanınır. Yedi-sekiz Hasan PaĢa, hürriyet gelip ittihatçılar 

yönetime el koyduktan sonra yönetimden uzaklaştırılan ve bir karakola verilen Hasan Paşa, 

yönetime yakın olduğu sürece Çorumluları korumuş ve onların askerlik şubesinde ezilmesine 

fazla izin vermemiştir. Kimi Çorumluları saraya at uşağı ve aşçı olarak aldırır. (s.145) 

Çorumluların esanevi paşasıdır. Vatanperver ve milliyetçidir.   

Esir Şehrin Mahpusu‟nda, konuşkan, kendisine yapılan iyiliği asla unutmayan, vefalı, 

cesur ve savaşçı bir figür olan Sefer, Binbaşı Arif‟i onun memleketinden tanıyan, onun 

babasından kalan çiftliğinde birkaç kuşaktır yarıcı çalışmış bir ailenin çocuğudur. Sefer, 

seferberlikte Arif Bey‟le aynı yere düşmüş ve uzun yıllar onun emir erliğini yapmıştır. 

Konuşkan biri olan Sefer hatırlılar koğuşundakilere hizmet eder. Kamil Bey‟e Arif hakkında 

bilgi verir. (s.167) Mustafa Kemal‟i Çanakkale cephesinde görmüştür. Binbaşı Rahmi Bey‟i 

tanır. Sefer birçok cephede savaşmıştır. Bir çatışma sırasında Arif Bey‟in hayatını kurtardığını 

düşünür. (s.168) Esirlikten kurtulduktan sonra İstanbul‟a gelir ve Arif Bey‟i arar. Sokakta 

Deli Hıdır‟la karşılaşır. (s.172) Arif Bey‟i bulamayınca uğradığı kahvehanede kendisine 

tavsiyede bulunan Yedek Üsteğmen Hüsnü Bey‟e uyarak bir işe başvurur. (s.174) Gazeteye 

ilan vererek birçok kişiye iş vadinde bulunarak insanları dolandıran Nuh Bey ve Zeybek 

Niyazi‟nin eline düşer. (s.176) Arif Bey‟e göre kimden iyilik görse ona bağlanan Sefer, 

Binbaşının karşısında daima terbiyelidir. Seferberlik dönüşü sırtında İngiliz kaputu, 

koltuğunun altında yazma bir mendile sarılı çıkın ve kafasında kötü bir fes vardır. (s.183) 

Kendilerini dolandırdıklarını anladıkları Nuh ve Zeybek Niyazi‟yi dövmek isteyenlere 

katılarak geldiği kavgada bir polisin kolunu kırar. Hapse düşer. Hapiste Arif Bey‟le karşılaşır 

ve çok sevinir. (s.187) Mustafa Kemal‟e “sarı paşa” diye hitap eden Sefer ona çok güvenir. 

(s.271) 
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Esir Şehrin Mahpusu romanı ise bir tarihi romandır ve birçok asker figürü vardır. 

Bunlar topluluk olarak romanda kısaca anlatılır. Ortak yönleri ise perişan ve şakın olmalarıdır. 

Askerler‟in üzerlerindeki kıyafetleri perişan halde olan ve gözlerindeki kuşkulu bakışları 

hemen fark edilen askerler, Kamil Bey‟i kelepçeli görünce ona bakarlar. Davranışları şartlıdır. 

Emirlere hemen itaat ederler. Kamil Bey‟i şaşkın şakın izlerler. (s.11) Bu romanda karşımıza 

çıkan başçavuş figürü BaĢefendi (Kanun ÇavuĢu)‟dir. Romanın merkezi kahramanı Kamil 

Bey‟i bayramdan bir gün önce başka hapishaneye nakletmek için gelen beli tabancalı, göğsü 

feraiyeli kanun çavuşudur. Kamil Bey‟in kaçmayı düşünebileceğini göz önünde bulundurarak, 

ona kaçması durumunda neler yapacağını anlatır. (s.9) Yolculuk sırasında canı sıkıldığı için 

Kamil‟e suçu hakkında ve niçin hapishanede bulunduğu konusunda sorular sorar. (s.15) 

Tevkifhaneye ve orada çalışan gardiyanlara alışıktır. Bağırır, çağırır. Mahkûmu teslim ettikten 

sonra gider. (s.17) Konuşkan ve sinirli bir tiptir.  

Esir Şehrin Mahpusu romanında dekoratif figürlerden olan ġükrü Bey‟in harp 

okulunda lakabı kazaskerdir. Oynak kadınlar ona “Kazanova” derler. İnce uzun boylu, geniş 

omuzlu, büyük çakır gözlü, şakakları ak, yakışıklı bir adamdır. Arif Bey‟le dosttur. (s.236) 

Topçu Yarbay Kemal Bey‟i çok iyi tanır, milli mücadelenin palanlarını iyi bilir, kahramanlık 

yönü ağır basan bir mücadelecidir. (s.236) Harp Divanı ikinci reisi Adil Bey‟in Ramiz Bey‟i 

hapisten kurtardığını ve Kamil Bey‟in on beş yıllık mahkûmiyetini sadece yedi yıla 

indirebildiğini anlatır. (s.237) Yakup Cemil Bey‟in kurduğu “bölük 99” takımındandır. 

Balkan komitacılık tarihinde adı “Zımba Şükrü” dür. (s.237) Talat, Enver ve Yenişehirli 

Haydar‟la Babıâli baskınını yapar. Yakup Cemil meselesinden dolayı hapse atılır. (s.238) 

Arif‟in ailesini ve beslemesi Zeynep‟i tanır. (s.239) Kadın düşkünüdür.  

Yorgun Savaşçı‟da iyi bir asker olan Nazmi vatan için ölmüş kahramanlardan biridir. 

Romanda başka karakterler tarafından tanıtılan Nazmi, Neriman‟ın Balkan savaşları sırasında 

ölen kocasıdır. Onu Yüzbaşı Cemil‟in kaldığı ve Neriman‟la birlikte olduğu odanın duvarında 

resminden tanırız. Anlatıcı, Cemil‟in askerlikten bahsederken Neriman‟ın eski kocasını 

hatırladığını onun zihnine girerek anlatır. Otuz Bir Mart olayları sırasında yirmi iki yaşında 

genç bir topçu olan Nazmi (s.6), yirmi altı yaşında, imparatorluğun gerçekten sahibi 

olduklarını göremeden, Edirne şehrini savunurken ölür. Ölürken aç, hasta ve umutsuzdur. 

(s.13) Yüzbaşı Cemil‟e haber getiren Teğmen Faruk, Nazmi‟nin duvarda asılı duran 

fotoğrafını Cemil‟e benzetir. Bu benzetiş Cemil‟i şaşırtır. Resme dikkatle baktığında onun 

kendisine ne kadar benzediğini görür. Nazmi‟nin Neriman‟la evliliğinden Enver adını verdiği 

bir oğlu olur. (s.28) Sadece romanın ilk sayfalarında diğer karakterlerin hatıraları arasında 

gördüğümüz Nazmi‟yi romanın daha sonraki bölümlerinde görmeyiz. Ölümünden sonra 
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insanların zihninde yaşayan biri olarak kalır. Aynı romanda görülen diğer bir asker Baytar 

Salih Bey’in Damadı’dır. Osmanlı devletinin birçok cephede savaştığı dağılma döneminde 

her ailede olduğu gibi Salih Bey ailesinde de savaşa katılan fakat romanda adı verilmeyen bir 

damat olacaktır. Savaştığı bir cephede esir düşen damat, uzun bir süreden sonra esaretten 

kurtulur ve memleketine döner. Savaşa giderken kundakta bıraktığı oğlu büyümüş ama onu 

tanımamaktadır. Baba ile oğul arasında belirli bir süre çatışmalar yaşanır. Babasını evde 

görmeye alışık olmayan çocuğun babasını kabullenmesi bir hayli zaman alacaktır. Bu bilgileri 

gösterme yöntemini kullanmak yerine, anlatma yönteminden yararlanarak veren anlatıcı bu 

konuda Salih Bey‟den faydalanır. Bu bilgilerin hepsini ona anlattırır. (s.6) Romanda çok 

sayıda asker tipi vardır. Bunlardan biri de Çerkez Osman ÇavuĢ‟tur. Yüzbaşı Cemil‟in 

tanıdığı biridir. Yüzbaşı Cemil onu “meşe büken” sözüyle hatırlar. Mihaliççik 

dolaylarındadır. Çerkez Reşit Bey‟in memleketindendir. Topçu çavuşudur. Balkan‟da, 

Çanakkale‟de, Filistin‟de Yüzbaşı Cemil‟le beraber savaşmışlardır. Anlatıcının sözüyle 

“Topa akıl erdiremeyen bir topçudur.” Kanalı geçenlerle tombazlara binmiş bir daha 

dönmemiştir. (s.250) Savaşta kaybedilmiş bir yiğittir.  

Yorgun Savaşçı‟nın sıradan askerlerinden biri de Kör ġaban‟dır. Kara sakallı, bir 

gözü kör bir kahramandır. (s.254) Tüfeklerden sorumludur. Eski binbaşısını özler. Onun 

hakkındaki düşüncesini söyler. Adı Şaban‟dır. (s.255) Komutanıyla laubali şekilde konuşur. 

Silahlar ve cephane hakkında Yüzbaşı Cemil ve Selahattin‟e bilgi verir. (s.257) Komutanlara 

yardım eder. Alışveriş sırasında taşlanır. (s.299) Mızrakla cephelerde savaşan askerlerdendir. 

Gözünü de bu yüzden bir mızrak darbesiyle yitirmiştir. Sina‟da ve Gazze‟de bulunmuştur. 

Evlidir. (s.304) Yalakadır. Efendisinin başarısıyla övünür. Geveze ve konuşkandır. (s.365) 

İçinde bulunduğu ruh halini hemen yansıtır. (s.376) Halkı özellikle cahilliği temsil eden bu 

adam M.Kemal ve padişah hakkında duyduklarını Yüzbaşı Cemil‟le paylaşır. (s.382) 

Konuşkan, laubali ve komutanına bağlı bir askerdir.  

Adını bile bilmediğimiz Tosyalı Asker‟in savaşmak için gittiği askerden memleketine 

öldü kâğıdı gelince, emmisi onun karısını küçük kardeşine nikâhlar. Sonra memleketine 

gözlerini kaybetmiş olarak dönünce her şey ortaya çıkar. (s.307) Fakat sevdiği karısı artık 

kendisine yabancı olmuş ve herkes ona acıyarak bakıyordur. Bu duruma daha fazla 

dayanamaz ve memleketinden ayrılmaya karar verir. Yolda Kör Şaban‟la karşılaşır ve 

başından geçenleri ona anlatır. Hayatın en dayanılmaz olayları yalnızca cephede değil, cephe 

gerisinde de bu askerleri beklemektedir. Konuşkan biri olan Bayraktar Hacı Ömer de 

romanın savaşçılarından biridir. Anlatıcının verdiği bilgilere göre Kayserili, iri kıyım, ablak 

suratlı, pos bıyıklı, Laz başlıklı, avcı biçimi ceketli, geniş külot pantolonlu, mahmuzlu 
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çizmeli, giyime, kuşama meraklı bir kahramandır. Belinde kocaman bir tabanca, Dağıstan 

kaması, fişekliler ve boynunda asılı bir dürbün vardır. Seferberlikte askerliği nerde yaptığı 

belli değildir. Davranışlarından nasıl bir insan olduğu pek sezilemez. Kör Şaban‟la Gâvur Efe 

hakkında konuşur. Anlatıcı onun “Gelgit akıllının biri.” olduğunu belirtir. (s.361) Romanın 

ilerleyen bölümlerinde görülen ve komutanlarının her hizmetini gören, emireri Aliço vardır. 

Sadece Teğmen Molla Recep‟in yanında rastladığımız askerlerden biridir. Recep‟in ayak 

işlerini yapar. Recep‟le Cemil‟e çay demler. İşini üstünkörü yapmaması için Recep tarafından 

azarlanır. (s.171) Temel Reis, gagaburunlu, sarı başlı, kırçıl bıyıklı, başına kırmızı bir mendil 

saran ve gemicilik yapan bir kahramandır. Karadenizlidir. (s.212) Yüzbaşı Cemil‟i gemisiyle 

İzmir‟e götürür. (s.212) Memleketin içinde bulunduğu durumdan dolayı duyduğu endişeyi 

Yüzbaşı Cemil‟le paylaşır. Uzun yıllar kaptanlık yaptığı için denizleri çok iyi bilir. Yorgun 

Savaşçı‟nın son asker tipi Rüstem ÇavuĢ‟tur. Bir cephede savaşırken Yarbay Rahmi Bey‟le 

tanışan Rüstem Çavuş, isyanda onun öldürülmesine çok üzülür. Yarbayı çok seven biridir o 

ölümüne uzun süre ağlar. (s.406) Komutanına bağlı, onun için ağlayan bir askerdir. Bu roman 

sıradan askerlerden ziyade ittihatçı suayların romanı olduğu için daha çok paşalardan ve 

subaylardan bahsetmektedir. Ayrıca ideolojik yönü ağır basan tipler görülür.  

Yorgun Savaşçı‟da görülen Mustafa Kemal PaĢa, ordunun siyasete karışmasının 

yanlış olduğunu düşünür ve orduyu siyasetten çekmediği için Enver Paşa‟yla arası bozulur. 

Strateji ve taarruz konusunda bilgili bir paşadır. Birkaç kez öldürülmek istenmiştir. (s.120) 

Yüzbaşı Cemil‟in bazı cephelerde beraber savaştığı, Samsun‟a çıkan komutandır. Onun 

hakkında Doktor Münir‟in konağında uzun uzun konuşulur. Sadece niçin İzmir‟e değil de 

Samsun‟a gittiği sorgulanır. (s.290) Kurtuluş savaşının başlayacağı ve Batı cephesinde 

örgütlenmenin devam ettiği günlerde Yüzbaşı Selahattin ve Cemil‟le telgraflaşır. Emirlerini 

bildirir. Batı cephesiyle ilgili şifreleri yazdırır. (s.405)  Fevzi PaĢa, bu şahıs hakkındaki 

bilgileri Yüzbaşı Selahattin‟den öğreniyoruz. Yeni harbiye nazırı, 1897 Yunan savaşında 

Kurmay Yüzbaşıdır. Sekiz yıl içinde albay olmuştur. 1908‟de tümen komutanı ve Taşlıca 

Sancağı Mutasarrıfı, 1912‟de Vardar Ordusu Kurmay Başkanı, 1914‟te General, 

Çanakkale‟de kolordu komutanı, Suriye‟de 7. Kolordu Komutanıdır. Kavaklı ve Derviş 

Fevzi‟nin düşman tarafından işgal edildiği yılda harbiye nazırı olur. Birlikleri evirip çevirerek, 

vatanı kurtaracaktır. M. Kemal‟i Sivas‟ta yakalayıp yeni başlan Kuvayı Milliye hareketini 

engellemek istemiştir. (s.388) Fakat bu amacına ulaşamamıştır. Padişah yanlısıdır. Yusuf 

Ġzzet PaĢa, Anzavur isyanını çıkaranların üstüne Kirmas‟taki 172‟nci alayı göndermek ister. 

(s.406) Bu sayede isyanın bastırılacağını düşünür. Fakat Milli Mücadelede gerekli olacak bir 
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tek ferdin bile boş yere tehlikeye atılamayacağını anlayamaz. Bu yüzden Ankara ile 

uyuşamaz. M.Kemal‟in emriyle tevkif edilir. Yüzbaşı Selahattin ve Cemil tarafından 

tutuklanır ve Ankara‟ya yollanır. (s.439) Kuvay-ı Milliye‟ye karşıdır. Cemal, Talat, Enver 

PaĢalar, romandaki farklı karakterlerin anlattıklarından adlarını duyduğumuz bu paşaların 

ölümden korkmadıklarını öğreniriz. (s.50) Dönem ve konum itibariyle önemli kararların 

alınmasını sağlayan bu kişiler hakkında tarih biliminin aktardıklarının dışında anlatıcı 

tarafından söylenen yeni bir bilgiye rastlamayız. Yazarımız eserde bu önemli kahramanların 

yalnızca isimlerini hatırlatmakla yetinir. Von Kres PaĢa, Yüzbaşı Cemil‟in Filistin 

cephesinde savaşırken tanıştığı ve romanın birçok yerinde farklı kahramanlarla hatırladığı bu 

Alman paşası, uzun yıllar Topçu Atış okulunda komutanlık ve öğretmenlik yapar. Osmanlı 

Devletinin Birinci Dünya Savaşı‟na katıldığı yıllarda kendisi de müttefiklerine yardım etmek 

için Süveyş Kanalı harekâtına katılır. Yüzbaşı Cemil‟e cephede gösterdiği kahramanlıklardan 

dolayı dürbününü hediye eder. Zaten anlatıcı, eserin ilk sayfalarında Yüzbaşı Cemil‟i farklı 

anlatım tekniklerini kullanarak karşımıza çıkarır. Neriman‟a göre Von Kres Paşa‟nın verdiği 

hediye pintiliğini göstermektedir. (s.9) Anlatıcı, Neriman‟ın söyledikleriyle kahramanı daha 

da belirginleştirir. Eserde farklı kahramanların da bu paşanın adını söylemesine rağmen 

bunlardan başka bilgiye ulaşamayız. Ali Fuat PaĢa, anlatıcı Ankara tarafından gönderilen bu 

kahraman hakkında fazla bilgi vermez. Bilinen tek şey Batı cephesi komutanı olduğudur. 

Sadece diğer kahramanların konuşmaları arasında adı geçer. Salih PaĢa, devletin durumunun 

iyi olmaması ve Anadolu‟nun işgal edilmesi ve bununla beraber muhalefetin askılarına 

dayanamayarak Salih Paşa, hükümetten çekilmiştir. Anlatıcı adını söylediği bu kahramanın 

sadece bu yönünden bahseder. Ferit PaĢa, Salih Paşa hükümetinin ardından yeni hükümeti 

kurar. Anlatma yöntemiyle hakkında kısaca bilgi verilen bir kahramandır. Mersinli Cemal 

PaĢa, romanda anlatılan ender özelliklere sahip komutanlardan biri de Mersinli Cemal 

Paşa‟dır. Nasıl komutan olduğuna şaşılacak biridir. Hiç yükselme hırsı göstermez. Ya da 

böyle bir hırs taşıdığını belli etmez. (s.463) Onun hakkında bilgileri Binbaşı Nuri Bey‟den 

öğreniriz. Zaten bu bilgiler de çok detaylı değildir. 

Yorgun Savaşçı‟da, Ġsmail Hakkı Ayvansaray, Deniz İtfaiye Taburunda yüzbaşıdır. 

Arap Maksut‟a araba bulma konusunda yardım eder. (s.48) Patriyot Ömer‟i kaçırırken 

Cemil‟in içine düştüğü tereddütten kurtulmasını sağlar. Anadolu‟daki direniş hareketini 

destekleyen eski ittihatçılardandır. (s.87) İçinde bulunulan kötü durumun farkındadır. Bu 

yüzden yeni ittihatçılar yetiştirmeye çalışır. (s.89) Memleketin kurtarılması konusunda asla 

ümitsizliğe düşmez. Asil Türk milletine güvenir. Teğmen Molla Recep, Rumların 
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taşkınlığına karşı Ayasofya‟yı koruyan Recep, Yüzbaşı Cemil‟i çok iyi tanır.  Her zaman ilk 

gittiği yerde koyu Müslüman geçinir. Bu sayede zor işlerin hepsinden sıyrılır. Yaradılışı 

itibariyle, tembel, unutkan ve dağınıktır. Uzun tıraşla gezer. (s.169) Küfürbazdır. Kadınların 

seferberlikten sonra ne gibi değişiklikler geçirdiği konusunda Yüzbaşı Cemil‟e bilgi verir. 

(s.171) Hayat kadınlarıyla beraber olur. Onları dostlarına da ayarlar. Cici mama dediği 

uyuşturucuyu kullanır. (s.176) O tip kadınlara nasıl davranacağını iyi bilir. (s.181) Yüzbaşı 

Cemil‟e saygı duyar. Onun her şeyi başaracağına inanır. Keyfine düşkündür. İçki meclislerini 

çok sever. (s.185) Kadın düşkünüdür ve içki içer. Yarbay HurĢit, pijamayla gezen, donuk 

bakımevi sakinidir. İğne yaptırmaz. Hareketleri kontrollü değildir. Etrafındakilere “hayvan 

Türk” diye hitap eder. (s.192) Savaşta kafasından yaralanmış, yedi ay on dokuz gün, adını, 

doğum gününü, doğum yerini, Arnavut olduğunu hatırlamadan yatmıştır. İğne yapılınca 

uyuyamaz. Her şeyden şikâyetçidir. Arnavut olduğu için övünür. Yarbay Naci Bey, kitap 

okumayı çok seven biridir. Yardımcısı Yedek Teğmen Selim Efendi ona kitap okur. Gözleri 

görmez. Odasına gelen birçok kişi yüksek sesle okunan kitaplardan rahatsız olur ve odasını 

değiştirip kaçar. (s.199) Von Kres Paşa‟yı tanır. Teğmen Selim‟in okuduğu fişler karşısında 

gösterdiği tavırlara alışmıştır. (s.200) Bakımevinde kalırken görevde bulunduğu sıralarda 

kendisine gelen telgrafları düzenler. (s.201) Sigara, kahve ve rakı içer. (s.202) Özellikle sigara 

tiryakisidir. Bazen geceleri bağırarak uyanır. (s.206) Yedek Teğmen Selim, Yarbay Naci 

Bey‟in yardımcısıdır. Yarbay Naci Bey‟e görev yaptığı sıralarda gelen telgrafları okur ve 

yarbayın istediği zarfa koyar. Telgrafları onunla birlikte ayırır. Ona Kahve ve çay yapar. 

(s.204) Sarıkamış‟ta bulunmuştur. Sinirleri bozuktur. (s.205) Sarıkamış‟ta bulunduğu günleri 

Yüzbaşı Cemil‟e anlatır. (s.207) Telgraflarda anlatılanların yaşadıklarıyla örtüşmeyen 

yanlarını gördüğü zaman yarbaya itiraz eder. Ama onun umursamaz bir şekilde ayırmaya 

devam etmesine alınır. Bütün olumsuzluklara rağmen yarbayı bırakmaz ve yaptığı işi büyük 

bir istekle yerine getirmeye devam eder.  Ġsmail Aka, Cemil‟in askeri okuldan sınıf 

arkadaşıdır. Atlı Binbaşılık yapan bu süvari subay Üsküplüdür. İri gövdelidir. Sol bacağı diz 

kapağından kesilmiştir. Yerine ucu lastikli bir sopa takılmıştır. Şakacıdır. Arap Maksut‟u 

tanır. (s.210) Yüzbaşı Cemil‟le bakımevinde karşılaşır. Onunla savaştığı cepheler hakkında 

konuşur. Savaşta yara almıştır. Bekir Sami Bey, Batı cephesinde bulunan On Yedinci 

Kolordu Komutanlığı vekilliğine atanır. Yüzbaşı Cemil‟i tanır. Çerkez‟dir. (s.219) Babacan, 

sırasında çok sert, çok sinirlidir. “Nerde hangi şartlar içinde bulunursa bulunsun 

talimnamenin kılı kılına uyulmasını ister.” (s.221) diye anlatılan Sami Bey, üstün değerlere 

sahip, büyük bir komutan değildir. Mert, cesur, rütbe hırsını yenmiş bir komutandır. Saçsız 

kafası, dik bıyıkları, tıknaz gövdesiyle erlerin “baba adam” dedikleri savaş subaylarındandır. 



184 

 

(s.213) Zor bir durumla karşılaştığında bıyıklarını çekiştirir. (s.242) Dört kişilik bir komuta 

kadrosuyla Akhisar‟a iner. (s.244) Zor durumlarda emir keskinliğinde ses tonu vardır. (s.245) 

Yapacağına yüzde yüz güvenmediği işler için namus yemini etmez. (s.272) Etrafındakilere 

sorular sorarak olayların içyüzünü öğrenen biridir. Temkinlidir. (s.350) YüzbaĢı Selahattin, 

On Yedinci Kolordu Komutanı Vekili Albay Bekir Sami Bey‟in yaveridir. Yüzbaşı Cemil‟in 

harp okulundan sınıf arkadaşıdır. Yüzbaşı Cemil‟den daha önce Anadolu‟daki direnişe 

katılmış ve yurdu düşman işgalinden kurtarmak için ölümü bile göze almış, sessiz, çalışkan 

bir yüzbaşıdır. Romanda yalnızca bir tip olarak kalan Selahattin, Yüzbaşı Cemil karakterinin 

daha da belirginleşmesini sağlayan yardımcı karakterlerden biridir. Anlatıcının daha çok 

üzerinde anlatma tekniğinden ziyade gösterme tekniğini kullandığı bir kahramandır. 

Akhisar‟da sıtmaya tutulur. (s.294) Yüzbaşı Cemil sıtma konusunda da ondan daha 

tecrübelidir ve ona hastalığı sırasında yardım eder. Hasan Efendi, İzmir‟de kahve işleten, 

deniz subayı emeklisidir. Asker Emeklileri Derneğinden sorumludur. Yüzbaşı Cemil‟e İzmir 

ve Anadolu‟da başlayan direnişin önemi hakkında bilgi verir. (s.215) Anadoluyu destekler. 

Topçu Yüzbaşı Rasim, bir haftalık tıraşlı, avurtları adam akıllı çökmüş, düşük bıyıklarıyla 

anlatıcının Cemil‟e benzettiği tiplerden biridir. (s.245) Ahmet Zeki Bey‟e ulaşmaya çalışır. 

Manisa ve Akhisar‟ın durumu hakkında Bekir Sami Bey‟e bilgi getirir. (s.248) Eserin sonuna 

doğru düşman tarafından işgal edilen Manisa‟da olup bitenler hakkında Bekir Sami Bey ve 

adamlarına bilgiler verir. (s.354) Bilgili ve meraklıdır. Yarbay Rahmi Bey, Anzavurların 

Kuvayı Milliye‟ye karşı çıkardıkları isyan sırasında öldürdükleri birçok cephede vatan için 

savaşmış değerli bir komutandır. Kuvayı Milliye‟yi desteklemektedir. Cephelerde hep ölüm 

aramış ve isyan sırasında ölümün üzerine yürümüştür. (s.410) Bu korkusuz komutana 

isyancılar hiç acımadan kıymışlardır. Ölümden korkmaz. 

Kurmay BinbaĢı Nuri Bey, Galiçya‟dan gelmiştir. Kurmay değildir. Emeklidir. 

Savaşların birinde başından yaralanmıştır. Gönen dolaylarında toprakları vardır. Dinlenmeye 

geldiği Gönen‟de Anzavurlar tarafından çıkarılan isyanda Yarbay Rahmi Bey‟e yardım 

ederken bacağından yaralanmıştır. (s.406) Yıpranmış üniformasıyla binbaşıdan çok işi gücü 

okumak olan bir yedek subayı andırır. Cezaevinden yeni çıkanlarda görülen kof bir semizlik 

vardır. Rahmi Bey‟le Filistin‟de tanışmıştır. (s.410) Filistin‟de savaşırken, komutanları Cemal 

Paşa komutasında yaşadıkları acılarla ve sorunlarla dolu geri çekilişi Yüzbaşı Cemil‟e anlatır. 

Yufka yürekli biridir. Silahları ustalıkla kullanır. (s.465) Dışardan deli gibi görünür. Batı 

cephesine yeni atanan komutan Tevfik Bey‟e selam vermediği için hapsedilir. (s.474) Yarbay 

Kasap Osman, Yusuf İzzet Paşa‟nın emrine karşı çıkar. (s.407) Kör Şaban‟ın “ipinden 

uçanla, kaçan kurtulamazmış” dediği 172. Yaya Alayı Komutanıdır. Orta boylu, tıknazca, 
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suratı asık, bakışları donuk bir adamdır. Sol eliyle sağ bıyığını aralıksız kurcalayarak konuşur. 

Karşısındakini “Assam mı? Asmasam mı?” diye süzer. “Bugün mü, Yarın mı?” diye dalıp 

gider. (s.416) Konuşması küfürlü ve telaşlıdır. Çabuk karar verir. (s.420) Doktor Münir 

Bey‟le Yemen cephesinden tanışır. Yemen‟de esrara benzer ot çiğner ve yemen kızlarıyla 

beraber olurmuş. (s.447) Eline geçenleri asar, geçmeyenleri yıldırır. Kimseden korkmaz, 

işinden bazen usanır.( s.460) Teğmen Abdullah, Olaylara temkinli yaklaşan bir askerdir. 

İzzettin Paşa‟nın tevkifi sırasında Yüzbaşı Cemil‟e karşı direnmek için çareler arar. Fakat çare 

bulamaz. Bir asker olmasına rağmen Cemil‟in kendisine doğrulttuğu silahtan ürker. Yüzbaşı 

Cemil‟e İzzet Paşa tevkifi sırasında teslim olur. (s.438) Yarbay Mahmut Bey, Düzce önünde 

öldürülen komutandır. Çerkezliğine güvenip oyuna gelmiştir. Konuşmacıyla görüşmeye 

giderken adamların kötü niyetlerini anlamış, ateş etmiştir. Bu yüzden karşıdakiler tarafından 

acımadan öldürülmüştür. (s.478) BinbaĢı Mahmut Nedim, Osmanlının son döneminde 

Kurmay Başkanlığı, Haber Alma Dairesi, Birleşik Bürosunda şef olarak çalışmıştır. Bakımevi 

hakkında Yüzbaşı Cemil‟e bilgi verir. Askerlik ve askerler üzerine yorumlar yapar. Kalem 

işlerine bakar, kara sakallıdır. (s.197) Teğmen ġevki, Yüzbaşı Cemil‟in karşısına Batı 

cephesinde çıkan genç teğmen İstanbul‟da meydana gelen olaylar hakkında Cemil‟e bilgi 

verir. Dayı Maksut‟un yaptıklarını ve kendisini ittihatçılar için nasıl tehlikelere attığını anlatır. 

(s.355)  

Osmanlının kuruluş dönemini anlatan Devlet Ana romanında görülen asker sayısı 

ikidir. Bunların ilki Pervaneci SubaĢı‟dır. Küçük yaştan beri ata bindiği için bacakları biraz 

çarpık, sırtı kamburdur. Seyrek sakalı, fırlak elmacıklarıyla Tatar kırmasına, çatık karakaşları, 

esmerliğiyle Acem‟e, yayvan Türkçesiyle Azeri‟ye benzer. Omuzları dar, elleri şaşılacak 

kadar iridir. Selçuk ordusunun atlı subayları gibi giyinir. Belinde enli bir Endülüs kılıcı vardır. 

Güçlü pazılara sahiptir. (s.238) Alışar Bey‟in Edebalı ile arasında geçenleri, Hophop Kadı‟nın 

ürettiği planları, Türkmeni sevmediğini Çudaroğlu‟na anlatır. (s.245) kadı ile samimidir. 

Rüyalarını yorumlatmayı ve parayı sever. Borçlarından bahsedip Bey‟den para ister. Bey 

tarafından azarlanır. Küçük görülür. (s.275) Konuşkandır ve daima gizli bilgileri toplar. İkinci 

asker tipi ise Kerim Çelebi‟nin öldürülen kardeşi Demircan‟dır. Osman Bey onun hakkında 

bildiklerini Kerim Çelebi‟ye anlatır. Dosdoğru biridir. Gerektiğinde yumuşak davranmayı 

bilir. Kendini halka sevdirmiştir. (s.163) Romanda bir rum kızla beraber olur. Fakat karşısına 

çıkan şövalye tarafından öldürülür. Cesur, savaşçı bir yiğittir.  

Devlet Ana, Köse Mihal, savaşmak yerine savaşın içinde olmasına rağmen savaşı 

seyretmeyi tercih eden biridir. Çokbilmişlere ait bir gülümsemesi vardır. İlk görüşte kimliğini 

belli etmeyen, kalıba gelmez adamlardandır. Orta boyludur. İnce kesim gövdesi olağanüstü 
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kuvvetini saklar. Orhan Bey‟in kılıcını bir vuruşta kırar ama onun karşısındaki 

güçsüzlüğünden yararlanmayacak kadar mert bir askerdir. Bundan dolayı Orhan Bey‟i serbest 

bırakır. (s.369) Sakin biridir. Dostluğa önem verir. (s.374) İri yapılı, sakin ve dost canlısıdır. 

Filatyos, Karacahisar tekfuru Aksantos‟un kardeşidir. Usta bir savaşçıdır. Kibirlidir, çabuk 

kızar. Olayların iç yüzünü çabucak kavrayacak kadar akıllıdır. Osman Bey‟in nazik 

tutumundan dolayı anlayışlı bir yol takip eder. Ertuğrul Bey‟in ölümünden duyduğu üzüntüyü 

belirtir. (183) Mavro‟ya çok kötü davranır, onu korkutur. (s.187) Bilecik Tekfuru Senyör 

Rumanos, Osman Bey‟in dostudur. Kendi topraklarında ona pusu kuranlara lanet yağdırır. 

Osman Bey‟e yardıma gelir. Yaylaya çıkmama kararına üzülür. Osman Bey‟e düşmanlarını 

bulma konusunda destek sözü verir. (s.433) Orhan Bey‟in sevgilisi Lötüs‟le evlenmek ister. 

Bunun için kızı babasından ister. (s.439) Yardımseverdir. Tekfurluğuna ve soyuna güvenir.  

Kurt Kanunu‟nda Sarı ÇavuĢ, köyün yakınındaki karakolda jandarma başçavuşluğu 

yapmaktadır. Şaban Efendi‟nin anlattıklarına inanır. Hayriye‟yi herkesten kıskanır. Onunla 

beraber olur. İyi bir nişancıdır. Kaçakların fotoğraflarını Hayriye‟ye gösterir ve işin 

doğruluğunu, onların bu köyde olduklarını doğrulamak ister. (s.177) İsmini dahi bilmediğimiz 

görevini çok iyi yapan BaĢçavuĢ, tutuklanan roman kahramanı Emin Bey‟le konuşur ve 

idamlıkların adını ambara gelip söyler. Adlar o kadar çoktur ki isimleri kâğıttan okur. (s.257) 

her gelişinde insanların içini bir korku kaplar.  

Kurt Kanun‟nda Baytar Miralayı Rasim, Teşkilatı Mahsusa‟nın tanınmış, belli başlı 

şeflerindendir. Gençliğinden beri giyime kuşama önem vermez. Yıpranmış ceketi üstünde 

neredeyse dökülecek gibidir. Kravatı lekeli ve gevşek, pantolonu ise ütüsüzdür. Fiziksel 

açıdan bakıldığında uzun boylu, sıska ve çöp gibi boynu vardır. (s.34) Abdülkerim‟in 

arkadaşının karısı Naciye ile birlikte olmasının eleştirir. Kendi ifadesiyle “yiğitlere işleyen tek 

silah” olarak gördüğü kahpelikten çok korkar. (s.39) Anlatıcının verdiği bilgilerden bu 

kahraman hakkında edinebildiğimiz bilgiler bunlardır.  

Köy romanı olan Büyük Mal‟da Yakup Cemil Bey, Çapanoğlu isyanını bastırmak için 

hapisten çıkarttığı adamlardan oluşturduğu orduyla Çorum‟a gelen bir askerdir. Kuralları 

sıkıdır. En ufak yanlış yapan askerini hemen öldürür. Çeşme başında bir kıza sarkıntılık yapan 

askeri yakar. Gelecek hakkında öngürü sahibidir. Aynı romanda bir ağa tipi olan Sülük Bey 

ve çevresindekilere söyledikleri olaylar bir bir çıkar. (s.85) Sert ve acımasız olduğu için 

askerleri emirlerini çiğnemeye korkarlar.   

Büyük Mal‟da paşalar hakkında çevresinden duyduklarından yola çıkarak ve 

araştırmalar yaparak bu figürleri oluşturmuştur. Fikirlerini gerçekleştirmek için çalışan, 
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disiplinli ve yenilikçi Gazi PaĢa, dağlarda ve kasaba yolunda bir tane eşkıyanın kalmadığı 

çağın sahibidir. Kadınlara oy kullanma hakkı vermiştir. (s.19) Dersimliler Sülük Bey‟e göre 

birbirlerine benzedikleri için kurunun yanında yaş da yanar misali Gazi Paşa tarafından 

karışık olarak idam edilmiştir. (s.20) Çalık Kerim, Gazi Paşa‟nın bacaklarının kaşındığını ve 

karnının su topladığını öğrenmiştir. (s.117) Halkın nazarında yüksek bir mevkiye sahiptir. 

Kimseyle karşılaştırılamayacak kadar büyüktür. Bu yüzden büyük işler geldiğinde hep 

Gazi‟yi örnek gösterirler. Ebedi şeftir. (s.260) Savaşçı yönü vurgulanan BaĢıbozuk Celal 

Bayar PaĢa, yönetim işinin zor olduğunu düşünen Sülük bundan sonra Celal Bayar‟ın edebini 

bilmesi gerektiğini düşünür. (s.20) Yunalılar İzmir‟e çıktığında efeleri etrafına toplamış ve 

düşmana karşı savaşmıştır. (s.39)  Çalışkan ve efsanevi bir kahraman olan İsmet Paşa, Roman 

kahramanlarından Sülük‟e göre uzun yıllar Laz, Kürt, Rumeli ve Anadolu‟muzun avanak 

Türk‟üyle uzun uğraşmıştır. (s.20) Yol parası adı altında alınan paraların günlük olarak 

alınmasını niçin akıl edemediğine Sülük Bey şaşırır. (s.24) Sülük‟e göre bunca yılın 

başbakanı, İnönü Savaş‟larının ve Lozan‟ın kahramanı birçok işlerin hünerlisi, milletin, 

ordunun, Halk Partisi‟nin ve Atatürk‟ün gözbebeğidir. Apansız sürmanac hastalığına 

yakalanmıştır. Başbakanlığı Celal Bayar‟a bırakmıştır. (s.39) Paşalar paşasıdır. Biraz 

marazlanmıştır. (s.117)  Görevine bağlı, sadık, çalışkan ve milliyetçi olan Hacı Hasan PaĢa, 

Abdülhamit‟in ünlü Beşiktaş muhafızıdır. Çorumlu olduğu için oraya bir saat yaptırmıştır. 

(s.58) Memleketinin insanlarını düşünmektedir. Köyün Kamburu romanında da aynı paşanın 

Çorumlular için birçok iyilik yaptığı görülmektedir. 

Yol Ayrımı‟nda görülen paşaların ilki BaĢvekil Ġsmet PaĢa’dır. Yeni partinin 

kurulmasına Gazi Paşa‟nın isteği üzerine istemese de yardım eder. (s.31) Meclis 

koridorlarında “hazineyi soydurmayacağım!” diye bağırır. (s.34) Yeni fırkaya kendi 

fırkasından mebus ayrılmasına sinirlenir. Bunu Gazi‟ye yansıtamaz. (s.54) Fırkanın 

kendiliğinden ikiye ayrılmasını da istemez. Kimin kendisinden yana olduğunu bilmek ister. 

(s.57) Yaman bir kumandan ve kurnaz bir siyasetçi olan İsmet Paşa, biraz nobrandır ve 

Gazi‟nin kendisine takılmalarını ciddiye alır. (s.77) Dadal Efendi‟ye göre “aferizm”e karşıdır. 

Nüfuz kullanmayı engellemek için mücadele eder. (s.111) Gazi PaĢa, ise Mustafa Kemal 

Atatürk‟tür. Sofrasından içkiyi hiç eksik etmeyen Gazi, köşkünde devletin ileri gelenlerine 

daima yemek verir. (s.14) İstanbul‟da Büyükdere‟ye gelip Necmettin Molla‟nın evinde Fethi 

Bey‟le yeni fırka üzerine saatlerce konuşur. (s.28) Yeni kurulacak fırkanın da temelde 

Cumhuriyet Halk Fırkası ile aynı görüşü savunmasını ister ve iki partiyi de destekleyeceğini 

söyler. İki fırkayı da bir elden idare etmek ister. (s.47) Fethi Bey‟e Gazi halkın para istediğini 
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söyler. (s.58) Gazi, Kütahya mebusu Nuri‟yi yeni fırkaya kâtip tayin eder. (s.59) Abdülhak 

Hamit‟in şiirine nazire söyler. Yeni fırka ile herkesin asıl renginin belli olacağını Ankara 

mebusu Talat‟a söyler. (s.61) Elinde baston, cebinde sigaralar, herkesten habersiz milleti teftiş 

etmek için yola çıkmak ister. Dadal engeline takılır. Dadal‟a göre Gazi‟nin verimkârlığı 

kısadır. Çok parasızlık çekmiştir. Bahşişleri sağından solundan alır. Bazen Cumhuriyet 

gazetesinin sahibi Yunus Nadi‟den alır. (s.81) Gazi, sıkıntılı bir çocukluk ve öğrencilik 

dönemi atlatır. Fikirlerinden ve politikalarından asla vazgeçmez. Nüfuz ticaretini önlemek 

için çabalar. (s.108) Fethi Bey‟i İzmir‟de nutkunu okuması için destekler. (s.125) MareĢal 

Fevzi Çakmak, Ağrı isyanı ve onun bastırılması konusunda yetkililerle röportaj yapmak 

isteyen Murat‟a izin vermeyen genelkurmay başkanıdır. Kurtuluş Savaşı‟na katkısı olmuş bir 

paşadır. (s.8) Sadrazam Talat PaĢa, Celadet Bey‟in yazıhanesinin duvarında resmi asılıdır. 

Eski ittihatçılardandır. Ermeni kurşunları yüzünden ölür. (s.40)   

Karılar Koğuşu‟da Gedikli BaĢçavuĢu Rıfkı, Kars‟tan Sovyet hududundan gelmiştir. 

Geleli bir hafta olmasına rağmen Tözey‟in fakirler için kestirdiği kurbanın yarısını ister. 

İstediği verilmeden kurbanın dağıtılmasına izin vermez. Gururlu bir jandarmadır. (s.218) 

Bunun yanında korkak ve menfaatçidir.  

Karılar Koğuşu‟nda görülen paşa figürü Ġsmet PaĢa’dır. Kadınların çalışmasına izin 

vermiştir. (s.12) Büyücü Nazmi affedilmek için ve fişinin yırtılması için, paşaya bir şiir 

yazmaya çalışmaktadır. (s.16) Nazmiye göre padişahlık makamındadır, halifelik postunda 

oturmaktadır, Malatyalıdır. Bu yüzden kendisini affedecektir. (s.22) İdareci ve yenilikçidir. 

Bir hapishane romanı olan Namusçular‟da Mahmut Karafırtına adında bir asker tipi 

vardır. Jandarma nöbetçisidir. Uyuklar. Giren çıkanlardan haberi yoktur. Mazmanoğlu Hacı 

Abdullah onun nasıl nöbetçilik yaptığına şaşırır. (s.13) 

Hür Şehrin İnsanları I-II‟da ġair Ġbrahim Rıza, karısından boşanmaya karar verir. 

Bahriye mızıkasında gedikli başçavuşudur. Eve haftada ya da on beş günde bir uğrar. 

Farkında olmadan tutulur. Aceleci biridir. Kıvırcık saçlarını arkaya tarar. Sivilken şapka 

takmaz, hassas, duygusal biridir. (s.305) Kayınbabasıyla aynı masada içki içer. Hem öksüz 

hem yetimdir. Darüleytam‟da okur, gedikli küçük zabit mektebine gider, mızıkacı olur. Hiçbir 

şeyi yoktur. (s.309) Evleneceği kız onu düzeltmeye başlar. (s.314) Düzensiz, dağınık adamı 

yola getirir. (s.324) Kızlar için onların isimlerini kodladığı akrostiş şiirler yazar ve bunları 

kızlara okumaya bayılır. Saf bakışlı, masum ve çocukça tavırları vardır. (s.398) Fakirdir ama 

kadınlara da düşkündür.  

Hür Şehrin İnsanları I-II‟de karşılaştığımız subay figürlerinden birincisi Galip 

Bey’dir. İaşe Binbaşısı, uzun boylu, şişman, yüzünde iki tane ben bulunan, daima güleryüzlü, 
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zabitten ziyade saf bir sebzeciye benzeyen bu adam her akşam aynı saatte kıraathaneye gelir. 

Poker oynamayı bir alışkanlık haline getirmiştir. Kazandığı zamanlar garson İhsan‟a sigara 

parası verir. Acelecidir, bir an önce oyun oynamak ister. (s.33) Kumarbazdır. Bilal Amca, 

gırtlağı oynayan ve Murat‟ın amca dediği bu adamın asıl görevini kimse bilmez. Asıl adı 

Hakkı olan ve daha önce orduda yüzbaşılık yapan bu kahraman hakkındaki bilgileri yine bir 

roman kahramanı olan Murat Milli Mücadeleyle ilgili araştırma yaparken öğrenir. 

Tarihi bir roman olan Bir Mülkiyet Kalesi‟nde karşımıza çıkan ilk askeri figür Ahmet 

ÇavuĢ, tek gözü kör, cesur bir çavuştur. (s.332) Çineli Yusuf, sürekli öksüren, ağzından kan 

gelen askerdir. (s.334) Ölünceye kadar öksürür. (s.348) Vatanı için hastada olsa ölmeye 

gelmiştir. Horon‟dan Kürt Musa, Sürmeli İlyas, Mahir‟in isyan etmeyen derbeder askerleridir. 

Komutana bağlı, onun emrinden çıkmayan, vatanın farklı köşelerinden gelmişlerdir. BolĢevik 

Zabit, zenginler ve fakirler konusunda bir şeyler anlatır. (s.387) İdeolojiye bağlı, onun 

söylemlerini konuşmalarında paylaşan, konuşkan bir zabittir. Çankırılı Yunus Onbaşı, “Ha 

dayan babam sonuna geldik.” narasıyla meşhurdur. Balkan‟da ve seferberlikte birçok 

cephede savaşmıştır. En zor şartlar da bile ümidini yitirmemiştir. (s.404) Savaşçı, cesur ve 

ümitli bir askerdir. Kara Memo, çobandır. Kaval çalar, herkesin eğlencesidir. Bembeyaz 

dişlerini göstererek gülümser. Kürtçe konuşur. (s.404) Haymana Kürtlerindendir. İyimser, 

güleç, eğlenceli biridir. Konyalı Mahmut, Koca Recep‟in muavinidir. Hafif makineliyi taşır. 

Bu silaha meraklıdır. Bakımını iyi yapar. (s.404) Aksaray ilçesindendir. Gözü pektir. Edirneli 

Necati Usta, şakadan anlamayan somurtkan bir heriftir. Birçok meslekte tamircilik, terzilik, 

ayakkabıcılık, berberlik gibi ustalaşmıştır. (s.405) Meslek erbabıdır. Ali Karagümrük, 

Recep‟in arkadaşıdır. İyi bir Hacivat ve Karagöz oyunu ustasıdır. Defterlerin kalem mukavva 

kaplarını kaşla göz arasında koparır. Karagöz oyununa eklemeler yapar. Cezası bölüğe 

Karagöz oynatmaktır. (s.405) Karagöz oyununda her milletten insanının taklidini yapar. 

(s.415) Bir çatışmada “Aman Hacivat‟ım!” diyerek öğle üzeri şehit düşer. (s.435) Eğlenceli, 

güleçtir. Hüseyin OnbaĢı, ciddi ve işgüzardır. Hastaları teskin etmeye alışık inandırıcı bir sesi 

vardır. Mahir‟in emirberidir. Sigara içer, Süleyman Bey‟e saygı duyar. “Kısacık boylu, sarı 

benizli, Rumeli muhacirlerin olduğu konuşmasından anlaşılan biridir.” Pısırık gibi görünen 

ateş gibi bir askerdir. Her şeyi tam vaktinde ve yeterince yapar. Üç ayda Mahir Efendi‟nin 

emniyetini tamamıyla kazanır. Mahir‟le ağabey-kardeş haline gelir. (s.139) Aslen 

Piriştinelidir. Balkan Harbi‟nde muhacir olur. Bursa‟nın Canbazlar Kariyesi‟ne yerleştirilir. 

İki çocuğu vardır. Çanakkale‟de savaşır. Yaralanır. İyileşinceye kadar dört ay memlekette 

kalır. (s.140) Anasını son kez görebilmek için köyüne gitmek ister. Tezkeresini vermek 

istemeyen Mahir‟e durumu anlatır ve tezkeresini alıp gider. (s.178) Disiplinli, cesur, ciddidir. 
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Savaşta yaralanır. Asker, adını dahi bilmediğimiz bir kahramandır. Keçe külahının üzerinde 

“ya hürriyet ya ölüm” yazan bu asker, Fatih tarafından Mahir Efendi‟nin evinin önüne kadar 

gelir. Orada atının ayağı kayar. Attan düşen asker başını kaldırıma çarpar ve ölür. Bu olayı 

gören Canseza çocuğunu düşürür. (s.92) Ali Oğlu Recep Yozgat, Çanakkale Savaşı‟nda bir 

İngiliz askeriyle aynı anda birbirlerine süngülerini uzatmışlar ve birbirlerini öldürmüşlerdir. 

Suyun ortasında yarı bellerine kadar su içinde karşılıklı, süngülerin bedenlerine geçmiş 

halleriyle bir heykel gibi günlerce durmuşlardır. (s.127) İki metre boyunda ayağına çarık 

dayanmayan bir askerdir. (s.334) Askerağa, ismi meçhuldür. Mahir Efendi‟nin oğlu Murat‟ın 

pencereden dışarıyı seyrederken gördüğü evlerinin karşısındaki ağacın altında donarak ölen 

askerdir. Canseza‟nın yardıma gittiği adam sessiz sedasız can verir. (s.162) Sırtında kaput ve 

başında kabalak vardır. Yüzü sapsarı hatta yemyeşildir. Bir deri bir kemik kalmıştır. 

“Senelerce etini bitlere yedirirken, karnını doyuracak bir şey bulamamış sivri, aç kurt 

dişleri” dudaklarının arasından görünür. (s.163) Kurtarılamaz. “Isparta‟nın Kanlıpınar 

köyünden, üç yüz on üç tevellütlü Ali oğlu İsmail öylece, Murat‟ın anasının evinin önünde 

ölür.” (s.164) Açlık, ölüm ve fakirlik askerlerin değişmeyen yazgısıdır. Nikola, Eğirdir‟de bir 

iaşe zabitinin karısıyla beraber göndermek için getirip Mahir‟e teslim ettiği emireridir. (s.180) 

Zabitin karısıyla beraber olur. Trende de beraber olmaya devam eder. Gayri müslim‟dir. 

(s.181) Diğer askerlerden en belirgin farkı ahlaksız olmasıdır.  

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde görülen paşaların başında Mustafa Kemal gelmektedir. 

Tarihe mal olmuş yönleriyle anlatılan M.Kemal, halkın bakış açısıyla değerlendirilir. (s.223) 

Mahir onu sarı yağız bir komutan olarak Anafartalar‟da görmüştür. M. Kemal‟in mücadeleci 

kimliğiyle düşmanın hakkından geleceğine inanır. (s.224) Düzenli ordu olmadan savaşın 

kazanılacağına inanmaz. (s.323) İstanbul hükümetini tanımaz. (s.365) Orduyu Sakarya 

ırmağının gerisine çektirir. Büyük bir rahatlık içinde ordunun başına geçmeyi kabul eder. 

(s.395) Meclisin bütün yetkilerini bir süreliğine buna karşılık istiyordur. (s.396) Düşmanı 

mağlup edeceğine inanmaktadır. (s.398) Kanunları ve fiiliyatıyla idareyi eline alır. (401) 

Başkomutanlık yetkisinden sonra mecliste ateşli konuşmalar yapar. (s.420) Diğer paşaların 

yardımıyla Mersin Mebusu Miralay Selahattin ve Ziya Hurşit‟in itirazları arasında saltanatı 

kaldırır. (s.450) Etrafındaki vekilleri bu konuda ikna eder. (s.452) Asıl büyük meydan 

muharebesini yol ayrımında siyasi arenada verecektir. (s.455) “Daha ağır taş bulmadan öteki 

taşı kaldırmaz.” (s.456) Yeni halifenin davranışlarından da rahatsız olur ve hilafeti de 

kaldırmayı düşünür. (s.464)  Arnavut Tahir PaĢa, tüfekçi bölüğü komutanıdır. Ermeni 

suikastından sonra Abdülhamit, Tahir Paşa‟dan zabitlerin tam sayısını ister. (s.25) Padişahın 

emrinde çalışır. İyi bir komutandır. Fehim PaĢa, roman kahramanı Mahir Efendi‟nin hiçbir iş 
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yapmadığını düşündüğü ve “bir sürü hergele” dediği insanlardan biridir. (s.7) Herkesin 

korktuğu, tehlikeli adamlar yetiştiren bir paşadır. Evi işgalden kurtarmaya gelen kanun 

çavuşunun hatırladığı bir isimdir. (s.72) Sinsi ve tuzakçıdır. Serasker Rıza PaĢa, Mahir 

Efendi‟nin hiçbir iş yapmadığını düşündüğü ve “bir sürü hergele” dediği insanlardan biridir. 

(s.7) Bu paşayı da Fehim Paşa grubuna koyar yazar. Vatanını düşünmeyen, çıkarcı 

paşalardandır. Arif Hikmet PaĢa, Canseza‟nın bir halayık gibi alınıp yetiştirildiği evin 

beyidir. Naile Sultan‟ın çapkın olmayan kocasıdır. Cariyelere bile sarkıntılık etmeyecek kadar 

namuslu biridir. (s.31) Yazar için anne tipi söz konusu olduğunda onun çevresindeki kişiler de 

iyi olur, sorun çıkarmaz. Bu paşa namuslu, ahlaklı ve dürüsttür. MüĢir Rıza PaĢa, orduda 

seraskerdir. Mahir‟e evlenerek nasıl bir hatanın içine düşeceğini anlatmaya çalışır. Ona 

evleneceği için kızar. Bir zabitin emekli oluncaya kadar evlenmemesi gerektiğini düşünür. 

Mahlûl evi karısıyla işgal eden Mahir‟i oradan çıkarmak için izin isteyen seryavere izin 

verirken tekrar karşımıza çıkar. (s.75) Askerlerin evlenmesine karşı çıkan görevine bağlı bir 

paşadır. Mahmut ġevket PaĢa, romanda öldürülen bir paşa diye aktarılan bu kahraman, 

İngilizlerin komutanlık ve çalışkanlığına hayran olduğu bir kumandandır. (s.115) Nazım 

PaĢa, isyancıların Babıâli‟yi basıp öldürdükleri cihan seraskeridir. (s.115) Enver PaĢa, Sultan 

Reşat‟tan daha çok desteklenen damadı Enver Paşa, halkın yönetimi eline almasını beklediği 

bir komutandır. (s.118) Alman gemilerinin ülkeye gelmesinde ve onların korunmasında etkin 

rol alır ve Osmanlı Devleti‟ni Birinci Dünya Savaşı‟na sokar. (s.121) Tarihi misyonu 

itibariyle önemli bir şahsiyet olan Enver, eserde değişik bölümlerde bu özelliğiyle karşımıza 

çıkar. (s.223) Talat PaĢa, büyük kabineye karşı gelen ve devlet yönetiminin en üstünde 

bulunan bir paşalardan biridir. (118) Tarihi kimliğiyle eserin değişik yerlerinde karşımıza 

çıkar. (s.223) Sadrazam, devlet için yapılan işlerin hiçbirinden haberi olmayan ve her şeyi 

başkalarından öğrenen bir yöneticidir. Pısırık, içine kapanık, dünyadan haberi olmayan biridir. 

Rauf Bey, müstakil torpido filotillası kumandanıdır. Hamidiye kruvazörünü az bir zayiatla 

düşman saldırısından kurtarmıştır. (s.116) Cesur bir kahramandır. Mustafa Kemal‟e karşı 

hilafet ve saltanatı savunurlar. Bunun için onunla görüşürler. (s.447) Refet, Rauf‟un 

görüşlerine katılır. Ali Fuat kesin bir kanaat beyan etmez. (s.448) Nurettin PaĢa, Mahir‟i 

eskiden beri tanıyan fırka kumandanıdır. Bandırma sevkıyat amirliğine Mahir‟i gönderirken 

bu dostluğa binaen bu görevi kabul edip etmek istemediğini özellikle sorar. (s.149) Aydın‟da 

Mahir‟e tezkere verme yetkisine sahip olan kumandandır. Mahir‟i Abdülhamit döneminden 

tanır. (s.187) Kuvay-ı Milliye‟ye katılmış, vatan için her türlü fedakârlığı göze almış, Mahir‟i 

eskiden beri tanıyan cesur bir paşadır. Kolordu Kumandanı Nadir PaĢa, İzmir taraflarında 

düşmana karşı savaşan komutanlardan biridir. (s.206) Kuvay-ı Milliyecidir. Ali Fuat PaĢa, 
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Batı cephesine gönderilen ve görevden alınan komutandır. (s.326) Meclis ikinci reisi olur. 

Gerektiğinde meydanlarda gerektiğinde ise siyasette elinden gelen çalışmaları yapar. Refet 

Bey, Batı cephesine gönderilen ve görevden alınan komutanlar. (s.326) Müdafaa-yı Milliye 

vekâletine getirilir. (s.385) Mustafa Kemal‟den başkomutanlık ister ama alamaz. (s.386) 

İstanbul‟a yollanır. Gazi Osman PaĢa, Plevne kahramanı olarak bilinir. Selami yaptığı 

kahramanlıkları anlatır. (s.356) Farklı roman kahramanlarından efsanesini dinlediğimiz 

savaşçı ve cesur bir paşadır. Fevzi PaĢa, Müdafaa-yı Milliye vekilidir. Erkan-ı Harbiye-yi 

Umumiye Riyasetini deruhte edecektir. (s.385) Devletin kendisine verdiği görevleri yapar. Ali 

Ġhsan PaĢa, şöhret düşkünü bir paşadır. Alman propagandası sayesinde adı yayılır. Musul‟da 

askerlerini İngiliz‟e esir verir. (s.431) Esir olmamak için İngiliz generalinden tezkere almış, 

zırhlı bir araba ve asker istemiştir. (s.431) Askerlerini düşmana teslim etmekten çekinmeyen 

korkak bir askerdir. Kazım Karabekir, düşüncelerinden ve otoriteye karşı çıkmasından 

dolayı ordudan uzaklaştırılan komutanlardan biridir. Romanda yalnız bu yönüyle görülür. 

Muhalif olarak görülen paşa, iktidardan uzaklaştırılır.  

Bir Mülkiyet Kalesi romanında görülen subay tiplerinin başında BinbaĢı Rıdvan gelir. 

Adını, mahlûl eve talip olduğunu ilk kez mahalle bekçisinden duyarız. Kantarcı onun yüreği 

temiz birine benzediğini söyler. Evi aldığında bir, tapuyu aldığında Kantarcı‟ya iki altın 

verecektir. (s.62) Mahir Efendi ile aynı gün bu büyük kâgir ev için irade çıkartır. (s.68) 

Kantarcı‟nın getirdiği habere sinirlenir ve hemen harekete geçer. (s.70) Kanun Çavuşu‟nun 

çekimserliği karşısında ona rüşvet teklif eder. (s.73) Askerlik kurallarını çok iyi bilir. Binbaşı 

Dilaver de Mahir‟i evden çıkaramayınca bir gece o evde kalırsa Mahir‟i asla evden 

çıkaramayacağını anlar. Çözüm yolları arar. (s.77) Kantarcı‟nın mahalleli ve mahallenin 

imamıyla yapacağı baskın fikrini beğenir ona beş altın verir. Mahir‟i evden çıkarırsa daha 

fazla vereceğini de söyler. (s.80) Alay Kumandanı, Alman bir kadınla evlenmiş ve 

Almanlaşmaya başlamıştır. Çok kibirli bir kaymakamdır. Kısa boylu, açık sarı saçlarını 

alabros şeklinde kestirdiği için yüzü olduğundan daha kırmızı görünür. (s.152) Yanına yeni 

gelenleri harp mecmuasına üye yapar. Osmanlı zabitinin her zaman harpten haberdar olması 

gerektiğine inanır. Asıl meselesi yedinci ve sekizinci sayılarda makalelerinin yayımlanmış 

olmasıdır. Bu yüzden bütün alay zabitlerini dergiye üye yapar. (s.159) Prusyalı bir zabit gibi 

davranır. Mahir‟e kâtibi öldüresiye dövdüğü için on beş gün hapis cezası verir. Dayağa güler 

geçer, ama görevini de ihmal etmez. (s.177) YüzbaĢı Vahit Bey, hastane inzibat zabitliği 

yapmıştır. (s.437) Beddua ve küfür eder. (s.438) Manevi her şeye küfreder. Savaşta gözlerini 

kaybetmiştir. (s.439) Yirmi beş yaşındadır. On yedi yaşında mektebin son sınıfında askere 

alınır. Edebiyat meraklısıdır. (s.440) Mahir‟e edebiyatçılardan bahseder. (s.440) Adı Yüzbaşı 
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Vahit‟tir. (s.443) İçinde bulunduğu duruma alışır. Birinci Kolordu Kıtasında görev yaparken 

yanında patlayan bir şarapnelle gözlerini kaybeder. (s.443) Körlüğe alışır. Geleceğiyle ilgili 

hayaller kurmaya başlar. Şiirlerini hatırlar. (s.445) Adil Efendi‟nin kim olduğunu sorar. 

(s.456) Konuşmalara hiç karışmaz. (s.457) Ağzı bozuk bir subaydır. BinbaĢı Dilaver Bey, 

kantarcı kadar şişman ve kısa boyludur. Kaygısız bir adamdır. Mahir‟in olayında Kantarcı ve 

Binbaşı Rıdvan‟ın istediği kadar öfkelenmez. Mahir‟in kendisine karşı gösterdiği davranışlar 

ve söylediği sözler karşısında şaşırır. (s.16) Mülazım Hüseyin Efendi, İzmir‟de Mahir‟i 

görüp onu yeni oluşmaya başlayan bir gizli teşkilattaki arkadaşlarıyla tanıştırır. İzmir‟in 

durumunu Mahir‟e anlatır. Teşkilatın örgütlenmesinde önemli rolleri vardır. (s.197) Gizli 

görevleri vardır. Kumandan Kaymakam Ali Bey, İzmir taraflarında düşmana karşı savaşan 

komutanlardan biridir. (s.206) Cafer Tayyar, düşmana tek tüfek sıkmadan tüm kolorduyu 

teslim eden Trakya taraflarından bir komutandır. (s.274) Ġsmet Bey, ufak tefek biridir. Kulağı 

ağır işitir. Zabittir. Binbaşıdır. Eski pabuçlarla Ankara yolunu tutar. Potinleri çalınır. (s.286) 

Batı cephesine gönderilen komutandır. (s.326)  Garp cephesi komutanlığa getirilir. (s.385) 

Hariciye vekâletine tayin edilir. Lozan‟a gider. (s.453)  Kumandan Kaymakam Mahmut 

Bey ve Erkânı Harp Reisi Sami Bey, Düzce isyanında öldürülen komutanlardır.( s.295) 

İsyancılara katılmış, padişah yanlılarıdır. BinbaĢı Nazım Bey, Kaymakam Arif Bey ve Ali 

Fuat PaĢa, Kuvay-i Milliye yanlısı, Anzavur isyanını bastıran komutanlardır. (s.296) 

Fahrettin Bey, Batı cephesinde Refet Paşa‟nın emrinde savaşan bir komutandır. (s.379) 

Mülazım-ı Evvel Baha, ölürken bir şeyler söyler. Mahir‟i dinlerken gülümser. Söylemek 

istediğini asker anlamaz. (s.342) Jeneral Franze, çavuşluktan yetişmiş ordu komutanı olmuş 

bir Rus‟tur. Ankara‟da devam Milli Mücadele hareketini destekliyor. Yardım ediyor. (s.387) 

Kazım Efendi, Selami Efendi‟nin yerine gönderilmiş, yirmili yaşlarda, sarı kıvırcık saçlı, 

pembe yanaklı, askerlere nasıl hitap edeceğini şaşıran, kıt‟a ile mektep arasındaki farkı hemen 

sezen bir mülazımdır. Bilgisiyle kendisini diğer komutanlardan üstün görür. (s.406) Askerlere 

askerlik konusunda ders verir. (s.407) Onun acemiliklerini Ali Karagümrük Karagöz‟e 

uyarlar. General Harrington ve Sör Döbruk,  Padişah Vahdettin „in yurtdışına kaçmasına 

yardım ederler. (s.461) Sör Döbruk, Bahr-i Sefit Filosu Umum Kumandanıdır. (s.461) Her 

ikisi de casustur. Devletleri için gizli görevler yaparlar. 

Damağası‟da, Pire BaĢçavuĢ, karakol komutanıdır. Karısı ve bir çocuğuyla şehir şehir 

gezen bir cambazı casus diye yakalar. Aslanlarını ellerinden alır. Yakaladıkları kişileri 

Erzurum‟a yollar. Kadın düşkünüdür. (s.249) Casus diye yakalanan adamın elinde 

Sungurlu‟nun haritasını bulurlar. (s.249) Casusları yakaladığı için madalya beklerken az daha 
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başı belaya girecektir. (s.250) Hamarat kendisini mahkûmların gözünde yüceltmek için bu 

hikâyeyi anlatır. (s.254) Kadın düşkünü, atak ve korku yayması ile meşhur olur.  

Damağası‟nda Yedisekiz Hasan Paşa ve Mareşal Fevzi Çakmak vardır. Yedisekiz 

Hasan PaĢa, Çorum‟un yetiştirdiği alaylı zabitlerdendir. Eli sopalı, ağzı küfürlüdür. Beşiktaş 

muhafızıdır. Padişaha çok hizmet eder. Cumhuriyetten sonra Çorumlu mebuslar onun 

hakkında makaleler yazar.(s.6) MareĢal Fevzi Çakmak, Çorum‟da bulunan gazyağı için 

radyodan Çorumlulara teşekkür eden ordu komutanıdır. Bu teşekkürü ve adının anlatıcı 

tarafından zikredilmesi dışında başka yönleri anlatılmaz. (s.226) Genç cumhuriyetin ordu 

komutanıdır. Kemal özellikle tarihi romanlarında çok sayıda askeri figüre yer vermiştir. 

Onları birkaç cümle ile anlatmış, tarihi kimliklerinden bir dekor olarak yararlanmıştır.  

 

2.2.3. BABALAR 

 Bu bölümde yazarın romanlarda babalık yönünü vurguladığı, okuyucuda bir babanın 

nasıl olması gerektiği fikrini gösterdiği tali ve dekoratif figürler değerlendirilecektir. 

Babaların ortak yönleri şunlardır: Hepsi oğullarına son derece düşkündür, çaresizdirler ve 

zavallıdırlar. Her zaman ellerinden geleni yaparlar, çalışkandırlar ve işlerini severler, azimli 

ağırbaşlıdırlar, yeniliği sevmezler, hırslıdırlar, statüye önem verirler, geleceği göremezler bu 

yüzden zaman zaman oğullarını tehlikeye atarlar, giyimleri derbederdir, kavgacı ama 

namusludurlar, ticaretle uğraşmayı severler, vücudunun bir yerinde yaraları olur, inatçıdırlar, 

çaresiz ve fedakârdırlar. Farklı yönlerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür: Bazı baba 

tipleri paraya çok değer verirken bazıları vermez. Tarihi romanlardakiler savaşçı ve 

mücadelecidirler. Hapishane ve köy romanlarında ise acizdirler. Kaderlerine razı olurlar.  

Körduman‟da bir köy romanıdır. Bu roman Sağırdere‟nin devamıdır. Burada da 

karşımızda ağalığa önem veren, yeniliğe karşı durmayı devam ettirirken muhtarlığı ve statüyü 

önemseyen Kulaksızın Yakup Ağa vardır. Evinde köpek beslemeyen akıllı adamlardan 

biridir. (s.23) Mustafa‟nın Ankara‟dan getirdiği sandığa bir hayvana yaklaşır gibi yaklaşır. 

(s.25) Mustafa‟nın getirdiği sandığın ağzına kadar dolu olduğunu far edince keyiflenir. (s.26) 

Oğlunun getirdiği yeni kıyafetlerle değişeceğine inanmaz. Sığırtmaçlık yaptığını söyler. 

Burnundan kıl koparmaya çalışır. (s.27) Gençliğinde Karadağ lüveri taşıyan Yakup Ağa, 

silahlardan anlamaz. Zaten fakir insanın koruyacak bir şeyi olmadığı için silaha da ihtiyacı 

bulunmadığını düşünür. Oğulları yetiştiğinden beri her ne kadar köylü kendisini ağalık 

makamına layık görmese de o kendini ağalığa yakıştırmaya başlar. (s.30) Oğlu Mustafa‟nın 

çok para getirdiğini görünce sevinir. Ondan hoşnut olduğunu söyler. Ali Bey‟in onu küçük 
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görmesine kızar. (s.33) Mustafa‟nın ustasının sözünü dinlememesine üzülür. (s.34) Önüne 

kattığı iki çift öküzle artık kendisine ağalık yolunun açıldığını düşünen Yakup, oğlu 

Mustafa‟nın okumayı iyi öğrenip köye muhtar olmasını ister. (s.93)  

 Oğlu Murat‟ın başağalığı bırakacak olmasına canı sıkılır. Yerine Mustafa‟yı başağa 

yapmasını ister ama onu da kabul ettiremez. Oğlunun söz dinlememesine içerler. Mustafa‟nın 

onun gibi olmamasına sevinir. (95) Tarlayı tohumlaması ünlüdür. Hayvanlar konusunda 

bilgilidir. Oğlu Mustafa‟ya çit sürerken onlar hakkında bilgi verir. (s.97) Bütün 

uğursuzlukların sebebinin şehirliler olduğunu düşünen Yakup Ağa, tarlaları makinenin 

sürecek olmasına ve trenin gelmesine sevinmez. Kendi toprakları için makinenin uygun 

olmadığını düşünür. Reşit Hoca‟nın makine hakkında söylediği “Gâvurun tarlası düz 

besbelli…” sözüyle başlayan ve devam eden konuşmalarını yarım yamalak hatırlar. Oğlu 

Murat‟ın yüreksiz olduğunu düşünür. (s.101) Daha önce Hocalar kabilesi tarafından kesilen 

tekelerinin öcünü almayan Murat, Yakup Ağa‟nın öcünü yerde koymuştur. Bu yüzden oğlu 

Mustafa‟dan öcünü almasını bunun içinde halasında bulunan Eğri Ahmet‟in sıcaklık 

muskasını kullanmasını ister. (s.103) Oğulları ile insanların içinde övünür ve onlara öcünü 

alması için öğütlerde bulunur.  

 Oğlu Mustafa‟nın para kazanmak için ticaret yapması ona keyif verir. Öç almayı 

sevdiğini, eğer öcünü alırsa ona istediği kızı alacağını söyleyen Yakup Ağa oğluna ticaret 

konusunda edindiği tecrübeleri aktarır. Oğlu Murat küçük başağalığı bırakırsa ona küseceğini 

söyler. Murat‟a karşı korkuyla karışık bir saygı duyar. (s.147) Göl işinde çalışırken köylünün 

bir işin biteceğine aklı kestiğinde nasıl çalıştığını anlatır. Manda beslemeye karar verir. 

(s.291) Hakkının karpit lambalarını tren yolu işinden aşırdığını kendi oğullarının bunu 

yapamaya cesaret edemediğine kızar. Hakkı‟nın ev yıkmaktaki amacının kardeşi Hasan 

gelmeden anasının gömüsünü aramak olduğunu düşünür. (s.325) Hocaların Hakkı‟nın 

yaptıklarını ve çalışkanlığını kıskanır. Çok sevdiği gelini Feride‟ye sert davranarak onu 

eğittiğini düşünür. Öküzlerinin öldürülmesine kızar. Karısına bağırır. Onun söyledikleri 

karşınında siniri daha da artar. (s.352) Sığırtmaç Yusuf‟un hayvanını öldürmeyeceğini kabul 

eder bunu Hakkı‟nın yaptırdığını düşünür. Murat‟ın Sımıcak‟tan çağırtılmasını ister. (s.355) 

Muhtarın taraf tutmasına canı sıkılır. İşin peşini bırakmayacağını söyler. Oğlu Mustafa‟dan 

hayvanının kanını aramasını ister. (s.360) Murat‟ın gazete okumasından dolayı gurur duyar. 

Fakat oğlunun kendisini haksız görmesini kabullenemez ve kendini savunur. (s.368) 

Mustafa‟nın köyden gidecek olmasına üzülür, yıkılır. (s.370) Mustafa‟nın arkasında karlı dağ 

olduğunu, onun giderse bir daha gelmeyeceğini düşünür, adam öldürecekse nasıl öldürmesi 

gerektiğini anlatır. (s.374) Oğlu Mustafa‟nın Vahit‟i vurmasından sonra onun ahıra girmesini 
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söyler. (s.382) Şüpheci, sinirli, soğukkanlı ve oğullarının geleceğini tehlikeye atsa da onları 

seven bir babadır. Bütün derdi köyde bir itibar kazanmak ve insanların yanında hatırı sayılır 

biri olmaktır. Bu maksatla oğullarını kullanmaktan çekinmez.  

Kelleci Memet bir hapishane romanıdır. Romanda mahkûmların hayat hikâyelerini 

dinleriz. Mahkûmlara savaş sırasında yaşadıklarını anlatan, askerlikten sağ salim dönen, fakir 

bir adam olan Rıfat Ağa, Kelleci Memet‟in babasıdır. Baba figürlerine ait bütün özellikleri 

taşımaktadır. Rıfat Ağa, Kelleci‟nin seferberlik görmüş, yaşlı babasıdır. Buruşmadık yeri 

kalmamıştır. Gözleri iyice çukura kaçmıştır. Kemerli burnu, lime lime ceketi, parça parça 

poturu vardır. Murat Bey‟e seferberlik yıllarını anlatır. Askerde okumayı öğrenmediği için 

üzülür. Hacıların Niyazi‟nin babası Hüseyin‟le kura kâğıdı aynı anda okunur. (s.139) Askerde 

atlı süvaridir. Tramvayı, gazozu ilk kez İstanbul‟da görür. Süleyman Askeri Bey‟le Basra‟da 

düşmana karşı savaşır. Basra‟da Yedek Subay Çerkes Murat‟la petrol borularını havaya 

uçurur. Golç Paşa‟dan, Halil Paşa‟dan, Ali İhsan Paşa‟dan Süleyman Askeri Bey‟in sesi daha 

yamandır. Atatürk‟ten bu konuda biraz üstündür. (s.145) Başarısız olunca savaşta yaralanan 

Süleyman Askeri Bey, intihar eder. Yerine Alman damadı Golç Paşa gelir. Golç Paşa sıtma 

biti yüzünden rahatsızlanınca kumandayı Enver Paşa‟nın emmisi Halil Paşa alır. (s.149) 

Alman bir pilot olan Sus Bey, savaşta uçağı düşünce kahramanca ölür. Kadir Çavuş adında bir 

topçu İngiliz gemisini batırır. Araplar ve Türkler gemiyi yağmalar. (s.153) Halil Paşa İngiliz 

generali Tavzent‟i yener. (s.155) Takviye güç alan İngiliz ordusuna Ali İhsan Paşa ve Türk 

ordusu yenilir. Esir düşen Rıfat Ağa madalyasını ve parasını İngilizlere kaptırdıktan sonra bir 

arkadaşıyla kamptan kaçar ve memleketine döner. Esir düşmemek gerektiğini söyler. 

Madalyası olduğuna kimseyi inandıramaz. (s.159) Ufak tefek, tıkız, yeşil gözleri süzgün, 

zurnalar karşısında oynamak isteğiyle dolan bu adam çatallı sopasına sımsıkı sarılır ve 

öksürür. (s.261) Oğlunun bahtı kara olduğunu düşünür. Köyden Cemile‟yle Yusuf‟un 

evleneceği haberini getirir. (s.275) Yusuf‟un gerdek sonrası söylediklerini anlatır. (s.279) 

 

 

DEKORATĠF 

Bir köy romanı olan Sağırdere‟de işini bilen, fakir, yeni okumaya karşı çıkan ve 

paraya çok önem veren bir baba figürü olarak Kulaksız Yakup Ağa‟yı görürüz. Oğullarına 

öğütler verir. Çiftçilik ve köy hayatı hakkında bilgilidir. (s.54) Herkesin yanında burnundan 

kıl koparır. Öküzün köy hayatındaki öneminden bahseder. (s.55) Hayvanları tanır, onları 

sever. (s.56) Yamalı gömlek giyer. Gençliğinde sığırtmaçlık etmiştir. (s.57) Sağ kulağı 
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ortasına kadar yarık olduğu için köylüler ona kulaksız lakabını takmıştır. (s.57) Oğlu Murat‟ın 

düşüncelerinden ve yaşam biçiminden memnun değildir bu yüzden akrabası Meryem‟i oğlunu 

yeni yazıya göndermemesi için uyarır. Murat, yeni yazı okumuş ve bozulmuştur. Köyde 

oğlunu öven Mahmut öğretmeni sever, fakat aynı öğretmen Sivas‟ı birbirine katmıştır. Bu 

yüzden okumaya ve okula karşıdır. Para konusunda ise etrafındakilerden farklı düşünür. Ona 

göre parayı kazanmak değil tutmak önemlidir. (s.60) Para kazanmak için gençliğinde sık sık 

başka şehirlere çalışmaya gitmiştir. (s.64)    

Hapishane romanlarından Karılar Koğuşu‟nda, fakir, fedakâr ve çaresiz baba figürü 

AduĢ’un Babası’dır. Annesinin durumuna ağlamayacak kadar ailesini düşünmeyen Aduş‟un 

babasının adı Abuzer‟dir. Askerliği yapmadığı için askere gitmek zorundadır. Fakat 

çocuklarının annesi hapiste olduğu için onları ne yapacağını bilemez. Murat Bey ona yardım 

eder. Mahkûmlardan onun için para toplar ve çocuklarını bazı ailelere evlatlık verir. (s.310) 

Adam içinde bulunduğu durumda yapacağı bir şey olmadığından buna razı olur. (s.314)  

Diğer baba figürü oğlunun yaptıklarına bir anlam veremese de onu hapishanede yalnız 

bırakmayan Dut Mehmet’in Babası‟dır. Kıvırcık, kırçıl sakallı, uzun boylu, iri yarı bir 

adamdır. Oğlunun yaptıklarını hazmedemiyor ona kızıyor. (s.32) Oğlunu cinayete teşvik eder. 

(s.33) Yaşadıklarından ders almaz. Oğlunun durumunu hazmedemez ama onun tekrar cinayet 

işlemesini ister. Romanda görülen son baba tipi yazarın ismini dahi söylemediği silik 

kahramanlardan Ali’nin Babası‟dır. Ufak tefek, beyaz sakallı, sakalının ucu kıvrılmış 

Hacivat‟ı hatırlatan bir ihtiyar. Oğlunun hapiste olmasına üzülür. Oğlunun kısa sürede 

kurtulmasını ister. (s.34) Suçu kocasını zehirleyen kadının üstüne atmasını oğlundan ister. 

(s.41) Oğlunu çok sever ve onun hapiste çürümesini istemez.  

Tarihi bir roman olan Hür Şehrin İnsanları I-II‟de zavallığı ve fakirliği ile silik bir 

görüntü olarak varlığı fark edilen ġahap’ın Babası vardır. Karısı öldükten sonra yıkılan adam 

ne yapacağını bilemez. Adliyede memur olarak çalışmaktadır. (s.71) Çevresindekiler yeniden 

evlenmesi için baskı yaparlar. Yaşamakla ölmek arasında bir yerde yaşamaya başlar. (s.91)   

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde görülen baba figürü Canseza‟nın Çerkez babası Zikotla‟dır. 

Beyaz kısa sakallı, elmacık kemikleri çıkık, dişleri seyrek, bacakları beş yaşından beri 

hayvana binmekten eğilmiş, vücudu kısa, kendisi diktir. (s.239) Canseza‟yı görünce 

duygulanır. Ayran içmeyi sever. Kız kaçırmayı normal karşılar. Canseza‟yı kaçırıp saraya 

satan esirciyi beş kurşunla öldürür. (s.241) Üç sene Rumeli‟de kolcubaşılık yapmıştır. 

Neçberliğe elini sürmez, ata biner, silah atar, düğünlerde oynar. (s.241) Kayalar Köyü ve 

Adapazarı civarında gerçekleşen Kuvay-i Milliye olayları hakkında bilgi verir. (s.244) 

Damadına ve oğlu Servet‟e güvenir. (s.245) Lazları hiç sevmez. Uzun beyaz donu, göğsü 
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iliksiz uzun beyaz gömleğiyle Donkişot kitaplarındaki komik resimleri hatırlatır. (s.249) 

Köylülerin dilinden iyi anlar, inatçıdır. (s.252) 

Bir Mülkiyet Kalesi‟nin baba figürü DurmuĢ Ağa‟dır. Vatan için ölümü göze alan, 

savaşçı, mücadeleci yiğit bir babadır. Mahir Efendi‟nin babasıdır. Redif taburuyla Yemen‟e 

gitmiş ve bir daha dönmemiştir. (s.16) Oğulları ve karısı onu uzun yıllar beklemiştir. Fakat 

gelmeyince ailenin dağılması kaçınılmaz olmuştur.  

 

2.2.4. DĠNLE ĠLGĠLĠ ĠNSANLAR 

 Ortak noktaları dine karşı aşırı hassasiyetleri olan bu tali ve dekoratif figürler, farklı 

mezhep ve anlayışlara mensup, dini farklı bakış açılarıyla yorumlayan kahramanlardır. İyi ve 

kötü özellikleri vardır. Hepsi konuşkandır, meraklıdır ve insanlara dini konularda bilgi 

vermeyi severler. Cesur, ölümden korkmayan, dindarlığın yanında üreten, emekçi ahiler 

çalışkan ve güvenilirdirler. İdeolojik yönden bunlara yaklaşan yazar, üretene ve emekçiye 

karşı saygılıdır. Kimileri silik bir görüntü olarak ya da tek yönleriyle romanlarda yer alırlar. 

Fakat hepsi de kendilerini inançlarına adamış insanlardır. Bunun yanında ikiyüzlü, sahtekâr, 

şüpheci, kurnaz, hain ve yılan gibi olanlar vardır. Sert, yırtıcı, casus, cahil ve zavallı dini tipler 

romancının her tipi anlatırken kullandığı iyi-kötü ikileminden kurtulamaz. Tiplere genel 

olarak baktığımızda iyiliğin ve kötülüğün yan yana durduğunu gri rengin bulunmadığı ya da 

çok az olduğu görülür. K.Tahir dine karşı olumsuz bir tavra sahiptir. Kahramanları da fiziksel, 

ruhsal ve sosyal yönden bundan nasibini alacaktır. K.Tahir‟in romanlarda anlattığı alperenler 

bilgili, savaşçı, terbiyeli, güçlü, dindar, sabırlı dayanıklı sert gibi olumlu özelliklerin yanında 

patavatsız, pepeme, yağmacı, cimri, ikiyüzlü ve korkunç görünümlü olumsuz vasıflar da 

taşımaktadırlar. Onlar hem dini yaşamayı hem de savaşmayı kendilerine hedef edinmiş 

bilgece tavırları olan, ölümden korkmayan cesur kişilerdir. K.Tahir‟in bütün roman türlerinde 

karşımıza çıkan derviş türleri konuşkandır. Dini konularda bilgi vermeyi severler. Hepsi 

cahilce ve körü körüne bir şeyhe bağlanır. Hepsinin ruhsal sıkıntıları vardır. Yardımsever ve 

çalışkan olan dervişler bilgi elde etmek için çalışırlar. Hayatı pek sorgulamazlar. Bazıları 

ikiyüzlü, casus, katil, kumarbaz ve kadın düşkünüdür. Dervişlerin bir kısmı ise oğlancıdır. 

Yazar bu tipleri anlatırken kötü benzetmeler kullanır. Çıkarcı olduklarını vurgular. Güven 

telkin etmeyen bu tipleri korkak ve pısırık yapar. 

 Rahmet Yolları Kesti‟de tali dini figürlerden Dede Kasım bunlardan biridir. Aleviler 

arasında dedelik eskisi gibi hatırlı değildir. Köylünün ekinlerinin az olması ve dedenin 

sermayeden yemeye başlaması üzerine dede çerçicilik yapmaya karar verir. Kurnaz bir 
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adamdır. Her şeyden nem kapar. Kendisinden sonra postuna yeğeni oturacaktır. Evini kale 

gibi sağlam yaptırmıştır. Karısı kendisinden gençtir. Karısı ona sormadan kapıları açmaz. 

Kasım yataktadır. Altında ipek kılıflı üç çarşaf vardır. Yorganı kırmızı atlastandır. (s.218) 

Geceliğinin önü açık olduğundan göğsündeki beyaz kıllar görünür. Samurlu şal hırkası 

omzundadır. Başındaki buhara takkesinin on altın ettiğini İskender bilir. Uzun boylu, zayıf 

biridir. Küçücük siyah gözleri kaşlarının altında neredeyse kaybolur. Yanaklarının 

buruşukluğu suratının asıklığını artırır. “Alevi usulü kesilmiş bıyıkları ince dudaklı hain ağzını 

ortaya koyar.” Gelenler diz çöküp elini öperler. (s.219) Adil dedenin zenginliğine şaşırır. 

Gümüş tası, kehribar tespihi, altın varaklı kitabı vardır. Sesi emir ve öğüt vermeye alışık 

olduğunu gösterecek kadar kalındır. (s.220) “Beyaz sakalı titrer. Buruşuk derisinin altında 

mor damarları solucanlar gibi kımıldayan ince, uzun parmaklı elini, kırmızı yorganın 

üzerinde gezdirerek düşünür.”(s.221) İskender‟in sinirlenmesinden dolayı içine seferberlikten 

kalma eşkıya korkusu düşer. Ona istediği parayı verir. (s.225) Dede‟nin karısı İskender‟e 

saldırır. Ali‟nin kafasına indirdiği bastonla yere yığılır. (s.227) Karısının ve kendisinin başına 

bir şey gelmemesi için tüm parasını vermeye razıdır ama karısını ikna edemez. Gözlerinden 

yaşlar dökülür. (s.230) Paraların ve ipek kumaşların yerini söyler.( s.233) Dede‟nin yüreğini 

ölüm korkusu kaplar. (s.240) Onları dava etmeyeceğine dair söz verir. (s.242) Daha fazla 

adam ölmesin diyerek hastalığına bakmadan atlanıp boğaza yetişir. (s.358) 

Köyün Kamburu‟nda tali dini figür, sorunları çözmeye çalışan, kadın düşkünü Uzun 

Ġmam, köye dönen Ahmet‟i tanır. Onun yağmurlu ve kötü havayı tahmin etmesine şaşırmaz. 

Bu şekilde çalışırsa kısa sürede zengin olacağını düşünür. (s.13) Parpar Ahmet‟in durumuna 

çare bulmak için tütsü yakar, Mağribi Yasin okur, muskalar yazar. Onu İsm-i azam duasıyla 

nefesler. ( s.16) Parpar Ahmet durumundaki kişilerin eskiden miskinler tekkesinde barındığını 

söyler. Ahmet‟i evlendirmeye karar verir ve bu konuda onu rüya gördüm diyerek ikna eder. 

(s.22) Ahmet‟i evlenmeye ikna ettiğini ve bunun onu değiştirdiğini kendisini merakla 

bekleyen köyün ileri gelenlerine anlatır. (s.25) Karısı Ayşe‟yi döven Parpar‟a dini öğütler 

verir. (s.28) Ahmet‟in öfkesinin ecinni öfkesi olduğunu düşünür. (s.32) Ecinnileri çıkarmak 

için sopayla dövdürdüğü Ahmet‟i öldürür. (s.34) Köyün ileri gelenleri hakkında Çalık‟ın 

uydurduğu hikâyelerin birçok kişiyi rahatsız ettiğini anlar ve olaya el koyar. Çalık‟la konuşur. 

Ona yalan söyleyerek iyi tarafından yaklaşır. (s.95) Çalık Kerim‟e imamlığı över. Ahmet 

Ağa‟dan hocalık hakkına kattığı hilenin intikamını aldığını düşünür. (s.96) Kerim‟i medreseye 

götürmekten yaptığı davranışlar yüzünden vazgeçer. (s.100) Kulağının kıkırdağını kırdığı 

Çalık‟ın malına zarar vermesinden korkar. Onu affeder. Bir insan için en büyük belanın 

“uçkur gevşekliği” olduğunu anlatır. (s.103) Çalık Kerim‟in Adviye ile arasındaki ilişkiyi 
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öğrenmesinden rahatsız olur bu işi hemen temizlemek için köyün ileri gelenleriyle konuşur. 

Kerim‟i asla medreseye götürmek istemez. (s.112) Çalık Kerim‟in tehdidi karşısında tek çıkar 

yolun onu medreseye götürmek olduğunu anlar. Köyün ileri gelenlerinin tavsiyesine uymuş 

gibi onu medreseye götürür. (s.116) Asıl adı Nurettin‟dir. (s.118) Gözleri iyi görmez 

olduğundan gözüne gözlük takar ama yine de yazıları yanlış okur. (s.152) Çalık köye 

geldikten sonra imamlığı kaybedeceğinden korkar. Onun niyetinin bu olmadığını anlayınca 

rahatlar. Gözleri sulanır. (s.162) Lazları iyileştirme işinde Çalık Kerime yardım eder. (s.231) 

Bozkırdaki Çekirdek romanıdan görülen Kara DerviĢ, arada bir dalıp gider, “Hak 

destur!” diyerek bu dalgınlıktan kurtulur. Sonra hey vah diyerek göğsünü yumruklar. (s.34) 

Asıl adı Mansur halifedir. Her gün dürbünle etrafı iki saat izler. (s.217) Uzun boylu, pehlivan 

yapılıdır. Kafasında kara külahı vardır. Saçı sakalı birbirine karışmıştır. (s.218) Soyguncudur. 

Yanında her zaman Alman mavzeri bulundurur. (s.219) Sakalı göbeğinde, saçı omzundadır. 

Yılanlı Şeyh‟in baş halifesidir. Esrar içer. (s.254) Oynak ve erkeğe alışık olmayan kadından 

korkar. Zeynel‟le ortak iş yapar. (s.256) Emine öğretmene göz koyar. (s.258) Çatık kaşlı, iri 

kara gözlü, düzgün burunlu, kalın dudaklı, bakışları sert, ağzı kırmızıdır. Yakışıklı olduğu için 

oynak kadınlar peşinden ayrılmaz. Enstitücülerin Bolşevik olduğunu düşünür. (s.261) Jöntürk 

ya da ittihatçı olmamıştır. Isparta‟da uzun zaman hazine arar ama hazine bulamaz. Yanına 

gelen Rufai bir dervişin tavsiyesi üzerine İstanbul‟a gider. (s.265) Adı Şirazlı Kasım olan bu 

derviş, Kara Derviş‟e Abdülmecit‟in fermanından bahseder. (s.267) Bu Şirazlı Kasım 

sayesinde din askeri olur. Cemalettin Efgani‟den bahseden Kasım, Kara Derviş kendilerine 

katıldığı için memnun olur, onu güzel bir dille över. (s.271) 31 Mart olayına nasıl katıldığını, 

Şeyh Saidi Kürdi‟yi, Derviş Vahdeti‟yi, Hamdi Çavuş‟u, Talat Bey‟i ve o gün yaptıklarını 

anlatır. (s.279) Esrar kendiri eker. (s.281) Yağan yağmur yüzünden kurutmaya bıraktığı bütün 

esrar kendiri telef olur. Bu durumu enstitücülerin gâvurluğuna bağlar. (s.282) Enstitüye su 

getirmeye çalışan öğrenci ve eğitmenlere engel olmaya çalışır. Para almak için Zeynel‟le 

tuzak kurar. Bu sayede esrardaki zararı kurtarmak ister. Sahte tapu ayarlar. Nuri Çevik‟le 

kavga eder. İdmansız olduğundan yenilir. (s.340) Emine öğretmeni kaçırır. (s.408) Emine 

öğretmen Kara Derviş‟in yüzünü tırnağıyla yırtar. (s.415) Vücuduna şiş sokar. Emine 

öğretmeni taciz eder. (s.417) “Üstünde kıyıcı avcıların hayvansı yırtıcılığı vardır.” (s.418) 

Sultan, onun Murat‟ı öldürdüğünü görünce elindeki baltayla onu öldürür. (s.423) Hazine 

peşindedir. Katildir.  

Devlet Ana romanını ahilerinden Kaplan ÇavuĢ, Aslıhan‟ın babasıdır. Meslek olarak 

uzun yıllardan beri demircilikle uğraşır. Savaşçılığa özenen gençlere silah kullanmayı öğreten 

bir kılıç yapma ve kullanma ustasıdır. Kerim Çelebi‟nin yaptıklarını uzaktan uzağa takip eder. 
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(s.133) Mavro ile Kerim Çelebi‟yi ok, kılıç, kalkan kullanma konusunda eğitir. Onlara iyi bir 

eğitim verebilmek için hırslanmalarının gerektiğine inanır ve bunun için sürekli kılıç 

tutuşlarını, ok atışlarını, kalkan kullanışlarını eleştirir. Eleştirmek ve araştırmak Kaplan 

Çavuş‟un en çok ortaya çıkan özellikleridir. Gençlerin önünde model oluşturmak için 

kılıçlardan, oklardan ve ata binmekten bahseder. Eskişehir dolaylarının en usta demircisi olan 

bu adam, genellikle yürümeyi, gezmeyi sevmemesine rağmen kılıcı eline alınca bütün bu 

sevmediği şeyler yapar, cenge tutuştuğu kişinin etrafında dört dönmeye başlar. Ustalığın 

önemine inanır. Barutla yaptığı çalışmalar sırasında çıkan bir kazada sağ yanağı yanmış, 

sakalı bıyığı geri gelmediğinden yarı köse kalmıştır. Kocaman kara gözleri canlı, yüzü her 

zaman güleçtir. Kızı Aslıhan‟a da kılıç kullanmayı öğretmiştir. (s.193) Karısı öldükten sonra 

Eskişehir çarşısındaki demircilik işini boşlamış, kötü günler geçirmiştir. Ahiler bununla 

konuşmuş ikna etmeye çalışmışlardır. Bir gün Pekinden gelip Altınordu‟ya giden bir Moğol 

binbaşısı ona ateş tozundan bahseder. Ateş tozundan biraz elde ettikten sonra eve kapanır, 

halkın meraklı bekleyişleri arasında bu tozla, delikli demiri birleştirmek için çalışır. Çalışma 

sırasında zamansız patlayan ateş tozu yüzünü yakar. Yine de vazgeçmez ve ikinci kez ateş 

tozunu Kamagan Derviş‟ten elde eder. (s.224) Sonra yeniden çalışmalara başlar. Top 

konusunda Batıda ne gibi çalışmalar yapıldığını merak eder. Çıfıt Hekim yüzünü tedavi 

ederken onunla sırrını paylaşır. Bu konuda duyduklarını ona anlatmasını ister. Çıfıt Hekim 

Suriye‟den Yunus‟la bu konuda haber salar. Yunus da işin aslını merak eder. Bu konuda 

merak ettiklerini Çavuş‟a sorar ve onun açıklamasını ister. (s.225) Kaplan Çavuş barutla silah 

yapma çalışmalarına devam eder. Akçakoca‟nın emri olan Dündar Alp‟i takip etme işini 

yerine getirir. Konya‟ya bir ulak olarak gidip geri gelir. (s.522) 

Devlet Ana‟da Ozan ÂĢık Yunus, cavlaklarla beraber yola çıkan ve Mavro‟nun 

hanına gelen ozan, Gladyüs ile şarap içer. Eski ve yeni düzen hakkında konuşur. Sultansız, 

devletsiz bu toprakların ne hale geldiğini anlatır. Beraberindeki cavlaklardan farklı olarak 

Edebalı‟nın yanına gitmektedir. Ahi değildir. Baba İlyaslı‟dır. Taptuk Emre‟den halifelik 

almıştır. Ünlü şiirleri vardır. Yürüyüşünde, şiirlerinde anlattığı yiğitliğe yakın bir şey 

görünmez. Omuzları dar, sırtı kamburcadır. Yumuşak yol pabuçlarını zorla sürükler. Herhangi 

bir köylüden farksız kaba saba bir adamdır. Şiir gücüne şaşılan biridir. (s.51) Kaplan 

Çavuş‟un arkadaşıdır. Eskişehir‟de otururken Kaplan Çavuş‟a sürekli uğrar. Edebalı‟nın 

tekkesinde Dursun Fakı‟dan Kaplan Çavuş‟un Söğüt‟te oturduğunu öğrenir. Anadolu‟nun 

durumu hakkında bilgi verir. (s.201) Yaşı kırktır. Risalet‟ün Nushiye adında bir mesnevi 

yazmaktadır. İsminin Türkçe olursa eserinin hafife alınmasından korkar. Deyişlerinin bir 

kısmını Kaplan Çavuş ezbere bilir. Aslen Sarıköylü‟dür. (s.204) Bir zamanlar Karamanoğlu 
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Mehmet Bey‟i desteklemiştir. Çavuş‟un çocukluk arkadaşı, kan kardeşidir. Edebalı‟nın 

dergâhında bir rüya görmüştür. Osman Bey‟e Balkız için haber getirir. (s.203) Çavuş‟un 

yüzünü tedavi eden Çıfıt Hekim, Yunus‟a delikli demirden ve ateş topundan bahseder. Kaplan 

Çavuş‟a konuyla ilgili edindiği haberleri salar. (s.219)  Gezici bir derviştir. Bilgi toplar. Yazar 

kötü özellikler yapıştırmaktan geri durmaz. Betimlemelerle olumsuz yönler üzerinde durur. 

Kamagan DerviĢ, Moğol asıllı, Moğolcayı unutmuş, Latince diye bir dilin varlığından 

habersiz, ağzında dişi olmayan, gözleri görmeyen yarı deli biridir. Etrafındaki hiçbir şeye 

dokunmaz. Zararsızdır. Etrafı kollar, gözetler. Benito‟nun mağara arkadaşıdır. (s.66) Dişleri 

döküldüğü için sırıtırken çenesi burnuna değer. (s.67) Böyle bir tanımlama Benito‟nun 

bakışıyladır. Fakat aslında anlatılan Kamagan Derviş çok farklı biridir ve Latince de 

bilmektedir. Keşiş Benito‟yu ziyarete gelip onunla Latince bir şeyler konuşan insanlar 

giderken, onların arkasından Latince savurduğu küfürden bunu anlarız. Osman Bey‟e 

Demircan olayının suçluları hakkında bilgi getirir. Keşiş Benito ve Gladyüs arasında geçen 

konuşmaları anlatır. İlhanlı devletine çok bağlıdır. Bu devlet hakkında bilgi vermez. Latinceyi 

yanında konuşulanları anlayacak ve konuşacak kadar iyi bilir. Fal bakar. (s.153) Uzun boylu, 

çekik gözlü, fırlak elmacıklarıyla Moğol‟a benzer. Sakalları seyrek, boynu ince, omuzları 

daracık, bütün dişleri döküldüğü için çenesi burnuna değecek gibi görünmektedir. Buruşuk 

suratlıdır. Fal bakmak için şaman ayini yapar. Demircan‟ın katillerinin kim olduğunu bilir 

fakat Bacıbey‟e söylemez. Sadece sezdirmeye çalışır. (s.298–306) Osman Bey‟i çok sever. 

Onun oğluna ve adamlarına Benito konusunda yardım eder. Bir kese altını alır. Benito 

öldükten sonra onun sakladıklarına el koymak için mağaraya girince Daskalos‟un attığı 

hançerle ölür. Ölmeden önce Osman Bey‟in Beyliğine dua eder. Bahtın ondan yana olduğunu 

belirtileriyle söyler. (s.540) İkiyüzlü ve casustur.  ġeyh Edebalı, yetmiş yaşındadır. Dinçtir. 

Osman Bey‟e göre üç yılda sanki hiç değişmemiştir. Geyikli Baba‟nın armağanı olduğu 

bilinen karaca postunda oturur. Samur kaplı yeşil cübbesi, uzun kırçıl sakalı, gür kaşlarının 

örttüğü rengi seçilemeyen gözleriyle şeyhten çok, eski zamanların savaşçı Arap emirlerine 

benzer. (s.169) Kızını Osman Bey‟e istemek için gelen fakat kendisine isteyen Alışar‟a 

vermez. Onun kızı için teklif ettiği büyük miktardaki başlık parasını reddeder. Kızının 

kaçırılma olayından sonra kızını Osman Bey‟e vermekte geç kaldığını anlar. Derin 

düşüncelere daldığı zamanlar arada bir burnunu iki parmağıyla tutup çekiştirir. (s.323) Barışın 

bozulmasına kendi kızını sebep olmasından dolayı üzülür. Konumuna yakıştırılamayacak 

kadar utangaç biridir. (s.376) Bunun yanında yakışıklı bir erkektir. Esmerliğinde buğday 

tatlılığı vardır. İri burnu, köşeli çenesi, çatık karakaşlarıyla yüzü mükemmel bir uyum 

içindendir. Şeyhliğin verdiği makamın rahatlığıyla iyi bahtına güvenir. Kızını Osman Bey‟e 
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verdiği ve ahileriyle fetihlerin önünü açtığı için mutludur. Her zaman iyimser bir rahatlık 

vardır üzerinde. Anlatıcı Edebalı‟nın giyimi konusunda onun “kavuklu, yeşil cübbeli, ahi 

şalvarlı ve sarı çizmeli” olduğunu da belirtir. (s.417) Yazar tıpkı bir resmi anlatır gibi 

betimlemeler yapar. 

Namusçular romanında karşılaştığımız ġeyh Süleyman Efendi, isterse hapisten 

kurtulabilecek kadar ruhsal güçleri olan ve insanları etkisi altına alan bir şeyhtir. Tahsildar 

merhum Ali Bey‟in kızı Necla, Şeyh Süleyman Efendi‟nin bir kerametini annesine anlatır. 

Kâşif Hoca onun yandaşlarına ve ona kızar. Onu sevenler ve sevmeyenler vardır. Ticaretle 

uğraşır, genç kızlara el verir. Kutbül zaman denilen Şeyh mahkûm edildikten sonra onun 

müritleriyle hapisten kaçmasından korkan hapishane müdürü içkiyi bırakır ve namaza başlar. 

Gardiyanları sıkı tembihler. (s.350) Gardiyan küçük Ali, şeyhin bir kerametine şahit olduğunu 

herkese anlatır. (s.351) Kendi rızasıyla kendini mahkûm eder. Kerametlerine bir yenisini de 

müritlerinden biri ekler. (s.352) On bin müridi vardır. Dualarının tesirli olduğuna inanılır. Silo 

Ağa‟nın köyünün tamamı şeyhin mürididir. (s.353) Elli beş yaşında uzun boylu bir adam olan 

Silo Ağa, şeyhi kurtarmak için her yolu dener ama bunu başaramaz. Şeyh dini kullanarak 

müritlerini istediği yerde çalıştırır. (s.356) Gardiyan küçük Ömer ve Sazlı Mustafa şeyhin 

hapse gelmesine sevinir. Sadece şeyhin alevi düşmanı olduğu bilindiğinden Ali isimli kulları 

üzülür. (s.359) Sakalsız yüzü kırk yaşında olduğunu gösterir. Düşük siyah bıyıkları ağzının 

kırmızılığını artırır. Kara gözleri bütün mistikler gibi şehevi bir ışıkla parıldar. İpekli entari 

içinde vücudu zayıf ve kuvvetlidir. Elleri beyaz ve naziktir. (s.375) Temiz elbisesi, kundurası 

ve fötr şapkasıyla muallime benzer. Murat‟a, Nüzhet Efendi‟nin gazelini hediye eder. (s.437) 

Sazlı Mustafa ve karsına yardım ettiğini, Allah‟a gönül vermenin vermemekten daha iyi 

olduğunu anlatır. (s.442) Gardiyan Ömer‟in genç karısının söylediklerini büyük bir sakinlikle 

karşılar ve ona yardım eder. Kadın şeyhe kendisini bitirdiğini, mahvettiğini söyler. Şeyh sakin 

bir sesle konuşur kadını gönderdikten sonra Murat‟a Erzurumlu İbrahim Hakkı‟nın sözünü 

hatırlatır. Bunu talik olarak yazıp vereceğini söyler. (s.446) Bilgili, münzevi biridir. 

 

DEKORATĠF  

           Sağırdere romanında köylünün dertlerine çareler arayan devletin görevlisi ReĢit Hoca, 

köyün imamı, Kulaksızın Mustafa‟nın akrabasıdır. (s.34) Yalnızca köyün imamı değil aynı 

zamanda diplomasız doktorudur. Topal İsmail‟in bacağını çok kötü bir durumdayken tedavi 

eder. Köyün delikanlılarına ve çocuklarına dini bilgiler öğretir. (s.125) Köyün muska yazan, 

dua öğreten ve sözü dinlenen tek hocasıdır. Aynı zamanda tıp konusunda da bilgisi vardır. 
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Boynunda bir ur bulunmaktadır. Kafası çarpık görünür. Sakalı karadır. (s.73) Mustafa‟nın 

amcası olan Reşit Hoca, Pelvan Vahit‟le yeğenini talebeliğe kabul eder. Verdiği emeklerden 

dolayı yeğenine kızar. (s.75) 

Esir Şehrin İnsanları‟nda Fuat Bey, sıra dışı bir derviştir. Bunalımdan kurtulmak için 

tarikata girer. Yardımseverdir. İlahi okur, intiharın eşiğinden dönmüştür. Büyük hayal 

kırıklıkları yaşar. Anlatıcı romanda, özellikle geriye dönüş anlatma tekniğini kullanarak Fuat 

Bey‟in farklı hayat devrelerinden bahseder. Gençlik yıllarında bir paşa çocuğu olmanın 

imtiyazlarından tüm gençleri arkasından sürükleyerek ve Galatasaray‟da okuyarak yararlanır. 

Kamil Bey‟in çocukluk arkadaşı olan Fuat, boks, kürek çekme ve avcılık gibi birçok sporla 

ilgilenir. İtalyan büyükelçisinin müsteşarının kızıyla bir evlilik yapar, yaptığı bu evlilikten 

kısa sürede pişman olur. Karısı kızını da yanına alıp onu terk edince (s.66) bunalıma giren 

kahramanımız, kendini tarikatın kollarına atar.  Bu atılış yalnızca ruhsal anlamda değil 

fiziksel benzeyişle de kendini tamamlayacaktır. (s.67) Kendisi dışında çevresini ve evini de 

tarikatla ilgili resim ve eşyalarla doldurur. Önceleri tarikatlar hakkında bilgiler edinip 

tekkelere gitmeye başlayan Fuat, kısa zaman içinde bunalımın da etkisiyle tarikatta huzur 

bulacağına inanır. Kamil Bey‟e ev konusunda, kendisinde bulunan anahtarı almaya geldiğinde 

yardımcı olacağını söyler. Özellikle kızıyla ilgilenmesini ondan ister ve kızıyla ilgili başından 

geçenleri anlatır. Kamil Bey‟e evin tamiratı konusunda her zaman yardımcı olur. Onun 

yanında ilahiler okur. Derviş bir arkadaşıyla Kamil Bey‟in evinin bahçesini temizler. 

Kahramanımızın başından geçenleri kendi ağzından Kamil‟e anlatırken dinleriz. Trajik bir 

hayat hikâyesiyle yüzleşiriz. Karısının kendisinden ayrılmasından sonra girdiği bunalımda 

aklına ilk gelen intihardır. Silahına koyduğu tek kurşunla bunu yapmak istemiş ama silah 

kafasında patlamamıştır. Bunun üzerine ikinci çare olarak yurtdışına çıkmayı bulmuş, bunu da 

yapamayınca tarikata girmeye karar vermiştir. İlk zamanlar tarikatın elbisesini giyme 

konusunda birtakım tereddütleri olsa da bu duruma da alışır. Kamil Bey‟in de kendisi gibi 

kızını kaybetmesinden korkar. Kızının annesinin yanında bir lezbiyen olarak yetiştirilmediğini 

onu ziyaret ettiğinde görür. Fakat kızı tam bir İtalyan gibi yetiştirilmiştir. (s.89) Bu durum 

daha büyük hayal kırıklığı yaşamasına sebep olur. Laleci Zülfi Can, Fuat Bey‟in aynı 

tekkeye devam ettiği derviş arkadaşıdır. Evin bahçesindeki otları temizlerken Kamil‟in kızı 

Ayşe ile kısa zamanda dost olur. Tasavvuf yolunda büyük mesafeler kat etmiş biridir. (s.107) 

Yardımsever ve çalışkandır. 

  Esir Şehrin İnsanları‟nda insanları düşünen, yardımsever, yiğit Ġmam Mümin 

Efendi, mahallenin korunup gözetilmesini kendine vazife edinmiş, bir tokatla devirdiği hırsız 

olayından sonra mahallenin gençleri arasında namı yayılmış bir hocadır. Kahvehanede dini 
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hikâyeler anlatır. Kamil Bey‟in babasından kalan köşkün bekçisi ölünce, köşke serseriler 

tarafından zarar verilmemesi için kapısına asma kilit vurmuş, Kamil Bey‟i kahveye gelince 

görmüş, oturduğu köşede Kamil Bey‟e yer göstermiştir. Kamil Bey‟e bir kahve ısmarlar, 

halini hatırını sorar. Evin anahtarını bulmasına yardımcı olur. Karısının bir gün Kamil Bey‟in 

ailesini ziyaret etmeyi düşündüğünü, ama bir türlü fırsat bulamadığını söyler. Görevlerinin 

bilincinde, sorumluluk sahibi bir imamdır. (s.107) 

Ticaretle uğraşan, para kazanmanın yollarını bulmuş, pintiliği ile ünlenmiş ve vatanın 

işgal altında olmasından yararlanmak isteyen, menfaatçi ve çıkarcı insanlardır. Esir Şehrin 

İnsanları‟nda Salamon Efendi, Kamil Bey‟e gayet iyi davranan ve onun satacağı altın 

heykeli almak isteyen Yahudi bir antikacıdır. (s.165) Ticaretle uğraşır.  

Körduman‟da aynı işi yapan Öksürüklü Hoca‟dır. İsmail‟e göre karı düşkünü bir 

adamdır. Erkekler hastalandığında ağır davranan hoca, bir kadının hastalığına bakması için 

çağrıldığında çok acelecidir. (s.14) Yığdığı buğdayın üzerine “dahilek” diye yazmıştır. 

Hırsızlık yapıldığında anlamak için bu yöntemi tercih ettiğini Topal İsmail bilmektedir. (s.15) 

Köylünün çekindiği bilgili, mistik yönü ağır basan bir figürdür.   

Rahmet Yolları Kesti‟de inancı kuvvetli, hikmet ehli, hakikatin ortaya çıkması için 

çalışan Sarı Ġmam, hal ehli, eski kitapları okumuş bir zattır. Uzun İskender bir namussuzun 

malını çalma hususunda fikrini sorduğunda bunun bir imtihan olduğunu belki adamın 

çocuklarından birinin evliya olabileceğini söylemiş ve Allah vergisi olan malın alınmasının 

doğru olmadığını anlatmıştır. (s.291)  

Yediçınar Yaylası‟nda bilgili, acımasız, para düşkünü Uzun Ġmam, Narlıcalı olan 

imam Ankara‟nın büyük medresesini bitirir. Okumayı yutmuş, bilgiyi parçalamıştır. Yüreği 

de cellât yüreği gibidir. (s.31) Beş yüz yıllık kâğıtları Halil Efendi‟nin soyunu araştırmak için 

inceler. Kâğıtları incelemekten yüzü sararır. Halil Efendi‟ye soyunun leblebici olduğunu daha 

fazla karıştırmaması gerektiğini söyler. (s.33) Geçmiş hakkında bilgi verir. Kambur‟un 

düzenlerini bilir. (s.35) Padişahların ayanlık konusunda gösterdikleri tutarsızlıkları anlatır. 

(s.37) Adı Nurettin‟dir. Abuzer ve ailesiyle Arapça konuşmaya çalışır. (s.75)  

Esir Şehrin Mahpusu‟nda insanların kendisine kötü davranmasından korkan Ak 

Sakallı Hoca, elleri kelepçeli olarak götürülen Kamil Bey‟e acır. Onun niçin bu durumlara 

düştüğünü merak eder, ama sormaya da çekinir. (s.11) Kadın düşkünü, başında ak sarık ve 

sırtında kara cübbe olan Mehmet Hoca‟nın kara sakalları diktir. Gözleri kanlıdır. 

Karşısındakinin kendisinden korktuğunu hemen anlar. Hapishanedeki camide imamlık 

yapmaktadır ve caminin çalınacağını düşündüğü çinilere çok önem vermektedir. Hapse 

düşmeden önce Kariye camisinin imamıdır. Bu caminin çinilerini bir doktora parça parça 
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satar. Daha sonra caminin müezziniyle arası bozulur bu yüzden müezzin Hafız Kazım onu 

şikâyet eder ve hapse girmesine sebep olur. (s.105) Bu olayın sebebi ise Kazım‟ın Cemile adlı 

sevgilisiyle imamın arasının iyi olduğunu duymasıdır. Mahpushanedeki camide ise kadınlarla 

erkekler buluşturulur, kötü işler yapılır. (s.107) Ġmam, Nuh Bey‟in karısı Fehamet kocasından 

ayrıldıktan sonra babasının yanında yaşamaya devam eder. Fakat babası ölünce bu adamla 

evlenir. Öfkeli ve pinti bir adamdır. Caminin birinde imamlık yapmaktadır. (s.217)  

         Kelleci Memet‟te Eskici DerviĢ Ömer, avludaki çeşmede burnunu, boğazını temizler. 

Kur‟an okumak için aptes alır. (s.31) İkinci askerlikten apansız gelince karısını kötülükte 

yakalayıp zamparasını öldürür. Karısına inanır. (s.107) Lambaların bakımını yapar, onlara 

ölçü ile yağ koyar. (s.191) Arkadaşı Şaban Efendi‟ye Terzi Bekir‟in elbiseyi iki kayma ucuza 

dikmesini ister. (s.192) Köy yerinin işlerinden ve dervişlikten bahseder. (s.253) Mal 

bölünmesin diye Nuri‟nin başına gelenleri anlatır. (s.254) Yamörenli Gurbetçi Mustafa‟yı 

ziyarete gelen Gurbetçi Ömer ve karısı Meryem‟i tanır. (s.257) Meslek erbabı ve 

mücadelecidir. Çoban Ali, her zaman yatağından yorganı sırtlayarak kalkar. Kara sakalının 

çevrelediği kadavra suratı vardır. Kelleci‟ye düşmanca bakar. (s.213) Veremdir. Ağzından 

kan gelir. Terleyerek iyileşmeye çalışır. İyi beslenmez. Derviştir. (s.229) Çok oruç tutar. 

Karısının koynundan çıkmaz. Komşusunu öldürür. (s.230) 

         Yorgun Savaşçı‟da geçen bu tip padişah yanlısıdır. Dürrüzâde Abdullah Efendi, yeni 

hükümetin yeni şeyhülislamıdır. Milli Mücadele aleyhine fetva verir. Bu kahraman hakkında 

bu bilgilerin dışında başka şeyler öğrenemeyiz. Anlatıcı eserin tarih içinde bir yere 

oturtulabilmesi için bu isimlerden faydalanmıştır. Toplumun her kesiminden insanları 

anlatmak için böyle bir yöntem kullanmıştır. 

Devlet Ana‟da alperen Pir Elvan, Mavro‟nun Müslüman olmasına sevinir. Bu olaydan 

duyduğu sevincini Arapça yerine Türkçe dua ederek gösterir. Hem dini konularda bilgilidir 

hem de iyi bir savaşçıdır. Voyvoda Nurettin‟in konağındaki baskın sırasında Köse Mihal‟i 

yere yatırmış öldürecekken Orhan Bey tarafından durdurulur. Beylerine karşı gelmeyecek 

kadar da asker terbiyesi almıştır. (s.380) Fiziksel olarak o kadar güçlüdür ki göç sırasında 

kurulan pusuda gözcülük yapan adamın boyun kemiğini kırar, yüzünü sırtına çevirir. 

Karacahisar seferinde sırtına kartal kanatları takar. Başında manda boynuzları vardır. Her 

zaman belinden yukarısı çıplaktır. Karacahisar seferi sırasında tepeden tırnağa çamur 

içindedir. Kısa kargısı vardır. Görüntüsü korkunçtur. (s.469)  Karcahisar seferinin nasıl 

yapıldığını savaşa katılmayan Kerim Çelebi‟ye, Kel Derviş ve Toros‟la birlikte tüm 

detaylarıyla anlatır. (s.469–88) Bilgili, savaşçı, terbiyeli ama korkunç görünümlü biridir. Yine 

aynı romanda Dündar Alp, kendini güçsüz hissettiği zamanlar bir dizini diker, ona dayanır ve 
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doksan dokuzluk tespihini çekmeye başlar. Belinde beş yüz flori değerinde Dağıstan kılıcı, 

kabzası zümrüt taşlarıyla donanmış kıvrık Yemen cenbiyesi vardır. Sakalına Kâbe kokusu 

sürer. Boyu ortacadan kısadır ve göbeklidir. Bıyığı ve sakalı ak, yüzü karadır. Gaga burnuyla 

görünüşü yırtıcı kuşlara benzer. Her zaman kurulu yaydaki ok gibi fırlayacağı sanısı veren 

fıldır fıldır dönen kara gözbebekleridir. Çevrenin en varlıklısıdır. Cenevizli bezirgânlar 

binlerce altınını işletir. Bir serveti savaşlardaki yağmalardan kazanmıştır. Bu yüzden savaş ve 

yağma isteyenleri etrafına toplar. Kendini tahtın varisi gibi görmelerini sağlamak ister. (s.134) 

biraz pepemedir. (s.135) Halvette olanları Daskalos sayesinde Benito‟ya bildirir. Cimridir. 

Düğünleri parası gittiği için sevmez. Kaplan Çavuş tarafından takibe alınır. (s.524) Beylik 

içindeki casustur. Pir Elvan tarafından Osman Bey‟i öldürmek isterken öldürülür. (s.543) 

Varlıklı, dindar ama aynı zamanda yağmacı, cimri, pepeme, yırtıcı ve casustur. Akçakoca, 

yaşı sekseni aştığı halde hala dik, aksakalı göbeğine kadar indiği halde ölümsüz Hızır 

peygamber gibi çeviktir. Halka metanetli ve sabırlı olması için telkinlerde bulunur. Beylerinin 

bir an önce seçilmesi gerektiğini söyler. (s.143) o gece bir beyde olması geren vasıfları sayar, 

bunlara sadece Osman Bey‟in sahip olduğunu söyler. Halkın onu bey olarak seçmesini sağlar. 

(s.147) Dayanıklıdır. Ertuğrul Bey‟in yetmiş yıllık dostudur. Onun eksik olan bir yönünü 

tamamlamaktadır. Onun ölümünden sonra az yemeye başlamıştır. Çok sert biridir. (s.148) 

Beyaz sakalı ve bıyığıyla korkunç görünür. Mavi gözlüdür. Herkes ona derdini kolaylıkla 

söyler. Herkesle görüşmeyi yük sınmaz. (s.497) Sabırlı, sert, dayanıklı, dost canlısı fakat 

korkunç görünümlüdür. Gündüz Alp, biraz patavatsızdır. Edebalı‟dan kızını Osman Bey‟e 

ister. Bayhoca‟nın babasıdır. Osman Bey‟in her zaman yanındadır. (s.377) Dindar, 

mücadeleci ve yardımseverdir.  

 Yalnızca tarihi bir roman olan Devlet Ana‟da karşımıza çıkan meslek erbabı, dervişlik 

kisvesi giymiş güvenilir, cesur, yenilikçi ve çalışkan insanlardır ahiler. Devlet Ana‟da Hasan 

Efendi, Ahilik teşkilatında her mesleğin bir kâhyası vardır. Bu kahramanımız da İpek 

dokumacılarının kâhyasıdır. İşlerinde ve yaptığı ürünlerde o kadar başarılıdır ki Edebalı‟nın 

dervişlerinden olan bu adamın namı İstanbul‟a kadar ulaşmıştır. Osman Bey‟in güvendiği ve 

birçok konuda bilgisine başvurduğu bir adamdır. (s.131) Vücut yapısı iri olan cavlak tipi ile 

sadece Devlet Ana romanında karşılaşırız. Lakabı Âdem ejderhasıdır. Afyon kullanır. 

Kadınlara karşı zaafı vardır. Yanında kama taşır. Sıra dışı tavırları ve görünüşü vardır. 

Cavlakların Reisi, Cavlakların reisidir. Korkut ata gibi iri yarıdır. Diğer lakabı Âdem 

Ejderhasıdır. Anlatıcının verdiği bilgiye göre “Sultan hanlarının kapılarından sığmaz boyu.” 

(s.114) Çeşmenin başındaki kızlara afyonun ve sarhoşluğun etkisiyle sarkıntılık eder. Oradan 
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geçen Kerim Çelebi babasının kırbacıyla adamın gözünü çıkarır. Kerim Çelebi‟ye arkadan 

kama sallar. (s.124) Birçok cavlak ile hareket eder. Etrafındaki cavlaklara güvenir.   

Devlet Ana‟da, Daskolas DerviĢ, İznik Ayasofyası‟nın başpapazının biricik oğludur. 

Papaz çömeziyken karıcılık, şarapçılık, kumarbazlık yapınca babası harçlığını keser. İntikam 

için Müslüman olur Yusuf adını alır. Savaşlarda ve baskınlarda Hıristiyanlara yapmadığını 

koymaz. Kuran‟la birlikte diğer kutsal kitapları da işin içine katar. Yahşi İmam hakkında 

dedikodular yayar. Dündar Alp‟in sözcüsüdür. Demircan‟ın ölümünü de kullanarak savaş 

ister. (s.148) Kel DerviĢ, kara kuru biridir. Cavlaklar arasında en bilgili olandır. Kutbülaktab‟ı 

çok iyi bilir. Kılıç bilgisi vardır. Daha önce denizci olduğu için vücudunun değişik yerlerine 

çıplak kadın dövmeleri yaptırmıştır. Vücudundan çıkmayan bu dövmeler yüzünden diğer 

cavlaklar çıplak iken bu gömlek giyer. (s.165) Sırtındaki çıplak kadın dövmeleri ve elindeki 

kemik parçasıyla ortaya çıkar insanları güldürür, konuşmalar yapar. (s.418) çocukluğunda 

cambazlık yapmıştır. (s.428) Kötü bir yaşamdan yeni bir yaşama geçmiş ama geçmişin 

izlerini üzerinden atamamıştır.  

Devlet Ana‟da YahĢi Ġmam, Kerim Çelebi‟nin hocası ve Osman Bey‟in obasının 

bulunduğu yerdeki caminin imamıdır. Gözlerinde sorun vardır. Hava kararınca gözleri 

etrafındaki varlıkları iyi seçemez. Dini terbiyenin verdiği ahlaki bir anlayışla iki insan 

konuşurken yüzünü başka tarafa çevirir. (s.132)  

Devlet Ana romanında görülen kadı tipinin en belirgin yönü ikiyüzlü olmasıdır. 

İnsanları kandırır ve çıkarları için onları kullanır. Hophop Kadı, ilk kez adını Pervaneci 

Subaşı‟dan duyduğumuz kadının en önemli özelliği içten pazarlıklı olması ve gün görmesidir. 

Sancakbeyi Alışar‟ı parmağına dolamış, onun zaaflarını kullanarak her işi yaptırmaktadır. 

Saraya geldikten sonra borçları ödemiş, beyi olduğundan farklı biri yapmıştır. Dini kuralları 

önemsemez. Şarap içer, kadınlarla yatar. Sorgulayıcı, meraklı ve düzenbazdır. (s.263) 

Sancakbeyliğine ait bütün kuralları çıkarları doğrultusunda çiğneyerek, yerli malları dışarı 

satar. Bunun için Pervaneci ve Çudaroğlu‟nu kullanır. Kısa zamanda zengin olur. Bey fark 

etmesin diye onun bir kısım borçlarını ona söylemeden azar azar öder. Bey‟le konuşurken 

laubali ve ciddiyetsizdir. Onu bazen kızdırır. Onun yanlışları ve zaafları üzerine gider. 

Çudaroğlu‟ndan biraz ürker. Ona güvenmez. Dışardan gelen insanlara bir kadı gibi davranır. 

Subaşı‟nın rüyalarını yorumlar. (s.270–82) 

Devlet Ana‟da geçen KeĢiĢ Benito, ilginç şekilde tanıtılır. Uzun boylu, topuklarına 

kadar inen kara cübbesiyle, çok sivri kukelatasıyla olduğundan daha uzun görünür. Elinde 

kalın bir sopa taşır. Yürüşü sırasında cübbesinin geniş etekleri sayesinde ayakları yere 

değmiyormuş gibi görünür. Akıllardan geçenleri bildiğine inanılır. (s.55) Görünüşte hür 
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olmak için bu topraklara gelmiş, mağarada yaşayan, altına çok önem vermediğini söyleyen, 

çevreyi, bataklığı çok iyi tanıyan biridir. Savaşı, talanı, insan öldürmeyi sever. (s.71) 

Oğlancıdır. Şarap içer, et yer. Pir Elvan‟a yakın pazı gücü vardır. Casusluk yapar. Zehirli 

hançer yüzünden ölür. (s.542) Mistiktir.  

Devlet Ana‟da iyi bir insan olarak anlatılan Pop Markos, yaşlı bir papazdır. 

Müslüman topraklarında yaşar. İyi bir din adamıdır. Orhan Bey‟e saygı duyar. (s.98) İyi bir iz 

sürücüdür. Demircan‟ın katilini bulmak ister. Çatal sopalı, kara cübbeli, uzun, karabaşlıklıdır. 

(s.104) İnsanların iyiliği için kendini adamıştır.  

Kurt Kanunu‟nda DerviĢ Kâhya, Kemal Bey nasıl Hasip Ağa‟ya çok güveniyor ve 

onunla her türlü gizli işte yardımlaşıyorsa, Semra Hanım da Derviş Kâhya‟ya o kadar 

güveniyor ve ondan asla zarar gelmeyeceğini tecrübeleriyle biliyor. Bektaşi olan Kâhya hem 

çiftliğin bekçiliğini yapıyor hem de gelen kaçakları saklıyor. İnsanları etkileyen dokunaklı bir 

sesi vardır. Baskın yapan jandarmalara karşı kaçakları korur. (s.160) Mercimek DerviĢ, asıl 

adı Nureddin‟dir. Emin Bey‟in çocukluk arkadaşıdır. Çarşamba‟da Mesnevihane tekkesinde 

kalır. Çocukluğundan beri derviştir. Maliye‟de memur olarak çalışırken askeriyeye yedek 

subay unvanıyla katılır. Çanakkale Savaşı‟nda başından yaralanıp çürüğe çıkar. Doktorlar 

başındaki bu yara yüzünden tekkeye çekildiğini düşünür. Kötülük kelimesini bile unutmuştur. 

Herkese karşı yumuşaktır. Az konuşan bu derviş, mavi gözlüdür. Acılı gülümsemesiyle 

etrafındaki insanları ferahlatır. (s.292) Devletin görevli memurudur. 

  Büyük Mal‟da Marazlı DerviĢ, romanda oğlancılığı ve Saray Hanım‟ın kocası olması 

yönüyle karşımıza çıkan Derviş, Zülfü ile ortak tütün işi yapar. Kenan Bey‟e verdiği kuvvet 

macunu herkes tarafından bilinir. Hacı Kenan‟dan çok korkar. Bağda olan Pıravanın Mıstık 

olayının nasıl gerçekleştiğini Kenan Efendi‟ye anlatır. (s.269) Zülfü‟nün kendisini bağa bıçak 

zoruyla götürdüğünü ve Mıstık gibi avrat tutkunu bir herif görmediğini söyler. (s.271) Bağda 

kurulan mahkeme heyetinin kararından ve Pıravanın Mıstık‟ın durumundan Hacım Sultan 

dediği Kenan Efendiye bahseder. (s.284)  

Büyük Mal‟da insanları uyarmaya çalışan Laplap Ġmam, kadınların isyan gününde 

onları engellemeye çalışan ve Emey Hanım‟a karşı göçmenleri savunan imamın evi arama 

sırasında gelininin deyimiyle Osmanlı zagonuna göre aranmamıştır. Fakat bu göçmenler için 

pek inandırıcı gelmez. (s.402) Çeşme başında Emey‟e yaptığı işlerin yanlış olduğuna dair 

birtakım sözler söyler. (s.407) Gezici, bilgili, araştıran ve meraklı Uzun Ġmam, Çorum‟a 

gelen göçmenleri hesaba çeken Uzun İmam, dünyanın dört bucağını dolanmış ve bütün 

hacılıkları torbasına doldurmuştur. Gözleri biraz görmez olmasına rağmen gönül gözü açıktır. 
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Gelenlerin kıyafetine bakarak bunlar Kara Abuzer‟in kabilesindendir demiştir. Ona göre 

bunlar Kara Abuzer‟in hasretine dayanamayarak gelmişlerdir. (s.320)  

   Karılar Koğuşu‟nda ġeyh Kazım, Elaziz, İzollu tarafı bu şeyhe bağlıdır. Onun 

anlattıklarına ve tarikat yolunda derece sahibi biri olduğuna inanırlar. Mahkûmlar içinde onu 

tanıyanlar vardır. Mistik ve sırlarla dolu bir derviştir. 

Namusçular‟da görülen hafızın olumsuz yönleri yoktur. Olumsuz yönleri anlatılacak 

kadar üzerinde durulmaz. Romanda kısaca anlatılan hafızın en önemli yönü ilandaki ihtiyar 

köylünün fotoğrafına benzemesidir. Adı Fırıncı Hafız olan roman kahramanı kasketli, 

şalvarlı, kuşaklı, beyaz sakallı ve sürme çektiği mavi gözleri vardır. Bu gözleri ile masum bir 

çocuğa benzer. Tayyare cemiyetinin ilanlarındaki Türk hava kuşlarını izleyen ihtiyar köylüye 

benzer. (s.221) Üç sene hapis, bin lira ceza verilir. (s.222)   

Namusçular romanında geçen ve herhangi bir devlet görevi olmayan insanların içine 

pek girmeyen ve onlara uzak duran Çolak Hoca, bilgili biridir. Tesbihini döndürerekten ve 

kurumuş kolunu savuraraktan görünür. Bir kocakarı onun Hitler hakkında söylediklerini 

hatırlatır. Kadının elinden kurtulur yoluna devam eder. (s.25) Çok siliktir. Romanda kısaca 

anlatılır ve üzerinde durulmaz. 

Hapishane romanı Namusçular‟da gördüğümüz alevi dedesi kurnaz, şüpheci, hain ve 

ikiyüzlüdür. Hüseyin Ağa, Kızılbaş dedelerdendir. Bir karış sakalı, uzun bıyıkları kesilince 

zabit tekaütlerine benzer. Kalabalıkta kıvranır.(s.243) İkiyüzlü ve sahtekârdır. 

 Namusçular‟da ġeyh Yusuf, sakalını makineyle üç numaraya vuran ve daima sarıkla 

dolaşan gözleri burnunun ucuna düşecekmiş gibi duran biridir. Düşmanını öldürdüğü için on 

beş yıl ceza almış ve eşkıyalık yüzünden cezası bir yıl artırılmıştır. Asri cezaevine 

gidemeyeceği için kumar oynamaktan çekinmez. (s.180) Çok fakir bir hayat yaşayan usta bir 

kumarbazdır. Kumarda bin lira kaybetse bana mısın demez. Borcu kumar oynamayanlardan 

ister. Kazandığında çok cömert davranır. (s.181) Kumarda herkesin parasını alır. Alo‟yu, 

Memet‟i ve Mevlüt‟ü yolar. (s.202) Kumarbaz ve katildir. Karadayı, Şeyh Süleyman‟ın 

halifelerinden biridir. Cezaevinde Arapçaya benzettiği Türkçe ile kitabülhamidiye ve 

kitabülahmediyye‟yi mahkûmlara okur. (s.360) Duvardaki saza bakınca Sazlı Mustafa bir 

daha saz çalmamaya ve sazı satmaya karar verir. (s.364) Gözleri kurnaz ve haindir. Esmer 

yüzü çizgilidir. Ezberden kitap okurken yüzüne büyük bir azamet ve hassasiyet gelir. (s.365) 

Okuma yazmadan bihaber, kara cahil biri olduğunu Silo Ağa bildiği halde duymaya alışık 

olduğu ve istediği şeyleri söylediği için Karadayı‟nın hareketlerini yadırgamaz. (s.371) Sazlı 

Mustafa‟ya yardım eder. Ona özelliğine göre bir ders verir. (s.435) İkiyüzlüdür. Hacı Hüseyin 

Efendi, Karadayı kitap okurken arada bir “Allah sen nelere kadirsin!” diyen, beli bükük, 
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şişman vücuduna yakışmayan bir çevikliğe sahip, dişleri takma bir adamdır. Takma dişlerini 

gülerken fark ettirmemek için kaşlarını çatar. (s.373)  

Yalnızca bir hapishane romanı olan Namusçular‟da görülen Vaiz Efendi, Bedri 

Bey‟in küfürbaz arkadaşlarındandır. Bedriye Adana seyahatini anlattırır. Sıtkı ile yaşadıklarını 

herkesin öğrenmesini ister. (s.170) Uzun boyu, azgın suratı ve on bir boncuğu kalmış tespihi 

vardır. (s.259)  Yüzeysel bir anlatımla hakkında az bilgi verilir.  

Hür Şehrin İnsanları I-II‟nda Mösyö Samoil, yazıhanenin cimri bir Yahudi 

müşterisidir. Parayı kazanmaktan çok tutmayı önemser. Fransızca bilir, çok zengindir. (s.212) 

Her zaman çıkarlarını düşünen bir Yahudi‟dir. Pintidir. 

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde gençelere kendini sevdirmenin yolunu bulan, düzenbaz, 

ikiyüzlü Ġmam Efendi, uzun boylu, asabi bir adamdır. Kantarcı‟yla birçok işte ortak çalışır. 

Teravihleri çok hızlı kıldırıp halkı Ramazan eğlencelerine yetiştirir. Uçarı gençler onu çok 

sever. (s.79) İş yaptıkları evin kapısını çalar, karşıdan ses gelmeyince pirelenir. (s.81) Olayın 

iç yüzünü öğrenince Kantarcı‟ya lanet okur. (s.84)  

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde ġeyhülislam Efendi, Mahir Efendi‟nin hiçbir iş yapmadığını 

düşündüğü ve “bir sürü hergele” dediği insanlardan biridir. (s.7) Hazırcı, padişah yanlısı ve 

Anadolu‟da başlayan Kuvay-ı Milliye hareketine, direnişe karşıdır. Memleketin kurtulacağına 

inanmamaktadır. Yine bu romanda geçen Yahudi tipi İzmir‟de bilet alırken Mahir‟in kavga 

ettiği, onu polislere şikâyet eden adamdır. (s.200) Gayri Müslim olduğu için vatanın işgal 

altında olmasından yararlanmak ister. 

             İslami mezheplerden Aleviliğe mensup ve bununla öne çıkan tipler K.Tahir‟in 

romanlarında görülür. Bir hapishane romanı olan Damağası‟nda iki figür bu özelliği ile 

karşımıza çıkar. Bunlar Ali Ağa ve Bektaş Ağa‟dır. Bunlar hasta, çevik, konuşkan ve meraklı 

tiplerdir. Ali Ağa, mahpusta yatan Alevilerdendir. II. Dünya Savaşı‟nı yakından takip eder. 

Aleviliğin bozulduğundan dert yanar. Yaratılıştan bahseder. Müdür hakkında bilgi verir. 

(s.205) Alaca‟nın Gıcır köyündendir. Dedelik bulaşığıdır. Sekiz yıllık mahkûmdur. Tıkız ve 

çeviktir. Sesi incedir. (s.212) BektaĢ Ağa, hapisteki alevi mahkûmlardan biridir. Pehlivan 

olduğunu gösteren bir vücut yapısı vardır. Romatizma hastalığı çekmektedir. (s.214) Dini ve 

siyasi konuları yakından takip ederler. 

Damağası‟nda  Ekmeksizin Mübarek Ağa, kendisine yemek gönderilen bakır kapları 

gardiyanlara kaptırmamak için çok çabalar. (s.298) Köselerden çekinir. Tarikatçıdır. İftira 

yüzünden hapse düştüğünü söyler.(300) Lakabı kertmelidir. (s.301) Hüseyin adındaki tarikat 

kardeşine çok güvenir.  Bir kösenin karısını kandırmasından korkar. (s.302) Korkaktır.  
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 Damağası‟nda Uzun Ġmam, Narlıca‟nın akıllı, bilgili imamıdır. Farklı romanda aynı 

adla geçen kahraman bu romanda sadece meraklı olma özelliğiyle kendini gösterir. Bilgisinin 

petrol olayını çözümlemek için yeterli olmadığı vurgulanır. (s.235) Belirli bir seviyeden sonra 

artık bilgili olmadığı konulara da karışmaya insanlara bilgiçlik taslamaya çalışır.   

 

2.2.5. ENTELEKTÜELLER  

 Zihinsel tali ve dekoratif figürler de denebilecek ve aklını kullanarak öne çıkan bu 

figürler, romanlarda yine dualist bir yaklaşımla ele alınmıştır. Geçmiş dönemlerin 

entelektüelleri olan medrese eğitimi almışlar ile yeni eğitim kurumlarında yetişen ve 

diğerlerine göre üstün görülen entelektüeller romanlarda bir arada verilir. Kötüyü eskiler, 

yeniyi ise yeniler temsil etmektedir. Kendilerini yetiştirmeye çalışan, okuyan, sorgulayan, 

düşünen, incelemeye meraklı, akılcı tiplerdir bunlar. Uyanıktırlar, mücadelecidirler. Düşünce 

adamlarıdırlar. Eski entelektüellerin kötü özellikleri hurafelere inanmalarıdır. Bütün 

entelektüel tipler korkak, acımasız ve kadın düşkünüdürler. Tütün veya sigara içerler. 

Muskaya, fala, uğursuzluğa, sihre inanan eskiler kumarbazdırlar. Genellikle bütün 

entelektüellerin gözle ilgili problemleri vardır. Her şeyleri düşünce aşamasındadır, pek 

eyleme geçmezler. Günlük politikadan konuşurlar. Sayılan kötü özelliklerin büyük çoğunluğu 

eski entelektüellere aittir. Yeniler daha çok olumlu yönler ile anlatılır. Gazete üretiminin her 

aşamasında çalışan insanlardır. Hepsi tecrübeli, bilgili ve ileri görüşlüdür.  

Sağırdere romanının devamı Körduman‟da görülen tali entelektüel figür Murat, 

kardeşi Mustafa‟yı Sımıcak‟ta karşılayıp Yamören‟e kadar getiren, ona yoldaşlık yapan 

ağabeyidir. Kardeşine onu şaşırttığını, buna memnun olduğunu söyler. (s.28) Cemal Usta‟nın 

Mustafa‟ya sattığı silahın markasını bilir ve makineyi inceler. (s.30) Ali Bey‟i Mustafa‟yı 

küçük gördüğü için haklı bulur. Mektepli inadı vardır. (s.33) Babasına Mustafa‟nın gelmesini 

istemiyorsa ona mektup yazıp sıladan bahsetmemesi gerektiğini anlatır. (s.34) Köylünün köy 

yerinde gösteriş yaptığı için köyünü çok sevdiğini söyler. Ona göre insan doğup büyüdüğü 

yeri özler. (s.35) Sımıcak‟ta çalıştığı için başağalığı bırakmayı düşünür. Fakat Nail‟in 

dinlemeyeceğini düşündüğü için kardeşi Mustafa‟yı küçük başağa yapmak istemez. 

Muhtarlığı da başkasına bırakır. Bu konularda babası Yakup Ağa ile uyuşamaz. (s.95) 

Yamören‟de fazla bulunmadığı için olaylara müdahale edemediğini ve Kastamonu eğitmen 

kursuna da başvurduğu için beş altı ay köyde olmayacağını söyleyen Murat, küçük 

başağalığın başkasına verilmesini ister. Bu iş için Nail ve Korucu Ali‟yi teklif eder. (s.155) 

Öküzün öldürülmesi olayından sonra köye gelir. Cumhuriyet gazetesi okuyordur. Babasının 
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ve kardeşinin Hakkı meselesinde haksız olduğunu düşünür. Mustafa‟nın Vahit‟le barışmasını 

ister. (s.368) Kardeşinin köyden gitmek istemesine sevinir, bir an önce gitmesi gerektiğini 

söyler. Sinirlendiği zaman ellerini bıyıklarına götürür. Küstüğü kimseyle uzun süre barışmaz. 

(s.370) Babasının yalvarmalarına aldırış etmez, kardeşinin ne kadar inat olsa da günün birinde 

tekrar köye döneceğine inanır. (s.374) Hatip Hoca, Köprülüdendir. Hapiste her gün yeni bir 

konudan bahseder. Gazeteci Murat‟la gazetelerdeki haberler üzerine konuşur ve dünyada 

meydana gelen gelişmeleri takip eder. Mahkûmlara takılmayı çok sever. (s.262) Kulağı 

deliktir. Politikadan anlar.   

Yediçınar Yaylası‟nda Cevdet Bey, Çorum medresesinde molladır. Daha sonra 

İstanbul‟a gidip davavekili olur. Çakırların Ömer‟in dostudur. (s.42) Meşrutiyetin ilanından 

iki ay önce bahçesinde Gâvur Ali, Abuzer Ağa ve jöntürk sürgünü Seyfettin Bey‟le oturur. 

(s.53) Ömer‟le iyi dosttur. Beğendiği olaylar karşısında bakış açısı değişir. (s.103) Ömer‟in 

Kenan‟ı yetiştirme tarzını beğenmez. Onu uyarır. (s.105) Kenan‟ın iki yüz altına at almak 

istemesine sert tepkiler verir. (s.159) Açıksözlü, Çakır Kâhyaları iyi tanıyan biridir. (s.160) 

Jöntürklerin ahlaki anlayışları hakkında bilgi verir. (s.274) Gâvur Ali‟yi tersler. (s.278) 

Çorum‟un İttihat ve Terakki başkanıdır. (s.285) İzmir‟in Çakırcalı Efesi‟ni hatırlar. (s.289) 

Abuzer gibilerini kötü insanlara karşı kullanır. Hiç istemediği işleri yaptığını söyler durur. 

(s.293) Osmanlı aydınının durumundan bahseder. Abuzer gibileri kullanmaya mecbur 

olduğunu anlatır. Tevfik Fikret‟i yılgınlığından dolayı eleştirir. (s.297) Ona göre 

Namussuzluk namussuzları kullanmak değil onlara alışmaktır. Osmanlı devleti, padişah ve 

Fikret hakkındaki onun korkularının ne anlama geldiğini anlatır. Politikacı olarak Fikret‟i 

beğenmez. (s.298) Akılcı değerlendirmeler yapar.  

Esir Şehrin Mahpusu‟nda, Zekeriya Hoca, Fesinin etrafında abani bir sarık olan kara 

cübbeli, topal, Osman Ağa‟ya saygıda kusur etmeyen, hapishanede herkesin hoca diye hitap 

ettiği bir adamdır. (s.31) Sol gözü şaşımsı olan kahramanın utangaç bir gülümsemesi vardır. 

(s.35) İsteyen herkese para karşılığı muska yazan ve bundan dolayı başı derde giren Zekeriya 

Hoca, hapse bir kadın yüzünden iftiraya uğrayarak düştüğünü söyler. (s.37) Değerli dediği bir 

hocaya tam yedi yıl hizmet ederek remil, cifir ve rüya yorumu yapmayı öğrendiğini hocanın 

kendi ağzından duyarız. (s.38) Seferberlik sırasında komutanlarının isteği üzerine açtığı 

fallarla gelecekten haber verir. (s.46) Şam‟da doğduğuna insanları inandırmak için Kuran‟ı 

Arap ağzıyla okumaya çalışır. (s.48) Osman Ağa hocaya her zaman takılır ve ona güvenmez. 

Sulu göz biridir. (s.53) Harisi, Muhasibi, Şibeli Efendi gibi zatların kitabını okuduğunu 

şeytanlarla uğraştığını anlatır. (s.63) Hapse düşüş sebebini Kamil‟e yeniden anlatır ve bildiği 

kadarıyla ona dini konularda bilgi vermeye çalışır. (s.65) Israrla kadınların iftirasına 
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uğradığını söyler. (s.68) Para karşılığı insanların fallarına bakan Zekeriya Hoca, Osman 

Ağa‟nın Kuvay-ı Millicilere kızdığını, Taftazani ve Sühreverdi gibi büyük insanların rüya 

tabiri kitapları olduğunu, kendisinde bulunan rüya tabiri kitabının bunların özetlerini 

içerdiğini Kamil‟e anlatır. (s.78) Osman Ağa‟ya yolsuzluk işlerinde yardım ettiği için ondan 

bayram harçlığı ister fakat alamaz. Bu duruma sinirlenir. (s.86) Kamil ile Osman Ağa 

arasında aracılık yapar ve yaptığı her işten mutlaka para umar. Kamil‟in koğuşta hırsızlık 

yapabileceğinden şüphelenir. Bahçenin yürüyüş kurallarını Kamil‟e öğretir. (s.90) 

Güvercinler hakkında boş inanışları vardır. (s.94) Milli Mücadele‟de padişahı destekler, 

M.Kemal‟i sevmez. (s.95) Güzele bakmanın sevap olduğunu düşünen hoca M. Kemal‟e 

“eşkıya” der. (s.117) Hapishaneye gelen ve okuma yazma bilmeyenlerin kâğıtlarını okur. 

Tiryakiler gibi sigara içer. (s.141) Şüpheci, yalancı ve ikiyüzlüdür. Eski entelektüel her zaman 

kötüdür. Yeninin zıddıdır. Kokuşmuştur. 

Kelleci Memet‟te Hatip Emmi, “Mahpus damında canın sıkkını gevşeğinden iyidir.” 

(s.9) diye düşünen kahramanın kalın gözlükleri vardır. Aldıkları bileti ve para meselesini 

anlatır. (s.21) Paranın Kelleci‟yi değiştireceğini düşünür. (s.23) Avrupa‟yı takip eder. Orada 

tıbbın çok geliştiğini Yamören‟den Topal İsmail‟i bile tedavi edebileceğini Emin‟e anlatır. 

(s.29) Gazetelerde İkinci Dünya Savaşı hakkında anlatılanları merakla okur ve öğrenir. (s.32) 

Gözleri kirpiksizdir. (s.34) Cinci Nezir‟in damarına basmaktan keyif alır ve onu kızdırır. 

(s.42) İdamlık olarak geldiği mahpushanede Şükrü Kaya‟nın yardımıyla cezasını on beş yıla 

çevirtir. İdamdan kurtulunca çok sevinir. Altı yıl idam korkusuyla yatar ve kalkar. (s.47) 

Sürekli yenilme ve bölünme boğuşmaları arasında doğmuş gençliği yaşamadan yaşlılığa 

atlamış bahtsız kuşaktandır. Sırtında eski bir paltosu vardır. (s.49) “Adamın korkağı ve akıllısı 

zor zamanlarda uzun yaşar.” der. (s.51) Süleyman Ağa olayında başından geçenleri anlatır. 

(s.53) Tahta bitlerinden bahseder. Doktorla müdür arasında geçen konuşmayı aktarır. (s.78) 

Kuyruk müdürden sonra mahpushanenin değişen çehresi hakkında bilgi verir. (s.81) Cinci 

Nezir‟in Türkçülük fikrine karşı çıkar. (s.114) Kelleci‟nin bir Fransızca dergide baktığı güzel 

kadını görünce etkilenir. (s.118) Kelleci‟ye öğrendikleri hakkında sorular sorar. (s.126) 

Kelleci‟nin kısa zamanda tenekeciliği öğreneceğini düşünür. (s.189) İdamlık Bahattin ve 

Numan‟ın nasıl hissettikleri ve nasıl bu duruma düştükleri hakkında Murat‟a bilgi verir. 

Konuşkan ve düşünmeyi seven bir kahramandır.  

Yine aynı romanda Murat, İstanbulludur. Gazetecilik yapar. Şeker Emin‟in sözlerine 

dalar. (s.9) Eski yazıyı okulda öğrenmiştir. Kelleci Memet‟in sorularını cevaplar. Bilgilidir. 

(s.15) Geleceği zaman Etem Efendi mahkûmlara hakkında bilgi verir. Onları uyarır. (s.16) 

Altı ay hapis cezası alır. (s.17)  Kaldığı oda o gelmeden önce Etem Efendi‟ye aittir. (s.20) 



215 

 

Güneş banyosu için avluya çıkar. Doktordan ayakyolu için asit fenik ister. (s.27) Halkevi 

radyosunu saati saatine dinlediği için bir gün sonra gelen gazetelerin haberleri bayatlar. (s.30) 

Hatip‟in Kelleci‟yi maymuna benzetmesine hak verir. (s.69) Köylülerin karakucak güreşte 

yenilmekten ne kadar korktuklarını bilmediği için Kelleci‟yi bu konuda kınar. (s.85) 

Duyduklarını yazar. Kelleci Memet‟in babası Rıfat‟a para verir. (s.139) Kelleci‟nin kendi 

parasıyla lehim aldığını bilir. (s.220) Resim yapar. Pulları kaybolunca Kelleci‟den şüphelenir. 

(s.222) Kelleci‟nin onursuz umursamazlığına canı sıkılır. (s.224) Balzac‟ın eserlerini okur. 

Pulları onun Köy Doktoru adlı romanının arasında çıkar. Şükran‟ı sever. Onu çocukluk 

arkadaşı avukat Kadir‟in karısı Ayşe ile aldatır. (s.226) Hapse gelen kadınların yaşlısını 

gencinden; oynağını namuslusundan ayırmaya başlar. (s.256) Uzun Cemal ve babasından 

iğrenir. Yamörenli Mustafa‟nın tepsilerine İstanbul‟un camisini çizer. (s.261) Kadın 

düşkünüdür. Cinci Nezir, Kelleci‟nin babasının asker arkadaşı olduğunu söyleyen ve onunla 

ortak piyango bileti alan Cinci, Gardiyan Tahir‟e yalakalık yapar. (s.25) Kalaycı Apti‟nin 

çırağı ile adının kirleneceğini anlayınca kurtuluş çareleri arar. (s.26) Yamörenli Topal 

İsmail‟e Cincilik dersi vermiştir. (s.29) Savaşla kumarı denk tutar. (s.33) İkinci Dünya 

Savaşı‟nda Almanları destekler. Elini havada fırıldak gibi çevirir. (s.35) Norveçlilerle 

Almanların savaşını tartışır. (s.36) Birinci Dünya Savaşında Almanlarla birlikte savaştığı için 

onların dilinden anladığını söyler. (s.39) Hatip Hoca‟nın onu kasten kızdırdığını anlamaz. 

(s.41) “Karı kısmının saçı uzun aklı kısa olur.” der. Hatip Hoca‟ya mahkemede başından 

geçenleri anlatır. (s.45) Çeşmenin başında çalışan Kelleci‟ye bir şaka şamarı atar. 

Konuşulanları dinler. (s.78) Pehlivan duası yapar. (s.87) Recep‟i yıkan Kelleci‟yi över. (s.94) 

Muska yazar. Paradan cumhurbaşkanlığının daha değerli olduğunu düşünür. (s.101) Hatip 

Hoca‟ya cumhurbaşkanı olursa ülkeyi nasıl düzelteceğini anlatır. (s.103) Türkçülük hakkında 

bildiklerini Devecigillerin oğlundan öğrenmiştir. Muskacılık dışında, tenekecilik ve 

fotoğrafçılık da yapar. Köylü karılarının çabuk yıprandığını söyler. (s.119) Kelleci‟nin 

babasının aklının gelgit olduğunu söyler. (s.165) Kelleci Memet‟e meslek belleteceğini söyler. 

Yamörenli Mustafa için yaptıklarını anlatır. Mustafa‟nın dükkânı sayesinde kolayca dışarı 

çıktığını ve bir kadınla beraber olduğunu anlatır. (s.170) Cinci, Kelleci ile Mustafa‟yı 

karşılaştırır ve dükkânını beş kaymaya Kelleci‟ye satmaya çalışır. (s.174) Dükkânındaki 

malzemeleri över. (s.177) Kumarda iki lira borçlanmış ve hemen ödemek zorundadır. (s.180) 

Kelleci‟ye çıraklığın zor olduğunu meslek öğrenmek için çok çalışması gerektiğini anlatır. 

(s.187) Başkalarından hiçbir şey aşırmadığı zamanlar kendi odunundan yakar. (s.192) 

Kelleci‟yi dükkânından çıkarmak için onu hırsızlıkla suçlar. Ona kızar. Diğer dükkân 

sahiplerinden yardım ister. (s.207) Gardiyanlara kafa tutar. (s.242) Bir şeyhe seferberlik 
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yıllarında uzun süre hizmet eder ve ondan cinciliği öğrenir. (s.245) Abdülhamit‟in ülkeyi akıl 

defteriyle idare ettiğini ama İttihatçıların o kitabın değerini bilmedikleri için ülkeyi 

batırdıklarını söyler. Gidişatın düzelmesi için şeyhi yüz yetmiş maddelik bir mektubu Mustafa 

Kemal Paşa‟ya ve Fethi Bey‟e gönderir. (s.247) Bayram günü fotoğraf çekerek para kazanır. 

(s.252) Fotoğraf işinden para kazandığı için neşelidir. Asiye Hala‟ya göre Cinci oynaktır. 

(s.265) Resminin gazeteye basılacağını duyunca Kelleci‟nin fotoğrafına özenir ve fotoğraf 

kâğıtlarını yakar. (s.270) Kadın düşkünüdür. Tartışmayı sever.  

Yorgun Savaşçı‟da Doktor Münir, fiziksel olarak kısa boylu, zayıf bir kahramandır. 

Sarıkamış, Irak ve Şam‟da bulunmuş, bazen savaşlara katılmıştır. Otuz Bir Mart olayından 

önce cemiyeti bırakmış ittihatçılardandır. Erenköy‟de kiracı olarak oturur.(s.52) İstanbul‟a 

isyanı bastırmak için gelen Hareket Ordusunun marşını ezbere yüksek sesle okur. Yağmurlu 

havalarda dışarı çıktığında sırtına balıkçı muşambası alır. Çelimsiz ama çevik, güçlü, zeki bir 

adam gibi görünür. Cemil‟e cehennem lakabını nerde, niçin aldığını sorar. Meraklı bir 

kahramandır. (s.61) İstanbul‟da Mahmut Şevket Paşa öldürülünce Sinop‟a sürülür. Arap 

Maksut‟u çok iyi tanır. (s.67) Telaşlıdır. Kıyıcılığı sevmez, acıması yakındır. Herkes 

tarafından hain olarak bilinir. (s.96) Bilim ve güncel konular hakkında konuşmaktan keyif 

alır. Konuları derinlemesine inceleyen ve düşünmeyi seven bir kahramandır.(s.99) 

İttihatçılardan niçin ayrıldığı ve onların nasıl insanlar oldukları hakkında bildiklerini anlatır. 

Diğerleriyle tartışır. (s.101) Her zaman kitabi bilgi verir. Devlet, siyaset ve dönemin 

yöneticilerin üzerine konuşur. (s.109) Anadolu‟da bir Tük devletinin kurulup bu devletin 

devam ettirileceğine inanır. (s.111) Kitap okumayı sever, satrancın “tıkanık bir düşünce” 

olduğunu kabul eder. Boş yere zihni yormak olarak görür. Naima Tarihi okur. Kürk giyer, 

gözlük takar. Gözlüğü burnunun ucuna takması ona çocuksu bir hal verir. (s.119) Gazeteleri 

takip eder. (s.121) Olayları derinlemesine düşünür ve çıkarımlarda bulunur. Halil Paşa ile 

Osmanlı Devletinin içine düştüğü durum hakkında konuşur. (s.129) Bağdat‟ta görev yaptığı 

zamanlar Doktor Karlos adında bir arkeologla tanışır. Osmanlı tarihi hakkında bilgiler 

paylaşırlar. Osmanlı ile Batı‟yı karşılaştırırken Karlos‟un yorumlarından faydalanır. (s.150) 

Yemen cephesinde bulunduğu yıllarda İsmet Paşa‟yla yabancı müzik dinler. (s.460) Aklını ve 

zekâsını kullanır. 

Devlet Ana‟da Kerim Çelebi, kuşağında meşin kaplı bir cönk taşır. Belinde ahi palası 

vardır. (s.81) Molla olmak istemektedir. Çocukların oynadığı ahi olma oyununda Melik Bey 

adındaki çocuğa kılavuzluk eder. (s.88) Ahilik oyunu bitince Orhan Bey‟le post avına çıkar. 

Yoldan geçerken kızlar onunla dalga geçer. Yalan söylemez. (s.91) Bacıbey‟in oğludur. Güçlü 

kuvvetli olmasına karşın, anasının ısrarlı tutumuna rağmen Ertuğrul Bey‟in izniyle ilim 
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okumaya başlamıştır. Edebalı‟nın öğrencisi olma ümidiyle yanıp durur. (s.92) İri kara 

gözlüdür. Ağabeyinin öldürülmesi olayı karşısında dalgın, üzüntülü, derisi kemiklerine 

yapışmış, yüzü birden çökmüştür. (s.102) Ağabeyinin öldüğü günün akşamı annesi kitaplarını 

ve sazını yakar. Çocukluğundan beri korktuğu babasının kırbacıyla, annesi onu döver. Bu 

dayağa rağmen savaşçı olmak istemez. Mollalığı unutması gerektiği annesi tarafından 

söylenir. Artık adı değişmiş, Kerimcan olmuştur. Bu isimle birlikte mollalık geçmişi de 

silinmiştir. (s.128) Kerimcan‟ın zihninde kalan hatıralardan Ertuğrul Bey‟in ve ağabeyi 

Demircan‟ın cenazesini takip ederiz. Osman Bey süslü elbiseler giymiştir. Demircan‟ın 

mezarı, çeşmenin yanındaki çınarın altında bulunan Ertuğrul Gazi‟nin mezarının hemen iki 

adım gerisindedir. Akçakoca Osman Bey‟e beylik hakkındaki Ertuğrul Gazi‟nin vasiyetlerini 

hatırlatır. Osman Bey, Balhatun meselesinden dolayı Şeyh Edebalı‟nın yanına gitmeye 

çekinmektedir. (s.157) Genellikle romanda olayları yorumlayan, etrafındaki işlere derin bir 

gözle bakan Kerimcan beyliği, dini, ilim adamlığını, inancı, sevgiliyi sorgulamakta ve her işin 

iyi ve kötü yanını düşünmektedir. Orhan Bey‟le iyi arkadaştır. Osman Bey‟e bekçilik ve 

ulaklık yapmaktadır. Kaplan Çavuştan savaşçılık eğitimi almaktadır. (s.235) Orhan Bey‟in 

değişik kadınlar ve kızlarla olan maceralarını Şirin‟in ağzından öğrenir. Aslıhan ona mollalığı 

ve ölen ağabeyini unutturur. Yahşi İmam haber salsa bile camiye uğramak istemez. Kitaba 

kaleme yabancılaşır. Osman Bey‟in korumalığını yapar. (s.323–29) Keşiş Benito‟nun 

mağarasına mollalığına güvenerek tek başına girer. Kervan soygununda kaybolan kitapları, 

soyulan kiliseden çalınan heykelleri görür. Kara kılavuzun Keşiş Benito olduğunu öğrenir. 

Bacağını mağaranın içinde bulunan özel bölmenin çıkışındaki kurt kapanına kaptırır. Deli 

Balta bacağını tedavi eder. Kaplan Çavuş bu yeni talebesinin yaptığıyla övünür. Evde 

yatarken sevgilisi Aslıhan‟la sürekli görüşür. (s.440–50) Mavro ile Kaplan Çavuş‟un 

Çudaroğlu baskınına giderken verdiği emri çiğneyerek kanlılarını takip ederler. Onları 

Issızhan‟da bastırıp Kel Derviş‟le beraber sayvandaki uçuruma yuvarlar. Kaplan Çavuş‟un 

pek umursamazmış gibi göründüğü ve Türkmenlerin içinde yayılan namıyla, Bilecik 

Hisarı‟ndaki Şeyh Edebalı‟nın mollası olmaya karar verir. Subaşılığı ve savaşçılığı redderek 

sadece Kelile Dinme, Felekname, Siyasetname gibi kitapları Osman Bey‟den ister. Aslıhan da 

onunla gelmeye razı olur. Çocukluğunun korkulu kırbacını anasının elinden alarak onun 

oğlunun adam olduğunu fark etmesini sağlar. Bundan sonra rahatlıkla ilim tahsiline devam 

edecektir. Gündüz Alp‟liği bırakıp Şeyh Edebalı‟nın yolunda yürümeyi seçecektir. (s.600–

610)  



218 

 

Büyük Mal‟da CivanĢah, Sülük Ağa‟nın evinde kalan ve onun yardımı ile okumaya 

çalışan bir figürdür. Liseye devam eden Civanşah okul derslerine çok çalışır. (s.38) Ağzından 

laf kaçırdığında beti benzi atan Civanşah‟ın ince gövdesi gayet biçimlidir. Yay gibi 

karakaşlarının altında kara gözleri değme oynak karıda görülmez derecede baygın bakar. Adı 

çağrıldığında körpe kız gibi suratı utançtan al atlasa kesilir. Başındaki kasketi on yedi 

yaşından daha küçük gösterir. İlk görene erkek kılığına girmiş kız oğlan kız sanısı 

vermektedir. (s.44) Banka müdürünün para vermediğini iletir Sülük Bey‟e. (s.67) Valinin ve 

başkomserin çoktan valilikten ayrıldığını söyler. (s.69) Babası seferberlikte savaşa gittiği için 

babasız dünyaya gelmiştir. Sülük Bey tarafından okuma masrafları karşılanıncaya kadar 

güçlükle okula devam etmiştir. Göçmen mahallesinin bütün kadınları on tutkundur. Okuduğu 

tarih kitabında Sülük Bey‟in katillerine verilecek cezanın yazılı olup olmadığı merak edilir. 

(s.332) Avluda hamur yoğuran körpe kızlardan hiçbirine bakmaz. Anası Toprak Hatun 

Osmanlı karıdır. (s.339) Genç kız gibi utanıp yüzü kızarır. Okuduğu için kan gütmez. Kanın 

hükümet tarafından arandığını söyler. (s.343) Sürekli kitap okuması herkesi şüphelendirir, bir 

kadınla ilişkisi olduğu düşünülür. Marazlı Derviş‟in onu oğlancı yaptığından korkulur ama 

yine bir kadın üzerinde uzlaşılır. (s.344) Nefise Civanşah‟a iyice tutulmuştur. (s.365) Ürkek 

ve sezgilidir. (s.367) Utangaç bir kız gibi olan oğlanı alıştırmaya çalışan Nefise ondan asla 

vazgeçemez. (s.368) Zülfü‟nün attığı kurşunla sadece hafifçe yaralanır ve hastanede en iyi 

bakıma Emey sayesinde alınır. Nefise vurulma olayından sonra Civanşah‟ı Ankara‟da 

okutmaya karar verir. Bu onun da işine gelir. (s.388) Hacı Kenan‟ın ölmesi halinde Nefise‟nin 

başına geleceklerden ürker. Emey‟in yeminini Nefise‟ye bildirir. (s.391)  Civanşah‟ın annesi 

oğlu Kenan Efendi‟nin dul kızıyla evleneceği için mutlu olur. (s.403)  

Yol Ayrımı‟nda Kamil Bey, eski arkadaşı Fuat Bey‟le evinin tamiri sırasında 

konuştuklarını hatırlayarak görünür. (s.214) “Başında kasket, sırtında avcı biçimi ceket, 

bacaklarında kilot pantolon, uzun konçlu yün çoraplar, bota benzer altı kalın kunduralar 

vardır. Bu kılığıyla Macaristan‟da tarım okumuş bir çiftlik sahibine benzer.” (s.205) Kızını 

görmeye giderken Fuat‟ı, onun karşısına çıkan Viyana‟daki kara giyimli uşağı, 

Şeyhülislamoğlu Muhtar Bey‟in smokinli Fransız uşağını anımsar. Tasarlamayla yaşamı 

karşılaştırır. Gerçeklik ve hayal arasında gidip gelir. Hapishaneden çıktıktan sonra karısının 

ve kızının yanına gelir. Karısının evinin kapısını elleri pembe, ak önlüklü bir oğlan açar. Ona 

yalan söyler. (218) Kızıyla ve eski karısıyla karşılaşmaya cesaret edemez. (s.234) Kendisini 

yüzüstü hapiste bırakan, ondan boşanan karısının karşısında suçluluk duymaktan sıkılır. 

(s.236) Aklında sürekli Fuat Mahir‟in başına gelenler vardır. (s.237) Cino adında bir av 
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köpeği vardır. Paris‟te Picasso ve Modigliam adlı ressamlarla 1905-1910‟lı yıllarda 

karşılaşmış ve onlarla tanışmıştır. (s.242) Kızı Ayşe onun onurlu biri olduğunu düşünmez, 

hırslı olduğunu söyler. (s.277) Paris‟te hukuk, Londra‟da ekonomi, Roma‟da güzel sanatlar 

okur. Çabuk yılan biridir. (s.299) Doktor Münir, Kamil kaçış sebebinden ve namuslu olmanın 

öneminden bahseder. Kızı Saka‟nın Naci sayesinde hayatta olduğunu öğrenir. Kuvayı 

Milliyecilikten dolayı yedi yıla mahkûm edilen Kamil Bey, karısının düşman güçlerini 

destekleyen insanların düzenlediği baloya katılması yüzünden ondan ayrılır. Ama karısı onun 

sorumsuz olduğunu, onu kızı ile ortada bıraktığını söyler. Bencil olan Kamil Bey‟in 

kaytarmadan kıyıcılığa ondan da kin tutmaya geçtiğini anlatır. Zenginliğini eline geçirinceye 

kadar onun anlamak için kendisini çok zorladığını söyleyen karısı, kızını yıllarca görmeden 

durmasına bir anlama veremez. Onu gerçekten sevmediğini fark eder. Kızının yanına fakir bir 

insan gibi gelmesinin ve onunla babasının arkadaşıymış gibi görüşmek istemesinin telinde 

onun kaytarmacılığının yattığını söyler. Eğer kızını istediği gibi bulamazsa kaytarma 

düşüncesi taşıdığını belirtir. Kamil Bey‟i kendi açısından değerlendirir. (s.480) Üst tabakadan 

bir entelektüeldir.  

Yol Ayrımı‟nda, Selim Nuri, Vakit gazetesinde musahhihlik yapar. Gözleri miyoptur. 

Hastadır. Sürekli öksürür. Murat‟a göre dertlerini kimseye söyleyemez. Hastalık yüzünden 

çökmüştür. Çalışkandır. Babası Nuri öğretmeni seferberlikte yedek subay aldıklarında üç 

yaşındadır. 1918‟de babası gerçekten ölünce öksüz kalır. İlkokul ve liseyi kendi çabasıyla 

babasına rağmen bitirir. Orta ikiden beri şiirle uğraşır. Fakülteyi bitirince öğretmen olacak ve 

maaşının yarısıyla kütüphane kuracaktır. Halkçı, Kemalist ve Kuvay-ı Milliyecidir. İnatçıdır. 

(s.21) Gazetede sabahlara kadar musahhihlik yapar. (s.22) Fakültedeki beş arkadaşıyla dergi 

çıkarmaktadır. (s.23) Kurtuluş dergisinde siyasi eleştirilerin yapılmasını istemez. Kalıcı 

eserlerin bir şehrin kimliği olduğunu düşünür. (s.119) Asıl adı Selim Nuri‟dir. Bedestende 

Şükran Hanım‟ın karşısında yüzü pembeleşir, solukları hızlanır. (s.314) Şükran onun 

“Pencere” adlı şiirindeki bir mısradan yola çıkarak kendini elli yaşında bir ihtiyar gibi 

göstermeye çalıştığını söyler. (s.315) Medresedeki odasında ve hayatın zorlukları karşısında 

direnmeye çalışan Selim, yalnızlığın ve kadınsızlığın bütün sıkıntılarını çeker. Kadın açlığı 

arada bir onu yoklamaktadır. (s.335) Kadın düşkünüdür. Alt sokaktaki imamın dul geliniyle 

beraber olur. Gerçekten sevmemiş biridir. Körpeliğinde bir iki komşu kızını ve Leman 

öğretmeni onların haberi olmadan geceleri düşünür. Evleneceği arkadaş meselesini her zaman 

erteler. Aşk ve ölüm arasındaki çizgide ölüme kendini teslim etmeyi düşünür. Şinasi‟nin 

eserinden dergi için atasözleri derler. İçinde bulunduğu ortam ona hep güçsüzlüğünü hatırlatır.  

Fethi Bey‟in Gümüşhane mebusu olduğunu öğrenir. (s.337) Seçimlerde yapılan rezilliklere 
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katlanamaz. Halkın yobaz olmadığını bilir ve asıl devrim düşmanlığının devrimi bilmeden bir 

şeyler yapmaya çalışan devrimcilerden çıktığını düşünür. Arif Oruç‟un pervasızca 

yazdıklarına kızar. Kuvayı Milliyecilerin üzerine düşen ödevi yapmadıklarını bu yüzden 

sorunlar yaşandığını savunur. Yazılarında içinde bulunulan durumu eleştirir. (s.340) Behram 

Usta‟nın oğlancı, içkici olduğu yönündeki duyumlarına pek aldırış etmez. İyi adam olduğunu, 

klişeyi bedava verdiğini düşünür. Fakat dergi her defasında geç basılır. Beş lira daha ucuza 

olduğu için idare eder. Rüstemşah‟ın dergi hakkında söylediklerini hatırlar. (s.341) Bronşiti 

atlatmaz. Doktor Münir, istirahat verir diye ona gitmez. Borçları vardır. Yağmurluk alacaktır. 

Behram‟ın yanına giderken gördüğü karaağaç gövdesi ona darağacını hatırlatır. (s.343) 

Behram Usta‟yı çırağı ile yakalar. Bundan dolayı utanır. Gelecek dergiyi başka yere 

bastırmaya karar verir. (s.346) Behram, Selim Nuri‟ye uğraştığı işin tehlikeli olduğunu söyler. 

Anadolu çocuğu ya da fukara çocuğu olarak eline geçirdiği okuma fırsatını değerlendirip 

öğretmenliğin peşine düşmesi için öğüt verir. (s.347) Behram Usta‟ya attığı dayaktan sonra 

tedirgin olur. Bunu kimseye anlatmaz. Yedinci sayının parasının tamamını verdiği için pişman 

olur. Polis gelince onun kendisini şikâyet ettiğini düşünür. (s.352) Başına gelenleri ve neler 

olabileceğini hesaplar, hastalığı yüzünden sürekli öksürür. (s.353)    

 Medreseden alınıp polis müdüriyetine getirilen Selim‟i bir müddet orada tutarlar. 

Göbekli ve davranışlarından tulumbacılık yaptığı anlaşılan bir görevli onun beklemesi 

gerektiğini söyler. Nuri aklına Şükran Hanım‟ı gördüğünde takılan şiirini yazmak için 

düşünmeye ve kendini zorlamaya başlar. Yanında kitap getirmediği için pişman olur. 

Arkadaşı Rüstemşah‟ın kendisine taktığı III. Selim lakabını hatırlar. Bu padişah da şairlik 

yüzünden tacını Kabakçı Mustafa‟ya kaptırmıştır.  Şükran Hanım‟ı çok beğenir ama onun 

Murat‟la ilgilenmesinden dolayı Murat‟ı kıskanır. Emniyette yanına gelen bir yüzbaşı ile yola 

çıkar. Arabada sağında ve solunda iki adam vardır. Önde ise yüzbaşı ve şoför oturur. Yol 

boyunca konuşmayan Selim ve yanındakiler bir yere gelince onun üstünü ararlar. Sonra 

Selim‟in başına yamalıklarından eski olduğu anlaşılan bir asker pantolonu geçirirler. Sidik 

kokusu içinde ilk kez kahramanımız ölüm korkusunu duyar. Çorumlu ağzıyla konuşmaya ve 

düşünmeye başlar. Getirildiği sarı lambalı küf kokan yerde sorguya çekilir. Bir müddet yemek 

verilmez. Açlığını bastıramaz hale gelir. Bulunduğu yerde volta atmayı düşünür. Çorum 

cezaevinde yatan bir arkadaşını ziyarete gittiği gün orada volta atan idamlıkları görmüştür. 

(s.366) Arabada başına çuval geçiren adam onu sorguya çeker. Dergideki atasözlerinden yola 

çıkarak yazdıklarını yorumlayarak sorgulamaya devam eder. Selim Nuri‟nin içini ilk başta bir 

korku sarar fakat daha sonra cesaretini toplayıp Behram Usta‟nın adamı olduğunu düşündüğü 

bu adama karşı saldırganca bir tutum sergiler. İyi bir dayak yer. (s.375) Medreseden 
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komünistlikle suçlandığı için çıkarılır. Murat tarafından pansiyona götürülür. O, Ankara‟da 

iken Şükran Hanım onu özel bir hastaneye yatırır fakat kurtarılamaz. Yirmi yaşında hastanede 

Şükran Hanım‟a en güzel düşlerini anlatarak hayata gözlerini yumar. (s.435)     

Kemal Tahir‟in romanlarında şiir yazan ve ağırlıklı olarak bu yönü ile karşımıza çıkan 

figür Hür Şehrin İnsanları I-II romanında görülen Ertuğrul Hikmet‟tir. Şapka takar. 

Murat‟ın arkadaşıdır. Sert saçları, kocaman kulakları, uzun bir burnu vardır. (s.14) Murat‟ın 

anket defterlerini doldurduğunu bilir. Her şeyin çabucak klişe haline gelmesinden 

şikâyetçidir. (s.15) Şiiri aruzla yazan bir şair ve boksördür. İçkiyi sızıncaya kadar içen biridir. 

(s.15) Boksu tuluat tiyatrolarında para kazanmak için yapar. (s.15) Keskin bir zekâsı vardır. 

(s.15) Tarihe meraklıdır. Bu yüzden tarih bilgisini artırmıştır. (31) Allah‟ı soran Rüştü Bey‟e 

Laik misiniz? Diye sorar. Onun düşüncelerine katılır. Onun dünya görüşünde olduğunu 

belirtir. Onunla tarihi konularda konuşur. (s.32) Babası Barbaros adlı gemiyle denize batmış, 

ondan kalan emekli maaşıyla annesi evi geçindirmeye çalışmaktadır. Ertuğrul ise paranın 

hesabını yapmadan buldukça harcamaktadır. (s.40) Annesinden sürekli para sızdırıyor. Bunun 

için yeni yöntemler geliştiriyor. (s.41) Sevgilisi Cemile‟yi erkek kılığında eve getiriyor. 

Kendisi de kadın kılığında onların evine gidiyor. (s.42) Şahap‟a göre iyi şairdir. 

Hassasiyetinde bir acayiplik vardır. Sahici hadiseler karşısında daha soğuktur. (s.73) Bir ölüm 

olayının ardından Murat ve Şahap mezara bakmaya giderken “Hikmet yanımızda olsaydı 

mutlaka bu konuda bir şiir söylerdi.” diye düşünüyorlar. (s.74) Hikmet‟in aklı fikri şiirde, 

şairlerdedir. (s.97) Ertuğrul babasının gemide batışını hayal meyal çocuk zihninde kaldığı 

kadarıyla hatırlıyor. Babası direğe tırmanmış, tırnağını kemirmiş, üzerinde iş elbiseleri vardır, 

yüzü kir pas içindedir. O halde gemiyle birlikte batmıştır. (99) Babasının komünistçe yaşam 

şekline ve bu şekilde ölümüne kızgındır. (s.112) İncil‟i okuyor, Murat‟a da okumasını tavsiye 

ediyor. (s.131) Hiçbir sözünü esirgemez, daima doğruları söyler. (s.275) Bilgili, tartışmalarda 

ikna kabiliyeti yüksektir. (s.667) Nazım Hikmeti çok sever. (s.675) 

 

DEKORATĠF 

Sağırdere‟de dekoratif entelektüel figür Murat, Kulaksızın Mustafa‟nın ağabeyidir. 

Köyün küçükbaşağasıdır. Daimi demir yolu işçisidir. (s.18) Doğruları söyler. Okumuş, bilgili 

biridir. Gazete okur. Kimseden korkmaz. (s.49) Uğursuzluğa ve tılsıma inanmaz. 

Okumuşluğun verdiği farklı bir güven duygusu taşır. (s.122) Daha sonra köyden beğendiği bir 

kızla evlenir. İçinde bulunduğu durumları ve yaşadıklarını daima sorgular. (s.138)   
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Esir Şehrin İnsanları‟nda BaĢdağıtıcı Abuzer Ağa, Hamallıktan gazete dağıtıcılığına 

geçmiş ve dağıtıcılık işinin en alt basamaklarından yetişmiş Kürt bir kahramandır. Giyim 

olarak ceketi dar ve pantolonu kısadır. Vücudu kalın ve hantaldır. Yüzü çok esmerdir. Kalın, 

kara ve çatık kaşlıdır. Konuşurken ellerini sallar ve bağırır. Bey kelimesini “beğ”, sanki‟yi 

“sankim” diye telaffuz eder. (s.177) Gazete dağıtıcılığı konusunda tecrübelidir. (s.182) 

Mösyö Biencour, elli beş, altmış yaşlarında, Kamil Bey‟in Fransa‟da merak edip gittiği bir 

gazetenin sahibidir. Bütün misafirlerine güleryüz gösterir ve tatlı dilli davranır. (s.158) 

Mığırdıç Efendi, sadece baskı işiyle ilgilenen, adından da anlaşıldığı gibi bir Ermeni‟dir. 

Kalın camlı gözlükleri, kara gözü ve üzerindeki siyah elbisesiyle etrafındaki insanlardan 

farklıdır. Kocaman ayakları vardır. Elindeki sarı tesbihini sürekli sağa sola çevirir. Cansız, 

donuk bir duruşu vardır. (s.175)  BaĢmürettip Necmi Efendi, yıllarca basım işleriyle 

ilgilenen, birçok edebiyatçıyla birlikte çalışan, babacan ve pişkin tavırlarıyla gözden 

kaçmayan Necmi Efendi, çok geveze, derbeder ve meraklı bir ihtiyardır. (s.175)  

Kör Duman‟da Kara Abuzer, Sülük‟ün babası romanda ilk kez Emey hanım‟ın onun 

bir öğüdünü hatırlatmasıyla karşımıza çıkar. (s.15) Oğlu Sülük‟ü Çalık Kerim‟e benzetir ve 

her ikisine de takılır. Hamayil keseyi Emey‟e verir. (s.16) Kolay kolay canını Ezrail‟e teslim 

etmez. Narlıca‟nın Uzun İmamı Nurettin Hoca başında Kuran okur, tütsü bırakmaz yakar. 

(s.37)  Hiçbir zaman öğrenmenin kötüsü olmayacağını çevresindekilere söyler. (s.55) Adamın 

akıllısına silah gerekmediğini, para kazanmak için onun ticaretiyle uğraşmak gerektiğini oğlu 

Sülük‟e öğütler. (s.76)  Dünyada en iyi iki silahın para ve kadın olduğunu düşünür. (s.77) 

Çorum toprağına gelen göçmenlerin kendi akrabaları olduğuna herkesi inandırır. Onlara 

yardım eder. (s.321) 

          Körduman‟da Ġstanbullu, cezaevinde yatan kitapları yemiş yutmuş, dünyadan haber 

veren biridir. Gazetecidir. Günlük gazeteleri takip eder. Mahkûmlara dünyada meydana gelen 

gelişmeler hakkında bilgi verir. Gazetecilik yapar. (s.262) Bilgili, okuyan, haberci tiplerdir.  

Yediçınar Yaylası‟nda Zülküf, eline, ayağına tetiktir. Okuma yazma bilir. Yaman bir 

oğlandır. Mahkeme başkâtibi Mecit Efendi onu yanına çırak olarak ister. (s.274) Aklını 

kullanır, kendini yetiştirmeye çalışır.  

Köyün Kamburu‟nda Karagöz, Çalık‟a birlikte cerre çıkmayı teklif eder. Bazı kötü 

insanların medresenin gelirlerine el koyduğu için bu işe mecbur olduklarını anlatır. Çakır 

gözlüdür. Başındaki fes kenarındaki yağ tabakasıyla feslikten çıkıp bir takkeyi andırır 

olmuştur. Sarığı kirden simsiyah olmuş, ayağındaki yemenilerden ayaklarının topukları 

dışarıda kalıyordur. Uyanıktır. (s.121) Çalık Kerim‟i yanına çırak alır. Asıl adı Kasım‟dır. 

Medresede dönen dolapları Çalık‟a anlatır. Ona köylülerin kendisinden daha çok acıyıp para 
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vereceklerini söyler. Oğlancılığın nasıl olduğunu anlatır. (s.124) Kerim‟in dağarcığını 

karıştırır. Tütününü içer. (s.127) Kambur Kadı yüzünden medresenin içine düştüğü durumu 

anlatır. (s.128) Hüsamettin Efendi, Hıdırlık Şeyhi‟nin medrese müderrisidir. Çalık Kerim‟i 

imtihandan geçirdikten sonra onu över. (s.117) Altmışlık bir ihtiyardır. Beyaz sakalı göğsüne 

kadar iner. Üstü başı tertemizdir. Sesi yumuşak, sesi güleçtir. Kerim‟e medresede yapmak 

istediği işlere göre neler öğrenmesi gerektiğini anlatır. Kasım Molla‟yı Kerim‟e müzakereci 

verir. Silicilik görevini de yapmasını ister. Görevinin ne olduğunu anlatır. Derslerine 

çalışmasını kötü insanlara uymamasını tembihler. (s.126) Eski medrese kökenli entelektüeller 

kötülenmiş, yeni tip entelektüeller ise olumlu özellikleri ile övülmüştür. Bekirağa, medresede 

kemerbaşıdır. Uzun boylu, güçlü ve kuvvetlidir. Yirmi yaşından fazla görünür. Karakaşlıdır. 

Medrese mollasından çok kasabanın kopuklarına benzer. Dişleri sarıdır. Burnu kocaman, 

ensesi kalındır. Yürürken küt parmaklı tombul ellerini kalçalarına vurur. (s.118) Ali ġah, 

Kasım Molla‟nın odasındaki diğer arkadaşıdır. Marazlıdır. Omuzları düşük olduğundan boynu 

uzun görünür. Sallanarak önündeki defteri okur. Hatip olmak için çalışır. Ezber kabiliyeti 

zayıftır. (s.127) Odayı hiç boş bırakmaz. Hutbe ezberlemediği zamanlar, çorap, takke örer, 

karınca duası, Ya Hafız, Ya Sabur levhası yazar. (s.129) Refik Bey, İstanbullu bir gazetecidir. 

Kalıbı gösterişsiz, ince kıyımın marazlıcasıdır. Benzi sarımsı, boynu ekin sapı gibidir. 

Yemesinde iş yoktur. (s.175) Memleketin başına gelenlerin hep ittihatçılar yüzünden 

olduğunu düşünür. (s.177)          

Esir Şehrin Mahpusu‟nda, Ömer Rıza, Mehmet Akif Ersoy‟un damadıdır. Vatanı ve 

milleti yazılarıyla savunur. Güleç ama kederli bir yüzü vardır. Tevhit gazetesinde yazarlık 

yapmaktadır. (s.165) Faruk Nafiz, Kamil Bey‟i ziyarete gelen akrabası kadınlarla 

konuşmaları sırasında adı geçen şairdir. (s.222) Tarihi kimlikleri ile eserde geçer.   

Yorgun Savaşçı‟da Hoca Yahya Efendi, Cemil‟in teyzesi Selime Hanıma elinden 

geldiğince yardım edip onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, cübbe giyen, meraklı biridir. 

Filistin Cephesi‟nden terhis olup memleketine dönen ve uzun süredir görmediği Yüzbaşı 

Cemil‟i merak eder. Cemil‟e babacan bir tavırla bundan sonra nasıl bir işle meşgul olacağını 

sorar. Bu konuda ona yardım edebileceğini belirtir. Cemil‟i çok sever. Onun baba dostudur. 

Cemil‟in Neriman‟la evlenmesine aracılık eder. (s.20) Romanın sadece Selime Hanım ailesi 

çevresinde karşımıza çıkan bu kişinin yaptıkları işlerden tecrübeli, olgun ve yaşlı biri olduğu 

kolaylıkla anlaşılmaktadır. Karaktere verilen hoca ve efendi lakabı ise dini eğitim aldığını, 

çevresinde sayılıp sevildiğini gösterir. Anlatıcının romanda sıklıkla tercih ettiği Tanrısal bakış 

açısı ve teknik açıdan anlatma yöntemiyle bu tipi de anlattığı fark edilmektedir. Hacı 

Nizamettin Hoca, uzun yıllar medrese eğitimi almış okuryazar takımından bir zattır. Medrese 
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mantığı ile adam kandırmanın ustasıdır. Kumandandan yardım etmelerine karşılık kendilerini 

korumaları için söz vermesini ister. Fakat Bekir Sami Bey bu kadar az adamla Akhisar‟ı 

koruyamayacağını bildiği için namus yemini etmez. (s.272) Gagaburunlu Nizamettin de bu 

durumu kullanır, halkı bu Batı cephesi komutanı ve adamlarına karşı kışkırtır. (s.311) 

Ziyaüddin Hoca, bozgunculuktan yargılanır. Çok uzun boylu, iri göbekli, sarkık yanaklı, kat 

kat ensesi kırmızı, gözlerinin akı kanlı, cezaevinde yattığı halde sarığı apak, fesi kalıplı, 

sadakor mintanı tertemizdir. Sırtındaki cübbe halis İngiliz çuhasındandır. Bacaklarında kara 

çizgili pantolon, ayaklarında yepyeni mest lastik vardır. Gözleri korkusuzdur. Ne yalanır ne 

ellerini ovuşturur. Babasının adı Selahüddin‟dir. Aslen Bursalıdır. Şam‟da doğmuştur. 

Medrese okumuştur. İstanbul‟dan Bursa‟ya gittiğini söyler. Anzavur isyanını ve padişahı 

destekler, Kuvayı Milliye‟yi kötüler. Yargılanma biçiminden şikâyet eder. (s.423) 

Yorgun Savaşçı‟da Hacı Muhittin, “İzmir‟e Doğru” gazetesinde çalışan biridir. 

Manisa‟yla ilgili Bekir Sami Bey‟e bilgi getirir. Akhisar‟daki adamlara haber vermek için 

yola çıkar. (s.236)  

Bozkırdaki Çekirdek‟te Malak Ġlyas, okul numarasının iki yüz yetmiş beş olduğunu 

romanın ilk sayfalarından itibaren öğrendiğimiz İlyas romanın başında öğretmenin Ankara 

hakkında sorduğu sorulara cevap verir. (Tahir 1995, s.5) Bu bölümün bir hatıra olduğunu 

birkaç satır sonra anlarız. Suratı asık, kara kuru, kılıksız, uzun boylu, kamburca, bir çalım 

Donkişot‟a benzeyen bir adam yağmurun altında yürür. (s.5) Elleri kelepçelidir. Yanında iki 

jandarma vardır. Okula gitme saatinin çoktan geçtiğini düşünen kahraman önünden geçen 

liseli kıza içinden kızar. Angaryanın yüzyıllardır bitmediğini söyler. Anıtta gördüğü atlı 

Atatürk ve yürüyerek sırtında mermi taşıyan kadın arasında bir tezat olduğunu kabul eder. 

Felsefecidir. Kutsal bilinen her şeyle yerli yersiz eğlenir. Ağır ceza başkanı Bay Yunus, 

mahkemede onu tersleyip oturtmuş, hakkında kötü şeyler söyleyen fizikçi Bayan 

Karakoyun‟la jimnastik öğretmeni Bozkurt‟un öpüştüğünü söylemesine izin vermemiştir. 

Mahkemede evindeki şiir kitapları delil olarak kullanılmıştır. Etrafında gerçekleşen olayları 

kendine göre yorumlar. (s.7) Genel Sekreter, sağ diz kapağında romatizma olan sekreter 

canından bıkmış gibi etrafına bakar. Önündeki ucu sivriltilmiş kalemler canlanacakmış gibi 

bekler. (s.8) Uçsuz bucaksız bozkırın ortasında dallarını iki yana açmış tek bir ağaç resmini 

önünde duran kâğıda çizer. (s.13) Kalleş ve ödlek olduğunu düşünür. Kâğıda çizdiği uçsuz 

bucaksız bozkır hayatı; tek ağaç ise kendisidir. Geçmişiyle alçaklıkları yüzünden bağlarını 

koparmıştır. Birçok dostunu sefil korkuları ve çıkarlarından dolayı yarı yolda bırakmaktan 

çekinmemiştir. (s.14) Kendini azarlar. İttihat Terakki‟nin genel merkezinin kanlı işlerinde 

kefeyi belli belirsiz, küçük efendiden- Kara Kemal‟den- yana eğerek hep iki yönlü oynar. 
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(s.15) Her gün masasında on dört saat oturur. Öğle yemeğinde iki elma ya da sandeviç yer, 

hep aynı resmi çizer. (s.18) Okuyan köylü çocuklarının köyden kurtulmak isteyeceğini 

düşünür. (s.28) Cinci Nezir, Hapisten çıktıktan sonra başka bir işte çalışmak yerine dilekçe 

yazmaya başlar. (s.32) Hitlerin Türk olduğunu iddia eder. (s.40) Lozan‟dan sonra ülkeye 

gâvurluğun geldiğini, zina edenlerin salındığını, Allah diyenlerin tutulduğunu söyler. (s.41) 

Türk milletine güvenir, bir mehdi bekler. (s.42) Elleri kadın eli gibidir. Lenger bir şapkası 

vardır. (s.44) Kısa boylu, kara kurudur. Öç alır. (s.75) Dilekçenin yanında, mektup yazar, 

fotoğraf çeker ve esrar satar. (s.77) Fal bakar, kısmet açar. (s.78) Tılsım yapar, muska satar. 

(s.80) Bel gücü hapı satar. (s.83) Algözüm adında basit bir tasvir makinesi vardır. (s.84) Bir 

kızın ırzına geçmekten hapis yatar. (s.106) Enstitünün aleyhindedir. Oradan kovulan Molla 

Hıdır‟ı kullanarak hükümete dilekçe yazar ve müfettiş gelmesine sebep olur. (s.394) Şefik 

Ertem, iyice ölçüp biçmeden hiç kimsenin düşüncesini kabullenmez. Enstitüler üzerinden 

kolaycılığa kaçıldığını düşünür. (s.149) Baltacıoğlu‟nun 1918 yılında yazdığı düşüncelere 

katılır. Memleketin sadece köy öğretmenleriyle kurtulamayacağını söyler. Köy enstitülerinde 

yetişen öğretmenlerin pedagoji konusunda yetersiz olduğunu düşünür. (s.151) Enstitüleri 

köyün kendi kendine yeter olma durumunu artırma çabası olarak görür. (s.153) “Neyi 

aradığımızı başından bilmeliyiz.” sözünü sürekli tekrarlar. Şikâyet dilekçesi üzerine Keşiş 

Düzü‟ndeki enstitüyü teftişe gelir. (s.371) Enstitüleri ciddiye almaz. (s.375) Halim Akın‟ın 

eski dostudur. (s.377) Halim Akın‟dan çocukları hem doğayla hem de insanlarla boğuşacak 

şekilde yetiştirmesini ister. (s.380)  

Bozkırdaki Çekirdek‟te Esef, on dört, on beş yaşlarında gösteren bir delikanlıdır. 

Gövdesi kalıplıdır. Sırtında yamalı mavi bir ceket, ayağında zıpka vardır. Gömleğinin 

yırtıklarından tüysüz eti görünür. Ayağında otomobil lastiğiyle pençeli pabuçlar vardır. 

Kolları uzun, bacakları kalındır. Cinci‟nin yanında çalışır. Çakır gözlü, ablak suratlıdır. (s.78) 

Yusuflu köyündendir. Babası Çakır‟ın Kadir diye tanınan biridir. Enstitüde okumak için 

çabalar. (s.127) Bütün çocuklardan daha önce gelir ve gölde yıkanmaya başlar. (s.185) 

Yamörenli Elif İnce‟yi gözüne kestirir. (s.193) Elinden geldiğince çalışır. Çocuklarla bahse 

girer. (s.204) Kara Derviş‟in, Zeynel‟in, Murat‟ın yaptıklarından haberdardır. (s.255) 

Bebekliğinden beri Kara Dervişten korkar. (s.257) Kendisi askerdeyken karısını baştan 

çıkartan ve onunla birlikte olan Şevket Ağa, Kara Derviş‟i vurmuş fakat öldürememiştir. Esef 

bunu çocuklara anlatır. (s.291) Kara Derviş, Kel Aliço ve Zeynel Ağa‟nın yaptıklarından ve 

bu yüzden başlarına gelenlerden bahseder. (s.294) Molla Hıdır‟ı takip eder. (s.355) Hıdır‟ın 

değirmene Kara Derviş‟in yanına gidip esrar aldığını görür. Ona iyi bir dayak atar. (s.361) 

Kara Derviş ve Molla Hıdır‟ın yaptıkları hakkında müdüre bilgi getirir, müdüre atılan iftiranın 
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ne olduğunun söyler. (s.386) Murat eğitmeni kurtarmak için harekete geçer. (s.389) Zeynel 

Ağa‟yı tehdit eder. Eğer bundan sonra işlerine karışırsa babasının kanını arayacağını söyler. 

Köylüleri iyi tanır, uyanıktır. Cemal öğretmenin silahını Zeynel‟in evinde bulur. (s.398) 

Murat‟ın bazı davranışları askerde öğrendiğini düşünür. (s.420)  Bekir Ozan, Çöllo adında bir 

köpeği vardır. Ufak tefek ve çelimsizdir. Gaga burunlu, yelken kulaklı, kaşık suratlıdır. 

Gözleri küçük ve karadır. Annesinin adı Şerife‟dir. Çöllo yüzünden annesinden dayak yer. 

(s.159) Kadınlar ona takılır, Çöllo‟yu da enstitüye götürür. (s.169) Gövdesi iri kemikli ama 

etsizdir. Yüzü uzundur. Yüzünde yeşile çalan bir sarılık vardır. (s.169) Ali Can‟ın alevi 

olduğunu konuşmalarından anlar. (s.171) Sepetçioğlu‟ndan bahseder. (s.172) Şirin‟le Ferhat 

hikâyesini anlatır. (s.173) Köpeğinin adının ne anlama geldiğini öğretmeni Cemal Avşar‟a 

söyler. (s.179) Taşolukluların genellikle askerde topçu olduğunu belirtir. (s.216) Hıdır 

Molla‟nın yerine sucu olur. Köy insanın yaşamından bahseder. (s.239) Uğru Abbas‟ın 

yaptıklarının insanları nasıl etkilediğini arkadaşlarıyla paylaşır. (s.240) Selden kurtulmayı 

başarır. ( 300) Selin olduğu gün yakalandığı hastalıktan dolayı ölür. (s.353) Halk kültürüne 

sahip, konuşkan, girişken öğrencilerdir. Ulakların Yıldız, kız tutkunluğundan dolayı 

enstitüye gider. (s.161) İri gözlüdür, memurluğa imrenir. (s.163) Annesi Asiye ve sigara 

tiryakisi babası onu enstitüye göndermek istemez ama o inat eder. (s.165) Enstitüye gidenler 

içinde saati olan tek kişidir. (s.172) Okulu kendilerinin yapacaklarına inanmaz. Hanım 

Kuzu‟ya âşıktır. (s.192) Çadır kurmayı Nuri Çevik‟ten öğrenir. (s.201) Esef‟le Hıdır Molla 

arasındaki kavgaya şahit olur. Değnek atlama yeminine kutsal bir iş gibi ürperti ile inanır. 

(s.361) Memur olmak istemektedir. Yiğitlerin ÖkkeĢ, kız tutkunluğu enstitüye kayıt 

yaptırmasını sağlar. (s.161) İnce ve uzundur. Konuşurken kimsenin yüzüne bakamaz. Eli 

işlere yatkındır. Okumayı sevmemesine rağmen Elvanların Petek için enstitüye gider. (s.162) 

Okulu kendilerinin yapacaklarına inanmaz. Köydekileri dinlemediğine, enstitü için 

söylediklerine kulak asmadığına pişmandır. (s.196) Duvar örmeden anladığını enstitücülerden 

gizler. (s.199) Değirmenden kendilerine ateş eden Kara Derviş‟e taş atar. (s.419) Cahil ve 

bilgisizdir. Hıdır Molla, Esef‟in gelmemesine ve adının okunmamasına çok sevinir. Çevreyi 

iyi tanır. (s.183) Verilen görevlere itiraz eder. (s.189) Suculuk işinin başkasına verilmesini 

ister. Katırlardan anlamadığını bahane eder. (s.221) Kurnazlık yapmaya çalışır. İşlerden 

kaytarır. (s.223) Uyanıklığının başına bela olduğunu gördükçe daha da sinirlenir. (s.225) 

Akşama kadar çalışıp yorulur. (s.226) Doksan dokuzluk bir tespihi vardır. (s.227) Esrar 

alırken ve içerken Esef‟e yakalanır. Emmisi Rıfat‟tan bu yüzden dayak yediğini Esef bilir. 

(s.254) Esef‟e kendisini şikâyet etmezse bir daha esrar içmeyeceğine dair yemin edeceğini 

söyler. (s.360) İşten yılar. (s.362) Arkadaşlarının eşyalarını çalıp kaçmaya çalışırken yakalanır 
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ve enstitüden uzaklaştırılır. (s.367) Enstitünün aleyhinde olan Zeynel Ağa‟ya dilekçe 

konusunda yardım eder. Hırsızdır. Musa Korkut, kasketini sağ kaşının üzerine yıkmasından, 

konuşurken sık sık perçemini sıvazlamasından hovardalığa meraklı olduğu anlaşılır. (s.173) 

Kadın ve kızların dünyasının meraklısıdır. (s.174) Virankalelidir. (s.176) Namık Atmaca, 

Malak İlyas‟ın hatırasında öğretmenin sorduğu soruya cevap veremeyen dört yüz dört Selim 

Altay‟ın kuyruğuna kâğıt iğnelemeye çalışır. Ders toplumbilimdir. Okul numarası üç yüz on 

dokuzdur. (s.5) Hasancık AlabaĢ, Nuri Çevik‟in açılır kapanır karyolasına hastalandığı için 

yatırılır. Yanakları kırmızı, gözleri çakmak çakmaktır. Sıtmaya tutulmuştur. Battaniyenin 

altında titrer. (s.302)  

Kurt Kanunu‟nda Gazeteci Murat, paşa çiftliğinde yaşanan olay hakkında araştırma 

yapar. Ruh çağırma üzerine gazeteye bir yazı yazacaktır. Uyanık biridir. Eski Tükçeyi çok iyi 

bilmez. (s.187) Gazeteciliği okulda öğrenmiş olan kahramanın romanda olaylar için yaptığı 

tespitler doğru bulunur. (s.197) Emin Bey‟in yeğenidir. Onun mahkemede yaşadıklarını 

öğrenmek istediğini ona söyler ve mahkemeyle ilgili sorular sorar. Elini bir saygı ifadesi 

olarak öper. (s.272) Kara Kemal baskınında dayısının evine polisleri takip ederek geldiği 

yalanını söyler. Çevreden duyduklarını yaşamış gibi anlatır. Meraklı ve cesurdur. Hemen bir 

konudan diğerine geçecek kadar konuşmada kabiliyetlidir. (s.279) Her konuda yalan yanlış 

bildiklerini anlatır. Heyecanlı bir gazeteci olarak etrafta olup biten olayları takip eder. Aklına 

yatmayan konularda hemen ağzını bozmaktan çekinmez. (s.305) Tatar Emirze, çok kısa 

boylu buna karşın çok şişmandır. (s.35) Muhalefet partisini yazılarından ve açıklamalarından 

dolayı Hüseyin Cahit Bey‟in kuracağını düşünür. (s.35) Bu haberden dolayı vurgun 

yapılacağına inanır ve bunun için gazetenin çok sayıda basılmasını ister. Nizamettin Nazif 

Bey‟in Karadut romanını hatırlatır. (s.37) Harf inkılâbının cehaleti artırdığını düşünür. (s.37) 

Gazetenin renkli basılacağını duyunca en az seksen bin basılmasını ister ve dedikleri doğru 

çıkar. (s.39) Behram Usta, Selim Nuri‟nin ucuz yollu dergisini bastırdığı sermürettiptir. 

Oğlancıdır ve içki içer. İkiyüzlüdür. Selim‟e dergi yüzünden başının belaya girebileceğini bu 

yüzden bu işleri bırakması gerektiğini söyler. Çırağı ile basılmaktan korkar. (s.347) Selim‟den 

yakalandığı gece iyi bir dayak yer. Onu ispiyonlamakla tehdit eder. Kendini över. (s.350) 

BaĢmürettip Haydar Baba, Vakit gazetesinin mürettibi olan Haydar‟a herkes yaşından 

dolayı baba lakabını takar. Birçok edebiyatçı ve yazarla çalışan Haydar, gazetecilik işlerinde 

tecrübelidir. Gazetenin basımı hakkında Murat‟a ve patronlara bilgi verir. (s.24) Arif Oruç, 

Yarın gazetesinin yazarıdır. Serbest Fırka lehine yazılar yazar. (s.103) Cesur ve haindir. 

(s.116) Haddini aşıp hürriyet kahramanı kesilir. (s.153) Tarkan, Selim Nuri‟nin dergi 

çıkartan arkadaşlarının arasında bulunan paşaoğludur. (s.103) Kurtuluş dergisinde Serbest 



228 

 

Fırka‟yı destekleyen yazıların yayımlanmasını ister. (s.104) Kör Numan, Behram Usta‟nın 

yanında çalışan gece makinistidir. Basılmış formalardan birini incelemeye çalışır. Selim 

Nuri‟yi duymaz ya da duymamışlığa vurur. Onun sorularına ters cevaplar verir. “Türk‟ün 

bilmediği aş, ya diş ağrıtır ya baş!” der. (s.345) Bütün gazeteciler tecrübelidir.  

Kurt Kanunu‟nda Arif Oruç, Vakit gazetesinde ismi duyulmuş bir yazardır. İzmir 

suikastını yapmayı planlayan ve adına Kara Çete denilen örgüt konusunda yazılar yazar. İçki 

içer. Türkçesi kötüdür. (s.222) Gazi Paşa‟nın ajanlarındandır. (s.231) Aklını kullanır.  

Büyük Mal‟da Razi Baba, hapishanede gece gündüz demeden kitap okuyan, başka 

hiçbir şeyle ilgilenmeyen kültürlü bir kahramandır. Herkes bahçede volta atmak için dışarı 

çıkarken o içerde kalıp kitap okumayı tercih eder. Görenleri şaşırtacak kadar çok kitabı vardır. 

Kitaplarını içine koyduğu ceviz sandığı ise gözlerden kaçmamaktadır. (s.121) Okumaya ve 

öğrenmeye açtır. Ahmet Rasim Bey, romanda arada sırada Nedime Bacı‟ya uğrayan, 

fikirlerini diğerleriyle paylaşan bir yazardır. (s.215) Tarihi kimliğinden dolayı romanda adı 

geçemektedir. Ali Kemal Bey, Padişah yanlısı, Kuvayı Milli‟ye düşmanı Peyam Sabah 

gazetesinin ünlü bir yazarıdır. Kamil Bey onun yazılarını okur. Yazdıklarına bazen kızar. 

(s.390) Yorumları ve düşünceleri ile halkı yönlendirir. 

Yol Ayrımı‟nda Nurullah Molla, 1700‟lü yıllarda ünlü bir bilgin olan kadının adı 

kitaplarda inadı yüzünden “Katır Kadı”, binek değiştirme tutkusu yüzünden “Cambaz Kadı” 

diye geçer. (s.94) Ermeni olan Avadis Kalfa‟ya bugün üçte biri yıkılmış medreseyi yaptırır. 

Bütün uyarılara rağmen dua gücüne güvenerek yumuşak zemine vakfiyesini inşa ettirir. (s.95) 

Hastalığı sırasında bir kısmı çöken medreseye hırsız Naip masraf azalır diye bakmaz. Şah 

damarına yapıştırdığı elli sülük yüzünden ölür. (s.96) Çöken medresede zaman zaman 

oturanlar olur. (s.97) Selim Nuri ve arkadaşları Dadal Efendi‟nin yardımıyla bu medresede 

kalmaya başlarlar. (s.98)  Kırkbirin Rüstem ġah, Nevşehirlidir. Yeni devrimin harflerini 

öğretir. Hesabını bilir bir delikanlıdır. Devrimin kapattığı medresede bedava yaşamayı 

düşünür. Kadı Nurullah medresesinin mührünü kırıp burada arkadaşlarıyla yaşamaya başlar. 

(s.99) Medreselerin kapatılıp Fransız Papaz okulunun ve Amerikan Protestan misyoner 

okullarının açık bırakılmasına bir anlam veremez. (s.100) Polisin, bekçinin ve komiserin 

rüşvet isteğine karşılık Dadal Efendi çözümünü bulur. (s.102) Dergi çıkarmaya karşıdır. 

Kumar tutkunudur. (s.104) Refik Halit, Yüz ellilikler listesindedir. Murat‟ın incelediği eski 

tarihli Vakit gazetelerinden birine yüz ellilikler için hazırlanan haber dolayısıyla onun resmi 

konur. Murat‟a göre böyle bir seçimin yapılmasının onun burnunun büyük olması 

yatmaktadır. (s.20) Falih Rıfkı, Yakup Kadri ile yakın dost olan Rıfkı, Mecliste yaşanan 

olayları ve Mustafa Kemal‟e bağışlanan bir milyon lirayı anlatır. Kadir Falih Rıfkı‟nın 
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anlattıklarını Murat ve çevresindekilere anlatır. (s.107) Kadir buna dayanarak Ankara‟da 

dönen dolapları anlatır. (s.113) Tarihi kimlikleri ile kullanılır.  

Yol Ayrımı‟nda Medresede Kalanlar, edebiyat fakültesinde okumalarına rağmen 

okumayla yazmayla hiçbir işleri olmayan edebiyat öğretmeni olacak kişilerdir. Biri Cuma‟ya 

gider. Diğer ikisi bir öğün yemeği bedavaya getirmek için yirmi kilometre yolu yürüyerek 

hemşerilerinin evine gider. Kar ettiklerini zannettikleri parayla ayakkabılarını tamir ettirirler. 

(s.104) 

Karılar Koğuşu‟nda, Rıza Bey, İnhisar memuru iken İskilip taraflarında sürgün 

tutulan Şeyh Saidi Kürdi namındaki şeyhle mektuplaşmak, onun el yazısıyla teksir edilmiş 

risalelerini taşımak cürümleriyle tevkif edilmiştir. Mevlit okuyacaktır. İnce sarı yüzlüdür. Laf 

arasında sık sık cancağızım demesiyle Rumeli ahalisine benzer. Aydınlı olduğunu söyler. 

Anadolucu bir faşist tarafından daha önce dövülmüştür. İstanbulluyu kapı yoldaşı sayar. 

Ondan çekindiği için dini konulardan bahsetmez. Dini bütün Müslümanları hayal kırıklığına 

uğratır. (s.147) Denizli mahkemesine Şeyh Saidi Kürdi‟ni yanına nakil olacaktır. Para 

beklemektedir. İlim deryasıdır. (s.148) Davası için hapse girer. Nazmi Topçu, büyücülük 

yapar, genellikle üç ay dışarıda üç ay içerde kalır. Geniş körüklü İngiliz külot ve avcı 

biçiminde ceket giyer. Kravat bağlar, İskoç çorapları giyer, kısa bonçlu botlarını çeker. (s.15) 

Fötr şapka, bir baston, bir de el çantası vardır. Malatya‟da doğmuş, büyümüş ama esmerliği 

dolayısıyla kendini Arap milletine mal eder. (s.15) Muallimlik, Nahiye müdürlüğü, ihtiyat 

zabitliği yapmıştır. Halk Partisi‟ne müntehibi sanilik yapar. Muskacılık, üfürükçülük, 

hükümete sövmek gibi suçları vardır. İçer, paraya söver. (s.15) İsmet Paşa‟ya kaside 

yazmakla meşguldür. (s.16) Sicillenmekten korkar. Hükümetten çekinir, Murat‟tan bilgi alır. 

Korkak ve tedirgindir. 

 Hür Şehrin İnsanları I-II‟de, Abo, Murat ve Ertuğrul Hikmet‟in arkadaşıdır, bir 

muhallebici kızına âşıktır. Nereden bulduğu bilinmese de paralıdır. Aşk yüzünden aptallaşır. 

(s.41) Kız için her gün kızın çalıştığı muhallebiciye gider, saf âşıktır. (s.42) Annesi hastadır, 

okulunu bitirmesi gerektiğini söyleyenlere “hem evlenir, hem okurum” diyor. (s.45) 

Pehlivandır. Asıl adı Pehlivan Şahap‟tır. (s.68) Annesi hastalıktan kurtulamaz ve ölür. (s.69) 

Bazen anne ve babasızlığın iyi olduğunu düşünür. Ona göre babası annesini çok sevmektedir. 

(s.71) Annesinin hastalığında çok ağlamış fakat annesi ölünce ağlamaz olmuştur. (s.73) 

Kur‟an okumayı bilir, annesinin ölümünden sonra evlerinde Kur‟an okur. (s.111) Hukuk 

fakültesinde okumaktan vazgeçer. Ticaret-i Bahriyeye girmek ister. (s.125) Okumayı sever. 

Hür Şehrin İnsanları I-II‟nda Necip, Murat‟a defter getiren, kızlarla diyalogu olan 

biridir. Hareketlerinde tereddütlü bir hal sezilir. Kızların bütün isteklerini yerine getirir. 
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(s.126) İçine kapalı, kendine güvenmeyen bir mekteplidir. (s.358) Dalgındır, kızlara Murat 

hakkında bilgi verir. (s.392) Fatma‟yla evlenmek ister, bu teklifi Fatma da kabul eder. (s.711)  

Muharrir Kadri Ekrem Bey, tanınmış yazarlardan biridir. Muhalefet partisini (Serbest 

Fırka‟yı)  destekler.  Bu konuda Murat Bey‟le yazıhanede uzun uzun konuşur, tartışır. 

Yazılarında yeni fırkanın ne gibi yaraları olacağından bahseder.  

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde Hüseyin Rahmi, romanda adı geçen ve henüz kitaplarının bir 

kısmını yayınlamadığı belirtilen yazardır. (s.210) Mehmet Akif, İstiklal Marşı‟nı yazan şair 

olarak, Ankara‟da etrafındaki kalabalıkla Mahir‟in karşısına çıkar. (s.467)  

Damağası‟nda, Osman tipinin özellikleri şu şekildedir: Babası tarafından on beş 

yaşında evlendirilmek istenen Osman, analığının evlenme konusunda sözünü dinlemez. 

(s.333) Babası düğüne getirilen hediyeleri tek tek deftere yazar. (s.334) Kayınbabası Mustafa 

Kemal‟in kongrecilerindendir. Kızının faytonla gelin gitmesini ister. Osman‟ın babası ise 

gelinini tahtırevanla ve Osmanlı sancağı ile getirmek ister. (s.338) Sağdıcı Kadir Pehlivan‟dır. 

Gelin birçok kişiyle beraber olur. (s.339) Osman‟ın oğlu kızamık salgınında ölür. (s.340) 

Baldızını gördükten sonra onun aşkıyla yanmaya başlar. İçki içer, zayıflar. (s.343) Baldızda 

Osman için türkü yakmaya başlar. Osman kendini romanlara, masallara, hikâyelere vurur. 

Okuduğu kitapları neredeyse ezberlemektedir. (s.346) Kendi kendine deyişler söyler, zikirler 

çeker. (s.348) Baldızla günlerce bir şey yapmadan çıplak yatar. Şapur Çelebi‟yi okur. Baldız 

çıkar gider. Baldızı gittikten sonra kendini duvarlara vurur. Annesi onun durumunu bir hocaya 

sorar. Romanlar yüzünden bunların olduğunu hocadan öğrenir. Annesi kitapları yakarken 

Osman hastalanır. Aylarca yatar. Ayıldıkça mani, destan, masal söyler. (s.354) Kendini 

duvara çalar. (s.352) Aşk derdi yüzünden derisi dökülür. (s.354) Tokat taraflarında bir etsiz 

hoca “ah minel aşk” yazısını tasta görünce kurtulduğunu söyler. Karısı ikinci çocuğu 

doğururken ölünce baldızını nikâhlar ve rahatlar. (s.356) Hikâyenin Muharriri, Kırat‟ın 

saatinin geldiğini duyan ilk kişidir. Fransızca bilir. Saatteki Fransızca kelimeyi Türkçeye 

çevirir. (s.15) Çorum cezaevinin zemin katında on beş gün hücrede kalır. (s.23) Yazarlar 

genellikle tarihi kimlikleri ile önplandadır. 

 Romanlarda görülen entelektüellerin en belirgin özelliği okuma ve yazma eylemi ile 

meşgul olmaları ve zihinsel faaliyetlerle uğraşmalarıdır. Hepsinin belirli takıntıları vardır ve 

çevrelerindeki insanları etkilerler. İçinde bulundukları sosyal çevrenin farkındadırlar. Çoğu 

dinamik ve aktiftir.  

 

2.2.6. ESNAFLAR 
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 Bütün tali ve dekoratif figürlerde olduğu gibi burada da yazar ikili bir bakış açısıyla 

daha çok kötülere ağırlık veren bir anlatım yolunu tercih etmiştir. İyi yürekli, yardımsever ve 

zeki olan esnafların inat, kindarlık, cahillik, cinselliğe aşırı düşkünlük, hırs, sahtekârlık, 

yalancılık, paracılık ve esrar, tütün içiciliği gibi kötü özellikleri vardır. Dükkân işleten, 

ticaretle uğraşan, insan sarrafı olmuş bu tipler, bireyse anlatıldığı gibi topluluk halinde de 

anlatılır. Çoğu zengindir. İşlerini bilen, çağa ayak uydurmuş, akılcı tiplerdir. Şoförlük 

yapanlar çok konuşkandır. Rekabetçi kahramanlardır. Her türlü esnafa romanlarda rastlamak 

mümkündür.   

Rahmet Yolları Kesti‟de görülen tali esnaf figürü Çerçi Süleyman, roman kahramanı 

Bektaş‟a göre Ali‟yi adam vurdurmak için yetiştiren ona bu yönde telkinler veren biridir. 

(s.11) İnsanlara karşı acımasızdır. Evinde Uzun İskender‟i ağırlar. İkinci karısını alalı iki yıl 

olmuştur. Esrar ve tütün işiyle uğraşır. Evinin hatırlı misafirleri vardır. (s.58) Kulveren 

köyünün biricik çerçisidir. Orta boylu, şişman ve kırmızı yüzlüdür. Seferberlikte askerden 

kaçmış daha sonra zaptiye yazılmıştır. Düşmanları onun eşkıyalara cephane satarak zengin 

olduğunu söyler. Şakacı, kindar ve inatçıdır. Bu huylarını kendisi de çok iyi bilir. Şükrü 

Ağa‟nın mirası için onun kocalı kızını baştan çıkarıp onunla evlenmiş ve mirasa konmuştur. 

Anlatıcıya göre namussuzdur ama kimseye ağalık taslamaz ve dostlarının hatırını sayar. (s.59) 

Uzun İskender‟e Kasım Dede‟nin ne kurnaz ve oyuncu bir adam olduğunu anlatır. Çıkarı için 

her şeyi yapabileceğini söyler. (s.67) İki haftadır pazara götürüp satamadan getirdiği boz dana 

yüzünden ev halkını azarlar. Müşterisi çıkmasına rağmen fiyatta uyuşamazlar. Maraz Ali‟ye 

uğursuzluğun kendisinde mi yoksa onda mı olduğunu sorar. (s.94) Boz danayı bütün 

girişimlere rağmen inadından vazgeçmeyerek satmaz. (s.101) Kahvedeki olaydan sonra 

kahveci ile konuşur ve olayı yatıştırmak için karakola gider. (s.108) Uzun İskender‟e güven 

verir. Yapacağı iş sonunda sahip olacaklarını anlatır. Dede Kasım hakkında kötü şeyler söyler. 

Acele etmek gerektiğini vurgular. (s.119) Çerçi her yerde Uzun İskender‟e yardım edeceğine 

söz verir. (s.121) İskender‟e Arif Ağa‟nın kızından Dede‟nin paralarından ve Ağabey 

Kahraman‟la Emirali Mustafa‟nın sahip olduklarından bahseder. Bu soygundan sonra ortak iş 

kuracaklarını anlatır. (s.123) Uzun İskender‟le kurduğu plandan başka bir plan daha hazırlar. 

Marazlı Ali‟yi İskender‟in yanına Emirali Mustafa‟ya gönderdiği dananın yirmi beş lirasıyla 

gönderecektir. Ali‟nin kasabaya inerken kimseye görünmemesini ister. Ona beş lira parayı 

dananın parasından verecektir. Uzun İskender‟in onu beğendiğini söyler. (s.127) Yanaşması 

Ali‟yi hırsız eder. Onun için yaptıklarını anlatır. İnsanların bozulduğunu söyler. (s.362) 

İnsanlar hakkında genel yargıları vardır. 
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Rahmet Yolları Kesti‟de Ġstidacı Bilal Efendi, kısa boylu, çarpuk çurpuk biridir. 

Topaldır. Kafası sol omzuna doğru yamuktur. Gözlerinden birini gizli bir lafı varmış gibi 

sürekli kırpar. (s.47) Uzun İskender için kız istemeye gider. Bu zamana kadar alamadığı kız 

olmamıştır. (s.48) Kızın babası Arif Ağa‟yı ve annesini ikna etmeye çalışır. Düşünmeleri için 

onlara süre verir. (s.49) Kızın babası kızını kuma olarak vereceği için endişelidir. Kızı eninde 

sonunda İskender‟e alacağına inanır. (s.51) Muska ile işin hallolacağına düşünür. Dilekçenin 

cumhuriyet muskası olduğunu kabul eder. Arif Ağa muska ile yola gelmezse aleyhinde 

dilekçe yazacağını söyler. (s.53) Büyük Camide kurnazlığı sayesinde on yıl imamlık yapar. 

Bir kazada şeriye başkâtibi olur. İnsanlar dilekçe yazdırmak için onun dükkânının önünde 

uzun kuyruklar oluşturur. (s.54) Herkes şarap içerken aralıksız yemek yer. (s.65) Uzun 

İskender‟in söylediği parçalara alkış çalar. (s.71) İskender‟in dağlar müfettişi hikâyesini 

dinlemeye bayılır ve Namık Kemal‟in “Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.” mısrasını 

hatırlar. (s.75) Kahvedeki olay hakkında Tüfekçi Ferhat Usta ve Hacı köseyle konuşur. 

Kahvede hararetli bir tartışma başlar. (s.105) Hurafelere inanan, kurnaz bir adamdır.    

Kurt Kanunu‟nda ġaban Efendi, eserde öncelikle fiziksel yönü ile betimlenen 

kahraman anlatıcı tarafından açıklama tekniğine uygun olarak gözümüzde canlandırılır. 

“Başında melon şapkası, boynunda lastikle tutturulan hazır kravatı, sırtında avcı biçimi 

ceketi, konçlu fotini ve kilot pantolonu”yla karşımıza çıkan Şaban, “badem bıyıklı ve tıknaz 

gövdeli” dir. Kömürcü karsının bütün maceralarını bilir. (s.134) Bakliyat üzerine çalıştığını 

ve İstanbul‟da toptancılık yaptığını söyleyen karakter, daha önce Hayriye‟yi çok arzulamış 

ama istediğini elde edememiştir. Bu yüzden ona olan arzusu gün geçtikçe artmıştır. (s.142) 

Bundan sonra Şaban hakkındaki bilgileri anlatıcıdan dinleriz. “Kısır fakat güzel bir karısı 

vardır. İlk zamanlar acaba ben mi kısırım diye çareler arar.” (s.145) Geçmiş günleri 

karakterin zihninde takip etmeye başlarız. Beraber yola çıktığı medrese arkadaşlarından 

Ahican, mollalığı bırakmış ve hovardalığa başlamıştır. Kendisinin değil de karısının kısır 

olduğunu ise Hacı Yunus‟un oğullarının onunla beraber olmasından sonra anlar. Bu kadar 

erkekle birlikte olduğu halde hamile kalmayan karısıyla yirmi yaşındayken evlenmesine 

rağmen hamile kalmamasının tek sebebini onun kısırlığına bağlar. (s.145) İkinci karısından 

olan çocukları onun bu tezini doğrular. Bu evliliği ona tavsiye eden doktor akrabasından 

bahseder. (s.148) Elindeki suikastten dolayı aranan Abdülkerim ve Kemal Bey‟in resimlerini 

Abdülkerim‟e gösterir ve onları görüp görmediğini ona sorar. (s.149) Karısı Cevriye‟nin 

aklıyla ve Hacı Yunus‟un yardımıyla İttihatçı suikastçıları gezdiği yerlerde onların başına 

konan ödülü kazanmak için aramaya başlar. (s.153) Hükümete bağlı bir halkçıdır. Kulaktan 

dolma bilgilerle konuşur. Hacı Yunus‟un yaptığı işlerden bahseder. (s.158) Abdülkerim cahil 



233 

 

bir adam taklidi yaparak Şaban‟ın elinden kurtulduğunu sanır ama Şaban onu ilk görüşte 

elindeki resimlere benzediğini fark eder. Denemek için tanımamış numarası yapar. Tek derdi 

para ödülünü almak ve bu iki haini öldürmektir. (s.176) Para için yapamayacakları yoktur.  

Yol Ayrımı‟nda Halim Efendi, öncelikle fiziksel betileme yöntemi ile gözümüzde 

canlandırılır. “Sakallı, kırmızı yanaklı, kırmızı dudaklı, sırtında kara palto, hoca sakosu, 

ayağındaki ütüsüz pantolon şalvara benzer. Mest lastik giyer. Ak saçlarını üç numaralı 

makine ile kestirmiş, sigaradan sararmış bıyıkları vardır ve seyrek sakalı yapıştırma gibidir.” 

(s.218) Sahrayı ceditte oturur. Antikacıdır. Doktor Münir‟i tanır. (s.218) Lakabı kodoştur. 

(s.222) Antikacılıktan ve antikalardan bahseder. (s.225) Hacı Rüstem Efendi‟nin yanına çırak 

olarak girdiğinde bedestenin çok iyi olduğunu ama şimdi bozulduğunu anlatır. (s.225) Eski 

düzenden bahseder. (s.227) Eskiden bedestende çalışan ve çok zengin olan hacıgillerden 

bahseder. Doktor Lütfü‟nün tezhip ve ciltlere meraklı olduğunu ve onlardan anladığını anlatır. 

İyi bir koleksiyonu vardır. (s.229) Yakutumüstesami Kuran‟ı Abdülhamit Han‟a satmıştır. 

Bulduğu bir şehnameyi Doktor Lütfü‟ye getirir. Encümen başkâtibi Macit Bey, Abdullah 

Amasî, Ahmet Karahisarî ve Kayışzade‟nin eserlerini aslı gibi kopya eder. Fakat Doktor 

bunları kolaylıkla asıllarından ayırır. (s.231) Köşe minderine diz çökmüş, ileri geri sallanarak 

Kuran okur. İnce gümüş çerçeveli, yuvarlak camlı gözlükleri vardır. Kitabı kesesine koyar, 

duvardaki çiviye asar. (s.305) Yatak takımını dolaştırması için Ali Çavuş‟u görevlendirir. 

(s.307) Şükran Hanım‟a ve Doktor Lütfü‟ye çok mal satmıştır. (s.314) “Eskiye rağbet olsa 

bitpazarına nur yağardı.” (s.317) sözünü sıklıkla tekrarlar. Sakladığı yatak takımının bohçası 

ortaya çıkınca “elleri göbeğinde, gözleri yerde, çarpuk çurpuk kalır. Olduğundan daha kısa 

görünür. Şaşılaşmış gözleriyle hırıl hırıl solur.” (s.321) Şükran Hanım, Moiz Efendi‟nin eski 

bir kabartma parçasının metresini dört yüz liraya aldığını ve bu kabartmanın ondan daha iyi 

olduğunu söyler. (s.322) Yatak takımının bohçasını görür görmez değerli olduğunu “turuncu 

müzehhep” olduğunu anlar. Almadan nereye satacağını düşünür. Şükran Hanım gelmeden 

yatak takımına kırk lira verip bu işten karlı çıkmadığı için kendine kızar. (s.325) Murat, Halim 

Efendi‟nin ince işler görmeye yatkın hamarat elini görünce şaşırır. İki yüz liraya bohçayı alır. 

(s.327) İşini iyi yapar, bazı sözleri sık sık tekrar eder 

Yol Ayrımı‟nda Dadal Efendi, Atatürk‟ün şoförüdür. Başında Gaziantep mebusluğu 

yanında Gazi‟nin sofralarında bulunan ve İstiklal Mahkemelerinde çok adam asan Necip Ali 

Bey‟in armağanı hasır bir şapka vardır. Şapkayı sol kaşının üstüne eğer. Selim Nuri‟nin 

yanına gider. Serbest Fırka işinin gayet bulaşık olduğunu düşünür. Saray adamı olduğu için 

bütün taşıtlara bedava binmesini sağlayan bir pasosu vardır. Biletçinin tavırlarını beğenir, 

vatmana kızar. Başyaver Bey‟in Serbest Fırka konusunda söylediklerini aklından çıkarmaz. 
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(s.68) Vatman Dadal‟ın pasoyu çaldığını düşünür. (s.69) Vatman, Sivas‟ın Zara kasabasının, 

Akpınar köyündendir. Dadal‟ın saray şoförü olduğunu öğrenince ondan af diler. Dadal‟ın 

üzerinde nagant bir tabanca bulunur. Küllük kahvesinde Darü‟l Fünun öğrencilerini, kumarcı 

takımını ve kahveci yanaşmalarını görür. (s.71) Demli çayla birlikte nargile içer. Murat‟ın 

kendisine anlattıklarını ve sitemini dinler ama saraydan izin verilmediği için haberleri 

aktaramadığını anlatır. (s.173) Selim Nuri‟nin hastalığına üzülür. Ona öğüt verir. Gazi‟nin 

Bilecik Mebusu İbrahim Efendi‟nin yalısı hakkında sorduğu sorulara doğru cevap verir. Tarih 

konusunda da bilgilidir. (s.78) Gazi‟nin emrini dinlemeyerek onun yapacağı yolculuğu 

başyavere bildirir. (s.79) Bozüyük Salih Bey, Ali Kılıç Bey, Zühtü Recep Bey, Abbas Cevat 

Bey takım halinde Gazi‟nin yanında gezerler. (s.82) Bilecik Mebusu İbrahim Bey‟in yakısına 

gidilir. (s.83) İbrahim Bey güzel bir sofra hazırlar. Fonografa Atatürk‟ün sevdiği parçaları 

koyar. Gazi, kasap havasında biraz oynar. Dadal, İbrahim Bey‟den biraz benzin alır. (s.85) 

Serbest Fırka işini Ağustosun ilk gecesi öğrenir. (s.89) Fethi Bey eski ittihatçıdır. Çorum 

mebuslarından Doktor Mustafa Bey, Asparlı İsmail, İskilipli Münir Bey, Çorum‟un soylu, 

çiftçi, hatırı sayılır mebusu Nabi Rıza‟yı Dadal Serbest Fırka konusunda uyarır. (s.93) Dadal 

Efendi, İstiklal mahkemesi mebusu Kel Ali‟nin, Saip Ali‟nin, Necip Ali‟nin Serbest Fırkaya 

geçmediğini anlatır. Şemseddin Hoca da Serbestte değildir. İsmet Bey‟in yeni parti işine canı 

sıkkındır. (s.93) Dadal, hemşerisi Selim Nuri ve arkadaşlarına medrese konusunda yardım 

eder. Murat‟la buluştuğu kahvede onun Selim Nuri‟nin sanatoryuma yatırılması için 

yazmasını istediği mektubu sorar. Selim‟in bu hastalık sırasında kimden dayak yediğini merak 

eder. İmamın dul gelini ile olan ilişkisini öğrendiğini Murat‟a anlatır. Saray şoförü olmak için 

geçtiği imtihanlardan bahseder. İbrahim Bey‟in konağında atıcılıktan kazandığı parayı 

Gazi‟nin yanında cüzdanı olmadığı için veremediğini yanında da zengin bir mebus 

bulunmadığı için beş yüz lirayı kaybettiğini söyler. Gazi‟nin onun atıcılığıyla övündüğünü ve 

sabahlara kadar kahve içip kitap okuduğunu, yorulduğunda ise sinirlendiğini belirtir. Selim 

Nuri ve arkadaşlarının medreseden çıkarılmak istendiğini öğrenince onlara yardıma gider. 

(s.398) Selim Nuri‟nin komiserden komünistlikle suçlandığını öğrenince hemen oradan 

sıvışır. (s.406) Konuşkan, itibar sahibi, yanında silah taşıyan biridir. Adamına göre şekil alır. 

Yardımsever ve uyanıktır. İsmi bile söylenmeyen roman tiplerinden biri de burada görülür. 

Şoför, üç çocuğu olan ve evde kaynanası ve baldızıyla oturan konuşkan bir adamdır. Murat‟la 

Serbest Fırka‟nın kapatılması olayını konuşur. Kendisinin partiyle ilgilenmediğini, bu konuda 

babası tarafından uyarıldığını anlatır. Murat sigara uzatınca da niçin sigara içmediğini 

anlatmaya başlar. Çocuklarının büyüğü on küçüğü üç yaşındadır. Baldızını evlendireceklerdir. 

(s.430) Tek derdi geçimdir. Siyasetle uğraşmaz.    
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DEKORATĠF 

Sağırdere‟de karşılaşılan dekoratif esnaf figürü Hacı Abdurrahim Efendi, kara 

sakallıdır. Siyah çuhadan bir şalvar giyer. Belinde ince bir şal kuşak vardır. Mavi bezden 

mintanı hemen fark edilir. Üstü bez, altı lastik pabuçlarını çıkarır. Ailesinin lakabı 

devecigillerdir. Pırtı dükkânı işletir. (s.149) Kara Sakal Leblebici, köylülere mal satmak için 

köye gelen çerçilerden biridir. Geç uyuyan, huysuz bir adamdır. Topal İsmail bu çerçinin 

parasını çalmaya çalışır. (s.21)  Ahmet OnbaĢı, Yamören grubunun karşısına, onlar Ankara 

gurbetine trenle yolculuk yaparken çıkar. Zipkası, mintanı, ceketi yama içindedir. Alnında 

derin bir yara izi vardır. Vücudunun sarı kılları gömleğinin açık düğmelerinden görünür. 

Serçe parmağı kırılmış, ortasından bükülür. Gençlere yakınlık gösterir. Yamören‟den Himmet 

Çavuş‟u tanır. (s.148)  

Esir Şehrin İnsanları‟nda Öteberi Satmaya Gelenler, gemi Çanakkale limanına 

yanaştığında yolculara bir şeyler satmak için gelen köylü, cahil insanlardır. Topluluk halinde 

anlatılır. Kamil Bey onlardan Mustafa Kemal hakkında bilgi alır. Onların birbiriyle çelişen 

ifadeleri yüzünden kafası iyice karışır. (s.20) Topluluk halinde anlatılan ve limana mallarını 

satmak için gelen saf köylülerdir. Arabacı, ağır işiten ve sürekli cinsel içerikli olaylar anlatan 

halktan bu adam, kimseyi tanımaz. Kamil Bey‟i rıhtıma emaneti teslim etmesi için götürür. 

Kamil bu olaydan sonra yakalanır. (s.320) Cinsel konulardan bahsetmeyi sever. Ali Efendi, 

Kamil Bey‟in yaşadığı mahallede manavlık yapan bu kahraman, Kamil Bey‟in Babıâli‟ye 

taşımak istediği eşyaları, taşıması için ona bir araba ve bir taşıyıcı bulur. (s.164) 

Körduman‟da Terzi Rıfat Efendi, Topal İsmail‟in yattığı hapiste yatan suçlulardan 

biridir. (s.262) Hapiste para kazanmak için mesleğini kullanmak ister ama bu mümkün olmaz. 

Sadece bir cümle içinde geçer.  

Rahmet Yolları Kesti‟de Tüfekçi Ferhat Usta, Çerçi Süleyman‟ın dediğine göre 

yüzbaşı emeklisidir. Silah ve tamirat işlerine bakar. Marazlı Ali onu giyiminden dolayı 

yüzbaşılığa yakıştıramaz. (s.133) Mermi fiyatında indirim yapmaz. Ali‟ye güzel bir silah 

gösterir. Mermileri sattıktan sonra bir türkü tutturur. (s.135) Ali‟nin yanına mermi ve silah 

almak için uğradığını anlatır. (s.362) Beyaz sakallıdır. (364) Köse Hacı‟yla dalga geçer. Onun 

yalan söylediğini bilir. (s.370) Ciddileşir Hacı‟nın yalanlar uydurduğunu çok iyi bilir. (s.377) 

İskender olayı Çorumluların ağzında sakız olur. Tutuklanan eşkıyaların şehre getirilmesi 

üzerine herkes seyre çıkar. Ali üzerine giydirilen elbiseyle insanlıktan çıkmıştır. Kuru Zeynel 

az dayak yer. İskender perişan bir haldedir. (s.383) Mal satınca keyiflenir.  Rıfat Ağa, 
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kocaman beyaz, marsıvan eşeğinin üzerinde kasılır. Hamamcıdır. Kendisi zayıf, boyu 

epeycedir. Gözleri hamam buğusundan marazlandığı için elini güneşe siperler. (s.70) Çorum‟a 

gelen bu yabancıların Çingen olmadığını delilleriyle anlatır. (s.73) Abuzer‟in karısında çok iş 

olduğunu söyler. (s.77) Emirali Mustafa Bey, Çerçi Süleyman‟ı iyi tanır ve ondan aldığı 

danaya karşılık otuz lirayı verir. Çerçi Süleyman‟a güvendiği için danaya bakmaz bile. Maraz 

Ali‟nin sözüne güvenerek Süleyman‟a para gönderir. (s.132) Tüccar arkadaşlarına güvenir. 

Rahmet Yolları Kesti‟de Kel Hasan, devriye kumandanı sarı oğlan kahveci Hasan‟a 

olay çıkaran kişiler hakkında şikâyetçi olup olmadığını sorar. (s.105) Şikâyetçi olmayan 

Hasan, Çerçi Süleyman‟la konuştuktan sonra evrakların işleme konmaması için karakol 

başçavuşu Kara Lütfü ile konuşur ondan bu konuda iki günlük süre alır. (s.109) Zararının 

Uzun İskender tarafından ödeneceğini bilir. Eli açık olan İskender‟e kumar kazandığı bir 

zamanda bu borç hatırlatıldığında borcu birken o iki verir. (s.108) Konuşkan ve kumarbazdır.  

Yediçınar Yaylası‟nda Abdülfettah, Arap kahvecidir. Birçok dili bilir ve konuşur. 

Abuzer‟in tıraşta niçin sorun çıkardığını öğrenir. (s.122) Hamamda ve berberde Abuzer‟e 

yardımcı olur. (s.127) Arap şeyhlerini iyi tanır. Onlar hakkında Kenan‟a ve Gâvur Ali‟ye bilgi 

verir. Daha önce yanında çalıştığı bir ağa ile bir bedevi arasında geçen at olayını anlatır. 

(s.145) Kenan‟a baktıkları atın iyi olduğunu ve alınabileceğini söyler. (s.151) Kulağı delik ve 

konuşkandır. Büyük işler yapmaları, belirli bir yerlerinin olmaması ve gezici olarak iş 

yapmaları onları esnaftan ayırır. Yediçınar Yaylası‟nda Bedevi ġeyh, uzun, sıska biridir. 

Kafasına elli altınlık Arap kefiyesi sarmıştır. Kefiyenin sırmalı ucunu belindeki Acem şalına 

doğru bırakır. Kırçıl sakalı biraz seyrektir. Arap hançeri taşır, çok ciddidir. Omzundaki 

Mekke maşlahı som sırma işlemelidir. Ayakları çıplaktır. Ayakkabı giymediğinden 

ayaklarının altı serttir. Çaya şeker atmadan çayı içer. (s.146) Şeyh, Kenan‟a at için yemin 

ettirir. (s.148) Atını över. (s.151) At alıp satar, zengindir. 

Kullandıkları edevatlar ve yaptıkları hareketlerle görülen berber figürleri farklı 

romanlarda karşımıza çıkar. Yediçınar Yaylası‟nda Parlak Ġhsan, berberdir. (s.63) İşleri 

yoğun olmadığında kazını gezdirir.( s.64) Hayvan beslemeyi çok sever. Zanaatı sebebiyle sık 

sık yıkadığı eli pembeye dönmüştür. Fesine oyalı bir yazma sarar. Lacivert çuha şalvarı, 

lapçın kunduraları her zaman tertemizdir. (s.67) Bitin her çeşidini tanır. (s.68) Halis İngiliz 

marka makinesi Abuzer‟in saçındaki kıllar yüzünden bozulur. (s.123)   

Köyün Kamburu‟nda Berber Rıza OnbaĢı, kendisine tıraş olmaya gelen Parpar 

Ahmet‟in sesindeki değişikliği fark eder ve onun kara çıban döktüğünü görür. Ona acır ve 

merhem verir. (s.18) Berberliğin yanında doktorluk da yapmaktadır.  
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Köyün Kamburu‟nda Çakır Kâhyaların Ömer Efendi, köylülerden buğday alıp onun 

ticaretini yapan kişidir. (s.13) Bütün mültezimler gibi işlerini çevirebilmek için bazen eşkıya 

Kör Dede‟yle insanları korkutarak zor kullanır. (s.47) Narlıca köyünün ileri gelenlerinin 

hayretleri arasında köye gelen yabancıları ahırına kondurur. (s.50) Hanefi ile aynı gece kan 

boğmasından ölür. (s.55) Uyanık, paracı, girişimci ve zengindir.  

Esir Şehrin Mahpusu‟nda Ġbrahim Efendi, Zekeriya Hoca‟nın sağ yatak komşusudur. 

Hoca ondan Kamil Bey için nalınlarını ister. (s.45) Kara gözlü ve meraklı biri olan İbrahim‟in 

lakabı kömürcüdür. (s.89) İri kıyım ve tıknazdır. Tıpkı dünyayı umursamayan insanlar gibi 

rahat bir dalgınlık içindedir. Ayvansaray‟da kömürcülük yaparken bir komisere saldıran 

Latarnacı Niko adında birini öldürür. Kamil Bey‟i Osman Ağa ve adamları konusunda uyarır. 

Kamil Bey, Osman Ağa tayfasına meydan dayağı çekerken onu korumaya çalışır. (s.89) 

Bakırcı, Kamil Bey‟i tanımadan hakkında yanlış bilgiler veren orta boylu, tombulca biridir. 

Cahildir. Bu cahilliği yüzünden insanları yanlış yönlendirir. (s.11) Binici Apostol, yufka 

yürekli, hapishanedekilerin ifadesiyle “iyi bir gâvurdur.” Bazen sinirlenmekte ve kendine 

hâkim olamamaktadır. İstanbul‟da arabacılık yapmaktadır.  Arabayı kapalı çarşıya sürüp tüm 

esnafa zarar verdiği ve onları korkuttuğu için hapse atılır. (s.70) Bakkal Ġsmail Efendi, 

Kamil Bey‟in bir lirasını sahtesiyle elli kuruş karşılığı değiştiren bakkaldır. Bu işte Kekeç 

İbiş‟i kullanır. (s.139) Sahtekâr bir tiptir.   

Esir Şehrin Mahpusu‟nda Mehdi Efendi, Sıtkı‟nın ağzından laf almak için Kamil 

Bey‟e yaklaştığını, ona anlatır. Meliha‟nın resmini Kamil Bey‟den büyütmesini ister. 

Vişneçürüğü bir fesi vardır. Badem bıyıklıdır. Durmadan dudaklarını yalar. Esans kokulu 

mendili vardır. (s.254) Zekeriya Hoca‟ya inanır. Kolonya taşır. (s.255) Lazistanlıdır. Amcası, 

Enver Paşa‟yla sürekli yazışan biridir.  (s.256) Ticaret için Ermeni Kirye Anesti‟nin yanına 

İstanbul‟a gelir. Ud çalmayı İstanbul‟da öğrenir. Kısa zamanda ticaret sayesinde zengin olur. 

Tüm parasını kaptırdığı Meliha‟yı en sonunda öldürür. (s.261) Kuzeni Temel Reis‟ten 

Meliha‟yı bırakması yoksa kendisini öldüreceğine dair mektup alır. (s.262) Kokain ve eroin 

erkekliğini burkar, onu iğdiş eder.(s.263) Üzerinde resmini taşıdığı Meliha için 

arkadaşlarından borç para alır. (s.263) Kadayıfçının öldürülmesine karışan körpe Nezihe para 

yedirdiğini herkes bilir. (s.284) Parasını kadınlara yedirir.  

Esir Şehrin Mahpusu‟nda Deli Berber, konuşmalarında argo kelimeleri kullanmaktan 

çekinmeyen, eski tulumbacılardan bir adamdır. Mahpushanenin berberliğini yapar. (s.80) ağzı 

bozuktur. Kötü sözler söyler. 
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 Esir Şehrin Mahpusu romanında görülen terzi figürü Örücü Recep, sağdan soldan 

bulduğu bez parçalarını âdem babaları kullanarak ayırtır ve o paçavralardan kilim örer. Kaç 

yıla mahkûm edildiğini hiç kimse bilmez. Dışarıda eskicilik yapan bir adamdır. (s.83) 

Kelleci Memet‟te Kalaycı Apti Usta, parlak bir çırağı vardır. Eşkıya türküsü söyler. 

(s.31) Kelleci‟nin hapishanenin avlusundaki duvarı onarma işinden habersiz olduğu için 

elindeki kazmayı görünce kızar. Onu engellemek için tekme atar. (s.68) Acımasız ve serttir. 

Marangoz ġükrü, ziyaretine annesiyle bacısı gelir. Kıskanç olduğu için karısının hapse 

gelmesini yasaklar. Karısı körpe değil ve çopurdur. Köyünde “Osmanlı karı” diye lakabı, 

namı vardır. Kelleci Memet‟te Terzi Bekir, güzel bir göçmen kızı için adam öldürür. Hapse 

düşer. (s.97) Bu kıza terbiyesizlik yapan pazarcıya acımaz. Yumuk tatar gözleri ufalır. Fırlak 

elmacıkları Cinci Nezir‟in anlattıkları karşısında utangaç kızarır. (s.99) Devecigillerin 

oğlunun kopuk takımından olduğunu, liseyi yirmi eş yaşında bitirdiğini, onun sağdıçlığını 

yaptığını, evlendiği kızın kötü biri olduğunu anlatır. Namusa önem verdiğini söyler. (s.115) 

İnatçı bir adam olduğu için Şaban Efendi‟nin teklifini reddeder. Kelleci‟ye bu konuda öğüt 

verir. (s.199) Herkese karşı Kelleci‟yi savunur. Cinci‟ye ve Şeker Emin‟e gözdağı verir. 

(s.220) Kelleci‟nin sandığının altındaki delikte sivri bir demir bulur ama çıkarmaz. (s.221)  

Kelleci Memet‟te Berber Remzi, Virankale‟nin çocuklarını sünnet eden, eli çabuk 

berberdir. Köyün bütün çocuklarını bu adam sünnet etmiştir. (s.297)  Kelleci Memet‟te Şaban 

Efendi, mahpushane terzisi Bekir‟e elbise diktirmesinin sebebi ona ellerinde yığılan malları 

toptan borca satmaktır. Patronu Abdurrahman Efendi malları elinden alınır korkusuyla elinden 

çıkarmak istemektedir. (s.195) Menfaate dayalı ilişkileri vardır.   

Yorgun Savaşçı‟da Hacı Bakkal, Yüzbaşı Cemil‟in teyzesi Selime Hanım‟ın 

mahallesinde bakkallık yapan bu zat II. Abdülhamit‟in aşçılarındandır. Otuz Bir Mart‟ta 

başına ak sarık sarıp çok oyunlar gösterir, isyanın ardından ortalık yatıştıktan sonra 

“Kâbe‟den geliyorum!” diyerek köşe başına bakkal dükkânı açar. Savaş yıllarında, iaşe 

nezaretindeki bazı yetkili zenginlerle, toptancı Rumlar arasında aracılık ederek çok para 

kazandığı ve zengin olduğu söylenir. Eski ittihatçılardan ve onların beyin kadrosundan Çerkez 

Reşit Bey‟in intihar etmesine çok sevinir. (s.12) II. Abdülhamit‟in yanında uzun yıllar kaldığı 

için onu çok sever. Tahttan indirilmesine üzülür. Onu tahttan indiren ittihatçılara düşman 

kesilir. Hacı Bakkal‟a göre “İttihatçılar gâvurdur.” (s.28) Sahtekâr, yalancı ve padişah 

yanlısıdır. Tütüncü, Yüzbaşı Cemil‟in İzmir‟de ahali sigarası alıp, Asker Emeklileri 

Derneği‟ni sorduğu, esnaftır. Ülkenin bir an önce düşman işgalinden kurtulması için dua eder, 

ağlar. Aksakallıdır. Rumeli göçmeni olduğu konuşmasından anlaşılır. (s.213) Yeşil gözlü, 

yardımsever biridir. (s.214) Yüzbaşı Cemil‟in savaşmak için gelen subaylardan biri olduğunu 
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anlamakta gecikmez. Ona derneğin yerini tarif eder. Otelci, Akhisar‟da üniformalılara otel 

odası vermekten çekinen, oteli temiz olmayan bir adamdır. Yaptığı işlerden duyduğu 

pişmanlığını saklamaz. Açık sözlüdür. Düşündüğünü söyler. (s.249) Bazen yaptıklarından 

pişman olur.  

Bozkırdaki Çekirdek‟te Hacı Zekeriya, gelen öğretmenleri ambar müfettişi sanıp 

telaşlanmış, esnaftan bir zattır. (s.94) İkinci Dünya Savaşı çıkınca mallarına el 

konulacağından korkup tüm mallarını borca köylüye dağıtır. Elinde Sultan Mahmut‟un 

hayriye tüccarı fermanı vardır. (s.103) İstedikleri malları bulma konusunda enstitücülere 

yardım eder. (s.123) Eski yazıyı sever. (s.125) Emir Atabey, başındaki kara takke ile 

sallanarak Kur‟an okur ve sayımcılardan çok korkar. Kirpiksiz gözlüdür. Almanya‟nın 

savaşından bahseder. İstifçi olmadığını söyler. Gelen öğretmenleri sayımcı zannedip kendini 

savunur. Bir dükkânı vardır. (s.69) Gelenleri Zekeriya Kullukçu‟ya gönderir. Enstitü fikrine 

aklı yatmaz. (s.71) Et Satan Adam, Emir Atabey‟e takılır. Pişirdiği etleri ekmek arası 

yaparak pazarda satar. (s.72)Para kazanmak için değişik yollar dener. Zerzevatçı, pazarda at 

arabasıyla erik ve kayısı satan bir adamdır. (s.73) Saatçi, papyon kravat takan, saçlarını sarıya 

boyatıp maşayla kıvırtmış, pazarın en asil işini yaptığını düşünen kasıntılı bir adamdır. 

Saatleri över. (s.73) Elbiseci, harmanda ekin savurur gibi önündeki elbiseleri havaya atıp 

etrafa yayan adam her türlü elbise, pırtı ve pabuç satar. (s.75) Para için çok çaba harcayan 

küçük esnaftır. 

Kurt Kanunu‟nda Karaoğlan, Şaban Efendi‟nin anlattığına göre kömürcünün karısı 

Hayriye ile birlikte olmak isteyen ama bunu başaramayan köyün çersidir. (s.136) Kadın 

düşkünüdür. Hacı Yunus Efendi, Şaban Efendi‟nin kayınbabasıdır. Beslemesi gürcü kızını 

onunla evlendirir. (s.144) İstanbul‟un tanınmış en ünlü toptancılarındandır. Hükümetle iş 

yapar. (s.143) Taksi ġoförü Tosun, öncelikle konuşkanlık özelliğiyle kendini sahnede 

gösterir. Babasından kalan faytonu satarak fayton aldığını, taksisine binen herkese anlatır. 

Abdülkerim‟i daha önceden tanır ve onun taksisine bindiğinde Kara Kemal Bey‟in yanına 

gittiğini anlar. Kadınlarla birlikte olmayı herkese tavsiye edecek kadar kadınlarla birlikte 

olma isteğiyle dolup taşan bir hovardadır. (s.45) Kadın düşkünüdür. 

Büyük Mal‟da Çalık Kerim, Abuzer‟in Sülük konusunda takılmalarını espriyle 

karşılar ve onun oğlu olabileceğini söyler. (s.17) Sülük‟le birlikte çalışmaktadır. Uyanık bir 

esnaftır. (s.23) Zülfü‟ye Sülük Bey‟i över. Onun taştan ekmeğini çıkaracak biri olduğunu 

söyler. (s.23) Cevdet Bey‟e yol parasının çokluğundan ve ziraat bankasının azlığından 

bahseder. Bunların çoğaltılmasını ister. Diğer bankaların ne işe yaradığını sorar. (s.26) Sülük 

Bey‟in hapisten çıkıp yanına gelmesine pek sevinir ve onun başına gelenlerin esasını anlatır. 
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Karısı Nefise‟yi över. (s.166) Hacı Kenan‟ın evinde Nefise‟nin kahpelerden kahpelik 

öğrendiğinin ve mutlaka Kenan‟ın da tadına baktığını düşünür. (s.168) Karısı Petek, Kerim‟in 

cehennemlik olduğunu söyler. Karısının yıllardır ablacılık yaptığını bilen Çalık, Sülük‟ün 

aklından geçenleri tahmin etmesine rağmen aldırış etmez. Yıllardır Petek‟in avucuna 

düşürdüğü körpe kızların tadına bakmaktadır. Sülük‟e Zülfü ve Genç Osman konusunda bilgi 

verir. Onların kurtarılmasını ister. (s.171) Çalık eğer adamlarını hapisten kurtarmazsa 

Sülük‟ün beylik namına leke geleceğini söyler. (s.174) Kadınlara akıl öğretir. Hükümete karşı 

ayaklanmadıklarını tam tersi hükümetten adalet istediklerini söylemelerini bu sayede işin 

daha kolay hallolacağını söyler. (s.361) Kadın düşkünü ve karaborsacıdır. 

Yol Ayrımı‟nda Sabur Sami Bey, Skoda firmasının Türkiye‟deki mümessilidir. Siyasi 

nüfuzu olmadığı için firmanın işlerini yapamayacağını Çek sefirine bildirir. O da bu işin 

teklifini Hâkimiyeti Milliye‟nin başında bulunan adama yapar. (s.109) Ticaretle uğraşır.  

Karılar Koğuşu‟nda Muhsin Bey, Tözey‟in eşraftan, zengin dostudur. Tözey bu 

zengin adamdan para koparmayı çok iyi bilir. Tözey‟den asla vazgeçemez. (s.74) Erzurum 

Muhacirlerinden Necip Ağa, Banazı’dan Hacı Emir Ağa, Eski Malatya’dan Ahmet Ağa 

ġehirhanlı Mıstık Dayı romanda değişik özellikleriyle adı geçen, bazı kahramanların 

ağzından duyduğumuz kişilerdir. Zenginlik yönüyle ön plandadırlar. (s.225) Berber Kadir, 

Tözey‟in okuttuğu mevlitte hizmet eden biridir. Asıl mesleği berberliktir. Fakat bütün ayak 

işlerine bakmaktadır. (s.152)  ġoför Faik, Tözey‟i hapse attıran adamdır. Onu sevmez. 

Hapiste Murat Bey‟le iyi arkadaş olur. Tözey‟in yanında çalışan bir metresi vardır. Kadın 

düşkünüdür. 

Namusçular‟da Bakkal Abu, siyah fötr şapkasını takıp yeni tıraş oluş yüzüne ayanda 

bakınca yakışıklı olduğunu düşünür. Sigarayı hiç söndürmeden içen tiryakilerdendir. 

Ağızlığın uzuna taktığı sigarayı iş yaparken gömleğinin yakasından ensesine sokar. Kolu 

sakattır bu yüzden onu sallarken azametli görünür. Dünyanın pisliğinden bahseder. Şoföre 

“şofer” oruspuya “ruspu” der onların da kumarbazlar gibi paradan intikam aldığını söyler. 

(s.93) Dokumacı Hamdi, İsmet Paşa‟nın uzaktan akrabasıdır. Çok zayıftır. İkinci sırada 

kayıtlıdır. (s.160) ġoför Faik, şişman vücutlu, kırmızı ablak suratlıdır. Cinayet olayını 

heyecanla sorar. (s.77) Şişman vücuduna yaraşan terlikler giyer. (s.79) Konuşkandır. 

Hür Şehrin İnsanları I-II‟nda Hacı Ġsa Efendi, Ziya‟nın babasıdır. Kapalıçarşı‟da 

yazmacılık yapar. Murat‟a elbise alması ve elindekileri satması konusunda yardımcı olur. 

Sözü dinlenir, dirayetli biridir. İyilik yapmayı, insanlara yardım etmeyi sever. (s.157) 

Yardımseverdir. Hacı, kıraathanenin ocakçısıdır, patronun vekilidir. (s.7) Murat‟a “Efendi!” 

diye hitap eder. (s.8) Gözlerinin biri kısıktır ve insana fena fena bakar. Mal sahibine çok 
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sadıktır. (s.48) Murat‟a güvenir. Keyfe gelince birkaç kadeh içer. Karıdan kızdan uzaktır. 

(s.49) İçki içer. Koltukçu Hacı, kapalıçarşı‟da kıyafet satar. Mehmet Ağa, halkacılık yapar. 

Beş çocuk babasıdır. Galata‟da oturur, fuarda çalışır. (s.394) EĢref Bey, Felek 

Kıraathanesinin sahibi, Taharri komiseri, yüz tarakta bezi olan biridir. Beyoğlu‟nda bir 

meyhane ile bir kumarhanede hissesi vardır. Randevucu Çakır Eleni‟nin dostudur. (s.6) 

Kıraathaneyi kısa zamanda kumarhaneye çevirmiş ve baskın olmadığı için müşteriler onun 

kıraathanesine daha çok gelmeye başlamıştır. (s.6) Kıraathane sabaha kadar açıktır. Komiser 

arada bir uğrayıp paraları Hacı‟dan alır. (s.7) Dükkânın üst katında bir odayı Murat‟a kiraya 

verir. Kadın getirmemesi için onu uyarır. (s.66) Uyanık, işbilir bir tiptir. Terzi Enver, 

Murat‟ın sırtındaki pazardan alırken kazıklandığı paltoyu tamir etmeye çalışan bir esnaftır. 

(s.64) Hepsi de mesleğinin erbabı işini iyi yapan kişilerdir.  

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde Kantarcı, Mahir Efendi‟nin hakkında mahalle bekçisinden 

bilgi aldığı mahlûl evin selamlık kısmında bekçi sıfatıyla oturan, mahalle bekçisinin aylığını 

vermeyecek kadar edepsiz bir adamdır. Balıkhanede kantarcıdır. “Şişman, yusyuvarlak, 

burnunun tepesinde şişe mantarı kadar bir et beni bulunan herif” dokuz aylık bekçi parasını 

vermemiştir. Mahalle bekçisi onun yakında işten ve evden kovulacağını düşünür. (s.59) 

Kantarcı para için her şeyi yapabilecek kadar yüzsüz bir adamdır. İlk defa evi gezerken 

Mahir‟den bahşiş koparacağını anlamış ve para karşılığı ona evi gezdirmiştir. Evin Binbaşı 

Rıdvan‟a verildiğini kâğıtlarıyla görünce eve izinsiz gelip bir kaçak gibi yerleşen Mahir‟de 

bahşiş alma ümidinin kalmadığını anlar. Yumuşak halini bırakır, kaşlarını çatar ve Mahir‟den 

evi boşaltmasını ister. (s.68) Buna rağmen Mahir‟den para koparmak için ona yorgan, yastık, 

şilte kiralar. Sonra da Rıdvan‟a durumu anlatmak için onun Aksaray‟daki evine gider. (s.69) 

Öfkeli biri olduğunu kendisi söyler. (s.79) İkiyüzlü ve yalancıdır. Ali Efendi, Hayriye 

Hanım‟ın Atikali Camii yakınındaki otelini yıllarca işletmiş bir adamdır. Mahir Efendi‟nin 

evini toptan beş liraya kiralar. (s.132) Esnaflık yapar. Arabacı, Baladız istasyonundan Mahir 

Efendi‟nin ailesini Burdur‟a götüren ve Burdur hakkında bilgi veren kişidir. (s.151)  Mahir ve 

ailesini Kayalar Köyüne götüren uzun boylu bir muhacirdir. Ağız aramalara alışkındır. (s.234) 

Konuşkandır. Kambur Ali Efendi, Aydın istasyonunda Mahir‟in eline sarılır. (s.187) Mahir‟i 

önceden tanır. Onu evine götürmek ister. Kuru incir ticareti yapması için Mahir‟i ikna eder. 

(s.189) Kendi malını başkasından alıyorum diye Mahir‟e sattırdığını Canseza kadınlardan 

öğrenir. (s.192) Sahtekârdır. Köse, Dinar‟da Mahir‟i kandırıp arabalarını yüksek fiyattan ona 

kiralayan, kurnaz bir adamdır. (s.191) Poturlu Bir Hacı Efendi, Mütarekeden sonra 

memlekete şeker girdiği için kuru incir fiyatlarının düştüğünü trende Mahir‟e anlatan esnaftan 

bir zattır. (s.191) İyi yürekli bir esnaftır. Hacı Mehmet Efendi, din kitapları dışındaki eserlere 
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“abur cubur” der. Beyazıt‟ta kitapçılık yapar. Durmuş Efendi‟nin arkadaşıdır. (s.220) 

Dindardır.  Kalyoncukolluğu’ndaki Bulgar Sütçü, Kuvay-ı Milliye‟ye silah konusunda 

yardım eder. (s.273) Yardımsever ve vatanperverdir. Giritli Hasneki, Lisanı gâvura benzer. 

Namazlarını aksatmaz. Rumca konuşmayı bilir. Sucudur. (s.404) Yabancı dil bilir. Şükrü Bey, 

kardeşi İstanbul‟da tüccardır. Zengindir. (s.301) Ufak tefek, sinirli biridir. At ve silah dışında 

hiçbir şeye merakı yoktur. Bir düğünde at yarışında Zigotla Bey‟e yenilmiştir. Mahir‟in ata 

binişini beğenir. Misafirden çekinmez. (s.303) Yarışçı ve hırslıdır.  

Damağası‟nda Enbiyalar, karaborsa işi yaparlar. Çorum mebusu Doktor Mustafa 

Bey‟le ortak iş kurarlar. Hasan Kırat‟ın gardiyan olmasını sağlarlar. Bu işte müddeiumumî 

reisi, daha sonra Zonguldak Toplu Milli Korunma Mahkemesi Reisliğine atanacak olan 

Kemal Kan‟dan yardım alırlar. Enbiyaların küçük kardeşi, Hasan Kırat‟a İstanbul‟dan saat 

alır.(s.13) Çorum Eczanesi Sahibi, Çorumdaki gazyağı rezervini incelemek üzere 

görevlendirilmiş heyette yer alır. Anlatılanların yanlış olduğunu, gazyağının olmadığını 

bildirir. (s.228)      

 

2.2.7. ETNĠK FĠGÜRLER 

 K.Tahir‟in romanlarında görülen farklı ırklardan insanlardır ve sadece ırksal özellikleri 

ile öne çıkarlar. Fakat bu figürler içinde tali olanlar yoktur. Hepsi dekoratiftir. 

 

DEKORATĠF 

Esir Şehrin Mahpusu‟nda Yunanlı Yorgi, verem hastalığının üçüncü basamağındadır. 

Laz Ali‟nin Yusuf Bey cinayetini üstüne alır. Kısa sürede Rum tüccarlar sayesinde hasta 

raporuyla hapisten çıkar. (s.92)  

Bir köy romanı olan Büyük Mal‟da geçen bu figürlerin adları Cangeldi Bey, Gayret 

PaĢa, Kuloğlu Mahdı ve Yamanbay, Sülük Bey‟in öldürülmesi olayında adı geçen ve o gece 

uzaktaki bir Çerkez köyünde düğünde bulunan dört Çerkez‟dir. Hacı Kenan‟la birlikte elleri 

bağlanarak karakola getirilirler ama suçsuz oldukları anlaşılınca serbest bırakılırlar. (s.328)  

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde Nail, Canseza‟nın arabasının önünü kesen, eyer takımı ve 

kırbacı gümüşlü olan, duruşuyla Çerkezleri andıran amcasının oğludur. (s.236) On altı 

yaşında, sarı benizli, zayıfça bir çocuktur. Yüzü yanmış, başında başlık vardır. Üzerindeki 

askerlere ait eşyalar çocukluğunu saklar. (s.236) Servet‟in Kuvay- Milliyeci olduğunu söyler. 

(s.238) Göçler sırasında ülkemize gelmişlerdir. Yiğitlik ve cesaretleri ile öne çıkarlar.  
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Hür Şehrin İnsanları I-II‟nda geçen Piyer Loti, Eyüp‟ü seven, onun hakkında 

masallar uyduran bir Fransız‟dır. Türk ve İstanbul hayranı olan kahramanımız, romanda tarihi 

kimliği ile belirir. Yazar onun ismini kullanarak bilgisini göstermiştir. Hakkında detaylı bir 

bilgi yoktur. Yüzeyseldir.  

Hür Şehrin İnsanları I-II‟nda Mösyö Anastas, tane tane konuşur. İngiliz tebaası 

Rum‟dur. İngiliz firmalarının Türkiye‟deki işlerini halleden umumi vekilidir. Soğukkanlı 

işinin ehli bir iş adamıdır. (s.189) Romancı ülkemizde yaşayan yabancıları da çok yüzeysel 

olarak romanlarında anlatmıştır.  

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde görülen bu tip Osmanlı topraklarına savaş nedeniyle gelmiş, 

padişaha yakın duran ama asıl hedefi I.Dünya Savaşı‟nı ülkesinin kazanmasını sağlamaktır. 

Adı Sör Noyl Henderson‟dır. Vahdettin‟i gemide ziyaret edip bir arzusu olup olmadığını 5. 

Corc‟a bildirmek üzere sorar. (s.461) Romanda sadece basit bir görüntü olarak verilir. Dekoru 

tamamlayan bir unsurdur. 

 

2.2.8. ĠDEOLOJĠK ĠNSANLAR 

 Tali ve dekoratif İdeolojik figürler her şeyden önce bilinçlidirler. İnandıkları fikirler 

için ölümü göze alırlar. Heyecanlı, telaşlı ve disiplinlidirler. Bazıları askeri özellikleri ile öne 

çıkar. Kadın düşkünü, inançlarla alay eden, yalnız, bunalımlı, bıkkındırlar.  Padişaha bağlı 

olanlar ve Anadolu‟daki direnişi destekleyenler diye iki gruba ayrılmışlardır. Sigara içerler. 

Birtakım kötü alışkanlıkları vardır. Konuşkan, cesur ve fikir üreten insanlardır. Fikirlerini 

yaymak için neşriyatı kullanırlar. Farklı ideolojilerden olan kahramanları Kuvay-ı Milli‟ye 

çatısı altında görmek mümkündür.  

Esir Şehrin Mahpusu‟nda görülen tali ideolojik figür Arif Bey, İttihatçı bir 

binbaşısıdır. Romanda bu yönü ile anlatılır. Bir levazım paşasını dövdüğü için üç yıl hapse 

mahkûm edilir. (s.79) Kuvay-ı Milliye yanlısıdır ve kendisiyle aynı düşünceleri paylaşan 

İhsan‟ı tanır. Kamil Bey‟in tevkifhaneye geleceği haberini almış ve onu beklemektedir. 

(s.155) Kitap okuma tutkunudur. En zor şartlarda bile kitap okuma alışkanlığından 

vazgeçmemiştir. Sigara ve kahve bağımlısıdır. Kitaplarda yanlış yerler, fikirler bulduğu 

zaman güler, doğru düşüncelerle karşılaştığında üzerinde düşünür ve bıyığını çekiştirir. 

(s.160) Emir eri Sefer onun savaşta bile kitap okuduğunu, onunla çiftliklerinden ailecek 

tanıştıklarını, Amasya-Merzifon arasında büyük bir çiftliği bulunduğunu, M. Kemal‟in okul 

arkadaşı olduğunu ve attığını vuran nişancılığıyla herkese parmak ısırttırdığını efendisinin 

öven bir köle gibi anlatır. Talat Paşa‟yla da samimidir. (s.161) Levazım binbaşısıyken 
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memleketi soymaya çalışan okul arkadaşı bir askere engel olur. (s.163) Aynı zamanda iyi bir 

Jöntürk‟tür. (s.177) Elmacıkları fırlaktır ve Moğol suratlıdır. Elleri biçimlidir. (s.180) Kamil 

Bey‟e eğer kendisi müdahale etmeseydi dayak olayının sonucunun nasıl olacağını anlatır. 

(s.180) Naima Tarihi okur. Hatırlılar koğuşundan ve Mehdi‟yle Sıtkı‟dan bahseder. (s.203) 

Osmanlı halkını çok iyi tahlil etmiştir. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı denilmeyeceğini 

savunur. (s.204) Kamil Bey‟in içinde bulunduğu ruh halini ve karısının yanında hissettiklerini 

çok iyi bilir. (s.235) Okuldaki arkadaşları Arif Bey‟e “Moğol Arif” ve bazen de “Moğol 

Donjuanı” derler. (s.236) Veznedar Sıtkı Bey‟in Mustafa Kemal ve milli mücadele hakkında 

söylediklerine sinirlenir ve onu yanından kovar. (s.273) Hapishanede işlerin kötüye gittiğini 

duyunca tedbir almak gerektiğini söyler ve Kamil Bey‟e silah temin etmeye çalışır. (s.277) 

Mantıklı düşünen, karşısındakinin derdini hemen anlayan Arif Bey, Kamil Bey‟i ailesinin 

kendi evine taşınması konusunda ikna etmeye çalışır. Kuvay-ı Milliyeci bir adamın karısının 

eniştesi de olsa İngiliz yanlısı bir adamın evinde kalmaması gerektiğini savunur. (s.287) Arif 

Bey‟in evini beslemesi Zeynep büyük bir cesaretle çekip çevirir. (s.289) Kadınların bir 

erkekten istediklerinin sadece güven olduğunu anlatır. Kamil‟le İstanbul hakkında bildiklerini 

paylaşır. (s.290) Nuh Bey, korkak bir jöntürk olan kahramanın ağzı iyi laf yapar ve saflık 

derecesinde iyi niyetlidir. (s.177) Zeybek Niyazi‟nin oyununa gelerek Sefer gibi birçok 

masum köylüyü dolandırır. (s.177) Gözlüklü ve bastonludur. Sefer‟e göre rezil biridir. Zeybek 

Niyazi‟nin en samimi ve yakın arkadaşı olduğunu düşünmektedir. Sefer dolandırıcılık 

olayından dolayı sevmediği Nuh Bey‟in omzunu tıpkı bir kadın gibi salladığını düşünür. 

(s.182) Zeybek Niyazi‟nin dolandırıcılık hikâyesini gerçek sanıp Kuvay-ı Milliye‟ye adam 

topluyorum diye çok sevinir. Niyazi‟nin bu konuda kendisine yalan söylemeyeceğine hapse 

düşmesine rağmen inanır. (s.184) Harp okulundayken silah ve kuran üzerine yaptığı yeminini 

asla unutmaz ve arkadaşlarını hiçbir zaman satmaz. Üzerinde yalancı bir kravat, setre ve 

ütüsüz pantolon vardır. (s.186) Sivri sakallıdır. Yüzündeki utangaç gülümseme ağlamaya 

benzer. Gözleri miyoptur. Eski ittihatçılardan ve onların büyük efendisi Talat‟ın 

öldürülmesine çok üzülür. ( s.188) Gazetelerde padişahı öven ve milli mücadeleyi eleştiren 

yazılara çok kızar. İttihatçılık yıllarında tanıştığı arkadaşlarının başına gelenleri düşünür, 

Talat Paşa‟nın arkadan vurulmasına sinirlenir, Mahmut Şevket olayını ve Şemsi Paşa‟yı vuran 

Atıf‟ı hatırlar. Adam öldürmenin insan işi olmadığını düşünür. (s.189) Hürriyet hakkında 

küçük bir kitap yazmıştır. (s.192) Tavla oynayan Nuh Bey, bir çocuk gibi hem kurnaz hem 

dalgın bakar. (s.205) Yirmi altı yıl ittihatçılık yapan kahramanımız dünyanın cıvık olduğunu 

anlatır. Mahkeme-i Kübra adlı yazıyı her okuyuşunda gözleri yaşarır. (s.208) Sultan Ahmet‟te 

bir Cuma çıkışı dağıttığı Mahkeme-i Kübra adlı yazının bulunduğu kâğıtlar yüzünden 
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tutuklanır ve zincire vurulur. (s.209) Hapse atıldıktan sonra yaptıklarına pişman olur. Hapiste 

sabun yüzü görmez. Samsun‟a Elazığ‟a gönderilir. Sırtındaki çamaşırları tam yedi yıl 

değiştirme fırsatı olmaz. (s.211) Samsun‟da bir mutasarrıf ona iyilik yapar. Mutasarrıf, Nuh 

Bey‟i Elazığ‟a arabayla götürmesi için perde çavuşuna para verir. Fakat çavuş tüm parayı 

cebine atar ve Nuh‟u Elazığ‟a kadar yürütür. (s.211) Hürriyet ilan edilip ittihatçılar başa 

gelince rahatlar ve hapisten kurtulup İstanbul‟a gelince mahallesinin yandığını öğrenir. 

(s.215) Nuh Bey‟i Şaban Bey adında bir adam altı yaşındayken evlatlık olarak alır ve büyütür. 

Nuh kendi isteği ile askeri okula gider. Şaban Bey daha sonra kızı Fehamet‟le Nuh Bey‟i 

evlendirir. (s.215) Askeri okulda Jöntürklere katılan Nuh Bey, Meşveret gazetesini, Namık 

Kemal ve Ziya Paşa‟yı okur. (s.215) Hapse düştükten sonra karısından Şaban Bey‟in isteği 

üzerine ayrılır ve ondan sonra Şaban Bey‟den hiçbir şekilde yardım göremez. (s.217) Bilgili 

bir dolandırıcıdır. 

Yorgun Savaşçı‟da Patriyot Ömer, eserde ilk defa adını Yüzbaşı Cemil‟den duyarız. 

(s.11) Cemil‟in İttihat ve Terakkiye girmesini sağlayan adamdır. (s.12) Doktor Reşit Bey‟in 

saklanması için en uygun yerin Cemil‟in teyzesinin evi olduğu fikrini ortaya atar. Oraya 

götürülmesi için Cemil‟in adresini verir. İleri gelen ittihatçılardandır. Polisler tarafından 

aranan ve kalabileceği yerler sürekli göz hapsinde tutulan Patriyot bulunduğu yerde polis 

tarafından basılır. Bu durumdan kurtulmak için çözüm yolları üretmeye çalışır. (s.47) 

Cemil‟in teyzesi Selime Hanım‟ı ve Neriman‟ı tanır. Onların aile dostudur. (s.69) Polis 

tarafından her yerde aranan biridir. Her konuda plancı ve şakacıdır. Neriman‟ı çok sever. 

(s.85) Cemil‟le gençlik yıllarından beri arkadaşlık yaptığı için çok samimidir. Dalgacı ve 

ümitlidir. İttihatçıların içinde bulundukları durumdan kurtulmak için tek çarenin toparlanmak 

olduğuna inanmaktadır. Bu yüzden toparlanma taraftarıdır. Bu konuda ve gelecek hakkındaki 

yorumlarını Neriman ve Cemil‟le paylaşır. (s.93) Hiçbir iş yapmayan, asker olarak doğmuş, 

kendini sıkmayan bir adamdır. Her zaman tetiktedir. Kulağı dışardan gelecek bir sestedir. 

(s.112) Kendi yalnızlığına çekilmiş, artık askerlikten bıkmış, yorgunluk hissi taşımaya 

başlamıştır. (s.115) Bu işlerden çekilip bir köyde yaşamayı çok ister; fakat bunu 

yapamayacağını bilir. Kendini Reşit Bey‟in ölümünden sorumlu tutar. Köy hayatının 

zorluklarını bildiği konuşmalarından anlaşılır. (s.116) İçine girdiği siyasetten uzaklaşmayı 

kendi elinde görmeyen, bıyıklı, düşünen bir adamdır. Yatağa girer girmez uyur. Satranç 

oynar. (s.118) Uzun parmaklıdır. Birlik yanlısı, ittihatçıların düşünen adamıdır. Palto giyer, 

silah taşır. (s.132) Anadolu‟da kurulmaya başlayan Milli Müdafaa Cemiyetlerinin başarılı 

olacağına inanır. (s.142) Anlatıcının ifadeleriyle “bir şeyler saklayan, dalgın bakan, 
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külhanbeyi, kavgacı, içkiyi bırakan, korkunç pazı gücüne sahip, çelik sinirli, gevşek görünüşlü 

biridir.” (s.163) Eserin sonunda yakalanır ve Malta‟ya sürülür. (s.447)       

Halil PaĢa, İttihat ve Terakki‟ye katılan, onu destekleyen eski ittihatçılardandır. 

İttihatçıların bir vatan haini gibi takip edilip hapsedildiği I.Dünya Savaşı sonrasında ilk 

zamanlar ittihatçı olup sonra ayrılan Doktor Münir‟in konağında saklanır. Onunla memleketin 

içinde bulunduğu durum ve ittihatçıların yaptıkları hakkında sürekli tartışır. (s.101) Patriyot 

Ömer‟i kaçırma olayına karışan Cemil‟de, Patriyot ve Halil Paşay‟la aynı konakta kalır. 

Savaştıkları cepheleri ve cephe komutanları Cemal, Fuat ve M.Kemal Paşaları konuşurlar. 

Onların cephelerde yaptıklarını ve savaşlardaki kahramanlıklarını öğreniriz. Özellikle 

M.Kemal Paşa‟nın savaş ve Türk milleti hakkındaki görüşleri anlatılır. (s.105) Anadolu‟da 

teşekkül etmeye başlayan Kuvayı Milliye ile düşmana karşı savaşıp savaşı kazandıktan sonra 

halifesiz bir devlet kurmanın ve bu devleti ayakta tutmanın mümkün olup olmayacağı 

konusunda birtakım tereddütleri vardır. (s.111) Anlatıcı Halil Paşa‟nın konuşurken, Doktor 

Münir‟in onun yüzünde bir kurtuluş azminin emarelerini gördüğünü belirtir. (s.115) Bu eski 

ittihatçı II. Abdülhamit‟in tahttan indirilip hürriyetin ilan edilebilmesi için meşrutiyetin 

kurulmasında önemli roller üstlenmiştir. Fakat ittihatçıların devletin başına geçtikten sonra 

yaptıkları hataları kendi gözleriyle görür. Yapılan yanlışların sebepleriyle ilgili konaktakilere 

bilgi verir. (s.123) İttihatçıların girdiği bütün savaşların ve aldığı bütün kararların her zaman 

içinde olmuştur. (s.126) Anlatıcı Halil Paşa‟nın Enver Paşa‟nın amcası olduğunu da belirtir. 

(s.127) Giyimi konusunda ancak potin giydiğini öğreniriz. (s.132) Eserin sonunda tutsak 

olduğu Bekirağa bölüğünden kaçar. (s.447)    

Yol Ayrımı‟nda Doktor Münir Bey, ufak tefektir. Her işe karışır, her konuda ilginç 

düşünceler üretir. Kafa karıştırıcı sorular sorar. Bu yüzden adı “Farmason doktor”a çıkar. 

(s.40) İttihat ve terakkinin ilk üyelerindendir. 1908‟de teşkilattan ayrılır. 31 Mart olayından 

sonra İttihatçılar tarafından Sinop‟a sürülür. Başka hiçbir gruba katılmaz. Kodaman 

ittihatçılardan biridir. Osmanlıdır. İnsanların foyalarını ortaya çıkaran soruları kolaylıkla 

bulup sorar. (s.41) Atatürk‟ün parti konusundaki fikirlerine şaşırır. Bunları çok beğenir. (s.48) 

İstanbul‟un bazı sokaklarında Bizans ürküntüsü duyar. (s.128) Vücudu biçimli, giyimi 

düzenlidir. Cesurdur. Onurlu bir terbiyesi vardır. Kişiliğinin özellikleri zamanla belirir. 

(s.129) Hastanın her memlekete göre farklı olduğunu düşünür. Ucuz tedavi yöntemleri 

bulmaya çalışır. Eski maliyeci Emin Bey‟e sinirleri bozuk teşhisi koyar ve onu köşkünde 

tedavi eder. İttihatçıların ünlü iaşe nazırı Kara Kemal‟in öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı 

olaya Emin Bey istemeyerek karışır. (s.130) Kırçıl bıyıkları vardır. (s.138) İttihatçıların 

devleti yıktıklarını bir daha iktidara gelemeyeceklerini söyler. Osmanlının direnebilseydi 
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kendi toparlayabileceğini anlatır. (s.143) Talat‟ın resmine bakınca Kanuni Sultan Süleyman‟ın 

ölümünü hatırlar. (s.147) Kamil Bey‟in kızı Ayşe ile görüşür. (s.238) Kısa boylu, zayıf, eski 

bir ittihatçı olan Münir, birçok savaşa girip çıkmıştır. (s.238) Kamil Bey‟in durumu karşısında 

öfkelidir. (s.247) Kamil Bey‟in kızı Ayşe‟yle görüşmeye gidecektir. “Şu önemsiz oyun” 

yüzünden şeref kurbanlarıyla birlikte Trablusgarp-Fizan‟a sürülür. (s.271) Kuvayı Milliye‟nin 

öneminden Çerkes Etem‟den, Halide Edip‟ten bahseder. Birinin vatan haini, diğerinin 

yurtdışında yaşayan biri olduğunu anlatır. Büyüklüğün Mustafa Kemal‟de olmadığını, gerçek 

kahramanın Kurtuluş Savaşı‟nın kendisi olduğunu belirtir. (s.289) Saka‟nın Naci‟ye 

güvenmez. Onun hakkında kötü düşüneceğini zanneder. Ayşe‟yle savaşlar ve Osmanlı 

hakkında konuşur. (s.290) Doktor Münir Bey, meşrutiyet padişahı Abdülhamit‟ten, hürriyet 

fedaisi nasıl olduğundan, otuz bir Mart olayından, Trablus çöllerine sürülmesinden, Babıâli 

baskınından, hükümetin düşmesinden, harbiye nazırının değişmesinden, Balkan 

savaşlarından, I. Dünya Savaşı‟ndan, Kurtuluş Savaşı‟ndan bahseder. (s.291) “Bizim kuşak ne 

yaptıysa imparatorluk yıkılmasın diye yaptı.” Jöntürkler ve ittihatçılar devletin yıkılmasını 

engelleyemez. (s.292) Bazen hürriyet gibi gerçeğe çok benzeyen yanlışlıklar vardır. (s.294) 

Saka‟nın Naci‟yi Kamil Bey‟in yaşadığını söyletmek için kullanır. Naci, Ayşe‟ye annesinin 

yaptıklarını anlatır. (s.301) Nezle olur. Türk hastalar hakkında tecrübelidir. Etrafındaki 

insanları dinlemez. Cevdet Paşa tarihini okur. Köşke gelen Murat‟la konuşur. (s.452)  

Gazeteci Murat‟tan partiler hakkında Ağaoğlu‟nun fikrini ve yaşananları dinledikten 

sonra aslında Kurtuluş Savaşı‟nın bir Yunan-Türk savaşı olduğunu, haklarından vazgeçerek 

ve bir imparatorluğu tasfiye ederek kazılan şeyin zafer olmayacağını, bizim devletimizi asla 

kaybetmediğimizi 1920–23 yılları arasında iki devletimizin olduğunu söyler. Bizim 

kurtuluşumuzun Rus ve Fransız kurtuluşuna benzemediğini anlatır. (s.465) Bilgili, sorgulayıcı 

ve konuşkandır. 

 

DEKORATĠF 

Esir Şehrin İnsanları‟nda Yüz On Altı Ahmet, Kamil Bey‟in Galatasaray‟dan 

arkadaşıdır. Kamil‟e İhsan‟dan ve onun milli mücadele için yaptıklarından bahseder. Yedek 

subay adayı olarak harbe katılan ve beş yerinden yaralanan Ahmet, İhsan‟ın on yıl kürek 

mahkûmu olduğunu söyler. Kendisi de Kuvayı Milliyecidir ve Anadolu‟daki hareketi 

desteklemek için arkadaşlarıyla beraber dergi çıkarmaktadır. Kamil‟in de kendilerine 

katılmasını ve onlara yardım etmesini ister. Kendisinden sadece para istediklerini düşünen 

Kamil, bu düşüncesinin doğru olmadığını Ahmet‟in konuşması bitince anlar. Aristokrat 
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geçinenlerin iki ucun arasında dengede duramadığını düşünür. (s.130) Karar veremediği 

durumlarda bir çocuk gibi huysuzlanır. (s.245) Bir olay sırasında yakalanınca askerlerden iyi 

bir dayak yer ve bülbül kesilir. Direnişe ihanet ettiği düşüncesiyle intihar eder. Gençliğinden 

beri sara hastalığı çeken ve heyecanlı durumlarda bayılan Ahmet, hayatını inandığı bir dava 

için feda eder. (s.309) Kararlı ama dayanaksızdır. Ġhsan, hapse atılan Anadolu yanlısı bu 

delikanlı, bulunduğu esir kampında iki intihar olayına şahit olur. Biri kendini asmış, diğeri ise 

bileklerini kesmiştir. Kamil Bey ve 116 Ahmet‟in kendisini ziyarete gelmesine çok sevinir. 

Anadolu‟daki direnişten ve onun için yapılan bütün mücadelelerden haberi vardır. Bunları 

kendine ziyarete gelenlerle paylaşır. Karısı Nedime onun hapiste olmasına çok üzülür. Karısı 

onu korunmaya muhtaç görür. Kurtuluş hareketiyle ilgili duyduğu iyi haberleri hemen 

kocasına duyurur. Onun moralini hapiste yüksek tutmaya çalışır. (s.213) Savaşın içinde 

yıllarca bulunmuş biri olarak savaş psikolojisini ve savaşın ne demek olduğunu çok iyi bilir. 

(s.230) Konuşkan ve meraklıdır. Ramiz Bey, yapılan sorguda ağzı sıkı olduğu için doğruları 

söylemeyen ve Kuvayı Milliye için çalışan bir kahramandır. (s.317) Yedek subaylık 

yapmıştır. Asıl adı Remzi‟dir ama ölen ağabeyinin kimliğine geçmiştir. Külhanbeyliği ve 

tulumbacılık yapar. Ağzı bozuktur. (s.317) Fiziksel olarak “esmer çocuk yüzlü, çelimsiz 

vücutludur.” Aynı zamanda serseri, kurnaz ve korkusuzdur. (s.327) Karısı tam bir Anadolu 

kadını gibi onun hapisliğini büyük bir metanetle karşılar. Çocukları vardır. Hapishanede 

Kamil Bey‟le aynı odada kalmaya başlar. Onunla konuşur ve fikirlerini paylaşır. (s.430) 

Birçok savaşa katılır, kurtuluş çareleri arar. Bunalır ve en sonunda Nuri Usta sayesinde Mili 

Mücadeleye katılır. (s.448) Mahkemede ağabeyinin kimliği sayesinde beraat eder. Çerkez 

Ethem, bu ismi değişik karakterlerin ağzından duyarız ama hakkında daha fazla bilgi 

edinemeyiz. Yalnızca tarihi kimliği ile zihnimizde yer edinir. Ramiz Efendi, Kamil Bey‟in 

daha önceki hapishaneden tanıdığı Ramiz Bey hakkında bilgileri karısı Fatma Hanım‟dan 

öğrenir. Anadolu‟ya geçmek isteyen Ramiz‟i Nuri Usta zorla durdurur. (s.145) Ġlyas Usta, 

tütün deposunda ustabaşıdır. Fatma Hanım Kamil Bey‟e kirli çamaşırlarını onunla 

göndermesini ister. Kuvay-ı Milliye‟yi destekleyen biridir. (s.146) Bekir Sami Bey, Milli 

mücadeleyi destekleyen, Ankara hükümetinin yaptıklarını savunan Sami Bey “Gücümüz 

düşmanı yenmeye yeter.” der. (s.165)  

Yediçınar Yaylası‟nda Fazlı, heyecanlı, ateşli, ittihatçı bir gençtir. Cevdet Bey‟e 

yaptığı işlerden dolayı kızar. Cevdet Bey‟e bağırıp çağırır. Kahvesini bile içmez. Abuzer‟e 

gösterdiği ilgiye bir anlam veremez. (s.295) Ahmet, heyecanlı, ateşli, ittihatçı bir gençtir. 

Cevdet Bey‟e yaptığı işlerden dolayı kızar. Cevdet Bey‟e bağırıp çağırır. Kahvesini bile 

içmez. Abuzer‟e gösterdiği ilgiye bir anlam veremez. (s.295) Jöntürk Seyfettin, Davavekili 
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Cevdet‟in arkadaşıdır. Abuzer‟in kıyafetini, laflarını beğenir. (s.57) Paşa oğludur. Cimridir. 

(s.279) Çorum‟a hürriyetin ilanından sonra Cevdet Bey hakkındaki şikâyetleri incelemek için 

müfettiş olarak gelir. Barut gibidir. (s.286) Şakakları ağarmış, gözlerinin etrafını buruşukluk 

kaplamıştır. Ruhu yorgundur. Sevinmeyi unutur. Yüreğini namuslu insanların tedirginliği 

kaplar. Sürgündeyken bakışlarında ve gülümseyişinde bir farklılık olan adam değişmiştir. 

(s.292) Ali Suavi adında bir oğlu vardır. Hürriyetten önceki hayatını özler. (s.293) Oğlunun 

Cevdet Bey‟in yaptıklarından dolayı hesap sormasından çekinir. (s.299)    

Köyün Kamburu‟nda Cevdet Bey, İttihat ve Terakki yanlısıdır. Hürriyet ilan 

edildikten sonra Çorum‟da hürriyet için ateşli konuşmalar yapar. (s.137) Devlet Birinci Dünya 

Savaşı‟na girince bir müddet sonra mollaları da askere almaya başlar. Cevdet Bey de Hıdırlık 

Şeyhi medresesindeki mollaları zorla askere kaydeder. Emre karşı gelenleri silah zoruyla 

hizaya getirir. (s.149) Birinci Dünya Savaşı çıkınca teğmen rütbesiyle askere gider ve onun 

gitmesiyle Çorum‟da işler karışır. (s.170)  Asker gibi disiplinlidir.   

Esir Şehrin Mahpusu‟nda, Kara Kemal Bey, İttihatçıların küçük efendi dedikleri 

adamdır. İzmir Suikastı olayından dolayı kaçak durumuna düşer ve yakalanacağını anlayınca 

intihar eder. (s.185) İnandığı değerler uğruna ölür. Davavekili Cevdet Bey, memleketi 

Çorum‟da davavekilliği yaparken ittihat ve terakki‟nin de oradaki başkanlığını yürüten kişidir. 

Asıl tehlikenin namussuzluğa alışmak olduğunu düşünen Cevdet Bey, olayları bastırmak ve 

kötü işleri bozmak için namussuz insanları kullanır. Tevfik Fikret ve onun gibi vazgeçmişlerin 

yılgınlığına kızar. Daha sonra subay olarak orduya katılır. Savaşa gider. (s.204) Rıfat Gedik 

PaĢa, Safvet Beylerbeyi, Ahmet Rıza, Doktor Bahattin ġakir, Doktor Nazım, romanda 

adları geçen eski ittihatçılardır. Haklarında daha fazla bilgi verilmez. Sadece isimlerini 

öğrendiğimiz bu insanlar tarihi kimlikleri ön plana çıkarılarak hatırlatılmaya çalışılır. Anlatıcı 

bu isimler sayesinde tarihi havayı pekiştirir. (s.207)  

Yorgun Savaşçı‟da, Davavekili Cevdet Bey, kendi isteğiyle savaşlara katılan, 

Çorumlu bir ittihatçıdır. Savaşlar sırasında bir cephede Yüzbaşı Cemil‟le tanışır. Cehennem 

Yüzbaşıyla kısa zamanda dost olur. Savaş bitip terhis edilirken onu daha sakin ve rahat bir 

hayat yaşamak için köyüne davet eder. Anlatıcının Yüzbaşı Cemil‟in zihninden çekip 

çıkardığı bu kişinin lakabından hukukla ve adliyeyle uğraşan biri olduğu anlaşılmaktadır. 

Zihnimizde hatıralarıyla yaşayan insanları, onlara ait eşya ve sözcüklerle hatırlarız. Yüzbaşı 

Cemil de toprakla uğraşan bu adamı, köpek sesi duyduğunda onun söylediği  “Köy yakın!” 

cümlesiyle hatırlar. (s.115) Atıf, anlatıcının romanın farklı bölümlerinde Yüzbaşı Cemil‟in 

zihnine girip onun hatıralarını canlandırarak esere kattığı İttihatçılardan biri de Atıf‟tır. 

Yüzbaşı Cemil, Manastır‟da İttihatçıların içinde bulunduğu yıllarda Şemsi Paşa‟yı vurmak 
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için görevlendirilen Atıf‟a yardım eder. Cemil‟e göre Atıf içine girdiği kötü durumlardan 

kolaylıkla kurtulan şanslı biridir. Suikasttan sonra saklandığı dükkândan kadın kılığında 

Yüzbaşı Cemil tarafından polislerden kaçırılmıştır. (s.53) İttihatçıların siyasi yollardan 

halledemedikleri işlerde kullandıkları kişilerden biri de Atıf‟tır. Doktor ReĢit Bey, Cemil‟in 

okul yıllarından ya da cephelerden tanıdığı subay arkadaşlarından biri değildir. İttihatçıların 

adım adım takip edildiği günlerde saklanmak için Cemil‟in teyzesinin evine misafir 

gelecektir. Bunu önceden öğrenen Cemil, onu akşama beklemektedir. Neriman, onun için 

hazırlık yapar. Anlatıcı, onun hakkında şunları aktarır: “İttihatçıların kodamanlarından, eski 

Diyarbakır valisi, Doktor Çerkez Reşit Bey, Ermenileri öldürme işinin belli başlı 

suçlularındandır. Hapis yattığı Bekirağa Bölüğünden on iki gün önce arkadaşları tarafından 

kaçırılır.” (s.8) Polis bu kaçırılma olayından sonra onun peşini bırakmaz. Polisten kaçarken 

yakalanacağını anlayınca Cemil‟in teyzesinin evinin yakınında kendini öldürür. Üzerinde 

siyah bir palto vardır. (s.9) İttihatçıların astığı astık, kestiği kestik valisi, Cemil‟in tanımadığı 

bu başıbozuk, Ermeni sürgününde çoluk çocuk binlerce insan öldürmüştür. (s.19) Canını 

kurtarmaya çalışırken peşine düşen polislere yakalanacağını anlayınca kendini öldüren 

romandaki tek ittihatçıdır. (s.19) Herkesi kendisi gibi bilir. Ölümüyle diğer ittihatçıların bir 

araya gelmesini sağlar. (s.45)  KuĢçubaĢı EĢref Bey, birçok savaşa katılan bu ittihatçı 

Malta‟da esirdir. Kardeşi Hacı Sami Bey I. Dünya Savaşı sırasında, Enver Bey‟le aynı 

cephede bulunur. Küçük kardeşleri de kendisine çetecilik yönüyle benzer. (s.106) Ali Sait 

Paşa‟ya gönderilen yüz seksen bin altının otuz binini düşmanın elinden kurtaran Kayserili 

Cemal, bunu Milli Mücadele yanlılarına ulaştırması için Eşref Bey‟e teslim eder. (s.107) Eşref 

Bey elinden geldiğince Anadolu hareketini destekler. Halit Bey, Manisa‟da yaşayan 

Karaosmanoğlu sülalesine mensup biridir. Başıbozuk paşası diye bilen Halit Bey, otuz beş 

yaşlarındadır. Buğday benizlidir. Ortadan daha uzun gösterir. Yakışıklıdır. Biçimli 

bacaklarında iyi kesilmiş, İngiliz fitilli çuhasından kurşuni külot, körüklü çizmeler, başında 

sırmalı başlık, belinde gümüş kınlı Çerkez kamasıyla iri bir tabanca vardır. Sesi tok ve güven 

vericidir. (s.312) İttihatçıdır, düşmanın İzmir‟e çıkmasının ardından adamlarını toplar, dağa 

çıkar ve onları tıpkı asker gibi eğitir. (s.313) Çevreyi ve efeleri Bekir Sami Bey ve adamlarına 

anlatır, onlar hakkında bilgi verir. (s.320) Düşmanın baskınlarından ve Manisa‟nın 

düşmesinden korkar. (s.342)  Sadık, Osman Kadırga, Zekeriya Aksaray, isimleri ilk defa 

okunduğunda sanki sadece bir şeyleri temsil etsinler diye anlatıcı tarafından romana eklenmiş 

ve bir türlü karakter olamamış, belirli bir zümreyi temsil eden bu isimler, resmin 

tamamlanması için sağa sola serpiştirilen yardımcı unsurları hatırlatırlar. Zor günlerinde 

başlarına dert almamak için İttihatçılara yardım etmek istemeyen bu eski ittihatçı yandaşları 
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(s.50) romanda bu yönleriyle belirirler. Genellikle başka karakterlerden öğrendiğimiz bu 

kahramanlar romanın bir parçası olurlar. Çerkez Ethem, sarıyağız, ince uzun, tığ gibi, gözü 

pek, Askerliğini Serasker kapısında bölük emini olarak yapmış, şimdi ise topladığı efelerle 

düşmana karşı direnen Kuvayı Milliye yanlısı bir kahramandır. Teşkilat‟ı Mahsusa‟da 

çalışmıştır. Başından büyük işlere girmiştir. Anlatıcı onun “İşlerine akıl ermez!” diyerek 

yaptıklarının anlaşılmasının kolay olmadığını belirtir. (s.218) Uzun boylu ve ince biridir. 

Daha önce Kafkas cephesinde bulunmuştur. Yüzbaşı Cemil‟e çok değer verir, ona sarılır. 

(s.349) Konuşkan değildir. Fakat kibardır. (s.355) Ahaliyi iyi tanır. Mert, ustaca hareket eder. 

Yüzbaşı Cemil‟i takdir eder. Cemil‟in birçok kahramanlığını Ağabeyi Şükrü Bey‟den 

dinlemiştir. (s.372) Batı cephesinin çekirdek kadrosuna kötü davranan, emir erini taşlayan ve 

halkı onlara karşı kışkırtan Gâvur Efe‟yi idam eder. Nizamettin Hoca‟yı sindirir. Herkesin 

güçlüden yana olduğunu bilecek kadar zekidir. (s.374) Yarbay Mahmut Bey olayından sonra 

isyanı bastırmak için adamlarıyla Düzce‟ye gider. (s.478)  ReĢat Bey, Akhisarlı, Bekir Sami 

Bey ve adamlarının Akhisar‟a gelmesinden sonra eşrafı toplayıp askerlik şubesine getiren 

kişidir. Anadolu‟da başlayan direnişi destekleyen biridir. (s.290) 

Büyük Mal‟da Madanoğlu, Sülük Bey‟e borç konusunda takılır. Sülük Bey‟den onun 

paylaşma fikriyle Bolşevik olduğunu öğreniriz. Çorum‟un eski hanedan ailelerindendir. Ya 

içtiğinden ya da yürekliliğinden dolayı pervasız biridir. (s.59) Okumuş ve sosyalist fikre 

takılmıştır.  

Yol Ayrımı‟nda Cehennem Topçu Cemil, Kamil Bey‟in içinde bulunduğu durum 

yüzünden sıkıntılıdır. (s.246) Sigara içer. Kaşları çatıktır. (s.248) Nuh Bey, kara takke takan 

Nuh Bey‟in elinde bir kiraz çubuğu vardır. Doktor Münir bu adama “Osmanlı Donkişot‟u” 

der. 1888 Jöntürklerindendir. Abdülhamit döneminde on beş yıla mahkûm edilir. İttihatçılar 

döneminde karın tokluğuna çalışır. Kamil Bey‟in mahpushane arkadaşıdır. Kuvayı Milliye‟ye 

çeteci yazacağız diyen eski bir ittihatçı Zeybek Niyazi‟nin oyununa gelir. Kimsesi yoktur. 

Altmış dört yaşındadır. Uzun boylu, sıska, çökük avurtlu, kırçıl bıyıklı, gözleri dalgın, sesi 

kabadayıcadır. (s.239) Ayşe kızın Kamil Bey‟le geleceğine inanır. (s.241) İçkiyi, konyağı 

sevmez. Eski Kuvayı Milliyecilerin nasıl vatanı kurtardıklarına şaşırır. Ramiz‟in içine düştüğü 

durumu anlamaz. (s.243) Murat‟la Şükran arasındaki ilişkiden haberi vardır. (s.245) 

Beşiktaş‟ta oturan Kör Şaban‟dan bahseder. Yüzbaşının sivil perde çavuşudur. Herkesi 

şaşırtan sorular karşısında en akıllıca cevapları bulur. (s.246)  

Hür Şehrin İnsanları I-II‟nda Salih Reis, Milli mücadeleyi destekleyen ve bu 

örgütlenmede yer alan reislerden biridir. Kürtoğlu Amca, Mülazım Abdülvahap Efendi, 

BolĢevik Mustafa, Zabit Tevfik Bey, Adil Amca, Hızır Reis (Ġngiliz yanlısıdır), ġaban 
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Reis (Ġngiliz yanlısıdır) yukarıda adı geçen kalabalık bir isim listesi romanda sadece 

mütareke yıllarında kurtuluşa yardım etmeleri yönüyle karşımıza çıkar. Bu isimler hakkında 

detaylı bilgi verilmez. Tek yönleriyle anılır. Cesur insanlardır ve direnişe destek olmuşlardır. 

Anılarda yaşamaktadırlar. DurmuĢ Amca, Milli Mücadele yıllarında elinden gelen her şeyi 

yapmış ve savaş kazanılana kadar mücadeleyi İstanbul‟dan desteklemiştir. Murat‟ın babasını 

tanıyan bu adam onların evine sık sık gelir. “Bir şey kaybetme korkusu olamayanlar, her şeyi 

göze alırlar.” sözünü her konuşmasında dile getirir. Murat onu bu sözüyle hatırlar.  

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde Adil Usta, Mahir‟le aynı yerde çalışan, Mahir‟le zıt karakterli 

insandır. Bolşeviklik, Murat ve Durmuş Efendi sayesinde Mahir‟le yakınlaşır. (s.229) 

Mütareke yıllarında dalgın, uykusuz ve gittikçe zayıflayan bir Arap oğludur. (s.231) 

Durmuşla birlikte Milli Mücadeleyi desteklemektedir. (s.233) “Neşe kavganın en kıymetli 

yardımcısıdır.” diye gülüverir. (s.248) Mahir‟in Arap dediği İstanbul‟dan haber getiren 

arkadaşıdır. Mahir‟e ailesi hakkında bilgi verir. (s.427) Mahir‟ hastanede ziyarete gelir. 

(s.445) Kendini Mahir‟in durumu karşısında zor zapt eder. (s.446) Ankara ve Mustafa Kemal 

hakkında bilgi verir. (s.457) Mustafa Kemal “Çöken imparatorluk cemiyetini bu adamın 

büyüklüğünü kıymık kıymık yolacağına” inanır. (469) Hacı Nizamettin‟e karşı Milli Mücadele 

ve Mustafa Kemal‟i savunurlar. (s.501) Servet, eniştesinin, ablasının elini öper, başında 

Çerkes başlığı vardır. Kösedir, üzerine asker elbisesi yakışır. Kuvay-i Milli yanlısıdır. (s.249) 

Yaratılış itibariyle son derece mantıklı, ciddi bir adamdır. Kuvay-i Milliye‟yi savunur 

babasına karşı, bunun sebebini söyler. (s.250)  İstanbul Küçük Zabit mektebinde okumuştur. 

(s.252) Kuvay-i Milliyecileri ikna etmek için gider. (s.256) Eniştesinin Murat‟a şapka 

giydirmesine şaşırır. (s.299)  Dine uygun olmadığını söyler. İsmet Bey‟le bir anısı vardır. 

(s.300) Yarım kan huysuz Arap tayı vardır. (s.301) iyi oynar. (s.304) Şükrü Bey‟in kızını 

istediğini Mahir‟e söyler. (s.306) Dindardır. Ġbrahim, Yahya Kaptan çetesi üyesidir. Yayalar 

köyüne mensuptur. Mahir‟e yol arkadaşlığı yapar. Diğerlerinden daha çok Mahir‟e hürmet 

edilmesini anlayamaz. (s.279)  çetesi ve çetenin yaptığı işler hakkında bilgi verir. Yahya 

Kaptan‟ı anlatır. Yahya Kaptan‟ın bir çeşme başında nasıl öldürüldüğünü anlatır. (s.283) 

Mahir‟in kaçmasına çok kızar. (s.284) İnönü‟nün çalınan potinlerinden bahseder. (s.286)  

Mahir‟e gösterilen hürmete çok şaşırır. Gerçeği öğrenince Mahir‟e karşı mahcup olur. (s.288) 

Yahya Kaptan, bir çeşme başında düşmanları tarafından öldürülen yiğit bir çetecidir. 

Öldüğünde yüzünün ağızdan yukarısı yok olur. İki çocuğu vardır. (s.283) İnandıkları uğruna 

hayatından vazgeçer. Çerkez Ethem, düzenli orduya karşı yapılan Düzce isyanını bastırır. 

Kuvay-i Milliye‟nin temel direklerinden biridir. (s.296) Eserde Batı cephesi gönüllü 

çetelerinin reisi olarak görülür. Hilmi Efendi, Mahir‟in Bandırma‟da oturan, Tavşan 
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Mağazası‟ndan tanıdığı bir arkadaşıdır. Marangozluğu bırakmış, bakkallık yapmaya 

başlamıştır. Mahir‟e hayatında meydana gelen değişiklikleri anlatır. (s.203) Rusya ve 

Bolşeviklik hakkında Mahir‟e bilgi verir. (s.204) Savunduğu ideoloji hakkında araştırma 

yapmıştır. Mustafa Suphi, büyük dilleri ana dili gibi konuşan, âlimlerin namusluları arasında 

bulunan biridir. Bolşevik‟tir. Bir kızıl alay kurar. Kazım Karabekir Mustafa Suphi‟nin 

Ankara‟ya gitmesine engel olmak ister.  Erzurum‟da kandırılan Yahya Kâhya adında biri 

adamlarıyla Mustafa Suphi ve adamlarını öldürüp denize atar. (s.429) Yahya Kâhya da 

öldürülür. (s.430) İnandığı fikir yüzünden romanda ölür. Diğer ideolojik tipler yüzelselken bu 

tip aksiyonerdir ve savunduğu değerlerin sonucuna katlanır. Bir Mülkiyet Kalesi‟nde 

Türkçülük fikrini savunan ve bunu gazete yazıları ile halka anlatmaya çalışan kişilerdir. 

Hüseyin Cahit Bey, Turancıdır. Hilafeti savunur. Bu maksatla gazetelerde yazılar yazar. 

(s.504) Lütfi Fikri Bey, Turancıdır. Hilafet‟in olması gerektiğini söyler. Bu fikrini 

konuşmalarında dile getirir. (s.504) Yazarın yüzeysel şekilde değindiği ve haklarında detaylı 

bilgi vermediği tiplerdir. Sadece ideolojileri ile anlatının içinde yer edinirler. Bir Mülazım, 

Bıyıklarını Alman İmparatoru gibi kıvırmış, fesinden Jöntürk olduğu anlaşılan bir 

mülazımdır. Yeni Padişah‟ın Mahir‟i emekliye ayırdığını söyler. (s.94) Devletin kendisine 

verdiği görevleri yapar.  

  

2.2.9. ĠġÇĠLER  

Kemal Tahir‟in romanlarında yücelttiği ve olumlu yaklaştığı tiplerden biri olan işçiler 

birtakım kötü özellikleri –ikiyüzlülük, sahtekârlık, cahillik, kötülük peşinde olma, korkaklık, 

saflık gibi- zikredilse de aslında hepsi yaşamını devam ettirmek için çalışmaya mecbur olan 

zavallılardır. Adaletli olanları vardır ve gurbette zor şartlar altında yaşam mücadelesi verirler. 

Zihin ve bede işçileri olarak iki grupta incelenebilen işçi tipleri gururlu ve emekçi insanlardır. 

Sigara içerler, kadın düşkünüdürler. Genelde işlerini iyi yaparlar. Hallerinden şikâyet 

etmezler. Fiziksel özelliklerinin pek üzerinde durulmaz. Kısa ifadelerle yüzeysel tanıtılır ve 

geçilir. Sosyal anlamda toplumun ezilen, emeği sömürülen en alt tabakasıdır. Çoğu zaman 

emeğinin karşılığını tam alamazlar. İşçiler toplumcu gerçekçi olan yazar tarafından yüceltilir. 

Kazandıkları para ile geçimlerini sağlayan, görevini iyi yapan, bazen silik bir görüntü olarak 

görsellik amaçlı kullanılan tiplerdir. Fiziksel özellikleri hakkında detaylı bilgi verilmez. Ana 

hatları ile tanıtılırlar. Bazıları kibirli, sert görünmeye çalışan, cahil, konuşkan ve hırsızdırlar.  

Arkadaşlarını arkada vuran, dönek, konuşkan ve işleri konusunda bilgi sahibi insanlardır. 

Hayata karşı acemi ve toy olan bu tipler zamparadır. Potinlerini pantolonunun arkasına silmek 
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gibi garip alışkanlıkları vardır. Sigara içerler, bilardo oynarlar. Bir avukat yanında çalışan 

sıradan insanlardır.  

Sağırdere‟de işçiler genellikle gurbete çıkan ve para kazanmak için çalışan insanlardır. 

Bunlardan biri TaĢçı Ustası Hocaların Hasan’dır. Genellikle köyünden uzaklara özellikle 

büyük şehre giden Taşçı Hasan, diğerlerine göre gurbet şartlarını çok iyi bilmektedir. Fakat 

aynı köyde yaşamanın verdiği kıskançlık ve hasetten dolayı hemşerilerini düzenli bir işe 

girdirmek yerine onları bir taş ocağına amele olarak yerleştirir ve kendisi başka yere ustalık 

yapmaya gider. Kindar ve düzenbazdır. Mustafa yaşı küçük olduğu ve fiziksel olarak da 

küçük göründüğü için işten atılır. Çok yalvarmasına rağmen onu çalıştığı yere götürmek 

istemez. Kulaksızın Mustafa, bir sabah onu gizlice takip eder, onu fark ettiğinde artık vakit 

çok geçtir. Mustafa, yolda karşılaştığı Cemal Usta‟yla tanışır ve onun yanına çırak olarak 

girer. Olayların planladığı şekilde gelişmemesi onu rahatsız eder ve Mustafa, için yeni planlar 

kurar. Öncelikle handan ayrılır. Cemal Usta ve Kulaksızın Mustafa ile bir eve çıkar. 

Çamaşırcı kadını kullanarak ona tuzak kurar. (s.145) Mustafa‟nın sevgilisi Ayşe‟yle evlenen 

ağabeyinin düğününde, kendisini vurmak isteyen Mustafa‟nın bu davranışını asla unutamaz. 

Bunun intikamını almak için tuzaklar kurar. Fakat Mustafa, kurduğu tuzaklara düşmeyecek 

kadar gözü açıktır. (s.155) İşçilikten yetişmiştir. Başağa olduğu zamanlar herkesin parasını 

yemiştir. Yarene bu yüzden alınmaz. (s.217) İşi bırakır. Memlekete gidecektir. Her zaman 

kötülük peşindedir. (s.230) Mustafa‟nın babasına gönderdiği paranın üç lirasını yürütür. 

(s.236)  Cemal Usta, Mustafa‟nın Hasan‟ın peşine takıldığı gün tanıştığı ağabeyinin sınıf 

arkadaşıdır. Altın dişleri vardır. Hasanla aynı iş yerinde ortak çalışırlar. Hasan‟ı uzun yıllardır 

çok iyi tanır. Mustafa‟yı yanına çırak alır. (s.181) Cömert ve iyi bir insandır. Mustafa‟yı 

yetiştirir. (s.187) Mustafa‟yı bir daha böyle işlere girmemesi için uyarır. Ona hakkını verir. 

(s.203) Mustafa‟ya sürekli öğütler verir. Onunla aynı evde kalır. Parasını alnının teri 

soğumadan öder. (s.204) 

Körduman‟da Gurbetçi Ömer, köye geldiğinde karısı Meryem‟in hasta döndüğü için 

kendisine nasıl davrandığını ve neler söylediğini Mustafa‟ya anlatır. (s.49) Mustafa‟nın 

uzattığı sigarayı dibekte içerken inşaatta bekçilik yaparken Rıfat Efendi‟yle arkadaşlık 

yaptığını ve nasıl bir insan olduğunu söyler, sonra Mustafa‟ya Ayşe‟yi Hocaların Hakkı‟ya 

kaptırdığı için kızar. (s.50) Sıtmadan tam kurtulamadığını anlatır. İnsanların yanında 

Mustafa‟nın kendisine yaptığı iyiliklerin büyüklüğünden bahseder. Ayşe‟nin amcası olduğu 

için onun evlilik meselesine kızar. Hocaların Hakkı‟nın da devranının bir gün biteceğini 

düşünür. (s.63) Hocaların Hakkı‟nın akrabaları olmasına rağmen kendisine borç vermediğini 

anlatarak Mustafa‟dan borç ister. Ona sekiz lira borçlanır. Mustafa‟ya her konuda yardım 
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edeceği sözünü verir. (s.65) Karısı Meryem‟in oyununa gelir. Onun Mustafa‟nın teklifini 

kabul etmemesine kızar. Mustafa‟ya yardım edere ne gibi çıkarı olacağını düşünür. Karısına 

ona yardım etmesi durumunda ne gibi kârı olacağını anlatır. (s.124) Murat‟ın ağalıktan 

çekilerek iyi bir iş yaptığını düşünür. (s.161) Köy erkeklerinin kadınları mal gibi kullandığını, 

onlara hiç değer vermediğini ifade ettikten sonra Ayşe‟ye çok üzüldüğünü, Yakup Ağa‟nın iyi 

bir adam olduğunu, Mustafa‟nın Ayşe‟ye yakıştığını, kızı almak için elinden geleni 

yapacağını Mustafa‟ya söyler. (s.166) Sıtmayı çoktan atlatmış olmasına rağmen işi tembelliğe 

vurur ve evde sürekli sigara içer. Mustafa ile Ayşe‟nin arasını yapmaya kararlıdır. (s.193) 

Kavat İbrahim‟i Çankırı hapishanesinden tanır. Kendisi de Himmet Çavuş‟un üçüncü karısını 

kaçırmaya yardım ettiği için hapse girmiştir. (s.196) Karısının bütün kötü sözlerine rağmen 

yarene katılıp Hacer‟i görmek ister. (s.197) Palavracı olan Gurbetçi Ömer, Hakkı‟yı ikna 

ettiğine sevinir. Haberi Mustafa‟ya yetiştirir. (s.223) Yeğeni Ayşe ile konuşur ve onun 

Mustafa ile olan ilişkisinden çıkar sağlamak için çabalar. (s.235) 

Rahmet Yolları Kesti‟de Maraz Ali, Çerçi Süleyman‟ın hizmetkârıdır. Korulukta odun 

kesmeyi bırakmış, Çöllo‟nun havasını söyler. Seferberliğe giden babası arkasında hamile bir 

eş bırakır. Ali imkânsızlıklar ve yoksulluk içinde annesiyle yaşar. Bektaş‟a göre bu yüzden 

kemikleri ilik tutmaz ve zayıf kalır. Gözü karadır. (s.11) Çakır gözlüdür. Belinde eski bir 

tabanca vardır. (s.12) Silahın kurşununun adama işleyip işlemeyeceğini merak eder.  Kaşları 

sarıdır. Silahını Bektaş Emmi üzerinde denemek ister. (s.13) Silahını beğenmez. Çerçi‟nin 

“Alaman çıplağına” imrenir. (s.15) Ağası Çerçi Süleyman‟ı över ona benzemeye çalışır. 

Bektaş‟a eşkıyaları tanıyıp tanımadığını sorar. Onun yoksulluğuna acır. (s.16) Çerçi 

Ağasından babasının yiğit bir adam olduğunu dinlemiştir. (s.19) Üzerindeki giysilerden ve 

fiziksel yapısından on altı değil de on iki yaşında gibi görünen Ali, Akpınarlıların korusunu 

kesmeyi aklına koyar. (s.25) Bektaş‟ın söylediklerinden sonra geri dönmeye karar verir. 

Çöllo‟nun türküsünü söyler. (s.31)  Hayvanları insafsızca sopalar. (s.33) Kavat İbrahim‟i hiç 

sevmez ama ağasıyla tütün ve esrar işi yaptığı için hatırlı misafir olduğunu bilir. (s.58) 

İskender Ağa üzerine söylenmiş “geldi” ayağıyla giden türküyü dinlediğinde nefesi kesilir. 

(s.75) Uzun İskender‟in anlattıklarını büyük bir saygı içinde dinler. (s.90) Kahvede yaşanan 

olayda Uzun İskender‟i savunmak için silahını çeker. Çerçi‟nin uyarması üzerine silahını 

saklar. (s.104)  

 Eşkıyalığa heveslidir. Kazandığı beş lira ile anasına ayakkabı almayı düşünür. Uzun 

İskender‟in kendisini beğenmesine sevinir. (s.131) Ağasının dediklerini yapar. (s.133) Çerçi 

ve Uzun İskender gibilerin niçin körpe düşkünü olduğunu anlayamaz. Namusunu korumuştur. 

Uçkuruna sağlamdır. İçkiyi sevmez. Namın önemli olduğunu bilir. (s.142) Kuru Zeynel‟in 
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hanesindeki fakirliği hemen sezer. Onun koruculuk yapıp bir göz evde yaşamasına bir anlam 

veremez. Uzun İskender‟in kendisiyle bir ahbap gibi konuşmasından dolayı mutlu olur. 

(s.162) Zeynel Ağa‟nın kuruluğuna ve zayıflığına inanamaz. (s.166) Durup dururken ağlayan 

kadınlara evvel eski sinirlenir. (s.174) Kumar oynayan Uzun İskender, Kuru Zeynel ve Katır 

Adil‟e şarapçılık yapar. (s.187) Kumar konusunda Kavlak Ali, Çerçi Süleyman ve Kürt 

Ağabey‟i hatırlar. (s.188) Konuşulanların hiçbirini önemsemez, üçünün de namlı eşkıya 

olduğunu düşünür. Dışarıdaki yağmurun bereket getireceğine inanır. (s.204) Namlı üç eşkıya 

ile ünlü bir muhtarın kızını kaçıracağı için kibirlenir. (s.211)  

 Dede Kasım‟ın duvarda asılı duran kılıçlarına ve başı kemikli bastonuna bakar. 

Bunlarla birçok kişiyi yola getirdiği söylenmektedir. (s.223) İskender, Dede‟nin gırtlağına 

bıçağı dayadığında Ali onun yüzünün eşkıya suratına döndüğünü fark eder. Kız kaçırma 

olayının dede soygununa dönmesine sevinir. Dedenin karısının kafasına bastonla vurur. 

(s.227) Ali‟yi Melek‟in beline birkaç kez daha bastonla vurur. Kadın sonunda kanlar içinde 

bayılır. (s.231) Eşkıyalık yaptığı için kibirlenir. (s.247) İşler zorlaştıkça keyiflenir. (s.255) 

Gözleri çakırdır. Yüreklidir. (s.308) İşler sarpa sardıkça keyfi artar. Eşkıyalık töresinin yerine 

getirilmesi gerektiğine inanır. Mecidiye torbasını gömer.  İkiyüzlü kamanın ve tütünün eşkıya 

kısmına her zaman lazım olduğunu düşünür. (s.335) Çerçi, Maraz Ali‟nin danasını çalıp 

sattığını söylemiştir herkese. Ali ağasının bir plan kurduğunu söyler. (s.337) Ağasının 

kendisini satmış olacağına inanamaz. Oyunlar, planlar gün yüzüne teker teker çıkmaya başlar. 

(s.341) Ak saçlı karakol başçavuşuna teslim olmak istemez. Başçavuş onunla dalga geçer. 

(s.355) Muhtar Arif Ağa‟nın akrabalarından Recep‟i alnından vurup öldürdükten sonra teslim 

olur. Dayak yer. (s.358) Ufak çelimsiz ama korkusuzdur. Eşkıyalık zagonunu yerine getirir. 

(s.359) Türküleri sever. Namusludur. Kibirli ve eşkıya hayranıdır. 

Yol Ayrımı‟nda konuşkan, bilgili, dönek ve arkadaşlarını arkadan vuran bir figür 

olarak Kadir, avukat stajyeridir. (s.42) Kurtuluş dergisinin Serbest Fırka‟yı desteklemesi için 

iyi bir konuşma yapar. (s.106) Falih Rıfkı‟dan duyduklarını arkadaşlarıyla paylaşır. Ramiz 

Efendi ve Fatma Hanım‟ın oğludur. (s.113) İnce bıyıklı, çakırımsı gözlü, gülümseme de 

ciddilik de kendisine yakışan, esmer, bir seksen boyunda, omuzları geniş, beli ince, kalçaları 

dardır. Heyecanlıdır. (s.191) Ayakyolundan çıkarken başkaları tarafından görülmenin insanın 

değerini düşüreceğine inanır. Şükran Hanım‟ı iyi tanır. (s.192) Bitişikteki İngiliz tüccarın 

kâtibi Andonyadis‟ten kadınlar hakkında bilgi alır. Bu adam uçarı bir zamparadır. Kadınlar 

konusunda Kadir‟e takılır. (s.193) Kadir sigara içer. Boyalı potinlerini sürekli pantolonunun 

arkasına sürerek parlatır. (s.193) Şükran Hanım‟ın karşısında heyecanlanır. (s.194) Sabriye 

Hanım‟la beraber olur. (s.198) Sabriye‟ye göre öpüşürken acemidir, tıpkı acemi bir âşık gibi 
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davranır. (s.199) Ortaokuldan beri küçümsenmeye dayanamaz. (s.200) Toy ve bebektir. 

Onuru çabuk yaralanır. Şükran Hanım‟ın apartmanlarının kirasını toplama vazifesini üzerine 

alır. Kocamustafapaşa‟da oturduğu için utanç duyar. (s.202) Faytoncu Osman Serbest Parti 

üyesidir. Babası ile onun arasında geçenleri Murat‟a anlatır. Murat‟a Kamil Efendi‟nin 

kızından bahseder. Kızlarla Tepebaşı‟ndaki müşterilerinin otellerinde nasıl beraber olduğunu 

anlatır. (s.212) Kuvayı Milliyecileri ve bu zamana kadar yapılanları eleştirir. (s.213) Tek 

başına bilardo oynar. (s.246) Murat‟ın Ankara‟ya gitmesinden yararlanarak Ayşe‟ye 

yakınlaşmaya çalışır. Dün Serbest Parti taraftarı iken onu elde etmek için birden Kuvayı 

Milliyeci ve Halk Partili kesilir. Devrimlerin en büyük savunucusu olur. Murat‟ın para canlısı 

olduğunu bu yüzden sahte kabadayılığı da sevdiğini söyler. Çocukken kendi başından geçen 

lastik top olayını ona mal ederek anlatır. Bu sayede Ayşe‟nin gözünden düşmesini sağlar. 

Selim Nuri için yaptıklarını anlatır. Ayşe Murat‟ın gözünden düşmesinin yanında Kadir‟in de 

kıyıcı olduğunu düşünür. (s.426) Selim Nuri‟nin durumunu Şükran Hanım‟a bildirir ve 

Murat‟ın Ayşe‟nin gözünde biraz daha değer kaybetmesine çalışır. Murat Ankara‟dan 

dönünce Selim‟in pansiyondan çıkarıldığını ve özel bir hastaneye yatırıldığını ondan telefonla 

öğrenir. (s.435) 

 

DEKORATĠF 

Sağırdere‟de, Gurbetçi Ömer, Meryem‟in kocasıdır. Mustafa‟nın taş ustalığı 

öğrendiği yerde ambar bekçiliği yapar. Gösteriş için namaz kılar, sıtmaya yakalanır. (s.189) 

Memleket hakkında Mustafa‟ya haber sorar. (s.190) İşçilerin hırsızlık yapmasından yakınır. 

(s.192) Beyaz donlu, zayıf, saçlarına kır düşmüş, tıraşı uzamıştır. (s.193) İşçilerden dayak 

yemiştir. (s.196) Bir çirkin işte Mustafa‟yı kullanır. Ona iki lira verir. Kendisi yirmi iki lira 

alır. Bir işçinin yerine Mustafa‟yı saydırır ve olmayan işçinin parasını cebe indirir. (s.201) En 

sonunda hastaneye gider. İş yeri ona sahip çıkmaz. Hemen yerine başkasını bulurlar. (s.214) 

Yeni bekçiyi merak eder. İşini kaybettiğine üzülür. Köye dönünceye kadar Mustafa‟nın 

yanında kalır. Onun sayesinde iyileşir ve köye döner. (s.220) Rıfat Efendi, Mustafa‟ya niçin 

çalışmadığını, ambara hırsızlık yapmak için mi geldiğini sorar. İşin aslını öğrenir. Orta boylu, 

yüzünün etleri sarkık, kara silindir şapkalıdır. Kurdelesi terden tuz bağlamış, ayağında mest 

lastik vardır. (s.193) Sırtarır. (s.194) Dindardır. Ömer‟e tavsiyelerde bulunur. (s.196) YaĢlı 

Adam, Kulaksızın Mustafa, işsiz kaldığı günlerde işçi pazarına gider. Orada işçilerin biraz 

uzağında oturan yaşlı bir adam görür. Herkes bir işe gitmesine rağmen Mustafa da bu adamla 

birlikte akşama kadar orada bekler. Adamı yaşlı olduğu için kimse işe götürmez. (s.172) 
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Himmet Çavuş, köy delikanlılarının yaren için kullandıkları iki katlı odası vardır. Bu odaların 

alt katında bir ayakyolu ve ahır bulunur. Yamören‟in delikanlı odası burasıdır.( s.19) Battal, 

asıl adını bilmediğimiz bu genci düğünü sırasında güveyi elbiseleri içinde tanırız. Köyün 

başağasıdır. Selime adında bir kızla evlenmektedir. Yamörenli Mustafa‟nın ağabeyi Murat, 

ona düğün konusunda yardım ediyor. (s.80) Düğün içinde terleyen ve sıkılan bir damat 

görünümündedir. (s.104) Hanının Hizmetkârı, Yamören‟den gelenler önce bir hana 

yerleşirler. Bu handa hep bir arada kaldıkları için hem daha ucuzdur, hem de odalarında 

yemek pişirme imkânı olduğu için masrafları azalmaktadır. Bu hanın, Ankara‟yı çok iyi bilen 

bir hizmetkârı vardır. Kısa boylu, bacakları çarpık, sıska bir adamdır. Yüzündeki sakallarını 

hiçbir zaman kesmeyen, üstü başı da pislik içinde olan bir adamdır. Üzerindeki önlüğün kiri 

hemen fark edilmektedir. (s.163) Pis bir adamdır. Handa kalır. Perişandır.  

Esir Şehrin İnsanları‟nda Ġkinci Kaptan, Fransızca konuşan, iri kıyım, boksu seven, 

iri yumruklarıyla ve güçlü pazılarıyla övünen, Nermin‟e kur yapan ama karşılık alamayan, 

Kamil Bey‟in İngilizce, Fransızca, İtalyanca konuşan bir Türk olduğuna inanamayıp onu 

Yahudilere benzeten bir Belçikalıdır. Kamil Bey‟le yaptığı boks maçını kaybeder. Bundan 

sonra ailesine ve ona karşı saygılı davranmaya başlar. Ayşe‟yle ilgilenir, onu sever. Rusya‟nın 

durumundan bahseder, Kamil‟e Türkiye‟deki Bolşevikleri sorar. Mustafa Kemal‟in Bolşevik 

olduğunu iddia eder. Yüzeysel gazete bilgisi dışında pek bir şey bilmez. Bolşevikleri sevmez, 

fikirlerini yanlış bulur. Temiz gömlek merakı hemen sezilir. Bolşevikliği çarlıktan daha 

tehlikeli görür. Fransız yazarların onlar hakkındaki görüşlerini aktarır. (s.19) Pipo ve şarap 

içer. İstanbul‟u iyi bilir. İstanbul, Osmanlı devleti ve Türkiye‟nin kurtuluş savaşı hakkında 

Kamil Bey‟e sorular sorar. (s.20) Yabancı bir kaptandır. Boris, Fransız şirketinin başkâtibi 

olan Boris, “uzun boylu, geniş omuzlu, sarı, kıvırcık saçlı ve mavi gözlüdür.” Bu kahramanı 

anlatırken anlatıcı özetleme yöntemini tercih eder. (s.263) Görevini iyi yapar, kâtiplikten 

kazandığı para ile geçimini sağlar. Yazıcı, anlatıcının yalnızca fiziksel özelliklerini belirttiği 

adam, “sarı saçlı, pembe yanaklı, kalın etli dudaklarının yüzünde kıpkırmızı parladığı 

biridir.” (s.298) Bu bilgiler dışında herhangi bir şey aktarılmaz. Metnin geneline 

baktığımızda bu kişinin Fransız şirketinde çalıştığını anlarız. Silik bir görüntü olarak 

karşımıza çıkar.  Dülger Cemil Usta, Hiç kimseye öfkelenmeyen, tez canlı ve yere bakıp 

konuşmasıyla insanlara karşı ilgisiz gibi görünen Cemil Usta, Kamil Bey‟e evin onarılması ve 

yıkılması konusunda bilgi verir, ona yardımcı olur. Köşkün yıkılması işini üstüne alır. Kısa 

sürede Ermeni Bedros Ağa ile evi yıkarlar ve bir bölümünü de tamir ederler. (s.70) 

Mahallenin imam efendisine takılmayı sever. Onu kızdırmak için ona “Şeyhülislam” diye 
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hitap eder. “Peyam Sabah” gazetesini kahvehanedeki diğerleriyle beraber, imam efendi ve 

binbaşı emeklisi Hasan Bey‟e okur. Anadolu‟daki mücadeleye karşı çıkar. (s.107)  

Kör Duman‟da Selim, Şadiye‟nin gurbette olan kocasıdır. Para kazanmak için gurbet 

ellere çıkan adam karısını köyde yalnız bırakır bu yüzden karısı başka erkeklerle beraber olur. 

Bunlardan haberi yoktur. (s.11) Cemal Usta, Mustafa‟ya taş ustalığını öğreten ve ağabeyi 

Murat‟ın okuldan arkadaşı olan adamdır. İyi bir insandır. Mustafa onun sözlerini hatırlar. Taş 

işçiliğinde Ankara‟da tutulur. (s.34) Abdullah Efendi, Ilgaz‟ın köse demircisidir. Topal 

İsmail‟i önceden tanır ve onun getirdiği demirleri satın alır. Bundan sonra işlerini Mustafa ile 

halletmeyi kabul eder. Nazlıkız‟ın boğazındaki sülüğü alır ve hayvanın nallarını yeniler. 

(s.139) Hızarcı Lazlar, uzamış kırmızı tıraşlı, yanakları çukur, gözleri daha mavi görünen 

orta yaşlı hızarcı ile kocaman keskin burunlu genç bir adamdan oluşan hızarcılar gece gündüz 

demeden çalışıp Hakkı‟nın evini kısa sürede bitirmeye çalışırlar. (s.345)  Battal Ağa, köyün 

büyük başağasıdır. Gençleri topladığı Himmet Çavuş‟un odasında köy işleri ve bir yıl içinde 

yaptıklarından bahseder. Nail‟in küçük başağalığa seçilmesini onaylar. (s.151) Remzi, 

Hocalar kabilesinden olan Remzi, Hocaların Hasan‟ın artık affedilmesi gerektiğini onun da 

yaren toplantılarına katılmak istediğini titrek sesiyle söyler. (s.151) Sarı Ġhsan ÇavuĢ, 

Ahmet‟in tarlasındaki taşları ayıklamasına şaşırır. Taşların da yararı olduğunu düşünür. (s.14) 

Ahmet‟in işlerine karışır. Onu köy kuruluna şikâyet eder. Sarı İhsan Çavuş da Ahmet 

karşısına çıkınca ona bir güzel dayak atar. (s.15) Çalık Kerim‟in Musa Çavuş‟un köylüden 

istediklerini bir kâğıda yazıp gönderdiği adama verdiği karşılığı, cevabı çok beğenir. (s.200) 

Hasan, Hanefi‟nin tembel oğludur. İlkbaharda düğünlerde güreş tutar, yazın yaylada çamların 

gölgesinde uyur. (s.49) Sakin yapılıdır. Babasının eve geç gelmesine aldırış etmez. (s.53)   

Rahmet Yolları Kesti‟de Kör Oğlan, Çerçi Süleyman‟ın danası için kantarı 

koşturanlardan biridir. Askerliğini Ankara‟da yapmış, türlü Ankara lafları öğrenmiştir. 

Çenesine güvenir. Pazarlığı Çorum zagonuyla bitirmeye çalışır. (s.98) Nezir, Yüksekoluk 

köylülerindendir. Uzun İskender ve çetesine teslim olmaları için çağrı yapar. Onları teslim 

aldığında köyünde adının önemli kişilerle anılmaya başlanacağını zanneder. (s.332) Recep, 

Maraz Ali‟nin çatışma sırasında öldürdüğü, Arif Ağa‟nın akrabalarından bir gençtir. Çatışma 

sırasında öne çıkmış ve hayatından olmuştur. (s.350) 

 Yediçınar Yaylası‟nda Hanefi Ağa, Ömer Efendi‟nin Yediçınar yaylasındaki yaşlı ve 

emektar çobanıdır. Artık işini iyi yapamamaktadır. (s.97) Kenan‟ı eşeğinin heybesinin 

gözünde gezdirerek büyütür. İnatçıdır. (s.229) Ömer‟in bulaşık işlerinin içindedir. (s.232) On 

yaşında kuyrukçu çıktığı Çakır Kâhyalar için kırk yıldır sürü güder. Ufak tefek biridir. Yüzü 

buruşuktur. Gözleri kara, ses tonu yüksektir. (s.237) Kenan‟a hakaret eder. Yalanına kızar. 
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(s.239) Yayla yolunda Kenan tarafından öldürülür. Yüksek sesle konuşan, hayalci ve yalanı 

sevmeyen bir kahramandır. 

Köyün Kamburu‟nda Hanefi, gayet öfkeli bir heriftir. Birkaç yıldır sıtmalanmış ve 

öfkesi daha da artmıştır. Çalık oğlanın gelmesinden il zamanlar memnun olmaz. (s.47) 

Sürünün yükünü üstünden alan Çalık oğlandan daha sonra hoşnut olmaya başlar. Onun 

yiğitliğinden övünür. (s.48) Bir gece eve gelmeyen Hanefi‟nin uçurumdan yuvarlanarak 

parçalanmış cesedi derenin dibinde bulunur. Vücudunda sağlam kemiği kalmamıştır. 

Kimseyle düşmanlığı olmadığından kimseden şüphelenilmez. (s.55) Zavallıdır. Mahkeme 

BaĢkâtibi, atla, silahla, avratla bir ilişiği olmayan adam, çalgılı oyunlu toplantıları sever, 

içkiye değme delikanlılardan daha çok dayanır. Oğlancı olduğu herkes tarafından bilinir. 

(s.173)  

Kelleci Memet‟te Kâtip, olan bitenlere karışmayan mahpushanenin ülserli kâtibidir. 

Sadece kendisine verilen işleri yapar. Hastalığı yüzünden sıkıntı çekmektedir. (s.212) 

Yorgun Savaşçı‟da Çoban Yalak Recep, askeriyeden çalınan iki danayı ve çalanları 

görmüş fakat hırsızların korkusundan kim olduklarını çıkarıldığı askeri mahkemede 

söyleyemez. Kırçıl bıyıklı, kırçıl sakallıdır. Askeri mahkemede Kasap Osman tarafından 

yargılanır. Cezalandırılır. (s.420)  Korkak, zavallı ve korkak haldedir.  

Tarihi roman olan Devlet Ana‟da geçen seyisler saflık ve at bakmak dışında bir işle 

ilgilenmeyen konuşkan tiplerdir. Perişan ve zavallı olan Ermeni Toros, Demircan‟ın dağda 

atların bakımını yaparken ona yardım eden bir adamdır. Onun haince kurulan bir tuzakla 

öldürülmesine çok üzülür. Katillerden öç almaya söz verir. Üstü başı çamur içindedir. (s.105)   

Deli Balta, Osman Bey‟in at bakıcısıdır. Biraz safçadır. Kerim Çelebi‟ye çok güvenir. (s.93) 

Süleyman Kâhya, misafirleri beklerken kasabadaki yabancıları merak edip giden, esir düşen 

ve işin aslını öğrenen adamdır. Utangaçtır. Emir kuludur. Baskın yapan Gladyüs ve 

diğerlerinden ilk dayak yiyen kahramandır. Voyvoda Nurettin‟in her konuda en önemli 

yardımcısıdır. (s.354) Yanaki, Orhan Bey‟in sevgilisi Lötüs‟ün uşaklarındandır. Lötüs ve 

babasının durumu hakkında Orhan Bey‟e bilgi getirir. Başlarından geçen olayları anlatır. 

(s.494) Yaver Usta, Edebalı‟nın yardımcılarındandır. Heyecanlı, müjde vermeyi seven, 

tedbirli bir adamdır. (s.377) Utangaç, emir kulu, aracılık ve casusluk yapan, müjde vermeyi 

seven ve romanlarda sadece isimleri geçen fiziksel ve sosyal özellikleri üzerinde durulmayan 

kahramanlardır.  

Kurt Kanunu‟nda Hademe Hasip Ağa, Kemal Bey‟in şirketinin bürosunun bulunduğu 

handa hizmetli olarak çalışan karakter, romanda hana gelen sivil polislerle ilgili Küçük 

Efendi‟ye anlattıklarıyla karşımıza çıkar. (s.52) Daha onun birçok tehlikeli işin içinde 
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olduğunu bilen Hasip Ağa, bu durumlara alışıktır. Bu yüzden polislerin gelip gitmelerini, 

neler sorduklarını soğukkanlılıkla anlatır. (s.60) Fakat efendisinin düştüğü duruma çok üzülür 

ve ağlar. Anlatıcının belirttiği gibi o yalnızca sadık bir hizmetli değil aynı zamanda 

“sadakatin kendisidir.” (s.72) Sinoplu Kömüryakıcı, karısı Hayriye tarafından aldatılan ve 

bunu bildiği halde göz yuman bir kahramandır. Bunun yanında fiziksel açıdan “orta boylu, 

tıknaz, güçlü pazılı, asık suratlı” olan Kömüryakıcı, etrafındakilere göre içine kapanık biridir. 

(s.133) Köse Kâtip, mahkemede hâkimin söylediklerini yazan kişidir. (s.256) Sadece 

romanın kurgusu içinde görüntü olarak vardır. 

  Büyük Mal‟da Ekmeksizin Ġsmail, isyana kalkışan kadınların karşısına çeşmenin 

yanında dikilen ve onları engellemeye çalışan göçmen mahallesinin erkeklerinden biridir. 

(s.351) Karısını kadınların içinden çekip alacağı yanılgısına düşer ve kadınlardan dayak yer. 

(s.352) Kadir, tren yolunda kaza geçirmiş bir adamdır. Bu kazada ölür. Annesi ve karısı 

devlette kalan elbiselerini ve parasını almak için İstidacı Pıravanın Mıstık Efendi‟ye 

yazdırdığı dilekçeyle Emniyete gelir. Onun eşyalarının burada olmadığı söylenir ve gönderilir 

kadınlar. Tren yolunda kaza geçirip ölen bir adam olarak çıkar karşımıza. (s.64)  

Yol Ayrımı‟nda Hademe Hıdır OnbaĢı, her konuda meraklı olan Vakit gazetesinin 

hademesidir. (s.9) Çorumludur. Hemşerisi ve aynı zamanda saray şoförü olan Dadal Efendi 

tarafından gazeteye yerleştirilir. İspiyoncudur. Çorumlu ağzıyla konuşur. (s.10) Patronun 

getireceği önemli haberi tahmin etmeye çalışır. Seferberlik yıllarından, Enver Paşa‟dan, 

kardeşi Nuri ve Halil Paşa‟dan bahseder. Alay müftüsünün dediklerini anlatır. (s.14) Gazi 

Paşa‟nın Enver Paşa‟nın fermanına uyarak Eğri Külah Salih Paşa‟ya Acem‟i fethetmesi için 

emir verdiğini düşünür. (s.15) Buna sevinir. (s.16) Patronlarının başına kötü bir iş 

gelmesinden korkar. Onların mebuslar içinde özellikle bir yeri olan saray mebusluğuna sahip 

olmaları ve gazetecilik yapmalarından dolayı nazara gelmelerini istemez. Muska yazdırır. 

(s.25) Konuşkandır. Hurafelere inanır.  Ali ÇavuĢ, Hacı Halim Efendi‟nin yatak takımını 

satmak için tuttuğu tellaldır. Yatak takımını bedestende dolaştırır ve esnafın verdiği fiyatı 

Halim‟e bildirir. (s.309) Tellallık yapar. Yatak takımının parası on beş lira beş kuruşu 

geçmez. Bu iş için tellal başı Kürt Cemo‟yu şahit gösterir. (s.315)   

Toptancılar içinde para kazanmak için uğraşan ayakçılardır. Her türlü olaydan 

haberleri vardır. Siliktirler, toplumsal ve fiziksel özellikleri hakkında detaylı bilgi verilmez. 

Namusçular‟da Tellal Sadıcın Osman, çarşıda olan cinayet hakkında havadisi olduğunu 

bağırarak söyler. (s.29)  

Hür Şehrin İnsanları I-II‟nda Cemil Usta, avukatların müşterisidir. Yazıhanenin 

müdavimidir. Davasını takip ettirir. Avukatların eski tanıdığıdır. (s.170) İyi bir işçi, çalışkan 
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ustadır. Aynı romanda geçen ve işi öğrenmeye çalışan ama biraz saf ve bön olan Mehmet, 

Derisi kemiklerine sımsıkı yapışmış, mezarcının çırağıdır. Zavallıdır. Acınacak haldedir. Ruh 

gibidir. Ustasına yardım eder. Garson Ġhsan, Felek Kıraathanesinde çalışmaktadır. (s.5) 

Murat Bey‟i çok iyi tanır. Sabunu elinin tersiyle tutar. (s.5) Uğursuzluğa inanır. (s.6) Uzun 

boylu, zayıf bir çocuktur. “Darüleytam” da okumuş, orayı bitirince sanat mektebine girmek 

istemiş, zayıf olduğundan kabul edilmemiştir. Arnavut‟tur. Arnavut kebapçılarda bir süre 

garsonluk, bulaşıkçılık ettikten sonra bu kıraathaneye gelmiştir. Murat‟ı sever, bazen ona borç 

para bile verir. (s.8) Ortam bulursa içer. (s.48) Murat Bey kıraathanenin üstünde kaldığı için 

onunla yemek yer. (s.49) Büyük insanların garsonlara karşı tavırlarından şikâyetçidir. (s.118) 

Hayata yenilmiştir. Küçük düşmekten, aşağılanmaktan nefret eder. Mehmet Efendi, başka 

barın garsonudur. (s.136) Hakkında başka bilgi yoktur. Silik bir görüntü olarak görünüp gider. 

Kevork Ağa, Hacı İsa Efendi‟nin yardımcısıdır. Ayak işlerini yapar. Selim Efendi, Murat‟ın 

yerine geldiği eski kâtiptir. Askere gidecektir. Sünepe, diğerleri tarafından çok sevilmez. İçine 

kapanıktır. (s.169)  

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde Hasan Kahraman, elbisesi, bıyığı, fesi Mahir Efendi‟ye 

benzeyen, onun iş arkadaşıdır. (s.10) Marangozhane-i Umumiye diğerlerinden daha önce 

gelmiştir. Kurşun kubbenin altında oturanların akılsız olduğunu düşünür. Kahraman lakabını 

bir gün “yumruğuyla çaktığı bir çividen dolayı” Abdülhamit‟ten almıştır. (s.11) Mahir‟in 

kendisi için padişahtan ev istemesi fikrine karşı çıkar ve bu konuda ona yardım etmez. (s.27) 

Düğünde sarhoş olmadan Mahir‟in bütün işlerine yardımcı olan tek adamdır. (s.46) 

Padişahtan kimse için bir şey istememeyi prensip haline getirmiştir. (s.52) Uzun boyludur, 

göğsü nişanlarla dolu olarak Mahir‟e yardıma gelir. Çevredekilere onun hakkında bilgi verir. 

(s.83) Haydar Ağa, Hasan‟ı “gözünü budaktan sakınmaz bir külhanbeyi” olarak tanırdı. 

Hasan‟ı bütün tulumbacılar saraydaki nüfuzu ve yumruğunun kuvveti dolayısıyla onu 

herkesten fazla sayarlardı. (s.84) Kuvvetli, külhanbeyidir. Tahsin Efendi, tıpkı Hasan 

Kahraman gibi elbisesi, fesi ve bıyığıyla Mahir Efendi‟ye benzeyen onun iş arkadaşlarından 

biridir. (s.10) İstanbul‟da bir ev sahibi olup çocuklarını bu şehrin efendisi yapmak ister. Bu 

düşüncesiyle Mahir‟i etkiler. (s.25) Köylünün her zaman ezildiğini söyler. Kurnazdır. Mahir‟e 

ev konusunda yardım etmek ister. (s.27) Son gelen harp mecmuasının “yaşayan ölü” 

sayfasındaki bir fotoğrafı Tahsin Efendi‟ye benzeten Mahir ve karısı bu iyi dost için günlerce 

yas tutarlar. (s.160) Kurnaz ve uyanıktır. Riza Usta, Tavşan Mağazası‟nın en titiz, en hünerli 

ve sert ustasıdır. İlk kez bir işi öğretirken gayet yumuşak, ikinci ve üçüncüde imtihan ederken 

sinirli ve acelecidir. Çırakları yaramazlık yapıp canını sıkınca dükkânın bir köşesinde duran 

sandığa kilitler. Fiziksel olarak kötü bir evi, Nigar adında itaatkâr bir karısı vardır. İçki içmez, 
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kahve meyhane bilmez. Evindeki hayvanlarıyla ilgilenen, işten eve gidip gelen tipik bir 

marangozdur. (s.30) Acımasız ve çalışkandır. Marangozhanenin UstabaĢısı, İtalyan‟dır. 

Onlar gibi çabuk öfkelenir, çabuk güler. (s.13) Türkçeyi öğrenmediği ve etrafında İtalyanca 

bilen olmadığı için diğer marangozlarla işaret diliyle anlaşır. Kibirli bir ustadır. (s.13) Yapılan 

bir kapı konusunda Mahir‟le kavga eder. Hızlı duygusal değişimler yaşayan, kavgacı bir tiptir. 

Ramazan Usta, Mahir‟in Tavşan Mağazasından arkadaşıdır. Ankara‟da karşılaşır. Dönen 

olaylar hakkında bilgi verir Mahir‟e. (s.319) Konuşkandır, her şeyden haberi vardır. İşçiler, 

Mahir‟in kâgir evinin altına dükkân yapmak için çalışan kişilerdir. (s.118) Ustalar, Mahir‟in 

evinin altına üç metre genişliğinde dükkân yapmaya çalışan ve Mahir‟in dükkânı genişletme 

isteğine karşı çıkan kişilerdir. (s.118) Hamallar Kâhyası, uzun sakallı dinç bir ihtiyardır. 

İstanbul‟da çıkan yangın hakkında Mahir‟e bilgi verir. Canseza ve çocukların dışarıda kalarak 

ıslanmasından rahatsız olur. Onlar için kahvehaneyi boşalttırır. Onları içeri alır. (s.207) 

Duyarlı, çalışkan hassas insanlardır. Tulumbacı Reisi Haydar Ağa, imamla birlikte kâgir 

evin kapısını çalan ilk kişilerden biridir. Lakabı Arap‟tır. Hasan Kahraman‟ın tanıdığıdır. İşin 

içine Hasan Kahraman girince baskından vazgeçer. (s.81) K.Tahir‟in romanlarında “fal 

bakmak” olayı sıklıkla karşımıza çıkar. Fakat fala bakan tiplerin başka yönleri daha ağır 

basar. Bu yüzden sadece falcılığı ile ön plana çıkan Bir Mülkiyet Kalesi romanının 

kahramanlarından biri olan Hacı Hüseyin‟dir. Meşhur bir falcıdır. Asıl adı Hacı Hüseyin Bin 

Hudeydi‟dir. Kuzguni siyah bir adamdır. Yerin altından ve yerin üstünden haber verir. 

Kayıpları hemen bulur. İki tane “hüdamı” olduğu söylenir. (s.132) Mahir Efendi‟nin evinde 

oturan kiracılardan biridir. Hamallar, ustalar tarafından yapılan, Mahir Efendi‟nin, İtalyan 

Usta ile onun yüzünden kavga ettiği kapıyı yerine kadar taşıyan insanlardır. (s.15) Osman, 

hastabakıcıdır. Mahir‟e yemeğini yedirir. Onun sorularını cevaplar. (s.441) Savaşın gidişatı 

hakkında bilgi verir. (s.442) Askeri hastanede çalışan ve yaralı askerlere bakan yardımcıdır. 

Başka romanlarda bu tarz tip görülmez. Mehmet Ağa, Şeyh Hanı‟nda kapıcılık yapan bu 

adam, Mahir‟in hemşerisidir. Binanın kötü bir bodrum katında kalır. Uzun boylu, kalın 

gövdeli, parlak siyah bıyıklı, kırmızı yanaklı, erkek güzelidir. Kaldığı hanın bütün hizmetçi 

kızlarıyla yatarak, onun evinin penceresinin açıldığı yere pislik atan bu insanlardan intikam 

alır. (s.18) Kadın düşkünü ve intikamcıdır. Nadir Ağa, Padişah ile diğer marangozlar arasında 

aracılık yapan ve padişah tarafından sözü dinlenen biridir. (s.14) Padişah ile insanlar arasında 

haer getirip götüren, görevine ve padişaha sadık, kendini yetiştirmiş biridir. Kâtip, Tebyiz 

kaleminde çalışan ve iradeyi yazan adamdır. Yazıya başlamadan önce her zamanki mesleki 

alışkanlıklarını yapar. Aynı evin bir binbaşıya da verildiğini ve sabah vakitlerinde onun içinde 

bir yazı yazdığını hatırlar. Bunu İzzet ve Mahir‟e söyler. (s.62) Padişahın iradesini kaleme 
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alan yazıcıdır. Yeni Kâtip, boyu uzun, suratı asıktır. Pehlivan gibi vücuduyla dışarıdan 

bakanlara övünüyormuş gibi gelir. İnce olan sesini emir verirken zorla kalınlaştırmaya çalışır. 

(s.172) Adı Külhan Recep olan kâtip hırsızlık suçunu bastırmak için Mahir‟e kızar. (s.176) Bu 

kâtibe dayak attığı için Mahir hapse atılınca, kâtip emanet kasasındaki paraları alır ve kaçar. 

(s.178) Kibirli, sert görünmeye çalışan, hırsız bir tiptir. Hastane Kâtibi Selim Efendi, Mahir 

ailesini evsiz bırakan ve komutanlarının karşısına sarhoş çıkan bir ayyaş kâtiptir. Hastadır. 

Günler öncesinden haber verilmesine rağmen Mahir Efendi‟ye ihtiyacı kalmadığı bir zamanda 

ev bulur. (s.152) Defterleri yeni gelenlere devir nasıl yapacağını bilmez. Onbaşıya Mahir‟in 

sorduklarının ne olduğunu anlatması için emir verir. Askerden önce maliye memurluğu 

yapmıştır. (s.153) Kafkasya cephesinde asker olarak bulunan kâtip askerlik anılarını 

unutamaz. Sarhoşluktan sonra büsbütün kendini kaybeder. Hesabı kitabı unutur. Mahir‟e 

yakalanınca mahcup mahcup bakar. “Üniformasında zabitliğe yakışacak hiçbir taraf 

kalmamıştır. Sırmalar yemyeşil küf, ceket yağ içinde, pantolon ütü çizgisini çoktan unutmuş, 

kunduraları asker postalından beterdir.” (s.169) Hastalığından dolayı yatağa düşer. Yatakta 

sürekli Kafkas cephesinden ve Enver Paşa‟yı gördüğünden bahseder. (s.170) Beyin veremine 

yakalanır ve ölür. (s.172) Cahil ve konuşkan biridir. 

Damağası‟nda Laz TaĢeron, Çorum Cezaevi‟nin inşaatını yapma görevini üzerine 

alan Laz, temel kazarken karşılarına çıkan taş yüzünden ilk zamanlar canı sıkılır ama daha 

sonra bu işinde bir çözümünü bulur. Cesur, işten yılmayan, önüne çıkan engellere güzel 

çözüm yolları bulmaya çalışan bir ustadır. (s.221)  

 

2.2.10. KARDEġLER 

 Kemal Tahir, ailevi figürlerden biri olarak değerlendirebileceğimiz tali kardeş figürüne 

de Bir Mülkiyet Kalesi adlı eserinde yer verir. Onların en belirgin özelliği fedakâr olmaları, 

namuslu davranmaları ve kardeşlerinin güvenlerini asla sarsmamalıdır.  

Bir Mülkiyet Kalesi‟de, Mahir Efendi‟nin Ahmet adında bir ağabeyi vardır. On beş 

yaşına varmadan okumayı söker. Köyün camisinde müezzinlik yapar. Mahir‟in ağabeyidir. 

“Kısa boylu, tostoparlak, anasıyla babasına benzemeyen, on beşinde üzerine bir ağırlık 

çökmüş”, evin en büyüğü olarak bütün yükleri çeken bir kahramandır. (s.17) Tipi yalnızca 

fedakârlık yönüyle görürüz. Yine aynı romanda Mahir Efendi‟nin diğer kardeşi Süleyman‟la 

karşılaşırız. Mahir‟in kardeşlerinden ortanca olanıdır. On dört yaşında İstanbul‟a gelmiştir. 

(s.17) Yirmi iki yaşında tersanede burgucubaşılığına (başçavuşluğa) yükselir. Mahir‟e 

öğrenebileceği bir meslek bulmada yardımcı olur. (s.19) Mahir‟e karşı genç bir baba gibi 
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davranır. (s.23) Kardeşi Mahir Efendi‟nin kısa zamanda büyük bir eve sahip olmasına çok 

şaşırır. Sonra evin bir odasına gelip yerleşir. (s.88) Bekârdır. Annesinin evlendirme tekliflerini 

reddeder. (s.89) Hiç evlenmez. Bir Rum karısıyla düşüp kalkar. Rakıyı su gibi içer. Cebinde 

hiç parası yoktur. Mahir‟e yardım edemez. (s.99) Mahir‟e borcun faizini ödeme konusunda 

yardım edeceğini söyler. Borcu ödeyebilmek için elinden geldiğince çalışır. (s.119) 

Askerliğini sivil olarak tamirhanede yapar. Mahir‟in yokluğunda evdekilerin sokağa 

dökülmesine açlık çekmesine mani olur. Her gün eve beş altı asker tayını taşır. Beyoğlu‟ndaki 

kapatması sayesinde Murat‟a her zaman bir Bira Francala bulur. (s.136) Diğer kardeş 

tiplerinden farklı olarak kadın düşkünlüğü ve ahlaki anlamda yozlaşmışlığı fark edilmektedir.  

 Mahir Efendi‟nin ailesini yanına aldırmak için yazdığı mektuba çok sevinir. Ona göre 

genç yengesinin İstanbul‟dan uzaklaşması iyi olacaktır. Bu durum onu manen rahatlatacaktır. 

(s.139) Savaş sonrası İstanbul‟a dönen kardeşi Mahir‟i ve yeğenlerini karşısında görünce çok 

mutlu olur. Mala mülke kıymet vermeyen, şişman, babayani bir kardeştir. (s.212)       

 

2.2.11. MAHKÛMLAR 

 Genellikle kumarbaz olan, saçına özenen, cimri, paraya çok önem veren, korkak, 

ihanete uğramış genç insanlardır. Soğukkanlı ve acımasızdırlar. Fiziksel betimlemeleri kısaca 

yapılmıştır. Haklarını arayan, meraklı, sinirli, yanlarında kendilerini korumak için kesici ve 

delici aletler taşıyan, serseri, ispiyoncu, ikiyüzlü insanlardır. Alt tabakadan, insanları rahtsız 

eden kahramanlardır. Kötü alışkanlıkları çok fazladır. Kimisi de yaktıkları bir hata yüzünden 

hapse düşmüştür. Acınacak halde ve zavallıdırlar. Hepsi de dekoratif kahramanlardır. 

Haklarında detaylı bilgi yoktur. Merkezi kahramanın çevresinde onun daha da belirginleşmesi 

için görev alan figürlerdir.  

 

DEKORATĠF 

Esir Şehrin Mahpusu‟nda Pandeli, on beş, on altı yaşlarında gösteren bir delikanlıdır. 

Üzerinde yakası açık, mavi ipekten bir gömlek, ince çizgili kara pantolon vardır. Saçlarını her 

zaman özenerek tarar. Kaşı ve saçı kara, yüzü ise beyazdır. Yürürken kalçalarını sallar. 

Türkçeyi peltek konuşur. Sesi kız sesine benzer. (s.52) Zarzar‟a kumarda yenilir. (s.53) Çay 

ocağını süsleyen Seringel‟e bu işte yardım eder. (s.77) Kumarbazdır, sesi kız sesine benzer. 

Saçının bakımına çok önem verir. Köprücü Arslan, kırmızı bıyıklı, durmadan rahatsız 

olduğu için öksüren kahramanımız Kamil Bey‟i ilk geldiği günlerde Osman Ağa ve 

adamlarının soygunculuğuna karşı uyarmaya çalışır. Bekçiliğini yaptığı köprüden bedava 
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geçmeye çalışan bir çocuğa attığı tokat yüzünden çocuğun kulağı zarar görmüş ve ailesinin 

şikâyeti üzerine hapse atılmıştır. (s.71) Zekeriya Hoca‟ya göre kendine bakmayan, cimri 

olduğu için fukara görünen bir adamdır. Köprücülük yaptığı zamanlar devletin parasını 

aşırmıştır. (s.72) Sıskadır. Uzun boyu, kambur beli ve bükük dizleriyle kocaman bir soru 

işaretine benzer. Yanında her zaman bozuk para taşır, paraya çok önem verir. (s.73) Zekeriya 

Hoca‟ya bedava falına baktırmak ister. (s.77) Sürekli öksüren, iki büklüm, korkak bir 

adamdır. (s.138) Paraya çok önem veren korkak ve cimri bir adamdır. Laz Ali, Osman 

Ağa‟nın lazoğlu diye takıldığı kahraman gaga burunludur. (s.31) Zengin, yakışıklı ve zampara 

olan patronu Kadayıfçı Halil‟i acımadan öldürmüştür. Patronunun peşinde hovardalık yaptığı 

Pamuk Zehra, Laz Ali‟yi kendi amaçları için kullanır. (s.69) Küf yeşili gözleri vardır. (s.116) 

Sinirlenince dişlerini gıcırdatıp bıyıklarını yer. (s.133) Rehinlik işlerinde Osman Ağa‟ya 

yardım eden Laz Ali‟nin üzerinde bir yerine saplanmasın diye ucu mantara saplanmış bir 

Bursa bıçağı bulunmaktadır. (s.135) Domino oynamayı iyi bilen ve Osman‟ın en iyi 

ayakçılarından biri olan Ali, oturuşuyla nargile içen sultan hanımlarına benzer. (s.151) Osman 

Ağa‟nın meydan dayağı yediği sırada kendisi de kavgaya karışı ve bıçak çeker, fakat bıçak 

istediği etkiyi yapmaz ve iyi bir meydan dayağı da yanına kar kalır. (s.152) Yanında bıçak 

taşıyan, acımasız, serseridir. Seringel, Osman Ağa aptes alırken onun eline su döker, ağanın 

hapishanedeki her türlü hizmetini görür. (s.43) Çay ocağının etrafını renkli kâğıtlarla süsler. 

(s.77) Kamil Bey‟e Fatma Hanım‟ın getirdiği kurabiye paketini alır ve tekrar vermez. (s.151) 

Kamil‟den iyi bir meydan dayağı yer. (s.152) Dayak sırasında yediği yumruklar yüzünden 

dişleri ağzına dökülür. (s.201) 

Körduman‟da Koç Ali, hapiste saz çalan mahkûmdur. Çaldığı sazla mahkûmların 

hepsini etkiler. Herkes onun çaldıklarını dinlemek ister. (s.262) Çalar, söyler. Hacı Baba, 

Cezayir türküsünü ve çiçek dağını söyleyen mahkûmlardan biridir. (s.262)  Mehmet Bey, 

İskiliplidir. Çankırı Cezaevinde yatar. (s.262) 

Kelleci Memet‟te Ethem Efendi, “Beri bak!” lafını üst üste ve gevrek gevrek söyler. 

(s.66) Çeşmenin başındaki delikleri onarması için Kelleci‟ye emir verir. (s.67) Askerlikte 

yağlı güreş öğrenmiştir. Karakucakta olmayan oyun adlarını sıralar. (s.90) Kelleci‟nin 

güreşini beğenir. (s.93) Kelleci‟nin kaçığını karakollara bildirir. (s.346) Rıza Onbaşı‟ya 

telefonda kızar. (s.350) İspiyoncu ve ikiyüzlüdür. Deli Kavas, adam dövmekten hükümlüdür. 

Uyurken hırıldar. Bu hırıldamalar yüzünden diğer mahkûmlar rahatsız olur. (s.213) İnsanları 

rahatsız eder. Özgürlüğü elinden alınmış, istemediği şartlara maruz bırakılmış, bu zavallılar 

da hayatın mahkûmu olmuş, açık hava cezaevinde yaşayan kişilerdir.  
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Tarihi roman olan Devlet Ana‟da karşımıza çıkan Marazlı Balaban, Adalı denilen 

Rumlardandır. Karasi korsanları tarafından anasıyla birlikte süt çocuğuyken memleketinden 

alınır. Anası ölünce Dündar Alp‟in kızı Nazife tarafından keçi sütüyle büyütülür. Bu yüzden 

çelimsiz kalır. Kanlanmaz. Haremde Nazife‟nin koynunda yatar. On dört yaşındadır. Göç 

sırasında sahiplerine yardım eder. (s.382) Osman Bey ona “Balabancık” der. Kerimcan 

durumuna acır. (s.385) Levent YüzbaĢısı Kurt Ali, Ege Denizinde çıktığı bir sefer sırasında 

baskına uğrayan gemisinde Rodoslulara esir düşer. Efendisi Alfondo Baron‟u esirlikten 

kurtulmak için para toplamasını ister. Dilenmesi için boynuna ve ayaklarına zincir vurup 

Anadolu‟ya göndermeden önce Menteşe beyinden kefaret kâğıdı ister. Yanında kefiller tutar. 

Efendisinin özgürlüğü karşılığında istediklerinden yalnızca bir savaş atı eksik kalmıştır. 

Bunun için Ertuğrul Bey‟in meşhur savaş atlarından birini almaya gitmektedir. Durumunu 

anlatan Latince mektubu Şövalye Gladyüs‟e yazdırır. Esirlikten utanan, bunun acısını 

kendisinden her defasında çıkarmaya çalışan bir adamdır. (s.44) Cavlaklarla beraber 

gezmektedir ve Issızhan‟a onlarla beraber gelir. Acınacak durumdadır. Gören herkes mutlaka 

yardım eder. Bir ayağı hafif aksaktır. Acınacak haldedir. 

Kurt Kanunu‟nda Laz Ġsmail, anlatıcının özelliklerini anlatma yöntemi ve özetleme 

yöntemini bir arada kullanarak fiziksel betimlemesini yaptığı Laz İsmail, “orta boylu, tıkız, 

alnı dar, ön dişleriyle elmacık kemikleri fırlak, esrar içmekten buzlu gözleri cam gibi 

donuktur.” Başka özellikleri ise şöyle anlatılır: “Çok az konuşur. Zanaatı adam öldürmektir. 

Engerek yılanına benzer.” (s.15) Yine onun erkeklik yönünden zayıf olduğunu öğreniriz. 

(s.28) soğukkanlı ve acımasızdır. Halis Turgut Bey, Canbulat Bey, Emin Bey‟den önce 

İstiklal mahkemesine çıkarılan ve mahkemenin sonucunun ne olduğunu tam kestiremeyen, 

affedilmeyle affedilmeme arasında gidip gelen, yargılanma şeklinden şikâyet eden suçlulardır. 

On yıl sürgün cezası verilmiştir. Fakat mahkemenin kararının yanlış olduğunu, bunu hak 

etmediklerini düşünürler. Tekrar yargılanmak için mahkemeye başvuracaklarını söylerler.  

(s.254) Haklarını arayan ve şikâyetlerini dile getiren tiplerdir.  

Yol Ayrımı‟nda Hüseyin Bey, Ali Saip Bey‟in anlattığı olayı şöyle doğrular: Birinci 

kafilede; Tanin gazetesi başyazarı Muhittin, Sadri Ethem, Kemal Ragıp, Ahmet Ensari vardır. 

İkinci kafilede; İttihat Terakki kâtibi mesullerinden Vehbi, Selahattin, Bahriye vekiliyken 

Yavuz-havuz meselesinden dolayı Divani Ali‟de mahkûm edilen, topçu Ali İhsan Bey, 

Hüseyin Bey vardır. Üçüncü kafilede; Yüzbaşı Rıza Bey ve kafilesi, Arif Oruç‟la Nizamettin 

Bey vardır. Nazif Bey de gemidedir. Kandıra‟da gemiye Ömer Kaptan‟la Küçük Arslan çetesi 

gelir. Kefken adası sahillerini İpsiz Recep ve adamları muhafaza eder. Arif Oruç, İpsiz 

Recep‟e “ Bunlarda otuz bin altın var, bunları keselim paraları alalım.” dediğini Ömer 
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Kaptan Hüseyin Bey‟e anlatır. Bunları dostlarına Murat anlatır. (s.117) Konuşkan, araştırmacı 

ve bildiklerini unutmayan bir tiptir.  

Namusçular‟da, Hüseyno, mahkûmların kayıtlı olduğu defterde adı en başta yazılıdır. 

Başını yana sallar. Küçükken kâkülüne bağlanan boncukların gözünün önüne gelmemesi için 

yaptığı bu hareket onda alışkanlık yapar. Arkadan bakılınca öküze benzer. (s.160) 

Damağası‟nda Dedo Kahraman, tek gözlü Kürt bir mahkûmdur. Yazdığı dilekçelerle 

Çalık Hâkim‟in foyasını ortaya çıkarır. Hâkim‟in başgardiyan Hasan Pelvan‟la kurduğu rüşvet 

çetesi ortaya çıkar. Rüşvet olaylarının içyüzü anlaşılır. Çalık Hâkim başka yere yollanır. 

Müddeiumumî Bey Zonguldak‟a tayin edilir. Sarı müdür ve sergardiyan kendilerini başka 

yerlere naklettirirler. (s.20) Emirali Mustafa Bey‟in öldürülmesi olayına karıştığı için hapse 

düşer. (s.41) İt Koço‟nun üstüne Deli Çerkes‟i yelleyene küfreder. (s.92) Gözlüklü sürgünü 

anlatır. (s.210) Konuşkan ve serseridir. Kuru Muharrem, hamarat gardiyanın bir olay 

yüzünden küfrettiği mahkûmlardan biridir. (s.210) Silik bir tiptir.   

   

2.2.12. MEMURLAR 

 Konuşkan, kadın düşkünü, tuzak kuran, iyi atıcı, acımasız, görev adamı, işini iyi 

yapan, meraklı, araştırmacı, kimileri rüşvet almayan, dürüst, devletin emri karşısında boynu 

kıldan ince insanlardır. Yazar bütün tipler de olduğu gibi bunlarda da ikili bir kutuplaşma 

oluşturmuştur. İyi ve kötü memurlar vardır. İyi memurlar, devletin verdiği görevi en iyi 

şekilde yapar, sorumluluk sahibi, idealisttirler. Uyanıktırlar ve görevlerinde yükselirler. 

Bazıları acemice yaşar, merhametli, konuşkan, yardımsever ve mücadelecidirler. Kötü 

memurlar ise cahil, okumayı sevmeyen, kaçakçı, hırsız, pısırık, pis, kaba, küfürbaz, hovarda, 

rüşvetçi ve kurnazdırlar. Avukatlar, Avrupa hayranı, çıkarcı, kanunları iyi bilen, kabadayı, iş 

için herkesi kullanan, zampara, hovarda, kadın düşkünü tiplerdir. Bekçiler, öfkeli, karıları 

tarafından aldatılan, öldürülen, menfaatleri için kanunsuz işlere göz yuman, kadın düşkünü 

kahramanlardır. Yazar, doktorların iyi yönlerinden bahsetmez. Karamsar şekilde, olumsuz 

tarafları üzerine yoğunlaşır. Fiziksel görünümlerine kısaca değinilir. İşinin uzmanı, bilgili, 

hastalarını düşünen iyi doktorlar da zaman zaman görülür. Kadın düşkünü, yabancı hayranı, 

eli sıkı, pinti, mistik konularla ilgilenen, zampara ve Kuvay-ı Milliye aleyhtarı kötü doktorlar 

da vardır.  Gardiyanlar, cahil, korkak, konuşkan, cimri, acımasız, sert, kadın düşkünü, fakir, 

borçlu, soğukkanlı, tembel, hasta, zavallı, kalıpçı, paracı, bilgiçlik taslayan gardiyanların 

romanlarda çoğunlukta olduğu görülür. İşini seven, yardımsever, devlete bağlı, görevini iyi 

yapan gardiyanlar da vardır. İkisini de anlatan yazar, toplumu olduğu gibi anlatmaya 
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çalışmıştır. Saf, kavgacı, konuşkan, derbeder, sigara içen, kurnaz, meraklı, zavallı, sinirli, 

acımasız, cahil, silahlı, yılgın ve kıyıcı kahramanlardır. Milletvekilleri, genellikle bir 

ideolojiyi savunan, somurtkan, inatçı, kumarbaz, emir kulu, itirazcı ve inanç yönleri zayıftır. 

İçlerinde yardımsever, şiir meraklısı, bilgili ve duyarlıdır. Muhtarlar, konuşkan, bilgili, 

enstitüleri sevmeyen, vicdanlı, yardımsever, mücadeleci, hakkını arayan, cesur, kadın 

düşkünü, çözümcü, görgülü tiplerdir. Odacılar, aracı, şehirde yaşayan köylülerdir. Köyle şehir 

arasında bilgi akışını sağlarlar. Paracı, hovarda ve korkak figürlerdir.  

Rahmet Yolları Kesti‟de Kuru Zeynel, sağ kulağı kaşındığı için birinin gelecek 

olduğunu söyler. Dizleri yırtık uzun paçalı donu vardır. Koruculuk yapar. Suratı ölü suratı 

gibidir. On günlük tıraşla durur. Her kımıldanışta vücudu kemik sesi verir. Bacaklarına yamalı 

bir askeriye pantolonu, sırtına askeriye ceketi geçirir. (s.164) İki oğlu bir kızı vardır. (s.166) 

Babasıyla arası bozuktur. Uçan kuşa borcu vardır. Bekçilik hakkıyla zor geçinir. Babası Salih 

Ağa oğlu Zeynel‟den dert yanar onu yanına yaklaştırmaz. (s.169) Kocası Zeynel‟in kötü işlere 

girmesini istemez. Bunu İskender‟e söyler. Çocuklarıyla açıkta kalacağını anlatır. (s.171) 

Yaşadıklarını İskender‟e anlatır. Kadriye, Zeynel‟in yaban yerlere gitmesini de istemez. 

(s.174) Katır Adil‟in yanına gider onun karısı Elif‟i babasından körpe oğlak almak için 

gönderir. (s.179)  

 İçinde bulunduğu fakirlikten ve perişanlıktan kurtulmak için Uzun İskender‟le kız 

kaçırmaya karar verir. Evine uzun süredir et girmez, yağ yoktur, eline geçen para İskender‟in 

verdiği on kaymadır. Kız kaçırmak çocuk oyuncağıdır onun için. Çerçi‟ye ve Dede‟ye 

güvenir. (s.202) Köyün beylik silahını ve seferberlikten yadigâr dokuzlu Rus tüfeği asılı 

olduğu çividen alır. Fişeği beline bağlarken gülümser. Silahının çakaralmaz olduğunu bilir. 

(s.206) Tedbirli davranır. Suyun boyunu ölçer. (s.216) Soygun sırasında dizleri kesilir, 

bacakları gövdesini taşımaz olur. Duvara sırtını sürerek çömelir, sigara yakar. (s.238) Katır 

Adil‟e ipeklerin kıymetlilerini almasını söyler. (s.239) Aşağıda denilen diğer parları niçin 

almadıklarını anlayamaz. (s.247) Zeynel avcı olduğu için geçitleri kolayca bulur. (s.250) 

Adil‟in çuvala doldurduğu pırtıları taşıma merakına bir anlam veremez. Sinirlenir. Küfreder, 

öfkelenir. (s.259) Soygun yorgunluğunun mahpusta ya da altı ay dinlenmekle geçeceğini 

düşünür. Dede şikâyet etmezse bekçiliği bırakacaktır. (261) 

 Katır Adil‟in ısınmak için ipekli kumaşlarını yakar. Kuru kafası ve fırlak gözleriyle 

kimse onun yüzüne bakamaz. (s.269) Maraz Ali‟ye kendisi gibi eşit pay vermek istemez. 

(s.272) Zeynel, Uzun İskender‟in Arif Ağa ve Çerçi Süleyman‟la hazırladığı planı tilki 

suratıyla açığa çıkarır. İşin içyüzünü tıpkı yanlarındaymış gibi anlatır. (s.276) İpekleri 

bırakacağı için üzülür ama gitmek için bunların bırakılması gerektiğini yoksa yük olacağını 
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düşünür. (s.301) Zeynel de Ali gibi alevidir. (s.303) Pusuya düştüklerini anlar korkar. Adil‟in 

hain ve korkak olduğunu düşünür. Kimseye acımaz herkesin parasını, malını aşırır bir 

hırsızdır ama borcuna sağlamdır. (s.330) Ali‟nin durumuna acır. Ceketi yama tutmaz, yırtık 

pantolonu çamur içinde kalmış, tabanları bitmiş çorabı, topuğu kalmamış kunduralarıyla bu 

fakir delikanlının burada ne aradığını düşünür. Hapiste diğer mahkûmların bunu karı gibi 

kullanacağı aklına gelir. Uzun İskender‟de akıl olmadığını düşünür. Gözleri dalgın, kırmızı 

gözleri morarmıştır. (s.330)  Kumarda İskender mızıkçı değildir ve uçkuruna sağlam biridir. 

(s.331) Mahkemede ve mahpushanede Ali‟nin başına gelecekleri düşünür. İşin iyice 

karıştığını anlar. (s.344) Muhtar Feyzi ile kız kardeşinin kaçırılması olayından beri araları 

bozuktur. İskender‟in oyun yaptığını anlar. Onu öldürmediğine pişman olur. (s.347) 

Bozkırdaki Çekirdek‟te Halim Akın, Enstitüyü kurmakla görevlendirilmiş sigara içen 

müdürdür. (s.68) Emine öğretmene köy yaşamı ve köylülerin cinselliğe bakışı konusunda 

bilgi verir. (s.87) Taşoluk köyünün Çopur Muhtarı ve Ömer Eğitmeni ile konuşur. Topal 

Muhtar Osman‟la da aynı hanın çay bahçesinde tanışır. Keşiş Düzü‟nde daha önce bir keşiş 

yaşadığını, bu adamın insanlara yardım ettiğini daha sonra ise ortadan kaybolduğunu öğrenir. 

(s.97) Devlet işinde ciddidir. (s.127) Enstitüye kaydolacak öğrencilerin resimlerinden onların 

kişilikleri hakkında tahminde bulunur. (s.144) Mehmet Akif‟ten mısralar okur. Yüreğinde 

umut taşır. Köylünün çile çekme kabiliyetine ve azla yetinme gücüne hayrandır. (s.147) 

Çocuklar müdürü hemen tanır. (s.178) Bütün öğrencilere birer ceket, pantolon, kasket, iç 

çamaşırı, gömlek verir. (s.181) Cemal Avşar‟la çocukları yedi göllere yıkanmaya gönderir. 

(s.182) İşlerin yoluna girmesine sevinir. (s.185) Gençlere doğa ile mücadeleyi öğretmeye 

başlar. Görev dağılımı yapar. (s.188) Çocuklara çadır kurmayı öğretir. (s.191) İyi çalışanları 

över. (s.206) Ayaklarını öpeyim, kurban olayım laflarını sevmez. (s.221) Öğretmenlerin 

öğrenciler hakkındaki görüşlerini alır ve onlarla neler yapacaklarını planlar. Murat eğitmenin 

değiştiğini far eder. (s.229) Köy öğrencilerini çok iyi tanır. (s.236) Selden ve yağmur‟dan 

yılmaz hemen işe koyulur. (s.306) Sığınacak yer arar. Eğitimcinin olaylar karşısında asla 

yılmayacağını söyler. (s.307) Zeynel‟in düşmanlığını şimdilik görmezden gelir. (s.308) 

Öğrencilerin ve öğretmenlerin moralini yükseltir. (s.317) Öğrencileri borularla su getirmeye 

ikna eder. (s.321) Cemal Avşar‟ın attığı iftiralar ve yaptıkları karşısında ne yapacağını şaşırır. 

(s.381) Bütün öğrencilerin Emine öğretmeni kurtarmak için harekete geçmesinden dolayı 

duygulanır. (s.405) Görevini iyi yapan, sorumluluk sahibi, idealist bir kahramandır. 

Cemal AvĢar, Samsun‟da çalışan bir memurdur. Romatizmalarını bahane ederek yer 

değişikliği isteyecektir. (s.31) Keşiş Düzü‟ne yapılacak enstitü için oraya görevli olarak gelir. 

Enstitüye alınan yeni öğrencilerle beraber çalışıp onları kontrol eder. (s.211) Silahlara 
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meraklıdır. İyi bir avcıdır. (s.212) Enstitücülükle hiç ilgilenmez. Keşiş Düzü‟ne eniştesinin 

zoruyla gelmiştir. (s.230) Köyden gelen öğrencilerin saate çok değer verdiğini görür. (s.238) 

Köylüyü ve köy çocuklarını anlamaya çalışır. Enstitü inşaatı sırasında yağmur bastırınca 

geçici olarak kurulan çadırlarda kalmanın imkânı da ortadan kalkar ve Cemal, Keşiş‟in 

manastırına sığınmayı teklif eder. Orayı inceler. (s.310) Sorunlar karşısında yılgın 

göstermektense onlara çözüm bulmanın peşindedir. Çok önem verdiği silahının öğrenciler 

tarafından çalınmasına kızar. İyi bir jimnastik öğretmenidir. Enstitünün diğer eğitmeni Emine 

öğretmen bu adama âşıktır. Para konusunda yapılan bir konuşmada onun mal canlısı olmasını 

ayıplar. (s.352) Bir anda ondan soğur. Cemal Avşar, ikiyüzlüdür. Enstitülerin aleyhine çalışır. 

Samsun‟da bir arkadaşının iki yıla mahkûm olmasına sebep olur. (s.387) Müdür‟ün emrinden 

çıkamaz. Kaçırılan Emine öğretmene yardıma gidemez. (s.410) Her şeyi görüntüden ibarettir.                   

Nuri Çevik, Keşiş Düzü‟ne kurulacak enstitü için gelen ekibi jiple oraya götürür. Treni 

kaçıran köylülerin durumunu düşünür. (s.63) El işleri öğretmenidir. Ellerin insanda en önce 

akıllanan organ olduğunu söyler. (s.65) İşlerde yoruluncaya kadar çalışır. Sigara içer. 

Çocuklara çadır kurmayı öğretir. (s.201) Gerçek çalışmanın yorulduktan sonra da devam 

ettirilen çalışma olduğunu söyler. (s.202) İnsan cevherinin altından değerli olduğuna inanır. 

Yılgınlığa düşmeyen Halim Akın‟a imrenir. (s.203) Esef ve Molla Hıdır hakkındaki 

düşüncelerini söyler. Esef yaptığı işleri ve enstitüyü sahiplenirken, Molla Hıdır 

kaytarmacılığa başlar. (s.231) Kara Derviş‟i gözünün tutmadığını söyler. (s.232) Öğrencilerin 

kendi okullarını yapmalarının doğru olmadığını belirtir. (s.244) Osmanlının milleti hayvan 

olarak gördüğünü söyler. Vahdettin‟in “Ben çobanım.” sözünü hatırlatır. (s.247) Anadolu‟yu 

iyi tanımak gerektiğini hatırlatır. (s.248) Korkusuzdur. (s.310) Çocukları enstitü işinde 

çalıştırarak kandırdıklarını düşünür. (s.323) Deli Derviş‟in tapusunun sahte olduğunu anlar. 

(s.348) Enstitünün tabelasını hazırlar. (s.381) Cemal Avşar‟ı bir arkadaşının iki yıl 

hapsedilmesine sebep olduğu için sevmez. Ülkemizdeki evrak işlerinin hantallığına kızar. 

(s.383) Emine öğretmeni kurtarmaya giderken onu durdurmak isteyen müdürü dinlemez ve 

istifa ettiğini söyler. (s.410) Bağırtılardan rahatsız olur. Murat‟ın ölüsü karşısında elindeki 

silahtan utanır. (s.424) 

Bilgili, sorgulayan, geçmişe takılmış, çocukluk özlemi çeken, insanlara acıyan 

figürlerdir. Kurt Kanunu‟nda Emin Bey, maliye teftiş başkanlığından emeklidir. Kırk altı 

yaşındadır. Yaşını göstermeyen bu adamın gözleri miyoptur. Gözlükler yüzüne yumuşaklık 

verir. Ruh çağırmaya inanmaz. Abdullah Cevdet‟in Dün ve Yarın adlı eserini okur. (s.184) 

Hakkından gelemeyeceği sorumluluklardan korkar. Ölümden ve kavgadan asla korkmaz. 

Görevi olmayan olaylara karışmak istemez. (s.194) Eski ittihatçılardandır. (s.193) Hırslı 
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değildir bu yüzden bakan olmak için sıra beklemekten hoşlanmamıştır. (s.198) Benzer 

durumlarla karşılaştığında okuduğu kitaplardan bazı bölümleri hatırlar. (s.197) Kardeşi 

Perihan‟ı düşündüğü için Kara Kemal Bey‟i çok iyi tanımasına rağmen onun davasına 

karışmaktansa ondan uzak durmayı tercih eder. (s.203) Çocukluk arkadaşı Kara Kemal, 

çiftlikte sıkıştırıldığında evine saklanmaya gelir. (s.206) Kemal Bey ve Abdülkerim‟i 

saklayanlar hakkında gazete çıkan yazıyı okuyunca biraz korkar. Küçüklüğünden beri ürkek 

davranan Emin Bey, bu durumu açıkça ifade eder ve onlara yardım edebilmek için elinden 

geleni yapar. (s.235) İktisat konusundaki görüşlerini ve Gazi ile yaptığı görüşmeyi Kemal 

Bey‟le paylaşır. (s.245) Onun yüzünden tutuklanır ve mahkemeye sevk edilir. (s.246) Kazım 

Karabekir, Ali Fuat ve Refet Paşa‟ların da getirildiği bir ambarda mahkemeye çıkarılmak için 

bekletilir. Üzerinden siyah bir elbise vardır. Şapkası da siyahtır ve tıraşı iyice uzamıştır. 

Fiziksel açıdan zaten çelimsizdir. (s.250) çıkarıldığı mahkemede bir hukukçu, bir başkan, bir 

de kız kardeşinin kocasından boşanmasına sebep olan doktor vardır. Cahillerden ve 

cahillikten korkmayan Emin Bey, bildiklerini gizler. Kardeşini korumak düşüncesiyle yalan 

söyler. Tutukluluğu kaldırılır. (s.270) Karıncayı bile ezmeyecek kadar şefkatli ve yumuşak 

başlıdır. (s.271) Kara Kemal‟in evinde intihar ettiği olaydan sonra sinirleri bozulur, şakakları 

bir gecede beyazlar. (s.284) Uzun zamandır bayram namazına bile gitmeyen Emin Bey, 

çocukluk yıllarını hatırlar. Arkadaşı Kemal Bey‟in baskın yüzünden kendisinden şüphelenip 

şüphelenmediğini merak eder. (s.292) Mahkeme sonrası iyice bunalmış ve gazeteci yeğeni 

Murat‟ın yalanını yakalamıştır. (s.300) Daima okuyan, okudukları üzerine düşünen ve 

düşünmeyen, sorgulamayan halka imrenen bir adamdır. (s.304) Ölümden sonraki hayata 

inanmaz. (s.306) Sorumluluklarından asla kurtulamayacağını anlar. (s.308) Kemal Bey‟in 

intiharından sonra uzun süre azap çeker, kendini sorgular ve geceleri uykusuz geçmeye başlar. 

Bundan sonra “köşeye sıkışmış insanlara” kapısını daha çok açmaya karar verir. (s.312) 

Yol Ayrımı‟nda Ramiz Efendi, karısı Fatma Hanım‟ın ölümünden sonra “ayyaş bir 

derbeder” olmuş ve üstü başı dökülmektedir. Perişan bir haldedir. (s.151) Havuzlu 

meyhanesine particilik yüzünden uğramaz olur. (s.152) Eski Kuvayı Milliyecilerden Ramiz 

Efendi Milli Mücadele için çalışırken yakalanır ve Harp Divanı‟na sevk edilir. Oradan 

kurtulur. Yedek subay olarak Sakarya ve Dumlupınar‟da savaşır. (s.153) Millete ne olduğunu 

anlamaz. Halk Partilidir. Seçimlerde sandık görevlisi olarak çalışır. (s.155) Gözlerinde dalgın 

bakışlar vardır. Kunduraları eski, yağmurluğunun sağ cebi söküktür. Fötr şapkası şapkalıktan 

çıkmış, kravatı kaymış, eski gömleğinin düğmeleri kopmuştur. Sol eliyle gömleğinin yakasını 

tutar. (s.161) Kadir‟in yorulduğunu söyler, zor yürür. Fatma Hanım‟ın ölümünden sonra ev 

çok kirlenir. (s.163) Murat‟a yazılarında sinirli olduğunun anlaşıldığını söyler. Doktor 
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Münir‟in yardımlarını anlatır. Sürekli oğlunun hastalanacağından bahseder. Çok içtiğini bilir. 

(s.167) Tango Ömer‟le arasında geçen olayı Kadir‟in duymasını istemez. Rakıyı acı bir ilaç 

içen çocuk gibi içer. Sarhoşluğun kötülüğünden bahseder. Az yer. Rakının kokusu yüzünden 

okulda ve evde karşılaştığı problemlerden bahseder. (s.169) Oğlunun iyi bir öğrencilik 

yaptığını düşünür. Şiirle meşgul olduğunu anlatır. Oğlunun kendisine yeni elbiseler almak 

istediğinden bahseder. (s.171) Karısının vasiyetini çiğnememek için yatak takımını satmak 

istemez. Karısının ölümünden dolayı suçluluk duyar. Karısının oğlunu nasıl sevdiğini hatırlar. 

(s.174) Okul müdürü elbise konusunda Ramiz Efendi‟yi uyarır. Binbaşı Arif ve Kamil Bey 

yardım eder. (s.176) Dostlarının kendisine yardım etmek için yarıştığını söyler. (s.178) Kamil 

Bey‟in kızının 1921‟den beri on yıldır görmediğini ve servetini yeniden elde ettiğini anlatır. 

(s.179) Damat Ferit‟in Kamil‟e kızdığını, İngiliz baskısına rağmen topraklarını satmadığını, 

kızını karısının hiç hapishaneye getirmediğini anlatır. Millicileri ele vermeyen Kamil Bey‟in 

karısı Doktor Lütfü ile evlenir. (s.180) Ramiz Efendi savaşlar sırasında tanıdığı bir arkadaşını 

anlatır. Yedek Subay okulundan arkadaşı olan Nazmi Cihangir‟le Sarıkamış ve Irak‟ta birlikte 

savaşırlar. Kızı kendisi savaştayken doğar. Kızı yerine oğlu olmasını ister. Karısının kendisini 

aldatacağından korkar. İkinci İnönü‟de yaralanır. Eskişehir-Kütahya hattında beraber 

düşmana karşı koyarlar. (s.185) Karapınar harekâtını anlatır. Nazmi Cihangir tepeyi 

kuşatırken arkasından vurulur ve ölür. Parabellum marka silahını elinden zor alırlar. Doktor 

Münir de onun karısı tarafından “arkasından” vurulduğunu söyler. (s.190) “Milletin 

çoğunluğu her zaman haklı olmaz.” diye düşünür. (s.244) Fatma Hanım‟ın emaneti olan yatak 

takımını satılığa oğlunun ısrarıyla çıkardığı için onun hatırasına ihanet ettiğini düşünüp 

ızdırap çeker. (s.328) Alınan yeni giysilerin içinde de ezilmişliğinden yılgınlığından 

kurtulamaz. Yeni elbiseler onun sırtında birden eskir. Oğlunun onurunun sadece otuz yedi 

buçuk lira olduğunu Murat‟a söyler. Murat Sakarya Savaşı‟na katılmış kahramanı yaşam 

karşısında çok acemi görür. (s.331) Deli Celadet, asıl adı Mahmut Celalettin Bey‟dir. 

Avukattır. Anlatıcıya göre Adalet Bakanlığı‟nda, yargı organlarında ve barolarda Deli Celadet 

diye ünlüdür. (s.40) İttihatçı arkadaşlarının kanını aramadığı için “komitacı kabadayılığını 

yitirmenin bunalımını” yaşamaktadır. (s.41) Ağaoğlu Ahmet Bey, Fethi Bey‟in yeni kurduğu 

partinin İstanbul temsilciliğini Celadet‟e vermek istediğini söyler. Önce bu durumdan ürker. 

Daha sonra gevşer, kendisinin seçilmesinden dolayı sevinmeye başlar. (s.49) Zamparalık 

yaptığını övünerek söyler. On sekiz yaş ve üstü kızları kart bulur. (s.50) Ortadan az kısa, 

tıknaz ve çok esmerdir. Sol gözü çocukken geçirdiği bir kaza yüzünden yarı kapalı durur. 

Dobradır. Tez öfkelenir. Şirret biridir. Abdülhamit çağının okullu subaylarındandır. Süleyman 

Askeri Bey‟in öğüdünü tutarak hukuk mektebine gider. Büyük cezacılardandır. Nereye gitse 
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kral gibi ağırlanır. (s.65) Okuma gözlüğü vardır. (s.121) Serbest Fırkaya girip çalışmaya karar 

verir. (s.128) Kendini diplomalı dümbük olarak görür. (s.132) Matmazel Tamara‟yı uzun süre 

halledemediği bir işte kullanır. (s.134) Cumhuriyet gazetesindeki Yunus Nadi‟nin Paşa‟ya 

açık mektup diye yazdığı yazıyı okuyunca irkilir. (s.137) Halkın özgürlüğüne düşkün 

olduğunu düşünür. (s.140) Şükran Hanım, Celadet‟in mason olduğunu ve genç kızlarla ilişki 

kurduğunu anlatır. Mason biraderliğini zamparalıkta kullandıklarını da buna ekler. (s.196) 

Beraber olduğu kadınların fotoğraflarını biriktirir. Saf ve tatlıdır. (s.197) Bankada “dümbük 

bahası”nı bozukluk şeklinde ister. İki işportacıyla paraları herkesin gözü önünde Babıâli‟deki 

yazıhaneye taşır. Murat‟ı kendisine yardım etmesi için çağırır. (s.257) Elinde şişli baston, 

öteki elinde parabellum, “Şapkayı da sakat gözünün üstüne düşürmüş ki, can almaya 

hazırdır.” (s.266)  

Yol Ayrımı‟nda Ağaoğlu Ahmet Bey, Profesördür. Saray mebusudur. Doğum yeri 

Azerbaycan‟ın Şuşa kasabasıdır. (s.40) Arkadaşlarını temizleyenlerin arasına katılmıştır. 

(s.41) Arkadaşlarına Serbest Fırka işinin nasıl başladığını, Fethi Bey ve Gazi Paşa arasında 

geçen konuşmaları anlatır. (s.43) Ahmet Bey, Malta‟da bulunduğu yıllarda Fethi Bey‟le 

dostluğunu ilerletir. Gazi‟nin isteği üzerine fırkaya katılır. (s.44) İçişleri bakanı Şükrü 

Kaya‟dan yeni bir fırkanın kurulacağını daha önce işitir. Fethi Bey‟le yeni fırka üzerine 

konuşur. (s.46) Gazi‟nin Fethi Bey‟e para ve mebus vereceğini Abdülhak Hamit, Kontes 

Lüsyen ve kız kardeşi Makbule‟yi de yeni fırkaya üye yapacağını söyler. (s.53) İkinci fırkanın 

kurulmasından yanadır. Ama Serbest Fırka‟nın “suni” olduğunu düşünür ve bunu ifade eder. 

(s.55) Gazi‟ye göre “kafası karışık Acem felsefeleriyle dolu, ortalığı karıştıran bir adamdır.” 

(s.56) Bir gözü camdır. Doktor Münir, Süleyman Nazif‟in “Ağaoğlu‟nun bakışlarında biraz 

şefkat sezinlemiştim, demek o cam gözdeymiş.” diyerek yaptığı şakayı hatırlar. (s.63) İzmir 

olayını anlatır. (s.123) Fethi Bey‟in vapurunda izdiham yaşanır. Fethi Bey nutkunu söylemek 

için Gazi‟den tam destek alır. (s.125) Halk, Fethi Bey‟e bizi mutemetlerden kurtar diye gelir. 

Herkes Halk Fırkası mebusu Ali Rüştü Bey‟in Anadolu gazetesine yürür. Şekspir oyunlarını 

hatırlatan bir manzara olur. Oğlu ölen bir baba oğlunun ölüsünü Fethi Bey‟in ayaklarının 

dibine atar ve gerekirse başka kişilerin de bu uğurda ölebileceğini söyler. (s.126) Gazi, 

tarafından Çankaya‟ya çağrılır ve İstanbul Darülfünun eski emini, profesör, Serbest Parti 

İstanbul Vilayeti Başkanı İsmail Hakkı‟nın makalesi hakkındaki fikirlerini sorar. Gazi, İsmail 

Hakkı‟nın yazısına çok kızar ve onun için Ağaoğlu‟nu sıkıştırır. Altmış iki yaşında olan 

Ahmet, kendini kurtarmak için mebusluktan istifa etmeyi bile düşünür. Malta‟dan Gazi 

tarafından kurtarılan ve Serbest fırkaya yine onun isteğiyle geçen Ağaoğlu Ahmet o gece 

Gazi‟nin istediği her şeyi yapar. Bütün yazıların altına imza atar. Gazi‟nin İsmail Hakkı‟ya 
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karşı yazdırdığı yazıları yazıp altına imza atar. Yaşadıklarını ise oğlu Samet‟le Fethi Bey‟e 

bildirir. Reşit Galip Bey‟den yazılanların hiçbir yere gönderilmediğini bu olanlara sarayda 

“gece edebiyatı” dendiğini öğrenir. (s.380)   

Damağası‟nda Hasan Kırat, Çorum Cezaevinin birinci sınıf gardiyanıdır. İyi 

kalpliliğinin korkaklığından ileri geldiği düşünülen biridir. Kahraman bir Türk zabitinin 

çocuğudur. Jandarmalık, sahil güvenliği, inzibatlık gibi görevlerde bulunur. (Tahir 1999, s.5) 

Babası yüzbaşıdır. Çavuşluktan başlamış ve bu rütbeye kadar yükselmiştir. 31 Mart 

olaylarından sonra askeriyeden emekliye ayrılmıştır. Ermeni tehcirinde asteğmenlikten 

teğmenliğe yükselir. Liyakat madalyası alır. Yozgatlı Kavla Ali‟yi idam ettirir. Bu olaydan 

sonra yüzbaşı olur. Çorum Merkez Bölük Komutanlığı yapar. Kurtuluş Savaşı‟na katıldığı 

için istiklal madalyası alır. İkinci kez emekliye ayrılır. Hamamcılık yapar. Hamamda halvette 

ölür. Çorum‟un büyük imamı onun için büyük bir cenaze merasimi tertip eder. Tabutun 

üzerine onun Vahdettin‟den aldığı liyakat madalyasını ve Mustafa Kemal tarafından verilen 

istiklal madalyasını asar.  

 Hasan Kırat‟ın ağabeyi Kör Ahmet kumarbazdır. Hasan Kırat askerden asker muallim 

olarak döndüğünde ağabeyi kendisine düşen mirası çoktan kumara basmıştır. Hasan da 

kendine düşen mirasla evlenir ve Enbiyaların hurda demir ambarına işçi olarak on iki lira 

maaşla girer. O kadar çok çalışır ki hiçbir işçisine zam yapmayan Enbiyalar onun maaşını on 

beş liraya çıkarır. Saftır. Yeni tanıştığı bir kişiye bile karısının yaren tuttuğunu anlatır. (s.8) 

Çorum müddeiumumîsi Kemal Kan sayesinde on dokuz lira maaşla gardiyan olur. Bu 

maaştan para biriktirmeye başlar. Pek uzun boylu, zayıf, kamburca, eline geçen bütün yazıları 

okuyan, kendine güvenen fakat kibirli olmayan biridir. Herkese ağabey diye hitap eder. 

Mahkûmları arkadan döver. Müdür ve sergardiyan dâhil kendisi dışında herkesin “puşt” 

olduğunu iddia eder. (s.9) Birilerinde gördüğü güzel eşyaları över, birkaç gün ödünç kullanır 

sonra tekrar verir. İki amacı vardır: birincisi başgardiyan olmak diğeri ise bir saat almaktır. 

Telefonlarda kendini ezberlediği bir kalıpla takdim eder. Deli Bekir bundan dolayı onunla 

alay eder. “İnsana saat gibi dost yoktur.” der. Şakaya dayanıklıdır. (s.10) Birçok olayı 

umursamaz, gülüp geçer. Daha sonra kırk liralık birinci sınıf gardiyanlığa geçer. (s.11) Ezanla 

dalga geçer. Yeni Maliye Vekili Fuat Ağralı numayiş için ayni yardımı toptan verdirir. 

Cezaevi mutemet muavini Çökük Rıza paraları Hasan Kırat‟ın eline sayınca, Kırat buna çok 

şaşırır. (s.12) Kararlarında inatçıdır. Tıpkı bu kararları Fevzi Çakmak‟ın komünistler için 

verdiği on beş yıl kararına benzer. Enbiyaların küçük kardeşine İstanbul‟dan saat ısmarlar. 

(s.13) Saatini herkes tebrik eder. Gözleri hipermetroptur. Saati tissot marka kuvvetli bir 

saattir. Bu saat sayesinde bütün mahpushane manyetik meselesini kısa sürede öğrenir. Saati 
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Yedisekiz Hasan Paşa‟nın Çorum meydanına diktirdiği büyük saatle aynı gider. (s.16) 

Başgardiyan Deli Ömer‟in elinden düşen saat kırılır. Hasan Kırat içinden intikam yemini eder. 

(s.18) Yeni bir müdür geldiğini ve Pıravanın Mıstık‟ın telgraf yazdığını Savcı Bey‟e anlatır. 

Marangoz Osman‟dan bahseder. Savcı‟nın yanındaki adamın yeni müdür olduğunu 

anlayamaz. (s.324) 

 

DEKORATĠF 

Sağırdere‟de Ġstasyon Memuru Numan Efendi, Rumeli‟den, köylüye göre “gâvur” 

içinden göçmen gelmiş konuşması da “gâvurlara” benzeyen biridir. Kulaksızın Mustafa‟nın 

çalışmak ve para kazanmak için gurbete gitmesini takdir eder, onu bu konuda cesaretlendirir. 

Murat‟ın mesai arkadaşıdır. (s.144) Konuşkandır. Korucu Ali Dayı, kendisi hakkında yapılan 

suçlamalar karşısında kendi kendine söylenir. Köy heyetine göre köyün her şeyinden haberi 

olmalıdır. Etraftan bir şeyler öğrenir. Suçluyu arar. Düğün gecesi kızların oyununu bozan 

Vahit ve Mustafa‟yı köy odasına getirir. Muhtarı iyi tanır. (s.29) Himmet ÇavuĢ’un Recep, 

Bayındırlıkta odacıdır. Köyden haber getirir. Bir de mektup. Bu mektup Kulaksızın Yakup 

tarafından oğlu Mustafa‟ya gönderilir. Vahit‟in köyde topallayarak gezdiğini anlatır. Topal 

Recep hakkında bilgi verir. (s.232)   

Esir Şehrin İnsanları‟nda Yargıç, tarafsız biri olarak Suat‟ı ve karısını barıştırmak 

isteyen ve onların davalarına bakan, basit bir mesele yüzünden bir ailenin dağılmasını 

istemeyen bir yargıçtır. Anlatıcı onun fiziksel özelliklerini “seyrek keçi sakallı, ak sarıklı” 

diye aktarırken ruhsal özelliğini ise “iyi yürekli” sözüyle belirtir. (s.127) Babacan, iyiliksever, 

değerli bir yargıçtır. Süleyman Ağa, Kamil Bey‟in Babıâli‟deki yazıhanesinin bulunduğu 

handa görev yapan bir odacıdır. Kamil Bey‟in Karadayı gazetesi için bu kadar masraf 

etmesine şaşırır. Gazetenin yazıhanesinde bulunan eşyaların çalınmasından korkar. (s.167) 

Sivil Polisler, Karadayı gazetesinin sahiplerinin ve onu çıkaranların Anadolu‟ya yardım edip 

etmediklerini anlamak için ara sıra gazeteye uğrayıp sorular soran değişik karakterdeki 

kişilerdir. (s.221) La Fransez ġirketinin Direktörü, Ararat vapuru konusunda Kamil Bey ve 

Ahmet‟e yardım eder. Çok fazla para isteyen aracıların iç yüzünü ortaya çıkarır. (s.262) 

ġaban Bey, Yozgat mutasarrıfıdır. Nuh Bey‟i altı yaşında evlatlık alır. Daha sonra kızı 

Fehamet‟le evlendirir. (s.215) Nuh Bey Jöntürklere katılınca kızından ayrılmasını ister. Kötü 

adam değildir. Fakat Nuh Bey kızından ayrıldıktan sonra ona yardım etmez. Onunla tüm 

bağlarını koparır. (s.217) Kamil Bey’in Avukatı, Kamil Bey‟in arada bir yanına uğradığı, 

emlak işleriyle ve onların kiralarıyla ilgilenen bir kahramandır. (s.66) İngiliz Dostları Derneği 
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üyesidir. Suat‟ın davasında kadının haklı olduğunu savunur. (s.128) Avrupa hayranıdır ve 

çıkarları için çalışır. Kadının Avukatı, kanunları çok iyi bilen avukatın tecrübeli biri olduğu 

konuşmalarından belli olmaktadır. Suat‟a karşı müvekkilini savunur. (s.127) Gardiyan 

Ġbrahim, mahpushanede askerlik görevinden dolayı gardiyanlık yapan İbrahim, Kamil Bey‟in 

isteği üzerine ona yiyecek ve sigara alır. Onunla yemek yer ve onunla hapishanedeki olaylar 

üzerine konuşur. Yeğeninin adı da Kamil‟dir. (s.330) Çavuş olma hayali vardır. Gelecek 

günler için para biriktirir. (s.333) Korkak, cimri ve konuşkandır. Celil Efendi, mahpushanede 

gardiyanlık yapan kaba bir adamdır. Mahkûmlara karşı kötü davranır. Görevini yerine 

getirdiği için mutlu olur. (s.139) Vahap ÇavuĢ, mahpushanenin işkenceci gardiyanıdır. 

Ahmet‟i öldüresiye dövmüş ve onun ölümüne sebep olmuştur. Lakabı “kemik kıran” dır. 

(s.336) Asıl adı Abdülvahap‟tır. Üstlerine karşı saygısızdır. Habeşlileri andıran bir 

başçavuştur. Mahkûmlara yaptığı işkencelerle ünlüdür. (s.355) Kalın dudaklı, uzun, nazik 

parmaklı, elinin içi pembemsi bir kahramandır. (s.381)   

Körduman‟da Çopur Osman Efendi, Topal İsmail‟in anlattığına göre muhtarı kadın 

olan bir köye giden Tahsildar Osman, kadın “Bu köyden ben muhtarken vergi alınmaz.” 

Deyince hiçbir şey yapamaz. Akşamleyin de iki körpe gelini koynuna alan tahsildar, o köyden 

hiç para toplayamadan gelir. (s.264) Kadın düşkünüdür. Korucu Ali, Hocaların Hasan‟ın 

bağışlanmamasını ister, onun başağalık yaparken delikanlıların paralarını yediğini, gençleri 

birbirine düşürdüğünü anlatır. Aynı zamanda utanmaz olduğunu, yol yordam bilmediğini o 

yüzden yarene katılmasının uygun olmadığını belirtir. (s.152) Yakup Ağa‟nın dereye 

yuvarlanan hayvanını getirir, keser ve yüzer. Ona bu işin iç yüzü hakkında aklının erdiğince 

bilgi verir. (s.355) Mustafa‟yı dövmeye gelen Remzi‟yle kavga eder. (s.382) Muhtar 

Hüseyin, köyde palto giyen tek adamdır. Köylülerin işlerini halletmeye çalışır. Tarafsız 

davranabilmek için mücadele eder. Köylülerin sakındıkları ve saygı duydukları biridir. (s.31) 

Muhtar Kadir Ağa, Uzun İmam‟ın duaları hiçbir işe yaramayınca Ahmet‟i kendi 

yöntemleriyle dayak attırarak uslandırmaya çalışır. (s.17) Kadının yetmiş derde deva 

olduğunu düşünür. (s.25) Ahmet‟e yaptığının yanlış olduğunu söyler. (s.28) Bilinmez bir 

derde tutulup yatağa düşer, tam üç ay yataktan çıkamaz ve sopasız yürüyemez bir halde ayağa 

kalkar. Bu hastalığından bir öksürük kalır. (s.153) Uzun İmam gibi Kerim‟in kendi yerine 

geçmek istemesinden korkar fakat böyle bir şey düşünmediğini öğrenince ona takılmaya 

başlar. (s.163) Petek Hanım‟ı uzaktan takip eder ve onu Çalık‟a över. (s.224) 

Rahmet Yolları Kesti‟de Kara ÇavuĢ, Çerçi Süleyman‟ın anlattıklarına göre Âşık 

Niyazi‟yi cebinde afyonla yakalayıp mahkemeye göndermeyi düşünen karakol görevlisidir. 

(s.64) İnsanlara tuzaklar kurar. Arif Ağa, muhtardır. Uzun İskender‟in istettiği kızın 
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babasıdır. Dede Kasım‟la arası bozuktur. Kırçıl kaşlı, bıyıklı ve sakallıdır. Uzun İskender‟e 

elini öptürmez. (s.101) Kızının peşine dolanmasından ve onu istetmesinden rahatsız olduğunu 

belirtir. Ona namussuz olduğunu söyler. (s.103) Uzun İskender‟in söyledikleri için Ankara‟ya 

yazı yazacağını ondan davacı olduğunu karakolda söyler. (s.109) Zeynel onun askerde 

borazan onbaşısı olduğunu Dede‟nin soyulmasından dolayı öfkelendiğini anlatır. (s.310)    

Yüksek Oluk Muhtarı Feyzi, Dede Kasım‟ın soyulduğunu öğrenmiş, jandarmalar gelmeden 

bu işi halletmek için köyden topladığı adamlarla soyguncuların karşısına gelmiştir. Onlara 

teslim olmaları durumunda yardımcı olacağını söyler. (s.323) İşlerini köy heyetine danışarak 

yapar. (s.334)  

Yediçınar Yaylası‟nda Kolağası Celil, Zaptiyedir. Ömer‟in arkadaşıdır. Gelenlerin 

kendi toprağından olduğunu anlar. Çorum toprağının kaypak olduğunu söyler. (s.86) 

Abuzer‟in derdini anlar, onunla konuşur. (s.90) Oğlancı olduğundan karakola düşen kahpeleri 

öldüresiye döver. (s.265) Sakalı ve bıyığı birbirine karışmıştır. Gömleği kirlidir. Düğmeleri 

dökülmüştür. İçki içer. Bazen sarhoş gezer. (s.271) Ali‟yi adam hesabına koymaz. (s.272) 

Göğsü kıllıdır. (s.276) Cevdet ve Seyfettin Bey‟i gece gündüz gözetir. Hacı Hasan Paşa‟ya 

onlar hakkında jurnaller yazar. (s.280) Konuşkandır ve fiziksel yönden hiç de iyi bir 

görünümü yoktur. BaĢgardiyan Mevlüt, Kolağası Celil hakkında dolaşan dedikodulara 

inanıp gerçekten onun babası geldiği zannıyla ona “gözün aydın” deyince, kumandanın sinirli 

tavırlarıyla karşılaşır. Neye uğradığını, kumandanın niçin böyle davrandığını kavrayamaz. 

(s.101) Cahildir. Mültezim Osman Efendi, çıkan ferman üzerine kuyruklu sarrafından 

mültezimliği bırakmasına dair mektup gönderir. Kendisi bu işleri bırakmıştır. (s.13) Halil 

Efendi‟nin babasıdır. Fermanın çıktığı yıl, beş yıllığını yeni ödediği iltizamı kaybetme riskiyle 

karşılaşınca yüreği çatlar. (s.14) Osmanlı döneminde görülen tiplerdendir. Para düşkünü, 

uyanık ve akılcıdır. 

Köyün Kamburu‟nda Tapucu Ethem Efendi, yedi vilayet toprağına keskin 

nişancılığıyla nam salmıştır. Çoğu zaman işe giderken Tüfekçiye yayını onartacağız diye on 

iki numara Fransız çiftesini yanına alır, sıkıştırırlarsa silaha doyamadığını söyler. (s.173) 

Esir Şehrin Mahpusu‟nda Hapishane Müdürü, mahkûmlarla iyi anlaşır, onlarla 

bayramlaşır. Padişah taraftarıdır. Milli mücadeleyi desteklemez ve sevmez. Hapishaneye 

gelen mahkûm yakınlarının mahkûmlarla görüşmesine bir sınır getirir. Anlatıcıya göre Hadım 

insanlarının sesine benzeyen bir ses tonu vardır. (s.84) Ani çıkışlarından rahatsız olduğu 

Saka‟nın Naci‟yi bir türlü yola getiremediğini Kamil Bey‟e anlatır. (s.195) Kamil‟e göre 

müdür, kalıpsız fesi, lastikle tutturulmuş kravatı, uzun kara redingotuyla elbise giydirilmiş 

cambazhane maymunlarına benzer. (s.197) Sakalı boyalıdır. Müsteşar Bey‟in Kamil için 
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gönderdiği yazıdan dolayı endişelenir. (s.198) Hapishane doktoru Jak Barbut‟un iyi bir doktor 

olduğunu Kamil Bey‟e anlatır. (s.198) Hapishanedeki görevine yazıcı yamağı olarak 

başladığını daha sonra görevinde yükseldiğini Kamil Bey‟le konuşmalarından öğreniriz. 

(s.199) Büyük oğlunu Çanakkale‟de şehit veren müdür, beslemesiyle evlenir. Küçük bir oğlu 

vardır. Kamil Bey‟in Paytoncu Osman‟a attığı dayaktan dolayı iyi yaptığını anlatır. (s.201) 

Kamil Bey‟i ziyarete gelen bayan akrabalarına onun durumu ve bulunduğu yer hakkında bilgi 

verir. (s.219) Ramiz Bey‟in karısı Fatma Hanım Kamil Bey‟in hapiste başına gelen kavga 

olayından dolayı müdüre aklına geleni sayar. (s.232) Veznedar Sıtkı Efendi, gizli kapaklı 

işler yapar. Kamil Bey‟i Mehdi konusunda uyarır. Seyfiye güvenmez. Yüreği sıkışır. Kamil 

Bey‟in hangi tarafta olduğunu anlamaya çalışır. (s.245) Haddaneli Yusuf ve Anzavur yanlısı 

Şah İsmail‟in ittihatçıların baş düşmanı olduğunu anlatır. Tırnakları kirden kapkaradır. 

Pantolonu ütüsüzdür. Kumaş‟ın havı döküldüğünden dikişleri çıkmıştır. Sarkan yanakları göz 

uçlarını içine çeker ve yüzüne aptallık verir. İlk geldiği günler paytoncuya soyulur ve çok 

sıkıntı çeker. Yüz lira karşılığı hatırlılar tarafına geçer. (s.246) Otuz üç yıl veznedarlık yapar. 

Doğru ve hızlı para sayıp anında kalp paraları diğerlerinden ayırır. Bundan dolayı Şeyh 

Sunusi ve Cavit Bey‟den bahşiş alır. Bir gürültü olunca kafasının içi boşalır. Evine gelen 

polisler binbir zahmetle yetiştirdiği çiçeklerini ezerler. Bankadaki kasa işgal sırasında soyulur. 

(s.251) Parayı bunun çaldığını düşünüp sorguya çekerler. Hapse atarlar. Sicili temizdir. Karısı 

da diğer hatırlılar gibi parayı çaldığını düşünür ve yerini söyletmek için “körpe ahretliği” 

koynuna verir. (s.253) Milli mücadele hakkında duyduğu dedikodulardan korkar. (s.276) 

Pısırık bir memurdur. Doktor Lütfi Bey, Göçmenlere yardım eden bir kurulda çalışmaktadır. 

Damat Şerif Paşa‟yla birlikte Şehzadebaşı‟nda bir balo tertipler. (s.223) Kadın hastalıkları 

üzerine operatördür. İttihatçılarla geçinemeyen kahraman uzun yıllar Viyana‟da kalır. 

Babasından miras olarak milyonlarca lira para kalır. Açık saçık fıkralar anlatmayı sever ama 

bunu tam olarak beceremez. Eli sıkı ve pinti biridir. (s.224) İngilizlerle başa çıkılamayacağına 

inanan doktor, Nermin Hanım‟a asılır ve Sabriye Hanım‟ın anlattığı her şeye inanır. (s.281)  

Akrabalarının ısrarına dayanamayan Kamil Bey‟in karısı Nermin baloya katılır ve doktorla 

dans ederken poz verir. Kamil Bey gazetede karısının resmini görünce ondan ayrılır. (s.281) 

Kadın düşkünüdür ve yabancı hayranıdır. Doktor Seyfullah Beyefendi, Operatör doktordur. 

Tevhit gazetesine ilan verir. Kadın hastalıkları uzmanıdır. (s.166) Gardiyan Asker Ġbrahim, 

Bekirağa Bölüğündeki hapishanede hatırlı mahkûmların ayak işlerine bakan gardiyan asker 

İbrahim, Kamil Bey‟in söylediği yalanlara inanır ve onu sever. (s.8) Kamil Bey‟e duyduğu bu 

sevgi onu küçük gören bir kadına karşı korumasını sağlar. Kadına sokak ortasında çıkışır. 

(s.11) Kamil Bey‟in pazarlık yapmaktan hoşlanmadığını bildiği için arabacıyla pazarlık yapar. 
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Pazarlık yaptığını ona söyler. Karısı ve akrabaları Kamil Bey‟i ararken onun yerini onlara 

söyler. (s.12) Vahap OnbaĢı, konuşmasından Kürt olduğu hemen anlaşılan Vahap, 

tevkifhaneye yeni getirilenleri iyi araması ile meşhurdur. Ellerine tükürerek aramaya başlar. 

(s.21) İşini titizlikle yapar. (s.22) Kamil‟in paralarını büyük bir iştahla sayar. (s.25) Kamil‟in 

babasının hediye ettiği mücevherlerle dolu, altın saati çok beğenir. (s.26) Onun bavulunu da 

inceden inceye aradıktan sonra ikinci koğuşa götürür. (s.29) BaĢgardiyan Musa ÇavuĢ, 

mahkûmların sorumluluğunu taşıyan başefendidir. Mahkûmlarla müdüriyet arasında aracılık 

yapar. (s.195)  

Kelleci Memet‟te Kuyruk Müdür, Hatip Hoca anlatır: “Pişş… siz tilkiyseniz, ben de 

kuyruğuyum.” dediği için adı “kuyruk müdür” kalır. Hapishaneye dükkânlar yaptırır. Çocuk 

koğuşu ve revir açtırır. Bakanlığın ve savcının itirazlarına rağmen bunları yapar. (s.79) Sabah 

çayında yarım şişe rakıyı içmeden gözlerini açamayan savcının bütün itirazlarına rağmen 

hapishaneyi istediği şekle getirir. Çırak yetiştirmek şartıyla dükkânları usta mahkûmlara verir. 

Herkesi kontrol altında tutan müdürün asıl adı Recai Efendi‟dir. (s.81) Müdür, Cinci‟nin ne 

namussuz olduğunu bildiği için işlerine karışmak istemez. Para işine elini sürmez. Telefonu 

antikadır. (s.181) Elbiseleri temizdir. İsmet Paşa rozeti taşır. Dört yıldır Maliye Bakanlığına 

memur olarak geçmeye çalışır. Murat‟a hapishaneyi anlatır. Mahkûmlar bu müdüre kasıntı 

lakabını takmıştır. Geçim derdinden dolayı bazı mahkûmlara borçludur. (s.231) Frengili 

Sağlık Memuru, ırza geçmek suçundan mahkûmdur. Namaz kılar, dua eder. Bilinçsiz yaşam 

yüzünden frengi hastalığına yakalanır. Herkes onun nasıl bir insan olduğunu anlamaz. (s.213)  

Rıza OnbaĢı, jandarmadır. Telefon santralcisidir. Zamparadır. Bıyıklarına meraklıdır. 

Genelevde dostu, mahallede bulaşık işleri vardır. “Bizim muskamız.” resim der. (s.264)  

Osman Ağa, Kelleci‟yle dertleşir. (s.291) Çankırı‟nın tuz mağarasında bekçilik eder. 

Çolaktır. (294) Oğlundan ve karısından şüphelenir. Lakabı Kara Osman‟dır. (s.299) Kızı 

Cemile‟yi Yusuf‟a almak ister. Ama Kuyubaşı Hocası bunun dinen yanlış olduğunu söyler. 

(s.303) Karısı Ümmühan dervişliğe sığınarak kendisiyle birlikte olmaz. (s.307) Karısıyla oğlu 

Yusuf‟u hamamda yakalar. (s.310) Ev düzeni bozulur. Gecesi gündüzü öfkelidir. (s.317) Oğlu 

Yusuf‟tan şüphelendiği günden beri ona kızgındır. Kömürleri bu sene çuvallayacaktır. (s.321) 

Tek koluyla silah talimi yapar. (s.324) Sakallıdır, her şeye kızgındır. (s.325) Cemile‟yi 

sıkıştırır. Kasabaya taşınmayı düşünür. (s.333) Sarı sakal dervişten akıl alır. Kasabada dükkân 

açıp rejilik yapmayı düşünür. Yusuf‟u kasabaya götürmeyi düşünmez. (s.335) Kelleci‟yle 

Cemile arasındaki ilişkiyi öğrenir ve ona kızar. (s.341) Çifteden çıkan kurşunun yanlışlıkla 

isabet etmesi sonucu ölür. (s.342) Karısı tarafından aldatılan ve öldürülen bir zavallıdır. 

Gardiyan Musa, lacivert gardiyan elbisesiyle ufak tefek bir kuleli öğrencisine benzer. Elinde 



281 

 

dış kapının kocaman anahtarı vardır. Kelleci‟nin bacağına potini ile vurur. Hükümet‟in malına 

zarar verdiği için ona kızar. (s.71) Tahir Efendi, gür sesli bir gardiyandır. Çarşıcılık sırası 

bazen kendisine gelir. Mahkûmlara karşı küfürlü konuşur. (s.24) Murat Bey‟in gazetesini 

postadan alıp getirir. Yeni Doktor, Şeker Emin‟in oyun yaptığı doktordur. Çankırı‟ya yeni 

gelmiştir. Sakalı, bıyığı yoktur. Körpenin toyudur. Hatip Hoca askerliğini bile yapıp 

yapmadığından şüphelenir. Mahpushanedeki kenef kokusuna bir çare bulmaya çalışır. (s.77) 

Yorgun Savaşçı‟da Baytar Emeklisi Salih Bey, Cemil‟in teyzesinin yaşadığı 

mahallede oturan ve meraklı bir emekli olan Salih Bey, karşılaştığı veya gördüğü olayların 

içyüzünü araştırmayı çok sevmektedir. Doktor Reşit Bey‟in polislere yakalanmamak için 

kendisini vurduğunu görmüştür. Bu olayı karşılaştığı herkese anlatır. İlk defa kendini öldüren 

bir adam görmenin şaşkınlığını üzerinden atamaz. Meraklı ve konuşkan olması dikkatlerden 

kaçmamaktadır. (s.10) Dükkândan Çıkan Polis, Beyoğlu‟nda çalışan komiser Mustafa‟nın 

(s.157) kardeşidir. Patriyot Ömer‟in kaçırılması olayında Neriman‟dan peçesini açmasını 

ister. Patriyot‟u günlerdir gözlemektedir. Cemil‟den dayak yer. Ağır yaralanır ve bu dayak 

yüzünden daha sonra ölür. (s.83) Patriyot Ömer‟i kaçırırken, Yüzbaşı Cemil bu polisin 

kaburgalarını kırmıştır. Ağabeyi, Cemil‟i bulmak için teyzesi Selime Hanımın evini sıkı bir 

takibe alır. (s.122) Komiser Arap Maksut Bey, Reşit‟in ölümüne üzülür. Cemil‟in başını 

belaya sokmak istemez. Bir işi planlarken bütün ayrıntıları düşünmeyen, yüzeysel hareket 

eden, aceleci bir adamdır. (s.26) Karakol komutanlığı yapar. Kaba ve küfürbazdır. Bazen 

konuşmaları sırasında Meddah Sururi kesilir. (s.40) Kadınları sever. Kendine bile alık, kara 

surat diyerek hakaret eder. (s.46) Kimseye güveni kalmamıştır. (s.49) Bıyıklı, şüpheci, 

meraklı, somurtkan, telaşlı bir inzibat subayıdır. (s.60) Umutsuzluğa kapılınca alt dudağı 

sarkar. Çok kitap okuyanlara güvenmez. Adam sarrafı ve hovardadır. (s.63) Polisler, 

Haklarında anlatıcı tarafından detaylı bilgi verilmeyen, yalnızca Doktor Reşit Beyi takip 

ederlerken karşılaştığımız bu devlet görevlileri, zaten Reşit Bey‟in intiharının ardından 

sahneye çıktıkları hızla tekrar sahneden çekilirler. Onun intiharının ardından çevrede 

araştırma ve inceleme yaparlar. Kaç kişidirler, adları nelerdir? Bu konuda herhangi bir bilgi 

sahibi değiliz. (s.11) Görevleri dolayısıyla tanıma fırsatı yakalarız. Subay Barınma Evi 

Müdürü, bu kahramanın adını bile söylemeyen anlatıcı sadece fiziksel özelliklerinden “kısa 

boylu, şişman, palabıyık” diyerek bahseder. Bir levazım binbaşıdır. (s.191) Bakımevinde 

kalan sakat, korunmaya muhtaç ve evsiz subayları idare etmeye çalışır. (s.193) Ġstasyon ġefi, 

Osmanlı devletinin demir yollarına el koyan İtalyanlara bu topraklarda yardım eden istasyon 

şefi bir İtalyan‟dır. Bunun yanında anlayışlı bir adamdır. Bekir Sami Bey‟e tren konusunda 

yardım eder. (s.236) Badem Bıyık Doktor, Akhisar‟da yaşayan ve herkese eşit mesafede 
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durmaya çalışan doktor, askerlere ilaç ve yiyecek verme istemeyen eczacıya çıkışır. Kör 

Şaban‟ın istediklerini almasını sağlar. (s.300) askerden yana bir tavır içinde olduğunu 

gösterir. Tüm kasabanın ileri gelenleri şubede toplandığında bu doktor o toplantıda yoktur.   

Bozkırdaki Çekirdek‟te Ġlköğretim Genel Müdürü, Bulgaryalıdır. Başında kasket, 

sırtında kısa kollu gömlek, ayağında ütüsüz keten pantolon ve sandallar vardır. Sigara içer. 

(s.19) Gövdesinde Balkan köylülerinin kalınca pehlivan kesimi, ellerinde hamarat bir incelik 

vardır. Çekingendir. (s.20) Keşiş Düzü‟nde bir köy enstitüsü kurulacağını başına Halim 

Akın‟ı geçireceğini söyler. (s.21) Enstitülerin amaçlarından ve ideal insan tipinden bahseder. 

(s.23) Yetişenlerin Mustafa Kemal‟e benzediğini söyler. Köy çocuklarına kime saygı 

duyacakları öğretilmektedir. (s.24) Çilelerden yüksünmemek ve azla yetinmek enstitülerin 

amaçlarındandır. Sapık fikirleri önleyen yeni Kubilaylar yetiştirmek istediklerini belirtir. 

Tarihi konulardan bahseder. Ömer Seyfettin, Ziya Paşa ve Enver Paşa‟yı anlatır. Kara 

Kemal‟le Talat hakkında bilgi verir. (s.26) Öğretmenlere güvenir. (s.27) Enstitüleri ve ülkenin 

nasıl gelişmesi gerektiğini anlatır. (s.29) Hüseyin KarabaĢ, köyün korucusudur. Sırtında 

yamalı bir asker ceketi vardır. Martin marka bir silah taşır. Bir deri bir kemiktir. Yıllarca 

eşkıyalık yapmış ve mahpuslarda yatmıştır. İlk karısını döve döve öldürür. Şirin köyünün 

yılgınlığını kıyıcılığı ile artırır. Zeynel Ağa‟ya danışmadan hiçbir iş yapamaz. (s.198) 

Profesör Milletvekili, hademeyi iterek içeri girer. (s.9) Karayağız milletvekili bu vekilin ırkçı 

ve Turancı olduğunu konuşmalarında ima eder. Köy enstitülerinin işlevinden ve sağ sol 

davasından bahseder. (s.11) Aslı köylüdür. (s.15) PaĢa Mebus, karayağız ve ortadan 

uzuncadır. Tıknazdır. Ömrü hak ettiğinden fazlasını almak için çabalamakla geçmiştir. Hiçbir 

şeyi tehlikeye atmadığı için hak ettiklerini de kaybeder. Milli Şefin portresini görünce 

somurtur. (s.13) Milli Şefin bakışlarından tedirgin olur. Milli Şef albaylıktan bu makama 

yükselirken kendisi paşa olmasına rağmen İzmir Suikastı sonucu onun affına muhtaç 

olmuştur. (s.13) Kurtuluş Savaşı‟nın başında en büyük üç Kuvayı Milliyeci paşalardan biridir. 

1939‟da yeniden milletvekili seçilir. Kısa süre önemli görevlerde bulunur. İzmir suikastı 

olayında asılma tehlikesi atlatır. Anıları önemlidir. İttihat ve Terakki‟de tek partinin bazı 

yöneticileriyle birlikte çalışmıştır. (s.14) Aslı köylüdür. (s.15) Fukara babasıdır. Bir fakirin 

gecekondusu yıkılmasın diye İstanbul valisini arar. Bu yüzden başı yukarıyla belaya girer. 

(s.17) Karayağız Milletvekili, tek partinin ileri gelenlerindendir. Orta Anadolu‟da geniş 

toprakları vardır. Hukuk okumuş aynı alanda İsviçre‟de doktora yapmıştır. Fransızcayı çok iyi 

konuşur. Yunus‟tan Nazım Hikmet‟e kadar bütün büyük şairlerin en iyi şiirlerini ezberden 

okur. Tarih, ekonomi, toplumbilimden anlar. Partide saygı görür. Bazen Batılı, bazen 

İstanbullu, bazen taşralı bir kaba Türk gibi görünmeyi zekâsına ve kurnazlığına verir. Kızı ve 
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oğlu vardır. Etrafında gerçekleşen olaylara elinden geldiğince müdahale eder. (s.9) Enstitüleri 

bir bela olarak görür ve onlardan kurtulmak gerektiğini düşünür. Sigara içer. (s.31) Topal 

Osman, Şirin köyünün muhtarıdır. Zeynel Ağa‟nın emrinden dışarı çıkamaz. Onun 

korkusundan sevmediği halde şarap içer. Elleri nasırlı, tıraşı uzundur. Çakır gözlüdür. 

Gözlerinde yılgınlığın usancı vardır. Üşengeçtir. (s.33) Yamörenli Eğitmen Murat‟la konuşur, 

Keşiş Düzü‟nde enstitü istemediklerini söyler. (s.46) Enstitülerin Kızılbaşlık, komünistlik, 

Bolşeviklik olduğunu düşünür. (s.47) Enstitücüleri görünce şaşırır. (s.95) Hacı Zekeriya, 

Cinci Nezir ve Zeynel Ağa hakkında bildiklerini enstitücülere anlatır. (s.107)  

Devlet Ana‟da Voyvoda Nurettin Bey, Alışar Bey‟i ve Osman Bey‟i konağına 

yemeğe davet eder. Yedi yaşında bir oğlu vardır. Devlet adamıdır. Ferman karşısında boynu 

kıldan incedir. Konağında küçük bir baskın yaşanır. (s.352 Kosti ÇavuĢ, insanları vaatlerle 

kandıran, yaşlı, karısını aldatan biridir. Panayot‟un sözlüsü Popolina ile beraber olur. (s.551) 

Bilecik Hisarı‟nın kapı görevlisidir. Pis konuşmaları sever. Kadın görünce elini bıyığına atar. 

Kalın bacaklıdır. Kılıcının işlemeli kemeri vardır. (s.552) Kadın düşkünüdür.  Çıfıt Hekim, 

Kaplan Çavuş‟un yüzü yandığında onu tedavi eden ve Şam taraflarından ateş topu ile ilgili 

Yunus‟la haber gönderen adamdır. Venedikli bir tüccarla karşılaşmış, biraz soruşturduktan 

sonra onlarda da ateş tozuyla ilgili çalışmalar yapıldığını öğrenmiştir. Venedikli bunları 

anlatırken uzun uzun doğu ile batıyı karşılaştırmıştır. Hekim hakkındaki bilgileri Çavuş ve 

Yunus‟tan öğreniriz. (s.231) 

Kurt Kanunu‟nda Katil Niyazi, Kemal Bey‟in eski dostlarından biri olan Niyazi, polis 

müdürlüğü yapmaktadır. Gazetelerde çıkan haberlerin dışında öğrendiği havadisleri ona 

ulaştıran ve onu kurtarmak için çözüm yolları arayan, iyiliksever bir kahramandır. (s.111)  

Komiser Rıfat, Gazeteci Murat‟ın emniyet teşkilatından tanıdığı komiserdir. (s.188) 

Gazeteciye yaptıkları baskınlarla ilgili bilgi verir. Yapılan baskınlarda yaşananları ayrıntılı 

şekilde anlatır. Komiser Cemal, Gazeteci Murat‟ın emniyet teşkilatından tanıdığı komiserdir. 

(s.188) Gazeteciye yaptıkları baskınlarla ilgili bilgi verir. Yapılan baskınlarda yaşananları 

ayrıntılı şekilde anlatır. Hilmi Bey, posta müdürlüğünde bir memur olarak göreve 

başladığında Kara Kemal Bey‟le tanışır. Onun “mümeyyizi”dir. Kemal‟in verdiği yazıları 

temize çeker. Daha sonra aynı kurumda görev bakımından yükselir ve müdürlük makamına 

kadar çıkar. (s.218) Doktor Ġhsan, ruh çağırma seansları düzenleyen ve Emin Bey‟le bu iş 

üzerine konuşan bir kahramandır. (s.186) Doktor Lütfü Bey, “Gözleri yeşil, ince burnuyla ve 

kısa kesilmiş kırçıl bıyıkları kalın dudaklarını gölgeler. Bu durum ağzının cinsel iştahlılığını 

saklar.” (s.231) Hasta bakıcısıyla ilişkisi vardır. Kamil Bey‟e bu zamana kadar yaptıklarını 

anlatır. Anadolu‟ya geçtiğini bildiklerini anlatır. (s.233) Kamil Bey‟i olgunlukla karşılar. 
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(s.235) Cimri olmasına rağmen Serbest Parti‟ye çok para yardımı yapar. Kuvayı Milliyeciliği 

avanaklık olarak görür. (s.287) Lazistan Mebusu Ziya HurĢit, reisi cumhuru öldürmek için 

arkadaşlarıyla İzmir‟e gider. Katı hasır şapkasını her zaman sağ kaşına yıkar. Söz dinlemez. 

Kendisine ikram edilen sigarayı bile haraç gibi alır. Almanya‟da okumuştur, Fransızca bilir. 

Üstünde yontulmamış köylü kabalığı vardır. Mebusken muhalefetin önemli 

konuşmacılarındandır. Dinleyenler karşılarında okuma yazma bilmeyen biri konuşuyormuş 

gibi şaşırırlar. Şık giyinir, ellerini temiz tutar, tırnaklarına özenir. Para kazanmayı sevmez. 

Parasını hesapsız harcamaya bayılır. Yüzüne imrenerek bakan kadınları, kızları fark etmez 

bile. İktidar koltuklarında oturmayı hiçbir zaman tercih etmez. İyi silahşörlüğü, gözü pek 

kabadayılığı, kumar masalarında enayi yerine konulmak korkusundan gelir. (s.8-9) Dini 

konularda bilgisi yoktur ve Allah‟a da Şeytana da inanmaz. (s.10) Kumardan asla 

vazgeçemeyen bir kumarbazdır. Kumar oynamak için İstiklal Mahkemesi Başkanı Kel 

Ali‟den borç para alır. (s.37) İzmir suikastı sırasında yakalananların arasında o da vardır. 

Çıkarıldığı mahkemede her şeyi soğukkanlılıkla anlatır. (s.123) 

Büyük Mal‟da Vali, ayaklanan göçmen kadınlarına karşı ne yapacağını bilmeyen vali, 

Kerim‟in kadınlara verdiği akılla iyice karışan işe bir anlam veremez. Kenan ve Çerkezler 

delil yetersizliğinden bırakılır. Kadınlara acımadan onların engellenmesi emrini verir. (s.362) 

Acımasızdır ve görev adamıdır. Haydar, Pomak Polis‟in yerine görevlendirilen ve Sülük‟e 

refakat eden genç polistir. Onun sürekli tuvalete çıkmasından şüphelenir ve vur emriyle tehdit 

eder. Ona yiyecek ve sigara getirir. (s.125) MüfettiĢ, Hacı Kenan‟ın attığı iftiradan dolayı 

olayı incelemek için Ankara‟dan gönderilmiş müfettişler müfettişidir. Sülük‟ün dosyasını 

inceleyecektir. Sülük‟e adaletin mutlaka yerini bulacağını söyler. (s.96) Cumhuriyet hükümeti 

karşıtlarını ve Sülük‟ün bunlarla ne gibi bağlantısı olabileceğini sorgulayarak suikast işinin 

aslını öğrenmeye çalışır. İçinde Sülük Bey‟e ait bütün bilgilerin olduğu bir dosya vardır. 

Padişah yanlılarıyla ilgili her olayı sorar. Sülük‟ün Çapanoğlu Halit Bey‟e gönderdiği 

mektubu bile bulur. (s.113) Sülük‟ün memurlara teres diye hitap etmesinden rahatsız olur ve 

onun Serbest Fırka‟yı desteklediğini savunur. (s.115)  Sülük‟ten kurnazlığı bırakıp gerçekleri 

olduğu gibi anlatmasını, son pişmanlığın ona bir fayda vermeyeceğini söyler. Ondan 

dinlediklerinden yola çıkarak Atatürk düşmanı görüntüsünü ona yakıştırdığını anlatır. (s.126)  

Ziraat Bankasının Yeni Müdürü, Sülük Bey‟in ölçülerine göre terbiyesi kendine yeter, 

bıyıklarını kökünden kazıttığı için tıfıl görünen, gözlüklü bir adamdır. Köylüye dağıtılması 

için para getiren Sülük‟e iyi davranır, saygıda kusur etmez. Avcılığa meraklıdır. Ankara‟da 

kaynanasının yanında on altı numara bir çiftesi vardır. (s.52) Kumar oynamaz, hatta kumarın 

kurallarını bile bilmez biridir. (s.54) Köylülere para vermez. Baştan savma işlerden 
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hoşlanmayan bir kahramandır. (s.67)  Pıravanın Mıstık‟la tartışır ve onun konuşmalarının 

rüşvet olduğunu düşünür. Tutanak yazılmasını ister. (s.69) Rüşvet almayan, dürüst bir 

adamdır.  Pomak Polis Cihangir, orta boylu, kara kuru birdir. Avurtları o kadar çöküktür ki 

görenler var gücüyle bir şey emiyor zannederler. Gözlerinde uçsuz bucaksız keder, ürkeklik, 

yalvarış vardır. Bir şey verirken bile istiyormuş gibi yalvarmayı huy edinmiştir. Fakirdir ve 

herkese borçludur. Kızları kendilerinden yaşlı erkeklerle düşüp kalktıkları için çevredekiler 

Pomak polis‟e saygı duymazlar. (s.61) Girenleri çıkanları takip etmediği için hademe Kürt 

İbo‟ya çıkışır. (s.62) Okumayı hiçi sevmez, iki satır yazı okusa baş ağrısından yakınır. (s.63) 

Telefonla valiliği arar ama toplantı hakkında bir şey öğrenemez. (s.66) Fakir, cahil, okumayı 

sevmeyen biridir. Necip ÇavuĢ, Emniyete giden Sülük Bey‟in karşılaştığı ve tanıdığı bir 

adamdır. Komutanın vali beyin yanına gittiğini öğrenir. Bazen kaçak işlerine bu çavuş da 

karışmaktadır. (s.57) Romanda uzatmalı jandarma çavuşu olarak anılan karakter, Sülük Bey‟e 

kaçak mermi bulur. Sülük Bey‟in kimseyle görüşmemesi gerektiğini söyler. (s.71) Sülük‟ün 

üzerindeki parabellumu ve parayı alır. Vali beyin kimseyle görüştürülmemesi ve kaçarsa 

vurulması için sıkı emri olduğunu ifade eder. (s.73) Nevşehirlidir ve Sülük Bey‟i ürkütmeye 

çalışır. (s.75) Sülük Bey‟in hapisten çıkmasında Dersimlilere zorla suikast işini kabul 

ettirdiğini aldığı üç bin altın karşılığı mahkemede söyler. Parayı aldıktan sonra bir daha 

Çorum‟a ayak basmaz. (s.178) Cevdet Bey, Çorum mebusudur. Çalık Kerim‟in şikâyetlerini 

dinler ve ona köylüler hakkındaki düşüncelerini ve bankalar konusundaki bilgilerini aktarır. 

Ziraat Bankası sayısının neden çoğaltılamadığını anlatır. Sülük Bey ve Kenan Efendi‟den 

çekindiğini anlatır. (s.26) Pıravanın Mıstık‟ın Ankara‟da derdini dinlemiş ve ona tahsildarlık 

işi ayarlamıştır. (s.225) Sülük Bey‟in olayını mahkemede savunması için güçlü avukatlardan 

birini göndereceğine söz verir. (s.327)  Ahilyas’ın Muhtarı DurmuĢ Ağa, yetmiş yaşında 

ama dinç bir adamdır. Sülük Bey‟in takılmalarına akıllıca cevaplar verir. (s.49) Bilgili, 

görgülü biridir. 

Yol Ayrımı‟nda Fethi Bey, Paris büyükelçiliği yaparken Gazi‟nin isteği üzerine 

Türkiye‟ye gelen Fethi Bey, yine Gazi‟nin emriyle Serbest Fırka adında bir fırka kurar. (s.31) 

Devletin Fransa‟ya olan borçlarını altın olarak ödemesi için 1928‟de Fransızlarla antlaşma 

yapar ve on bin lira mükâfat alır. (s.33) Gazi‟nin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda 

partinin başına geçer ve çalışmalara başlar. (s.45) İkinci Abdülhamit‟i Selanik‟e götürürken 

para ve tahvil çantasının kaybolduğu olayda muhafızdır. (s.147) Birçok tarihi olaya 

karışmıştır. Mösyö Müler, Maliyenin derlenip toparlanması için rapor hazırlayan uzmandır. 

(s.8) Arnavutoğlu, İş bankasının başveznedarıdır. Eski ittihatçılardandır. Avukat Celadet‟in 

Makedonya çeteliğinden kan kardeşidir. Küfreder. Celadet‟e bozuk para isteğinden dolayı 
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“deli” der. (s.260) Cafer Efendi, Selim Nuri‟yi medreseden çağıran, sigara içen ve onu 

müdüriyete götüren polis memurudur. Silahı olmasa elektrik memuruna ya da evkaf kâtibine 

benzer. (s.352) Selim Nuri’yi Sorgulayan Adam, emniyetten çıktıktan sonra arabada 

yanında oturup üzerini arayan ve kafasına asker pantolonunu geçiren adam, Selim Nuri‟yi 

sorguya çeker. Kırçıl saçaları kaçlarının bir parmak yukarısından başlar. Alnı çok dar olduğu 

için hiç görülmez. (s.368) Selim Nuri’ye Vuran Adam, iki adam iriliğinde bir “goril azmanı” 

gibidir. Gözleri kan çanağıdır. Dişlek, sıvanmış kıllı kollarıyla maymun gibidir. Selim 

Nuri‟nin boynuna arkadan vurur ve onu döver. Her yerini kan içinde bırakır. (s.375) Komiser 

Muavini, Selim Nuri ve arkadaşlarını medreseden çıkaran, polisliğe meraklı, bu zanaatta 

ilerlemeyi kafasına koymuş bir gençtir. Bütün Şerlok Holmesleri, Mösyö Lökokları, Nat-

Pinkertonları, Nik Karterleri, Şandelkandelleri hatmetmiş, hafiye filmlerinin hiçbirini 

kaçırmamıştır. Kendini kurnaz sayar. Dadal Efendi‟ye suçlama konusunda bilgi verir. (s.400) 

Asım Bey, Hakkı Tarık‟ın mebus kardeşidir. (s.8) Çoruh mebusudur. Yeni bir parti kurulacağı 

haberini gazeteye getirir. (s.9) İttihatçılığa bulaşmıştır. Hıdır‟a göre Asım Bey, kılıç zoru 

Kemalistlerindendir. Murat‟a göre ise patronu eğer Gazi‟den çalım yeseydi mutlaka evine 

kapanır ve ben hastayım diyerek günlerce evden çıkmazdı. Asım Bey, yeni fırka haberiyle 

gazeteye gelince Murat‟ın gazetede olmasına sevinir. Hademe Hıdır‟ı Başdağıtıcı Tatar 

Emirze‟yi çağırması için gönderir. (s.27) Fethi Bey‟in fırka kuracağını bunu Gazi‟nin 

istediğini anlatır. (s.31) Gazi Paşa‟nın kendisini çağırdığını, takıldığını anlatır. Parti 

konusunda konuşmak istemeyince Gazi somurtur. (s.34) 

Karılar Koğuşu‟nda Komiser Osman Efendi,  Emine adında bir hayat kadınını 

döverek öldürür. Sebebi Hacı Abdullah ve arkadaşı Mustafa‟nın birbirine girmesidir. Emekli 

olur. Namazında, orucunda biridir. Hamit ġevket Bey, beslemesini ve karısını öldüren bir 

adamı ipten kurtaran bir avukattır. Mahkûmlar arasında namı vardır. Kel Hasan, uzun boylu, 

sıska, sivri burunlu, tüyleri dökülmüş bir ihtiyardır. Keldir, tıraşı uzun gezer. Gıdasız bir 

vücudu vardır. Üst çenesinde tam üç dişi yoktur. Üç çocuğu ve herkese borcu vardır. 

Gardiyandır, borçları yüzünden başı hep belaya girer. Murat‟la başgardiyan Ali‟ye çay 

demler, hizmet eder. Yemeği kuru ekmektir. (s.329) kızı evde hastadır. Kadercidir. (s.332) 

Murat‟la önceden tanışır. Büyük kızı akıllıdır ve okula gitmektedir. (s.335) Gardiyan Ali, 

başgardiyan olur, mahkûmlara karşı yumuşak, gardiyanlara karşı serttir. Murat‟la çok iyi 

geçinir. Gardiyan Abdullah, dindar, namaz kılar, derviştir. Tözey‟in yaptığı işleri istida ile 

merkeze bildirecekken Murat onu korkutur, bu işten vazgeçirir. (s.196) Kız kardeşi hapis 

yatmıştır. Eniştesinin adı Mehmet‟tir. (s.197) Şefika‟ya yalvarır, onun peşinden koşar, onunla 

birlikte olmak ister. Onu şeyhe götürür. (s.282) Şefika‟yı kaçırır. Beraber İzmir‟e giderler. 
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Paraları bitinceye kadar orada kalır daha sonra dönerler. BaĢgardiyan Mahmut, boyuyla kızı 

olmasına rağmen kerhaneye gider. Devletin kendisine verdiği maaşı kadınlara yedirirken 

“devletin yardımından onlarında hissesi vardır” der. İstanbul‟a giderken kimseye durumu belli 

etmez, fakat dönüşünde başına gelenleri herkese anlatır. (s.73) Gardiyan Vahap, 

külhanbeylik yapmış, içki içmiş, itfaiye çavuşluğundan kovulmuştur. Şeyh Osman‟a inanır. 

Her şeyini bir hayat kadını yüzünden kaybetmiştir. Ama yine de hayat kadınlarına 

dayanamaz. (s.125)  Gardiyan Ali Seydi, yanık sesiyle alevi ağzıyla türkü söyler. Hacı 

Abdullah‟ı tanır. Saz çalar. Hacı Ġbrahim, gardiyanlardan biridir. Şefika‟nın taarruzuyla ilk 

karşılaşandır. (s.178) 

Namusçular‟da Tahsildar Bedri Efendi, vergi işlerinde hile yaptığı için hapse atılır. 

Beş yıl on ay hapis cezasına çarptırılır. Malatya cezaevinin ekmek hesaplarını yapar. 

Yanakları sarkık, gözleri kısık ve şiştir. Tembelliği yüzünden hapse düşer. Makbuzlardaki 

usulsüzlükler işlerini bozar. (s.43) Vahap‟a kirve der ama bey yeni diyerek onu susturmaya 

çalışır. (s.66) Kadın erkek ilişkileri ve küfür hakkında bilgi verir. (s.67) Eli açık biridir. 

Kumardan kazanınca para dağıtır. (s.152) Uzun boylu, şişman, kırmızı yanaklı, elleri nazik 

biridir. (s.164) Arkadaşlarının yaptığı küfürlerden hoşlanır. (s.165) Adana seyahati sırasında 

Nahiye Müdürü Sıtkı‟ya oynadıkları oyunu anlatır. Yüzbaşı Kani Bey‟in nasıl biri olduğunu 

onunla şakalaşmalarını arkadaşlarıyla paylaşır. (s.175) Ali Bey‟den kumar için borç para alır. 

Ali bedelcilik yapar. (s.184) Cumalı küfrün öcünü almak için ona karısının yanında söver. 

Karısından on lira para alır. Kızının evlenmek için görücüleri geldiğini öğrenir. (s.204)  

Mahpushane Müdürü Mehmet Bey, oyuna, göbeğe ve muhabbete meraklıdır. (s.70) İçki 

yüzünden maaşı yetişmez. Başgardiyan Ali ortalıkta görünmez. Mahkûm sayısını fazla 

çıkarır. Pisliklerin temizlenmesini ister. (s.71) Kırk yaşlarında hiç çocuğu olmamış, harama 

uçkur çözmeyen hovarda ve sofudur. (s.82) Eskiden jandarma çavuşluğu yapmıştır. Kızını 

öldüren Mehmet‟i yakalar. (s.83) Maaşın yetersizliğinden ve ortalığın pis olmasından 

bahseder. (s.85) Her zaman telaşlıdır. Bağırır. Kadınlara karşı meyli vardır. (s.157) Komiser, 

öldürülen kadına hiç kimsenin dokunamayacağını söylemiş ama onu koruyamamıştır. (s.90) 

Rıza Bey, Nahiye müdürlerinden olan Rıza İzmir eşrafından bir adamın hukuk okuyan ve her 

sabah tıraş olan oğludur. Meslektaşlarını entariyle dolaştıkları için kınar. Babasının 

ağlamalarına aldırış etmez. (s.108) Hüseyin Efendi, kerhane bekçisidir. Memur olduğu için 

hapse sokulan içkiyi görmemezlikten gelir. (s.97) BaĢgardiyan Ali, parmaklarını üst dudağı 

ile burnu arasında bıyığını kestirdikten sonrada gezdirmeyi alışkanlık haline getirir. (s.77) 

Müddeiumumî muavini, hükümet doktoru bir de hapishane müdürüyle karşılaşmadığı 

müddetçe asla telaşlanmaz. Seferberlikte İngiliz kampında esir kaldığı için telaşlanma ve 
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heyecan kabiliyetini kaybetmiştir. “Sina cephesinde esir düşüp Seyidbeşir kampında geceleri, 

gözleri görmez eden ilaçlı suyu içerek mütarekeyi beklemiş ölüm artıklarındandır.” 

Pantolonunun ütüsü bozulmasın diye oturunca pantolonunun paçalarını yukarı çeker ve ayak 

ayaküstüne atar. Üstteki ayağını bileğinden itibaren fırıldak gibi çevirir. Diz kapağına çekiçle 

vuruluyormuş gibi titretir. Yedi çocuğu olmuş yedisi de yaşamamıştır. Hapishaneye gelmeyen 

ana babalara kızar. (s.79) Birine sertelirken gözlerini tavana diker, nefretle ve haysiyet kırıcı 

bir yüz buruşturmasıyla konuşur. (s.100) Mahkûmların sayılarının fazla çıkmasından 

telaşlanır. (s.155) Gardiyan Murat Efendi, Çerkes‟tir. Gardiyan odasında uyuklar. (s.12) 

Memet‟in kızı Cemile‟yi öldürmekle namusunu temizlediğini düşünür. Yoksa köy yerinde 

başı hep önünde gezeceğini söyler. (s.72) Soyadı büyüktür. Sürekli “teessüf ederim, seni 

vazifeye davet ederim.” sözlerini tekrarlar. (s.217) Şakağında ur vardır. (s.226) Kürt Ali 

Efendi, okuma yazma bilmediği için kalemden, defterden, gazeteden bile nefret eder. Onları 

etrafında görmek istemez. Başgardiyandır. (s.20) Gardiyan Aptullah Nurol, cinayete şahit 

olur. (s.29) Öldürülen Cemile hakkında Vahap‟a bilgi verir. Köylerinden muhtar tarafından 

nasıl kovulduğunu, fabrikada işçilik yaptığını ve Ahmet Polis‟in yaşadıklarını teker teker 

aktarır. (s.31) Mahkemecileri mahkemeye götürüp getirirken cinayeti görür. (s.77) Gayet ufak 

tefek, son derece hafif olduğu için her hareketiyle kendini koruyor hissi verir. (s.80) Katili 

görmek için aptesti yarım bırakıp gelir. Onunla konuşur. (s.98) Memet‟i baştan uca, 

ayakkabılarının içine varıncaya kadar arar. (s.101) Gardiyan Hacı, Malatya‟ya bir buçuk saat 

mesafedeki Banazi köyündendir. Gardiyanlığa alışamamıştır. Bu yüzden mahkûmlara acır. 

(s.232) BaĢgardiyan muavini MuĢlu Mehmet Efendi, sakin sakin yürür ve radyo 

haberlerinin saat dokuzda bitmesinin ardından görünür. İki adımda bir durur ve etrafına bakar. 

Muharrem‟e takılır. (s.234) Her hareketi sanki kurnazlıktan ibarettir. Kapıların kilitlerine 

alışıktır. Kilitleri mutlaka çekiştirir. (s.236) Gardiyanlıkta yükselmiştir. Ermeni kırımında 

zengin bir Ermeni‟nin kızını Müslüman yapıp evlenir. Uzun yıllar esnaflık yapar, rakı içer. En 

sonunda kendini memuriyete verir.  Yıllarca basur derdi çeker. Derisi buruşuktur. İçki 

içmekten erkekliğinin kuruduğunu söyler. Kötülüklerin başının nefis olduğuna inanır. (s.236) 

Gardiyan Küçük Ömer, her zaman dalgın, sessiz ve mahcup bir adamdır. (s.374) Boynu 

incelir, bacakları daha çapraşık görünür. Kıyafeti eskisinden kötüdür. Kırk beş yaşını 

geçmesine rağmen ufak tefek olduğu için yaşını göstermez. Bundan siyah saçlarının da etkisi 

vardır. Kederli ve korkmuştur. (s.397) Dul bir kadınla evlenir. On sene çocukları olmaz. 

Şeyhten el aldıktan sonra bir kızı bir de oğlu olur. Karısı dikiş diker. Ama rahata 

kavuşacakları zaman ölür. Şeyhin tavsiyesi üzerine sar nöbeti tutan on altı yaşında bir kızı 

nikâhlar. (s.399) Şeyhe gidince birkaç gün iyi olur sonra tekrar hastalanır. Periler uğrar. Kız 
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diye alır dul çıkar. Şeyh bir peri hikâyesi uydurur. (s.400) Her şeyi Murat‟a olduğu gibi 

anlatır. (s.403) Tahsildar Vahap Efendi, Hacı Aptullah‟ın dama oynamayı düşündüğü 

adamdır. (s.13) Bedri Efendi‟ye kirve der. (s.65) Oyunu sever. Tahsildar Dursun Efendi, 

mahkûmlara Arapça ve Türkçe karışık bölümlerden oluşan Uğru Abbas hikâyesini okur. 

(s.131) Arapça bölümleri iyi okuyamaz. Kitabın mührünü okur. (s.132) Mahkûmlara 

Yahudi‟nin ve muşamba‟nın hikâyesini anlatır. (s.147) Zenginin namusuyla ilgili Nail Ağa‟yı 

anlatır. (s.150) Konuşkan, bilgili, tecrübeli bir adamdır. Okuma yazması vardır. Mahkumlara 

bildiği konularda bilgi verir.    

Hür Şehrin İnsanları I-II‟nda MübaĢir Ahmet Efendi, kirasını ödeyemeyen eski 

paşazadelerden iki kadının oturdukları evi tahliye etmek için gelen heyetten bir adamdır.  

Tufan Bey, Ahmet Efendi ile gelir. Evi boşaltmak zorunda kalan iki kadına acır. Onlara 

yardımcı olur. İcra işleriyle uğraşan merhametli bir adamdır. Acıma duygusu yakındır. 

Mehmet Efendi, Hamdi Bey‟in tapuda tanıştırdığı memurdur. Rüşvet yemeden iş yapmaz. 

Fehmi Bey,  Zifos‟a daha önce iki tokat atmış komiserdir. Ahmet Efendi, Belediye 

Çavuşudur. Celil Bey, avukattır. Kısa boylu, şişman, yüzü kıpkırmızı, badem bıyıklı, 

Fransızca bilir, Eski ittihatçılardandır. Şiirden pek anlamaz. İçi dışı bir insanlardandır. (s.185) 

Zamparadır. Bekârdır. Hovardadır. Birçok kadınla bir arada olmuştur. (s.280) Bütün 

mahkeme heyetine, adliye memurlarına bir ziyafet verir ve çıplak kadınlara dans ettirir. 

Madam Tamara‟yı işlerinde kullanır. (s.530) Muhtar Bey, kadınların oturdukların evin 

bulunduğu mahallenin muhtarıdır. Mahkeme ve tahliye heyetine evi gösterir. Kadınların 

durumuna üzülür. Bu iki paşa kızının düştükleri durumdan dolayı vicdan azabı çeker. Onlara 

elinden gelen yardımı yapmaya çalışır. Sivaslı Hüseyin Ağa, hanının odabaşıdır. Hovardadır. 

Karısından korkar. Çocuğuyla handa çaycılık yapar. Murat‟la kısa zamanda dost olur. (s.168) 

Külhanbeyi, âlemci, iyi bir hizmetlidir. (s.238) 

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde SeccadecibaĢı Ġzzet Bey, Ermeni suikastı sırasında 

Abdülhamit‟i birkaç saniye lafa tutup onu suikasttan kurtaran adamdır. (s.6) Mahir‟in 

evlenmesine ve istediği evi elde etmesine yardım eder. Mahir‟i çok sever. Kılıbık bir adamdır. 

(s.30) Padişah tarafından verilen mahlûl evin Canseza üzerine yapılacak olmasına pek sıcak 

bakmaz. (s.54) Ev meselesine dört elle sarılır. Kâtip padişah tarafından irade verildikten sonra 

bunu yazıya dökerken Mahir‟le birlikte sanki kendisi de ev alıyormuş gibi içi titrer. İmzalı 

kâğıdı eline alınca derin bir nefes alır. (s.65) DurmuĢ Efendi, Mahlûl Emlak Müdüriyeti‟nde 

çalışan Sivaslı biridir. Medreselerde yıllarca dirsek çürüttükten sonra bir hemşerisi sayesinde 

burada memuriyete girer. Ufak tefek, pek zayıf, köse sakallı, gözleri insanlara merhametle 

bakan, bekâr bir ihtiyardır. (s.57) Yaptığı işler için Mahir Efendi‟den rüşvet almaz. Kahve ve 
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sigara içmez. (s.58) Mahir‟in evi için verdiği ziyafette ve okuttuğu mevlitte Hüseyni 

makamında “Merhaba” ilahisini okur. Mahir‟e daha sonra Kur‟an okumayı öğretir. (s.89) 

Mahir‟i otuz bir Mart sabahı evinden çıkarken yakalar ve onu büyük bir beladan kurtarır. 

(s.90) Kösedir. Tabur imamı olarak savaşa katılacaktır. Acemi ve utangaçtır. (s.123) 

Evlenmemiştir. Kimsesi yoktur. Kendini korkak olarak bilir. Kandan ve yaradan korkar. 

Kendini Müslümanların papazı olarak görür. Kana bakamadığı halde gaddar olduğunu 

düşünür. Elli beş yaşındadır. Papazların da evlenmediğini söyleyerek onlarla kendi arasında 

benzerlik bulmaya çalışır. Ona göre “İnsan yalnız yaşaya yaşaya canavar olur.” (s.124) 

Mahir‟e Bolşeviklik ve komünizmden bahseder. (s.222) Murat‟ı eve getirir. Mahir‟in karısı 

Canseza‟ya bir şey söylemez. Murat‟a da söylememesi için tembihte bulunur. (s.278) Ġdare 

Zabiti, Beyaz sakallıyla somurtkan olmayan bir köy hocasına benzer. Güleryüzüyle insana 

cesaret verir. Adı Halil‟dir. Tavşan Mağazası‟nda çalışır. Mahir‟i görünce “cin gibi gözleri 

var köftehorun!” diyerek ona iltifat eder. (s.20) Ġnzibat Zabiti, mahlûl evi tahliye etmek için 

kanun çavuşlarından birine yanına birkaç adam alıp Binbaşı Rıdvan‟a yardım etmesini 

emreder. (s.71) Kanun ÇavuĢu, evi tahliye etmeye gelirken korkmaya başlamış, aldığı emri 

uygularken cesareti tamamen kırılmıştır. Fizan‟a sürülmekten korkar. Hata yapmak istemez. 

(s.72) Mahir Efendi tarafından kovulur. Eve zorla girmek için tahriri emri olmadığını söyler. 

(s.73) Seryaver, Mahir‟in yaptıklarına çok sinirlenir. Müşir Rıza Paşa‟dan aldığı izinle yeni 

bir binbaşıyı bu işle görevlendirir. (s.75) Tapu Müdürü, Mahir Efendi‟yi büyük bir hürmetle 

karşılayan ve ona tapuyu alma konusunda yardımcı olan müdürdür. (s.85) Genç Bir Bahriye 

Zabiti, Batan Barbaros Hayrettin zırhlısında ölen ve kaybolan kişilerin ailesine nazır paşa 

namına bilgiler verir. (s.133) Ġhtiyat Zabiti, savaş bu zabitte insan benzeyen bir yön 

bırakmamıştır. On dört yara almıştır. Alt dudağı bir kurşun yüzünden parmak enliğinde 

yarılmıştır. Gözü kör, boynu çarpıktır. Savaşta bir kurşun ağzından girip boynunun sol 

yanından çıkmıştır. Esir düşmüştür. Bavulu İngiliz çikolataları, reçelleri, komposto ve 

marmelâtlarıyla doludur. Bunlardan Murat‟a vermektedir. (s.183) ġaziye’nin Kocası, 

karısının budala olduğunu düşündüğü iaşe zabitidir. Karının emirberiyle memleketine 

gönderir. (s.184)  Ġngiliz Zabit, bir istasyonda Mahir ailesinin karşısına çıkar. “Uzun boylu, 

çok zayıf, pipo içen bir zabittir.” Murat‟a trendeyken el sallar. Onu aşağıya indiren Mahir‟in 

aynında onun önüne diz çöker ve çocuğa kendi dilinde güzel şeyler söyler. Odasından 

getirdiği hediyeleri Murat‟a verir. (s.186) Tüfekçi Zabiti, kırk gündür tezkere almak için 

Aydın‟da bekleyen ve Mahir‟le bu konuda konuşan bir askerdir. (s.189) Yahya Galip Bey, 

Çerkez Etem‟in Mustafa Kemal‟den idam etmek için istediği Ankara valisidir. Mustafa 

Kemal valiyi vermez. (s.319)  
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Bir Mülkiyet Kalesi‟nde Sertabip, Ermeni bir doktordur. Burdur‟daki dokuzuncu 

seyyar hastaneye tayin edilir. Mahir‟in de kendisiyle gelmesini ister. Birbirlerine alışmışlar ve 

iyi dost olmuşlardır. (s.150) Burdur‟da alay kumandanının sattığı mecmuaya abone olup 

parasını verir. Bu zamana kadar mecmuayı alamadığını belirtir. (s.159) Selim‟in ölümünden 

sonra vatan ve millet üzerine yorumlar yapar. (s.171) Balıkesir‟deki seyyar hastaneye 

nakledilince sevinerek gider. (s.172)   Yeni Sertabip, şişman, kısa boylu, pek hoş sohbet bir 

adamdır. Her zaman güleryüzlüdür. Gözlerinde insana emniyet vermeyen bir oynaklık vardır. 

(s.172) Mahir‟e yapılan savaşın mahiyeti ve içinde bulunulan durumun kötülüğü hakkında 

bilgi verir. (s.173) Türkçüdür. Emanet sandığının bir anahtarını kendisi alır, diğerini yeni 

gelen kâtibe verir. (s.173) Konuşmalarında sürekli ülke işlerinden bahseden bu adam, görevini 

iyi yapmaz. Kâtibin emanet sandığını soyup gitmesinden sonra kendisi de görevi bırakır ve 

gider. (s.174) Doktor, seyyar hastanedeki doktor, Mahir‟e İstanbul‟un durumu hakkında bilgi 

verir. Padişah‟ın İstanbul‟dan kaçtığını söyledi. İngiliz gemisiyle kaçar. (s.459) Osmanlı 

sarayında görev yapan ağaların görevi haremi korumaktır. Padişahlara hizmet etmektir. Bir 

Mülkiyet Kalesi romanında Haremağası, Arap‟tır. İncecik, hasta kadın sesli, her beş altı 

adımda “Destur!” diye nida eden adam Mahir Efendi bahçedeki pencereleri tamir ettikten 

sonra geçmek zorunda kaldığı haremde ona yol gösterir. (s.10) Giyimi, konuşması o dönemi 

yansıtır. Davavekili, Mahir‟in evinin ikinci katında oturur. Topaldır. Burayı yazıhane olarak 

kullanır. Karşısında bir polis komiseri oturmaktadır. (s.132) Kara Vasıf Bey, Selahattin Bey, 

Hüseyin Avni Bey, Mustafa Kemal Paşa‟nın sorularını cevapladığı ve uyardığı vekillerdir. 

(s.424) İktidar ile araları iyi değildir.  

Damağası‟nda Lütfü Bey, Sarı Müdür‟den sonra Çorum Cezaevi kâtipliğinden müdür 

vekilliğine terfi eder. Uzun boylu ve serttir. Samsun‟da yanlışlıkla öldürdüğü bir sarhoş 

yüzünden polislikten atılmıştır. Yirmi yedi ay mahpus yattıktan sonra beraat eder. Bundan 

dolayı adaletin var olduğunu savunur. (s.21) İki çocuğu vardır. Yanığın Hanım‟ın evinde iki 

dostu bulunmaktadır. Sürekli içer. Kırk lira maaşla geçinemez. (s.21) Mahkûmlardan saç 

kestirenden de kestirmeyenden de para almaya başlar. (s.22) Dünyada ve ülkede her şey 

kötüye giderken keyifli ve mutludur. (s.26) Köpeklerin kuyruğuna teneke bağlatır. Karılar 

koğuşundaki kadınlardan Şaziye ile odasında içki içtiğini herkes bilir. Kadınların erkek 

mahkûmlarla beraber olmasına göz yumar. (s.27) Orta hizmetçisi İbiş‟i kendisini tehdit ettiği 

için döver. Mehmet Kayhan‟ın müdür olarak tayin edildiğini öğrenir. Müdürlüğü 

kaybedeceğine çok üzülür. (s.28) Kendi adına tezkere yazıp sahtecilik yapar. Kastamonu 

Cezaevi Direktörlüğü‟ne atandığı yalanını yayar. (s.29) Müdürün ayağını kaydırmayı 

düşünür. (s.30) Vahit Kahraman, Emirali Mustafa‟nın öldürülmesine razı edilmiş, 
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askerliğini jandarma olarak yapmış, 1927 yılında Dersim isyanını bastırmak için askerlerle 

oraya gitmiş bir Kürttür. İki çocuk babasıdır. İsyan bastırma sırasında elli almış civarında 

Kürt öldürür bir o kadar kadının da ırzına geçer. İş Bankası‟nda kavaslık yapar. İşini iyi 

yaptığı için sevilir. (s.41) Öldürme olayından sonra polislere ezberlediği ifadeyi verir. (s.42) 

Çorum Valisi, İstanbul polis müdürlüğünden akrabaları sayesinde Çorum‟a vali tayin edilir. 

Burada tıpkı Mustafa Kemal gibi davranır. Cezaevi olayını sevgilisine anlatacağı için 

memnundur. Rıza Kahraman ve hapishane müdürünü sorguya çeker. (s.65) Müdürü tehdit 

eder, mahkûmları sakinleştirir. (s.70) Müdür Vekili, Cemal‟e mektuplar gelmeye başlayınca 

ve mezuniyetlerini öğrendikten sonra iyi davranmaya başlar. İlk geldiğinde hakkında sorular 

sorar. İstanbul‟da okumuştur. Galata‟yı iyi bilir. Gazete meselesini halleder. (s.181) Adı 

Civan İbret‟tir. Mahkûmlardan rüşvet alır. Saray şoförü Dadal Efendi‟den müdürlük için 

yardım ister. Dadal Milli Şef‟ten sonra İş Bankası‟nda kavasbaşı olur. İpten adam alan, 

Meclisten mebus kovan Dadal‟a Civan Biret çok güvenir. (s.263) Muhiddin Kafkas, 

Memdali‟nin Koço‟nun sünnetli olup olmadığını öğrenmek için ona saldırmasına kızar. 

Bayındırlık ambarında defterlerin hesaplarında karışıklık çıkması yüzünden hapis yatar. Lise 

ikiden belgelidir. (s.267) Memdali kendisinden korkar. Kısa boyludur. (s.268) Kara Müdür, 

İstanbul‟da hukuk okur. Poker oynamayı iyi bilir. Karışıklıkları hemen bastırır. Kuvayı 

Milliyecilerin milis yüzbaşılarındandır. Adı Celal Kartal‟dır. İstiklal Madalyası ve haç nişanı 

vardır. (s.305) Mahpus damı kelimesine kızar cezaevi denmesini ister. Heybetli, şemsiyeli, 

çantalıdır. (s.306) Milli emniyette fahri müfettişlik de yapar. (s.306) Kartal soyadını 

Saraçoğlu takar. Mahpushanecidir. (s.308) Kuvayı Milliye‟den, Enver ve Halil Paşalardan 

bahseder. Atatürk‟ün çalışmalarını anlatır. (s.311) İsmet Paşa‟nın pireli olduğunu, Atatürk‟ün 

sigarayı birbirine ulama içtiğini söyler. İsmet Paşa‟yı Atatürk yetiştirir. (s.312) Yedisekiz 

Hasan Paşa‟nın Çorum meydanına yaptırdığı ve her saat başı çalan saatine şaşırır. Saat çalınca 

Atatürk‟ün ölümünü hatırlar. (s.315) Osmanlı döneminde çok işler görmüştür. (s.324) Roman 

okumayı sevmez, oyun da oynamaz. (s.324) Çok düşünür. Mahsar Osman Bey‟in Gazi‟yle 

konuşmasından, Yakup Cemil‟den, Süleyman Askeri‟den, Patriyot Ömer‟den, Atıf‟tan, Arap 

İzzet‟ten ve Erzurum‟da Vali Hamit için yaptıkları işten bahseder. Kazım Karabekir‟i anlatır. 

(s.325) Savcı Bey, Kara müdürün Çorum‟a geldiğinde görüştüğü ve hakkında bilgi verdiği 

kişidir. Bu tarz memurları vekâlette çalıştığı zamanlar çok görmüştür. (s.307) Kara müdürün 

kendine sorulmadan gönderilmesine canı sıkılır. Kara müdüre sigara vermez. Kızı orta üçe 

gitmektedir. (s.308) Annesini beğenmez. Kızı kendisini ikiyüzlülükle ve cahillikle eleştirir. 

(s.309) Sarı Müdür, hapishaneye yeni bir nizam getirmeye çalışır. (s.18) Mahkûmlar dilekçe 

yazmayı öğrendikten sonra Sarı Müdür‟ü takmaz olurlar. (s.20) Müddeiumumî Bey, kendini 
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beğenmiş, işini çok iyi yaptığını zanneden, herkesin derdini dinliyormuş gibi görünen biridir. 

(s.63) Orta boylu, topluca, beyaz tenli, tepesindeki saçlar iyice seyrekleşmiş, dikkat çekici bir 

zattır. (s.110) Milli ġef, Çorum‟da bulunan gazyağı için radyodan Çorumlulara teşekkür eden 

devlet adamıdır. (s.226) BaĢbakan, Çorum‟da bulunan gazyağı için radyodan Çorumlulara 

teşekkür eden devlet adamıdır. (s.226) Gazyağı Bakanı, Çorum‟da bulunan gazyağı için 

radyodan Çorumlulara teşekkür eden devlet adamıdır. (s.226) Bayındırlık BaĢmühendisi, 

Çorumdaki gazyağı rezervini incelemek üzere görevlendirilmiş heyette yer alır. Anlatılanların 

yanlış olduğunu, gazyağının olmadığını bildirir. (s.228) Zenci ÇavuĢ, Çorumdaki petrol 

yatağıyla ilgilenen, Amerikalı uzmandır. (s.243) Kimya Öğretmeni, Çorumdaki gazyağı 

rezervini incelemek üzere görevlendirilmiş heyette yer alır. Anlatılanların yanlış olduğunu, 

gazyağının olmadığını bildirir. (s.228) Hasan Pelvan, bütün anormal insanlar gibi anlaşılmaz 

biridir. Yaptıklarının zıddını mutlaka yapar. Nargile tutkunudur. Baldızına âşıktır. Oğlancıdır. 

Şişman, acımasız biridir. (s.74) Karabük‟teki yüz lira aylığı bırakıp daha çok kazanacağını 

düşündüğü kırk lira aylıklı Çorum Cezaevi gardiyanlığına gelir. (s.76) Karayağız, kendine 

göre hoş sohbet bir adamdır. (s.72) Eskiden iyi pehlivandır. İki kızı vardır. Onları varlık 

içinde yaşatır. Yakup Cemil‟i kurşuna dizmiştir. Bıyıklıdır. (s.76) Hem mahkûmlardan hem 

gardiyanlardan bir şeyler umar. Okuma yazması yoktur. (s.78) Deli Hasan, Deli Kemal, Deli 

Bekir, Deli Ömer, Destereci Salim onun aleyhinde birtakım dilekçeler yazarlar. (s.80) 

Müddeiumumî ve muavini yazılan dilekçelerin doğruyu yansıtmadığını ortaya çıkarır. (s.83)  

Damağası‟nda Çankırılı Deli Ömer, herkesle serbest konuşmayı bilir. Kırk yaşında 

afyonkeştir. Ufak tefektir. İki sene tımarhanede kalır. (s.23) Hücreden çıkan adamı 

abdesthaneye sürer. (s.23) Yeni mahkûmdan para koparmak için diğer mahkûmların 

yardımıyla ona oyunlar yapar. (s.24) Sonra süpürge parası alınır. Hücreye yerleşenler ise 

ruhlarla korkutulur. (s.25) Lamba ve gaz için hücreye yerleşenden para alınır. Başgardiyan 

muavinidir. Hasan Pelvan‟ı kıskanır. Hem eski harfleri hem yeni harfleri okur. (s.78) Hasan 

Pelvan‟a karşı Çopur Nuri‟yle birleşir. Onun aleyhinde dilekçe yazar. (s.79) Zayıf ve 

esmerdir. Önünden birkaç dişi noksan olduğundan loşlukta yaşı olduğundan daha büyük 

görünür. (s.115) Mahkûmlardan süpürge parası ister. (s.140) Mehmet Kayahan, alınganlığı 

yüzünden Uşak Adliyesi‟nde gezmediği daire, çalışmadığı yer kalmaz. Bunun dışında 

Çorum‟un birçok kazasında çalışır. En son Çorum‟a tayini çıkar. (s.30) Brovning marka 

tabancası vardır. (s.30) Lütfü‟ye insan sarrafı olduğunu ve disiplini çok sevdiğini anlatır. 

Lakabının Deli Mehmet olduğunu söyler. Mahpushanedeki ahlaksızların ve düzeni bozanların 

adlarını yazmasını gardiyanlardan ister. (s.31) Gardiyanların tuzağına düşer. Gardiyanlar 

aralarında çıkar meselesi olanları suçlu gibi gösterir. Bu yüzden Yüzbaşı ve Rıza Kahraman‟la 
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hırlaşır. (s.59) Rıza Kahraman meselesi yüzünden hapishanenin karışmasından ve olayın 

büyümesinden dehşete kapılır. (s.62) Başgardiyan Kazım‟a silah çeker. Rıza Kahraman‟a 

affetmesi için diller döker. (s.71) Çökük Rıza, Çorum Cezaevine gelen üçüncü casusun 

sandıklarını taşıtır. Kuru gürültüye pabuç bırakmayan bir adamdır. 1940‟da mekkâre 

çavuşudur. (s.103) Üçüncü casusun hapishanenin fiziksel özelliklerini çok iyi bilmesine çok 

şaşırır. (s.106) Konuşkandır. Bilgiçlik taslamayı sever. (s.108) Hikmet Bey‟i ve kaçan 

idamlığı anlatır. (s.109) Cemal‟in eşyalarının çok olmasına inanamaz. (s.112) Kolsuz Küçük 

Ahmet‟in nasıl bir adam olduğunu anlatır. Hapishanede dönen dolaplar hakkında bilgi verir. 

(s.188) Cemal, Rıza‟nın mide rahatsızlığı olduğunu fark eder. Bu konuda bilgi verir. (s.189) 

Hastanenin ve belediyenin doktorunun iyi olmadığını, hastalığına çare bulamadığını anlatır. 

Sertabibin gözlerinin görmediğini söyler. Cemal‟den midesi için ilaç ister. Nizamnameyi 

ondan öğrenir. (s.194) Hamarat Karatay, Çorum cezaevinin birinci sınıf 

gardiyanlarındandır. Lakabı Çökük Hamarat‟tır. (s.209) Her zaman başını ranzanın üst katına 

vurur. (s.210) Koço‟nun casus olduğunu söyler. Kazım Orbay‟ın perde çavuşluğunu 

yapmıştır. (s.248) Gedikli BaĢefendi, askerlerini bahane ederek mahkûmlardan aldığı 

mermileri köpeklere sıkar. Ağına yeni düşürdüğü körpe bir gelinin yanına köpekler yüzünden 

gidemediği için başında ateşler yanar. Bir olay karşısında vereceği ifadesini ezbere bilir. Onun 

yüzünden Vali Paşa ver Belediye reisi birbirine girer. (s.271)  Hüseyin Cahit Bey, Halk 

Partisi‟nin önemli bir vekilidir. Çorum‟a bir zamanlar sürgün gelmiştir. Milli Şef‟in en yakın 

adamıdır. (s.247)   

 

2.2.13. PSĠKOLOJĠK KĠġĠLER 

 Romanlarda ruhsal özellikleriyle öne çıkan tali ve dekoratif figürlerdir. Arkadaşlarını 

satan, zengin, az konuşan, başkalarını sevmeyen, paracı, fiziksel yönden kötü cimri 

kahramanlar vardır. Acımasız, cahil, korkak, hırsız, konuşkan olan korkak tipler, zampara, 

kolay kandırılan kadın düşkünü, kıskanç, boşboğaz, vurdumduymaz, parasının kıymetini 

bilmeyen, iyi niyetli saf tipler, araştıran, sorgulayan, açıkgöz, çalışkan, paracı, hovarda, inatçı, 

asla vazgeçemyen, korkak, plancı, işini bilen uyanık tipler, İnsanlara kendini dışlatan yabani 

tipler bu tip grubuna girmektedir.  

Körduman‟da Hocaların Hakkı, evinde köpek beslemez. (s.23) Karısı Ayşe, onun 

çok cimri aynı zamanda çok çalışkan olduğunu söyler. (s.212) Hakkı kırk beş yaşındadır. 

(s.214) Evine gelen ve karısı Ayşe ile konuşan Meryem‟i takip eder. Çok laf söylemeyi 

beceremez ve sevmez. Kalın kaşları, sırtında pis bir ceketi, zipkasında çok yamalık vardır. 
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Bacakları çok uzundur. Karı milletine güvenmez. Ev yaptıracağı için karılarını 

donatmayacağını söyler. Çok hesapçıdır. Ayşe‟nin yazın çalışması karşılığı Ömer‟in ona 

kundura almasını kabul eder. Mustafa‟nın bu kadar çok parayla dönmesinin sebebini onun 

kötü işler yapmış olmasına bağlar. Hiç vergi borcu olmadığıyla övünür. Meryem, Hakkı‟nın 

bu kadar kolay kanabilmesine şaşırır. (s.219) Hiç kimsenin sözüne aldırış etmeden çalışır. İlk 

karısı Gülizar‟da çok para olduğuna inanır. (s.220) Kurnazdır. Kandırmak istediği adamla 

konuşurken yüzüne bakmaz. Sabırlıdır. Söyleyeceklerini tasarlamadan söze başlamaz. 

Bildiğinden asla şaşmaz. Pelvan Vahit‟le görüşmeden önce iyice hazırlanır. Vahit‟e köydeki 

hocalar kabilesinin durumundan bahseder. Vahit‟in babasına olan borcu hakkında 

söylenenleri Vahit‟e hatırlatır. (s.239) Vahit‟i ortak ticaret yapmaya ikna eder. (s.241) Karısı 

Ayşe kocasını aldatmaya başlar. (s.241) Kulaksızın Mustafa‟nın yaptığı ticaretten elde ettiği 

kârı hesaplar ve kendilerinin yapacakları ticarette nasıl bir yol izleyeceklerini Vahit‟e anlatır. 

Köylünün fukarasında din iman olmadığını bunun için maaşı almış köye gelen Topal Gazi‟yi 

öldürdüklerini söyler. (s.243) Karısı Ayşe‟ye göre cimrinin teki olan Hakkı, köyde yağışsız 

bir sonbahardan sonra köylünün şaşkın bakışları arasında ekili tarlalarını yeniden eker. Yeni 

ev yapmak içinde soğuğa aldırış etmeden eski evini yıkar. (s.323) Omuzları dar, boynu uzun, 

sırtı kamburdur. (s.327) Murat‟ın okuduğu kitaptan edindiği tarla konusundaki bilgiye 

güvenerek tarlayı yeniden eker. (s.330) Koltuğunun altına koyduğu sopa ile Himmet 

Çavuş‟un yakaladığı Ayşe ve Mustafa‟yı yakalamak için gelir, karısını döver. (s.339) 

Başkasını çekemez. Az konuşur. Arkadaşlarına ihanet eder. Plancıdır. Fakirden korkar. 

Fiziksel yönden kötüdür. Kitaplara inanır.  

Körduman‟da Pelvan Vahit, Topal İsmail‟i kullanarak Şaziye‟yi tuzağa düşürür. 

Onunla birlikte olabilmek için günlerce İsmail‟e yalvarır. İsmail‟den öğrendikleriyle 

Şaziye‟yi kandırır ve onunla birlikte olur. (s.17) Vahit daha önce Şaziye‟ye değişik kişilerle 

haber göndermiş ama olumlu cevap alamamıştır. Muhtarla tehdit ettiği kadınla gecenin bir 

yarısı duvar dibinde istediğine kavuşur. (s.19) Ayağına taş düştükten sonra üzülerek köye 

döner. (s.45) Şaziye ile arasında geçen olaydan kimsenin haberinin olmasını istemez. Nail‟den 

öğrendiklerini Mustafa‟ya kendi sözleriymiş gibi anlatır. (s.46) Derede çamaşır yıkayan 

kadınlarla gayet rahat konuşur ve onlardan mısır ister. Onların pisboğazlığına bakarak 

kadınların yemeye düşkünlüğünün nereden geldiğini anlamaya çalışır. (s.59) Gurbetçi Ömer 

anlatıldığı kadar büyük bir adam olmadığını söyler. (s.62) Ayşe‟de gözü olduğunu ve ona 

hediye gönderdiğini Mustafa‟ya söyler. Topal İsmail‟le hovardalıkta arkadaş olur. 

Hovardalığın kurallarını İsmail‟den öğrenir. Bunları Mustafa‟ya da öğretmeye başlar. (s.91) 

Yaren toplantısında gençlerin arası bozuk dediği Topal İsmail‟le onun elini öperek barışır. 
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(s.157) Mustafa‟dan bir kadına vermek için mendil dolusu şeker, leblebi ister. (s.160) 

Mustafa‟nın kendisinden gizli hurdacılık işi yapmasına kızan Pelvan Vahit, onunla anlaşır ve 

bundan sonra köylüleri alışveriş yapmak için ona göndereceğini söyler. Ondan öteberi alır. 

Sabriye ile arasında bir gece vakti geçen olayı anlatır. (s.172) Topal İsmail‟in verdiği bilgiler 

karşısında şaşkınlaşır. (s.185) Mustafa‟yla birlikte Hacer‟i evlerine götürür, onunla beraber 

olurlar. (s.207) Mustafa kendisiyle değil de Topal İsmail‟le ortak olduğu için ona kızgındır bu 

yüzden Hakkı‟nın ortaklık teklifini düşünmeden kabul eder.  Hakkı‟yla konuşurken karısı 

Ayşe‟nin evin avlusunda bir hovardayla birlikte olduğunu fark eder. (s.241) Ayşe‟ye giden 

hovardanın kim olduğunu merak eder. Önce Nail‟den şüphelenir ama onun gençler odasından 

hiç çıkmadığını öğrenir. Mustafa‟nın Ankara‟dan sonra çok değiştiğini düşünür. Topal 

İsmail‟in yarasa kanadını Ayşe için kullanmış ama bir faydasını görmemiştir. Bundan dolayı 

İsmail‟e kızar. (s.245) Vahit Hakkı‟nın evinde yaşadığı hovarda olayını ve Hakkı‟nın 

kendisine ticaret konusunda neler söylediğini İsmail‟e anlatır. (s.248) Ankara dönüşü 

kendisinin para kazanmadan gelmesine rağmen Mustafa‟nın paralı gelip üstüne başına yeni 

şeyler alması Pelvan Vahit‟in onu kıskanmasına sebep olur. (s.251) Mustafa‟nın Ayşe‟yle 

olan işini bozmak için her yolu denemeye karar verir. (s.255) Topal İsmail‟in dolduruşuyla 

Sabriye‟yi kullanarak Ayşe‟nin Mustafa ile beraber olduğunu onun ağzından öğrenir. Bunu 

Hakkı‟nın büyük karısı Gülizar‟a söylemeyi düşünür. Hocaların Hakkı‟ya ev yaparken yardım 

eder. Yakup Ağa‟nın öküzünü yardan yuvarlayarak yaralanmasına ve kesilmesine sebep olur. 

Romanın sonunda Mustafa tarafından öldürülür. (s.384)     

Rahmet Yolları Kesti‟de BektaĢ Emmi, sıpaların körpeyken oyuncu olduklarını ama 

yükün altına girdiklerinde ise tamamen değiştiklerini söyler. Nisan ayında yağan yağmurun 

çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü bir afet olmazsa bu yıl harmanların verimli olacağını 

düşünür. (s.9) Mavi gözlü ve meraklıdır. (s.10) Maraz Ali‟nin tehdidi karşısında korkar. 

Bektaş, Ali‟nin kendisine yaptığı oyundan sonra kendine bu kadar meraklı olduğu için 

kızmaya başlar. (s.14) Ali‟nin konuyu silahtan eşkıyalara çevirmesine sevinir. Sigara içer. 

Fakir bir adamdır. (s.16) Musa Çavuş‟un ve Kör Dede‟nin namını duymuş ama yanlarına 

gitmemiştir. Seferberlikte askerden kaçmıştır. (s.17) Kanlı İlyas‟tan, Kara Haydar‟dan ve 

Uzun İskender‟den konuşur. Ali‟nin babasının savaş meydanından kaçmadığını söyler. (s.19) 

Asker kaçağı olmanın da zor olduğunu, eşkıyalığın sonu olmadığını, nam almak için dağa 

çıkanların hükümetler güçlendikten sonra gücünü kaybettiğini anlatır. Ali‟ye acır onun 

durumunu Kasım Dede‟ye açmayı düşünür Aleviliğin de artık değeri kalmadığını, geçen yıl 

namuslu bir adamı kaçıran Çerçi Süleyman‟ın yine evinde Dede tarafından derneğin bir 

şekilde açıldığını düşünür. Akpınarlıların korusuna gitmek istemez. (s.24) Gözlüklü yargıçtan 
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çekinir. Ali‟nin şakasının olmadığını anlar. Yeni tutulan Kürt bekçiyi anlatır. Ama Ali‟yi 

vazgeçiremez. (s.29) Ali‟yi Akpınarlıların korusuna gitmekten vazgeçirdikten sonra ondan 

Çöllo‟nun türküsünü söylemesini ister. Sesinin güzel olduğunu saz çalmayı da öğrenmesi 

gerektiğini anlatır. (s.33) Uzun İskender‟in karısının üzerine kuma getireceğini Ali‟den 

öğrenir. (s.33)    

Köyün Kamburu‟nda Parpar Ahmet, anlatıcı romanın ilk cümlelerinde Parpar Ahmet 

belasının Narlıca Köyünün başına bela olarak tütün kaçakçısı Gâvur Ali tarafından sarıldığını 

belirtir. Sürgün kırımı yılında anasıyla babasını kaybeden Ahmet, Ali tarafından Bafra‟nın 

Laz ağalarına hizmetkâr verilir. Uzun yıllar sonra köyüne geniş omuzlu, uzun boylu, iyi 

giyimli biri olarak dönen Sinsin Halil‟in oğlu Ahmet‟i köyün Uzun İmam‟ı tanır. (Tahir 1994, 

s.10) Köy gelen Ahmet‟in sırtında İngiliz çuhasından yeni elbise, göğsünde yarım okkalık 

gümüş köstek, ayaklarında kırmızı meşinden laz çizmeleri, fesinde oyalı bir yazma, siyah 

ipekten püskülü yapılmış iri taneli bir tespihi, serkisof marka bir saati vardır. Büyük hatırı 

sayar, görgülüdür. Mahir Ağa, Ahmet‟in babasından kalan tarlayı kullandığı için iki sarı tosun 

verir. Köylüler evi onarmaya yardım edeceklerini söylerler. (s.11) Rençperliği ve ustalığı 

öğrendiği evinin tamiratı sırasındaki çalışmalarda ortaya çıkar. Saray görgüsü aldığını 

söyleyen halk onun dev gibi çalışması karşısında hayret eder. İyi çamaşır yıkar, yorganına 

çarşaf çeker, sökük ve yırtıklarını diker. (s.13) Sarı ihsan Çavuş‟tan yediği dayaktan sonra çok 

öfkeli bir adam olur. (s.15) Uzun İmam‟ın yaptıkları karşısında öfkesi geçmemiş daha da 

artmıştır. (s.16) Köylülerden sürekli dayak yiyen Ahmet en sonunda evine çekilir ve 

yabanileşir. (s.17) Bundan sonra hiçbir şeye önem vermez olur. Sesi değişir. Berber Rıza 

Onbaşı onun karaçıban döktüğünü anlar, ziftli merhem verir. (s.18) Köye geleli beş yıl olunca 

burnunun direği çöker, suratı yassılanır, lafı sözü anlaşılmaz olur, köylüler ona acımaya 

başlar. (s.19) Yüzü tamamen kararmış, nasırdan yamru yumru ve kirden kapkara eli, 

üzerindeki elbiselerin dökülmesi Ahmet‟i büsbütün adamlıktan çıkarır. (s.23) Evlenirken 

hiçbir rezillik çıkarmayan Ahmet, evlendikten sonra biraz yumuşar. Fakat bu durum çok kısa 

sürer. Ahmet bu sefer öfkelendiğinde karısı Ayşe‟yi dövmeye başlar. Karısı onu köyün ileri 

gelenlerine şikâyet eder. Uzun İmam‟dan nasihat dinler. (s.27) Bu şikâyet yüzünden iyice 

çileden çıkan Ahmet karısını bayıltıncaya kadar döver. Elini pencerenin camına kestirir, 

yüzünü yolar. (s.30) Köylüler tarafından ahıra manda boğası zinciriyle bağlanır. (s.32) Uzun 

imam ve köylüler tarafından dövülerek öldürülür. (s.34)  Köyüne dönen, çalışkan bir adamdır. 

İnsanlara kendini dışlatır. Sonu ölüm olur.  

 

DEKORATĠF 
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Sağırdere‟de Hocaların Hakkı, taş ustası Hasan‟ın kardeşidir. Evli olmasına rağmen 

Mustafa‟nın sevdiği kızı karısının üstüne kuma alır. Cimridir. Fakat varlıklı olduğu için 

Ayşe‟nin annesi kızını bu adama vermeyi ister. Bu isteğini gerçekleştirir ve Mustafa‟nın 

bütün çabalarına rağmen Ayşe‟yi eş olarak alır. (s.45) Hüseyin Efendi, Korucu Ali Dayı, 

onun gençlerden korktuğu için gençleri koruduğunu söyler. Sinirlidir. Çocuksuz, akrabasız ve 

fakirdir. (s.32) Kaleminin arkasıyla burnunu karıştırır. (s.33) Vahit‟in anası dul kalınca onu 

ikinci karısı olarak almak ister. Vahit‟in babasından kalan köstekli saati Vahit‟e vermez, onu 

kendisi kullanmaya devam eder. (s.37) Pelvan Vahit, Sağırdere köyünde herkesin takıldığı 

biraz saf bir delikanlıdır. Bu saflığı yüzünden diğer insanlar tarafından kandırılır. Köydeki 

genç kızların peşinde gezecek kadar zamparadır. Delikanlılığın verdiği hevesle yanında bıçak 

taşır. (s.10) Sevdiği kıza göz koyduğu için Jandarma Nail‟e kinlidir. Nail‟in kendisine kopuk 

demesini kafasına takar. (s.13) İri yapılı (s.14) ve kösedir. (s.20) Köy odasında köye gelen 

askerlerden kalan yemek artıklarını yer. (s.22) İri yapısına uygun iri elleri vardır. Sıkıştığında 

yaptıklarını inkâr eder. Sevdiği kızı elinden almaya çalışan Nail‟i hiç sevmez. Annesi duldur. 

(s.35) Yamalı elbiseli ve fakirdir. (s.37) Jandarma Nail‟den onun hakkında söyledikleri 

yüzünden sıkı bir dayak yer. Sarı saçlı, mavi gözlüdür. Kasket takar. (s.39) Mustafa‟dan 

hiçbir zaman ayrılmaz. Onunla beraber Taşçı Hasan‟ın yardımıyla Ankara‟ya çalışmaya gider. 

(s.140) Ankara‟da çalışırken ayağına taş düşer. Köyüne geri döner. (s.209) 

 Esir Şehrin İnsanları‟nda EniĢte Bey, anlatıcı, bu kahramanın saman altından su 

yürüten bir tip olduğunu söyler. Saçı dökülmüş, göbeği erken şişmiş, serçe parmağında tek taş 

pırlanta yüzük taşıyan, altın kösteğinde mason işareti bulunan, her dönemde ayakta kalmayı 

başarmış, Kamil Bey‟e işine geldiği sürece yardım eden, hırslı, para düşkünü bir adamdır. 

(s.26) İngiliz Dostları Derneği üyesidir. Anadolu‟daki direnişe karşı çıkar.    

Köyün Kamburu‟nda DiĢlek Ahmet Ağa, Çalık Kerim‟in karısı hakkında anlattıklarını 

duyan Ahmet‟in durumu hiç de iyi değildir. Her şeyden önce gücü azalmış, bitik bir 

durumdadır. Bununla birlikte bitikliğine pintiliği de eklenmiştir. Karısını döver. Kardeşinin 

ensesine şaplak yapıştırır. Durumu başkasının başındaymış gibi gider Uzun İmam‟a anlatır. 

Ne yapacağını bilmeyen, karşılaştığı olaylar karşısında aciz kalan bir adamdır.(s.94) Deli 

Elvan, kasabaya gelen Abuzer takımını ağası Ömer Efendi‟ye bildirdiği için pişman olur. 

Çalık Kerim‟in körpe gütmek istemesine bir anlam veremez. Olayları anlamakta güçlük çeker. 

(s.71) Narlıca‟nın karısının hovarda için yaratıldığını söyler. Konuşmaları çok mantıklı 

olmayan bir yanaşmadır. (s.73) 

Esir Şehrin Mahpusu‟nda Rüstem Ağa, Mahkeme-i Kübra adlı metni Sultan Ahmet‟te 

dağıtırken Nuh Bey‟in yakalanmasına sebep olan kişidir. (s.209) Fayrap Ömer, hapishanede 
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uzun süredir kaldığı için gardiyanlarla ahbap olmuştur. Kafiyeli konuşur. “Başında kara 

yünden kara bir külah, belinde kara yünden bir kuşak vardır. Çapraz yeleğinin koltuk altında 

bir mendil bulunmaktadır. Pantolonun geniş paçaları, yumurta ökçeli yemenilerini örter. 

Suratı sarı ve etsizdir. Gırtlağının sivrisi boğaz derisini iyice gerer.” (s.24) Uyanıktır. (s.43) 

Zekeriya Hoca‟ya göre birtakım rezilce davranışları olsa da katı yürekli değildir. Hapishanede 

çay işlerine bakar. (s.93) Osman Ağa‟nın ilerine yardım eder. Onun kavga sırasında Kamil 

Bey‟e attığı bıçak yakınından geçtiği için korkar. (s.153)  

Kelleci Memet‟te Yamörenli Mustafa, cebi para dolu ama ceketi eskidir. Gelen 

misafirlerine çay kaynattırır. Tabakası çok şıktır. Ağabey‟i Murat, kardeşi Mustafa, Pelvan 

Vahit‟i vurunca gurbete çıkar. Taş ustası olarak bilinir ve camdan yaptığı tepsileri satar. Yeni 

işleri öğrenme konusunda yeteneklidir. Diğer mahkûmlar tarafından kıskanılır. (s.258)  

Yorgun Savaşçı‟da Süleyman, köylerine gelen eşkıya Şevket‟e yemek yedirir. Fakat 

yaptığı işin ne kadar kötü olduğunu anlayamayacak kadar cahildir. Babasının adı Canpolat‟tır. 

Gariban, fakir bir köylüdür. Yarbay Kasap Osman tarafından İstiklal Mahkemesinde 

yargılanır. (s.421) Suçlu bulunur. Apostol, İstanbul‟da savaş yıllarında sıklıkla görülen ve 

yazarımızın romanına da aldığı kurnaz tiplerden biri olan Apostol, “pezevenk, kodoş, alıngan, 

utangaç, uzun boylu, kıranta bir adam” olarak tanıtılır. Anlatma tekniğiyle bu karakterden 

bahseden anlatıcıdan onun “sırtının kambur denecek kadar büküldüğünü ama üstünün başının 

temiz olduğunu, kravat takıp baston taşıdığını ve bu giysilerin içinde kibar davrandığını” 

öğreniriz. (s.42) Eski ittihatçılardan ve ittihatçıların en büyük yardımcılarından Komiser Dayı 

Maksut‟tan çok korkar. Onun her konudaki planına yardım eder. Özellikle Patriyot Ömer‟i 

kıstırıldığı evden kurtarmak için Arap Maksut‟un Yüzbaşı Cemil üzerine kurduğu planın bir 

parçası oluverir. Bunun yanında bazen Maksut‟a hayat kadınları bulur. (s.45) Romanda bir 

kez karşımıza çıkan Apostol, anlatıcının toplumun farklı kesimlerinden alarak olayın içine 

kattığı ve karakter özelliği göstermeyen bir tiptir. Apostal‟la benzer işleri yapan farklı adlarda 

kimi tipler de yine eserde karşımıza çıkacaktır. 

Bozkırdaki Çekirdek‟te CimĢit Tok, arkadaşlarına Kılıçlı Keşiş ve onun mağarası 

hakkında bilgi verir. (s.213) Araştırmacı, sorglayıcı ve bilgilidir. Paşo Ayvaz, kaval 

meraklısıdır. Murat eğitmeni köyden tanır. (s.175) Araştırıcı ve açıkgözdür. Dursun Alıver, 

Virankalelidir. Musa Korkut‟un köylüsüdür. Bekir‟in köpeği Çöllo hakkında sorular sorar. 

(s.176) Şaban Ağa, hanı işleten sırtı ve göğsü kambur bir adamdır. Başında yünden örülme 

kara bir külah vardır. Pehlivan kesimlidir. Kurnazdır. (s.90) Hanın kendisinden önceki kiracısı 

Çingen Ali şarap içmekten çatlar ölür. Kimileri onun uyuz hastalığı yüzünden kaşınarak 
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öldüğünü söyler. (s.93) Ali Can, konuşmalarından alevi olduğu anlaşılan Ali Can, kurnaz 

biridir. Topladığı çalıları tepeden kızların yanına yuvarlar. (s.195) 

Devlet Ana‟da Panayot, Veled-i Haralambos, on altı yaşında topaç gibi bir 

delikanlıdır. Taun yılında anadan öksüz, babadan yetim kalır. Açlıktan öleceği sırada, Bilecik 

Hisarı‟nın kapı çavuşu Kosti tarafından evlatlık alınır. On bir yaşındadır o zamanlar. Yer, içer 

çabuk gelişir. İlk zamanlar onu horlayan evin hanımı giderek yumuşar. Evin hanımı ondan 

iyiden iyiye hoşlanmaya başlar. Ona bir kadını ağız tadıyla öpmenin nasıl olduğunu öğretir. 

Çavuş durumdan şüphelenir ve onu asker yapıp evden uzaklaştırır. (s.547) Popolina‟ya çabuk 

inanır. Biraz saftır. (s.551) 

Kurt Kanunu‟nda Karaoğlan, idam edilecekler için darağacı hazırlayan, korkak bir 

kahramandır. (s.258) İzmir‟deki esnaftan yakınan bu çingene oğlu Paşalardan birini astığını 

söyleyen babasıyla sürekli övünür. Babası da insanları idam eden bir cellâttır. Kendisi de bu 

işe başladığı günden beri birçok kişiyi asmıştır. (s.261) 

Yol Ayrımı‟nda Kör Adam, gözünün biri kör olduğundan tavuk gibi yan bakar. 

Kulakları ağır işitir. Medresede oturan gençlerden gürültü etmeden namuslu oturmalarını 

ister. (s.101)   

Karılar Koğuşu‟nda Ġbrahim Bey, Abuzer‟in kızı Gülizar‟ı evlatlık alır. Hapishane 

müdürünü çok iyi tanır. (s.320) İyi niyetli, temiz biridir.   

Namusçular‟da ÇavuĢ, Cemile‟nin öldürülmesine üzülür. Gardiyan Aptullah‟ın 

söylediklerinden bir şey anlamaz. Üzerinden çıkan parayı makbuz karşılığı teslim ettiğini 

söyler. Parasını bölük komutanına teslim eder. Tıfıl Teğmen‟in kendilerine kızdığını anlatır. 

(s.73) Salih Efendi, çarşı cinayetinde vurulan kötü kadının yanında arabaya binen ve onun 

ölümünü gören adamdır. (s.87) İstanbullu Doktor Hikmet‟ten ve hayat kadınların nüfus 

cüzdanı olmadığından bahseder. (s.96) İnsanın ne zaman öleceğini bilmemesinin iyi olduğunu 

düşünür. Namus işinin zor olduğunu belirtir. (s.96) Sadık Bey, entarisiyle bıyık takmış bir 

kadına benzer. İstanbullunun anlattıkları yüzünden içine bir sıkıntı düşer. Manevi bir 

kuvvetten bahseder. (s.124) Mustafa Efendi, karısı yaren tutmuş bir adamdır. Çocuğu 

olmadığından şikâyetçidir. Karısı zürafacılık yapar. (s.183) Askerden harama uçkur çözmeden 

gelir. Karısı Hıdırlık Şeyhinden el aldım diyerek beraber olmak istemez. (s.195) Komşusu 

Bekir‟in karısı Ayşe ile karısı beraber olur. Bunu herkes bilir. Hoca çocuğudur. Karısı 

kendisini tatmin edemez. (s.197) Malatya toprağının kötülüğünden bahseder. (s.200) Selim, 

yemek getiren Remziye‟ye her defasında beş kuruş para verir. (s.225) Erzincanlı Muharrem, 

saf olduğu her halinden belli olan jandarma eri askerde bir ay boyunca sağını ve solunu 
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öğrenemez. Nöbet sırasında uyuklar. Bu yüzden kantine yardımcı olarak alınır. Komutanın 

emriyle boş tüfekle ve uykulu gözlerle nöbet bekler. (s.233)   

Hür Şehrin İnsanları I-II‟nda Hepyek Ali, uyanıktır. Tavla oyununda ustalığıyla 

herkesi yenip para kazanıyor. Murat‟a yenilmiştir. (s.55) Murat hile yaptığını anlamış onu 

enayi yerine koymuştur. (s.56) Hamdi Bey‟in her oyunda yenilip paralar verdiği arkadaşıdır. 

(s.57)  

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde Mahalleli, Mahir Efendi‟yi evden atmak için İmam Efendi‟ye 

yardım eden kişilerden oluşur. (s.80) Ahmet Ağa, mahallede yaşayan bu adamın bir eşeği 

vardır. Mahalleli ve İmam, Mahir ve karısını zani ve zania zannettikleri için bu adamın 

eşeğine bindirmek isterler. (s.80) Ahmet Oğlu Niyazi Gemlik, dalgın, düşmanlar karısını 

kaldırmıştır. (s.334) Ne yapacağını bilemeyecek kadar şaşkın ve cahildir. Ġhtiyar Bir Adam, 

zabit elbisesiyle İzmir‟de tramvaya binen Mahir‟e kızan, asker elbiselerini çıkarmamasını 

eleştiren bir ihtiyardır. Vatanı kaybedenlerin gururla ortalıkla gezmesinin doğru olmadığını 

söyler. (s.195)  

 

2.2.14. SERSERĠLER 

Dini yönleri zayıftır. Kadın düşkünüdürler, kötü alışkanlıkları vardır. Esrar içerler. 

Hapis yatan, pis, gururlu, görünüşü kötü, tuhaf, yalancı, ikiyüzlü, ağzıbozuk, sinirli, dengesiz, 

çabuk gaza gelen kahramanlardır. Yazar her serseri tipi anlatışında onların toplum tarafından 

dışlanmış, bir iki iyi yönü olsa da genelde kötülüğü alışkanlık haline getirmiş tipler olduğunu 

daha fiziksel özelliklerini anlatırken gözler önüne serer. Dolandırıcı ve düzenbazlar, insanları 

kandıran, özentili, kadın düşkünü, kinci, küfürbaz, kadınları amaçlarını gerçekleştirmek için 

kullanan, üfürükçü ve paracıdırlar. Eşkıyalar, silahları iyi bilen, kurnaz, hırsız, katil, 

soyguncu, şüpheci, korkak, halkı korkutmuş acımasız, kıyıcıdırlar. Bütün eşkıyalar kurulu 

düzene karşı çıkarlar. İşlerini yaparken her yolu kullanırlar. Hovardalar, kadın düşkünü, katil, 

kumarbaz, kavgacı, kadınlara asla güvenmeyen, pis, küfürbaz, zaafları olan kahramanlardır. 

Hovardalar karılarını aldatırken, karıları da onları aldatır. Erkek düşkünü hovardalar da vardır. 

Katiller, kendi namuslarına önem veren ve bu yüzden namusuna göz dikenleri öldüren 

insanlardır. Karılarını değil, onları ayartan erkekleri öldürürler. Kumarbazlar, korkak, kumar 

düşkünü, meraklı, rezil, hovarda, ikiyüzlü, kıyıcı, menfaatçi, çıkarları için dini kullanan 

tiplerdir. Meydancı tipleri, serseri, meraklı, ayakçı, konuşkan, paracı, merhametli, genç 

kahramanlardır. Çocuk denecek yaşta oldukları için diğer mahkûmlar tarafından kullanılırlar. 
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Vücut yapısı yönünden pehlivanlara benzeyen tipler, kadın düşkünü, paracı ve ayakçıdırlar.  

Pezevenkler, para için kadın satan, korkak, konuşkan, silik tiplerdir.  

Rahmet Yolları Kesti‟de Katır Adil, karısıyla argo kelimeler kullanarak konuşur. 

Ondan şüphelenir. Şakadan sinirlenir. (s.179) Zeynel‟le çok iyi anlaşır. (s.180) Tehlikeli işleri 

ancak sarhoşluk zamanı kabul eder. Uzun İskender‟in geldiğine inanmaz. (s.180) Uzun 

İskender‟in bedava et yedirip şarap içirmeyeceğini bilir ve Zeynel‟e işin içyüzünü sorar. 

(s.182) Karısı Elif şarap işini de halledeceğini söyler. Kocası Adil‟in uğurlu altını ile kumar 

oynayıp kazanmasını ister. (s.184) Kocasının kötü işlere girmesini engelleyebileceğini sanan 

Elif onu kumar için Zeynellere götürür. (s.186) İlk başta kız kaçırma işine razı olmaz ama 

daha sonra İskender onu ikna eder. (s.197) Zeynel‟e göre Adil çıkarcı biridir. Kazanacağı en 

küçük menfaat için her şeyi göze alır. (s.203) Adil‟e karısından dolayı takılırlar. Katır, Dede 

Kasım‟ın bu işte olup olmadığını merak eder. Bunu sürekli sorar. (s.209) Çerçi‟nin neden 

Dede tarafını tuttuğunu anlamaz. (s.210) Dedenin karısını sözleriyle korkutmaya çalışır. 

Sandıkları görünce içindekileri arkadaşlarının yanında açmak ister. Dedenin söylediği paraları 

duyunca sevinci artar. (s.233) Dede‟ye küfürler ederek, kötü sözler söyleyerek sandıkları 

kamayla açar. İpekleri yerlere saçar en sonunda yağ kutusunu ve dört bin lirayı bulur. (s.235)  

Karısına bir tüccar yükü kıymetli ipekler götüreceği için sevinir. (s.247) Dede Kasım‟ın 

evinden bir çuvala doldurarak çıkardığı ipekleri bırakmaya hiç niyeti yoktur. Köye kadar 

gidecektir. Bir iple sırtına bağlar. Zeynel ve İskender‟e bunlardan vermek istemediğini söyler. 

(s.259) Hepsinden daha çok canını sevdiği için kadın kıyafetlerinin üzerine peştamal sarar. 

Isınmaya başlarlar. (s.271) Adil Sünni olduğu için Dede‟yi soyduklarına sevinir. (s.303) 

Aleviler tarafından öldürülmekten korkar. (s.313) Gırtlağını ölüm korkusu sarar. Dişlerini 

birbirine vurur. Gözleri korkudan fıldır fıldır döner. (s.315) Korkudan dualar okur ve terler. 

Başına bir felaket geleceğinden korkar. (s.334) Bacağından vurulur ve ölür.  (s.349) Adil fena 

gıdıklanır, kan uykusunda olsa biri dürtünce hemen uyanır. Zeynel o uyanmayınca öldüğünü 

anlar. Davacı olduğunu söyler. (s.352)      

Köyün Kamburu‟nda Abuzer, dağda kalabilmek için Kenan ağasından uzun silah 

ister. (s.60) Ömer Efendi‟nin yanında içki içmeyen Abuzer, ona kendisini efendi göstermeye 

çalışmıştır. Ama Kenan‟ın yanında böyle bir sorunu olmadığı için rahtlıkla içki içer. Çalık 

milletinden eskiden beri ürker. (s.63) Asıl sanatı kumarcılık olan Kara Abuzer kısa sürede 

Kenan‟ın elinden birçok malını alır. (s.68) Çalık‟tan hemen kurtulmak ister. (s.69) Yaylasında 

Musa Çavuş ve adamlarını beslemesine rağmen yüzü yerde olan ve kimseye karşı 

büyüklenmeyen biridir. (s.169) Kenan babasından kalan bütün varlığını tüketince eve hovarda 

götürmeye başlamış bunun üzerine Abuzer bunu engellemeye çalışmıştır. (s.170) Dünyada 
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olup bitenlerden haberi olduğunu köylüye göstermekten hoşlanır. İri taneli kehribar bir tespihi 

vardır. Vehip Paşa ile aralarında geçen konuşmayı anlatır. Vehip Paşa‟nın kendisine 

söyledikleri, Sivas‟taki Arap Hoca hakkında Narlıca‟nın ileri gelenlerine bilgi verir. (s.177) 

Arap Hoca‟nın savaşı Almanların kazanacağını söylediğini belirtir. (s.179) Karşısında Çalık 

Kerim‟i iyi bir atıcı olarak gördükten sonra Sülük‟ün başına bir şeyler gelmesinden korkmaya 

başlar. (s.188) Abuzer, Çalık Kerim‟le baş edemeyeceğini anladığı için ona ortak iş yapmayı 

teklif eder. (s.211) Kerim‟in yaptığı bütün oyunları bilmesine şaşırır. Tehdidi karşısında 

irkilir. Onun yapmak istedikleri hakkında bilgi edinir. (s.217)    

 Esir Şehrin Mahpusu‟nda Osman Ağa, Samur Osman, Parlak Osman, Paytoncu 

Osman diye de anılan kahramanımız tıknazdır. Sırtında yakası kürklü bir gocuk vardır. 

Kollarını kabartarak oturması ve yürümesi kibirli olduğunu gösterir. Sıfır numaralı, 

vişneçürüğü fesini sağ kaşına yıkar. İpek gömlek giyer. Kolları mavili, kırmızılı dövmelerle 

doludur. Belinde kara yünden bir kuşak vardır. Pantolonunun paçaları geniştir. Yemenisinin 

yanları lastiklidir. Tombul parmakları yüzüklerle doludur. İri taneli kara tesbihini elinden hiç 

düşürmez. Kırmızı yanaklı, sarı bıyıklı, kalın boyunlu, kalın bilekli sarı yağız bir adamdır. 

(s.31) Aptes suyunu Seringel döker, ayaklarını Fayrap Ömer yıkar. Koğuşta namaz 

kılmayanlara kızar. (s.41) Herkese kötü söz söyler. (s.47) Bayram namazını herkesi almayan 

yalnızca hatırlıların sığdığı hapishanenin camisinde kılar. (s.76) Kahvaltı sofrasındaki çay 

kaşıkları, çatallar gümüştür. Kahvaltısında çeşitli zeytinler, peynirler, reçeller vardır. (s.80) 

Gardiyanlardan Vahap Onbaşı ile birlik içinde çalışır. Ondan hapishaneye gelenler hakkında 

bilgi alır. (s.86) Bayram sabahı Kamil‟e hiç ziyaretçi gelmemesine çok şaşırır. (s.105) Tıknaz 

omuzları, sarı tüylü kolları vardır. Kehribar bir ağızlık kullanan, açık kumral bıyıklarını 

Pandeli‟den aldığı cep aynasına bakarak kıvıran Osman, içtiği kahvenin telvesini iyice yalar. 

(s.109) Sağ elindeki yüzüklerin üç tanesi taşlıdır. (s.110) Kamil Bey‟den borç istiyormuş gibi 

yaparak onu kumarın içine çekmeye çalışır. Onun tüm parasını alır ve kurduğu kumar 

tezgâhında tüm parayı daha sonra paylaşmak üzere kaybetmiş görünür. (s.120) Kumarda 

kaybettikçe üzerine ağırlık çöker. Mızıkçılık etmeye ve cıvıklaşmaya başlar. Küfürler savurur. 

Kamil‟in tüm parasını borcum olsun diyerek alır. (s.125) Kumarda yenilince sessizleşir. 

Kamil‟i adamlarıyla soyduğunu düşünür. (s.132) İkiyüzlü ve yalancı (s.135) olan Osman 

aslen Rum asıllıdır. (s.150) Kamil‟e yaptığı hareketler yüzünden onu sinirlendirir ve ondan 

dayak yer. Dayak sırasında Kamil‟e bıçak sallar. (s.153) Dayak yüzünden dudakları patlar, sol 

gözü morarıp kapanır. Kamil Bey‟in hatırlı biri olduğu anlaşılıp koğuşu değiştirilince gider ve 

elini öper. Ondan af diler. (s.159) 
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Büyük Mal‟da Dilaver PaĢa’nın Zülfükar, vuruşma yerinde yürekliliğiyle bilinen 

Zülfü, atına tıpkı düşman gibi biner. (s.21) Yakışıklıdır, ciride çıkar, az biraz güreşir, 

tabancayla mavzerle attığını vurur. Bunaldığı zamanlar kıyıcıdır. Para canlısı değil karı 

canlısıdır. Yakışıklılığını çok iyi kullanır. Yedi yaşında hala bekârdır. Gerçek hovardalar gibi 

kadınları çabuk kandırır ve onları çabuk bırakır. Bu konularda duygusal davranmaz. (s.21) 

Sülük bunun Çalık Kerim‟in karısı Petek Hanım‟a sulandığını düşünür. Çalık Kerim‟in 

bankadan adlarına para almasını istediği kişilerin listesini Sülük‟e getirir. (s.22) Çalık 

Kerim‟in söylediklerini aktarır Sülük Bey‟e. Hacı Kenan‟ın yıldığını ve intikam almaktan 

vazgeçtiğini söyler. (s.30) Hacı Kenan‟ın Yanığın Cennet ile ilişkisi olduğunu Pıravanın 

Mıstık‟tan öğrenmiştir. (s.31) Pıravanın Mıstık, Hacı Kenan‟ın Cennet‟i bağ evine Benli 

Nazmiye sayesinde götürdüğünü aktarır. Zülfü, Mıstık‟ın Cennet hakkında konuştuklarını 

Sülük‟e anlatır. Cennet‟in ilk kocasını nasıl hovardalarına öldürttüğünü ve başına neler 

geldiğini duyduğu kadarıyla belirtir. Mümin Pelvan köylünün başına bela olacak Yanığın 

Cenneti kaçırır ve onun sırtından para kazanmaya başlar. (s.33) Pelvancı Kahpe‟ye tutulan 

Zülfü o sürüldükten sonra odalara sığmayıp gece gündüz bir uzun hava tutturmuştur. 

Sülük‟ten öğrendiğimize göre babası Dilaver Paşa kısırdır bu yüzden bunun babasının Çingen 

Kara Cehennem olduğunu bütün Çorum bilmektedir. (s.100) Hapiste it gibi yılmıştır. 

Çamurlaşmıştır. Niçin böyle olduğu anlaşılamamaktadır. Sülük Bey tarafından kurtarılır. 

(s.174) Emey Hanım onun Dilaver Paşa‟nın değil Kara Cehennem‟in çocuğu olduğuna 

inanmaktadır. Aslında göründüğü kadar cesur olmadığını, kalıbına aldanmamak gerektiğini 

söyler Nefise‟ye. Nefise ise onun mahallelerinde gayet yürekli biri olarak bilindiğini variyetli 

bir yerin kızı olmadıkça evlenmek istemediğini duyduğunu anlatır. (s.179) Emey asla 

Zülfü‟ye güvenmez. Zülfü ise Nefise‟ye tutkundur. Onunla körpeliğinde beraber olmuştur. 

Nefise, Zülfü‟ye kendisine verdiği hiçbir sözü tutmadığı için kızar. Erkek olmadığını söyler. 

Zülfü ise mahpus damından gözü yılgın çıkmıştır. (s.183) Nefise, Zülfü‟nün seni ben erkeğe 

alıştırdım, Sülük oğlana kaptıracak değilim sözü üzerine; onun Marazlı Derviş‟in karısı Saray 

Hanım‟la arasında geçenleri izlediğini söyler. (s.187) Zülfü oğlancı dervişin karısıyla beraber 

olur. Kocasıyla da ortak tütün ticareti yapar. Nefise Nazmiye‟nin tavsiyesiyle Zülfü‟yle 

beraber olur. Mahpustan çıkınca ilk işi Nefise‟yi görmektir. (s.191) Nefise, Saray Hanım‟ın 

Zülfü‟ye tutkun olduğunu ve mahpus damındayken ona para göndermek istediğini söyler. 

(s.192) Sülük, Zülküf‟ün hapisten çıktı çıkalı canının sıkkın olduğunu görür. Bu sıkıntı 

karşısında “kara suratı yeşile dönmüş, avurtları çökmüş, sıtmalı gibidir.” Her olay karşısında 

yutkunmaya başlamıştır. Mahpusta Nefise‟nin evlendiğini duyunca ve gelip kendi gözleriyle 

görünce uykuyu unutmuştur. (s.194) Sülük, Zülfü‟ye uçkuruna sağlam olduğu için çok 
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güvenir ve onun evine serbest girip çıkmasına müsaade eder. (s.199) Hacı Kenan‟ın bel gücü 

ilacı için her şeyi yapacağını düşünür. (s.200) Bağdaki olaydan sonra birkaç gün ortalarda 

görünmez. (s.293) Saray Hanım, Zülfü‟yü evinde Hacı Kenan‟la buluşturmaya bir saat 

önceden çağırır ve onunla birlikte olur. Zülfü herkes gibi Hacı Kenan‟dan ürker. (s.300) Sülük 

Bey‟i vurmasına rağmen başında kanlılarının kim olduğunu ona sorar. Bunun Çerkezler 

tarafından yapıldığına dair bir yalan uydurur. (s.326) Nefise Zülfü ile konuşacak lafının 

olmadığını söyler ondan uzak durmaya çalışır. Nefise‟nin karşısında güvenini yitirir. (s.370) 

Zülfü Nefise‟nin kendisine karşı kötü davranmasının arkasındaki sebebi arar. Saray 

Hanım‟dan Nefise‟nin Civanşah‟la olan ilişkisini öğrenir. (s.380) Civanşah‟ı yağmurlu bir 

günde vurur. (s.381) Valinin verdiği gözdağından sonra Kenan Bey‟e zarar vermeye Emey‟in 

hatırı için yanaşmaz. (s.415) Sülük‟ün Parabellumunu alıp Emey‟e yardım etmek için Genç 

Osman‟la birlikte çıkar ve Hacı Kenan‟ın kafasına bütün kurşunları boşaltır. (s.419)   

Genç Osman, karı konusunda gayet cıvıktır. Yanığın Cennet‟e tutulmuştur. Onun 

yüzünden Mümin Pelvan‟ı vurur. Bu konuda Sülük, Zülküf‟ün onu cesaretlendirdiğini 

düşünür. (s.29) Pıravanın Mıstık‟la Günah Bibi‟nin evinde işret yaparken devam eden 

gürültüyü kesmesini isteyen Bekir Bekçi‟ye ateş eder. Vurmak için değil korkutmak için 

sıkar. (s.45) Yanığın Cennet, Osman‟da güç bırakmaz. (s.46) Karı açlığı yüzünden hapiste 

yılıklaşmıştır. (s.174) Üzerinde esrar yakalattığı için hapse girmiştir. (s.220) Hapisten Sülük 

Bey sayesinde kurtulur. Emey Hanım‟dan çok çekinir. Yüzü esmer, fırlak kemikleriyle 

köşelidir. Gözleri çakırdır. İlk bakışta karşısındakini ürkütür. Bakışlarından arada bir çelik 

ışıltısı geçer. Görüntüsüyle saldırgandır. Bu özelliği sayesinde birçok kadını etkilemiştir. 

Müfettişin hiçbir teklifine kanmaz. Sivil polislik teklifi yaptığını ama reddettiğini Emey‟e 

söyler. (s.248) Sülük Bey‟i hapse attıranların Mıstık‟la Necip olduğunu anlatır. Mıstık‟ın 

ağzından aldığı lafları bir bir sayar. Yanığın Cenneti burnunu, kulağını kesmekle ve gözünü 

oymakla tehdit etmiştir. (s.253) Cennet sayesinde Mıstık‟tan işin aslını öğrenir. Nasıl Sülük 

Bey‟e iftira dilekçesi hazırladığını anlar. (s.256) Pıravanın Mıstık‟la kan kardeşidir. Olayların 

iç yüzünü Emey‟den öğrendikten sonra sinirlenir. (s.260) Hem valinin tehdidinden korkar 

hem de Sülük Bey öldükten sonra tamamen korumasız kalacağını düşündüğü Yanığın 

Cennet‟ten ayrılmak istemez. (s.415) Yanığın Cennet gösterdiği tavır karşısında korkak 

olduğunu ve Emey‟e yardım etmezse bir daha yüzünü göremeyeceğini yüzüne ağır sözlerle 

söyler. Bunun üzerine nagant marka silahı kapıp Emey‟e yardım etmek için onun peşinden 

koşar. (s.419)   

Pıravanın Mıstık, banka müdürüne karşı Sülük Bey‟i savunan ve müdürün yanlış 

yaptığını söyleyen istidacıdır. Zor zapt ederler. Sülük Bey‟in banka müdüründen intikam 
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alacağını düşünür. (s.69) Genç Osman hapse düştükten sonra onun kapatması Yanığın 

Cennete sulanmaya başlar. Günah Bibi‟yi de kullanarak onunla birlikte olmak ister. (s.221) 

Sülük Bey işinde Necip‟le ortak çalıştığı için eline yüklü miktarda para geçmiş ve bu parayla 

giyimini kuşamını değiştirmiştir. (s.220) Sarı kıvırcık saçlı, uzunca boylu, ablak kırmızı 

yanaklı, kalın dudaklı, apak dişli, kesimi biraz tombulca biridir. Birçok kadın onu yakışıklı 

bulur. (s.222) Babası medreseli olduğu için mübaşir, sorgu yargıcı yardımcısı olmuş oğluna 

da kanunları ve mahkeme usullerini öğretmiştir. Babası sayesinde partici de olur. Particilikte 

yıllarca uğraşır. Nahiye müdürlüğü ister ama yaşı küçük olduğu için ele geçiremez. Sonra 

Çorumlu mebus Cevdet Bey sayesinde tahsildarlık yapmaya başlar. Parasız köylülerden para 

toplamaya başlayan genç şair babasının Yunan Savaşı‟ndan kalma atı ve filintasıyla dağ taş 

gezer. Bir gün müfettişler hesapta açık olduğunu far ederler. Memuriyetten azledilir. Bir süre 

maniler yazarak defterler dolusu boşta gezer. Sonra istidacılığa başlar. Ankara‟yı kaypak 

gördüğünü Gazi Paşa‟nın niçin Ankara‟yı başkent yaptığını anlamadığını söyler. 

Halkevlerinden haberi vardır. (s.229) Cennet‟in sahneye çıksa mutlaka artist olacağına hatta 

İstanbul‟da adı duyulacağına ve Gazi Paşa‟nın onu evlatlığa alacağına inanır. Paraya sıkışıp 

sıkışmadığını sorar Yanığın Cennet‟e Mıstık. Hacı Kenan Efendi‟nin Güllü kahpesiyle yatan 

Mıstık ondan Sülük Bey‟in Nefise‟nin elinden çektiklerini yatakta öğrenir. Marazlı Derviş‟in 

ilacı da Sülük‟ün işine yaramamıştır. Mıstık‟a göre Sülük‟ün erkekliğini kaybetmesinin sebebi 

suikast iftirası yüzündendir. (s.241) Yanığın Cennet‟le birlikte olmak için onu kolundan tutar. 

Osman‟dan ve Sülük‟ten hiç korkmaz. Cennet‟e kuşağındaki iki yüz altını vermeyi teklif eder. 

Fakat ürkektir. Cennetin paraları kabul etmemesi üzerine parasının da ona güzü yetmediğini 

anlayınca üzülür ve ağlar. (s.246) Genç Osman‟ın Cennet‟i yem olarak kullandığı tuzağa 

düşer. Bütün altınları kaybeder. Suikast işinin gerçek suçlusunun kim olduğunu söyler. Yediği 

dayaklar yüzünden hastanelik olur. Kendisini dövenler hakkında polise bilgi vermez. (s.265) 

Başına geleceklerden habersiz bağda Cennet‟le birlikte olacağının hayaliyle avunur. (s.271) 

Önce bir şeyler içer, sonra soyunur ve sonunda Genç Osman‟la Zülfü‟ye yakalanır. Altınları 

nerden aldığını söyler. Kurulan mahkemenin elinden canını zor kurtarır. Oğlancıların eline 

düşmekten korkar. Tirtir titrer. Ağalar ama kurtuluş çaresi bulamaz. (s.283) Oğlancıların eline 

düştüğünü anlayınca ölmeyi ister ama kabul ettiremez. Her şeyi itiraf ederken Zülfü‟den bir 

güzel dayak yer. (s.290) Para kazandıkça dış görünüşü değişir. Korkak, kadın düşkünü ve 

paracıdır. Kavgacıdır.   

 Karılar Koğuşu‟nda Hacı Abdullah, hapislik günü azaldıkça aklı karışır. (s.18) 

Asılacak kadına acıyacak kadar hassastır. (s.29) Murat‟a karşı saygılıdır. (s.29) İnsanların 

yanında burnunu karıştırır, gevezelik eder. (s.31) Aniden parlar, sinirlidir. (s.41) Sinirlenince 
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burnunu karıştırır, korkak biridir, dine saygılı gibi görünür. (s.62) Her olayı, konuyu duyar her 

şeyden haberdardır. (s.65) Uzun yıllar yattığı hapis onu meraklı yapmıştır. (s.69) Saz çalar. 

(s.70) Eskiden esrar içermiş. Babası Malatya‟nın eşrafından olmasına rağmen bütün malı 

mülkü kerhane kızlarına yedirmiş. (s.72) inatçıdır, asabidir. (s.86) Eski günleri özler. (s.87) 

Hamasi düzeyde de olsa dindardır. (s.88) Tözey‟in eski dostudur. (s.91) Hapisteyken bile 

Tözey‟e para yedirir. (s.100) Duruşuyla Fatih Sultan Mehmet‟in tablosunu hatırlatır. Siyah 

şalvar, lacivert yelek, sako, kuşak, tespih, siyah kehribar ağızlık, tabaka, iyi marka 

ayakkabıları vardır. Ailesinden kalan bütün mirası karılara yedirmiştir. Parasız kalınca dostu 

olan karıları pazarlamaya başlar. İki karıyla aynı anda yatar, kıskandığı bir metresi vardır. 

(s.145) On bir hapis yatacaktır. (s.145) Azzet isminde ilk kapatması ve daha sonra aldığı ve 

tadına doyamadığı kendinden kaçan genç bir kapatması daha vardır. (s.145) Eplemeli 

Ayşe‟nin de eski dostudur. (s.161) Sigara içer. (s.163) Azzet, Hacı‟ya kahve getirir. Onunla 

nikâhlanmak ister. (s.167) Dışarı çıkar, fabrikaya giden kızların hepsinin ayartılamayacağını 

anlar. Sık sık Murat‟ı ziyarete gelir. Ali, komşularının karısını ayartmış, onunla beraber olmuş 

ve kadının kocasını kadınla birlikte zehirlemiştir. Otuz yıla mahkûm olmuştur. Kadını çok 

sever. Onun ölümüne dayanamayacağını söyler. (s.29) Kadının kocası, Ali gibi gençleri eve 

toplar, kadın da bu gençlere içki dağıtır. Ali bu içki akşamlarından birinde kadını gözüne 

kestirir ve ondan vazgeçemeyeceğini anlar. Kadın da Ali‟den hoşlanınca, kadının kocasını 

öldürürler. (s.30) 

Namusçular‟da Mazmanoğlu Hacı Aptullah, on iki yıllık hapis cezasından geriye üç 

ayının kaldığını anlayınca yeni huylar edinir. (s.10) Dama oynarken sıçrayıp kalkar, saz 

çalarken elleri apış arasında voltaya düşer. Yemeden içmeden kesilir, anasını yitirmiş kuzuya 

döner. (s.10) Maskara olur. Bakkal Abo‟dan aldığı deftere tanıdıklarını yazmaya başlar. 

Ağabeyi İbrahim elbise dikmesi için terzi gönderir. Pantolon giymek istemez. (s.11) Annesi 

ve ağabeyi bu yüzden Bozo lakaplı Aptullah‟la tartışır. Dışarı hakkında bilgisi yoktur. 

Şakındır. Etrafındaki insanları izler. (s.12) Dümtek‟in genelevden geldiğini cenabet olduğunu 

düşünür Sefer‟e hamamcılardan su bulmasını söyler. İşlerini yıkanmazsa kötü gideceğine 

inanır. (s.15) Battal Ağa‟nın anlattıklarından dolayı umutsuzlaşır. Gardiyan Çerkez Murat‟ın 

kendisini sınadığını bu yüzden akılsız olduğunu düşünür. (s.20) Yoldan geçenlerden cinayet 

hakkında bilgi edinir. (s.29) Burnunu karıştırma huyu vardır. Karı Bey yüzünden çalışma 

cezaevine gitmemiştir. Sessizlikten şikâyetçidir. (s.45) Karı Bey hapisten çıkınca hemen 

evlendirecektir. Şeyh Yusuf muska dökmek gerektiğini anlatır. Yoksa rezil olabileceğini 

belirtir. Bu yüzden genelevden çıkan kadınları gözler. (s.47) Bir kavgada on dört yerinden 

bıçaklanmış ve boynundan bir damar kesildiği için arada bir titrer ve konuşurken kekeler. 
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(s.225) Tren hakkında iyi şeyler söylemez. (s.226) Alman hayranıdır. Cumhuriyet ve Tasvir 

gazetelerine güvenir. (s.233) annesi oğullarının saf olduğunu ve zamanın bozulduğunu anlatır. 

Şeyh Kazım Efendi‟nin kehanetlerini sıralar. (s.288) Çıkacağı zaman ihtiyar, ürkek ve 

insiyaklarıyla hareket eden bir adam olur çıkar. (s.293) Ağabeyinin sözlerinin etkisinde kalır 

ve yaralanma olayından kurtulduktan sonra kendisini yaralayanı beş kurşunla öldürür. (s.297) 

Büyük caminin imamlığını yapan babasının sesi güzeldir. Yufka yüreklidir ve meyve 

ağaçlarına meraklıdır. Meyve ağaçlarını sarhoşlardan korumak isterken kalbine isabet eden bir 

kurşun yüzünden ölür. (s.299) Polis Rıza babalarının ölüsünü görmelerini engellemeye çalışır. 

(s.301) İstanbullu, Abdurrahim Bey‟in karısını güzel bulmaz. (s.307) Karısı kız meselesini 

gayet sakin karşılar ve resimlerle mektupların ortaya çıkmasını beklemeye karar verir. 

İstanbullu mektupların mahkemeye verilmemesini ister. (s.310) Hapis yatmaktan değil kızın 

kendisini beklemeden başkasıyla evlenmesinden korkar. (s.312) 

 

DEKORATĠF 

Sağırdere‟de Topal Ġsmail, her zaman tıraşına dikkat eder. Kıvrılmış ince siyah 

bıyıkları bir ışık gördüğünde hemen parlar. (s.19) Hırsızlık yapar. (s.20) Yalan söyler. 

İkiyüzlüdür. Köylü karılarını çok iyi tanır. (s.23) Hastalığını bahane ederek Ramazanda oruç 

tutmaz fakat bunun açığa çıkmasından da çok korkar. (s.23) Mahpus yatmıştır. Hapishanede 

sakat bacağını tedavi ettirmek için hastaneye gider. (s.24) Topal kalmaktan korkar. Güneş 

banyosu yapar. Sabahları çiğ yumurta yer. (s.25) İnsanların karşısında topallığını saklamaya 

çalışır. ( s.27) Esrar içer. (s.27) Her zaman Mustafa ve Pelvan Vahit‟e takılır. Namaz kılmaz. 

Zamparadır. Battal‟ın giydiği güveyi elbisesini inceler ve beğenir. (s.80) Rençperlik işi 

görmediğinden elleri nasırsızdır. Ceketinin saat cebinden boncuktan örülmüş mahpushane işi 

bir püskül sallanır. (s.83) Mustafa‟nın kendisini sırdaş bilip söylediği düğün evine gireceği 

sırrını herkese söyler. Sözünde durmayan ikiyüzlü, alçak bir adamdır. (s.91) Bağlama çalan 

İsmail, tılsıma inanır ve Mustafa‟dan aldığı yarasa bacağını saklar. (s.118) Topal İsmail, 

bazen hapishanede kaldığı yıllardan bahseder. (s.128) Jandarma Nail, Vahit‟in sevdiği 

Güldane‟ye dolandığı için Vahit tarafından sevilmez. Askerliği jandarma olarak yapmıştır. 

Evlidir. Parmağında gümüş yüzük vardır. Güldane‟yi karısının üstüne kuma olarak almak 

ister. (s.32) Ayşe‟yi gözleyen Mustafa‟nın yanına gelir. Onunla konuşur. İyi dostturlar. (s.39) 

Haki külot pantolonlu, lacivert ceketli, silahlı, fötr şapkalı, sopa kullanmanın ustası ve gür 

bıyıklıdır. (s.42) Askerliğini yapmak için ilk kez köyün dışına çıkmıştır. (s.44) Vahit, 

hakkında Mustafa‟dan bilgi alır. Güldane yüzünden Vahit‟e meydan dayağı atar. (s.44)  Eğri 
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Ahmet, eskiden eşkıyalık yapmış, devletin başına bela olmuştur. Kendisini romanda 

göremeyiz fakat hikâyelerini değişik kişilerden dinleriz. Kulaksız Yakup Ağa‟yı çok iyi tanır 

ve halka asla zulmetmez. (s.58) Okulda görevli bir öğretmeni kaçırır ve dağda sabaha kadar 

oynatır. (s.59)  

 Esir Şehrin İnsanları‟nda Çukur, çarpık bacaklı, zayıf, köse bir cüce olan ve çukur 

lakabını taşıyan adam herkese çocuk gibi görünür. Ayaklarında yırtık yemeniler, sırtında 

kolları sıvalı yamalı bir gömlek, lekeli lacivert bir yelek vardır. Anlatıcı tarafından “yalpalı 

yürüyüşü” yüzünden “bir cambaz köpeğine” benzetilir. Mahpushaneden görev yapan, bu 

çocuk görünümlü olgun adam, İhsan‟a hizmet eder. (s.140) Mösyö Rozalti, anlatıcı bu 

karakteri de açıklama yöntemiyle tanıtır. Ağa camii civarında bir apartmanın üçüncü katında, 

karanlık, rutubetli bir dairede oturur. Kurtuluş savaşı için Anadolu‟ya gönderilecek Haliç‟teki 

silahların taşınmasında kullanılacak gemiye aracı olur. Ararat adında bir gemi bulur. Yirmi 

yıldır İstanbul‟da oturan bu adam “uzun boylu, uzun sakallı ve parlak gözlüdür.” 

İstanbul‟daki Kuvayı Milliye yanlılarını dolandırmaya çalışır. (s.252) Para için birçok işe 

bulaşır. Niyazi Efendi, on altı yaşında İzmir‟de cinayet mahkemesinde kâtip olarak çalışmaya 

başlamış, yirmi yaşında evlenmiş, yirmi dört yaşında yani 1903‟te Jöntürklük‟e merak sararak 

her şeyi yüzüstü bırakıp Avrupa‟ya kaçmıştır. (s.231) Anlatıcının ifadesiyle “karışmadığı 

hiçbir tarihi olay kalmamıştır.” Bu tehlikeli olaylar yüzünden oğlunu kesmişler, on altı 

yaşındaki kızının ırzına geçmişlerdir. Karsından uzun süre mektup alamaz. Çok cesurdur. 

Tehlikeyi sever. (s.231) Fiziksel olarak kamburcadır. Ahbaplarıyla işlerini halletmeye çalışan 

Niyazi, (s.234)nerde akşam orada sabah düşüncesiyle hayatında bir düzen tutturamaz. 

Nedime‟deki önemli kâğıtların peşindedir. Gazeteye herkesten önce Ahmet‟in yakalandığı 

haberini getirir. İki taraflı çalıştığı bir yalan sayesinde ortaya çıkacaktır. (s.273) ġipĢak, 

kafasındaki sıfır numaraya kalıplanmış, vişneçürüğü dar fesi herkesin dikkatini çeker. 

Üzerinde hem kısa hem de dar kesilmiş lacivert bir ceket,  ceketin içinde çapraz yelek vardır. 

İstanbul‟da külhanbeylik yapmaktadır. Uçları dikkatle kıvrılmış kumral bıyığı yüzünü daha 

yaşlı gösterir. (s.120) Abdullah Ağa, kırk yaşında olan kahraman, çok esmer olduğundan 

“Arap” lakabıyla anılır. Bilekleri ve boynu kalın buna karşılık sesi incedir. Konuşurken 

kelimeleri sert söylemeye çalışır. Sesi ve sürekli kırpıştırdığı gözleri insana güven vermez. 

“İkiyüzlü, kurnaz ve kıyıcıdır.” Külhanbeyleri gibi giyinir. Üzerinde “kara, çapraz ceket, 

geniş paçalı pantolon, kenardan düğmeli, yüksek ökçeli kundura, koyu renkli fes, ipek gömlek, 

ten fanilası, belinde fesinin renginde yün kumaş vardır.” Dayanıklı ve kabadayıdır. Her 

zaman kendini savunmayı bilir. (s.144) Bir komiserle kavga ettiği için cinayet iftirasına da 

uğrayarak hapse atılır. İçki içer. Hapse alışıktır. Anadolucu musun, İstanbulcu musun? diye 



310 

 

soranlara kendisini hapisten kim kurtarırsa ondan yana olacağını söyler. (s.143) Eleni adında 

bir dostu vardır. (s.149) Seringel, Zarzar, İstanbul‟un namlı külhanbeyleridir. Kumar 

yüzünden Seringel, Zarzar‟ı vurmuştur. İkisi de bu yüzden hapistedir. Sık sık kumar oynarlar. 

(s.121)  

Kör Duman‟da Hocaların Hasan, Mustafa‟nın babasına gönderdiği on liranın üç 

lirasına el koyar. Ankara‟daki bakkala borcunu ödemeden gelir. (s.34) İnsanları kandırır, 

haindir. Candarma Nail, Mustafa‟nın ilk gördüğü adam evden çıktıktan sonra temel tembel 

gerinerek baltayı omzuna alan Candarma Nail‟dir. Ankara‟daki çamaşırcı kadından bahseder. 

Ankaralı bakkalını Hasan hakkında söylediklerini Mustafa‟dan öğrenir. (s.41) Yeni karısını 

alınca eskiyi iyi bir döver. Vahit‟in ayağına taş düştükten sonra akıllandığını düşünür. (s.42) 

Anlatıcıya göre kollarını kabarta kabarta yürüyen Nail‟in elbiseleri iyice kötülemiş, kilotu beş 

ayda dört yerden yamanmıştır. (s.44) Başağalığı çok istemesine rağmen sanki gönülsüzmüş 

gibi yaren toplantısında bir müddet direnir ama sonra küçük başağa olur. (s.156) Köylüler iyi 

kumar oynayan Nail‟in başağa olmasından dolayı köyde kıtlığın olduğuna inanırlar. (s.338) 

İbrahim, Yamören‟e yarene getirilecek Hacer karısını para karşılığı verir. Gurbetçi Ömer onu 

Mustafa‟ya anlatır. Çankırı hapishanesinde bir süre yatar. Çam dalı gibidir. Kapıdan sığmaz. 

Bıyıklarına adam asılır, yakışıklı bir yiğittir. Babasının parası tükenince kadın pazarlamaya 

başlar. (s.196) 

Rahmet Yolları Kesti‟de ÂĢık Niyazi, nerden geldiğini, nereli olduğunu kimsenin 

bilmediği âşık, şarabı teneke ile içer, afyonu avuç avuç yutar. İyi saz çalar. Çerçi Süleyman‟ın 

isteği üzerine köye yerleşir. İçenlerin yanında saz çalar. Geçmişinden hiç bahsetmez. (s.62) 

Hiç kimsenin sözüne aldırmaz. Diğer afyon içenler çok yemek yemesine rağmen bu çok az 

yemek yer. Tıraş olmayı sevmez. Saçı sakalı birbirine karışır. Berbere bayramdan bayrama 

gider. (s.63) Ceplerinde “kirden rengini kaybetmiş bir mendil, bir kırmızı tespih, bir yasemin 

ağızlık, iki tane kibrit kutusu, bir paket köylü sigarası ve on bir kuruş para” vardır. (s.64) 

İçenlerin isteğine göre parçaları değiştirir. Köse Hacı, İskender Ağa ve adamlarının yaptığı 

işleri abartarak, Çerçi Süleyman, İstidacı Bilal ve Tüfekçi Ferhat Usta‟ya kahvehanede anlatır. 

(s.365) Kısır kadınların göbeğine Kuran yazan, düzenbaz bir hacıdır. (s.366) Yozgat 

tarafından gelen bir yüzbaşının askerleriyle eşkıyaları bastığını ve bunları bacanağının 

anlattığını söyler. (s.367) Kara başçavuşun yiğitlik gösterme zamanının geldiğini söyler. 

Yalanlarını abartarak anlatır. (s.369) Göçmen Bekçi Şaban‟la konuşur, İskender‟in olayından 

bahseder. (s.371) İskender hakkında yalanlar uydurmaya devam eder. (s.375) Abartarak 

konuşur, yalan söyler. Ġbrahim Efendi, Uzun İskender ve İstidacı Bilal Efendi kız isteme 

meselesini konuşurken onların üzerine gelir ve Bilal‟in uğursuz olduğuna inanır. Bunların 
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hayırlı bir iş için bir araya gelmeyeceklerini söyler. Delikanlıdır. Ayağında parıl parıl 

çizmeler, kahverengi kadifeden zabit kilotu, sırtında Çorum‟un mebuslarında bile olmayan bir 

ceket vardır. Sarı yağızın yakışıklısıdır. Kasketini sağ kaşına eğer. Bıyıkları memur bıyığı gibi 

kırpıktır. Kopuklar gibi efelenir. Lakabı kavattır. (s.55) Bilal Efendi‟ye hesap tutma 

konusunda takılır. Bütün konuşması kadınlar üzerinedir. Yanığın Hanım‟la kerhane işletir. 

(s.57)  Çerçi Süleyman bir kümes kadını güttüğü için işinin zor olduğunu söyler. (s.70) Deli 

Recep, fırıldak çevirerek ve küfrederek insanlara kumar oynatır. Bir koy iki al diye bağırır. 

İnsanların kazanma hırslarını kullanarak onların sırtından para kazanır. (s.96) Hüseyin 

Pehlivan, Çerçi Süleyman‟ın katır satma işinde ona aracılık eden, inadını kırmak için elleri 

şişinceye kadar Çerçi Süleyman‟a el ense çeken pehlivandır. En sonunda Çerçi‟nin katır inadı 

yüzünden bu işten vazgeçer. (s.99)  

Yediçınar Yaylası‟nda Kambur Kadı, onun gelişiyle Çorum toprağına bir uğursuzluk 

geldiğine inanılır. Osmanlı mülkünü batıracak kadar kötüdür. Şeytan bunun yanında melektir. 

“Şeytanın boynuzuna salıncak kurmuştur.” Herkese akıl hocalığı yapan, düzenbaz bir 

adamdır. (s.10) Kırım Savaşı‟nın başlangıcında Çorum‟a ayak basar. Yerin üstünden ve 

altından haberi vardır. Birçok meselenin iç yüzünü bilir. Kabakçı Mustafa isyanına katılır. 

Çakır Kâhyaların Halil Efendi‟nin parasının çokluğundan ziyade Dilaver Ağa‟nın saflığını 

daha karlı bulur. Postu ağanın konağına serer. Savaş için Dilaver Ağa‟yı sancakla uğurlar ve 

ona dualar eder. Geldiğinde ise devletinle bin yaşa diye karşılar. (s.21) Sanki Dilaver Paşa‟yla 

savaşa gitmiş gibi olaylar anlatmaya başlar. Anlattığı hikâyelerin inandırıcılığını artırmak için 

Çapanoğlu adına bir kâğıt uydurur. Fakat kavat denilen Kambur Kadı‟nın Dilaver Ağa‟yı 

kandırdığı herkes tarafından bilinmektedir. Dilaver Paşa‟nın asil bir soydan geldiğini gösteren 

bir kâğıt uydurur. (s.28) Çakır Kâhyaların Halil de kendisine bir asil soy uydurması karşılığı 

Kambur Kadı‟ya para teklif eder. Altınları görünce gözleri dönen Kadı, ferman hazırlamaya 

başlar ama Dilaver Ağa bunu engeller. (s.30) Sahte belge hazırlar. Dilaver Ağa, Çorum 

civarındaki başıbozukların paşasıdır. Büyük bir çiftliği vardır. Kapatmasını Halil Efendi‟nin 

oğlu Ömer kaçırır. Halkın içine çıkacak yüzü kalmaz. İki kazı güdemez bir derbeder olan 

Dilaver, Çorum ayanlığına yirmi dört yaşında seçilir. Babası Mahmut hastalanınca, 

Çapanoğlu Süleyman Bey‟in fermanıyla ayan olur. Ayanlığı Çorum‟a uğur getirmez. (s.11) 

Osmanlı yasağının üç gün olduğunu iddia eder. Çorumluların düşüncesinin aksine babasından 

ayanlığın girdisini çıktısını iyi öğrenmiş ve ayanlığı hak etmiştir. Gördüğü her kadına 

tutulacak kadar uçkuru gevşek ve kadın düşkünüdür. Evladı yoktur. Dört karısı vardır. 

Kıskançtır. Kurduğu çete sayesinde kasabanın kopuklarına göz açtırmaz. (s.15) Kambur 

Kadı‟ya inanmaya başlar. Halife vekilliğini ve yüreğinin sezgi gücüne güveni artar. (s.17) 
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Silistre kalesine hapishanedeki tutukluları alarak yardıma gider. (s.18) Savaş yerine soygun 

yaparak geri döner. (s.20) Paşa olunca gururlanır. Ahaliye saray terbiyesi vereceğini söyler. 

Halil Efendi ile ilgilenmez. (s.24) Paşa olunca sırtına samur kürk peydahlar. Belindeki kuşağa 

cevahirli bir hançer sokarak Osmanlının eski zaman sadrazamlarına özenir. (s.25) Kambur 

Kadı, Dilaver Paşa‟ya asil bir soy uydurmak için yalandan bir geçmiş yazar. Paşa‟nın isminin 

başına Hacı lakabını da takar. (s.28) Sahte bir soy sop uydurur. (s.29) Kambur‟un Halil Efendi 

ile çevirdiği işleri öğrenir ve buna engel olur. (s.31) Dilaver‟in babası Kara Mahmut, 

Yozgat‟ta yaşayan çapanoğlunun at oğlanıdır. (s.35) Dilaver Cemile‟yi görür görmez ona 

sevdalanır. Onun için konak yaptırır. (s.39) Bu kadın yüzünden işe güce bakmaz olur. (s.40) 

Cemile‟nin kaçırılmasına çok öfkelenir. (s.46) Cemile‟yi öldürmek ister ama yapamaz. 

Ölünceye kadar Cemile‟de ayrılamaz. Çakır Kâhyaların Halil, kasabanın çarşısı Çakır 

Kâhya‟dan aldıkları borçların faizini ödemeye çalışmaktadır. Dilaver Paşa‟yı çok sevmez. 

Babasına küfreder. Dilaver Paşa‟yla okul arkadaşıdır. Onun başıbozuk paşası olmasına 

sinirlenir. Dilaver Paşa‟nın “Leblebici esnafında para yoktur.” sözü Halil Efendi‟ye çok 

dokunur, ciğerini göz göz eder. (s.24) Dilaver‟in Kambur Kadı sayesinde kendisine soy sop 

peydahlamasına öfkelenir, mosmor kesilir. Osep Çilingiryan Efendi‟ye durumu anlatır. (s.28) 

Dedesi Ebubekir leblebici kâhyasıdır.( s.29) Oğlu Ömer‟den bir asilzadelik fermanı uydurup 

duvara astırmasını söyler. Bu ona vasiyetidir. (s.29) Kambur Kadı‟ya kendisine de bir soy sop 

uydurması halinde çok para vereceği vaadinde bulunur. (s.30) Kendi soyunu ulemalığa veya 

voyvodalığa dayandırmak için çok para harcar. (s.31) Elindeki tek bilgi dedesi Ebubekir‟in 

leblebiciler loncasının yiğitbaşı olmasıdır. (s.36) Soy meselesinden bir yere ulaşamayacağını 

anlayınca geri adım atar ve Dilaver‟e karşı içinde bir kin belirmeye başlar. (s.38) Oğlu Ömer 

sayesinde ondan intikam almak ister. Oğlunun Cemile‟yi kaçırdığını duyunca siyasetin gereği 

olarak gitmiş ve Dilaver‟den af dilemiştir. Bu af sırasında aksakalından aşağıya kanlı yaşlar 

döker. Yaylaya gidip Cemile‟yi geri getirir. (s.45) Çorum kasabasına rezil olmamak için 

Cemile‟yi hava kararınca Dilaver Paşa‟nın konağına götürür. (s.46) Kara Cehennem, Dilaver 

Paşa‟nın çetesinin başında duran çingene milletinden bir adamdır. Yıllarca çapanoğlunun 

zindancıbaşılığını yapar. Saçının kılı kadar adam asıp adam kazıklamıştır. Suratı nursuzdur. 

Dilaver Paşa‟nın halk içindeki kulağıdır. (s.15) Kopukları engeller, erkekleri birbirine düşüren 

kadınlara ceza verir. (s.16) Halil Efendi‟nin oğlu Ömer‟in attığı cirit değneği yüzünden 

yaralanır. (s.44) Çok sinirlenir. Dilaver Paşa‟nın gazabına uğrar. Cemile‟yi sıkıştırır. (s.48)  

Çobanoğlu Süleyman Bey, Dilaver‟in paşa olması için ferman gönderen Çorumluların 

korktuğu kişidir. Eşkıyalığı dillere destan olmuştur. (s.11) Deli Elvan, elli yaşlarında, uzun 

boylu, geniş omuzlu, güçlü bir adamdır. Tembeldir. Ağaların bahşişiyle geçinir. Bağa gelen 
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hovardaların ihtiyaçlarını karşılar ve bundan para kazanır. Oynak karıların bedavadan tadına 

bakar. İşi ticarete döker, para kazandıkça kılığı düzelir. (s.61) İslam‟ın güzel karı ve güzel 

koku sünnetini tutar. (s.62) Abuzer ve genç karısını bağa kondurup genç kadından 

faydalanmadığına üzülür. Ömer Ağa‟ya Abuzer ve genç karısının haberini getirir. (s.81) 

Çorum‟a gelenleri beğenmez. Onlardan rahatsız olur. (s.111) Kenan‟a karı konusunda iyi 

olduğunu anlatır. (s.243) “Kadın işinde acele etmek gerekir. Erkek kısmını adam eden sevdiği 

karıdır.” gibi Kenan‟a birtakım öğütler verir. (s.245) Murat, Kenan‟ın arkadaşıdır. Ona 

Çorumluların onun hakkında neler düşündüklerini anlatır. Emey hakkında bildiklerini anlatır. 

Kenan‟ın onu yoklayıp yoklamadığını öğrenmek ister. (s.181) Komşularının gelinini 

ayarlamış, onun yanına giderken köpeklerin akınına uğramıştır. Bu yüzden köpeklere 

sinirlenir, bu olaya canı sıkılır. (s.208) Gâvur Ali, tütün kaçakçısıdır. Kırçıl bıyıkları, dişsiz 

ağzı vardır. Ufak tefek, esmer bir heriftir. İri dudaklarında terbiyeli bir gülümseme ve hain bir 

titreme vardır. El sallamalarının keskinliği, gözlerinin oynaklığına denk düşer. Bunlar pis 

işlere girdiğinde kıyıcı, sırasında ödlek olduğunu gösterir. Rakı içer, tatlı konuşur. Uzun laf 

etmekten hoşlanır. Her şeyden haberdardır. İnsanların ve olayların içyüzünü bilir. Abuzer‟in 

Çorum‟a nasıl geldiğini Cevdet Bey‟e anlatır. Tütün kaçakçılığından bahseder. Kadınlar 

hakkında bildiklerini anlatır. (s.59) Semer olayına şaşırır. (s.135) Davavekili Cevdet Bey‟e at 

meselesini anlatır. (s.149) Padişaha jurnal götürür. (s.272) İçki âlemlerini çok sever. Celil‟in 

gözü kulağıdır. Olaylar hakkında bilgi verir. (s.278) 

Köyün Kamburu‟nda Sülükoğlan, cepheye ekin çeken eşeklerin kervanbaşılığını 

yapar. Omzunda Alman mavzeri, belinde nagant tabanca, elinde gümüşlü Çerkez kamçısı, 

altında üç yüz altınlık Arap atıyla Narlıca‟nın körpe gelinlerinin aklından hiç çıkmaz. Babası 

sayesinde askerlikten kurtulur. Abuzer, oğlu Sülük için önce askerlik bedeli öder sonra Sivas 

askeriye hastanesinden sakatlık raporu çıkarır. (s.167) Babasına kavat denilmesinden rahatsız 

olur ve bunu engeller. (s.168) Musa ÇavuĢ, Abuzer‟in yaylasında adamalarıyla beslediği 

eşkıya reisidir. Cevdet Bey askere gidinceye kadar edebini muhafaza etmiş ondan sonra kana 

susamışlığı ve ırz düşmanlığı gün yüzüne çıkmıştır. Mavzer kurşunuyla attığını vuran Musa, 

her zaman Abuzer‟in bir adım gerisinde, elleri göbeğine bağlı durur, “domuz gibi suratı ve 

çürümüş sel kalıntısı gibi bulanık gözleriyle” hiç lafa karışmaz. (s.171) Köy yerinde laf 

dinlemeden onun bunun karısına dolanmaya başlar. (s.189)  Kenan, Çakır Kâhyaların Ömer 

Efendi‟nin tek evladıdır. Üç yüz altına bir Arap atı alır ve Gâvur Ali‟yle tütün kaçakçılığına 

başlar. Hanefi‟ye kendisini yayladan kimsenin çıkarmak istemediğine dair yemin eder. (s.51) 

Hanefi‟nin ailesine kasabada bir ev yaptırır, onlara iyilikte bulunur. Kara Abuzer takımını 

Yediçınar Yaylası‟na çıkarır. (s.56) Emey için yaylaya çıkardığı Abuzer ailesinden çekinmez. 
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(s.57) Sıska bacaklarıyla yaşından daha küçük gösterir. Yeşile çalan suratının sağ yanında 

sürekli bir seğirme vardır. Gözleri çakır, kalın dudakları morumsudur. Ağalığa kısa sürede 

alışır. Sürüyü Çalık‟a güvenmez. Kenan, Emey‟i elde etmek için planlar kurar. (s.59) 

Abuzer‟den çekinir. Hanefi‟yi öldürdüğüne pişman olur. (s.67) Üç gün üç gece kumardan 

kalmadığı günler yaşamaya başlayan Kenan, sallabaş olur. (s.69) Ermeni kırımında amcası 

yerindeki Kirkor‟u öldürür ve tüm zenginliğinin üzerine oturur. (s.167) Para için her şeyi 

yapar. DiĢleklerin Veli, analıktan kardeşi Dişlek Ahmet‟in karısı Şerife‟yle birlikte olur. 

Kadın kayınbiraderini kandırır ve kendisiyle birlikte olmaya zorlar. Körpe Veli onun bu 

ısrarlarına dayanamaz. Onunla birlikte olur. (s.83) Avrataçı, parası çalınmadığı halde karıya 

gitmek için para lazım olunca sanki çalınmış gibi numara yapar. Kimse bu numarasını yemez. 

Kendini yerlere atarak ağlamaya başlayınca dişi kilitlenir, ağzına köpük yürür. Ayıltmak için 

başından aşağıya on kova su dökerler. (s.129) Kadınlara gitmek için para lazımdır ve bunun 

için elinden geleni ardına koymaz. Gâvur Ali, tütün kaçakçılığı yapar. Parpar Ahmet‟i anasız 

babasız kalınca Lazlara hizmetkâr verir. (s.9) Çalık Kerim‟i tekrar Narlıca‟ya götürür. 

Kerim‟in babası Parpar Ahmet‟e yaptığı iyilikten dolayı uğurlu olduğunu düşünür. (s.71) 

Pelvan Hasan, Kenan Ağa‟nın hikâyesini ilk önce Çalık‟tan dinleyenlerden biri olan Pelvan, 

Ağası Mahir‟in evli kızı Petek‟le evin samanlığında birlikte olmaktadır. (s.81) Petek Hanım 

olayından dolayı içerlediği Çalık Kerim‟e sıkı bir meydan dayağı çeker. (s.114) Çalık köye 

gelip gün geçtikçe iktidarı ele geçirirken bu yerinde sayar ve Petek Hanım‟ın işlerini görmeye 

devam eder. (s.222) Petek Hanım‟ın kendisiyle evlenmesi için baskı yapar. (s.226) Çalık 

Kerim‟in eninde sonunda yediği dayağın öcünü alacağını bilir. Artık Petek de ondan 

bıkmıştır. Çalık Kerim‟in Petek aracılığıyla gönderdiği ilaç yüzünden zehirlenir ve ölür. Çalık 

Kerim ölen Hasan‟ın muskasından çıkan on iki altın ve doksan banknotu alır. Hasan‟ın 

kafasına bir kuşun sıkan Kerim, ölüm olayına yattığı yerde intihar etmiş süsü verir. (s.251) 

Esir Şehrin Mahpusu‟nda Toycu Mahmut, fesi sıfır numara, saçaları güvercin kanadı 

gibidir. İstanbul kopukları gibi ceketi dar, pantolonu geniştir. Afili bir yürüyüşü vardır. 

Osman Ağa‟ya saygı duyar, onun elini öper. (s.44) Zekeriya Hoca onun toycudan önce 

lakabının mastor olduğunu bu adın ona gözlerinin baygınlığından dolayı verildiğini söyler. 

Tüm hayatı neredeyse hapishanede geçmiştir. Çocuk koğuşunda büyümüştür. Sonradan 

toyculuğa başlamıştır. (s.45) Bir körpe kıza yaptığı kötü davranışlar yüzünden hapse düşer. 

(s.55) Zarzar, Kamil Bey‟in hapse düşmeden önce alacakları için açtığı davaya bakmak için 

gittiği avukatıyla mahkemede duyduğu bir isim olan Zarzar‟ı Zekeriya Hoca‟ya sorar. Kafası 

kızdığı zaman kimseyi dinlemeyen kumarcı ve yürekli bir adamdır. (s.46) Orta boylu ve 

zayıftır. Kara bıyıkları çalı gibi dikilmiştir. Elmacık kemikleri fırlaktır. Bıyıkları yüzüne ayrı 
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bir sertlik verir. Herkesi yenecek kadar iyi bir kumarbazdır. Kumar oynarken çoğu zaman eli 

titrer. (s.122) Ramiz‟in karısı Fatma Hanım, Zarzar‟ı mahalleden tanır. Kamil Bey‟in onunla 

konuştuğunu görünce yanlarına oturur. Kamil Bey‟i kavga sırasında Fatma Hanım‟ı bahane 

ederek korur. (s.148) Falçata Seyfi, koltuk değnekleriyle gezer. Sigara bağımlısıdır. Esrar 

yüzünden hastalanmış ve vücudu kemik torbasına dönmüştür. (s.240) İki lafında bir sağ 

gözünü kırpar, elini bıçak atıyor gibi sallar. Arkadaşlarına Haddaneli Yusuf‟un başına 

gelenleri anlatır. Hayat kadınlarını çok iyi tanır. (s.242) doktorların yasaklarına aldırmaz, 

Kamil Bey‟le kahve içer. Çırak olarak girdiği Terlikçi ustanın yanında sekiz yaşından itibaren 

esrar içmeye başlar. (s.243) Âdem Babalar, üstleri başları perişan, pislik içinde, fakir, 

yüzsüz, kumarbaz ve çamur insanlardır. (s.81) Her türlü hastalığın görüldüğü bu insanlar 

birkaç kuruş para kazanmak için Örücü Recep‟e yardım ederler. Kamil Bey‟den sigara 

isterler. Aldıkları sigaralarla kendi aralarında hemen kumara otururlar. (s.82) Hıdır, cüce 

denecek kadar kısa boyludur. Tıkızdır. Sırtındaki gömlek, kirden, terden, yemek 

döküntülerinden dolayı leş gibi kokar. Salyası akar. Fesinde kara bir yazma sarılıdır. Aptes 

alır. “çuh çuh” diye tren sesi çıkarır. Gâvur diye adlandırdığı yabancıları sevmez. Karnında 

başkası varmış gibi sesi derinden gelir. Hapishane bahçesine inen kuşlardan birini yakalar ve 

öldürme tehdidiyle Meliko gâvurundan para koparır. (s.99) Naci, Saka‟nın haylaz oğludur. 

Hapisten yakında çıkacaktır. Fatma Hanım‟ı mahalleden tanır. Dayak olayında Kamil Bey‟e 

“millici abi” der. (s.148) Amca Bey, tevkifhaneye getirilen hükümlülerin kayıtlarını tutan 

adamdır. (s.17) Kamil Bey‟in kendisi ile dosyası gelmemesi üzerine Kanun Çavuşu‟nun 

uzattığı kâğıda imza atmaya tereddüt eder. Kanun Çavuşu‟nun kızması üzerine kâğıdı 

dudaklarını sıkıp suratını buruşturarak imzalar. ( s.18) Sıska, kısa boyludur. Sakallıdır. Gümüş 

çerçeveli gözlüğü vardır. Uzun boyluları sevmez ve onlara güvenmez. (s.19) Asıl adı 

Şehabettin‟dir. Kaba konuşur. (s.20) Sırtında eski bir setre, bacaklarında paçası geniş bir 

pantolon vardır. Sakallı bir cüceye benzer. (s.23) Koğuşta gece uyurken inleyerek, bütün 

mahkûmların arasında hamamcı olur. Tapu kütüklerinde sahtecilik yapan, kütüklerin çoğunu 

ezbere bilen bir adamdır. Tüm ailesi tapucudur. Bu babasından öğrendiği bir meslektir. (s.74) 

Uzun yıllar manavlık yapar. Kendi icat ettiği baskın taktiğiyle anlaştığı oynak kadınlarla 

birçok hovardayı soyar. (s.75) Kadınları kötü amaçaları için kullanır. TanaĢ, Kamil‟e 

Üsküdar çevresindeki tanınmış tulumbacılardan Vasıf Bey‟i sorar, tanımadığını söyleyince 

şaşırır. Aslında bahçıvandır. Ağası Erşed Bey‟i Sarafim Kaptan çetesinin adamlarına öldürtür. 

Oysa Erşed Bey bostanını Tanaş‟ın babasına bırakmıştır. Kamil‟e Rumca küfreder. Meydan 

dayağından bu da nasibini alır. (s.153) Sarafim Kaptan‟ın Erşed Bey‟in Kozyatağı‟ndaki 

köşkünü basmasına yardım eder.  Zeybek Niyazi, Nuh Bey‟in iyi bir arkadaşı olan Niyazi, 
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kara kuru, kamburca bir adamdır. Sefer ve onun gibi birçok kişiyi Nuh Bey‟i de kullanarak 

dolandırır. (s.182) Kandırdığı adamların isimlerini ve kimlik bilgilerini yirmi kuruş karşılığı 

İngiliz Dostları Derneği üyesi diye Sait Molla adında bir adama satar. Nuh Bey‟i her zaman 

kandırır. Daha öncede kurduğu bir tezgâhta Nuh Bey‟i ocak başkanı yapar. (s.184) EniĢte 

Bey, Kamil Bey‟in İngiliz yanlısı ve cemiyeti üyesi zengin eniştesidir. Gerçek adını hiç 

kimseden öğrenemediğimiz kahramanımız Kamil Bey‟i kurtarmak için uğraşır. Damat Ferit 

Paşa‟nın yeniden sadrazam olamamasına canı sıkılır. Kamil Bey‟in kadınlar için yaptığı 

portreleri yüksek fiyatlarla zengin kadınlara satacaktır. (s.222) İnsanların paralarını almak için 

her türlü oyunu yapar. Artin Gâvur, kara külahlı bir “gâvur” olan Artin daha önce İngilizleri 

soymaya çalışmıştır. Genellikle sahtecilikle ilgilenmektedir. Sahte para bastığı için hapse 

atılmıştır. (s.70) Kekeç ĠbiĢ, Kamil Bey‟in sigara almak için para verdiği ince boyunlu, koca 

kafalı, sakat (aksak) bir adamdır. Kamil Bey‟in bir lirasını sahtesiyle değiştirir. (s.139) 

Serafim Kaptan, üçüncü kısmın ağasıdır. Öldürülmekten korktuğu için hapishanenin 

tüm kapılarının aynı anda açılmaması için savcılığa dilekçe yazmıştır. (s.84) Bostancı‟da 

bulunan Eşref Bey‟in evinin basılması ve onun öldürülmesi olayına karıştığı için hapse düşer. 

(s.290) Yusuf Bey, Çeşmemeydanlı Recep Bey‟in yetiştirmelerindendir. Babayiğittir. 

Kabadayıların davalarına bakar. Hapishanede vurulur. Bulunduğu yerde kendi aklınca yasalar 

uygular. Eski tevkifhanenin kısım ağasıdır. Âdem babalar takımına sınırlamalar getirmiştir. 

İkinci kısmın Paytoncu‟dan önceki ağasıdır. (s.91) Laz Ali şahdamarını keserek öldürür. 

Öldürme suçunu veremli Yunan Yorgi‟nin üzerine atarlar. (s.92) Kesik Süleyman Ağa, uzun 

boylu ve şişman olan Süleyman kalın camlı gözlükler takar. Kesik lakabını kumar oynarken 

sık sık karşısındakinin zarını kesik diye durdurmasından kazanmıştır. Kumardan asla 

vazgeçemeyecek kadar kumarbazdır. (s.121) Topal Hamdi, yazıcıların yan tarafında bulunan 

hatırlılara ait konuşma odasının bekçiliğini yapar. Galatalı bir kodoştur. Zekeriya Hoca‟ya 

göre karılar koğuşundan şuna buna kadın getirmektedir. (s.94) 

Kelleci Memet‟te ġeker Emin, Çingene milletindendir. Kelleci Mehmet‟in bir gün 

hapisten kaçacağını köylü milletinin “davar gibi yeşilliği özlediğini” söyler. (s.9) Gardiyan 

Tahir‟e aşırı saygı gösterir. (s.25) Midesinden rahatsızdır. Cinci Nezir‟le bahçede volta atar. 

(s.31) Mahpus arkadaşlarını idareye casuslar. (s.36) On yıldır hapistir. (s.39) Ürkektir. Kendi 

kendine söylenir. (s.50) Hapsi boş boş geçirir. Esrar içer, afyon yutar, dilencilik eden anası 

onu mahpusta besler. Ürkekliğinin sebebini karı açlığına bağlar. (s.51) Karısını hovardasıyla 

yakalayıp öldürür. (s.54) Afla cezasından düşülen beş yılı ilk zamanlar almak istemez ama 

sonradan bu itirazından vazgeçer. (s.56) İnsan mahpus damında canından usanır sözünü 

herkese karşı söyler. İpekli kadın çorabından yaptığı bir kesesi vardır. Kadın kokusuna 
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hasrettir. Kesenin uğurlu olduğuna inanır. On yedi kuruş parası vardır. Murat Bey‟e karşı 

saygılıdır. (s.59) Parasının hesabını bilir, tütün içer. (s.60) Kelleci‟nin hırsız olduğunu 

düşünür. Hidayet oğlanı ondan alacağı iki kayma için meydancı yapmaya çalışır. (s.64) 

Sigarayı hiç söndürmez, esrarın arkasını hiç kesmez, Hatip Hoca‟ya göre avuç avuç afyon 

ziftlenir. (s.74) Yeni gelen doktora revirden çıkmamak için oyun yapar. (s.75) Elbiseleriyle 

yattığı yataktan fırlar ve doktora kahve yapar. (s.76) Hapisten kaçan Kelleci‟nin izinin 

bulunduğunu duyunca sevinir. (s.349) Yusuf, kardeşine “kahpe” der. Üvey kardeşidir o. 

Analığı Ümmühan‟la birlikte olur. (s.291) Kara gözlüdür. Kelleci Memet‟in anlattıklarından 

rahatsız olur. (s.293) Sünnet olurken bağırmamıştır. Kellecinin çocukluk arkadaşıdır. (s.297) 

Ümmühan, Yusuf‟u kollar, besler ve ona para verir. (s.306) Ümmühan‟ı Osman Ağa‟dan 

kıskanır. Onun laflarına kızar. (s.313) Sigara içer. Babası kendisinden pirelendi pireleneli 

suratı küçülür, boynu incelir. (s.321) Babasını öldürmek ister. Ümmühan onu zor tutar. 

(s.335) Ağzı bozuk ve sinirlidir. 

Uzun Cemal, yaşı kimliğinde küçük göründüğü için çocuk koğuşunda yatan davar 

hırsızıdır. Babası da kendisi gibi hırsızdır. Uzunca boyu, kamburca sırtı ve utangaç 

gülümsemesiyle davar hırsızına benzemez. Babası da kendisi gibidir. Kancalı iğneyle çapraz 

yeleğinin sol omzuna tutturduğu iki kat gümüş kösteği başparmağına sarıp çözer. Babası da 

kulağından serçe parmağıyla çıkardıklarını üzerine siler. (s.258) Pistir. Ġpsiz Recep, mahpusta 

meydancıdır. Cinci‟ye bıyık çıkartacak muska yazdırır. Genç irisidir. Parayı zamparalıktan 

kazanır. Kocakarılar dokuz yaşından itibaren Recep‟i rahat bırakmazlar. (s.61) Koynunda 

yattığı kadınlardan birinin altınını çalar. İnce sesini kabalaştırmaya çalışır. (s.62) Uzun boylu, 

kalın bacaklı, pazılıdır. Üstü başı daima temizdir. Kelleci‟ye bir şamar çeker. (s.66) Elbise 

meraklısıdır. (s.91) Kelleci‟ye güreşte yenilir.  

Yorgun Savaşçı‟da Gâvur Efe, Akhisar‟a gelen komutanlara yardım etmeye çalışan, 

onlar için alışveriş yapan şubenin askeri Kör Şaban‟ı taşlar. Halkı asker aleyhine kışkırtır. İki 

karısını insanlara pazarlar. Hovarda biridir. Askeri taşlayacak kadar dolduruşa gelmesine 

rağmen askerden korkar. (s.301) Daha sonra Akhisar‟a gelen Çerkez Ethem tarafından idam 

edilir. Çingene Feyzi, lakabını nereden aldığını bilmediğimiz ve anlatıcının da belirtme 

ihtiyacı hissetmediği Feyzi de Apostal gibi, Arap Maksut‟a kadın getiren arka sokak 

“pezevenklerinden” biridir. Eserde bu kahraman hakkında adının ve yaptığı işin dışında 

herhangi bir bilgiye rastlanmaz. (s.50) Sadece bir görüntü olarak çıkar karşımıza. Çocukçu 

Abdi, Ayasofya‟nın lakabından da anlaşılacağı gibi çocuk düşkünü kayyumlarındandır. Bir 

kadın kadar titiz ve utangaçtır. Kara takkeli, mintanlı, mestli, ağlamaklı sesli ve oğlancıdır. 

(s.179) Recep‟le iyi geçinmek zorundadır. Dindar görünür ama değildir. (s.185) Ayasofya‟nın 



318 

 

karanlık odalarını kendi isteğine göre kullanır. Genellikle çocuklarla beraber olur, kadınları 

pek sevmez. 

Bozkırdaki Çekirdek‟te Durali, Zeynel Ağa‟nın babası öldüğü için yanına aldığı 

yeğenidir. On yaşında, bakışları sert, kaşları çatık bir çocuktur. Gözü pek yetişmesini isteyen 

amcası onu şımartır. (s.33) Murat eğitmene gelen telgraftan bahseder. Onu çok sever. (s.49) 

Kur‟an yazısına merak sarmaz. (s.121) enstitücülere erzak bulmada yardım eder. (s.198) 

Yağmurun çok yağdığı gün onlara yardım etmeye gelir. (s.305) Laz Temel, Apti‟nin 

fedaisidir. Her zaman pusuda gibi durur. Belinde parabellum marka bir silah vardır. Zeynel 

Ağa‟ya şarap sunar. (s.35) Esrar dolu heybeyi alır ve gider. (s.43) Tıpkı bütün Karadenizliler 

gibi silahla haşir neşirdir. Göçmen Apti, Sinop‟un ünlü esrar kaçakçısıdır. Zeynel Ağa ile bu 

konuda iş yapar. (s.35) Çakır gözlüdür. Cinci Nezir‟i sevmez. Sigaradan bıyıkları kızıl renge 

girmiştir. Buruşuk yüzünde incecik kızıl damarlar vardır. (s.37) Seferberliği görmüştür. (s.39) 

Devlet Ana‟da Sarı Aratos, Osman Bey‟in düşmanları hakkında bilgi aldığı casustur. 

Seyrek sakallı, yeşil gözlüdür. İlk bakışta toprak işlerinde ezilmiş, hastalıklı bir köylüye ya da 

hesabını bilmeyen alıkça bir çerçiye benzer. Kimse ondan kuşkulanmaz. (s.508) Karacahisar 

fethini içine sindiremeyen diğer tekfurlar, Çudaroğlu, Gladyüs, Pervaneci Subaşı ve Uranha 

hakkında haberler getirir. Onların planlarını anlatır. Osman Bey‟e bilgi verdikten sonra bir 

kese altınını alır. (s.516) Para için bilgi toplar ve Osman Bey‟e getirir. Biraz saftır. Soyguncu 

Moğol Çudaroğlu, soyduğu kervanlar, yaptığı baskınlarla adından söz ettirir. Pervane Subaşı 

üç yüz altın karşılığı Şeyh Edebalı‟nın kızını kaçırmasını ister. Olayın geçmişini de anlatır. 

Çudaroğlu, Kara Osman Bey‟i ve Edebalı‟yı çok iyi tanır. Bu yüzden işe yanaşmaz. At eti yer, 

şarap içer. Canı oğlan çeker. (s.238–52) iğde çekirdeğine benzeyen çekik gözleri, kazma gibi 

dişleri vardır. Sırıtması öfkeli kurtların sırıtmasına benzer. Yassı suratlı, elmacık kemikleri iki 

yana fırlaktır. Düşük bıyıklarının seyrek kılları fırça gibi diktir. İnce meşin çizmeleri vardır. 

(s.282) Hophop Kadı‟yla iş yaptıkları için onu çok iyi tanır. Edebalı‟nın kızını kaçırma işine 

ahilerden çekindiği için girmez. Osman Bey‟in bu işle ilgisi olduğunu öğrenince ona yenildiği 

ciritin öcünü almak için bu işin yapılmasını ister. Gladyüs ve Uranha‟yı bu iş için Alışar 

Bey‟e getirir. (s.290) Onların bu işi yapabileceklerine inanır. Çirkefliklerini kavrar. (s.294) 

Düşmanını yenmek için her türlü hileye başvurur. Uranha, Şövalye Gladyüs‟ün tanıdığı 

yüzbaşı rütbesine sahip bir Moğol komutanıdır. (s.56) İri bir atı ve uzun bir boyu vardır. (s.57) 

Tepeden tırnağa zırhlıdır. Uzun saçlı, sert sakallıdır. Çökük avurtları elmacık kemiklerini 

büsbütün dışarı çıkarır. Kafası, omuzları, dirsekleri, diz kapakları şaşılacak kadar sivridir. 

Gözleri kirpiksizdir. Yerli yersiz kahkahalar patlatır. Anlatıcı onu “zayıf vücuduyla 

mumyalanmış bir ölüye” benzetir. (s.59)  Gladyüs‟ü öldürüp belindeki kemere sakladığı 
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altınları almak için heyecanla beklemektedir. (s.65) On yaşından beri yürümeyi sevmeyen bir 

at hırsızıdır. (s.70) Şövalyeye Ertuğrul Bey‟in atlarını çalma konusunda yardım eder fakat 

kimseyi öldürmez. (s.79) Paracı ve hırsızdır. Bayhoca, Orhan Bey‟in amcası Gündüz Bey‟in 

oğludur. İnce, uzun boyludur. On altısında fakat yirmi yaşında gibi gösteren körpe irisidir. 

Olağanüstü bir pazı gücü vardır. Karayağızın yakışıklısı öfkelidir. Ertuğrul Bey‟in ifadesiyle 

laf dinlemeyen, göz kulak olunması gereken biridir. Birkaç kez şansı yaver gitmiş ve 

ölümlerden dönmüştür. Bu durum gözünü budaktan sakınmazlığını birkaç kat artırır. 

Türkmenlerde ayıp sayılacak kadar boğazına düşkündür. Yağlı ekmek ve ayranı çok sever. 

(s.344) Dalgacıdır. Orhan Bey‟e Kerimcan‟a takılır. Yatak değil meydan pehlivanlığını sever. 

Nam salmak ister. (s.387)  

Kurt Kanunu‟nda Sarı Efe Edip, İzmir Suikastı‟na katılan arkadaşlarıyla beraber 

tutuklanıp mahkemeye sevk edilen Edip, mahkemede arkadaşları aleyhine bildiklerini anlatır. 

Anlatıcıya göre “namussuz, ödlek ve hainlik yarışında en önde giden bir gammazdır.” 

Mahkemede anlattıklarını kendi başını da yakacak kadar tehlikeli olduğunu anlamayacak 

kadar aptaldır. (s.123) Dümbük Halil, lakabı camgöz olan roman kahramanı tembelliğiyle ön 

plana çıkar. (s.15) Kadınları çok iyi tanır ve Laz İsmail‟den çok korkar. İçkilerden en çok 

konyağı sever. Adres verme işinin insanın başına türlü belalar açtığını tecrübeleriyle 

öğrenmiştir bu yüzden insanlara adres vermekten çekinir. (s.21) Adının başındaki sıfattan da 

anlaşıldığı gibi kadın işleriyle uğraşır. İstanbul‟daki bütün hayat kadınlarının adreslerini bilir. 

(s.21)   

Büyük Mal‟da Musa ÇavuĢ, kalıplı, iri yarı adam olan Musa Çavuş idam edilirken 

Tamburacı Keleş Yusuf‟tan türküsünü söylemesini ister. Yakışıklı adamdır. Emey‟le birlikte 

olmuştur. Sülük onları izlemiştir. (s.134) Mundar Köse, Nicoldu’nun Mehdi, Lağımcı 

Hünkâr, Oğlanbaz Ġbret, Kavalbaz’ın Ejder Ağa, Uçkursuz’un Ömer, bağdaki olaya 

katılan ve orada kadınlarla kurdukları tuzağa düşen insanları soymak için mahkeme kurup 

değişik görevler alan kişilerdir. Kurdukları sahte mahkemede yargıladıkları kişilerden 

menfaatler elde etmeye çalışırlar. (s.268) İkiyüzlü ve sahtekârdırlar. Tekteker Ġsmail, Sülük 

Bey olayının tek görgü tanığıdır ama gözleri iyi seçemediğinden ve uydurukçu olduğundan 

tanıklığına pek itibar edilmez. (s.326) Balımsultanlı Bayram, avrat pazarının gönüllüsü, 

oranın tellalının sesinin tutkunudur. Hem alıcı hem satıcıdır. Sülük Bey‟in takılmalarına 

aldırış etmez. (s.49) Çukurörenli, evde körpe karısını bırakıp nasıl pazara gittiğini soran 

Sülük Bey‟e, körpesine kimsenin dokunamayacağını çünkü onu yanında getirdiğini söyler. 

Karısı onu insanların içinde rezil etmez. Karısına güvenir ve onu doyurduğuna inanır. (s.50) 

Sülük Bey emniyetten çıktıktan sonra bununla karşılaşır ve paraların hazırlandığını söyler. Bir 
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an önce köye gitmek istemektedir. (s.58) Arslan Köyden Avrataçı Nuri Ağa, Sülük buna 

Çorum kasabasına giderken belden aşağı, uçkur işi takılarak geçer. (s.50) Avrat açlığı çektiği 

için bir an önce köye gitmek isteyenlerden biridir. (s.58) Büvet’ten Muharrem, Sülük bu 

adama Çorum kasabasına giderken belden aşağı, uçkur işi takılarak geçer. (s.50) Ne zaman 

devlet vergi indirimi yapacağım dese mutlaka yükseltir diyen bir karakterdir. (s.61) Kayılı 

Hasan, Karakulak, KaradonayĢeli Nazmi, ġanlı’dan Burunsuzun Recep, Sıtmalı’dan 

Kör Recep, Çoban’ın Recep, Sülük bu kişilerin hepsine Çorum kasabasına giderken belden 

aşağı, uçkur işi takılarak geçer. (s.50) Bu erkekler kadınlarla yaşadıkları cinsel deneyimler 

konusunda konuşmaktan büyük keyif alırlar. Çapanoğlu Halit Bey, etrafına topladığı 

akrabalarıyla devlete karşı isyan eden ve insanları kendi bayrağı altında toplamaya çalışan 

Yozgatlı bir eşkıyadır. Çorum‟u basar ve insanları öldürür. (s.87) Kara Cumo ile Kara Haso, 

Dersim‟in kaçak bölgesinden kaçıp gelerek kaçak işi yaptıkları Sülük Bey‟e sığınan iki 

Dersimlidir. Boyları uzun, omuzları geniş, sırım gibi heriflerdir. Yüzlerinin, gözlerinin, 

saçlarının, bıyıklarının karalığı kaşlarının çatıklığı ölçüyle kesilmiş ve bir boyadan boyanmış 

gibidir. Hangisinin Haso hangisinin Cumo olduğunu ayırmak nerdeyse imkânsızdır. (s.20) 

Mümin Pelvan, Genç Osman‟ı adam yerine koymayan biridir. Yanığın Cennet‟i pazarlar. 

Genç Osman‟ın attığı kurşundan bileği paralanmıştır. Zülküf, doktorun onun için “sol elinden 

hayır yok.” dediğini aktarır. “Kötüsü gelirse dirsekten kesip almak bile yazılıdır.” demiş aynı 

doktor. (s.29) Kendisini vurandan şikâyetçi olmaz. (s.30) Zülküf‟e göre Pelvan‟ın bir yıldır 

geçimi Hacı Kenan üzerinedir. (s.31) Köylüyü Yanığın Cennet‟in elinden kurtarır. Onun 

sırtından para kazanmaya başlar. (s.33) Seferberlikte Hacı Kenan Efendi‟yi gayet kıyıcı gören 

Pelvan ondan çekinir.  

Yol Ayrımı‟nda Sakanın Naci, Kocamustafapaşa kopuklarındandır. Babası sakadır. 

Gazino ve çay bahçesi işletmeye başlar. (s.297) Ayşe‟yi tanımadığı için kendini suçlar. 

(s.298) Hapiste Kamil Bey‟e millici abi lakabını takar. Ona kavga sırasında yardım eder. 

(s.299) Kamil‟in hapishanedeki halinden ve Faytoncu‟nun yediği dayaktan bahseder. 

Kamil‟in “yürekli bir yiğit” olduğunu söyler. Dışardan bakanların müfettiş sanacağını anlatır. 

(s.299) Ayşe‟nin annesine onu mahpushaneye getirmediği için kızar. Kamil Bey‟in yaşadığını 

belirtir. (s.301) Tango Ömer, serserinin biridir. Ramiz Efendi‟ye Faytoncu Osman‟ın 

gönderdiği haberi getirir. Ona halkçılığın başına bela olacağını söyler. (s.155) Murat‟tan dört 

parmak uzundur. Ondan daha tıkızdır. (s.157) Çakır gözlüdür. Yumurta ökçeli kundura giyer. 

Murat‟tan azar işitir. (s.158) Hayat kadınları gibi yürür. (s.160) Keramet Pelvan, iri taneli bir 

tespihi vardır. Rıdvan Bey‟i tanır. (s.218) Kamil Bey‟e rahatsızlığını sorar. (s.219) Ayak 

işlerine bakan oğlana Zübeyir diye hitap eder. Doktor Lütfü‟yü över. Kamil‟in doktorun 
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karısını görmek istemesine canı sıkılır. (s.223) Hastalıkta paraya kırmak gerektiğini söyler. 

Celal Efendi adında göbekli, fıtığı fırlamış bir hastayı doktora getirir. (s.226) Getirdiği hasta 

başına doktordan para alır. Kamil Bey‟e kendi adını doktora söylemesini ister. 

Karılar Koğuşu‟nda Topal Sefer, sigara içer, (s.13) tayıncılık eder, idam edilecek 

kadına üzülür. Kadının asılmasını istemez. (s.47) Aracılık yapar. Alt dudağı sarkar. Somurtur. 

(s.49) Bahşiş toplar. (s.71) Şefika‟nın peşinde dolanır. Canı sıkılınca yüzü asılır. Murat‟la 

dertleşir. (s.274) Çocuklarını evlatlık verecek olan Abuzer‟e bu konuda yardım eder. Yeri 

geldiğinde merhametlidir. (s.314) Ahmet Ağa, serseri, sert mizaçlı bir adamdır. Hapishanede 

çoğu kimse onu sevmez. Topal Sefer ona çay bile vermek istemez. Müdürden korkar. 

Çocuklar için yardım sözü verir. Davulcu Mehmet Dayı, karılar koğuşu gardiyanı Ayşe‟nin 

kocasıdır. Karısı her zaman dövermiş. Gördüğü bir rüyada karısını başka biriyle yakalayınca 

kalkıp karısını döven dengesiz biridir. (s.8) ġahap, Tözey‟in on senelik dostudur. Tözey yeri 

geldiğinde Şahap‟ı kullanır. (s.116) İnsanları çıkarları için kullanır. Remzi Efendi, Şefika‟dan 

ayrılmak istemeyen bu adam onun kocasıdır. Perişan bir haldedir. Konuşurken gırtlağı bir 

aşağı bir yukarı oynar. Tıraşı uzun, yüzü sevimlidir. Pantolonu ütüsüzdür. Çökük avurtlu, 

mavi gözlüdür. Her tarafı sağlamdır. (s.224) Karısının peşine ve üstüne çok düşer. Murat 

Bey‟le daha önce konuşmuştur. (s.226) Murat‟a saygı duyar, onun elini öper. (s.290) Rıza, 

Şeyh Osman Efendi‟nin kızlarına dolanır. Onları kaçırır. Büyü yapar, Kur‟an okur, 

dolandırıcının, üçkâğıtçının tekidir. Karıların göbeğine yazı yazar. Üfürükçüdür, insanları 

kandırır. Aziz OnbaĢı, falı sever, Tözey‟in adamıdır. Tözey‟in ayak işlerini yapar. Murat ile 

Tözey arasında taşıyıcılık görevini yerine getirir. Ölen kadına acır. Gardiyan Aptullah‟a 

gaddar olduğunu söyler. (s.88) 

Namusçular‟da Zemzem Hatunun Dümtek, Aptullah‟ın arkadaşı Mehmet‟i 

bıçaklayıp hapse düştüğünü bilir. (s.13) Mahpushanede yaşamanın kolay olduğunu dışarıdaki 

hapis hayatının zorluklarının daha fazla olduğunu anlatır. (s.15) İkiyüzlü ve satıcıdır. 

KöĢkerin Cemal, esrar içen biridir. Bir cinayetten bahseder. İşleyen kişinin mübarek biri 

olduğunu anlatır. (s.22) Ġmik Ağa, sapan çaldığı iddiasıyla mahkemeye verilir ve bir yıl hapse 

mahkûm edilir. Yırtık şalvarıyla ve çay gücüyle kışın altı ay hapis yatar. Daha sonra belediye 

işlerinde çalışmaya başlar ve üzerine kibrini yansıtan güzel elbiseler alır. (s.404) Bir şeyin ilk 

çıkanı ile son çıkanını bulundurur. Kahve fincanlarına meraklıdır. (s.405) Ağalığın 

yedirmekle olduğunu düşünür ve etrafındaki insanlara elinden geldiğince ikramda bulunur. 

(s.407) Köyün rezil yatağı olduğunu, başına gelenleri anlatır. Malatya‟ya yerleşmeyi düşünür. 

Gözlüğü ve bastonu vardır. (s.412) Dersim isyanında Yado adında bir eşkıya reisinin 

yaptıklarını ve Şeyh Said isyanını anlatır. (s.421) Abdurrahim Bey, telgrafçıdır. Hapishaneye 
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geldiğinde yiyecek erzak alır ve birtakım kâğıtları karıştırıp ağlar. Sinirlidir. Karısı bir 

hanedan yerin evladı güzel bir kadındır. O hapse düşünce çocuklarını alır ve babasının evine 

gider. (s.241) Fotoğraf çektirmek için süslenir. (s.242) Atlardan iyi anlar. Av ve havyan 

hikâyeleri anlatır. Bıyıklarını oynatma tiki vardır. Gözleri karadır. Arap kefiyesi, şalvarı ve 

tespihi anlattığı hikâyelere yakışır. (s.249) Hapse niçin düştüğünü anlatmaz. (s.249) Karısı 

amcasının kızıdır. (s.270) Kırk yaşından sonra hovardalığa başlar. On üç yaşında Münevver 

adında bir kıza tutulur. Ondan vazgeçemez. Aracılar koyar. Esmer ve yeri geldiğinde gaddar 

bir adamdır. (s.278) Utangaç bir yapısı vardır. Ne olursa olsun Kadriye‟yi almak ister. Onun 

tarafından acımasızlıkla ve gaddarlıkla suçlanır. (s.331) Davacının avukatını mahkeme çıkışı 

bir vuruşta yere serer. Sekiz sene dört ay hapis cezasına çarptırılır. Karısıyla ağlayarak 

konuşur. (s.337) Karısının kendisini aldattığını, Kadriye‟nin genç bir zabitle evlenmek üzere 

olduğunu anlatır. (s.341) İstanbullunun yanında ağlar. (s.343) Süleyman Bey, birden fazla 

karısı vardır. Son karısını jandarma subayları, mahkeme reisleri ve savcılar için aldığını 

söyleyip dalga geçerler. (s.66) Bedri Bey ve arkadaşlarının yaptıkları küfürlerden hoşlanmaz. 

Elli yaşında olmasına rağmen bir genç kız gibi utanır. (s.166) Maho, ağır cezalı 

mahkûmlardan biridir. Karısının hovardaya çıktığını sezinleyemediğini anlatır. Dördü kız beşi 

oğlan toplam dokuz çocuğu vardır. Karısı yorulmak nedir bilmeyen bir Osmanlı karıdır. 

Karısı başkasına kaçar. Karısının babası ve Osman emmisi karısını namusunu temizlemek için 

öldürmesini ister. (s.35) Karısının kaçtığı herifin evine elindeki balta ile varır ve damda 

yatarlarken adamı balta ile öldürür. Karısının kulağını keser. Öldüremez. (s.39) Cinayetten 

sonra terler. Kadının şeytanının er olduğunu düşünür. Koca Reisi çocuk konusunda ikna 

edemez. (s.41) Eski mahkûm olduğu için imtiyazlıdır. Er kısmının karıyı değil kendini 

vurduğunu anlatır. Zenginlerin karılarını vurmayarak en doğrusunu yaptıklarını söyler. (s.49) 

Hamo, hizmetinde bulunduğu ağanın oğlu kızını ister. Kızının yaşını bahane ederek vermek 

istemez ama karısının da ısrarıyla kızını ağanın oğlu Bekir‟e verir. Kızı bir gün annesinin 

kocasıyla yattığını söyler, Hamo buna inanmaz. (s.51) Karısını bir gün damadını hamamda 

yıkarken yakalar. Karısı Hamo‟yu damadıyla yatmakla tehdit eder. Durumu ağaya anlatır. 

Köylünün işin farkında olduğunu kahvede öğrenir. (s.53) Ağa işlerini iyi yapar. Ağa ona bir 

tüfek verir ve namusunu temizlemesini ister. Kızı annesiyle kocasının durumunu anlatır. 

Hamo yanmaya başlar. (s.55) Karısının keyfini uzaktan izler. Damdaki olaylara şahit olur. 

Karısının damadıyla yaptıklarını görür. (s.57) Titremeye başlar. Bekir için yaptıklarını hatırlar 

ve kendi karısının dışında başkalarını da yoldan çıkarabileceğini düşünür. (s.59) Damadını 

öldürür. Karısının elinden çiftlik bekçisi Süleyman sayesinde kurtulur. Uykuda öldürmenin 

cezasının büyük olduğunu anlatır. (s.61) Abuzer, yeni evlendiği sıralarda askerlik kâğıdı 
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gelir. Yüzbaşı on dört ay sonra onu izne gönderir. (s.61) Babası önce alacakları toplamaya 

gönderir, sonra kaçak mal getirtir. En son bostanı beklemeye gönderir. Oradan erken dönünce 

karısını babasıyla yakalar. Beş kurlunla babasını öldürür. Annesini suçlar. Kadın durumu 

anlatınca hak verir. Karısı olayın gerçek yüzünü anlatır. (s.63) Mehmet, kızını kötü yola 

düştüğü için asker dönüşü öldüren, hâkimin alnını öptüğü, cezaevi karakol kumandanı Aziz 

Onbaşı‟nın karşısına çıktığı adamdır. Avukatlar bedava adamı savunmak isterler. Aziz‟e göre 

iyi bir adam olsa kızı kötü yola düşmezdi. (s.86) Bileklerine takılan kelepçeden dolayı 

rahatsız olur ve bileklerini ovuşturur. Elmacık kemikleri fırlaktır ve üzerinde kırmızı damarlar 

vardır. Üzerindeki asker ceketiyle bir köy bekçisini andırır. (s.99) Karısı bulgur pilavı ve 

soğandan başka bir şey getirmez. (s.101) Gece boyunca uyumaz ve telaşlıdır. (s.131) Şeyh 

Yusuf Efendi, Mehmet‟e Kuran okumayı öğretecektir. (s.152) Boynuna asılı torbada Kuran 

vardır. Müdür‟ün akrabasıdır. (s.160) Parasını ve ceketini kumarda kaybeder. (s.191) Topal 

Sefer, çarşıda işlenen cinayeti hapishaneye duyurur. (s.28) Tözey ve Şoför Faik‟in dostunun 

getirdiği içkileri saklar. (s.97) Memet‟e sigara verir, içkileri sakalar ve İstanbullu ile Şoför 

Faik‟i içki kokusu konusunda uyarır. (s.107) Güzel bir çocuktur. Sağ ayağının topuğu sakattır. 

Bir Kürt tüfeği ile altı aylık karısını kendisi adada çalışırken kaçıran adamı vurur. (s.230) 

Hüseyin, başkasına kaçan karısını amcasının da yellemesiyle öldürür ve hapse düşer. (s.138) 

Ahmet, çıkık elmacık kemikleri ve çukura kaçmış gözleriyle tatara benzer. Namusuna göz 

koyan ağanın oğlunu karısıyla yakalar ve onu öldürür. (s.145) Urfalı Cuma, üzerinde ipekli 

bir gömlek, Kürt kaftanı ve poşu vardır. Gözleri trahomludur. Kızkardeşini kaçıran bir ağa 

oğlunu öldürdüğü için on sekiz yıla mahkûm edilir. Urfa‟da Rıza Bey adında bir ağaya 

uşaklık eder. Onun yüzünden iki kez zindana atılır ve Malatya‟ya sürgün gönderilir. Burada 

da Diyarbakırlı bir ağa çocuğu olan Süleyman Bey‟e hizmet eder. O da gidince Abdurrahim 

Bey‟e hizmet etmeye başlar. Uşaklık etmeden yaşamaz. Hatta efendisiz nefes bile alınacağını 

düşünemez. (s.266)  Sazlı Mustafa, karısı Emey ve oğlu hapishaneye onu ziyarete gelir, 

karısı elini öper. Şeyh Süleyman hapishaneye geldiğinde saza tövbe eder. Yirmi dört seneye 

mahkûm edilir. Sekiz senedir hapistedir. Hapse girdiğinde karısı bir yıllık gelindir. (s.423) 

Karısını sever ona kızsa da vuramaz. (s.423) Karısı Emey‟e göz koyan bacanağı Hüseyin‟i 

öldürür ve organını kesip bir Kürt ağasının yaptığı gibi ağzına verir. (s.427) Hapse 

düştüğünde karısı hamiledir. Hapiste okuma yazma öğrenir. Cezası onaylanmadan önce 

namaz kılar, cezasını unutmak için esrar içer, daha sonra saz çalmaya başlar. Karadayı‟dan bir 

Yasin‟i şerif almak için uğraşır. Bu sayede evrakının bozulacağını düşünür. (s.429) Bu Yasin 

Mısır‟dan gelen bir Arabî tarafından satılmaktadır. Karadayı bu işlerin gizli olması için 

Emey‟i uyarır. (s.431) Mustafa evdeki öküzün birini satıp bu kitabı almayı düşünür. Karadayı 
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tarikat kardeşliğinin ne demek olduğunu Mustafa ve karısı Emey‟e anlatır. (s.433) Karadayı 

Mustafa‟nın karısı Emey‟i şeyhin evinde kalmaya ikna eder. Köy yerinin kötülüklerinden 

bahseder. Mustafa buna memnun olur ve minnet duyar. Derslerin en ağırını ister. Karadayı 

aceleye gerek olmadığını söyler. (s.435) Emey‟in babasında frengi hastalığı vardır. (s.437)  

Erzincanlı Mevlüt, sağlam yapılı bir delikanlıdır. Depremden sonra köyüne kaçmış 

ve hapishane müdürüyle arası açık olduğu için dosyasına firari yazılmıştır. Bu yüzden aftan 

yararlanamaz. Depremde bir hayli mal edinir ve bunları kardeşlerine sattırıp kumara yatırır. 

(s.180) Kumar için yatağını satar. (s.191)  Kürt Bekir’in Cumali, kısa boylu, ufak tefek bir 

adamdır. Anlattığı hikâyelere bakıldığında elli yaşında olması gerekir ama ufaklığı sayesinde 

genç görünür. Babasının verdiği paralarla kumar oynar. Asri cezaevine gitmiş ama oradan üç 

ay sonra firari ettiği için bir daha asriye gönderilmeme cezasına çarptırılarak cezaevine geri 

gönderilir. Bedri Bey‟in grubundandır. (s.181) Bedri ona karısının yanında “pezevenk” der. 

(s.203)  Samanoğlu, eski kumarbazlardandır. Yusuf‟a üç yüz lira kazandırır. Vurduğu 

vurgunun hesabını şaşırmıştır. Hovardadır. (s.181) 

Tayıncı Alo, mahkûmlara emirler verir. Maho‟nun ensesine şaplak yapıştırır. (s.48) 

Elli, elli beş yaşlarında, saçları, sakalları bembeyaz, güçlü bir adamdır. Üzerinde donundan 

başka bir şey yoktur. Adalelerinden pehlivan olduğu sanılır. Hüseyin ile Ahmet‟i Bedri‟nin 

çağırdığını söyler. (s.151) Lakabı “kavat”tır. Karısını öldürdüğü için on sekiz seneye 

mahkûmdur. (s.152) Kumarbazların gürültüsüne yattığı çulun altından uyanır. Eskiden gayet 

güzel yakışıklı bir erkekken şimdi saçları bıyıkları ağarmıştır. Hanedan yerin evladı 

olduğundan tarlalarının hesabını bilmez. Kız kardeşleri ne gönderirse kabul eder. Bir 

zamanlar tutulduğu kadının kavatlığını yapar. Sevdiği kadını öldürür. Parasını kumardan 

başka bir şeye yatırmaz. (s.191) Üç ayda biriktirdiği bütün parasını kumarda kaybeder. 

Kaybedince kendini yerlere çalar. Üstünü başını yırtar. Bedri kızınca kendini toparlar. (s.197) 

“Kumarbazların onuru olmaz.” diyen Şeyh Yusuf‟a Alo hiçbir şey olmamış gibi selam verir. 

Onunla konuşur. (s.198) 

Hür Şehrin İnsanları I-II‟nda Hamdi Bey, her zaman kıraathaneye aynı saatte gelir. 

Elini sıkarken asla eğilmeyen biridir. Hava soğuk olmasına rağmen paltosu hep elindendir. 

(s.49) Piket ve tavla oynar. Komisyonculuk yaptığını söylerler ama gerçekte hiç kimse onun 

ne iş yaptığını bilmez. (s.49) Tramvayda yolculuk yaparken sarhoşlardan ipek mendil ve 

kalem aşırır. Otuz yaşını geçmiş olmasına rağmen yirmi beş yaşında gibi gösterir. Kara gözlü, 

karakaşlı, esmer, yuvarlak yüzlü, kara badem bıyıklı, son derece yakışıklı bir adamdır. (s.50) 

sevimlidir, çabuk dost olur, kendinden seviyelilere tahammül edemeyen biridir. Gerçek 

dostları için her şeyi yapabilecek biridir. (s.50) kadınları annesi yüzünden sevmez. (s.51) 
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Herkes seferberliğe gidince mahallenin kızları buna asılır. (s.53) Erkeklerle ilişkiye girer. 

(s.55) Murat‟a iş bulacaktır, Kıraathanenin üstündeki odayı tutmasını da o sağlar. (s.58) 

Kıraathane sahibi Eşref‟i çok iyi tanır. (s.59) Murat‟a avukat kâtipliği bulacak bu adam ona 

göre adi, yankesici, ahlaksız biridir. (s.60) Yine de sevimli bir tebessümü vardır. Murat işe 

alışıncaya kadar ona yardım eder, Para kazanma yollarını gösterir. (s.168)  

Zifos ġükrü, bulaşık herifin tekidir. Yapışkandır. Boş kabadayılık taslar. Namuslu 

ayağına yatar. Bol dayak yer. Sarhoş gezer. Zorda kaldığı durumlarda bıçağını kullanmaktan 

çekinmez. (s.144) Sadri Ethem, Ertuğrul hikmet‟in kıyafete önem vermeyen, beraber kafayı 

çektikleri bir arkadaşıdır. (s.45) Hızır Reis, şair İbrahim Rıza‟nın içkiye, kadına, âleme, 

zamparalığa düşkün, küfürbaz kayınbabasıdır. (s.307) Raif Efendi, kösedir, bir evlilik 

olayında karısını kandırır. (s.214) Kumarbazlar, Doktor, BeĢiktaĢlı, Adanalı, Ġki Zengin 

Delikanlı, Ġki Mirasyedi, Ġki Asker, Adanalı Tüccarlar, romanda anlatıcının yer yer 

bahsettiği ve haklarında detaylı bilgiler vermediği kişilerdir. Sadece romanın canlılığını 

artırmak için geniş bir dekoratif kadro kullanır. Bunlar da onların bir kısmıdır. Kel Enver, 

kira vermek istemeyen, efelenen, kibirli bir kiracıdır. Şarlot‟u tanır. (710)  Hırant Efendi, 

Murat Bey‟in çalıştığı yazıhanenin müşterisidir. İşini hallederse Murat‟a elbise sözü verir. 

Hamdi Bey numaralarını yemez, işi halleder ve elbiseyi ve parayı alır. Üçkâğıtçı, yalancı 

biridir. (s.198) 

Panayot Yordanidis, sarı kıvırcık saçlı, pembe beyaz tombul yüzlü, güleç, şık 

giyimli, parmağında altın yüzük ve kolunda altın kaplama saati olan genç bir adamdır. Esans 

sürer, Fransızca konuşur, Rum asıllıdır. (s.188)  Açık sarı kaşlı, göbeklidir. Sevinince ellerini 

sürekli “Şarman! Şarman!” diyerek dizlerine vurur. (s.189) İşini bilen uyanık biridir. (s.190) 

Kadınların hepsini sever, fakat âşık olur. Birine tutulduğu zaman onun etkisinden kurtulamaz. 

(s.191) Aklı, fikri sürekli kadınlardadır. (s.193) safçadır, çabuk dost olur. (s.194) Kendini aşk 

doktoru olarak görür. İçinde bulunduğu durumu çabucak kavrayacak kadar zekidir. (s.221) 

Nuri, Nesibe‟nin kocasıdır. Âlemcidir. Şair Rızayı çok sever. Karısını kıramaz. İbrahim 

Rıza‟nın evlenmesi için çok uğraşır ve kızı onun için ister. (s.307) ġemsettin Efendi, Eyüp 

Sultan‟da Murat ve Şahap‟a defin işleri konusunda yardım eden, herkesin kendisinden 

çekindiği bir adamdır. Elleri ve sarığı son derce kirli, seyrek dişli, kırçıl sakallı, sigara içen, 

kamburumsu bir ihtiyardır. Ölüm konusunda bilgilidir. Hatırı kalmamış, herkesle yüz göz 

olmuştur. Karılarla yatar. (s.84) Mezarcı Kadri, kıvırcık saçlı, yüzünde yara izi olan, çapar 

biridir. Gömleği, donu kirlidir. Ayakları aylardır yıkanmamış gibi görünür. Hocayla küfürlü 

konuşur. Cici mama adını verdiği rakı sofrasını kurmuştur. Bir kadınla yatarken yakalanır. 

Kendini öven, dengesiz biridir. İçi dışındadır. (s.90) YakıĢıklı Zabit, Murat‟ın küçükken 
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nişanlandığı daha doğrusu babasının nişanladığı Fatma‟nın annesi Aliye Hanım‟ın dostudur. 

Sarı saçlı, pembe beyaz yüzlü bir zabittir. Hovardalık âlemlerinden haberdardır. Murat Bey 

onu eski aile dostları Aliye hanım‟ın evinden kovar. Bu zabit Aliye Hanım‟ın iki kiracısıyla 

ilişki yaşamaktadır. Murat‟ın bunları ortaya çıkarmasından rahatsız olur. Onu tehdit eder. 

(s.615) Mesut, Ertuğrul Hikmet‟in Cemile‟yi eve götürmesi için ona yardım eden bir 

arkadaşıdır. (s.42) Hovardalıkta erkekler kadınlar konusunda birbiriyle yardımlaşır. Mösyö 

Morci, kısa boylu, İtalyan asıllı Kooperatif şefidir. (s.27) Zampara biridir. Kadınlar 

konusunda ayrım yapmaz. Murat‟ın sevdiği Nadide‟nin dostudur. (s.28) Hayret Bey, uzun 

boylu, seyrek beyaz saçlı, matruş, son derece mülayim yüzlü, zarif, sevimli, munis, şiir 

meraklısıdır. İnsanları kıramayacak kadar yumuşaktır. Erkek düşkünüdür. Celil Bey‟le birlikte 

işlettiği bir avukatlık bürosu vardır. (s.176) Cuma Ali, kumarbaz, üç karısı bir düzüne çocuğu 

vardır. Hovarda, ayyaş, külhanbeyi, namaz kılmaz, yürekli bir adamdır. Siyah gözlüdür, 

mahkûmları çok iyi tanır. Ayşe’nin Oğlu, hovarda, acımasız biridir. Annesinden sürekli para 

koparır. Bu paralarla hapishanede kumar oynar. Annesi dilencilik yaparak kazandığı parayı 

oğluna getirir.(s.9) Mustafa, Hacı Abdullah‟ın Emine için kavga ettiği, onun yüzünden hapse 

düştüğü hovardalık arkadaşıdır. Bu adamı bir içki âlemi sırasında Abdullah öldürür ve onun 

yüzünden hapse düşer. 

  Tekaüt RüĢtü Bey, kısa boylu, ilk bakışta sinirli zannedilen bir ihtiyardır. İstanbulin‟e 

yakın siyah setre, düz reye pantolon, yanları lastikli çekme rugan potinler giyer. Gümüş saplı 

abanoz baston taşır. Otuz sene memuriyet hayatı içinde sadece üç ay gibi kısa bir süre vali 

yardımcılığı yapmasına rağmen tanıştıklarına bunu özellikle söyler, övünür. Yine hiç ara 

vermeden kesesini doldurmayı başarmış birçok akar sahibi olmuştur. Büyük işler yapmaya 

pek yanaşmayan Rüştü Bey‟in tek sevdiği şey insanlara borç vermektir. Bu yüzden borç 

isteyen insanları çok iyi tanır. Kibar takımındandır ve kibar takımının malını kaybetmiş, 

düşmüşleri hakkında her şeyi bilir. Onların bu durumları hakkında yorumlar yapmayı sever. 

İkindi ile akşam arası poker saati dışında tüm emeklilik hayatı bomboştur. Paraya değer 

vermez. Tek eğlencesi pokeri çok ciddiye alır. Meraklıdır. Gazeteleri ve çevresinde olup 

bitenleri takip eder. (s.17–18–19) BeĢiktaĢlı Adnan, meşhur bir pokercidir. Beyaz tombalak 

yüzü, daima gülen gözleriyle Darülfünun talebesine benzer. Oyundaki ustalığı dillere 

destandır ve bu hilecilikten gelir. Bu yüzden oynadığı oyunlarda yüzde doksan beş kazanır. 

Fakat yakın arkadaşlarına hile yapamaz. Alışkanlıklarının farkına vardığında kendine kızar. 

(s.33) Bitirim Niyazi, pek kısa boylu dimdik biridir. Oyun oynamaktan başka işi yoktur. 

Sürekli Kör Süleyman‟la birlikte gezer. Oyunlarda dördüncü olmak üzere bu arkadaşıyla 

sürekli kavga eder. Poker ve diğer kâğıt oyunlarında ustadır. (s.34) Kör Süleyman, uzun 
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boylu, adeta kambur bir adamdır. Bitirim Niyazi‟nin en yakın arkadaşı olduğundan sürekli 

onunla gezer. Kumardan başka işi yoktur. Her oyun öncesi Niyazi ile kavga eder. (s.34) 

Kara Cemal, kabadayıdır. Yüksekten konuşmayı alışkanlık haline getirmiştir. 

Komisyoncudur. Murat‟a güvenir. (s.144) Arap Hulusi Bey, Murat Bey‟in eski aile dostudur. 

Külhanbeyidir. Beyoğlu‟nda sözü herkes tarafından dinlenir. Murat, el Enver olayını bu 

akrabalarına hallettirir. Tüm ailesini tanır. Bahriyeli Zeki ve Mektepli Ziya adında iki oğlu 

vardır. Murat‟ı ısrarla eve davet eder. Karısının onu görmek istediğini söyler. Murat uygun bir 

zamanda ziyaret edeceğine söz verir. Kürt Süleyman, Galata‟nın hatırlı külhanbeylerinden 

biridir. Topal ġükrü, Galata‟nın meşhur kabadayılarındandır. Piç Ali, Galata‟nın meşhur 

efelerindendir. 

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde Marko, Mahir Efendi‟nin anlattıklarına göre itaatsız, hırsız 

bir heriftir. Girdiği bir evden kıymetli eşyalar ve iç çamaşırları çalmıştır. Mahir hırsızlık 

olayından sonra onu ele vermemiştir. Daha sonra disiplini bahane ederek bir güzel dayak 

atmıştır. (s.148) Dayak yerken feryat eden Marko birkaç gün sonra sanki dayak yiyen kendisi 

değilmiş gibi günlük yaşamına neşeli bir şekilde devam etmiştir. (s.149)  Adil Bey, Murat‟ın 

okuldaki öğretmenidir. Her zaman kurtuluş savaşını hatırlatır. Onları çalışmaya teşvik eder. 

(s.477)  Mavi Gözlü ġapkalı Amca, istihbaratta kullanılan bir adamdır. (s.277) Yaptığı işin 

ciddiyetini pek de kavrayamaz. NeĢet, uzun boylu, geniş omuzlu, son derece güzel bir 

erkektir. Yürekli ve iyi bir nişancıdır. Parabellom marka silahı vardır. Siyah kuzu kalpaklı, 

yumuşak konçlu çizmeli, avcı biçimi haki ceketi, aynı renk kilot pantolonuyla tertemiz, şık bir 

delikanlıdır. (s.253) Çerkes Anzavur Bey‟i destekler, onun yüzbaşılık rütbesini kendisine 

vereceğini söyler. Gümüş bir yüzüğü vardır. (s.256) Kuvay-i Milli aleyhine köyde 

dedikodular yayar Yüzbaşılık için hemen savaşa katılmak ister. (s.261) Mehdi ve Hasan‟la 

soygun yaymaya başlar. (s.262) Neşet öldürülür. (s.263) Arnavut Çavuş Neşet‟e acımaz. 

Soğuk havada üzerine tenekelerce soğuk su döktürerek öldürtür. (s.264) Demirci Efe, önce 

Kuvayı Milli yanlısı olup daha sonra isyan eden Çerkez Etem ve yandaşlarının 

bastırılmasında görev alan bir milli mücadelecidir. (s.215) Aydın‟ı düşmanlardan kurtarmıştır. 

(s.297) Mebus Çerkez ReĢit Bey, Mustafa Kemal‟in arkasından olaylar çeviren Çerkez 

Etem‟in kardeşidir. (s.318) Tevfik Bey, Kuvay-ı Seyyareyi Etem‟den sonra idare eden ve 

düzenli orduya karşı çıkan Etem‟in kardeşidir. (s.326) İstanbul hükümetinde görevli olan 

paşa, Ankara hükümetini tanımaz ve onlardan bir temsilci göndermelerini ister. Vatana 

hizmetlerinden bahseder. (s.449) Mutasarrıf Çerkes Ġbrahim, Süleyman ġefik PaĢa, 

Anzavur isyanını destekleyen ve katılan kişiler (s.295) BinbaĢı Hayri Bey, YüzbaĢı Ali Bey, 

Mülazımevvel ġerafettin Efendi, Makineli Tüfek Zabiti Memet Hayri Efendi, Tabur 
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Kâtibi Hasan Lütfü, Cerrah Ġbrahim Etem Bey, Geyve‟de idam edilen padişah yanlısı 

kişilerdir. (s.296) Anadolu direnişine karşı cephe almışlardır. Hacı Nizamettin, padişahlık 

yanlısı Mahir‟in eski dostudur. Refet Bey‟in de padişahın yanında olduğunu söyler. Mahir‟e 

saraya gelmediği için sitem eder. (s.495) Mustafa Kemal‟in hilafet ve saltanata dokunmakla 

kendini mahvettiğini düşünür. (s.498) Ona göre Refet Paşa halifenin ayaklarını öpüyordur. 

Rauf Bey, Kazım Karabekir, Nurettin ve Vehip Paşa halifeyi destekliyorlardır. Karahisarsahip 

Mebusu Şükrü Hoca, halife lehine risale yazar. Risale “Efkâr-ı Umumiye-i İslamiye tereddüt 

ve ıstıraba düşmüştür.” diye başlar. (s.500) Durmuş ve Adil‟in fikirleri karşısında sinirlenir. 

Ihlamur bile içmeden çekip gider. (s.505) 

Damağası‟nda Süleyman Selçuk, Ankara bekçibaşı Osman Ağa‟nın üvey oğludur. 

Türk bir ana ve Kürt bir babadan doğar. Anası genç yaşta dul kalır. Kadın genç ve saf çoban 

Osman‟a kendini nikâhlatır. Daha sonra Ankara‟ya göç ederler. Osman Ağa birçok kişiye 

edep erkân öğrettiğini ama üvey oğlunu eğitemediğini söyler. (s.41) Ufak tefektir. Kumarbaz 

ve hırsızdır. Dövüşmeyi küçüklüğünden beri sever. Emirali Mustafa Bey‟in öldürülmesi 

olayına karışır. Üvey babası tarafından bu işe teşvik edilir. Polis merkezinde ezberletildiği 

gibi ifade verir. (s.42) Ġt Koço, uzun boylu, uzun kollu, gözleri renksiz, fakir biridir. Yasak 

bölgeye girdiği için beş yıla mahkûm edilir. Çobanlık yapar. İt gibi ulur. (s.88) Dilsiz rolü 

yapar. (s.91) At hırsızı rezil Mehmet Ali sünnetli olup olmadığını merak eder. Şakadan 

anlamaz. (s.91) Deli Çerkes‟i döver. Her türlü it sesi çıkarır. (s.94) Avratbaz‟ın getirdiği çayı 

alır, içer. (s.255) Mahpuslar da sünnetli olup olmadığını merak etmeye başlar. (s.255) 

Mahpusları it belasından kurtarıp bundan para kazanmaya başlar. Memdali‟yi bir gün iyi bir 

döver. Köpeklerden kurtulduktan sonra mahkûmları para karşılığı eğlendirmeye başlar. 

(s.277) Kel Yiğit, Cemal‟le konuşur. Onun İstanbullu olduğunu öğrenince afyon içtiğini, 

Bakırköy‟de yattığını anlatır. (s.119) Yaşı küçük bir kızla evlendiği için tutuklanır. Muhtarlık 

yüzünden ikiye bölünen köyde karşı taraf onu şikâyet eder. (s.151) Hapishanede dönen para 

olaylarını, Alevilerin saç kestirmede sergiledikleri tutumları ve zincirli adamın durumunu 

aktarır. (s.157) Selim Aka, ahlakı bozulmamış Galata‟nın faydalı insanlarından biridir. 

Madam Fofo‟danın yirmi beş yıllık dostudur. Esrar işi yapan sözünün eri bir adamdır. Ellisini 

yeni aşmıştır. (s.171) Cemal‟e İstanbul‟da yaşadıkları eski günleri hatırlatır. (s.169) 

Mahpuslara Cemal‟in komünist olduğunu anlatır. Onlara bu konu hakkında bilgi verir. 

Siverekli Kenan, Ankaralı Hafız komünistin ne olduğunu bilmez. Daha önce Çorum 

Cezaevi‟nde yatan Hikmet Bey ve Fevzi Bey de komünistlik yüzünden hapiste bulunurlar. 

(s.172) Cemal‟in gazetecilik yaptığını anlatır. (s.174) Hapiste ürkekleşmiştir. (s.175) Bir 

kadınla gittiği meyhanede sevgilisiyle anlaşamayıp külhanbeyliği yapmaya kalkışan bir genci 
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sakinleştireyim derken bıçağıyla genci öldürür. On iki yıla mahkûm edilir. (s.179) 

Madanoğlu, hapishane yapmak isteyen devlet görevlileri kabristanı yıkmak isteyince 

Çorumlular buna engel olmak isterler. Onların karşısına Madanoğlu çıkar. Genellikle sarhoş 

gezer. Üzerinde silah taşıdığı için herkes ondan çekinir. (s.220) Katır gibi oldukları için 

seslerini Ankara‟ya duyuramadıklarından bahseder. (s.225) Petrol hakkında duyduklarını 

görevli kimya öğretmenine anlatır. (s.229) Demokrat Parti‟yi destekler. (s.230) Deli Çerkes, 

Frengi hastalığı yüzünden vücuduna inme gelmiş biridir. Anlatıcıya göre “Salya saçarak 

homurdanır.” (s.91) Birilerinin yellemesiyle hareket eder. İt Koço‟nun üzerine çullanır. (s.92)  

Pıravanın Mıstık, savcıya göre hapishanede ne kadar pis iş varsa hepsinin içindedir. Pis bir 

işin olmadığı zamanlarda ise kendisi bir pi iş icat eder ve insanları bu işe bulaştırır. Yeni atana 

Kara Müdür, onun telgraflarından savcıya bahseder. (s.317)  Uzun Ġskender, daha eşkıyalık 

yapan biri olan Uzun İskender‟e Hamarat arkasından küfreder. (s.211) İnce, uzun gövdelidir. 

(s.213) Küfürbazdır. Athırsızı Memdali, iki metre boyundadır. Geniş omuzlu ve kalıplıdır. 

Anlatıcıya göre “adam azmanı” biridir. Başı küçük olduğu için gövdesiyle uyumsuzdur. 

Kösedir. Vücudundaki uyumsuzluk yüzünden bekâr kalmıştır. Kuvvetli olmasına karşın 

yüreksizdir. (s.261) Koço‟yla iyi arkadaş olur. Onunla dilsiz işmarıyla anlaşır. (s.265) 

Emirali Mustafa Bey, Sungurlu merkezinin eli bastonlu hükümdarıdır. Hayatı 

ilginçtir. On dört yaşında birileri tarafından ırzına geçilir. Bu onda alışkanlık yapar. Birileri 

onunla hamamda birlikte olmaya devam edince babası Hacı Hasan onu evlatlıktan reddeder. 

Kumarbaz tellallığı yapar, onlara ışık tutar. Rakıya koşar, sızan kumarbazların ceplerini 

karıştırır. Bir şeyler aşırır. (s.33) Çerçicilik yapmaya başlar. Ermeni katliamında Mığırdıç 

gâvurun altınlarını ele geçirir. Zengin olur. Ağabey‟le para yüzünden araları bozulur. (s.35) 

Ağabeyi tuzağa düşürmek için kız kardeşi Fadime‟yle onu evlendirir. (s.37) Ağabey 

kurşunlandıktan sonra ölmeden önce onu ele verir. Parası sayesinde mahkemeden beraat eder. 

(s.39) Mağazadan evine dönerken öldürülür. (s.42) Kolsuz Ahmet, ceketinin sağ kolu boş 

olarak ceketinin cebine sokuludur. Orta boylu, tıknaz, yakışıklı biridir. (s.136) Pantolonu 

ütülü, ceketi yeni ve temizdir. İskoç taklidi bir gömlek giyer. Şakaklarına doğru saçları 

ağarmıştır. Bir doktor bilgisizliği yüzünden kolunu kesmiştir. Zamparadır. Lakabı Güzel 

Ahmet‟tir. (s.137) Kız kaçırma olayından dolayı hapis yatar. (s.140) Kadınları ve kızları 

kandırır, önce onları nikâhlar, bir süre kullanır daha sonra geneleve satar. (s.188) Kürt Sadık, 

hapishanede kahvecilik yapar. (s.214) Yeni sürgün hakkında mahkûmlara bilgi getirir. (s.219) 

Ayakçıdır. Verilen işleri yapar.   
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2.2.15. YÖNETĠCĠLER 

 Tarihi kimlikleri ile öne çıkan, sorumluluk sahibi, görevini iyi yapmaya çalışan, 

bulundukları çağa ayak uydurmuş, yardımsever, sakin, cömert, güçlü, mücadeleci, az 

konuşan, zengin kişilerdir. Akılcıdırlar, uyanık, işini bilenler olduğu gibi tam tersi özelliklere 

sahip, zavallı yöneticiler de vardır. Küçük bir aşireti ya da koskoca bir imparatorluğu 

yönetirler. Verendirler, alan asla olmazlar. Özellikle tarihi romanlarda dekoru tamamlamak 

için kullanılan bu figürler, eserlere gerçeklik duygusu katmada yazara yardımcı olurlar. Hepsi 

de dekoratiftir.  

 

DEKORATĠF 

Sağırdere‟de Müteahhit Selahattin Bey, kırmızı bir otomobili vardır. Bu 

otomobiliyle işe gelip gider. Göğüsleri içeri çöküktür. Sırtı biraz kamburdur. Tıpkı kadınlar 

gibi yürür. Arada bir sağ gözünü kırpar. İki çocuğu vardır. Taşçı ustası Cemal‟i sever. 

Taşçılıktan anlar. Bu yüzden taşla uğraşan ustalara önem verir. Yapının en önemli 

malzemesinin taş olduğunu düşünür. Cemal‟in tavsiyesi üzerine Mustafa‟yı işe alır. (s.197) 

Ali Bey, Kulaksızın Mustafa‟nın Ankara‟ya geldikten sonra girdiği taş ocağının sahibidir. 

Onun yaşının küçük olduğunu söyleyerek onu işten çıkarır. Ankara‟ya çalışmaya gelenlere 

eski çalıştırdıklarının referansıyla iş verir. (s.156) 

Körduman‟da Ali Bey, Ankara‟da Mustafa‟ya küçük diyerek işyerinden çıkaran 

adamdır. Taş ocağı vardır. Köyden gelen işçileri çalıştırır. Köy işçilerine az para verir. (s.33) 

Yediçınar Yaylası‟nda Abdülmecit, Tanzimat fermanını ilan etmesi için Mustafa Reşit 

Paşa tarafından köşeye sıkıştırılan Osmanlı padişahıdır. Devlet görevlileri tarafından tıfıl bir 

padişah olarak görülür. Ayanlığı kaldırır. Bütün memura maaş verileceğini söyler. (s.11) 

Devletin işlerini yapar, akıllı ve dirayetlidir.    

Yorgun Savaşçı‟da Emir Süreyya, Türklerle Kürtler arasındaki savaşın Kürtler 

amacına ulaşıncaya kadar süreceğini düşünen Kürt reisidir. (s.19)  Aşiret reisliği yapmaktadır. 

Fikirleri için çalışır. Akılcı ve güçlüdür.  

Devlet Ana‟da Ertuğrul Bey, ilk kez Gladyüs ve Mavro‟nun konuşmalarında adı 

geçmeye başlayan Türkmen beyi doksan yaşındadır. Hisar yaptırmak yerine, boyu ile çadırda 

yaşamayı tercih eder. Babası ve kendisi Selçuklu sultanlarına kılıçlı memurluk yapmışlardır. 

(s.9) Edebalı‟yı çok seven ve onun bağlılarından olan Ertuğrul Bey, iri savaş atları 

beslemektedir. Etrafındaki insanlara ve topraklarına misafir olarak gelen ihtiyaç sahiplerine 

elinden geldiğince yardım eder. Cömert olarak bilinir. Kendisinden sonra vekilliği oğlu 
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Osman Bey‟e devreder. Orhan Bey‟i çok sever. Akçakoca ile uzun yıllar arkadaşlık etmiştir. 

Osman Bey‟in sürekli fakirleşmesine rağmen insanlara bir şeyler vermesini ister. Ölüm 

döşeğinde bile çalan baskın davullarından irkilir, kılıcının ve atının hazırlanmasını ister. 

Demircan‟ın öldürüldüğü gün o da ölür. Bacıbey‟in çekindiği tek kişidir. Beyliğin vermekle 

mümkün olduğunu bilir. Her zaman barış yanlısı olur. Ölmeden önce uzun süre hastalık çeker. 

Ölümüne yakın zamanlarda gerçekle rüyayı birbirine karıştırır. Sürekli Osman Bey‟i sorar. 

(s.110) Yaşlanmış beylik işlerini oğlu Osman Bey‟e bırakmıştır. Cömertlik yaparken oğlunun 

ekonomik durumunu düşünmez. (s.98)  Orhan Bey, Kerim Çelebi‟den üç yaş küçüktür. En 

çapraşık durumlarda hemen bir çıkar yol bulur. Altı yaşında okumayı sökmüş, sekiz yaşında 

önemli bir at yarışını kazanmıştır. On üçünde iyi bir kılıç ustası olmaya başlamıştır. Yumuşak 

başlıdır. Beyliğin verdiği zorlamayla silah eğitimi alır. Yoksa ilim alanında isim yapabilecek 

bir yeteneğe sahiptir. (s.92)  Kötü olaylar karşısında sakin, yüksek alınlı ince yüzlüdür. Mavi 

gözlüdür. Zor durumda kaldığında sağ kulağının altındaki beni kaşır. (s.99) Sarı kaşlı, 

araştırmacı, meraklı biridir. (s.101) Köse Mihal‟i ölümden kurtardıktan sonra göç görevini 

üstüne alır. Kerimcan, Mavro ve Bayhoca ile göçü gerçekleştirmeye çalışır. Kekliğin tadına 

bakmış bir bey gibi giyinir. Süslüdür. Dedesinin armağan ettiği silahları taşımaktadır. (s.384) 

Artemir Ana‟nın suya batan atlı arabasındaki Lotüs‟e (Lülüfer Hatun‟a) yardım eder. Onu 

sudan çıkarır, kurulanması için mendilini verir. Kaftanını giydirir. Sonra çizmelerini çektirir, 

çorabını çıkarttırır. Lotüs çocukluk arkadaşıdır. Her yıl vaftizcisi Benito‟nun yanına giderken 

Ertuğrul Bey‟de iki üç gün kalır. Orhan Bey onun kaftandan taşan göğsünü ve bacağını görür. 

Orhan Bey bunları gördükten sonra, Moğollar gibi güler. Yirmi yaşında savaşçı gibi görünür. 

(s.401) Lülüfer Hatun‟u ister. Onun yanında heyecanlanır. Onu beğenir. Onun Rumanos‟la 

evlenmek istemediğini duyunca mutlu olur. (s.442) Babası Osman Bey, Lülüfer‟i 

alamayacağını söyleyince büyük bir yenilgi hisseder. Kendinden utanır. Bu durumu 

Kerimcan‟la paylaşır. Daha sonra Köse Mihal‟in gönderdiği habere sevinir. Nara atar, türkü 

söyler. (s.508) Hem babasına güvenir, hem de babasının güvenini kazanır. İyi bir 

uygulamacıdır. Yeteneklerini kullanan, bir işin peşini bırakmayan, aldığı emirleri mutlaka 

yerine getiren, esnemeyi güçsüzlük sayan bir beyoğludur. (s.237) Osman Bey, orta boylu 

geniş omuzlu, kalın pazılı, kolları ve bacakları uzun, doğuştan iyi bir savaşçı ve iyi bir 

binicidir. Çatık kaş, kemerli burun, köşeli çene tuttuğunu koparma gücünü, biçimli ağzının 

ucundaki yumuşak gülümseme gerektiği zaman insanların suçlarını bağışlama yeteneğini 

ortaya koyar. Kırmızı börklü, beyaz sarıklıdır. Yakışıklı olduğu kadar utangaçtır. Çok az ve öz 

konuşur. (s.116) Eli açık cömerttir. Edebalı‟nın kızını isteyip alamadığı için onun yanına 

gitmeye çekinir. (s.164) Yolculuk bitip Edebalı‟nın dergâhına vardıktan sonra Aşçı Ana‟yı 
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görür. Dursun Fakı‟nın başsağlığı dileğini kabul eder. Edebalı‟nın babasının iyilikleri 

hakkında söylediklerini dinler. Edebalı önceden hazırladığı ve genç beye söylemek istediği 

öğütleri vermek için Osman Bey‟den duymayı beklediği sözler yerine, Osman Bey babasının 

vasiyetini ve beylik konusundaki düşüncelerini anlatır. Edebalı‟yı sözleriyle şaşırtır. Genç bey 

Selçuklu ve İlhanlı tahtının durumundan bahseder. (s.174) Niçin gün doğusu Konya‟yı bırakıp 

gün batısına yönelmeyi istediğini, bunu yaparken de nasıl bir metot izleyeceğini uzun uzun 

anlatır. Edebalı‟yı ikna etmeye çalışır. Bu sayede babasının silah arkadaşlarını ikna edecek 

kişiyi yani suyun başını tutar. (s.178) Edebalı onun bu tavırlarıyla bazen insanı şaşırtacak 

kadar babası Ertuğrul Bey‟e benzediğini fark eder. Ertuğrul Bey‟in de vuruşma önceleri böyle 

heybetlenip, görünüşünün en yüreksiz savaşçılara bile güven, cesaret, vuruşma isteği verdiğini 

hatırlar. (s.425) Gayet sakindir. Düşmanlarını ürkütmeden onların hazırladığı bütün tuzakları 

bozar. Dostu Rumanos‟un ihanetine şaşırır. Eskişehir Sancakbeyi olur. (s.517) AlıĢar Bey, 

Konya Selçuklu Sultanlığı‟nın Eskişehir Sancakbeyidir. Osman Bey‟in yakın arkadaşıdır. Bir 

sancakbeyine yakışır elbiseleri vardır. Sabırsızdır. Bazı yönlerini halktan gizler. Meraklıdır. 

(s.254) Şarap içer, kadınlara çok düşkündür. Halkın gözünde cennetliktir. Rüşvete karşıdır. 

Çarşıya borcu vardır. Kadınlara düşkünlüğü kırk yaşından sonra daha da artmış adeta 

kudurgunluk düzeyine ulaşmıştır. (s.258) Hophop Kadı‟nın söylediklerine inanır. Onun 

isteklerinin ve yönlendirmelerinin etkisinde hareket eder. (s.265) kadınlar hakkındaki ön 

yargılarını çevresindeki insanlara anlatır. Son zamanlarda iri gövdesi biraz yağlanmış ve 

hantallaşmıştır, yine de pazıları güçlüdür. Ciritte ve at yarışlarında birçok genci köşeye 

sıkıştırır onları yorar. (s.278) 

Yol Ayrımı‟nda Hakkı Tarık, akşam yemeklerini çoğu zaman Gazi Paşa‟nın 

sofrasında geçiştiren, Halk Fırkası‟nın en nüfuzlu milletvekillerinden, Asım Bey‟in kardeşi, 

Vakit gazetesinin patronlarındandır. (s.8)  

Hür Şehrin İnsanları I-II‟nda Rus Daktilocu, karısının emrinden çıkamayan 

Reçina‟nın patronudur. Karısının kendisini aldatmasına aldırış etmez. Reçina‟nın tavsiyesi 

üzerine Murat‟la iş yapar. Cimri ve soğuk biridir. (s.447) 

Bir Mülkiyet Kalesi‟nde Abdülhamit, “Sıska, kocaman burunlu, kırpık sakallı, 

kambur biri olan” Abdülhamit, bir zelzele ve Ermeni suikastında görüldüğü kadarıyla cesur 

olmasına rağmen jurnallerden çok korkar. (s.6) Oysa “onu yedi başlı bir dev haline getiren” 

sahip olduğu cesarettir. (s.7) “Yedi düveli parmağında oynatan” padişahın kendisi de 

marangozdur. Döneminde kendisine karşı ortaya çıkan Jöntürk hareketinden çekinir. (s.7) 

Gizli işleri sever, macera romanları okur. (s.13) Yabancılara karşı terbiyelidir. Onların 

haklarını ödemenin zor olduğunu düşünür. Bu konuda dikkatli olmayan Mahir‟i uyarır. (s.15) 
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Mahir Efendi‟nin ev isteğini duymazdan gelirken, araya kızı Naile Sultan girince onu kıramaz 

ve Mahir‟e mahlûlden bir ev verilmesini kabul eder. (s.55) İzzet Bey‟e göre padişah bütün 

gayretini nişan dağıtmakta kullandığı için diğer ihsanlarında insanı bezdirecek kadar ağır 

davranır. (s.62) Mahir‟e göre “yedi düveli parmağında oynatan” padişah için sözler zaten bu 

kötü sonucun bir başlangıcıydı. (s.90) Padişah hiçbir zaman Müslüman kanı dökülmesini 

istememiştir. Anlatıcı muhaliflerin Abdülhamit‟e hiçbir şeyi layık görmediklerini onun 

Selanik‟te yaşamasına bile razı olmadıklarını belirtir. (s.91) Anlatıcının romanda 

konuşturduğu kişiler padişahın tahtan indirilmesinin birçok düzensizliğin başlangıcı olduğunu 

düşünürler. (s.115) Merhametli, cesur ve işini iyi yapan biridir. Sultan Mehmet ReĢat, 

Abdülhamit‟ten sonra tahta geçen padişahtır. Damadı Enver Paşa insanlar arasında ondan 

daha çok kabul görür. Anlatıcıya göre bu yani padişah damadının kendisinden daha büyük 

olduğunu düşünür. (93) Konyak bağımlısıdır. Muzaffer bir imparator tacını taşıyacak kafası 

yoktur. Etrafındakilerin etkisinde kalır. (s.122) Abdülmecit Efendi, sadece halife unvanını 

kullanacaktır. (s.462) Giyimine ve unvanlarına sınırlamalar getirilir. (s.463) Bütün yetkileri 

elinden alınmıştır.  

Damağası‟nda Celal Bayar, Demirkırat Partisi‟nin başına geçen kişilerden biridir. 

Emin Sazak ve Fuat Köprülü ile adı geçer. Tarihi bir şahsiyet olmasına rağmen başka 

özelliğinden bahsedilmez. (s.294) Emin Sazak, Demirkırat Partisi‟nin başına geçen kişilerden 

biridir. Fuat Köprülü ve Celal Bayar‟la adı anılan kişilerden birdir. Başka özellikleri 

anlatılmaz. (s.294) Fuat Köprülü, Demirkırat Partisi‟nin başına geçen kişilerden biridir. 

Sadece isim olarak bir kahramanın ağzından duyulur. Tarihsel kimliğinden bahsedilmez. 

(s.294) Tarihi isimlerdir. Bir partinin yönetimine geçmelerinden dolayı romanda mahkûmların 

ağzından duyulur.  

K.Tahir‟in bütün romanlarında merkezi bir tip bütün olayları, mekânları birbirine 

bağlayan temel unsurdur. Tali ve dekoratif figürler ise merkezi kahramanın belirginleşmesi 

için bir film şeridi gibi birbiri ardına geçerler. Çok kısa anlatılan dekoratif figürlerin sayıları 

çok fazladır. Sadece sahneyi tamamlamak için yazarın alelacele romana yerleştirdiği ve 

yerleştirirken sayılarını hiç hesaplamadığı bu figürler olayların gerçeğe yakınlığını artırmak 

amacıyla kullanılmıştır. Toplumun her kesiminden figürler vardır. Köy romanlarında bunlar 

köy dekoruna uygunken, tarihi romanlarda tarihi figürler, hapishane romanlarında ise serseri 

ve mahkûmlardan oluşur. Kemal Tahir‟in erkek kahramanları karakter olamamış merkezi 

tiplerden, tip dahi olmamış tali ve dekoratif figürlerden meydana gelir. Karamsar bir bakış 

açısıyla olaylara ve çevresindeki insanlara bakan anlatıcıların bu eğilimi tüm kahramanlara 

yansır. Eserlerin hepsi toplumcu gerçekçi ideolojinin kalıplarına göre yazılmıştır. K.Tahir 
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yaşadığı dönemin roman anlayışından uzak değildir ve günün şartlarına uygun eserler kaleme 

alır.  
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SONUÇ 

 Cumhuriyet devri Türk Edebiyatı Batı‟yı örnek alan bir edebiyattır. Bu dönemde 

değişik edebi topluluklar ve anlayışlar vardır. Toplumcu Gerçekçiler de bunlardan biridir. Bu 

grup içinde hikaye ve roman türünde eserler veren Kemal Tahir (1910–1973), farklı duruşu ile 

öne çıkar.  

  Türk edebiyatında daha çok romancı kimliği ile tanınan Tahir, adeta yirmi dört saati 

roman olan bir yazardır. Sanatını oluştururken toplumun sorunlarını sosyalist gerçekçi bir 

gözle anlatma kaygısı yaşayan Tahir, eserlerini genellikle bu çerçevede kaleme almıştır. 

Gördüklerini, duyduklarını ve okuduklarını romanlarına yansıtması onun sanatını farklı 

boyutlara ulaştırır.  

 Kemal Tahir, sosyalist bir bakış açısıyla çıktığı sanat yolculuğunda hazır kalıpların 

tutsağı değildir. Bu bakış açısının gözlüklerini yeri geldiğinde çıkarmasını bilmiştir. Ortaya 

koyduğu sosyal problemlerin kaynağını araştıran, sorgulayan ve çözümü tarihte arayan 

Tahir‟in, bundan dolayı eserleri nehir roman tarzına bağlı ve birbirinin devamı niteliğindedir. 

Eserlerinde toplumcu gerçekçiliğin ilkelerine ağırlık verir gibi görünür, ancak onun asıl 

ilgilendiği Türk insanıdır. Daha çok çevresiyle ilgili, dışa dönük kişileri romanlarına 

taşımıştır.  

  Kemal Tahir özgün sanat dünyasını meydana getirirken taklitten uzak kalmak kaydıyla 

Batılı kaynaklardan ustaca yararlanmasını bilmiştir. Özellikle çeviri ve adapte romanları 

sayesinde Batı formlarını yakından tanıma imkânı bulmuştur. Batılı roman teknikleri 

çerçevesinde toplumumuza ait konuları anlatmıştır. Sürekli araştıran, sorgulayan ve değişime 

açık olan Tahir, değişimi eserlerine de yansıtmıştır. Bunun yanında Nazım Hikmet‟in de 

gerektikçe görüşlerinden istifade etmiştir. Bu bağlamda onunla mektuplaşmış ve eserlerinin 

müsveddelerini okutmuştur. Hatta bazı romanlarında onun değerlendirmelerini dikkate 

almıştır. Fransız romanlarının yanında Osmanlı tarihine de merak sarmış ve bununla ilgili 

kitaplar da okumuştur. Hapiste kaldığı yıllarda mahkûmların anlattığı hikâyeler de onun 

beslendiği kaynaklardandır. Bütün bunlar Kemal Tahir‟in roman sahasında eserler yazmasına 

destek olmuştur.   

 Romanları 1955 yılından itibaren neşredilen Tahir‟in ilk eseri Sağırdere‟dir. Köy 

hayatını anlatan bu romandan sonra diğerleri de yayınlanmaya devam eder. Roman yazmayı 

sıkıntılı bir görev olarak gören sanatçının her eserden sonra rahatladığı bilinmektedir. Kemal 

Tahir, ilk romanından itibaren bağlı olduğu edebi topluluğun bakış açısını eserlerine 

yansıtmıştır. Romanları üslup bakımından dikkate değerdir. Sağırdere‟den sonra Esir Şehrin 
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İnsanları basılır. Araya giren bu tarih temalı çalışmadan sonra tekrar köy romanlarına dönüş 

yapar. Sağırdere‟nin devamı Kör Duman ve eşkıya romanı Rahmet Yolları Kesti‟yi yayınlar.  

 Sanatçı romanlarıyla dönemindeki bazı eğilimlere uygun hareket ettiğini gösterir 

nitekim. O sıralarda daha çok köy romanları ve tarihi romanlar yazılmaktadır. O, hapishane 

konulu eserler kaleme almasıyla diğer yazarlardan ayrılır. Çöken bir imparatorluğun son 

çırpınışları, Kurtuluş Savaşı, Osmanlı Devleti‟nin kuruluşu, genç Cumhuriyetin köylüleri, 

mahkûmları ve savaştan geriye kalan insanlar onun romanlarında film şeridi gibi geçer. 

Eserlerinde hakiki gerçekliği değil, dönüştürülmüş gerçekliği anlatan yazar, ferdi meseleleri 

toplumsal sebep sonuçlara bağlı olarak sunar. Olumsuzlukları sergilemekle kalmaz, 

çoğunlukla çözümler de üretir. Yaşamın bilinci belirlediği görüşünü savunur. İnsani öz yerine 

tali sosyal görüntüleri ön plana çıkarır.    

 K.Tahir bütün romanlarını zihninde tasarladığı ve Türk insanının tarihi gerçekliğini 

anlatacak olan büyük planı çerçevesinde kaleme alır. Onun büyük roman planını tamamlamak 

için çalıştığı hemen fark edilir. Bu büyük plan ferdin ve toplumun anlaşılması için onun 

geçmişini de anlatmayı gerektirmektedir. Aynı toplumun öncesini ve sonrasını onu daha iyi 

anlamak için anlatır. Küçük plan ise her romanın özelinde geçerli olan plandır. Bu büyük 

planın bir parçasıdır. Türk edebiyatına büyük ve küçük plan ekseninde yazdığı eserlerle 

katkıda bulunan ve hiç durmadan yazan, çeviriler yapan K.Tahir, bütün romanlarının 

birleşimini oluşturan büyük planını tamamlamak için çaba göstermiştir. Her bir çalışmasını 

kaleme alırken oluşturduğu küçük planlar ise bu büyük plana bağlıdır. Yapıtlarında daha çok 

klasik kurmaca sanatı teknikleri vardır. İdealindeki toplum ve devlet düzeninden bahsetmenin 

yanında var olan ve uygulanan toplum ve devlet anlayışının da hayatımızda ne gibi 

aksaklıklara sebep olduğunu romanlarında anlatır. Yeri geldikçe farklı konulardaki tezlerini 

romanlarında aktarır. Kemal Tahir‟in romanlarının bu değerlendirme ve incelemeler ışığında 

köy, tarih ve hapishane gibi üç ana tema etrafında toplandığı söylenebilir. Eserlerde güçlü bir 

gözlem vardır. Eserlerinde savunduğu birçok tarihi ve sosyal tezlerden dolayı tartışmaların 

merkezinde bulunmuştur. Sanat yönü göz ardı edilmiş ve yalnızca fikirleri tartışılmıştır. 

Romanlarından çok bu yenilikçi ve Asya tipi üretim tarzını geliştirdiği fikirleri ile gündeme 

gelmiştir. O Batı‟nın da sosyalizmin de şaplonculuğuna karşı çıkmış ve Doğu toplumlarına ait 

köklerden hareketle yeni bir anlayış ortaya koymuştur. Bu yaparken de kolaycılığa 

kaçmamıştır.  

Kemal Tahir, romanı bazı düşünce ve felsefelerin hatta meselelerin izahı için bir araç 

olarak görür. Amaç sosyalist fikirleri sanat eseri sayesinde topluma yaymaktır. Bu yüzden 

romanlarıda kendini yer yer bir düşünür rolüne kaptırır. Yine romanlarında toplumu belirli 
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kalıplara uydurma kaygısı yüzünden karakter olamamış, sosyal meseleleri üzerinden dile 

getirdiği çok sayıda tip görülür. Bu tipler asla içinde yaşadıkları toplumun etkisinden 

kurtulamamış ve onun bir parçasını temsil etmiştir. Romanlarında kahramanlarına yanlı bakar. 

Belirgin şekilde kötü, yaramaz, sevimsiz kişilere yer verir. Genellikle sosyalist anlayışı yayma 

amacında olan romanlar, tipler ve figürler üretir. Çünkü bu tip eserlerde önemli olan toplumun 

belirli bir kesiminin temsilcisi olan ferttir. Ferdin tek başına bir anlamı yoktur. Romanda belli 

bir düşünce adına yer alan tip, temsil ettiği ideolojiyi yansıtır. Onun kahramanları toplumsal 

kalıplardan kurtulamaz. O, romanlarda sosyalist anlayışı temsil edecek farklı toplum 

katmanlarındaki kişileri oluşturur. Her kesimden insanı anlatmak onun için çok önemlidir. 

Köyde, taşrada ya da tarihi dönemlerde bu zihniyetine uygun olarak ürettiği kişilerini gözler 

önüne serer. K.Tahir‟in bütün kahramanlarını toplumcu gerçekçi anlayışın ortak değerleri 

zemininde toplamak mümkündür. Romanlarında belirlenen baştipin etrafında nesne 

konumunda, toplumu daha iyi ve geniş bir şekilde anlatmak için kullandığı onlarca figür 

vardır. Bu figürler sosyalist-gerçekçi anlayışla yüzeysel şekilde anlatılır.  

Kemal Tahir, bir tip ve figür romancısıdır. Onun romanlarında olayların etkisinde 

savrulan çok sayıda figür bulunmaktadır. Bunun yanında onlar bir şekilde tiplere bağlanmıştır. 

Yazar, romanlarında benzer kahramanları kullanır. Toplumun farklı kesimlerinden tip ve 

figürleri anlatan sanatçı, anlatımda iyi ve kötü özellikler gösteren kahramanları bir arada 

oluşturur. Genel olarak onlara fiziki, ruhi ve sosyal açıdan kötü vasıflar hâkimdir. Tahir, daha 

çok karakterlerin değil tiplerin maceralarını anlatmıştır. Olayların etkisinde kalan ve onların 

rüzgârında savrulan bireyler, kendileri olmak için bir şahsiyet mücadelesine girişmezler. 

Hayat onlara hangi rolü biçmişse o yönde hareket ederler. Sorgulamazlar, derinlemesine 

düşünmezler. Toplumun ve biyolojik yapılarının etkisinden kurtulamazlar. Yazar, toplumsal 

olayları ön plana çıkarır, kahramanları ise ikinci plana iter. Figürlerine karşı yanlı tavırlar 

takınır. Kendi ideolojik gözlüğü ile çevresine bakar. İçinde yaşadığı toplumun özelliklerinin 

onun bireylerinde ortaya çıkacağı görüşünden hareketle kalabalık bir şahıs kadrosu kullanır. 

Bol teferruat, bol kişiler düşüncesini romanlarına yansıtır. Romanlara kahramanların cinsiyeti 

açısından baktığımızda erkek kahramanların daha ağırlıkta olduğu fark edilir. Kadın tipler 

Karılar Koğuşu dışında, oldukça sınırlı sayıdayken erkeklerin sayısı çok fazladır. Aynı 

zamanda bir topluluğun tek bir fert gibi konuşturulduğu da görülür.  

             Toplumun dışına itilmiş bu yüzden kendilerini farklı şekillerde ifade etmeye çalışan 

bireylerin yanında köylülerin ve onların hayatlarının yer aldığı eserlerinde gerçekleri olduğu 

gibi aktarma çabasının izleri vardır. Buna rağmen hâkim bakış açısı gözlerden kaçmaz. 

Kahramanların düşüncelerinin söylendiği bölümlerde bu bakış açısı kendisini daha fazla 
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hissettirir. Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan romanlarında kahramanlaştırılan, ülkesi için 

fedakârlıklarda bulunan ve milli mücadele düşüncesini ülküselleştiren figürler ön plana 

çıkarılır. Eserlerinde tezlerini ve sorgulamalarını farklı karakterlerin ağzından aktarır. 

Romanlarda anlatılan kahramanlar gerçek dünyada karşılaşabileceğimiz kişilere benzese de 

kurmaca dünyanın kendisine sunduğu özgünlük ve özgürlükle kurmaca kahramanlardır.  

Tipler, kimi romanlarında bir taneyken kimilerinde bu sayı çoğalmaktadır. Olayların 

merkezinde birden fazla tipin bulunması ve iki tipin hikâyesinin anlatılması K.Tahir‟in 

kullandığı yöntemlerden biridir. Kimi romanlarında ise bütün olaylar bir tip etrafında 

gerçekleşir. Toplumcu gerçekçi anlayışın model kişilerini yansıtan bu tipler, olayların 

etkisinde savrulan, olayları birbirine bağlayan ve bütün figürleri etrafında çeviren 

başkişilerdir. Bütün tali ve dekoratif figürler bu kişiler sayesinde aydınlanır. Tali ve Dekoratif 

figürler ise ortak özellikleri ile romanlarda görülür. Çoğu dekoratif figürle bir kez karşılaşılır. 

Bunların kalıp hareket ve sözleri vardır. Romanlarında “iyi” ile “kötü” tiplerin çatışması 

işlenirken karşılaşılan karamsar tipler, köylüler, tarihi insanlar, mahkûmlar ve fon figürler 

Tahir‟in daha çok seçtiği kahramanlardır. Onların fiziksel özellikleri betimleme yöntemi ile 

bir paragrafta söylenir. Dekoratif figürlerde derinlemesine ruhsal tahlilere girilmez. Bunların 

sosyal özellikleri hakkında da pek bilgi yoktur.  

Yazdığı yirmi romanda dokuz yüz yirmi altı kahramana yer veren K.Tahir‟in yirmi 

dört tipi ve dokuz yüz iki tali ve dekoratif figürü bulunmaktadır. Tipler içinde ağalar, baba, 

eğitmenler, entelektüeller, ittihatçılar, kardeş, uyanıklar, serseriler ve şövalye başlıkları altına 

toplanabilecek bu tiplerin birtakım benzer yönleri fark edilmektedir. Onun eserlerinde baba ve 

kardeş tipi dışında kalanlar genellikle kötü özellikleriyle görülür. Karamsar bir bakış açısıyla 

anlatılan tipler sosyal şartlarla mücadele etmezler. Fiziksel ve ruhsal açıdan kötü şekilde tasvir 

edilirler ve değişime açık değildirler. Ağalar, halkı elde ettiği güçle ezen ve bu gücü korumak 

için çabalayan kişilerdir. Hepsinin nesli kurumuştur. Para kazanmanın ve toplumda 

sivrilmenin bir yolunu bulurlar. Kötü ahlaklıdırlar. Devlet adamlarını ve etraflarındaki 

insanları çıkarları için kullanırlar. Baba tipinin en belirgin özelliği çaresizliği ve 

fedakârlığıdır. Evlatlarına düşkündür. Bu tipe romanlarda olumlu yaklaşılmıştır. Eğitmenler, 

köylünün dilinden anlamayan, ahlaki seviyesi düşük bunun yanında okuyan, düşünen ve 

sorgulayan kişilerdir. Entelektüellerin öne çıkan yönü birikimli olmalarıdır. Okumaya ve yeni 

şeyler öğrenmeye karşı isteklidirler. Romanlarda eski ve yeni olmak üzere iki türlü 

entelektüelle karşılaşılır. Eskiler olumsuzdur ve eleştirilir, fakat yeni eğitim kurumlarının 

yetiştirdikleri övülür. İttihatçılar, kurulu düzene baş kaldıran, fikirlerini sonuna kadar 

savunan, sinsi ve plancıdırlar. Kardeş tipi fedakâr, dürüst ve yardımseverdir. Yazar bu tipe de 
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olumlu yaklaşmıştır. Uyanıklar, menfaatlerini korumasını bilen kadın ve para düşkünüdürler. 

İnsanlarla ilişkilerinde akılcıdırlar. Serseriler, kötü alışkanlıkları ile çevrelerindeki insanları 

rahatsız ederler. Daha çok hapishanede görülen bu kahramanlar, toplumun dışına itilmişlerdir 

ve kötü ahlaklıdırlar. Dengesiz, ikiyüzlü ve sinirlidirler. Şövalye tipi çıkarcıdır. Para için 

insanları öldürür. Savaşmayı sever. Hileci ve alçak kişiler olarak tasvir edilir. Bütün tiplerin 

ortak özelliği sosyal şartların etkisinden kurtulamamalarıdır.  

Kemal Tahir‟in romanlarında görülen tali ve dekoratif figürlerin de ortak yönleri 

vardır. Figürleri ağalar, askerler, babalar, dinle ilgili insanlar, entelektüeller, esnaflar, etnik 

figürler, ideolojik insanlar, işçiler, kardeşler, mahkûmlar, memurlar, psikolojik kişiler, 

serseriler ve yöneticiler başlıkları altına toplamak mümkündür. Bütün figürler fiziki, ruhi ve 

sosyal açıdan yüzeysel şekilde anlatılmıştır. Ağa figürleri tıpkı ağa tipleri gibi çıkarcı, para 

düşkünü ve gücüyle toplumda öne çıkmış kişilerdir. Kötü ahlakları ve gösteriş merakı ile 

anlatılır. Babalar, çaresiz, namuslu ve çalışkandır. Dinle ilgili figürlere karşı yanlı bir tavır 

takınan yazar, onları kötü yönleri ile anlatır. Sert, cahil ve kıyıcıdırlar. Olumlu yönleri 

üzerinde pek durulmayan daha çok olumsuz fiziki ve ruhi özelliklerle görülen kişilerdir. 

Entelektüeller, okuyan ve düşünen, günlük politikadan konuşan insanlardır. Sigara içer, 

kumar oynar ve kadınlara karşı düşkündürler. Esnaflar da kendini yazarın dualist 

yaklaşımından kurtaramaz. İyi ve kötü esnafların en belirgin yönü akılcı olmaları ve insanları 

tanımalarıdır. Bazen esnaflar topluluk halinde yüzeysel şekilde anlatılır. Etnik figürler, 

mensup oldukları milletlerin birtakım özellikleri ile görünürler. İdeolojik figürler, 

bilinçlidirler. Fikirlerinden asla vazgeçmezler. Kadın düşkünü, alaycı ve bunalımlı kişilerdir. 

Birtakım kötü özellikleri vardır. İşçiler, K.Tahir‟in romanlarında yücelttiği ve olumlu 

yaklaştığı figürlerdir. Bazı kötü özellikler yüzeysel olarak zikredilse de yaşamak için 

çalışmaya mecburdurlar. Gururlu ve emekçi insanlardır. Hallerinden asla şikâyet etmezler. 

Ezilen ve emeği sömürülen kişilerdir. Mahkûmlar, ihanete uğramış, soğukkanlı, acımasız ve 

ahlaki yönden genellikle kötü insanlardır. İkiyüzlüdürler ve hapishanede kendilerini korumak 

için kesici aletler taşırlar. Uzun yıllar hapis yatan yazar, mahkûmları gözleme imkânı bulmuş 

ve onları bütün yönleri ile anlatmıştır. Memurlar, kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde 

yapmaya çalışan, sorumluluk sahibi, idealist insanlardır. İyi ve kötü memurlar vardır. 

Psikolojik figürler, romanlarda ruhsal özellikleri ile öne çıkan korkak, uyanık, saf ve yabani 

kişilerdir. Bu özellikleri yansıtırlar ve ahlaki yönden kötüdürler. Serseriler de serseri tiplerin 

özellikleri görülür. Yöneticiler, görevini iyi yapmaya çalışan, bulundukları çağa ayak 

uydurmuş, yardımsever, sakin, cömert ve güçlü kişilerdir.   
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K.Tahir tip ve figürleri anlatırken olumlu ve olumsuz kahramanları bir arada anlatmayı 

tercih etmiştir. Toplumcu gerçekçi anlayışın etkisi ile bazılarına yanlı bakmıştır. Bütün şahıs 

kadrosunu göz önünde bulundurduğumuzda karamsarlığın ve kötü yönlerin ağırlıkta olduğu 

dikkatlerden kaçmaz.  

İlahi bakış açısıyla işlenen romanlar, üçüncü tekil ağızdan anlatılır. Yazarın 

eserlerinde karşımıza çıkan anlatım teknikleri genelde geriye dönüş, leitmotiv, anlatma, 

açıklama ve gösterme (dramatik) yöntemleridir. Tahir‟in macera havasındaki anlatımı ve 

kahramanlara yaklaşımdaki durağanlığı, onların başından birçok olay geçmesine rağmen 

değişmemesi yönünde takındığı tavrı bu tekniklerle daha da fazlalaşır.  

Kemal Tahir eserlerinin büyük bir çoğunluğunda orta Anadolu Türkçesi kullanmıştır. 

Ağız özelliklerine yer verilmez. Entelektüel dille yazdığı eserlerinin dilini daha sonra 

sadeleştirmek zorunda kalmıştır. Bu özellikleri ile o, Türk romanına katkılar sağlamıştır. 

Tarihi romanları üzerinde çok tartışılmıştır. Asıl Türkçe dediği orta Anadolu dili ve özgün 

üslubuyla, daima değişimin peşinde olup sürekli sorgulamasıyla, romanlarını planlayarak 

yazmasıyla kendinden sonraki yazarlara örnek teşkil etmiştir.  

Yazarın roman dışında yayımlanmış bir öykü kitabı ve tuttuğu notlardan oluşan ve 

daha sonra yayımlanmış eserleri vardır. Öykülerinde güçlü bir gözlem ve sürükleyici bir 

anlatım vardır. Notlarının içinde K.Tahir‟in hapishaneden Nazım Hikmet‟e ve ikinci eşi 

Semra Hanım‟a yazdığı mektupları yer almaktadır. Tahir‟in bu mektupları içini dökmek için 

kaleme aldığı satırlardan ibarettir. İçten ve yalın anlatımı ile yazılan bu mektuplarda yazar 

oldukça açık sözlüdür. Mektupları sanatçıyı anlamak isteyen okurlara ışık tutacak niteliktedir.  

Buraya kadar anlatılanlara dayanılarak denilebilir ki K.Tahir, daha çok kurduğu roman 

dünyası ile ön planda kalabilecek bir yazardır. Romanlarını anlama konusunda bakılacak 

önemli unsurlardan biri de roman kahramanlarıdır. O, uzun yıllar kaldığı hapishanede yazmak 

için yeterince vakit bulmuş, Anadolu köylüsünü ve mahkûmları yakından tanımıştır. Bu 

insanları eserlerine yansıtmıştır. Bir döneme tanıklık eden kurmaca dünyanın kahramanlarını 

toplumcu gerçekçi gözle oluşturmuştur. Kısacası roman alanında çok sayıda eser veren Kemal 

Tahir, fikirleriyle, kendine özgü bir dil ve üslup oluşturmasıyla, tipleri, tali ve dekoratif 

figürleriyle ihmal edilmemesi gereken bir romancıdır. 
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