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ÖN SÖZ 
 

Eserlerini 2000’lerin başından itibaren kaleme almaya başlayan Hasan Eskil’in      

(1943-…) eserleriyle alakalı hiçbir akademik yazı kaleme alınmamış olması, onun 

romanları ve hikâyeleri üzerine bir araştırma yapma ihtiyacı duymamızı sağladı. 

“Giriş”te ilkin köy romancılığına değinildi. Türk edebiyatında uzun yıllar 

hüküm süren ve toplumsal gerçekçi olarak adlandırılan köy edebiyatının doğuşu, 

yükselişi, bitişi sebepleriyle birlikte ele alındı. Üzerinde sürekli tartışmalar yapılan 

tarihî roman ise felsefesi, Avrupa ve Türk edebiyatındaki gelişim aşamalarıyla 

işlendi. 

Tezimizin birinci bölümünde; doğumu, çocukluğu, eğitimi, evliliği ve iş hayatı 

ile edebî hayatı olmak üzere beş başlıkla yazarın yaşam serencamı kaleme alındı. 

İkinci bölümde yedi roman ve bir hikâye kitabından oluşan eserler tanıtıldı. 

Çalışmamızın üçüncü bölümünde öncelikle Eskil’in sanat anlayışı muhtelif 

zamanlarda kendisiyle yaptığımız yüz yüze görüşmelerden veya internet üzerinden 

yaptığımız yazışmalardan hareketle anlatıldı. Daha sonra yazarın roman ve 

hikâyeleri; konu ve vaka örgüsü, ana ve ara düğümler, fikirler, figüratif kadro, 

anlatıcı ve bakış açısı, anlatım teknikleri, zaman, mekân, dil ve üslup yönleriyle 

incelendikten sonra genel bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Tahlil sırasında incelenen 

başlığın eserde nasıl işlendiği, dünya veya Türk edebiyatındaki yazarlarla -varsa- ne 

gibi benzerlikler ya da farklılıklar barındırdığı belirlenmeye çalışıldı. Gerekli 

yerlerde eserlerden alıntıladığımız örneklerle düşüncelerimiz açıklığa kavuşturuldu. 

“Sonuç”ta ise Hasan Eskil’in sanat anlayışı, roman ve hikâyeciliği üzerine 

vardığımız hükümler genel olarak paylaşılarak yazarın Türk edebiyatındaki yeri 

belirlenmeye çalışıldı. 

Tezimizi hazırlarken yerli ve yabancı birçok esere başvurduk.  “Kaynakça”da 

belirttiğimiz bu eserleri; kitaplar, yayımlanmamış tezler, süreli yayınlar ve internet 

kaynakları başlıkları altında tasnifledik. 



 
 

II 
 

Araştırmacılar için kolaylık sağlayacağını düşündüğümüz dizinden sonra, ekler 

başlığı altında yazarla gerçekleştirdiğimiz röportajla birlikte Eskil’in yaşamına dair 

çeşitli fotoğraflar paylaşıldı. 

Eserin araştırma ve yazım aşamasında görüşlerini benimle paylaşan 

arkadaşlarım Hakan Sevindik ve Mert Öksüz’e, İngilizce çevirilerde zaman zaman 

yardımıma koşan Didem Avcı ve Katarina Filipic’e;  anlayışı, sabrı ve 

yönlendirmeleriyle tezimin üzerinde büyük emeği bulunan değerli hocam Prof. Dr. 

Âlim Gür’e ve kendisiyle buluşma isteklerimizi hiçbir zaman geri çeviremeyen yazar 

Hasan Eskil’e teşekkürlerimi sunmak istiyorum.  

Konya, 2013       Bülent Ahmet TURAN 
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GİRİŞ 
 

İnsanların bağımsız hayat hikâyelerinin barındırdığı benzerlikler gibi, zaman 

içerisinde toplum ve devletlerin yaşamlarında da kesişim noktaları oluşmuş ve 

hikâye1 yazarın öz benliğini anlatmak yerine bazen ideolojileri aktaran, insanları aynı 

amaç uğrunda bütünleştiren bir araç haline gelmiştir. Sermaye ve bilginin şehirlerde 

yoğunlaşmasıyla fakirlik ve cehalet bataklığına saplanan ve merkezî sistemler 

tarafından ihmal edilen köyler işte bu bütünleştiricilik bağlamında tahkiyenin gücüne 

sığınmıştır. 

Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu 

yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışılan, konutları ve 

öteki yapıları bu hayata uygun yerleşim birimlerine köy denmektedir2. Roman ve 

hikâye doğduğunda, Avrupa ve Osmanlı’da halkın çoğunluğu köylerde 

yaşamaktadır. Bu da edebiyat ürünlerinin belli bir süre soylu insanların uğraş alanı 

olarak kalmasına neden olmuştur. Dünyadaki savaşlar ve devrimlerin ardından 

şehirlerle tanışan köylüler de edebî üretime dâhil olup kendi algılarına göre hayatı 

anlatma ihtiyacı duyarlar. Böylelikle dünyanın birçok yerinde farklı edebiyatlarında 

ve zaman dilimlerinde; birbirine benzeyen, birbirinden etkilenen fakat yerel 

unsurların daha ağır bastığı muhtelif köy edebiyatları oluşur3.  

                                                             
1 Tanzimat döneminde roman kavramı hikâye terimiyle de karşılanmıştır. 
 
2http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.515d26302d16c4.0101290
1 
 
3 Köy edebiyatı Rusya’da da uzun bir döneme yayılır ve Türk edebiyatındaki köy algısını etkiler 
(Çelik, 2007). Rusya dışında birçok ülkede veya kıtada köy edebiyatlarına rastlamak mümkündür. 
Amerika ve İngiltere’deki “regionalizm” akımları yerel unsurların ağır bastığı edebî hareketler olarak 
dikkat çekmektedir. “Criollismo” veya “costumbrismo” olarak adlandırılan edebî hareket ise 
“regionalism”in Güney Amerika’daki yansıması olarak değerlendirilir (Jensen, 1965). Aynı zamanda 
Yahudilerin köy (shtetl) hayatına değinen edebî oluşum da “shtetl literature” olarak akımlaşmış ve 
özellikle Amerika’da ciddi okuyucu kitlelerine ulaşmıştır (Singer, 1995; Miron, 1995). Nicholas 
Moravcevich, Sırp edebiyatındaki köy oluşumundan bahsetmiştir (Moravcevich, 1977). Ami Elad’ın 
kitabı modern Mısır edebiyatındaki köy edebiyatına dairdir (Elad, 1994). George Nyamndi ise 
çalışmasına Batı Afrika’daki köy edebiyatını konu edinmiştir (Nyamndi, 1982). 
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Osmanlı’nın köy edebiyatıyla tanışması romanla tanışması kadar eskidir 

denilebilir. Köy edebiyatı ve romancılığı Enstitülü yazarlarca özdeşleşse de 

Tanzimat’tan beri süregelen çabaların köy romancılığına uygun bir zemin hazırladığı 

gerçektir (Kaplan, 2002: 280). Devlet tarafından Avrupa’ya tahsil için gönderilen 

Şinasi4 (1826-1871), yurda döndükten sonra etrafında bir çekim kuvveti oluşturur. 

Namık Kemal (1840- 1888), Ziya Paşa (1825-1880) gibi Batılılaşmayı hedef olarak 

gören edebiyatçılar, Şinasi’nin düşünce anlayışına kapılırlar. Edebiyatın estetikten 

ziyade halk için yapılması gerekliliğinin ilk kıvılcımlarını edebî Batılılaşma 

tarihimizde çok önemli bir rol oynayan Şinasi’nin Tercümân-ı Ahval’inde görürüz:  

“Mademki bir hey’et-i içtimaiyede yaşayan halk, bunca vezaif-i kanuniye 

ile mükelleftir, elbette ka’len ve kalemen kendi vatanının menafine dair 

beyan-ı efkâr etmeği cümle-i hukuk-i müktesebesinden addeyler.” (Akt. 

Yılmaz, 2002: 9). 

Şinasi gibi edebiyatta sosyal faydayı gözeten Tanzimat aydınlarından bir diğeri 

ise Beşir Fuat’tır (1852- 1887). Beşir Fuat, 19. yüzyılda Auguste Comte’un (1798-

1857) pozitivist felsefesini benimsemiş ve edebiyata da bu perspektiften bakmıştır. 

Öyle ki o, edebiyatı güzel sanatların değil; sosyolojinin bir şubesi olarak görmüş ve 

romana da bu bakış açısıyla yaklaşmıştır.  

Türk edebiyatında bilinen ilk köy romanı Karabibik’tir. Cahit Kavcar, Türk 

Roman ve Hikâyesinde Köye İlk Açılma adlı yazısında Ahmet Mithat’ın (1844- 1912) 

kaleme aldığı Bahtiyarlık ve Bir Gerçek Hikâye adlı eserlerin köy romancılığı 

bağlamında Karabibik’ten daha önce ele alınması gerektiğini vurgulasa da Ramazan 

Kaplan, konu yoğunluğu ve tahkiye tekniği açısından Karabibik’in bir dönüm 

noktası olduğu üzerinde durur (Kaplan, 1997: 8-9). 1910 yılında kaleme alınan 

Küçük Paşa adlı eserde ise Ebubekir Hazım Tepeyran (1864-1947) Orta 

Anadolu’daki köy yaşamına gerçekçi problemler üzerinden yaklaşır. 

                                                             
4 Ayrıntılı bilgi için Adnan Şişman’ın Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı 
Öğrencileri (1839-1876) adlı çalışmaya bakılabilir. 
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Milli Mücadele, Ankara’nın başkent olması ve Türk entelektüelinin muhtelif 

nedenlerle Anadolu’ya gitmek durumunda kalmasıyla birlikte Türk köy ve şehirleri 

birbiriyle tanışmış, Türk aydını köye ilgi duymaya başlamıştır (Bayrak, 2000: 48). 

Köylerin aydın bakış açısıyla incelenmesi5,6 ve fizikî şartlar açısından eser verilecek 

uygun ortamların bulunmaması, müstakil bir köy edebiyatı oluşmasını engellemiştir 

(Kaplan, 2002: 281). Bu dönemde Refik Halid Karay’ın (1888-1965), Memleket 

Hikâyeleri köyün anlatılışı bakımından önemlidir. Karay bu hikâyelerde, kırsal 

bölgeleri kendine has gözlemlerle kaleme almıştır. 

Osmanlı’dan Kemalist cumhuriyete geçişin en acı ve tartışmalı konusu, Türk 

aydınlarının “köy” sorunu ile yüz yüze gelmeleri olmuştur (Kirby, 2010: 86).  Türk 

edebiyatına köyün girmesi aslında olağan bir durumdur. 1927 ve 1965 yılları 

arasındaki Türkiye’nin nüfus yapısı incelendiğinde yukarıdaki tespitimizin doğruluğu 

anlaşılacaktır: 

Yıllar Genel Nüfus Şehirli Nüfus % Köylü Nüfus % 

1927 13.648.270 3.301.046 24.2 10.347.224 75.8 

1935 16.158.018 3.802.642 23.5 12.355.376 76.5 

1940 17.820.850 4.346.249 24.4 13.474.701 75.6 

1945 18.790.174 4.687.102 24.9 14.103.072 75.1 

1950 20.947.188 5.224.337 25.0 15.702.851 71.0 

1955 24.064.763 6.927.343 28.9 17.137.420 68.1 

1960 27.809.831 8.858.347 31.9 18.951.484 68.1 

1965 31.391.207 10.805.603 35.3 20.585.604 64.7 

 

                                                             
5 “Köyde yaşamayan bir yazarın köy üzerine bir şeyler söylemesi eleştiri konusuydu. Köy sorununa 
kafa yoran aydınların çoğu tipik Türk köylerinde bir gece bile geçirmeyi göze alabilecek kişiler 
değillerdi. Bu aydınlar köye herhangi bir maksatla gitmeye karar verdiklerinde, sanki yabancı 
turistler ya da Afrika’nın karanlık köşelerinde keşfe çıkan gezginlermişçesine, köye gidiyorlardı.” 
(Kirby, 2010: 90). 

6 Köyün ancak cumhuriyetler birlikte edebiyatımıza geniş olarak girebildiğini söyleyen Mehmet 
Kaplan, neden olarak da bu devre kadar yetişen yazarların umumiyetler büyük şehirlerde yetişmesi ve 
hayatlarını buralarda geçirmesini gösterir: “Dahası, bu yazarlın köy hakkında bildikleri silik ve basit 
bilgilerden ibarettir. Bir şehirden başka bir şehre giderken bir yaylının penceresinden tanınan köy hiç 
yaşanmamış ve bilinmemiştir.” (Kaplan, 1967: 5). 
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(Türkdoğan, 2006: 427) 

Bizim demografik rakamlardan yola çıkarak yaptığımız tespitlerle beraber, 

siyasi akımların da köy edebiyatının başlangıcını etkileyen hususlardan olduğunu 

ifade eden görüşler vardır. Reyhan Çelik, 1917 Ekim Devrimi’nden sonra Rusya’da 

belirginleşen ve 1934’ten sonra “büsbütün parti ideolojisine” dâhil olan toplumcu 

gerçekçiliğin Türk edebiyatını etkilediğini düşünür ve şunları ekler:  

“Nitekim kırsal bölgelerin dönüşüme uğratılması düşüncesi ile birlikte 

toplumdaki siyasi ve ekonomik değişimler kültür ve edebiyat yaşamını da 

etkilemiştir. Bu bakımdan Türk yazınında köy akımını yaratan ve çoğu 

köyden çıkmış yazarların büyük ölçüde ilgi görmesi ve tutunması ‘köy’ün 

aktüel bir olay haline gelmesine yol açan bu sosyal değişmeyle 

açıklanabilir.” (Çelik, 2009: 797). 

Milli Mücadele, fakirlikle boğuşan Türk köylerini su yüzüne çıkarmış, aydınlar 

ise Cumhuriyet’le birlikte köy gerçeğiyle tanışmıştır. Carol Rathbun, 1930 dönemi 

olarak ele aldığı süreçte köyü ilk ele alan yazarlar olarak; Memduh Şevket Esendal 

(1884-1952), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Sadri Erdem (1898- 1943), 

Sabahattin Ali (1907-1948) ve Reşat Enis’i (1909-1984) gösterir. Bu dönemde 

yazarların birçoğu köye ilgi duymaya başlamış ve ilerleyen dönemlerde Türk 

edebiyatına uzun süre hükmedecek bir köy edebiyatının hazırlayıcıları olmuşlardır. 

Adı geçen yazarlar köyü şahsi edebî tekâmüllerinin küçük bir parçası olarak 

gördüklerinden yeterince başarılı olamamışlardır. Sadri Ertem (1898- 1943) ve Reşat 

Enis’in ikisi de güçlü şehir burjuvazisinin köylüyü ekonomik açıdan sömürmesine 

karşıdır. Çok az köy hikâyesi yazmış olan Memduh Şevket Esendal ise dönemin 

sosyal tablosunu ortaya koymaya çalışmıştır. 

1930 dönemi köy edebiyatında iki temel damar kendini göstermiştir. Bunlardan 

ilki Yakup Kadri’yle ortaya çıkıp, Cumhuriyet’e bağlılığı esas alırken, diğeri ise 

Sabahattin Ali ile beliren, Cumhuriyet’in temel prensiplerini benimsemekle beraber 

sosyalist bir bakış açısıyla köye eğilmiştir (Kaplan, 1997: 75).  Sabahattin Ali cahil 

köylü sınıfının hâkim güçler tarafından maruz bırakıldığı haksızlıkları işlemiştir. 
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu ise köylünün geri kalmışlığına karşı entelektüel 

çevrenin üzerine düşenlerden bahsederek daha felsefi bir tutum sergilemiştir 

(Rathbun, 1972: 27-28). Türk köylüsüne yapısal eleştiriler getirmesi açısından Yaban 

bir kırılma noktasıdır. “Fakat daha önemlisi bu eserle birlikte Karaosmanoğlu’nun 

kendi değerleri, önyargıları, savları, beceriksizlikleri ile Türk aydınlarına asıl 

yabanların kendileri olduğunu göstermesidir.” (Kirby, 2010: 99). Çalıkıuşu’yla Türk 

edebiyatına dayatılan romantizm Yaban’la aşılmıştır.  

Yaban gibi, köy romantizmine büyük bir tepki olarak yazılmış bir eserden 

sonra, dikkatler Avrupa edebiyatının yapıtlarına yönelir. Özellikle Çarlık Rusya’sı 

aydınlarının kendilerini eleştiren yapıtları, öte yandan da Silone (1900-1978) ve 

Steinbeck (1902-1968) gibi yazarlar okunmaya başlanır (Kirby, 2010: 105-106). Bu 

fark ediş, başta Sabahattin Ali (1907-1948) aracılığıyla olmak üzere, köyün edebî ve 

tepkisel uyanışına zemin hazırlar. 

1930 ve 1950 yılları arasında, köy teması gözle görülür bir geçiş dönemi yaşar 

ve gelişim gösterir. Esendal, Yakup Kadri ve Sabahattin Ali’nin eserlerindeki köy 

statik ve durgun bir köydür ama Sadri Ertem’in Çıkrıklar Durunca ve Reşat Enis’in 

Toprak Kokusu’nda köylünün dış dünyaya ilgisi ve yaşadığı problemlere karşı 

bilinçlenmesi kısaca köylünün uyanışı üzerine bir vurgu yapılır. Sadri Ertem’in son 

yüzyılda şehir fabrikalarında çalışmak için köylerini terk eden binlerce köylü tanımı, 

1950 ve 1960’larda kaleme alınacak olan sorunsallarla benzerlik göstermektedir. Bu 

süre boyunca, edebiyatta halk unsurunun eksikliği göze çarpmaktadır (Rathbun, 

1972, 28). 

1930 döneminde köye eğilen ikinci kuşak 1945 ve 1950 yılları arasında etkin 

olmuştur. Bu dönemde Samim Kocagöz (1916-1993), Orhan Hançerlioğlu (1916-

1991), Kemal Bilbaşar (1910-1983) gibi yazarlar dikkat çeker. Orhan Hançerlioğlu 

ve Samim Kocagöz, köyün kendisine vurgu yapar ve köylülerin uğraştıkları 

ekonomik problemler eserlerde daha güçlü bir şekilde dile getirilir (Rathbun, 1972: 

53-54). Bu dönemde köye duyulan sosyal ilgi, bir önceki döneme göre fazla fakat 

kendilerinden sonra gelecek olan Köy Enstitüsü nesli yazarlarına göre azdır. Bu 
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dönemde romancılar oldukça aykırı ya da pasif fakat uç noktalarda figürler çizer7. Bu 

da haliyle dönemin edebiyat dünyasında oldukça ilgi çeker ve ses getirir. Sade bir dil 

kullanan romancılar, halk türkülerini de köy hayatının tahkiyedeki fotoğrafını 

tamamlamak adına doğal bir unsur olarak kullanır.  

1950’nin ortaları ve özellikle 1960’lar ile birlikte toplum odaklı edebiyatın 

devamına paralel daha sanatsal bir yaklaşım oluşmaya başlar. Bu başlangıcı 

oluşturan yazarların başında ise şüphesiz Yaşar Kemal (1923-…) vardır.  

1950’lere kadar, köy roman ve hikâyelerinin çarpıcı özelliklerinden biri 

yabancılar üzerine yoğunlaşmak olmuştur. Bu figürlerin köylüyle etkileşimi, tepki ve 

etkisi ele alınır. Romanlardaki bu yabancıları; şehirli entelektüel, muhtar, jandarma, 

vergi toplayan kişi, öğretmen ve hatta eşkıya olarak sıralayabiliriz. Jandarma, eşkıya 

ve bazen de öğretmen gibi karakterler aslında köydendir fakat köylüye dışarıdan bir 

baskı yapmaları onları dairenin dışarısına çıkarmıştır. Şehirli entelektüel bazen bir 

idealisttir; onun iyi niyeti genellikle köyü anlayamamaktan kaynaklanan 

problemlerle heba olur; çünkü şehirdeki tecrübelerini köyün problemlerine doğru 

kararlı bir şekilde yansıtamamaktadır (Rathbun, 1972: 81). 

Köy edebiyatında asıl kırılma noktası ise 1940 yılında Köy Enstitülerinin 

kurulmasıyla yaşanmıştır. Tanzimat sonrası kafa karışıklığı son hadde gelen Türk 

eğitim sisteminde hayata geçirilmesi planlanan “Yeni Mektep” tasarısı, Enstitülerle 

çeşitli benzerlikler göstermektedir. “Yeni Mektep”, şair Fikret’in (1867-1915) fikir 

babalığını üstlendiği İstanbul dışında kurulması planlanan özel bir okuldur. Fikret, 

Robert Kolej’de görev yaptığı sürede Anglosakson eğitim modeliyle tanışır. Bu 

modelde, öğrencilere teorik bilgiden daha çok pratik ve sosyal anlamda fayda 

sağlayacak derslere ağırlık verilmesi planlanmıştır. O zamana kadar Fransız eğitim 

modelinin hâkim olduğu Galatasaray Lisesini iyi bilen Fikret, Anglosakson 

modelinin Türk çocukları için daha uygulanabilir ve yararlı olduğunu düşünür. 
                                                             
7 “Kocagöz’ün Yılan Hikâyesi mantıklı bir entelektüel tavırla değişimi takip eden bir tutum sergiler ve 
sosyal ve politik idarenin yeni metot ve kurumlarını kucaklar. Kemal Tahir’in genç kahramanları 
genellikle değiştiklerinin ve aslında geçiş izlenimleri yarattıklarının farkında değildirler.” (Rathbun, 
1972,54). 
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İstanbul dışında, kolay ulaşılabilir ve geniş bir arazi üzerine kurmayı planladığı okul 

hakkında Fikret şunları söylemektedir:  

 “Muhakkaktır ki siyasi inkılâbımızın (Meşrutiyet) sağlam ve verimli 

olması için zeki, sağlam iradeli, vatansever, fedakâr gençlere ihtiyaç 

vardır. Bu gençleri ise ancak bu günün ihtiyaçlarına uygun mektepler 

yetiştirebilir. Biz şimdi eğitim için emanet ettiğimiz gençleri mümkün 

mertebe kısa zamanda az yorgunlukla hayat mücadelesine ve ilerdeki 

sosyal görevlerine tam olarak hazırlayacak, bu gençleri bedenî ve ruhî 

yetenekler bakımından en iyi şekilde geliştirerek onlara mutlu ve yararlı 

bir surette yaşamak sanatını öğretecek mekteplere her şeyden çok 

muhtacız.” (Kavcar, 1972: 112-113-114). 

1920’li yıllardan sonra Atatürk, temellerini attığı modern eğitim sisteminin bir 

disiplin içine girebilmesi için yurt dışından uzmanlara çeşitli raporlar hazırlatmış, 

yurtdışına öğrenci gönderilmesini sağlamıştır (Tınal, 2008: 182- 183). Yine bu 

dönemde eğitimle alakalı birçok kitap Türkçeye çevrilmiştir. 1923 yılındaki İzmir 

Ekonomi Kongresi’nde ise köylünün eğitimi ve bilgilendirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. Buna göre, Türkiye’de veya yurtdışında yüksek eğitim almış 

kişilerin en az bir yıl köyde mecburi öğretmenlik yapması gibi görüşler öne 

sürülmüştür. İzmir Ekonomi Kongresi’nde ortaya atılan düşüncelerin Köy 

Enstitülerini oluşturacak yasal zeminin çekirdeği olduğunu söyleyebiliriz 

(Türkdoğan, 2006: 351). 1924’te Türkiye’ye davet edilen Amerikalı ünlü eğitimci 

John Dewey’in raporunda köyde açılması planlanan okullarla alakalı düşüncelerinin 

özeti Orhan Türkdoğan’ın kaleminden şu şekildedir:  

“Köy okullarının programları çevrenin iş hayatı göz önünde tutularak 

ayarlanmalıdır. Köy hayatına sıkı sıkıya bağlı olacak ilk ve orta öğrenim 

okullarının kurulması, Türkiye için en hayati meseledir. Bu okullar yalnız 

öğrenciye ders vermekle yetinmemelidir.  Özellikle toplumsal hayatın 

faal cereyanlarından uzak kalan bölgelerde de topluluk hayatının 

merkezini okul meydana getirmelidir. Köy okulları bulundukları yerin 

sağlık merkezi olmalıdır. Okul meydanları halkın da oyun, eğlence ve 
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toplanma merkezi olmalıdır. Bunlardan başka sınaî ve ekonomik 

istatistikleri toplamak için okullardan faydalanılmalı, bunlar birer 

istatistik merkezi görevi de görmelidir.” (Türkdoğan, 2006: 352). 

1925 yılına gelindiğinde kurulması planlanan okullarla alakalı düşünceler 

yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştır. Milli Eğitim Bakanı Reşat Galip’in kurduğu 

Köy İşleri Komisyonunca hazırlanan raporda, tasarlanan okullardan mezun olacak 

öğretmenlerin özellikleri şu şekilde belirtilmiştir: 

1- Köyün inanışlarına etki etmek… 

2- Köyün toplumsal hayatını yönlendirebilmek… 

3- Köyün iktisadi yapısına etki edebilmek… (Türkdoğan, 2006: 353). 

1930 yılından sonraki on yıl, Köy Enstitülerinin açılışına kadarki geçiş 

dönemidir. Bu dönemde köy eğitmen kursları ve çavuş öğretmenlik uygulamalarını 

görmekteyiz. 1932 yılında Kayseri ve Denizli’de köylerin ihtiyacı olan öğretmenleri 

yetiştirebilmek için ilk Köy Muallim Mektebi açılır fakat bu okulda görev yapan 

şehirli öğretmenler köye uyum sağlayamaz ve bahsi geçen iki okul 1 Eylül 1932’de 

kapatılır.  

Bu dönemlerde köyün eğitimine katkı sağlayan diğer kurumlar ise öğretmen 

birlikleri, Türk Ocakları ve ordudur. Özellikle Ocaklar, 1932’de kapatılacakları 

zamana kadar sosyal yardım, okuma-yazma, müzik ve spor alanında köyün 

geliştirilmesine katkı yapmışlardır. 

1935 yılında “başarılı bir taşra yöneticisi” olan Abidin Özmen, eğitimde 

herhangi bir ilerleme kaydedemeyince Atatürk, İsmail Hakkı Tonguç’a şans tanır 

(Kirby, 2010: 151). Bakan Saffet Arıkan ise ilköğretim genel müdürlüğüne 

atandığında köylerdeki eğitim üzerine bir rapor hazırlar ve Tonguç’a sunar8 ve 

Türkiye, 1935’de “kalburüstü” bütün pedagoglara “hemen hemen hepsi aynı kapıya 

çıkan” raporlar hazırlatır (Kirby, 2010: 113). 

                                                             
8 http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=6814 (14.08.2012). 
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1936’da çıkarılan yasa ile Köy Öğretmen Okulu ve Eğitmen Kursları açılır. 

1940 yılında sayıları on dörde ulaşan bu okullar, 17 Nisan’da çıkarılan 3803 sayılı 

yasayla Köy Enstitülerine çevrilir. 

Köy Enstitülerinin kuruluş amacı yasada, köy öğretmeni ve köye fayda 

sağlayan diğer meslek erbabını yetiştirmek olarak belirtilmiştir fakat Köy Enstitüleri 

programında belirtilen ifadelerinden anlaşılacağı üzere, okulların amacı sadece 

köylüyü üretime katmak ve okuma imkânı zor olan Anadolulu çocukları -özellikle de 

kızlar- eğitime kazandırmaktır: 

“Yazma çalışmalarında güdülecek amaç, talebenin kendi anlayış ve 

anlatış özelliklerini muhafaza ederek açık, düzgün ve özentisiz bir ifade 

ile yazmalarını sağlamak olmalıdır.(…) Seçilecek konular talebeyi 

gördüğünü olduğu gibi göstermeğe, kendini ve etrafını tanıtmağa, duygu 

ve düşüncelerini aydınlatmağa, bildiklerini muayyen bir noktada 

toplamağa, dileklerini tam ve açık olarak anlatmağa sevk edecek 

mahiyette olmalı, talebenin alâka, anlayış ve bilgi seviyesini 

aşmamalıdır; her yıl verilecek konular, talebenin ihtiyaçlarına uygun bir 

nispette değişik olmalı ve enstitüyü bitiren talebe bütün yazı çeşitlerini 

denemiş olmalıdır. (…) Asıl edebiyatın insanın yaşadığını anlatması 

olduğu fikri verilmeli ve talebe not, hatıra ve mektuplarla hayatını 

anlatmak ihtiyacı kazanmalıdır.” (Bayrak, 2000: 32). 

Kurulması planlanan enstitü için Amerika’daki Teachers College ve 

Rusya’daki bazı okullar örnek alınır (Kirby, 2010: 70). Köy Enstitülerinde Kızılçullu 

ve Çifteler, iki denek enstitü olarak kurulur. Bunlardan Kızılçulluda din tamamen 

karşıt ideolojik duruşla (Kirby, 2010: 244) Çiftelerde ise Kemalizm’in seküler ve 

sosyalist bakış açısıyla yorumlanır. Enstitü yasasının kabulünden iki ay, müdürlerin 

atanmasından üç ay sonra öğrenci seçimlerine başlanır (Kirby, 2010: 293). 

Yöneticiler, denek enstitülerden Çifteler modelinin bir sonraki enstitülere örnek 

teşkil etmesi hususunda karar alırlar. Üniversite ve lise arasındaki bağın sağlanması 

için Yüksek Köy Enstitüleri ile Köy Enstitüleri arasında sürekli bir ilişki tesis edilir. 

Böylece üniversite öğrencilerinin “fildişi kule”ye çekilmeleri engellenmiş olur 
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(Kirby, 2010: 332). Köy Enstitülerinin kısa sürede Türkiye’de maya tutmasının 

altında, öğrencilerin kendilerini her konuda koruyup kolladığına inandıkları İsmail 

Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel gibi devlet adamlarının payı büyüktür (Eronat, 

2009: 31). Köy Enstitüleri hareketini başlatan kişilerin adanmış ve karizmatik 

olmaları, etkiledikleri kitle üzerinde nüfuzlarının daha geniş çaplı olmasına neden 

olmuştur. Böylelikle Köy Eğitmen Kursları olarak açılan ve Köy Öğretmen Okulları 

olarak devam eden sistem en sonunda Köy Enstitüleri şeklini alır. 1954 yılına kadar 

bil fiil devam eden bu kurumlar 1954 yılında Menderes hükümeti tarafından 

kapatılır. 

Mehmet Bayrak’a göre Enstitüler, köylülerin sorunlarını ilk kez sistematik bir 

şekilde dile getirmiş ve Enstitü mezunlarıyla toplumcu düşünce bu topraklarda hiç 

olmadığı gibi inşa edilmiştir (Bayrak, 2000: 29). Enstitülerle birlikte, herhangi bir 

şekilde okuma imkânı elde edemeyecek öğrenciler de okulla buluşturulmuştur. 

Nurullah Ataç (1898-1957) ise Enstitü neslinin gerçeği dile getirdiğini ve gelecek 

kuşaklar üzerinde derin etkiler bırakacağı görüşündedir (Çelik, 2009: 796). 

Bu övgü dolu düşüncelerin yanında Enstitüler sık sık eleştirilmiştir de. Bu 

eleştirileri estetik ve ideolojik olmak üzere iki boyutta ele alabiliriz. Enstitülü 

yazarların kaleme aldıkları eserler, estetik yönden kısır olmaları, birbirinin benzeri 

(Kaplan, 2002: 283) ve yanlı çizilmiş figüreler üzerinden vakalarını kurgulamaları 

açılarından eleştirilir. Ramazan Kaplan’a göre Enstitülü köy romancıları insan 

gerçeğini tüm kuşatıcılığı ver gerçekçiliğiyle ele alamamış (Kaplan, 1997: 289-290) 

ve herhangi bir estetik başarı gösterememişlerdir. Bunun yapısal nedeni ise şu 

şekilde açıklanmaktadır:  

“Herhalde bunda, herhangi bir gerçeklik gibi köy gerçekliliği romana 

aktarılırken roman gerçekliğinin daha az dikkate alınıp, önceliğin 

ideolojik nitelikli konulara verilmesinin payı büyüktür.” (Kaplan, 2002: 

281). 

Vecihi Timuroğlu, Enstitülü romancıların devrim sanatının bir gerekliliği olan ara 

sanatı ikame ettikten sonra kendilerini tekrar etmelerini eleştirir:  
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“Ara sanatın başlıca özelliği işçiyi görmeden köylüye yönelmedir. 

Köylünün bitkiliğini anlatmak, güneşin altındaki nasırı yansıtmak, 

devrimci bir atılım sanılmıştır, bu dönemde. Bu edebiyatın en güzeli 

burjuva sınıfının doğrusu sırasında yapılmıştır. Balzac ve Puşkin ara 

sanatçı durumuna düşmeden bu edebiyatın en güzel örneklerini 

vermişlerdir. Bizde, Puşkin’in sergilediği toplumsal değişmeden söz 

edilmeden, ağa- köylü edebiyatı diyebileceğimiz, bir köy edebiyatı 

doğmuştur. (…) Bence, köy yazarlarımız tarihsel bir görevi başardılar 

ama bundan sonra da aynı görevi sürdürmeye çalışmamaları gerekiyor. 

O görev ana sanatın gereğiydi. Artık ara sanat niteliğinden 

kurtulmalıdırlar. (…) Bıraksınlar köy yansıtmasını da geleceğin 

toplumunu oluşturacak olguya dönsünler. Devrimci sanatın görevi de bu 

değil mi?” (Timuroğlu, 1978: 3- 4). 

Suut Kemal Yetkin bu romancıların öz yaratılışlarını inkâr edip bütün dikkatlerini 

konuya verdiğini ifade eder. Yetkin, bir diğer eleştirisinde ise bu yazarları yanlı 

davranmakla suçlar. Yetkin’e göre Enstitüler -komünizm propagandası uğruna- 

sadece köylüler üzerinde yoğunlaşmış fakat ülkenin en az köylüler kadar üzerinde 

durulması gereken -memurlar gibi- başka meslek grupları adeta yok sayılmıştır 

(Yetkin, 1962: 341-342). Bu tespitte şüphesiz ki komünist sanat anlayışının memuru 

kapitalist devletin sorgulamayan hizmetkârı olarak algılamasının izleri vardır. 

Mehmet Tekin, Enstitülü yazarların “benimsedikleri Marksist söylemin onları 

meseleleri şematik düzeyde işlemeye mahkûm ettiği”ni (Tekin, 1997: 13) belirtir. 

Köy sosyolojisi üzerine oldukça derin analizleri bulunan Orhan Türkdoğan, 

Enstitülerin köy sorununa yüzeysel yaklaştığına işaret etmektedir: 

“Günümüzde kalkınmanın çok yönlü bir sorunları birlikte taşıyan bir 

süreç olduğu, bunun için de son derece uzmanlaşmış kadroların 

yetiştirilmesi hususu ortada iken, dünyanın birçok geri kalmış ülkesinde 

zaman zaman denenmiş ve başarılı olunmuş, sadece kaba bilgiyle 

köylerin kalkındırılmasını amaç kabul etmek aşırı derecede kendini 

hayallere kaptırmayı gerektirir.” (Türkdoğan, 2006: 356- 357). 
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Köy Enstitülerine yapılan eleştirilerden bir diğeri ise bu okulların Batılı eğitimcilerin 

Türkiye’yi ziyaret etmelerinin akabinde onların düşünceleriyle oluşturulduğu; 

dolayısıyla Türk halkının ihtiyaçlarına cevap vermekten çok; liberal Amerika, faşist 

Almanya ve komünist Rusya’nın ideolojilerini eğitime yansıttığıdır. 

1940 yılında kurulan Enstitüler yazarlık bağlamında ilk meyvelerini 1950’lerde 

vermeye başlar. Enstitülü yazarların oluşturduğu edebiyatın tarihî gelişimini şu 

şekilde tablolaştırabiliriz: 

1950’den önce Hazırlık Dönemi 

1950-1960 arası Gelişme Dönemi 

1960- 1970 arası Popüler Dönemi 

1970 sonrası Erime Dönemi 

 

Enstitülerdeki okuma etütleri ve Köy Enstitüleri Dergisi buralardan yetişecek 

yazarlar için bir okul işlevi görmüştür. Bu dergiyle birlikte, özellikle geleceğin 

yazarları yeteneklerini geliştirme şansı elde eder.  

İleride romancı olacak Enstitü öğrencileri hem dünya edebiyatının hem de Türk 

edebiyatının köyle ilgilenen örneklerini okumuşlar ve romancıların köye nasıl 

yaklaştıklarını kendi adeseleriyle incelemişlerdir. Böylelikle Enstitülerden önce de 

köy sorunsalına kafa yorulduğuna şahit olmuşlar fakat yazılanların kendilerinin 

içinden yetiştiği köyü tam anlamıyla yansıtamadığı hususunda görüş birliğine 

varmışlardır. Mahmut Makal’ın söylediği, aşağıda alıntıladığımız kısım bu duruma 

örnek olarak gösterilebilir: 

“Kemal Tahir Bozkırdaki Çekirdek’i yazar. Tahir Alangu anlatmış o da 

yazmıştır köy enstitülerini görmeden. Kemal Tahir hep görmeden, 

dinleyerek yazmıştır zaten. Bir açık oturumda bize, köy dediğin dört 

kerpiç ev, görmeye ne gerek var, demişti. Ama hapisteki köylülerden 

dinleyerek pekâlâ köy romanları yazmıştır. Kutlamak gerekir kendisini. 

Bu, sanatçının hayat ve de yazma gücünü gösterir. Bu kitabında, köy 

enstitülerinde verilen emekleri, öğrencilerin gaddarca çalıştırılarak 
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sömürülmesi, diye nitelemiştir. Enstitü öğrencilerine amele, kaba işçi 

diyen sağla birleşmektedir. Enstitülerin çalışmasını salt bir doğayla 

savaş olarak göstermektedir. Bu, dinleyerek yazıldığı için yüzeyde kalan, 

bilgiçlik taslamadan öteye geçemeyen bir çabanın ürünüdür.” (Makal, 

1979: 26). 

 “Roman olmamakla birlikte” köy edebiyatının başlangıcı Mahmut Makal’ın 

(1930-…) Bizim Köy9 adlı eseridir (Kaplan, 2002: 281-282). Bu eser; köylerin 

fakirliği, unutulmuşluğu ve çaresizliği üzerine yazılan denemelerden oluşur (Makal, 

2009). Orhan Veli gibi bazı edebiyatçıların Enstitülere gelip gitmesi (Bayrak, 2000: 

62) Enstitülü öğrencilerin kendilerini Garip Akımı’na yakın hissetmesine neden 

olmuştur fakat Orhan Veli gibi kapitalist kültüre sadece zaman zaman; umarsız, 

sistemsiz ve ideolojik altyapıdan uzak eleştiriler getiren bir sanat anlayışıyla 

Enstitülerin algısı birbiriyle tamamen örtüşmemektedir.  

Mahmut Makal, Fakir Baykurt ve Enstitülerden yetişen diğer köy 

romancılarının edebiyat dünyasında tanınmasıyla birlikte “köy ve köylü konusu 

üzerinde yazarlar arasında daha bir uzmanlaşma görülür (Rathbun, 1972: 53). Bahsi 

geçen romancılar eserlerinde genellikle ekonomik problemlerden doğan fakirlik ve 

işsizlik üzerine kalem oynatırlar (Kaplan, 1997:269, 271, 380). Bu yazarlarla birlikte 

köy edebiyatı 60’lı yıllarda akımlaşma temayüllerini (Bayrak, 2000: 53) tamamlar ve 

en parlak dönemini yaşar. Enstitülü yazarlar asıl olarak 1960 sonrasındaki eserlerle 

edebiyat gündeminde kendilerine yer bulurlar (Bayrak, 2000: 32; Kaplan, 1997: 

268). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1970’lerdeki sanayileşme çabası ve göç, köy 

edebiyatını da derinden etkiler. Bu yıllarda Türkiye, sosyal ve siyasi yapısında; 

Boğaziçi Köprüsü’nün inşaatına başlanması, askerlik sürelerinin kısalması, Kıbrıs 

Barış Harekâtı, Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş’in idam edilmesi gibi birçok kırılma 

                                                             
9 “Bizim Köy, köylünün hayatını bütün çıplaklığı ve insanı hayrete düşüren ölçülerdeki geriliği içinde 
ele alışı, konuşma dilinin sadeliği ve canlılığından yararlanmasıyla; hem kendi türü hem de köy 
romanı bakımından yeni bir dönemin başlangıcı olur.” (Çelik, 2009: 797). 
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noktası yaşar. Bu olaylardan sonra, köy romanlarının sürekli aynı konular etrafında 

estetik hazdan yoksun bir şekilde dönüp durması da artık köyün popülerliğini azaltır 

fakat gündemden düşürmez. Orhan Pamuk’la (1952-…) yapılan bir röportaj bu 

bilgiyi doğrulamaktadır:  

“Önce şunu söyleyelim. Ben Cevdet Bey ve Oğulları’nı 74’ten itibaren 

yazmaya başladım. O sıralar Türk edebiyatında hâkim olan roman tarzı, 

hâkim olan edebiyat ideolojisi köy romanı çerçevesinde içindeydi. Şöyle 

bir hikâyeyle anlatayım, Cevdet Bey ve Oğullarını yazıyordum, 

edebiyatla çok yakın bir ilgisi olmayan birisi bana, ‘Sen roman 

yazıyorsun ama köyü biliyor musun?’ demişti. Onun için roman, köyde 

geçen bir şeydi Türk edebiyatının son kırk yıllık tarihinde köy romanı o 

kadar önemli bir yer tutmuştu ki, o kendiliğinden böyle düşünüyordu. Bu 

olgu dünya edebiyat tarihinde az rastlanan bir şey. Ta 1930’lardan 

1970’lere kadar Türkiye bu süreç içinde şehirleştiği halde, köyden çok 

özel bir biçimde söz eden bir edebiyatın bir roman tarzının hâkim olması 

üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken bir şey. Ben ilk yazmaya 

başladığımda bunun ağırlığını duymuştum. Temel olarak İstanbul 

Nişantaşı’ndaki ayrıcalıklı tüccar burjuva ailesi üzerine kurulmuş bir 

romanın kimi ilgilendireceği sorusunu açık seçik kendi kendime 

sorduğumu hatırlıyorum. Her ne kadar hepimiz dünya edebiyatını takip 

ediyorsak da sanki genel insanlık deneyimini değil, acı çekenlerin 

deneyimini belirli bir bakış açısından vermekle yükümlü bir şey gibi 

görülüyordu. Bu ideoloji, 60’tan sonra Türkiye’de solun yükselmesi ve 

her alanda alternatif haline gelmesi ile ilgiliydi. İyi kötü bir sol edebiyatı 

kuramı da oluşturulmaya başlanmıştı. Türkiye’de solun gücüne 

yakışmayacak kadar fakir bir kuram olsa da… Bu çerçeve içinde bir 

yazarın en azından konusunu köyden seçmesi beklenirdi. Bu baskıyı 

duyuyorduk. Ama özellikle roman konusunda çok fazla bir sorgulama ve 

tartışma yoktu. Tartışılan şey sosyalist romanın nasıl olduğuydu ve 

kahramanların ahlaki bir yargıdan geçirilmesiyle sonuçlanıyordu.” 

(Tekin, 1997: 14-15). 
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Fakat klasik anlamdaki köy romanı, Oğuz Atay’ın (1934-1977) Tututnamayanlar’ı 

ve Orhan Pamuk’la gelen -sosyal gerçekleri de göz önüne aldığımızda- birey 

merkezli modernist edebiyata yenik düşer. Tekrar köye dönülüp dönülemeyeceği 

hususunda ise Ramazan Kaplan şunları söylemektedir: 

“…buna mümkündür diye de cevap verilebilir. Ancak böyle bir dönüş, 

öncekinin hatalarını tekrarlamak üzere yeni bir denemeye girişmek için 

olamaz. Köy tekrar roman konusu yapılacaksa, bu dönüş mutlaka yeni 

bir başlangıcın habercisi olmalıdır.” (Kaplan, 1997: 561). 

Köy edebiyatları, kendilerini vatanlarında soyutlanmış hisseden köylüleri bir 

ideoloji etrafında birbirine bağlamaya çalışmıştır. Buna benzer olarak, toplumun 

duygularını inşa etmek ve ulusları bir arada tutmak üzere edebiyatta beliren bir diğer 

eğilim ise tarihî romandır10. 

Doğan Özlem, Tarih Felsefesi adlı kitabında tarih sözcüğüyle insani ve 

toplumsal olayların veya yaşanmış gerçekleri inceleyen bilim dalının kast 

edilebileceğini söyler (Özlem, 1998: 13). Bir bilim olarak tarih, Türk Dil Kurumunun 

sözlüğünde ulusların geçmişte oluşturdukları kültür ürünlerini, yaptıkları savaşları, 

kurdukları siyasal ve ekonomik ilişkileri yöntemli bir biçimde inceleyen, geçmişe 

değin olayları yer ve zaman göstererek gerçeğe uygun biçimde açıklayan bilim dalı 

olarak11, Oxford sözlüğünde ise, özellikle insanla alakalı olan geçmiş olayları 

inceleyen disiplin şeklinde tanımlanmıştır12. Nazım Beratlı tarihe daha geniş bir 

tanım getirmiştir: 

“Geçmişteki ‘büyük adamların’ maceralarının anlatıldığı bir menkıbeler 

silsilesi mi? Ulusların geçmişte ne gibi kahramanlıklar yaptığını 

anlatarak, bugünkü sefaletlerini unutmalarına yarayan bir efsaneler 

toplamı mı? Yoksa bir hamaset edebiyatı mı? Bugünkü politikacıların 

                                                             
10 “Tarihin disiplin dışı amaçlarından birisi de ulusal kimlik oluşturmaktır.” (Şam, 2011: 2555). 
  
11 http://tdkterim.gov.tr/bts/ 
 
12 http://oxforddictionaries.com/definition/english/history?q=history 
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güncel iddialarına kanıtlar arayarak onları haklı çıkarmaya çalışan bir 

uğraş mı? Toplumsal sınıfların nasıl oluşup geliştiğini anlatan bir 

ideolojik gayretkeşlik mi? Yoksa geçmişte her ne olduysa onu doğru 

anlayıp, kendi dimağının süzgecinden geçirerek, gelecekte de neler 

olabileceğine değgin kendinize ait bir projeksiyon oluşturma çabası mı? 

Eminim ki okur, kendi meşrebine göre bu sorulardan birini seçmiş, 

ötekileri elinin tersi ile bir kenara itmiştir. Ama tarih, bunların hepsidir.” 

(Beratlı, 2006: 3). 

Sadık Tural tarihin gelecekle değil, geçmiş olaylarla kronolojik ve tarafsızca 

ilgilenmesi gerektiğini söyleyerek belgelerin önemine dikkat çeker (Tural, 2003: 

208). Yasin Aktay ise Baudrillard’ın (1929- 2007) belirttiği fenomonolojik13 yöne 

vurgu yapar. 

Tarihçi ise tarihî konular üzerinde araştırmalar yapan, tarih kitapları yazan 

kimsedir. Nazım Beratlı, tarihçinin geçmişte yaşanılan her olayı yazmayacağını, 

mutlaka eleme işlemine tabi tutması gerektiğini söyler (Beratlı, 2006: 9). Beratlı’nın 

tarihçilerle alakalı üzerinde durduğu bir diğer husus ise onların politikayla olan 

bağlarıdır: 

“İster ‘mektepli’, ister amatör olsun; ister modern, isterse antik 

zamanlarda kaleme sarılmış bulunsun, hiçbir tarih yazarı yoktur ki 

politik bir güdülenmeden nasiplenmiş olmasın. Muhalif de muvafık da, 

resmi tarihçi de alternatifçisi de, Marxist’i, Rankeci’si, Annalesçi’si de 

kısacası, tarihçilerin tümü tarihi politik bir amaçla yazarlar. 

Aralarındaki fark, politik hedeflerinden ibarettir.” (Beratlı, 2006: 7). 

Leon Halkin, objektifliği, hakikatin peşinde olan tarihçinin ulaşamayacağı bir 

hedef olarak görür. Tarihçi, vakaları olduğu gibi göstermek, onları yorumlarına öznel 

unsurlar katmaksızın, şimdiki zamanla açıklamak peşindedir fakat hiçbir zaman tam 

objektifliği yakalayamayacaktır (Akt. Çelik, 2002:  52). 

                                                             
13 “… estetik, cinsellik ve ekonomiyle birlikte Jean Baudillard’ın bahsettiği aşırı fenomenlerden 
birisidir.” (Aktay, 2010: 9). 
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Tarihçiler, ilk çağlardan beri tarihi yazarken neyi önceleyecekleri hususunda 

herhangi bir görüş birliği içerisinde olmadıklarından tarih yazımı/ historiography adlı 

bilim ortaya çıkmıştır.  

Herodot (M.Ö. 484- M.Ö. 425), tarih yazımında şahsi yolculukları ve 

gördüklerinden yola çıkarak verilerin hangisinin güvenilir hangisinin aldatıcı olduğu 

üzerinde durmuştur. Herodot için olayların uzamları ve insan karakteri belirleyici bir 

etken olsa da, tarihî olayların ilahi karakteri de dikkate değer. Bu bağlamda 

Herodot’un tarih algısının, kendinden sonraki tarih yazımlarının nüvesini teşkil 

ettiğini söyleyebiliriz. Cicero’nun (M.Ö. 106- M.Ö. 43), tarih yazım anlayışında 

otobiyografik savaş öğelerinin retoriğine önem verildiği görülür. Strabon (M.Ö. 64-

M.S. 24), tarih ve coğrafyayı birbirini açıklayan öğeler olarak kullanmıştır. Livy 

(M.Ö. 59- M.S. 17), Roma’nın ülke ve imparatorluk olarak yükselişini ele almıştır. 

Livy’nin tartıştığı, “Eğer Büyük İskender Roma’nın üzerine yürüseydi ne olurdu?” 

sorusunun, dünya tarihinin ilk alternatif tarih yazımı olduğu düşünülmektedir. 

İslami tarih yazımı Hz. Muhammed’in vefatından sonra 7. Yüzyıl’da ortaya 

onun hadisleri bağlamında; siyer, hadis, isnat gibi bilimlerle birlikte ortaya çıkmıştır. 

İslam tarihçiliğindeki; bilgi tedariği, bilgiyi edinme yöntemi, râvinin güvenilirliği, 

isnadın sağlamlığı, cerh ve tadil, rivayetin akla ve mantığa uygun olma gerekliliği 

gibi hususlar tarih yazımı hususunda çığır açıcı gelişmeler olarak yorumlanmaktadır 

(Aktay, 2010: 16). İslam tarihinde tarih yazıcılığının en önemli ismi İbn-i Haldun’dur 

(1332-1406). Eserlerinde medeniyetlerin çöküşü ve yükselişi üzerinde duran İbn-i 

Haldun, Allah’ı tarihin merkezine oturtmuştur (Beratlı, 2006: 12). 

Batı tarih yazımında çığır açan bir diğer isim ise Voltaire’dir (1694-1778). 

Voltaire, tarihte savaş ve büyük adamların değil, sanat ve ticaretin ele alınması 

gerekliliği üzerinde durur. Böylelikle, geleneklerden beslenen sosyal ve sanatsal 

tarihi önceleyerek askeri ve diplomatik tarih algısına büyük bir darbe vurur. Aynı 

şekilde Voltaire ile hemen hemen aynı dönemde yaşayan Vico (1668-1744) da 

benzer bir tarih yazımı anlayışına sahiptir. Jules Michelet (1798-1874) 1827-1835 

arasında Fransız devriminin ilk Almanca çevirisini yapmak üzere tarihî 

araştırmalarına başladığında Vico’dan öğrendiği en önemli şey tarih sürecine yapılan 
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katkıların hükümdarlar, soylular ve generallerle sınırlı olmadığı, en az bu sayılanlar 

kadar sıradan14 insanların da tarih yapılırken etkin olduğudur (Hamnett, 2006: 33). 

Voltaire ve Vico ile doğan, Michelet ile devam eden bu tarih anlayışının son aşaması 

“mikro tarih” şeklinde tezahür etmiştir. Mikro tarih anlayışını savunan Matt. F. Oja, 

mikro tarihe yakınlaşıldığı ölçüde tarihin gerçekliğine temas edilebileceğini iddia 

eder (Oja, 1988: 118) ve bu durumun mantıksal altyapısını da şu sözlerle oluşturur: 

 “Tarihte ilk başladığımız nokta mikro tarih (küçük ölçekli tarih) ya da 

küçük resim: bir bireyin tarihte kişisel deneyimlerine odaklanma. 

Genelde, nispeten biraz daha kurgu içerir çünkü böyle bir çalışma yazarı 

nesnel manada, nispeten daha az kanıtlanabilirlik özelliğine sahip olan 

duygu, psikoloji, zihin ve motivasyon gibi iç faktörlerle ilgilenmeye iter.” 

(Oja, 1988: 116). 

Kanadalı tarihî roman yazarı ve tarih yazımı kuramcısı Margaret Atwood 

(1939-…) da tarihçilerin büyük eğilimler ve eylemlerden ziyade bireylerle 

ilgilenmesi gerektiğini belirtir.  

Ranke (1795- 1886) tarih yazıcılığının en fazla konuşulan ismi olmuştur. 

Voltaire’in aksine, politika ve diplomasiyi ön plana çıkaran Ranke, tarih yazımının 

sadece belgelere dayalı olması gerekliliği üzerinde durmuştur. Ranke tarihî empatiye 

de dikkat çekmiştir. Ona göre insan hangi dünyada yaşarsa yaşasın, geçmişte yaşamış 

insanları anlayabilmek için kendisini onların yerine koyma mecburiyeti vardır 

(Beratlı, 2006: 12) ve eğer bu empati yapılmazsa, insanlar yanlış yargılara varabilir. 

Ranke tarih yazımında bir kırılma noktası oluşmuştur. Ondan sonra gelen bütün tarih 

yazımları az ya da çok Rankeci veya Ranke karşıtı olarak sınıflandırılır. Onun 

önayak olduğu tarih yazımına “klasik tarih yazımı” denilmektedir. Nazım Beratlı 

eleştirel bir gözle klasik tarih yazımı hakkında şunları söylemektedir: 

“Leopold von Ranke’nin 19. yüzyılda formüle ettiği, ‘kanıtlanmış 

olguların art arda dizilmesi’ esasına dayalı, güvenilir kaynak olarak 

                                                             
14 “Büyük anlatılar yerine sıradan insanların hayatlarını tarihselleştirmesi, böylece daha demokratik 
bir tarih yazımına katkıda bulunabilmesi mümkün olacaktır.” (Şimşek, 2006: 66). 
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yalnızca devlet arşivlerini kabul eden, ‘belgelerde ne varsa o doğrudur’ 

diyen; tarihi, bir diplomasi tarihi olarak algılayan; tarihi ‘büyük 

adamların’ yaptıklarına indirgeyen; yani tarih yazıcılığını ulus devletin 

emrinde bir propaganda metinleri yazarlığına çeviren ve bunu da ‘nesnel 

tarih yazıyorum, doğrusu budur ve asla ve kat’a başka türlüsü olamaz’ 

diye sunan anlayış, Klâsik Historisizm diye anılır.”15 

Edward Hallett Carr (1892-1982) ise Ranke’nin belgelere dayalı tarih 

anlayışına, belgelerin de insanlar tarafından yazıldığı ve insan eli değen her şeyin 

orijinal olamayabileceği düşüncesiyle karşı çıkar. Carr’ın bu düşüncelerinin 

postmodern tarih yazımının çekirdeğini teşkil ettiği düşünülebilir. Karl Marks (1818-

1883) ise Ranke’nin düşüncelerinden doğan tarih yazımını “tarihî maddecilik” olarak 

yorumlar. Marks’a göre tarih büyük adamların öykü veya savaş hikâyelerinde değil, 

toplumsal sınıflar arasındaki savaşımlarda gizlidir (Beratlı, 2006: 4). 

19. yüzyılda tarih yazımında çığır açan bir diğer anlayış ise Annales Okulu 

olmuştur. Annales Okulu, diplomatik tarih algısı yerine olayların en derindeki 

köklerinin araştırılması gerekliliği üzerinde durmuştur. Kendilerinden önceki tarih 

yazımlarında sadece tespit varken, Annales Okulu problemin nasıl çözüleceği 

üzerinde de yoğunlaşmıştır. Bu okula göre, tarihî bilinç geçmiş gelecek ve şimdiki 

zamanla bağlantı kurarak ahlaki mütalaaya şekil verir (Rüsen, 1989: 39). 

Tarih ve tarihçi arasındaki bağ, özellikle son yüzyılda oldukça sorgulanmaya 

başlamıştır. Postmodern tarih kuramının ortaya çıkış serüveninde tarihçinin doğru 

bilgiyi değiştirebilme ihtimalinden doğan septik tutum etkilidir. Nietzsche’nin 

unutmak üzerine yaptığı felsefelerin, postmodernitenin geçmişe olan güvensizliğinin 

temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Thomas King de asıl problemin; insanların 

yazdıkları değil, unuttukları tarihten kaynaklandığını iddia etmektedir  (Akt. 

Whitehead: 1961: 193). Serpil Oppermann, tarihin anlatıları içinde yansıtıldığına 

inanılan doğruların aslında birer varsayımdan ibaret olduğunu söyledikten sonra 

postmodern kuramın geleneksel tarih metodunu yapıbozumuna uğratarak tarihçinin 

öznelliğini ortaya koyduğunu söyler (Oppermann, 2006: 108). Dahası keskin 
                                                             
15 http://www.kibrispostasi.com/print.php?col=57&art=956 
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yorumların törpülendiği ve tüm felsefi kavramların çözülme yaşadığı günümüzde 

tarihî belgelerin de kuşkuculukla ele alınması zorunludur.  Dolayısıyla tarih özneldir 

ve bu öznellik bağlamında, aydınlatılmamış ayrıntılar birikintisi olan (Çelik, 2002:  

56) tarihten önce tarihçi incelenmelidir. Carr’a göre; tarihçinin gücü, nesnel 

olamayacağını bilmesinde yatmaktadır ve geçmişe bakan tarihçinin elde ettiği 

bilgileri mutlaka kendi zihinsel süzgecinden geçirip kendi yorumu ile geleceğe 

yönelik öngörülerde bulunması muhtemeldir (Beratlı, 2006: 5). Sarah Pinto da 

tarihçilerin hayalleri ile gerçekleri tıpkı normal insanlar gibi birbirinden ayırt 

edemeyeceğini bu nedenle geçmişle alakalı bilinen şeylerin hangisinin doğru veya 

yanlış olduğunun tespit edilemeyeceği üzerinde durur (Pinto, 2010: 191).  

Postmodernist tarihçiler geçmişteki olayları reddetmemelerine rağmen, tarihi 

bir bilim olarak görmezler. Çünkü postmodern tarihçilere göre biz geçmişte yaşanan 

bir şeyi tam olarak bilemeyiz. Dolayısıyla tarih dediğimiz şey, yaşanmış olanın 

sonsuz yorumlanabilme durumundan ibarettir: 

“Böylelikle daha önce dikkate alınmayan tarihsel boşluklar, kopukluk ve 

kırılmaların tarih yorumundaki yeri önemle vurgulanmaya başlanmıştır. 

Geçmişteki olaylar manzumesi içinden tarihçinin seçtiği16 olayların 

tarihsel anlatıları oluşturması ve seçmediklerinin artalanda gözden 

kaybolması postmodern roman ve kuramın üzerinde durduğu ve 

sorunsallaştırdığı bir olgudur. Hakikate ulaşmak mümkün müdür diye 

soranlara karşı postmodern tarih kuramının verdiği cevap dikkate 

alınmalıdır. Kimin hakikati? Hangi ideolojik ve kültürel söylem 

içerisinde oluşan hakikat? Hangi egemen politik görüş sonucu 

biçimlenmiş toplumsal söylem?”  (Oppermann, 2006: 105-107). 

Carr’a göre tarih, tarihçi ile olguları arasındaki kesintisiz ve karşılıklı etkileşim 

sürecidir (Carr, 1994: 37). Etkileşim sürecinin olduğu yerde değişmenin yaşanması 

mukadderdir. Dolayısıyla tarih tarihçiyi, tarihçi de tarihi değiştirir. Geçmişe ait 

olgular değişmese de bilinenler sürekli değişebilir. Belgeler bize belgeyi yazanın 

                                                             
16 “Tarih bilgisi mutlak bir bilgi değildir, beşeri bir bilgidir ve böyle unutkanlıklarla veya seçmeli 
hatırlamalarla malul bir bilgidir.” (Aktay, 2010: 13). 
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düşündüğünden daha fazlasını söylemez (Gümüş, 2011: 47). Werner Schiffauer’e 

göre tarihin değişmezliği yönünde insanlara sunulan her belgenin itibari bir yapısı 

bulunmaktadır ve bu durum belgeleri olduğundan daha doygun hale getirir (Çelik, 

2002:  55). Belgelere dayalı bir başka tarih yazım türü olan vakanüvislikte de durum 

bundan farklı değildir. Vakanüvisler, “sultanın hilafına” bir görüş belirtmeyecekleri, 

birbirinin kopyası oldukları, yazdıklarında haddinden fazla öznellik bulunduğu gibi 

sebepler dolayısıyla kaleme aldıkları belgelerin tarihî bir değer taşımayacağı (Çelik, 

2002:  57-58) yönleriyle eleştirilir. Nazım Beratlı’nın konuyla alakalı verdiği bilgiler 

Yakup Çelik’e destek mahiyetindedir: 

 “Örneğin 1425 Hirokitya Savaşı ile ilgili olarak, elimizde hem Memlük 

vakanüvislerinin ve hem de Lüzinyan kroniklerinin birinci elden 

kronikleri bulunmaktadır. Birinin ak dediğine ötekinin kara diyeceği 

açıktır. Gerçeği yazan bunlardan hangisidir? Ya da bunların gerçek 

olması mümkün müdür? Sırf belgesel kaynaklara, birincil kaynaklara 

dayanarak Hirokitya savaşını yazmaya kalkan bir tarihçi, sadece savaşın 

galibinin Memlük ordusu olduğunu yazıp noktayı koymak zorunda 

kalacak değil midir?” (Beratlı, 2006: 12). 

Yasin Aktay ise uzak geçmişe gitmeden yakın zamanda vuku bulmuş bütün şahitleri 

yaşamakta olan herhangi bir olayın bile gazeteler tarafından değişik söylemlerle 

(discourse) aktarılabileceğini söyledikten sonra (Aktay, 2010: 50) şu soruyu 

sormaktadır: İleride bu bakış açılarından hangisi tarih olarak kayıtlara geçecektir? 

Dolayısıyla Aktay tarihin neresine kadar gidilirse gidilsin, en fazla gidilebilecek 

yerin kütüphane ve kitaplar olduğu üzerinde durur.  

Şüphesiz ki bu düşüncelerin hepsinde hem doğruluk hem yanılma payı 

mevcuttur fakat bilinenler üzerinde şüphe duyulmasının gerekliliği kadar 

bilinemeyenlerin doğru diye ikame edilemeyeceğinin de idrakine varılmalıdır. 

Roman tarih ilişkisi ise Antik Yunan’a kadar uzanmaktadır (Göğebakan, 2004: 

14). Tarihî roman yazarları için bilim adamından elde ettiği veri çıkış noktasıdır fakat 

o, bir kurgu yazarı olduğundan dolayı, belgelere tam anlamıyla sadık kalamayabilir. 
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Roman için toplanan tarihî bilgiler Turgut Göğebakan’a göre romana aynen 

aktarılmamalı,  yalnızca romanın figüratif kadrosundaki davranışların 

oluşturulmasında altyapı görevi görmelidir (Göğebakan, 2004: 29). Çünkü onun 

görevi, tarihte anlatılan fakat daha çok anlatılmayan boşlukları kendi muhayyilesiyle 

doldurmaktır (Argunşah, 2002: 454). Tarihçi nasıl her olayı seçemez ve gelecek 

kuşaklara aktaramaz ise, tarihî roman yazarı da tarihçinin eleğinden geçen her şeyi 

kullanamaz. Dolayısıyla tarihî roman, tarihçilerin ayıkladığı bilgileri de ayıklanıp 

itibarî bir âlemde tekrar kurgulanan kitaptır  (Argunşah, 2002: 455,459). İrem Temur, 

tarihin bilim adamlarının sıkıcı17 kalemi nedeniyle romanlaştığını iddia eder (Temur, 

2009: 1). Mehmed Niyazi de romancının asıl amacının tarihi sevdirmek olduğu 

üzerinde durur18. Tarihe ait temel belgelerin yanında, romancı kurguladığı âlemin 

gerçekliğini arttırmak için şiir, türkü, gazete makaleleri gibi farklı belgeleri de 

romanlarında kullanabilir fakat bunlar romancı için malzeme yığınından ibarettir 

(Yalçın- Çelik, 2005: 221; Kaptan, 1988: 31). Romancı itibari dünyasının enginliği 

nispetinde yaşamı yeniden biçimlendirme erkine sahipken, tarihçinin geçmişi ve 

onun gerçekliği belgelerle sınırlıdır. O, tarihten aldığı bilgilerle kurgusunu yapboz 

oyunu gibi yeniden biçimlendirebilir, olaylara yön vererek sınırları daraltıp 

genişletebilir, olguları farklı şekillere sokup en olmadık özelliklerle süsleyebilir 

(Güney, 2007: 11). Tarihçi olayların fotoğrafını çekerken tarihî roman yazarının 

çizdiği kişiler kendi yorumudur. Oluşturduğu resimde kendi üslup ve yorumu kendini 

hissettirir (Şimşek, 2006: 69). Romancı tarihçiden farklı olarak yarına bakış ve bir 

                                                             
17 “Tarih kitapları kuru olur; bilgiye dayandığı için okunması güçlük arz eder. Roman ise atmosfer 
oluşturur; her seviyede kültürlü insan o atmosferi zevkle solur; tabii herkes dağarcığındakine göre 
pay alır. Fakat bundan ciddi bir sonuç elde edebilmek için yazılanlar gerçeği aksettirmelidir. Tarihî 
roman portakalı andırır; kimse vitamin almak için portakal yemez ama portakalı yerken onu alır. 
Tarihî romanı kimse bilgi edinmek amacıyla okumaz; o atmosferi solumak için okur.” (Niyazi, 2012). 

“Howard ve diğerleri öğrencilerin kaçtığı sıkıcı tarih metinlerinin hikâye içerdiği gerçeğini 
gizlediler.” (Schwebel, 2003: 196). 

“Bilim olarak tarihin soğukluğu romana malzeme olduğunda kaybolmakta, daha sevimli ve anlaşılır 
hale gelmekte bu yolla da geniş kitlelere mal olmaktadır.” (Argunşah, 2002: 454). 

18 http://www.yagmurdergisi.com.tr/archives/konu/mehmed-niyazi-ile-tarihi-roman-uzerine-soylesi 
(17.09.2012). 
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bakıma yarını müjdeleyiş şansına sahiptir. Geleceğe bakış sırasında talih ve ümidin 

insanı avutan, harekete getiren, sarsan oyunlarından faydalanma hakkına sahipliği 

romancının tarihçiden ayrıldığı (Tural, 2003: 210) temel noktadır. Sarah Pinto ise 

tarihî roman yazarının evrensel insani yönlere vurgu yapması gerekliliği üzerinde 

durur: 

“Sonuç olarak tarihî romanlar, çoğu tarihî belge olarak 

adlandıracağımız hiçbir şeye az ya da hiç bir benzerlik taşımayan 

fevkalade oranda bilgi patlamasına sahiptir. Buna rağmen aynı zamanda 

tarihî romancılar rutin olarak bütün bu keşfedilmiş yolları. İnsanlığın 

evrensel temaları gibi görünen aşk korku ya da ölümü hatırlatmak için 

başka bir deyişle tarihsel hikâyeleri verimli şekilde anlatmak için 

uygulamaktadır.” (Pinto, 2010: 192). 

Clabough, tarih yazarının içinde bulunduğu zamandan geçmişi anlatmasını bir 

müşkül olarak değerlendirir (Clabough, 2008: 167). Tarih insanın geçmişteki 

eylemlerinin, edebiyat ise insanın düşünce ve duygularının kaydıdır (Öztekin, 2007: 

391). Yavuz Selim Karakışla ise tarihçi ve romancılar arasındaki fark hususunda 

şunları söylemektedir: 

 “Tarihçi kafasında tarihi kuruyor ve kendi yorumuyla beraber, kendi 

gücünü de kaçınılmaz olarak yansıtarak bunu anlatıyor. Ama roman 

yazarının, özellikle de tarihî roman yazarının böyle bir kaygısı yok. Tarih 

biz tarihçiler için bir ‘amaç’, tarihî roman yazan romancılar için de bir 

‘araçtır.’ Tarih, tarihî roman yazmakta olan bir romancı için üzerine 

kendi öyküsünü oturtabileceği bir platformdur. Tarihçi için ise öykü 

tarihin ta kendisidir” Tarihî romanlar, sözlü kültür devirlerinde oluşan 

destanların bir uzantısı olarak kabul edilebilir. Tarihî romanın ana 

malzemesini tarihî olaylar ve şahsiyetler oluşturmaktadır. Tarihî roman 

yazarı, tarihçiden farklı olarak, bazı olayları ekleme veya çıkarma 

hakkına sahiptir.” (Akt. Keskin, 2008: 38-39-40). 
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Tarihî roman türüyle ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. A Dictionary Of 

Literary Term’de “historical novel” başlığı altında “tarihi yeniden bina eden onu 

hayal olarak yeniden yaratan bir anlatım şekli...” (Akt. Argunşah, 1990: 10) olarak 

tarif edilen tarihî roman üzerinde yapılan tanımlamaları şu şekilde sıralayabiliriz: 

Gürsel Aytaç: " Konusunu tarihî şahsiyetlerden ya da olaylardan alan, tarih 

gerçekliğini kurmaca (fiktif) olayların yaratılmasında kullanan roman çeşidi…" 

(Akt. Metin, 2007: 7). 

Hülya Argunşah: “Temelleri maziye dayanan, yani başlangıcı ve sonucu geçmiş 

zaman içinde gerçekleşmiş olan hadiselerin, devirlerin ve bu devirde yaşamış 

kahramanların hayat hikâyelerinin edebî ölçüler içerisinde yeninden inşa edilmesidir 

denilebilir.” (Argunşah, 1990: 7). 

Nihat Özün: “Geçmiş yıllarda oluyormuş gibi birtakım olayları icat etmek, bu 

olaylara çerçeve olarak bir çağın olaylarını ve yaşayış şeklini vererek, hayali 

kahramanlara gerçek süsü vermek, böylelikle tarih ve romanın ayrı ayrı 

uyandıracağı ilgiyi sağlamak…” (Akt.  Argunşah, 1990: 11). 

Jeremi Hawthorn:  “Tanımlanmış bir tarihî çevre içinde karakterler ve olayların 

içerdiği roman türüne tarihî roman adı verilir.” (Akt. Yeşilçiçek, biber; 2011: 65). 

Kemal Tural: “Yazarı tarafından gözlemlenmemiş bir devri, tarihî hakikatlere sadık 

kalarak anlatan romanlara tarihî roman adı verilir.” (Akt. Keskin, 2008: i). 

Nurullah Çetin: " Tarihî roman, geçmişte belirli bir zaman diliminde olup bitmiş 

olayların, yaşantıların, belirgin dönemlerin, önemli kişilerin hayat hikâyelerinin, 

tarihî gerçekliğe bağlı kalarak,  romancı muhayyilesinde zenginleştirilip yeniden 

üretildiği metindir.” (Çetin, 2008: 223). 

Bir romanın tarihî kategoride değerlendirilebilmesi için, işlenen konunun 

“zaman mührünü yemiş olması” şarttır. Tural, olayın tesirlerinin de bitmiş olması 

lüzumuna değinmektedir (Akt. Göğebakan, 2004: 15). Sezai Coşkun’a göre tarihî 

romanın toplumun bu şahsiyetini anlamaya eğilerek, toplumun sadece bir anını veya 

bir olayını değil, o an veya olay etrafında örgülenen bütün şahsiyetini söz konusu 
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etmelidir (Akt. Keskin, 2008: 38-39-40). Serdar Güney, tarihî romana kurgu 

aracılığıyla tarihle yüzleşme, tarihi farklı boyutlandırma olarak da bakılabileceğini 

söyler (Güney, 2007: 57). Alemdar Yalçın, tarihî romanın diğer romanlardan farkı 

olarak tarihî bir mekân ve bu tarihî mekân içindeki insanların ve olayların kabul 

edilebilirliğini göstermektedir. Alfred Döblin, tarihî romanın roman olduğunu, tarih 

olmadığını söylerken, (Akt. Gardiner, 2009: 1) tarihî romanı geçmiş olayların güncel 

kurgusu olarak düşünmektedir. Simon’a göre ise tarihî bir eser geçmişle, günümüzle 

ya da gelecekle alakalı bir hikâye ya da anlatı dizisi değildir. Eser, her zaman ifade 

ettiğinden fazlası olan, geçmişten gelen bir kalıntıdır  (Akt. Heyer, 2007: 155). 

Postmodernistler dışında konuya kafa yoran herkes olayların gerçekliği 

üzerinde durmakta fakat romancının arada kalan boşlukları kendi kabiliyetine göre 

doldurabileceğini söylemektedir. Heyer, tarihî kurgunun, bugün var olan yaşamın 

yansıra geçmişte vuku bulan olayların manaları üzerine daha zengin bir perspektif 

sunma yönüyle tarihî gerçeği beslemeye yardım ettiğini (Heyer, 2007: 154) belirtir. 

Mehmed Niyazi de yazılacak tarihî bir romanın gerçeklerle bağlantılı olması 

gerekliliği üzerinde durur: 

“Yunus Emre hakkında tarihî roman yazılır; çok da enfes bir eser olur. 

Yunus bir tarihî romanda bir figür de olabilir. Ama çizilen tip, Yunus 

Emre gibi olmalıdır. Okuyucu "işte tarihteki Yunus bu" demelidir. (…) O 

dönemde yaşanmış atmosferi aynen aksettirmeli, olayları daha heyecanlı 

hale getirmek gayretiyle ortaya tipler çıkarılmamalı. Tarihî romanın tipi 

yazacağımız tarihî olayın içindedir. O olayı ancak o tip veya tipler 

yapabilir. Bunu bir örnekle açmak isterim. Mesela Fatih de Napolyon da 

tarihin önemli simalarındandır. İstanbul’un fethini Fatih’e değil de 

Napoleon’a yaptırırsak, bizim o havayı aksettirmemiz mümkün 

değildir.”19 

Rozett, tarihî romanlar kaleme alınırken aslolanın yazılanları bir disiplin içinde 

vermek olduğunu söyler (Rozett, 2003: 19). 

                                                             
19 http://www.yagmurdergisi.com.tr/archives/konu/mehmed-niyazi-ile-tarihi-roman-uzerine-soylesi 
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Postmodernistler ise kuralların hepsine karşı çıkmakta, romanla birlikte yeni 

bir gerçekliğin, zaten kurgu olan tarihin de kurgusunun ikame edileceğini 

düşünmektedir. Hikâyenin resmi tarih kitaplarıyla oluşması, günümüz tarih ve kurgu 

tartışmalarının temelini oluşturmaktadır (Jalalzai, 2009: 414). Kısacası tarihî romanın 

tanımı üzerinde herhangi bir görüş birliği yoktur fakat söylenenlerden hareketle iki 

tutum belirmektedir. Bunlardan ilkinde roman, tarih bağlamında gerçeklere bağlı 

kalarak yazılmalıdır. Diğerinde ise bildiğimiz tarihin gerçek olup olmadığını 

üzerinde fikir yürütemeyeceğimiz için romancının tarihle ilgili vereceği tüm bilgiler 

yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla roman yazarı tarihi istediği gibi yazabilir. Bu durum 

tarihî romanın gerçek ve kurgu arasındaki gerilimi arttırmaktadır (Hamnett, 2006: 

54). 

Tarihî roman hakkındaki bu tanım ve düşünce ve soruların hepsi kurgu ve 

gerçeklik üzerinde düğümlenmektedir.  Örneğin Mühtedi’de Uluç Reis Kalabriyalı 

bir Hristiyan olarak yetişip ihtida eden bir Müslüman iken Uluç Reis’te Türk’tür 

(Altuğ, 2007: 87). 1957’de Nahid Sırrı Örik tarihî romanını Sultan Hamid Düşerken 

olarak bastırırken, 1976’da kitaba Sander Yayınlarınca Abdülhamit Düşerken adı 

verilir20 ve 2003 yılında bu isimle senaryolaştırılır (Dicle, 2007: 90). Bakış 

açılarındaki bu farklılık ve ideolojik tutumlar mikro tarih kavramının bazı 

entelektüellerce benimsenmesine neden olmuştur. Tarih yazımı kısmında 

değindiğimiz mikro tarih anlayışı, tarihin gerçekliği bağlamında önümüzde duran bir 

alternatiftir. Elif Şafak da mikro tarihle alakalı bir gerçeğe orta çağ üzerinden 

yaklaşmaktadır: 

“Mikro tarihçilikle uğraşanlar ortaçağların sandığımız gibi karanlık, 

kasvetli, yobaz çağlar olmadığını ortaya koydular. Hangi dönemi nasıl 

ele aldığınız bakış açınıza, kim olduğunuza göre büyük değişkenlik 

gösterebiliyor. Bugünün Türkiye’sini, İstanbul’unu düşünelim. Farklı 

insanlar, bugün yaşadıkları ortamı, dünyayı farklı görüyorlar ve bu 

dünyayla farklı ilişkiler kuruyorlar. Günümüze bakınca bu çoğulluğu 

görüyoruz. Ama nedense tarihin, geçmişin bugünden daha az karmaşık 
                                                             
20 Esra Dicle, yayınevinin bu tutumunu Abdülhamit’i sultanlık silsilesinde göstermek istememesine 
bağlamaktadır. 2005 
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olduğunu düşünüyoruz. Bence böyle değil. O yüzden tarihe büyük 

genellemelerle bakmanın sakıncalı olduğunu düşünüyorum.” (Akçay, 

2001: 74-78). 

Tarihten söz açan roman, tarihe dayanmış roman, tarih romanı, tarihî roman (Şimşek, 

2006: 68) gibi farklı terimlerle adlandırılan türe, ne denilmesi gerektiği aşamasında 

da farklı görüşler vardır. Hilmi Yavuz tarihsel roman ve tarihî romanın farklı iki 

kavram olduğunu kafadaki karışıklıkları giderecek cinsten açıklar. Yavuz her 

romanın tarihsel roman olduğunu, şimdinin toplumuna dair yazılan romanların bile 

bundan yıllar sonra tarihsel bir edime sahip olacağını belirtir (Yavuz, 1997: 69). 

Hülya Argunşah da tarihî romanın “kronik” adı verilen roman türüyle 

karıştırılmaması hususuna dikkat çeker:  

“Tarihî romanlar bu noktada kronik dediğimiz devir romanlarıyla 

karışmaktadır. Mesela, Yakup Kadri ve Halide Edip’in romanları 

yaşadıkları devri anlatan romanlar olduklarından kronik olarak 

sayılmaktadırlar fakat milli mücadele günümüz yazarlarının biri 

tarafından tahkiye edilirse işte bu tarihsel roman olur.” (Argunşah, 

1990: 9-10). 

Tarihî romanları sınıflandırırken dört farklı kategoriden bahsedebiliriz:  

1- Çocuklar için 

2- Popüler  

3- Klasik  

4- Yeni tarihselci 

Genelde, çocuklar için kaleme alınan tarihî romanların eğitim ve işlevsel 

yönüne odaklanılmıştır21. Tarihî kurguyla öğretim yapılması, tarihî olayların kuru 

                                                             
21 “Tarih gibi soyut olan ve sözel anlatıma dayanan bir dersin, gerekli öğretim materyalleri ile 
yeterince görselleştirilemediği, çocuğun anladığı bilgileri muhayyilesinde canlandırarak bugün ile 
ilişkilendiremediği durumlarda, ulaşılması amaçlanan ilgili hedefler sadece öğretim programlarının 
sayfalarında yazılı olarak kalmıştır. Bu sebepten örgün tarih öğretiminde, uygun olan tüm öğretim 
araç ve gereçlerinden faydalanılmasının yanında, okul dışı tarih eğitimine katkı saylayıcı vasıtaları 
da dikkate almak gerekmiştir. Okul dışı tarih eğitiminden beklenilen, örgün eğitim yoluyla verilmeye 
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bilgiden daha çok ilgi çekmesi, bir ders kitabının atlayacağı günlük detayları 

sağlaması ve olaylara karşı farklı perspektifler geliştirmesi, öğrencilerin meselelerin 

zorluk ve karmaşaları üzerinde düşünmelerine yardım etmesi (Rycik ve Rosler; 

2009: 163), geçmişe dair merak ve ilgi uyandırması, çocukların günümüzü daha iyi 

anlamasını sağlaması ve tarihî mirasın benimsenmesini sağlaması (Dinç, 2009: 1433)  

gibi nedenler bu kitapları tarih öğretiminde etkili araçlardan biri (Şam, 2011: 2555) 

haline getirmektedir. Rosenblatt’a göre tarihî kurgu romanları, öğrencilerin sorulara 

hem farklı hem de estetik cevaplar vermelerine olanak sağlar (Akt. Rycik ve Rosler; 

2009: 165). Collingwood tarihî romanın, öğrencilere kendi düşüncelerini 

şekillendirmek için, aktif ve üretken bir şekilde, tercih ve icraların karmaşıklığını 

anlama fırsatı sunduğunu belirtir (Akt. Heyer, 2007: 141).  Tarihî kurgu okumak 

öğrencilere başka türlü tanıyamayacakları insanları ve mekânları tanımaya yönelik 

dolaylı bir tecrübe sağlar (Rycik ve Rosler; 2009: 163). Serkan Keskin ülkemizde 

tarihî romanların eğitimde yeterince kullanılmadığını belirttikten sonra şunları 

söylemektedir:  

“Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde bu durum ülkenin kısa 

tarihine rağmen kitap sayısının fazlalığı olarak ve tarih eğitiminde 

kullanılmasındaki yoğunlukta açıkça görülmektedir. Açık bir örnek 

olarak bu durum model alınarak köklü tarihimizin yeni nesillere 

aktarımında ve okullarımızda tarih konu ve ünitelerinin öğrencilere 

aktarımının kalıcı, etkili ve sevdirerek yapılması için tarihî romanların 

bulunmaz birer eğitim materyali olduğu kabul edilmelidir. (…) Tespit 

edilen görüşler sonucunda elde edilen veriler, yargısal veriler olarak 

sınıflandırılabilir. Yargısal veriler öznel olup, yorumu gerektiren 

verilerdir. Bu veriler sonucunda tarihî romanların öğrencilere farklı 

bakış açıları kazandırdıkları, empati becerisinin gelişmesine, tarihî 

bilgilerin öğrenilmesinde ders kitaplarına nazaran tercih edilen 

kaynaklar oldukları tespit edilmiştir.  (Keskin, 2008: i). 
                                                                                                                                                                             
çalışılan tarih bilincinin oluşumuna katkı yapılmasıdır. Bunu sağlaması muhtemel eğitimin 
araçlarının bir grubu da şüphesiz tahkiyeli tarihsel eserlerdir.” (Şimşek, 2006: 66). 
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Bahri Ata özellikle, Amerika’daki okullarda, tarih ve sosyal bilgiler ders 

kitaplarından kaynaklanan problemlerin tarihî romanlar vasıtasıyla aşılmaya 

çalışıldığını vurgulamıştır (Akt. Keskin, 2008: 34). Öğrenciler üzerindeki etkisi 

araştırmalarla kanıtlanan tarihî roman, farklı ülkelerde okulların eğitim 

müfredatlarında da kullanılmaktadır. Emine Altunay Şam’ın aktardığına göre:  

“Japonya, Çin ve Doğu Avrupa toplumlarında, tarihlerindeki en acı ve 

şiddet dolu mücadelelerin, okutulan tarih dersi müfredatlarının yeniden 

düzenlenmesinde dikkate alınmıştır. Bu toplumların amacı, milli kimliğin 

tesisinde öz tarihlerine dayalı bir eğitim modeli geliştirmek istemeleridir 

(Akt. Şam, 2011: 2556). Bulgaristan ve Yunanistan’ın bağımsızlığını 

getiren süreçte de tarih dersleriyle toplumların bilinçlenmesinin büyük 

etkisi vardır.” (Akt. Şam, 2011: 2556). 

Bir diğer tür olan popüler tarihî romanların birbirine benzeyen bazı özellikleri 

bulunmaktadır. Öncelikle herhangi bir estetik kaygıyla değil, okuyucunun tarihe olan 

ilgisini tahrik ederek sadece daha çok satabilmek için yazılmışlardır. Bu romanlarda, 

resmi tarihe alternatif olarak kurgulanan herhangi bir olay yoktur (Kırılmış, 2007: 

viii). Popülaritelerini edebiyatta değil sinemada devam ettirmişlerdir. Klasik anlatı 

tarzına sadık, üçüncü tekil ağızdan anlatılan öykünün ve bol miktarda tek tip 

figürlerin yer aldığı, kahramanın gerçek dışı oluşunun herkesçe bilinen başka tarihî 

karakter ve olaylar yoluyla aşmaya çalışan, basit bir dille folklorik öğelerin yoğun 

olduğu romanlardır (Kırılmış, 2007: iv). Dilek Çetindaş ise popüler tarihî romanları 

olay örgüleri basit; kıskançlık, hırs, aşk vb. konulara sıkça yer veren; cinsellik, merak 

ve şiddet unsurlarına sıkça rastlanan, figürlerin tek yönlü karakterize edildiği, dili 

sade zaman zaman fantastik öğelere sahip ve öğretici olmaya çalışan eserler olarak 

tanımlar (Çetindaş, 2006: 430- 431). 

Tarihin pozitif bir bilim halini alması tarihî romanların da bu bilimden 

faydalanarak kendi tarzını oluşturma yönünde önemli adımlar atmasına neden 

olmuştur. Klasik tarihî romanlar işte bu bağlamda ortaya çıkmıştır. Yazar genelde, bu 
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türdeki romanlarda verilere sadık kalarak22 tarihin dolduramadığı boşluklara 

yönelir23. Ve bunu yaparken de gerçeğe olabildiğince sadık kalır (Yeşilçiçek ve 

Biçer; 2011: 65). Yazarın okurdan istediği tek şey kendisine güvenmesidir. 

Gardiner’in Mentel’den alıntıladığı kısım bu pencereden ele alınabilir: 

 “Ben peşimden gelmek için kendine güven; çünkü ben neyin doğru 

olduğunu biliyorum ve sana yaşanmış olabileceğinden hayata yakın, 

zengin ve karmaşık, bildiğimiz gibi çelişkili olan bir şey göstereceğim.’ 

diyebilmek için okuyucunun süreçte daha derine gitmesini istiyorum.” 

(Akt. Gardiner, 2009: 3). 

Postmodern tarihî romanlarda ise yazar, geçmişe ait olayları temel alarak onları 

yeniden biçimlendirmekte ve tekrar tekrar kurgulamaktadır24. Tarih romanlarda bir 

devrin dokusu, rengi rengi, üslubu bulunmalıdır (Çetindaş, 2006: 89) fakat 

kurgulanan hikâyelerin belgelerden bağımsız olması, hatta belgelerle çelişmesi de 

mümkündür. Belgelerle çelişen bu hikâyeler aslında gerçeğin ta kendisi olabilir fakat 

biz bunu bilemeyiz. Postmodern tarih romanlarında en az iki âlem, iç içe kurgulanır 

(Çelik, 2002:  61). Lukács’a göre klasik tarih romanları toplumsal romanlardan 

doğmuşken, postmodern tarih romanları, insanların zaaflarından doğmuştur (Lukács, 

2010: 309). Gerçeğin kırılmasıyla ortaya çıkan postmodern romanlar için olabileceği 

söylenebilen her şey (White, 2005: 147) tarihî gerçeklik içinde ele alınmalıdır. Dilek 

Yalçın Çelik ise postmodern tarih romanlarının özellikleri hususunda şu görüşleri 

dile getirmektedir:  

                                                             
22 “Realitede tanımlandığı üzere sanatçı ya da yazar esas doğruları ortaya koymalıdır, bilim sanatı 
biçim ve güzelliğe dayalıdır ve insan doğasının gözlemindeki gerçek olgusal gerçeklikten daha 
önemlidir.” (Salmon, 1978: 183). 

23 “Bir kurguyu boşlukları doldurmak için kullanabilirim.” (Gardiner, 2009: 2). 

Michael de Carteau: “Kurgu diğer tarihi metinler arasında ezilmiş geri planda kalmıştır. Neden? 
Çünkü tarihî metin her şeyi doğruya dayandırır fakat kurgu metni mümkün ya da hayal edilebilir 
alanı dolduracak bir gerçekle ilgilenir.” (Akt. White, 2005: 147). 

24 “Tarihsel roman yazarı, tarihsellik ilkesinin olduğu kadar, eyleminin yazınsal boyutunun da 
farkındadır.” (Göğebakan, 2004: 15). 
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“Postmodern romanlarda gerçek ve hayali kişiler bir arada 

kullanılmıştır. Böylece kurmaca kişiler tarihselleştirilirken, tarihsel 

kişiler de metinselleştirilmektedir. Postmodern tarih romanlarında yeni 

tarihselcilik kuramı ile açıklayabileceğimiz tarihî gerçekler, yeni bir 

tarih anlayışının da izlerini taşımaktadır. Dolayısıyla romanlarda 

anlatılan olaylar, geçmişin alıştığımız anlatım biçiminden çok farklı 

görünüşleri ile bir araya getirilir. Tarihî gerçekler, değiştirilir, abartılır 

yorumlanır belirsiz noktalar vurgulanır bu tavrı ile yazar, okurunu 

sarsar, şaşırtır, kuşkuya düşmesine neden olur. (…) Postmodern tarih 

romanlarında tarihî gerçek/ gerçekliklerden değil, olsa olsa kurgulanmış 

gerçeğimsi bir tarih anlayışından söz etmek daha doğru olacaktır.” 

(Yalçın- Çelik, 2005: 220-225). 

Bu genel sınıflandırmanın -çocuklar için, popüler, klasik, postmodern- dışında 

da görüşler bulunmaktadır. Örneğin Daiches; tarihi konu edinen macera romanları, 

farklı devirlerin mukayese edildiği romanlar, bir kültür ve tarih anlayışı içinde belli 

tarih tecrübelerini işleyen romanlar olmak üzere üç farklı tarihî roman tipinden 

bahseder (Akt. Yeşilçiçek ve Biber; 2011: 65-66). Matt F. Oja tarihî romanları 

kategorize ederken gerçeklik üzerinden hareket etmektedir: 

“İlki harfiyen tarihî gerçek diye adlandıracağımız en bariz çeşididir, 

kesin bir olay ya da olaylar zinciri gerçekten oldu mu meselesi. (…) 

İkincisiyse sanatsal gerçeklik ya da doğruluk diye adlandırabiliriz. (…) 

Bir üçüncü doğruluk da, önceden olduğu gibi bu ilk ikisinin 

birleşiminden oluşur.” (Oja, 1988: 115-116). 

Blos; kurgusal, anı, araştırmaya dayalı olmak üzere üç tarihî romandan söz eder. 

Hoffmann’a göre ise iki tür tarihî kurgu vardır. Birincisinde ortam tarihî olmasına 

rağmen hikâyede tarihî olay veya kişiler mevcut değildir. Diğerinde ise ortam ve 

karakterler olgulara dayanmaktadır (Akt. Keskin, 2008: 51- 52). Yavuz Selim 

Karakışla ise tarihî romanı dörde ayırmıştır: 
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“Birinci kategori de; tarih olaylar temel olarak alınır ve bunun üzerine 

kurgusal bir öykü oturtturulur. Hayali karakterler yerleştirilir. (…) İkinci 

kategori de; tarih olaylar zincirini mümkün olduğu kadar korumaya özen 

göstererek, tarih, roman şeklinde anlatılır. (…) Üçüncü kategori de; bir 

tarihsel dönem ele alınır, arka plân olarak kullanılır, kurgu da tamamen 

bu tarihî platform üzerine kurulur yani olmamış olaylar olmuş gibi 

anlatılır (…) Dördüncü kategori de ise belirli güncel görüşleri veya 

ideolojileri yaymak için tarihî geçmişi bir temel olarak kullanan, tarihi 

yeniden kurarak, tarihi yeniden yorumlayarak, o güncel ideolojiyi 

yaymak için kullanılan tarihî romanlardır.” (Akt. Keskin, 2008: 51- 52). 

Edebiyat eserlerinde genelde estetiğin kurgunun önüne geçtiği kitaplar 

popüler olanlara oranla daha az tercih edilirken, tarihî romanlarda hem popüler 

(Ahmet Ümit’in romanları) hem de estetiğinin öncelendiği eserler (İhsan Oktay 

Anar’ın romanları) okuyucular tarafından tercih edilmekte ve çok satanlar arasına 

girmektedir. Mallon’un okuyucunun kendisini erken doğmuş olma hissinden çok geç 

doğmuş olarak görmek istediğini düşünmesini (Mallon, 1992: 610) bu bağlamda ele 

alabiliriz.  

Şüphesiz bütün edebî eserlerin insan ruhunda çeşitli akisleri vardır fakat tarihî 

romanın daha geniş kitleleri etkilediği de bir gerçektir. Bu durum tarihî romanın 

işlevsel yönünü ön plana çıkarmaktadır. Özellikle Batılı ülkelerde tarih bilincinin 

romanlar aracılığıyla oluşturulmaya çalışıldığından bahsettik fakat romanların etkisi 

çocuklarla sınırlı değildir. Ömer Türkeş’e göre popüler tarih romanları, ulusal kimlik 

inşası üzerinde etkilidir (Türkeş, 2002: 207). Türkeş’e benzer bir diğer görüş ise 

Bahriye Çeri’ye aittir. O daha mutedil bir dille, tarihî romanların “ulusal bilinci 

şekillendirmek, ulus-devleti meşru kılmak ve böylelikle de önemli bir toplumsal 

işlevi yerine getirmek” gibi çeşitli görevleri olduğunu düşünmektedir (Çeri, 2000: 

25). John Sutterland da tarihî kurgunun geçmişle olan ilişkimize yön verdiğini söyler 

(Akt. Gardiner, 2009: 3) 

Alev Alatlı, tarihî romanların ilgili dönemi anlamamızda bize yardımcı 

olacağını belirtir. Lukács devrim ve tarihî roman arasında bağlantı kurup ve bu iki 
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kavramın birbirini beslediğinden bahseder. Tarihî romanın sosyal olgularla paralel 

gittiğine dair bir diğer görüş ise Sadık Kemal Tural’a aittir:  

“Tarihî roman milliyetçiliğin, milli devlet ve milli beka fikrinin 

kuvvetlendiği, düşman güçlerin hissedildiği devirlerin ürünleridir. Daha 

önce işaret edildiği üzere, tarih romanının idealist felsefe ve romantizmle 

bağları vardır.” (Tural, 2003: 214). 

Tarihî roman bağlamında, popüler romanlar estetik olmamakla, klasik kurgular 

mekanik olmaları ve propagandist yönlerinin ön plana çıkışıyla25 postmodern 

anlatılar ise tarihi çarpıtmak ve toplumun tarih algısını yıkmaya çalışmakla itham 

edilmiştir. Joannou ise makalesinde tarihî romanların tümüne bir eleştiri getirerek bu 

romanların cinsiyetçi bir tutumla kaleme alındığını, kadına ve onun toplumla olan 

bağlarına dair bir şey söylenmediği eleştirisini yapar (Joannou, 2006 ).  

Tarihî romanın kronolojisine baktığımızda ise belli bir döneme kadar edebiyat 

ve tarihin iç içe26 olduğunu görürüz (Şimşek, 2006: 67). Edebiyat tarihinde tarihî 

romana dair sistematik olarak söylenebilecek sözler şövalye masallarıyla başlar. 

Lukács, 17. ve 18. Yüzyıl’da bile tarihî konuya sahip romanların bulunduğunu, 

ilkçağ öykülerinin, efsanelerinin ve ortaçağ uyarlamalarının tarihî romanın 

müjdeleyicileri olarak nitelendirebileceğini söyler (Lukács, 2010: 21). 

Tarihî romanın ortaya çıkışında romantizm27 ve milliyetçilik akımları etkili 

olmuştur (Keskin, 2008: 46). Tür Napolyon’un yenildiği dönemlerde28 özellikle 

Fransa’da popülerliğini arttırmıştır (Lukács, 2010: 21).  

                                                             
25 “Tarihsel romanlar tarihin ne olduğunu söyleyemezler, böyle yapan romanlar roman olmaktan 
çıkmayı göze alır ve ideolojik hakikat metinlerine dönüşür.” (Köroğlu, 2007: 79). 

 
26 “Sümerler’deki Gılgamış Destanı’nda, Eski Yunan’daki İlyada ve Odesa’da, Herodot Tarihi’nde, 

Eski Roma’daki Vrigiliusa’a değin…” (Şimşek, 2006: 67). 

 
27 “Romantizm, halin çirkinliklerinden iğrenip, zamandan kaçma özelliği gösterdiğine göre, tarihî 
romanın bu cereyanla ilgili olması pek tabidir.” (Tural, 2003: 214). 
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Avrupa’da modern anlamda tarihî romanın doğuşu Walter Scott (1771-1832) 

iledir. Scott sadece kurucu olması bakımından değil, tarihî roman geleneğinin 

taşlarını yerine oturtması (Göğebakan, 2004: 16) bakımından da önemli bir isimdir. 

Eserlerinde halk belleğinde iz bırakan olayları yine halkın bakışıyla edebî eserlere 

yerleştirmesi, onun tarihî roman kuramcıları tarafından önemsenmesine sebep 

olmuştur (Göğebakan, 2004: 25). Scott’un tarihî romanları Hegel’in (1770-1831) 

etiği gibi, bireyi sadece topluma değil toplumun tarihî gelişimine de yerleştirmiştir 

(Ficher, 2007: 65). Eserlerinde İskoçlar’ın tarihine ait konuları işleyen Walter Scott, 

türün Ada dışına çıkmasında da etkilidir.  

Scott, Balzac’la (1799-1850) Fransız edebiyatını etkilemiştir (Timur, 

1991:196). Balzac tarihî romanlarında Fransız devriminin uzun süreli muhtemel 

sonuçlarına odaklanmıştır (Hamnett, 2006: 41) ve Walter Scott tarafından temeli 

atılan tarihî romanı bilinçli bir şekilde geliştirmiştir. Bununla birlikte Balzac,  realist 

romanın kendinden önce var olmayan tiplerini de oluşturmayı başarmıştır (Lukács, 

2010: 97). Fransız edebiyatında Hugo (1802-1885) ise ahlaki doğruluğu tarihî 

doğruluğa tercih etmiştir (Salmon, 1978: 180). Flaubert’in  (1821-1880) Salombo 

adlı eseri tarihî romanın gelişim evresinin tipik bir eseridir. Kitap, Flaubert’in 

üslubunun sanat karakterini bütünüyle yansıtası açısından önemlidir (Lukács, 2010: 

233). Alfred De Vigny (1797-1863), Scott’un aksine, gerçek tarihî şahısları ön plana 

çıkarmayı seçmiştir (Salmon, 1978: 183).  

Tarihî roman Rusya’da Çarlık rejimi tarafından milli birliği tesis etme adına 

kullanılmıştır (Lukács, 2010: 85). Bu bağlamda Puşkin (1799-1837), Rus 

edebiyatında tarihî romanın başlatıcısıdır (Güney, 2007: 16). Eserlerinde Scott’tan 

etkilendiği düşünülen (Timur, 1991:196) Puşkin’in yazdığı Yüzbaşının Kızı,  

Gogol’un kaleme aldığı ve Kazak bir ailenin mücadelelerinden bahsettiği Taras 

Bulba bu türün Rusya’daki ilk başarılı örneklerindendir (Keskin, 2008: 47). 

                                                                                                                                                                             
28 “Walter Scott’un tarihi romanları 1814 de, Avrupa’nın en ihtilaflı dönemlerinden biri olan 
Napolyon döneminin bitiminde çıktığından beri, okuyucuları ve eleştirmenleri hayran bırakmış ve 
özellikle İskoç tarihi prizmasından dönemi yansıtmıştır. (…) Macar asıllı Alman Marksist George 
Lukács’ın tarihî romanında Scott’un tarihi romanlarına politik bir estetiklik sunduğu” (Ficher, 2007: 
61) belirtilmektedir. 
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İngiltere’de ses getiren ilk tarihî romanlar ise Charles Dickens’ın (1812-1870) 

Fransız Devrimi’ni merkeze alan kitabı İki Şehrin Hikâyesi ve William M. 

Thackeray’nin 18. Yüzyıl İngiltere’sini anlattığı Henry Esmond’dur (Keskin, 2008: 

47). 

1850’ye doğru gerçek ve kurgu arasındaki denge bozulduğu için tarihî roman 

buhrana girdiğine şahit oluruz (Hamnett, 2006: 54). 1848 yılından sonra yüzyılın en 

önemli iki yazarı Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898) ve Gottfried Keller’dir 

(1819-1890). “Klasik Alman anlatı geleneklerine çağdaşlarından daha fazla bağlı 

kalan Meyer’de, gerileyen realizmin dünya görüşü ve sanatsal özellikleri oldukça 

kuvvetli bir şekilde kendini gösterir.” (Lukács, 2010: 281).  

1800’lerin ikinci yarısında İspanya’daki tarihî roman ise laiklik ve din 

çatışması paralelinde işlenmiştir. Benito Perez Galdos’un (1843-1920) amacı, 

kurgusal formlar vasıtasıyla şiddetin tehlikesini insanlara göstermektir. Bu açıdan 

İskoç tarihinde şiddeti işleyen, tüccarlar ve hukukçular tarafından yönetilen bir 

topraktaki daha parlak bir geleceğe işaret eden Scott’a benzemiştir (Hamnett, 2006: 

53). Galdos ilk tarihî romanı La Fontana de Oro’da İspanyol liberallerin uzun süreli 

anayasal hükümet kurmakta neden başarısız olduğunu sorgulamıştır. İspanyol tarihî 

romanı 1870 de Benito Perez Galdos, Juan Valera (1824-1905), Emilia Pardo Bazán 

(1851-1921) ve Leopolo Alas Clarin (1852-1901) gibi yazarlarla bir diriliş 

yaşamıştır. Bu romancıların eserleri Katolik ve laikler arasındaki soruna 19. yüzyıl 

boyunca hakemlik etmişlerdir (Hamnett, 2006: 52-53). 

Hamnett’e göre, modern tarihî roman İskoç aydınlanmasının son safhasında 

ortaya çıkmıştır. Louis Maigron’un Le Roman Historique a L'epoque Romantique 

adlı eserinde ortaya koyduğu fikirler modern tarihî romanın kuramsal gelişimine 

büyük katkı sunmuştur. Vigny tarafından yazılan modern Fransız tarihî romanlarının 

ilki Cinq-mars yüksek politikaya vurgusuyla kasten Scott’un önceki modellerinden 

ayrılmıştır. Fransız devriminin uzun süreli sonuçlarıyla ilgilenen ve özellikle sosyal 

değişiklikler ve ahlaki değerler üzerinde duran (Hamnett, 2006: 38-41)  
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Amerikan edebiyatı, diğer edebiyatlara nazaran tarihî romanla daha geç tanışsa 

da oldukça yetkin örnekler verdi. Amerikan edebiyatında bu türün şekillenmesi ise II. 

Dünya Savaşı sonrasında Scott O’Dell (1898-1989) ile mümkün olmuştur. O’Dell, 

karakterlerini gençler arasından seçip, tarihî olayları bu minvalde resmetmeye 

çalışmıştır  (Keskin, 2008: 47). 

Türkiye’de ise Tanzimat evvelinde Dede Korkut, Battal Gazi, Malkoçoğlu 

hikâyeleri, gazavatnameler, battalnameler, destan, şehname ve masallalar  

(Argunşah, 1990: 2; Koloğlu, 2000: 40) aracılığıyla tarih bilinci oluşturulmaya 

çalışılmıştır fakat Tanzimat’tan sonra roman türünün de edebiyatımıza girmesi29,30 ile 

birlikte Ahmet Mithat’ın Yeniçeriler’i (1872) edebiyatımızın ilk tarihî romanı kabul 

edilmektedir: 

 “Sonraki yıllarda, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Abdülhak Hamit, 

Müftüoğlu Ahmet Hikmet gibi yazarlar konusunu tarihten alan eserler 

kaleme almıştır. Ülkemizde özgül anlamıyla tarihî roman denemeleri 

aşağı yukarı romanın başlangıcıyla çakışır. Bu konuda akla ilk gelen 

isim, Namık Kemal’dir. Namık Kemal Cezmi (1880) isimli romanında 

Osmanlı Türk tarihine eğilmiştir. Cezmi’nin şahsında XVI. yüzyılda bir 

sipahi oğlunu tablolaştıran yazar, kendine göre Türk Değerlerini de 

betimlemiştir.” (Keskin, 2008: 48). 

Ahmet Mithat ile başlayan “hadiseleri tarihî bir devirde geçen, macera yönü 

ağırlıklı” tarihî romanlar popüler tarihî romanların, Namık Kemal’in Cezmi’siyle 

başlayan ikinci arter ise edebî anlamdaki tarihî romanın başlangıcı sayılır31,32. Bu 

                                                             
29 “İlk romancılarımızdan olan Ahmed Mithat Efendi ve Namık kemal aynı zamanda tarihsel romanlar 
da kaleme almışlardır.” (Eldessouky, 2010: iv). 
 
30 “Türk edebiyatında tarihî roman tecrübesine başlangıç tarihi dünya edebiyatından yaklaşık elli yıl 
sonrasına denk gelir.” (Kırılmış, 2007: 1094). 

31 “Popüler tarihi roman tarzında yapılan ilk çevirileri bir yana bırakacak ve telif eserlere bakacak 
olursak, edebî roman çizgisi içerisinde konumlandırabileceğimiz, Namık Kemal’in Cezmi (1880) adlı 
romanı ile popüler roman çizgisi içerisinde yer alan Ahmet Mithat efendinin romanları; Yeniçeriler 
(1872), Süleyman Muslî (1877), Arnavut Solyotlar (1887) ve Ahmet Metin ve Şirzat (1890) bu türün 
edebiyatımızdaki ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir.” (Çelik, 2007: 36). 
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dönemin gazetelerinde de tarihî romanın kuramına dair tartışmalar kendini 

göstermektedir. 22 Mart 1880 tarihli Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çıkan H. Beye 

Cevap başlıklı yazı bu bağlamda değerlendirilebilir:  

“Fennî ve tarihî olur olmaz nevakıs herkese tenkid hakkı vermez. Çünkü 

edebî eser, fennî yahud tarihî bilgileri olduğu gibi aktarmak zorunda 

değildir. Bu eserlerde böyle doğruluk aranmamalıdır. Zira bir edibin 

maksadı tarih veyahut fen kitabı yazmak değil, bir sanat eseri vücuda 

getirmektir. Bunun için, mesela bir şair, ‘Eğer hâlât-ı şairânesi tarihe 

tevafuk etmez ise, tarihi kendi hayalat-ı şairânaesine tevfik için eğer 

büker.” (Akt. Andı, 1998: 41). 

Monte Kristo Kontu, ilk tarihî romanlarımıza ilham kaynağı olur (Kırılmış, 

2007: 1094). Tanzimat döneminde, devletin çöküşe gitmesiyle romancılar, 

Avrupa’dakine benzer bir refleksle tarihî roman vasıtasıyla “insanlara geçmişin 

ruhunu” vermeye çalışmışlardır (Argunşah, 1990: 14). Edebiyat-ı Cedide yazarları 

tarihle pek ilgilenmese de Tevfik Fikret’in (1867-1915) “Tarih-i Kadim”i üzerinde 

durulabilir (Argunşah, 1990: 16). 

II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra rağbet gören Türkçülük akımıyla 

birlikte tarihî romanlarımızda milli tarih ön plana çıkar (Kırılmış, 2007: 1094). Ziya 

Gökalp’in (1876-1924) “Kızılelma”sı ve Ömer Seyfettin’in (1884-1920) milliyetçi 

tarih hikâyeleri bu bağlamda ele alınmalıdır (Koloğlu, 2000: 40). 

Devrimlerle birlikte kökten bir değişikliğe giden ve yeni bir devlet kuran 

Türkler 1940’lardan sonra Osmanlı’ya “kendi gizemli geçmişi” olarak bakar.  

Özellikle, Yahya Kemal tesiriyle İstanbul romantizmine sırtını veren Türk aydını; 

klasik sanatları işleyen romanlar kaleme alır. Yakup Kadri’nin kaleme aldığı Hep O 

Şarkı, Halide Edip’in Sinekli Bakkal adlı eseri ve Yahya Kemal’in öğrencisi olan 

Tanpınar’ın Mahur Beste’si bu bağlamda düşünülebilir (Argunşah, 1990: 21 ). 

                                                                                                                                                                             
32 “Bizim edebiyatımızda konusunu tarihten alan ilk roman Ahmet Mithat Efendi’nin Letaifi Rivayat 
serinden çıkan yeniçerilerdir. Esert 1871’de neşredilmiştir. Bu eseri yine Ahmet Mithat Efendi’nin 
Süleyman Musli’si ile 1880’de yayımlanan Cezmi takip eder.” (Argunşah, 1990: 14). 

 



 
 

38 
 

20. yüzyılın başlamasıyla birlikte Türk edebiyatında gerçek anlamda tarihî 

romanlar Kemal Tahir tarafından kaleme alınır. Özellikle onun Osmanlı Devleti’nin 

kuruluşunu ele aldığı romanı Devlet Ana 33,34 üzerinde durulması gereken bir eserdir: 

“…romanın detaylarına inildikçe kuru bir tarih anlatımı yerine Türk 

kültür hayatının zenginlikleriyle karşılaşılır. Yunus Emre, Dervişlik, Ahi 

Teşkilatı, Anadolu’daki ilk kadın teşkilatlanması, Şeyh Edebali gibi Türk 

kültür tarihinin çok önemli simgelerinin meydana getirdiği mutabakatın, 

Osmanlı Devleti’nin alt yapısını oluşturduğu tezi işlenir. Romanın bir 

önemli yönü de bu unsurların karşıtlarıyla birlikte işleniyor olmasıdır. 

Böylece roman Anadolu coğrafyasına hayat veren farklı kültürlerin 

birbiriyle olan ilişkilerine de tarihsel bir bakış açısıyla değinmiş olur.” 

(Yeşilçiçek, Birer; 2011: 61). 

1960’lı yıllarda yayımlanan Devlet Ana ile tarihî roman popüler edebiyatın 

sınırlarından ideolojik sulara yelken açar. Bu bağlamda eser, Türk edebiyatının tarih 

perspektifinde bir kırılma noktası oluşturur. Kemal Tahir Devlet Ana’da Osmanlı’nın 

kuruluş yıllarındaki Asya tipi üretim tarzını öne çıkararak Türk edebiyatında tarihî 

romanın canlanmasına yol açar (Çelik, 2007: 40). 

Eserlerini Kemal Tahir ile aynı dönemde kaleme alan Tarık Buğra (1918-1994) 

ve Atillâ İlhan (1925-2005) da tarihî romanlar hakkındaki genel yargıları dağıtarak 

geçmişe farklı pencerelerden bakmışlardır (Kırılmış, 2007: viii). Türk edebiyatındaki 

gelecek bütün tarihî romanlarda bu yazarlardan izler bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Cumhuriyet’e kadar yazılan tarihî romanlar arasında diğer dikkat çeken eserler ise 

Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi’nin (1865-1914) Öksüz Turgut’u, Fazlı 

                                                             
33 “Kemal Tahir, Osmanlılığa bağlılığıyla hem maneviyatçıların hem de Marksistlerin benimsediği bir 
yazar olamamıştır. ‘Tahirîlik’  şeklinde nitelendirmelere kadar götürülen…” (Kırılmış, 2007: 8) 

34 “Devlet Ana' da bir Tarih-Roman'dır - tarihsel roman değil Bu yüzden de Kemal Tahir'e 'Devlet 
Ana'da 'tarihsel gerçekleri tahrif ettiği' yolunda yöneltilen eleştirilerin hiçbir geçerliliği yoktur Onun 
deyişiyle ' hangi gerçek değişken değildir ki?' Kemal Tahir tarihsel gerçekleri tahrif etmiyor kendi 
deyişiyle Tarih'e başka başka yeni yeni açılardan bakılabileceğini gösteriyordu.” (Yavuz, 2002). 
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Necip’in (1863-1932) Dehşetler İçinde’si ve Mehmet Hamdi’nin Define’si olarak 

sayılabilir. 

Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’le birlikte milliyeti öne çıkaran Türk 

romancısı, Cumhuriyet’le beraber Türkiye halklarını da eserlerinde işlemeye başlar35. 

Yine Cumhuriyet sonrasında Türk-İslam perspektifinde yazılan romanlar görmek de 

mümkündür (Keskin, 2008: 50-51). 

Osmanlı’nın Cumhuriyet’le birlikte gitgide tarih olması ve yeni Cumhuriyet’in 

içinde bulunduğu sıkıntılar, Osmanlı’ya duyulan özlemi zaman zaman körüklemiştir. 

Cumhuriyet döneminde Osmanlı tarihiyle alakalı romanlar temel alındığında, konu 

itibariyle birinci sırada fetih, ikinci sırada ise Osmanlı’nın çöküşünü hazırlayan 

nedenler dikkat çekmektedir (Çeri, 2000: 21). Fetret devri, kardeş kavgaları ile 

Düzmece Mustafa olayı, taht kavgaları ve yeniçeri ayaklanmaları (Keskin, 49- 50) da 

işlenen diğer konulardır. Osmanlı’ya duyulan bu ilgi 1940’ların ikinci yarısına kadar 

devam eder. Osmanlı’nın gücünü ve yıkılışını merkeze alan eserlerin yanında, bu 

dönemde -“yeni kurulan cumhuriyeti daha sağlam bir temele oturtulacağı 

düşüldüğünden”- Osmanlı’ya menfi bir bakış açısıyla yaklaşan romanlar da 

mevcuttur. Özellikle Lale Devri ve kadınların maruz kaldığı istismar bu devrin edebî 

eserlerinde özellikle işlenmeye çalışılır (Argunşah, 1990: 21). 

Yakın Türk tarihinin en önemli sayfalarından olan Kurtuluş Savaşı’nı işleyen 

romanları 1960 öncesi ve sonrası36 olmak üzere iki kategoriye ayırmak mümkündür: 

“Bunlardan birinciler, resmi tarih görüşü doğrultusunda yaşadıkları 

döneme tanıklık etme ve ulus-devlet bilincini yerleştirme endişesi 

taşırken; sonrakilerde yaşadıkları dönemin siyasal eğilimleri öne çıkar. 

                                                             
35 “Romanlarda Cumhuriyet Dönemi’nden sonra Eski Türklerin tarihinin kurgulanması, Atatürk’ün 
Ziya Gökalp’ten ilham alarak oluşturduğu Türkçülük düşüncesinin etkisi büyüktür. Bu tür 
romanlarda, yukardaki saik nedeniyle İslamiyet’ten önceki Türklere dikkat çekilmiş, Türkleri bir 
bütün olarak gören ideolojik fikir benimsenmiştir.” (Argunşah, 1990: 20). 

36 “1960’lardan sonra yakın dönem Türk tarihinin en heyecan verici mücadelesi olan milli mücadele 

romanlara konu olur.” (Argunşah, 1990: 22). 
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Milli Mücadele Dönemini doğrudan ya da dolaylı olarak işleyen birinci 

kuşak romancıların en başat özelliği, olayları yaşandığı yılların 

sıcaklığında değil,  sonuçlarına göre değerlendirmiş olmalarıdır. Bu 

yüzden romanların temel yapısı ve bakış açıları çoklukla zaferle 

sonuçlanmış bir durum üzerine kurulmuştur ve yine bu yüzden, özellikle 

1960’lı yıllara kadar yazılanlarda, farklı bakış açıları yok denecek kadar 

azdır. Öte yandan romanlarda işlenen olayların Mustafa Kemal’in 

Samsun’a ayak basışından İzmir’in kurtuluşu olan 9 Eylül 1923 tarihine 

kadar olan dört yıl gibi kısa bir zaman aralığına sıkıştırılmış olması, 

romancıların yaşananları geniş bir perspektiften ve sebep-sonuç ilişkisi 

içinde çok yönlü olarak işlemelerini engellemiştir.” (Gündüz, 2007: 137). 

1960 ve 80 yılları, Türkiye’nin içinde bulunduğu değişimle beraber, resmî tarih 

anlayışını reddeden ve giderek modern ve daha da ileride postmodern tarihî 

romanların başlangıç noktasını teşkil etmektedir. Böylelikle -genelde- 1970 yıllarına 

kadar iktidar partisinin düşüncesine paralel olarak kaleme alınan tarihî romanlar bu 

dönem itibariyle çoğulcu tarih anlayışının da hâkim olmasıyla birlikte romancılar, 

milliyetçilik ve kahramanlık anlayışının egemen olduğu temel bakış açısının dışına 

çıkmaya başlar (Çelik, 2007: 39-40). 

Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle, küreselleşme ve kapitalizmin hız 

kazandığı 1990’larda tarihî roman yazarları Osmanlı’ya daha sıkı sarılır fakat bu 

dönem eserlerinde geçmişte olduğu gibi Osmanlı makro tarih planında değil, 

toplumsal, kültürel, ekonomik yaşamı, sanatı, mimarisi eğitim ve bilimi ile mikro 

tarih anlayışına daha uygun bir şekilde romanlardaki yerini alır (Çeri, 2000: 25). 

Sonuç olarak Türk edebiyatında tarihî romanları, Tanzimat öncesi dönemde 

kaleme Dede Korkut, Battal Gazi, Malkoçoğlu hikâyeleri, gazavatnameler, 

battalnameler, destanlar gibi muhtelif eserler, Ahmet Mithat Efendi’nin Yeniçeriler’i 

ve Namık Kemal’in Cezmi’siyle birlikte başlayan dönem, Cumhuriyet’in ilanıyla 

birlikte 1950’lere kadar devam eden ve resmî tarih perspektifinde gelişen popüler 

tarihî romanlar, Devlet Ana ile başlayan 1960 sonrası dönem, 1980’lerden sonra iyice 

belirginleşen ve çoğulcu tarih anlayışının egemen olduğu romanlar, 1990’dan sonra 



 
 

41 
 

soğuk savaş döneminin sona ermesiyle yönelinen ve Osmanlı’yı mikro tarih 

bağlamında ele alan eserler ve 90’lı yılların ikinci yarısından sonra ve özellikle 

2000’lerin başından itibaren Türkiye’nin dünya ile eklemlenme çabalarının da 

sonucunda ortaya çıkan modern ve postmodern anlatılar olarak tasnif edebiliriz. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. HASAN ESKİL’İN HAYATI 

1.1. DOĞUMU 
 

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) tüm hızıyla devam ederken Asiye ve Ali 

Eskil, Oğulları Derviş’e gelin almak için Karakaya’nın kızlarını bir bir akıllarından 

geçirirler. Derviş, o zamanlar henüz on dokuz yaşındadır. Köyde Derviş’e uygun eş 

adayı bulamayan Asiye Hanım, Konya’daki tanıdıkların kapısını çalar. Böylelikle 

Eskillerin Ali, ailesinin en büyük oğlu Derviş’e, Âlimoğullarının Hacı Ahmet Efendi 

ailesinin beşinci çocuğu Aliye’yi isterler. Hasan Eskil, şehirli Sarı Aliye ile köylü 

Kara Derviş’in ilk çocuğu olarak dünyaya gelir. 

Nüfus cüzdanında 1 Ocak 1945 yazmasına rağmen, baharda doğduğunu 

Eskil’in kendisi de sonradan öğrenecektir:  

“İyi de… Dedim anneme, ‘Nüfus kâğıdımda doğum tarihim olarak 1 

Ocak 1945 yazıyor.’ Annem, ‘Seni baharda doğurdum.’ diye ayak diredi. 

Karşımdaki insan sonuçta annemdi. Beni ne zaman doğurduğunu ben mi 

bilecektim, yoksa o mu? Bu yüzden ben sustum ama Emine susmak 

bilmedi ve nüfus kâğıdındaki doğum günü bizzat annesi tarafından 

yalanlanan kocasına, ille de bir doğum günü bulmanın peşine düştü. 

Yaşadığım o bir anlık şaşkınlığı hemen üstümden atıp, sözü onlara 

bıraktım. Doğum gününden bana neydi? Ben doğum gününü kutlamadan 

da yaşardım… Kayıtsız bir tavırla iki kadının arasındaki söyleşmeyi 

kenardan izlemeye başladım. Annem beni baharda doğurduğundan 

emindi. Çünkü koyuna örken atıldığı37 gün sancısı tutmuştu. O yıl dedem 

bahçeden, ‘Asıya geçen sene örkeni nereye koyduyduk?’ diye 

seslendiğinde nenem annemin odasındaymış, ‘Bu adam da gelinin sancısı 

tuttuğu gün koyuna örken atmaya kalktı!’ diye söylenip, dedeme 

pencereden, ‘Örkeni yarın atalım, gelinin sancısı tuttu!’ diye seslenmiş. 

Bu yüzden de nenemler koyun sağmaya komşulardan bir gün sonra 
                                                             
37 Baharda koyunları sağmaya başlamak. 
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başlamışlar. Annem çok zayıfmış. Bebek bir türlü doğmak bilmemiş. O 

günlerde şimdiki gibi şehre ne otobüs varmış, ne de otomobil… Konya’ya 

at arabasıyla ancak yarım günde gidilirmiş… Ebe Hatç’abla, ‘Bebek 

aşağı inmiyor, gelini arabayla harman yerlerinde dolaştırın’ demiş. 

Annemi eşkin atların koşulduğu bir at arabasına bindirmişler. Bu 

arabaların altında yay falan yoktur ve arabanın teknesi doğrudan 

dingillerin üstüne oturur. Atlara kamçıyı vurup, köyün dışına sürmüşler. 

Araba, harman yerlerindeki çukurlarla tümseklere hızla inip çıktıkça 

annemin sancıları dayanma gücünün üstüne çıkmış.”38  

Hasan Eskil’in 01.01.1945 olarak bilinen doğum tarihinin, eşi Emine Hanım’ın 

da diretmesiyle, aslında 1943 baharında bir gün olduğu anlaşılır. 

1.2. ÇOCUKLUĞU 
 

Hasan Eskil doğduğu ve çocukluğunun geçtiği köy olan Karakaya’yı şu şekilde 

tarif etmektedir:  

“Ereğli asfaltı, Konya Ovası’nın içinde batıdan doğuya; çevresine 

serpiştirilmiş ağaçsız, çiçeksiz köylerin renksizliğinin verdiği sıkıntıdan 

uyuklayan dev bir karayılan gibi uzanır. Karapınar’a doğru dağlara 

tırmanırken sağa sola bir parça kıvrılır ve canlanma gösterir. Ereğli’ye 

giderken Konya’dan çıkar çıkmaz Tatlıcak Köyü’nün yanından 

geçersiniz. Bu köyün önünde durup yolun soluna baktığınızda, engin bir 

ova görürsünüz. Yirmi yedi kilometre uzaklıktaki Sakyatan Köyü’ne 

geldiğinizde… Sakyatan’ın toprak damlı evleri, Konya Ovası köylerinin 

tipik yerleşkesini sergiler. Evleri çevreleyen bahçe duvarları; bahçe 

duvarlarının dışında kalan hariciyeler39 hayvan barınakları, karışık 

yollar; her köyde aynıdır. Sakyatan’ın son evlerini geçer geçmez, sulama 

                                                             
38 “Hasan Eskil’in Hayatı” başlığı altında alıntıladığımız kısımlar, yazarın Kerpiç Evden Gökdelene 
adlı basılmamış kitabındandır. 
 
39 Evin dışına inşa edilmiş iki odalı konuk evi. 
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kanalının kenarından sola dönerseniz yol sizi Karakaya’ya 

götürecektir.” 

Hasan Eskil’in muhtelif akrabaları, yakın tarihimizdeki savaşların birçoğuna 

katılmak durumumda kalır. Mabeyinde anlatılan savaş anıları, Eskil’in romanlarında 

kullanacağı malzemelere dönüşecektir. Öyle ki, evin dedesi gece yatmaya geç 

gittiğinde, sohbetlerin konusu; Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Kurtuluş Savaşı’dır. 

Büyük Dayı Ahmet ise; dönerken aç kaldıkları, bitlendikleri ve dizlerinde derman 

kalmadığı Sarıkamış’ı anlatır.  

Eskil’in çocukluğuyla alakalı hafızasında kalan bir başka kare de Konya’nın 

barana akşamlarıdır. Barana aynı yaştaki arkadaş grubuna verilen addır. Bu grup, 

ortada kumar döndürmeden çeşitli iskambil oyunları oynar veya kışın hovardalık 

yapılacaksa, oynatılacak kadının nereden ve nasıl temin edilebileceği üzerinde 

konuşurmuş. 

O dönemin en popüler oyunlarından biri aşıktır. Sabahları hoca mektebine 

giden Hasan, öğleden sonra güdüllerin40 içinde biriktirilen ve herkesten gizlenen 

aşıkları ceplerine doldurur ve köyün çocuklarının aşıklarını ütmeye koyulur. Bunun 

dışında mahallenin çocuklarıyla harabelerde körebeden saklambaca kadar birçok 

oyun oynar. Arkadaşı Halit’le sadece muhtarlıkta bulunan manyetolu telefondan 

gördüklerine benzer bir düzenek oluşturarak kurdukları telefon hattı, gelecekteki 

başarıların habercisi gibidir:  

“Onların evinin damından bizim dama uzattığımız kırk kulaçlık ipi iki 

taraftan makaralara dolamış, iki ucuna da birer kibrit kutusu 

bağlamıştık. Kibrit kutusunu kulağımıza tutup makaraları döndürecek ve 

karşıdaki makaradan çıkan sesi duymaya çalışacaktık. Doğrusu 

telefonumuzun çalışıp çalışmayacağını çok merak ediyordum.” 

Küçük Hasan’ın haylazlıkları da vardır. At kıllarından yaptıkları ilmekleri bu 

yemlerin arasına yerleştirip ucuna beyaz ip bağlamak suretiyle güvercinleri avlamaya 

çalışır. Çocukluk döneminde, dedesinin çayından yudumlamak ve elleri sürekli taze 
                                                             
40 Üstü kırık testi. 
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tandır ekmeği kokan nenesine geceleri sarılarak uyumak Hasan’ın en büyük 

zevklerindendir. Çoğu çocuk gibi, Hasan da sahura kalkmayı, gecenin en derin 

zamanında uyanık olmayı çok sever. Dedesi, “sen daha çocuksun” deyip oruç 

tutmasına izin vermemesine rağmen, tabak çanak gürültüsüne uyanan Eskil,  

herkesten önce kurulur sofraya. 

1.3. EĞİTİMİ 
 

Karakaya Köyü’nün hoca mektebi; caminin yanında, taş basamaklarla çıkılan 

yerden iki üç kulaç yüksekliğinde kerpiç bir binadır. Burasının köy içindeki 

fonksiyonu çocuklara Kuran-ı Kerim’i ve namaz surelerini öğretmektir. Küçük 

Hasan da henüz altı yaşındayken, cüz torbasıyla hoca mektebine başlar:  

“Arapça cüzlerden elifbâyı ve Kuran’ı yüksek sesle okur, bir taraftan da 

torbamızdaki yiyecekleri cüzün yanına yayardık. Ekmek, peynir, üzüm, 

nohut... Hatta bazıları kuru soğan da getirirdi. Cebimizden çıkardığımız 

çakılarla ekmekleri dilimler, içlerini oyardık. Ekmek dilimlerini oyup 

hazırladıktan sonra, peynir topaklarını incecik doğrardık. İşte o sırada 

soğan müthiş kıymete biner, torbasından soğan çıkaran çocuk, incecik 

bir dilimine beş altı nohut veya üzüm isterdi. Bunun için kıyasıya bir 

pazarlık başlar, o arada sayfaları yırtılıp yıpranmış cüzlerimize 

bakmadan kimimiz, ‘Elif üstün, e; elif esre, i; elif ötre, ü!’ diye bağırarak 

elifbâyı öğrenir, kimimiz de yüksek sesle Kuran’da dersimiz olan sureyi 

okurduk.” 

Harf devrimi yapılmış olmasına rağmen, köyde sadece Arap alfabesiyle 

derslerin verilmesi ilkokulun açılacağı zamana kadar devam eder. Kalfa Kara 

Mehmet “Kalkın okul açıldı!” diye bağırdığında yıllar 1951’i göstermektedir. Bu, 

aynı zamanda Hasan’ın hoca mektebindeki son günüdür. O dönem modern eğitim 

kurumlarına gidenler “gâvur” şeklinde çağırılırmış. Haliyle, Hasan’ın içinde de 

gâvurluğun nasıl bir şey olduğuna dair merakla korku arasında bir his belirir. 

Böylelikle, amme cüzlerinin taşındığı torbaların yerini okul çantaları; falakanın 

yerini de avuç içine sertçe vurulan sopalar alır. 
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İlkokul, Hasan’ın hayatında birçok ilki de beraberinde getirmiştir. Örneğin 

kimse “zil”in ne olduğunu bilmemektedir. Derken arkadaşı Mehmet elinde 

maşrapayla çıkagelir:  

“Bildiğimiz saplı maşrapa! Kendi aramızda, ‘Zil buymuş demek ki!’ 

dedik. Öğretmenlerden biri maşrapayı Mehmet’ten aldı, içinden kuzulara 

takılan gıldırgıya benzeyen ama tahta sapı olan bir şey çıkardı. 

Gıldırgıdan biraz büyüktü, rengi de kara değil, aktı. Çocukların kimi, ‘Zil 

denen şey gıldırgıymış!’ derken, kimi de ‘Küçük çanmış ya!’ dedi.” 

Okulda da evden getirdikleri, eskimiş giysilerden dikilmiş küçük minderlere oturarak 

ders yaparlar. Kurulan bağdaşların üzerindeki çantalar da sıra görevini üstlenir. 

Hasan; siyah önlük, beyaz yakalı okul elbisesi giyer, kara tahtanın ve tebeşirin ne 

olduğunu öğrenir. İsmini sürekli dedesinden duyduğu Atatürk’ün resmi sınıfın en 

önüne asılmıştır. Diş fırçasıyla, macunla,  “Türklük” ve “Müslümanlık” 

kavramlarıyla da bu zaman karşılaşır küçük Hasan:  

“Türklük! Biz Türk’tük ve Türklüğün bir andı vardı. Pazartesi günleri, 

‘Türküm, doğruyum, çalışkanım!’ diye haykırırken hançerelerimiz 

yırtılırdı. İlk günlerde Türk olduğumuzu duyan köyün yaşlıları, ‘Önce 

Müslümansınız!’ diyerek yanlışımızı düzeltmeye çalıştılar. Onlara 

sesimizi çıkaramadık ama pazartesi günleri gene ‘Türküm!’ diye ve biraz 

daha yüksek sesle bağırdık. Çocuktuk. Türklük ne, önce Müslüman olmak 

ne bilmiyorduk. Ama hep bir ağızdan ‘Türküm!’ derken heyecan 

duyuyorduk. Bir de İstiklal Marşı’mız vardı! Seslerimiz birbirine 

uymadan ve içindeki pek çok sözcüğün anlamını kavrayamadan onu da 

heyecanla hep bir ağızdan haftada iki kez söylemeye başladık. Böylelikle 

‘elif üstün, e’nin yerini ‘Ali topu tut.’ almıştı.” 

Bu durumu köydeki herkes garipser. Hasan’ın ilkokula ve ortaokula gittiği 

dönemlerde Eskiller, köye teknolojik aletlerin girmesinde önayak olurlar. Dede, ilkin 

traktör, daha sonra 1948’de 36 kişilik Dodge marka otobüs ve 1952’de Oliver marka 

biçerdöver alır. Alabildiğine gürültü çıkaran bu araçların sesi, küçük Hasan’a 
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oldukça zevk vermektedir.  Özellikle biçerdöver ailede büyük bir sevince neden olur 

fakat bu mutluluk uzun sürmez. Çünkü biçerdöveri trene yükleyen dede, baba 

Derviş’i de alıp Urfa’ya borçlarını daha kısa sürede ödemek için çalışmaya gider. Bu 

da ayrılık anlamına gelmektedir. 

Hasan Eskil’in hayatının bu dönemine ait hatıralarının birçoğu çalışmak ve işle 

alakalıdır. 1954’te Hasan’ın on yaşına girdiği sene köy için bir hayli bereketlidir. 

Sabah uyandığında babasının kente gittiğini öğrenir. Okuldan döndükten sonra 

kardeşi Rasim’le bahçede oynarken sokak kapısının önünde bir motor ve korna sesi 

duyar. Ne motorun ne de kornanın sesi traktöre benzemektedir. İki kardeş sokağa 

fırlar. Rengi koyu yeşil olan bir kamyon kapılarının önünde durmaktadır. Kara 

Derviş de direksiyon başında onlara gülmektedir. Sarı Aliye’nin “Parayı nereden 

buldun?” sorusuna Kara Derviş “Hepsi borç…” diye yanıt verir. O zaman için 

oldukça yüksek bir para olan on beş bin liranın ödenememe ihtimali bile, annesi 

Aliye’nin gözlerindeki tedirginliğin korkuya dönüşmesine nedendir. Kara Derviş bu 

olaydan sonra daha çok çalışmaya başlar.  

Köyde başka traktör olmadığından tüccara ya da T.M.O.ya gidecek olan 

mahsullerin hepsini Kara Derviş taşır. Kara Derviş, şafak vakti evden çıkar, sabah 

erkenden Konya’ya ulaşır; buğdaydan yarım kilo kadar örnek alıp önce Ticaret 

Borsasına, sonra da T.M.O.ya götürür, hangisi iyi fiyat verirse buğdayı ona satar ve 

bu işlemlerin tekrar etmesi için tekrardan Karakaya’nın yollarına düşer. Öğleden 

sonra ikinci kamyonu kente ulaştırır, onu da sattıktan sonra akşam harman 

yerlerinden ya da tarlalardan sabah götüreceği çuvalları kamyona yükletir. Hasan ise 

akşamları babasının yollarını gözler, beklerken uyuyakalır ve sabah kalktığında ise 

babasını yine Konya’ya gitmiş bulur. 

Aldıkları araç sürekli arıza yapmaya başlayınca Kara Derviş, para biriktirmekte 

zorlanır. Daha ilk taksit için Sarı Aliye’nin bileziklerini almak zorunda kalır. İkinci 

taksiti bile ödeyemez. Para bulma umuduyla Divanlar köyündeki halasının oğlu 

Fettah Amca’ya giderler. Babasının borç isterken ki mahcup durumu, küçük Hasan’ı 

derinden etkiler. Fettah Amca’nın eşi Ayşe Hanım Teyze’nin çabalarıyla alınan borç, 

gece gündüz çalışılarak ödenecektir.  
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Hasan’ın beşinci sınıfa geçtiği 1955 yılının yazında yine yoğun bir çalışma 

temposu başlar. Kara Derviş gece gündüz çalışır. O da on birini doldurmuş ve 

“kocaman” adam olmuştur. Hasan şehirlerarası yollara çıkmadan kenar yollarda 

kamyonu kullanabilmeye de başlamıştır. Taşınacak yük köyün içindeyse, babası 

akşam doğrudan eve gelir; kamyonu, yükleme yerine Hasan götürür; hamallar 

çuvalları yükledikten sonra da kamyonu evin önüne yine o getirir.  

O yıl arkadaşı Fazlı’yla (Karakaya); Tom Miks, Teksas okumaya başlar. Öğle 

tatillerinde elden ele dolaşan bu resimli öyküler onları kerpiç evlerin; ağaçsız, 

çiçeksiz dünyasından çok daha başka âlemlere taşır. Beşinci sınıfın son aylarında 

okudukları ilk roman ise Kerime Nadir’e aittir.  

1957 yılında küçük Hasan, parlak zekâsının emarelerini göstermeye başlar. 

1948 model, oldukça fazla yakıt harcayan kamyonun motorunun, dizele çevrilmesi 

gerektiğini babasına salık verir. Kara Derviş, buna karşı çıkmasına rağmen sonunda 

on dört yaşındaki Hasan’ı dinlemek zorunda kalır. Bu; maliyetin yarı yarıya 

azalmasına, kârın iki katına çıkmasına neden olur. Hasan’ın ikinci önerisi de, 

babasına büyük fayda sağlayacaktır:  

“Gerek Toprak Mahsulleri Ofisi’nde gerekse un fabrikalarında buğdayın 

bir yerden bir yere taşınmasında hamal kullanılmıyor, bunu helezonlarla 

gerçekleştiriyorlardı. Babama bizim de kamyona buğday yüklerken 

helezon kullanmamızın işimizi çok kolaylaştıracağını anlatmaya çalıştım. 

Biraz zor kabul etti ama sonuçta eski bir helezon aldık. Helezonu 

çalıştırmak için de iki silindirli küçücük bir pancar motor... İlk 

denememizde neredeyse tüm köyün adamı başımıza toplandı. Başarısız 

olsaydık tam anlamıyla ‘madara’ olacaktım. Helezonun bir ucunu 

buğday yığınına soktuk, diğer ucunu kamyonun teknesine dayadık. 

Helezonun tepesine bir altlık yaptırmış ona da motoru bağlamıştık. İpini 

çekince motor gürleyerek çalıştı. Kuyruk miline taktırdığımız kasnağı bir 

kayışla helezonun kasnağına takıp gerdirince, borunun içinden 

kamyonun teknesine buğday akmaya başladı. Aşağıda iki kişi helezona 

buğday yetiştiremiyordu. Böylece buğdayı önce çuvallara doldurup 
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sonra da hamallarla kamyonun teknesine taşıtma ihtiyacı ortadan 

kalkmış ve kamyonun doldurulması müthiş hızlanmıştı.” 

Hasan için köy hayatı sonsuza dek devam etmeyecektir. Hasan’ın babası bir 

akşam Konya’dan geldiğinde sofrada Aliye Hanım’a, “Hasan’ı hazırla yarın 

Konya’ya götüreceğim” der. Anne ve babasının olmadığı bir yerde, hem de kocaman 

bir kentte okuma düşüncesi bile Eskil’i huzursuz eder. Annesi ertesi sabah sandıktan, 

okula giderken giydiği, elle düzeltilip katlanmış pantolonu çıkarır. Okulun önüne 

geldiğinde bahçe kapısında kısa boylu, abartısız bıyıklı, kıvırcık saçlı, tiz sesli, 

sonradan adının Sami olduğunu öğreneceği, bir adam durmaktadır.  Öğle tatili olmuş 

ve memurlar çalışmamaktadır. Bu arada bir kadın gözüne takılır. Kadın Hasan’ı 

tepeden tırnağa süzmekte ve aşağılayıcı bakışlarını üstünden ayırmamaktadır. Hasan; 

ütüsüz yamalı gömleği, yaz günü giydiği potinleri, kemersiz pantolonu, sıfır numara 

yapılmış saçları ve güneşten derisi kavlamış yüzüyle şehirli kadın için oldukça farklı 

görünmektedir. Aşağılayıcı bakışlarını Hasan’ın üzerine diken kadının oğlu ise kısa 

pantolon ve kısa kollu gömleği; bantlı, arkası açık ayakkabılarıyla modern bir çocuk 

görüntüsü vermektedir. Kadın, Hasan’ın babası Kara Derviş’e “Bu çocuğu neden 

getirdiniz?” diye sorar. Babasının “Okula kaydettireceğim.” yanıtını, “Köylü 

çocuklarını Koleje alıyorlar mı?” sorusu takip eder. Kara Derviş “Neye 

almayacaklarmış, biz vatandaş değil miyiz?” Hasan’ın yüreğindeki sıkıntı birden 

tedirginliğe dönüşür. Müdür Halil Bey bu sözlerden etkilenip durumla ilgilenir. Kara 

Derviş sandalyede oturan kadını gösterip:  “Bu hanım biraz önce, ‘Bu çocuğu neden 

getirdiniz, Koleje köylü çocuklarını kabul etmezler.’ dedi.” diye şikâyet eder. Bu 

durum Halil Bey’in hoşuna gitmez. Elindeki diviti hızla hokkasına koyup, “Hanım, 

bu nasıl söz böyle? Bir de öğretmen olacaksın! Ben de köy çocuğuyum. Bu devlet 

beni, anasız babasız kaldığım Tunceli depreminden sonra okullarda okutup bu 

mevkilere getirdi. Şimdi ben bu okulun kapısını köylü çocuklarına nasıl kapatırım?” 

deyip son noktayı koyar. Şipşak sokak fotoğrafçısında çektirilen siyah beyaz resim 

de memurlara verilince Hasan için Kolejin kapısı aralanmış olur. 

Dudağı boyalı, arkası açık ayakkabılı Yücel Hanım, “Muavin Bey’e dilekçenizi 

onaylatın, sonra da bana getirin, size sınav giriş belgenizi vereceğim.” dedikten sonra 
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hakkında hiçbir bilgisi olmadığı bir imtihana tabi tutulacağı için Hasan’ı korku sarar. 

Sınav günü okulun önü oldukça kalabalıktır. Öğrencileri, binanın ön tarafındaki 

geniş mermer merdivenden çıkararak sınıflara alırlar. Sınıfa gelen iki öğretmenden 

biri, “İlk sınavınız genel kültür. Şimdi size soru kâğıtlarını ve cevap anahtarlarını 

dağıtacağız. Önce soruyu okuyacak, sonra da cevap anahtarında doğru cevabı bulup, 

yanındaki dikdörtgenin içini, dışa taşırmadan, kurşun kalemle karalayacaksınız. 

Cevabınızı silme şansınız yok. Onun için iyi düşünüp cevap verin.” der. Yaşamı 

boyunca böyle bir sınavla karşılaşmayan Hasan, soruları baştan sona okumaya 

başladığında bütün cevapları bildiğini görür. Hızla cevap anahtarındaki küçük 

dikdörtgenleri karalamaya başlar. Öğretmenler “Sınav bitti, kalemleri bırakın!” 

dediğinde sınavını henüz bitirmediğini üzüntüyle söyleyen Hasan, bir sonraki 

sınavda süresini daha verimli kullanabileceği söylenerek teskin edilir.  

Derken sonbahar gelir.  Hasan, bütün gücüyle babasına yardım etmektedir. Bu 

telaş içinde, kimse eniştelerin manifatura mağazasına uğrayıp sınav sonuçlarını 

sormaya vakit bulamaz. Bir gün Ali Dede’nin kentte işi çıkar. İşini bitirdikten sonra 

da, “Hasan’ın imtihan sonuçlarını öğreneyim” diye İstasyon’daki okul binasına gider. 

Dedesi, torununun sınavı kazandığını öğrendikten sonra köye gider ve Kara Derviş’e 

kızar. Ertesi gün dedesiyle birlikte okula giden Hasan’ı, artık geleceğinin sınırlarını 

çizecek çok farklı bir ortam beklemektedir. 

İlk zamanlar okula alışmayla geçer. Gece, okulun üçüncü katındaki koridora 

konulan dolapların önünde soyunup, pijamalarını dolapların önünde giydikleri, yirmi 

otuz kişilik yatakhanelerde yatmaktadır. O yıllarda hazır iç çamaşırları çok fazla 

bilinmediği için annesinin diktikleriyle idare eden Hasan’ı arkadaşlarının arasında 

soyunup giyinmek oldukça sıkar. Yatılı öğrenci olduğundan, akşamları iki saat, 

sabah da bir saat mütalaaları vardır. Bu mütalaalarda gerektiğinde üst sınıftan biri 

derslere yardımcı olmaktadır. Hasan, köyden geldiği bu farklı ortamda, 

arkadaşlarıyla şakalaştığı köyünün mehtaplı gecelerini terennüm eder. Birkaç kez 

okulu bırakıp köye dönmeyi ciddi ciddi düşünse de yapamaz. Tatil için köye 

gittiğinde arkadaşı Kemal’e, okuldan getirdiği İngilizce hikâye kitabını Türkçe’ye 

çevirerek okur. Bu basit gibi gözüken olay Hasan’ın hayatının kırılma noktalarından 
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birisidir. Çünkü köylü Hasan’la kolejli Hasan arasındaki farkı, kendisi de ilkin 

burada fark etmiştir. Tatilden döner dönmez derslere dört elle sarılır. İngilizce ve 

Türkçe derslerinde iki ay içinde sınıfın en iyileri arasına girer. İkinci karnede zayıfı 

yoktur. Gitgide gelişim gösteren Hasan’ın, üçüncü karnesinde ise müzik hariç hepsi 

pekiyidir. “Kafasını gözünü yararak” da olsa İngilizce konuşabilmektedir. Çatal, 

bıçak kullanmayı, sofra kurallarına göre yemek yemeyi öğrenir. İlkokulda 

arkadaşlara hava atma nedeniyle fırçaladığı dişlerini, artık bir gereksinim için akşam 

yatarken ve sabah kalktığında aksatmadan temizler. Giysileri, ayakkabıları kentli 

çocuklarınkinden farksız olmuştur. Cumartesi günleri okulun banyosunda yirmi 

dakikalık yıkanma hakkını tam olarak kullanır, banyo yapmadan çarşıya çıkmaz. 

Basketbol oynar. Böylelikle köyün tozlu topraklı yollarında koşturan Hasan gider, 

yerine kolej mantığıyla yetişmiş bir beyefendi adayı gelir.  

Konya Kolejinde derslerine giren  -özellikle- yabancı hocalar, yabancı bir dil 

ve tanıştığı yerli yabancı yazarlar o dönemin Türkiye’sindeki bir ergen için ufuk 

açıcıdır: 

“Kolejde okul yaşamım sürüyordu. Yabancı ülkelerden gelen ve Türkçe 

bilmeyen öğretmenlerimizle artık İngilizce konuşabiliyorduk. Ders 

kitaplarının dışında İngilizce kitaplar okuyabilir, kendimize yeni ufuklar 

açıyorduk.” 

Yazları babasının kamyonunda yaptığı muavinlikle kazandığı paraların hepsini 

kitaba verir. Böylelikle yolculardan topladığı parayla haftada bir roman 

alabilmektedir. O yıllarda okul idaresinin kiraladığı araçlarla gittikleri Ankara Devlet 

Tiyatrosunda izlediği tiyatro ve operalar adeta ruhunu arıtır. Zaman zaman Konya’ya 

turneye gelen tiyatroları da hiç kaçırmaz. Tiyatroyu, operayı, klasik Batı müziğini o 

yıllarda tanır ve sever. Sınıfın iyi öğrencileri arasındadır. Sayı artınca öğrenciler okul 

binasına sığamaz duruma gelir. Yatakhane, İstasyon Caddesi’nde, okula iki yüz 

metre uzaklıktaki Tuncer Apartmanı’na taşınır. Çekirdek ailelerin yaşayabileceği 

küçük dairelerde beş ranzayla yatılı olarak okumaya devam eder.  
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Resim öğretmeni Erdoğan Bey, Hasan Eskil’in; Naim Uludoğan’la ve daha 

sonra kendisinin yaşamında özel bir yer edinecek olan Fikret Otyam’la tanışmasını 

sağlar. Edebiyatçı Perihan Hanım ise avazı çıktığı kadar bağırmanın güzel şiir 

okumak anlamına gelmeyeceğini öğretir. İngilizce öğretmeni Avustralyalı Barber, 

örgü örerken kitap okuyabilmesiyle genç Hasan’ı etkilemişlerdir. Genç öğretmen 

Sylviya’nın ise özel bir yeri vardır. Eskil’in “İyi kalpli bir melek” olarak tanımladığı 

genç İngilizce hocası, öğrencilerin arkadaşı gibidir. Öyle ki, sınıftakiler hafta sonları 

onu sinemaya götürebilmek için yarışır, düzenledikleri “Türk usulü” eğlencelere onu 

da davet ederler. Müdür Bey’in karşı çıkışmasına rağmen Sylvia, öğrencilerinin 

yanında onlara birlikte eğlenir. Kısaca Sylvia, Eskil ve diğer öğrenciler için, 

“cinsiyet duygusunun bastırıldığı” bir toplumda görebilecekleri en garip karakterdir. 

Ancak Eskil’in ufkunu daha da fazla genişleten yegâne şey okumaya başladığı 

kitaplar olmuştur. Hasan Eskil’in tanıştığı bu yeni dünya, kitapların dünyası, ona 

Karakaya’nın renksizliğinden çok daha fazlasını vaat etmiştir:  

“Kolej bana bir olanak daha sağlamıştı: Kütüphane! Öğleden sonra ders 

bitiminden ilk “mütalaa”ya kadar iki saate yakın boş zamanımız vardı. 

Bu boş zamanın bir kısmını kütüphanede geçiriyordum. Kitap okumayı 

seviyordum. Zaten arkadaşlarımın kurduğu futbol takımına da 

giremiyordum. Çünkü futbol oynamayı beceremiyordum. Basketbolda 

fena değildim. Bir keresinde okul takımında bile yer aldım ama top 

oynamaya sürekli zaman ayırmak hiç içimden gelmedi. Okulun küçük bir 

futbol sahası vardı. Futbolu sevenler uzun teneffüslerde hemen iki takım 

oluşturup diğerlerini oyun dışı bırakırlardı. Ben de boş vakitlerimde 

roman okumayı seçtim. (…) İngilizce dersinde, elimdeki kitaba daldığım 

sırada, Soner’in başıma attığı kara tahta silgisini sinirle geri fırlattığımı 

ve havada uçan silginin kürsüdeki İngilizce öğretmenimiz Mr. Davies’in 

kolundaki saati parçaladığını anımsarken, o gün yaşadığım suçluluk 

duygusu içimde hâlâ hırçın bir kedi yavrusu kesilir. (…) Kolejde okul 

yaşamım sürüyordu. Yabancı ülkelerden gelen ve Türkçe bilmeyen 

öğretmenlerimizle artık İngilizce konuşabiliyorduk. Ders kitaplarının 

dışında İngilizce kitaplar okuyabilir, kendimize yeni ufuklar açıyorduk.” 
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Yabancı dili ve pozitif bilimleri öğrenen Konya Maarif Koleji öğrencileri 1963 

yılındaki üniversite sınavında oldukça başarılı sonuçlar alır. Otuz kişiden eksile 

eksile 14 kişiye kadar düşen Hasan ve arkadaşları için Türkiye’nin en güzel 

üniversitelerinin kapıları aralanmıştır. Hasan, Ankara’da yapılan merkezî sınavda 

birinci tercih olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini işaretler. 

İstanbul’da İktisat Fakültesinin sınavını kazandığı haberi üzerine rotayı İstanbul’a 

çevirir. Kayıt kuyruğunda birinci tercihi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesini kazandığını öğrenince tekrar Ankara’ya gider. Böylelikle lise yıllarında 

hayalini kurduğu fakülteden içeri adım atar:  

“Konya Maarif Koleji’nden sonra Mülkiye’ye gelmek, bir iç denizden 

okyanusun engin sularına yelken açmak gibi bir şeydi. Köyden kente 

geldiğimde yaşadığım çarpıcı değişimlerin bir benzerini Mülkiye 

yıllarında yaşayacaktım.”  

Kolej’deki apartman dairelerine sıkıştırılmış ranzalı yatakhaneden, haftada bir 

kez, suyu soğutmadan başkalarının da banyo yapmasına olanak sağlayabilmek için 

başodacı Mehmet Efendi’nin nezaretinde yirmi dakikalık sürelerle termosifonla 

yıkanabildiği banyolardan sonra, mülkiyenin yurdu gözüne oldukça güzel görünür. 

Derslerde tam bir özgürlük havası hâkimdir. Rüzgâr “solcular”dan yana esmektedir:  

“Sağcılar çok fazla sesini çıkaramıyordu. Gene de Mahir Çayan’la 

Hasan Celal Güzel aynı sıralarda okuyor, kantinde aynı havayı 

soluyordu. Sağcı Aydın Yalçın’la solcu Sadun Aren aynı sınıflarda derse 

giriyor; öğrencilerine doğru bildiklerini anlatıyorlardı.” 

Kolejdeki gırgır ve şamata atmosferinin yerini ideolojiler alır. Marks ve 

Lenin’in adını bile bilmezken Hasan’ın etrafında sağ ve sola dair fikir fırtınaları 

esmeye başlar. Adam Smithleri, Keynesleri okur. Polis otobüslerindeki arkadaşlarına 

bakıp içi sızlar. İnönü’yle Ecevit arasında patlayan ortanın solu kavgasında Ecevit’in 

yanında yer alıp, CHP kurultaylarında yeni kadrolara sloganlar atarak destek verir. 

Turhan Feyzioğlu’nun elini sallayıp, “Hata ediyorsunuz!” demesine güler, Bülent 

Ecevit ve arkadaşlarına verdiği desteği inatla sürdürür fakat hiçbir zaman şiddete 
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meyletmez. Dört yılın sonunda, 1967 yılında 8 ortalamayla üniversiteden mezun 

olur. 

1.4. EVLİLİĞİ VE İŞ HAYATI 
 

Hasan Eskil, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduğunda 

hayata atılma telaşının heyecanını duyar. İki yüz kişinin katıldığı İş Bankasının teftiş 

sınavı kazanır. Diğer kazanan sekiz kişi de onun sınıf arkadaşıdır. 15 Ocak 1968 

günü İş Bankası Teftiş Kurulunda stajyer müfettiş yardımcısı olarak göreve başlar. 

Bütün stajyerleri Ankara şubelerindeki teftiş ekiplerinin yanına dağıtırlar. Daha 

sonraki yıllarda genç yaşta kaybedeceği, sınıf arkadaşı Atila Baykal’la Ankara 

Merkez Şubesinin ekibinde yer alır.  

Bu sırada artık ailesi de Hasan’ın evlilik çağının geldiğini düşünür. Konya’ya 

ziyarete gittiğinde Asiye Hanım onu bir kenara çeker ve babasının evlenmesini 

istediğini bildirir. Hasan o zamanlar Amerika’ya gitme planları da yaptığı için aile, 

“gâvur eller”den kız almaması için evlatlarının başını bir an önce bağlamak ister. 

Hasan, son on beş yıl içinde iki ciddi kalp krizi geçiren babası Derviş’in 

sağlığını da düşündüğü için temkinli davranır fakat görücü usulüyle de evlenmek 

istememektedir. Ankara’dayken İsfendiyar’ın annesi Fadim Teyze’den bir telefon 

gelir. Babası çok hastadır. Tekrar Konya’ya, oradan da köye gider. Babası yataktadır 

ve onunla hiç konuşmaz. Annesi aklında bir kız var mı diye ağzını arar. Aslında anne 

ve babası, Hasan’ın kendilerinin bulacakları bir kızla gelenek ve göreneklerine uygun 

bir şekilde evlenmesini istemektedir. Hasan, hayatında evlilik niyetiyle kimsenin 

olmadığını belirtir. Annesi, “Madem aklında bir kız da yok. Bırak kızı biz bulalım. 

Sen de herkes gibi evlen. Baban ölürse daha mı iyi olacak?” der. 

1 Mart 1968’de iki yıllık askerlik görevini yapmak üzere bankadan istifa eder 

ve 1 Nisan 1968 günü Mamak Muhabere Okulunun yedek subay öğrenci taburuna 

katılır. Askerliğe başladığı nisan ayından ağustosa kadar aileden evlilikle ilgili ses 

soluk çıkmaz. 26 Ağustos Cuma günü, Zafer Bayramı törenleri için yürüyüş 

yaptıktan sonra telefona çağrılır. İsfendiyar’ın annesi Fadim Teyze, evlenmek için bir 
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kız bulduklarını ve hemen atlayıp Konya’ya gelmesi gerektiğini söyler. Aliye Hanım, 

Hasan’ın gelin adayını görmek istediğini bildirdikten sonra, müstakbel gelinin 

annesi, oğlunu ve annesini gelinin evine davet eder. 

Eskiller, ailece gelin adayını görmeye giderler. Sakyatan Köyü’nden olan 

Mulla Amca alakasız bir konu açar: “Karasu bizim özdeki tarlalara girdi, sizin 

köyden ne haber?” Derviş Bey insanların aç ve susuz kaldığından bahsederken Hasan 

“bizi unuttular” diye geçirir içinden. Tam o esnada Hasan’ın daha sonradan kayın 

pederi olacak, genç ve kıvırcık saçlı adam “Komünistlik nasıl bir şey?” diye sorar. 

“Ne de olsa Mülkiye mezunuyduk ve sol cereyanlara beşiklik eden bir 

okuldan geliyorduk. Öyle olunca da bu otuz beş yaşlarında gösteren, 

kızın amcası mı, yoksa dayısı mı olduğunu anlayamadığım, büyük bir 

olasılıkla olaylara farklı bir gözle baktığı anlaşılan adamın gözünde 

makbul ve muteber bir görünüşümüz olmayabilirdi ama saklayacak bir 

ayıbımız da yoktu. Onun için azıcık işçi sınıfından, toplumsal 

diyalektikten falan söz ettim. Baktım adamın merak ettiği asıl konu 

başka, durup, ‘Eğer onu soruyorsanız, komünist değilim.’ dedim. 

Karşımdaki esmer yüzde gülücükler açtı.  ‘Komünist değilim ama sosyal 

demokratım.’ diyerek sözlerimi tamamladım.” 

Merdivenlere açılan kapıdan beyaz bluzlu, beyaz etekli bir kız hızla sol 

taraftaki kapıya yönelir ve gözden kaybolur. Hasan’ın kayınvalideliğe yakıştırdığı 

sarışın, mavi gözlü kadın da kızın peşinden gider. Odaya sessizlik hâkim olur. 

Herkes gözünü kızın ve annesinin kaybolduğu kapıya dikilmiştir. Derken kızın 

annesi gelip yerine oturur. Ardından da on dakika önce gözden kaybolan kız kapıda 

görünür. Hasan, kızın endamına bakar. Çok güzeldir. Gelin adayı utangaç bir şekilde 

“hoş geldiniz” dedikten sonra gözler Hasan ve Emine arasında mekik dokumaya 

başlar. Etrafındakilerin bakışlardan sıkılan Hasan, gözlerini zeminde gezdirir. Emine, 

Hasan’ın yanındaki garip sorular soran adama “baba” diye elini uzatır. Hasan, bu 

genç adamın müstakbel eşinin babası olduğuna kendini inandıramaz çünkü adam çok 

genç gözükmektedir. Hasan, gözlerini Emine’den ayıramaz ve içinden tam aradığı 

kişi olduğunu düşünür. Kahve fincanını alırken, Emine’nin de gözlerini kaçırmadan 
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ona baktığını fark eder. Bu bakışlar, artık Hasan’ın hafta sonlarını Konya’da 

geçireceği anlamına gelmektedir:  

“‘Git gel Ankara-Konya altı saat’ diye bir söz vardır. Gerçekten de 

yorucu olmayan bir yolculuk yapıyor, daha doğrusu Ankara-Konya 

arasında kanat takıp uçuyordum. Her Konya’ya varışımda Emine’yi, 

beni Alâeddin Meydanı’ndaki otobüs terminalinde bekler buluyordum. 

Dedikodudan korktuğu için baldızım ‘Emelcik’ de Emine’nin yanında 

oluyordu. Faytona binip İhsaniye’deki evlerine gidiyorduk. Emine’nin 

annesi beni kapılarda karşılıyordu. Mavi gözlerinin içi gülen, güzel yüzlü 

kadını çok sevmiştim.” 

Emine’yle Hasan, 30 Eylül 1968’de nişanlanır. Hasan, 30 Eylül 1968 günü on 

sekiz aylık kıta hizmetime başlar. Mülkiye mezunu olduğu için tabur personel subayı 

yaparlar. Diyarbakır’da yalnız yaşamasını istemeyen ailesi, evliliklerini bir an önce 

tamamlamaları için çifte baskı yapar. Hasan da nişanlısını çok özlemektedir.  Her 

gün postaneye gidip Emine’nin telefonunu yazdırır. Bazen bir bazen iki saat 

bekledikten sonra ancak konuşabilirler. Hasan, kısa telefon konuşmalarında 

söyleyemediklerini, uzun uzun mektuplara döker.  

4 Kasım 1968’e nikâh günü alırlar. Hasan komutanlarından izin alıp Konya 

yollarına düşer. Aileler düğün hazırlıklarını tamamlamıştır ama ev eşyası yoktur. 

Evlendikten sonra Ankara’ya giderler. Ertesi gün Doğu Ekspresi’yle Diyarbakır’a 

hareket ederler. Hasan, on sekizine henüz girmiş bir kızı ailesinden uzaklara 

götürmenin ağırlığını hisseder omuzlarında. Bu evlilikten Öner ve Taner isimlerinde 

iki erkek evlatları olur.  

Askerden dönen dokuz kişi, o yıl sınavı kazanmış olanların başladığı eğitime 

ilave edilmiştir. Üç aylık eğitimde on parmak daktilo yazmayı ve hesap makinelerini 

kullanmayı öğrenirler. Bankacılık mevzuatı, kredi ve istihbarat teknikleri 

konularında yoğun bir eğitim alırlar. Eskil, iki sene askerlikten sonra 1970’de 

yeniden teftişe döner ve İş Bankasında göreve başlar. İş Bankasında 1970-1976 

yılları arasında altı yılı aşkın fiili müfettişlik yapar:  
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“Edindiğimiz bankacılık ve yöneticilik bilgilerini, insan ilişkilerinin ince 

ilkelerini, toplumsal bilgi birikimimizin pek çoğunu müfettişliğe 

borçluyuz. Bunlar, çalıştığımız ortamdan edindiğimiz önemli 

donanımlarımız oldu. Kötü otel koşulları dayanıklılığımızı, yemek 

masalarındaki konuşmalar kültürümüzü, çoğunlukla da sabrımızı artırdı. 

Soruşturma raporları objektif olmanın gerekliliğini aşıladı. Gerekirse 

gece yarılarına kadar çalışıp elimizdeki işi en iyi biçimde bitirme 

alışkanlığımızın alt yapısını hazırladı. Turnelerde yörenin vali, 

kaymakam gibi mülki erkânıyla, hâkim ve savcılarla, sanayicilerle 

tüccarlarla tanıştık ve insanları değerlendirirken, bakış açımızı geniş 

tutmayı öğrendik. Yazdığımız raporları önce şubeler, arkasından da 

Teftiş Kurulu başkanlığı ve genel müdürlük seksiyonları okudukları için, 

en az hata ile düşünmeye ve yazmaya çalıştık.” 

1979’da da Organizasyon Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak sabit göreve 

atanır. Bu arada Öner, ilkokulu Konya’da okumakta, ailesi de onu çok özlemektedir. 

Bu hasretlik sekiz yıl boyunca böyle devam eder.  

Hasan Eskil, 1982 yılının sonlarına doğru İş Bankasının Londra Şubesini 

açmakla görevlendirilir. Yanında organizasyon ve metot uzmanı Mete Uğurlu vardır.  

Hasan Eskil, Westminster’da Parlamento Binası’na yakın bir yerde paylaşmalı bir ev 

tutar. Eşi Emine de yanına gelir. Bu durum maddi olarak onları bir hayli zorlar. 

Londra’da düzenlerini kuran çift bu yılları terin tabandan çıktığı yıllar olarak 

hatırlayacaktır. 

Eskil, Londra’dan 1983 yılı ilkbaharında Organizasyon Müdürlüğündeki 

yardımcılık görevine geri döner. Kadro tahsisleri, zaman ölçümleri, kadro 

ölçütlerinin saptanması, şubelerde iş akışına uygun yerleşme projeleri, bankaya 

alınacak makinelerle ilgili araştırma ve yönetim raporları gibi işleri yürütmeye 

başlar. Muhasebe Müdürü Sezai Bey, Hasan Eskil’i muhasebe müdürlüğüne 

yardımcı olarak atamak ister. O sırada Hasan Eskil’in çok samimi bir dostu olan 

Mete Çopuroğlu da müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. “Ben gelirsem Mete 

ne olacak?” diye soran Eskil, Sezai Bey’den “Başka bir yere tayin edilecek.” 
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cevabını alınca arkadaşının ayağını kaydırıyormuş gibi gözükeceği için bu atamayı 

kabul etmez. 

Yine de Hasan Eskil’in etrafı hep seçkin insanlarla dolmuştur. Ve o da bu 

şahıslarla toplantılar yapmaktan ve büyük kararlar almaktan hoşlanmaktadır. İşlerin 

çoğu yoluna girmiştir artık. Fırsat buldukça eşi ve çocuklarıyla birlikte sinemaya, 

tiyatroya, yemeğe gider. Konya’nın küçük bir köyünde başladığı yolculuğun nerelere 

geldiğine kendisi bile şaşırır fakat mütevazılığı kendisine mihmandar edinir. Aklına 

“Koca binada dört kata sığmayan, ayrıca İstanbul ve İzmir’e taşan bir müdürlüğün 

başındayım.” düşüncesi geldiğinde, “Daha dün geldiğin kerpiç evi unutma.” diyecek 

olgunluğa erişmiştir. 

1989 yılının sonuna gelindiğinde Hasan Eskil, bilgi işleme geçirilen şube sayısı 

460 olan, dış şubelerin Türkiye’yle olan işlemlerini bilgi işlem kapsamına almış, 230 

adet bankamatiğin kuruluşunu, kredi kartı uygulamasını ve modern donanımlarını 

gerçekleştirmiş Türkiye’nin en büyük bankasının önemli isimlerinden biridir. Hal 

böyleyken, Genel Müdür Ünal Korukçu Bey, Hasan Eskil’i çağırıp Anadolu Hayat 

Sigortayı kurması için genel koordinatör olarak tayin etmek istediğini söyler ve 

kendisine fikrini sorar. Eskil, önüne konan teklifi itirazsız kabul eder. 

Ünal Bey atamasını çıkarır çıkarmaz; Hasan Eskil, Ocak 1990’da İstanbul’daki 

yeni görevine başlar. İstanbul, yabancısı olduğu bir kent değildir. Hasan Eskil, 

atanacağı haberini eşi Emine’ye söyleyebilmek için onu İstanbul’a getirip, iki gün 

boyunca şehrin görülebilecek en güzel yerlerini gezdirir. Anadolu Hayat, 1991 

yılında faaliyete geçer fakat sektörün duayenleri Türkiye gibi riskli ülkelerde 

sigortacılığın tehlikeli olduğu görüşünde hemfikirdir. Bütün bu olumsuz düşüncelere 

rağmen Anadolu Hayat, 1995 yılına gelindiğinde oldukça sağlam yapısıyla ve 

sektörde elde ettiği birinciliklerle adını duyurur. Kurulduğunda Sirkeci Garı’nın 

karşısındaki küçük bir dairede işlemlerine devam eden şirket, büyüdükten sonra 4. 

Levent’teki İş Kuleleri’ne taşınır. 

1995’te başlayan ve 2000’li yıllara kadar süren ekonomik krizler, insanların 

öncelik sıralamasında hayat sigortalarını yavaş yavaş gerilere iter. Hasan Eskil de, 
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Anadolu Hayatta bir kan değişimine ihtiyaç duyulduğunu sezmektedir. 16 Nisan 

2001 gününün sabahında eşiyle bu hususta son kez konuşur ve kesin olarak 

emekliliğini istemeye karar verir. Teftiş Kurulu Başkanı Orhan Bozkurt’a bu kararını 

açıklar. Aynı gün öğleden sonra emekliliği tebliğ edilir. 

1.5. EDEBÎ HAYATI 
 

Hasan Eskil’i yazmaya iten sebeplerin başında çocukluğunda müşahede ettiği 

köyü kayda geçirme arzusunun olduğunu söyleyebiliriz. Eskil, yaşamının daha uzun 

zamanını modern şehirlerde geçirmesine rağmen, onun eserlerinde belleğindeki köy 

vardır:  

“Aslında, yaşamımın büyük bir bölümünü geçirdiğim modern dünyada, 

köyümüm kısır verileriyle kıyaslanamayacak kadar bol malzeme var 

roman yazmak için… Kıskançlıklar, çıkar için çevrilen dolaplar, 

yaltaklanmalar, sahte aşklar, insanı arkadan hançerlemeler, duygu 

sömürüsü…  (…) Beni bozkırın gün yanığı yüzlü insanlarıyla kabul edin 

lütfen. Hiç olmazsa bir süre… Çocukluğumu yaşadığım ve üniversiteyi 

bitirinceye kadar yaz tatillerimi geçirdiğim köyümün tozlu havasıyla 

içime çekmişim onları, tulumbaya ağzımı dayadığımda çorak suyla 

birlikte içmişim. Onların masallarıyla, onların askerlik anılarıyla 

büyümüşüm. Kaldı ki, çağımızın gerçeklerini işliyorum kitaplarımda. Bu 

gerçeklerin kentlerde yaşanmadığını kim ileri sürebilir?” 

Yazarın başta dedesi olmak üzere birçok akrabası Sarıkamış ve İstiklal Harbi 

gibi savaşlara katılmışlar ve buradan getirdikleri birçok anıyı ev oturmalarında 

akrabalarına anlatmışlardır. Bu dönemlerde henüz çocuk olan Hasan Eskil, dinlediği 

bu hikâyelerden oldukça etkilemiştir: 

“Dedem İstiklal Harbi gazisiydi ve çocukluğum onun İstiklal Harbi, 

babamın dayısı Köselerin Ahmet Dayı’mın Sarıkamış harekâtı anılarını 

dinlemekle geçmişti… Mustafa Kemal, İsmet, Fevzi Çakmak ve Enver 

paşaları daha beş yaşındayken tanımıştım.(…) Bazı geceler evin dedesi 

yatmaya gitmekte gecikirdi. Ondan İstiklal Harbi anıları dinlenir; 



 
 

60 
 

Mustafa Kemal’ler, İsmet İnönü’ler yarı karanlık mabeyni parıl parıl 

aydınlatırlardı. Dedemin İstiklal Harbi anılarını, büyük dayımın 

Sarıkamış’ta çektikleri çileler izler; o zaman yarı aydınlık mabeyin elemli 

bir alacakaranlığa bürünürdü. Hele büyük dayımın (babaannemin 

kardeşi Ahmet Dayım) aç kaldıkları, bitlendikleri, dizlerinde derman 

kalmadığı Sarıkamış dönüşünü anlattığı akşamlar, mabeynin elemli 

alacakaranlığı nenemin, annemin hıçkırıklarıyla beslenen bir cenaze 

evine dönüşürdü. Büyük dayım ve arkadaşları günlerce aç kalmışlardır. 

Karlı dağların altında bir köy görürler. Gidip ekmek isteyeceklerdir ama 

köy ya Ermeni köyüyse?.. Sonunu bildiğimiz öyküyü beşinci altıncı kez 

dinlerken bile, ‘Ne olur o köy Müslüman köyü olsun!’ diye dua ederdik. 

Annem, ‘Konya’ya Yunan girdi!’ şayiasının çıktığı gün, anneannemlerin 

onu nasıl beşikte unutup evlerinden kaçtıklarını anlatırdı sonra. Kadınlar 

dertlenir, biz çocuklar gece yatağımıza girdiğimizde masalları, 

dedemizin, büyük dayımızın anlattığı savaş öykülerini ve annemin beşikte 

unutulmasını yeniden yaşar; sınırsız hayallere dalar giderdik.” 

Akrabalarının savaş hikâyelerini çokça dinleyen Eskil’in edebiyata adım 

atmasına neden olan çocukluğuyla alakalı bir diğer unsur da köy ve köy yaşamına 

dair yaptığı gözlemler olmuştur. Eserlerinde sıklıkla işlediği kadınların ezilmişlikleri, 

yazarın çocukluk çağında müşahede ettiği olaylara dayanmaktadır. Orta Anadolu’da 

o dönemlerin erkeklerinin vaz geçemediği barana akşamlarında kadınların kocalarına 

kadın oynatılırken hizmet etme mecburiyetleri, yaz sıcağında çalışmak zorunda olan 

kadınların unuttukları kadınlıkları, ilkel yöntemlerle yapılması gereken doğumlar ve 

bu doğumlarda hayatlarını kaybeden çocuklar Eskil’in belleğinde silinmez izler 

bırakmıştır:  

“Karakaya’nın kerpiç evlerden oluşan dünyasını ve bir damla su 

umuduyla gökyüzündeki bulutlardan gözünü alamayan çileli insanlarını 

unutamıyorum. Bu yüzdendir romanlarıma sağdan soldan girivermeleri. 

Bu yüzdendir kurguladığım sahnelere el koyup olayları sürükleyip 

götürmeleri… Kasabalı Hacerler, Necmiyeler, Fehmiler, Alihanlar, 

Parmaksız Duranlar, Kolsuz Onbaşılar, Yemenli Celiller, Balkanlı 
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Ahmetler ‘destursuz’ dalıverirler odama. Kimsenin görmediği bir meclis 

kurarlar apansız. Ben de katılırım meclislerine. Sevinçlerine, 

kavgalarına ortak olurum. Gonca’nın sevdasını, Havva Gelin’in dramını 

içimde duyarım; onlarla yaşarım.” 

Bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden olan Hasan Eskil’in edebiyat 

dünyasına adım atması, 2001 yılında emekli olduktan sonra gerçeklemiştir. Eskil’in, 

yıllardır kafasında kurguladığı roman ve öyküleri yazmasını tetikleyen olay 1999 

yılında gerçekleşmiştir. Yazar, ikili sigorta görüşmeleri yapmak için M&G 

şirketindeki randevusuna gittiğinde, kendisiyle görüşmesi gereken müdürün işinin 

çıktığını, alt makamdaki birisiyle görüşmesi gerektiği kendisine tebliğ edilir. Bunu 

hakaret kabul ederek oteline dönen Eskil, odasına çekildiğinde rapor kâğıtlarının arka 

yüzüne gece yarısına kadar, birbiriyle bağlantılı altı öykü yazar. İstanbul’a 

döndüğünde yazdığı öyküleri daha düzenli hale getirdikten sonra yeğeni Elif Eroğlu 

Hanım’la Attila İlhan’a gönderir. İlhan, okumakta bir hayli nazlansa da Hasan 

Eskil’in hikâyeleri hakkında müspet fikir beyan eder. Teftiş raporları dışında kâğıda 

elini sürmemiş birisi için bu, sonsuz yola atılacak ilk adımlar gibidir. Attila İlhan’ın 

övgüsü Hasan Eskil’i oldukça heyecanlandırır. Yazdığı öykülerden altısını birleştirir 

ve böylelikle ilk romanı Köprüde Kadınlar Var ortaya çıkar. Kitabı, üç yayınevine 

gönderir.  Biri romanı didaktik bulur, diğerleri yanıt bile vermez. Eskil, buna rağmen 

yazmaktan yılmaz. 

2000 Eylülü’nde Antalya’da acenteler için toplantı düzenlenmiştir. O sırada 

Antalya Gazipaşa’da yaşayan Fikret Otyam’la eşi Filiz Otyam da otele davet edilir. 

Yemekte Fikret Otyam’a, Eskil’in roman yazdığından bahsedilir. Engel olmaya 

çalışsa da arkadaşlarından biri okumak için aldığı kopyayı Otyam’a uzatır. Fikret 

Otyam’ın, “Abi ne muazzam bir kitap bu böyle?” sözleri gerçek anlamda üstat bildiği 

insanlardan aldığı ikinci övgüdür. Attilâ İlhan ve Fikret Otyam gibi üstatların övgüsü 

romancıyı yazmak hususunda teşvik eder. Eskil daha sonra sekiz roman ve bir hikâye 

kitabı kaleme alır. 
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Romancının keşke diye aklının bir ucunda duran şey ise erken yaşlarda 

başladığı yazma edimini devam ettirememiş ve edebiyata göre daha garanti bir 

meslek tercih etmiş olmasıdır:  

“Neden on beş yaşımda yazmaya başladığım romanıma devam etmedim! O 

kadar çok okumaya düşkün ve geceleri hayal âlemine dalmadan uyuyamayan 

bir çocuk iken, bazen gündüzleri bile kendimi gerçek dünyadan kopup gitmiş bir 

halde bulurken, edebiyat dersinde hocalarımla tartışmalar yapabilecek 

yetkinlikte iken, neden yüksek tahsilimi edebiyat alanında yapmadım, 

zamanımızın ünlü Dil ve Tarih Fakültesi’ne gitmedim? Hayal âlemi bu kadar 

zengin, on yaşında şiir yazmaya başlayan ve tarihi çok seven bir insan olduğum 

halde ne işim vardı bankacılıkta, sigortacılıkta? Maişet motorunun çarklarını 

döndürmek bu kadar zorunlu muydu? Gece yarılarına kadar hayal kurduğum 

gençlik yıllarımda yazmaya başlasaymışım, şimdi dolu dolu yaşamanın 

doruğunda olurmuşum.” 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. ESERLERİ 
 

Uzun yıllar bankacılık sektöründe çalışan ve alanında bir “duayen” olarak 

kabul edilen Hasan Eskil, 2000’lerin başından itibaren adım attığı edebiyat 

dünyasında yedi roman ve bir hikâye ile yerini almıştır. 

2.1. ROMANLARI 
 

Hasan Eskil’in ilk romanı Köprüde Kadınlar Var 2002 yılında Günizi 

Yayıncılıktan çıkar. 2004’te Karasu, 2005’te Bıçak Sırtında ve 2006’da ise Cariye 

Ayşe Nihal aynı yayın evinden yayımlanır. 2006 yılında yayınevi değişikliğine giden 

Hasan Eskil, Barana Yayınları’yla41 anlaşır. Barana Yayınları Eskil’in Günizi 

Yayıncılık’tan çıkan; Köprüde Kadınlar Var, Karasu, Bıçak Sırtında ve Cariye Ayşe 

Nihal kitaplarını tekrar yayımlar. Bunların yanı sıra Eskil’in, sadece Barana 

Yayınları’ndan Iraz ve Mavi Kanatlı Atlar adlı romanları çıkar. Barana Yayınları 

iflas edince Eskil, son romanı olan Gökçe ile Natel’i 2009’da tekrar Günizi 

Yayıncılık’tan çıkartır. 

2.1.1. KÖPRÜDE KADINLAR VAR 
 

Hasan Eskil’in ilk romanı Köprüde Kadınlar Var, Günizi Yayıncılık’tan 2002 

yılında çıkar. İncelediğimiz ikinci baskı, 251 sayfadır. Son iki sayfa, kitapta geçen 

yöresel kelimelerin sözlüğünden oluşmaktadır. Kapak resmi 7 ve 8. sayfalarda 

kitapla ilgili “romantik” bir değerlendirme yapan Fikret Otyam’a aittir. 

  

                                                             
41 Barana Yayınları, Eskil’in kitaplarında yayım yılına dair herhangi bir şey belirtmemiştir. Bu 
nedenle Barana Yayınları tarafından basılan kitapların hangi tarihlerde yayımlanmış olduğunu tam 
olarak bilemiyoruz. Kaynakçada Barana Yayınlarınca basılan yayın yılı belirtilmeyen kitaplar, 
yazardan öğrendiğimiz yayın yıllarına göre harflendirilerek sıralanmıştır. 
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2.1.2. KARASU 
 

Karasu’nun ilk baskısı 2004’te Günizi Yayıncılık tarafından yapılmıştır. “Suya 

Düşen Yıldızlar” alt başlığıyla birlikte sunulan kitaptaki Orta Anadolu ağzına ait 

kelimeler yazar tarafından kitabın sonunda küçük bir sözlük şeklinde verilmiştir. 

Eser 358 sayfadır. 

2.1.3. IRAZ 
 

Iraz, Eskil’in beşinci, köy romanı kategorisindeki üçüncü romanıdır. Tek 

baskısı 2006’da Barana Yayınları tarafından yapılan eser 313 sayfadır. 

2.1.4. MAVİ KANATLI ATLAR 
 

Bu roman Köprüde Kadınlar Var’ın devamı olarak düşünülmüş fakat daha 

önce anlatılan şeyler tekrar edileceği endişesiyle bu düşünce gerçekleştirilememiştir. 

Barana Yayınları tarafından baskısı yapılan Mavi Kanatlı Atlar 267 sayfadır. 

2.1.5. BIÇAK SIRTINDA 
 

2004’te Günizi Yayıncılık tarafından ilk baskısı yapılan kitap, yazarın ilk tarihî 

romanıdır. Birinci baskısını incelediğimiz kitapta 268 sayfa bulunmaktadır. Kitabın 

sonunda Orta Anadolu ağzına ait bir de yerel sözlük bulunmaktadır. 

2.1.6. CARİYE AYŞE NİHAL 
 

2004’te Günizi Yayıncılık tarafından ilk baskısı yapılan kitap 268 sayfadır 

Birinci baskısından inceldiğimiz kitabın sonunda Orta Anadolu ağzına ait küçük bir 

sözlük vardır. 
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2.1.7. GÖKÇE İLE NATEL 
 

Gökçe ile Natel, yazarın en hacimli ve son romanıdır. Sarıkamış’ta Yüreğim 

Kaldı alt başlığıyla sunulan eserin Günizi Yayıncılık tarafından yapılan tek baskısı 

430 sayfadan oluşmaktadır. Kitap, Mayıs 2009’da piyasaya sürülmüştür. 

2.2. TEFTİŞ ÖYKÜLERİ 
 

Hasan Eskil’in tek hikâye kitabı Teftiş Öyküleri’dir. Günizi Yayıncılık 

tarafından 2004 Aralık’ta basımı yapılan Teftiş Öyküleri’nin alt başlığı “70’li 

yıllarda Anadolu Yollarında” şeklindedir.  

Eserde bulunan yirmi iki hikâyenin listesi aşağıdaki gibidir: 

1- Can Pazarı 

2- Siyasi Baskı 

3-  Süleyman Amca 

4- Kaçak Müfettişler 

5- Müdürün Şansı 

6- Para Nasıl Taşınır 

7- Eşiyle Kaçan Müfettiş 

8- Çekle Dolandırıcılık 

9- Kara Kışta Soruşturma 

10- Saten Yorgan 

11- El Yakan Para 

12- Otel 

13- Bir Bardak Su 

14- Unutulmayanlar 

15- Şaşkın Âşık 

16- Bir Garip Teftiş 

17- Müdürün Hobisi 

18- 68’e Bir Tertip 

19- Yaşamın Cilveleri 
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20- Kul Sıkışmayınca 

21- Hamamdan Önce Hamamdan Sonra 

22- Bankada Bir Müdür 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. ROMAN VE HİKÂYE ANLAYIŞI 
 

Hasan Eskil üzerine yapılmış herhangi bir akademik çalışma bulunmamaktadır. 

İnternette, kitapları üzerine yazılmış birkaç yazı da hem akademik özellik 

taşamamakta hem de Eskil’in roman ve hikâyecilik anlayışına yönelik bilgiler 

barındırmamaktadır. Bu nedenlerle, yazarın roman ve hikâye anlayışını 

işleyeceğimiz bu kısımdaki tüm bilgiler yazarla muhtelif zamanlarda yüz yüze veya 

elektronik posta vasıtasıyla yaptığımız görüşmelere dayanmaktadır. 

Eskil’e göre sanat, “içsel duyguların dışa vurumu”ndan ibarettir fakat sanatçı 

bunu ortaya koyarken -yaradılışına ve yeteneklerine ve tecrübelerine göre- farklı 

yöntemler benimseyebilir. Bu durumda; edebiyat da müzik, resim heykel ve diğer 

sanatlar gibi mutlak özgürlüğü hedefleyenlerin ve bir amacı olan insanın başvuracağı 

bir yoldur. Mutlak özgürlükten anlamamız gereken şey ise tahkiye yazarıyla rutin 

insan arasındaki farktan ibarettir. Eskil’e göre bu farkı oluşturan şey “baskı altında 

kalmadan” düşünceleri aktarabilmektir. Bu düşünceyi sanatın asıl gayesi olarak 

gören yazara göre, düşüncelerin özgürce ifade edilmesi için hâkim güçlere de 

görevler düşmektedir:  

“Baskı olmadan diyorum, çünkü baskı, sanatçının içinden geleni 

serbestçe ifade etmesine engel olur ve sunumu sakatlar. Baskının 

gerekçesi genelde toplumsal ahlakı ve insanın ruh sağlığını korumaktır. 

(Dini de burada toplumsal ahlak anlayışının içinde addediyorum.) Birine 

göre toplumsal ahlaka ya da insanın ruh sağlığına aykırı olan bir 

sanatsal etkinlik, bir başkasına göre doğru olabilir ve ruhsal doyum 

sağlayabilir. Bu nedenle de sanatçıya baskı uygulanmamalıdır. 

Çocukların yetişmesi ve ruh sağlığının korunması bu kuralın dışında 

olmalıdır.  Siyasetçinin işi, toplumsal ahlaka aykırı olan ya da insanların 

ruh sağlığını zedeleme ihtimali bulunan sanat eserlerinin sergilenme 

biçimi konusunda önlem almaktır; yasaklamak değil.” 
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Eskil’e göre sanatın ilk amacı yazarın özgürleşmesidir. Toplumun fayda veya 

zararı ikinci planda düşünülecek şeylerdir. Toplumun düşünce yapısı zaman mekâna 

göre değişeceğinden edebî eserin fayda ya da zararı üzerinde fazla düşünülmemelidir 

ve bunun cevabı topluma bırakılmalıdır. 

Sanatçı “duygularını kendi ölçülerine göre yazılı, sözlü, çizgi, resim, tiyatro ya 

da müzik yoluyla dışa vuran, bir eser üreten; duygularını dürtükleyen düşünceyi 

beyninde yoğuran ve doğum yaptırarak bu düşünceyi çoğaltan; esin kaynağının 

içinde ayaklandırdığı duygu dalgalarının esiri olan” kişidir. Bir toplumun içinden 

çıkıp onun ahlak değerleriyle yoğrulan yazar, bu bağlamın dışında 

düşünülmemelidir. Sanatçıyı besleyip büyüten duygu, herhangi bir statü kaygısının 

olmamasıdır. Toplum sanatçı oluşturduğu için sanatçı da toplum karşısında tevazu 

sahibi olmalıdır. Bu nedenle sanatçının durumu “doğum yapan anne”nikiyle 

benzerlik göstermektedir:  

“Hatta ondan da ileri, o günlerce beyninde fırtınalar kopan, deli gibi 

dolanan bir insandır. Delirmenin sınırında olduğu anlar vardır. Van 

Gogh kulağını nasıl bir ruh halinde kesmiştir? Dostoyevski’nin sarsıntılı 

yaşamını sadece sara hastalığıyla mı izah edeceğiz? Büyük şair Necip 

Fazıl’ın bir dengeye oturmayan yaşamını?” 

Eskil’e göre edebiyat dünyayı kurtaracak büyüklükte bir eylem değildir fakat 

birey ve toplumun hayatına yön verilebilir: 

“Kolombiyalı bir yazar olan Marquez, binlerce kilometre uzaktan 

Türkiye’deki insanları etkiliyor ve bize sahte demokrasilerin gülünç 

yönlerini gösterebiliyorsa edebiyatın gücüne inanmak gerekiyor. Ben 

Marquez’i okuyuncaya kadar Kolombiya’nın ismini duymuşluğun 

ötesinde yerini bile bilmezdim ama ondan sonra Güney Amerika’daki 

diktatörlükler ve kaos ortamları hakkında bilgi sahibi oldum. Örnek 

vermek gerekirse, tarihte Victor Hugoların, Tolstoyların bunu – toplumu 

edebiyatla değiştirmeyi- başarabildiğine tanık oluyoruz. Biz de roman 
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edebî yaşamımıza çok geç girmiştir ve Fransa’da, Rusya’da yaşananlar 

bizde yaşanmamıştır.” 

Günlük hayatın rutin olayları eserin nüvesini teşkil etse de, anılar ve hayal 

gücü bir romanı oluşturma aşamasında olmazsa olmazlardır: 

“Düş dünyası zengin olmayan bir insan roman ve hikâye yazamaz. Olsa 

olsa olayları anlatır. Olayları edebî bir biçimde yazmak ya da anlatmak 

da bir sanattır ama öykü ya da romanın dışında kalır. Örneğin benim 

Teftiş Öyküleri kitabım bir öyküler demeti olmaktan çok, anlatıdır. Anı 

da değildir, çünkü olaylar oluş biçimlerinden saptırılmış, yazarın 

arzusuna göre sonlandırılmıştır.” 

Romancılık diğer meslekler gibi profesyonellik gerektirmeyecek bir uğraştır. 

Yukarıda bahsettiğimiz, yazarın özgür olması bağlamında Eskil, dış dünyanın ne 

dediğinin eseri ortaya koyan kişi için pek de mühim olmaması gerektiğine 

inanmakta, romanların kategorize edilmesine karşı çıkmaktadır. Ona göre önemli 

olan yazarın uzun araştırmalar sonucu vicdanına sorduğunda cevabını aldığı 

doğruları toplumla paylaşmaktır; çünkü “vicdanlı davranmak ya da davranmamak 

bilinçli bir eylemdir.” 

Romanda gerçeğe bağlılığın söz konusu olamayabileceğini de söyleyen yazar, 

bunun bir tarz meselesi olduğunu ve kendisinin de tahkiyeyi ve onun figürlerini 

oluştururken tercihini “olabilirlik” yönünde yaptığını vurgular: 

“Benim tarzıma gelince, düşle yoğrulsa da romanlarım gerçeklerden 

kopmaz. Mavi Kanatlı Atlar’daki Murat tamamen hayal mahsulü bir 

figürdür, yaşadıkları da öyle ama kim gerçeğe uymadığını iddia edebilir 

ki? Romanın sonu düşsel bir hülyayla bağlanmış olsa bile.” 

Romanlarında tarihî konuları da işleyen yazar, gerçekliğe ulaşılabileceğini 

düşünmemekle birlikte, ufak sapmalarla da olsa onun yakalanabileceğini 

düşünmektedir.  Eskil’e göre, roman ya da öyküyü kurgulamak düş dünyası 

zenginliği gerektirir ama güncel ya da tarihî olaylardan hareketle kaleme alınan edebî 
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eserlerde -sapma ihtimalleriyle birlikte yakalanan- gerçeklere ve tarihe ters 

düşülmemelidir. 

Tarihî gerçeklilikte sapmaları en aza indirebilmek için yazar ulaşabildiği tüm 

kaynaklara, yerli- yabancı, ulaşmalı; bütün tarihî veriler vicdan süzgecinden 

geçirilerek okuyucuya aktarılmalıdır:  

“Yabancı kaynakları da incelememiz gerekir. Hatta mümkünse ortaya 

atılan tezlerin tamamını… Buna zamanımız elverir mi derseniz, 

araştırmalar sonucunda ulaşacağınız kanaat, tarihî doğruların yükselen 

yüzdesi oranında vicdanınızı rahatlatacaktır. Ben böyle yapıyorum.” 

Aksi takdirde romancı yanılmaya ve yanıltmaya mahkûm olacaktır:  

“Dido Satiruyu, Benden Selam Söyle Anadolu’ya isimli eserinde tarihsel 

verileri doğru mu yorumlamıştı? Bir mağarada karşısındaki Ermeni’ye, 

‘Türkler bizi topraklarımızdan çıkarıyorlar ama bizsiz yapamazlar. Biz 

onların gören gözü, düşünen beyniyiz.’ derken ne derece haklıydı? 

Birileri tarihe atıf yaparak yazacaktır ama bu kadar havada kalan etnik 

ayrımcılık yaparak ve karşı gruptaki insanlara sübjektif duygularla 

suçlayarak değil. Hiç okumadan, araştırmadan tarih tezi ileri sürenlerin 

yolu bir gün mutlaka yanlışa düşecektir.”  

 

Tarihî belgelerin yanıltıcı olma ihtimalini de göz önünde bulunduran Eskil, 

yazarın doğruyu bulmak gibi bir görevinin olduğunu düşünmektedir:  

“Geçmişte yaşananlar bugüne aktarılırken yazanın düşünce yapısına 

göre şekillendirilebiliyor. Uluslararasında bu kadar görüş farklılığının 

olmasının sebebi de bu ama bize düşen görev doğruyu aramak; bu 

konuda hata payını minimize etmek olmalı.” 

Eskil’e göre romancılık ve araştırmacılık farklı iki alandır fakat yazar, tarihi 

tamamen reddederek yazılanları da “roman” olarak görmemektedir. 
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Romanlar Eskil’e göre, yazan kişinin hayat tarzıyla bağlantılıdır. Ona göre 

klasik tarzda eserler kaleme almasının nedeni, hiçbir zaman modern hayatın dikte 

ettiklerini benimsememesidir.  

Vaka, romanın temel taşıdır. Vakayı bir ucundan yakalayan sanatçı, vakayı 

planlamaz. Ve onun görevi kafasında vaka merkezli uçuşmaya başlayan bu 

zenginliği gerektiği gibi harmanlayabilmektir. Romanların karakterleri ise merkezî 

figür etrafında şekillendirilmelidir ve planlanmamalıdır. Roman ilerledikçe figürler 

kendiliğinden yerlerine oturacaktır. Bu durumda ise çoğu kez figürler yazarı 

peşinden sürükleyecektir:  

“Örneğin; Karasu romanımdaki Eyüp’ün Gonca’ya tecavüz etmeye 

kalkışmasını ben önceden planlamamıştım. Eyüp tenha bir yerde 

Gonca’yı sıkıştıracak ve ‘Alihan’a sakın varma’ diyecekti. Ben buraya 

kadar kurgulamıştım. Benim hiçbir dahlim olmadan Gonca’ya tecavüze 

kalkıştı. Bu kez ben Gonca’yı Eyüp’ün elinden kurtarma derdine düştüm. 

Bunun için de romanın başlarına gittim, bir köpek saldırısı düzenledim, 

Eyüp yaralandı, bir yerleri kanadı, bu travma sırasında bizim oğlanı kan 

tuttu. Tekrar konuya döndüm ve Gonca’nın şalvarının uçkurunu kesmeye 

çalışırken kızın koluna bıçak geldi. Eyüp kanı görünce Gonca’yı bırakıp 

kaçtı.” 

Olayların akışı sırasında “ortaya çıkan yeni karakterlerin ve planların” romanı 

yazdırdığı gerçeğinden yola çıkarak zaman ve mekânı arka planda tutmaktadır. Ona 

göre bu unsurlar, “hadiselerin havada kalmaması için” kullanılan unsurlardır. 

Böylelikle zaman ve mekân yazma eylemi karşısında kendisin muhafaza edemeyen 

iki olguya dönüşmektedir. 

Eskil, romancının kullanması gereken dile de dikkat çekmiştir. O, yerel 

konuların işlendiği romanlarda bile herkesin anlayacağı dile özen gösterilmesi 

gerektiğine inanmaktadır: 

“Köy romanını yazarken Örenlileri, Belenlileri ya da Sarnıçlıları 

İstanbul ağzıyla konuşturamadım. Konuştursaydım o mekânda çok 
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iğreti dururdu. Olduğu gibi yerel ağız da kullanamadım. Bunu 

yapsaydım bu kez Türkçenin canına okurdum. Yazarken, Türkçeyi 

korumak kaygısını taşıdım hep.” 

Romanın mantık ve vicdan ayakları üzerinde yükselmesi gerekliliğine inanan 

yazar, mantık dışı anlatılara edebî eser denemeyeceğini düşünmektedir: 

“Akıl ve mantık dışı anlatılar edebî bir değer taşıyamaz, deli saçmalarını 

kimse ciddiye almaz. Gogol’un Bir Delinin Hatıra Defteri isimli eseri 

deliyi anlatır ama akıllı biri tarafından kurgulanıp, yazıldığı için 

beğenilmiş; benim gençliğim de yıllarca kapalı gişe oynamıştır.” 

3.2. ROMANCILIĞI 

3.2.1. KONU VE VAKA ÖRGÜSÜ 

3.2.1.1. Köprüde Kadınlar Var 
 

Hasan Eskil konularını köyden ya da tarihten alan romanlar kaleme almıştır. 

Yazarın yayımlanan ilk romanı Köprüde Kadınlar Var’da Kasımpaşa’da fakir bir 

ailenin çocuğu olarak büyüyen ve gençlik yıllarında kendisini sahiplenecek zengin 

bir erkeğe ihtiyaç duyan Necmiye’nin, Memduh’la tanışması; Ferit’in Necmiye’yi 

kandırarak bir köy baranasına oturak âlemi için teslim edişi ve Necmiye’nin bu kötü 

hayattan kurtulma çabası anlatılmıştır.  

Necmiye, Kasımpaşa’da fakir bir ailenin çocuğu olarak doğar. İstanbul’da 

yaşamasına rağmen lüks semtleri ve vitrinleri, annesinin temizliğe gittiği evlerden ve 

arkadaşlarından duyar. Bu ulaşılmazlık onda zengin hayat arzusunu tahrik eder.  

Liseyi bitirdikten sonra bir fabrikanın muhasebe bölümünde çalışmaya 

başlayan Necmiye, üniversite sınavlarına girer fakat başarılı olamaz. Mahalledeki 

kafa dengi arkadaşlarıyla sinemalara, pastanelere kaçamak yapıp gittiği zamanlardan 

birinde, gruptaki Tarık’a âşık olur. Tarık da onu sevmektedir. Cebindeki sınırlı 

paraya rağmen Necmiye’nin tüm isteklerini yerine getirmeye çalışan Tarık, 

Necmiye’ye büyük vaatlerde bulunur. Bir gün Tarık’ın evine giden Necmiye onunla 
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birlikte olur. Bakireliğini kaybeden genç kız eve pişman bir vaziyette döner. 

Ailesinin bunu anlayacağını düşününce ödü kopar. İkisinden başkasının bilmediği bu 

buluşmalar altı aydan fazla devam eder. Necmiye, Tarık’ı yitireceği korkusuyla onun 

birlikte olmak arzusuna hep olumlu yanıt verir fakat bu Necmiye’nin pişmanlığını 

her geçen gün artırır.  

Tarık Necmiye’yi istemeye gelir fakat aile, kızlarının bu güzelliğiyle daha 

paralı kocalar bulabileceğini düşündüğünden Necmiye’yi Tarık’a vermeye 

yanaşmaz. Tarık, Almanya’ya işçi olarak yazılır ve Türkiye’den ayrılır. Necmiye de 

başvuruda bulunur fakat haber gelmez. Artık Necmiye için Tarıksız günler 

başlamıştır. Tarık’la Necmiye’nin mektuplaşmaları bir süre devam eder. Binnur, 

Necmiye’ye sürekli Tarık’ı unutması gerektiğini bu güzellikle çok iyi erkekler 

bulabileceğini salık verir. Tarık’tan gelen mektuplar ilerleyen zamanda kesilir. Bu 

kesilmede Necmiye’yi Memduh’la tanıştırmak isteyen Binnur’un dâhili vardır. 

Memduh’la tanışan Necmiye zamanını onunla geçirmeye başlar. Bir hafta sonra da 

Memduh Necmiye’yi evine götürür. Necmiye içkinin de etkisiyle sarhoş olunca, 

birlikte olurlar. Bu yakınlaşmadan sonra Memduh ortalıkta gözükmez. Necmiye de 

Binnur Ablasına eskisi kadar sık gidip gelmemeye başlar.  

Necmiye işten eve evden işe gelip giderken, lüks otomobilin içinde yakışıklı 

bir gencin kendisine selam verdiğini fark eder. Israrlı takibini sürdüren genç, 

Necmiye’yi arabasına binmeye ikna eder. Adının Ferit olduğunu söyleyen genç, 

Necmiye’yi çay bahçesine götürür. Fotoğrafçı olduğunu ve genelde insanların 

yüzlerini fotoğrafladığını anlattıktan sonra, Necmiye’nin yüzündeki hüznün kendisini 

çektiğini söyler. Necmiye, karşısındaki adamın karakter bakımından Memduh’a 

benzediğini düşünür. Dolayısıyla, bu genç adamın söylediklerine inanmak istemez.  

Necmiye’nin baba evinde fakirlik nedeniyle huzur yoktur. İlerleyen günlerde 

Ferit’in takipleri daha da sıklaşır ve evindeki huzursuzluğun da etkisiyle Necmiye 

Ferit’le daha çok zaman geçirmeye başlar. Bakırköy’de gittikleri lokantada fotoğrafçı 

olduğunu söyleyen Ferit, Necmiye’nin elinde şarap kadehiyle fotoğraflarını çeker. 
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Diğer taraftan köyde, Topal Ali ve baranası; şehirdeki kadın tacirinden yani 

Ferit’ten bekledikleri mektubu alırlar. Necmiye yavaş yavaş barananın ağına doğru 

sürüklenmektedir. Mektupta, Necmiye’nin elinde şarap kadehiyle çekilmiş 

fotoğrafları da vardır. Bu fotoğraflar baranadakileri, Necmiye’nin fahişe olduğuna 

inandırır ve köyde merhametsiz bir mutluluk rüzgârı estirir. 

Bu arada Ferit, Necmiye’yi çıkaracağı sahte Türkiye turu için ikna etmiştir. 

İşyerinden yıllık izninin bir kısmını kullanıp, ailesine de beni merak etmeyin 

dedikten sonra Necmiye, Ferit’in arabasıyla Ankara yoluna çıkar. İzmit’te pişmaniye 

alıp geceyi Ankara’da lüks bir otelde geçirirler. Necmiye zapt edemediği şehvet 

duygusuyla o gece kendisini Ferit’in kollarına bırakır. 

İstanbul’dan çıktıktan sonraki gün, kendisini karşılayan etrafı yeşilliklerle dolu 

yolun yerini su verilmeye muhtaç cılız ağaçlarla dolu topraklar alır. Ferit, 

Necmiye’yi, hayatında görmediği kadar güzel bir köye götüreceğini söyler. Çizilen 

pembe tablolar, zaten mutluluktan uçan Necmiye’nin ayaklarının yerden daha fazla 

kesilmesine neden olur. Böylelikle Ören Köyü’ne gelirler.  

Ferit, Topal Ali’nin evini sorar. Pazarlık tamamlanır ve Ferit, Necmiye evde 

otururken arabasına binip uzaklaşır. Necmiye, Ferit’in kendisini bu köylülere sattığı 

gerçeğiyle yüzleşir. Namuslu bir kız olduğunu, bu bezlerde tarağının olmadığını 

söylese de baranadakiler kadının elinde şarap kadehi olan fotoğraflarını ve sırnaşık 

pozlarını hatırlatarak Necmiye’ye inanmazlar. Necmiye; Tarık, Memduh ve Ferit’le 

olan birlikteliklerinin barana tarafından bilindiğini görünce, bütün bu tezgâhı abla 

dediği Binnur’un planladığını anlar. 

Sekiz ay oturak âlemlerinde oynayan Necmiye, Okumuş Mehmet’le tanışır. 

Okumuş, lisede hocadan yediği dayak nedeniyle şehirde okula gitmeyi bırakmış ve 

köyüne dönmüştür. Necmiye ile göz göze geldiği ilk andan itibaren ondan hoşlanır. 

Okumuş, oturak âlemlerini kötü bir gelenek olarak benimsemesi nedeniyle 

Necmiye’ye yardım etmek istemektedir.  
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Bir zaman sonra Okumuş, Necmiye’ye âşık olduğunu fark eder. Bu, kendi 

ölümü pahasına bile olsa Necmiye’yi içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmaya 

çalışacağı anlamına gelmektedir.  

Topal Ali’nin tarlaya gittiği bir gün, Parmaksız Duran Necmiye’yi Topal’ın 

hariciyesinde Kör Kerim’e emanet eder. Kör Kerim, evli olduğu için sekiz aydır 

Ören’de bulunmasına rağmen dokunamadığı Necmiye’yle ilişkiye girme şansını 

yakalayınca heyecanlanır ve Necmiye’ye zorla sahip olur. 

Okumuş Mehmet, Necmiye’nin durumunu, kasabalı tarafından oldukça sevilen 

ve güvenilen bir kişi olan Topal Ali’nin annesi Kasabalı Hacer’e açar. Kasabalı 

Hacer, elalemin ağzına laf olacağını söyledikten sonra, Mehmet, tek amacının 

Necmiye’yi kurtarmak olduğunu söyler. Mehmet, Necmiye’yi bu hayatın içine 

sürükleyenlerin Topal Ali ve baranası olduğunu anlattıktan sonra Necmiye’nin kendi 

isteğiyle oturak kadını olduğunu zannettiğini söyleyen Kasabalı Hacer, olan biteni 

hem merak hem de kaygıyla dinler. Yalnız kaldığındaysa Necmiye’yi külah etmenin 

planlarını yapar. Kasabalı Hacer’in aklına gelen en iyi yol Necmiye kendi 

baranalarındayken gece oğlu sarhoş olduğunda onu kaçırmaktır. 

Kör Kerim, Necmiye’ye gözcülük yaparken birkaç dakikalığına evine gider. 

Bu sırada Kasabalı Hacer, Parmaksız’ın hariciyesinde Necmiye’yle konuşmaya 

gelmiştir. Pencerenin camı tıklatıldığında Necmiye şaşırır. Camın ardında kendisine 

bakan bir çift kadın gözü görmesi onu hem mutlu hem tedirgin eder. Bugüne kadar 

Ören’in hiçbir kadını onun yanına yaklaşmamıştır. Kasabalı Hacer, Okumuş 

Mehmet’ten duyduklarını anlatır. “Senin kendi rızanla bu işi yaptığını 

zannediyordum.” dedikten sonra Necmiye, bu işi kimsenin rızasıyla yapmayacağını 

dile getirir. O anda Necmiye’yi ilk kaçırma girişimine yeltenir Kasabalı fakat 

Parmaksızın hariciyesindeki gözcü Kör Kerim, kapıyı Necmiye’nin üstüne 

kilitlemiştir. Kasabalı Hacer, Necmiye’yi oradan çıkaracağına dair söz vermesine 

rağmen Necmiye, içinde bulunduğu olumsuz maneviyat yüzünden buna olan inancını 

kaybetmiştir. 
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Uzun barana geceleri ve erkeklerin kendi aralarındaki muhabbetler devam eder. 

Cahit’in baranası kendilerine misafir gelen turistlere gösteriş olsun diye, Topal 

Ali’nin baranasından Necmiye’yi ödünç alır. Necmiye bir süre oynadıktan sonra 

koruması Pulsuz Veysel’le birlikte kendi baranasına geri döner. Topal Ali, 

oynamasına devam eden Necmiye’nin kendi hariciyesinde başkalarına yüz verdiğini 

görünce sinirlenir. Necmiye, Kasabalı Hacer bu gece kendisini kurtarmaya gelecek 

olduğu için, bütün bu kaba davranışları alttan alır. 

 Vakit gece yarısı olduğunda Kasabalı Hacer Necmiye’yi kaçırmak için gelir 

ve bu gecenin, kendisi için önemli bir şans olduğunu söyler. Necmiye, bu karanlıkta 

nasıl kaçacağını bilemediğinden tedirgin olur. Kasabalı Hacer: “Bak kızım, nahiye 

buradan en çok bir buçuk saat mesafede. Şimdi onlar sarhoşlamışken kaç, kurtul ve 

git jandarmaya teslim ol. Yürüyebilirsen, sana şalvar, işilik giydirip başına yaşmak 

örteceğim. Gerçi gece yarısı kırlarda böcü börtüden başka bir şey yoktur amma gene 

de birine rastlayacak olursan bizlerden farklı görünmemen lazım. Ayaklarına lastik 

ayakkabı, eline de sopa hazırladım.” der.  Sonra da ekler: “Şu evin yanındaki yolu 

izler sonra sağa dönersen, nahiyenin yoluna çıkarsın. Ayı hep sağına alarak 

gideceksin.” (s.177) Necmiye’nin içi hem umut hem korkuyla dolar. Gece, zaman 

geldiğinde Necmiye, Kasabalı Hacer’in tarifine göre hariciyeden kaçar fakat dönüp 

dolaşıp köyün merkezine, cami meydanına gelir. Yolunu bulamayacağı korkusuyla 

ağlar. 

 Biraz vakit geçtikten sonra Akkaş Mahmut, “Necmiye Hanım, rakı ver.” 

(s.184) dediğinde bu isteği yerine gelmeyince, baranadakiler Necmiye’nin kaçtığını 

anlar. İlkin, başka bir barananın kızı külah ettiğini düşündüklerinden, oraları basmayı 

planlarlar. Köyde kendilerininkinin dışında; Muhtarın Ramis’e, Kel Yakup’un 

torununa, Ak Pakize’nin oğluna ve Çavuşların Süleyman’a ait olmak üzere dört 

barana daha mevcuttur. Topal Ali, böyle baskına gider gibi tavır takındıklarında, 

kızın külah edildiğini diğerleri anlayacağından dört farklı kişiye, sigara içme 

bahanesiyle oturaklara girmelerini emreder. 

 Kasabalı Hacer, silah seslerini duyunca ürker. Oğlu ve arkadaşlarının 

birbirlerini vurduğunu düşünür ve bir an pişmanlık yaşar. Bu arada Necmiye hâlâ 
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yolunu bulamamış kasabanın birbirine benzeyen kerpiç evleri arasında gözyaşları 

içinde kalmıştır. Yardım için rastgele bir kapıyı çalar. İçerden şalvarını sürüye sürüye 

çıkan kadın, Necmiye’ye nahiyenin yolunu gösterir. Necmiye gece boyunca koşar 

fakat yorgun düştükten sonra, gün ağarmaya yakın Çoban Neşet onu toprakların 

üzerinde serilmiş bir vaziyette bulur. Çoban, Necmiye’yi Yusuf’un yanına götürür. 

“Necmiye’yi sana emanet ediyorum, candarma gelinceye kadar burada kalsın.” 

(s.204) dedikten sonra köye, Muhtar Celal’in yanına gider fakat Muhtar yerinde 

yoktur. Onun yerine bekçi makama göz kulak olmaktadır. Çoban, durumu bekçiye 

anlatır. Bekçi muhtarı bulmak için gittiğinde, muhtarın oğlu Ramis de olup biteni 

öğrenir. Haber daha sonra köydeki kadınlar dâhil herkese ulaşır. Topal Ali, 

Necmiye’nin Dağlı Havva’ya geceleyin nahiyenin yolunu sorduğunu öğrendikten 

sonra, traktörün römorkuna adamlarını da alarak yola koyulur. Muhtar’ın oğlu Ramis 

köyün dışında, Necmiye’nin saklandığı eve herkesten önce ulaşır. Bu sırada 

Muhtar’ın oğlu Ramis’in Necmiye’yi külah etmeye gittiğini duyan köylülerden 

kimileri Ramis’e destek vermek için, özellikle kadınlar olmak üzere diğer bir kesim 

de Ramis’in önünü kesmek için köprübaşına giderler. Okumuş Mehmet, Ramis’in 

Necmiye’yi külah etmeye çalışmasından oldukça rahatsızdır. Ramis’in annesi Sarı 

Zeynep ile Topal Ali’nin annesi Kasabalı Hacer, Necmiye’yi kurtarmak üzere 

köprüdeki yolun ortasında beklemeye koyulurlar. Bu sırada köyün gelinleri de 

aralarındaki konuşmalarla artık barana akşamlarında erkeklerine hizmet 

etmeyeceklerini dile getirirler. Muhtar’ın oğlu Ramis, zafer kazanmış kumandan 

edasıyla at arabasını köye doğru sürerken, Topal Ali’nin baranası da Ramis’in peşine 

düşmüştür. Köye yaklaşılırken, köprünün üstündeki kadınlar dikkat çeker ve 

Necmiye: “Köprüde kadınlar var.” diye bağırır. Köprüye dengesiz bir şekilde giren at 

arabasının teknesi makasından kurtularak havaya fırlar ve içindeki üç kişi sağa sola 

savrulur. İnsanlar olayın etkisinden kurtulduktan sonra yakınlarının yanına koşar. 

Mehmet Necmiye’nin yanına gider. Bu sırada Topal Ali’nin baranası da olay yerine 

gelir fakat Necmiye’yi aralarına alan köyün kadınları onu Topal Ali’nin baranasına 

teslim etmez. Topal Ali’nin tüm yalvarmalarına, Necmiye’yi memleketine 

göndereceğine söz vermesine rağmen kadınlar Necmiye’yi kimseye vermez. Roman 
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yaralıları ve Necmiye’yi köye taşımak için Okumuş Mehmet’in traktörle olay yerine 

intikal etmesiyle son bulur.  

Vaka Necmiye’nin 73. sayfada, köy baranasına pazarlandığını öğreninceye 

kadar iki koldan ilerletilmiş, birinci Necmiye’nin hayat hikâyesine değinilmiş, ikinci 

kısımda ise Topal Ali’nin İstanbul’dan köye kadın getirme çabası anlatılmıştır. 73. 

sayfada köye gelen Necmiye “Benim için neden para verdiniz?” sorusuyla 

gerçeklerin farkına varmış ve hikâye tek bir koldan ilerlemeye başlamıştır. 

Vaka kurgusu genelde kronolojik olarak ilerlemiştir fakat bazen art arda gelen 

bölümlerde zaman kaymaları mevcuttur. Eser’in en önemli başarısı figürlerin 

karakterizasyonundadır. 

Vakanın kurgusu heyecan unsurları açısından okuyucuyu etkisine almıştır fakat 

Mehmet’in Necmiye’ye âşık oluşu, Necmiye’nin kurtuluşuyla sonuçlanacak olaylar 

silsilesinin başlangıcı olmasına rağmen, derinlemesine işlenmemiştir. 

Kasabalı Hacer, gecenin Necmiye için kurtuluş şansı olduğunu söylediğinde 

merkezî figürün verdiği verdiği tepki tahkiyede yapay durmaktadır.  Çünkü oldukça 

sıkıntılı bir sekiz ay yaşayan Necmiye’nin bu öneriye vereceği tepki “Nasıl kaçarım 

gece vakti? Yer bilmem gök bilmem.” (s.177) şeklinde olmamalıdır. Bu kadar sıkıntı 

çekmiş bir kişinin, ölüm pahasına da olsa bu teklife sevinmesi gerekirdi. 

Necmiye’nin baranadan kaçmasından sonraki duygu dalgalanmasını iyi 

ayarlamış; umut, endişe, korku, merak ve heyecan unsurları bir arada güzel ve 

sıralaması uygun bir şekilde aktarılmıştır. 

Necmiye’nin Yusuf’la duygusal anlamdaki yakınlaşması ise gereksiz 

durmaktadır. Çünkü Yusuf, hem Necmiye’den hoşlanan Okumuş’un arkadaşıdır hem 

de Necmiye’nin içinde bulunduğu durum, tüm can sıkıcılığıyla devam etmektedir.  
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3.2.1.2. Karasu 
 

İkinci kitap Karasu’da Alihan’ın Gonca’ya olan aşkı, Yorgansızlarla olan 

mücadelesi ve köyün geleceğini kurtarmak adına Karasu taşkınını önlemek için sarf 

ettiği çaba konu edilmiştir. 

Alihan, Belen Köyü’nün saygın ailelerinden Alihanlardandır. Meslek 

öğrenmesi için şehre gönderilir. On sekiz yaşında tornacılıkta kalfalığa yükselmişken 

köye döner. Ailesinin tüm ikna girişimlerine rağmen şehre tekrar gitmek istemez. 

Bunun tek nedeni vardır: Alihan köyde en samimi arkadaşı Ankaların Selim’in kız 

kardeşi Gonca’ya âşıktır. Askerliğini yaptıktan sonra annesinin, evlenmek istediği bir 

kız olup olmadığı sorusuna Gonca diye cevap veren Alihan, sevdiği kızın yaşı küçük 

olduğundan beklemek zorunda kalacaktır.  

Bir gün Alihan’ın yanına gelen arkadaşı Selim Yorgansızların, kız kardeşi 

Gonca’yı rahatsız ettiklerini söyler. Alihan bunu öğrenince çok sinirlenir. Selim, 

Alihan’ın kız kardeşine olan muhabbetinden habersiz olduğundan Alihan’ın bu 

tepkisini garipser. Alihan’ın Gonca’yı kimselere yâr etmeyeceğini söylemesi üzerine 

Selim, en yakın arkadaşının, kız kardeşine âşık olduğunu anlar. Bu durum, Selim’in 

Alihan’a içerlemesine neden olur. 

Gonca’yı rahatsız eden Yorgansızların köye geliş hikâyesi oldukça gariptir. 

Yorgansızların babası Abdullah, Tanrı misafiri olarak Belen’e gelir. İlk kışını kapısız 

eski bir handa geçirir. İkinci yılında Sıtkı ve karısı ona ahırlıkta yer verir. O da para 

almadan karın tokluğuna hayvanlara bakar. Daha sonra yazları hayır toplamak için 

köy köy dolaşır Abdullah. Tarla anlaşmazlığı yüzünden Turan’ı vuran Sıtkı Ağa 

hapse düşünce üvey oğul Sarı, Sıtkı’nın karısını alıp köyden gider. Giderken de tüm 

malları Yorgansız Abdullah’a emanet eder. Abdullah malları sahiplenir. Birkaç yıl 

sonra Belen’in güneyindeki köylünün ortak harman yerine küçük bir ev yaptırır. 

Belene geldiğinin onuncu yılında, devlet sahipsiz otlakları halka dağıtırken, Abdullah 

kendi toprağının olmadığını söyleyerek devletten yardım ister. O günlerde Belen’in 

muhtarı olan Dede Alihan, Yorgansız Abdullah’ın Belen’in toprağına ortak olma 

girişimine hem şaşırır hem de çok kızar. Toprak mevzusundan sonra Abdullah, 
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Alihanlara gizliden gizliye bir husumet beslemeye başlar ve intikam yeminleri eder. 

Çerçilerin Seyit otuz yaşını çoktan aşmış olan Yorgansız’ı, Karaların Leman’la baş 

göz eder. Fehmi ve Eyüp bu birliktelikten meydana gelmiş, sokakların büyüttüğü iki 

çocuktur. 

Abdullah’ın oğlu Eyüp, Gonca’nın yolunu kesip kendisinden başkasına yar 

olmayacağını söyledikten sonra Alihan, evden silahını alır ve kuşluk vakti cami 

meydanına geçip Eyüp’ün karşısına dikilir. Kavgaya tutuşurlar. Alihan iki kardeşi 

birden alt ettikten sonra evine döner. 

Alihanların Nevzat şehirden köye döndükten sonra Ali Sırça tarafından 

yazılmış bir mektup, köydekiler tarafından açıktan okunmaktadır. Mektupta Ali 

Sırça, gördüğü bazı emarelerin, yıllardır Belen köyünü zor durumda bırakan 

Karasu’nun tekrar tarlaları tehdit etme olasılığından bahsetmektedir. Bu durum, 

köylünün paniklemesine neden olur. Çünkü daha önceki su baskınlarında köylü 

hiçbir şey yapamamış ve bu afet onları uzun süren sıkıntılara sürüklemiştir. Alihan, 

Karasu’nun bu tehdidine rağmen devlete gidip ondan yardım istenmesi gerektiğini 

savunurken, Yorgansız Abdullah bu zamana kadarki Karasu baskınlarında devletin 

hiçbir şey yapamadığını söyleyerek bunun gerçekleşmeyeceğini iddia eder. 

Böylelikle iki grup arasında zaten eskiden gelen husumet ve ayrışma bu konuyla 

birlikte daha da derinleşir. 

Alihan, Karasu mevzusunu görüşmek üzere muhtarın yanına gider. Muhtar 

Alihan’ın selamını ağız kenarıyla alır. Bunun birçok nedeni vardır. Muhtar, 

Alihanların kendisini sevmediğini, yaklaşan muhtarlık seçimlerinde kendisine destek 

olmayacağını düşünmektedir. Dahası Alihan’ın sabahleyin, büyükleri ve kendisini 

hiçe sayarak Karasu hakkında yapılması gerekenlerle alakalı olarak köylüye çektiği 

nutuğu da Muhtar, kendi mutlak gücünün zedelenmesi olarak algılar. Bütün 

bunlardan sonra Alihan’ın devlete gitme isteğini hoş karşılamaz. Muhtar, ısrarla 

ihtiyar heyetinin toplanmasını isteyen Alihan’ın bu arzusunu geçiştirmeye çalışırken 

azalar muhtarlığa gelir. Karasu’nun bahsedildiği gibi tehdit oluşturup 

oluşturmadığını bizzat müşahede etmeyi kararlaştırırlar. Muhtarlığın çıkışında 
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Alihan’ı can dostu Selim karşılar. Bu, Alihan’la Selim’in uzun zamandan sonra ilk 

karşılaşmalarıdır. 

Belenliler, köyün otobüsüyle Karasu’nun Belen’e gelip gelmeyeceğini anlamak 

için yollara dökülür. Gittikleri yerlerde gördükleri tüm emareler, Karasu’nun Belen’e 

geleceğini göstermektedir. Sıkıntılarından dolayı sigara üstüne sigara içen Belenliler, 

tam köye geri döneceklerinde Alihan bir fikri olduğunu söyler. Belen sınırında kendi 

tarlalarının olduğu yere geldiklerinde suyu çevreleyecek uzunlukta ve geçirmeyecek 

kalınlıkta, çimleri destelemek suretiyle bir kerdi yapılmasını önerir. Köyün ileri 

gelenleri bu fikri zor ama yapılması muhtemel olarak değerlendirir. Alihan, birlik 

olunması halinde bu sorunun üstesinden gelebileceklerini, bunun için de Belen’e 

gittiklerinde ağız birliği etmeleri gerektiğini sıkıca tembih eder.  

Otobüs caminin önüne geldiğinde meraklı gözler ağızlardan çıkacak cevaplara 

çevrilmiştir. Dede Alihan “Komşular, sabah otuz beş kişi şehrin doğusunda, 

güneyinde oluşan su gözelerini göremeye gittik. Haberler iyi değil. Bütün su gözeleri 

taşmış şehrin güneyindeki gözler birbirine karışıp kocaman göllere dönüşmüş.” 

(s.113) diyerek olan biteni anlatır. Yorgansızlara yakınlığıyla bilinen Çerçilerin Seyit 

“Yazık değil mi şu insanlara, nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun.” (s.114) diyerek 

muhalefet eder. Dede Alihan, bu durumu beklemektedir. Alihanların önderliğindeki 

grup, Karasu’nun geleceğine ve ancak onun önünü kerdiyle alabileceklerine dair 

halkı ikna eder. Bu durumdan sonra köyde iki ayrı grup iyice belirginleşir. Bunlardan 

ilki Alihanların safında, Karasu’nun önünü kerdiyle alabileceklerine inanırken 

diğerleri de Yorgansızların safında Karasu’ya karşı hiçbir şeyin yapılamayacağını 

savunmaktadır.  

Alihan, Yolardı ve Taşhan köylerinin muhtarı ve azalarıyla da görüşür ve 

onların da desteğini alır. Kendi köylerinin muhtarı dışında ona destek vermeyen 

kanaat önderi yok gibidir. Bu esnada, Yorgansızlar da kerdi işi üzerine birbirleriyle 

konuşmaktadır. Seyit ve Sarı, sözleriyle Yorgansız’ı Alihanlara karşı sürekli 

kışkırtmaktadır. Yorgansız da bu oyuna gelmekte ve sinirlerini zapt edememektedir. 

Bu öfkeyle Alihanların hariciyesine giden Yorgansız, kerdi yapılsa dahi, onu kendi 
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elleriyle yıkacağını söyler. Bu sözler Alihan’ı çok sinirlendirir ve karşılıklı 

restleşirler.  

Alihanların Senem, sabahleyin ahıra girdiğinde ineklerinin karnının bıçakla 

yarıldığını görür ve hemen kocası Nevzat’a ve oğlu Alihan’a haber verir.  Nevzat 

duruma şahit olduktan sonra oğlu Faruk’a hemen Ankalara haber vermesini söyler. 

Ankaların Necmi ve Aynur hemen gelirler. Bu vahşete tanıklık ettikten sonra ineğin 

dışarı taşan bağırsaklarını hep birlikte temizleyip içeriye koyup dikerler. Daha sonra, 

Ankalar kendi eşeklerinin kulaklarının kesildiğine şahit olur. Alihan içindeki öfkeyi 

zapt edemeyecek duruma gelse de babası onu mutedil sözlerle teskin eder.  Arkadaşı 

Selim’le birlikte muhtarlığın yolunu bu işi kimin yaptığını bulmak için tutan Alihan, 

muhtardan cevap alamaz. Dahası muhtar, Karasu’nun önüne kerdi yapma fikrinin ne 

kadar akıldışı olduğunu ima eder. 

Kerdi yapma fikrini Belenliler iyice kanıksar. Her evden iki kişi levazımatını 

alarak kerdi için tarlalara gidecektir. Bu arada köy tarlalarının daha önce açılmış olan 

ihalesinin zamanı da gelmiştir. Yorgansız Abdullah, köyde yapılması planlanan 

toprak ihalesine odaklanır. Yorgansız, Durdu hariç tüm çocuklarını etrafında 

toplayarak onlara Belenlilerin kerdi nedeniyle ihale derdine düşemeyeceğini, 

düşenleri de kendilerinin vaz geçirmesi gerektiğini söyler. Yorgansız Abdullah bu 

ihaleyle köyde hatırı sayılır toprak sahiplerinden biri olmayı amaçlamaktadır. Bunun 

için parayı nereden bulacaklarını soran oğlu Fehmi’ye, kendilerinden olan komşuları 

ihaleye sokacaklarını, ihaleye girmek isteyen diğer Belenlileri de tutup ihale bitene 

kadar bırakmamaları gerektiğini anlatır. Planı işletirler. İhale zamanı geldiğinde 

muhtarlıkta Yorgansız Abdullah, Salih, Mehmet ve Süleyman vardır. Muhtar otuz 

dakika geç başlatmasına rağmen ihaleye Nacilerin Sedat, Ankaların Selim ve Sarı 

Cemil’in Yaşar gelmez. Abdullah dışındaki üç kişi çok düşük teklif verince iki yıl 

öncesinin parasına denk gelen bir meblağ ile ihale Abdullah’ın olur. Sabah olmadan 

insanlar bu durumu konuşmaya başlar. Daha sonra ihaleye gelemeyenlerden Sarı 

Cemil’in Yaşar, olup biteni Alihan’a anlatmak için Ankaların evine gelir. Yaşar, 

Yorgansızlar tarafından verilen gözdağının etkisiyle Alihan’a temkinli olması 

gerektiğini, bu adamların siyasi partilerle işbirliği içinde olduğunu söyler. Alihan 
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cami meydanına doğru yürür. Basamaklara çıkıp muhtarın Yorgansızlarla işbirliği 

yapmış olabileceğini, Belen’in geleceği olan paraların Yorgansızlara peşkeş 

çekildiğini anlatır ve etrafında hayli insan toplar. Bütün bu duruma sinirlenen 

Yorgansız Abdullah, gece çocuklarını Alihan’ı dövmesi için onların hariciyesine 

yollar. Alihan son konuğu Selim’i de uğurladıktan sonra, Yorgansız kardeşler içeriye 

girer ve Alihan’ı fena şekilde döverler. Nevzat, oğluna bu kötülüğü yapanların 

Yorgansızlar olduğundan emindir.  Kendini Yorgansız Abdullah’la yüzleştirmesi için 

muhtara gider fakat muhtar lafı evirip çevirerek ellerinde delil olmadığından 

Yorgansız’ı muhtarlığa çağıramayacağını söyler ve eğer bir sıkıntıları varsa 

jandarmaya gitmeleri gerektiğini kendilerine salık verir. Jandarma Yorgansız 

Abdullah’ı tutuklar ve daha sonra delil yetersizliğinden bırakır. Bu esnada köy 

içerisinde bu işi kimin yaptığına dair muhtelif söylentiler de dolanmaktadır.  

Alihan hastanedeyken kerdi için tasarlanan gün gelip çatar. Dede Alihan 

önderliğinde Belenliler, kerdiyi yapmak için tarlalara doğru giderken Yorgansızlar 

tarafından taş yağmuruna tutulurlar. Traktörlerinden inen Belenliler, Yorgansızların 

çocuklarını sopa ve küreklerle dövüp yollarına devam ederler. Kerdinin yapılacağı 

yere geldiklerinde Dede Alihan’ın iş bölümüyle herkes neler yapması gerektiğini 

öğrenir. Yirmi gün sonra Alihan da Belenlilere katılabilecek kadar iyileşmiştir.  

Bu süreçte Alihan’la Gonca nişanlanır. Bunu duyan Eyüp küplere biner. 

Çobansalıkta bu haberi veren Durdu’yu kendisine bu kötü haberi verdiği için, 

Fehmi’yi ise zamanında Alihan’ı öldürmesine ve Gonca’yı kaçırmasına izin 

vermediği için döver. Gonca evden çıktıktan sonra onu Hafızların evinin arkasında 

kıstırır. Şehvani duygularını tatmin ve kızı kendisine kaçmaya razı etmek için 

tecavüze yeltenir. Bir eli Gonca’nın vücuduna dolanmışken uçkurunu açmayı 

başaramayan Eyüp bunun için bıçağına davranır ve bu arada bıçak Gonca’nın elini 

keser. Kan görmeye dayanamayan Eyüp dışarıya fırlar. Gonca içinde düştüğü zor 

durumdan dolayı gözyaşlarına boğulur. 

Alihan, Eyüp’ün Gonca’ya sarktığını haber aldıktan sonra Eyüp’ün peşine 

düşer. Köyden uzakta Yorgansızların ağılının yanındaki arkadaşı Ahmet’e Eyüp’ün 

buralara gelip gelmediğini sorar. Ahmet, Eyüp’ün muhtemelen akşama doğru ya da 
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en geç ertesi gün kendisine uğrayacağını söyler. Eyüp, kanalın köprüsünden geçip 

ağıllara doğru ilerlediğinde Alihan’a ait traktörünün sesini duyar. Geriye dönmeye 

korkan Eyüp, arkasına baktığında traktörün üstünde Alihan’ı gördükten sonra 

ayakkabılarını da fırlatıp kaçmaya çalışır fakat Alihan nereye giderse gitsin Eyüp’ün 

yolunu keser. Eyüp, mecali kalmayınca da durur ve Alihan’a yalvarmaya başlar. 

Alihan, anadan üryan bir şekilde soyundurduğu Eyüp’ün bu şekilde köyün yolunu 

tutmasını emreder. 

Olup bitenler daha önce yaşananlarla birleşince Yorgansız Abdullah’ı karşı 

konulmaz bir öç alma tutkusu bürür. Yorgansız Abdullah bu düşünceler içinde dışarı 

çıkarken samanlıktan sevişme sesleri duyar. İlkin gençliğinde kendi yaptığı gibi, altı 

aylığına Aksaray’dan çiftçi olarak getirdikleri Veli’nin ahırdaki eşekle ilişkiye 

girdiğini sanar. Yaklaştıkça içerden gelen seslerden birinin bir kadına ait olduğunu 

fark eder. Daha sonra bunun, gelini Şirin olduğunu anlar. Bu sırada, birinin geldiğini 

fark eden Şirin, Veli’nin arka kapıdan kaçmasını sağladıktan sonra da kayınbabasına 

ayakyoluna gittiği yalanını söyler. Yorgansız Abdullah her şeyin farkında 

olduğundan Veli’ye atları ayalarlamasını emreder. Amacı ilk önce Veli’yi daha sonra 

da gelini Şirin’i öldürmektir. Yorgansız Abdullah’ın içinde, köyden çok uzağa 

gittikten sonra Veli’yle ilişkiye girme isteği uyanır. Bu isteğini Veli’ye belli eden 

Yorgansız istediğini alamayınca Veli’yi öldürür. Hızını alamayıp kerdinin yapıldığı 

yere doğru gider. Kerdinin başında Dede Alihan vardır. Dede Alihan’a kerdi 

yapımının durdurulmasını söyler. Dede Alihan, ancak ihtiyar heyetinin yeni bir karar 

alması halinde kerdiyi durdurabileceğini söyleyince Yorgansız, Dede Alihan’ı da 

öldürür. Atları hışımla süren Yorgansız Abdullah, değişken duygular içerisinde köye 

doğru yol alır. İlkin köydeki herkesin kendine tâbi olacağını hayal eder. Daha sonra 

içini pişmanlık ve son olarak da korku kaplar. Bu korkuyla ilk önce Seyit Ağa’ya 

gider. Seyit Ağa, Alihanları geçmişte Nevzat’tan yediği dayak nedeniyle 

sevmemektedir fakat köyde oldukça nüfuz sahibi olan Alihanları da karşısına alacak 

kadar gözü pek değildir. Yorgansız Abdullah Seyit Ağa’da aradığını bulamayınca 

Muhtar Kâmil’in kapısına gider ve Dede Alihan’ı vurduğunu söyler. Kamil 

Abdullah’ı jandarmaya götürmeye karar verir fakat yolda Alihanlara yakalanması 

halinde dedelerinin katilini kaçırdığını sanmalarından korkar. Abdullah Muhtar 
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Kâmile kendisini kurtarmasını söyler ve aksi takdirde yaptığı üstü kapalı işleri 

jandarmaya anlatmakla tehdit eder. Bu sırada Yorgansız bütün bu cinayetleri 

sarhoşken işlediği imajını oluşturmak için Muhtar Kâmile evde rakı olup olmadığını 

sorar. Alihan, nişanlısı Gonca’yı görmeye gittikleri evden çıkarken dedesinin 

vurulduğu haberini alır. 

İlerleyen zamanda Yorgansız hapse düşer. Alihanlar onun idam cezası alması 

için çalışırlar. Bu sırada Karasu’nun önünü kesen kerdi Belen, Taşhan ve 

Yolarıdı’nın köylülerini sevince boğar. Bu aynı zamanda Gonca ve Alihan’ın 

evliliklerinin de ertelenmeyeceği anlamına gelmektedir fakat Yorgansız’ın çocukları 

boş durmaz. Fehmi ve Eyüp, kerdide gedikler açmak suretiyle suyun tarlalara 

sızmasını amaçlar. Fehmi, Eyüp ve Durdu gece gidip kerdiyi kütleler halinde suya 

yıkar. Bu sırada Durdu’nun açtığı gedik planlamadıkları bir şekilde su almaya başlar. 

Ortadan açılan bu boşluk Fehmi ve Eyüp’ün karşıya geçmesini engelleyecek kadar 

büyür. Durdu’dan gidip yardım getirmesini isterler. Bu sırada kerdinin üstündeki iki 

kardeşin gidebilecekleri fazla bir alan kalmaz. Karasu kerdiyi yıka yıka onlara 

oldukça az bir manevra alanı bırakmıştır. Son kerdi parçasıyla birlikte Fehmi ve 

Eyüp suya gark olurlar.  Römorklara doluşmuş Belenlilerin şahitliğinde Karasu 

tarlalara doluşur ve Fehmi’yle Eyüp’ün canını alır. 

Yazarın kaleme aldığı fakat henüz bastırmadığı otobiyografisinde, eşini 

istemek için kız evine gittiklerinde aile bireyleri arasında geçen konuşmalardan 

Karasu olayının yazarın gerçek hayatından bir kesit olduğunu öğrenmekteyiz: 

“Küçücük salondaki ev sahibi konumunda olanlarla bizden önce 

gelenler, sonradan gelen bizlere ‘Nasılsınız, iyi misiniz?’ diye birer birer 

hal hatır sordular, bizim, ‘İyiyiz, siz nasılsınız?’ yanıtımıza da, ‘Biz de 

iyiyiz elhamdülillah’ yanıtını verdiler. Hal hatır sorulduktan sonra ortak 

bir konu arayışına girildi ve işte orada babamın asker arkadaşı Mulla 

Amca devreye girdi. Sakyatan köyünden olan Mulla Amca, ‘Karasu bizim 

özdeki tarlalara girdi, sizin köyden ne haber?’ deyince babam sözü aldı. 

Karasuyun arkası kesileceğe benzemiyordu.” 
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Roman, Alihanların tanıtılması ve Alihan’ın Gonca’ya olan aşkı ile açılmakta. 

Daha sonra iki koldan ilerleyen hikâyede birinci kanal köyde devam etmekte olan 

hayata odaklanırken diğer taraftan Yorgansızların köye geliş hikâyesini okuyucuyla 

paylaşmaktadır. 

250. sayfada başlayan ve 259’da biten kısımda Yorgansız Abdullah’ın Çiftçi 

Veli Dede’yi ve Dede Alihan’ı öldürdüğü kısım heyecanın arttığı ve tahkiyenin 

çözülmeye doğru ilerlemesi sebebiyle eserin kırılma noktasını oluşturmaktadır. Bu 

çözülmenin romanın sonlarına doğru olması okuyucunun heyecanının diri tutulması 

adına olumludur. Veli Dede’nin öldürmesinin akabinde Yorgansız Abdullah’ın ilkin 

herkesin kendine itaat edeceği hissine kapılması, daha sonra pişmanlıkla Seyit 

Ağa’nın hariciyesine gidip kurtarılmak için yalvarması ve bu süreçteki iç monologlar 

figürün karakterindeki iniş çıkışları gösterme açısından oldukça etkileyicidir. 

Hikâyede kerdi yapımı için evvela devlete gidileceğinden daha sonra eğer 

sonuç alınamazsa köylünün kendisinin bu işe girişeceğinden bahsediliyor fakat 

devlete gitme aşamasından hiç bahsedilmeden Alihan hastanedeyken Dede Alihan’ın 

öncülüğünde kerdi yapmaya giden köylüleri görmekteyiz. Alihan hastanedeyken 

kerdi yapımında yazar tarafından ikinci bir kahraman olarak kurgulanan Veli 

Dede’nin ölümü vaka kurgusunda önemli bir işleve sahipken, yazar bu olayın 

üstünde de fazla durmamıştır. 

3.2.1.3. Iraz 
 

Iraz, Eskil’in kaleme aldığı üçüncü köy romanıdır. Bu romanda Emin ve oturak 

âleminden külah ettiği eşi Narin’in doğacak olan erkek çocuklarıyla; bir türlü erkek 

çocuğu olmayan ve bu hususta kocasının maddi manevi şiddetine maruz kalan Iraz’ın 

doğacak olan kız çocuklarının ebe tarafından değiştirilmesi ve akabinde gelişen 

olaylar konu edilmektedir. 

Emin, Narin’le oturak âlemlerinde tanışır. Narin, şehirli bir arkadaşı tarafından 

köye oturak âlemi için zorla getirilmiştir. Narin, Emin tarafından Tatar Muslu’nun 

baranasından külah edilir. Ve böylelikle çift evlenir. 
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Emin, alacakaranlıkta Ebe Nevse’nin evine, doğum yapmak üzere olan karısı 

Narin için gelir. Aynı zaman diliminde köyde, Iraz’ın da karnı ağırlaşmıştır. Önceki 

dört doğumunda da kız çocuğu dünyaya getiren Iraz, bu doğumdan mutlak surette bir 

erkek evlat sahibi olmalıdır.  Çünkü ailesinin beklentisi bu yöndedir. Iraz’ın kocası 

Duran, Ebe Nevse’nin evine gider. Ebe Nevse, Narin’in doğumunu yaptırmak üzere 

Eminlere gittiğinden, Duran onu evde bulamaz. Ebe Nevse’den umudunu kesen 

Duran, İhsan’ın kamyonunun boşta olabileceğini ve bu araçla Iraz’ı hastaneye 

götürebileceğini düşünür. İhsanların evine varıp olan biten anlatıldıktan sonra 

kamyon Iraz için Duranların evine götürülür. Iraz evden koluna giren iki komşusu 

yardımıyla çıkar ve kamyonun arkasına bindirilir. İhsan Kaptan, tam kamyonu 

hastaneye götürmek üzereyken Sarıkulak’ın yeğeni Emin, karısı Narin’in de doğum 

yapamadığını, Ebe Nevse’nin kendisini yardım istemek için yolladığını ve kamyona 

Narin’i de aldıktan sonra hastaneye gitmeleri gerektiğini söyler. İhsan, arabayı 

sarsmamaya dikkat ederek Hayri’nin evinin önüne, Narin’i almaya gider. Kamyon 

teknesinde Iraz’ın yanına bir de Narin için yatak serilir.  

Kamyon şehre girmek üzereyken Iraz’ın doğumu gerçekleşir. Tüm ümidiyle 

erkek bir çocuk dünyaya getirmeyi hayal eden Iraz, yine bir kız çocuğu doğurmuştur. 

Bunu gören Dudu Kadın hayal kırıklığına uğrar ve Iraz’ın kocasının, kızının üstüne 

getireceği kumaları düşünmekten kendisini alamaz. Çocuğunun cinsiyetini merakla 

soran Iraz’a Ebe Nevse de cevap verememektedir. O sırada Narin’in doğum zamanı 

gelir. Ebe Nevse, bilinçsiz bir şekilde, doğan kızı Iraz’a doğru uzatır. Iraz bebeğin 

kız olduğunu görünce hayal kırıklığına uğrar. Bu sırada Ebe, Narin’in yardımına 

koşar. Narin, bir erkek çocuğu dünyaya getirince; Iraz’ın annesi Dudu ve Iraz doğan 

bu erkek çocuğun kendilerinin olması gerektiğini Ebe Nevse’ye söyler. Ebe, böyle 

bir günaha ortak olamayacağını söylese de Iraz, yeni doğan kız çocuğunu baygın 

haldeki Narin’in yanına bırakıp, diğer çocuğu kendi kucağına alır. Köye dönüp, 

haberi verdiklerinde ise Emin’i sevinç, Duran’ı ise böbürlenmeyle karışık bir 

mutluluk alır. Emin’le Narin yanakları kırmızı olduğundan dolayı kızlarına Ayşegül 

ismini verirler.  
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Böylelikle, Iraz ve Duran arzuladıkları gibi bir erkek; Narin ve Emin ise bir kız 

çocuğuna sahip olurlar. Bebeklerin kırkları çıktıktan sonra Iraz,  içindeki annelik 

duygularını zapt edememeye başlar. Sıklıkla, aslında kendi çocuğu olduğunu bildiği 

Ayşegül’ü ziyarete gitmek için çeşitli bahanelerle Narinlerin evine gider. Ayşegül’ün 

Narin’e anne demesi Iraz’ın kalbinde büyük bir boşluk oluşturur.  Ayşegül 

büyüdükçe Iraz hem pişmanlık hem üzüntü yaşar. Bu durum, Iraz’ı sinirli ve tepkisel 

bir insan haline getirir. Ailesi Iraz’ı doktora götürmek istese de o bunu kabul etmez. 

Alternatif olarak kocası Duran’la birlikte şehirdeki cinci hocaya giderler. Hocanın 

söyledikleri Iraz’ı tatmin etmez. Üstelik Hoca, alttan alta sarkıntılık da yapar. Iraz 

kendini dışarı atar atmaz köye gitmek istediğini söyler. 

Çocuklar dört yaşına geldiğinde, Narin ve Emin’in köydeki geleceklerini 

etkileyecek bir olay meydana gelir. Emin’in dayısı Sarıkulak Hayri’nin karısı Şerife, 

yıkanmak için kentteki hamama gittiğinde Eminlerin eski köyü Mürdüm’den gelen 

bir kadın, Narin’in oturak âlemlerinde oynatılırken Emin tarafından nikâhlandığı 

gerçeğini anlatır. Şerife, bu durumu bütün köye yayar. Köylü; Emin, Narin ve 

Hayri’ye karşı tavır alır. Daha önce Mürdüm’de Emin ve Narin’in köyü terk 

etmesiyle sonuçlanan olay zinciri, burada da tekrar eder. Hayri, evi ve bağı satarak 

parasını yeğeninin cebine koyar. Bu parayla Emin ve Narin İstanbul’a göç eder. 

Beş yıl önce içine düştüğü oturak âlemlerine gelmeden önce İstanbul’da 

yaşıyor olması nedeniyle Narin İstanbul’u bilmektedir. Narin ve Emin, Narin’in 

arkadaşlarının bulduğu eve yerleşir. Narin, zamanında kendisine sahip çıkmayan 

babasına, kocası Emin’in de telkinleriyle ulaştıktan sonra baba, yıllardır sesini 

duymadığı kızını tekrar bulduğu için çok sevinir. O gün Narin, Emin’le birlikte 

ailesini ziyarete gittiğinde, kendisinin İstanbul’dan kaçmasına neden olan 

dolandırıcılık olayında gerçek failin yakalandığı müjdesini alır. Küçük bir tekstil 

dükkânı açan Emin, İstanbul’da hayat mücadelesine girişir. Ayşegül dört yaşını 

bitirdiğinde Ferda isminde yeni bir kardeşi olur. 

Iraz’ın aklı ise hep kızı Ayşegül’dedir fakat köyde de hayat devam etmektedir. 

Diğer bütün kızlar evlenip ayrıldıktan sonra evde sadece oğlu Yaman ve kızı Döndü 

kalmıştır. Iraz, öz kızı Ayşegül’e daha yakın olabilmek için Yaman ve Ayşegül’ün 
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aynı üniversiteye gitmesi gerektiğini hayal etmeye başlar fakat Yaman’ın lakayt 

tavırları ve köyde köpek çiftliği kurma hayali Iraz’a hayallerinin gerçekleşmeyeceği 

hissini verir ve bu durum onu daha da sinirli yapar. Döndü ise on altı yaşındadır ve 

kalbini köyün delikanlılarından Uğur’a kaptırır. Uğur da Döndü de birbirini çok 

sevmekte ve mektuplaşmaktadır. Iraz bir gün Döndü’nün camdan Uğur’u 

gözetlediğini fark ettiğinde küplere biner.  

Duran’ın manifatura ihtiyacını karşıladığı ve kente gittiğinde sürekli uğradığı 

bir dükkân vardır. Dükkânın sahibi Uzun İshak Efendi diye bir adamdır. Uzun İshak, 

Duran’ın on altı yaşında bir kızı olduğunu bilmektedir. Karısının, kendi cinsel 

isteklerini yerine getiremediğinden şikâyet eden İshak, Döndü’yle evlenme planları 

yapar. Bir gün, Duran kendisini ziyarete geldiğinde bu düşüncesini ona açar. Duran, 

izin isteyip çıktıktan sonra İshak’ın sözlerini düşünür ve akşam yataktayken durumu 

Iraz’a anlatır. İshak, Döndü’yle evlenmesi karşılığında Yaman’ın tüm eğitim 

masraflarını karşılayacağını söylemiştir. Iraz, İshak’ın bu düşüncesine karşı 

çıkmasına rağmen, Duran; İshak’ın Yaman’ı şehirde üniversite okutacağını 

söyledikten sonra Iraz’ın da fikri değişir. 

Kızının Uğur’dan aldığı mektupları bulduktan sonra oldukça sinirlenen Iraz, 

Döndü’yü döver. Kızının kendi adlarını kirletmesinden endişelenen Iraz, bir an önce 

Döndü’nün başka birisiyle evlenip köyden uzaklaşmasının gerekliliğine ikna olur. 

Tek aday da Uzun İshak olunca, Duran’a, Döndü’yü Uzun İshak’a vermesini telkin 

eder. Uzun İshak ve Duran bir lokantada buluşup düğünün teferruatına dair kararlar 

alırlar. Döndü’ye, bir tüccara verileceği söylenir. Döndü ne kadar isyan etse de, Iraz 

ve Duran bu düşüncelerinden vaz geçmez ve Döndü Uzun İshak ile evlenir. 

Yaman’da ablasıyla birlikte, şehre gider. Iraz’ın Yaman’ı şehirde okutma 

planında ilk aşama böylelikle tamamlanmış olur fakat İshak, vaatlerinin aksine cimri 

birisidir. Yaman’a ilerde de giyebileceğini düşünerek bol elbiseler alır. Okuldan 

öğrenciler dalga geçince Yaman köye geri döner.  

Annesinin iknası sonucu tekrar okumaya başlayan Yaman’ı okuldaki öğrenci 

çeteleri rahatsız eder. Kavga ettiği iki çocuğu dövdükten sonra müdür yardımcısının 
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odasına giden Yaman, akabinde; Özgür, Cemal ve Tarık’la tanışır. Şehirde parasızlık 

çeken Yaman, hazır giyim işiyle uğraşan Cemal’in babası Dündar Bey’den toptan 

mal alıp satarak geçimini sağlamayı düşünür. İlk dönemin sonunda dersleri oldukça 

kötü olan Yaman, ticaret yaparak hayatına devam etmeye karar verir. Bu durum, 

Iraz’ın hayallerini suya düşürür.  

Döndü, mutsuz evliliğine hem iç sorgulamalarla hem de Yaman’ın yokluğunda 

kocasının eski eşinden olma oğlu Osman’la yakınlaşarak devam eder. Yaman ise 

Döndü’yle arasını düzeltmiştir. Oldukça zenginleşen Yaman, ablasının cebine para 

koymakta, köye gittiğinde ise çocuklara dükkânında sattığı bluzlardan götürmektedir.  

Yaman, üst üst attığı doğru hamlelerle ticarette adı bilinir birisi olur. Dündar 

Bey de yapması gereken hamlelerde kendisine yardımcı olunca, Yaman kısa 

zamanda zengin olur. Sahip olduğu dükkâna da, kurdukları küçük arkadaş grubunun 

adını verir: Altaylılar… Yaman, Dündar Bey vasıtasıyla, İstanbul merkezli hazır 

giyim şirketi olan Emin Ticaretle tanışır. Emin Ticaretin sahibi, geçmişte köylülerin 

tepkisi nedeniyle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan ve Yaman’ın gerçek babası 

olan Emindir fakat Yaman bundan habersizdir. Yaman İstanbul’a gittiği bir zamanda, 

birlikte ticaret yaptığı şirketi ve sahibini de tanımak ister fakat daha öncesinde, 

Boğaziçi Üniversitesinde okuyan arkadaşı Tarık onu, hemşerilerinin tanışma 

partisine davet eder. Orada, yıllar önce bir kamyon teknesinde değiş tokuş edildiği 

Ayşegül’le tanışır. Daha sonra da Emin ve Narin’i görür. Yaman, köye döndüğünde 

Iraz oldukça heyecanlıdır. Yıllardır görmediği kızıyla ilgili soru yağmuruna tutar 

Yaman’ı. Yaman, Emin ve Narin’den bahsettikten sonra, bu çiftin Ayşegül’den sonra 

bir kız çocuğuna daha sahip olduğunu söyler. Adını Ferda koymuşlardır. Yaman bu 

kızdan hoşlanır tarzda cümleler kurunca Iraz fenalaşır ve Yaman’ın kendi kız 

kardeşinden hoşlanma ihtimalini kabul edemez. 

Tüm bu olaylar vuku bulurken, Yaman’ın kulağına kız kardeşi Döndü’nün 

üvey oğlu Osman’la ilişkisinin olduğu haberi gelir. Yaman daha sonra Osman ve 

Uzun İshak’ın işyerine gider. Kulağına gelen söylentileri paylaştıktan sonra, Uzun 

İshak kendi oğlunun böyle bir işe bulaşmayacağından emin olduğunu fakat 



 
 

91 
 

Yaman’ın kendi kardeşinden emin olamadığını söyler ve Yaman’ı mekânından 

kovar. 

Yaman’ın Ferda ile evlenmemesi konusunda aşırı tepki veren Iraz’ın tavırları, 

kızı Senem’i tedirgin eder. Senem Ebe Nevse’nin kapsını çaldıktan sonra Yaman’ın 

Narinlerle buluştuğunu ve Narin’in ikinci kızı Ferda’dan çok hoşlandığını söyler. 

Ferda’nın Yaman’ın öz kardeşi olduğunu bilen Ebe Nevse bunu duyunca fenalaşır. 

Bu durum Senem’i daha da tedirgin eder ve annesine gerçekleri itiraf ettirir. Iraz, 

Duran’ın üstüne kuma getirmesinden korktuğu için o gün kamyonun teknesinde 

Ayşegül ve Yaman’ı değiştirdiklerini kabul eder. 

Kardeşinin, üvey oğluyla birlikte olduğu uzun zamandır Yaman’ın kulağına 

gelmektedir. Yaman, gerçekleri öğrenmek için liseden beri bağını hiç koparmadığı 

arkadaşları Özgür ve Cemali örgütler. Osman, Uzun İshak’ın dükkânından çıkıp, 

babasının evine gittiğinde arkadaşları Yaman’a haber verir. Yaman elinde silahıyla 

baskına gider. Osman ve Döndü’yü yatakta yakalar. Osman’ı, Özgür ve Cemal 

hırpalarken, Yaman da Döndü’yü alıp köye götürür. Köyde anne ve babasına 

Döndü’nün Osman’la birlikte olduğunu söyledikten sonra, Uzun İshak’ın Döndü’yü 

vurması gerektiğini söyler. Tam bu sırada, Iraz araya girerek, “Sana ne elin 

namusundan Yaman Efendi? Sen ille de namusunun peşinden koşacaksan, 

İstanbul’daki anana bu köyden niçin kaçıp gittiğini sor.” (s.274) diyerek gerçekleri 

ifşa eder. Beyninden vurulmuşa dönen Yaman, İstanbul’un yolunu tutar. 

Bebek’te bir restoranda Ayşegül Emin ve Narin’le akşam yemeği yer. Iraz’dan 

öğrendiklerini açıklayacak zaman kollar fakat bulamaz. Ertesi gün Emin’le yalnız 

kaldığında, Balak’tan neden ayrılmak zorunda kaldıklarını sorar. Emin, gerçekleri 

teker teker anlatır. Yaman, kendisinin Iraz ve Duran’ın değil kendilerinin çocuğu 

olduğunu söyler. Emin ve Narin ilk başta şaşırsalar da, Yaman’la aralarındaki akıl 

almaz benzerlik çiftin bu duruma inanmalarına neden olur. Bu gerçeği Ayşegül’e de 

açıklarlar fakat Ayşegül buna inanmak istemez. Yaman’ın makul ve mantıklı 

konuşmalarıyla birlikte Ayşegül durumu kabullenir ve Iraz’a yani gerçek annesi 

olduğunu öğrendiği kadına telefon açar. Telefon konuşması Iraz’ın istediği gibi 

geçmez. Ayşegül, Narin ve Emin’i ebeveyn olarak kabul ettiğini, yaptıklarından 
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dolayı utanması gerektiğini söyler Iraz’a. Bu konuşma Iraz’ın hayallerini yıkar. 

Jandarmalar Iraz’ın evine, Yaman’ın kütüğünü değiştirmek istediğini söylemek için 

gelirler. Mahkemeye çıkarıldığında şuursuz hareketleri nedeniyle, Iraz hakkında 

herhangi bir cezai işlem uygulanmaz fakat kendi hatasının ve cehaletinin getirdiği 

noktada Iraz, artık delirmiştir:  

“Yolunuz balak köyüne düşecek olursa; gecenin ıssız ve sessiz 

karanlığında – aradan otuz sene geçmesine karşın- Iraz’ın bıkmadan 

usanmadan tekrarladığı feryadı duyacaksınız: Ayşegül’üm, Yaman’ım, 

çocuklarım! Ben ne kötü anaymışım, oy! Sorarsanız köyün çocukları, 

‘Ağzı eğri deli Iraz Nene o’ diyeceklerdir. Yıllar önce iki çocuğunu 

birden yitirmiş. Gündüz köyün sokaklarında dolanır, geceleri sabaha 

kadar ağıt yakar. Ağzı eğri Iraz Nene!.. Iraz nenenin yürekleri dağlayan 

feryadı size bağlara kadar eşlik edecektir. Ancak ondan sonra ağustos 

böceklerinin türküsünü duyacaksınız.” (s.318). 

Iraz’daki vaka kurgusu iki temel olayla şekillenmektedir. Bunlardan ilki 

çocukların değiştirilmesi diğeri ise Yaman’ın gerçek anne ve babasıyla buluşmasıdır. 

Çocukların, toplumsal baskı ve cehalet nedeniyle becayiş edilmesiyle başlayan kurgu 

zincirinde, Yaman’ın kardeşi Ferda ile evlenme ihtimalinin belirmesi ve evlenmeyi 

düşündüğü Ayşegül’le sütkardeş olduklarından dolayı mutlu sona ulaşamamaları 

klasik bir hikâyenin anlatılışında insanı yakalayan en önemli unsur olan olay 

örgüsünün merak eksenli bir temele sağlam bir şekilde oturmasını sağlamaktadır. 

Fakat bu merak unsuru sağlanırken Yaman’ın iş ortaklarından birinin gerçek babası 

Emin Bey olması ve onunla görüşmeden önce İstanbul’da gittiği bir davette 

Ayşegül’le buluşması gibi rastlantılar kurgunun inandırıcılığını zedelemiştir. Iraz 

diğer eserlerden farklı olarak trajik bir şekilde sonlanmıştır. Bu durum eserin akılda 

kalıcılığı adına önemlidir; çünkü trajik sonlar mutlu sonlara oranla daha da akılda 

kalıcı ve etkileyicidir. 

Eskil bu romanın bazı kısımlarını diğer köy romanlarıyla kesiştirerek ufak da 

olsa olay örgüsü bağlamında bir bütünlük yakalamaya çalışmıştır. Örneğin Iraz’da, 

genellikle olumlu bir figür olarak çizilen Sarıkulak Hayri’nin gençliğinde oturak 
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âlemlerinde hovardalık yaptığından bahsedildikten sonra onun, Topal Ali’nin 

baranasında Necmiye’yi oynatanlardan biri olduğu üzerinde durulmuştur. Necmiye, 

Köprüde Kadınlar Var adlı romanın İstanbul’dan Konya’nın oturak âlemlerine 

düşürülen merkezî figürü, Topal Ali ise onun köye gelmesine neden olan kişidir. 

Oturak âlemlerinin bir başka fettan kadını olan Artiz ise Yolardı’da oynatılan 

kadınlardandır. Yolardı ise Karasu’da, Karasu’nun izlediği güzergâhtaki köylerden 

birisidir. Olay örgüsündeki bu mekân ve şahıslara ait kesişim noktaları, romanları 

mekân, zaman ve figüratif kadro açısından daha sınırlandırılmış bir duruma 

sokmasına rağmen, bütünlük adına sempatik durmaktadır. Romanlar arasındaki bu 

bağ, okuyucuyu daha önce bildiği bir hikâyenin içinde hissettirmesi açısından 

samimi de görülebilir.  

Karasu’nun vaka örgüsünün iskeleti -Karasu’nun köyleri basma ihtimali- 

yaşanmış bir hikâyeden alınmışken; Iraz’da kurgu arasına yerleştirilmiş bazı olaylar 

gerçek hayattan alınmıştır. Örneğin Eskil’in annesi de kendisini bir köy ebesi 

yardımıyla dünyaya getirmiştir. Doğum esnasında gelişen olaylar zinciri romanda 

anlatılanlarla benzerlik göstermektedir. 

3.2.1.4. Mavi Kanatlı Atlar 
 

Mavi Kanatlı Atlar’da, bir iç Anadolu şehrinde PTT memurluğu yaparak 

hayatını idame ettiren Nuran Hanım’ın oğlu Murat’ın sevdiği kız olan Nihal’le 

babası belli olmadığından dolayı görüşemeyecek olması nedeniyle, İstanbul’a 

babasını aramaya gidişi ve bunun neticesinde gerçekleri öğrendiklerinden sonra 

bulundukları şehri annesiyle birlikte terk etmek zorunda kalışı anlatılmaktadır. 

Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde okuyan Murat, okul tatile 

girdiğinde annesini görmek için memleketine doğru yola çıkar. Hayatında annesiyle 

birlikte sevdiği kız olan Nihal’den başka kimsesi yoktur. Babasızız büyüyen Murat, 

bu yüzünden oldukça sıkıntılı bir çocukluk geçirmiştir. Tatil için memleketine 

döndüğünde; çarşıda, sevdiği kızı, şehrin zenginlerinden uncuların oğluyla birlikte 

görür. Uzun yıllardır birlikte oldukları ve evlenme hayalini kurduğu kızın bu tavrı, 

Murat’ın kavga çıkarmasına neden olur. Etraftaki insanların ayırmasıyla sona ereceği 



 
 

94 
 

zannedilen kavga bu sefer yönünü Murat’a çevirir. Murat’ın yabancı olduğunu ve 

gelip kendi hemşerilerine kafa tuttuğunu düşünen mahalle sakinleri, Murat’ı 

döverler. Murat eve perişan bir durumda gittikten sonra, Nihal’e ulaşmak için türlü 

yollar dener fakat başaramaz. Nihal’in babası Murat’ın artık kızını aramamasını ister 

fakat Murat Nihal’den vazgeçemez. Gece Nihallerin evinin yanındaki türbede 

sabahlamaya başlar. Nihal’in babasının şikâyeti üzerine polisler Murat’ı nezarete alır. 

Burada Nihal’in babasıyla yüzleşen Murat, “Bizim babasız çocuğa verilecek kızımız 

yok!” (s.100) cümlesiyle, kendisinin nesebi belli olmadığı için Nihal’e 

kavuşamadığını anlar. Bu nedenle İstanbul’a gidip, babasını bulduktan sonra da 

ondan hesap sormaya karar verir. 

Murat, annesinden habersiz İstanbul’a gider. Bir otel odasında kalmaya başlar. 

Nüfus cüzdanında yazan mahalleye gider. Mahallenin muhtarı olan hanımefendiye 

hikâyesini anlatır. Muhtar bu durumla ilgilenir ve elinden geleni yapar fakat yeterli 

bilgiye ulaşılamaz. Murat, kayıtlardan babasına ulaşabileceği umuduyla nüfus 

müdürlüğüne gider. Nüfus müdürlüğünde çaycının yardımıyla girdiği arşivlerde 

babasına ait bulabildiği tek bilgi, onun annesinden başka kimseyle evlenmediğidir 

fakat bu bilgi Murat’ın babasını bulmasına yardımcı olmaz. Bu arada, öğlen 

arasındaki boşlukta tanıştığı boyacı ona, kendilerinin de küçükken Garip adındaki 

çocuklarını kaybettiğini söyleyince Murat’ın içinde boyacının kendi babası olduğu 

kuruntusu büyümeye başlar. 

Murat, akşam yemek için bir restorana gittiğinde yan masadaki beyefendi Emre 

Bey ve onun arkadaşı Cavidan Hanım’la tanışır. Ertesi gün boyacının yanına giden 

Murat, boyacıdan çocukları Garip’i kime verdiklerini öğrenmek ister. Israrlardan 

sonra boyacı, Murat’ı da alarak ebenin yanına gider. Ebe ilk önce tanımamazlıktan 

geldiği boyacıyı hatırladıktan sonra tavrını saldırganlaştırır. Bu sırada Murat, 

boyacının öz babası olduğu kuruntusuna kendisini iyice kaptırmıştır. Ebenin 

tehditlerinden sonra oradan çıkan boyacı ve Murat birbirlerinden ayrılırlar. Murat 

içinde bulunduğu üzüntüyle Cavidan Hanım’ı arar. İstanbul günlerinde adeta 

Murat’ın iyilik meleği olan Cavidan Hanım, mantıklı sözleriyle o boyacının Murat’ın 

babası olma ihtimalinin zayıflığından bahseder. İstanbul günlerinden sonra Murat, 
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memleketine geri döner, Nihal’in evinde gider. Evde sadece Nihal’in annesi vardır. 

Kadın, Nihal’i Uncuların oğluna vermek istediklerini söyler. Bu sırada Nihal’le 

görüşme imkânı bulan Murat, içinde bir umutla evden ayrılır. Çünkü Nihal, Murat’ın 

dışarıda görüşme isteğini kabul etmiştir fakat Nihal görüşmelere gelmez.  

Murat’a telefon açan Cavidan Hanım, babasının eskiden ikamet ettiği 

mahallenin muhtarının kendisini aradığını söyler. Bu arayışın nedeni de Muhtar 

Hanım’ın, babasının izine rastlamış olmasıdır. Cavidan Hanım muhtardan aldığı 

bilgilerle, babasının Adana’da bir yere ikametini aldırmak istediğini söyler. Buna 

rağmen Murat bu konularla uğraşacak gücünün kalmadığını söyleyerek isteksiz bir 

tavır sergiler. Tüm bu olanlardan sonra eve kapanarak kendini okumaya veren Murat, 

evdeki eski kitaplarla zaman geçirir. 

Murat okuduğu kitapların arasında eski tarihli bir mektup bulur. Mektup 

Murat’ın annesine Sibel Kutay isimli bir bayan tarafından gönderilmiştir. Mektupta 

Nuran Hanım’ın kötü giden evliliğinden de bahseden Sibel, Nuran’a istediği zaman 

kendisine mektup yazabileceğini söylemektedir. Murat, bu mektubun, babasının kim 

olduğunu bulma yönünde önemli bir düğümü çözeceğini hisseder. Mektuptaki adresi 

Cavidan Hanım’a sordurtur. Cavdan Hanım, adreste şu an bir villa bulunduğu 

bilgisini Murat’a verir. Murat, gerçekleri daha derinlemesine öğrenebilmek için Sibel 

Kutay’a mektup yazar. Babasının kim olduğunu bilmesinin zaruretinden bahsettikten 

sonra bu konuda ancak kendisinin yardım edebileceğini söyler. Sibel Hanım da 

Murat’a gönderdiği cevap mektubunda, gerçekleri ancak annesinin izni dâhilinde 

anlatabileceğini yazar.  

Murat, olup biteni annesiyle konuşur fakat bu durum Nuran Hanım’ın 

sinirlerini gerer. Uzun zamandır görüşmediği arkadaşı olan Sibel Hanım’a bir 

mektup yazarak, kendi geçmişinde olup biteni oğluna anlatmasını ve kendi yazdığı 

mektupları da postalamasını rica eder. Sibel Hanım böylelikle, Nuran Hanım’ın eski 

mektuplarını da kendi mektubuyla birlikte postalar. Bu mektupları alıp teker teker 

okuyan Murat annesinin hiç bilmediği hayatının gerçekleriyle yüzleşir. Murat 

mektuplardan, annesinin gençliğinde üniversiteye gittiğini, erkeklere karşı oldukça 

mesafeli ve alımlı bir bayan olmasına rağmen, aniden birisiyle evlendiğini ve bu 
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evlilikten sonra hayatının zindana döndüğünü öğrenir. Murat babasının zengin fakat 

kendi eşini başkalarına peşkeş çekmeye çalışacak kadar aşağılık bir adam olduğunu 

öğrendikten sonra annesiyle birlikte sevdiği kızı arkasından bırakarak bulundukları 

şehri terk eder. 

Eskil bu romanı Köprüde Kadınlar Var’ın devamı, Murat’ı da Necmiye’nin 

köyden kaçarken bekçi Yusuf’a emanet edildiği sırada aralarındaki yakınlaşmadan 

doğan bir çocuk olarak düşünmüştür: 

“… Köprüde Kadınlar Var romanımın devamı olarak düşünmüştüm. 

Anne, geçmişinden kaçar. Bostan Bekçisi Yusuf'tan hamile kaldığı 

oğlunu, teyzesinin bulunduğu bir şehirde (burayı Tokat diye 

düşünmüştüm) doğurur. Orada büyütür. Babasını aramasın diye 

de, Murat'ı çocukluğundan başlayarak babasından nefret ettirir. Murat 

bu şekilde büyür. Üniversitede okurken romanda yaşanan olaylar 

meydana gelir, annesinden babasının kim olduğunu öğrenmek ister. Anne 

mazisinin açığa çıkmasından korktuğu için söylemez. Murat babasının 

peşine düşmeye  karar verir. İşte bu noktada tıkanmıştım. Devam etmem, 

Köprüde Kadınlar Var romanımı tekrar etmem gerektiği gerçeğini 

önüme çıkardı. Ondan sonra da romana sapık bir adamı soktum. Öyküyü 

o şekilde geliştirip, tamamladım. Ne var ki, Köprüde Kadınlar Var 

romanımdaki Necmiye karakterinin sonunu okuyucuya sunamamış 

oldum. Oysa Necmiye'yi Yusuf'la değil ama Okumuş Mehmet’le 

buluşturmak çok şık düşerdi. Murat da onun çocuğu olurdu.”42 

Eskil bu cümleleriyle Köprüde Kadınlar Var adlı romanda aslında kendisinin 

de dikkatini çeken bir hatayı dile getirmektedir. Okumuş Mehmet’in Necmiye ile 

olan yoğun ilişkisinin aniden sonlanması, romanın olay örgüsünde bir gedik olarak 

dikkati çekerken yazar bu hikâyeyi Mavi Kanatlı Atlar’da devam ettirip mevcut 

eksikliği tamamlamak istese de Mavi Kanatlı Atlar romancının itibari âleminde çok 

farklı bir mecraya sürüklenmiş ve müstakil bir roman olarak karşımıza çıkmıştır.  

                                                             
42 23.03.2013 tarihli yazışmadan alıntıdır. 
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Mavi Kanatlı Atlar vaka kurgusu yönüyle diğerlerine benzese de konusu 

itibariyle Eskil’in romanları arasında farklı bir yerde durmaktadır. Normalde 

konusunu köy veya tarihten alan romanlar yazan Eskil’in bu romanı, modern romana 

yaklaşmaktadır. Vaka örgüsünde Murat’ın boyacıyı yersiz bir şekilde kendi babası 

sanması ve romanda buna oldukça sayfa ayrılmış olunması romanın güçsüz 

yanlarından biridir fakat mektuplarla genişleyen hikâyeyle birlikte ortaya çıkan 

annenin geçmişi ve baba karakteri oldukça etkileyicidir. 

3.2.1.5. Bıçak Sırtında 
 

Yazarın ilk tarihî romanı olan Bıçak Sırtında’da 1900’lerin ilk çeyreğinde 

Anadolu topraklarının topyekûn bir savaş içinde olduğu zaman diliminde köyleri 

yağmalayıp, kadınlara tecavüz eden Türk isyancılarla onlara karşı mücadele eden 

köylüleri kaleme almıştır. 

Sarnıçlı altı ihtiyar sabah namazına gittiğinde İstanbul’un işgali haberini alırlar. 

Bu haber köye olanca hızıyla yayıldıktan sonra, köyün erkekleri 93 Harbi’nde deniz 

eri olarak görev yapan Bahriyeli Ali’nin evinde buluşarak olup biteni yorumlamaya 

koyulurlar. 

İstanbul’un işgali üzerine köyde askerlik çağı gelen altı gençten dördü 

padişahın fermanına uyup askere gitmeyeceğini söylerken, Kolsuz Onbaşı’nın 

kardeşi Murat ve onun en yakın arkadaşlarından Emin, ne olursa olsun savaşa gidip 

düşmana karşı mücadele edeceklerini söyler. Askere gitmeyenlerin jandarma 

tarafından idam edileceğini söylentisinin yayılması üzerine altı genç de askerlik 

hazırlıklarına başlar. Delikanlılar yola çıktıktan sonra Konya’ya varırlar. Konya’da 

konaklayacakları handa Mustafa Kemal’in ordusuna katılanların kâfir olacağı 

söylentisi vardır. Zamanla bu sözler öyle etkili olur ki askerler dağ taş demeden 

trenlerden atlayarak ordudan kaçmaya çalışır. Elmas Nene’nin oğlu Selahattin ile 

arkadaşı Satı Kadın’ın oğlu Süleyman da bir fırsatını bulup trenden atlayanların 

arasına katılırlar. Yolları eşkıyalar tarafından kesilen bu iki genç elbiselerine varana 

kadar soyulduktan sonra bir köye rast gelirler. Köyün içine doğru giderken 

köpeklerin çıkardıkları seslerden işkillenen köy sakinleri ellerinde silahlarla 

çıkagelir. Başı takkeli eli silahlı adamlardan biri daha önce de trenden atlayanların 
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köye yardım için geldiğini fakat bu fakir halleriyle kimseye yardım edemeyeceklerini 

tehditkâr bir üslupla askerlere söyler. Süleyman ve Selahattin çaresizlik içinde 

ilerlerken tekrar bir tren gözükür ve Selahattin nenesinin kendisine “Sen şehit 

torunusun, kâfir yanında asker olup kâfire hizmet etme” (s.31) dediğini söyledikten 

sonra yol arkadaşından ayrılır. Böylelikle Selahattin Mustafa Kemal’in ordusunda 

asker olmayacak ve köyüne geri dönecektir.  

Köye dönerken Selahattin bir çobana rast gelir. Çoban Mor Dağlar’a sırtını 

vererek gitmesi halinde, Sarnıç’a ulaşabileceğini söyler. Selahattin’in köye gelişine 

Elmas Nene bir hayli sevinir. Eşini ve küçük oğlunu savaşlarda kaybeden Elmas 

Nene, torununun da ölmesine dayanamayacaktır. Selahattin askerlik yaşı henüz 

gelmemiş bir iki arkadaşı dışında kimseyle konuşmaz.  

Bu arada köyde jandarma ve Mustafa Kemal aleyhine olan bir grup zaman 

zaman diğer köylerdeki mensuplarının da katılımıyla toplantılar yapmaktadır. 

Selahattin, jandarmayı ve Mustafa Kemal’i baş düşman olarak benimsemiş bu 

grubun toplantılarına katılmak ister. Böylelikle Mustafa Kemal’in ordusuna karşı 

isyan başlatmayı planlayan Delibaş Mehmet’in ordusuna katılır.  

İsyancıların Konya’ya doğru gidişleri, köylülerin arasında gâvur geliyor 

dedikodularına neden olur. Köylüler bu durumda kaçıp kaçmamak arasında kalır. 

Yemenli Celil, dağların eteklerinden yaylaya çıktıktan sonra tepeden ovanın 

gözlenebileceğini bir yere gitmeleri gerektiğini söyler. Bu düşünce benimsendikten 

sonra köylüler yola koyulur. Epey yol kat edildikten sonra Havva Gelin bebeğini 

köyde unuttuğunun farkına varır. Katarı durduramayacağını anlayınca kendisi 

gerisingeriye köye doğru koşmaya başlar. Köyün gençlerinden Mehmet Ali de ihtiyar 

bir nineden alınıp verilen atla Havva Gelin’i takip eder. Mehmet Ali köye Havva 

Gelin’den önce ulaşır. Alime bebe yerde ağlamaktadır fakat Mehmet Ali Alime’yi 

gördükten bir süre sonra köyde kimsecikler olmamasına rağmen bahçe kapısı, 

yıkılırcasına dövülür. Gelenler Selahattin’den Balkanlı Ahmet’in evinde altın olduğu 

duyumunu alan Delibaş Mehmet’in ordusundaki isyancılardır. Uzaktan Havva 

Gelin’in geldiğini gören isyancılardan ikisi koşarak genç kadını getirir. İsyancıların 

başı konumundaki Omacalı Mahmut kendisini ve arkadaşlarını tanıttıktan sonra 

Balkanlının evini sorar. Havva Gelin’in aklı ise bebeğindedir. Omacalı, Havva 
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Gelin’i çocuğuna götüreceklerini söyledikten sonra Balkanlı’nın evini buna koşul 

tutar. Havva Gelin, Balkanlı’nın evini gösterip çocuğunu alır. Alime’yi doyurduktan 

sonra bir an önce gitmeleri gerektiğini düşünür. O sırada Omacalı Mahmut Havva 

Gelin’i gözüne kestirir ve ona tecavüz eder. Bu tecavüzden sonra genç anne 

hayatının kirlendiğini düşünür ve kuyuya atlayarak intihar eder. Mehmet Ali bu 

sırada olaylara gizlendiği yerden şahitlik etmektedir.  

Sarnıç’tan Kurtuluş Savaşı’na katılan Murat is Aksaray’da eski bir medresede 

yaraları tedavi edilirken bulur kendisini. Şifacı Necati, Doktor Agop’tan gördüklerini 

uygulamak suretiyle hastaları iyileştirmeye çalışan bir hastabakıcıdır. Murat, 

gözlerini açıp biraz iyileştikten sonra Sarnıç’ı merak etmeye başlar. Şifacı Necati 

aracılığıyla köyü hakkında bilgi almaya çalışır. Necati; Ilgın, Seydişehir, Beyşehir 

gibi ilçelerin bazı köylerinde olaylar olduğunu merkeze bağlı köylerden ise haber 

gelmediğini söyler. Murat bu haberlerden sonra biraz daha rahatlasa da, Sarnıç’a 

gitmeyi aklına koyar. Birkaç gün sonra, yedi saatlik bir yolculuğun akabinde köye 

ulaşır. İlerleyen günlerde, herkes Murat’ın yarasını merak ettiği için eve akın eder. 

Murat’ın yarasının ciddi olduğu fakat bundan dolayı sakat kalmayacağı öğrenilince 

insanlar yavaş yavaş ziyaretlerini seyrekleştirmeye başlar. Bu sırada Murat, elli gün 

önce Havva Gelin’in intihar ettiğini öğrenir.  

Murat, Havva Gelin’i köye getiren kişi olması hasebiyle, onun ölümüne neden 

olan kişiyi bulup mezarına getirerek ondan özür dilettikten sonra adalete teslim 

etmek için yemin eder. Mehmet Ali olayların tek şahididir ve baskıncıların sürekli 

Omacalı diye birinden bahsettiğini söyler. Murat, Omaca’ya gitmek üzere yaymacı 

kılığına girer. Kolsuz Onbaşı, küçük bir çocuğun sözüne güvenerek Omaca’ya 

gitmemesi gerektiğini söylese de, Murat onu dinlemez. 

Uzun bir yolculuğun ardından Omaca’ya gelip kalacak yer bulduktan sonra, 

Kartalların Bekir’in evinde garipler için her zaman aş bulunacağı söylenir. Murat, 

Kartalların Bekir’in evine gittiğinde onun yaymacı olduğuna inanmazlar. Bekir, 

Murat’a ellerini başının üstüne koymasını söyledikten sonra onu esir alır. Murat’a 

ısrarla hangi amaçla köye geldiği sorulur fakat Murat yaymacı olduğunu söyler.  

Murat’ın ortadan kayboluşunun üçüncü gününde Sarnıçlılar onun nerede 

olduğunu iyiden iyiye merak eder. Sonunda Kolsuz Onbaşı dayanamayarak, Murat’ın 
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Havva Gelin’in katillerinin peşine düştüğünü söyler. Köydeki altı erkek hemen 

atlarını alarak Murat’ın peşine düşer.  

Bu sırada Omaca’nın ileri gelenleri Murat’ı ziyarete gelip ona sorular sorar. 

Murat bu sorulara çelişkili cevaplar verir. İlkin köye yaymacı olarak geldiğini, daha 

sonra da jandarma olduğunu söyleyen Murat, sonunda Omaca’ya Delibaş isyanına 

katılan Mahmut’u bulmak için geldiğini itiraf eder.  

Atlarına binip Omaca’ya gelmek için yola koyulan Sanıçlılar, bir handa mola 

veriler. Hancı nerden gelip nereye gittiklerini sorduğunda, Omaca cevabı verilir. 

Hancı Omacalıların kavgacı olduğundan, ufak nedenlerle bile kavga 

edebildiklerinden bahseder. Bu cevap özellikle Kolsuz Onbaşı’yı daha da huzursuz 

eder. Kolsuz Onbaşı ve arkadaşları, o gece kalma hesapları yapmalarına rağmen 

Murat’ı bulmak için zaman kaybetmemeleri gerektiklerini düşünerek tekrar yola 

koyulurlar.  

Murat’ı bir süre yalnız bırakan Omacalılar ellerinde silahlarla tekrar 

çıkagelirler. Köylüler, Murat’la birlikte Omacalı’nın saklandığı yere gider. 

Gittiklerinde Omacalı’yı âlem yaparken bulurlar. Kendilerinin onu bin bir zorluk 

içinde saklamalarına rağmen, Omacalı’nın âlemler tertip etmek suretiyle zevk içinde 

olduğunu kendi gözleriyle görünce Hacı, bu duruma oldukça sinirlenir. Murat’la yüz 

yüze gelen Omacalı Mahmut tedirgin olur. Murat, Omacalı’nın Sarnıç’a Balkanlı 

Ahmet’in evindeki altınları almak için geldiğini söylemiştir. Omacalı, böyle bir şeyin 

olmadığını iddia etse de, İç Anadolu’nun ortasında para kazanmadan âlem tertip 

etmesi, köyün diğer erkeklerini ona inandırmaz. Olup biteni izleyen Bekir’in oğlu 

İlhan, Murat’a bu adamların hiçbirinin birbirinden farkının olmadığını söyler. Altının 

hepsinin arasındaki tek bağ olduğunu gören İlhan, Murat’a karşı içinde sevgi 

beslemeye başlar. Olayların sarpa sarıp, köylülerin kendine saldırabileceği ihtimali 

üzerinde duran Murat, İlhan’a silah mekanizmasını hazır tutmasını, sürekli sağ 

tarafında ve en yakınında bulunmasını söyler. Omacalı Mahmut hazırlanıp geleceğini 

söyleyerek izin ister ve Muratlar da eve geri dönerler. 

Mahmut ve adamları Murat’ın kaldığı eve baskın yapar. O sırada Mahmut, 

elinde bir kasaturayla Murat’a saldırır. Murat, daha önce planladığı gibi İlhan’dan 

kaptığı silahla Omacalı’yı öldürür. Omacalı’nın akrabalarından Kadir silahına 
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davranamadan ona da bir kurşun sıkar Murat ve Omaca’dan kaçar. Köylüler onu 

dağda bayırda aramaya koyulurlar. Bu sırada Sarnıçlılar da hâlâ Omaca’yı 

aramaktadır. 

Omacalılar, arazinin özelliklerini çok iyi bildiklerinden, Murat’ı kısa sürede 

yakalayacaklarını, Konya’daki hastane kayıtlarına bakarak onun nereli olduğunu 

bulabileceklerini, dolayısıyla intikamlarını alabileceklerini düşünürler. Omacalı 

Mahmut’un yakınları Murat’ı aramaya koyuldukları sırada, Hacı da Omacalı’nın 

altınları sakladığı yeri bulmak için girişimlerde bulunur. Hacı ve yaverleri altın 

bulamayınca, Sarnıç’a altınların olduğuna inandıkları eve doğru hareket ederler.  

Omacalı’nın arkadaşları, Murat’ı bulmak için gittikten bir süre sonra, Murat 

ağaçların arkasında saklandığı yerden onları görür. Murat, onları takip ederek yolu 

bulmak ister. Bu sırada Murat’ı bulmak için diğer taraftan gelen Sarnıçlılar da 

atlarının karnını doyurmak için ırmak kenarına doğru atlarını sürerler. Murat’ın 

peşinden gelen Sarnıçlılar köprünün orada Omacalıları görürler. Omacalılar, 

Sarnıçlılarla selamlaştıktan sonra neden yollara düştüklerini anlatırlar. Balkanlı 

Ahmet durumu fark ederek kendilerinin köylerinden çalınan dokuz öküz nedeniyle 

yollara düştüğü şeklinde bir yalan uydurur. Bu arada Murat Sarnıçlıları görünce 

gayr-i ihtiyari bağırır ve Omacalıların yedi silahı Murat’a, Sarnıçlıların altı silahı da 

yedi Omacalıya doğrultulur. Omacalı Mahmut öldüğünden dolayı, Omaca’dan gelen 

grup içinde Murat’ı tek tanıyan İlhan’dır. İlhan da Murat’a olan hayranlığından, 

aradıkları adamın o olmadığını söyler. İlhan’ın sözlerinden sonra silahların namluları 

aşağıya indirilir ve herkes yoluna gider. 

Murat’ın, Omacalı’yı öldürmesi nedeniyle jandarmanın arama yapma 

ihtimaline binaen köye geç gelmesi kararlaştırılır. Köyün uzağındaki ağıllara bakmak 

kimsenin aklına gelmeyeceğinden Murat orada saklanacaktır. 

İlerleyen günlerde jandarma Murat’ı aramaya gelir. Kolsuz Onbaşı kardeşinin 

askerî hastaneye uğrayıp sağlam raporu almak için gittikten sonra geri gelmediğini 

söyler. Jandarmalar, Murat’ın bir haftaya kadar birliğine teslim olmaması halinde 

firarının verileceğini belirtir. Köyde arama yapılırken, Elmas Nene; geçmişte 

savaşlarda kaybettiği yakınlarının üzüntüsüyle jandarmalara olmadık sözler söyler. 

Aklını yitirmiş bir meczup gibi gözüken Elmas Nene’ye askerler de oldukça sert 
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davranır. Murat’ı zaman zaman ağıllarda ziyaret eden Kolsuz Onbaşı durumu 

anlattıktan sonra Murat da tedirgin olmuştur. Hiç kimsenin Omaca’ya adam vurmak 

için gitmediğine inanmayacağını düşünür. Sevgilisi Leyla ile buluşmak için sakin bir 

zamanda köye gelen Murat, Leyla’nın onu Elmas Nene’nin evinde saklayabileceğini 

söylemesiyle irkilir. Çünkü Elmas Nene, Murat’tan Mustafa Kemal’in ordusunda 

asker olması nedeniyle nefret etmektedir. Leyla, nenesiyle konuşup Murat’ı onun 

evinde saklamaya ikna eder. Birkaç gün sonra jandarma yanına muhtarı da alarak 

köyün dışındaki ağıllara baskın yapar fakat Murat’ı burada da bulamaz. Bu durum 

Murat’ın ağıllarda olduğunu sanan köyün erkekleri için şaşkınlığa neden olur. İlk 

zamanlar Murat’ın yanında bulunan ahali, jandarmanın baskıcı politikalarıyla artık 

Murat’ın ortaya çıkmasını ve teslim olmasını diler. Murat’ın Elmas Nene’nin evinde 

saklandığının beşinci günü Konya’ya giden Balkanlı Ahmet, postaneye uğradığında 

Murat’a bir mektup geldiğini öğrenir. Mektupta Murat’ın eski kumandanı 

kendisinden Murat hakkında adam öldürme nedeniyle malumat istendiğini haber 

vermektedir. 

Yemenli Celil, günbatımında köye katırların üstünde birilerinin giriş yaptığını 

görür. Kendilerini Hacı Ümmet ve Bekir olarak tanıtan bu kişiler, yeğenleri 

Mahmut’un delibaş isyanından sonra arkadaşı Selahattin ile bu köyde olduğu 

duyumunu aldıkları için Sarnıç’a uğradıklarını söylerler. Aslında Sarnıç’ta olduğunu 

düşündükleri altınlar için gelen Hacı ve adamları Elmas Nene’nin evine girerler. Bu 

sırada, köyün erkeklerinin kulağına tanınmadık adamların köye geldiği haberi ulaşır. 

Hacı ve adamlarının Omacalı olduğu öğrenilince, onların Murat’ı aramak için buraya 

kadar geldikleri düşünülür. Murat da bu sırada Elmas Nene’nin evindedir. Köyün 

erkekleri Murat’ı korumak için Elmas Nene’nin evine silahlarla baskına giderler. 

Uzun süren bir karmaşadan sonra, etraf dinginleşince, Hacı ve adamlarının Murat’ı 

aramak için değil, Balkanlı’nın evinde olduğunu düşündükleri altınlar için geldikleri 

gerçeği ortaya çıkar fakat bu sadece Elmas Nene tarafından Selahaddin’in 

çocukluğunda ona anlatılmış gerçekte var olmayan bir hikâyedir.  

Bütün bu olaylardan sonra Murat tekrar askere çağrılır. Ocak 1921’de 

gönderdiği mektupta trenle Afyon’a geldiği, hemen batı cephesine yollandığı, 

Kütahya’ya sevk edildikten sonra devlete isyan eden Çerkez Ethem’le 
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savaşacaklarının söylendiğini belirtir. Bahriyeli Ali mektubu katlayıp Zehra Nene’ye 

uzatır. Mektubu dinleyenler, ondan zaferlerin de haberini almayı diledikten sonra 

roman sona erer. 

Hasan Eskil bu romanıyla Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu halkının 

düşmanla topyekûn bir savaşım içine girmediğini, Atatürk ve Türk ordusunun aynı 

zamanda ülke içinden çıkan çeşitli isyan grupları ve bu grupların içinden çıkıp kendi 

halkına zulmeden eşkıyalarla da mücadele etmek durumunda kaldığını anlatmaktadır. 

Merkezî figürün romanın 108. sayfasından itibaren tahkiyede aktif bir rol alması, 

İlhan’ın Murat’a aniden hayranlık duyması ve Murat’ın içinde bulunduğu tüm 

risklere rağmen Omacalılar ve Sarnıçlıların karşılaşma anında heyecanını muhafaza 

edemeyip ses çıkarması eserin olay örgüsündeki bazı zayıflıklar olsa da roman kurgu 

itibariyle oldukça heyecan vericidir. Bunda yazarın olay örgüsünde tesadüflere yer 

vermeden bazı kesişim noktaları oluşturması da etken olmuştur. 

3.2.1.6. Cariye Ayşe Nihal 
 

Cariye Ayşe Nihal’de Kafkaslardan Kırım Harbi sırasında gelen dört yaşındaki 

küçük ve güzel bir Çerkez kızının, dayısı tarafından ailesinden kaçırılmak suretiyle 

Sultan’ın sarayına cariye olarak satılması ve akabinde bu kızın hemen hemen bütün 

bir hayatı konu edilmiştir. 

Murat Efendi ailesiyle birlikte Kırım Savaşı nedeniyle İstanbul’a yerleşir. 

Burada Farsça müderrisliği yapmaya başlayan Murat Efendi’nin Ayhan isimli bir 

kızı vardır. İkinci çocuklarının erkek olmasını arzu etmelerine rağmen, o da kız olur. 

Murat Efendi, içindeki erkek evlat arzusu nedeniyle güzeller güzeli olan bu Çerkez 

kızına Emirhan ismi verilir.  

Tevfik, Emirhan’ın dayısıdır. Eniştesi ve kız kardeşiyle kalmasına rağmen bu 

evde kendisini bir sığıntı gibi hissetmektedir. Bu nedenle geceleri kayıklarda uyuyan 

Tevfik aynı zamanda sefil de bir hayat sürmektedir. Az para kazanmakta, kazandığı 

bu para en temel ihtiyaçlarını ancak karşılamaktadır. 

Tevfik, elbiselerini yıkatmak için gittiği Madam Mari’nin yanında, sürdüğü 

sefil hayattan dem vurur. Madam Mari, Tevfik’e dediği yere giderse zengin 

olabileceğini söyler. Tevfik, Madam’ın söylediği yere gittiğinde Saray’ın 
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hadımbaşıyla buluşur. Hadımbaşı, eskiden Yugoslav ve Slav ırklarından gelen 

cariyelerin savaşlar nedeniyle artık buralardan alınmadığı, cariyelerin ekseriyetle 

Çerkezlerden seçildiğini söyledikten sonra eğer yeğenini saraya verirse, kendisine bir 

kese altın verileceğini taahhüt eder. Tevfik ilkin şiddetli bir şekilde karşı çıksa da 

daha sonra zengin olacağı ve sefaletten kurtulacağını düşündükçe bu düşünceye sıcak 

bakmaya başlar. Ve bir gün, sandalla yaklaştığı kıyıdan, ablasının kızını gezintiye 

çıkarmak bahanesiyle kaçırır.  

Emirhan’ın eve gelmemesi üzerine Rabia Hanım ve Murat Efendi onu aramaya 

koyulurlar fakat hiçbir yerde bulamazlar. Murat Efendi Emirhan’ı ararken, deniz 

kenarındaki sandalcılara küçük bir kız çocuğunu görüp görmediklerini sorar. 

Sandalcılar, küçük bir kız çocuğu gördüklerini fakat yanındaki adamın boynuna 

sarılan kız çocuğunda kaçırılıyormuş gibi bir hava olmadığını söylerler. Bunun 

üzerine Murat Efendi, Tevfik’ten şüphelenir. Eve gittiğinde karısı; kardeşinin, kızını 

kaçırdığına karşı çıksa da sonunda herkes bu düşüncede ittifak eder. 

Tevfik kazandığı parayla, Anadolu yakasından bir arsa almış ve işletmeye 

koyulmuştur. Kayın biraderinin izine yıllar sonra rastlayan Murat Efendi, onunla 

kavgaya tutuşur. En sonunda ondan, Emirhan’ın Saray’a cariye olarak satıldığı 

bilgisini alır. Bu saatten sonra Murat Efendi, sarayın kapısından ayrılmamaya başlar. 

Tevfik’in bahsettiği Elmas Ağa’yı bulan Murat Efendi, kızını görmek istediğini 

söyler. Elmas Ağa olan biteni yalanlar. Sarayın bahçesindeki münakaşaya tanık olan 

Fahri, olayın iç yüzünü öğrendikten sonra Murat Efendi’den alacağı mecidiyeler 

karşısında ona bu süreçte yardımcı olma taahhüdü verir. Emirhan’ı görme 

girişimlerinin birkaçı başarısız olan Murat Efendi, en sonunda, Saray’ın bahçesinde 

çocukların eğlenmesi için kurulan parkta kızını görür. Baba-kız birbirlerini tanıdıktan 

sonra koşup sarılırlar. İlerleyen zamanda bu durum Saray’ın dikkatini çeker. Murat 

Efendi’nin peşine takılan askerler, onu kıstırdıktan sonra, şiddette aşırıya kaçıp 

öldürürler. Ayşe Nihal bu durumu öğrendiğinde, babasının ölüm emrini veren kişinin 

Abdülhamit olduğunu iddia edince zindana atılır. Aynı zaman diliminde, azınlıklar 

Cuma namazından çıkan Abdülhamit’e suikast planlarlar fakat bu girişim başarısız 

olur.  
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Babasıyla Ayşe Nihal’in buluşmasına, Saray’a rağmen önayak olan Fahri, 

Murat Efendi vefat ettikten sonra Ayşe Nihal’e olan aşkını ilan eder. İlerleyen 

zamanda da saraydaki tanıdıkları vasıtasıyla Ayşe Nihal’i Abdülhamit’ten ister. 

Abdülhamit, huzuruna çağırdığı Ayşe Nihal’e, Başgedikli Fahri’yle evlenmek isteyip 

istemediğini sorar. Ayşe Nihal artık bir yuva kurmak istediğini söyler Abdülhamit’e. 

Bunu söylemesinde şüphesiz babasını Saray’ın öldürttüğünü düşünmesi de etkilidir. 

Abdülhamit Ayşe Nihal’i ikna etmeye çalışmasına rağmen, cariye ikna olmaz ve 

Başgedikli Fahri’yle evlenir.  

İlkin Ortaköy’de yaşamaya başlarlar. Bu zaman dilimi, Ayşe Nihal’in kendine 

ait, Saray’dan uzak bir hayata adım atışının ilk günleridir. Ayşe Nihal dışarıdaki bu 

hayata adapte olana kadar belli bir süre geçer. Sonrasında Başgedikli Fahri’nin tayini 

Ankara’ya çıkar. Yandan çarklı vapurla Beşiktaş’tan Haydarpaşa’ya oradan da trenle 

Eskişehir üzerinden Ankara’ya giderler. Ankara, Ayşe Nihal ve Fahri’nin Anadolu 

tecrübesini yaşayacakları ilk şehirdir.  

Genç çift Ankara’ya geldikten sonra, onların Abdülhamit’in sarayından 

gelmelerinden dolayı Fahri’nin aslında bir casus olduğu dedikodusu etrafa yayılır. Bu 

durum, iş yerindeki herkesin Fahri’ye ön yargı ve korkuyla yaklaşmasına neden olur. 

Hakkında ilkin padişahın jurnalcisi olduğu dedikodusu yapılan Fahri, daha 

sonra Sultan’ın aleyhinde çalışan bir düşman olduğu gerekçesiyle Saray’a şikâyet 

edilmiştir. Bu sırada Balkanlar kaynamakta, Ermeniler Avrupa devletleri tarafından 

silahlandırılmaktadır. Ayşe Nihal ve Fahri önce Karaman’a gelirler. Buradan 

yüzbaşının belirlediği iki yaverle Ermenek’e geçeceklerdir fakat yol uzun ve şartlar 

çetindir. Arabacı Hikmet Efendi karaman Ermenek arasındaki yolu oldukça iyi 

bilmektedir. Yolculuklarına devam ederken tekerlekleri çamura saplanır. Bu esnada 

yabani hayvanların saldırısına maruz kalırlar. Oldukça zorlanmalarına rağmen bu 

durumdan kurtulan yolcular, bir mağaraya sığınırlar. Ertesi gün ise Hikmet Efendi 

yakınlarda bir köy olması gerektiğini ve oraya gidip birilerinde misafir 

olabileceklerini söyler. Daha önce tanımadığı kimsenin evinde kalmamış olan Ayşe 

Nihal, bu durumu garipser. Ermenek’e vardıklarında karşılarında oldukça fakir bir 

yer bulurlar. Ve buradaki ilk günlerini müteakiben, kızları Feride hayata gözlerini 

yumar. Bu durum, romanın kırılma noktalarından birisini teşkil eder. Zira artık Ayşe 
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Nihal’in eski cariyelik halleri geride kalacak, o, melankolik bir figür olarak 

romandaki yerini alacaktır.  

Fahri, Meşrutiyet’in ilanını haber aldığında Ayşe Nihal bu duruma fazla bir 

tepki vermez fakat bu durum padişahın aleyhine çalıştığı iddiasıyla Anadolu’ya 

sürülen Fahri için kurtuluş umududur. Ayşe Nihal hamiledir fakat içinde eski mutlu 

günlerinin dürtüleri olmadığından, bu durumu bile kocasıyla paylaşmaz. Doğan 

ikinci çocuklarına Feride Zülal adını koyarlar. Ayşe Nihal’in zamanını Feride Zülal 

ile geçirmesi, Fahri’nin evden kopmasına neden olur. Kendine ait bir arkadaş grubu 

da oluşturan Fahri, eskiden İstanbul’da yaptığı çapkınlıkları anlatır durur. Fahri ve 

Ayşe Nihal’in hayatı böyleyken, İstanbul’da da İttihat ve Terakki Partisi’yle Hürriyet 

ve İtilaf Partisi’nin kavgası iyice şiddetlenmiştir. Osmanlı ordularıysa, kendinden 

kopan devletlerle yaptığı savaşları bile kaybeder hale gelmiştir.  

Ermenek’ten sonra Ayşe Nihal ve Fahri, Çorum’a tayin edilir. Çorum’a 

geldikten sonra, Fahri ve Ayşe Nihal arasındaki uçurum daha da açılır. Fahri her 

akşam içer ve dışarıdaki yemekli eğlencelere katılır.  

Bu eğlencelerden birinde arkadaşlarının Çorum’a getirdiği Simin adlı Rum 

kızına âşık olur. Arkadaşları Fahri’nin parasına göz koyduğundan Simin’i onu 

koynuna sokup parasını çalarlar. Ertesi gün parasının olmadığının farkına varan 

Fahri, bunu Simin’in yapmış olabileceğini düşünerek bir Cuma günü Samsun’a onu 

bulmak için gider. Arkadaşlarının söylediği meyhaneyi ve meyhanecinin yardımıyla 

da Simin’i bulur. Simin Fahri’ye âşık olduğunu ve bunu yapabileceğini nasıl 

düşündüğünü sorduktan sonra, Fahri’yi parayı kendisinin çalmadığına inandırır. 

Fahri Çorum’a döndükten sonra parayı çalanları bulur ve onlarla kavga eder.  

Simin’le olan aşkı, Fahri’yi tekrar Samsun’a götürür. Fazla büyük bir yer 

olmayan Çorum’da dedikodular çabuk yayılır ve Ayşe Nihal, kocasının bir dostu 

olduğunu öğrenir. Samsun’a kocasını bulmaya giden Ayşe Nihal, Rum meyhaneci 

Hristo’ya kocasının yerini sorar. İlkin Fahri’yi tanımadığını söyleyen Hristo, daha 

sonra polis tehdidinden korkarak, Ayşe Nihal’i Simin’in evine götürür. Ayşe Nihal 

eve vardığında, kapıyı açan kadının (Simin) kulaklarında kendi küpelerini görür. Bu 

karşılaşma, aynı zamanda Fahri’nin evli olduğu ve kendi karısının mücevherlerini 

Simin’e getirdiği gerçeğini ortaya çıkarır. Daha öncesinde Fahri Simin’e evli 
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olmadığını ve bu mücevherleri de hediye olarak aldığını söylemiştir. Yalanı ortaya 

çıkan Fahri, karısı baygın bir haldeyken tüm yalvarmalarına rağmen Simin tarafından 

terk edilir. Çorum Başgedikli Fahri’nin dedikodusuyla çalkalandığı sırada padişah 

Sultan Reşat seferberlik ilan etmiştir. Bu haber Çorumluların yüreğini ağzına getirir. 

Ayşe Nihal ise, kocasının hala Simin’i düşünebileceğini hatırladıkça, eski cariye 

hallerine geri dönmeye ve her türlü cilveyle kocasının gönlünü hoş tutmaya 

çalışmaktadır. Başgedikli Fahri, gelen telgrafla Osmanlı Devleti’nin de Cihan 

Harbi’ne girdiğini haber alır. Yöneticilerin tüm söylemlerine rağmen Osmanlı’nın bu 

savaşın içine çekilmesi, halkı büyük ümitsizlik ve korkuya sevk eder. Ayşe Nihal ve 

Fahri’nin üçüncü çocuğu dünyaya gelir. Bu sefer erkek olan çocuğa Müfit adını 

koyarlar.  

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan mevcut vaziyet, 

azınlıkların yaşamını da zorlaştırmıştır. Bu nedenle, Simin ve annesi de korku 

duymakta, akıbetlerinden endişe etmektedirler. Osmanlı Devleti Ermenileri tehcire 

zorlamakta, Rumların da tehcire dâhil olacağı söylentisi ortalıkta dolaşmaktadır. 

Tehcire katılmaları halinde yollarda ölebileceklerinden endişe eden Simin ve annesi 

İreni, çareyi Çorum’a gidip Başgedikli Fahri’ye sığınmakta bulurlar. 

Fahri keklik avına çıktığında aslında Ermeni olan fakat kendilerine Yörük süsü 

veren bir topluluğa denk gelir. Adlarını Türk isimleriyle değiştiren bu Ermeniler 

Çorum yaylalarına çadır kurmuşlardır. Simin ve İreni Hatun Fahri’ye sığınmak için 

geldiklerinde, Fahri en güvenli yer olarak aslında Ermeni olan bu insanların obasını 

görür. Fahri’nin Simin’e olan aşkını tahmin eden Ermeniler bu kadınları Fahri’ye 

karşı şantaj vasıtası olarak kullanırlar.  Simin’e karşı içindeki duygular depreşen 

Fahri, Ayşe Nihal’i hatırına bile getirmez. Bir gece içtikten sonra Simin ve İreni’yi 

bu Ermenilerin elinden kurtarmaya giden Fahri ve diğer iki Rum kadın Ermeniler 

tarafından dövülür ve ölmeleri için üstleri taşlarla kapatılır.  

Ayşe Nihal günlerdir eve gelmeyen kocasını aramaya koyulur. İlkin bağ evine 

gider. Orada Fahri’yi bulamayınca, Dik Hüseyin’i de yanına alarak onu aramaya 

koyulur ve kocasını tepenin yamaçlarında taşların altına gömülü olarak can 

çekişirken bulur. Fahri oradan sağ bir şekilde kurtulmasına rağmen, İreni ve Simin 

taşların altında ölmüştür. 
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İki sene sonra Başgedikli Fahri, Yozgat Jandarma Kumandanı’nın yaveri olur. 

O yıl yeni bir çocukları daha doğar ve adını da Neriman koyarlar.  

Osmanlı’nın aleyhindeki müttefikler, devletin içini iyice ele geçirirler. Öyle ki, 

Yozgat Boğazlıyan kaymakamı Mehmet Kemal Bey, Ermenileri tehcire göndermesi 

nedeniyle divan-ı harpte yargılanır. Kaymakam bunu devlet emriyle yaptığını 

söylemesine rağmen, Osmanlı mahkemesi müttefik devletlerin baskısıyla idam kararı 

alır. Sultan ve dönemin şeyhülislamı da bu kararı onaylar. Bu durum Fahri’nin de 

korku duymasına neden olur. Kendinin de divan-ı harpte yargılanacağını ve suçsuz 

yere asılacağını düşünen Fahri olaylara daha yakından tanık olmak için İstanbul’a 

gider.  

Ayşe Nihal Fahri’nin İstanbul’a gidişinin üçüncü haftasında Boğazlıyan 

Kaymakamı’nın idam edildiği haberini alır. Fahri, yirmi günlük izni bitmesine 

rağmen geri dönmeyince üst kurumlara şikâyet edilir. Ayşe Nihal böylelikle iyice 

ortada kalır. İlerleyen zamanda Fahri’nin askerlikten de atılmasıyla, Ayşe Nihal’i 

daha da zor günler beklemektedir. Fahri bu sırada İstanbul’da güvenilir yerler 

aramaktadır. Yıldız Sarayı’nı yoklamanın kendisi için umut olacağını düşünür fakat 

Yıldız Sarayı’nda işler umduğu gibi gitmemektedir. Üstelik sarayda tanıdığı kimse 

de kalmamıştır. Bu sırada İzmir, Yunan ordusu tarafından işgal edilir. Bu haberlerin 

akabinde, Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkmış ve işgallerin kabul edilmediğine 

dair bildiriler dağıtmıştır. İstanbul’da da İngiliz Muhipleri Derneğinin kurulduğu 

haberi gelir. İngiliz Muhipleri Derneğinin kurucusu Sait Molla, Osmanlı’nın elinde 

top tüfek kalmadığını tek çıkar yolun İngiltere’nin egemenliğini kabul etmek 

olduğunu dile getirir. Mustafa Kemal Paşa İngiliz Muhipleri Derneğiyle Hürriyet ve 

İtilaf Partisinin baskılarına rağmen Erzurum’da bir kongre toplar ve böylelikle Milli 

Mücadele başlar. Yozgatlıların da bir kısmı bu hareketi destekler fakat şehrin önde 

gelen ailelerinden Çapanoğulları Allah, padişah ve onun kanunlarından başka bir şey 

tanımadıklarını söyleyerek Mustafa Kemal’e isyan bayrağını açar. Bu kargaşa 

günlerinde kimse evlerinden dışarı çıkamaz. Bunlardan biri de Ayşe Nihal’dir. Üç 

çocuğuyla birlikte dışarıya adım atamayan kadının kapısı bir gece zorlanır. Yüzleri 

örtülü adamlar Ayşe Nihal’in, Fahri’nin yokluğunda umut bağladığı, evliliğinde 

Sultan tarafından verilen mücevherleri çalarlar.  
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Fahri ise Sirkeci’de bir handa işe girer. Bir yıldan fazla orada boğaz tokluğuna 

çalışır.  Ayşe Nihal, kentin dışında terk edilmiş küçük bir kulübeye sığınır. Eski 

mahallesinden hanımlar, Ayşe Nihal’e burada da yardım etmeye devam ederler fakat 

Ayşe Nihal zor durumdadır ve çocuklarıyla çöplerden ekmek toplayarak hayatını 

idame ettirmektedir. Eşini ve çocuklarını çok özleyen Fahri, İstanbul’dan Anadolu’ya 

kaçabilmenin yollarına bakmakta fakat yakalanmaktan da korkmaktadır. İstanbul’da 

kendisiyle aynı düşünceden gazeteler okuduğunu gördüğü bir arkadaşına kendisini 

Anadolu’ya kaçırması için ricada bulunur fakat onlar, Fahri’ye yardım 

edemeyeceklerini, eğer böyle bir isteği varsa bunun için Üsküdar’daki Özbekler 

Tekkesi’ne gitmesi gerektiğini söylerler. Fahri, Özbekler Tekkesi’ni bulduğu sırada 

inzibatların dikkatini çeker. Yakalanır ve zindana atılır. Adamın şüpheli olduğunu ve 

kesinlikle salınmaması gerektiği gerekli makamlara emrolunur.  

Bu sırada Türk ordusu Yunanlara karşı ilk zaferini kazanır. Hekim Mustafa 

Efendi, Kurtuluş Savaşı’nda yaralanan askerlere bakım yapacak bir görevliye 

ihtiyaçlarının olduğunu ve böylelikle en azından eve ekmek götürebilecek kadar bir 

para kazanabileceğini söyler Ayşe Nihal’e. Ayşe Nihal de çok ihtiyacı olduğu için bu 

işi hemen kabul eder.  

Ceza evinde oldukça zor şartlarda yaşam mücadelesini sürdüren Fahri, bir gece 

sabaha kadar öksürdükten sonra ölür.  

Ayşe Nihal işe başlayalı bir buçuk sene olmuştur. Sakarya Meydan 

Muharebesi’nden sonra hastane ağzına kadar dolmuştur. 26 Temmuz’da Türk 

askerleri Yunan kuvvetlerine karşı taarruza geçmiş, 30 Ağustos’ta ise Yunanlar 

savaşı kaybetmiştir. Feride Zülal 1923 yılının Eylül ayında Konya Kız Muallim 

Mektebine kaydolur. Ablası Konya Kız Muallim Mektebine gittiğinin 2. yılı Müfit de 

ikinci sınıfa başlar. Neriman ise 1924 yılının Eylül ayında ilk mektebe kaydolur.  

Kurtuluş Savaşı’nda, ülkenin örgütlenmesini sağlayan Mustafa Kemal’in 

Yozgat’a geleceği haberi duyulur. Müdür Bey de Neriman’a, paşanın önünde 

okuması için bir şiir ezberletir. Bu şiiri güzel okuduğu takdirde hayatının 

değişebileceğine, paşanın onu yanına alabileceğine değinir. Neriman, Paşa’nın 

huzurunda şiirini okuduktan sonra, Mustafa Kemal şiiri oldukça beğenir ve 

Neriman’ı yanına çağırtır. Neriman oldukça utangaç olduğundan Paşa’nın sorularına 
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cevap veremez. Atatürk’ün eşi, Latife Hanım, Neriman’ı konuşturur ve kendisini 

yanında İzmir’e götürmek istediğini söyler. Annesinin de kendisiyle gelip 

gelemeyeceğini soran Neriman olumsuz yanıt alınca, o da gitmek istemez. İlerleyen 

yıllarda Feride Zülal Çorum’un Albayrak Mektebine muallim olarak atanır. Ömrü 

boyunca “Saraylı Hanım” olarak çağırılan Ayşe Nihal’in artık başka bir adı vardır: 

“Muallim Hanımın Annesi”. 

Cariye Ayşe Nihal, Eskil’in komşusundan dinlediği gerçek bir hikâyenin itibari 

âlemde yoğrulmasıyla oluşmuştur. Tarihî romanlarda çıkış noktasının gerçekler mi 

yoksa kurgu mu olduğunu sorduğumuz soruya yazarın verdiği cevap Cariye Ayşe 

Nihal hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmaktadır:  

“Onun hikâyesi çok farklı. Bu gerçek bir öyküdür ama bana anlatılan beş 

on cümlelik bir öykü. İstanbul’da o cariyenin kızıyla karşılaştım. Çok 

yaşlanmıştı artık.  Melahat teyze… Melahat teyzenin bir kızı vardı. Benim 

oğlum vefat etti. Büyük oğlum… Bize baş sağlığına geldiler. Biz de iade-i 

ziyarete gittik ondan sonra ahbaplığımız başladı. Ve öğrendim ki bizim 

Melahat Teyze’nin annesi bir padişahın, hangi padişahsa, sarayına 

cariye olarak satılmış. Hem de satan kızın dayısı. Bana anlatılan hikâye 

bu. Ondan sonra orada, Maide Sultan o kızla çok yakından ilgilenmiş 

çocuğu gibi. Küçük kardeşi gibi filan... Onun yanında büyümüş. Sonra 

Yusuf İzzettin diye bir başka padişah çocuğundan bahsetti. Sonra baba 

kızın peşine düşmüş. Kızın saraya satıldığını öğrenmiş ve bahçıvan 

olarak girmiş. Teyzenin anlattığı, bu baba daha sonra sarayın kapı ve 

pencerelerinin kapatılması ve açılması gibi bir nevi padişahın özel 

hizmeti gibi bir hizmette istihdam edilmiş. Ve bir gün padişah, her kimse 

çok kıskançmış bakmış ki pencereleri açık. Nerede Topal Esat… 

Demişler ki çarşıya gitti. Neden bu pencereler açık? Oradaki damlar 

diyememiş ki padişahım bize tembih etti ama biz unuttuk diyemedik. 

Nerede bu Esat bulun, bunun kafasını vurun demiş. Kafası vurulmuş 

adamın ve adam ölmüş. Ayşe Nihal, aslında onun bir adı Fatma Feryal… 

Buna çok içerlemiş. Bir gün Maide Sultan’a senin babanın da kafasını 

vururlar inşallah diye bir laf etmiş. O da onu hapse attırmış. Hapiste 
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hastalanmış. Tifoya yakalanmış. Sonra bunu revire kaldırmışlar. Tedavi 

görmüş ve enderundan bir teğmenle karşılaşmış bahçede. Âşık olmuşlar. 

Adam buna benimle evlenir misin demiş. Bu saraydan ve İstanbul’dan 

beni çıkarırsan… Gitmişler padişaha izin istemişler. Padişah da kendini 

affettirmek için bir mahfaza dolusu bunlara mücevher vermiş. Bunlar 

İstanbul’dan çıkmışlar. Erfelek diye bir yer… Ondan sonra Yozgat’a 

gitmişler. Yozgat’ta yaşamaya başlamışlar. Orada jandarma komutanı 

filan olmuş. En aradım Genelkurmaydan. Bulduramadım, çünkü teyze 

çok zor durumdaydı. Eğer senin baban orduda böyle jandarma 

komutanlığına gelmişse, senin devletten yardım alman lazım, sağlık 

yardımı diye. Bana yazılı olarak cevap verdiler, böyle birisi yok diye. 

Teyzenin anlattığına göre, bu adam Ermeni tehciri sırasında nasıl 

olduysa ortadan kaybolmuş. Bunun sebebini de bilmiyorlar. Teyze tabi o 

zaman çok küçük çocuk. Sonra ben onu araştırmaya başladım neden 

kaybolmuş diye. Adam korkmuş, Ermenilerden korkmuş. Çünkü 

Yozgat’tan da tehcir başlamış. (…)Boğazlıyan kaymakamı Ali Kemal 

Beyi, haksız yere idam bile etmişler. Adam ondan çok korkuyor. 

Kayboluyor. O İstanbul’a gitmesini filan ben kurguladım. Adam 

kayboluyor. Ta ki Çorum’da bunları buluyor. Ve çok hasta… Ondan 

sonra da ölüyor. Şimdi ben Yozgat’la Çorum arasında geçen boşluğu 

adamı İstanbul’a göndererek doldurdum. Tamamen benim kurgumdur. 

Orada Yozgat’taki isyan, Çapanoğulları isyanı, benim okuduğum… Onu 

oraya ben koydum. Ondan sonra Çerkez Ethem’e Ayşe Nihal’in 

gitmesini… Onların hepsi benim kurgum ama bir şey çok gerçek, bu 

adam ortadan kaybolunca Ayşe Nihal ya da Fatma Feryal, o sarayda 

yetişen kadın aç kalıyor, çocuklarını çöplerden ekmek toplamaya 

yolluyor. Teyze bunu ağlayarak anlatırdı. Ve yaralı askerlerin kanlı 

çamaşırlarını yıkarmış bu saraylı hanım. O mahfazanın içindeki 

mücevherlerin hepsi talan edilmiş.  Kızlardan birisi okumuş, Atatürk’le 

buluşması da doğrudur. Atatürk Yozgat’a geldiğinde bizim teyze çok 

küçük. Beş yaşında filan… Ona şiir okutuyorlar. (…) Teyze ona hep 
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üzülürdü. Hep üzülürdü annemi daha sonra aldırabilirdim. Ben niye 

gitmedim diye. Teyzeyi korkutan da Latife Hanım. Latife Hanım 6 

yaşındaki bir çocuğa sert davranmış. Sen bırak o amcayı, sen benimle 

İzmir’e gel demiş. Gene tarihî bir gerçek, Atatürk Latife Hanım’la 

Yozgat’a geldiğinde feci şekilde kavgalı... Kayseri’de çok kavga etmişler. 

Artık boşanmaya kar vermiş. Latife Hanım da baba evinde dönmeye 

karar vermiş. Bu kızı oraya götürecek. Atatürk’ten ayrılma ihtimali 

teyzeyi çok korkutmuş. Bu böyle bir hikâye... Sonra Çorum’a gitmişler. 

Ablası öğretmen olmuş. (…)”43 

Eserin kırılma noktası Emirhan’ın saraya satıldıktan sonra tekrar babasıyla 

karşılaşmasıdır diyebiliriz. Yazar burada hikâyenin devamı için Emirhan’ın 

duygudan çok mantığıyla hareket etmesini sağlamıştır fakat bu yapılırken yazar 

anlatıcının ortaya çıkarak mantıklı açıklamalar yapması hikâye tekniği açısından pek 

de olumlu bir durum değildir. Eskil zaman zaman bu tür açıklamaları romanı okuyan 

kişinin içine girdiği duygusal atmosferin akislerini ruhunda yaşamasını, kurguyu 

kendi zihninde tamamlamasını kısmen engellemiştir:  

“Murat Efendi kızının kendiyle gelmek istememesine üzüldü ama fazla da 

üstüne gitmedi. Bir kere yeni eşi aşırı kıskanç biriydi. Kocasının büyük 

kızına olan sevgisini kıskanmış, evde huzur bırakmamıştı. (…) Ayrıca, 

kızını, sultanlar olsun, şehzadeler olsun padişah çocuklarının hepsinin 

çok sevdiği anlaşılıyordu.” (Eskil, y.y.b: 62). 

Burada Murat Efendi’nin eşinin kıskanç olması ve saraydakilerin Emirhan’ı sevmesi, 

onun eve dönmemesi gerekliliğinin bahsettiğimiz “mantıklı” açıklamalarıdır. Demek 

istediğimiz odur ki, yazar bu durumu Murat Efendi’nin cümleleriyle direkt olarak 

değil de romanın içinde eşinin veya saraylıların fiillerine sindirerek vermesi hikâye 

tekniği açısından daha yerinde bir karar olacaktı.  

                                                             
43 31 Mart Pazar 2013 tarihli röportajdan. 
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Ayşe Nihal, Fahri ve arabacı Hikmet Efendi’nin Karaman’dan Ermenek’e 

giderken aralarında geçen konuşmalar ise eserin en didaktik kısmını oluşturur ve 

yazar zihnindeki tarih tezlerini açıklamada bu kısmı aracı olarak kullanmıştır. 

Kurguyu oluşturan bazı önemli figürlerin ve merkezî figürün trajik bir sona 

sahip olması, romanlardaki genel temayülden farklı bir durumdur. Olay örgüsü 

kronolojik şekilde ilerlemektedir fakat saraydan bir cariyenin Anadolu’ya gitmek 

durumunda kalıp da orada daha öncesinde öteki olarak baktığı fakir insanlarla aynı 

kaderi paylaşmış olması okuyucunun ilgisini çekebilecek özgün bir konudur. 

Eskil’de tahkiye kabiliyetiyle romanı daha da okunur ve güzel kılmıştır.  

Olay tek bir damardan ilerlese de bazı kısımlarda eş zamanlı iki olay aynı kısmın 

içinde anlatılmış ve bu gibi durumlarda iki olay örgüsü zaman bağlamında 

kesişmiştir. Bunu vaka kurgusunda heyecanın yükselmesine neden olan olumlu bir 

tercih olarak belirtmemiz gerekir. Ayşe Nihal ve Naime Sultan arasında geçen 

tartışma esnasında aynı zamanda Ermenilerin Abdülhamit’e suikast planlaması ve 

bunu tatbike koyulması bu duruma örnek olarak gösterilebilir:  

“‘Babanın ölmesi Zat-ı Şahane’nin irade-i saniyesine karşı gelme hakkı 

mı veriyor sana?’   

Ayşe Nihal daha fazla dayanamadı. 

‘Babamın ölüm emrini o verdi ama…’ 

Naime Sultan ‘Bu ne cüret?’ diyerek oturduğu yerden fırladı.  

‘Af dile, ey köle parçası, çabuk af dile!’ 

Dışarıda, yabancıların bulunduğu sette de iki kişi saçını başını 

yoluyordu. Sultan Abdülhamit tam binek taşına ayağını attığı sırada 

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi, ‘Hünkârım, bir dakikanızı bağışlar 

mısınız?’ demiş ve Sultan caminin kapısına geri dönmüştü. Bombanın 

patlamasına bir dakika elli saniye kalmıştı. Naime Sultan çileden 

çıkmıştı. Saray’da o güne kadar görülmemiş bir olay yaşanıyor, bir köle 

sultandan af dilemiyordu.  

‘Af dile!’  

Saçlarını tuttuğu kölenin o ara ‘Dilemeyeceğim!’ dediğini duydu.  
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‘Dile!’ 

‘Babam öldü benim anlamıyor musunuz?’  

‘Öldüyse öldü, ne var bunda? İstanbul’da her gün yüzlerce insan ölüyor.’ 

‘Sizin babanız de ölürse görürsünüz bunun ne demek olduğunu…’ Ayşe 

Nihal sözlerini tamamlayamadı. Dışarıdan yeri göğü sarsan bir gürültü 

geldi. İçinde bulundukları odanın duvarları deprem oluyormuşçasına 

sarsıldı.” (s.79-80). 

Ayşe Nihal saraydan ayrıldıktan sonra haliyle rutin hayata alışması zaman 

alacaktır. Yazarın bu süreçteki gözlemleri olay örgüsündeki en önemli psikolojik 

kısımlar olarak dikkat çekmektedir: 

 “Karşı komşunun yaptığı gibi pencereden satıcılara seslenmeye utandı, 

onların sokağa girişini kollayıp kapıya çıktı. Okkayı, dirhemi bilemedi, 

yoğurdu, kirazı göz kararıyla tarttırdı. Adamlara her seferinde teşekkür 

etti, onları şaşırttı. Asıl şaşkınlığı üç paralık yoğurda bir altın lira 

verdiğinde yarattı. Satıcı paranın üstünü veremedi…” (s.105). 

3.2.1.7. Gökçe ile Natel 
 

Gökçe ile Natel yazarın en son eseridir. Romanda Sarıkamış Harekâtı’na 

katılan Gökçe Çavuş’un hayatta kalma mücadelesi verdiği sırada tanıştığı Ermeni 

hemşire Natel’in ölümü ve Gökçe Çavuş’un Natel’in kızlarına sahip çıkması konu 

edilmiştir. 

22 Aralık 1914’te Sarıkamış Harekâtı’na başlayan Türk ordusu, birçok 

askerinin dağlarda donmasıyla sonuçlanan bir facia yaşar. Sarıkamış Harekâtı’ndan 

önce Osmanlı ordusunda Arabistan çöllerinde savaşmış olan Otuz İkinci Tümen’e 

mensup on bir asker, tümenin fizikî ve manevi gücünün zayıfladığı bir anda onlardan 

ayrılır. Soğuk ve kar gibi olumsuz hava şartlarıyla cebelleşen askerler bir zaman 

sonra köye rast gelirler. Yemenli Celil köyün Ermenilere mi Türklere mi ait 

olduğunu öğrenmek için gönderilir. Diğer askerler Celil’i uzaktan izlerken köyden 

elinde silah olan adamlar Celil’e doğru geldikten sonra, onu öldürürler. Celil’i orada 

terk edip, kaçmak durumunda kalan askerlerden sırasıyla ilk önce Duran daha sonra 



 
 

115 
 

da Süleyman hastalık ve soğuk nedeniyle şehit olur. Gökçe Çavuş, yoğun tipi 

nedeniyle gurubu kaybeder. Mülazım Hüsnü önderliğindeki askerler ve Gökçe Çavuş 

buldukları mağaralara girip tekrar birbirlerini nasıl bulacaklarının hesabını yaparlar. 

Gökçe,  girdiği mağarada donmuş asker cesetleri bulur. Askerlerin çantalarını açıp 

baktığında, çantaların yiyecekle dolu olduğunu görür. Çelik ve kav ile ısınma 

problemine bir nebze de olsa çözüm bulan Gökçe Çavuş arkadaşlarına nasıl 

ulaşabileceğini düşünürken çantaların içindeki işaret fişeklerini fark eder. İşaret 

fişekleriyle arkadaşlarına tekrar ulaşır ve yolculuklarına devam ederler.  

Bu sırada, milliyetçilik akımın da etkisiyle Ermeni çeteler Erzurum ve 

çevresinde köylere saldırmakta ve Türk halkına korku salmaktadır. Demirci Ustası 

Kevork, geçmişte Türklerle iyi ilişkiler içinde olsa da daha sonra bağımsızlık 

arzusuyla çete lideri olmuş bir Ermeni’dir. Merkezî komiteden Türk köylerini 

boşalttırma görevi alan Kevork harekete geçer. Emrindeki adamların bir kısmıyla 

Türk ordusuna saldırıp diğer kısmıyla da Anadolu içlerine yürüyecek Rus ordularına 

rehberlik edecektir.  

Gökçe Çavuş önderliğinde tekrar birbirleriyle buluşan askerler, yollarına 

devam ederlerken rast geldikleri köyde Ermenilerin saldırısını fark edip hemen Türk 

köylülerin yardımına koşarlar. Gökçe Çavuş bu çatışmada Demirci Kevork’u 

öldürür. Bu baskından sonra oldukça korkan köylülere, Sarıkamış’tan ayrılan 

askerler tarafından silah eğitimi verilir. Bu sırada Gökçe Çavuş’un çatışma sırasında 

bacağından aldığı bıçak yarası gitgide daha ciddi bir hâl almaktadır. Mülazım Hüsnü, 

Osman Onbaşı’ya artık bu köyde işlerinin kalmadığını, bir an önce Gökçe Çavuş’u 

iyileştirmek için Erzurum’a gitmeleri gerektiğini söyler. Köylüler, ailesinden sağ 

kimse kalmayan Dürdane Nene’nin kağnısına sahipsiz iki öküz koşar ve askerlere 

annesi ve kardeşleri Ermeniler tarafından öldürülen Turna’yı da yanlarına alıp 

Erzurum’daki dedesinin yanına götürmelerini söylerler.  

Gökçe, doktora gösterdiğinde, bacağının aşağı tarafının kangren olduğu ve 

kesilmesi gerektiği söylenir. Aksi takdirde hastanın zehirlenip ölme ihtimali 

bulunmaktadır. Gökçe ameliyat olduktan dört gün sonra yer yokluğu nedeniyle 

hastaneden çıkarılmak istenir. Turna’nın Erzurum’daki akrabası Çorakçı Seyfi 
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Emmi, Gökçe Çavuş’u kendi evlerine götürebileceklerini söyler. Gökçe’nin yarası, 

Seyfi Emmi’nin evine gelmesine rağmen daha da kötüleşir. Çorakçı Seyfi, tek 

seçeneklerinin öldürülen Demirci Kevork’un karısı Natel’e gitmek olduğunu 

düşünür. Natel, Gökçe Çavuş için bir macun hazırlar ve Seyfi Emmi’ye verir. Bu 

macunu kullansalar da Gökçe Çavuş’un durumu düzelmez. Seyfi Emmi bir gün 

Natel’i alıp gelir fakat Ermeni çeteleri, Ermenilerin Türklere yardım etmesini 

istememektedir. Natel tekrar geldiğinde, Seyfi Emmiye, Gökçe Çavuş’un 

bacağındaki dokuların bir kısmının çürüdüğünü, acilen yaranın temizlenmesi 

gerektiğini söyler. Yarayı bir kereye mahsus temizledikten sonra, başının derede 

girebileceğini ve bundan sonra gelemeyeceğini söyleyerek Seyfi Emmi’ye neler 

yapması gerektiğini öğretir.  

Natel’in kapısında gece beliren bir Ermeni, onu Türklere yardım etmekle 

suçlar. Böyle devam etmesi halinde bu durumun kendisi için hiç de iyi olmayacağı 

şeklinde tehditler savurduktan sonra kapıdan ayrılır fakat Gökçe’nin durumu kötüye 

gittikçe Natel’e olan ihtiyaç daha da fazlalaşır.  

Mart ayının ortalarında zaptiyeler Seyfi Emmi’nin evine ellerinde bir zarfla 

gelirler. Zarfta eskiden evinde misafir ettiği İngiliz turistin mektubu bulunmaktadır. 

Mektubun içeriği okuma yazma bilen bir imam bulup eve getirildiğinde anlaşılır. 

Doktor James adlı İngiliz, mektubunda eskiden Türkleri çok sevmesine rağmen 

şimdilerde Ermenilere yaptıkları zulümden dolayı onlardan nefret ettiğini 

söylemektedir. Bu mektup, Gökçe Çavuş ve Seyfi Emmi’nin tepkisini çeker. Çünkü 

Gökçe Çavuş da Seyfi Emmi de asıl zulmün Ermeniler tarafından yapıldığına bizzat 

şahit olmuşlardır. 

Gecenin karanlığındaki esrarengiz Ermeniler Natel’in kapısını bir kez daha 

çalar. Natel’e kocasının katilini ölümden kurtardığı için mutlu olup olmadığını sorar. 

Natel böylelikle kocasını öldüren kişinin Gökçe Çavuş olduğunu öğrenir. Eline aldığı 

silahla, Gökçe’nin bulunduğu eve doğru yola koyulur. Kapıya kabzayla vurulunca 

Gökçe hemen silahını ister. İçeri giren Natel, Gökçe’yi öldürmek ister. Natel 

Gökçe’ye, Turna da Natel’e nişan alır. Acziyetini fark eden Natel silahı elinden 
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bırakır ve kocasının bir Türk köyüne baskın yaptığı sırada öldürüldüğü gerçeğini 

kabul eder.  

Mayıs ayının ortalarında Çorakçı Seyfi, emmi Rusların bir Ermeni’yi Van’a 

vali yaptığına dair haberle çıkagelir. Ermenilerin Müslüman halka yaptıkları zulmün 

neticesinde Osmanlı yönetimi tehcir kararı alır. Haberler ilkin sadece erkeklerin 

tehcir edileceği şeklinde olsa da, sonraları bütün Ermenilerin göç ettirileceği 

öğrenilir.  

Tehcir için içlerinde Natel’in de bulunduğu kafile Erzurum’dan ayrılmak 

üzereyken Gökçe Çavuş’la Natel birbirlerini görür. Bu sırada Gökçe Çavuş, kafileye 

eşlik edecek olan askerlerin içinde Osman Onbaşı’ya, Natel ve çocuklarına iyi 

bakmasını sıkı sıkıya tembih eder. Osman Onbaşı da bu ricayı bir emir telakki eder 

fakat yolculuk esnasında kafileye yapılan saldırıda Natel’in yaralanmasını 

engelleyemez. Natel, kendisine bir şey olması halinde, Gökçe’nin çocuklarını 

buradan kurtarmasını istediğini ona söylemesini Osman Onbaşı’dan rica eder. Bu 

sırada Natel Sivas’a gideceklerini zannederken Urfa’ya götürülecekleri gerçeğini 

öğrenir. Bu da fazladan otuz gün daha yolculuk yapmak demektir ki Natel’in bu 

uzunluktaki bir yola yaralı haliyle dayanması imkân dâhilinde değildir. Buldukları ilk 

köyde, Osman Onbaşı, Natel’e üç gün bakmasını ister muhtardan. Muhtar, 

yediklerinin ancak kendilerine yettiğini söylemesine rağmen bu durumu kabul etmek 

zorunda kalır. Osman Onbaşı da Seyfi Emmi’ye emanetlerini burada bıraktığına, 

gelip alması gerektiğine dair haber yollar.  

O akşam Natel ve çocukları köyde kalırken diğer Ermeniler yollarına devam 

eder. Telgraf, Çorakçı Seyfi Emmi’ye gelir. Çorakçı Seyfi Emmi, telgrafı okutmak 

için çarşıda bir hoca bulur ve yazılanları Gökçe’yle paylaşır. Uzun süren 

mütalaalardan sonra Gökçe, Natel’i kurtarmak üzere yola çıkar. Gökçe, yolculuk 

sırasında önünü kesen bazı Kürt gruplarınca alıkonulup Şeyh Hazretleri’nin yanına 

götürüldükten sonra köye geldiğinde, Natel’in öldüğünü; Hermine ve Lori’nin ise 

hâlâ yaşadığını görür. Natel ölmeden önce boynundaki boncuk dizisinden iki 

çocuğuna iki bileklik yapıp kollarına takmıştır. Gökçe hareketinden önce jandarma 

komutanlığına uğrar. Karakol kumandanı yazdıkları yazıyı Gökçe’ye okur: 
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“Erzurumlu demirci Kevork’la karısı Natel’in on iki yaşındaki kızı Hermine’yle 

sekiz yaşındaki kızı Lori, göç sırasında Kırklar Köyü’nde ölen annelerinin vasiyeti 

üzerine, Kırklar Köyü jandarma kumandanlığı tarafından, Afyon’un Akören 

Köyü’nden Hakkı oğlu Sarıkamış gazisi Nuri Çavuş’a teslim edilmiştir. Çocukların 

hiçbir sakatlığı ve hastalığı yoktur.” (s.310) 

Gökçe’nin ilk amacı çocuklarla birlikte ilkin Ulukışla’ya varmak ve daha sonra 

trene binip Afyon’a doğru gitmektir. Yolda önlerinin Ermeni ve Türk gruplar 

tarafından kesilme ihtimali vardır. Gökçe, yolları eğer Ermeniler tarafından kesilirse, 

adalarının aynen kalabileceğini fakat Türkler tarafından kesilirse adlarının, Emine ve 

Leyla olması gerektiğini çocuklara söyler. Erzincan’dan yola çıktıklarının on beşinci 

gününde, öğleye doğru Sivas’a gelirler. Gökçe Çavuş, katır arabasını geceleyin 

soğuktan donmamak için ateşte yaktığı için, Ulukışla’ya kadar yayan devam etmek 

durumundadırlar. Otuz sekiz gün sonra Ulukışla’ya varırlar. Ulukışla’dan bindikleri 

trenle Gökçe, Hermine ve Lori Afyon Akören’e doğru yola çıkarlar. Gökçe, köyüne 

geldiğinde tanınmayacak haldedir ve günlerce meraklı bakışlar arasında oldukça 

fazla soruya muhatap olur. Sonraları Gökçe’nin eşi Azime, Hermine ve Lori’den 

ibadet etmelerini, Müslüman dualarını bilmelerini bekler. İlerleyen günlerde Azime 

gelin, Hermine ve Lori’nin eşyaları arasında Meryem ana tasvirini yakalar. Bu 

olaydan sonra Hermine ve Lori’nin üzerindeki baskı ve dedikodular gittikçe 

fazlalaşır. Derken patrikhanenin, kayıp Ermeni çocukların peşine düştüğü haberi 

gelir. Hermine ve Lori, iki gün süren tren yolculuğundan sonra İstanbul’a gider. 

Polisler Hermine ve Lori’yi bir salona götürür. Salonda, eli yüzü tüllerle örtülü bir 

kadın Lori’yi görür görmez “bunu alıyorum” der. Hermine ve Lori’nin ayrılmama 

isteklerine rağmen, onların hayatları artık başka mecralarda devam edecektir. 

İlerleyen günlerde, Turna da uzun yollardan sonra Afyon’a gelir. Lori’yi evlatlık alan 

kadın, onu bakımsız bir kulübeye götürdükten sonra Ermeni olduğunu kimselere 

söylememesi hususunda uyarılarda bulunur. Kadın, Leyla’nın sırtından “harpte 

babasını kaybetmiş şarklı kız” hikâyesini uydurarak para kazanmaya başlar. Daha 

sonra İzmit’te gittikleri Derviş Efendi ve Aliye Hanım, Lori’nin hikâyesiyle 

yakından ilgilenince, onu evlatlık edinirler. Zamanla Lori de üzerinde kalan Leyla 

imajını benimser. Arapça dualar ezberleyip Müslüman bayramlarında büyüklerinin 
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ellerinden öper. Hermine ise bir Ermeni ailenin yanına yerleşmiştir. Yeni babası 

Gabis de Kevork gibi demir işiyle uğraşmaktadır. Gabis ve Maryam kıt kanaat 

geçinen iki insanken, Hermine kendisine zor zamanlarda yardım eden bu insanlara, 

annesinin zamanında kendisine verdiği altınları hediye etmek suretiyle yardım etmek 

ister. Gabis, bu iyiliği kabul edemeyeceğini fakat o altınlarla bir iş kurup Hermine’yi 

de buna ortak yapabileceğini söyler. 

Bu sırada Mahmut, gözü sakat olan oğlu Esat’a Turna’yı ister. Esat’ın 

sakatlığından çekinen Gökçe, Turna’yı Tembel Ahmet’e verir. 1916 yılının Haziran 

ayında Turna, Ahmet’le evlenir. Bu sırada Anadolu bağımsızlık savaşı vermektedir. 

Düşmanın köylerine kadar geldiğini öğrenen Akörenliler, kadınıyla erkeğiyle bu 

savaşa hazırlık yapmaya başlar. Yunan askerler işgal ettikleri köyün başına bir 

komutan bırakır. Akörenliler bu durumda orduya nasıl yardım edebileceklerini 

konuşurlar. Cephedeki askerler için zahire toplayan köylüler, yiyecekleri tüccara 

satılacakmış gibi gösterip, orduya götürmeyi planlamaktadır. Kör Esat malların 

taşınacağı gece Yunan askerlerini eğlencede sarhoş edecek, daha sonra mallar Gazi 

Gökçe’nin çardağına taşınacak ve oradan da dağların arasındaki patikadan yola 

çıkarılacaktır. Yunan askerler sarhoş edilir fakat zahireler taşınırken uyanan düşman 

askeri Gökçe Çavuş’un da bulunduğu vadiye doğru taarruza başlar. Gökçe, vadiye 

gelen Yunan askerlerini gördüğünde oldukları yerde kalmalarını için bağırır. Uzun 

süren çatışmalardan sonra Gökçe Çavuş şehit olur. 30 Ağustos 1922’de Yunan 

ordusu Türk ordusu karşısında ağır bir yenilgiye uğrar.  

İlerleyen yıllarda Lori, Leyla olmayı ve Müslümanlığı iyice benimser. Evlenip 

mutlu bir aileye sahip olur. Doğan çocuğuna çok sevdiği Gökçe Çavuş’un ismini 

verir. Gökçe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip hâkim olur. Kızı da aynı 

üniversitede İngiliz dili ve edebiyatı okur. Leyla Hanım’ın kocası Demokrat Partinin 

1950 seçimlerinde milletvekili adayı olur. Kazanamamasına rağmen partililerce 

oldukça sevilen bir kişidir. Hermine ise hayatına Hıristiyanlığın gerekliliklerini 

yerine getiren bir nene olarak devam etmektedir ve torununa kaybettiği kardeşi olan 

Lori’nin adını vermiştir.  
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Gökçe, İstanbul’da annesiyle buluşmak için geldiği bir lokantada kalabalık bir 

grubun Ermenice şarkılar söylediğini fark eder. Garson bu grubun Ermeni Okulu 

öğretmen ve öğrencileri olduğunu söyledikten sonra işittiği Ermenice ezgiler Leyla 

Hanım’ın yüreğine işler.  Leyla Hanım’ı asıl heyecanlandıran durum ise, karşı 

masadaki kızlardan birinin bileğinde, yıllar önce annesinin kardeşiyle birbirlerini 

kaybetmemeleri için bileklerine doladığı akik taşlı bileziğin eşini görmesi olur. Leyla 

Hanım, olacaklardan korktuğu için kızın yanına yaklaşamaz. 

1953 yılının ocak ayında Gökçe’nin tayini Uşak’a çıkar. İmkân bulduğunda, 

annesinden hikâyesini dinlediği ve adını aldığı Gökçe Amcasının mezarını ziyaret 

etmek üzere Afyon’a doğru yola çıkar. Gökçe, köye gittiğinde kendisini “Gökçe 

Amca’nın yarasını Erzurum’da iyileştiren kadının torunu” (s.421) olarak tanıtır. 

Hakkı, olan biten her şeyi Gökçe’ye anlatır. Gökçe, annesinin bir Ermeni olduğunu 

ve anneannesinin tehcir sırasında göç yollarında öldüğünü Hakkı’dan öğrenir. Yıllar 

önce, Leyla Hanım’ın kardeşi Hermine de kızı Natel’le birlikte Akören’e gelmiş, 

Gökçe Emmisi’nin öldüğünü öğrenince ağlamıştır. Gökçe, böylelikle Hermine 

adında bir teyzesinin de olduğunu öğrenir. Ona nasıl ulaşabileceğini sorduğunda, 

Hakkı; Hermine’den kendilerine içinde adresi ve telefon numarası yazılı olan bir 

defter kaldığını söyler. Gökçe adresi ve telefonu kaydettikten sonra köyden ayrılır.  

Teyzesine telefon açtığında ilkin teyzesinin aşırı heyecanlanmasına neden 

olmamak için kendini Hâkim Mehmet Uyar olarak tanıtır kendisini. Akören 

Köyü’nden Hakkı Bey’in kendisine armağan gönderdiğini ve bunları kendisine 

ulaştırması gerektiğini söyledikten sonra buluşmak için sözleşirler. Gökçe, 

buluştuklarında teyzesine hikâyesini anlatır. Daha sonra annesiyle teyzesini 

buluşturduğunda, iki kız kardeş de sevinçten gözyaşlarına boğulur. 

Eskil’in Gökçe ile Natel’i yazarken dedesinden dinlediği Sarıkamış 

hikâyelerinden etkilenmiştir: 

“Dedem İstiklal Harbi gazisiydi ve çocukluğum onun İstiklal Harbi, 

babamın dayısı Köselerin Ahmet Dayı’mın Sarıkamış harekâtı anılarını 

dinlemekle geçmişti… Mustafa Kemal, İsmet, Fevzi Çakmak ve Enver 
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paşaları daha beş yaşındayken tanımıştım. (…) Bazı geceler evin dedesi 

yatmaya gitmekte gecikirdi. Ondan İstiklal Harbi anıları dinlenir; 

Mustafa Kemal’ler, İsmet İnönü’ler yarı karanlık mabeyini parıl parıl 

aydınlatırlardı. Dedemin İstiklal Harbi anılarını, büyük dayımın 

Sarıkamış’ta çektikleri çileler izler; o zaman yarı aydınlık mabeyin elemli 

bir alacakaranlığa bürünürdü. Hele büyük dayımın (babaannemin 

kardeşi Ahmet Dayım) aç kaldıkları, bitlendikleri, dizlerinde derman 

kalmadığı Sarıkamış dönüşünü anlattığı akşamlar, mabeyinin elemli 

alacakaranlığı nenemin, annemin hıçkırıklarıyla beslenen bir cenaze 

evine dönüşürdü. (…) Büyük dayım ve arkadaşları günlerce aç 

kalmışlardır. Karlı dağların altında bir köy görürler. Gidip ekmek 

isteyeceklerdir ama köy ya Ermeni köyüyse?.. Sonunu bildiğimiz öyküyü 

beşinci altıncı kez dinlerken bile, “Ne olur o köy Müslüman köyü olsun!” 

diye dua ederdik. Annem, “Konya’ya Yunan girdi!” şayiasının çıktığı 

gün, anneannemlerin onu nasıl beşikte unutup evlerinden kaçtıklarını 

anlatırdı sonra. Kadınlar dertlenir, biz çocuklar gece yatağımıza 

girdiğimizde masalları, dedemizin, büyük dayımızın anlattığı savaş 

öykülerini ve annemin beşikte unutulmasını yeniden yaşar; sınırsız 

hayallere dalar giderdik.” (Eskil, b.k.). 

Eskil, bazı romanlarında yaptığı gibi, Gökçe ile Natel’in tahkiyesinde de diğer 

hikâyeleriyle kesişim noktaları oluşturmuştur. Cariye Ayşe Nihal’deki Abdülhamit’e 

suikast kısmı, bu romanda da dile getirilmiştir.  

Romanda vaka, dönemin tarihî arka planını anlatan bir girişle başlamıştır. 

Zaman zaman tarih dersi niteliğindeki kısımları ve yazar anlatıcının etkin konumu 

nedeniyle okuyucunun geleceği tahmin edebileceği tarzda oluşturulan bölümleri 

vakadaki olumsuz yönler olarak sıralayabiliriz. Örneğin: “Natel, Ermeni 

komşularından umudunu kesti. Geriye çorak Seyfi’yle öteki adam; kocasının katili 

Gökçe Çavuş kalmıştı… Acaba onlar bir şeyler yapabilir, hiç olmazsa kızlarını göç 

yollarından kurtarabilirler miydi?” (s.229) şeklinde gerçekleştirilen bir iç monolog, 

okuyucuya roman ilerledikçe vakanın bu iç monoloğa doğru evirileceğini önceden 

haber vermektedir. Bu da okuyucunun heyecanını kısmen azaltmaktadır fakat 
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özellikle tarihî kurgu ve muhayyel sosyal arka planın eserin geneline oldukça sağlam 

bir şekilde yerleştirilmesi, Gökçe ile Natel arasında doğmayan aşk, eseri sıradan bir 

“romance” olmaktan çıkarıp başarılı bir tarihî kurguya dönüştürmüştür. 

3.2.2. ANA VE ARA DÜĞÜMLER 
 

Eskil’in romanlarında ana düğümler eserlerin heyecanını muhafaza etmede 

önemli bir role sahiptir. Ana düğüme ulaşmada bir vasıta olan ara düğümler ise 

zaman zaman keskin sorularla birkaç sayfa içerisinde cevabını bulmuş, bazen de 

roman sonuna kadar okuyucunun zihnini meşgul etmeye devam etmiştir. Tüm 

romanlarda vaka örgüsüne bağlı olarak ana düğümler çözülmüş, sadece Mavi Kanatlı 

Atlar’da tahkiyenin sonu müphem bırakılmıştır.  

Köprüde Kadınlar Var’da merkezî figür Necmiye’nin köyü terk edilmesinden 

sonra baranadan kurtulmak için verdiği mücadele eserin genelinde merak unsurunu 

sağlayan temel öğedir. Okuyucu eser boyunca Necmiye’nin içinde bulunduğu 

durumdan kurtulup kurtulamayacağını merak etmektedir. Eserin ara düğümleri ise şu 

şekildedir: 

 Necmiye Tarık ilişkisi nasıl yürüyecek? 

 Ferit’in arkadaşlık teklifi samimi miydi? 

 Topal Ali ve Parmaksız Duran, İstanbul’da oturak âlemi için kadın 

bulabilecek mi? 

 Topal Ali tarafından barana gecelerine düşürülen Necmiye’nin sonu ne 

olacak? 

 Topal Ali’ye İstanbul’dan gelen mektupta ne vardır? 

 Necmiye, Kör Kerim’in tecavüz teşebbüsünü başından savabilecek mi? 

 Topal Ali’nin annesi Hacer’in, Necmiye’yi barandan kaçırmayı planlayan 

Okumuş’a tepkisi ne olacak? 

 Okumuşla Necmiye arasındaki yakınlaşma nasıl sonuçlanacak? 

Karasu’da ise merkezî figür Alihan’dır ve hem Gonca’yı almak hem de köy 

içindeki güç dengelerini elinde tutmak hususunda Yorgansızlarla mücadele içindedir. 
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Bu mücadele dolayısıyla köyün tarlalarını basması kuvvetle muhtemel olan 

Karasu’ya engel olunup olunmayacağının yanında Yorgansızlarla Alihan’ın 

mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı da okuyucu tarafından eser boyunca merak 

edilmektedir. Karasu’nun ara düğümleri ise şu şekildedir: 

 Selim, kız kardeşine Alihan’ın âşık olduğunu öğrenince tepkisi ne olacak? 

 Yorgansız Eyüp’ün Gonca’yı rahatsız etmesinden sonra Alihan ne yapacak? 

 Alihan’ın Eyüp ve Fehmi ile cami meydanındaki kavgaları nasıl sonlanacak?  

 Karasu Belen’in tarlalarına kadar ulaşacak mı? 

 Karasu hususunda köylü Alihanlardan mı Yorgansız Abdullah’tan mı yana 

tavır koyacak? 

 Toprak Dağıtım Komisyonun yapacağı ihalede neler olacak? 

 İneğin karnındaki yarığı kim yaptı? 

 Muhtar, Nevzat’la Yorgansız Abdullah’ı yüzleştirecek mi? 

 Eyüp, Gonca’yla Alihan’ın nişanlanmasına nasıl bir tepki verecek? 

 Gonca, Eyüp’ün elinden kurtulabilecek mi?  

 Yorgansız kardeşlerin dövdüğü Alihan ölecek mi? 

 Dede Alihan öldürüldükten sonra, Alihan’ın tepkisi ne olacak? 

 Alihan ve Gonca’nın nişanlanmasına Yorgansız Eyüp nasıl bir tepki 

verecektir? 

 Yorgansız, kendi geliniyle ilişkiye girdiğini öğrendiği Veli’ye tecavüz edecek 

mi? 

Iraz’da merkezî figür Iraz olmasına rağmen, okuyucunun roman boyunca 

merak ettiği soru Iraz’dan çok, değiştirilen çocuklar Ayşegül ve Yaman’la 

bağlantılıdır. Bu açıdan bakıldığında, Yaman ve Ayşegül’ü gelecekte nelerin 

beklediği eserin temel sorusudur. Romanın olay örgüsündeki kırılma noktasını 

oluşturan diğer soruları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Iraz kız mı yoksa erkek mi doğuracak? 

 Narin, ağır geçen hamileliği sırasında herhangi sorun yaşayacak mı? 

 Yaman ve Ayşegül’ün ebe tarafından değiştirildiği anlaşılacak mı? 
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 Narin’in oturak âlemlerinden gelme bir kadın olduğunu öğrenen Balaklıların 

tepkisi ne olacak? 

 Emin ve Narin İstanbul’da tutunabilecek mi? 

 Elli beş yaşlarındaki uzun İshak’la ergen bir kız olan Döndü evlenecek mi? 

 Uzun İshak’la Döndü’nün evlilikleri nasıl devam edecek? 

 Döndü âşık olduğu Uğur’la tekrar buluşabilecek mi? 

 Iraz, Ayşegül’ün İstanbul’a gidişinden sonra ne yapacak?  

 Osman ve Döndü yakınlaşması nasıl sonuçlanacak? 

 Yaman, okulu bırakıp ticarete atılacak mı? 

 Yaman Döndü ve Osman’ı yatakta yakaladıktan sonra ne yapacak? 

 Yaman, evlenmek istediği kız olarak Ayşegül’e mi yoksa Ferda’ya mı 

meyledecek? 

 Yaman, öz kardeşi Ferda ile evlenecek mi? 

 Yaman’ın Ferda ile evlenme ihtimali belirince Iraz ne yapacak? 

 Yaman, Osman ve Döndü’nün yakınlaşmasını öğrenebilecek mi? 

 Yaman ve Ayşegül, geçmişe dair bütün gerçekleri öğrendiklerinde ne tepki 

verecek? 

Mavi Kanatlı Atlar’da merkezî figür Murat’ın sevdiği kızla olan evlilik 

hayalleri, babasının bilinmemesinden dolayı suya düşmüştür. Bu durumu tersine 

çevirmek isteyen Murat, babasını aramak üzere İstanbul’a gider. Böylelikle okuyucu 

romanın daha başından itibaren, Murat’ın babasını bulup bulmayacağını ve bu 

adamın kim olduğunu merak eder. Eserin ara düğümleri ise şu şekildedir: 

 Okuldan memlekete döndüğünde Nihal’i uncuların oğluyla gören Murat ne 

yapacak? 

 Nihal’i pervasızca takip eden Murat’a ailenin babasının tepkisi ne olacak? 

 İstanbul’a giden Murat babasını bulmak için ne yapacak? 

 Resmi dairede tanıştığı ayakkabı boyacısı Murat’ın babası mı? 

 Murat, muhtarlıktaki kayıtlarda babasına dair dişe dokunur bir bilgi elde 

edebilecek mi? 
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 Cavidan Hanım ve Emre Bey Murat’ın babasını bulmasına yardımcı 

olabilecek mi? 

 Restorandan çıktıktan sonra aynı arabaya binen Murat ve Cavidan arasında 

bir yakınlaşma olacak mı? 

 Ebe Hanım’ın itiraflarından sonra olaylar nasıl gelişecek? 

 Cavidan Hanım’ın, Murat’ın babasını bulmasına yardımcı olabilecek mi? 

 Nihal, Park Kafe’ye gelip tekrardan Murat’la buluşacak mı?  

 Nihal, uncuların oğluyla nişanlanacak mı? 

 Murat, kitap okuduğu sırada göğsüne düşen mektuptan sonra babasıyla ilgili 

gerçekleri öğrenebilecek mi? 

 Murat, mektubun yazan kişi olan Sibel Hanım’a ulaşabilecek mi? 

 Sibel Hanım’la iletişime geçen Murat, annesinin geçmişiyle ilgili gerçekleri 

öğrendikten sonra ne yapacak? 

Bıçak Sırtında’da ana düğümün şekillenmesi romanın ortalarına doğru 

Murat’ın askerlikten köye dönmesiyle belirir. Murat, Havva Gelin’in başına gelenleri 

öğrendikten sonra, ona tecavüz eden Omacalı’yı bulmak için yola koyulur. Bu 

aşamadan sonra okuyucu, Murat’ın Omacalı’yı bulup bulamayacağı, bulursa ona ne 

yapacağı soruları üzerinde yoğunlaşır. Bıçak Sırtında’daki ara düğümler ise şu 

şekildedir: 

 Ordudan kaçan Selahattin ne yapacak? 

 Jandarmalar tekrar köye dönen Selahattin’i bulabilecek mi? 

 İsyancılar katılan Selahattin’in akıbeti ne olacak? 

 Sarınçlılar’ın, gâvur zannettikleri isyancılar gelirken köylüler ne yapacak?  

 Bebeğini almak için köye geri dönen Havva Gelin, Mehmet Ali ve Alime 

bebeğin akıbeti ne olacak? 

 Omacalı Mahmut tarafından tecavüze uğrayan Havva Gelin ne yapacak? 

 Murat Havva Gelin’in intikamını alabilecek mi? 

 Omaca’ya ulaşan Murat’ın başına neler gelecek? 

 Omacalı’yı öldürdükten sonra kaçan Murat yakalanabilecek mi? 

 Dedikleri gibi Balkanlı’nın evinde gerçekten Reşat altını var mıdır? 
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 Hacı ve arkadaşları Murat’ın köyüne altın için gittiklerinde nelerle 

karşılaşacaklar? 

 Köye Murat’ı aramaya gelen jandarma, onu bulabilecek mi? 

 Murat içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır? 

Cariye Ayşe Nihal’de dayısı tarafından Saray’a cariye olarak satılan 

Emirhan’ın adı değiştirilip Ayşe Nihal olduktan sonraki hayat serencamının nasıl 

sonuçlanacağı okuyucu tarafından merak edilmektedir. Esere bağlı ara düğümler ise 

şu şekildedir: 

 Madam Mari’nin Tevfik’i zengin edecek planı nedir? 

 Tevfik, Emirhan’ı kaçırıp Saray’a cariye olarak verecek mi? 

 Murat Efendi, kızını veya Tevfik’i bulabilecek mi? 

 Emirhan, babasıyla karşılaştıktan sonra tekrar evlerine dönecek mi?  

 Ayşe Nihal, babasının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü 

Abdülhamit’e karşı nasıl bir tepki verecek? 

 Ayşe Nihal Fahri’yle evlenip saraydan ayrılacak mı? 

 Abdülhamit’e karşı tasarlanan suikast nasıl sonuçlanacak? 

 Anadolu’da Ayşe Nihal ve Fahri’yi ne gibi sürprizler beklemektedir? 

 Fahri’nin, Çorum’a geldikten sonra tanıştığı Rum kızı Simin ile arasındaki 

ilişkisi nasıl şekillenecektir? 

 Fahri ile simin arasındaki ilişkiye Ayşe Nihal’in tepkisi ne olacaktır? 

 Fahri’nin yörük sandığı göçer topluluk aslında kimlerden oluşmaktadır? 

 Fahri, Simin ve annesini tehcirden kurtarabilecek midir? 

 Ayşe Nihal ve Fahri Yozgat’a tayin olduktan sonra meydana gelen ve 

Boğazlıyan Kaymakamı’nın idamıyla sonuçlanan olayların etkileri neler 

olacaktır? 

 İstanbul’a giden Fahri geri gelecek midir? 

 Fahri öldükten sonra Ayşe Nihal hayatına nasıl devam edecektir? 

 Ayşe Nihal’in kızı Mustafa Kemal’le birlikte gidecek midir? 
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Gökçe ile Natel’in ana düğümü diğer romanlardaki gibi muhkem değildir. 

Çünkü hiçbir figür romanın başından sonuna kadar eserdeki yerini muhafaza 

edememiştir. Eserin merkezî figürü Gökçe Çavuş bağlamında oluşturabileceğimiz en 

kapsamlı soru şu şekildedir:  Sarıkamış dönüşü kaderi Natel ile kesişen Gökçe 

Çavuş, tehcir sırasında ölen Natel’in çocukları Hermine ve Lori ile neler yaşayacak? 

Romana ait ara düğümler ise kronolojik olarak şu şekildedir: 

 Sarıkamış’tan dönen on bir kişilik Türk askeri sağ salim bir Türk köyüne 

ulaşabilecek midir? 

 Müfrezenin yardım almak için gittiği köy, Türk köyü müdür? 

 Birbirlerini kaybeden Gökçe Çavuş ve diğer askerler, yağan kara ve soğuğa 

rağmen birbirlerini bulabilecek midir? 

 Ermenilerin baskın verdiği Türk köyünde neler yaşanacak? 

 Bacağından bıçak darbesi alan Gökçe Çavuş’un durumu ne olacak? 

 Doktor James’in Seyfi Emmi’ye gönderdiği mektupta neler yazmaktadır? 

 Gökçe Çavuş tarafından kocası öldürülen Natel, onunla karşılaştığında ne 

yapacak? 

 Natel ve çocukları tehcire dâhil olacak mı? 

 Gökçe Çavuş, Natel ve çocuklarına tehcir sırasında yardım edecek mi? 

 Natel vefat ettikten sonra Hermine ve Lori ne yapacak? 

 Hermine ve Lori’yi almaya giden Gökçe Çavuş yolda ne gibi sıkıntılar 

yaşayacak? 

 Afyon’a döndükten sonra Gökçe Çavuş’un eşi, Hermine ve Lori’yi 

sahiplenebilecek mi? 

 Akörenliler Hermine ve Lori’nin Müslüman olmadığını anlayacak mı? 

 Turna, Akören’e neden gelmiştir? 

 Gökçe Çavuş’un köylerini işgal eden Yunanlılarla mücadelesi nasıl 

sonuçlanacak? 

 Hermine ve Lori’nin hayatları İstanbul’a gittikten sonra nasıl devam edecek? 

 İstanbul’a geldiklerinde birbirlerinden zorla koparılan iki kardeş tekrar 

buluşabilecekler mi? 
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3.2.3. FİKİRLER 
 

Herhangi bir sanat esrinin ortaya koyulma nedeni, sanatçının gidişatından 

hoşnut olmadığı, uğruna acı çektiği bazı gerçeklerin mevcudiyetidir. Bu gerçekler, 

yazarın hayat tecrübeleriyle de birleşerek eserlerde -isteyerek veya istemeyerek- bir 

fikir yoğunluğunun ortaya çıkmasına neden olur. Aslında her sanatçı eserini kendi 

fikirlerini sunmak, paylaşmak ve çoğaltmak için yazar. Yazar, sözcüsü olarak 

yorumlanan roman kişisi vasıtasıyla -okuyucunun onunla kendisinin 

özdeşleştireceğinden dolayı- çeşitli düşüncelerini okuyucuya aktarır (Öztekin, 2007: 

396).  

İncelediğimiz romanlarda da yazarın değinmek istediği noktalar, paylaşmak 

istediği fikirler mevcuttur fakat Eskil, romanlarında fikirleri direkt olarak değil, 

figürlerin söylemlerine veya olayların arka planına yerleştirilerek vermiştir. 

İncelediğimiz romanları tarih ve köy bağlamında ele alsak da, işlenilen farklı 

hikâyelerde Eskil okuyucuya vermek istediği fikirleri tekrar etmemiş, her eserde 

farklı farklı ve her kesimden insanın katılabileceği fikirler öne sürmüştür. 

Köprüde Kadınlar Var’da başkarakter, daha zengin bir hayat isteği nedeniyle 

meylettiği dünyadan, kandırılarak barana âlemine terk edilmiştir. Yazar bu romanda, 

huzursuz ailelerde doğan ve büyüyen çocukların bazı hayallerin peşine kapılarak 

kolayca kandırılabileceği üzerinde durmuştur fakat yazarın asıl odaklanmak istediği 

kısım, Necmiye’nin hayatından ziyade, köydeki kadınların durumudur. İç Anadolu 

Bölgesi’nde, ritüelleri değişse de kadın oynatma hâlâ devam eden bir gelenektir. Bu 

eğlence sırasında kadın oynatan erkeklere, kendi öz eşlerinin servis yapması, sofra 

hazırlaması kadınları aşağılayan trajik bir durumdur. Necmiye’nin köyden kaçmasına 

yardımcı olan figür bir kadındır. Üstelik Necmiye’yi şehirden köye getirten Topal 

Ali’nin annesidir. Necmiye köyden kaçtığı sırada peşine düşen barana erkekleri 

köprünün üstünde duran ve onlara engel olan kadınlarla karşılaşırlar. Aslında bu 

durum sıradan değildir. Eskil, yıllarca pasifize edilmiş, emekleri ve cinsiyetleri 

sömürülmüş kadınlara bir tepki verdirmeye çalışmıştır. Kadının sosyal yapıdaki 

temel taş olduğu üzerinde duran yazar, onun toplumu iyiye ve kötüye sevk 
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edebilecek karakterde olduğuna dikkat çekmiştir. Kadınların birlikte hareket etmeleri 

halinde, çektikleri birçok sıkıntının önüne geçebilecekleri ve onların vicdan 

mekanizmalarının erkeklere nazaran daha sağlıklı işlediği üzerinde de durulmuştur. 

Eskil romanları içinde klasik köy romanına en yakın eser olan Karasu’da 

fikirler yazar tarafından oluşturulan iyi ve kötü iki topluluk ve onların tavırları 

üzerinden okuyucuya aktarılmıştır. Romanın merkezî figürü Alihan, küçük yaşına 

rağmen köylüleri örgütlemeyi bilmiş ve oturup gelecekte olacakları beklemek yerine 

köyü için fikirler geliştirmiştir fakat tıpkı Alihan’ın bu aktif vaziyeti köyün şer 

odaklarını harekete geçirmiş ve Alihan’ın köyün hayrına geliştirdiği tüm düşüncelere 

set çekilmeye çalışılmıştır. Buna rağmen Alihan yılmamış, Karasu’ya karşı yapılması 

gereken kerdi fikri için köylüyü örgütlemiş ve bunda da başarılı olmuştur. Bu 

bağlamda tıpkı Köprüde Kadınlar Var’daki gibi yazar tarafından örgütlü iş yapmanın 

hedefe varmada insanların en büyük yardımcısı olduğu fikri verilmek istenmiştir. 

Bunun yanında eserde olumsuz figürler olarak karşımıza çıkan Yorgansız 

Abdullah’ın çocukları, köylünün emeği olan kerdiyi bir gece yıktıktan sonra kerdiyle 

birlikte su birikintisine yuvarlanmış ve ölmüşlerdir. 

Iraz’da ise erkek egemen Türk toplumunun beklentileri eleştirilmiş ve erkek 

çocuk isteğinin trajik sonuçları ele alınmıştır. Kocası tarafından erkek çocuk 

doğurması için sürekli baskı yapılan Iraz, yine kız çocuğu doğurunca aynı anda erkek 

çocuk doğran Narin’in çocuğunu ebe yardımıyla almış ve roman sonunda da 

delirmek durumunda kalmıştır. Cinsiyet, insanların tercih edebileceği bir durum 

değildir. Önemli olan ebeveynlerin doğacak çocuğun iyi bir geleceğe sahip olması 

için elinden geleni yapmasıdır. Eskil bu romanında, insanın kaderine razı gelmesi 

gerektiği, kaderi kendi çizgisinden zorla saptırmaya çalışmanın ileride pişman 

olunacak sonuçlara yol açabileceği üzerinde durmuştur. Eser genelinde çocukları 

değiştiren Iraz, yaptığı bu cahilce hareket nedeniyle yazarın eleştirisinin 

merkezindedir. Romanın sonunda hem üvey hem öz çocuğu kendisinden nefret 

etmiştir. Aslında Iraz’ın annesi de -romanın alt metninden anlayabildiğimiz 

kadarıyla- geçmişte aynı baskılara maruz kalmıştır. Böylelikle yazar, aslında bir nevi 

kader tevarüs etme olayına değinmiştir. Kaderin tevarüs edilip edilemeyeceği, 
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edilirse bunun iradî mi ilahi mi olduğu dünya ve Türk edebiyatında sıkça işlenmesine 

rağmen üzerinde fazla durulmayan bir konudur. Uzun İshak, romanda işlenen fikirler 

açısından önemli bir figürdür. Zengin bir tüccar olan Uzun İshak, Iraz’ın ergen kızı 

Döndü’yle evlenmek istemiş bu evlilik bağlamında yeni yeni vakalar oluşmuştur. 

Iraz’ın kızını Uzun İshak’a vermek istemesinin nedeni, onun Yaman’a okumak için 

sağlayacağını düşündüğü imkânlardır fakat Uzun İshak verdiği bu sözleri 

tutmamıştır. Dahası Döndü, Uzun İshak’ın oğlu Osman’la yakınlaşmış ve sonucunda 

Yaman kız kardeşiyle kanlı-bıçaklı olmuştur. Kısacası Uzun İshak fakir insanların 

acziyetlerini sömürmüştür. Yazar, Döndü’nün hayatının Yaman için ateşe atılmasını 

eleştirmiş, Uzun İshak ve onun gibi dini sömüren tüccarlara karşı insanların uyanık 

olması gerektiği ve özellikle de arada bir hayli yaş farkı olan evliliklerin mutluluğu 

yakalamayacağı gibi fikirler öne sürmüştür. 

Mavi Kanatlı Atlar’da merkezî figür Murat’ın sevgilisiyle müşterek bir hayat 

kurmak istemesi babasının bilinmemesi nedeniyle engellenmiş ve Murat da babasının 

kim olduğunu aramaya koyulmuştur. Murat, mevzubahis süreçte bir dizi zorlukla 

karşılaşmış ve sonunda gerçekleri öğrenmiştir. Bu bağlamda eserde anlatılmak 

istenen şey, babanın bir çocuğun gelişiminde önemli bir unsur olduğu ve babasız 

büyüyen çocukları zor bir hayatın beklediğidir. Romanın hemen hemen tamamında 

Murat’ın babasını aramasıyla şekillenen vaka örgüsü, sonunda Murat’ın gerçekleri 

öğrenmesiyle sona erer fakat öğrendiği bu gerçekler, hiç de Murat’ın hayal ettiği gibi 

bir baba figürü vermez ona. Aksine içine düştüğü kabullenmişlik ve çaresizlikle 

birlikte annesini de alıp bulundukları şehri terk etmek durumunda kalır. Yazar 

böylelikle bazen gerçekleri bilmemenin insanlar için daha iyi olacağı üzerinde 

durmaktadır. İstanbul’da Murat’a yardım eden Emre Bey ve Cavidan Hanım vaka 

örgüsündeki iki önemli figürdür. Murat, onların yardımları sayesinde araştırmasını 

sağlıklı bir şekilde yürütebilmiştir. Bu iki figür bağlamında, bazen birkaç iyi dostun 

insanların hayatını kolaylaştırabileceği söylenmek istenmiştir. Murat İstanbul’dayken 

tanıştığı bir ayakkabı boyacısının babası olduğuna kendisini yok yere inandırmış ve 

bu düşünceyle birlikte olaylar biraz daha karmaşık bir hal almıştır. Yazar 

oluşturduğu boyacı figürü ve Murat’ın iç çözümlemeleriyle, paranoyaların insanları 

yanlış yönlendirebileceği üzerinde durmuştur. Murat, babasını bulmak için bütün 
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gayretini İstanbul’da harcarken, olayların evde kitap okuduğu sırada üzerine düşen 

bir mektupla açıklığa kavuşması ise, bize, olayların kendini ifşa etmesini bazen 

kadere bırakmamız gerektiğini söylemektedir. 

Bıçak Sırtında’da yazar, savaşı fırsat bilip köyleri basan, kadınlara tecavüz 

eden ve kendi maddi kemalatı için fırsatçı davranan insanların da var olduğunu 

gözler önüne sermek istemiştir. Eserin merkezî figürü Murat, köylerinde tecavüz 

edilen Havva Gelin’in öcünü almak için Omaca’nın yolunu tutar. Burada Havva 

Gelin’e tecavüz eden Mahmut’u istemeden de olsa vurur ve kaçar. Bu bağlamda eser 

çok genel bir fikir üzerinden işlenmiştir:  İnsanlar yaptıkları kötü şeylerin cezasını er 

ya da geç çekeceklerdir. Murat, Omaca’ya giderken Mahmut’u öldürmeyi düşünmese 

de işler onun tasarladığı gibi gitmez ve Murat Omacalı’yı öldürmek durumunda kalır. 

Böylelikle yazar, insanların ana planlarının yanında mutlaka alternatif yollarının da 

olması gerekliliği üzerinde durur. Eser Türk Kurtuluş Savaşı döneminden 

bahsetmektedir. Bu dönemdeki isyanlar da romanda Delibaş Mehmet isyanı 

örneklemi üzerinden işlenmiştir. Delibaş, devletin birlik olması gereken bir zamanda 

kendi makamını düşünerek isyan başlatmıştır. Eskil oluşturduğu bu gerçekçi figürle, 

devletlerin zor zamanlarında toplumun içinden mutlaka işbirlikçi insanların 

çıkabileceğini vurgulamak istemiştir. Romanın ara düğümlerinden birini oluşturan 

Balkanlı’nın evinde altın olup olmaması durumu da eserde dikkat çekici bir diğer 

mevzudur. Omacalı Mahmut da, Hacı da Balkanlı’nın evinde altın olduğuna 

inanmışlar ve bu nedenle Murat’ın köyüne gitmişlerdir fakat o altınlar sadece 

Balkanlı’nın nenesinin ona küçükken anlattığı bir masaldan ibarettir. Böylelikle para 

hırsının insanların akıllarını başlarından alabileceği ve trajik sonuçlara yol 

açabileceği vurgulanmıştır. 

Cariye Ayşe Nihal’in merkezî figürü Ayşe Nihal tüm güzelliğine rağmen mutlu 

bir geleceğe sahip olamamıştır. Fiziksel güzelliklerin insana güzel bir kader 

vermeyeceği üzerinde duran yazar, eserde oluşturduğu Fahri figürü üzerinden de 

düşüncelerini aktarmıştır. Fahri, geçmişinde oldukça hovarda ama kendisini 

geliştirmiş birisidir. Ayşe Nihal, içinde bulunduğu zor şartlardan bir an önce 

kurtulabilmek için onunla evlenemeye karar vermiş, fazlaca düşünmeden yaptığı bu 
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evlilik, onu hayatının ilerleyen safhalarında yalnızlığa itmiştir. Yazarın, Ayşe Nihal 

ve Fahri, hiç bilmedikleri topraklar olan Anadolu’ya ayak bastıklarında, Ermenek’e 

giderken arabacının cümleleriyle anlatmak istediği şey ise, Anadolu’nun kendine has 

kadim bir kültürünün olduğu ve bu kültürün Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Mevlana 

gibi manevi büyüklerden beslendiğidir. Ayşe Nihal çocuğu olduktan sonra Fahri’ye 

fazla zaman ayıramamış, Fahri de cinsel arzularını tatmin etmeyen eşi dolayısıyla 

kendisini eğlence âlemlerine atmış ve akabinde de Simin isimli Ermeni kadınla 

tanışmıştır. Böylelikle erkeğinin cinsel ihtiyaçlarını karşılamayan kadınların, 

kocalarını kendi elleriyle başkalarına teslim ettiği anlatılmak istenmiştir. 

Gökçe ile Natel’de fikirler genelde merkezî figürler üzerinden işlenmiştir. 

Natel, Gökçe’ye bir Türk olmasına rağmen yardım etmiş ve onun hayatını 

kurtarmıştır. Gökçe de Natel’in vefatı sonrasında çocuklarını alarak Afyon’a getirmiş 

ve onlara bir gelecek temin etmeye çalışmıştır. Bütün bunlar, yakın Türk tarihinin en 

kanlı zaman dilimlerinden birinde olmuştur. Yazar, oluşturduğu bu iki figürle, 

savaşların aslında büyük güçler tarafından çıkarılan bir oyun olduğunu, insanların 

mayasında bulunan iyilikle birbirlerine karşı hep güzel davranabileceklerini 

göstermiştir. Natel’in eşi Kevork eskiden dostken milliyetçilik akımlarının da 

etkisiyle Türklere düşman kesilmiş ve daha sonra da bir köy baskınında Türk 

askerleri tarafından öldürülmüştür. Yazar, bu figür bağlamında provokasyonlarla 

insanların karakterlerinin değişebileceğini göstermek istemiştir. Tehcirin olumsuz 

yönünü kabul edip gerekliliğine vurgu yapılan romanda, devletlerin bazen mecburen 

istemedikleri kararlar almak durumunda olduklarından bahsedilmiştir. 

3.2.4. FİGÜRATİF KADRO 
 

Figürler romanın işleyişi ve okuyucunun zihninde yer etmek işlevi bakımından 

kurgu içinde hayati öneme sahiptir.  Olayların canlı, hareketli bir biçimde 

seyredebilmesi için (Çetin, 2008: 144) figürlere ihtiyaç vardır. Bir hikâyenin can 

sıkıcı veya heyecanlı olmasında figürler, diğer roman unsurlarından daha etkilidir 

çünkü mekân, zaman, vaka örgüsü… gibi başlıkların hepsi figürlerin etrafında 

şekillenmektedir. 
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Eskil’in romanlarında iyi ve kötü mücadelesi ana kurguyu oluşturan en baskın 

öğelerden biri olmuştur. Eserlerde kötü ve iyi figürler kalabalık bir grup şeklinde 

yerlerini almış ve mücadelelerini de bu şekilde yürütmüşlerdir. Köprüde Kadınlar 

Var’da Necmiye’yi köye getiren Topal Ali ve baranası, Karasu’da Yorgansız 

Abdullah ve oğulları, Bıçak Sırtında da Omacalı ve yaverleri kötü arkadaş grupları 

olarak dikkat çekmektedir. Zaman zaman bir romanın içindeki merkezî karakter, 

birden çok mücadelenin içine sokulmuş ve galip getirilmiştir. Örneğin genç yaşına 

rağmen Alihan cami meydanında öne atılarak herkese sözünü dinletmekte; Eyüp’le 

Gonca için, Yorgansız Abdullah’la da köyün geleceğine yön vermek için mücadeleye 

girişmiştir. Eskil’in bu kahramanlaştırmalarında olağanüstü öğelere yer verilmese de 

zaman zaman merkezi figürler inandırıcılıklarını kaybetmişlerdir. Eskil’in merkezî 

figürleri kahramanlaştırma yoluna gitmesinde kendi köy yaşamında şahit olduğu 

fakat değiştirmediği şeylerin etkisi olduğu sezilmektedir. Yazar, köy hayatının içinde 

sürüklenip giden insanların kabuklarını yazdıklarıyla kırdırmaya çalışmıştır. 

Eserlerdeki muhtelif sakatlıkları olan figürler romanların realist yönünü 

göstermesi açısından önemlidir. İsimlendirmede yazar, bu sakatlıklardan da 

faydalanmıştır: Topal Ali, Kör Kerim gibi… Hasan Eskil’in romanlarında olduğu 

gibi Türk köy romancılığında sakat figürler yer yer karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, 

Refik Erduran’ın Yağmur Duası’nda Ferhat iş yerinde kepçenin altında kalır ve 

bacağı kırılır. Kırk üç gün hastanede kaldıktan sonra tekrar köye döner. Klasik köy 

romanlarında sakatlıklar zaman zaman romantize edilirken Eskil’deki sakat figürler -

Topal Ali ve Gökçe Çavuş gibi- oldukça aktif ve kahramansı özellikler 

donatılmışlardır. 

Figürlerin isimlendirmelerinde herhangi alegorik bir tutum yoktur. Bazı figür 

isimleri yazarın öz yaşamından esere girmiştir. Romanlarda sakatlıklarıyla 

isimlendirilen figürlerin yanı sıra memleketleriyle de isimlendirilen şahıslar yer 

almaktadır: Tokatlı, Konyalı vs… 

İncelediğimiz romanlarda kişiler fazla olsa da çeşitlilik çok değildir. Yazar 

figürlerin fizikî özellikleriyle bağlantılı olan bilgileri onlarla ilk tanıştığımız anlarda 

yüzeysel bir şekilde vermiştir. Öyle ki Mavi Kanatlı Atlar’da fizikî özellikleriyle 
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alakalı pek fazla bilgi edinemediğimiz merkezî kişinin görünümünü de dolaylı olarak 

başkalarının yorumlarından öğrenmekteyiz:  

 " Aaa sen bizim Nuran’a ne kadar benziyorsun! Yoksa oğlu musun? 

desin.’ Kimse arzu ettiğim bu tepkiyi göstermiyor. Oysa ben hemen 

hemen hepsinin yüzünde bana benzeyen bir özellik buluyorum. Kimin 

kaşları, kiminin gözleri, kiminin burnu, kiminin dudakları, yüzünün 

ovalliği…” 

Bu durum, eserde yer alan kişilerin dış görünümü okuyucunun zihninde yeterince yer 

etmemesi veya okuyan kişinin yaşadığı olaylar bağlamında figürlere kendi zihninde 

muhayyel bir fotoğraf çizip ona karşı bir aidiyet hissetmesi gibi farklı iki sonuç 

doğurabilir.  

Yazar figürlerin fiziksel özelliklerini toplu olarak vermek yerine, zamanı 

geldikçe olayların bir parçası olarak esere yerleştirmeyi tercih etmiştir fakat 

figürlerin eserin genelinde olaylar karşısındaki tutumları vasıtasıyla okuyucuya 

tanıtılması yerine bazen topluca sunuldukları da olmuştur. Gökçe ile Natel’de yazar, 

32. Tümen’den ayrılan on bir askeri tek tek en çarpıcı özellikleriyle anlatmayı 

yeğlemiştir. Bu kısımlarda roman oldukça mekanik bir hal almıştır.  

Figürler genel algıya paralel oluşturulmuştur. Örneğin Muşlu Cafer’in on bir 

kardeşi varken Ankaralı Süleyman bir evin bir oğludur.  

Roman kişilerinin tasviri zaman zaman merak unsuru olarak kullanılmış ve ana 

düğümün çözülmesinde etkin bir rol oynamıştır. Iraz’da ebe tarafından değiştirilen 

bebeklerin dış görünüm olarak annelerine benzemesi bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir. Mesela, Ayşegül’ün siyah saç ve gözlü olması aslında Iraz’ın kızı 

oluşunun bir sonucu olarak romana yerleştirilmiştir. Emin ve Narin çiftinin ikinci 

kızları olan Ferda’nın fiziksel olarak Narin’e benzemesinin nedeni, yazarın Ferda ve 

Ayşegül’ün farklı annelerden doğduğunu belirtmek istemesidir. Bunun gibi, 

Yaman’ın da sarışın ve mavi gözlü oluşu Narinin çocuğu ve Ferda’nın genetik 

kardeşi olduğunu vurgulamak içindir. 237. sayfada Yaman’ın sarf ettiği şu cümleler 

bu konudaki görüşlerimize açıklık getirecektir:  
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“ 

- O da güzel mi? (Iraz Ferda için sormakta) 

- Güzel ne demek, ben onun kadar güzel bir kız görmedim hayatımda. 

Annesi gibi mavi gözlü ama gözleri daha iri…” 

Yazarın burada Yaman’a söyleterek kurguya koymak istediği şey, Ferda’nın annesi 

gibi mavi gözleri olduğudur. Dolayısıyla Ferda aslında narinin kızıdır fakat 

Ayşegül’ün gözleri Narininkilere hiç benzememektedir. Dolayısıyla, Ayşegül 

Narin’in kızı değildir. Bu durum, yazar tarafından çözülüp çözülemeyeceği meçhul 

bir soru olarak eser boyunca dolaştırılmış ve merak unsuru olarak korunmuştur. 296. 

sayfada ise tüm bu benzerlikler, ana kurgunun en can alıcı düğümünün çözülmesinde 

bir vasıta haline getirilmiştir: 

 

“Aynanın karşısına gidip durdu. Elinde bir resim… Resimde kara kuru 

bir adam: Duran. Uzun boylu endamlı, iri kara gözlü, yağız bir kız: 

Döndü. Gelininin yanında, ince uzun boylu, sarı saçlı, on beş yaşlarında 

endamlı bir delikanlı adayı: Yaman. Eminle Narin gelip yanına durdular. 

Yaman aralarına geçti. Sesi titreyerek: ‘Bakın bakalım, ben şu resimdeki 

Duran’la Iraz’a ya da Döndü’ye mi benziyorum? Yoksa aynada 

yansıması görünen insanlara mı?” 

 

Tasvirlerin figürlerin cinsel anlamda cazibeli görüntüsünü vurgulamak için 

yapıldığına sık sık şahit olmaktayız. Örneğin, Döndü’nün kara gözleri, siyah saçı 

güzelliğinin; dolgun dudakları ve yuvarlak kalçaları (s.265) da çekiciliğinin 

vurgulanması için romana yerleştirilmiştir. 

Romanlarda ölümlerle sıkça karşılaşmamaktayız. Merkezî figürlerin öldüğü tek 

eser Gökçe ile Natel’dir fakat onların isimleri de yazar tarafından bir şekilde romanın 

ilerleyen kısımlarında yaşatılmıştır.  

Olumu figürler muhtelif ve mantıklı açıklamalar sonucunda ikna yoluyla kendi 

çizgilerine çekilebilmekte ve iç muhasebelerini yaptıktan sonra değişim 

gösterebilmektedirler. Gökçe Çavuş’u öldürmeye gelen Natel, Turna’dan duydukları 

sonucunda ikna olur, Gökçe’nin, kocası Kevork’u öldürmesine rağmen bir suçu 
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olmadığı gerçeğini kavrar ve “Bunların hiçbirini bilmiyordum ben.” (s.219) der. Bu 

duruma örnek olarak gösterilebilecek bir diğer örnek ise Cariye Ayşe Nihal’de 

karşımıza çıkmaktadır. Tevfik ilkin yeğenini cariye olarak Saray’a satabileceğinin 

söyleyen Ermeni çamaşırcıya şiddetli bir şekilde karşı çıkarken daha sonra bu 

düşünceyi benimser ve Emirhan’ı kaçırıp Saray’a cariye olarak verir. 

Yazar olumlu figürlere karşı, okuyucunun bakış açısını müspet şekilde 

geliştirmesi için onların eylemlerine bazı şefkat göstergeleri yerleştirmiştir. Örneğin 

Alihan, köyden tarlaya giderken traktörün önüne çıkan kaplumbağayı ezmemek için 

makinayı durdurup hayvanı yolun kenarında gölgelik bir alana bıraktıktan sonra 

yoluna devam etmiştir (s.12).  

Zaman zaman eserlerde figürlerin reaksiyonları da benzerlik göstermektedir. 

Bu, hikâyelerin çıkış noktasının aynı olduğuna dair bir çeşit emare olarak 

algılanabilir. Tecavüz edildiği için vicdan azabı çeken ve çocuklarına annelik 

yapamayacağını düşünen Havva gelinin tepkisinin bir benzeri Gökçe ile Natel’de de 

karşımıza çıkmaktadır.  Natel, kocasını öldüren adamı iyileştirdiği için kendisini 

vicdanen rahatsız hissetmekte ve çocuklarına annelik yapamayacağını düşünmektedir 

(s.220).  

Romanlarda; ebe, öğretmen, mühendis, imam, muhtar gibi eğitimli veya etkin 

olması gereken figürler vurgusuz ve işlevsizdir. Klasik köy edebiyatının aksine, 

genelde varlıklarından bile haberdar olmadığımız bu figürler, zaman zaman bazı 

cümlelerde kaşımıza çıkmaktadır. Mesela, Alihan Belenlilere köy meydanında hitap 

ederken Eskil romanlardaki en aktif muhtar figürü olan Kâmil olayları sadece 

izlemekle yetinmektedir. Bunun yanında Köprüde Kadınlar Var’da köylüler rızası 

olmadan bir kıza aylarca tecavüz ederlerken muhtar, imam, öğretmen gibi figürler 

ortalıkta gözükmemektedir. 

Zengin, fakir mücadelesinde klasik köy romanlarında zenginler statüko ve 

gücün ahlaksız temsilcileriyken; fakirler, ezilen ve hakkı yenen köylünün onurlu 

temsilcileridir. Eskil’in romanlarında mücadele veren olumlu figürler klasik köy 

romanlarının aksine köyün hatırı sayılır ve sözü dinlenir ailelerine mensupturlar. 

Karasu’daki güç mücadelesinde bu durum daha da göze çarpmaktadır. Alihanlar 
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köyde nüfuzları olan saygın zengin, Yorgansızlar ise fakir ama zengin olma 

ihtirasına kapılmış ailelerdir.  

Walter Scott’un romanlarındaki sıklıkla üzerinde durulan taşra ve düşük sınıf 

(Hamnett, 2006: 35) figürlerinin yerine Eskil’de köyün elit fakat makul aileleri daha 

canlı bir şekilde çizilmiştir. Scott’un taraf olmaktan ziyade görevleri büyük bir 

toplumsal krize neden olan güçler çatışmasının taraflarının uzlaşmasına aracılık 

etmek (Göğebakan, 2004: 40) olan merkezî figürler, Eskil’de saflarını belli etmiş ve 

amansız bir mücadelenin içinde kendilerini bulmuşlardır fakat tüm bunlara rağmen 

Eskil’de Scott gibi – Cariye Ayşe Nihal dışında- ana karakterleri itibarî âleminde 

oluşturmuş, gerçek figürleri bu hayalî kişilere yardımcı olarak eserlere 

yerleştirmiştir. 

Tarihî romanın vazgeçilmez teması yolculuk (Öztekin, 2007: 392) Eskil’de de 

kendisini göstermektedir.  Eskil’in tarihî romanlarında figürler her an yolculuğa 

çıkmaya hazır gezgin bir ruhta sahip olmaktan ziyade;  bireysel, toplumsal ya da 

tarihî vakaların çeşitli zorlamalarıyla yolculuğa çıkmaktadırlar. 

Özellikle Cariye Ayşe Nihal’de kullanılan figürler vasıtasıyla saraya ait bir 

figüratif kadro da oluşmuştur. Romanlarda karşımıza çıkan baş kalfa, baş hazinedar, 

şehzade gibi figürlerin tahkiyedeki etkinlikleri kısıtlıdır. 

Figürler zaman zaman yapay bir şekilde karakterize edilmiştir. Hayatında hiç 

saray veya büyük şehir görmemiş bir arabacının güzel bir kadına dair bütün 

ayrıntıları tahmin etmesi Cariye Ayşe Nihal’de bu duruma verilebilecek 

örneklerdendir:  

“Sen İstanbul’un kaldırımlarını çiğnemiş gibisin. Ayşe Nihal kızıma 

gelince: nazik dilleri, dillerinin yanında halleri… O daha kibar. 

Görmedim İstanbul’u, bilmem saraylarını… Duymuşumdur sadece ama 

Ayşe Nihal kızımız sanki Padişah Efendimiz’in Sarayı’ndan çıkmış 

gibi…” (s.174). 

Figürlerin zaman zaman olayın akışına orta yerden sokulması da eserlerde 

eğreti durmaktadır. Natır Havva ve Mürdümlü Selime’nin birdenbire çıkıp olayların 

gidişatını etkilemesi gibi… Eseri bir bütün olmaktan ziyade, parçaların 
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birleştirilmesiyle oluşmuş bir yapı gibi gösteren bu durum, üzerinde fazlaca 

durulacak kadar yoğun değildir. 

Tek işlevi olan ve eserin sadece birkaç yerinde geçen figürler zaman zaman 

okuyucuyu yoran bir kalabalıklaşmaya neden olmuştur. Eskil bazı tipleri kendi hayat 

hikâyesiyle kesiştirmiştir. Örneğin Tarabya’da bir barakayla işe başlayan Ramazan, 

Boğaz kenarında harika manzaralı bir işletmeye sahip olmuştur.  

Eskil’in romanlarında yer alan figürler hakkındaki genel görüşlerimizden sonra 

figürlerin gruplandırılmasına geçebiliriz. 

Merkezî Figürler 

Eskil’in romanlarındaki en önemli kişiler, realist ve romantik tarzın imtizacıyla 

elde edilen ve kahramanlaştırılan merkezî figürlerdir. Yazar, Türk köy toplumunun 

gelenek ve görenekle şekillenmiş kapalı yapısını itibari âlemde oluşturduğu 

kahraman tipler üzerinden kırmaya çalışmıştır. Bunu yaparken de kahramanlar 

tanrısallaştırılmamış, tüm insani eksikleriyle okuyucuya sunulmuştur. Bu bağlamda 

Eskil’in köy romanlarına ait kahramanlar, klasik Türk köy romanından ziyade Tarihî 

romanın kurucusu sayılan Walter Scott’un kahramanları ile benzerlik göstermektedir.  

Tıpkı Scott’un romanlarındaki gibi Eskil’in köy romanlarında da kahraman vasat ve 

centilmen, sağduyusu yüksek, fedakâr, kabiliyetli ve belirli bir ahlaki sağlamlığa 

erişmiştir (Lukács, 2010: 38). 

Eskil’in ilk romanı olan Köprüde Kadınlar Var’ın başkişisi Kasımpaşa’da üç 

katlı eski bir yapının içinde fakir bir ailenin çocuğu olarak doğan daha sonra sevgilisi 

sandığı Ferit tarafından Topal Ali’nin baranasına teslim edilen Necmiye’dir. İnce 

bedeni ve ela gözleriyle (s.68) güzel bir kadın olarak tasvir edilen Necmiye’nin, 

Sabahattin Ali’nin Yusuf Kurçenli tarafından sinemaya aktarılan Gramofon Avrat 

hikâyesindeki başkişi Cemile44 ve Reşit Enis Aygen’in Kara Toprak’ındaki Elif ile 

                                                             
44 Cemile de Necmiye gibi oturak âlemlerinde erkekler için oynayan bir kadındır. Fakat Cemile, 
Necmiye gibi zorla değil para kazanmak durumunda olduğu için bu işi yapmaktadır. Ayrıca erkeklerin 
aşırı isteklerine cevap vermemektedir. Necmiye’nin ise bu isteklere cevap verememe gibi bir ihtimali 
yoktur. Elif ise Kara Toprak’ta tıp fakültesinde okumasına rağmen Adana’ya döndüğünde bir bar 
kadını olur. Kızlığını çalan, baba ve babaannesinin ölümüne sebep olan Şakir Bey’den intikam alma 
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az da olsa benzerlikleri vardır. Oturak âlemlerine kendi rızası dışında teslim edilen ve 

burada aylar boyunca tanımadığı adamlara hizmet etmek zorunda kalan Necmiye, 

sonunda köylü kadınların el ele vermeleriyle içinde bulunduğu bu kötü durumdan 

kurtulur. 

Karasu’nun başkişisi ise köyün köklü ailelerinden Alihanların oğlu Alihan’dır. 

Alihan, hayatının bir kısmını şehirde geçirdikten sonra sevdiği kız Gonca için köye 

döner. Köyün tüm problemleriyle yakından ilgilenmekte, halk da onu problemleri 

çözecek yegâne kahraman olarak algılamaktadır. Alihan’ın köy romancılığındaki 

diğer ana kahramanlardan farkı devletin onunla onun da devletle iyi anlaşmasıdır. 

Romandaki mücadele devlet ve Alihan arasında değil Alihan ve köyün bir diğer 

ailesi Yorgansızlar arasındadır. Alihan Karasu tehdidi karşısında devletten yardım 

talep etmekle klasik köy romanlarında devletle çatışan merkezî figürlerden farklı bir 

yerde konumlanmaktadır.  Örneğin, Alihan, devlete ucuz elektrik için dilekçe 

gönderdiğinde, devletin Alihan’ı haklı bulup köye elektrik direkleri dikelebileceğini 

düşünmektedir (s.13). Karasu’nun baskın ihtimalini öğrendiklerinde, cami 

meydanında toplanan halka yaptığı konuşma ve tavırları, her ne kadar o an 

başarısızmış gibi gözükse de onu köyün yeni lideri konumuna yükseltir. Karasu’yu 

engellemek için kerdi yapma fikri de ondan çıkar. Hasan Eskil romanlarındaki 

merkezî figürler arasında liderlik vasfı en yüksek olan kişi Alihan’dır.  

Merkezî figür romanın başından sonuna kadar eserde yer almalıdır. Iraz’da bu 

özelliklere sahip tek figür Iraz’dır fakat ana karakter Iraz olmasına rağmen yirminci 

bölümden itibaren bu şahıs ikinci planda kalmış, ilkin Döndü’nün daha sonra da 

Yaman ve Ayşegül’ün hikâyeleri ön plana çıkmıştır. Bu da Iraz’ı hikâyenin arka 

planında silik bir figür konumuna gerilemiştir. Klasik tarzda kaleme alınan bir eser 

için bu durum bir eksikliktir. 

Iraz Duran’ın eşidir. Yirmi sekiz yaşında dört doğum gerçekleştirmiş ve 

hepsinde kız çocuk sahibi olmuştur. Sürekli kız çocuğu doğurduğu için ailesi 

tarafından baskı görmekte ve doğacak yeni çocuğun mutlaka erkek olmasını 

                                                                                                                                                                             
isteğiyle onun metresi olur. Şakir Bey’in intiharına dolaylı yollardan aracı olduktan sonra “Taşçıkan” 
adıyla bilinen geneleve düşer. 
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istemektedir. Müşkülüne çözüm bulması için cinci hocaya gittiğinde hocanın kendi 

içini okuyabileceğine inanacak kadar saftır. Yeni doğan çocuk da kız olunca, 

doğumu yapan ebeden Narin’in oğluyla kendi çocuğunu değiştirmesini ister. 

Kocasının erkek çocuk isteği nedeniyle çocukları değiştirdikten sonra, büyük bir 

pişmanlık yaşar. Köylerde, erkek egemenliğinde yaşayan cahil köylü anne tipidir. 

Kendi isteğiyle Ayşegül ile becayiş yaptığı oğlu Yaman’a ilk zamanlar kötü 

davranmakta ve onu sürekli “piç” olarak çağırmaktadır. Bu durum, Iraz’ın Yaman’ı 

hiçbir zaman kabullenemediğini göstermektedir. Yazarın romanlarında, en fazla gel-

git yaşayan karakter olmasına rağmen silik bir figürdür. Bütün bu özelliklerinin 

yanında zaman zaman dindar özellikleriyle de eserdeki yerini almıştır. 

Yaman ise Aslında Narin’in oğlu olmasına rağmen Iraz’ın erkek çocuk isteği 

nedeniyle doğum sırasında değiştirildiği için Iraz’ın oğlu olmuştur. Hayatındaki 

kırılma noktası kız kardeşinin Uzun İshak’la evlenmesinden sonra kente okumaya 

gitmesidir. Burada hazır giyim işportacılığı yapıp kendi işini kurar. Gayretli fakat 

kinci bir yapıya sahiptir. Namus kavramını muhafazakâr çizgilerde ele almakta, bu 

açıdan da babasına oldukça benzemektedir. Romanın diğer bir önemli kişisi 

Ayşegül’le aralarında müthiş bir kültür farkı (s.259) olmasına rağmen, girdiği her 

ortama ayak uydurabilmektedir. Bu özelliğiyle figür zaman zaman yapay bir hal 

almaktadır. 

Mavi Kanatlı Atlar’da ise merkezî figür belirgindir. Murat henüz yirmili 

yaşlarda Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Türk dili ve edebiyatı okumaktadır. 

Kasabanın önde gelen zenginlerinden birinin kızına âşıktır. Babasından mahrum 

büyümüş ve hayatı boyunca bunun zorluluklarını yaşamıştır. Babasızlık, ruhunda 

derin yaralar açmış ve çocukluğunu şekillendirmiştir. Sevdiği kızın babası, “soyunu 

bilmediğim birine kız vermem” dedikten sonra babasını aramaya koyulmuştur.   

Annesi tarafından her türlü kavga ortamlarından, haklı da olsa uzak tutularak 

büyütülmüştür. Gözlem gücü yüksektir.  Murat, metafiziği benimsemeyen yazarın 

romanlarında gerçekle arasındaki bağ en zayıf olan merkezî figürdür. Bu durum 

şahsın romandaki ruh âleminin şekillenmesinde etkin bir rol oynamıştır. “Oysa ben 

kitabımı okumak, müzik dinlemek, çevreyi seyretmek ve rüzgârın uçurduğu bir 
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yaprak gibi zaman zaman hayal âleminde yitip gitmek istiyordum.” (s.13) 

cümlesinden onun içine kapandığını ve kendisini toplumdan soyutladığını 

anlayabiliriz. Ahlakçı bir yapıya sahiptir. Bazen anlayışsız ve haddinden fazla 

duygusaldır. Kuruntuları büyütüp onların üzerine gerçekleri inşa etmektedir. 

Romanın sonunda, hazin gerçekleri öğrendiği için annesiyle birlikte bulundukları 

şehirden ayrılmışlardır. 

Yazarın ilk tarihî romanı olan Bıçak Sırtında’nın başkişisi ise Kolsuz 

Onbaşı’nın kardeşi Murat’tır. Uzun boylu, buğday tenli, kara ve gür kaşlı, uzun 

kirpikleriyle son derece yakışıklıdır. Köyde Leyla adlı kıza âşıktır. Bombanın üzerine 

atlayabilecek kadar gözü pek ve cesur olması nedeniyle kumandanları onu çok 

sevmektedir. En menfi durumlarda bile, sahip olduğu düşünceleri ölümü pahasına 

savunmaktadır. Romanın ikinci kısmında, askerlikten köye izin için döndükten sonra 

etkin bir konuma gelmiş ve romanı sürüklemiştir. Hem tip hem karakter özellikleri 

barındırmaktadır. Omacalı Mahmut tarafından tecavüz edildikten sonra intihar eden 

Havva Gelin’in intikamını almak için uzun süre mücadele etmiş ve sonunda Omacalı 

Mahmut’u öldürmüştür. Namus yüzünden adam öldürmek klasik köy 

romanlarımızda da sık rastladığımız bir durumdur fakat Eskil’in çizdiği Murat 

karakterinin diğerlerinden farkı, onun bir nefs-i müdafaa sırasında Omacalı’yı 

öldürmüş olmasıdır.  

Cariye Ayşe Nihal’in ana karakteri Ayşe Nihal, karakterizasyonu en sağlam ve 

okuyucuyu en çok derinden etkileyen figürdür. Yazarın reel hayatta tanıdığı bir 

kişinin anlattığı gerçek bir hikâyeden esinlenilerek esere yerleştirilmiştir.  

Küçük yaşta dönemin Osmanlı padişahının sarayına dayısı tarafından cariye 

olarak verilmiştir. Adının ilkin Emirhan olması, babası Murat Efendi’nin erkek 

çocuk isteği nedeniyledir. İri ela gözleri, uzun kıvrık kirpikleri, asil ve sade bir 

edasıyla oldukça güzel bir kızdır. Dayısı tarafından saraya kaçırıldıktan sonra, Naime 

Sultan tarafından yanına götürüldüğü şehzade Yusuf İzzettin tarafından Ayşe Nihal 

ismi verilir. Saray kültürünü benimsemiş ve gittiği her yerde bu kültürden taviz 

vermemiştir. Saray adeta onun kişiliğinin bir parçası haline gelmiştir. Güzelliğine ve 

şaşaalı saray hayatından gelmesine rağmen mütevekkil ve mütevazıdır.  Fizikî 
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güzelliğine rağmen kaderi güzel olmamış, fakat o, zaman zaman sarsılsa da 

istikametini hiçbir zaman kaybetmemiştir. 

Yazar tarafından başarılı bir şekilde çizilen bir diğer merkezî karakter Gökçe 

Çavuş, Afyonludur. Gerçek adı Nuri’dir. Babası Yemen’de savaşmıştır. Azime 

adında karısı, biri erkek diğeri kız olmak üzere iki çocuğu vardır. Mavi gözlüdür.  

Balkan harbinde, Arabistan çöllerinde ve Sarıkamış’ta savaşmıştır. 32. Tümen’den 

ayrılmak durumunda kalan on bir askere kolbaşılık yapmış, en zor anlarda bile 

maneviyatını yitirmemiştir. Kendi hasta olduğu zamanlarda bile, haline üzülen 

arkadaşlarına moral vermek çabası içindedir. Kendisini iyileştiren Natel, kocasını 

Gökçe Çavuş’un öldürdüğünü öğrendiğinde eve geldiği zaman Turna’nın ona 

doğrulttuğu silah karşısında genç kıza, kendisini iyileştiren bir kadına silah 

çekmemesi gerektiğini söyleyecek kadar sakin ve erdemlidir. Askerlik artık doğası 

haline gelmiştir. Evin içinde hareketsiz ve aksiyonsuz bir yaşam sürmesi onu rahatsız 

etmektedir. Kendisine yapılan hiçbir iyiliğin altında kalmayıp karşılığını verme 

isteğindedir. Hastalığında tekrar hayata tutunmasına neden olan Natel’in çocukları 

Hermine ve Lori’yi büyük bir şefkat örneği sergileyerek canı pahasına tehcirden 

kurtarmaya çalışmıştır. Büyük savaşlar yaşamasına rağmen oldukça hayalperesttir. 

Hatta bu hayalperestliği, romanın altyapısını oluşturmuştur. Romanda üzerinde pek 

durulmasa da Gökçe’nin Hermine ve Lori’yi trene bindirirken sonra Natel ve ilk 

sevgilisi İrma’nın hayallerini aynı düzlemde görmesi, bize içinde bulunduğu tüm 

olumsuz şartlara rağmen Gökçe’nin Natel’e yardım etme nedenine dair ipuçları 

vermektedir. 

Kötü Arkadaş Grupları, Menfi veya Züppe Erkekler 

Köprüde Kadınlar Var’da karşımıza çıkan olumsuz karakter ve tiplerin hemen 

hemen hepsi Topal Ali’nin baranasında toplanmıştır. Topal Ali, Ferit’le irtibata 

geçerek Necmiye’yi köye getiren ve onun köyden ayrılmasını engelleyen başat 

kişidir. Kara Ümmet’in tek çocuğudur. Çocukken belinden geçirdiği rahatsızlıklar 

sonucunda topal kalmış ve köylülerce bu isimle çağrılır olmuştur. Göstermelik bir 

cesareti olmasına rağmen etrafındakiler üzerinde korkuya dayanan bir saygınlık 
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oluşturmuştur. Baranadaki diğer kişiler ise; Pulsuz Veysel, Akkaş Mahmut, Kör 

Kerim ve Parmaksız Duran’dır.  

Necmiye’nin köy hayatından evvel hayatına giren Memduh, Necmiye’nin 

hayatla olan bağını sarsması açısından önemlidir. Sevdiği erkek Almanya’ya gidince 

tutunacak bir dal arayan Necmiye, Memduh’a sarılmıştır fakat Memduh bu 

beklentiye karşılık verememiştir. Otuz yaşında, anı yaşamak gerektiğine inanan 

özgür görünümlü, çapkın, para düşkünü, züppe bir tiptir. Reklam sektöründe 

çalışmaktadır. Kendisini olduğundan büyük göstererek Necmiye’nin gözünü 

boyamayı bilmiştir.  

Ferit ise Memduh’tan sonra Necmiye’nin inanmak istediği ikinci erkektir. Otuz 

yaşlarında, temiz yüzlü, gür kumral saçları sağ şakağına dökülmüş, yuvarlak yüzü 

hafif çıkık elmacık kemikleriyle süslenmiş, etli dudaklarının üstündeki düzgün burnu 

ve mavi gözleriyle yakışıklı bir erkektir. Necmiye’ye farklı şehirler göstereceğini 

vaat edip onu kandırdıktan sonra, Ören köyünde topal Ali’nin baranasına satmıştır. 

Profesyonel bir tiyatro oyuncusu gibi, gizli emellerini hiç göstermeden Necmiye’ye 

yaklaşmıştır.  

Yorgansız Abdullah ve ailesi ise Karasu’daki olumsuz grubu oluşturmaktadır. 

Kalın ve kırçıl bıyıklı Yorgansız Abdullah, Belen’e tanrı misafiri olarak geldikten 

sonra ilk yıl kışı köyün eski hanında geçirmiş, ikinci yıl Sıtkı’nın samanlığında 

hayvanlara bakma karşılığında hayatını idame ettirmiştir. Sıtkı’nın hapse düşmesi ve 

karısının köyü terk etmesiyle onların mallarının üstüne konmuş ve Toprak Dağıtım 

Komisyonunun topraksız köylüye vereceği tarlalardan da nasiplendikten sonra maddi 

anlamda sıfırdan başladığı bu yolculukta hatırı sayılır bir noktaya gelmiştir. Bu 

süreçte, fırsatçılığı ile öne plana çıkan Yorgansız Abdullah’ın karşısındaki en büyük 

gücün Dede Alihan olması, onun Alihanlara karşı için için büyüyen bir kine sahip 

olmasına neden olmuştur. Abdullah ihtiraslı bir adamdır. Hiçbir varlığı yokken 

kendisine sahip çıkan Belen’de hep daha fazla mal ve makam peşinde koşmuş, haline 

şükretmeyi hiçbir zaman düşünmemiştir. Karasu’nun tarlaları tehdit edeceği 

söylentileri köyde yayıldıktan sonra, Alihan’ın mantıklı çözüm önerilerine hep karşı 

çıkmış ve akıl oyunları geliştirerek halkı kendi safına çekmeye çalışmıştır. Bu haliyle 
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Türk romanındaki politik tiplemelere benzemektedir. Kendi tarlaları çok uzakta 

olduğundan, Belenlileri kendine maddi anlamda bağlamak için Karasu’nun tarlaları 

istila etmesini içten pazarlıklı bir şekilde istemektedir. Gençlik yıllarında eşeklerle 

cinsel ilişkiye giren bir zoofil ve geliniyle ilişkiye giren çalışanını öldürmek için ıssız 

bir yere götürdüğünde onunla münasebete girmek istemesinden anlaşılacağı üzere 

biseksüel duygulara sahiptir. 

Yorgansız Abdullah’ın oğlu Eyüp ise özellikle Gonca’yı elde etmek istemesi 

bakımından Alihan’la mücadele içindedir. Eyüp, Yorgansız Abdullah’ın Fehmi’den 

sonraki oğludur. Romandaki güç dengesinde kötü tarafın en işlevsel elemanıdır. 

Acımasızlığı ve hırsızlığı ağabeyinden öğrenmiştir. Hayvanlara eziyet etmekten zevk 

alan bir sadisttir. Kilolu olarak tasvir edilmiştir. Fehmi, Yorgansızların en büyük 

oğludur.  Teyzesinin kızı Şirin’le gayr-i meşru ilişkide bulunup bunu arkadaşlarına 

anlatacak kadar ahlaksız ve aşağılıktır. Daha sonra, Şirin’le evlenmek 

mecburiyetinde kalır. Çelimsizdir.  

Eyüp ve Fehmi’nin liderliğini yaptığı köy çetesinin içinde, Tufan, Cevahir ve 

Mustafa da bulunmaktadır. 

Seyit, Yorgansız Abdullah’ın arkadaşlarındandır. Kindar ve zeki bir kişidir. 

Alihanlar’a karşı kendi cephe almaktansa sözleriyle kışkırttığı Yorgansız Abdullah’ı 

maşa olarak kullanmaktadır. Alihanlara muhalefet eden gruptadır. Bu muhalefetin 

altında yatan nedenlerin başında romanda direkt değinilmese de, Alihan’ın, Safiye’yi 

Seyit’e vermeyişi gelmektedir.  

Bıçak Sırtında’da ise Omacalı Mahmut ve arkadaşları karşımıza çıkmaktadır. 

Omacalı Mahmut, Delibaş Ayaklanmasında, Delibaş Mehmet’in yanında bulunarak 

güce tapan bir adam portresi çizmektedir. Hacı’nın ona “Sen değil miydin daha dün 

Şeyhülislam’ın fetvasıyla kâfir ilan edilen Kemal’e karşı ayaklananların önünde 

koşan. Sen değil miydin Konya vilayetine yeşil bayrağı ben astım diyen?” (s.166) 

demesinden, hilafet söylemlerini kendi şahsi çıkarlarına alet ettiğini anlamaktayız. 

Kadın ve çocuklara karşı bile oldukça acımasızdır. Havva Gelin’e tecavüz etmesi, bu 

genç kadının intihar etmesine zemin hazırlamıştır. Omacalı aklıyla değil, 
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mevcudiyetinde bulunan olumsuz özelliklerin yönlendirmesiyle hareket etmektedir. 

Balkanlı’nın evinde altın olduğu duyumu evin ninesinin çocukları avutmak için 

anlattığı eski bir masala bağlı olmasına rağmen Omacalı bunu gerçek sanarak birçok 

hayatın mahvolmasına neden olmuş sonunda kendisi de ölmüştür. Murat Omaca’ya 

onu armaya gittiğinde, saklandığı yerde kadınlarla âlem tertip ederken ikinci kez 

karşımıza çıkar. Ahmet, Mehmet, Ali ve Veli ise Balkanlının altınlarını çalmak 

isteyen grupta Omacalı’nın arkadaşlarıdır. Omacalı Havva geline tecavüz ettikten 

sonra “Allah belanı versin lan Omacalı.(…) Bizi buralara keçi tulumuyla altın var 

diye getirdin, şu yediğin halta bak! Ulan kavlimizde ırza geçmek var mıydı? Ne 

olacak şimdi o taze küçücük bebeğiyle? Erkeklik mi ulan bir kadının alına silah 

dayamak?” (s.100-101) diyerek tepki göstermişlerdir. Kötülük karakteri bakımından, 

Omacalı kadar etkin değillerdir. Vicdanları onunki kadar çürümemiştir. Kadir, 

Omacalı’nın amcaoğludur. Omacalı’nın yaptıklarının su yüzüne çıkmasından sonra 

bile sadece kan bağı olduğundan dolayı Omacalı’ya sahip çıkmış ve onun yanında 

yer almıştır. 

Bunlar dışında romanda dindar tiplerde işleyebileceğimiz Hacı ve Kartalların 

Bekir de olumsuz figürlere örnek olarak verilebilir. Kartalların Bekir İlhan’ın 

babasıdır. Köye gelen gariplerin aş bulmak için uğradığı kişi olarak söylense de 

tavırlarına güvenmediği Murat’ı ilk esir alan kişi odur. Oldukça zeki birisidir. 

Bilgisini gördükleriyle mukayese edebilmekte ve buna göre kararlar verebilmektedir. 

Sorduğu sorulara aldığı cevaplarla Murat’ın aslında yaymacı olmadığına karar 

vermiş ve onu esir almıştır. O da Hacı’yla birlikte Balkanlı’nın evinde olduğuna 

inandıkları altının peşine düşmüş olması itibariyle eserde kötü bir karakter 

kazanmıştır.  

Elmas Nene’nin torunu Selahattin ise askerlik için gittiğinde padişahın 

ordusuna karışacak kişilerin kâfir olacağı söylentisine inanarak askerden firar eder ve 

isyancı gruplara katılır. Delibaş Mehmet’in bayraktarlığını yapar. İsyandan sonra 

devlet güçleri tarafından öldürülür. 

Iraz’da da olumsuz figürler bir grup şekilde karşımıza çıkmaz. Bu romandaki 

figürler kendi iradeleriyle değil toplumsal yönlendirmelerle kötü bir imaja sahiptir. 
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Bu nedenle karakter değil, cahil köylü tipidirler. Duran Iraz’ın kocasıdır. Dört kız 

çocuğundan sonra Iraz’dan bir erkek evlat beklemektedir. Bu nedenle zaman zaman 

karısına şiddet uygular. Eşini, üzerine kuma getirmekle tehdit eder. Dindardır.  

Şerife ise Emin’in dayısı Hayri’nin doğum yapamamış karısıdır. Çocuğu 

olmadığından, ilk çocuğunu doğururken içten içe Narin’e bir kin beslemektedir. 

Hayri’nin Emin’e geçinebilmeleri için malının bir kısmını vermesi Şerife’de Emin’in 

daha fazlasını elde etmek isteyeceğine dair bir kanaat oluşturmuştur. Narin’in 

doğumu sırasında ne Narin’e ne de Ebe Nevse’ye yardım etmiştir. Daha sonra Emin 

ve Narin’in köyden ayrılmasına neden olacak dedikoduyu da köye Şerife getirmiştir. 

Yazar Şerife’nin doğuramadığı çocuklar nedeniyle vicdansızlaştığını vurgulamak 

istemiştir.  

Iraz’daki bir diğer olumsuz figür ise Osman’dır. Osman, Uzun İshak’ın ilk 

karısından olma, Döndü’nün üvey oğludur. Döndü’yle akrandır. Zaman içerisinde 

Döndü’yle yakınlaşır ve ona karşı içinde tutamadığı cinsel arzular oluşur. 

Mavi Kanatlı Atlar’daki Fabrikatör Faruk Bey’in oğlunu bu başlık altında 

değerlendirebiliriz. Murat’ın Nihal’le olan birlikteliği esnasında Murat’a rakip 

konumundadır. Silik fakat önemli bir figürdür. 

Cariye Ayşe Nihal’deki en olumsuz şahıs Ayşe Nihal’in eşi Fahri’dir. Fahri,  

para karşılığında Murat Efendi’nin kızı Emirhan’la Saray’da buluşmasına aracılık 

eden bir görevlidir. İlkin oldukça faydacı ve lakayt bir kişilik olarak karşımıza çıkar. 

Haremağalarından birine, “Ağa, gayri evlilik çağım geldi de geçiyor bana bir kız 

bulsana.” (s.66) dedikten sonra haremağasının “senin gibi çapkın birine kız mı 

bulurum” demesinden oldukça çapkın biri olduğunu anlamaktayız. Hacı Ali 

Paşa’nın, Ayşe Nihal’le evlenmek isteyen Fahri hakkında Padişah Abdülhamit’e 

verdiği bilgiler de bu karakteri tanımamız hususunda bize yardımcı olmaktadır:  

“Çok zeki, verilen her işi koparan bir kulunuzdur. Rüştiyeyi yarıya kadar 

okuduğu halde güzel ve tesirli konuşur. İstanbul çocuğudur. Bu vasıfları 

sayesinde, otuz yaşında, mabeyin-i hümayundaki çavuş efendilerin diğer 

hizmetkârların başına ağa olmuştur.(…) Çocukluğu Kasımpaşa’da 
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ermeni çocuklarının yanında geçmiş ve bu dili bihakkın öğrenmiştir.” 

(s.92). 

Fahri’nin bir figür olarak gösterdiği değişim oldukça keskin hatlarla verilmiştir. 

İlkin eğlenceye oldukça düşkün, Ayşe Nihal’le tanıştıktan sonra tam bir İstanbul 

beyefendisi ve Çorum’dayken de Anadolu çapkını olmuştur.  Fahri, özgürlüğe 

düşkün olması hasebiyle, Namık Kemal hayranı olarak karakterize edilmiştir. Buna 

rağmen zaman zaman Osmanlı Padişahı’na olan sevgi ve saygısını da dile 

getirmektedir. Cariye Ayşe Nihal’de baskın olmayan diğer bir olumsuz figür ise 

Emirhan’ı ailesinden koparıp para karşılığında Saray’a satan Tevfik’tir. 

Din Adamları ve Dindarlar 

Din adamları veya dindar tipler klasik köy edebiyatımızda hep olumsuz bir 

şekilde ve sıklıkla işlenmiştir. Mazlumların dine önem vermeyen ama zalimlerin 

dindar olan kişilerden seçilmesi de dikkat çeken başka bir boyuttur (Kaplan, 

1997:252). Karabibik’teki Koca İmam diğer köylülere göre biraz daha varlıklı ve 

kadına düşkündür. Reşat Enis Aygen’in Kara Toprak’ında ise Yarım Hoca tefecinin 

tekidir. Faik Baysal’ın kaleme aldığı Sarduvan’da köylüler yağmur duası için kendi 

hocalarını güvenilir bulmayıp başka köyden hoca transfer etmişlerdir. Despot’taki 

Hacı İsmail şu şekilde tasvir edilmiştir: 

“Allah etmesin, çocuk…(…) Hacılar İnsafsız oluyor, dedi; Hacı İsmail’i 

tanımaz mısın? Kocası askerdeyken Dudu’nun ırzına geçmedi mi? Hacı 

Mustafa’yı duymadınız mı? Faizcilikle milleti inim inim inletmiyor mu? 

(…) İnsan evvela insafsız, sonra hacı olur! dedi. Hacı olduktan sonra da 

büsbütün insafsızlaşır.” (Kaplan, 1997:253). 

Kemal Tahir’in Sağırdere romanında da sürekli namaz kılan bir tip olarak 

sunulan Hocaların Hakkı, borcunu ödemek için yalan yere yemin etmekten 

çekinmez. 

Hasan Eskil din adamları veya dindar tipleri eserlerine klasik köy 

edebiyatındaki yoğunlukta yerleştirmemiştir. Zaman zaman karşımıza çıkan bu 
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minvaldeki figürlere karşı bazen klasik köy edebiyatındakine yakın bir tutum 

sergilense de ılımlı tipler de dikkatimizi çeker. Bu durumda şüphesiz ki yazarın reel 

köy hayatında karşılaştığı hem olumlu hem olumsuz imam tiplerinin etkisi vardır. 

Örneğin Eskil’in köylerinde, hoca mektebinden ilkokula geçiş dönemindeki Kör 

İmam hoca mektebini bırakacak öğrencilerin “gâvur” olacağını söylemiştir. Oldukça 

sert ve anlayışsız bir mizaca sahip bu hoca ile ilgili Eskil şunları aktarmaktadır: 

“Zaman zaman kurtlarla köpekler öyle bir kavgaya tutuşurdu ki iki üç 

çocuğun elleri sıranın üstünde birbirine dolanır; kurtlar köpekleri, 

köpekler kurtları alt etmeye çalışırken ağızlardan çıkan havlamalar, ‘elif 

üstün e, elif esre i, elif ötre ü’ seslerini bastırırdı. İşte o zaman Kör 

Hoca’nın değneği kafamızda patlar, biz sopayı yiyince kurtlarla köpekler 

de sakinleşirdi.” (Eskil, b.k.). 

Yine, aynı hocanın “anasının avutamadığı buraya gelmiş” deyip, çocukları falakaya 

yatırdığı da yazarın hafızasındaki yerini almıştır: 

“Bu darbelerin şiddeti fazla olmazdı ama yaramazlığı azgınlık derecesine 

vardıran çocuklar falakaya yatırılırdı. Mektebin kalfaları çocuğu 

hocanın önünde sırt üstü yere yatırır, ayaklarını yerden kaldırıp 

bileklerinden sıkıca kavrar, hoca da sopayı olanca gücüyle çocuğun ayak 

tabanlarına indirirdi. Falakaya yatırılan çocuk akşama kadar 

ayaklarının üstüne basamaz, dayak yemesine yardımcı olan kalfaların 

kafasını taş atıp yarmak dâhil, yüzlerce intikam planı beyninin içinde 

dolap beygiri gibi döner dururdu.” (Eskil, b.k.). 

İslam’da aslında yeri olmayan bu tarz sert ve İslam’ı sevdirtmekten ziyade insanları 

dinden uzaklaştıran hoca tiplerinin Eskil’i çocukluk dönemlerinde zor durumda 

bıraktıkları da olmuştur:  

“Cuma namazında yaptığı derin yorumda, cemaate; ‘Ruslar fezaya 

köpek yollamışlar, yakında da aya adam göndereceklermiş, bunlar 

yalandır, sakın inanmayın’ demişti. Sonra da frene basamayıp, ‘Siz 

ibadetinizi yapın, Allah’a olan inancınızı böyle yalanlarla zedelemeyin. 
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Hem kâfirler fezaya gitseler, aya çıksalar ne olur? Allah Müslüman’ı 

kâfirin kurşunundan korur, kâfirin kurşunuyla Müslüman bir kulunun 

ölmesine izin vermez’ gibi sözler söylemişti. Çocuktum. Cemaatin 

arasında tek çocuk bendim belki de ve kentte okuyordum. Birden 

çevredeki bakışların üstümde odaklandığını hissettim. Ayağa kalktım, 

konuşacaktım, büyüklerim sus işareti yaptılar. Çünkü camide tartışma 

açılamazdı. Ama artık ok da yaydan çıkmıştı; yerime oturamadım ve 

camiden çıktım. Caminin önünde namazın bitmesini bekledim. İmamla 

tartışacaktım. Dedemler beni alıp götürdüler. Camiden çıkmam bile 

imama büyük ders olmuşmuş… Küçücük bir çocuğun, kendisini 

dinlememek için camiden çıkmasından imam efendi ne kadar ders 

almışlarsa?” (Eskil, b.k.). 

Bunun yanında Eskil’in hayatında unutamadığı bir imam da vardır: Abidin 

Topuz. Abidin Topuz, o dönemde köy için yaptıklarıyla aydın bir imam olarak 

Türkiye’nin gündemine gelmiştir: 

 “Hoca bir şey daha yapmıştı: Henüz elektriğin getirilmediği köyde, 

camiye bir küçük jeneratör kurdurmuş; ezan okunan çatıdaki balkonu ve 

üç beş direk diktirerek, caminin çevresini ışıklandırmıştı. Bunlar o 

duygusal ortamda gazetelere yansıdı ve bizim Abidin Topuz Hoca ‘Aydın 

İmam’ olarak tüm Türkiye’ye tanıtıldı. Karakaya da bu arada ‘örnek 

köy’ olmuştu! Oysa ne okuryazar sayısında ne de insanların yaşam 

biçiminde diğer köylerden bir farkı vardı… Kimse konunun bu yönleriyle 

ilgilenmiyordu. (…)Abidin Hoca, yukarıdaki sözleri söyleyen ve o günkü 

din adamlarının genel profilini çizen cahil imamdan farklı bir insandı. 

1961 yılında Ruslar uzaya insanlı uzay aracı yollamışlar, Yuri Gagarin 

uzayda turlar atıp sağ salim dünyaya dönmüştü. İkili söyleşimizde Abidin 

Hoca buna şöyle bir yorum getirmişti: ‘Kuran-ı Kerim’de, Allah’ın 

büyüklüğünü anlamak isterseniz yıldızlara bakın diye bir ayeti kerime 

var. Bu oturduğunuz yerden gökyüzünü seyredin anlamına gelmez. Allah, 

Benim büyüklüğümü görmek isterseniz yıldızları keşfedin diyor. Bu 
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teleskoplarla olabileceği gibi, uzaya çıkarak da yapılabilir.’ Yani Abidin 

Hoca, Rusların yaptığını bir anlamda Allah’ın emrinin yerine getirilmesi 

olarak yorumluyordu. Gene kendisine bir gün, kutuplarda yaşayan 

Eskimoları kimsenin İslam’a davet etmediğini söyleyip, bu insanların 

neden cehenneme gideceklerini sorunca, aynen şu cevabı almıştım: 

‘Onlar İslam’dan habersiz, bir sabah güneşin çevrelerine hayat verdiğini 

görüp onu Yaradan sanırlar ve bu şekilde inanırlarsa, mümin sayılırlar. 

Yarın Mahşerde Mizan kurulduğunda, Allah onların da bizim de 

hesabımızı görecektir.’” (Eskil, b.k.). 

Eskil’in imam tiplerini ve dindar figürleri çizerken bu iki hoca tipinin de etkili 

olduğunu düşünebiliriz.  

Romanlarda bu başlık altında değerlendirilebilecek ilk kişi Ümmet’tir. Köyün 

ileri gelenlerinden olan Ümmet, gençliğinde kadınlı eğlencelerin vazgeçilmezi 

olmasına rağmen sonraları bıraktığı beyaz sakalı nedeniyle “Hacı” lakabını almıştır. 

Dindar gibi gösterilmesine rağmen, Omacalı Mahmut’un içinde bulduğu durumda, 

Balkanlı’nın evinde olduğu düşünülen altınların peşine düşmesi hırslı biri olduğunu 

göstermektedir. İlerlemiş yaşına rağmen para tutkusuna sahiptir. Omacalı’yı vuran 

kişinin (Murat’ın) nasıl bulunacağı hususunda kimse fikir yürütmezken, Hacı bu 

konuda kıvrak zekâsını konuşturmasını bilmiştir. 

Bıçak Sırtında’da karşımıza çıkan bir diğer din adamı ise Şeyhülislam’dır. 

Oldukça silik olan bu tip, Padişah’a başkaldıranların kâfir olacağı fetvasını verirken 

dolaylı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Iraz’daki cinci hoca ise üfürükçülükle insanları kandırmakta, kendisine şifa 

için gelen cahil kadınlara karşı şehevi duygular beslemektedir. Köy romanlarındaki 

imam tiplemesinin ilk örneklerine benzemektedir. 

Gökçe ile Natel’de hem Müslüman hem de Hıristiyan din adamlarıyla 

karşılaşmaktayız. Romandaki imam, Doktor James’ten gelen mektubu okuması için 

ricada bulunan Çorakçı Seyfi Efendi’ye “Allah bu feyzi kullarına hizmet edelim diye 

verdi Gökçe Efendi. Bu yolda yorulmak da Allah-ü Teâlâ’ya yapılan bir ibadettir.” 
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(s.206) diyerek kendisini ağırdan satmaktadır. Azametli ve kendini beğenmiş bir 

karakterizasyonla okuyucuya sunulan bu imamın mektubu okurken yaptığı yorumda 

“Orada bir takım adamlar bizi sevmiyorlarmış. Sonra senin İngiliz de onlara katılmış. 

Adamlardaki haçlı zihniyeti hâlâ sürüyor, görüyorsunuz. Bizim ittihatçıların 

kendilerine hedef seçtiği Batı işte bu.” (s.208) demesiyle, dönemin sosyal yapısı 

itibariyle dindarlar ve İttihatçılar arasındaki gerilim gösterilmek istenmiştir.  

Romandaki bir diğer din adamı ise Ermeni papazı Bedros’tur. Bedros, 

Müslüman dindar tiplerin aksine olumlu çizilmiştir. Bağımsız bir devlet kurma 

heyecanıyla yaşayan Kevork karşısında ciddiyetini muhafaza eden papaz, ona akl-ı 

selimi tavsiye ederek, milliyetçilik ve bağımsızlık gibi düşüncelerin barış içinde 

gerçekleşmesi gerektiğini söyleyerek, devlete karşı yapılacak silahlı bir 

ayaklanmanın hele de kanun dışı cemiyetlerle birlikte çalışmanın yanlış olacağı 

üzerinde uzun uzun durur (s.106).  

Son olarak Şıh Cenap Ağa’yı da bu başlıkta inceleyebiliriz. Silik bir figür olan 

Şıh Cenap, kanaat önderi bir Kürt’tür. Müslüman kimliğiyle ön plandadır. 

Ermenilerin Ruslarla birleşip Müslüman köylerine baskın vermesinden rahatsız 

olduğu için Ermeni göç kafilelerine saldırılar düzenlemektedir. 

Azınlık ve Yabancılar 

Azınlıklar Osmanlı’nın ilk dönemlerinde meydana getirdikleri kültürel çeşitlik 

nedeniyle birer zenginlik sayılırken, son dönemde milliyetçilik akımlarının da 

etkisiyle Osmanlı’nın çöküşündeki en büyük nedenlerden biri olmuştur45. Azınlıklar, 

Türk roman tarihiyle paralel olarak tahkiyelerdeki yerlerini almışlardır. Cumhuriyet 

öncesi romanlarda Osmanlı tebaası olarak görüldüklerinden Rumlara ılımlı 

                                                             
45 “Milli Mücadele konulu romanlarda karşı gücün üçüncü ayağını ise yerli Rumlar, Ermeniler ve 
Yahudiler oluşturur. Günümüzdeki popüler adıyla “öteki” diye de adlandırabileceğimiz bu azınlıklar, 
Osmanlı Devleti’nin ayrıcalıklı bir tebaası olarak her türlü sosyal hayatın içinde yaşamlarını 
sürdürürken, İtilaf Devletleri zırhlılarının Dolmabahçe önlerinde demir atmasından başlayarak 
işgalin sonuna kadar gittikçe artan bir ölçüde, işgali kendileri için bir güç ve destek kabul ederek, 
düşmanca bir tutum içine girerler. Bu azınlıklardan Ermeniler, Rusların desteğinde Kars, Erzurum, 
Van ve çevrelerinde büyük katliamlar gerçekleştirmelerine, devlete isyan etmelerine…” (Gündüz, 
2007: 149). 
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yaklaşılmış, fakat Cumhuriyet dönemi romanlarında yaşanılan savaşlar nedeniyle bu 

sempati yerini öfkeye bırakmıştır (Gündüz, 2007: 151). Osman Gündüz’e göre 

Kurtuluş Savaşı dönemini işleyen romanlarda azınlıklar; İstanbul, İzmir gibi büyük 

kentlerde Ermeni erkeklerinin işgalin coşkusunu yaşamak, İstanbul ve İzmir’de işgal 

güçlerine tercümanlık etmek; tramvay durakları, içki evleri gibi kalabalıkların 

bulunduğu yerlerde fırsat düşürdükçe Türkleri aşağılamak; kadınlarının yerli 

Rumlarla birlikte erkekleri ayartması gibi küçük anekdotlarla anlatılmış (Gündüz, 

2007: 149) bu konunun üzerinde fazla durulmamıştır. 

Eskil’in tarihî romanlarıyla birlikte Ermeni ve Rumlar başta olmak üzere 

azınlıklar ve yabancılar da figüratif kadroda etkin bir yer edinmiştir. Azınlıklar 

zengin veya iyi mesleklere sahip, Anadolu insan tipinin zıddı olarak karakterize 

edilmişlerdir. Yaralanan bir figür karşısında “…arkadaşımızı ne yapacağız” diye 

soran Mülazım Hüsnü’ye Çorakçı Seyfi Emmi’nin verdiği cevap şu şekildedir:  

“Hastaneye hemen götürelim diyeceğim ama duyduğuma göre boş yatak 

yokmuş, bir yatakta iki kişi yatıyormuş. Hekimler ve hastabakıcılar 

Ermeni. Devlet onları zorla çalıştırıyor. Hastalara iyi muamele 

etmiyorlarmış.” (s.170). 

Ermeni portreler, yaşadıkları coğrafyaya ve bu coğrafyanın içinde de Osmanlı’ya 

karşı aldıkları tavırlara göre eserlerde işlenmiştir. Gökçe ile Natel’de İç Anadolu’daki 

Ermeniler Türk dostu olarak verilirken, Doğu’da Türklerin dostu olan Ermenilerin 

yanında çetecilik yapan azınlık bir grup bulunmakta ve bu grup diğer Ermenilere 

tahakküm etmektedir. Yazar Afyonlu Gökçe Çavuş’la aralarında herhangi bir 

problem bulunmayan, aksine dostlukları kavi olan Ermeni figürleri ön plana 

çıkarırken; Vanlı Ferhat vasıtasıyla Kürt köylerini yakan Ermeniler nazara 

verilmiştir. 

Eskil’in kaleme aldığı tarihî romanlarda hemen hemen hepsi okumuş veya bir 

meslek sahibi olan azınlıklar dikkat çekmektedir. Köy romanlarında azınlıklara 

rastlamasak da Eskil’in ilk tarihî romanında Doktor Agop, ana karakter Murat’ı 

kurtaran hastabakıcıya bildiklerini öğreten kişidir. Romanda zımnen yer almaktadır.  
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Cariye Ayşe Nihal’de azınlıklar ilk romana kıyasla daha da fazla yer almıştır. 

Emirhan’ın Saray’a satılma düşüncesi Ermeni bir çamaşırcı tarafından ortaya 

atılmıştır. Çamaşırcı Ermeni madam Mari, hoşsohbet ve güleç birisidir. Gençliğinde 

güzel ve alımlı olduğu söylenmektedir. Eskiden kocasıyla meyhane işleten bu kadın, 

romanda çamaşırcılıkla geçimini sağlamaktadır.  

Yervant Gorg Abdulhamit’e suikast düzenleyen Ermeni’dir.   

Edvard Jores ve Mikalyen biri Fransız diğeri Ermeni olan ve Abdülhamit 

suikastını organize eden figürlerdir. Edvard Jores anarşist olduğunu ve bu nedenle 

Abdülhamit’in parçalanışını görmekten zevk alacağını söylerken, Mikalyen ise 

Abdulhamit’i kendi milletinin en büyük düşmanı olarak görmektedir.  

Ayşe Nihal, Fahri’yle Ankara’ya geldiğinde elbise diktirmek için gittiği terzi 

bir Ermeni’dir. Ayşe Nihal’in para ihtiyacı nedeniyle bozdurmak istediği altın ve 

gümüşlerini götürdüğü kuyumcu ise Musevi’dir. Simin, Fahri’nin Çorum’da bir 

eğlence esnasında tanıştığı Rum kızıdır. Eğlence âlemlerinde kullanılan bir kadın 

olmasına rağmen Fahri’nin evli olduğunu ve eşinin mücevheratını kendisine 

getirdiğini öğrendiğinde Fahri’yi terk etmesi onu şahsiyetli bir figür olarak karşımıza 

çıkarır. Fahri’yi terk ederken sarf ettiği cümleler onun değer yargısını ortaya koyması 

bakımından önemlidir: 

“‘Erkekçe davranıp bu benim karım bu da kızım diyemiyorsun.’ Ayşe 

Nihal’in yumruğunun bir kenarından sarkan küpeyi işaret etti. ‘Bu da 

karından çalıp sevgiline hediye ettiğin küpe değil mi? Yazıklar olsun 

sana be! Ben de seni erkek sanıp koynuna girmiştim.’ Annesine döndü. 

‘Bu adamın pılısını pırtısını torbasına koy ve hemen buradan def et! Ben 

gidiyorum. Yerde yatan taze kendine gelirken burada olmak 

istemiyorum.” (s.247). 

Silik bir figür olarak Simin’in annesi de burada anmak gereklidir. 

Hristo, Samsun’a gelen Ayşe Nihal’in kocasını bulmak için uğradığı 

meyhanenin işletmecisidir. İlkin yalan söyleyip kocasının yerini bilmediğini 
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söylemesine rağmen daha sonra Ayşe Nihal’in polis tehdidinden korkup, onu 

kocasının yanına götürmüştür.  

Gökçe ile Natel ise tamamen azınlıklar ve Osmanlı arasındaki münasebeti arka 

plana alarak yazılmış bir romandır. Eserin başkişilerinden olan Natel, Demirci 

Kevork’un karısıdır. İnsan canlısıdır. İstanbul’da okumuş, eğitimli bir Ermeni kızıdır. 

Halk hekimliğini iyi bilmekte, insanların yaralarına göre ilaçlar yapabilmektedir. 

İnsanlara sevgiyle yaklaşıp, herkese yardımcı olmak ister fakat milliyetçilik 

akımlarının da etkisiyle bu figürde de çeşitli değişimler görülür. Romanın ilerleyen 

kısımlarında Ermenilerin silahlı mücadelesine düşüncede de olsa destek vermiştir. 

Ermenistan’ın bağımsızlığı için çalışmakta ve bunun kan akıtılmadan 

kazanılabileceğini düşünmemekte, buna rağmen, sivillerin zarar görmesini 

istememektedir. İnsancıl olmasına rağmen gerektiğinde oldukça sert ve acımasıdır. 

Milliyetine olan bağlılığı yer yer bağnazlığa kadar gitmekte, düşmanı olduğunu 

düşündüğü birine insani yardım yaptığı için vicdan azabı içinde duymaktadır. 

Hıristiyanlığa oldukça bağlıdır. En zor şartlarda canı pahasına dininden taviz 

vermemektedir. Çocuklarının bağımsız bir ülke hayaliyle büyümeleri için olarak 

sürekli telkinlerde bulunmaktadır. Değişim açısından önemli bir figürdür. 

Romandaki hayatında birkaç ana damar belirmektedir. Bunlardan ilkinde Natel 

Demirci Kevork’un insancıl eşidir. Diğerinde kocasının, iyileştirdiği adam tarafından 

öldürüldüğünü öğrenen ve intikam hisleriyle dolu Natel’dir. Son olarak tehcire tabi 

tutulmaya çalışırken çocuklarına olan bağlılık ve şefkatiyle ön plana çıkan anne 

olarak dikkat çekmektedir. Bu figür, Gökçe Çavuş’un gençliğinde sevdiği Ermeni 

kızı hatırlatması açısından da farklı bir öneme sahiptir. Gökçe Çavuş’un Natel’e 

iyilik yapma isteğinin altında da bu ilk sevgilisi ile olan benzerliği yatmaktadır 

diyebiliriz. Tehcir sırasında aldığı yara nedeniyle bir Türk köyünde ölmüştür. 

Demirci Harut Usta’nın oğlu Kevork, Padişah Abdülhamit’in tahta 

çıkmasından altı ay sonra dünyaya gelmiştir. Çocukluğunda Müslüman 

arkadaşlarıyla zaman geçirse de, milliyetçilik akımının etkisine kapılarak Türk 

düşmanı olmuştur. Türk köyünü bastıklarında yardıma gelen Gökçe Çavuş tarafından 

esir alınmış ve daha sonra öldürülmüştür. Mağrur bir tiptir.  
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Hermine, Kevork ve Natel’in büyük kızıdır. Annesi öldükten sonra Gökçe 

Çavuş’la Afyon’a gitmiş daha sonra da İstanbul’a Ermeni cemaatinin himayesine 

girmiştir. Hermine yerine kendisine takılan Müslüman ismi olan Emine’yi 

benimseyememiş, din ve milliyetlerine dair annesinin ölürken verdiği öğütleri 

kabullenmiş ve hayatına tatbik etmiştir. Ömrü boyunca bu değerlere bağlı olarak 

yaşamıştır. 

Lori, Kevork ve Natel’in küçük kızıdır. Müslümanlığı benimsemiş ve Kocaelili 

Müslüman ve zengin bir aileye evlat olarak verilir. Kuran’ın İncil’i de kapsayan son 

kitap olduğuna iman eder. Evlenip mutlu bir aileye sahip olur. Doğan çocuğuna çok 

sevdiği Gökçe Çavuş’un ismini verir. 

Manukyan, Natel’in tehcirden hemen önce vefat eden annesidir.  

Sarkis ve Lavrent, Firdevs geline tecavüz eden iki Ermeni’dir. Armen, Türk 

köyüne baskın için giden Ermenilerdendir. Kötü işler yapabileceği herkes tarafından 

tahmin edilen bir tiptir. Ölmüştür.  

Doktor James, gençlik dönemlerinde Türkiye’ye yaptığı gezi nedeniyle Türkler 

hakkında olumlu görüşlere sahip olsa da, İngiltere’deyken aldığı yanlış haberler 

nedeniyle Türklerden nefret etmeye başlayan doktordur.  

Dimitri,  Anadolu Rumlarından olmasına rağmen Yunan ordusu için savaşan 

bir askerdir. Yunan komutanın sözlerini tercüme etmekle vazifelidir. Hainlik vasfıyla 

ön plana çıkarılmıştır. 

Gabis Usta ve Maryam,  Hermine’nin evlatlık verildiği ailedir. Hiçbir 

yükümlülükleri yokken evlatlık olarak aldıkları Hermine’nin verdiği altınları kabul 

etmemiş, onun yerine o altınlarla bir iş kurup Hermine’yi de ortak yapmışlardır. Bu 

bağlamda hem girişimci hem de ahlaklı figürler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

Bürokrasi ve Burjuvaziye Ait Figürler 

Klasik köy romanında öğretmen, muhtar, doktor, hemşire ve esnaflar 

romanlarda sık sık boy göstermiştir. Öğretmen köy romanımızda Türkdoğan’ın 

deyimiyle Türk devrimini yüklenip imamın yerini almıştır (Türkdoğan, 2006: 354). 
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Romanlarda, köydeki güç sahibi üç adam; muhtar, imam ve köyün en zengini üyesi 

ağadır. Bunlardan ilk ikisi köyde resmi bir konuma sahiptir. Ağa ise resmi bir 

konuma sahip olmamakla birlikte çoğu kez köydeki en güçlü ve etkili rolü oynar 

(Rathbun, 1972: 126). Muhtarın devletin bürokratik ve baskıcı yüzünü göstermesi 

açısından ele alınışı; Çıkrıklar Durunca, Yaban, Kara Toprak ve Sarduvan 

romanlarıyla gerçekleşir (Kaplan, 1997: 138). Yazarlar bu meslek grupları üzerinden 

devleti eleştirmiş veya onunla mücadeleye girişmiştir. Bu nedenle klasik köy 

romanımızda bürokrasi ve burjuvazinin temsilcisi olan muhtarlar, imamlar ve ağalar 

hep kötü bir imajla okuyucuya sunulmuştur. Yer Demir Gök Bakır’da pamuk 

ağalarından rüşvet alarak, köylüsünü verimsiz tarlalarda çalıştıran Muhtar Sefer 

(Kaplan, 1997: 284),  Değirmen Taşı’nda da köylü savaşırken dağlara çıkıp eşkıyalık 

yapan, ırz düşmanı ağa (Kaplan, 1997: 417) bu minvaldeki dikkat çekici 

örneklerdendir. Romanları sosyalist bakış açısıyla ele almanın sonucu olarak “halkın 

gereklerinden halk adına uzaklaşma” durumunun en çok ağa- köylü ilişkilerinde 

görüldüğünü (Kaplan, 1997: 559) söyleyen Ramazan Kaplan, merkezî figürlerin bu 

meslekler vasıtasıyla devletle hesaplaşma içine girdiğini ima eder fakat Eskil’in 

romanlarında böyle bir hesaplaşma bulunmadığı gibi, bu türden figürlerin hiçbirisi 

İnce Memed’deki Abdi Ağa46 gibi etkin bir konumda değildir. Onlar ancak merkezî 

figürün sürüklediği hikâyede kendilerine vurgusuz bir yer edinmektedirler. Bu durum 

Eskil’in köyün sorunlarına ideolojilerden bağımsız bir şekilde eğildiğinin kanıtıdır. 

Klasik köy romanımızda muhtarların etkin rollerini gözlemlemekteyiz fakat 

Hasan Eskil’in romanlarının genelinde muhtarlar da pasiftir. Eskil’in ilk romanında 

muhtar, Celal Ağa’dır. Necmiye’ye tüm yapılanlara rağmen oldukça silik bir tiptir. 

Muhtar’ın yardımcısı ise Huğlu Bekçi’dir. Karasu’da muhtar, Kamil’dir. Alihan’ın 

küçük yaşına rağmen Karasu hususunda aktif bir rol alması, onu iktidar kompleksine 

sürüklemiştir. Çözümden ve hizmetten ziyade güç merkezli ve kendi çıkarlarını 

düşünen iktidar anlayışının temsilcisidir. Dede Alihan’ı vuran Yorgansız Abdullah, 

kendisini kurtarması için muhtarın yanına gitmiş ve gereken yardımı yapmaması 

                                                             
46 Abdi Ağa, köyün ekonomik kudretini elinde bulunduran ve İnce Memed’in kendisine olan 

tepkisinden dolayı eşkıyalığı tercih ettiği olumsuz figür.  
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halinde, onu jandarmaya üstü kapalı işlerinden ötürü şikâyet edeceğini söylemiştir.  

Sucuların Süleyman ise köyün eski muhtarlarındandır. Gökçe ile Natel’deki ilk 

muhtar figürü, Natel’i hasta olarak bile köye kabul edemeyeceklerini söylerken diğer 

Muhtar ise Akörenli köylüleri savaş hususunda organize ederken karşımıza 

çıkmaktadır. 

Köy romanlarında sembolik anlamlar yüklenen bir başka grup ise burjuvazinin 

temsilcileridir. Burjuvaziyi devrimin önünde engel olarak gören klasik Türk köy 

romancıları, onları eserlerinde kötü imajlarla işlemişler, okuyucunun onlara karşı bir 

tavır almasını istemişlerdir. Hasan Eskil de zaman zaman buna benzer figürler 

çizilmişse de, bu konuda yazarın ön yargılı olmadığını, katı bir tutum 

sergilemediğini, olumsuz şahısların yanında olumlu figürlere de yer verdiğini 

söyleyebiliriz. 

Karasu’daki Kadir Bey, kentte, köylünün manifatura işlerini halletmek için 

geldiği dükkânın sahibidir. Dindar söylemine rağmen fırsatını bulduğunda halkı 

kandıran esnaf “tip”idir. Bu açıdan, köy romanının Hasan Eskil’deki yansımasına 

örnektir denebilir. 

Diğer bir manifaturacı ise Uzun İshak’tır. Elli beş yaşında olan Uzun İshak, 

Iraz’ın merkezî figürlerinden Yaman’ı şehirde okutmak vaadiyle, kendinden yaklaşık 

kırk yaş küçük olan Döndü’yü istemiştir. İçten pazarlıklı ve faydacı bir tiptir. 

Oğlunun, kendi eşiyle ilişkiye girdiğini öğrendikten sonra bile işi pişkinliğe vermiş 

ve oğluna güvendiğini ifade etmiştir. Romanlardaki en belirgin burjuvazi tipidir. 

Manifaturacı Uzun İshak ve Kadir Bey’in, Karabibik’teki Anderya’nın bir uzantıları 

olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu hikâyede de Anderya, çıkarcı ve köylünün her an 

muhtaç olabileceği bir tüccardır. 

Iraz’daki Dündar Bey ise Cemal’in hazır giyimle uğraşan babasıdır. Babacan 

tavırlarıyla, romanın merkez figürlerinden Yaman’a hazır giyimciliği öğreterek onun 

hayata tutunmasını sağlar. Yaman, gerçek ailesi olan Emin ve Narin’le de bu figür 

vasıtasıyla tekrar iletişim kurar. 
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Mavi Kanatlı Atlar’daki Emre Bey, iş adamı olmasına rağmen, bu vasfından 

çok Murat’a İstanbul’dayken yaptığı manevi yardımla ön plandadır. Aynı romanda 

Murat’ın annesinin kayın babası ise oğullarının kolayca tahakküm edebileceği bir 

kadınla evlenmesini arzu etmiş, aile üzerinde korkuya dayalı bir tahakküm 

oluşturmayı amaçlamışlardır. Oldukça zengin olan bu aile, silik olmasına rağmen 

hikâyenin düğümü çözülürken etkin bir konumdadır.  

Müspet Erkekler 

Vurgusuz olan bu figürler genelde vakanın devam edebilirliğini sağlamak veya 

merkezi figüre yardım etmek amacıyla tahkiyedeki yerlerini almışlardır. 

Köprü’de Kadınlar Var’da karşımıza çıkan ilk olumlu erkek figürü Tarık’tır. 

Tarık, Necmiye’nin ilk sevgilisidir. Doğru düzgün işi olmadığı için, Necmiye ile 

evlenemez. İşçi olarak Almanya’ya gider. Birkaç ay mektup yollasa da, bir süre 

sonra kendisinden haber alınamaz. 

Okumuş Mehmet, Necmiye’yi oturak âleminden kurtarma girişiminde bulunan 

ve bu hususta planlar yapan gençtir. Eskil’in romanlarında kahramanlaştırılan 

merkezî karakterin ilk örneğidir. Dört yıl kentte okuduğu için köyde Okumuş 

Mehmet olarak çağrılır. Lisedeyken öğretmeninden yediği tokat nedeniyle köyüne 

dönmüştür. Köyün kitap okuyan iki kişisinden biridir. Oturak âlemlerine “lanet olası 

bir gelenek” olarak bakmaktadır. Buna rağmen hem Necmiye’den hoşlandığı için 

hem de ona yardım etmek maksadıyla baranaya katılır. Zamanla Necmiye’ye âşık 

olduğunun farkına varır. Okuyucu romanda Mehmet’in Necmiye’nin kurtuluşunda 

etkin bir rol alacağını düşünürken figür aniden pasifleşmiştir. 

Yusuf ve Kemal, Okumuş Mehmet’in en yakın dostlarıdır. Köyde okumayı 

seven iki kişiden bir diğeri Yusuf’tur. Şair yaradılışlıdır ve Zehra’ya âşıktır. 

Çoban Neşet, Necmiye baranadan kaçıp izini kaybettirdiğinde ona yardım 

ederken romanda karşımıza çıkmaktadır. Necmiye ile aralarında duygusal bir 

yakınlaşma olmuştur. 
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Karasu’da Dede Alihan, ibadetlerini eksiksiz yerine getiren, çalışkanlığı ve 

disipliniyle ön plana çıkmış mazbut bir Anadolu insanı olarak dikkat çekmektedir. 

Romanın merkezi figürü, kendi adını taşıyan torunu Alihan’ı çok sevmektedir. 

Köyün eski muhtarlarındandır. Alihan hastaneye kaldırıldıktan sonra Karasu’nun 

önünü alabilmek için kurulacak olan kerdi inşasına rehberlik eder. Yorgansız 

Abdullah tarafından inşa sırasında köylülerin gözü önünde öldürülür.  

Ankaların Selim, Alihan’ın hiçbir zaman kırgınlık yaşamadığı can yoldaşı ve 

sevdiği kızın ağabeyidir. Mavi gözlüdür. 

Iraz’da Sarıkulak Hayri, Şerife’nin kocasıdır. Zamanında, çocuk doğuramadığı 

için kuma getirmekle karısını tehdit etmiştir. Oturak âleminden külah ettiği kadınla 

evlenen yeğenini kendi evinde barındıracak ve ona İstanbul’a giderken mallarının bir 

kısmını orada geçinmesi için verecek kadar anlayışlıdır. Emin’in Narin’i oturak 

âleminden kaçırdığı sırrını bilen tek kişidir. Çocuğu olmadığından, Emin’in çocuğu 

Ayşegül’ü oldukça benimser. İsrafı sevmeyen iyi pazarlıkçı bir yapısı vardır. 

Gençliğinde, civar köylerdeki oturak âlemlerine gidip saz çalmışlığı vardır.  

Tarık, Cemal ve Özgür Yaman’ın liseden arkadaşlarıdır. Yaman’ın iş sahibi 

olmasında bu guruba girmesi önemli bir etkendir. Cemal’in babasıyla tanıştıktan 

sonra Yaman’ın hayatı değişmiş ve kendi kurduğu işte başarılar elde etmiştir. 

Mavi Kanatlı Atlar’daki boyacı, merkezî figüre yardım eden fakat daha sonra 

Murat’ın uzun süre babası olduğunu düşündüğü kişidir.  

Bıçak Sırtında’daki Kılcıların Mustafa liderlik vasfı olan birisidir. Köye 

düşman geldiğine dair dedikodu yayıldığında aklı başında tespitler yapıp köylülerin 

organize olmasını sağlamıştır. Balkanlı Ahmet, köy ile merkez arasındaki bağı 

sağlamak gibi bir görevle esere yerleştirilmiştir. Ayrıca Omacalı Mahmut, 

Balkanlı’nın evinde altın olduğu gerekçesiyle köye gelmiş ve Havva Gelin’e tecavüz 

etmiştir. Vefalı bir dosttur. Kolsuz Onbaşı, Murat’ın abisidir. Bir kolunu Çanakkale 

savaşları sırasında kaybetmiştir. İşlere herhangi bir plan yapmadan karar 

vermektedir. Zira Murat’ın Omaca’ya tek başına gitmesi üzerine hiçbir şey 

yapmamış daha sonra bundan pişmanlık duyarak köydeki arkadaşlarıyla birlikte onun 
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peşinden gitmiştir. Yemenli Celil Kolsuz Onbaşı ve Murat’ın arkadaşlarındandır. 

Yemen Savaşı’na katıldığından dolayı kendisine bu lakap verilmiştir. Bahriyeli Ali,  

93 Harbi’nde deniz eri olarak askerliğini yapmıştır. Köyde okuma yazma bilen 

birkaç kişiden birisidir. Mehmet Ali,  on dört yaşında, gözü pek ve duygusal 

kişiliğiyle ön plandadır. Hasan Eskil’in kahraman tiplerinin ergenlik varyantıdır. 

Vaka kurgusunun heyecanı ve devamlılığı açısından önemli bir figürdür. Zira 

Omacalı Mahmut’tan alınan intikam bu figürün anlattıklarıyla diğer figürlere intikal 

ettirilerek sağlanmıştır. Şifacı Necati, Murat Aksaray’a yaralı olarak getirildiğinde 

ona bakan hastabakıcıdır. Bildiklerini Doktor Agop’tan öğrenmiştir. 

Gökçe ile Natel’de romanın başında karşılaştığımız askerlerin hepsi de olumlu 

tiplerdir.  Çorakçı Seyfi Emmi, turnanın dedesidir. Erzurum’da yaşamaktadır. 

Askerliğini sıhhiye olarak yapmıştır. Sakalları kırlaşmaya yüz tutmuş beli hafif 

kamburlaşmıştır. Zor zamanında hiç çekinmeden Gökçe Çavuş’a yardım etmiş ona 

hasta olduğu zamanlarda kendi evinin kapsını açmıştır. Gökçe Çavuş’un Turna’yı 

köyden alıp ona sahip çıkması Seyfi Emmi’yi belli bir minnetin altına sokmuştur. Bu 

bağlamda, kendisine karşı yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmadığını söyleyebiliriz. 

Erzurum’da Gökçe Çavuş’un iyileşmesinde birinci dereceden rol oynamıştır.  Gökçe 

Çavuş’un ne pahasına olursa olsun Natel’e yardım etme isteğine karşılık Seyfi Emmi 

bu türden olaylara realist bir bakış açısıyla yaklaşmıştır fakat kendi sözünü 

dinlemeyen Gökçe’ye de elinden gelen yardımı yapmasını bilmiştir. Kör Esat,  

Turna’yı sevmektedir. Turna da onu sevmesine rağmen Gökçe’nin zoruyla Tembel 

Ahmet’le evlenmek durumunda kalmıştır. Yunanlara karşı girişilen mücadelede şehit 

düşmüştür. 

Aile Bireyleri 

Eskil’in romanlarında aile bireyleri oldukça işlektir. Bu başlık altında anne ve 

baba tiplerini işledikten sonra diğer aile fertlerine değineceğiz. 

Köprüde Kadınlar Var’daki Topal Ali’nin annesi Kasabalı Hacer, oğlunun 

köyde zorla oynattığı kadın olan Necmiye’nin kaçması için gerekli cesareti gösteren 

kişidir. İnce belinden aşağı süzülen basma şalvarı, mavi güzel gözleri ve pürüzsüz 
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cildiyle (s.115) güzel bir kadın olarak betimlenmiştir. Okumuş Mehmet, Topal 

Ali’nin baranada Necmiye’ye yaptıklarını görünce Kasabalı Hacer’in bunları bilmesi 

halinde çocukken çokça dayak attığı oğlunu tekrar döveceğini düşünür. Bir başka 

yerde de Okumuş Mehmet, Necmiye’nin durumuyla alakalı Kasabalı Hacer’le 

konuşmaya giderken, onun çocukken köpeğine taş attığı için kendisine dayak atan 

Halkacı’nın elinden bastonu alışını hatırlar. Romanda şefkatli ve dengeli bir tip 

olarak karşımızda durmaktadır. Köprüde Kadınlar Var kitabının ismi, bu figür 

etrafında şekillenmiştir. Eskil, Kasabalı Hacer vasıtasıyla Anadolu Türk köylü 

kadınına, yıllardır süregelen kötü adetleri ancak kadınların güç birliğiyle 

aşabileceğini anlatmak istemiştir. 

Necmiye’nin annesi, evlere temizliğe giderek para kazanmaktadır. Kocasıyla 

içinde bulunduğu sürekli tartışma hali, evin huzurunu olumsuz yönde etkilemektedir. 

Kızına kendi halinden ibret alıp, paralı bir koca bulması konusunda sürekli öğüt verir 

(s.41). Bu öğütlerden sonra Necmiye erkeklerin çekim alanına girer ve en sonunda 

bir köy baranasında bulur kendisini.  

Karasu’da Alihan’ın annesi Senem, şefkatli, merhametli ve duygusaldır. Hasan 

Eskil’in romanlarındaki iyi anne tipine örnektir. 

Iraz’da Gülşen Hanım, Emin’in annesidir. Torunu Ayşegül’ü ziyaret etmeye 

geldiğinde, gelini Narin’e, eskiden oturak âlemlerinde oynatılan bir kadın olduğu 

gerekçesiyle iyi davranmamasıyla nazara verilmiştir. 

Dudu Kadın Iraz’ın annesidir. Kamyonun teknesinde doğan çocukların 

değiştirilmesine neden olan temel kişidir. Cahil köylü anne tipinin arketipidir. 

Kendine benzer tavır ve tutumlarda bulunmasına bakılırsa, Iraz’ın kişiliğini tevarüs 

ettiği genetik kodlar annesindedir. 

Tüm romanlardaki en etkin anne tiplerinden birisi de Mavi Kanatlı Atlar’daki 

Nuran karakteridir. Eskil bu kişiyi Necmiye’nin devamı olarak düşünmüşse de roman 

başka mecralara kıvrılmış ve Nuran tamamen farklı bir figür olarak karşımıza 

çıkmıştır. PTT’de şeftir. Oğlunu ahlaklı ve kültürlü yetiştirmek için elinden geleni 

yapan fedakâr ve sakıngan anne tipidir. Gelişen olaylar karşısında sükûnetini 
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muhafaza etmesine rağmen oğlunun ısrarlarıyla kendi geçmişine dair yapılan 

yolculukla, sıra dışı bir hayatı olduğunu öğrenmekteyiz. Bu aşamadan sonra bu figür, 

tip olmaktan çıkıp karakter şekline bürünmektedir.  

Yine aynı romanda Nihal’in annesi silik ve kocasının dediklerinden farklı bir 

şey söylemeyen anne tipidir fakat Nihal’in babaannesi dominant bir karakterdedir. 

Dindar olmasına rağmen örneğin Murat ve Nihal’ gülüştüklerinde, eve şeytanları 

dolduracakları, gece mezarlıklarda ıslık çalınması halinde şeytanların oraya 

üşüşeceği gibi batıl inançlara meyillidir. Murat ve Nihal’in çocukluğunda onlarla 

birlikte çokça zaman geçirmiştir. İlkin Murat’ı oldukça sevmesine rağmen, roman 

zamanı ilerledikçe ana karakterden nefret etmeye, hatta bu nefret silsilesinin baş 

zincirini oluşturmaya başlamıştır. 

Bıçak Sırtında’daki Havva Gelin ise tüm romanlardaki en trajik anne 

tiplerinden birisidir. Kocasına sadık Anadolu kadını ve anne tiplemesine uygundur. 

Kocası Çanakkale’de cephededir. Omacalı Mahmut kendisine tecavüz edince, 

yaşamayı kendisine yakıştıramamış intihar etmiştir.  

Elmas Nene, kocası ve küçük oğlunu savaşlarda kaybetmiş bir Anadolu 

kadınıdır.  Mustafa Kemal’i asi olarak görmekte, onun ordusuna katılan Türk 

askerini de kâfir olarak nitelemektedir. Yazar bu figürü Atatürk’ün tarih içindeki 

dönemsel konumunu şekillendirmek için romana yerleştirmiştir. Torunu Selahattin 

de isyancı Delibaş Mehmet’in önemli adamlarından olup, Konya isyanı sırasında 

öldürülür. Bu durum, Elmas Nene’nin torununu Mustafa Kemal’in öldürttüğünü 

düşünüp Atatürk’ten daha çok nefret etmesine neden olur fakat Elmas Nene oldukça 

duygusal ve şefkatli birisidir. Romanın sonunda asker olduğu için nefret ettiği 

Murat’ın başına bir şey gelmemesi için onu evinde saklamaya razı olur. Oğlu 

Selahattin’in başına gelenlerden dolayı kendini sorumlu tutup özeleştiri yapabilecek 

kadar olgundur. Kendi cehaletinin farkındadır. Bu açıdan bakıldığında Anadolu 
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bilgeliğine sahip bir tiptir. Klasik köy romanımızda Ortadirek romanındaki 

Meryemce karakteriyle bazı benzerlikleri vardır47.  

Rabia Hanım, Cariye Ayşe Nihal’de, Emirhan’ın annesi Murat Efendi’nin 

karısıdır. Kızı Emirhan’ın, kardeşi Tevfik tarafından Saray’a cariye olarak 

verilmesinden sonra amansız bir hastalığa yakalanmış ve ölmüştür. 

Eskil romanlarında birkaç farklı baba tipi çizmiştir. Bunlar içinde hem kötü, 

hem iyi hem de tipleşmiş figürler bulunmaktadır. Köprüde Kadınlar Var’da 

Necmiye’nin babası çalışmasına rağmen Necmiye’ye günlük ihtiyaçlarını 

karşılayacak kadar para vermediği için dolaylı yoldan Necmiye’nin içine düştüğü 

hayatın sorumlularındandır. Maske gibi taşıdığı hayattan bıkmış bir yüze sahiptir 

(s.37). Sürekli rakı içer, alıngandır. 

Karasu’da Alihanların Nevzat, Alihan’ın babasıdır. Anlayışlı bir insandır. 

Yorgansızlar ineğin karnını yardıklarında, heyecanıyla hareket etmeye çalışan oğlunu 

dizginlemiş ve ona akl-ı selim bir şekilde ne yapması gerektiğini izah etmiştir. Uzun 

boyu, lacivert paltosu ve fötr şapkasıyla karşımıza çıkmaktadır. Hikâyenin zamanı 

göz önüne alındığında fötr şapkalı bu figürün Cumhuriyetin Halk Partisini 

benimsediğini düşünebiliriz. 

Iraz’da Emin, Narin’in kocası Ayşegül’ün babasıdır. Anlayışlı, eşini seven 

olumlu bir figürdür. Gençliğinde gittiği oturak âlemlerinde Narin’i tanımış ve onunla 

evlenmiştir. İlerleyen yaşamında manifaturacılığa atılmış ve bir hayli zengin 

olmuştur. 

Halil, Iraz’ın babasıdır. Eski Türk erkeği tiplemesine uygundur. 

Mavi Kanatlı Atlar’da birkaç baba figürü vardır fakat en baskını ana karakter 

Murat’ın babasıdır. Bu şahıs eserde aktif anlamda yer almasa da hikâyenin temel 

sorusunun merkezinde yer almaktadır.  Murat ve annesi Nuran’ın arkadaşının 
                                                             
47 Ramazan Kaplan’ın başka bir figür için kullandığı  “hiç kimseyle konuşmayacak kadar inatçı olsa 
da insanlara, köylüsüne, gelinine ve torunlarına karşı sıcak bir sevgiyle doludur.” cümleleri, Elmas 
Nene’de de karşılığını bulmaktadır. 
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mektuplaşmalarından çıkarabildiğimiz kadarıyla, Nuran’ı üniversite yıllarında 

kandırarak onunla evlenmiştir. Uzun boylu, yakışıklı ve oldukça zengin olmasına 

rağmen cinsel anlamda iktidarsızdır. Kendi karısıyla birlikte olabilmek için 

pornografik yayınlardan yardım almaktadır. İktidarsız olduğundan ötürü, en yakın 

arkadaşıyla karısının birlikte olmasını isteyebilecek kadar adi ve zor durumda 

bıraktığı güçsüz bir kadına yardım eden şoföre iftira atacak kadar karaktersizdir.  

Anne ve babasının gölgesinde bir hayat sürmektedir. Eskil’in romanlarındaki en 

garip figürdür. Sonu belirsizdir. 

Nihal’in babası Murat’ı ilkin sevmesine rağmen, daha sonra nefret etmeye 

başlamıştır. Öyle ki, Murat’ı evlerinin karşısındaki türbenin bahçesinde uyuduğu için 

polise şikâyet edip, hapise attırmaya çalışmıştır. Klasik baba içgüdüleriyle hareket 

etmektedir. Murat’ın babası belli olmayan bir çocuk olduğunu sürekli tekrarlayarak, 

tahkiyenin en temel sorusunun oluşmasına katkı sağlamıştır.  

Cariye Ayşe Nihal’de Murat Efendi, Emirhan’ın babasıdır. Henüz küçük 

yaşlarda Azeri şairlerin eserlerini ezbere bilecek kadar iyi Farsça eğitimi alır. 

Evlendiğinde yirmi üç yaşındadır. İlk kızının adı Ayhan’dır. Ağabeyini ve babasını 

Kırım Harbinde kaybetmiştir. Annesiyle birlikte İstanbul’a göç ettikten sonra Farsça 

müderrisliğine başlamış, Emirhan Saray’a satıldıktan sonra ise bir yolunu bulup 

sarayda görev almıştır. Eskil’den dinlediğimiz kadarıyla Ayşe Nihal gibi gerçekliği 

olan bir figürdür ve romandaki konumu ile gerçek hayattaki konumu kesişmektedir. 

Murat Efendi gerçek hayatta da kızı Saray’a satıldıktan sonra orada iş bulmuş ve 

kendisine Saray’ın perdelerini kapatma görevi verilmiştir. Şahsi işi çıktığı bir akşam 

arkadaşlarına perdeleri zamanında kapatmalarını sıkı sıkıya tembih ettikten sonra, 

arkadaşları bunu unutunca Sultan Abdülhamit onun ölüm emrini vermiştir. Romanda 

yediği dayakla ölen bu kişi, gerçek hayatta idam edilerek hayatını kaybetmiştir. 

Anne ve babalar dışında, Lori’yi evlatlık alan Derviş Efendi ve Aliye Hanım’ı 

da burada anmak gerekir. 
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Müspet ve Menfi Kadınlar 

Köprü’de Kadınlar Var’da Gülcan, Topal Ali’nin karısıdır. Sadık, ev işlerini 

harfiyen yerine getiren tipik bir köylü kadındır. Güzel ve iyi kalplidir. Kasabalı 

Hacer’le aynı evde yaşamasına rağmen onu gerçek anne olarak kabul etmiştir. 

Mazbut bir şekilde baranaya yemek hazırlaması, yazarın arka planda anlatmak 

istediği, Anadolu kadınının oturak âlemleri çilesinin fotoğrafını tamamlamaktadır 

fakat eserde çok belirgin olmayan bu figürün, acısı da derinlemesine işlenmemiştir. 

Narin İstanbul’da doğup büyümüştür. Annesi öldükten sonra babası anlayışsız 

bir üvey anne getirmiştir evine. Bankacılık yaparken ödediği bir çekin sahte çıkması 

üzerine gelişen olaylar sonucu köyde sağlık ocağında çalışan bir arkadaşına sığınmış, 

oradan oturak âlemine düşmüş ve kocası Emin’le tanışmıştır. Doğumu esnasında ebe 

tarafından kendi çocuğu ile Iraz’ın kızı değiş-tokuş edilmiş, o da baygın halde 

bulunduğundan dolayı bunu fark edememiştir. Kendisini kapısından kovan Iraz’a kin 

duyan Yaman’ı uyaracak kadar anlayışlıdır. 

Ayşegül, Aslında Iraz’ın kızı olmasına rağmen doğum esnasında, değiştirilip 

Narin’in kızı olması sağlanmıştır. Ailesinin köylüler tarafından dışlanmasıyla, 

İstanbul’a gitmek durumunda kalmıştır. Uzun boylu, uzun dalgalı saçlarıyla dikkat 

çekici bir güzelliği vardır. İstanbul’a geldikten sonra, iyi bir geleceğe sahip olmuştur. 

Senem Iraz’ın büyük kızıdır. Olayların çözülmesinde, bir dedektif gibi 

davranmış, Ebe Nevse’yi sorduğu sorularla fenalaştırmış ve annesine Ayşegül ve 

Yaman’ın becayiş yapıldığını itiraf ettirmiştir. Anlayışlı, iyi niyetli fakat abartılı bir 

tiptir. 

Cavidan Hanım Mavi Kanatlı Atlar’da Emre Bey’in bayan arkadaşıdır. Güzel 

olgun ve alımlı bir hanımefendidir. Murat’ın duygu dünyasında titreşimler 

oluşturmuştur. Murat’ın İstanbul’daki zor zamanlarında sığınacağı bir liman gibidir. 

Duygularından çok mantığıyla hareket etmektedir. Bu hususta Murat’ı da zaman 

zaman cümleleriyle yönlendirmektedir. Örneğin, Murat kendi kuruntusuyla 

boyacının babası olabileceğini düşünürken, Cavidan Hanım, “Bence sen bu işi fazla 

büyüttün. O çocuk sen olamazsın!” (s.187) diyerek ana karakteri daha mutedil bir 
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çizgiye davet etmektedir. Hikâyenin ana düğümü çözülürken en etkin karakterlerden 

birisidir. 

Gökçe ile Natel’de Gülizar Nene yetmiş beş yaşında, çileli bir hayat geçirmiş 

bir Anadolu kadınıdır. İki oğlu savaşlarda şehit düşmüş, bir üçüncüsü ise – roman 

zamanına göre- hâlâ savaştadır. 

Azime,  Türk kadını tiplemesinde, manevi değerlerine bağlı, kadınlığından 

ziyade annelik ve işlevselliğiyle ön plandadır. Hermine ve Lori Afyon’a, onun yanına 

geldiğinde bu kızların Müslüman olduğunu bilmediği için onları Müslüman 

ibadetleri yapmaları yönünde zorlamıştır. Özellikle Hermine’nin bu konuda isteksiz 

olması onu oldukça sinirlendirmiştir. Hermine ve Lori’nin eşyaları arasında bulduğu 

Meryem Ana tasvirinin evlerine uğursuzluk getireceğine inanacak kadar cahildir. 

Dedikoduyu ve konuşmayı oldukça sevmektedir. 

Turna, tecavüz edilip öldürülen Firdevs Gelin’in kızıdır. Namus düşmanlarını 

yaşatmayacağına annesinin öcünü alacağına dair içtiği ant gibi durumlar onu 

maskülen bir kadın tipine yaklaştırmaktadır. Turna’nın karakterizasyonu başarılı 

değildir. Çünkü bu figürün feminen anlamdaki dramatik değişimi inandırıcı değildir. 

Gökçe Çavuş’la Erzurum’un köyünde ve Çorakçı Seyfi Emmi’nin evinde Ezel’le 

birlikteyken olaylar karşısında aldığı tavır ve bütün her şeyi göze alarak Gökçe’nin 

ardından Afyon’a kadar gelmesi ile oldukça erkeksi bir portre çizen Turna, Afyon’a 

geldikten sonra bir anda bütün bu özelliklerinden arındırılmıştır. Öyle ki, kına 

gecelerine gidildiğinde oyuna kalktığında erkek anneleri ondan gözlerini 

alamamışlardır (s.373). Yine sevdiğine ulaşamayınca bu erkeksi özellikleri tekrar 

eden Turna gerekli bir figürdür fakat tahkiyenin içinde haddinden fazla önem 

kazanmış ve keskin değişiklikler göstermiştir.  

Ezel, Çorakçı Seyfi’nin gelinidir. Kendi eşi savaşta olduğundan milliyetçi bir 

figürdür. Gökçe Çavuş’un yarasını iyileştirmek için gelen Natel’le aynı odada bile 

kalamamaktadır. Göç yollarına düşme ihtimalinden, iki çocuğuna o yollarda 

bakamayacağı için korkmaktadır. Bu, onu anne tipine yaklaştırmaktadır. 
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Olumlu kadın figürlerin yanında, Eskil az da olsa hafif meşrep veya kötü kadın 

tiplerini de eserlerinde kullanmıştır. Köprüde Kadınlar Var’da Binnur, görmüş 

geçirmiş bir kadındır. Eskiden şatafatlı bir hayatı vardır. Hayat, Ses gibi dönemin 

magazin dergilerini takip eder. Binnur’un “Erkek kardeşim” diye tanıttığı Memduh, 

Necmiye’yi kendi cinsel arzularını tatmin yolunda kullanmıştır. Romanda adı çok 

geçmemesine rağmen, vaka örgüsünün kırılmasına neden olan temel taşlardandır. 

Karasu’da Leman esmer tenli ve ayağı aksaktır. Yorgansız Abdullah’ın 

karısıdır. Biri kız yedi çocuk annesidir. Doğurduğu çocukları sahiplenmemiştir. 

Lakabı “Kirli”dir. 

Şirin, Yorgansız Abdullah’ın oğlu Fehmi’nin karısıdır. Leman’a 

benzemektedir, esmer tenli ve pasaklıdır. Sır tutmayı bilmez. Kayın babası için 

çalışan bir işçiyle cinsel münasebete girerken yakalanır. 

Ebe Nevse, Kırk yıldır doğumlara giden 60 yaşını geçkin tecrübeli bir ebedir. 

Civar köylerdeki bütün doğumları Ebe Nevse yaptırmaktadır. Iraz’ın olay 

örgüsündeki ilk düğümü atan kişidir. 

Gerçekliği Olan Figürler 

Tarihî romanlardaki en büyük sorunsallardan biri de tarihî gerçeklikleri 

bulunan figürlerin eserlere nasıl yerleştirileceğidir. Kişilerini oluştururken tarihî 

roman yazarının genellikle iki yöntem arasında bir tercihte bulunması gerekir. Ya 

yapıtında özellikle başkişi olarak gerçekten yaşamış tarihî kişiliklere yer verecektir 

ya da Scott’un izinden giderek roman kurgusunu kurmaca roman kişiler etrafında 

oluşturacaktır (Göğebakan, 2004: 41). Walter Scott’un romanlarında kurmaca 

figürler gerçekliği haiz figürlerden daha etkin bir şekilde hikâyedeki yerini almıştır48. 

Tural figürlerin belgelerde yazılanlardan farklı bir şekilde romanlara 

yerleştirilmesinin tahrif anlamına geleceğini söylemekte, Devlet Ana’daki Yunus 

Emre tipini de bu şekilde değerlendirmektedir. Diğer bir açıdan bakıldığında romana 
                                                             
48 “Scott’un öncülüğünü ettiği tarihsel roman konseptinde başkişi tamamen kurmaca olarak 
şekillenirken, gerçek tarihsel kişileri çok seyrek sokulmaktadır.” (Göğebakan, 2004: 24). 
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olduğu gibi yerleştirilen tarihî bir figür, sanatı mekanikleştirmek anlamına gelecektir. 

Eskil bu husustaki seçim noktasında kendi tarzını oluşturabilmiştir. O, tarihî 

şahsiyetleri, kendi okumalarıyla zihninde şekillenen imajlarıyla eserlere yerleştirmiş, 

kimseye ön yargıyla yaklaşmamış ve herhangi bir şahsı veya olayı tahrif ve tahfif 

etmeye çalışmamıştır. 

Romanlarda köy gerçeklerine, Atatürk’e, Cumhuriyet’e, Osmanlı’ya, 

Abdulhamit’e ve diğer reel gerçekliği bulunan olay veya figürlere olan bakış açısı, 

oluşturulan hayalî figürler vasıtasıyla dile getirilmiştir. Bu bağlamda Eskil’in tüm 

tarihî romanlarında en dikkat çekici reel figür olan Mustafa Kemal Atatürk’le 

bağlantılı iyi figürlerin bariz olmayan fakat eserin geneline bilinçli bir şekilde 

serpiştirilmiş en önemli özellikleri, o ve ordusuna besledikleri sevgidir. Bu durum 

olumsuz figürlerde tam tersi şeklinde esere yerleştirilmiş, kötü adam tiplemelerinin 

hemen hemen hepsi, Mustafa Kemal’e isyan etmekle veya bu isyanı kullanarak halka 

karşı zorbalıkta bulunmakla özdeşleştirilmiştir:  

“O gün Balkanlının hariciyesinde diğerleri ‘Mustafa Kemal Paşa’nın 

ordusunda asker olunmaz.’ derken Osman benimle birlikte ayağa 

kalkarak, ‘Hem askere gideceğiz hem de gâvurla dövüşeceğiz!’ demişti.” 

(s.128). 

Bıçak Sırtında’nın ana karakteri okuyucuya kahramanlaştırılarak aktarılmış bir figür 

olan Murat da, Omaca’ya giderken kulak misafiri olduğu bilgilerden yaptığı 

çıkarımla, ülkedeki güç mücadelesinde dizginlerin Mustafa Kemal’in eline 

geçmesinden duyduğu memnuniyet dile getirilmektedir:  

“Murat, konuşmacıların hiçbirinin Padişah’tan bahsetmemesine çok 

şaşırdı ve için için sevindi. ‘Demek ki Mustafa Kemal’le arkadaşları 

dizginleri ele geçirmişler.’ diye düşündü.” (s.136). 

Yaban’da Ahmet Celal ile köylüler arasında Atatürk hususunda ortaya çıkan 

anlaşmazlığın bir benzeri, Eskil’in romanlarında vardır fakat bu durum Yaban’daki 

kadar şiddetli bir şekilde işlenmemiştir. Yaban’da Milli Mücadele’ye bakış açısı 

köylü ve Ahmet Celal’i birbirinden uzaklaştırmıştır. Ahmet Celal, Türk askerinin 
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Mustafa Kemal önderliğinde düşmana karşı koymaya çalıştığını anlatmaya (Kaplan, 

1997: 104) çalışmıştır. Eskil, özellikle Bıçak Sırtında’da olumlu figürlere Yaban’daki 

Ahmet Celal’in bu işlevini yüklemiş ve Atatürk’e karşı ön yargı besleyen figürlere 

Atatürk ve mücadelesi bu olumlu şahsıların sözleri veya duruşları üzerinden 

anlatılmıştır. Cariye Ayşe Nihal’de ise Atatürk, Ayşe Nihal’in kızını İzmir’e 

götürmek isterken romanın sonunda karşımıza çıkmaktadır. Eskil’in anlattığına göre 

bu olayın reel bir gerçekliği de vardır. Gökçe ile Natel’de ise Atatürk dolaylı olarak, 

Kurtuluş Savaşını başlatırken gözükmektedir. 

Diğer bir gerçek figür ise Delibaş Mehmet’tir. Delibaş’ın Konya ayaklanmasını 

başlatmak üzere Çumra’ya girdiği, Konya’yı bir süre denetimi altına aldığı Ankara 

Hükümeti tarafından görevlendirilen Re’fet Bele bu isyanı bastırdıktan sonra ise 

kaçarak Fransızlara sığındığı söylenmektedir. 

Cariye Ayşe Nihal’de saray hayatına bağlı olarak birçok tarihî figür karşımıza 

çıkar. Bunlardan en önemlisi Abdülhamit ve kızı Naime Sultan’dır. Eserlerde çizilen 

Abdülhamit imajı olumsuz değildir. Sultan, yer yer babacan tavırlarıyla da dikkat 

çekmektedir. 

Bunlar dışında, Vali Samih Paşa, Kazım Karabekir, Hadimli Mehmet Vehbi, 

Çerkez Ethem,  Yarbay Osman, gibi figürler de romanlarda yer alan tarihî kişiliklere 

örnek olarak verilebilir. 

Sevgililer 

Köy romanlarında kahramanlaştırılan merkezî figürlerin hepsinin birer sevgilisi 

vardır. Ankaların Gonca, romandaki iyi ve kötünün güç mücadelesinde talep 

edilenlerin başında gelmektedir. Utangaç ve güzel bir köylü kızıdır. Romandaki 

görevi oldukça mühim olmasına rağmen, oldukça az ve mekanik bir şekilde romana 

yerleştirilmesi olumsuz bir durumdur. 

Bıçak Sırtında’daki merkezî figür Murat’ın sevdiği kız ise Leyladır. Çekik 

gözlü, çıkık elmacık kemikli ve küçücük dudakları ve endamıyla oldukça alımlıdır. 

Murat’ı jandarmalardan koruyacak fikri o bulmuştur. 



 
 

170 
 

Nihal ise Mavi Kanatlı Atlar’daki ana karakter Murat’ın sevdiği kızdır. 

Murattan dört yaş küçüktür. Varlıklı bir aileye mensuptur. Murat’la arasındaki aşka 

rağmen, onunla bir geleceğe sahip olamamasının nedenlerinden biri de bu 

zenginliktir. Murat’ı sevmesine rağmen, ailesine karşı gelip de onunla birlikte olmak 

istediğini söyleyememiştir. 

Bütün bunların dışında hikâyede fazla etkin olmayan silik diyebileceğimiz 

diğer figürler şu şekildedir: Köprüde Kadınlar Var’da; Hadiye, Topal Ali’nin 

oğulları Tahsin ve Emrah, Abdi, Berber Cahit, eski hovarda Veli, tarla faresi gibi 

yolu izleyen adam, otobüsteki kılıbık Ahmet ve karısı, Kuyucu Hamdi, oturak 

âleminden bir kadını karısının üstüne kuma getiren Sıvacıların İhsan; Karasu’da 

Alihanların Faruk, Ankaların Necmi, Ankaların Aynur, Sarı, Cevahir, Tufan, Durdu; 

Iraz’da İmrahorların Adile, Senem, Iraz’ın Senem’den sonra dünyaya gelen kızı 

Hayriye; Mavi Kanatlı Atlar’da sorularıyla otobüs yolculuğunda ana karakteri sürekli 

rahatsız eden Anadolu insan tipi, enişte kunduracı Ali Öz, yaşlı dükkân sahibi; Bıçak 

Sırtında’da evde unutulan Alime bebek; Cariye Ayşe Nihal’de Ayşe Nihal ve 

Fahri’nin ilk kızı Feride; yıllar sonra Leyla hanımın yani annesinin gerçek hikayesini 

küçük Gökçe’ye anlatan Akörenli Hakkı; Gökçe ile Natel’de Gökçe Çavuş’un 

çocukları Hakkı ve Zehra, Natel’e yardım eden köylü çocuk Muharrem vs… 

3.2.5. ANLATICI VE BAKIŞ AÇISI 
 

Anlatıcı, romancının hikâyeyi anlattırdığı, romancıyla okuyucu arasındaki bağı 

sağlayan kişidir (Çetin, 2008: 105) Eserde anlatılan her şey, bu kişinin gözünden 

okuyucuya sunulur. Anlatıcı bazen yazarın kendisi, bazen romanın içinden seçilen 

bir figür olabilir. 

Anlatıcının seyri roman tarihi boyunca değişmiştir. İlkin destanlardan tevarüs 

edilen mirasla, oldukça etkin bir şekilde kendini romanlarda belli eden anlatıcı, 

romanın modern ve postmodern evrelerinde kendini iyiden iyiye saklamış veya bir 

eski anlatıcı tipinin bir parodisi olarak eserdeki yerini almıştır. 

Eskil’in romanlarında gözlemci, öznel bir üçüncü tekil anlatıcının varlığı 

dikkat çeker. Yazarın – Mavi Kanatlı Atlar hariç- kaleme aldığı eserlerde, tahkiyeye 
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zarar veren en önemli unsur, anlatıcının roman tarihinin başlangıcındakine yakın bir 

konumda durmasıdır. Eskil’in yazar anlatıcısı da Ahmet Mithat’ın romanlarındaki 

gibi zaman zaman ortaya çıkmış, olaylara dair yorumlarda bulunmuş ve tespitler 

yapmıştır. Örneğin, Bıçak Sırtında’da düşman geliyor söylentileriyle uzaklara kaçan 

köy halkının beşikte unuttuğu Alime bebeği tekrar almak için köye döndüğünde 

yazar Mehmet Ali’ye “Ağlama Alime, ağlama seni almaya geldim.” cümlesini 

kurdurduktan sonra kendisi araya girerek “Dört aylık Alime ne anlasın Mehmet 

Ali’nin dilinden. Onun bildiği tek şey ağlamak o anda.” (s.83) demiştir. Iraz’da da 

anlatıcı, üst üste doğurulan kız çocuklarından dolayı annenin suçlanması üzerine 

“Dudu kadın çocuğun cinsiyetinin babasına bağlı bir olay olduğunu nerden 

bilebilirdi?” diyerek araya girmiştir. Gökçe ile Natel’de, biri İzmit’te diğeri 

İstanbul’da yaşayan iki kız kardeşin birbirinden haberlerinin olmaması nedeniyle,  

“Ablası küçük kardeşin ardından gülünce gözyaşı döktü. Onun burnunun dibindeki 

İzmit’te olduğunu nereden bilebilirdi ki?” sorularıyla anlatıcı yine kendini etkin bir 

konuma getirmiştir. Hatta romanın figürlerinden Tokatlı Duran kendi hastalığını 

bilememesine rağmen anlatıcı onun hastalığının ne olduğunu bize söylemektedir:  

“Tokatlı Duran hastaydı üstelik. Akşamdan veri başı ve eklem yerleri 

ağrıyordu. Hatalığının tifüs olduğunu bilmiyordu.” (s.8). 

Anlatıcının üçüncü tekil dışında kaleme alındığı tek eser Mavi Kanatlı 

Atlar’dır. “Otobüste yanımdaki koltuğa yerleşmeye çalışan uzun boylu iriyarı adama 

göz ucuyla bakıp selamına merhaba diyerek karşılık veriyorum.” (s.5) cümlesinde 

görüleceği gibi olaylar başkarakter Murat’ın bakış açısıyla okuyucuya sunulmuştur.  

Anlatıcının etkin konumuna rağmen yazar zaman zaman roman içindeki bazı 

figürlerin bakış açılarıyla da olayların anlatımını sağlamış ve diyaloglar vasıtasıyla 

anlatıcının konumu ve bakış açısı değişmiştir:  

“Onlardan önce anayola çıkmalı ve bir an önce Konya’yı tutmalıydı. 

Katır katarı kayboluncaya kadar bekledi. Sonra atına binip dağın sırtına 

tırmandı oradan aşağılara göz gezdirdi. Ayaklarının altında bir vadi göz 

alabildiğince uzanıyordu. Vadinin karşı yamacındaki dağların arasından 
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yol bulup Omacalıların önüne geçebilirdi. Atını topukladı ve yamaçtan 

aşağı yel gibi uçtu. Ayna taraftaki vadide Omacalılar katırlarını tırısa 

kaldırmışlardı. Mahmut’un ağabeyi Durmuş, ‘Öğleden önce Böyük 

Irmak’ın üstündeki taş köprüyü tutmalıyız.’ diye söylendi. ‘Katil herif taş 

köprüyü geçmişse kayıplara karışmıştır demektir, onu bugün 

bulamayız. Ama yolu şaşırıp dağ bayır dolaşmış ve köprüyü henüz 

geçmemişse… O zaman yolu mecburen o köprüye düşecektir. Sürün 

katırlarınızı, o geçemden Büyük Irmak köprüsünü tutalım.’ Adamlar 

ellerindeki sopalarla katırların arkalarına art arda vuruldular, katırlar 

adımlarını daha da hızlandırdılar. Altı atlı atlarının yorgunluğuna 

aldırmadan yol kat ettiler. Hepsinin aklına Murat’ın çoktan Omaca’ya 

varmış olması ihtimali takılmıştı Hancı bir de Omacalıların kavgacı 

olduğunu söylemişti. Murat yolun üzerindeki köye de uğramamıştı.” 

(s.199). 

 

Özellikle Eskil’in tarihî romanlarında anlatıcının tahkiye esnasında durduğu 

yer romanlara zaman zaman tarih dersi havası katmaktadır. Yazar anlatıcının etkin 

konumda olması beraberinde tanrısal bakış açısını da getirmiştir. Eskil bu bakış 

açısının avantajlarını eserlerinde zaman zaman kullanmıştır. Örneğin, Mavi Kanatlı 

Atlar’da eser Murat’ın gözüyle okuyucuya sunulurken birden uçak yolculuğundaki 

hostesin bakış açısıyla tahkiye devam etmiş ve sonra tekrardan okuyucu olayları 

Murat’ın gözleriyle görülmeye başlanmıştır. Anlatıcı gibi bakış açısı da sabit 

değildir. Yazar zaman zaman bakış açısını değiştirmiş, olayları farklı figürlerin 

gözünden aktarmıştır. Olaylara hümanist bir bakış açısı getiren ve romanlarında 

işlediği tarihî olaylarda Türker’den yana tavır koyan Eskil, Gökçe ile Natel’de 

Türklerle bir savaş içinde bulunan Kevork ve Türkleri sevmeyen Doktor James’in de 

bakış açısını esere yerleştirmiştir: 

“Erzurum platosunun ötesindeki ulu dağlara baktı. Bağımsızlığa giden 

yol, Kevork Usta’nın işliğinin kapısının önünden başlayıp yüce dağlara 

tırmanıyordu. O dağların tepesinde nice dağlar, vadiler ve ovalar vardı. 

Ermeni yurdu, görüş alanının ötesinde uzayıp gidiyordu ve yakında 
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bağımsızlığa kavuşacaktı… Savaşmaya değer diye söylendi. Kendimize 

ait ve bağımsız bir yurt için savaşmaya değer.” (s.107) 

“Londra’da Doktor James gazetelerdeki haberleri okuyucunca çok oldu. 

Zaten dört aydır Türklere çok kızıyordu. Hadlerini bilmeden büyük 

Britanya İmparatorluğu’na karşı Almanların yanında savaşa girmişlerdi. 

Çanakkale Boğzı’nda, üzerinde güneş batmayan İmparatorluğun savaş 

gemilerine İstanbul yolunu tıkladıkları yetmiyormuş gibi, bazı gemileri 

de batırmışlardı. Şimdi de Doğu Anadolu’da suçsuz Ermenilere 

saldırmışlardı. Erzurum yakınında bir köyde tam kırk iki Ermeniyi 

öldürmüşler, kadınlara tecavüz etmişlerdi. Gazetede bu haberi okuyan 

Doktor James âdeta delirdi. Geçmişte de Türkler; Erzurum’da, Sason’da, 

Zeytun’da, İstanbul’da Ermenilere saldırıp, suçsuz insanları öldürmüş ve 

kadınlara kızlara tecavüz etmişlerdi.” (s.199). 

Eskil’in şahit olduğu köyü veya okumaları sonucunda doğrusunu bildiğine 

emin olduğu tarihi anlatmak istemesinin bu tercihlerde etkisi vardır. Örneğin, Kamalı 

Salim’in kötü otobüsüne binmek mecburiyetinde olan Belen halkıyla bağlantılı 

olarak 61. sayfada yazar- anlatıcının egemen görüntüsüne örnek olarak 

gösterilebilecek aşağıdaki cümlelerin, Eskil’in öz yaşamıyla sıkı sıkıya bağının 

olduğu düşünülebilir:  

“Kamalı Salim rakipsiz çalıştığı için bu konuşmalardan fazlaca 

etkilenmezdi. Kimse de çıkıp ikinci bir otobüs almaz, bu çile yıllardır 

böylece çekilirdi. Çile çekmek, çektikleri çileleri birbirine anlatmak, 

şikâyetçi olmak ama çözüm üretecek düşünceler geliştirememek genel 

yapıları haline gelmişti asırlar boyu. Yoksa Belen’de pek çok insandan 

minibüs ya da otobüs parası çıkardı.” 

Eskil figürler vasıtasıyla da kavramlara dair kendi bakış açısını ortaya 

koymuştur. Yazarın, dolaylı olarak tespit edebildiğimiz bu bakış açıları şu şekildedir: 
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Din ve Dine Ait Kavramlar 

Sosyalist bakış açısıyla kaleme alınan klasik köy romanlarımızda dine karşı 

olumsuz bir bakış açısı mevcuttur.  Köydeki dini hayat, köy romanlarının son 

dönemine kadar, doğrudan doğruya romanlarda ele alınan bir konu değildir. 

Köylünün bu konudaki düşünce ve tutumları genellikle kasıtlı ve taraflı olarak zaman 

zaman romanların asıl konuları arasında yer alan bazı görüşlerle ortaya konulmuştur 

(Kaplan, 1997: 177). Daha çok eserde yer alan bazı dindar figürler, dini ritüelleri 

gerçekleştiren figürlerin şahsiyet durumu ya da köydeki imamlar aracılığıyla 

okuyucuda dine karşı bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılır.  

Eskil zaman zaman klasik köy romanındaki din ve dindar algısı tekrar etse de 

genelde bu çizginin dışına çıkmış ve kendi anlayışını romanlarda işlemiştir. Emin’in 

Narin’i oturak âlemlerinden alıp evlendiği öğrenildikten sonra, köylünün dedikodusu 

sonucunda Narin, “Hani bunlar namazında niyazında Müslüman insanlardı. Bizim 

arkamızdan nasıl dedikodu yaparlar? ” dedikten sonra Sarıkulak Hayri, “Narin kızım, 

biz bunlardan gerçek Müslüman gibi davranmalarını beklersek kıyamete kadar yolu 

var bunun. Maalesef Müslümanlığı sadece aptes alıp namaz kılmak zannediyorlar. 

Bu sadece Balak’ta değil ki… Şehirdeki göbeğine kadar sakal bırakmış olanların 

inancı da böyle. Her türlü hırs, yalan dolan ve iftiranın insan nefsini kirlettiğini; 

İslam’ın temel şartının ise, nefsi kirlerinden arındırarak, ruhun lekesiz temizliğine 

yaklaştırmaya çalışmak olduğunu bir bilseler… Ne acıdır ki dedikodu, bunların 

nefsini kirleten bir gıda olmuş.” (s.102) şeklinde cevap verir. Bu cümlelerde anlatılan 

Müslüman tipi, klasik köy romanımızla benzerlikler göstermektedir. Boğazına kadar 

sakallı Müslümanların kötü insanlar oluşu, dindarların namaz kılıp dedikodu yapması 

gibi eylemler birçok köy romanında karşımıza çıkmaktadır. Burada bahsedilmesi 

gereken tek ve büyük fark, Sarıkulak Hayri’nin bunun gerçek İslam dini olmadığını 

vurgulamasıdır. Bu vurguyu, klasik köy romanlarında görememekteyiz. 

İmamlar klasik köy romanımızda gücün, dinin ve devletin birer temsilcisi 

olarak görüldüğünden, sürekli menfi bir imajla eserlere yerleştirilmiştir. Eskil’in 

romanlarında bahsi geçen imamlar da bu algıya yakın bir şekilde oluşturulmuştur. 

Karasu’da evin babaannesini anlattığı masalda imam kendisine emanet edilen kıza 
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karşı şehvani arzular beslemektedir. Bıçak Sırtında’daki imam çatık kaşlıdır ve 

cümlelerinde; çarpılmak, şeytan, musallat olmak gibi insan zihninde olumsuz 

çağrışımlar uyandıran kelimeler sarf etmektedir (s.32). Iraz, sinirli ve huysuz 

hallerinden sonra doktora gitmeyi reddedince alternatif fikir olarak bir hocaya 

gidilmesi kararlaştırılır:  

“Hocaya okutalım diye kestirip attı. Büyü mü yaptılar yoksa ciniler mi 

musallat oldu, her ne halt ise, kızım delirecek vallahi. Geçenlerde şehre 

gittiğimde nefesi kuvvetli bir hocadan haber verdilerdi. Büyüyü anında 

çözüyor, insanın içindeki cini de dua ederek çıkartıyormuş. Hocaya 

götürelim de büyü müdür, cin midir her neyse okusun üflesin şu kızı 

rahata erdirsin. O da kurtulsun biz de…” (s.85). 

Hocanın dua okurken uzun uzun okurken ağzı esnemekten ikiye ayırmakta, kendisine 

büyü yaptığını söylediği kadına birinin içinde katırtırnağı gibi kocaman tırnaklar 

bulunan diğerine de domuz yağı sürülmüş, üzerinde eksi yazı olan iki kâğıt vermekte 

(s.86); kocası tarafından aldatıldığını düşünen başka bir kadına okunmuş su içirmekte 

ve böylelikle kocasının canının diğer kadını çekmeyeceğini söylemekte (s.87) üstelik 

bütün bunları Allah’ın izniyle yapmaktadır (s.90-91). Üstüne üstlük bütün bunları 

söylerken, Iraz’a karşı içten içe üstü kapalı bir şehvet beslemekte ve bunu da 

bakışlarıyla belli etmektedir (s.91).  

Iraz’da bu başlık altında yorumlayabileceğimiz bir diğer olayla ise Döndü’nün 

kendinden yaşça bir hayli büyük olan Uzun İshak’la söz kesme merasiminde 

karşılaşmaktayız. Uzun İshak Döndü’yü istemeye eniştesiyle birlikte gelir. Eniştesi 

dindar görünümlüdür. Çünkü kız isteme ritüelleri sırasında sakalını sıvazlar (s.157) 

ve daha sonra aradaki onca yaş farkına rağmen İshak’ın hayırlı bir kısmet oluşu, 

zenginliği ve cinsel anlamdaki iktidarı nazara verilir. Ve kız isteme süreci 

tamamlandıktan sonra Kuran-ı Kerim okunur. Bu imgelem yani dindar görünümlü 

karakterlerin seks ve para tutkusu içinde çizilmeleri, oryantalist eserlerdeki doğuya 

bakış açısıyla yer yer benzerlik göstermektedir. 
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Eserin ilerleyen kısımlarında, Döndü’yle aradaki yaş fakına rağmen evlenmek 

isteyen yerel aristokrasinin vicdansız temsilcisi Uzun İshak’ın tahkiyede din ile 

kesiştirildiği bir diğer kısım ise kulağına oğlunun karısı Döndü ile arasındaki 

münasebetin dedikodularının gelmesiyle karşımıza çıkar. Bu sırada İshak, kendini 

önündeki Kuran-ı Kerim’e kaptırmış dudaklarını kıpırdatmaktadır. Yaman’ın, 

söylentileri anlatmak için İshak’ın yanına geldiği sırada, İshak elindeki Kuran-ı 

Kerim’i masaya bırakır ve karısını suçlar: 

“Bu laflar çirkin lafalar yaman efendi. Eğer bacından şüphen varsa, 

evdedir şimdi al götür. Ama benim oğlumdan şüphem yok.” (s.245). 

Yaman dışarı çıktığında kendi kendine söylediği: “Bu adam Kuran okuyor, öyle bir 

şey olsaydı karısını affeder miydi?” (s.246) sözleri, dindar birinin hata yapan eşini 

mutlak surette öldürmek isteyeceği, affedemeyeceği algısını oluşturmaktadır. Din ve 

dindar figürler konusundaki olumsuz imgeleme rağmen yazar Gökçe ile Natel’de 

gördüğümüz üzere bazı olumlu figürleri mütevekkil bir şekilde karakterize etmiştir:  

“Osman’a göre uzun urganlar olursa ucuna kanca bağlayıp geminin 

üstüne savururlar, kanca bir yere takılınca da gemiye tırmanıp o 

keferelerin leşini denizdeki balıklara yem ederlerdi. Allah izin vermeden 

hiçbir şey olmazdı çünkü.” (s.43). 

Mekânlar 

Küçük yerleşim birimleri âşıkların hareketlerini tahdit ettiğinden dolayı 

olumsuz; büyük şehirler ise sevgililerin özgürce hareket edebildiğinden dolayı 

olumlu bakış açısıyla işlenmiştir. Öyle ki küçük şehirde yetişen bir genç istediği, 

birlikte olmayı hayal ettiği sevgilisine onu sevdiğini söyleyemeyecek kadar (s.28) 

özgüvenden yoksun yetişmektedir: 

 “Geldiğimi telefonla haber veriyor ve erkenden kafeye gidip onu 

bekliyorum. Nihal karşıdan göründüğünde kalp atışlarım hızlanıyor ve 

elini sıkıp yanağını öperken ona sarılmamak için kendimi zor tutuyorum. 

Küçük kentin gelenekleri içinde yetişmiş çevremizdeki insanlar nedeniyle 

bunu da yapamıyorum.” (s.26). 

Şehir ise insanların özgürlüklerini ve aşklarını istedikleri gibi yaşayabildikleri 

bir yerdir ve insanların nezaketini arttırmaktadır. Köprüde Kadınlar Var’da Okumuş 
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Mehmet, Karasu’da ise Alihan hikâyelerin gidişatını etkileyebilecek kişiliğe kent 

sayesinde bürünmüştür. Örneğin; Alihan’ın köy meydanında yaptığı konuşmadan 

sonra geldiği muhtarlıkta, köydeki gücünü ufak bir çocukla paylaşmak istemeyen 

Muhtar ondaki özgüveni şehirde geçirdiği zamana bağlamaktadır (s.85). 

Eserlerde bağımsız veya birbirine bağlı bir şekilde köy ve kent mukayesesinin 

yanında İstanbul ile Anadolu da karşılaştırılmıştır. Cariye Ayşe Nihal’de tayininin 

Ankara Jandarma Komutanlığına çıktığını öğrenen Fahri “Altın kafeste yaşayan 

bülbülü acaba çalılılara mı götürüyorum?” şeklinde düşünmektedir. Buna rağmen, 

Anadolu sahip olduğu değerler ve bilgelikle de nazara verilmiştir. İstanbul tarafından 

Anadolu’nun sadece asker yatağı olarak görüldüğünü söyleyen Fahri Anadolu’nun 

Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre gibi gönül dostlarına ev sahipliği yaptığını 

öğrendiğinde şu itirafı yapar:  

“Anlıyorum ki bizim küçümsediğimiz Anadolu, yüzyıllar boyu yüreğinde 

sevgi kaynayan insanlara yataklık etmiş…” (s.178). 

Anadolu insanı da işte bu bilgelik ve şefkatle yoğrulmuştur. Maruz kaldıkları 

sıkıntılardan sonra Şoför Hikmet Efendi tarafından bir eve sığınmaları gerektiği 

söylendiğinde “tanımadığım insanların kapısını çalamam” diyen Ayşe Nihal şu 

cevapla karşılaşır:  

“Saraylı Hanım, buraların insanları fakirdir ama bir o kadar da 

misafirperverdir. Çekinmeyin lütfen, yoksa gene dünkü gibi sırılsıklam 

ıslanacağız.” (s.207). 

Kapısını çaldıkları evden çıkan kadının tavırları da Hikmet Efendi’yi doğrular 

niteliktedir: 

 “… ‘Tanrı misafirlerine kapımız her zaman açıktır. Gelin, gelin.’ 

Giysileri eski olan kadının yüzünde, gözlerinde taze çiçekler gibi 

gülücükler açtı.” (s.209). 

Milletler ve Devletler 

Osmanlı, içinde yaşayan halkının bakış açısıyla olumlu bir şekilde işlenmiştir. 

Osmanlı askerini kapıda gören köylü heyecanlanarak, “Hoş geldin gazi.” (s.329) 
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demektedir. Osmanlı’yı yöneten padişah bazen olumsuz ama genelde olumlu bir 

imajla okuyucuya sunulmuştur. 

Cariye Ayşe Nihal’de köylülerin bakış açısıyla Padişah, orduların, valilerin, 

kaymakamların, din-i İslamiye’nin başıdır. Müşfik bir karakterizasyonla karşımıza 

çıkan Elmas Nene de Bıçak Sırtında’da padişahı İslam dininin direği olarak 

görmektedir: 

“Biz bugüne kadar gâvurlarla harp edilir bilirdik, şimdi din-i İslam’ın 

direği Padişah’a asi gelir olmuşuz. Ben dayanamayacağım gayri.” 

(s.16). 

Cariye Ayşe Nihal’de, Osmanlı’nın en çok tartışılan padişahı Abdülhamit, silik 

ama kararlarıyla vaka kurgusunda etkin bir figür halindedir. Murat, kızının Saray’a 

satıldığını öğrendikten sonra padişahın da bir baba olduğunu, “hünkâr”ın kendisini 

anlayacağını düşünmektedir. Yazar, bu cümlelerle Abdülhamit için herkesin istediği 

zaman ulaşabileceği anlayışlı bir hükümdar portresi çizmiştir. Yine Abdülhamit 

kızlarıyla görüşürken üzüntüsünden gözlerinden yaşlar boşanabilecek kadar duygu 

dolu bir kişidir (s.81). Yazar Abdulhamit’e sadece kendi bakış açısıyla değil, 

muhtelif figürlerin de bakış açılarıyla yaklaşmıştır. Örneğin suikast düzenleyen 

Ermeni, Abdulhamit’i baş düşmanı olarak görmektedir.  

Ermeniler halk ve isyancılar olmak üzere iki bakış açısıyla eserlerdeki yerini 

almıştır. Turna ve Ezel gelinin Natel’i suçlamasına karşın, Çorakçı Seyfi emminin 

bakış açısıyla verilen fikirler Ermenilerin halk ve Osmanlı’ya karşı savaşan 

isyancılar olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir: 

 “Şimdi bazıları Rusların yanında savaşıyor diye, evlerinde oturan ve 

düşmana yardım etmeyen Ermenileri suçlayacak mıyız, suçlayacaksak, 

bunu nasıl yapacağız? Siz o günlerde bu dünyada yoktunuz ama yirmi 

beş sene öncesine kadar bizim bu insanlarla hiçbir sorunumuz yoktu. 

Çarşıda pazarda selamlaşır, kahvede birlikte otururduk. Demir işlerimizi 

Kevork Usta’nın babasına yaptırdık. Ölümünden sonra onun işini Kevork 

devraldıydı.” (s.185). 
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Gökçe ile Natel’de başkarakter olan Gökçe Çavuş’un bakış açısıyla Ermeniler dost 

millet olarak karakterize edilmiştir:  

“Köylerinde Ermeni yoktu ama şehir merkezlerinde yaşayan Ermenilerle 

ilgili olumsuz hiçbir şey duymamışlardı. Hatta bahar aylarında köylerine 

gelen Ermeni ustalar, düvelerin düşen taşlarının yerine yenilerini çakar, 

kırılan tarım aletlerini onarır, dahası seyyar körüklerinde demirleri 

kızartıp örste döverek yeni aletler yaparlardı.(…) Evlerinde tuz 

kalmamışsa anneleri, bir fincan tuz için Ermeni komşularına yollamıştı. 

Yarventlerde ekmek kalmamışsa, var olan ekmeği onlarla paylaşmışlardı. 

Babalarından, analarından nasıl görmüşlerse onlar da Dikranlarla 

Yarventlerle Raşellerle öyle dost olmuşlardı büyüdüklerinde.” (s.19). 

Fakat Batı menşeli milliyetçilik fikri özellikle dünya savaşından sonra Ermenilerle 

Türkler arasında derin bir uçurum oluşturmuştur. Gülizar Nene’nin bakış açısıyla 

şunlar dile getirilmiştir: 

“Ne olduysa, bu harpten sonra Ermeniler değiştiler. Buralardan 

gitmemizi ister oldular. Silahlanıp üstümüze geldiler. Bir de oğlumu 

aldılar benden. O zaman karşı koyacak gücümüz vardı. Ya şimdi?.. Şimdi 

bilmem oğul.” (s.102). 

Olayların sonucunda devlet tarafından gerçekleştirilen tehcir ise çirkin ama 

gereklidir. Romandaki Kristina Ana’da bu konuda bir özeleştiri yapmaktadır:  

“Kristina ana çenesini eline alıp, ‘Biz yanlış yaptık ’ dedi. ‘Halimize 

kılığımıza bakmadan koca Osmanlı’ya kafa tutmaya kalktık. İki elin on 

parmağından ikisi biz, eskizi onlarken; köyünü bastık askerlerinin yolunu 

kestik, yurdu işgal eden Urus’un yanında harbe girdik. Osmanlı’nın 

itimadını yitirdik. Bizi koruyacaklarını vaat eden devletler eskiden 

olduğu gibi imdadımıza koşamayınca, bu kez ortada böyle cascavlak 

kalakaldık.” (s.227). 
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Araplar ise Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki resmi algıyla paralel bir şekilde 

yansıtılmıştır. Kılcıların Mustafa, Elmas Nene’ye, 

 “Doğru söylersin ama harpte gâvurla Müslüman fark etmez.” dedi. 

‘Düşmanın hepsi zalımdır, hayındır. Arap çöllerinde Müslüman 

bildiklerimizin bize neler yaptıklarını ben bilirim.’” (s.75). 

diyerek, Arapların Türkleri sırtından vurduğu tezini dile getirir. 

Kafkas ırkları iyi kılıç kullanmakla nazara verilmiştir. Balkan savaşlarının 

üzerinden bir yıl geçtikten sonra Avusturya ile harbe tutuşan Yugoslavlar hakkında 

ise şunlar söylenmiştir: 

 “Oh olsun! İnşallah şu Avusturya gâvuru Sırpların hakkından gelir.” 

(s.248). 

Devlet ve Unsurları 

Klasik köy romanında ve Türk romancılığında devlet eleştirisi bir hayli yekûn 

tutmaktadır. Köy romanımızda da devlet hep mücadelenin diğer tarafında durmakta, 

roman kahramanları onun temsilcileriyle problemler yaşamaktadır. Eskil’deki devlet 

algısı ise klasik köy romanımızdakinden farklıdır. Karasu’nun tarlaları basma 

ihtimaline karşılık Alihan’ın aklına, yardım için ilk gelen seçenek devlettir. Köyün 

ileri gelen yaşlıları bundan önceki Karasu baskınlarında devletin bir şey 

yapamadığından dem vursalar da Alihan devletin kendilerine yardım edeceğine 

inanmaktadır. 

Eskil’in devlet eleştirisi ise devleti temsil eden bazı figürler üzerinden 

işlenmiştir. Murat babasının nüfus kayıtlarını görebilmek için gittiği devlet 

dairesinde, memurun sıradaki bir vatandaşa karşı davranışları devletin bürokratik ve 

soğuk yüzünü yansıtmaktadır: 

“Önümdeki adam, nüfus kaydının İstanbul’a naklini istediği söylüyor. 

‘Bize niye geldin? Kayıtlı olduğun nüfus müdürlüğüne başvur, onlar 

başvurunu halleder, buraya gönderirler.’ Nüfus memuru bunları 
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söylerken sesi hayli sert çıkıyor. Adamcağız alttan alıyor. ‘Memur bey, 

ben orayla konuştum. Size başvuracakmışım, kaydı siz isteyecekmişsiniz.’ 

Memur yarı alaylı bir ifadeyle, ‘Ya, öyle mi?’ diyor bu kez. ‘O zaman 

neden sıraya girdin? Müdüre gidip dilekçeni paraflatsaydın.’ ‘Dün 

müdür beye gittim, dilekçemi servise vermemi söyledi.” (s.122). 

Devletin köydeki temsilcisi muhtar ise klasik köy romanlarındaki bakış açısıyla 

kaleme alınmasına rağmen, vurgusuz ve hemen hemen işlevsizdir. Romanlardaki en 

aktif muhtar karakteri Karasu’daki Muhtar Kamil’dir. Muhtar Kamil, köyün 

tarlalarının ucuza kapatılmasına sessiz kalmakta, köyün düzenini tehdit eden 

Yorgansızların yanında onların haksızlıklarına göz yumup yer yer onları savunmakta, 

kendi iktidarının devamı uğruna oy kaybetmemek için köyü sefalete götürecek 

felaketlerin önlenmesi için Alihan’la iş birliğinde bulunmamaktadır. 

Devlet’in bir diğer kurumu olan jandarma da olumsuz bir bakış açısıyla kaleme 

alınmıştır. Iraz’da Emin’in Narin’i Tatar Muslu’nun baranasından kaçırabilmesinde, 

insanların jandarmadan korkmasının büyük etkisi vardır. Emin, jandarmanın Narin’i 

getiren iki kişiyi kadın kaçakçılığından yakaladığını söyledikten sonra, herkes büyük 

bir korkuya kapılmış ve baranadakiler Narin’i kendi elleriyle Emin’e teslim 

etmişlerdir. Öyle ki oturak âlemlerinde zorla oynatılan Narin de jandarmadan 

korkmaktadır:  

“Jandarmadan o da korkmuştu. ‘Oturak âleminde yakalanırsa sonunun 

kötü olacağını biliyor’ diye düşündü.” 

Ordu, Bıçak Sırtında da kaçakları yakalayabilmek için haddinden fazla şiddete 

başvurur tarzda tasvir edilmiştir (s.21). Halk ise jandarmanın bu aşırı güç 

kullanımından dolayı sinmiş ve adeta kaderine razı olmuştur:  

“Osmanlı vergi saldığında asker topladığında, asayişi bozuk 

bulduğunda, seferberlik ilan ettiğinde, askeri doyurup giydireceğine 

salmıştı kolluk kuvvetlerini köylünün üstüne. Jandarma korkusu öcü gibi 

yerleşmişti Anadolu’nun köşe bucağına. Şimdi de Sarınçlılar seslerini 

çıkarmadan sıranın kendilerine gelmesini bkliyorlardı.” (s.237). 
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Atatürk 

Atatürk, Eskil’in tarihî romanlarının hepsinde işlenmiştir. Hatta Atatürk’ün – 

olay örgüsünde etkin bir figür olmamasına rağmen- vaka kurgularını etkilediğini 

düşünebiliriz. 

İncelediğimiz tarihî romanlarda,  Atatürk yanında ve padişahın safında olmak 

üzere iki asker tipi bulunmaktadır. Padişah yanlısı askerler genelde çıkarcıyken, 

Atatürk’le birlikte savaşanlar mutedil ve vatanseverdir. 

Bıçak Sırtında’da şehirden köye haberler getiren Balkanlı Ahmet, Mustafa 

Kemal’in padişaha isyan ettiğini söylerken yazar, Kılcıların Mustafa’nın ağzından 

Atatürk’ü İngilizlerin karşısında kaçan askerleri toparlayıp Cerablus- İskenderun 

hattından düşman girmesine izin vermeyen kumandan olarak karakterize edilmiştir 

(s.14). Yine Atatürk’ün ordusundaki bir kumandan tasvir edilirken: 

“Girip çıkmadığımız köy, yoklamadığımız in, mağara kalmadı. 

Neredeyse Koçhisar’ın dağının, çölünün haritasını çıkardık ama bir gün 

bile ‘Üf be!’ dediğini, bize haksız bir tokat attığını görmedik.” (s.44). 

denilerek dolaylı yoldan Atatürk övülmüştür. Cariye Ayşe Nihal’de ise, Ayşe 

Nihal’in kızını yanında götürmek isteyen Atatürk’ten korkan çocuğa onun çocukları 

çok sevdiği annesi tarafından telkin edilmektedir (s.341). 

 

Siyaset 

Karasu’da Köyün en olumsuz figürü Yorgansız Abdullah’ı Alihanlar’ın 

üzerine kışkırtmak isteyen hikâyenin diğer olumsuz tipleri, Alihanların Halk 

Partisine oy verdiği için dinsiz olduklarını söylemişler, böylelikle Abdullah’ın da 

onlara karşı bilenmesine neden olmaya çalışmışlardır. Yazar, kahramanlaştırdığı 

ailenin Halk Partisine oy verdiğini dolaylı yoldan vurgulayarak bu partiye karşı 

olumlu bir bakış açısı geliştirmiştir. Eserlerdeki kötü olumsuz figürlerin CHP’yi kötü 

bilmeleriyle de bu hüküm sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır. 

Eskil’in siyaseti bir korku unsuru olarak eserlerine yerleştirdiğine de şahit 

olmaktayız. Yorgansızlar köylülerden bazılarının ihaleye katılmak istemesini silah 
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zoruyla engelledikten sonra Muhtar, Yorgansızların siyasi partilerle bağı olduğunu 

söyleyip insanları şikâyetlerinden vazgeçirmeye çalışmıştır.  

Bir diğer siyaset unsuru İttihat ve Terakki ise Anadolu halkının bakış açısıyla, 

Osmanlı’yı dünya harbine sokan oluşum olarak lanse edilmiştir (s.19). 

Aile Bireyleri 

 

Özellikle köy romanlarında bu başlık altında okuyabileceğimiz bazı bakış 

açıları vardır. Iraz’da Dudu Hanım, kadınların evlerde yemek artıklarıyla beslenen 

kedilerden daha köyü bir durumda olduğunu, kadının sadece erkeklerin cinsel 

arzularını gidermekte bir araç olarak kullanıldığını dile getirir (s.16). Kız ve erkek 

çocukları konusunda ise köylüler hep erkek çocuk istemekte, doğan çocuk kız ise bu 

bir utanç nedeni yapılmaktadır. Iraz’da trajik sonuçlara neden olan olayların 

başlangıcı, merkezî figürün erkek evlat edinme isteğinden doğar. Duran ise erkek 

çocuk yapması için eşini sürekli hamile bırakmaktadır: 

 

“ 

- Yeter gayri Duran. (…) Bu beşinci çocuğun olacak. Iraz kızımızın 

başını derde sokup durma 

- (…) İki oğlan babası olunca konuşmak kolay oluyor. (…) 

- Uzattın amma deli! Çocuk gibisin vallahi! 

- (…) Çocuk filan değilim. O oğlanı da mutlaka bulacağım! 

- (…) Sana boş yere Deli Duran dememişler. 

- (…) Gülüp de damarıma basma İhsan Kaptan! Yoksa sen o Iraz’ı 

daha çok hastaneye taşırsın. 

- (…) Hadi Iraz kızımızı bir yana bırakalım, sen o kadar çocuğu nasıl 

besleyip büyüteceksin be adam? 

- Verir Allah hepsinin rızkını. Bu dünyaya gelip de açlıktan ölen mi 

var? 

(…) Verirmiş Allah rızkını. (…) Bu zamanda kolay mı çocuk büyütmek?” 

(s.26). 
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3.2.6. ANLATIM TEKNİKLERİ 
 

Mehmet Tekin, romanda anlatılacak şey kadar onun nasıl anlatıldığının da 

önemli olduğunu dile getirir ve okuyucuya ulaşacak olan metnin felsefesinin ve 

maksadının anlatma vasıtalarında gizli olduğunu vurgular (Tekin, 2009: 186).  

Roman tarihi boyunca yazarlar, tahkiyenin gelişim sürecine paralel olarak 

anlatmak istediklerini en güzel şekilde okuyucuya sunmak için birçok teknikten 

faydalanmıştır. Eskil’in romanlarında; anlatma, gösterme, tasvir, geriye dönüş, iç 

çözümleme, iç diyalog, leitmotif ve mektup gibi daha çok klasik romanlardaki 

anlatım tekniklerine şahit olmaktayız. Bilinç akımı, üst kurmaca, parodi, pastiş, 

metinlerarasılık gibi modern ve postmodern romanlarda kullanılan tekniklere ise 

rastlamamaktayız. 

Anlatma ve Gösterme Tekniği 

Bir olay ister yazılı ister sözlü olsun iki şekilde anlatılabilir. Bunlardan ilkinde 

destanlarda olduğu gibi bir anlatıcı bulunmaktadır ve o olaylar ve okuyucu arasında 

bir bağ görevi ifa etmektedir. Diğerinde ise olaylar okuyucu veya izleyici tarafından 

görülür veya romanda yazılan şekliyle okuyucuya diyaloglar vasıtasıyla aracısız 

olarak aktarılır. Destanlar anlatma, tiyatrolar ise gösterme tekniklerinin ilk 

örnekleridir denilebilir (Gümüş, Akt. Tekin, 2009: 189).  Bir romanda dikkatler 

anlatıcının üstünde yoğunlaşıyorsa orada anlatma tekniğinin yoğun olduğundan 

bahsedilebilir (Tekin, 2009: 190). Eskil’in romanlarındaki anlatıcının etkin 

konumunu düşündüğümüzde, anlatma romanların hepsinde en baskın tekniktir. 

Bütün olaylar bir anlatıcı tarafından genelde kronolojik olarak okuyucuya 

sunulmuştur. Anlatma tekniği romanlarda en sık başvurulan teknik olsa da, 

vereceğimiz örnekler birbirini tekrara düşeceğinden Eskil’in romanlarından aldığımız 

tek örnekle yetineceğiz: 

“Tren hareket ederken yakın yerlerden gelebilen anne, babalar 

gözyaşlarına boğuldular. Onların ağlaması, hem kendi oğullarını, hem 

de uğurlamaya geleni olmayan askerleri ağlattı. Uğurlamaya geleni 
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olmayanlar kimsesizliklerini yüreklerinde duyup hıçkırıklara boğuldular, 

gözlerini ellerinin tersiyle sildiler.” 

Tiyatro menşeli olan gösterme tekniğinin romanlardaki yansımaları 

diyaloglardır. Diyaloglarda yazar aradan çıkar; okuyucu, figürlerin konuşmalarına 

şahit olarak olayları kendi zihninde yorumlar. Eskil gösterme tekniğinden de 

faydalansa da bu teknik romanlarda kullanılırken dahi okuyucu bir anlatıcının 

varlığını hissetmektedir:  

“‘Ferit ‘Nereye gitmek istersin?’ diye sordu. ‘Sen bilirsin’ dedi Necmiye. 

‘Yemek yemediysen Bakırköy taraflarında bildiğim güzel bir balıkçı var. 

Gidelim mi?’ Necmiye güldü. ‘Patron sensin’ Ferit’in de yüzüne bir 

gülümseme yayıldı. ‘Oh be, Günlerdir bu anı bekliyordum!’ ‘Patronluk 

hoşuna gidiyor galiba?’ ‘Kimin gitmez ki? Ama merak etme senin 

istediklerini yapan, sözünden çıkmayan bir patron olacağım.’ ‘Öyleyse, 

çek Bakırköy’e’ ‘Emredersiniz prenses hazretleri!’” (s.52). 

Köprüde Kadınlar Var’da diyaloglar, gece evde yapılan kişilik 

sorgulamalarından sonra asıl düşüncelerin üstü örtülü bir şekilde yansıması şeklinde 

tezahür etmiştir. Eserlerde gösterme tekniği yazarın araya girişleriyle bir anda 

anlatma tekniğine dönüşmektedir. Bu da yazar anlatıcının muhkem konumundan 

kaynaklanmaktadır. 

Gösterme tekniğinin yazarın araya girişleriyle anlatmaya dönüşmesi 

romanların hepsinde sıkça tekrar eden bir durumdur fakat olay örgüsünde genellikle 

yazarın en başarılı olduğu tekniklerden biri de budur. Heyecan unsurunun yükseldiği, 

okuyucunun “acaba ne olacak” sorusuyla daha şiddetli bir şekilde baş başa kaldığı 

zaman dilimlerinde yazarın ufak araya girişlerle esere yerleştirdiği gösterme tekniği 

heyecanı tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır:  

“ 

- Ebe Nevse’nin o bitik halinden sonra kayınvalidenin telaşını da görünce 

doğrusu korktum. İhsan ağabey evde mi? Kamyonu boşta mı? 
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- İhsan Ağabeyin geliyor. Kamyon da garajda boş duruyor. Iraz inşallah 

bu sefer ikinci kızında yaşadıklarını yaşamaz. 

Onlar konuşurken İhsan Kaptan gözlerini ovuşturarak geldi. 

- Hayrola Duran? 

- Kusura bakma senin de istirahatine engel oldum ama Iraz doğuracak. 

Onu hastaneye ulaştıracağız. 

Kamyoncu İhsan’ın uykusu uçup gitti. Elindeki kaptan şapkasını 

başına giydi. Yüzündeki beni kaşıdı. 

- Olur olur. Kamyonu hazırlayıp hemen yola çıkalım.” (s.25). 

Gösterme tekniği, olay akışının heyecanı yüksek kısımlarından sonra iki kişinin 

fikir alışverişlerinde karşımıza çıkmaktadır. Yorgansızlar, Alihanların ineklerinin 

karnını yardıktan sonra baba ve oğul Alihan arasında geçen diyalog bu duruma güzel 

bir örnektir: 

“ 

- Sakin ol oğlum. Şimdi kavga zamanı değil! 

- Peki, ne yapacağız? Böyle sessizce oturacak mıyız baba? 

- Ne yapabiliriz ki? Onun yaptığını ispat edecek bir delil yok elimizde. 

Mahkemeye verirsek savcının yargıcın ilk sorusu, deliliniz var mı 

olacak… 

- Ben mahkeme filan dinlemem. Ben o heriflerin canına okuyacağım. 

- Asıl senin sakin olman gerek! Köylüyü bir koca işe soyunduran sensin. 

Elinde delil olmadan Yorgansızlarla başlatacağın kavga genişler. 

Çerçileri, Semercileri… bir sürü insanı içine alır. O zaman da kerdi işi 

sura düşer. Böyle zamanlarda önder olana sakin olmak yakışır. 

- Söylediklerin doğru ama insanların gözünde korkak durumuna düşersek 

ne olacak? Korkak adamın arkasından kim, nereye gider? Korkak 

damgası yemektense…” (s.173- 174). 

Gösterme tekniği, 64. sayfada Karasu’nun taşma ihtimaline binaen kim tarafından 

söylendiği belli olmayan tepkisel diyaloglardan oluşmaktadır: 

“ 

- Sırası değil ama sıraya mı bakar bu namussuz su?! 
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- Aklına eser gelir kahrolasıca. 

- Aklına estiği kadar da kalır! 

- Ekinlerimizi çürütür! Tarlalarımıza giremeyiz, bir avuç buğday alamyız! 

- Hayvanımızı, insanımızı aç bırakır! 

- Bizi mahveder de öyle gider.” 

Yazar bu kısımda, Karasu’nun önceki taşkınlarını yaşayan ihtiyarları araya girmeden 

konuşturarak okuyucuya, bu taşkının köylü için ne denli yıkıcı olduğunu vermeye 

çalışmayı amaçlamıştır. Mavi Kanatlı Atlar’da gösterme tekniği roman içindeki 

önemli kırılma noktalarından Emre Bey ile Murat’ın tanışması esnasında 

kullanılmıştır: 

“Bir masada tek başına yemek yiyen otuz otuz beş yaşlarında bıyıksız 

kravatlı bir müşterisine gidip yavaşça benim için izin istiyor. Adam bana 

bakıyor, olur anlamında başını sallayıp bir şeyler söylüyor.(…) 

- Afiyet olsun, kusura bakmayın rahatsız etmek istemezdim.(…) 

- Buyurun oturun ben de yalnızım nasıl olsa.  

Sandalyeye otururken adım Murat diyorum. Elini uzatıyor. ‘Emre’. 

- Memnun oldum. 

- Ben de. (…)” (s.137-138). 

Bıçak Sırtında’da diyaloglar zaman zaman, yazarın kendi düşüncesini okuyucuya 

daha etkili bir şekilde aktarmasına aracı yapılmış, Atatürk’e isyan eden Delibaş 

Mehmet’in ordusundaki insanların cehaletini aktarmak için bu teknikten 

faydalanılmıştır:  

“ 

- (…) Sen Hiç Padişah’ı gördün mü? 

- (…) Görmedim. Ya sen? 

- Ben de görmedim.  

- (…) Nasıl biri acaba? Doğrusu çok merak ediyorum.  

- (…) Bilmem… Böyük biri amma nasıldır bilmem. 

- (… )Yani bizim gibi insan mıdır?  

- (…) Değilse, ya nedir? 
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-  Bilmem. 

- (…) Konuşmayın öyle, çarpılırsınız. 

- (…) Neden? 

- Padişah Efendimiz insan mıdır diyorsunuz ya! Daha ne olsun? 

- (…) Eee ne var bunda? 

- (…) İnsan olmayacak da başka bir mahlûk mu olacak? 

- (…) Doğru ya, susalım o zaman!’ dedi.” (s.69). 

Aynı romanda tarihî arka planın okuyucuya aktarılmak istendiği kısımlarda da 

gösterme tekniğinden faydalanılmıştır: 

“Oradan dördüncü biri, elinde kâğıt olan adamı kolundan dürttü.  

- Baksana arkadaş biz Konya’yı kimin elinden alacağız? Konya 

Padişah’ın elinde değil mi? 

- Padişah’a isyan eden Mustafa Kemal’le adamlarının elindeymiş. (…) 

- Bunu kim dedi peki? 

- Efendi hazretlerini dinlemedin mi hiç? 

- Nerede dinleyecekmişim? 

- Bozkır’da 

- O nereden duymuş? (…) 

- İstanbul’da ayanlık yaptı. Padişah efendimizin yakın adamıdır. 

- Vay be amma böyük adammış 

- Ayan ne peki? 

- Payitahtta meclis varmış. Padişah onlara danışırmış. işte o meclise giren 

adam.” (s.71). 

Gökçe ile Natel’de ise romanın başından beri devam eden savaş ve ölümlerden 

sonra bu teknik vasıtasıyla kasvetli hava dağıtılmaya çalışılmış; Hermine, Lori, Natel 

ve köyün çocukları arasındaki konuşma okuyucunun yüzünü gülümsetmiştir:  

“ 

- Adın ne senin? 

- Hermine. 

- Hermine diye ad mı olur? (…) 
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- Ne varmış adımda? Senin adın ne? 

- Muharrem 

- Senin adından daha güzel… (…) 

- Kardaşının adı ne peki? 

- (…) Lori (…) 

- Amma da ad koymuş anneni size. İnsanın gülesi geliyor. 

- Senin kardeşinin adı ne? 

- Sürmeli (…) 

- Al işte (…) Hiç öyle ad olur mu? 

- Birbirinizin adıyla alay etmeyin 

diye itiraz etti Natel. Böylece oyuna o da katılmış oldu. 

- Hepinizin adında bir çiçek kokusu var. Mesela Muharrem gül gibi, 

Sürmeli şebboy gibi kokuyor. Hermine’yle Lori de iğde çiçeği gibi… 

Muharrem bu sözlere güldü. 

- Sen hangi çiçek gibi kokuyorsun? 

- Ben artık kartlaştım. Olsa olsa deve dikeni gibi kokarım. 

- Deve dikeni korkmaz ki 

- Teyze deve dikeni gibi kokuyormuş 

diye çocukların hepsi kahkahalarla gülmeye başladılar. Hermine’yle 

Lori de katıldı onlara.” (s.275-276). 

 

Geriye Dönüş- Özetleme 

 

İnsanın yaşadığı zaman dilimi bir bakıma geçmişte yaşadıklarının ve 

yaptıklarının yansımasıdır. Bu nedenle romancılar, hikâye kurgularken, hikâye 

anından geriye dönüşlerle eserlerinin zaman algısını genişletme ihtiyacı hissederler. 

Eskil’in romanlarında bu geriye dönüşlere sıklıkla rastlamaktayız. Romanlarda 

bu tekniğin en çok, figürlerin geçmişe özlem duydukları anlarda kullanıldığını 

gözlemlemekteyiz.  

“Ali ceza olarak kapatıldığı sandık odasında üstünden kapı 

kilitlendiğinde, dışardan duyulacak yüksek sesle güler, ‘İstersen on gün 
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tut beni burada. Gene de korkmam!’ diye kendisine göre annesiyle dalga 

geçerdi. Zaman geçtikçe sandığın içinden tıkırtılar duymaya başlar bu 

tıkırtıları yorganlarla minderlerin arkasından gelen sesler izlerdi. (…) 

Hatta duvarlar onu giderek sıkıştırır, nefes alamaz olur ve annesine, ‘Bir 

daha yapmayacağım,  ne olur aç kapıyı, çıkar beni buradan” diye 

yalvarırdı.’ (s.20). 

Geçmişte duyulan özlem dile getirilirken özellikle çocukluk hatırlarından 

faydalanılmıştır: 

“Ali ağabeyin ne güzel kuşları vardı. Oradaki merdivenden ahırın 

damına çıkar, koynuna soktuğu kuşları havaya fırlatırdı. Bazen o 

merdiveni ben de tırmanır, Ali Ağabey’in verdiği kuşları uçururdum. 

Kimin kuşu daha çok takla atacak diye yarışırdık. Kuşlar gökyüzünde 

takla atmaya başlar ve yere düşünceye kadar bunu sürdürürlerdi. O 

arada Hacer Teyze ‘Damın toprağını kazacaksınız, inin aşağı’ diye 

bağırırdı ama Ali Ağabey’in umurumda olmazdı. Benim utancımdan 

yüzüm kızarır, inmeye kalkardım.” (s.115). 

Bıçak Sırtında’da roman figürü, ayağına diken batması gibi müşkül bir durumla 

karşılaştıktan sonra, acısını hafifletebilmek için yine çocukluğuna dönmektedir:  

“Yıldızların ışığında görebildiği kadarıyla taşların üstüne basmaya 

çalışıyor; gene de sivri kayaların üstüne bastığı oluyor ve çarığının gönü 

delinmiş gibi ayağı acıyordu. Ayağına diken battığında annesinin dikeni 

iğneyle çıkardığı çocukluk günlerini anımsadı. Ayağına kaç kez diken 

batmıştı acaba? ‘Ooo!’ dedi kendi kendin, ‘belki binlerce… Bazen koca 

koca deve dikenleri.” (s.58). 

Tüm romanlar içinde geriye dönüşün en sık yaşandığı kitap Cariye Ayşe 

Nihal’de, Ayşe Nihal Saray’da yetişmiş birisi olarak özellikle Ankara’ya geldikten 

sonra geriye dönüşlerle sık sık geçmişini hatırlar. Bu tip geriye dönüşlerde Ayşe 

Nihal zaman zaman babasını ama en fazla da Osmanlı Sarayı’nda geçirdiği zaman 

dilimlerini anımsar ve yazar tarafından bu durum dramatize edilerek okuyucuya 

aktarılır:  
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“Ayşe Nihal’in gözünün önünden saraylar, köşkler, tramvaylar, yalılar, 

mavi sularda küreklerinden şıpır şıpır su damlayan sandallar, 

yaşanmamış hayaller geldi geçti.”  (s.167). 

Gökçe Çavuş’da Gökçe ile Natel’de, geriye dönüşlerle sık sık ailesine özlem 

duymaktadır.  

Özlem dışında geriye dönüş tekniği, yazar tarafından okuyucuya figürlerin 

hayat hikâyesinin detaylarını sunmak amaçlı da kullanılmıştır. Karasu’da geriye 

dönüş tekniğinin en etkili kullanıldığı yer Yorgansız Abdullah’ın geçmişiyle alakalı 

bilgilerin özetlendiği kısımdır. Roman boyunca sadece yaptıklarıyla bilinen ve 

geçmişiyle okuyucu için bir muamma olan Yorgansız Abdullah’ın hayatı 286. 

sayfada Çiftçi Veli’yi öldürdükten sonra detaylandırılmıştır. Yazar, geriye dönüşle 

aynı zamanda öldürme fiilinin altında yatan psikolojik saiklere de ışık tutmak 

istemiştir. Geriye dönüş tekniğiyle birlikte verilen özet, kısaca Yorgansız 

Abdullah’ın kötü davranışlarını zaten kötü olan atalarından tevarüs ettiği gibi bir 

sonucu da beraberinde getirmektedir:  

“Hiçbir olayı baştan sonra anımsayamadan daldan dala kondu. Bir dağ 

köyünde kayaların elverdiği birer evlek alanda yetiştirilen üzüm ve 

meyveye dayanan zorlu bir yaşam… Çocukluğunda durmadan dayak 

atan bir baba. Babanın yazın İzmir’e şuraya buraya inşaat işçisi olarak 

gidişi. Amca çocuklarıyla sırtında kaya aralarında toprak taşıma. 

Pınarın hemen altındaki bir avuç toprak yüzünden amcayla kapışma. 

Bitmez tükenmez kavgalar. Babasının ölümü. Anasıyla küçücük damda 

geçirdiği aç geceler. Usluların kümesten yumurta çalarken 

yakalanması... Yediği dayak... Bu dayakların sık sık yinelenmesi... 

İzmir’deki otel inşaatında işçilik… Askerliğinde parasızlıktan çarşıya 

inememe… Sırtında toprak taşıyarak yetiştirdiği üzümlere amcanın el 

koyması… Kafasına vurduğu odunla amcasının devrilmesi… (…) 

Jandarma hapis korkusu… Nihayet Belen’e gelip eski hana yerleşmesi… 

Açlık… Hakaret… Her şeye dayanması…” (s.286). 
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Iraz’da 6 ve 7. bölümleri oluşturan yaklaşık 35 sayfalık kısım, Emin ve 

Narin’in birbirleriyle nasıl tanıştığını anlatan geriye dönüşlerden oluşmaktadır. 

Figürlerin hayatlarına dair detaylandırma yapılırken, zaman zaman şahısların 

hikâye içerisindeki değişimine de dikkat çekilmektedir. Sarıkulak Hayri, mazbut bir 

köylü tipi olarak romandaki yerini almışken, geriye dönüşlerle onun gençliğinde 

kadın oynatan bir hovarda olduğunu öğrenmekteyiz: 

 “Köyde Emin’le Narin’in sırrını bilen tek insan Sarıkulak Hayri’dir. 

Eminleri yanına getirmesinin asıl sebebi de bu sırda saklıdır. O da 

hovardalık yapmıştı gençliğinde. İyi bağlama çalardı. Derler ki Bağlak 

Bağlarından aşağı ovaya doğru sayın, kaç köy var? On dört mü? On 

dördünde de Sarıkulak hovardalık günlerinde saz çalıp kız oynatmıştır.” 

(s.40-41). 

Yazarın geriye dönüşü şahıs karakterizasyonunda işlevsel olarak kullanması, figürleri 

tekdüzelikten çıkarmış ve romanın inandırıcılığını arttırmıştır.  

Romanlarda, geriye dönüş tekniğinin, özetleme tekniğiyle iç içe geçtiği de 

vakidir. Karasu’da Emin ve Narin’in birbirleriyle nasıl evlendiklerini okuyucu 

öğrendikten sonra, 290’dan sonra beş sayfa boyunca romancı özetleme tekniğini de 

kullanarak bu gerçekleri Emin’in bir kez de Yaman ile paylaşmasına zemin 

hazırlamıştır.  

Bıçak Sırtında’da ise merkezî figür Murat’ın köyde olmadığı zaman diliminde neler 

olup bittiği ona anlatılırken özetleme ve geriye dönüş iç içe geçmiştir: 

 “Bahriyeli Hüzünlü Gözlerle Murat’a baktı. Zar zor ağzını açtı. ‘Biz bir 

halt ettik ki sorma Murat… Bir çocuğun sözüne uyup gavur geliyormuş 

diye köyümüzden çıktık. Sonra da Havva Gelin Alime’sini beşikte 

unutmuş olunca…’ Kolsun Onbaşı ‘Daha doğrusu…’ diye söze girdi. 

‘Konya’yı ekim aynının başında çete bastı. Çete Çumra tarafından köye 

yaklaşırken, Mevlana Türbesi’nin alt yanında kalan mahallelerde ‘Yunan 

geliyor’ diye bir şayia dolaşmış ve bu mahallelerde oturanlar şehirden 

kaçmışlar. Bizim sığırtmaç Yusuf da Aksaray yolunda bunlara denk 

gelmiş. Bakmış şehirden ardı arkası kesilmeyen bir göç var, ‘Ne oluyor?’ 
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diye sormuş. Onlar da ‘Konya’yı gavur bastı, kaçıp canımızı 

kurtarıyoruz.’ demişler. Yusuf ineği danayı bırakıp köye koştuğunda, 

herkesi sardı bir korku. Kadınlar ağıda oturdu, doğulu Hazal Kadın 

onları ateşledi, biz de bu ateşi söndüremedik, bir saat içinde Sarınç’ı 

boşaltıp boz dağlara doğru kaçtık.(…)” 

Bu kısım 118. sayfadan 126. sayfaya kadar devam ederek romandaki en uzun geriye 

dönüşü oluşturmuştur. 

Aynı romandaki bir diğer uzun geriye dönüşte ise Murat, olan biteni İlhan’a 

özetledikten sonra, İlhan’ın dostluğunu ve hayranlığını kazanmış, bu dostluğun 

kurulması hikâyenin kırılma noktalarından birisini oluşturmuştur. 

Cariye Emirhan’ın babası Murat Efendi’nin hangi aşamalardan geçtikten sonra 

İstanbul’a geldiğini anlatmak için de yazar, bu figürün hayatını dört yaşından alıp 

romanın zamanına kadar özetleyerek getirmiştir: 

“Murat Efendi o tarihlerde henüz dört yaşındaydı. Babasıyla ağabeyi 

şeyh Şamil’in yanında biri kırım Savaşı’nda diğer kırım savaşı 

sonrasında Ruslara karşı savaşırken şehit olmuşlar, bebek murat da kör 

bir kurşunun isabet ettiği bacağından sakat kalmıştır.” (s.5). 

Toplumun birlikte yaşadığı acılar vurgulanmak istendiğinde, geriye dönüşlerle 

sosyal belleğe kazınmış olan savaşlara göndermeler yapılmıştır. İstanbul’un işgal 

haberini alan köylüler, geriye dönüşlerle yaşadıkları çeşitli savaşları hatırlamaktadır: 

 “Daha yeni cihan harbini ondan da öte balkan savaşlarını yaşamışlar, 

arka arkaya iki seferberlik geçirmişlerdi. İçlerinde 93 Rus harbini 

yaşamış olanlar da vardı. Bu savaşlarda Osmanlı’ya yiğitlerini 

vermişler, bu yetmemiş ununu, bulgurunu, cephedeki askerlerle 

paylaşmışlardı.” (s.8). 

Okuyucuya daha önce anlatılan hikâyelerin, tahkiye içinde olaylardan habersiz 

bir şahsa başka bir figür tarafından aktarıldığı kısımlar, geriye dönüşlerin hikâye 

tekniği açısından olumsuz bir hâl almasına neden olmaktadır. Örneğin Iraz’da 

okuyucu çocukların doğum esnasında değiştirildiğini öğrendikten sonra yazar, aynı 
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olayı hikâyenin ilerleyen kısımlarında zaman zaman başka figürlere de anlattırmıştır. 

Böyle bir yöntemle, kurgudaki heyecan, figürlerin tahkiye gerçekliğini ne zaman 

öğreneceği üzerinden sağlanmaktadır. Oysa bu merak unsurlarını okur da en 

başından beri bilmese ve figürlerle birlikte tedricen çözse, hem hikâye daha modern 

bir hal alacak hem de heyecan unsuru okuyucuyu romanın içine daha fazla 

çekecektir. Mevcut haliyle bu tip geriye dönüşler, zaten bilinen bir hikâyenin 

anlatılması anlamına geldiğinden, okuyucunun eserden sıkılmasına neden 

olmaktadır.  

Eserlerde sıkça karşılaştığımız diğer bir teknik de özetlemedir. Bu teknik 

romanların başında figürlerin hayat hikâyelerini anlatmak suretiyle verilmiştir. 

Örneğin, Karasu’da Alihan’ın halalarının evden ayrılışından, Alihan’ın ilkokulu 

bitirip on sekiz yaşına geldiği döneme kadar olan kısım birkaç sayfa içinde hikâyeye 

yerleştirilmiştir.  

Geriye dönüş tekniğinin özetlemeyle bir arada kullanıldığı gibi, özetleme 

tekniği de sık olmasa da iç monolog yöntemiyle birlikte kullanılmıştır: 

 “Vay Binnur Abla vay! Beni sattın ha! Memduh denen erkek bozuntusu 

kardeşin falan değildi senin. Beni denedin. Denedin ve onunla iki dakikalık 

beraberliğimden orospu olduğuma karar verdin. Sonra da öteki iti karşıma 

çıkardın. Önüme koyduğun o dergilerle hayallerimi körükledin. Gıptayla 

baktığım o dünyaya hiçbir zaman ulaşamayacağımı biliyordun. Ve beni 

satabilmek için önce hayal âlemine taşıman gerekiyordu. Vay Binnur 

orospusu vay!” (s.87). 

Özetleme tekniğinin bir başka kullanım amacı ise, zaman zaman dağılan 

konunun yazar tarafından toparlanmak istemesidir. Yorgansızlar Alihan’ı öldüresiye 

dövdükten sonra, Alihan’ın babaannesi “bunu kim yapmıştır” diye soran annesine, 

“Yorgansızların işidir Aynur kızım. Dün cami meydanında çocuğum kendini öne attı, 

Belenlilerin hakkını aramak işçin. Milleti peşine takıp muhtarlığa yürüttü. Daha önce 

hayvanları bıçaklayarak gözünü korkutmak istediler ama beceremediler. Şimdi de 
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kalleşçe karanlıkta üstüne çullandılar çocuğumun! Yalnız yakaladılar Alihan’ımı, 

karanlıkta bastırdılar.” diyerek Alihan’ın üç-beş günlük serencamını özetlemiştir.  

Özetleme tekniği zaman zaman süreç zaman zaman olay odaklıdır. Bıçak 

Sırtında’da Murat’ın köye döndükten sonra iyileşmesi de yine bu teknik vasıtasıyla 

süreç odaklı olarak okuyucuya aktarılmıştır: 

“Yani ilk gün Murat’ın hasta yatağının insanlarla çevrilmiş olması biraz 

da meraktan ileri geliyordu. Kılcıların Mustafa, Murat’ın yaralarının 

sargılarını açtırarak bu merakı giderdi. Yara bacağının neredeyse 

yarısını kaplıyordu ama kabuk bağlamıştı, dizde morarma falan yoktu. 

Böylelikle Murat’ın, ağabeyi gibi sakat kalmayacağı anlaşıldı da 

Sarınçlılar meraktan kurtuldu. Ondan sonra da insanların bir odada üst 

üste oturduğu aşırı kalabalık yok oldu.” (s.117). 

Yazar, okuyucunun roman zamanına bağlı olarak sosyal ve tarihî gerçeklikten 

kopmaması için de bazen dönemin askerî vaziyetini de okuyucuya bu teknikle 

aktarmıştır:  

“‘Valla’ dedi Balkanlı Ahmet, ‘Benim anladığım paşa geçen sene 

İstanbul’dan Samsun’a gitmiş. Haziran ayında Amasya’dan 

kumandanlarla valilerle bir tamim yollayıp, ‘Düşmanları yurdumuzdun 

sürüp çıkaracağız!’ demiş, padişah da ‘burada ben varken sana ne 

oluyor?’ diye kızmış. O da ‘senin hükümetin iş yapmaktan aciz. Yunanın 

yurda girmesi karşısında ağzını bile açmadı. ‘İşgalcileri bu millet 

memleketten kendisi söküp atacak!’ deyip yumruğunu masaya vurmuş.” 

(s.15). 

Tasvir 

Yazarlar eserindeki itibari âlemde gerçek dünyaya ait olguları kullanarak 

kurgusal bir inandırıcılık yakalar. Bu yapılırken de ilk dönemden beri tasvir 

tekniğinden faydalanılır. Roman tarihinde anlatma tekniği ile birlikte yoğun olarak 

kullanılan tasvir, Eskil’in romanlarında kendine gerektiği kadar yer bulamamıştır. 
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Eserlerde figürlere ait tasvirler yok denecek kadar az ve dağınıktır. Bazen bir 

figüre ait özellikler farklı farklı sayfalarda karşımıza çıkmaktadır. Eskil’in tasvir 

konusunda eksik olduğunu değil, bu tekniğe bilinçli bir şekilde fazlaca yer 

vermediğini düşünüyoruz. Klasik tarzda kaleme alınan bu romanları okurken, 

okuyucu tasvirlerin daha yoğun olması gerekliliğini hissediyor fakat bir başka açıdan 

bakılacak olursa, özellikle tasvir edilmeyen karakterler ve mekânların okuyucunun 

zihni için doldurulması gereken bir boşluk olduğu ve böylelikle okuyucuyu 

tahkiyenin daha çok içine çekilebileceği. 

Tasvirler, romanda bahsi ilk kez geçecek olan mekânlarda daha yoğun bir 

şekilde görülmektedir. Özellikle köye ait tasvirlerin mekân bağlamında okuyucunun 

zihninde bir fotoğraf çizilmesi için kullanıldığını görmekteyiz 

“Yerdeki kaba tüylü, kırmızının ağır bastığı halıya, kaba minderlere ve 

odadaki her şeye tek tek baktı. Kerpiç duvarlar, çokça saman katılmış 

çamur sıvayla sıvanmış, sıvanın üstü beyaz toprakla badana edilmişti. 

Beyaz duvarlara, içi otla doldurulmuş, halı kaplı sert yastıklar dizilmiş, 

yastıkların üstünü boydan boya örten, krem rengi, dantelli ev dolaması 

hor kullanılmaktan yer yer buruşmuştu. Girişte kapının hemen solunda 

ahşap kapaklı küçük bir dolap, bunun hemen üstündeki rafta bir testiyle 

sürahi görmüş, orta rafta da rakı şişeleri dikkatini çekmişti.” (s.71). 

Köy romanlarının bazı bölümlerinde, özellikle Karasu’da, tasvirlerin natüralist 

bir hal aldığına şahit olmaktayız. Bu kısımlarda doğa tasvir edilirken insana 

tahakküm edişi veya çetinliğiyle ön plandadır: 

“Baharda derelerin içinde ortaya çıkan tek tük yeşillik yazın sıcağında 

yok olup gittiğinden, sarı çakallar ve gri taşlar dağların boz rengini 

aşağılara taşıyor, buradaki yeşil üzerlik öbekleri soluk toprak renginin 

içinde yitip gidiyordu. Batıya doğru koca ovada, uzaklarda bir- iki 

traktör daha görünüyor, dört beş kilometre uzaklıktaki Belen’in kerpiç 

evleri pastel sarı rengiyle doğanın hareketsiz ve renksiz dokusuna 

işlenen solmuş çiçekleri andırıyordu. Dağların boz rengi, ekinleri 
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derlenmiş ağaçsız, çiçeksiz ovada Belen’in ötelerine kadar uzanıyor, 

ufuktaki varla yok arası mor dağlarla birleşiyordu.” (s.11). 

Mekân tasvirine bağlı olarak yazarın İstanbul hayranlığı eserlere yansımıştır. 

Mavi Kanatlı Atlar’da tasvirin en yoğun olduğu kısım, Murat’ın İstanbul’a 

gelmesiyle gözüne çarpan güzel İstanbul siluetinin her bir karesini okuyucuyla 

paylaşılmak istenmiştir:  

“Harem İskelesi’nin hemen arkasındaki tepenin üstünde, bulunduğu 

tepeye boylu boyunca uzanmış bir tarihî yapı var. Onun arkasında da 

çatısının iki yanında saat kuleleri olan taş bir bina. İkisi de insanı 

etkiliyor. Duvarları ve pencereleri batmaya hazırlanan güneşin son 

ışıklarını emerken, kim bilir kaçıncı kez güzel olmanın ve hayranlıkla 

seyredilmenin hazzını duyuyorlar.  Daha aşağılarda denizin üstündeki 

kayalara oturtulmuş olan deniz feneri, tarih kitaplarından sökün edip 

‘Ben Kız Kulesiyim!’ diyor. Arkasındaki tepelere kurulmuş evlerin 

pencerelerinde yangınlar tutuşuyor. Üsküdar olmalı diyorum.” (s.107). 

Eserlere yerleştirilen figürle okuyucunun tanışma anlarında da bu teknikten 

faydalanmıştır. Mavi Kanatlı Atlar’da otobüs yolcuğu esnasında Murat’ın ilk kez 

gördüğü bir figür çeşitli fizikî özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır: 

“Şehirlerarası uzun yolculuklarda yapışkan insanları sevmediğim için 

gözlerimi bakışlarından kaçırıyorum. O bir anlık süre içinde yuvarlak bir 

surat, bu suratın yapısına uygun dolgun göz kapakları, bunların arasında 

fıldır fıldır oynayan aykırı kara gözler, yuvarlak burun altında cetvel 

tutularak kesilmişçesine düzgün duran dikdörtgen bir bıyık ve simit 

kırıntıları yapışmış dışa devrik dudaklar belleğime takılıp kalıyor.” (s.5). 

Meçhul ve silik figürler mevzubahis olduğunda bu teknikten faydalanıldığı 

gibi, romanın vaka örgüsünde etkin bir rol alacak bir diğer figürün tahkiyeye eklenişi 

sırasında da çeşitli fizikî tasvirler okuyucuya aktarılmıştır. Örneğin Fahri, Ayşe 

Nihal’le ilk tanıştığı sırada, Cariye’nin müstakbel kocasının görünüşüyle alakalı 

bilgiler sunulmuştur: 
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 “Başını çevirip baktığında kara burma bıyıklı, ince bir yüzün çevrelediği 

bir çift yeşil gözün kendisine güldüğünü gördü.” (s.84). 

Yazar sevgililerin birbirleriyle olan uyumunu veya maşukun güzelliğini 

vurgulamak bununla birlikte hikâyenin inandırıcılığını daha da arttırmak için de bu 

tekniğe baş vurmuştur:  

 “Kız çok seviyor olmalıydı. Kumral saçları omuzlarında oynaşırken, 

uzun kirpiklerin çevrelediği ela gözleri sevdiği insana saplanıp kalmış, 

içindeki duyguları, sağa sola taşırmadan bakışlarıyla karşısındakinin 

yüreğine bir nakış gibi işlemişti.” (s.12). 

Romanlarda zaman zaman tasvir ve sosyal arka plan iç içedir. Özellikle Gökçe 

ile Natel’deki en uzun tasvirlerden biri, Anadolu insanının o dönemki fakirliğini 

aktarmakta bir aracı görevi üstlenmektedir. 

Bazen tasvirler, natüralizmle karışık romantik bir hâl almaktadır. Bu gibi 

kısımlarda tasvir tekniğinin yanında şiirsel anlatımı yoğunlaştıracak teşhis sanatı, 

çeşitli zıtlıklar ve benzetmeler de kullanılmıştır: 

 “Eskimiş evlerin arasından geçen kağnının ağlayan sesi, çamur deryası 

sokaklardaki gülümsemeyi unutmuş, perişan giysili Erzurumlulara hiç de 

değişik bir ezgi gibi gelmedi. Sokaklarda ne neşeli bir insan sesi, ne de 

atılan kahkahanın bir tınısı vardır. Köhnemiş evlerin arasından geçen 

eğri büğrü sokaklar hüzün yumağı gibiydiler.  Sarıkamış yenilgisi şehrin 

üstüne karabasan olup çökmüşken çeşitli cephelerden gelen yenilgi 

haberleri insanların ağzının tadını iyice bozmuştu.” (s.171). 

İç Çözümleme 

İç çözümleme tekniğinde figürlerin kafalarından geçenler veya hissettikleri, 

okuyucuya roman şahsının kendi tarafından değil yazar tarafından aktarılmaktadır. 

Bu yöntem Eskil’in romanlarında, tahkiyeyi aktaranın yazar- anlatıcı olması 

nedeniyle, daha çok modern romanlarda karşımıza çıkan iç diyalog ve iç monolog 
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yöntemlerinden daha fazla kullanılmıştır. Ana karakterin sonu gelmez ve ısrarlı iç 

çatışmaları bu tekniğin sık başvurulduğu kısımlar olarak göze çarpmaktadır: 

  “İçinden bir ses, ‘Ne olur Ferit’e evet desen?’ diye sordu. Bu sorusuna 

aynadaki gözler hemen olumsuz tepki verdi: ‘Ferit olmaz!’ O ses neden 

diye inatlaştı. Gözleri bu soruyu ‘Çünkü o farklı!’ diye yanıtladı. Ses 

inatlaşmayı sürdürdü: ‘Farkı yaratmaya çalışan sensin, o seni istiyor!” 

(s.68). 

İç çözümlemelerde, figürün kendini sorgulamasının şiddetinin romancı 

tarafından tedrici bir şekilde arttırılması, okuyucuyu yavaş yavaş kavraması; 

tahkiyeye estetik bir haz katmaktadır: 

 “‘Benim için neden para verdiniz?’ Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz 

gerçekleri anlar gibi oldu. ‘Neden para vermiş olabilirler? Yoksa beni 

satın mı aldılar? Ferit beni bu adamlara sattı mı?’ Beyninde bu sorular 

birbirini izlerken yüreği ağzına gelir gibi oldu. ‘Bunlar bana tecavüz mü 

edecekler?’ 

Çoğu iç monolog olabilecek cümleler, anlatıcının romandaki etkin konumu 

nedeniyle iç çözümlemesine dönüşmüştür. Bu kısımlarda yazarın varlığı okuyucu 

tarafından net bir şekilde fark edilmektedir: 

“Mademki buraya kendi isteğiyle gelmişti, hem Türkü söyleyecek, hem de 

oynayacaktı. Onun ‘Beni o herifler kandırıp getirdi.’ sözüne kim 

inanırdı? Hangi kız tanımadığı iki erkeğe güvenir de tek başına bilmediği 

bir köye gelirdi?” (s.55). 

İç çözümleme tekniği kullanılarak sorulan çeşitli sorular vasıtasıyla yazar, 

okuyucuyu olayların içine çekmeye çalışılmaktadır: 

“Peki, Leyla (Murat’ın) geldiğini duyunca ne yapacaktı? Köy yerinde 

koşup gelmesi yadırganırdı. Onun için de Murat’tan bir işaret 

bekleyecek, onun yolunu gözleyecekti. İyi de Murat bu topal haliyle 

nereye nasıl gidecekti de Leyla’sıyla buluşacaktı. Bunları düşünürken 
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yüzündeki mutluluk gülücüğü soldu. Gözlerindeki ışıltılar söndü, 

yürüyüşü yavaşladı. Leyla’yla birbirlerini görmeden duramayacaklarına 

göre buna bir çare bulmalıydı. Evde yatar kalırsa… Nenesiyle annesi 

Leyla’nın eve girip çıkmasına izin vermezlerdir. Köyde laf söz 

olmasından ödleri kopardı. Kendi kendine ‘Yahu ben bu kızı 

göremeyecek miyim?’ dedi. Leylayı çok özlemişti. Başakları ne derse 

desin onu çok özlemişti.” 

Figürlerin gayr-i iradi dâhil oldukları olaylar neticesinde de iç çözümlemelerle; 

onların içine düştükleri paradoks okuyucuya aktarılmıştır: 

 “Fikrini sormadan askere almışlardı onu. Eline silah verip, düşmanın 

üzerine yürü demişlerdi. O da denileni yapmıştı. Erkek yanı cesurca 

askere giderken, çocuk yanı korkmuş, evde kalmak istemişti.” (s.9). 

Tarihî romanlarında da sıkça kullansa da Eskil bu tekniğe daha çok köy 

romanlarında, özellikle de Köprüde Kadınlar Var’da yer vermiş ve Necmiye’nin 

zorla düşürüldüğü bataklıkta hissettikleri iç çözümlemelerle okuyucuya aktarılmıştır. 

Bu iç çözümlemeler diğer romanlarda bir teknik olarak kullanılmışken, Köprüde 

Kadınlar Var’da adeta ana karakterin kişiliğini oluşturan saiklerden biri gibidir. Bu 

nedenle Necmiye’nin sorgulamaları sadece oturak âlemine düştükten sonra değil, 

öncesinde de sürekli devam etmektedir. Yazar ilkin çeşitli sevgilileriyle ilgili iç 

çözümlemelerine yer verdiği Necmiye’nin daha sonra oturak âlemlerinde neler 

hissettiklerine değinmiş ve merkezî karakterin duygularının yazar tarafından 

aktarıldığı bu kısımlar eserin yekûnunu oluşturmuştur. 

İç Diyalog 

Bu teknik genelde figürlerin kendi kendilerini sorguladıkları kısımlardır. 

Okumuş Mehmet’in, Necmiye’yi oturak âleminde tanıdıktan sonra amacının yardım 

etmek mi yoksa cinsellik mi olduğu konusundaki tereddüdü okuyucuya bu teknikle 

aktarılmıştır: 

“ 

- Yoksa ben Necmiye’nin sadece etini mi istiyorum? 
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- Hayır! Ben bunu istemiyorum!  

- Peki, ne öyleyse? 

Kendisine isyan etti. 

- Ben, sadece onun yanında olmak istiyorum! 

- Neden?.. 

- Neden mi? Bilmiyorum. Allah kahretsin. Belki de Necmiye’yi 

seviyorum.” (s.101). 

Mavi Kanatlı Atlar’da ana karakterin sevdiği kızla hayal dünyasında 

gerçekleştirdiği kurgusal birliktelik, okuyucuya iç diyalogla sunulmuştur. Burada 

Murat, gerçek dünyada dile getiremediği duyguları, sevgilisinin yüzüne 

söyleyebilmekte ve ondan kendi duymak istediği cevapları işitebilmektedir:  

“Gençlik dönemlerimde nihale ilgili hayallerim farklılaştı.(…) Nihal’in 

de benim gibi nefes alıp verdiğini duyardım. (…) 

- Nihal! Derdim. İlkin yüzünü döndürüp bakmaya utanırdı. 

- Nihal! Yüzüme bakmadan yanıt verirdi. 

- Efendim. Sesi fısıltı halinde çıkar ve derinlerden gelirdi. 

- Nihal seni çok seviyorum.(…) 

Ne kadar da güzelsin. 

- Teşekkür ederim. 

- Gözlerin beni yakıyor Nihal. (…) 

- Senin de gözlerin beni yakıyor. (…) 

- Nihal seni seviyorum 

- Ben de seni seviyorum.” (s.32-33). 

İç diyalog tekniğinin, figürün kendi iç çatışması şeklinde tezahür ettiği de 

vakidir. Yine Mavi Kanatlı Atlar’da Murat, Nihal’i evlerinin önünde beklerken 

yakınına gittiği bir “yatır” mezarı, geçmişte dinlediği çeşitli hikâyeler nedeniyle onu 

korkutmuş, bu da figürün kendi içinde fizik-metafizik çatışmasına neden olmuştur: 

“İçimden bir ses, ‘Tanrım yatırı kızdırdım galiba!’ diyor. ‘İşte mezardan 

kalktı geliyor! Geçen gün de babama benzetmiş, kötü sözler söylemiştim.  

Şimdi ne olacak?’ İçimden başka bir ses, ‘Bu çağda yatır mı olur?’ diye 
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hemen karşı çıkıyor. ‘Bilinçaltına yerleşmiş olan çocukluğunda 

dinlediğin öyküler, zayıf bir anını buldu, bilincini etkisi altına alıyor ve 

seni yönlendirmeye başlıyor. Sakın teslim olma! Yoksa -sonun kötü olur.’ 

Öbür ses daha baskın konuşuyor içimde: ‘Dön de bak istersen, yatır tam 

arkanda.’”  (s.77-78). 

Bu teknik, figürlerin duygularının zirve yaptığı, yazar-anlatıcının okuyucu ve 

figür arasından çekilme ihtiyacı hissettiği noktalarda da karşımıza çıkmaktadır. 

Murat, Omacalı’yı öldürdükten sonra içine düştüğü pişmanlık girdabı, bu bağlamda 

ele alınabilir: 

“ 

-  Vurdum! 

- Öldürdün! 

- Öldürdüm! 

- Neden? 

- Havva Bacım… Alime Bebe… 

- Yeter mi? 

- Yetmez mi? 

- Öldürmeye geldin o zaman! 

- Havva Bacımı kirlettiğinde Mehmet Ali’nin yerinde ben olsaydım o 

zaman öldürürdüm onu. 

- Şimdi öldürmenin sebebi farklı mı? 

- Onlar beni öldürmek istediler. 

- Sadece bu nedenle mi? 

Tamam, Havva bacımla Alime Bebenin acısı da vardı içimde.” (s.183) 

Mektup Tekniği 

Romanlarda mektup, vaka kurgusunda ana düğümün çözülmesinde önemli bir 

role sahiptir. Eskil, mektubun anlatıcıya farklı bakış açısıyla hikâyeye yaklaşabilme 

(Tekin, 2009: 226) imkanı vermesini özellikle Mavi Kanatlı Atlar romanında 

kullanmış ve okuyucunun romanın ana düğümünü de oluşturan “Murat’ın babası 

kim?” sorusunun cevabını bulmasına yardımcı olmuştur. Murat, hayatındaki 
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sorunların temel noktasını oluşturan babasızlığından dolayı geçmişine ışık tutmaya 

çalışmış, annesinin bir türlü söyleyemediği gerçekleri kitapların arasında bulduğu 

mektup vasıtasıyla, Sibel Hanım’a yeni bir mektup yazmak suretiyle öğrenmiştir. 

Karasu’da da 62. sayfada Ali Sırça’dan gelen mektup, hikâyenin temel kırılma 

noktasına zemin hazırlamıştır. Köylünün Karasu’yla gerçekleşecek olan 

mücadelesinden ilk defa bu mektupta haber edilmektedir:  

“Yüksek bir makama takdimdir. Ey benim canımdan çok sevdiğim 

köyümün muhtarı, ihtiyar heyetinin azaları. (…) Bu kışın ayazında, sular 

geceleri donar, buzlar öğleye doğru çözülürken, bazen de hiç 

çözülmezken daha karlar erimemiş, bahar yağmurları yağmamışken 

gözlerde suların biriktiğini ve bazı yerlerde de dışarı taştığını gördüm. 

Allah korusun, Karasu afatı gelebilir diye korktum. Size haber vereyim 

dedim. Ne tedbir alınabilir, orasını bilmem gayri. Baki selam. 

Ali Sırça.”  

Bıçak Sırtında’da ise mektup, savaş sırasında iletişim aracı olarak 

kullanılmıştır. Kurtuluş Savaşı’na katılan merkezî figür Murat, ailesiyle bu teknik 

sayesinde iletişim kurmuştur. Bu teknik, özellikle Mavi Kanatlı Atlar’a benzer bir 

şekilde fakat onun kadar etkin bir şekilde olmayaraktan romanın düğümlerini açma 

görevini de üstlenmiştir. 

Karşımıza çıkan bir diğer mektup ise Gökçe ile Natel’de Doktor James’in 

Londra’dan gönderdiği mektuptur. Bu mektup, Doktor James’in bakış açısıyla –ki bu 

Batılı bir bakış açısıdır-  içinde birçok tarih tezi barındırmakta ve Türk figürler de 

James’in bu tezlerine mektubu okudukça kendi aralarında cevaplar vermektedir. Bu 

cevaplar aynı zamanda Batı’nın ürettiği tarih tezlerine yazarın verdiği cevaplar 

olarak da düşünülebilir. Eskil, bu kısımda mektubu kendi görüşlerini aktarmakta bir 

aracı olarak kullanılmıştır. Buna göre, Ermeniler Türk köylerine saldırmasına 

rağmen, Avrupa’da bu olay Türklerin Ermenilere saldırdığı şeklinde lanse edilmiş, 

bu mektup vasıtasıyla figürler Seyfi Emmi ve Gökçe Çavuş’un ağzından yazar 

kendine görüşlerini sunma imkânı hazırlamıştır. Böylelikle, aslında o köylerde 

öldürülen ve tecavüz edilenlerin Ermeniler değil, Türkler olduğu, bazı Ermenilerin 
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bu olayları bile manipüle edecek kadar özlerinden uzaklaştıkları vurgulamak 

istemiştir. Bu yapılırken de Gökçe Çavuş’un bizzat olaylara şahitlik etmiş olması 

okuyucunun gözünde, yazarın savunduğu düşüncenin sağlam temeller oturmasını 

sağlamıştır. 

Leitmotif 

Leitmotif, müzikte belli aralıklarla tekrar eden sesler için kullanılırken, 

edebiyata da geçmiş bir tekniktir. Yazarlar anlatımlarını şiirselleştirmek veya bir 

figürü en iyi şekilde karakterize edebilmek için bu teknikten, ifade kalıplarını tekrar 

ettirmek suretiyle faydalanır. Eskil, romanlarında bu tekniğe birkaç yerde 

başvurmuştur. Cariye Ayşe Nihal’de, yörük zannedilen Ermeni çetesine Fahri’yi diri 

diri toprağa gömdükten sonra, Fahri toprak altında ölümü isterken bu teknik dramatik 

bir vasıta yapılmıştır: 

“Kımıldayamadan kendini böceklere ve sürüngenlere bıraktı. 

Bedenindeki kasların tamamı tutulmuş; beli, bacakları, kolları 

uyuşmuştu. Sırtının ağrısı tahammül edilir gibi değildi. ‘Of anam!’ diye 

inledi. ‘Ölüm çabuk gel. Bana işkence çektirme.’ Böcekler, 

sürüngenler… Kırt kırt kemirme sesleri… Yüzünde, burun deliklerinde… 

Ağzının kenarlarında kıllı akyalar, karıncalı ağızlar, ince hortumlar. 

Karnının üstünde, sırtında, bacaklarında canavar ısırmaları ve 

dayanılmaz acılar. Canavar böcekler, sürüngenler… Çenesinin altında 

müthiş bir kaşıntı… Kulağının dibinde kırt kırt kemirme sesleri… ‘Öf, 

yeter be!’ Nefes almakta zorlanıyordu göğsünün üstündeki taşların 

baskısından göğüs kafesi daralmıştı. ‘Ölüm çabuk gel!’ (…) Fahri 

taşların altında ağrılar, acılar içinde kıvranıyordu. Uyuşan bedeninin 

verdiği tahammül edilmez sıkıntıdan neredeyse delirmek üzereydi. ‘Ölüm 

çabuk gel! Çabuk!’ Dik Hüseyin’in sürdüğü atlar arabayı bayır aşağı 

indirirken Ayşe Nihal başını dizlerinin arasına sokmuş, tortop olmuştu. 

İki çocukla şimdi ne yapacaktı? İstanbul’a gitme şansı yoktu. Ortada 

kalmıştı. ‘Ölüm çabuk gel!’ (s.280). 
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Bu tekniğin karşımıza çıktığı bir diğer roman ise Gökçe ile Natel’dir. Gökçe 

Çavuş Ermenilerden Türk köyünü kurtarmaya çalıştığı sırada bacağına aldığı bir 

yaranın gitgide büyümesi sonucunda bacağını kaybetmiş; yazar, bu fiziksel 

eksikliğin uzun yolculuklarda Gökçe’yi sıkıntıya düşürmesini leitmotif tekniği 

kullanarak okuyucuya aktarmıştır: 

“… Değnekle dengesini sağlayarak, katlanmaysan tahta bacağını ileriye 

doğru savurdu. Bir değenek, tahtadan bir adım… Bir değenek, tahtadan 

bir adım… (…) Bohçayı heybeye koyduktan sonra yürüyüş yeniden 

başladı. Bir değenek, tahtadan bir adım… Bir değenek tahtadan bir 

adım… Koltuk altı galiba yara olmuştu ama onunla ilgilenecek hali 

yoktu. Acıya dayandı. Bir değenek, tahtadan bir adım… Bir değenek, 

tahtadan bir adım (…)  Adam da pervasız üzerlerine doğru yürüyordu. 

Bir değenek, tahtadan bir adım; bir değenek, tahtadan bir adım (…) 

Sağ elinde mavzeri, sol eli koltuğunun altına sıkıştırdığı değenekte, 

takma bacağıyla evlerin arasından geçti. Bir değenek, tahtadan bir 

adım. Bir değenek, tahtadan bir adım…” (s.324, 337,391). 

Bütün bu tekniklerin yanında, Eskil’in hikâye tekniği için olumsuz 

diyebileceğimiz, yazar anlatıcının baskınlığı dolayısıyla, tahkiye içinde zaman zaman 

gelecekten bahsettiğine de şahit olmaktayız. Bu tekniğin kullanıldığı kısımlarda, 

heyecan duygusu oldukça azalmaktadır. Örneğin, trende Ayşe Nihal’le yolculuk 

yapan yaşlı kadının söyledikleri, romanın ilerleyen kısımlarında okuyucunun nelerle 

karşılaşacağını az çok tahmin etmesine neden olmaktadır:  

“‘Bizim gözümüzde padişahlar ve onların sarayları o kadar ulaşılmaz 

ki… Nasıl söylesem… Hani yağmurdan sonra gökkuşağı çıkar ya… 

Hayranlık duyar ama ulaşamazsınız… Öyle bir şey…’ Ayşe Nihal’in ela 

gözlerinin içine baktı. ‘Yani siz o ulaşılmaz yerden geliyorsunuz ve 

padişahın çok uzağındaki Anadolu’da o gökkuşağı gibi ulaşılmaz 

olacaksınız. Hayranlık uyandıran ama ulaşılamayan bir gökkuşağı… 

Öyle güzelsiniz ki… Size ulaşamayanlar dostluk gösterecekler ama 

biliniz ki içlerinde biraz kıskançlık biraz haset olacak. Hele bir de… 
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Asker urbalı oğlum kusura bakmasın. Saray’dan çıktığınız öğrenilince… 

Saray’a, Padişah’ın hafiyelerine duyulan korku hep önünüze geçecek ve 

siz o korkunun peşinden gideceksiniz.” (s.117). 

Romanın ilerleyen kısımlarında olaylar tıpkı bu kadının dediği gibi 

gerçekleşme eğilimine girmektedir. Ayşe Nihal’in ulaşılmaz güzelliği başına çeşitli 

sıkıntılar açmakta, Fahri’nin Abdülhamit’in yanından gelmesi ona karşı önyargıları 

kuvvetlendirmekte ve bu da onları gittikleri yerlerde sorunlarla karşılaştırmaktadır. 

3.2.7. ZAMAN  
 

Eskil, romanlarında genelde görülen geçmiş zaman kipiyle cümleler kurmuştur. 

Zaman üzerinde sembolik bir tasarrufta bulunmayan yazar, realist ve natüralist 

hikâyelerde çokça görüldüğü gibi, zaman kavramlarını bazı olumsuz sıfatlarla 

birlikte kullanmıştır. 

“Terminal binasının duvarındaki büyük saatin akrebi 3’ün kuyruğuna 

kanca atmış, yelkovanı da 12’ye tutunmak üzere.” (s.8). 

Varoluşsal olarak zamana aktif bir paye biçilen romanlarda, insanın aslında ona 

tahakküm etmesi gerektiği bazen üstü kapalı bazen direkt olarak verilmiştir. Mavi 

Kanatlı Atlar’da Murat’ın annesi oğluna “Üzme bu kadar kendini oğlum, zamana 

bırak, zaman her şeyi çözer!” derken Murat’ın verdiği cevap manidardır: 

“Hayır, zamana bırakmayacağım anne! Uncuların Nihal’de gözü var. 

Zaman bırakırsam, onu elimden alırlar. Ne pahasına olursa olsun ben 

Nihal’i başkasına kaptırmayacağım.” (s.53). 

Eskil’in romanlarında en küçük kozmik zaman an iken en büyüğü ay, en çok 

kullanılanı ise şafak vaktidir. Karasu’da Alihan’ın düşmanlarıyla mücadelesi 

bağlamında beklediği an şafak vaktinde gelmektedir. Verilen mücadelenin bir örneği 

olarak kerdi yapımı için köylüler, şafak vaktinde kadınları tarafından uyandırıldıktan 

sonra yola çıkmaktadırlar. Şafak vakti, sıkıntılar içerisinde geçen bir geceden sonra 

insanlara umut aşılayacağı düşünülen gündüz için bir geçiş noktası olması itibariyle 

olumlu bir zaman dilimidir: 
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“‘Dayanman lazım Narin kızım’ dedi. ‘Ağrılar, sancılar geceyi sever. 

Karanlığa sığınıp insanın içine dolarlar. Hele bir dünya aydınlansın, 

güneş doğsun hele bir! Bak göreceksin nur topu gibi bir çocuğun 

olacak.” (s.11). 

Fakat acı verici haberler de yine bu zaman diliminde köyde yayılmaktadır (s.8). 

Bıçak Sırtında’da Murat, Havva Gelin’in öcünü almak için şafak vaktinde yola çıkar. 

Benzer bir kullanım da Gökçe ile Natel’dedir. Gökçe Çavuş, zor durumda olduğunu 

bildiği Natel’i kurtarmak için bu vakitte yola koyulur. 

Sabah ise planlanan eylemlerin aktif hale geldiği zaman dilimidir. 

“Bir sabah erkenden Ermeni mahallesine silahlı jandarmalar daldı. Göç 

ettirilecek ilk partinin içinde yer alan insanların kapılarını çaldı.” 

(s.236). 

Iraz’da Iraz’ın yorgunluğunu giderdiğini (s.12), Bıçak Sırtında ölülerin topluca 

mezarlığa götürüldüğünü yine sabah vaktinde görmekteyiz. 

Gece; barana âlemlerinin düzenlendiği, figürlerin kendi iç hesaplaşmalarını 

yaptığı zaman dilimidir. Zaman zaman figürlerin içinde bulundukları açmazlardan 

çıkmalarında gecenin pasif bir yardımı vardır: 

“Arkadaşı çıktıktan sonra Emin, Elektrik düğmesini kapatıp bir süre 

karanlıkta oturdu. Dışardaki yıldızlı gökyüzünü seyretti. Pencereyi açıp 

ağustos böceklerinin şarkısını dinledi. (…) tilki için; ‘Akıllı hayvan’ diye 

düşündü Emin. ‘gece herkes evine çekildiğinde yiyecek peşine düşüyor. 

Tavuklara ulaşabileceği her yeri de mutlaka yokluyor…’” 

Iraz’da gece, roman biterken ise realist bir tutumla ele alınmıştır: 

“Yolunuz balak köyüne düşecek olursa; gecenin ıssız ve sessiz 

karanlığında – aradan otuz sene geçmesine karşın- Iraz’ın bıkmadan 

usanmadan tekrarladığı feryadı duyacaksınız: Ayşegül’üm, Yaman’ım, 

çocuklarım! Ben ne kötü anaymışım.” 
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Akşam, genelde varılması gereken yere ulaşılan zaman dilimdir.  

Mayıs Karasu’nun yükseldiği ama kerdinin boyunu geçmesine ramak kala 

durduğu aydır. Bu örneklerden de algılayabileceğimi gibi Eskil kozmik zamanı genel 

algıya uygun bir şekilde, herhangi bir değişiklik yapmadan fakat zaman zaman 

onlara sembolik anlamlar yüklemeye çalışarak eserlerinde işlemiştir. 

Bunun yanında az da olsa izafi zamanla da romanlarda karşılaşmaktayız.  

“Genç kız ağlayarak annesinin bedeninin üstüne kapandı. Bütün bunlar 

sanki göz açıp kapayıncaya kadar oldu ve bitti.”  

Romancının zaman algısına genel olarak baktıktan sonra romanların 

zamanlarıyla ilgili değerlendirmemiz ise şu şekildedir. 

Eskil’in romanlarında anlatılan hikâyelerin geçtiği zaman dilimleri, bazıları 

hariç, belirgindir. Köprüde Kadınlar Var’da romancının esere yerleştirdiği bazı 

ipuçları hikâye zamanıyla alakalı olarak bize ipuçları vermektedir. Örneğin, Hayat ve 

Ses dergileri roman zamanında oldukça popülerdir. Hayat Dergisi, 1956 yayına 

başlamış, popülaritesini 1960’lar ve 70’lerin başında sürdürmüş, 1980’lerin sonuna 

kadar basılmaya devam etmiştir. Bu bağlamda roman zamanının, 1960’ların sonu 

olduğunu tahmin etsek de tahminimizi doğrulaması bakımından romanda 

geçen,“Neredeyse 60’lı yıllar bitiyor; bu ülkede televizyon bile yok.” (s.15) cümlesi 

bize daha net bir ifade ile hikâyenin zamanına dair ipucu vermektedir. Öte yandan 

Necmiye’nin Tarık, Memduh ve Ferit’le olan birlikteliğinin hemen hemen bir ay, 

köyde oturak âlemine bırakılmasından sonra oynatılmasının ise sekiz ay sürdüğünü 

düşündüğümüzde, eser zamanının dokuz aylık bir süreye yayıldığını söyleyebiliriz. 

Köprüde Kanlar Var’ın yayım zamanı ise, 2002 yılıdır. Bu bağlamda eser, 1960’ların 

son çeyreğindeki itibari bir hikâyenin 2002 yılında Eskil tarafından kaleme alınması 

sonucunda oluşmuştur. 

Karasu’da da romanın zamanını figürlerin konuşmalarından anlamaktayız. 

Karasu on iki, on üç yılda bir taşmaktadır. Ve yetmiş iki yaşında olduğu söyleyen 

Dede Alihan (s.116) da Karasu’nun taştığını beş, altı kere görmüştür. Dede Alihan 
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aynı zamanda Türk Kurtuluş Savaşı’nda askerlik yapmıştır. Kurtuluş Savaşı, 1919 

yılında başlamış ve 1922’de sona ermiştir. 1919’da Dede Alihan’ın 20’li yaşlarda 

olduğunu düşünürsek, Karasu’nun roman zamanının 1960’ların sonu ve 1970’lerin 

başı olması muhtemeldir. Muhtarlar 26 Mayıs sabahı kerdide buluşup başarıyı 

kutlamayı kararlaştırmıştır (s.312). Haziran ayının ortalarında, Belen, Taşhan ve 

Yolardılı köylüler, kerdiye olan güvenleri sarsılmaz hale geldiğinden kontrolleri 

bırakır. Böylelikle sonbaharda başlayan ve ilkbaharda devam eden gündem, haziran 

ayında son bulur. Bu bilgiler dâhilinde, Karasu’nun roman zamanını bir yıldan daha 

az bir süreye yayıldığını söyleyebiliriz. 

Iraz’da 1968 model kamyonun,  “büyük bir gürültüyle arkasında toz bulutları 

bırakarak” kentin yolunu tutuşunu okumaktayız. Romanın sonunda da anlatıcı, bu 

hikâyeyi 15 Aralık 2006’da bitirdiğini söyleyip, otuz yıl öncesine gidildiğinde 

insanların bu köyde feryat eden Iraz Nene’yi delirmiş bir halde bulabileceğinden 

bahseder. Bu durumda tahkiyenin bitiş zamanı 1976’yı göstermektedir. Iraz 

delirdiğinde, Yaman ve Ayşegül’ün henüz 20 yaşında olduğunu da bilmekteyiz. Bu 

durumda, romanın başlangıç zamanı ise Iraz ve Narin’in doğum yaptıkları 1956 

senesindir. Tüm bu bilgiler dâhilinde Iraz, 1950’lerin ikinci yarısı ile 1970’lerin 

ikinci yarısı arasındaki olay zincirlerinden oluşmaktadır ve 2006 yılında hikâye 

edilmiştir diyebiliriz. 

Mavi Kanatlı Atlar’da olayların zamanını 216. sayfada ana karakterimiz 

kendini okumaya verdikten sonra eski kitaplardan birinden göğsüne düşen bir zarfla 

ancak bilebiliyoruz. Olay örgüsündeki düğümlerin çözülmesinde de temel rol 

oynayacak olan bu mektup, eserde şu şekilde sona ermektedir: 

“Mektup Ankara’dan, Sibel Kutay isimli biri tarafından Nuran Hanım’ın 

İstanbul’daki adresine gönderilmiş. Adres Yeniköy’de bir yere ait ve 

İstanbul’da babamı aradığım yerlerle hiçbir ilgisi yok. İşte gerçek ipucu 

diye düşünüyorum ve merakımı yenemeyip bana ait olmayan mektubu 

zarfın inden çıkarıyorum. Mektup yirmi üç sene öncesinin tarihini 

taşıyor. Ankara,24.3.1971.” (s.215-216). 
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Dolayısıyla 2007 yılında yayımlanan Mavi Kanatlı Atlar’ın tahkiye zamanı ise 

1994’tür. 

Köy romanlarının aksine, tarihî romanlarda zaman daha belirginidir. Bıçak 

Sırtında, sabah namazına giden köyün ihtiyarlarının İstanbul’un işgalinin haberini 

almasıyla başlar. İstanbul 1918 yılında işgal edilmiştir. Yine eserin 39. Sayfasında, 

“… ahali Mustafa Kemal’e ve Ankara’daki Meclise her yerde isyan halindeymiş de 

haberleri yokmuş! Adamlar Bolu, Adapazarı, Düzce, Tokat, Boğazlıyan, Beypazarı, 

Nallıhan… diye bir süre yerin adını sayı döküyorlardı. Buralarda ahali hep isyan 

etmişti ve Mustafa Kemal’in ‘Kuva-yi Milliye’siyle savaş halindeydi.” (s.39) 

denilmektedir. İsyanlar 1919’dan 1921’e kadar devam etmiştir. Romanın sonuna 

doğru ise Murat, Yunanların Uşak’ı ele geçirdiğini duymaktadır (s.110).  Yunanlar 

Uşak’ı 1920’de ele geçirmiştir. Romanın sonunda Yunanlara karşı zafer kazanıldığı 

haberi gelmekte ve Murat tekrar askere gitmektedir. İzmir’in Yunan işgalinden 

kurtuluşu 9 Eylül 1922’dir. Böylelikle Bıçak Sırtında romanının 1918 ile 1922 yılları 

arasını kapsadığını söyleyebiliriz. Eser, 2005 yılında kaleme alınmıştır. 

Cariye Ayşe Nihal’de yazar, Ayşe Nihal’in babası Murat Efendi’nin 4 

yaşındayken tanıklık ettiği Kırım Savaşı sonrası İstanbul’a göç edişlerinden 

bahsetmektedir. Kırım Harbi 1853-1856 yılları arasındadır fakat bu bilgiyi, yazar 

geriye dönüş tekniğiyle vermektedir. Romanın gerçek zamanı Sultan Abdülhamit 

döneminde geçmektedir: 

 “Unutma ki ben de zamanında Osmanlı sarayına satılmış bir köleyim. 

Afrika’da doğmuşum. Çocukken köle tacirleri yakalayıp mısıra getirdiler. 

Orada başka çocuklar da vardı. Papazlar hepimizi ameliyatla hadım 

ettiler. (…) Benim şansıma da Osmanlı sarayı düştü. Yıllardır Osmanlı 

haremindeyim. Bu karakafalı, kara gözlü adam haremde ne 

kadınefendiler, ikballer, haznedarlar, cariyeler gördü. Hatta bunların 

içinde bir de valide sultan vardı. Şimdiki hünkârımız Abdülhamit Han’ın 

annesi Tîr-i Müjgân Hanım genç yaşta ölünce Perestû Hatun’a yıllarca 

hizmet ettim.” (s.18). 
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Ayşe Nihal, Saray’a cariye olarak verildiğinde Naime Sultan on dört yaşındadır 

(s.38). Naime Sultan 3 Eylül 1876’da doğmuştur (Bağçe, 2008: 21). Dolayısıyla 

romanın başlangıç tarihi 1890’dır. 1906 yılının temmuz ayında Ayşe Nihal ve Fahri,  

yandan çarklı vapurla Beşiktaş’tan Haydarpaşa’ya geçer (s.109). 221. sayfada ise 

Fahri II. Meşrutiyet’in ilan haberini alır. Bu da 1908 yılına tekabül etmektedir. 

Meşrutiyet’in ilanından on ay sonra, İstanbul’da meydana gelen 31 Mart Vakası ve 

bu vakadan sonra Abdülhamit’in tahttan indirilmesi Ermenek’te öğrenilir (s.223).  

Abdülhamit, 27 Nisan 1909 yılında tahttan indirilmiştir. Romanın ilerleyen 

kısımlarında İzmir, Yunan ordusu tarafından işgal edilir (s.309). Mustafa Kemal Paşa 

İngiliz Muhipleri Derneğiyle, Hürriyet ve İtilaf Partisinin baskılarına rağmen 

Erzurum’da bir kongre toplar (s.313). İzmir’in işgali ve Erzurum Kongresi 1919 

yılındadır. Ve roman Atatürk’ün Yozgat ziyaretiyle sona yaklaşmaktadır. Atatürk 

Yozgat’ı 1924 senesinde ziyaret etmiştir. Atatürk’ün bu ziyaretinden iki yıl sonra 

yazarın eserin bitiminde şu cümleyi kurduğu görülür: 

“Adı ‘Muallim Hanımın annesi’ne çıktı. Böylesi Ayşe Nihal’e de uygun 

geldi. Dayısının kaçırıp Elmas Ağa’ya bir kese altına sattığı gün 

yaşamına giren Saray, otuz altı sene sonra yaşamından çıkıp gitmişti.” 

(s.355). 

Ayşe Nihal’in Saray’a girişini 1890 olarak hesaplamıştık. Dolayısıyla romanın bitiş 

tarihi de 1926’ya tekabül etmektedir. Bu bağlamda Cariye Ayşe Nihal’in olay 

örgüsünün, 1890- 1926 yılları arasında cereyan ettiğini söyleyebiliriz. Eser 2006 

yılında yayımlanmıştır. 

Son olarak 2009 yılında yayımlanan Gökçe ile Natel, Sarıkamış faciasından 

(1914) dönen askerlerle başlamaktadır. Natel ve çocuklarının da dâhil olduğu tehcir 

ise 1915’te başlamıştır. 1916 yılının haziran ayında Turna Ahmet’le evlenir. 

Yunanlılar Temmuz 1921’de Batı Cephesi’ne saldırır. Hermine ve Lori İstanbul’a 

gittikten sonra farklı bir hayatın içinde bulurlar kendilerini. Hayatlarına farklı 

kollardan devam iki kardeş, Lori’nin oğlu Gökçe tarafından tekrar buluşturulur. Bu 

buluşma Gökçe’nin 1953 yılında Uşak’a atanmasından sonra gerçekleşir (s.418). Bu 

bilgiler dâhilinde Gökçe ile Natel, 1914 yılında başlayan ve 1953’e kadar devam 

eden zaman dilimine yayılmıştır. Eserin yayım yılı ise 2009’dur. 
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3.2.8. MEKÂN 
 

Eskil’in köy romanlarında mekân okuyucuya olayların cereyan ettiği çevreyi 

çizmesi, tarihî romanlarda ise atmosfer oluşturmak ve roman kahramanını 

karakterize etmek bakımından eserlerde kullanılmıştır. 

Klasik romanda, mekân sadece insanın yaşama ortamını belirleyen bir çevre 

iken realist romanda baskın, natüralist romanda ise insanla cebelleşsen bir 

konumdadır. Eskil hikâyelerinin çoğu köyde geçse dahi o, köy romanı değil, insana 

ait gerçekliklerin romanını yazdığını söylemektedir. Böylelikle, Eskil’in bu 

başlıktaki yöneliminin neredeyse mekâna gerek duymayan – zaman zaman natüralist 

öğelere rastlasak bile- klasik ve realist roman arasında bir yerde olduğunu 

düşünebiliriz.  

Eskil’in romanlarında mekânlar zaman zaman olay örgüsüne yardımcı bir 

şekilde merak unsurları barındırmaktadır. Bazen de şehir-köy, taşra- İstanbul 

kıyaslamalarıyla yazar bu bağlamdaki görüşlerini ortaya mekân açısından zemin 

hazırlamıştır. 

Köyler 

İncelemesini yaptığımız romanlarda en yoğun mekân unsuru köylerdir. Köyler 

Eskil’in neredeyse bütün romanlarında aktif bir şekilde rol almaktadır. Bu mekân, 

figürlerin memleketi olmasının yanında, savaşlardan kaçan ve yolunu kaybetmiş 

kişilerin sığındığı yerler olarak da işlenmiştir. 

Eskil romanlardaki genel temayüle uygun olarak köylerin de tasvirleri de fazla 

yapmamıştır fakat köylerin fizikî özelliklerini okuyabildiğimiz yerlerde, bu mekânın 

fakirlikle bağdaştırıldığına ve zaman zaman bu mekânların realist ve natüralist 

özellikleriyle dikkat çektiklerine şahit olmaktayız:  

“Düz damlı kerpiç evler karanlığın içinde hayal meyal görünüyor, 

boyları belirsiz cansız hayvan gövdelerini andırıyordu. Karanlık 

pencereler, bu gövdelerin yırtıcı kuşlar tarafından içi boşaltılmış 

gözleriydi sanki…” (s.100). 
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İtibari olarak romanlara yerleştirilen köylerin yanısıra, Ermenek gibi gerçekliği 

olan mekânlar da karşımıza çıkmaktadır. Dört bin yıllık tarihi olmasına rağmen, 

ticaret yolları üzerinde olmaması ve fakirliğiyle nazara verilen bu yer de romancının 

natüralist bakış açısıyla esere yansıtılmıştır: 

“Ermenek dağların sarp yamacına tutturulmuş yabani bir kuş yuvasını 

andırıyordu ve yolların bittiği yerde kurulmuştu. İçi sıkıldı genç kadın.” 

Iraz’ın 214. sayfasında bu köy, romanlarındaki genel mekân algısına ters bir 

şekilde, milliyetçi romantik bir bakış açısıyla betimlenmiştir: 

“Balak yüz yirmi haneli, şirin bir köydür. Dağ yamacında bağları, dağın 

eteğinde bahçeleri, ovada da tarlaları olan bir köy... Sonbahar 

yağmurlarıyla akmaya başlayan ve yazın ortalarına kadar suyu 

kurumayan balak deresi… Özellikle baharda çok güzeldir köyümüz. 

Kuzular, oğlaklar yeşil çimenlerin üzerinde zıplayıp koşar. Ak tavuklar 

civcivlerini kaya kartalından korumaya çalışırken, çocuklar ot kökleri ve 

yapraklarıyla yumurta kaynatırlar harman yerinde.” 

Cami meydanı köyün en merkezî mekânıdır. Burada, toplanılıp sohbet 

edilmekte, gündem değerlendirilmekte; köyün geleceğine etki edecek karalar 

alınmakta, merkezî figürler düşmanlarıyla karşılaşmakta, siyasi mevzular 

konuşulmaktadır. Cami meydanında konuşulanlar evlerde ailelerle paylaşılmakta 

(s.60) ve böylelikle cami meydanı köyün nabzının attığı yer haline gelmektedir.  

Köyün uzağında bulunan ağıllar, Eskil’in romanlarında vaka kurgusu için 

önemli bir yere sahiptir ve birçok romanda karşımıza çıkmaktadır. Köprüde Kadınlar 

Var’da Necmiye’nin kaçarken saklandığı; Karasu’da Yorgansızların Eyüp’ün 

Gonca’ya saldırdıktan sonra gittiği, Ayşe Nihal’in kocası kaybolduktan sonra onu 

bulabileceğini düşündüğü, Bıçak Sırtında’da Murat’ın askerlerden kaçmasında ona 

yardımcı olan mekân hep ağıllardır.  

Hariciye, mabeyin, yüklük, çobansalık, örtme, kayıt damı gibi köy gerçekliğine 

ait yaşam alanlarına da eserlerde sık sık rastlamaktayız.  
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Eskil’in romanları için seçtiği köy adaları genelde itibarîdir ve eserin sosyal 

arka planından bu köylerin hemen hepsinin İç Anadolu’da düşünüldüğünü 

söyleyebiliriz. Köprüde Kadınlar Var’da Ören, Karasu’da Belen, Bıçak Sırtında’da 

Sarınç ve Omaca, Iraz’da ise Balak, köy olarak tahkiyenin merkezindedir.  

Bahsini ettiğimiz bu köyler dışında; Mürdüm, Yolardı, Turnalı gibi vaka 

kurgusunda fazla etkin olmayan köyler de eserlerde zikredilmiştir.   

Şehirler 

Köyler genelde realist ve natüralist bakış açısıyla esere yerleştirilmişken, 

şehirler, -özellikle de İstanbul-  mevzu bahis olduğunda Eskil’in romantik bir tavır 

takındığını söyleyebiliriz. 

Eserlerde en fazla bahsi geçen şehir Kasımpaşa, Beyoğlu, Sirkeci, Eminönü 

gibi semtleriyle birlikte İstanbul’dur. Köprüde Kadınlar Var’ın başkişisi Necmiye 

Kasımpaşa’da doğmuştur. Kasımpaşa, gelir düzeyi düşük insanların yaşadığı bir semt 

olması itibariyle sembolik olarak romana yerleştirilmiştir. Necmiye’nin doğduğu ev, 

eski bir yapının içindedir. Semt, cadde ve ev in salaş durumu adeta Necmiye’nin 

ilerde karşılaşacağı bedbaht kaderin habercisi gibidir. İçinde bulunduğu hayattan 

tatmin olmayan Necmiye’nin şükür bilmezliği, ona pahalıya patlamış ve zengin 

görünümlü bir erkek tarafından kandırılıp köyde oturak âlemine terk edilmiştir. 

Ruhen karmaşık bir durumdayken Haliç’ten baktığında gördüğü kargacık burgacık 

evler Necmiye’nin ruhunun bir yansıması gibidir. 

Mavi Kanatlı Atlar’da İstanbul’un mekânları, merkezî figürün içinde 

bulunduğu mahzun ruh halini gidermek için adeta terapi maksadıyla romana 

yerleştirilmiştir. Murat, babası sandığı boyacının kendisini satıp para kazandığı 

hususundaki paranoyasını iyiden iye dillendirdikten sonra Cavidan Hanım’la 

yolculuk esnasında merkezî figürün girdiği diyalog, bu duruma belirgin bir örnektir: 

“ 

- Ben satıldım! El kadar bir bebekken beni sattılar!” Sağ elimi 

yumruk yapıp ağzıma bastırıyorum. Isırıyorum, ısırıyorum. Otomobil 
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kalabalık caddelerden geçiyor. Sonra da Boğaziçi Köprüsü’ne giriyor. 

Cavidan Hanım sağ şeritten yavaş yavaş gidiyor. 

- Bunları sonra konuşalım mı? Bak İstanbul’un güzelliklerini 

görmüyor musun? Sarayburnu’nun üstündeki minareler Ayasofya ile 

Sultanahmet camilerinin minareleri. (…) Sağda gördüğün kule Beyazıt 

Kulesi... Bir zamanlar rasathane olarak kullanılmış. Daha sağda 

Sinan’ın kalfalık eserim dediği Süleymaniye Camii. 

- Beni neden satın adlı acaba? Çocuğu olmuyordu da ondan mı? 

Peki ya sarhoş baba öyküleri? Onları neden uydurdu? Tanrım, 

bebekliğimde neler oldu, başımdan neler geçti? 

- Ayasofya ve Sultan Ahmet bu yükseklikten nasıl da görkemli 

görünüyor! Başka hiçbir yerden bu güzelliği göremezsin. Lütfen kendi 

kendini yemeyi bırakıp şu manzaraya bakar mısın? 

- Kusura bakmayın yaşadığım olayları kafamdan silip 

atamıyorum. Bir mal gibi satılmış olmak!.. 

- Allah aşkına şu altımızdaki denizin pırıltılar içindeki 

maviliğine bir bak. Karşı kıyılardaki yeşilliğin denizin koynunda nasıl 

cilveler döktürdüğünü görmüyor musun? Böyle bir güzelliği bir daha 

yakalayabilecek misin? 

- Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. 

- Düşünme o zaman. O yeşil alanlar Beylerbeyi ve Altunizade. 

Baharda oralar enfes olur. (…) 

O kadar güzel anlatıyor ki giderek etkisi altında kalıyorum.” (s.182-183). 

Cavidan Hanım’ın ilerleyen kısımlarda Murat’a bu şehir bağlamında söylediği 

sözler, İstanbul’u, daha iyi ve güzel insanların yaşamayı hak edebileceği kutsal bir 

yer gibi yansıtmaktadır:  

“Sakın benimle Nihal’i kıyaslama. O bir taze gonca, henüz yaşama 

gözlerini yeni açıyor.  Onun yetiştiği ortamla İstanbul çok farklı. Boy atıp 

güle dönüştüğünde İstanbul gibi bir ortamda seninle birlikte olmayı 

hepinizden daha çok o hak edebilir.” (s.194). 
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İstanbul’a yazarın olumlu bakışı Cariye Ayşe Nihal’de de karşımıza çıkar. 

Emirhan, Kafkasya’dan göç edip gelen Murat Bey ve eşine “bu güzel şehirdeki barış 

ve dinginlik dolu günlerinin güzel bir armağan”ıdır. 

Eserlerde İstanbul’un bu kadar romantik bir şekilde ele alınmasının temel 

nedeni şüphesiz ki onun güzelliğidir fakat bir diğer neden ise, yazar burayı 

güzelledikçe; okuyucu, şehrin uzağındaki merkezî figürlerin yaşadıklarına daha da 

içerlemektedir. Zira Anadolu diğer köy romanlarındaki gibi Eskil’de de oldukça sert 

ve acımasızdır. İstanbul, Köprüde Kadınlar Var, Mavi Kanatlı Atlar, Cariye Ayşe 

Nihal ve Gökçe ile Natel’de aktif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu bilgilerin 

yanı sıra, zaman zaman İstanbul, büyük şehrin acımasızca işleyen kurallarıyla ön 

plandadır. 

İstanbul dışında; Eskil’in tarihî romanları olan Bıçak Sırtında’da Konya, 

Cariye Ayşe Nihal’de Ankara ve Yozgat; Gökçe ile Natel’de ise Erzurum ve Afyon, 

roman zamanına bağlı tarihî gerçekliğe uygun olarak işlenmiştir. 

Kapalı Mekânlar 

Köy romanlarında en baskın kapalı mekân evdir. Özellikle Köprüde Kadınlar 

Var’da Necmiye, sekiz ay boyunca oynatılmış, hemen hemen evin dışına 

çıkmamıştır. Romanlardaki evler, hariciye, mabeyin gibi unsurlarıyla Orta Anadolu 

ev yapısını yansıtmaktadır. 

Diğer bir kapalı mekân ise otobüstür. Otobüs, Eskil’in hayat gerçekliğinden 

eserlerine yansımıştır. Genelde köy ve şehir arasında yolcu taşırken karşımıza çıkan 

otobüs köyün insan mozaiğini göstermesi bakımından önemlidir. Otobüs ve evin,  

zaman zaman natüralist bakış açısıyla da esere yerleştirildiği olmuştur: 

“Duvarlar el verip ona bir yardımcı olmadılar.” (s.100). 

“Bu otobüs, tıpkı annesi Kasabalı Hacer’in yaramazlık yaptığında 

kendisini kapattığı karanlık sandık odasına benziyordu.” (s.20). 

Tarihî romanlarda ise daha farklı bir kapalı mekân yelpazesi mevcuttur. 

Özellikle Cariye Ayşe Nihal’de Osmanlı Sarayı, baskın bir kapalı mekân öğesidir. 
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Saray, herhangi ideolojik bir bakış açısıyla ele alınmamış, içinde yaşayana kendi 

kültürünü benimseten üst bir mekân olarak çizilmiştir. Bu bağlamda saray, görgü 

kurallarının cariyelere eksiksiz bir şekilde öğretildiği, kendine ait edebiyat ve müzik 

zevki olan bir yer olma özelliğiyle karşımıza çıkmaktadır. Saray, figürün 

psikolojisine ve içinde bulunduğu sosyal duruma göre, değişik bakış açılarıyla 

işlenmiştir. Örneğin; Ayşe Nihal çocukken oldukça güzel bir oyun parkı gibi 

gösterilen bu mekân, Ayşe Nihal evlenip Saray’dan ayrıldığında ise, içinde kıskanç 

şehzade ve sultanların olduğu bir korkuyla özdeşleştirilirmiş, Anadolu’ya yolculuk 

başladıktan sonra ise kendine özgü sanat zevkini zirvede yaşayan ve özenilen bir yer 

olmuştur. Öte yandan Anadolu insanını Osmanlı Sarayı’nı padişahlarının ülkeyi 

yönettiği yer olarak algıladığından ona mutlak itaat sergilemektedir: 

“Valinin, kumandanların, hâkimlerin… Ne bileyim ben… Memurların, 

büyük eşrafın korkusu, huzursuzluğu olabilir ama bizim padişahımızdan 

korkup çekinecek bir şeyimiz olamaz.” (s.136). 

Bunlar dışında, Mavi Kanatlı Atlar ve Gökçe ile Natel’de birbirlerini seven 

insanların buluştuğu pastaneler, Bıçak Sırtında’da yaralıların tedavi edildiği medrese 

ve han tahkiyede etkisi az olan bazı kapalı mekânlardır. 

Doğal Mekânlar 

Eskil’in doğal mekân olarak kullandığı hemen hemen tek mekân dağlar, 

genelde natüralist bakış açısıyla esere yerleştirilmiş, zorluklarıyla figürlerin hayat 

hikâyelerini etkilemiştir. Dağlar, “heybetli yükselişi ile yeryüzüne kalın hatlı bir 

sınır” (s.11) çizmekte, yolculuk esnasında figürlere zorluk çıkarmakta ve askerlerin 

ölümüne sebep olabilecek kadar çetin şartlar barındırmaktadır. 

3.2.9. DİL VE ÜSLUP 
 

Köy ve tarih romancılığında dille alakalı yapılan tartışmalar, romanların yerel 

bir ağızla mı yoksa herkesin anlayabileceği bir dille mi oluşturulması gerektiği 

üzerine yoğunlaşmıştır. Eserlerinde birçok yerel figüre yer veren ve tarihî romanın 

kurucusu olarak gösterilen Walter Scott, İskoç ağzını daha çok diyaloglarda vermeyi 
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tercih etmiş ve romanlarının diğer kısımlarında herkesin anlayabileceği bir dil 

kullanmıştır (Hamnett, 2005: 35). Klasik köy edebiyatımızda bu hususta en dikkat 

çekici örneklerden birisi Kemal Bilbaşar’ın Cemo ve Memo adlı eserleridir. Ramazan 

Kaplan’a göre roman kişilerini olaylar için bir araç gibi algılaması nedeniyle 

Bilbaşar; paşa, yarbay, kaymakam vekili ve avukat gibi figürleri bile Doğu Anadolu 

köylüsünün diliyle konuşturmakta hiçbir sakınca görmemiştir  (Kaplan, 1997: 414). 

Kemal Bilbaşar’ın bu tercihi, Suut Kemal Yetkin tarafından eleştirilmiştir. Yetkin, 

bölge dillerinin değişik olduğu ve yazarın eserini sadece o bölgenin insanı için 

kaleme almadığını, eserin tamamında yerel bir dil kullanılmasının okuyucuyu 

hikâyeden soğurtacağını söyledikten sonra (Yetkin, 1962: 343) Kemal Tahir’den 

yaptığı bir alıntıyla düşüncelerini desteklemiştir. 

“Çorumun yerlisi olduğu halde ve son derece roman okumaya meraklı 

olduğu halde, Çorum hakkında yazdığım bir romandan hiçbir şey 

anlamıyor.” (…) Onun için köy romanının bölge diliyle yazılması, bu 

yönden de yerinde bir davranış sayılmaz; kaldı ki roman, büyük ölçüde, 

yazarın dili ile yaşar.” (Yetkin, 1962: 343). 

Eskil, İstanbul Türkçesi ve yerel ağzın arasında, fakat İstanbul Türkçesi’ne 

oldukça yakın bir dil oluşturmuştur. Yaptığımız röportajdan, yazarın bu tutumunun 

bilinçli bir şekilde ortaya konulduğu anlaşılmaktadır: 

“Roman kahramanlarının olayların geçtiği yere ve zamana göre farklı 

giyinmeleri, farklı bir ağızla konuşmaları gerekir. Düşünce tarzları bile 

farklı olmalıdır. Olmalıdır da, ben bunları yapmakta çok zorlandım. Köy 

romanını yazarken Örenlileri, Belenlileri ya da Sarınçlıları İstanbul 

ağzıyla konuşturamadım. Konuştursaydım o mekânda çok iğreti dururdu. 

Olduğu gibi yerel ağız da kullanamadım. Bunu yapsaydım bu kez 

Türkçenin canına okurdum. Pek çok okuyucu da ne dediğimi anlamazdı. 

Orta bir yol bulmaya çalışım. Köy romanlarımda yerel ağız için 

açıklayıcı notlar koydum ama bunun kitaplarımın okunmasını 

zorlaştırdığımı sanıyorum. Yeni baskılarında bu notları kaldıracağım. 
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Cümlenin içinde o sözcüğü açıklayacağım ya da cümleden atacağım. 

Yazarken, Türkçeyi korumak kaygısını taşıdım hep.”49 

Eskil’in dilindeki yerel öğeler, Walter Scott’unkine benzer bir tarzda, 

diyaloglarda kendisini göstermektedir. Eserlerde barana, hariciye, kayıt damı, kamaz, 

kesek, örken, senit, nodullamak gibi yerel sözcüklere sıkça yer verilmiştir. 

Zaman zaman da halk deyişlerine -lüllüm olmak, şerbetleri içilmek vs…-, 

atasözlerine - keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. vs…- ve deyimlere - 

donu dolağı toplamak-  rastlamaktayız. Eskil, şehirli figürleri ise tamamen İstanbul 

Türkçesiyle konuşturmuştur. 

Abartılı olmasa da argo, özellikle köy romanlarında kullanılmıştır. Eskil’in 

argo kullanımı, köylüye has estetik söylemiyle, kendi üslubunu oluşturabilmiş ve 

eserlerin okunurluğunu arttırmıştır.  

Osmanlıca kelimelere romanlarda sıkça yer verilmese de dindar figürlerin 

kullandığı cümlelerde Osmanlıca kelimeler ve terkipler dikkati çekmektedir:  

“Al şunu iç, melun şeytan seni dara sokmuş.” (s.89). 

“İki yudum daha iç. Mülevves şeytanın yuvasına çomak mı soktun sen?” 

(s.89). 

 “Şeytan-ı melun insanın böyle zamanını kollar işte.” (s.90). 

“Okuyup üfleyerek şeytan-ı melunu senin içinden çıkaracağız.”(s.90). 

İncelediğimiz köy romanlarının hepsi Orta Anadolu’da geçmektedir. Bu durum 

zaman zaman figürlerin söylemlerine de yansımıştır. Konya ağzının –la/-le ve –lan/-

len isimden fiil yapma ekine işlerlik kazandırılmasını da – olmazlanmak, kolaylamak 

gibi- bu bağlamda ele alabiliriz. 

Ayşe Nihal kocasının dostu olup olmadığını öğrenmek için komşusuna 

gittiğinde, komşu, gerçekleri Çorumun yerel ağzıyla, öğrenilen geçmiş zamana –ası/-

esi zarf fiil ekinin getirilmesiyle oluşturulan kalıbı kullanır:  

                                                             
49 31.03.2013 tarihli yazışmadan. 
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“Adı Simin miymiş neymiş, Saraylı Hanım’ım. Fahri Efendi’nin iki 

arkadaşı varmış. Onlar getirmişler dedik Hüseyin denen biri kadını 

Samsun’a geri götürmüş. Fahri Efendi de peşinden gidesiymiş.” 

Romancının tarzını yansıtan başka bir kelime kurgusu da öğrenilen geçmiş 

zamanın sorusuyla şimdi zamana dair iç monolog soruları yöneltmektedir. Ayşe 

Nihal ve Fahri, Ankara’ya gelip yeni evlerine doğru yol aldıklarında roman şu 

cümlelerle devam etmektedir:  

“Odalarının altı toprak olduğundan, yere önce hasır sermek gerekirmiş. 

Onun üstüne de halı, kilim veya keçe… Her ne serilecekse… Hasır 

toprağın ayazını alırmış. Fahri Efendilerin yere serilecek hasırları 

kilimleri yok muymuş? Yatakları da mı yokmuş? İstanbul’dan 

getirememişler mi? Mutfak için kap kacağı da Ankara’dan mı 

alacaklarmış?...” (s.126). 

Azınlıklar da bazen kendi Türkçe özellikleriyle konuşturulmuştur. Samsun’a 

kocasını bulmaya giden Ayşe Nihal ile konuşan meyhaneci Hristo’nun Türkçesinde 

bazı harfler, Rumların diksiyonundaki gibidir:  

“Hanımefendi inanin kocanizi tanimiyorum. Size yanlis bilgi vermisler 

anlasilan.” 

Züppe tipler ise, kendilerini merkeze alan, diğerlerini öteleyen bir söylemle 

başarılı bir şekilde eserlere yerleştirilmiştir. Necmiye ile konuşan Ferit, “Gecekondu 

mahallelerimiz; Kasımpaşa, Dolapdere oldum olası dikkatimi çekmiştir.” (s.34) 

derken, üstü kapalı bir şekilde merkeze kendisini almış ve Kasımpaşa ve Dolapdere 

gibi dar gelirli ilçelere “dikkat çekici yerler” olarak oryantalist bir şekilde bakmıştır.  

Figürün içinde bulunduğu psikoloji nedeniyle fiziksel olarak bazı problemlerin 

belirmesi, yani figürlerin psikosomatik durumları, tahkiye anlatımında öne çıkan ve 

anlatımı güzelleştirip hikâyenin etkileyiciliğini çoğaltan unsurlardandır. Örneğin; 

Dede Alihan’ı ve Çiftçi Veli’yi öldürdükten sonra içine düştüğü korku ve panik hali, 

Yorgansız’da öksürüğü de beraberinde getirmiştir. 
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Fazla uzun olmayan cümle kurguları ile birlikte klasik şiirimizin bazı sanatları 

romanların en güçlü yanını oluşturan akıcılığı sağlayabilmek için yazarın sıkça 

başvurduğu yöntemlerdir. Romanlarda anlatıma şiirsellik katan en önemli öğe teşhis 

sanatıdır: 

“Gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ay çoktan batmış olduğu için yıldızlar 

daha parlak ve seçilir bir hal almışlardı köydeki tüm canlılar yuvasına 

çekilmiş, kuyuların tulumbaları kerpiç evlerin arasında yuvasız biçareler 

gibi boynu bükük kalakalmışlardı.” (s.97). 

Eskil’in bu teşhisleri zaman zaman sıkıcı bir hal alan klasik romanlardaki eksikliği 

gidermiş ve esere masalımsı bir hava kattığı da olmuştur: 

“Karasu, beni yendikleri için insanlar bayram yapıyor diye homurdandı. 

Kerdinin üzerinde yenilip içilmesini, davullar çalınmasını içine 

sindiremedi ve Yer Altı Suları Kağanı’na başvurup yardım istedi. Bu 

bayramı, bu şöleni durdur ey yüce Kağan!” (s.313). 

Teşhisin bir başka amacı ise, romanlardaki ölümlerden sonra, olayı romantize ederek 

okuyucuyu etkileme çabasıdır: 

 “Kirkor yere devrildi. İki büklüm olup, ellerini karnına bastırdı. (…) bu, 

gecenin son silah sesi oldu. Yanan yerlerden yükselen alevler, köyün 

üstünde devasa bir kuşun kanatları gibi dalgalandı. Gecenin dingin 

sessizliğinde sadece bu dev kanatların sesi duyuldu. Şuradan buradan 

gelen inleme seslerini dev kanatlar boşaltılmış evlerin arasında 

dolaştırdılar. Evlerden yardım eli uzanmayınca yıldızlara, dünyanın 

başka yerlerini aydınlatan güneşe taşıdılar. Güneş, ‘Nedir bu inlemeler, 

neler olmuş Erzurum’un o garip, o herkesin unuttuğu köyünde?’ diyerek 

Gülizar Nene’nin köyüne doğru hareketlendi. Ve o korkunç facianın 

üstünü örtmekle kendini suçlu hisseden gece, bir an önce kaçıp gitmek, 

yerini gündüze terk etmek üzere son hazırlıklarına başladı. Güneşin kat 

edeceği uzun bir yol vardı aslında. Kendini suçlu hisseden gece de yol 

hazırlıklarına erken başlamıştı.” (s.153-154). 



 
 

222 
 

Benzetmeler de yazarın anlatımındaki akıcılığı sağlamakta oldukça önemli bir 

yere sahiptir. Eskil’in anlatımına güzellik katan bir diğer öğe ise “… sonra yelpazeyi 

andıran vadiye doğru eğiliyorum ve vadinin taaa ortalarına kadar uzanıp iki elimle 

kenarlarını kavrıyorum” cümlesinde gördüğümüz gibi bazı eserlerin son kısımlarında 

rastladığımız soyut anlatımdır. Yazar, gayet başarılı olduğu bu anlatım yöntemini 

romanların genele yayabilse, tahkiye heyecanında yakaladığı başarıyı estetik plana 

da taşımış olacaktı. 

Figürlerin aklına istemedikleri düşüncelerin gelmesiyle kesik cümle yapıları 

ortaya çıkmıştır: 

“Ayşegül’le Yaman’ın arasında sütkardeşten de öte bir yakınlık yok 

muydu? Birinin emzirdiğinde ötekinin kanı… Beridekinin emzirdiğinde 

diğerinin… Kan!.. O kana süt karışınca… ‘Tövbeler olsun Allah’ım, 

sanki bu iki çocuk kan kardeşi gibiler!’” (s.108). 

Bahsettiğimiz güçlü yanların yanı sıra bazen romanlarda karşımıza çıkan 

özensiz cümle kurguları ve yapay diyaloglar, eserlerin zayıf tarafını oluşturmaktadır. 

Yorgansızlar Alihan’ın, sevgilisini rahatsız ettiğinde figürün kurduğu cümleler, 

köylü bir gençten beklenmedik edebî yetkinliktedir: 

“Benim şehirdeki dükkândan kaçıp gelmemin sebebidir Gonca. Ustamın 

‘gel oğlum gitme sen iyi bir tornacı olacaksın yalvarmasını 

umursamamamın nedenidir Gonca.” (s.20). 

 “Yorgansız’la bugün silahlı bıçaklı olacaktınız.” (s.87) cümlesinde, “silahlı bıçaklı” 

yerine “kanlı bıçaklı” denilmesi gerekirdi. Alihan, Karasu baskınını engellemek için 

otlardan kerdi yapma fikrini sununca “Bu kışta çimlerle kerdi mi olur?” diyen Necmi 

Emmi’ye karşılık: “İki seçimimiz var Necmi Emmi.” (s.109) der. Burada seçim 

kelimesi yerine tercih veya seçenek kelimesinin kullanılması gereklidir. Bir diğer 

hatalı kelime kullanımına ise Cariye Ayşe Nihal’de rastlamaktayız.  Ayşe Nihal, 

odaya girdiğinde, uyuyormuş numarası yapan kızına  “namussuz” diye takılmaktadır 

(s.23). Bu kelime, şakalaşmak maksadıyla kız değil erkek çocuklarına hitaben 

söylenmektedir. “Müslüman köylerinde o masum insanların canına neden kıydınız? 
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Sizin işlediğiniz suçların kefaretini benim kızlarım mı ödeyecek?” (s.255) 

cümlesinde kefaret yerine bedel kelimesinin kullanılması daha uygudur. “Eksi yirmi 

derecenin altına düşmeyen soğuk nedeniyle” (s.34) cümlesinin de, “eksi yirmi 

derecenin üstüne çıkmayan” şeklinde söylenmesi gerekirdi. “Biri ‘oy oğul!’ dedi, 

diğeri, ‘Anam!’ ve birbirlerine girip ağlaştılar.” (s.132) fiili yerine “birbirine gir-” 

fiili yerine “sokul-” fiilinin kullanılması daha güzel olurdu. “Ezel’le Turna, Natel’in 

geldiğini görünce çoktan odadan sıvışmışlardı.” (s.182) cümlesinde “sıvış-” fiili 

sinirle bir yeri terk etmek anlamında kullanılmıştır. “Sıvış-”, izini kaybettirerek bir 

yerden uzaklaşma anlamındadır. Bu bağlamda sıvışmak yerine başka bir filin 

kullanılması daha yerinde olurdu. Cariye Ayşe Nihal’in tahkiye zamanı, Abdülhamit 

döneminde başlayıp Cumhuriyet’in kurulduğu yıllara kadar uzamaktadır. Yazar bu 

eserde kullandığı dili haklı olarak tahkiye zamanına uymadan kurgulamıştır fakat 

romanda tren yolculuğu esnasında, günümüz Türkiye’sinde bile modern insanların 

kullanacağı bir kelime o dönemdeki yaşlı bir figürün ağzına yerleştirilmiştir:  

“‘Silah zoruyla evladım. Silah Zoruyla!’ 

‘Kötü mü oldu hanım? Bak kız kızan, torun torlak kaç insanın dünyaya 

gelmesine sebep olduk.’ 

‘Tarzın kötüydü Mustafa Efendi!.. Bir de iyi dememi mi bekliyorsun?’” 

O dönemde hiçbir yaşlı kadının, tarzın kötüydü gibi bir cümleyi söylemesini 

bekleyemeyiz. Yaman’ın liseye başladıktan sonra kendisiyle dalga geçen ve annesine 

küfreden öğrencilerle kavga edişinin ardından onu kapıda karşılayan iki liseli gencin 

cümleleri de gerçeklik açısından problemlidir:  

“‘Siz de kimsiniz?’ dedi Yaman hayretini gizlemeden. İçlerinden uzun 

boylu olanları, ‘Dostların’ dedi. ‘geldiğin günden beri seni izliyoruz. 

Önce korkak bir adam sandıydık ama bugün anana küfreden şu iki iti 

patakladın ya… Hem yürekliliğin, hem de namusuna sahip çıktığın için 

seni sevdik. Ben Tarık bu Cemal, bu da Özgür. Bundan sonra senin 

yanındayız.(…) ‘Burası Köy yeri değil’ dedi Tarık. Burada kendi başına 

hayatla mücadele edemezsin.”(s.165). 
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İnandırıcılıktan uzak bir diğer diyalog ise yaşadığı küçük şehirde, erkeklerle 

saklambaç oynadığı için kendi kızına sinirlenen bir anne ile merkezî figür arasında 

geçmektedir: 

“Bana deli diyeceğinize, siz akıllı olun! Sevgisizlik sizi yok etmeye 

başlamış, farkında mısınız? Eşinizi seviyor olsaydınız ya da gizli bir 

sevdanız olsaydı, böyle kendinizi koyuverir miydiniz? Yüzünüzün 

güzelliği daha otuzunuzda yok olmaya yüz tutmuş. Kaşlarınız, 

dudaklarınız, bakımlı değil. Saçlarınız, başınıza yapışmış, sabahki iki 

tarakla duruyor. Belki kaç sabahtır o iki tarağı yeterli görüyorsunuz. 

Bedeniniz yağlanmış, eteğiniz sağa sola sarkmış. Terlikleriniz yamulmuş. 

Sevdiğiniz olsa karşısına böyle çıkmazdınız! Sesinizde ezgiler 

yankılanırdı. 

- Git yoluna delikanlı! 

- Hayır gitmeyeceğim. Havayı koklar mısınız lütfen? (…)  

- Ohh! (…) 

- Akşam nasıl da sevda yüklenmiş gördünüz mü? Bakın yukarılara, bağ 

evlerinin üzerine çöken akşam gölgesinin esrarını çözün, haydi çözün 

lütfen! Neyi saklıyor, neyi koruması altına almış? Yaklaşan sevda 

saatlerinin doya doya yaşanmasının hazırlığını yapmıyor mu? (…) 

Giderek köşe bucak yayılan akşamın gölgesi, kim bilir şu küçücük kentin 

kaç evinde doyumsuz sevdaların nefesiyle titreyip canlanacak bu gece! 

Ama siz, siz hazır mısınız doyumsuz sevdalara? 

Yüzünü benden yana çeviriyor ve… Göz pınarlarından aşağı yaşlar 

süzülüyor. Yanına yaklaşıp özür dilerim diyorum. Gözyaşlarını gizleme 

ve silme gereği duymuyor.  

- Keşke bir kahve içmeye davet edebilseydim (…). En azından yüreğimi 

açabileceğim bir dost olurdunuz. 

- Sevmeye çalışın. (…) 

- Sevda bir büyüdür delikanlı, büyü bozulunca aynı kişiyle de tutmuyor. 

- Tanrım! 
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- Boşa uğraşma, yukarıdaki, bu dualarla ilgilenmiyor.(…) git ve 

sevdiğini al mutlaka al ve hiç bırakma. 

- Tanrım! Tanrım!..” (s.107). 

Bazen de romanın kendine ait efsunlu havaya ters düşen kelimeler de kullanılmıştır:  

“Ayşegül de iletişim dili olarak ağlamayı seçince, sessiz küçük bağ evi 

birdenbire canlanıverdi.” (s.39).  

“İletişim dili” bir romandan ziyade kişisel gelişim kitaplarında daha güzel duracak 

bir kavramdır. Yaman’ın Boğaziçi Üniversitesinde hemşerilerin tanışma gecesinde, 

Ayşegül salonu terk ederken ona söylediği sözler, hayatının büyük bölümünü köyde 

geçirmiş bir gençten çok bir salon bey efendisini andırmaktadır:  

“Yaman koşarak peşinden geldi.  

- Neden böyle çekip gidiyorsunuz? 

- Bırakın beni çok sinirliyim. (…) 

- Sinirlendiğinizi görüyorum ama birkaç yılışık insanın zevzekliği bizi 

daha ilk karşılaşmamızda ayırmamalı.” (s.211). 

Yazar başka bir yerde ise aynı figüre oldukça argo bir dil kullandırtmıştır. Kardeşi 

Döndü ile Osman’ın yakınlaşmaları kulağına geldikten sonra Yaman, kız 

kardeşinden hesap sormak için eve gittiğinde söylediği sözler, yukarıdaki “salon 

beyefendisi”ne yakışmayan türdedir: 

 “Gidiyorum şimdi. (…) Bil ki bu işin peşini bırakmayacağım eğer öyle 

bir bok yediysen sana o boku kusturacağım.” (s.244). 

Romanlarda klasizm, natüralizm, realizm ve romantizmin etkilerini görmemize 

rağmen, Eskil bu akımlardan hiçbirisini bilinçli olarak tatbik etmemiştir. Eserlerin 

hepsi sinematografik metinlerden oluşmaktadır. Bütün romanlar, mükemmel bir 

sinema filimi veya dizi olabilecek düzeydedir. Hikâyelerde, heyecan ve merak 

unsurunu arttırmak için zaman zaman erotik öğelere de yer verilmiştir. Barana 

akşamları tasvir edilirken, türkü ve şiirler, roman metninin içine yerleştirilmiştir. 

İhtiyar figürlerin yaşça küçük diğer figürlere masal, hikâye gibi anlattığı kısımlar, 

romanlardaki hayal unsurunu genişletmesi bakımından önemlidir. 
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3.2.10. GENEL DEĞERLENDİRME 
 

Eskil’in yayımladığı tüm romanlarda hayatının, özellikle de çocukluğunun 

etkisini görebiliriz. O, küçükken müşahede ettiği olayları hem köy hem tarihî 

romanlarında işlemiştir. Köy romanlarındaki; barana geceleri, köylünün doğayla olan 

mücadelesi, kadınların erkek çocuk doğurma mecburiyetleri, tarihî romanlarındaki 

bazı konular ve bunun sonucunda ortaya çıkan trajik durumların Eskil’in 

çocukluğuna kadar uzanan bağları vardır. Vazgeçemediği tarih okumaları da, 

romanlarında işlediği tezlerin altyapısını oluşturmuştur. 

Eskil, romanları toplumsal bir hafıza olarak algılamış ve tezli romanlar kaleme 

almıştır. Edebiyat dünyasının, modernizmden sonra postmodern temayüle doğru 

kıvrıldığı şu günlerde klasik romanlar kaleme alan Eskil, bunu şu şekilde 

açıklamaktadır: 

“Ben böyle yetiştim. Değişemiyorum. Değişmek de istemiyorum. Zaten 

bu da çok zor. Bara gidip eğlenemiyorum. Yurt dışına çıktığımda Paris’te 

örneğin herkesi büyüleyen revüler, şovlar benim hiç ilgimi çekmedi. 

Müzeleri gezmek ya da Moskova’da Tolstoy’un evini görmek bana daha 

ilginç geldi.” 

Eskil’in romanlarını iki grupta inceleyebiliriz. Bunlardan ilkinde köy 

gerçekliğine temas edilmiş ve erkek çocuk isteği, köyün imkânlarının kısıtlığı, 

fakirlik, zorla evlendirilme, köy toplumlarındaki erkek egemenliği gibi köyün çeşitli 

sosyolojik problemleri bağlamında bazı figürlerin hayat hikâyeleri konu edilmiştir. 

Diğer başlıkta ele alınabilecek tarihî romanlarda ise Osmanlı’nın son zamanı ve 

Cumhuriyet’in ilk yılları arasında cereyan eden bazı önemli olaylar fona alınarak bu 

olayların insani yönlerine değinilmeye çalışılmıştır. 

Eskil, köy romanlarını çocukluğundan arda kalan izlenimlerle, tarihî romanları 

ise kendi tarih okumalarından edindiği bilgilerle oluşturmuş ve vaka kurgusu sağlam 

sinematografik metinler ortaya koymuştur. Vaka bağlamında, düğümler zaman 

zaman etkisiz bazen de okuyucuyu etkisine alıp roman boyunca sürükleyecek 

tarzdadır. 
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Köy romanlarında birlikte hareket etmek ve örgütlü iş yapmanın gerekliliği 

gibi düşünceleri savunan yazar, tarihî romanlarında anlatılanlar resmî tarihe 

yakınlaştıkça olayların insani yönüne odaklanılarak yakın Türk tarihine dikkat 

çekilmek istenmiştir. 

Eskil’in romanlarında figürler çok net bir şekilde ana karakter ve diğerleri 

olarak ayrılabilir. Bütün olay merkezdeki figürün etrafında teşekkül etmiş, 

olağanüstülüklere yer verilmeden bu kişi kahramanlaştırılmıştır. Figürlerin sonları, 

tahkiyenin etkileyiciliğini azaltacak olmasına rağmen -genelde- ölümle 

bitirilmemiştir. Klasik köy romanımızda belirgin olarak işlenen sosyal sorunsallar, 

Eskil’in romanlarında figürleri tamamlayıcı unsurlar olarak dikkat çekmektedir. 

Yazar, Türk köy toplumunun gelenek ve görenekle şekillenmiş kapalı yapısını itibari 

âlemde oluşturduğu kahraman tipler üzerinden kırmaya çalışmıştır.  

Bu bağlamda Eskil’in anlatımlarında iyi ve kötü mücadelesi ana kurguyu 

oluşturan en baskın öğelerden biri olmuştur. Dünya romanlarında sıkça karşımıza 

çıkan bir izlek olan “acının atadan tevarüs edilmesi”, Eskil’in tahkiyesinde baskın 

olmasa da yer yer karşımıza çıkmaktadır. Romanlardaki figürler statik değildir. 

Özellikle mantıklı açıklamalar sonucunda makulleşebilen mutedil kişilerdir fakat 

merkezî figürlerin dramatik değişimleri veya abartılı paranoyak durumları onların 

inandırıcılığını azaltabilmektedir. 

Merkezî şahıslar dışında sevgililer; çeşitli dindar, bürokratik, şehirli tiplerle 

birlikte özellikle tarihî romanlarda azınlıklar da figüratif kadrodaki yerini almıştır. 

Dindar ve bürokratik tipler klasik köy edebiyatımıza kıyasla oldukça siliktir. Eskil, 

kendi benimsemediği tarih tezlerini menfi figürlere savundurarak okuyucuya bir 

bakış açısı kazandırmayı amaçlamıştır. Bazı köy romanlarında gayr-i meşru ilişkiler 

ve seksomanyak figürler de bulunmaktadır. 

Klasik romanlardaki baskın anlatıcı Eskil’in romanlarında da karşımıza çıkar. 

Bu anlatıcı olaylara müdahalelerde bulunmuş ve kendi düşünce ve tespitlerini 

özellikle sorular vasıtasıyla okuyucuyla paylaşmıştır. 
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Romanlardaki devlet ve din algısı klasik köy romanlarındakinin aksine 

olumludur. Devlet, merkezî figürle iş birliğine girmekte dindar tipler olumlu bir 

şekilde karakterize edilebilmektedir. 

Eskil’in Osmanlı’ya bakış açısı da olumsuz değildir. Zaman zaman, Anadolu 

topraklarının sadece savaş için insan kaynağı olarak görülmesi, Saray’ın Türklerden 

çok yabancılara açılması gibi eleştiriler getirilse de, Osmanlı genelde olumlu imajla 

eserlerdeki yerini almıştır. Atatürk ise, tüm romanlardaki en olumlu figür olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Eserlerde siyasi konulara çok temas edilmemiş, köy romanlarında olumlu tipler 

eğer bir siyasi mensubiyeti varsa bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak tercih edilmiştir. 

Tarihî romanlarda karşımıza çıktığı kadarıyla Kürtler, Türklerle aynı duygular 

içinde göstermiştir. Örneğin Kürt grupları, ülkelerini bölmek isteyen Ermenilerin 

göçerlerine saldırmakta ve köylerine uğrayan Türklerle evlerini paylaşabilmektedir. 

Ermeniler ise halk ve çeteciler olarak iki bakış açısıyla incelenmiş, halkın Türklerle 

olan dostluğu nazara verilirken, çeteciler Anadolu topraklarındaki savaşın nedeni 

olarak gösterilmiştir. 

Eskil modern romanlarda daha sık kullanılan gösterme tekniğinden ziyade, 

anlatma tekniğini tercih etmiştir.  Klasik romanlarda bir hayli uzun olan tasvirler, 

Eskil romancılığında kendisine fazla yer bulamamış, okuyucunun figürler ve 

mekânlarla ilk temas ettiği kısımlarda vurgusuz olarak eserlerdeki yerini almıştır. 

Geriye dönüş tekniği genelde figürlerin hayat hikâyelerine ayrıntılar sunulurken, 

gösterme tekniği bazen didaktik bir yapıya bürünmüş ve bu da eseri sıkıcı bir hale 

getirebilmiştir. 

Tahkiye zamanları hep kronolojik olarak işletilmiş ve genelde görülen geçmiş 

zaman ekiyle cümleler kurulmuştur. Yazar bazen zamana natüralist bir konum 

kazandırmıştır. Tahkiye açısından Cariye Ayşe Nihal (1890) en erken zamana sahip 

iken, günümüze en yakın olan roman (1994) ise Mavi Kanatlı Atlardır. 
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Mekân, klasik romana uygun bir şekilde, genelde insanın yaşadıklarına bir 

çevre oluşturmaktadır. Köy, tarihî romanlarda da en baskın mekândır. Şehirde geçen 

tek eser Mavi Kanatlı Atlar’dır. 

Eskil’in romanlarında mutedil tipler ve olaylar üzerinden hiçbir şeyi kötüleme 

veya kutsama amacı olmayan, hiçbir ideolojiyi yermeyen veya övmeyen sadece iyiye 

veya kötüye odaklanan bir anlayışla karşılaşmaktayız. Yazarın toplumsal bir amaca 

hizmet etmesi gerekliliğini düşünen Eskil’in bu bağlamda kolayca anlaşılmak 

istemesi nedeniyle sade bir dil kullandığı görülmektedir. Romanlarda bazı diyaloglar 

haricinde yerel bir dil kullanılmamış, bu yapılırken de romanın hitap edeceği kitle 

göz önünde bulundurulmuştur. Eserlerde zaman zaman argo kullanılmış, dindar 

figürler Osmanlıca kelime ve terkiplerle konuşturulmuştur. Olayların ekseri Orta 

Anadolu’da geçtiği için, bu yöreye ait birçok yerel kelime eserlerde kendisine yer 

bulmuştur. Hikâyenin akıcılığını sağlamak amacıyla teşhis ve benzetme sanatlarına 

başvurulmuş, zaman zaman da özensiz cümle kurgularıyla eserler dilini olması 

gereken seviyeye çıkaramamıştır. 

Eskil hiçbir akıma bağlı değildir fakat realistlerin birey merkezli sanat 

anlayışında roman sonunda kahraman altın çağını yaşadığını düşündüğümüzde 

(Tekin, 2009: 74) Hasan Eskil’i realist roman anlayışına yakın durduğunu 

söyleyebiliriz. Natüralist, klasik ve romantik öğeler de eserlerinde yer veren Eskil’in 

tahkiye anlayışı için bu durum bazen zenginlik kaynağı gibi gözükse de zaman 

zaman da hatlar asarındaki keskin geçişler, okuyucunun estetik hazzını zedelenmiştir. 
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3.3. HİKÂYECİLİĞİ 

3.3.1. KONU VE VAKA ÖRGÜSÜ 
 

Eserde anlatılan tüm hikâyelerin yazarın gerçek hayatında bir karşılığı olması 

nedeniyle Eskil’in hikâyelerini estetik değil,  hatıra bağlamında değerlendirmek daha 

yerinde olacaktır. Tahkiye girişinde banka çalışanlarının yaşamına veya sosyal-siyasi 

arka plana dair yapılan açıklamalar, anlatılanların edebî niteliğine zarar vermiştir. 

Kitapta yer alan yirmi iki hikâyenin çoğu olay hikâyesi olmasına rağmen, heyecan 

unsuru zaman zaman ön plandadır. Hikâyelerden “Müfettişin Hobisi” ve “Bir Bardak 

Su” ilginç konusu ve içerdiği heyecan öğeleriyle, “68’e Bir Tertip” çift yönlü devam 

eden kurgusuyla diğer hikâyelerden ayrı bir yerde durmaktadır.  

“Can Pazarı”ında, 1978 yılında Antalya’nın Kumluca ilçesine bir teftiş için 

görevlendirilen banka müfettişinin yaşadıkları konu edilmiştir. 

İş Bankası müfettişlerinden Atakan Yumrukçal, teftiş için Antalya’nın 

Kumluca ilçesine gider. Antalya’ya geldikten sonra, kalacağı otele gitmek üzere bir 

taksi kiralar. Taksi yolculuğu esnasında arkalarındaki arabanın onları takip ettiği 

düşüncesi ülkenin içinde bulunduğu siyasi kaosla birleşince, Atakan Bey’in 

kuruntuları korkuya dönüşür. Gece yatmadan önce otelin elektrikleri kesilince 

Atakan Bey uyumaya karar verir. Gecenin ilerleyen saatlerinde odanın kapısı 

zorlanır. Taksiyle gelirken kendisini takip eden adamların otele kendisini öldürmeye 

geldiklerini düşünen Atakan Bey kapıyı açmamakta direnir fakat odanın kapsı 

sonunda kırılır ve “tek kişiymiş” denildikten sonra odadan çıkıp giderler. Odanın 

kapısını kıran kişiler, ne Atakan Bey’i takip eden taksideki adamlardır ne de siyasi 

bir suçlu aramaktadır. Otel sahibinin sarhoş oğlu, birden fazla kişinin kalabileceği 

odada tek kişi yatırılması nedeniyle kandırıldığını düşünmüş, muhasebecinin doğru 

söyleyip söylemediğini anlamak için de  gece yarısında Atakan Bey’in oda kapısını 

kırmıştır. 

“Siyasi Baskı” adlı hikâyede 1978’de Müfettiş Erhan’ın Çeşme’deyken 

Kütahya’nın bir ilçesine,  İş Bankası müdürünün ihaleleri siyasi tutumla kendi 
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tanıdıklarına verdiği söylentisi üzerine görevlendirilmesi ve burada yaşadıkları konu 

edilmiştir.  

Siverek’ten Çeşme’ye teftiş için gelen Erhan’ın eline sarı bir zarf tutuşturulur. 

Kütahya’nın bir ilçesinde iplikçilik yapan üç kişini İş Bankası müdürü hakkında; 

rüşvet almak, kumar oynamak ve oynatmak gibi ithamlarda bulunmaktadır. Gelen 

zarfta Erhan’ın bu durumu araştırmak üzere görevlendirildiği yazmaktadır. Erhan 

belirtilen yere gidip araştırmalarını yaptığında, müdürün ihaleleri kendi tanıdıklarına 

vermek gibi bir tutumun içinde olmadığını, bunun bir iftira olduğunu öğrenir. 

Müfettiş Erhan’a araştırması süresince yardım eden Fethi Bey, şikâyet mektubunun 

ilçenin ileri gelenlerinden Sedat Bey’in diretmeleriyle imzalandığını tahmin ettiğini 

söyler. İlçenin siyasi anlamda güçlü kişilerinden olan Sedat Bey’le görüşen Erhan, 

ona kendi banka müdürleriyle neden uğraştığını sorar. Sedat Bey olup biteni 

yalanladıktan sonra, siyasi gücüne vurgu yaparak Erhan’ı üstü kapalı bir şekilde 

tehdit eder. Sindirilmeye çalışıldığını düşünen Erhan, soruşturma raporunun bir 

nüshasını da başbakana yollayacağını söyledikten sonra Sedat Bey’in tavırları 

değişir. Bu sırada, hakkında ithamlarda bulunulan Cemal Bey İstanbul’dan gelir ve 

tehdit edildiğini söyleyip başka bir yerde görev almak istediğini söyler. Erhan, Cemal 

Bey’i tehdit eden Turhan Bey ile görüşmeye gittiğinde, Turhan Bey, banka 

müdürünün kendi ekonomik sırlarını ifşa ettiği söyledikten sonra bu nedenle 

ekonomik darboğaza girdiğinden yakınır. Müfettiş Erhan, Fethi Bey’den olayın 

doğru olduğunu öğrenince soruşturma raporunu tamamlayarak yola koyulur. 

Arabasıyla karanlık bir ormanın içinde yol alırken kendisine durması işin el eden kişi 

Müfettiş Erhan’ı tedirgin eder. Müfettiş Erhan kararsız kalmasına rağmen durur. 

Adamın köylü olduğunu görünce rahat bir nefes alır ve Ankara’ya döndükten sonra 

raporunu teslim eder.  

“Süleyman Amca” adlı hikâye, Müfettiş Erhan’ın Muş teftişindeyken bankanın 

önemli müşterilerinden birinin babası Süleyman Amca ile tanışması ve aralarında 

geçen konuşmalardan oluşmaktadır. 

Müfettiş Erhan Muş teftişi için bu şehre gittiğinde bankanın en büyük kredi 

müşterisi olan Ali Bey’in babası Süleyman Amca ile tanışır. Süleyman Amca’nın 
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sempatikliği ve hoş sohbeti sonrasında Erhan’la arasında sıcak bir dostluk kurulur. 

Erhan’ın teftiş süresince bu ikili zamanlarının çoğunu birlikte geçirirler. Bir öğle 

arasında Erhan’ı şehrin dışında bir yamaca götüren Süleyman Amca, eliyle karşı 

taraftaki tepenin eteklerini gösterdikten sonra, eskiden oralarda Ermenilerin şarap 

yaptıkları yerler bulunduğunu, çocukluğundaki Ermeni arkadaşları Haçik’le, 

Betina’yla Harut’la kardeş gibi olduklarını daha sonra ortaya Ermeni çetelerinin 

Müslüman halkı öldürmek suretiyle saldığı korku nedeniyle iki halkın birbirinden 

uzaklaştığını anlatır. Erhan’la yaptıkları bu görüşmeden sonra Süleyman Amca bir 

hafta kadar ortalıklarda gözükmez. bu durum Erhan’ı endişelendirir. Daha sonra 

aldığı bir haberle, Süleyman Amca’nın sigarayı bıraktığı ve bu nedenle evden dışarı 

çıkmadığını öğrenir. Bir zaman sonra Süleyman Amca’yla tekrar buluşan Erhan 

Muş’u yukarıdan görebilecekleri bir tepeye otururlar. Eskilerden konuşurlarken artık 

sigara iyiden iyiye unutulup gitmiştir. 

“Kaçak Müfettişler”de aile hasretiyle hafta sonlarında görev yerlerini terk eden 

iki müfettiş Yalkut ve Atakan konu edilmiştir. 

Kurallara göre teftişte olması geren Yalkut Bey, Teftiş Kurulu Başkanı 

tarafından Ankara’nın en işlek caddesinde görülür. Teftiş Kurulu Başkanı turne 

yerini neden terk ettiğini sorduktan sonra bu durumun bir daha gerçekleşmemesini 

emreder fakat Yalkut Bey gaflete düşüp turnede olması gereken bir cumartesi günü 

yine Ankara, Sakarya Caddesi’nde gezer. Aynı durumdaki arkadaşı Atakan Bey’le 

rastlaştıktan sonra tekrar Teftiş Kurulu Başkanı’nı görürler. Atakan ve Yalkut’un 

yanında eşleri de vardır ve başkan görmeden hemen kaçıp bir binanın içine 

saklanırlar. Başkan, vitrinlere bakarken gördüğü Atakan Bey’in eşi Mülay Hanım’a 

içten bir gülümsemeyle selam verir. Mülay Hanım bunu kocasına söylediğinde 

Atakan Bey, bu durumun kendisine hesap sorulacağı anlamına geldiğini düşünür. 

Hem Atakan Bey hem de Yalkut Bey görev yerleri olan Mucur ve Hacıbektaş’a 

pazartesi mesaiden önce varmak için yola çıkar. Atakan Bey bankaya geldiğinde 

şube müdürü Teftiş Kurulu Başkanı’nın kendisini aradığını söyler. Başkan, Atakan 

Bey’e neden hafta sonlarında görev yerinde durmadığını sorar. Atakan Bey bu durum 

karşısında hiçbir şey söyleyemez. Uzun süren bir sessizlikten sonra başkan telefonu 
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kapatır. Yalkut Bey de görev yeri olan Hacıbektaş’a en kısa sürede ulaşmaya 

çalışmıştır. Ulaştığında Teftiş Kurulu Başkanı’nın aradığı ona da söylenir. Bu sırada 

telefonu çalar ve arayan Teftiş Kurulu Başkanı Cavit Bey’dir yine. Cavit Bey ne 

kadar konuşsa da Yalkut Bey duymamazlığa verir. Cavit Bey sesinin karşı tarafa 

ulaşmadığını düşündüğü gerekçesiyle telefonu kapatır. Yalkut Bey’in yanında banka 

müdürü varken telefon tekrar çalar. Arayan Atakan Bey’dir. Arkadaşına Teftiş 

Kurulu Başkanı tarafından azarlandığını söyler. Yanında müdür olan Yalkut Bey 

rahat davranamaz ve şifreli konuşmalarla kendisinin olayı atlattığını ima eder. 

Telefonlar kapatıldıktan sonra müfettiş yardımcısı Yalkut büyük bir kahkaha patlatır. 

“Müdürün Şansı” adlı hikâyede 1970’lerde İş Bankası Bandırma Şubesi 

Müdürü Erdoğan Aykut Bey’in hesapta fazla mevduat gözükmesi için başvurduğu 

banka tarafından tasvip edilmeyen yöntem ve Müfettiş Süreyya Bey’in bu bankayı 

teftiş için görevlendirilmesi konu edilmiştir.  

Erdoğan Aykut ay sonu hesaplarında mevduatın fazla görünmesi için 

piyasadan çek ve para toplar. Oldukça güvenilmez olan bu yöntem normalde İş 

Bankasınca benimsememektedir. Müfettiş Süreyya Bey, bankanın Bandırma şubesini 

teftiş için görevlendirilmiştir. İşini son derece ciddiye alan Süreyya Bey, 

kapanmasına yakın bankayı ve çalışanlarını gözetlemeye başlar. Ve zamanı 

geldiğinde Süreyya Bey bankaya girdikten sonra banka müdürünün etekleri tutuşur. 

Piyasada tahsilat yapan banka müdürünün cepleri çek ve senet doludur. Daha da 

kötüsü kasada işleme konulmadan bekletilen çekler vardır. Bu sırada bankaya son 

olarak bir müşteri gelir. Bu durumdan faydalanan muhasebeci, Süreyya Bey’e 

arşivdeki kumbaraları göstermek suretiyle banka müdürüne zaman kazandırır. 

Süreyya Bey muhasebeciyle birlikte arşive gittikten sonra banka müdürü bu fırsattan 

faydalanarak çeklerin hepsini kaydettirir ve giriştikleri bu hatayı müfettiş fark 

etmeden bütün çekler müşterilerin hesaplarına geçirilir. 

“Para Nasıl Taşınır”da1976 yılında Güneydoğu’da paraların toplandığı merkez 

bir ilçenin şubesinde 100.000 lira eksik çıkması üzerine gelişen olaylar konu 

edilmiştir. 
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Erhan teftişi gerçekleştireceği şehre geldiğinde onu Saffet Bey karşılar. Erhan, 

Saffet Bey’in anlattıklarından parayı taşıyanların yolda soyulduğu izlenimini edinir. 

Sazı eline alan Erhan, sorgulamaya vezne şefi ve veznedarın ifadelerini alarak başlar. 

Olayın nasıl gerçekleştiğini onlardan dinledikten sonra vezne şefinin bulunduğu 

odaya giderek, oradakilere çekmecelerini açmalarını söyler. Çekmecelerden bir şey 

çıkmayınca, altı sökülmüş olan para taşıma çantasını eline alır. Sökük oldukça 

büyüktür. Son olarak grup amirinin ifadesini alınır. Grup amiri parayı çalan kişinin 

merkez şubedeki veznedar Selim olduğunu söyler. Bu ciddi suçlama karşısında 

Müfettiş Erhan, ona emin olup olmadığını sorar. O da anlatmaya başlar: Merkez şube 

müdürü ifadeleri alındıktan sonra, müdür beyle ne yapacaklarını tasalanırken 

Kızıltepe’deki Şeyh’in yanına gittiklerini, burada Şeyh’ten yardım talep ettiklerini, 

Şeyh’in paranın kendisinde olduğunu söylediğini, daha sonra elinde beliren kurşunun 

İzmir’i gösterdiği için; paranın İzmirli biri tarafından çalındığını söylediğini belirtir. 

Merkez şubenin veznedarı Selim İzmirli olduğu için parayı onun çaldığını söyler. İş 

Bankasının çalışanlarından birinin böyle bir yola tevessül edip buna inanması 

Müfettiş Erhan’ın kızgınlığını daha da arttırır. Erhan, aynı ilçede daha önceden görev 

yaptığı zamanlarda uğradığı mekâna kafa dağıtmak için tekrar gider. Sonra otele 

giden Erhan aile özlemiyle zor da olsa uykuya dalar. Gece yarısı kapısı çalınır ve 

gelenler bugün tehdit ettiği banka çalışanlardır. Erhan kapıyı açtıktan sonra hepsi 

parayı kendilerinin çalmadığına dair yeminler ederler. Erhan onlara inanır ve bu 

konuyu yarın görüşmeleri gerektiğini söyler. Ertesi gün Erhan eskiden tanıdığı bir 

çanta imalatçısına gider. Arkadaşı ona bu çantada imalat hatası olduğunu, makinenin 

ilmekleri doğru düzgün atmadığından çantanın alt tarafının açıldığından bahseder ve 

böylelikle herkes paranın çalınmadığını, para taşınırken çantanın dikişlerinin 

açılması sonucunda yolda düşürüldüğünü anlar. 

“Eşiyle Kaçan Müfettiş” adlı hikâyede 1969 yılında Vize’de göreve başlayan 

yeni evli müfettiş Gence’nin bayram tatilinde eşiyle birlikte memleketine gitmeye 

çalışması konu edilmiştir.  

İş Bankasının teftiş kurulunda işe başlayan Gence üniversite yıllarından beri 

sevdiği Tülay’la evlidir. Gence, on yıllık tecrübeli bir müfettişin yanında stajına 
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devam edip uzun bir Anadolu turnesinden sonra Tekirdağ’ın Vize ilçesinde göreve 

başlar. Eşiyle henüz evlenmiş olan Gence, Trakya’nın soğuk kışına rağmen; onu da 

yanına alır fakat ailesinden daha önce hiç ayrılmamış olan genç Tülay, memleketini 

ve akrabalarını özlemesi nedeniyle kocasından kendisini önlerindeki dört günlük 

bayram tatilinde Erzurum’a götürmesini rica eder. Gence bu yolculuğun büyük bir 

bölümünün yollarda geçeceğini söyleyerek bu isteği reddeder. Tülay Erzurum’a 

gitme isteğini sürekli yineler. Kocasını kendince mantık açıklamalar yaparak onu 

ikna etmeye çalışır.  

Ekip şefi, perşembe günü memleketine gideceğini, isterse kendisinin de 

memleketine gidebileceğini Gence’ye söyler. Bu durumda genç çift için henüz 

bayrama üç gün varken, şehirden ayrılabilme imkânı doğar. Gence eşine durumu 

anlatır. İstanbul’daki dayısından Erzurum bileti almasını isteyeceğini, bu nedenle 

yarın sabah Vize’den çıkmaları gerektiğini söyler. Vize’den yola çıkan Gence ve 

Tülay, İstanbul yakınlarına geldiklerinde mola verirler. Molada muavin, İş Bankası 

müfettişlerinden Gence Bey’in telefonla arandığını ve müdüre ulaşması gerektiğini 

söyler. Gence ve Tülay telaşlanırlar. Önemli bir şey olmasa, molada kendilerini 

bulmayacaklarını düşünüp tekrar Vize’ye dönme kararı alırlar. Gence, Vize’de 

Cemalettin Bey’e telefonla ulaşır. Cemalettin Bey, Gence’yi dosyasında ev adresi 

olmadığı gerekçesiyle aramıştır. Gence bu duruma hem sinirlenmiş hem de 

sevinmiştir; çünkü banka adres sorma bahanesiyle teftiş yerini terk edip etmediğini 

kontrol etmek istemiş olabileceğini düşünür. Genç çift Vize’den otobüsün 

kalkmasına üç saat kala tekrar arabaya biner. Arabayla yola koyulduktan bir süre 

sonra arabanın lastiği iki kere patlar. Taksici arabasından hayır gelmeyeceğini 

söyleyerek onları tren istasyonuna yönlendirir. Bu sırada askeri bir jip Gence ve 

Tülay’ın yanında durur ve onları Sirkeci Tren İstasyonu’na yetiştirmek için var 

hızıyla yol alır. Trene son kertede yetişen çiçeği burnunda çift, terminale yetişemez 

ve bayramda özlemini içlerinde hissettikleri memleketlerine gidemezler. 

“Çekle Dolandırıcılık” adlı hikâye, Müfettiş Erhan’ın İzmir ve Denizli’de 

dolandırıcılık suçu nedeniyle görevlendirildiği bir teftişi anlatmaktadır. 
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İzmir’de vuku bulan bir dolandırıcılık olayı nedeniyle Erhan bu şehre 

gönderilirken yol üstünde Denizli’deki de ufak bir soruşturmayı da yürütmesi istenir.  

İzmir’de Yeşilyurt şubesinden çek karnesi çalınmış ve bunu kimin yaptığı 

bilinmemektedir. Dolandırıcılık bir hesap üzerine verilmiş olan çek karnesinin seri 

numaralarını bir sayı farkla tutan bir başka çek karnesinin çalınması ve buradan 

kesilen “bir” rakamının, olayda kullanılan çekin ilk numarası üzerine yapıştırılarak 

değiştirilmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir. Soruşturmaya devam edilirken banka 

memurlarından Abdurrezzak adlı şahsın ifadelerindeki çelişki dikkatleri çeker. 

Memur Abdurrezak’ın el yazısını taşıyan muhaberat föyleriyle çek İzmir Emniyet 

Müdürlüğünde kriminoloji uzanmalarına inceltildikten sonra, çeklerin aynı elden 

çıktığına dair rapor hazırlanır. Müfettiş Erhan bankaya döndüğünde memur 

Abdurrezzak’ı yanına çağırtır. Abdurrezzak ilkin reddetse de daha sonra suçunu 

kabullenir. Abdurrezzak, çalınan parayı yerine koymak isteyen Müfettiş Erhan’a 

hesap cüzdanının memleketi Hatay’da olduğunu söyler. İkili, Erhan’ın otomobiliyle 

Hatay’a,  parayı çekmek için gider. Hesap cüzdanında Abdurrezak’ın ismi yerine 

Hasan Solelli diye başka birinin ismi yazmaktadır. Bankanın nüfus cüzdanı sureti 

isteme ihtimali hesap cüzdanında yazan sahte isim nedeniyle Erhan’ın gözünü 

korkutur. Çünkü çek keşide çekidir. İsme yazılan keşide çeki hesaplarından para 

çekilirken mutlak surette bir belge gösterilmesi gerekmektedir. Banka bu talepte 

bulunurken Müfettiş Erhan Konya’dan geldiğini, parayı almadan adım dahi 

atmayacağını söyleyerek yeni ve tehlikeli bir oyunun içine girer. Erhan 

çığırtkanlığına devam edince banka şubesinin müdürü, bu çığırtkan adamın bir an 

önce şubeyi terk etmesi için çeki, odacının hesabına düzenler ve Erhan’a parasını 

vererek kapının yolunu gösterirler fakat hesapta 110.000 lira olması gerekirken 

100.000 lira vardır. Erhan Abdurrezzak’a kalan 10.000 lirayı sorar. Abdurrezzak, 

paranın şubedeki masasının çekmecesinde olduğunu mesai arkadaşlarının yüzüne 

bakamayacağı için parayı Erhan’a almasını söyler. Bir görevi daha başarıyla 

neticelendiren Erhan, Denizli’deki soruşturmayı da bitirip eve dönmenin umuduyla 

arabasını çalıştırır. 
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“Kara Kışta Soruşturma” adlı hikâye 1973 yılının ocak ayında Cemalettin 

Hasdemir ve Atakan Yumrukçal adlı müfettişlerin, doğudaki bir bankaya bilanço 

çıkarmak için görevlendirilmelerinin akabinde yaşadıklarını ilginç ve tesadüfî bir 

olaydan bahsedilmektedir. 

Cemalettin ve Atakan Bey Ankara’dan uzun bir tren yolculuğu sonunda 

bilançoları kontrol edecekleri doğu şehrine varırlar. Şehre geldiklerinde herkes 

taksilere koşuşur. Cemalettin ve Atakan Bey bunu görgüsüzlüğe yorsalar da, biraz 

sonra taksi ihtiyaçları belirince gerçeğin farkına varırlar.  Aradan uzun bir zaman 

geçtikten sonra, trende tanıştıkları Ceyda isimli bir bayan, müfettişler için bir kızak 

göndermiştir. Müfettişler ertesi sabah soruşturma için bankaya gider. Vadeli vadesiz 

hesapların yılsonu bakiyelerinin muhasebe kayıtlarıyla tutamadığını, müdürün kendi 

imkânlarıyla bu durumun içinden çıkamadığını not ederler. Cemalettin ve Atakan 

Bey teftişleri süresince, şube yöneticisi Abdurrezzak Bey’den çeşitli konularda 

yardım almaktadırlar. Abdurrezzak Bey sürekli olarak rozetinin kaybolduğundan 

dem vurup, kendisine yeni bir rozet hediye edilip edilemeyeceğini sormaktadır. 

Atakan Bey, müşteri kartonları üzerinde çalışmalarını sürdürürken, trende rastladığı 

bayanı görür. Veznedara bu kadını tanıdığını söyler. İsmini Ceyda olan söyleyen 

fakat hesaplardaki adı Sevdiye olan bu kişinin hayat kadını olduğu öğrenilir. Fakat 

Müfettiş Atakan ve Cemalettin Bey yine de ona bir teşekkür ziyareti yapılmasını 

kararlaştırır. Misafirliği esnasında Atakan Bey’in gözüne, bebeğin yanındaki İş 

Bankası rozeti çarpar. Bankanın on beş yılını dolduranlara verdiği bu hizmet 

rozetinin, Sevdiye Hanım’ın evinde ne işi olduğunu merak ederler. Daha sonra 

Müfettiş Cemalettin Bey’le bu durumu konuşurken Abdurrezak’ın şubede 

kendilerine sürekli kaybolan rozetinden bahsettiğini hatırlarlar. Bu nedenle 

Abdurrezzak’ı soruşturmaya alırlar. Abdurrezzak soruşturmada rozetini Sevdiye’nin 

evinde kaybettiğini kabul eder. Bu olayın açığa çıkmamasını ister ve buna karşılık 

Memure Gülistan’ın da yardımıyla müşterileri kandırarak paraları zimmetine 

geçirdiğini kabul eder. İki gün içinde bilanço tutturulur ve müfettişler Ankara’ya geri 

döner. 
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“Saten Yorgan” adlı hikâyede, teftiş koşulları zor olan bir dönemde Müfettiş 

Erhan’ın kalacak yer sıkıntısı ve bu bağlamda şube müdürü İbrahim Bey ile 

aralarında geçen olay anlatılmıştır.  

Müfettiş Erhan soruşturma yapacağı ilçe Eşme’ye ulaşınca kalacak güzel bir 

otel bakar fakat ilçe bu imkândan yoksundur. Şef İbrahim Bey, Erhan’a isterse 

kendilerinde kalabileceğini söyler. Erhan kesin bir tavırla bunun olmayacağını 

söyledikten sonra, şubede kalabilmesi için gerekli fiziksel ortamı oluşturup 

oluşturulamayacağını sorar. İbrahim Bey Erhan’ı hiç olmazsa yemek için evine davet 

eder. Bunu da reddeden Erhan’la birlikte İbrahim Bey şehir kulübüne giderler. Ertesi 

yıl Müfettiş Erhan güncel teftiş için Isparta’nın Şarkîkaraağaç ilçesine gider. Erhan 

burada bir gece geçirdikten sonra teftiş için Gelendost’a hareket eder. Müfettiş 

Erhan, şubeye geldiğinde, Eşme’deki Şef İbrahim Bey’in burada ikinci müdür 

olduğunu görür. İbrahim Bey eskiden sorduğu ve Erhan’ın reddettiği soruyu yineler: 

“Erhan bey nerede kalacaksınız?” Erhan, ilçedeki tek otelin kötü fiziki koşulları 

nedeniyle bu sefer İbrahim Bey’de kalmayı kabul eder. 

“El Yakan Para” Adlı hikâyede Müfettiş Erhan’dan, bir bayanın banka 

içerisinde çalınan çantasını bulmak için görevlendirilişi ve olayı soruşturduğu sırada 

hırsızın izine rastladıktan sonra içine girdiği manevi atmosfer ele alınmıştır. 

Müfettiş Erhan, yaz turnesinden döndükten sonra Samanpazarı şubesindeki 

ekip görevine başlar ve daha sonra Dışkapı’daki teftiş servisinde gönderilir. 

Tahakkuk cetvellerindeki hataları araştırdığı bir sırada, Teftiş Kurlu Başkanı’nın 

kendisini aradığını söylerler. Mahmut Bey’in odasına girdiğinde sıcak bir tavırla 

karşılanması içindeki şüpheleri giderir. Mahmut Bey’in yanındaki kadın, kendisini 

Yönetim Kurulu Sekreteri olarak tanıtıp adının Mualla Kumbaracıbaşı olduğunu 

söyler. Müfettiş Erhan, Mualla Kumbaracıbaşı’nın masasından çalınan dört yüz lirayı 

soruşturmak için görevlendirilmiştir. Mualla Hanım, olayın nasıl gerçekleştiğini 

anlatır. Odacılar öğle tatilinde odalarda on dört- on beş yaşında boyacı çocuğun 

dolaştığını gördüklerini söylerler. Müfettiş Erhan inşaat firmasından ustasının 

telefonunu alır ve durumu anlatır. Usta, çocuğu tanıdığını fakat on beş gün önce 

hırsızlık yaptığı için işten kovduğunu anlatır. Müfettiş Erhan inşaat ustasından 

çocuğun babasının telefon numarasını alır. Taksiyle tarif edilen yere giden Erhan 
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kapıdan içeri girer girmez babanın, “Suat için mi geldiniz?” sözleriyle sarsılır. Baba 

eliyle gömleğini yırtar ve birbirine girmiş dikişi izlerini Erhan’a gösterir. Ardından 

da “Başıma ne geldiyse bu çocuk yüzünden geldi.” der. Erhan, bankada dört yüz 

liranın çalındığını, bu işi Suat’ın yaptığını düşündüklerini söyler. Baba hiç 

çekinmeden, elini çekmeceye atar ve ve ceplerini de yoklayarak dört yüz lirayı 

denkleştirir. “Alın Müfettiş Bey, tam dört yüz lira…” dedikten sonra Erhan bu parayı 

alamayacağını söyler. Çocuğun babasından hikâyelerini dinledikten sonra oradan 

ayrılır. Bankaya döndüğünde olanları Teftiş Kurlu Başkanı Mahmut Bey’e anlatır 

fakat Mahmut Bey bu eksiği bankanın hesaplarıyla kapatamayacaklarını ve Erhan’a, 

geriye dönüp parayı alması gerektiğini söyler. Erhan da çaresiz bir şekilde geriye 

döner ve dertli babadan dört yüz lirayı tahsil eder. 

“Otel” adlı hikâyede, müfettiş Nail Bey’in soruşturma yapmak üzere 

Mardin’in Midyat ilçesine göreve gittiği sırada karşılaştığı kötü otel manzarası 

anlatılmıştır. 

Şube müdürü, Nail Bey’i oldukça sıcak karşılayarak kentin en güzel otelinden 

yerini ayırtır. Nail Bey otele gittiğinde hiç beklemediği bir manzara ile karşı 

karşıyadır. Çarşaflar ve otel odası oldukça pistir. Eşinin hazırladığı valizde kılıf 

olabileceğini düşünür fakat hayal kırıklığına uğrar. Müfettiş Nail Bey 

gömleklerinden birisini çarşaf niyetine kullanır. Ertesi gün durumu otel çalışanlarına 

iletir ve bu durumun düzeltileceğinin sözünü alır. Nail Bey bankada akşama kadar 

çalıştıktan sonra tekrar otele döner. Çarşaf temiz gibi gözükmesine rağmen tuhaf sarı 

bir renge sahiptir. Nail Bey çarşafa yaklaştığında otel görevlisinin çarşafı temizlemek 

yerine sadece ters çevirdiğine şahit olur. Ertesi gün servis şefiyle durumu paylaşırken 

şef,  kendisine evden çarşaf getirebileceğini söyler.  Nail Bey ilkin karşı çıksa da 

daha sonra bu teklifi kabul eder. Öğlen tatilinde servis şefi temiz çarşafı odacıyla 

otele yollar. Nail Bey gece otele dönerken içinden temiz bir çarşafta uyuyabileceğini 

düşünerek mutlu olmaktadır fakat odaya girdiğinde, soba borusunun boşluğundan 

akan islerin çarşafın üzerine aktığını görür. Nail Bey, dönemin siyasi durumu 

nedeniyle tehlikeli olmasına rağmen gelebilecek tüm saldırıları boş verip pencere 

kenarında, servis şefine ne diyeceğini düşünerek sabahlar. 
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“Bir Bardak Su”da, Müfettiş Erhan’ın teftiş için gittiği şehirde, geceleyin bir 

kadın çığlığının otelin sessizliğini bozmasının akabinde gelişen olaylar konu 

edilmiştir. 

Müfettiş Erhan duyduğu çığlık dolayısıyla otelde ne olduğunu merak ederken 

kapısı çalar. Gelen otel görevlisi yukarda yabancı bir kızın meramını anlatamadığını 

ve bu nedenle yardım istediğini belirtir. Erhan yukarı çıkarken de otel görevlisi; 

kayıtçı çocuk olmadığından dolayı turistlere odayı kendisin verdiğini, kızın yabancı 

dilde bir şeyler söylediğini, eşyasının arasından bir kalem bulup bardak çizdiğini, 

kıza içmesi için su götürdüğünde de turist kızın bağırıp çağırdığını anlatır. Kızla 

karşılaşan Erhan problemin ne olduğunu sorduktan sonra kadın; İran’dan 

motosikletle geldiklerini, erkek arkadaşının uyuduğunu, yıkanmak için bir kova su 

istediğini ama otel görevlisinin kendinse bir bardak su getirdiğini söyler. Müfettiş 

Erhan otel görevlisiyle konuştuğunda, otel görevlisi, suyun üst katlara kadar 

çıkmadığını en fazla Erhan’ın kaldığı kata kadar çıktığını söyler ve sıcak suyun 

kullanılmadığını da ekler. Turist soğuk suya da razı olduğunu ima eder. Odasına 

dönüp kitap okumaya devam eden Erhan, aklından bu güzel turist kızı 

çıkaramamaktadır fakat uykusu da gelmiştir… Derken kapı tıklatılır. Erhan koşarak 

kapıyı açar. Turist kadın teşekkür etmek için gelmiştir. Erhan evli olduğunu söyler. 

Turist içeri girmek ister. Erhan,  yüreği heyecanla titrerken sıçrayarak uykusundan 

uyanır. 

“Unutulmayanlar” adlı hikâyede Müfettiş Erhan’ın arkadaşı Cahit doğanla 

birlikte gittiği Kahramanmaraş ve Kırşehir’de, dost oldukları Albay ve Hacı ile 

aralarında geçen bazı olaylar konu edilmiştir. 

Ekip şefi Cahit Doğan’la birlikte Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine teftiş 

için görevlendirilen Erhan, sabahları çalışıp akşamları da Cahit doğanla birlikte 

içmeye gitmektedir. Bu durum hayatlarının bir rutini haline gelir. Yine böyle bir 

günde yanlarındaki masaya gelen albay, Müfettiş Erhan’ın dikkatini çeker. Erhan 

hayatlarına renk katabileceğini düşündüğü yeni bir insan görmüş olmanın 

heyecanıyla Albay’la konuşmak ister. “Albayım, on beş gündür buradayız sizden 

başka birisini görmedik.” dedikten sonra Bahri Albay’la ahbap olan Erhan, albayla 

birlikte farklı etkinlikler yapar.  
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Bahri komutan bir gün hafta sonu Erhan ve Cahit Doğan’ı ve banka şube 

müdürünü alabalık avına götürmek istediğini söyler. Bu teklif hemen kabul edilir. 

Bahri komutan balık tutmakta oldukça ustadır ve o gün de bir hayli balık yakalar. 

Yakaladığı balıkları, hiç balık tutamayan şube müdürüne verir. Şube müdürü de 

Bahri komutanın ikram için verdiği sepetin içine sadece iki balık koyarak geri 

gönderir. Albay Bahri bu olayı ertesi gün anlatınca, Erhan müdürü çağırıp kabalığını 

yüzüne vurmak istediğini söyler fakat Albay Bahri bunu kabul etmez. Doğu turnesi 

sona erdiğinde dostlar birbirine sarılarak ayrılmak durumunda kalırlar.   

Ekip Elbistan’dan Malatya’ya geçer. Oradan da aralık ayında Kırşehir’e 

gidilir. Kırşehir’de ekibi karşılayan Emin Bey, onları küçük bir lokantaya götürür. 

Lokanta bir hacı tarafından işletilmektedir. Erhan ve Cahit Bey yemekleri oldukça 

sever. İşletmeci Hacı, isterlerse her gün burada yemek yiyebileceklerini söyler fakat 

yemekten sonra içki içmek gibi bir adetleri olduğundan dolayı Erhan bu öneriye pek 

de sıcak yaklaşmaz. Hacı, kendilerine içki tedarik edebileceğini ama günahlarına 

ortak olmayacağını söyledikten sonra bu öneri Erhan Bey’e de Cahit Bey’e de 

mantıklı gelir. Son gün Cahit Bey’in arabasıyla tam hareket ederlerken Hacı iki 

elinde ayakları bağlanmış iki hindiyle çıkagelir. “Müfettiş bey paranızı aldık 

hakkınızı helal edin.” dedikten sonra hindileri hediye olarak vermek ister. Bu iki 

hindiyi memleketlerine kadar nasıl götüreceklerini kara kara düşünürlerken, Hacı 

yılbaşından bir gün önce onları temizlenmiş bir şekilde yollayabileceğini söyler. 

Böylelikle Erhan ve Cahit Bey kendilerinden çok farklı yaşam tarzına sahip birisiyle 

sıkı dostluk kurmanın verdiği mutluluk ve ayrılığın getirdiği hüzünle şehirden yola 

koyulurlar.  

“Şaşkın Âşık”ta Sefa adlı genç müfettiş adayının, sevdiği kızı istemek için 

annesini memleketten çağırması ve annesinin genç müfettişin sevdiği kız yerine 

yanlışlıkla evin diğer kızını istemesi konu edilmiştir.  

Genç müfettiş adayları, teftiş kurulu imtihanını kazandıktan sonra, müfettişlik 

eğitimi alırken Behiç Bey’in ilk sözü, “Bankadaki kadınlara yan gözleme bakmak 

yok!” olur. Genç müfettiş adayları bu uyarıyı oldukça dikkate almalarına rağmen 

Safa Bey, eğitim sekreteriyle oldukça samimidir. Arkadaşları Safa Bey’e şaka 

yapmak için Teftiş Kurulu Başkanı’nın ağzından mektup yazarlar. Mektupta, 
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davranışlarına çekidüzen vermesi gerektiği, aksi takdirde müfettiş olamayacağı 

yazmaktadır. Mektubu okuduktan sonra sersemleşen Sefa Bey, turnenin sonu gelmek 

üzereyken şube müdürünün kızına evlilik teklif etmeyi aklına koyar. Memleketten 

annesine gelmesi için haber verir. Niyetinin ciddi olduğunu yöneticilere aktarabilirse, 

herhangi bir sorun yaşanmayacağını düşünmektedir. Anne, oğlunun hatırı için yirmi 

saatlik yoldan otobüsle gelir. Safa, şube müdürüne Cuma akşamı hayırlı bir iş için 

kahve içmeye gelmek istediklerini söyler. Akşam için hazırlıklar yapılır. Anne ve 

oğul geldikten sonra, asıl mevzuya geçilir. Anne, Allah’ın emri Peygamber’in 

kavliyle şube müdürünün kızını oğluna ister fakat şube müdürünün iki kızı vardır ve 

müdür bey büyük kızlarına talip olunduğunu sanmaktadır. Safa’nın annesi de büyük 

kızı istemiştir fakat Safa, en başından beri müdürün küçük kızı için kendini 

hazırlamaktadır. Bu anlaşmazlıktan sonra Safa, annesinin müstakbel baldızını 

kendine istediğini düşündüğü sırada mutfaktan gelen sesle irkilir. Ertesi gün Safa, 

şubedeki işlerini bitirdikten sonra pazartesi sabahı erkenden turne yerini terk eder. 

“Bir Garip Teftiş” adlı hikâye 1973 yılında teftişe çıkan müfettiş yardımcısı 

Erhan’ın gittiği yerde karşılaştığı kötü manzara ve akabinde yaşadıkları konu 

edilmiştir. 

Yaz turnesi için doğudaki illerden birini teftişe giden Erhan, banka şubesine 

teftiş için girdiğinde elini yüzünü yıkamak istediğini söyler. Çalışanlar, şube 

müdürünün tuvalete girilmesini yasakladığı için tuvaletin kullanılamayacağını 

söylemesi üzerine Erhan tuvalete doğru yol alır ve gördüğü manzara karşısında 

irkilir. Tuvalet çok pistir. Alaturka tuvaletin ortasında kocaman bir taş vardır. O 

sinirle güne devam eden müfettiş yardımcısı, yapacaklarını bitirdikten sonra otele 

girer fakat otelin hali de perişandır. Oldukça kirli olan otelden sonra yemek yemek 

için gidilen çorbacıda, çorbanın içinden haşerat çıkması bardağı taşıran son damla 

olur. Bankaya gittiğinde müdür: “Foseptiği boşalttırdım, lavaboları temizlettim.” 

dedikten sonra Erhan çileden çıkar ve “Ben buraya tuvalet kontrol etmeye mi 

geldim.” dedikten beş gün sonra müdür şubeden alınır. Garip ama başarılı bir teftiş 

sona ermiştir. 
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“Müdürün Hobisi”nde 1950’li yıllarda Anadolu’nun bir ilçesine teftiş için 

görevlendirilen müfettiş Salih’in, takıntılı bir banka müdürünün ilginç hobisine şahit 

oluşu konu edilmiştir. 

Teftiş için Anadolu’nun bir ilçesine görevlendirilen müfettiş Salih, bankanın 

berber dükkânının olduğunu gördüğünde bu duruma hayli şaşırır. Berber dükkânı 

olan odanın girişine bakan kapıda müdür yazdığını fark eder. İlkin müdürün berber 

çağırtıp tıraş olduğunu daha sonra da böyle bir şeyin imkânsız olduğunu düşünür. 

Müfettiş, müdür yazan odaya girer. İçeride bir berber müşterisinin saçlarını 

kesmektedir. Daha sonra koltukta oturan müşteri dışarı çıkar. Berberlik yapanın 

banka müdürü olduğu anlaşılır. Müfettiş Salih’in ne yapıyorsunuz sorusuna banka 

müdürü berberliğin hobisi olduğunu söyleyerek karşılık verir. Konuşurlarken banka 

müdürünün gözü müfettişin eğri bıyığına takılır. Kayınbiraderinin berber olduğunu, 

fakat insanları doğru dürüst tıraş etmediğini ve insanlar bankaya geldiğinde bu 

durumun gözüne takıldığını söyler. Bu sırada gözü hala müfettişin eğri bıyığındadır. 

Müfettişe, bir ayna vererek eğri kesilmiş bıyıklarını gösterir. Müfettiş aynadaki 

yüzüne bakar ve gerçekten banka müdürünün söylediklerine hak verir. Sonra 

müdürün iknası sonucu müfettiş berber koltuğuna sessizce oturur ve müdür 

milimetrik hesaplamalarla traşına başlar. 

“68’e Bir Tertip” adlı hikâyede, 70’li yılların başında üç müfettişin diğer 

müfettiş arkadaşlarına yapmak istedikleri şakadan bahsedilmiştir. 

Hasan, Nur Aydoğan, Yalkut Ayözger ve Metin Gün Ankara’daki teftiş 

servisinde görevlendirilirler. Nur, Metin ve Yalkut Ankara Dışkapı’daki teftiş 

servisinde Altındağ’daki küçük bir kasa açığını araştırmak üzere birlikte görev 

alırlar. Defterler işlenirken hatalı fiş kesildiği için kasada seksen bin lira civarında bir 

açık belirmiştir. Bu sırada Metin ve Yalkut İstanbul’daki seminere katılıp 

katılamayacaklarını Hayrullah bey’e sorar. Hayrullah Bey’den olumsuz yanıt 

almalarına rağmen, Nur’u kıskandırmak için ona İstanbul’a gideceklerini, 

seyahatlerinin ayrıntılarını tartışırlar. Bu sırada banka müdürü, hesaptaki eksik para 

nedeniyle veznedarı suçlamaktadır. Bu suçlamaların ardından eksik olan miktar, 

kasaya konulur fakat bu soruşturmayı bitirmez aksine bu duruma neden olan kişilerin 
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tespiti için soruşturma daha da derinleştirilir. Yalkut’la Metin, İstanbul’a gitmiş 

oradan telefon açıyormuş gibi yaparak Nur’a bir isteği olup olmadığını sorarlar.  

Hasan ise soruşturmaya tüm hızıyla devam etmektedir. Saat on iki gibi 

veznedar tekrar çağrılır. Eksik olan miktarın yerine nasıl konulduğunu sorulur. 

Veznedar, bir kısmını babasından diğer bir kısmını da kuru temizlemeci 

arkadaşından aldığını söyledikten sonra parayı kendinin almadığına dair yeminler 

edip ağlar. Hasan, önüne uzattığı kâğıda, arkadaşının telefonunu ve ismini yazmasını 

ister veznedardan. O sırada Metin ve Yalkut, Hasan’ı arar. Ankara merkez şubedeki 

işlerini hallettikten sonra Nur’a oynayacakları oyunun son perdesini göstermek için 

yemeğe onu da davet etmektedirler. Kısa bir zaman sonra şube müdürü veznedar 

dışında herkesin dışarı çıkabileceğini söyler. Bu sırada bir memur ayağa kalkıp şube 

kapısının kapısına doğru yürür. Hasan, dışarıya çıkan banka çalışanını takibe koyulur 

ve onun kuru temizlemeciye girdini görür. Kâğıtta: “Birazdan bizim müfettiş gelip 

senden para alıp almadığımı soracak, aldı dersin. Sonra anlatırım. Numan Narcı…” 

yazmaktadır. Müfettişin kuru temizlemeciye kadar geldiğini gören banka çalışanı 

irkilir. Bankaya dönüldükten sonra veznedarın direnecek gücü kalmamıştır. İstifa 

dilekçesini yazar.  

Hasan Nur’a oynanan oyunu izleyebileceği yere gelir. Derken kapı açılır, 

Yalkut ve Metin beyler içeri girer. Teftişin sonunda Nur’a yapılan şaka da böylelikle 

ortaya çıkar. Normalde kızgın olması gereken Nur, eşinin birazdan gelip kendisini 

alacağını ve İstanbul’a doğru hareket edeceğini ve bir isteklerinin olup olmadığını 

sorar. Giderken de Yerköy ile Kozaklı’da birer soruşturmanın olduğunu, Hayrullah 

beyin de “Sen git, ben Yalkut ve Metin’i gönderirim.” dediğini söyler. Kapı 

kapandıktan sonra ortama bir sessizlik çöker. O sırada Servis Şefi Suna Öcbe, 

elindeki zarfları Metin ve Yalkut beye verir. 

Oldukça silik bir hikâye olan Yaşamın cilvelerinde Müfettiş Erhan’ın 

memleketi Konya’da görevlendirildikten sonra ilkokulda sevdiği kıza rastlaması 

konu edilmiştir. 

Dört yılı aşkın bir süreden sonra ikinci müdürlük stajını yapmak üzere 

memleketi Konya’ya gelir. Bankada çalıştığı sırada ilkokuldan sevdiği kız olan 
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Fidan’a rastlar. Aralarında geçen konuşmalardan sonra, Müfettiş Erhan işine döner 

fakat aklı Fidanda kalır. 

“Kul Sıkışmayınca” adlı hikâyede dönemin zor otel koşullarına alternatif bir 

yol geliştiren Erhan Bey’in, belediyenin kamp alanında kurduğu çadırın su alması ve 

sonrasında yaşananlar konu edilmiştir.  

Dönemin otelleri fiziksel şartlar bakımından oldukça kötü olduğundan, Erhan 

Bey, Müdür Selim Bey’den kalacak yer ayarlamasını isterler. Selim Bey, Karasu 

Belediyesinin sahilinde kamp alanları bulunduğunu ve belediyenin kiralama hizmeti 

verdiği bu yerde kalabileceklerini söyler. Bütün aile arabaya binip kamp yerine gider. 

Ekip şefinin evi Erhan’ın çadırıyla karşı karşıyadır. Küçük bir girişi bir de odası olan 

evde yemek yapmak için derme çatma ahşap bir tezgâh kurulmuştur. Erhan kamp 

yerindeki çocuklarla arkadaş olur onlarla bir tiyatro kulübü kurar. Bir gece Erhan’ın 

içinde bulunduğu çadırdan yağmur damlaları içeri girer. Yağmur bastırınca, Erhan, 

Müdür Selim Bey’in kapısını çalar. O gece Selim Beylerde kalan Erhan için ertesi 

gün Selim Bey, bir öğretmenin tamamlayamadığı evinin haberini getirir. Bir aylık 

kira peşin ödenirse evin üstü kapanacak ve ev yaşanabilir hale gelecektir. Birkaç gün 

sonra ev hazır hale gelir. Böylelikle Erhan ve ailesi, teftiş sürresince rahatlıkla 

kalabilecekleri bir eve sahip olurlar. 

“Hamamdan Önce Hamamdan Sonra” adlı hikâyede müfettiş yardımcısı 

Nihat’ın teftiş için gittiği bankada haddinden fazla açılıp kapanan banka hesabını 

fark etmesi ve bu olayı araştırması konu edilmiştir. 

Nihat Tavşanlı, İzmir’in Basmane semtindeki bankayı teftiş etmek için gider 

ve kapanan kartonların hepsinin getirilmesini ister. Servis şefi işi yokuşa sürer gibi 

davranınca müfettiş yardımcısı bu durumdan kuşkulanır. Banka çalışanının bu 

tedirgin tavırlarından sonra bütün kartonları tek incelemeye karar verir. Ekip şefi 

işlerin nasıl gittiğini sorar. Nihat Bey, iyi gittiğini ama şüpheli bir durumdan dolayı 

bütün kartonları tek tek incelemeye karar verdiğini anlatır. Kapanan kartonlar, 

normalden oldukça fazladır. Bu durum ekip şefinin de dikkatini çeker ve ekip şefi 

Nihat Bey’e yanlışlıkla İzmir’in bütün kartonlarını incelemediğinden emin olması 

gerektiği gibi espriler yapar. Fazlaca açılıp kapanan bu hesaplar oldukça dikkat 

çekicidir ve bu durumu banka çalışanlarına sorulur. Servis şefi: “Yakınımızda bir 
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hamam var, insanlar hamama girerken paraları kaybolmasın diye getirip şubemize 

yatırıyorlar. Bir de fuar zamanı fuarı gezmeye gelenler aynı şekilde hesap 

açtırıyorlar.” deyince hesapların tek günlük ve hamamdan dolayı açılıp kapandığı 

öğrenilir. Duruma oldukça sinirlenen ekip şefi, Nihat Bey’e teşekkür eder. Daha 

sonra hesap açtırmaya gelen müşteriye hamam için mi geldiği sorulunca, müşteri 

oldukça sert bir tepki göstererek: “Sana ne kardeşim benim nereye geldiğimden” der. 

“Bankada Bir Müdür” adlı hikâyede 1972 yılında banka teftişine giden Hasan 

adlı müfettişin tanıştığı entelektüel odacı ve müfettişin onunla olan ilişkisi 

anlatılmıştır.  

Hasan Bey Ağustos1972’de bir bankayı teftişe gider. Eşi ve çocuğu, sıcağa ve 

elverişsiz yaşam koşullarına dayanamadıkları için eve döner. Odacı, Hasan Bey’in 

masasındaki fotoğrafa bakarak oğlunuz mu diye sorar. “Evet” cevabını alınca odacı, 

onu nasıl yetiştirmeyi düşündüğünü sorar. Bu bir odacıdan beklenmeyecek bir 

tavırdır. Odacı daha sonra Freud’a inanıp inanmadığını sorunca, Hasan Bey,  bir 

odacının bu tür bir soru sorabileceğine ihtimal vermez ve oldukça şaşırır.  Hasan 

Bey, “Sen Freud’u nerden biliyorsun?” diye sorunca odacı, okumayı çok sevdiğinden 

bahseder. Hasan Bey odacıya oturmasını söyler. Odacı ilkin istemese de, daha sonra 

oturmayı kabul eder. Daha sonra Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sından anlatmaya 

başlar. Bu durum Hasan Bey’i oldukça şaşırtır. Aralarında geçen konuşmalardan 

sonra Hasan Bey, odacıya bankada yükselebileceğini söyler. Odacı buna ihtimal 

vermediğinden inanmak istemez. Hasan Bey ona ısrarla, okuması gerektiğini 

ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi de okuması gerektiğini salık verir. 

Samim, zamanla ortaokul lise ve üniversiteyi bitirip her seferinde Hasan Bey’e 

mektup yazar. 1999 yılında bir kokteylde karşılaşan ikiliden eski odacı yeni müdür 

Samim Bey, Hasan Bey’e Dostoyevski’yi unutup unutmadığını sorar. Hasan Bey, 

dostluklarını başlatan bu kitabı asla unutamayacağını söyler. 

3.3.2. ANA VE ARA DÜĞÜMLER 
 

Hasan Eskil, bazı hikâyelerini olay bazı hikâyelerini durum üzerine kurmuştur. 

Durum hikâyelerinde düğümler yok denecek kadar azken, olay hikâyelerinde 

yeterlidir. Başarılı diyebileceğimiz birkaç hikâyede ise düğümler aynı anda atılmış ve 
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aynı anda çözülmüştür. Olayların ana düğümleri genelde banka teftişinin nasıl 

sonuçlanacağına dairdir. Ucu açık düğüm hemen hemen bırakılmamıştır. 

“Can Pazarı” adlı hikâyede okuyucunun merak ettiği en temel soru, ülkenin 

içinde bulunduğu siyasi durum nedeniyle başına bir şey gelip gelmeyeceğidir. 

Atakan Bey’in havaalanında indikten sonra onu takip eden takside kimlerin olduğu, 

gecenin bir yarısında odasını kimlerin çaldığı gibi sorular ise ara düğümleri 

oluşturmaktadır. 

“Siyasi Baskı” adlı hikâyede, kumar oynattığı, ihaleleri politik bir tavırla 

yönlendirdiği söylenen şube müdürü, gerçekten böyle bir tavır içinde midir sorusu 

temel merak noktasıdır. Ara düğümler ise şu şekildedir:    

 Sedat Bey ve Müfettiş Erhan’ın karşılaşması nasıl sonuçlanacak? 

 Sedat Bey’in Müfettiş Erhan’la görüştükten sonra tavrı ne olacak? 

 Hakkında gerçekleri öğrendiği Banka Müdürü Cemal Bey’e karşı Müfettiş 

Erhan nasıl davranacak? 

 Ormanın içinde Müfettiş Erhan’a durması için el eden adam bir katil midir? 

Köylü müdür? 

“Süleyman Amca” adlı hikâyede ana düğüm yok gibidir. Tek bir ara düğüm 

vardır. Burada da okuyucu, merkezi figür ve Süleyman amaca arasında kurulan 

dostluktan sonra, Süleyman Amca’dan neden uzun bir süre ses çıkmamıştır sorusunu 

düşünmektedir.  

“Kaçak Müfettişler”de düğümler açısından kısır bir hikâyedir. Görev 

yerlerinde olmaları gereken müfettişler teftiş kurulu başkanına yakalanacaklar mı 

sorusu ana düğümü oluşturmaktadır. Teftiş kurulu başkanına, müfettişler yakalanırsa 

onun vereceği tepkinin nasıl olacağı sorusu ise, arka planda hikâyeye eşlik 

etmektedir. 

“Müdürün Şansı” adlı hikâyede ana düğüm müfettişin bankanın piyasadan çek 

tahsil etmek yöntemiyle fazla göstermeye çalıştığı mevduatının farkına varıp 

varamayacağı üzerinden kurulmuştur. 

“Para Nasıl Taşınır”da hesaplarda eksik gözüken paranın bulunup 

bulunamayacağı merak edilmektedir. Kendi görevi olan sorgulamayı üzerine almış 
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gibi yapan Saffet Bey’e Erhan’ın tepkisinin nasıl olacağı, çanta imalatçısının 

cevabının sorunun çözümünde etkili olup olmayacağı da yardımcı düğümler olarak 

dikkat çekmektedir. 

“Eşiyle Kaçan Müfettiş”, ara düğüm ve heyecan açısından dikkat çekici bir 

hikâyedir. Dört günlük bayram tatilinde memleketine gitmek isteyen Tülay Hanım’ın 

bu isteğinin eşi tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak konusudur. 

Yeni evli çiftin bu süreçte yaşadıkları, ara düğümlerin sık atılmasına neden olmuştur. 

Eserdeki yardımcı düğümleri şu şekilde sıralayabiliriz:  

 Gence’nin eşi Tülay’ın dört günlük bayram tatilinde Erzurum’a gitme isteği 

gerçekleşecek mi? 

 Şube Müdürü Gence’yi neden aramıştır? 

 Gence ve Tülay, şube müdürünün kendilerini aradığını molada öğrendikten 

sonra ne yapacaklardır? 

 Vize’ye tekrar dönen çift ne yapacaktır? 

 Arabanın lastiği parçalandıktan sonra Gence nasıl bir çözüm bulacaktır? 

“Çekle Dolandırıcılık” adlı hikâyede temel soru, dolandırıcılığı kimin 

yaptığıdır. Ara düğümler ise şu şekildedir:  

 Dolandırıcılığı yaptığı düşünülen Abdurrezzak suçunu kabul edecek mi? 

 Abdurrezzak İzmir’den Hatay’a birlikte gittiği Müfettiş Erhan’a zarar 

vermeye çalışacak mı? 

 Çalınan paranın diğer on bin lirası gerçekten Abdurezzak’ın çekmecesinde 

midir? 

“Kara Kışta Soruşturma”da ana düğüm, merkezî figürlerin trende karşılaştığı 

hayat kadınına kendilerine yaptığı iyilikten sonra iade-i ziyarete gittiklerinde 

gördükleri banka rozetinin kime ait olduğu üzerindedir.  

“Saten Yorgan”, yirmi iki hikâye içeresinde en silik olanıdır. Ara ve ana 

düğüm oldukça vurgusuz ve işlevizdir. Eser, merkezî figürün kaldığı otelin fiziki 

şartlarının nasıl olacağına yöneliktir. 

“El Yakan Para” romandaki en trajik hikâyedir. Ana düğümü,  Mualla 

Hanım’ın çantasından parayı kimin çaldığı üzerinedir. Ara düğümler de bu temel 

düğüm üzerinden oluşturulmuştur: 
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 Müfettiş Erhan’ı teftiş kurulu başkanı neden çağırmıştır? 

 Hırsızın babasının iç parçalayıcı tavrından sonra Erhan ne yapacaktır? 

 Erhan’ın amiri, zor durumdaki babadan paranın tahsilini isteyecek midir? 

“Otel”de de tıpkı “Saten Yorgan” gibi, müfettişin teftiş yaptığı mekânda 

kaldığı otelin kötü görüntüsüyle alakalı bir ana düğüm vardır. Ara düğümler ise silik 

ve vurgusudur: 

 Temizlenmeyen çarşafa Nail Bey’in vereceği tepki ne olacak? 

 Nail Bey kendisi için getirdiği çarşaf kirlenen servis şefine ne cevap verecek 

“Bir Bardak Su” kurgu açısından en iyi hikâyelerden birisidir. Hikâyede ana 

düğüm vurgusuz olsa da heyecan ara düğümlerle sağlanmıştır. Okuyucunun hikâyeyi 

okurken aklına takılan en temel soru yardıma ihtiyacı olan turist ile Müfettiş 

Erhan’ın sohbetinden sonra olayların safahatının nasıl gelişeceğidir. Ara düğümler 

ise şu şekildedir: 

 Kadın kimdir ve neden çığlık atıyordur? 

 Yabancı kadının sorunu nedir? 

 Kadın, Erhan’ın odasına gelecek midir? 

“Unutulmayanlar”, düğümler açısından oldukça kısır bir hikâyedir. Bu 

hikâyede teftiş için görevlendirilen müfettişlerin gittikleri yerlerde edindikleri 

dostluklar anlatılmıştır. 

“Şaşkın Âşık”ta şube müdürünün kızıyla evlenmek isteyen Sefa isimli müfettiş 

adayının neler yaşayacağı temel sorudur. Ara düğümler ise şu şekildedir: 

 Behiç Bey’in genç müfettiş adaylarına bankadan kimseyle yakınlaşmamaları 

hususundaki uyarısı nasıl sonuç verecek? 

 Uyarılara rağmen şube müdürünün kızıyla evlenmek isteyen Sefa’ya nasıl bir 

tepki gösterilecek? 

 Müfettiş adayı Sefa’nın annesi yanlış kızı istedikten sonra ne olacak? 

“Bir Garip Teftiş” adlı hikâyede sadece ana düğüm vardır. O da teftiş için 

bankaya giden müfettişin gördüğü durum karşısında ne tepki göstereceğidir. 

“Müdürün Hobisi” adlı hikâye ana ve ara düğümleri belirgin bir hikâyedir. 

Vaka, berberlik takıntısı olan birisinin müdür olduğu şubeyi teftişe giden Erhan’ın 
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nelerle karşılaşacağı sorusu üzerinde ilerlemektedir. Hikâyenin ara düğümleri ise şu 

şekildedir: 

 Şubenin içerisindeki kuaför kimdir? 

 Müdürün berberlik takıntısına müfettişin tavrı ne olacaktır? 

 Erhan, bıyıklarını düzeltmek isteyen müdüre ne tepki verecektir? 

“68’e Bir Tertip”te diğer hikâyelerin aksine iki temel hikâye olduğundan dolayı 

iki temel ana düğüm vardır. Bunlardan ilk hikâye, Hasan Bey’in yaptığı teftişin nasıl 

sonuçlanacağına dairdir. Diğeri ise, Yalkut ve Metin’in Nur’a yapmak istediği 

şakanın nasıl sonuçlanacağıdır. Eserde ara düğüm hemen hemen yoktur. 

“Yaşamın Cilveleri”, oldukça silik ve heyecan unsurlarının neredeyse 

kullanılmadığı bir eserdir. Hikâyede sadece çalıştığı yerde ilkokul aşkına rastlayan 

müfettişin özlem duygusuna yer verilmiştir. 

“Kul Sıkışmayınca”da okuyucu temel olarak Erhan’ın teftiş için ailesiyle 

birlikte gittiği turistik beldede kalacak yer sorununu nasıl halledeceğini merak 

etmektedir. Diğer ara düğümler ise şöyledir: 

 Erhan ve ailesi, kalacak yer sorununu nasıl aşacak? 

 Yağmur yağdıktan sonra Erhan ve ailesi ne yapacak? 

“Hamamdan Önce Hamamdan Sonra” adlı hikâyede bahsetmeye değecek tek 

ve hikâyenin ana düğümü, banka hesaplarındaki fazla açılıp kapanmanın nedeninin 

ne olduğudur. 

 

“Bankada Bir Müdür” adlı hikâyede merkezî figürün karşılaştığı entelektüel 

odacının hayat serencamı merak edilmektedir.  

3.3.3. FİKİRLER 
 

Eskil’in hikâyeleri kurgusallıktan çok gerçek hayattan alınan hatıralardan 

oluşmuş, verilmek istenen fikirler de bu bağlamda şekillenmiştir. 

“Can Pazarı”nda alkol alan otel sahibinin oğlu gece saat üçte müşterinin 

kapısını tekmelemiş ve korku dolu anlar yaşamasına sebep olmuştur. Burada alkolün 

insanlara zaman zaman akıl almaz işler yaptırabileceğini görmekteyiz.  Aynı 
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zamanda dönemin sosyal şartları nedeniyle merkezî figür tüm olup bitenleri farklı 

yorumlamış, örneğin gecenin bir yarısında kapı vurulduğunda, kendisini öldürmek 

isteyen adamaların otele geldiğini sanmıştır. Oysa gerçekler çok farklıdır. Otel 

sahibinin oğlu, muhasebecinin kayıtlarını kontrol etmek istemiştir. Bazen bu olayda 

da görebileceğimiz gibi, hayatımızın bizi içine soktuğu şartlar nedeniyle 

düşüncelerimiz güdümlenebilir fakat belki de gerçek oldukça farklı bir yerde 

durmaktadır. “Siyasi Baskı”da Müfettiş Erhan, Tabancalı Sedat’ın kendisini 

tehditlerine rağmen dik duruşunu bozmamış ve olayların sonucunda Sedat geri adım 

atmak durumunda kalmıştır. İnsan eğer duruşunu gerektiği gibi muhafaza edebilirse, 

diğer haksız insanları hizaya getirebilir. “Süleyman Amca”da, Anadolu topraklarında 

eskiden dostça yaşayan milletlerin birbirleriyle düşman haline geldiğinden 

yakınılmaktadır. “Kaçak Müfettişler” bize insanların aile özlemleri nedeniyle işlerini 

bile riske atabileceklerini göstermektedir. “Müdürün Şansı”nda hatalarımızı telafi 

etmek için hayatın bize mutlaka şans sunacağı, fakat bu şansı iyi değerlendirmemiz 

gerektiği vurgulanmaktadır. “Para Nasıl Taşınır”da herkes kaybolan paranın 

sorumlusunun bir kişi olduğu fikrindeyken, aslında sorunun çantanın dikimiyle 

alakalı olduğu ortaya çıkmıştır. Böylelikle, bazen olayların çözülmesinde bakış 

açımızı değiştirmemiz gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Ayrıca parayı kimin çaldığını 

müfettiş tarafından araştırıldığı sırada, bir banka çalışanının çalan kişiyi bulmak için 

şeyhe gittiğini söylemesi, bazen okumuş insanların da zor durumlarda saçma işlere 

tevessül edebileceğini göstermektedir. “Eşiyle Kaçan Müfettiş”, bize hırs konusunda 

önemli bir öğüt vermektedir. Merkezî figür ve eşi beş altı günlük bir arada 

İstanbul’dan Erzurum’a ailelerini bayramda ziyaret etmek için gitmeye çalışmışlar 

fakat üst üste gelen birçok problem nedeniyle otobüsü kaçırmışlar ve dolayısıyla bu 

yolculuk gerçekleşmemiştir. Bazen hayat insanları terbiye etmek için, uğrunda hırs 

gösterdikleri şeylerden onları mahrum bırakabilir. “Çekle Dolandırıcılık”taki ana 

fikir insanın hak etmediği kazancın hesabını eninde sonunda vereceği yönündedir. 

“Kara Kışta Soruşturma”da, karmaşık olayları aydınlatabilmek için izleri iyi takip 

etmemiz gerektiği ve ufak bir ipucunun büyük gerçeklerin önünü açabileceği 

anlatılmaktadır. “Saten Yorgan” kaderci bir bakış açısıyla yazılmış gibidir. 

Müfettişin tüm çabasına rağmen yatak eşyalarının kirlenmesi onun çekmesi gereken 
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çilesi gibidir. “El Yakan Para”, insanların empati yönünü geliştirmektedir. Aslında 

olayların bildiğimizden çok daha farklı nedenleri olabileceğini bizlere 

göstermektedir. “Otel”de insanların elinde olmamasına rağmen arkadaşlarına 

mahcup duruma düşebilecekleri dillendirilmiştir. “Unutulmayanlar”da yokluklarla 

dolu olduğu söylenen doğu turnesi maceralar ve arkadaşlıklarla sona erer. Sosyal 

olanaklardan yoksun Elbistan ve Kırşehir turnesini iki sıcak kalpli insan oraların 

müfettişlere turnelerini unutulmaz kılmışlardı. “Kul Sıkışmayınca”da çözümlerin 

gerçekleşebilmesi için olayların en trajik haline kadar beklemek durumunda 

kalabileceğimizi öğreniriz. “Hamamdan Önce Hamamdan Sonra”da ise hataların 

bazen ayrıntılara gizlendiği ve bunları çözüme kavuşturmak için zamana ihtiyacımız 

olduğu anlatılmaktadır. 

3.3.4. FİGÜRATİF KADRO 
 

Hasan Eskil’in hikâyelerinin hepsi teftişle alakalı olduğu için merkezî 

figürlerin de neredeyse hepsi banka müdürleri veya müfettişlerden oluşmaktadır. 

Böylelikle okuyucu bu merkezî figürler sayesinde dönemin bankacılık panoraması 

hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Romanlardaki gibi hikâyelerde de figürlerin 

fizikî özellikleri hakkında fazla bir bilgi edinmemekteyiz. Eskil’in figür 

karakterizasyonu, bazı tavırlar üzerinden figürlerin psikolojisi veya kişiliğiyle ilgili 

bir kanıya varmamamıza yeterli olmaktadır. Hikâyelerdeki figür çeşitliliğinin 

yelpazesi romanlardaki kadar geniş değildir. Özellikle kapalı mekân olarak bankada 

silik veya işlevsiz fon figürlere sıklıkla yer verilmiştir. Çoğu Eskil’in gerek 

hayatından hikâyelere giren figürler genelde statiktir ve kişisel bir değişim 

göstermezler.  

Ana Karakterler 

Müfettiş Erhan, “Siyasi Baskı”, “Süleyman Amca”, “Para Nasıl Taşınır”, 

“Çekle Dolandırıcılık”, “Saten Yorgan”,  “El Yakan Para”, “Bir Bardak Su”, 

“Unutulmayanlar”, “Bir Garip Teftiş”,  “Yaşamın Cilveleri” ve “Kul Sıkışmayınca” 

olmak üzere on bir hikâyede merkezî figürdür. Hikâyelerin hepsinin neredeyse aynı 

dönemi kapsadığı bilgisi dâhilinde daha otuzuna basmamış (1976 yılı itibariyle) genç 
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bir müfettiştir. Kitaptaki hikâyelerde soruşturduğu bütün olayları en ince ayrıntılarını 

dahi kullanarak aydınlatmasını bilmiştir. Hem idealist bir müfettiş tipi olarak hem de 

karakter şeklinde işlenmiştir. Oldukça profesyoneldir. Kendine verilen soruşturma 

görevlerini eksiksizce yerine getirmiş, kendi bankasının menfaatlerini korumak 

uğrunda iktidarı elinde bulunduran kişiler karşısında bile geri adım atmamıştır. 

Çocuğu hırsızlığa alışmış bir babadan çalınan parayı tahsil edemeyecek kadar 

vicdanlı ve düşüncelidir. Yeri geldiğinde ise hoş sohbettir ve kendisi gibi eğlenceli 

insanlarla birlikte olmaktan zevk almaktadır. Okuduğu kitaplardan ve yaşam 

tarzından muhafazakâr olmayan hoşgörülü bir figür olduğunu çıkarabiliriz. 

Atakan Yumrukçal, “Can Pazarı”, “Kaçak Müfettişler” ve “Kara Kışta 

Soruşturma” adlı hikâyelerde karşımıza çıkmaktadır. Ela gözlüdür. Ailesine ve 

görevine bağlılığıyla ön plana çıkmaktadır. Zor zamanlarda sorumluluk almaktan 

kaçınmamaktadır 

Hasan Bey, “68’e Bir Tertip”, “Bankada Bir Müdür” hikâyelerinde merkezî 

figür olarak karşımıza çıkmaktadır. Mütecessis bir müfettiş tipidir. Bankada Bir 

Müfettiş adlı hikâyede, bu figürün yönlendirmeleriyle odacı, bankacılık dünyasında 

basamakları hızlıca tırmanmış ve müdür olmuştur. Bu bakımdan etrafındaki insanlara 

etki edebilme karakterine sahiptir 

“Eşiyle Kaçan Müfettiş” adlı hikâyede başkarakter Gence, teftiş kuruluna yeni 

girmiş olan İş Bankası müfettişi. Zaman zaman kadın psikolojisinden anlamamakla 

yazar tarafından eleştirilmiştir. Buna rağmen sağlam bir sahiplenme içgüdüsüne 

sahiptir. Bu özellikleriyle klasik Türk erkeği tipinde oluşturulmuş bir merkezî 

figürdür diyebiliriz 

Safa “Şaşkın Âşık”taki genç müfettiş adayıdır. Okulunu bitirip iş sahibi olduğu 

için evlenmesi gerektiğini hisseden bir psikoloji içindedir.  

Süreyya Bey,  “Müdürün Şansı” adlı hikâyedeki merkezî figürdür. Ay sonunda 

bankadaki hesapta mevduatın fazla gözükmesi için piyasadan çek ve senet toplamış, 

böylelikle İş Bankasının tevessül etmediği bir yöntem benimsemiştir. Hikâyenin 
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merkezi karakteri olmasına rağmen, müfettiş figüründen daha silik bir şekilde 

hikâyeye yerleştirilmiştir. 

Yalkut, “Kaçak Müfettişler” ve “68’e Bir Tertip”te karşımıza çıkmaktadır. Aile 

sevgisi zaman zaman görevini ihmal etmesine neden olmuştur. Bankacı arkadaşlarına 

planladıkları şakaların içinde yer alması, neşeli bir kişiliği olduğunu göstermektedir.  

Cemalettin Hasdemir ve Nihat Tavşanlı hikâyelerde mütecessis ve işini sıkı 

takip eden müfettiş tipleridir. “Otel” ve “Müdürün Hobisi” adlı hikâyelerin merkezî 

figürleri Nail Bey ve Salih Bey, merkezî figür olmalarına rağmen silik bankacı 

tiplerdir. 

Banka Çalışanları 

Bu figürler, genelde hikâyenin ilerleyişinde merkezî figüre aktif yardımcı 

konumundadırlar.  

a- Banka Müdürleri: Cemal Bey, “Siyasi Baskı”da hakkında iftirada bulunulan 

banka müdürüdür. Baskılara boyun eğmiş ve Müfettiş Erhan’dan kendisinin 

başak bir şehre aldırılmasını istemiştir. “Müdürün Hobisi” adlı hikâyede yer 

alan banka müdürü berberlik hobisi olan ilginç biri olması itibariyle hikâye 

kitabındaki hemen hemen tek takıntılı tek figürdür. Tip değil karakterdir. 

“Bankada Bir Müdür” Adlı hikâyedeki Samim, odacı olmasına rağmen 

sürekli okumakta ve kendisini yetiştirmiştir. Entelektüel birikimiyle dikkat 

çekmektedir. Merkez anlatıcının rehberliği ve kendi azmi sayesinde 

yükselmiş ve İş Bankasında müdür olmuştur. “Müdürün Şansı” adlı hikâyede 

karşımıza çıkan banka müdürü Erdoğan Aykut, ay sonunda bankadaki 

hesapta mevduatın fazla gözükmesi için piyasadan çek ve senet toplamış, 

böylelikle İş Bankasının tevessül etmediği bir yöntem benimsemiştir. “Bir 

Garip Teftiş”teki şube müdürü, fosseptikteki problemleri çözüme 

kavuşturmak yerine çalışanlarına tuvalete gitmeyi yasaklayan kişidir. 

Tuvaletin kirlilik ve fosseptik sorununu müfettişin geldikten sonra ona şirin 

gözükmek için sonra çözer. Bu bağlamda bürokratik, tembel ve yalaka bir tip 

olduğu söylenebilir. “Unutulmayanlar”daki Kırşehir Şube Müdürü Emin Bey, 
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son derece kibar ve misafirperverdir. Burada “Kul Sıkışmayınca”da silik bir 

bankacı tip olan banka müdürü Selim Bey’i de zikretmek gerekir. 

b- Müfettişler: “Müdürün Şansı”ndaki İş Bankası müfettişi Süreyya 

Karakadılar, İşini son derece ciddiye alan ve kişilik olarak da ciddi bir tabiata 

sahip bir kişiliktir. Şubelerde saklanmaya çalışılan bilgileri bulup ortaya 

çıkarması, onu İş Bankasında popüler bir hale getirmiştir. Saffet Bey “Para 

Nasıl Taşınır”daki İş Bankasının eski müfettişlerinden. Hikâyede banka 

müdürlüğü görevindedir. Müfettişlikten emekli olmasına rağmen müfettişlik 

içgüdüleriyle hareket etmektedir. Cemalettin Hasdemir,  “Kara Kışta 

Soruşturma” adlı hikâyedeki ekip şefidir. Nur, “68’e Bir Tertip”te başkalarına 

iş yaptırmayı seven, turne programlarının en iyisine gitmeyi isteyen fakat 

yine de şirinliğiyle insanlarla sağlam arkadaşlık bağları kurabilen birisidir. 

c- Diğer Banka Çalışanları: Bankadaki memurlardan Abdurrezzak, “Çekle 

Dolandırıcılık” adlı hikâyede karşımıza çıkmaktadır. Yirmi beş yaşlarındadır. 

Çelişkili ifadeleriyle Müfettiş Erhan’ın dikkatini çekmiştir. Mesai arkadaşları 

da kendisi hakkında olumlu görüş belirtmemektedir. Silahlara karşı ilgisi 

vardır. Şube Yöneticisi Abdurrezzak Bey ise kayıp parayı zimmete geçiren 

figürdür. Rozetini bir hayat kadınının evinde unutması vaka kurgusunun 

çözülmesinde önemli bir işlev görmüştür. Olumsuz bir tiptir. Banka 

şeflerinden İbrahim Bey “Saten Yorgan”da misafirperverliği ve 

yardımseverliğiyle ön plandadır. Müfettiş Erhan Eşme’de kalacak düzgün bir 

otel bulamadığında ona, kendilerinde kalabileceğini söylemiş, Müfettiş Erhan 

rahatsız etmemek için bunu kabul etmeyince de şubede ona yatak hazırlatmış 

ve evlerine yemeğe davet etmiştir. Çalınan Parayı Taşıyan Grubun Amiri, 

“Para Nasıl Taşınır”da çalınan parayı bulmak umuduyla Şeyh’in yanına 

gidebilecek kadar cahil bir figürdür. Bu kişinin tavırları okuyucuda şaşkınlık 

uyandırması bakımından önemlidir. “Hamamdan Önce Hamamdan 

Sonra”daki ekip şefi, görevini kontrol maksatlı yapsa da işlerin üstüne tam bir 

dikkatle eğilmemektedir. Çalışanlara karşı zaman zaman laubali tavırlarıyla 

da dikkat çekmektedir. Veznedar Numan Bey, “68’e Bir Tertip” adlı 

hikâyede kasada eksik miktarı çalan kişidir. Yeni gelen müdür, “Bir Bardak 
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Su” adlı hikâyede karşımıza çıkmaktadır. İri yarı elli, elli beş yaşlarında 

sohbeti hiç çekilmeyen birisidir. Müfettiş Erhan kendisiyle gittiği bir yemekte 

iki çift laf edemediğinden ötürü yalnızlığa mahkûm kalmıştır. Bahsedilmesi 

gereken bir diğer figür ise banka çalışanı olmamasına rağmen Fethi Beydir. 

Fethi Bey, “Siyasi Baskı” adlı hikâyede İş Bankasını çok seven güvenilir bir 

insandır. Müfettiş Erhan’a soruşturmanın seyri içerisinde oldukça yardımcı 

olmuş, banka müdürü hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunun 

kanıtlanmasında anahtar rollerden birine sahip olmuştur. 

Bu figürler dışında hikâyelerde, Müfettiş Nail Bey, Teftiş Kurulu Başkanı 

Mahmut Bey,  Yönetim Kurulu Sekreteri Mualla Kumbaracıbaşı, Teftiş Kurulu 

başkanı Cavit Bey gibi silik figürlere ve uzun boylu genç servis şefi, şube müdürü, 

veznedar gibi fon figürlerine de rastlamaktayız. 

Meslek Erbabı 

Müfettişlerin teftiş için başka şehirlere gitmesi temel bir ihtiyaç olan barınma 

problemini ortaya çıkardığından, hikâyelerde en sık rastladığımız meslek sahipleri 

otel çalışanlarıdır. Otel çalışanları, işlerini iyi yapmayan, müşterileri kandırmaya 

çalışan ortalama figürlerdir. “Can Pazarı” adlı hikâyede yaşlı saygılı ve yaşlı bir 

otelci karşımıza çıkmaktadır. “Bir Bardak Su”da ise sarı dişli kel başlı ibiş bakışlı 

olarak tarif edilen otel çalışanı Mahmut, turistin isteklerini yanış anlayan cahil ve 

işini savsaklayan bir otel çalışanıdır. “Otel” adlı hikâyede de merkezî figürün kirli 

nevresimin değiştirilmesi talebine, nevresimi ters çevirmek suretiyle müşteriyi 

aldatmak isteyen bir otel çalışanı vardır. 

“Can Pazarı” adlı hikâyede taksi şoförü vaka kurgusunda önemli bir role 

sahiptir. Tip olarak kurgulanmasına rağmen - arabesk şarkılar dinlemesi bu duruma 

örnek verilebilir (s.14)-, yazarın bu tipi örgüleme biçimi ara düğümlerin cazibesini 

arttırmıştır. “Kara Kışta Soruşturma”daki tren kondüktörü kara bıyıklı ve kalın 

kaşlıdır. Soğuk havaya rağmen müfettişleri trenden indirmekte ısrar etmekte, bu 

konuda anlayışsız davranmaktadır.  
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Burjuvaziye Ait Tipler 

“Can Pazarı”nda otel sahibinin oğlu, gecenin bir yarısında müşterisini rahatsız 

edecek kadar küstahtır. Hikâyelerdeki en dikkat çekici burjuvazi tipi “Siyasi 

Baskı”daki Tabancalı Sedat’tır. Politikaya ömrünü adamış, milletvekillerini 

birçoğunu tanımakta ve ilçede iktidar partisinin genel başkanlığını yapmaktadır. 

Kumar oynamakta ve kumardan arda kalan borçlarını ödemek için bankalar üzerinde 

tahakküm kurmaya çalışmaktır. Kendi güdümünde olmayan banka müdürlerini 

gönderebilecek siyasi güce sahiptir. Hikâye içerisinde, ana karakter Erhan Sedat 

Bey’in, İş Bankası müdürü hakkında kendi yandaşlarına zorla imzalattığı bazı 

iddiaları çözüme kavuşturmak için ilçeye gelmiştir. Aynı hikâyedeki iş yeri sahibi 

Turhan Bey,  Tabancalı Sedat’tan farklı olarak, banka müdürü hakkındaki 

iddialarında doğrudur. “Süleyman Amca” adlı hikâyedeki iyi kalpli ve sevecen dede 

Süleyman Amca’nın oğlu Ali Bey, İş Bankasının sadık müşterilerinden birisidir. 

Diğer Figürler 

Eskil’in romanlarında dindar figürlere birkaç yerde rastlamaktayız. “Para Nasıl 

Taşınır’daki” Şeyh, kendisiyle görüşmeye gelenlerden para talep etmektedir. 

“Unutulmayanlar”daki lokanta işletmecisi Hacı ise, merkezî figürlerle kadim bir 

dostluk kurmuştur. Kendi içmemesine rağmen, günahı onlara ait olmak kaydıyla, 

müşterilerine içki tedarik etmiş ve bu vasıtayla onların kalbini kazanmıştır. 

“Süleyman Amca” hikâyesinde, hikâyeye ismini veren kişi, bankanın en büyük 

müşterilerinden Ali Bey’in babasıdır. Sempatik, anlayışlı ve barışçıldır. Geçmişte 

Ermenilerle birlikte yaşadığı günlere özlem duymaktadır. Ceyda Hanım, Karakışta 

Soruşturma’da gerçek ismi Sevdiye olan hayat kadınıdır. Müfettiş yardımcıları taksi 

beklediklerinde soğuk havada onları düşünerek kızak göndermesi, anlayışlı biri 

olduğunun göstergesidir. “Bir Bardak Su”daki turist kız, Hem ürkek hem heyecanlı, 

ünce uzun vücuda sahip mavi gözlü ve oldukça alımlıdır. “Unutulmayanlar”daki 

Bahri, Elbistanlı bir albaydır. İzin geçirmek için Elbistan’da olduğu süre içerisinde 

hikâyeye dâhil olmuştur. Askerliğin yanında keman çalmak, ney üflemek gibi 

meziyetleri de vardır. İdeal bir dost tipidir. “Yaşamın Cilveleri”ndeki Fidan, Müfettiş 
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Erhan’ın çocukluk aşkı ve sınıf arkadaşıdır. Başında örtüsü ve ayağında şalvarıyla 

Konyalı yerel bir figürdür. 

Hikâyelerde sıkça silik veya işlevsiz figürlere rastlamaktayız. Silik figürler 

genelde müfettişlerin ailelerine duydukları özlem bağlamında, aile fertlerinden 

oluşmaktadır. Atakan Yumrukçal’ın eşi Mülay Hanım, çocukları Tolga ve Tanla, 

Teftiş kurulunda çalışan Gence Bey’in eşi Tülay Hanım, Nail Bey’in kızları Deniz ve 

Duygu vb… gibi ailevi figürler tahkiyenin içerisinde etkisiz silik figürler olarak 

durmaktadır. Diğer silik figürler ise genelde vezneciler, müstahdemler gibi banka 

çalışanlarından müteşekkildir.  

Fon figürler ise yine bankacı veya ailevî tiplerin yanı sıra “Süleyman Amca” 

adlı hikâyede farklı olarak azınlıklardan oluşmaktadır. Bu hikâyede, Ermenilerin iyi 

insanlar olduğundan ve onlarla birlikte yaşanılan zamanın özenildiği 

vurgulanmaktadır. Haçik, Yevkine, Harut, Evgine Teyze, Betina gibi figürleri bu 

bağlamdaki fon figürler olarak sıralayabiliriz.  

3.3.5. ANLATICI VE BAKIŞ AÇISI 
 

Eskil, hikâyelerinde de romanlarında olduğu gibi genelde üçüncü tekil anlatıcı 

vasıtasıyla hikâyelerini okuyucuya anlatmıştır. Yazar- anlatıcının etkin konumu, 

romanlardan daha fazla bir şekilde hissedilmektedir. Yazae, anlatıcı olarak 

hikâyelerin birçok yerinde araya girmiş ve kendi tepkilerini göstermiştir. 

“Can Pazarı”nda “Saat tam onda otelin üçüncü katında bulunan odasının 

penceresindeki ışıklı kent tablosu karardı ve genç müfettiş sonu olmayan bir 

karanlığın içinde, iki boş yatakla baş başa kaldı. Yol yorgunluğuyla, yalnızlığını da 

yeterince anlayamadan kısa süre önce uykuya daldı.” denildikten sonra yazar araya 

girerek şunları söylemiştir:   

“Rüyasında neler gördüğünü bilemeyiz. Ama gecenin bir vaktinde kapısı 

çalındığında mutlaka rüya görüyor olmalıydı.” (s.16). 

“Siyasi Baskı”da  “Akşam eve geldiğinde, gündüz Recep Efendi’den aldığı 

balığın ızgaradaki nefis kokusu… Rakı bardağına düşüveren küçücük buz parçasının 
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camda yarattığı buğu…” cümlelerinden sonra baskın anlatıcı ortaya çıkmış ve 

“Hayır, o kadarını anlatmayacağım. Yoksa sizin de Erhan’ın Çeşme’den Kütahya’ya 

soruşturmaya gönderilmesini ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından tabutlukta sorgu ve 

suale tabi tutulmasını haklı görecek gibi bir haliniz var.” (s.24) demiştir.  

Eskil hikâyeciliğinde anlatıcının baskın olmasının en büyük nedeni 

romanlarından farklı olarak vaka örgülerinin hep hatıraya dayalı olmasıdır 

diyebiliriz. “Para Nasıl Taşınır” adlı hikâyedeki şu kısım bizim için güzel bir örnek 

sayılabilir:  

“Aslında madalyonun bir başka yüzü daha vardı: Saffet Bey’in 

yaptıklarını müfettişlikten gelmeyen bir müdür yapmış olsaydı, tutumu 

acaba nasıl olurdu?  Bugün altmışına merdiven dayamış olan Erhan 

Bey hâlâ, ‘galiba objektiflikten biraz uzaklaşmışım’ diye düşünür.” 

(s.65). 

Baskın anlatıcı bağlamında olaylar genelde tanrısal bakış açısıyla yazar 

merkezli kaleme alınmıştır. Romanlarda sıkça gördüğümüz, olayların bazen 

figürlerin görüş açısına kayma durumu hikâyelerde sıkça rastladığımız bir durum 

değildir. “Süleyman Amca”, “Siyasi Baskı”, “68’e Bir Tertip” ve “Para Nasıl 

Taşınır” adlı hikâyelerde anlatıcının belirgin bir şekilde değiştiğini 

gözlemlemekteyiz. 

“Süleyman Amca”da anlatıcının yeri muhkemken, Süleyman Amca’nın bakış 

açısı etkindir. “Siyasi Baskı”da zaman zaman bakış açısı, müfettişin dolaylı bir 

mücadele içine girdiği, ilçenin önde gelen siyasilerinden Tabancalı Sedat’a 

kaymaktadır: 

“Sandalyesinde geriye kaykılıp siyasetin gücünden habersiz müfettişlik 

taslayan karşısındaki yeni yetmeyi alaylı bakışlarla süzdü. O, politikaya 

ömrünü vermiş ve Ankara’daki siyasetçilerin alayını tanımış bir siyaset 

adamıydı. Üstüne üstlük bir de iktidar partisinin ilçe başkanıydı. 

Karşısındaki müfettiş bozuntusuysa, henüz otuz yaşının ilk yıllarında ve 
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ne yazık ki mesleğinin daha başlangıcındaydı. Gerçekten haddini 

bilmeyen delikanlıya yazık olacaktı.” 

“68’e Bir Tertip”te bakış açısı, aynı anda ilerletilen iki hikâye nedeniyle 

değişmektedir.  “Para Nasıl Taşınır” adlı hikâyede ise aslında olumsuz bir figür olan 

şeyh, banka çalışanının söylemiyle saygı duyulması gerekilen bir insan gibi 

gözükmektedir. 

Hikâyelerde İş Bankası, figürlerin gözünden hep olumlu ve ahlaki değerleriyle 

ön plana çıkarılmıştır. “Can Pazarı”nda Atakan Bey, “İş Bankasının güven veren 

babacan kollarının kendisini sarıp sarmaladığını” (s.15) hissettikten sonra 

bankasının “her yerde saygınlığı” (s.16) olduğunu düşünür. “Siyasi Baskı”da 

Tabancalı Sedat Erhan’ı tehdit ettikten sonra genç müfettiş bankasının kendilerine 

politik bir müdahaleye izin vermeyeceğine (s.27) güvenmektedir. Tabancalı Sedat 

genç müfettişi sindirmek için sözleriyle sindirmek için “Ben senin müdürünle neden 

uğraşayım ki? Uğraşacak olsam onu yirmi dört saat sonra görevden aldırırım.” 

dedikten sonra Erhan bankasına olan güvenle “İşte onu bizde yapamazsın.” (s.29) 

demektedir. Tabancalı Sedat, geri atmayan İş Bankası müfettişinin bu cümlesinden 

sonra ise “Karşımdaki koca İş Bankası…” (s.31) diyerek bu kuruma olan saygısını 

dile getirir. Aynı hikâyede şikâyet mektubu yazanların foyası meydana çıktıktan 

sonra bu olumsuz figürler iş bankasının büyük bir banka olduğunu kendilerinin ise 

cahil insanlar sayılacağını söyledikten sonra bankanın büyüklerinin kendilerini 

affetmesi talebinde (s.28) bulunurlar. Bu bankada çalışan müfettişler aldıkları terbiye 

gereği hiçbir göreve hayır dememektedir: 

“Aile bireyleriyle altı aylık hasretin susuzluğunu henüz tam olarak 

dindirememişlerdi ama sorunlu şubenin bilançosunu tutturma görevi 

verilirken de ‘hayır’ diyememişlerdi. Çünkü böyle bir kültür 

edinmemişlerdi.” (s.103). 

Hikâyelerde zaman zaman Anadolu insanının cahilliklerinden kaynaklanan 

bakış açıları da esere yerleştirilmiştir. “Süleyman Amca” adlı hikâyede Müfettiş 

Erhan’ın ayakkabısını boyattığı kişinin dokuz çocuğu olduğunu öğrenince boyacıya 
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geçim sıkıntısı çekip çekmediğini sormuştur.  Boyacının verdiği cevap dönemin 

köylüsünün aile planlamasına olan bakış açısını yansıtmaktadır:  

“Doktora söylediğimi sana da diyeyim dur bir yol: Korunma işi karının 

işi. Karı başının çaresinde bakmıyorsa, ben ne yapayım?” (s.40). 

3.3.6. ANLATIM TEKNİKLERİ 
 

Eskil, hikâyelerinde de romanlarındaki anlatım tekniklerini kullanmıştır. 

Hikâyelerde karşımıza en çok, hâkim anlatıcı tercihine bağlı olarak iç çözümleme 

dikkati çekmektedir. Bunun yanında, tasvir, iç monolog, iç diyalog, geriye dönüş, 

gösterme gibi tekniklerle de karşılaşmaktayız. 

İç Çözümleme 

İç çözümleme tekniği ara düğümlerin ve ana düğümlerin okuyucuya 

sunulmasında bir aracı olarak kullanılmıştır. Bu durum tahkiye açsından olumsuzdur. 

Zira okuyucu zaten bu ara ve ana düğümleri zihninde tasarlayıp bunlara cevap 

ararken yazarın bu soruları bazı figürlerin ağzına yerleştirmesi, hem okuyucunun 

bildiği şeylerin tekrarına yol açmakta hem de okuyucuyu bir nebze de olsa 

tembelleştirmektedir. Bu durum, yazarın tercih ettiği anlatının her ayrıntısına hâkim 

anlatıcı tipi dolayısıyla böyledir:  

“Aslında yalnızlık, silahsızlık ve karanlık sarmalını arkadaki otomobil 

başlarına bela etmişti. Kimdi bu adamlar? Ne istiyorlardı?” (s.13). 

Dışarıdan oldukça farklı gözüken müfettişlerin insani yönlerine ışık tutma 

işlevinin de yazar, iç çözümleme tekniğiyle gerçekleştirmiştir. Güneydoğuya teftiş 

için görevlendirilen Müfettiş Erhan kadayıf yiyeceği için sevinçlidir:  

“Soruşturma talimatını alında, ‘uçak da var! Burma kadayıfını da 

özlemiştim’ diye düşündü. Sanki bunlar olmasa hayır diyebilecekmiş 

gibi.” (s.63). 

İç çözümlemedeki korku unsuru dönemin sosyal gerçekliğini yansıtması 

açısından önemlidir:  
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“Müfettişin sinirleri tepesine çıktı. Söylersin söyleyemem tartışması 

uzadıkça uzadı. O ara taksi şoförü müfettişin yanına sokulup, ‘beyim 

daha fazla geç kalırsak eşkıya yolları keser’ diyerek içini hop ettirdi.” 

(s.70). 

İç çözümlemenin, hayret verici bir olayın hemen sonrasında yazar tarafından 

figürün kendi kendine sordurduğu bazı sorularla gerçekleştirildiği de olmuştur. 

Müfettiş Erhan’ın sadece erkeklerin kaldığını düşündüğü bir otelde sessizliği bozan 

bir kadın çığlığından sonra gelen cümleleri bu duruma örnek gösterebiliriz:  

“Belleğinde cinayet romanlarından ya da filmlerden kalan ne kadar 

sahne varsa, hepsi gözünün önünden gelip geçti ‘boğazladılar mı?’  

Moraran bir kadın yüzü! ‘bıçakladılar mı?’ kanlar içinde bir ince beden 

ve neye uğradığını anlayamamış şaşkın bakışların ölü gözlerinde donup 

kalışı! ‘Tecavüz?’ ellerini bacaklarının arasına sokmuş iki büklüm 

hıçkıran bir…” (s.146). 

Gösterme 

Gösterme tekniği vurgusuz ve araya serpiştirilmiş bir şekilde zaman zaman 

karşımıza çıkmaktadır. Arkalarındaki arabanın Atakan Bey’in içinde bulunduğu 

taksiyi takip ettiği kuruntusunu uzun uzun hâkim bakış açısıyla anlatan yazar zaman 

zaman taksici ve Atakan Bey’i konuşturarak gösterme tekniğine başvurmuştur:  

“Taksi şoförü müşterisinin bu sözlerine hemen itiraz etti: 

- Olur mu abi? Biz kaç yılın şoförüyüz, Neyin ne olduğunu anlarız. 

- Nasıl anladın ki? ” 

“Siyasi Baskı” adlı hikâyede merkezi figürün mekân değişikliğinden sonra, 

figürdeki değişimi vurgulamak için gösterme tekniğine başvurulduğu görülmektedir. 

Çeşme teftişinden Kütahya’ya teftiş için gidecek olmasına içten içe üzülen Müfettiş 

Erhan, gösterme tekniğiyle bu duygularından arındırılıp yazar tarafından işine 

odaklandırılmaya çalışılmıştır: 

“Erhan çeşme teftişindeyken, bir gün ucuz balık aldığına tanık olduğu 

yardımcılardan birisine, ‘Bir daha buraya turne için gelme şansımız yok, 
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güzel bir balık al da bu şansını boşa harcamış olma!’ dediğini hala 

anımsar. (…) Kütahya’nın soruşturma yapacağı ilçesine ulaştı.(…) 

Odacıya müdürün nerede olduğunu sordu. İzinde olduğunu öğrendi. 

- Servis şefini çağırın. 

Uzun boylu, kara bıyıklı, esmer, gençten birisi geldi. 

- Buyurun efendim. Beni istemişsiniz. 

- Servise siz mi bakıyorsunuz? 

- Evet, ben bakıyorum. 

- Müdürünüz nerede? 

- İstanbul’da, yıllık izninin bir kısmını kullanıyor.” (s.24-25). 

“Kaçak Müfettişler” adlı hikâyede, ana düğümün çözümünde ve vaka 

örgüsünün pişirilmesinde bu teknikten faydalanılmıştır. İki aşamada 

değerlendirilebilecek bu olayların ikinci aşamasında gösterme tekniği telefon 

konuşmalarıyla esere yerleştirilmiştir. Ve hikâyenin sonu da yine bu teknikle 

getirilmiştir. 

Gösterme tekniği “Para Nasıl Taşınır”da okuyucunun kurgunun kırılma noktası 

zannettiği yere konularak merak unsuru oluşturulmuştur. Müfettiş Erhan’ın baskıları 

sonucu parayı kimin çaldığını bildiğini söyleyen grup şefi ve Müfettiş Erhan’ın 

konuşması gösterme tekniğiyle okuyucuya aktarılmıştır:  

“ 

- Kim aldı 

- Selim efendim. 

- Selim kim? 

- Merkez şubede parayı sayan veznedar… 

- Bak aziz dostum… Bu söylediğin çok önemli bir suçlama. Sana bir daha 

soruyorum. İyi düşün, ondan sonra yanıtını ver. Parayı kim aldı? 

- Selim efendim. 

- Yazıyorum. 

- Yazın efendim 

- Altını imzalayacaksın amma! 

- İmzalarım efendim.” (s.69). 
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Bu tekniğin, birbirini takip etmeyen konuşma cümleleri halinde paragrafların 

arasına serpiştirildiği de görülmektedir: 

“Tülay kocasının bazı şeyleri görememesine çok şaşırıyordu, hatta 

şaşırmaktan öte kızıyordu. ‘İşiniz o kadar çok da neden her hafta sonu, 

hem de daha mesai bitmeden bırakıp gidiyor? Otursun hafta sonu 

tatillerinde senin gibi, işleri birlikte bitirin? Genç müfettiş yardımcısı, 

eşinin burnunu ast üst ilişkilerine sokmasına için için kızdı fakat bunu 

belli etmek istemdi. Sesini sertleştirmemeye çalışarak, ‘Güzel Tülay, 

adamın evi İstanbul’da, İstanbul şuradan dört saatlik yol. Cumartesi, 

Pazar burada durmasının bir anlamı yok ki!’ diye yanıt verdi. Gence, 

karşısındaki mavi gözlerin sonuna kadar açıldığını ve çakmak çakmak 

ateş saçtığını görünce, içinden ‘Eyvah bizimki sinirlendi’ diye geçirdi. 

Korktuğu da başına geldi. ‘Hani hafta sonları müfettişlerin evlerine 

gitmeleri yasaktı?’ derken Tülay’ın sesi titriyordu.” (s.81). 

Gösterme tekniğinin yoğun olarak uygulandığı yerlerden biri de sorgulama 

sıralarıdır. Sorgulama esnasında müfettişler muhataplarıyla konuşurken, yazar en çok 

bu teknikten faydalanılmıştır. 

“Bir Garip Teftiş” adlı hikâyede de olayların girişi gösterme tekniğiyle 

yapılmıştır. Banka teftişine gelen Müfettiş Erhan tuvalete girmek isteyince 

muhasebeciyle aralarında geçen konuşma, yazarın heyecan unsurunu düzeyli 

tutmasına neden olmuştur:  

“ 

-  Osman Bey lavaboyu sormuştum. (…) 

- Anladım da efendim lavaboyu kullanamazsınız. 

- Sular mı akmıyor? 

- (…) Akıyor da (…) 

- Sular akıyorsa ben gidip elimi yüzümü yıkasam? 

- (…) Efendim Müdür Bey gelsin de… 

- (…) Tuvaletle müdür beyin ne ilgisi var Osman Bey? 

- Efendim Müdür Bey tuvaletin kullanılmasını yasakladı! 

- Haydaaaaa! O iş yasaklanır mı be?” (s.172). 
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İç Çözümleme 

Hikâyelerde romanlarına göre daha kısa cümlelerle geriye dönüşler yapılmış ve 

bu geriye dönüşler iç çözümleme tekniğiyle birlikte sunulmuştur:  

“Aklına yoldaki taksi ve içindeki gölge gibi adamlar gelip takıldı. 

Onlarla birlikte de… bir başkasına benzetilmiş olmanın korkusu!.. Kalbi 

göğsünü yırtarcasına çarpmaya başladı…” (s.17). 

“Siyasi Baskı”da geriye dönüşle hakkında iftira atılan müdürün suçsuz olduğu 

anlaşılmıştır. Bu kısımdaki geriye dönüş tekniği özetleme tekniğiyle birlikte 

verilmiştir:  

“Bir iki korkutmayla adam eteğinde ne kadar taş varsa döktü ve Fethi 

Bey’le birlikte yaptıkları saptamaların hepsini doğruladı: Sedat Bey’e 

olan kumar borçlarını ödeyememişlerdi. Sedat Bey’in baskısıyla İş 

Bankasından kredi talep etmişlerdi. Kredi talepleri geri çevrilince Sedat 

Bey müdüre onların yanında telefon etmiş, aldığı olumsuz yanıta çok 

sinirlenmiş ve bankanın genel müdürüne bir mektup yazıp onlara 

imzalatmıştı.” (s.27-28). 

“Para Nasıl Taşınır”da geriye dönüş tekniği Müfettiş Erhan’ın daha önce görev 

yaptığı yere teftiş için gitmesiyle kendini belli eder. Soruşturma içinden çıkılmaz bir 

hal aldığında Müfettiş Erhan eskiden sürekli gittiği mekâna içki içmek için uğrar. 

Yazar burada geriye dönüş tekniğiyle ana karakter Erhan’a geçmiş ve şimdinin 

kıyaslamasını yaptırır:  

“Şu masadaki adamların yerinde çok değil altı sene önce ben otururdum. 

Benim de masama gelir dakikalarda söyleşirdi. O İbrahim ağa ben 

Erhan’dım. Şimdi ise bana hiç tanımadığı birisiyle konuşuyormuş gibi 

davrandı.” (s.74). 

“El Yakan Para”da hırsızlık yapan çocuğun babası geriye dönüşlerle, 

çocuğunun hırsızlığı nasıl alışkanlık haline getirdiğini anlatmaktadır. Bu kısımda 

geriye dönüş tekniğiyle birlikte çeşitli psikolojik tahlillerin de birlikte yapıldığını 

gözlemlemekteyiz:  

“Annesini kaybettiğimizde dokuz yaşındaydı. Benim bakacak halim 

yoktu. Anneanne aldı yanına. Yaşam kavgası müfettiş bey bizimkisi… Bu 
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gördüğün küçük dükkânda iş yapıp karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. 

Sermayemiz, her şeyimiz şu raflardaki üç beş kalem mal. Biz burada 

karnımızı doyurmakla uğraşırken ilgilenemedik çocukla anneanne hâkim 

olmamış, o da sokağa alışmış. Haberimiz yok bunlardan. Kalktık 

evlendik bir daha. Yeni hanımdan bir çocuğumuz oldu. Bizim kaderimiz 

kötü yazılmış ya, anneannenin ölüm haberi geldi bir gün. Getirdim 

oğlumu yanımıza. Bizim hanım sert. Oğlan serbestliğe alışmış. Olmadı. 

Evde huzur kalmadı. Ve bir gün çocuğumuz eve gelmedi. Ertesi gün 

Çınçın Bağları’nda bir berduş evinden bulup getirdim. Sonra gene 

hırgürler. Çocuk bir daha kaçtı evden. Yani anlayacağın on üç yaşından 

beri sokaktan eve alamıyoruz bir türlü.” (s.132). 

“68’e Bir Tertip”te Nur’un kendisi üzerinde oynana oyunları öğrenişini yazarın 

hikâyenin sonuna yerleştirdiği geriye dönüş tekniğiyle öğrenebilmekteyiz:  

“Nur da İstanbul seminerine gitmedi tabii. İkide bir Hayrullah Bey’in 

kapısını ‘Neden onlar seminere gidiyor da ben gitmiyorum?’ diye 

aşındırınca; o da ‘Ne semineri be? Seminere gidecek zamanımız mı var? 

Onlar da bir yerlere gitmiyorlar!’ demiş; böylece üzerinde oynanan 

oyunu öğrenen Nur da gizlice karşı atağını hazırlamıştı. Hem de boş 

zarfları servis şefinin eline tutuşturacak kadar inceden inceye plan 

yapmıştı.” (s.198) 

“Bankada Bir Müdür”de hikâyenin başında odacı Samim ile buluşan anlatıcı, 

daha sonra iki temel geriye dönüşle hikâyesini oluşturmuş. Bunlardan ilki odacı 

Samim’le tanışma macerası diğeri de odacı Samim’in hayat serencamıdır. 

Tasvir 

Romanlarındaki gibi hikâyelerde de fizikî tasvirler baskın değildir. Zaman 

zaman hikâyenin içerisine bir iki cümleyle serpiştirilmiştir ve dolaylı bir şekilde 

okuyucuya aktarılmıştır.  

“Müdürü için sağa sola telefon edilirken, müfettiş yardımcısı Erhan da 

muhasebeciye yavaşça tuvaleti sordu. Bu soru üzerine muhasebecinin 

ince yüzü kıpkırmızı oldu, miyop gözleri gözlüğün camının arkasında 
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iyice kısıldı ve yukarı doğru sert kavisli kalın kaşları biraz daha 

kavislendi.” (s.172). 

“Can Pazarı” adlı hikâyede de Atakan Bey’in ela gözlere sahip olduğunu 

taksiciyle dikiz aynasında buluşan ela gözlerden (s.11) anlamaktayız. Tasvirler 

genelde gidilen yerler hakkında bilgi vermek için hikâye girişinde kullanılmıştır: 

 “1973 yazında müfettiş yardımcısı Erhan yalnız başına İş Bankasının 

Muş şubesi teftişindeydi. Muş, o tarihlerde hiçbir sanayi tesisi olmayan, 

ekonomisi tarıma dayalı bir ilimizdi. Kent göz alabildiğince uzanan ve 

ortasından…” 

Tasvirin dikkat çektiği bir diğer kısım ise “Kara Kışta Soruşturma” adlı 

hikâyede gidilen doğu kentinin manzarasıdır:  

“Sabah karlı damlarda açtılar gözlerini. Pencereden manzara 

olağanüstü güzel görünüyordu. Her taraf karla kaplanmıştı. Karların 

arasından gökyüzüne ince dumanlar süzülüyor, çatıların oluklarından 

aşağı buzlar sarkıyordu. Bilek iriliğinde, nerdeyse bir metre 

uzunluğundaki buzlar, evlerin görünümüne uzaktan gizemli bir güzellik 

katıyordu.” (s.107). 

İç Monolog 

Bu yöntemin kullanıldığı yerlerde genelde figürlerin kendi kendilerine sorduğu 

soruları görmekteyiz: 

 “Ya beni birine benzetmişlerse? Uçaktan indiğimde, ‘İşte bu’ diye 

katillere işaret verilmişse? Her gün birtakım caniler, verilen işaretlerle 

tanımadıkları insanların canına kıymıyor muydu? Vay anasını, şansa bak 

be!” (s.12). 

“Can Pazarı”nda da beynin kişileştirilmesiyle bedene emirler verirken, 

karşımıza iç monolog yöntemi çıkmaktadır:  
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“… beyni o anda doğru olup olmadığını test edemeden emirler 

yağdırmaya başladı:                                            

- Valizini topla! 

El yordamıyla valiz toplandı. 

- Üstünü giyin! 

Elbiseler giyildi. 

- Bu odadan hemen çık! 

Karanlıkta odadan çıkıldı ve merdivenlere ulaşıldı.” (s.19). 

Romanlarda kullanılan, anlatıcının gelecekte olanlardan haber verdiği ve 

böylelikle okuyucunun heyecanını kısıtladığı yerlere hikâyelerde de bazen 

rastlamaktayız. Örneğin “Müdürün Şansı”nda yazar banka teftişine giden müfettişin 

gelecekte karşılaşacaklarından bizi önceden haberdar etmektedir: 

“Muhasebeci yevmiye defterindeki gecikmeyi ortadan kaldırmanın peşine 

düşebilirdi! Tüm bunlara fırsat vermemek için de kapının bir an önce 

kapanmasını bekliyordu. Müşterinin ayağı çekilir çekilmez kapıyı 

kapattıracak ve maddi mevcutlarla muhasebe defterine el koyacaktı. Bu 

sırada müdürün şubede bulunmaması çok da önemli değildi. Bir şeyler 

bulursa müdürle o zaman görüşecekti.” (s.59). 

3.3.7. ZAMAN  
 

Teftiş Hikâyeleri, Eskil’in İş Bankasında 1970-1976 yılları arasında müfettişlik 

yaptığı zamanlarda (s.7), kendisinin veya arkadaşlarının başından geçen olayları 

anlattığı bir kitaptır.  

Eserde kozmik zaman unsurlarından gece ön plana çıkmaktadır. Gündüzleri 

çalışan müfettişler gece olduğundan yalnızlık çekmektedirler: 

“Gündüz şubede çalıştığı için zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor ama 

akşamları öyle yalnızlık çekiyordu ki…” (s.143). 
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“Gecenin otelde devam eden ikinci yarısıysa ayrı bir felaketti. 

Odalarında yalnızlık ve hasret bir karabasan gibi üzerlerine 

abanıyordu.” (s.109). 

Bu kozmik zaman unsuru, genelde olumsuz bir bakış açısıyla esere yerleştirilmiştir. 

 “Çocukluğundan beri uyurken üstünü açma alışkanlığı olan genç 

müfettiş, bu soğuk odada kuralını bozmamış olacaktı ki, gece derin 

uykusundan uyandı. (…) O berbat gecenin sabahında şubeye giderken, 

‘Buraya bir gece daha dayanamam, bugün ne yapıp edip öbür şubeye 

geçmeliyim.’ diye kesin bir karar verdi.” (s.124). 

Ayrıca farklı kozmik zaman unsurlarının yanında müphem günlere de yer 

verilmiştir: 

“Perşembe günü ikisinin de beklemediği bir şey oldu.” (s. 84). 

“Safa, şube müdürüne Cuma akşamı hayırlı bir iş için kahve içmeye 

gelmek istediklerini söyler.” (s.166). 

Eserlerde bazı hikayelerin zamanı bilebilmemiz için verilmiş bir done yoktur. 

Bu hikâyelere de bölümün giriş paragrafında verdiğimiz bilgi ışığında bakılabilir. 

Zamanını tespit edebildiğimiz hikâyeler şu şekildedir: 

Can Pazarı: 1978. 

Siyasi Baskı: 1976. 

 Süleyman Amca: 1973. 

Müdürün Şansı: 70’li yıllar. 

Para Nasıl Taşınır: 1976. 

Eşiyle Kaçan Müfettiş: 1969. 

Çekle Dolandırıcılık: 1975. 
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Kara Kışta Soruşturma: 1973. 

Bir Bardak Su: 70’li yıllar. 

Bir Garip Teftiş: 1973. 

Müdürün Hobisi: Olay 1950’lerde vuku bulmasına rağmen hikâyenin anlatılma 

zamanı 70’li yıllardır. 

68’e Bir Tertip: 70’li yılların başı… 

Kul Sıkışmayınca: 1972. 

Hamamdan Önce Hamamdan Sonra: 70’li yıllar… 

Bankada Bir Müdür: Ağustos 1972 birinci hikâyenin zamanıyken ikinci hikâye 1999 

yılında gerçekleşmektedir. 

3.3.8. MEKÂN 
 

Eskil’in hikâyelerinde en dikkat çekici mekân otellerdir. Teftiş Hikâyeleri’nin 

girişinde, müfettişlik dönemlerinde kötü otel odalarının dayanıklılıklarını 

sınadığından (s.7) bahseden yazar, otelleri hikâyelerde genellikle olumsuz sıfat veya 

kötü imajlarla okuyucuya sunmuştur. Müfettiş Erhan’ın hayatı sabahleyin şubedeki 

çalışmaları, akşamleyin rakısını yudumladığı lokanta ve “duvarlarından pislik akan 

otel odası” arasında sıkışıp kalmıştır. Yine aynı figür için otel odaları ailesine 

duyduğu özlemi perçinleyen bir unsurdur: 

“Uyumak güçtü. İnsanın uyuması için kafasının sorunlardan arındırılmış 

olması, bir de bilincinin otel odasının donuk dört duvarı arasından yedi 

sekiz yüz kilometre ötedeki eşine ve oğluna doğru firar etmesi önemliydi. 

Ve Erhan ne yorgunlukla başa çıkabiliyor, ne de bilincinin firarına engel 

olabiliyordu.” (s.75). 

Eserdeki otellerin istisnasız hepsi kalınamayacak durumdadır. Yine Erhan’ın baş 

figür olduğu “Saten Yorgan” adlı hikâyede şef İbrahim Bey onun nerede kaldığı 

sorduktan sonra otel cevabını alınca verdiği cevap “Orada kalınmaz efendim” 
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olmaktadır. “Otel” adlı hikâyede ise bu mekânla alakalı yazarın şu tasviri dikkat 

çekicidir: 

“Konaklama talebi daha çok haftada bir ya da iki kez kurulan pazara 

civardan gelen köylülerden ya da seyyar pazarcılardan gelir, oteller bu 

ihtiyaca göre inşa edilir ve işletilirdi. Yolu bu küçük kentlere düşen kent 

soylu insanlar da var olanla idare etmek zorunda kalırdı. Gece tuvalete 

gitmek için odanızdan çıktığınızda, koridorda uyuyan insanlarla 

karşılaşır, yer sıkışıklığından kapınızın önüne kadar döşek serildiğini 

hayretle görürdünüz. Akşam otele geldiğinizde otelci bu konuda, ‘abi 

yarın buranın pazarı var, odalar yetmediğinden koridorda da adam 

yatırabiliriz.’ diye uyarma gereği bile duymazdı. Gece o sıkışmış 

halinizle insanların bir yerlerine basmamak için cambazlık yapardınız. 

Dönüşte tuvaletlerin kötü manzarasından ve koridorun ağırlaşan 

havasından odanıza kaçışınız cambazlıktan akrobasiye dönüşürdü.” 

(s.135). 

“Bir Garip Teftiş” hikâyesinde de çizilen portre yukarıdakinden farklı değildir: 

“Kasayı, pul kasasını, senetlerin çekimini yaptı, muhasebeci Osman 

Bey’e istediği raporları ertesi güne kadar hazırlamasını söyledi ve çay 

may içmeden, yanında odacıyla otelin yolunu tuttu. Otelde verdikleri oda 

yürekler acısıydı. Koridordaki lavaboyu, tuvaleti, duşu diğer müşterilerle 

paylaşmak zorundaydı ama her şey, her yer felaket derecesinde pisti.” 

(s.175). 

Hikâyelerin temel mekânları ise müfettişlerin teftiş için gönderilmeleri 

bağlamında, Türkiye’nin muhtelif şehir veya küçük yerleşim birimlerinden 

oluşmaktadır. “Can Pazarı”nda Müfettiş Erhan Antalya’nın Kumluca ilçesine 

gitmiştir. Hikâyenin ilk kısmında, merkezî figür Kumluca’ya gelmeden önce ailesiyle 

Ankara’da vedalaşmaktadır. “Siyasi Baskı”da Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden İzmir 

Çeşme’ye teftiş için gelen bir figürler karşılaşmaktayız. Tahkiyenin konteksti 

içerisinde Çeşme olumlu Siverek ise hiçbir müfettişin gitmek istemeyeceği olumsuz 
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bir söylemle verilmiştir. “Süleyman Amca”da temel mekân Muş’tur. Yazar, 

hikâyenin başında Muş’u hiçbir sanayi tarihine sahip olmayan ekonomisi tarıma 

dayalı, göz alabildiğince uzanan bir ovanın ortasına kurulmuş, içinden Murat Nehri 

akan şehir olarak betimlemiştir. Şehrin tarihi, hikâyenin arka planına yerleştirilmiştir. 

Süleyman Amca’nın bu şehirde Ermenilerle birlikte mutlu olduklarını söylemesi, 

hikâyenin temel argümanını oluşturmaktadır. “Kaçak Müfettişler”de görev yerleri 

mucur ve Hacıbektaş olan iki müfettişin aile hasreti nedeniyle hafta sonlarında 

Ankara’ya kaçıp gelmeleri anlatılmaktadır. “Müdürün Şansı” Balıkesir Bandırma’da 

geçmektedir. “Para Nasıl Taşınır”da olaylar Mardin’in bir ilçesi olduğunu 

düşündüğümüz mekânda vuku bulmaktadır. Çünkü paranın nasıl kaybedildiğinin 

peşine düşen grup amiri yardım almak üzere Kızıltepe’deki bir şeyhten yardım talep 

etmektedir. “Eşiyle Kaçan Müfettiş”te Kırklareli’nin Vize ilçesinde görev yapan 

müfettiş ve eşi, bayram tatilini fırsat bilerek memleketleri Erzurum’a gitmeye 

çalışmaktadır. Eserde figürlerin Erzurum’a gitmek için geldikleri mekân ise 

İstanbul’dur. “Çekle Dolandırıcılık”ta Müfettiş Erhan yapılan dolandırıcılığı 

araştırmak üzere İzmir Yeşilyurt şubesine gönderilir. “Kara Kışta Soruşturma”da 

mekân net olarak belirtilmemiştir. Ankara’dan trenle “doğudaki bir il”e teftiş için 

giden müfettişler Erzincan civarında iki saat beklemek durumunda kalmışlardır. Tren 

güzergâhını düşündüğümüzde hikâyenin geçtiği ilin Kars olması muhtemeldir. 

“Saten Yorgan”da temel mekân İzmir’in eşme ilçesidir. Daha sonraki yıl ise Müfettiş 

Erhan Isparta’nın Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerine gitmiştir. “El Yakan Para” 

da olay Ankara’nın Dışkapı semtinde geçmektedir. “Otel”de ana mekân Mardin’in 

Midyat ilçesidir. “Bir Bardak Su” Mersin’in Tarsus ilçesinde geçmektedir. 

“Unutulmayanlar”, Müfettiş Erhan’ın Elbistan, Malatya ve Kırşehir’deki teftiş 

dönemini kapsamaktadır. Elbistan merkezî figürün gözünden şu şekilde verilmiştir: 

“Nehrin kenarında ne dikili bir ağaç, ne de küçük bir park vardı. Elektrik 

dağıtımında henüz enterkonnekte siteme geçilmediğinden her gün ama 

her gün, öğleden sonra saat 15.00- 15.30 arası belediye 

hoparlörlerinden anons yapılırdı: Belediye Başkanlığından bildirilmiştir. 

Sayın abonelerimiz, borçlarınızı yatırmadığınız takdirde jeneratör için 
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mazot alamayacağımızı ve gece şehre elektrik veremeyeceğimizi üzülerek 

duyururuz!” (s.154). 

“Şaşkın Âşık”ta olayların geçtiği şehrin adı net olmamakla birlikte mekânın 

Anadolu’da olduğunu biliyoruz. “Bir Garip Teftiş”te Müfettiş Erhan Van’a kadar 

uçakla gittikten sonra oradan doğudaki bir ile geçmektedir. Müfettişin Hobisi’nde 

Salih, Anadolu’da oldukça fakir bir ilçenin banka şubesini teftiş etmekle 

görevlendirilir. “68’e Bir Tertip” Ankara’da vuku bulan olaylardan müteşekkildir. 

“Yaşamın Cilveleri”ndeki şehir Konya’dır. “Kul Sıkışmayınca”da Adapazarı’nın 

deniz kenarındaki küçük bir ilçesi olarak tasvir edilen Karasu’da geçmektedir 

olaylar. “Hamamdan Önce Hamamdan Sonra”nın temel mekânı ise İzmir’in 

Basmane semtidir. 

Hikâyeler bağlamında bankalar da kapalı mekânlar olarak dikkat çekmektedir. 

Bazen “bulunduğu kentin havalimanı”, “küçük bir çorbacı dükkânı” (s.176) gibi 

meçhul kapalı mekânların varlığı da göze çarpmaktadır. Mekân tasarrufunda 

herhangi özel bir kullanım mevcut değildir. Mekânlar genel çerçeve teşkil etmesi 

bakımından mantıklı bir şekilde hikâyelerdeki yerini almıştır. 

3.3.9. DİL VE ÜSLUP 
 

Eskil’in hikâyelerindeki dil kullanımı ve üslubu romanları kadar başarılı 

değildir. Hikâyelerin girişlerindeki bağlamdan uzak uzun açıklamalar eserin sanat 

değeri açısından bir alt düzeye inmesine neden olmuştur.  

Hikâyelerde yer yer realist unsurlar gözümüze çarpmaktadır. Realist tasvir 

anlayışına uygun olarak psikolojik durumun da çevre şekillerine etki ettiğini görürüz:  

“Bir süre sonra asfalt yol eğri bir kılıç gibi dağların arasına daldı ve 

manzara birden vahşileşti.”  

Realist tutumdan natüralist söyleme geçilirken merkezî karakter pasifize 

edilmiştir: 
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“Bu azametli doğanın içinde yitip gitmiş iki kişi. Önde yolun virajlarını 

gözleyen şoför, arka koltukta o!..” (s.11). 

Hikâyelerde bankacılığa ait terimlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı 

görülmektedir:  

“Bir an önce işlerini tamamlayabilmek amacıyla müdürün odasına 

oturup risk kartonlarından kredi verilen müşterilerin isimlerini ve 

aldıkları kredi tutarını bir kâğıda döktü. Yüksek düzeyde kredi kullanan 

müşterilerin alacaklı cari hesaplarının seyrine baktı…” (s.25). 

Eserlerde Türkçe’nin ağız hususiyetleri gözetilmemiştir. Hikâyeler genelde 

Türkiye Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Sadece “Yaşamın Cilveleri” adlı hikâyedeki 

Fidan adlı karakterin Konya ağzıyla konuşturulduğu vakidir. “Ooo, merhaba Fidan” 

diyen Müfettiş Erhan’a Fidan “Ne yapan?” şeklinde karşılık vermiştir. Hikâyenin 

ilerleyen kısmında da Konya ağzının en belirgin özelliklerinden olan şimdiki 

zamanın geniş zaman ekiyle oluşturulan zaman yapısı karşımıza çıkmaktadır:  

“Sen burada mı çalışırdın?”  

Romanlardaki gibi duyguların yoğun olduğu yerlerde kesik cümle yapıları 

vardır. “Kara Kışta Soruşturma” adlı hikâyede doğu illerden birine soruşturma için 

gönderilecek olan Atakan Bey’in çocukları ile olan ilişkisi yazar tarafından nazara 

verilirken bu durumla karşılaşmaktayız:  

“Işıl’ın uzattığı çay bardağına Tolga’nın minik ellerine uzanan baba 

ellerinin kompartımanın içinde boşta kalması… Birinin ‘kızım’ diğerinin 

‘oğlum’ diyen sesine trenin tekerleklerinden gelen yeknesak ‘tak, 

tak’ların yanıt vermesi… Birden gerçekle yüz yüze kalmaları ve 

dışarıdaki karlı, buzlu havanın içinde donup kalan hayalleri… Ayrı 

kompartımanlarda aynı anda ağızlardan dökülen ‘of!’ sesleri…” (s.103). 

Vaka daraltılıp amacına doğru yazar tarafından götürüldükçe seçilen 

kelimelerin mahiyetinin değiştiğini görmekteyiz. Örneğin teftiş için Antalya’ya 
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gitmek durumundan Antalya’da Atakan Bey’in başına gelecek sıkıntılara doğru 

daralan vaka örgüsünde bu durum kelimelere de yansımaktadır:  

“Geniş ova ve gün batımındaki rengârenk ufuk çoktan geride kalmıştı. 

Ovadan ayrıldıktan sonraki dar yolda doğanın sunduğu manzara bu 

kadardı.” (s.11). 

Romanların üslubunu güzelleştiren ve sıkça rastladığımız teşhis ve benzetme 

söz sanatları hikâyelerde yoğun olmasa da mevcuttur: 

“Buzlu cam üstlendiği sahne görevini kötüye kullanıyor, o oynaşan 

gölgeler karanlık odada boşlukta uçuşan hayaletleri andırıyordu.” 

(s.17). 

Figürlerin şuurlarıyla hareket edemediği bazı bölümlerde duygu aktarımlarına 

rastlamaktayız:  

“Tam üç kat kırk iki basamak, ellerin ve ayakların gözleriyle inildi.” 

(s.19). 

Bir figürün anlattıkları; inandırıcılığı olmayan veya abartılı cümleler ise Hasan 

Eskil diğer bir figürün anlatılanlar karşısındaki iç çözümlemesini öğrenilen geçmiş 

zaman ile gerçekleştirmektedir. “Para Nasıl Taşınır” adlı hikâyede İş Bankasının eski 

müfettişlerinden Saffet Bey’in kendi banka memurları hakkında söyledi cümleler, 

ana karakter Erhan’ın zihninde inandırıcılığı olmayan veya abartılı cümleler şeklinde 

yansımasını bulmuştur: 

“Para sayılmadan bırakılıp gidilir mi? Eğer sen grup görevlisiysen 

oturup paranın sayılmasını bekleyeceksin. Sayım hem de gözünün önünde 

olacak. Kasa makbuzunu almadan işinin başından ayrılmayacaksın! Öyle 

değil mi Erhan Beyciğim? Allah’tan kendi şubesindeki insanlar 

namusluymuş, gözü gönlü tok çocuklarmış, Bankanın parasına el 

sürmezlermiş.” (s.64). 
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Vaka kurgusuyla iç monologların peşi sıra getirildiği yerlerde merkezi 

figürlerin hayata tam anlamıyla odaklanamadıklarını gözlemlemekteyiz: 

“‘Özcan Bey fabrikasını genişleteceğinden ve bunun için ne kadar 

krediye ihtiyacı olduğundan söz ediyordu. 

Bugün mü kırıldı kalbi, yoksa bana yıllardır kırgın mıydı? 

Özcan Bey, fabrikasına yapacağı eklemelerin üretimini yüzde otuz 

arttıracağını anlatıyordu. 

Köse ağan ha! Karakaya’nın Kambur Köse’si!’” (s.202). 

Eserde yer yer atasözleri ve yerel kelimelere de rastlanmaktadır. 

3.3.10. GENEL DEĞERLENDİRME 
 

Teftiş Hikâyeleri, 1970 ile 1976 yıllarında Anadolu’nun çeşitli yerleşim 

birimlerinde müfettişlik görevi sırasında karşılaşılan veya dinlenilen hatıralardan 

oluşmaktadır. Bu bağlamda kitabı hatıra- hikâye arasında, hatıraya daha yakın bir 

yere koymak gerekir. 

Eserdeki yirmi bir hikâyenin hepsi banka teftişleriyle bağlantılıdır. Genellikle 

suçluyu bulma, teftiş sırasında edinilen arkadaşlıklar, karşılaşılan zorluklar; aile 

özlemi, ülkenin siyasi bağlamında merkezî figürlerin ruhsal durumları üzerinden 

kurgulanan hikâyeler Anadolu’nun muhtelif mekânlarında cereyan etmiştir. 

Hikâyelerde ana ve ara düğümler genelde vurgusuzdur. Bazı hikâyelerde 

hemen hemen hiçbir heyecan unsuruna rastlamadığımız olmuştur.  

Anlatılan olaylarda fikir unsuru yoğun olmasa da verilmek istenilen düşünceler 

hikâyenin arka planına yerleştirilmiştir. 

Kitaptaki tüm hikâyelerin merkezî figürleri banka çalışanları veya 

müfettişlerden oluşmaktadır. Zaman zaman çizilen aykırı figürlere rağmen, figüratif 

kadronun elemanları genelde sıradan karakterlerdir. Romanlarda rastladığımız 
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kahramanlaştırma temayülü yerine yer yer genç müfettişlerin idealistlikleri göze 

çarpar.  

Romanlarda olduğu gibi hikâyelerde de 3. tekil bakış açısı ve hâkim anlatıcının 

egemenliği vardır. Olaylar genelde yazar anlatıcı gözüyle okuyucuya aktarılsa bile 

zaman zaman bakış açısı diğer figürlere kaydırılmıştır. Hikâyelerde İş Bankası, yazar 

anlatıcı ve figürlerin bakış açısıyla oldukça olumlu bir imajla yer almaktadır. 

Eskil’in anlatım tekniklerini kullanma biçimi de romandakiyle benzer özellik 

göstermektedir. Yazar anlatıcının olayların tüm gidişatını kontrol etme isteği 

nedeniyle iç çözümleme en fazla kullanılan anlatım tekniğidir. Bunun yanı sıra; 

tasvir, iç monolog, iç diyalog, geriye dönüş, gösterme gibi teknikler de kullanılmıştır.  

Eserlerin zamanına dair bir muğlâklık genellikle gözükmemektedir. 

Hikâyelerde en eski olay 1969 yılına ait iken günümüze en yakın olanı ise 1978’de 

vuku bulmuştur. 

Oteller hikâyelerdeki en baskın mekânlardır ve düzensiz, pejmürde, kirli ve 

güvensiz yerler olarak ön plana çıkmaktadır.  

Dil oldukça sade ve anlaşılırken, romanlara kıyasla sıkıcı bir üslupla 

karşılaştığımızı belirtmemiz gerekir. Hikâyelerde zaman zaman realist unsurlar göze 

çarparken az da olsa yerel kelime ve söyleyişlere de yer verilmiştir. 

 

 

 

 
 



 
 

278 
 

SONUÇ 
 

Konya’ya bağlı küçük bir köyde dünyaya gözlerini açtıktan sonra, kendisine 

sunulan imkânları en güzel şekilde değerlendiren Eskil, bankacılık dünyasının 

duayenlerinden biri haline gelir. İş dünyasındaki konumuna rağmen o, içindeki 

yazma isteğini hiçbir zaman kaybetmez. Sanatı özgürleştiren bir etkinlik olarak gören 

yazar, romanın, reel dünyaya ait olguların itibari âleminde şekillenmesiyle 

oluştuğuna inanmaktadır.  

2000’li yılların başlarında ilk kitabı Köprüde Kadınlar Var’ı yayımlar. 

Yazdıklarıyla, edebiyat dünyasından iki üstadın; Fikret Otyam ve Atillâ İlhan’ın 

övgüsünü alan Eskil, Karasu, Bıçak Sırtında, Cariye Ayşe Nihal, Iraz, Mavi Kanatlı 

Atlar ve Gökçe ile Natel olmak üzere altı roman daha kaleme alır. Yazarın tek hikâye 

kitabı ise Teftiş Öyküleri adını taşımaktadır. Eskil’in yazdıkları, genel olarak köy 

gerçekliğiyle ilgilenen veya tarihî fon edinen romanlar olarak iki gruba ayrılabilir. 

Eserler içinde diğerlerinden farklı noktada duran tek kitap Mavi Kanatlı Atlar’dır. Bu 

roman Köprüde Kadınlar Var’ın devamı olarak düşünülmüş fakat tahkiye zaman 

içerisinde farklı bir mecraya doğru akmıştır. Mavi Kanatlı Atlar, gerek kullanılan 

teknikler gerekse çizilen figürler itibariyle ne köy romanına ne de tarihî romana dâhil 

edilemeyecek, içinde modern öğeler barındıran bir kitaptır. Teftiş Öyküleri ise, 

kurgusal tahkiyeden daha çok hatıra özelliği barındıran anlatmalardan oluşmaktadır. 

İşlediği konular itibariyle zaman zaman klasik köy romancılığına yaklaşan 

yazar özellikle kahramanlarını çizerken bu akımdan farklı bir yerde 

konumlanmaktadır. Eskil’in romanlarındaki merkezî figürler de tıpkı tarihî romanın 

kurucusu Walter Scott’unkiler gibi kahramanlaşmaya müsait vasat, centilmen, 

sağduyusu yüksek, fedakâr, kabiliyetli ve belirli bir ahlaki erginliğe ulaşmış olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Klasik köy romanlarında devletle sürekli çatışan, gerekirse 

eşkıyalık yapan merkezî figürler, Eskil’de köy içerisindeki magandaları alt etmek 

için devletle iş birliği içerisine girebilmektedir. Klasik köy romanlarında, devletin 

köydeki temsilcileri öğretmen, imam, muhtar gibi bürokratik diyebileceğimiz figürler 
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Eskil tarafından bilinçli bir şekilde pasif olarak çizilmiştir. Bu nedenle okuyucu 

tahkiye sırasında merkezî figür ve onun mücadelesine odaklanmıştır. 

Eskil, kurgusu iyi ve kötü arasındaki mücadelenin oluşturduğu sinematografik 

metinler kaleme almıştır. Romanların olayları genelde kronolojik olarak ilerlemiş ve 

heyecan unsuru ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Vakanın gerçeklerle örtüşmesi 

hususunda özen gösteren yazar, tarihî romanlarına konu edindiği olayları “Ranke”ci 

bir yaklaşımla ele almış, romanlarını belgelerden öğrendiği bilgiler ışığında 

oluşturmuştur. Walter Scott’un, karakterizasyonuna oldukça dikkat ettiği taşraya 

veya alt sınıfa figürlerin yerini Eskil, zengin fakat kötülerle mücadele etmeyi 

kendisine amaç edinmiş kahramanlarla doldurmuştur. 

Hem vaka kurgusunda hem de figürler bağlamında genelde realist bazen de 

natüralist ve romantik bir tutum takınan yazar, bu bağlamda herhangi bir akımı 

bilinçli bir şekilde eserlerine yerleştirmemiştir. Hemen hemen Eskil’in bütün 

romanlarında dikkat çeken yolculuk teması toplumsal veya ailevi vakaların 

zorlamalarıyla kendisini göstermiştir. 

Eskil, Mavi Kanatlı Atlar hariç, bütün eserlerinde hâkim bakış açısıyla birlikte 

üçüncü tekil yazar-anlatıcıyı yeğlemiştir. Yazar anlatıcının yer yer kendini 

gereğinden fazla belirginleştirmesi, roman ve hikâyelerin estetik bağlamdaki en 

büyük eksiği olarak dikkat çekmektedir. 

Tahkiyelerin kurgusunu oluştururken roman tekniklerinden en çok anlatmayı 

tercih eden yazar, iç çözümleme, gösterme, özetleme gibi tekniklere de yer vermiştir. 

Realist romanlarda yoğun olarak kullanılan tasvir tekniği, incelediğimiz romanlarda 

yoğun bir şekilde kullanılmamıştır. Mektup tekniği ise ana düğümlerin çözülmesinde 

etkin bir rol üstlenmektedir. 

Zaman ve mekân üzerinde herhangi sembolik bir tasarrufta bulunmayan Eskil, 

bu kavramları klasik romanlardaki gibi olayların cereyan ettiği çerçevenin 

okuyucunun zihninde oluşması için bir aracı olarak kullanmıştır. Zaman, yer yer 

natüralist bir bakış açısıyla okuyucuya sunulurken, mekân hususunda ise köy ve şehir 
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ayrımı dikkat çekmektedir. Köyler insanların istediği gibi hareket edemediği küçük 

yerleşim birimleriyken şehir özgürlükle eş anlamlıdır. 

Eserlerini hitap ettiği okuyucu kitlesini göz önünde bulundurarak bilinçli bir 

şekilde İstanbul Türkçesi ile kaleme alan yazar, tıpkı Walter Scott gibi yerel dil 

unsurlarını diyaloglar vasıtasıyla sunmuştur. Sade ve akıcı metinler eserlerin güçlü 

yönünü oluştursa da bazen özentisiz cümle kurguları veya kelime tercihleriyle de 

karşılaştığımızı ifade etmemiz gerek. 

 Eskil, kaleme aldığı romanların ideolojiden bir şekilde köy sorunlarına 

yoğunlaşması ve tarihî roman bağlamında Walter Scott’a yakınlık göstermesi 

bağlamında önemli bir yazardır. Roman estetiğinden yer yer uzaklaşan eserlerin en 

güçlü yönü ise, sinemaya uyarlandığı taktirde ortaya çıkacaktır. 
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EKLER 
 

A) 31 MART 2013 TARİHLİ RÖPORTAJ 

Romanları kurgularken, figürleri gerçek hayattan mı yoksa itibari âlemden mi 

seçiyorsunuz? 

Köprüde Kadınlar Var geçek olaylara dayanıyor ama baştan sonra orada olmuş 

olayları anlatmıyorum. Bir gerçek olayı aldım, geri kalanı kurgusal… Gerçek olan 

nedir? Benim çocukluğumda kadın oynatılırdı ve bu kadınlar profesyonel kadınlar 

değildi. Bunlar bir yerden kaçırılmış ya da kandırılarak getirilmiş kadınlardı 

maalesef. Konya ovasına düşen kadın da bir daha zor kurtulur. Şimdi gerçek olan bu. 

Bazı kadınlar kendilerine tutulan âşık olan erkekler tarafından eş olarak seçilir 

evlenirlerdi. Öyle olanlar da var. Yani bir ev kadını olanlar da var ama bunların 

sayısı çok az. Esas şey oradan profesyonel olmayan kadınlar o oturak âlemlerinde 

oynatılırdı. Burada tecavüz yoktu ama üstü örtülü olarak bir anlamda da vardı. 

Çünkü o kadın hangi hariciyede oynatılmışsa o hariciyenin sahibi ya da o adam 

evliyse bekâr olan kardeşi yeğeni vs… ile sabahlardı. Kadın hiçbir zaman yalnız 

bırakılmaz. Orada ne olduğunu pek bilmiyoruz. Ben bu olayları görerek büyüdüm. O 

kadar çok içime işlemiş ki kitabımda Konya’nın adını anmadım. Çünkü bu sadece 

Konya’ya has bir şey değil. Ben biliyorum ki Anadolu’da çok yaygın bir gelenektir 

bu. Ben sadece kadın oynatılmasını esas aldım. Ve Köprüde Kadınlar Var 

romanımdaki diğer bütün gelişmeler benim kurgumdur. Hayal gücümle karakterler 

yarattım. O karakterlerin yapabileceği işleri yapabilecekleri hareketleri 

söyleyebilecekleri sözleri de o kurgunun içinde işledim. 

Köy romanlarınızın genelinde bu durum geçerli değil mi? Yani gerçek bir vaka 

üzerinden… 

Gerçek bir olay, üç beş cümleyle anlatılacak bir olay… Ondan kurgularla bir 

roman üretiyorum. Yazmamın temel sebebi ya da beni bu romanı yazmaya iten ana 

saik ben anamın o oturak âlemleri sırasında çektiği çileleri yıllarca içime atmışım. 

Atmış olacağım ki ben o romanı hep son sahnelerdeki kadınların isyanını yazabilmek 
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için yazdım. Yani aslında hiç olmayacak bir şeyi yazdım. Anadolu kadınını erkeğine 

isyan ettirdim. 

Bunun gerçeklik payı ne kadardı? 

Hiç yoktu. Anne, anne olduktan sonra oğlunun üzerinde bir otorite kuruyor 

ama bir yere kadar. Gelenekler annenin de hareketlerini sınırlıyor. Kadının kaçması 

kurgudur. O kadını kaçırdım. O oturak âleminden kaçırdım. Ve kadınlara 

kurtarttırdım o kadını. Çünkü onu istiyordum ben. Çünkü çocukluğumda 

gençliğimde gördüğüm şeyler içinde böyle önüne geçilmez bir arzu yarattı. Ben o 

kitabı tekrar ediyorum, o kadınları neden isyan etmiyorsunuz, bu işi siz bitirirsiniz 

diye yazdım. Bitmedi kahrolası, çünkü kadınlar isyan etmediler. 

Hala devam ediyor mu bu gelenek? 

Eski dönemlerdeki gibi geleneksel bir hali yok ama yine de devam ediyor. Karasu’da 

da köyleri su basıyordu. Orada da devletten bekliyorlar. Ve devlet bir şey yapıyor, 

Köylü acaba Karasu’yu durduramaz mı, bizim köyde böyle bir şey yaşanmış ve 

dedemler set çekmişler. Ve bir rüzgârlı havda bütün emekleri boşa gitmiş. Su kerdiyi 

yıkmış gitmiş. Ben öyle yapmadım. Öyle bir gerçek olay var. Önüne geçmeye 

çalışmışlar… 

Sizde kerdiyi düşmanlar yıkıyor. 

Ama öyle bir kurgu yapmak gerekiyordu. Yoksa öteki gazetecilik olayı olurdu. 

Bir takım kişiler sokmalıydı. Aralarında düşmanlık olan…  

Köyde gerçekten eskiden bu tip düşmanlıklar çok var mıydı? 

Köyde çekişmeler oluyordu tabii. Iraz’da ise köyde erkek çocuk çok istendiği 

için, sürekli arka arkaya kız doğuran kadınların çektikleri çile var. Koca sürekli 

olarak eziyet… Sanki onun tohumunu o atmamış gibi… Eziyet ediyor. Sen kız 

doğuruyorsun bana, seni boşayacağım, bilmem ne… Iraz’ın çilesi orada başlıyor. 

Çocuk değiştirme benim kurgum ama köylü kadınının ille oğlan oğlan çocuğu 

doğuracaksın baskısını esas aldım kurguda. Çünkü var bu durum. Çocuğu olmayan 
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kadının çilesi var. Hem de sürekli kız çocuğu doğuran kadınların çilesi var. Ben onu 

anlatmaya çalıştım. 

Genelde de kadınların mahrumiyetleri üzerine yazmışsınız. Romanlarınızda 

hakikaten bir vicdan ve şefkat kendini belli ediyor. 

Allah aşkına, kadının bir ekonomik gücü yok ki. Dedem götürüyordu, fakir 

insanlar gelip bizim hariciyemize konuk oluyordu. Dedem “Gel oğlum gariplerin 

sofrasına oturalım.” diyordu. Ağalık yoktu bizim orada ama köyün eşrafının da 

evine, hariciyesine sığınmış olan insanları sofrasına götürüyordu benim dedem.  

Romanlarınızın sonlarında genelde ölümle bitmiyor mesela…  

İyiliği hep galip getirmeye çalışıyorum ama bunu insanın canını almadan 

yapaya çalışıyorum. 

Tarihî romanlardaki çıkış noktanız neresi? Mesela sizin anneniz köye şehirden 

evlenip geliyor, Cariye Ayşe Nihal’de de Saray’dan Anadolu’ya geliyor. Bunun 

arasında bir bağlantı var mı mesela? 

Onun hikâyesi çok farklı. Bu gerçek bir öyküdür ama bana anlatılan beş on 

cümlelik bir öykü. İstanbul’dan o cariyenin kızıyla karşılaştım. Çok yaşlanmıştı artık.  

Melahat Teyze… Melahat Teyze’nin bir kızı vardı. Bayağı cüce gibi kısa boylu bir 

kızcağızdı ama kız bizim apartmanda oturur ve kimseyle de görüşmezlerdi. Böyle 

ürkek bir halleri vardı. Sonra benim oğlum vefat etti. Büyük oğlum… Bize baş 

sağlığına geldiler. Biz de iade-i ziyarete gittik ondan sonra ahbaplığımız başladı. Ve 

öğrendim ki bizim Melahat Teyze’nin annesi bir padişahın, hangi padişahsa, sarayına 

cariye olarak satılmış. Hem de satan kızın dayısı. Altı yaşındaki çocuğu almış 

kucağına, götürmüş saraya… Padişahın sarayına satmış. Bana anlatılan hikâye bu. 

Ondan sonra orada, Maide Sultan o kızla çok yakından ilgilenmiş çocuğu gibi. 

Küçük kardeşi gibi filan… Onun yanında büyümüş. Sonra Yusuf İzzettin diye bir 

başka padişah çocuğundan bahsetti. Sonra baba kızın peşine düşmüş. Kızın saraya 

satıldığını öğrenmiş ve bahçıvan olarak girmiş. Teyzenin anlattığı, bu baba daha 

sonra sarayın kapı ve pencerelerinin kapatılması ve açılması gibi bir nevi padişahın 

özel hizmetine istihdam edilmiş. Ve bir gün padişah, her kimse çok kıskançmış 



 
 

294 
 

bakmış ki pencereleri açık, nerede Topal Esat… Demişler ki çarşıya gitti. Neden bu 

pencereler açık? Oradaki adamlar diyememiş ki padişahım bize tembih etti ama biz 

unuttuk. Nerede bu Esat bulun, bunun kafasını vurun demiş. Kafası vurulmuş adamın 

ve adam ölmüş. Ayşe Nihal, aslında onun bir adı Fatma Feryal… Buna çok 

içerlemiş. Bir gün Maide Sultan’a senin babanın da kafasını vururlar inşallah diye bir 

laf etmiş. O da onu hapse attırmış. Hapiste hastalanmış. Tifoya yakalanmış. Sonra 

bunu revire kaldırmışlar. Tedavi görmüş ve enderundan bir teğmenle karşılaşmış 

bahçede. Âşık olmuşlar. Adam buna benimle evlenir misin demiş. Bu saraydan ve 

İstanbul’dan beni çıkarırsan… Gitmişler padişahtan izin istemişler. Padişah da 

kendini affettirmek için bir mahfaza dolusu mücevher vermiş. İstanbul’dan çıkmışlar. 

Erfelek diye bir yer… Ondan sonra Yozgat’a gitmişler. Orada jandarma komutanı 

filan olmuş. Ben aradım genelkurmaydan… Bulduramadım, çünkü teyze çok zor 

durumdaydı. Eğer senin baban orduda böyle jandarma komutanlığına gelmişse, senin 

devletten yardım alman lazım, sağlık yardımı diye. Bana yazılı olarak cevap verdiler, 

böyle birisi yok diye. Teyzenin anlattığına göre, bu adam Ermeni tehciri sırasında 

nasıl olduysa ortadan kaybolmuş. Bunun sebebini de bilmiyorlar. Teyze tabi o zaman 

çok küçük çocuk. Sonra ben onu araştırmaya başladım neden kaybolmuş diye. Adam 

korkmuş, Ermenilerden korkmuş. Çünkü Yozgat’tan da tehcir başlamış.  

Yozgat’ta var mıymış çok Ermeni? 

Varmış. Boğazlıyan Kaymakamı Ali Kemal Bey’i, haksız yere idam bile 

etmişler. Adam ondan çok korkuyor. Kayboluyor. O İstanbul’a gitmesini filan ben 

kurguladım. Adam kayboluyor. Taa ki Çorum’da bunları buluyor. Ve çok hasta… 

Ondan sonra da ölüyor. Şimdi ben Yozgat’la Çorum arasında geçen boşluğu adamı 

İstanbul’a göndererek doldurdum. Tamamen benim kurgumdur. Orada Yozgat’taki 

isyan, Çapanoğluları isyanı, benim okuduğum… Onu oraya ben koydum. Ondan 

sonra Çerkez Ethem’e Ayşe Nihal’in gitmesini… Onların hepsi benim kurgum ama 

bir şey çok gerçek, bu adam ortadan kaybolunca Ayşe Nihal ya da Fatma Feryal, o 

sarayda yetişen kadın aç kalıyor. Çocuklarıyla çöplerden ekmek topluyor. Teyze 

bunu ağlayarak anlatırdı. Ve yaralı askerlerin kanlı çamaşırlarını yıkarmış bu saraylı 

hanım. O mahfazanın içindeki mücevherlerin hepsi talan edilmiş.  Kızlardan birisi 
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okumuş, Atatürk’le buluşması da doğrudur. Atatürk Yozgat’a geldiğinde bizim teyze 

çok küçük. Beş yaşında filan... Ona şiir okutuyorlar.  

Atatürk gerçekten ona teklif ediyor mu benimle birlikte gel diye? 

Teyze ona hep üzülürdü. Hep üzülürdü annemi daha sonra aldırabilirdim, ben 

niye gitmedim diye. Teyzeyi korkutan da Latife Hanım. Latife Hanım altı yaşındaki 

bir çocuğa sert davranmış. Sen bırak o amcayı, sen benimle İzmir’e gel demiş. Gene 

tarihî bir gerçek, Atatürk Latife Hanım’la Yozgat’a geldiğinde feci şekilde kavgalı. 

Kayseri’de çok kavga etmişler. Artık boşanmaya kar vermiş. Latife Hanım da baba 

evinde dönmeye karar vermiş. Bu kızı oraya götürecek. Atatürk’ten ayrılma ihtimali 

teyzeyi çok korkutmuş. Bu böyle bir hikâye… Sonra çoruma gitmişler. Ablası 

öğretmen olmuş. Teyzenin hikâyesinin devamı var. Bunun cüce kızını bir Amerikalı 

subay çok beğenmiş. Onunla evlenmiş. Teyzeyi ve kızını Amerika’ya götürmüş. 

Onları yazmadım. Çünkü beni ilgilendirmiyordu. Şimdi bu hikâyede padişah kim? 

Tarih ne? Olaylar ne? Bunları bulmam gerekiyordu. Epey bir araştırma sonunda, 

padişahın II. Abdülhamit olduğunu, Maide Sultan onun kızı, Yusuf İzzettin ise 

Abdülaziz’in oğlu. Sarayda en büyük şehzade… Daha sonra ölüyor o çocuk. İşte o 

sarayda bu sefer bu kız harem de büyütülüyor. Haremi araştırmam gerekiyordu. Epey 

bir araştırma yaptım. Ve çok güzel bir kaynağa eriştim. Şimdiki İLKO ilaç firmasının 

sahibi… Benim fabrikamda çok güzel bir kütüphane var, oraya gelsene dedi. Ve 

orada II. Abdülhamit’in başyaveri olan bir paşanın yazdığı bir kitabı buldum. Bu 

harem hayatını filan anlatıyor. Yani eskiden harem nasılmış,  padişahlar entarilerini 

kaldırır kızların üzerine mi koşarmış… Yoksa… Abdülhamit hareme bile giremiyor. 

Valide Sultan o kadar etkili ki… 

Abdulhamit’i de kötü çizmemişsiniz. İçinde şefkat duyguları olan babacan biri 

olarak karşımızda… 

Korkaklığı var ama şefkat sahibi de bir insan. Osmanlı döneminde en büyük 

eğitim kalkınması Abdülhamit dönemidir. Ben Abdulhamit’i sevmem. Ben 

demokrasiye insan haklarına inanan bir insanım ama hakkını da teslim etmek lazım. 

Ben bildiğim şeyin aksini yazamam ki. Mektebi mülkiyenin ciddi olarak kale 



 
 

296 
 

alınması ve kaymakamların mutlaka mülkiyeden mezun olması şartını getiren 

Abdülhamit’tir. Diğer tıp fakültelerinin kurulması, sıbyan mektepleri… Abdülhamit 

eğitime çok hizmet etmiş bir adam ama öbür tarafını da beni ilgilendirdiği kadar 

yazdım. Ülkeyi otuz küsur sene savaşa sokmamış. Benim incelediğim dönem 

itibariyle Abdülhamit neyse onu anlattım. O korkaklığını da anlattım. Hiç de öyle 

“kızıl sultan” diyemedim.   

Şimdi teyzenin anlattığı olaylar çok afaki idi. Çok flu idi. Ben tarih 

araştırmalarımla onların hepsi gün ışığına çıkardım. Somutlaştırdım. Şahıslaştırdım. 

Ve onun içine de teyzenin hikâyesini oturttum. Bir sürü kurgularım oldu ama 

kurgularımın hiçbirisi tarihî gerçeklere aykırı değildi. Yani tarihin ölçeği neyse, o 

ölçeğin dışına çıkmadım.  

Gerçek tarihsel karakterler hep arkada romanlarınızda. Bunun dışında bir 

gerçeklik okuyucunun önüne koyuyorsunuz. Bütün büyük karakterlerin hepsi 

çok silik… 

Çünkü ben tarihî bir roman yazmıyorum. Mesela İlber Ortaylı. Bizim 

okuldandır. Bizden iki sene sonra... Ben mülkiyede siyasi tarihten on alan ender 

öğrencilerden birisiyim. Tarihi çok severim.  Yazdıklarım tarihe ters düşmeyen, 

tarihin çerçevesini aşmayan şeyler ama ben bir tarihçi değilim. Ben bir tarihî roman 

yazmıyorum.  Ben toplumsal yapı içerisinde, o günün insanının trajedisini, o günün 

insanının sevincini, o günün insanının ilişkilerini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. 

Tarihî kişileri de sahnenin arkasında da olsa ortaya koyuyorum ki okuyucu olayın 

hangi zamanda olduğunu bilsin. Yani sahne geçek olsun, kurguladığım sahne 

gerçekten sapmamış olsun.  

Geçmişte yaşanmış olayları anlattığınız romanlarınızda bir tarihsel arka plan 
var.  Sizin arkada o çizdiğiniz toplum fotoğrafını da okumalarınız sonucunda 
mı elde ettiniz? 

Onlar tamamen benim kurgum. 
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Azınlıklar konusunda ne düşünüyorsunuz. Sıkça işlemişsiniz?  

Bir kısmı çetecilik yaparken büyük bir kısmı bizimle araları çok iyi olan 

insanlar. 

Bunu şahitlerden mi dinlediniz? Kitaplardan mı okudunuz? 

Kitaplardan okudum ama bizim büyükelçilerin kitaplarından. Mesela, Ermeni 

Dosyası, Kamuran Gürün…  Bizim büyükelçilerimiz yazdığı tarihî gerçekleri anlatan 

belgeli kitaplar var. Tamam, biz Ermenilere bir şey yapmadık demiyorum ama 

olayları başlatanlar Ermeniler. Tehcir gerekir miydi? O tarihî bir olgu. Ona tarihçiler 

karar versin. Bana göre gerekirdi ama tehcir çok kötü şartlar altında yapılmıştır. 

Osmanlı koruyamamıştır göç ettirdiği insanları. Ve Ermeniler; Erzurum, Erzincan, 

Bitlis… Buralara girdiklerinde Kürtleri hakikaten katletmişler. Ve Kürt çeteler de 

göç eden Ermenilere saldırarak intikamlarını almışlar.  

Tarihin hiçbir şekilde gerçekliğini bilemeyiz diyen bir akım var siz bu kadar 

belgelerden bahsederken? 

Tarih gerçektir fakat ne kadar sapma vardır, Ermenilerin saptırdığı kadar 

değildir. O doktoru özellikle bir İngilizden seçtim. İngilizlerin en önemli 

yazarlarından birisi Arnold Tyonbee. Adam tarihçi. Adamın başlangıçtan beri 

yazdığı Mavi Kitap, Ermeni tezi. Daha sonra “Ben onu İngiliz istihbaratının isteğiyle 

yazdım.” demesi artık kaldırmıyor yazdıklarını. Yazdığı kalıyor. Ve artık o kitabı bir 

tarihçinin düşüncesi olarak okuyor. 

Romanlarınızda çok cahil olmasına rağmen, içinde sanki bir tür bilgelik 
bulunan insanlar var. Bu Anadolu’da sıkça karşılaşılan bir şey mi? 

Anadolu’nun gerçekten bir bilge tarafı var. Şimdi ben Anadolu’daki şartların 

zorluğundan dolayı bir azimle ben çalışarak farklı yönlere gitmeye çalıştım diyorum 

ama gittiğim o yerlerde benim tutunmam, kendimi geliştirmem gene Anadolu’da 

edindiğim terbiye ile oldu. Ben, nenemi, halalarımı annemin masallarıyla büyüdüm. 

O masalların pek çoğu şiirseldir. Bir Gevher Hanım masalı var içi şiir doludur. 

Ayrılma var, kavuşma var, sevgi var… Hakikaten öyle şiirsel bir alacakaranlık odada 
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âlemin içinde yetiştik. Sonra işte o dedemin söylediği hadi oğlum fakirlerin 

gariplerin sofrasına oturalım… Bizim evimize gelen fakir insanın eline su dökerdim 

ibrikle. Bütün bunlar bir birikim yarattı içimde. Ben hiç nobran bir yönetici olmadım. 

Hiç acımasız bir yönetici olmadım. Niye? Benim özümü oluşturan insanlar, 

vicdanımı oluşturan etmenler bunlardı. Onu için o kız bana, müdür bey siz 

yükseldikçe alçalıyorsunuz. Ne kadar mütevazı bir insansınız dedi. Ve hayatımda 

duyduğum en güzel iltifatlardan birisidir. Ya da yengen gelip de köyün okulu 

çocukların üstüne yıkılıyor dediğinde, ertesi gün valiyi ayaklandırmam… Beş bin lira 

gönderirseniz temel atarız demesi üzerine parayı hiç düşünmeden göndermem…  
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B) FOTOĞRAFLAR 

 

 

Konya Koleji’nin eski bir fotoğrafı. 

 

 

 

Hasan Eskil’in Kolej karnesi. 
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Kolej kıyafetleriyle. 

 

 

Harmanda çalışırken. 
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Çoban Neşet Ağa ve amcasının kızlarıyla birlikte. 

 

 

 

Köyde yonca biçerken. 
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Annesi, babası ve kız kardeşiyle birlikte. 

 

 

Eşiyle birlikte köylerinde. 
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Eşi Emine,  oğulları Taner ve Öner. 

 

 

 

Oğlu Öner ve eşiyle birlikte. 
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Genel müdürlük makamında. 

 

 

Anadolu Hayat Emeklilik’in başarılı acentelerine ödül verirken. 
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Kuruluşunda etkili olduğu Konyalılar Vakfı Binası, İstanbul. 
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