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ÖN SÖZ 

Son dönemin tanınmış hikâye ve roman yazarı Bekir Yıldız, eserlerinin 

büyük çoğunluğunda sosyal meseleleri ele almış, özellikle Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinin sorunlarını gerçekçi ve yalın bir anlatımla dile getirmiştir. 

Araştırmalarımıza göre Bekir Yıldız’ın hikâye ve romanlarındaki sosyal 

meselelere yönelik bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Bu bakımdan 

,Yüksek Lisans tezi olarak,Yıldız’ın eserlerindeki sosyal meselelerin belirlenip 

incelenmesine yönelik bir çalışma yapmaya karar verdik.  

Araştırmamızda  Bekir Yıldız’ın hikâye ve romanları bütün yönleriyle 

değil, sadece ihtiva ettikleri sosyal meseleler bakımından incelendi. Eserlerdeki 

sosyal meselelerin anlaşılması için, hikâye ve romanların özetini vermeyi gerekli 

gördük. Her eser ayrı ayrı incelenmiş, sosyal meselelerle ilgili  değerlendirmelere 

yer verilmiştir. Eserleri tek tek ele almamızın sebebi, her eserin içerik 

bakımından farklı sosyal meselelere değinmesidir. 

Hikâye ve romanları incelerken, tespit ettiğimiz sosyal meseleleri 

maddeler hâlinde vermeyi daha yararlı gördük. Eserler, önce hikâyeler, sonra 

romanlar olmak üzere kronolojik sırayla ele alındı. 

Eserlerden yapılan alıntılar tırnak içinde ve sayfa numaraları, alıntıdan 

sonra parantez içinde verilmiştir. Alıntı metinlerin yazım özellikleri olduğu gibi 

korunmuş onlara imla ve noktalama açısından müdahale edilmemiştir.  İncelenen 

eserlerin künyeleri bibliyografyada gösterilmiştir. 

Tezin hazırlanmasında bizden hiçbir yardımı esirgemeyen sayın 

danışmanım Doç. Dr. Âlim Gür Bey’e teşekkürü bir borç bilirim. 

 

KONYA 2006 Abdulvahap ÖZER 
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GİRİŞ 

Her edebî eserin topluma ayna tutan bir tarafının olduğu muhakkaktır. 

Edebî eserler tek başlarına sosyal olayların ifadesi ve sosyal vesikalar olarak 

kullanılmazlar, fakat edebî eserlerden, ana hatlarıyla çeşitli devirler, toplumlar, 

sosyal meselelerle ilgili bilgiler elde etmek mümkündür. 

Cumhuriyet döneminde en önemli edebî atılım, 1928 Harf İnkılâbı’ndan 

sonra gerçekleştirilmiştir. Toplumcu gerçekçiliğe yönelen edebiyatın ilk örnekleri 

1930’larda verilmeye başlanmıştır. Bu dönem edebiyatçılarının çoğu, İnkılâplar 

doğrultusunda yakın tarihe eğilen konuları ele almışlardır. Dönemin yazarlarından 

Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece (1928) ve Yaprak Dökümü (1930), Peyami 

Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuş (1930) ve Fatih Harbiye (1931), Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu'nun Yaban (1932), Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal (1936) 

adlı romanları bu anlayış doğrultusunda kaleme alınmıştır. Aka Gündüz’ün Dikmen 

Yıldızı (1928), Mahmut Yesari’nin Çulluk (1927) ve Osman Cemal Kaygılı’nın 

Çingeneleri (1939) ise zaman zaman  gerçekçi tasvirler yanında ruhsal analizlere 

de yer vermiştir. Memduh Şevket Esendal’ın Ayaşlı ve Kiracıları   (1934) romanı, 

Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Ankara’nın yaşamını canlandırırken, Abdülhak 

Şinasi Hisar’ın Fahim  Bey  ve  Biz’i  (1941)  İmparatorluk’un  son dönem 

İstanbul’unda  köşklerde, yalılarda sürdürülen hayatı, zengin ayrıntılara yer veren 

çözümleyici bir anlatımla dile getirmiştir.              

1940'lara gelindiğinde Sabahattin Ali'nin toplumcu.gerçekçi çizgiyi 

geliştirdiği, Sait Faik Abasıyanık'ın toplumsal sorunlardan çok, aydın bireyin, 

küçük adamın dünyasına yönelen duyarlığıyla yeni bir hikâye anlayışı getirdiği 

görülür. Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan (1940) ve Kürk Mantolu Madonna 

(1943) romanlarıyla, kültürel değişimin toplumun değişik kesimlerindeki bireylere 

yapmış olduğu etkileri, ruhsal çözümlemeler düzeyinde işlemiştir. Tarık Buğra, 

Oktay Akbal, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Haldun Taner, Cevdet Kudret Solok ve 

Samim Kocagöz gibi dönemin diğer yazarları da sosyal meselelere yönelik eserler 

vermişlerdir. Ayrıca, Türk tarihini konu alan eserleriyle, Mustafa Necati 
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Sepetçioğlu; yeni nesil arasında büyük bir okuyucu kitlesi bulmuştur. Bir seri 

romanında Malazgirt Zaferi'nden (1071) başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun 

zayıflama dönemine kadar, Türk tarihini konu alırken, diğer romanlarında 

günümüz Türkiye’sinde yaşanan toplumsal değişim ve sonuçları işlenmiştir. 

Sepetçioğlu , Gece Vaktinde Gün Dönümü ve “Karanlıkta Mum Işığı” adlı kitapları 

ile Türkiye Millî Kültür Vakfı Kültür Armağanı’nı kazanmış ve Çanakkale 

3/Döndüler adlı eseriyle “Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "yılın romancısı" 

seçilmiştir. 

1950'lerden itibaren ise yazarlar daha çok köy gerçeklerine yönelmişlerdir. 

Bu yöneliş Köy Enstitüsü çıkışlı sanatçılarla, köy kökenli ya da köyü yakından 

tanıyan yazarların art arda ürünler vermesiyle yaygınlaşmıştır. Mahmut Makal'ın 

Bizim Köy (1950) ve Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü (1959) adlı eserleri, kırsal 

kesim insanının yaşam biçimine yönelik gözlemlerle Türk edebiyatına geniş bir 

açılım sağlamıştır. 1950'lerde sosyal meselelere değişik bir boyut getiren 

yazarlardan biri de Yaşar Kemal'dir. 1940'larda Adana Halkevi etkinlikleri içinde 

folklor derlemeleri yapan yazar, 1950 sonrasında İstanbul'a  yerleşmiş, Sarı Sıcak 

(1952), İnce Memed (1955) de sosyal meseleleri işlemiştir.  Pınar Kür, Tomris 

Uyar, Adalet Ağaoğlu, Sevgi Soysal, Tezer Özlü, Selim İleri, Bekir Yıldız, Mustafa 

Kutlu ve Ayla Kutlu gibi yazarlar toplumsal değişimi çeşitli yönleriyle ortaya koyan 

ve sosyal meselelerle beraber psikolojik çözümlemelerin ağırlık taşıdığı eserler 

vermişlerdir. 

 1980'lerden bu yana toplumun siyasetten uzaklaşması, aydınların ilgisinin 

daha fazla kültür ve sanata yönelmesine yol açmıştır. Yazar ve şair sayısında daha 

önce görülmedik ölçüde  artış meydana gelmiş ve edebiyatçılar birbirleriyle hemen 

hiç ilişkisi bulunmayan küçük kamplarda yer almaya başlamışlardır. Öte yandan, 

bazı büyük sermaye gruplarının kültür alanına girmeleriyle, kolay okunabilirliğe 

önem verilmeye başlanmıştır. Bu dönemde, Türk edebiyatının gelişimi, vardığı 

nokta ve önündeki sorunlar gündeme getirilmiş; geçmişte yazarın dünya görüşü ve 

benimsediği ideoloji temelinde geliştirilen değerlendirmeler,  yerini eserin niteliğine 
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ilişkin sanatsal, teknik ve bilgi temelli değerlendirmelere bırakmıştır. Gerçekçi bir 

çizgide ilerleyen edebiyat ürünlerinin yorumlanış ve işleniş biçimlerine, 

özgünlüklerine yönelik tartışmalar önem kazanmıştır.  

Bu yaklaşım biçiminden etkilenen Bekir Yıldız, eserlerinde bir tür "sansürsüz 

gerçeklik" anlayışına yönelmiş; anlatımında gözlemlerini kuvvetle vurgulamak için 

ahlaka uygun olmayan tabloları dahi kullanmıştır. Bekir Yıldız, sade üslubu, yöresel 

kelimeleri kullanmadaki ustalığı, ağalık, töre, göç, kaçakçılık, kan davası, berdel, 

namus anlayışı gibi sosyal meseleleri kendine özgü bir tarzda ve eserlerinin 

çoğunda anlatması bakımından diğer yazarlardan ayrılır. Başka bir yönü de, 

anlattığı olayların çoğunun kendi hayatından kesitler içermesidir.  

Halka doğru gitmek isteyen aydının karşısına çıkan ilk engel, “dil” olmuştur. 

Bekir Yıldız, halkın konuştuğu gibi yazma yoluna giderek, hem sade dil kullanmış, 

hem de, konuyu ele alış şekliyle okuyucunun eserlerde kendisini bulmasını 

sağlamıştır. 

Cumhuriyet devrinin ilk döneminde, sanatçılar, toplumsal gerçekçi çizginin 

uzağında kalarak, bir çeşit “tatlı su gerçekçiliği” ile yetinmişlerdir. Memleketin ve 

köylünün sorunlarına zaman zaman eğilen bir yazarımız (Memduh Şevket Esendal) 

Eserlerini uzun yıllar  yayımlayamamış, hayatının son dönemlerinde müstear adla 

yayımlamıştır.Köyün sefaletini anlatan ve aydınla köylü arasındaki manevi 

uçurumu tema olarak işleyen başka bir Türk romancısının eseri ( Yakup Kadri, 

Yaban ) de olumlu tepkiler almamış, bir başka yazarımızın bu yoldaki denemesi de 

hayali bir dünyayı olabildiğince gerçeğe yaklaştırmasına rağmen, yine başarıya 

ulaşamamıştır. ( Reşat Nuri . Yeşil Gece)  

Edebiyatımızda “doğalcı” yaklaşım ise  Türkiye gerçeklerini konu 

edinmekle birlikte bu gerçekleri yüzeysel olarak aktarmıştır.Yıldız, bu doğallığı 

gerçek boyutlarıyla edebiyata taşıyan  bir yazarımızdır. 
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Bekir Yıldız bir röportajında: “Önemli olan, şiveye yaslanmadan, şiveden 

yararlanmaktır.”1 Diyor. Yazar, sosyal meseleleri bazen şiveden yararlanarak, 

bazen yaygın bir yanlış anlayışı  öne çıkararak anlatır. Bekir Yıldız’ın hikâye ve 

romanlarında, çeşitli sosyal meselelere bazen bir tamlamada, bazen bir kelimede 

ifadesini bulan ciddi eleştiriler vardır. Fakat bu eleştiriler, çayın içindeki şeker 

gibidir; ilk bakışta görülmez, hissedilir. 

Yıldız, hikâye ve romanlarında bazen müstehcenliğe varan fütursuz bir 

anlatımı yeğlemiştir. Ancak bu anlatımdan hareketle, birçok sosyal yaraya parmak 

basmayı amaçlamaktadır. 

Bekir Yıldız, insanımızın sorunlarını derinlemesine irdeleyebilmek için, 

insanı ne toplumdan ne de öteki toplumlardan soyutlar. Eleştirirken de amacı, 

insanları aşağılamak değil, onların şahsında, önem verdiği sosyal meseleleri 

somutlaştırmaktır. 

Dün olduğu gibi bu gün de toplumdan beslenen, toplumun gerçeklerini yazan 

hikâyeciler, romancılar daha çok okunmaktadır. Toplumdan uzak kalan yazarlar ise 

fazla okunmamaktadır. Fakat hala  şifreli anlatımlarının yıllar sonra çözülüp 

anlaşılmasını, çağının sorunlarına eğilmekten, günümüzün insanını anlatmaktan 

üstün tutan yazarlarımız vardır.  

Anadolu insanın dramını, hasretini yazan Bekir Yıldız, ’70 ‘li  yıllara 

mührünü vuran bir yazarımızdır. O,toplumcu bir muhtevanın özgün sanata 

yetmeyeceğini, buna karşılık, sadece estetiğin, fantezinin de özgün sanatı eksik 

bırakacağını savunmuştur.Bu görüşün yansımaların, incelediğimiz eserlerinde de 

görmek mümkündür. 

 

 

1.Bekir Yıldız,Röportajlar .2,DD Yay.İstanbul 1997.s50. 
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I. HAYATI, SANATI VE ESERLERİ 

Hikâye ve romanlarıyla ünlü bir yazarımız olan Bekir Yıldız’ın sanatçı 

kişiliğinde ,öz yaşam öyküsünün etkisi belirgin olarak hissedilir.Bu bakımdan , 

öncelikle yazarın hayatına dair bilgi vermeyi gerekli görüyoruz.  

Bekir Yıldız 3 Mart 1933’te Urfa’da doğmuştur. Çocukluğu polis olan 

babasının görevi nedeniyle Van, Kastamonu, Nizip, Urfa ve Adana’da geçer. 

İlkokulu bitirdikten sonra (1945), Adana Erkek Sanat Okulu’na giren yazar,  orta 

öğrenimini Adana, Mersin ve İstanbul Sanat Enstitülerinde tamamlayarak, 1950’de 

mezun olur. Bir yıl fabrikalarda ve atölyelerde çalıştıktan sonra, İstanbul 

Matbaacılık Okulu Dizgi Bölümünü bitirmiştir. Önce dizgi operatörlüğü, ardından 

bir firmanın matbaacılık kursunda dizgi operatörlüğü öğretmenliği yapar. 1962’de 

işçi olarak Almanya’ya giden Yıldız, fabrikalarda meydancı ve takyap ustası,   

basımevlerinde mürettip olarak çalışmıştır. 1966’da Türkiye’ye döner ve Asya 

Matbaası’nı kurar. Basım evini kapattıktan sonra yalnızca yazarlıkla uğraşmaya 

başlamıştır. 

Yazar edebiyata hikâye ile başlar. İlk hikâyesi 1951’de Tomurcuk adlı 

çocuk dergisinde yayınlanır. Ününü, konularını Urfa ve çevresinden alan ilk öykü 

kitabı Reşo Ağa ile kazanmıştır. 1968’de çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları, 

röportaj ve hikâyeleri yayımlanmıştır. Bedrana ve Kara Çarşaflı Gelin adlı 

hikâyeleri sinemaya uyarlanan yazar, Kara Vagon adlı kitabıyla 1968 May Edebiyat 

Ödülü’nü alarak, Kaçakçı Şahan’la da 1971 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı Bilge 

Karasu ile paylaşmıştır. 

Bekir Yıldız, günümüz toplumcu gerçekçi hikâye yazarlarındandır. 

Eserlerinde çocukluğunun geçtiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sorunları ile 

Güneydoğu Anadolu insanının gerçeğini, dış göç olgusunu ve kentteki küçük 

insanın sorunlarını işlemiştir. Kırsal kesim hayatından verdiği  kesitlerle 

yoksulluğun doğurduğu kötü sonuçları, “töre” adı altında uygulanan katı kuralların 

etkilerini yansıtmıştır. Ağa. köylü ilişkileri, kan davası, kadının ezilmişliği, 
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kaçakçılık bu hikâyelerin başlıca temalarını oluşturmuştur. Daha çok olaylara 

ağırlık vermiş, keskin ve güçlü bir gözlemle töre ve yoksulluk kıskacında yaşam 

mücadelesi veren Urfa insanının sıkıntılarını dile getirmiştir. Almanya’daki Türk 

işçilerinin durumlarını işlediği hikâyelerinde yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlatarak 

oldukça gerçekçi tablolar sunmuştur. Almanya’ya çalışmaya giden Anadolu 

insanının yaşantısından kesitler sunduğu bu hikâyelerinde,onların bireyin gelişmiş 

Batı toplumu karşısında yabancılaşması, burjuva dünyasının eleştirisi, geleneksel 

yaşama biçimine bağlanan kişilerin sürüklendiği açmazlar, kentteki köylünün 

dramı, küçük insanın olağan serüvenleri başlıca temalar olarak belirir.  

Bekir Yıldız, eserlerinde, yaşadığı yöreyi, izlenimsel betimlemelerle anlatır. 

Hikâyelerinde, Güneydoğu, Almanya işçilerinin sosyal meseleleri ağırlık noktasını 

oluşturur. Yazar’ın, öykülerini hikâye.röportaj şeklinde oluşturduğu görülmektedir. 

Bunlardan biri 1976’da yazdığı İnsan Posası adlı eseridir. Bu eser iki bölümden 

oluşmaktadır. 

İnsan Posası’nda Almanya’da çalışıp ülkelerine geri  dönen işçileri konu 

almaktadır.. İlk bölümde Mehmet Atalay ve Süleyman Danışmaz adlı iki işçinin 

hayatlarını hikâyeleştirirken, ikinci bölümde, Almanya’da çalışırken sakatlanıp, 

çalışamaz hale geldikten sonra Türkiye’ye dönen işçilerle yaptığı röportajları 

aktarır. Yazar, kapitalist düzenin insanı insanlıktan çıkarıp posaya dönüştürdüğünü 

vurgulamayı amaçlar. Bir yazar olarak da hikâye kahramanlarının, üçüncü şahsın 

ardına gizlenmez, doğrudan konuşur. Eserine “hikâye.röportaj” demesinin nedeni de 

budur. Bu eseri, bize Almanya’nın bilinmeyen yönlerine kapı aralar.  

1977’de yazdığı Demir Bebek adlı eseri de önemlidir. Yazar, Demir 

Bebek’te yer alan hikâyeleriyle kendi çizgisinin yine başarılı örneklerini veriyor. 

Üstelik olayın çarpıcılığından çok, olayı yaşayan insanın ruh dünyasına eğilerek 

olumlu bir yaklaşım sunuyor. Sözgelimi, mayınlı topraklarda ölen oğlunun cesedini 

sınırın ötesindeki mezarından alıp köyüne getirmek isteyen ananın engel tanımayan 

sevgisini  “Çiçeksiz Mezarlar”; depremde yıkık altında kalmış yetmiş sekiz 
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yaşındaki Nine’nin o anki duygularını, gençlik günlerine giderek hayata asılışını 

“Sevdalı Ekmek”; yabancı bir ülkede çalışan ayrı uluslardan iki işçinin Türk.Yunan 

savaşı olasılığı üzerine, birbirlerine düşman edilmek istenmeleri, fakat bunun, 

“insanlık gerçeğine” ters düştüğünü insan olarak “Tank ve Tanklar”da başarıyla 

veriyor.Böylece, hikâye kahramanlarını sınırsal gerçekliklerini göz ardı etmeden, 

toplumsal ilişkileri içinde, ayrıca insan yanlarıyla bütün olarak kavramaya çalışıyor.  

Yalnız gerçekçi sınırı zorladığı “Amele” öyküsünde olduğu gibi, sınıfsal 

ayrımı vurgulamak amacıyla da olsa, bir doktorun acımasızlığını işleyerek, iyi.kötü 

yanlışına düştüğü sorunu ahlaki bir düzeye indirgediği görülüyor. Yine de, “Demir 

Bebek” başarılı yanları kusurlarına ağır basan bir eserdir. 

Bekir Yıldız, Türk hikâyeciliğinin yönünü sıradan insanların hayatına 

çevirmesi bakımından çok önemli bir şahsiyettir. Yıllarını hikâyeciliğe vererek, 

Türk hikâyeciliğinin ivme kazanmasını sağlamıştır. Bekir Yıldız’ın bu yaklaşımı,  

hiç şüphesiz toplumcu anlayışa sahip olmasından ileri gelir. Hikâye hakkında 

yaptığı değerlendirmelerden, hareketle onun hikâyeye bakış açısı anlaşılabilir. Şöyle 

diyor: 

“Ben hikâyeye hep böyle yaklaştım. Yani hikâyeyi, hikâye olmaktan 

kurtarmaya çalışıyorum. Tavuk kesildikten sonra yumurta olmaya aday bir sürü 

yumurta çıkar karnından. Demek istediğim şu: Yazmak, hem teknik, hem yaratıcılık 

isteyen bir iştir. Şunu kesinlikle söyleyebilirim, hiçbir hikâyem ne hayatta olduğu 

gibidir ne de ilk duyduğum gibidir. 

Sanatı, kurnazlıkla . zekânın, şablonculukla . yaratıcılığın kavgasının bir 

ürünü olarak alırsak; durmadan değişeni, değiştirilmesi gerekeni yansıtmanın 

ardında olan edebi türü tanımlamanın yanlış bir uğraş olacağını kolaylıkla görürüz. 

Yapabileceğimiz tek şey, olsa olsa sanata yaklaşma tavrımızı yaratıcılığımızı, 

kişisel görüşlerimiz olarak belirlemek olabilir ancak. Bu görüşler giderek somutluk, 

yaygınlık kazanabilir ya. Yine de son sözümüzü söyleyemeyiz, noktayı koyamayız. 

Sanata saygılı, yarınlara güvenli isek hele. 
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Genel olarak sanattan ne bekliyorsam, özel olarak öyküden de aynı şeyleri 

bekliyorum. İnsanımızın daha mutlu bir yaşam biçimin de ulaşma sürecini 

kısaltmak, bu sürece katkıda bulunmak… Öyküde gerekli bulduğum nitelikleri 

sıralamaya öncelikle şu gerçeği belirleyerek başlayacağım. Günümüz Türkiye’sinde 

insan iş bölümünün sonucu olarak paramparça edilmiş bir süreçte yaşantısını 

sürdürüyor. Gündelik yaşantısı içinde yapacakları bağımsız biçimde sıraya 

konulmuş, belli çerçeve içinde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Biz böyle bir insan 

gerçekliğini öykü yoluyla sunmaya çalışmak zorundayız. Bu zorunluluk yoğun 

öyküler yazmaya götürür. Amacımız kapalı odalarda salt kendi suyumuz ve hayatın 

güneşi ile çiçek yetiştirmek değildir. Hayatta kopardığımız bir tohumu kendi 

suyumuz ve hayatın güneşi ile yeşertmektir. Öyle bir tohum olmalı ki her yerde 

yeşerebilmelidir. Bence günümüz gerçekleri ile uyuşan öykü biçimi budur ve 

öykümüz bu ölçülerde önlem kazanır.”2 

Bekir Yıldız, eserlerinde  ağırlıklı olarak Güneydoğu’yu anlatmış, bu 

kitapları büyük yankı uyandırmıştır. Bu yazarı çok mutlu etmiştir. Bekir Yıldız’ın 

yazdıklarıyla Güneydoğu insanı ilk kez edebiyatımıza girmiştir.Ancak yazar, 

bununla kalmaz, Almanya’yı, yani dış göçü de yazar. Yine aile içi ilişkileri 

hikâyeleştiren de odur. Bekir Yıldız düşünceyi, bir olayı en etkili biçimde, sanatın 

gerçeğini de katarak anlatabilmiştir. Onun eserlerinde toplum, sıradan vatandaş hep 

ön plandadır.  

Bekir Yıldız yazdıklarıyla, aslında kendi  yaşadıklarını anlatmış,bir 

hikâyeci ve romancı olarak 1998 yılında hayata gözlerini yummuştur. 

 

 

 

 

2.Bekir Yıldız, Yargılayan Zaman İçinde, DD Yay,1.baskı, İst,1997,s.23.24 
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II. HİKÂYELERİN SOSYAL MESELELER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

3.2.1 Hikâye Anlayışı 

Türk edebiyatında, Tanzimat döneminde başlayan ve tercümelerin de 

etkisiyle gelişen  hikâye türü, günümüze gelinceye kadar epey mesafe katetmiştir.  

Halit Ziya’nın katkıları önemli bir seviyededir. Sonrasında Refik Halit, Yakup 

Kadri, Ömer Seyfettin’in kısa hikâyeleriyle gelişen bu edebi türde, Batı tekniğine 

uygun yerli karakterli eserler yazılmaya başlar. Ömer Seyfettin, edebiyatımızda Batı 

hikâye tekniğini yerli malzemeye uygulayan ilk yazarımızdır. Yine Memduh Şevket 

Esendal, küçük adamın problemlerini hikâyelerinin ana konusu yapar. 

Bu arada başka yazarlarımız da aynı geleneği sürdürür. 70’li  yıllardan 

itibaren bu çizgiyi sürdüren yazarların başında Bekir Yıldız gelir. Bekir Yıldız’ı 

diğer hikâyecilerden ayıran en önemli yönü hikâyenin konusunu İstanbul dışına, 

özellikle Güneydoğu Anadolu’ya taşımış olmasıdır. Bekir Yıldız’ın romanlarında 

ve birçok hikâyesinde anlatıcı ya olayın kahramanıdır ya da olay ve şahıs 

kadrosuyla ilgili her şeyi bilmektedir. Diyaloglar, hikâyelerinde olayın dramatize 

edilmesi bakımından ayrıntılı ve nettir. Yerel ağız özellikleri korunarak argoya 

varan ifadelere de sık sık yer verilmiştir. Kahramanlardan bazılarının ruhi 

durumları, anlatıcının dikkati ve yazarın ifadesiyle göz önüne serilmiştir. Anlatım 

tekniği bakımından sade dili tercih etmekle beraber konuşma havasına has 

özensizlik ve savrukluk içindeki anlatım da gözden kaçmaz. 

1968'de Reşo Ağa ile edebiyat dünyasında kendisini tanıtan Yıldız, 

öykülerini nesnel bir gerçekçilikle yazmıştır. 

Öykülerinin konularını kentten, kendi yöresi olan Güneydoğu Anadolu'dan 

ve bir süre yaşadığı Almanya'dan almıştır. Kentten aldığı öykülerinde daha çok 

yaşam kavgası içindeki insanın sorunlarını anlatır. Aile sorunlarını, evlilik 

kurumundaki aksaklıkları ele alan Bekir Yıldız, Güneydoğu Anadolu'yu tanıttığı 

öykülerinde yöre halkının günlük yaşayışını ve törelerini verir. Almanya'yla ilgili 

öykülerinde ise, Almanya'ya göçen bir işçi olarak, köyden kente göçün yurt dışına 
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yönelmesi ve bunun sorunları üzerinde durur. Anadolu insanının yabancı bir ülkede 

çektiği sıkıntıları dile getirir. Bireyi toplumdan soyutlamayan yazar, ilk öykülerinde 

gerçeği olduğu gibi, bir yansıtıcı olarak vermekle birlikte, okuyucuyu 

yönlendirmeye çalışmıştır. Reşo Ağa'dan sonra öykülerini; Kara Vagon, Kaçakçı 

Şahan, Sahipsizler, Evlilik Şirketi, Beyaz Türkü, Almanya Ekmeği, Dünyadan Bir 

Atlı Geçti, Demir Bebek, İnsan Posası, Mahşerin İnsanları, Bozkır Gelini adlı 

kitaplarda toplamıştır. 

Konularının hemen tamamı Urfa yöresi insanlarının yaşamını anlatan bu 

kitabı için edebiyat tarihçisi Tahir Alangu şöyle demiştir: “Bekir Yıldız’ın Reşo 

Ağa’sında anlatılan kadın tipleri, acıklı hayatlarındaki o sert direniş ve başkaldırma 

eğilimi, ezilip kahrolurken ortaya çıkan o protesto edici tavırlar, kolay kolay 

unutulmayacak.” 

Reşo Ağa kısa sürede yeni baskılar yaparken, 1968’de Kara Vagon adlı 

üçüncü kitabı yayınlandı. Özellikle Urfa yöresi kadınların çileli yaşamını konu alan 

kitapta, Urfa’nın acı, sert, haşin havasını başarıyla işlemiştir. Yazar,kitabın 

yayınlandığı yıl, MAY Edebiyat Ödülü’nü alır.  

Bu başarıdan sonra, 1970 yılında Kaçakçı Şahan’la 1971 Sait Faik Hikâye 

Ödülü’ne layık görülür.Önceki kitapları yeni baskılar yaparken, Bekir Yıldız yeni 

bir kitapla okur karşısına çıkar: Sahipsizler. Yazar bu eserde  Bir yandan Doğu’da 

karlı dağlar arasında unutulmuş insanlarımızı konu edinirken, öte yandan, 

yurdundan kilometrelerce uzakta, gözden gönülden uzak el kapılarında çalışan 

insanlarımızın öyküsünü dillendirir.  

Genellikle kırsal yöre insanının dramını konu alan Bekir Yıldız 

Sahipsizler’den sonra 1972’de bir kent öykü yazdı: Evlilik Şirketi. Onu Harran 

izledi. 

1973 yılında “Kardeş Sevgisiyle” ithafıyla Beyaz Türkü yayımlandı. 

1976’da Almanya’da çalışan insanlarımızın dramının anlatıldığı İnsan Posası 

yayımlandı. Bekir Yıldız, eserlerinde farklı konuları işlerken bile çoğu kez lafı 
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Güneydoğu insanının sorunlarına getirir. Özellikle ezilen kadın savını birçok 

hikâyesinde görmek mümkündür. 

2.2 Hikâyelerdeki Sosyal Meseleler 

2.2.1 Reşo Ağa 

Bekir Yıldız’ın eserine adını verdiği Reşo Ağa, Şanlıurfalı bir ağanın hayat 

hikâyesinden kesitler sunar. Ağalık kavramının tam bir dışa vurumudur bu eserde 

anlatılanlar.Yazar hikâyeye Ağanın üç karısından bahisle başlar. Mal varlığından, 

hayvanlarından, adamlarından bahisle devam eder. Ağanın devecisi, bir gece ağanın 

kızını kaçırmıştır. Ağa o sabah kızın anası olan büyük eşini hırpalar, sonra, atına 

atlayıp mavzerini sırtına asıp yola çıkar. Kimseye bir şey anlatılmamasını da sıkıca 

tembihler.Hikayede ketumiyet, sır saklama önemli bir argüman olarak yer alır. 

Diyaloglar tam yöre ağzıyla verilir. Yazar adeta konuşuyormuş gibi 

sıralayıvermiştir kelimeleri… 

Reşo Ağa, o kadar katı yürekli ve acımasızdır ki, donunu evin önüne asan bir 

kadını kurşuna dizer, adamlarıyla kızını ve devecisini aramaya koyulur. Devecinin 

bulunduğu yerde öldürülmesi, kızın canlı olarak getirilmesi yönünde talimat verir. 

Günler, aylar geçer, ama kaçaklar bulunamaz. Ağanın evinde tam bir hüzün 

hâkimdir. Namus zedelenmiş ve temizlenememiştir…Kızı kaçandan  herkes, vebalı 

gibi uzak durur.Ağa kimsenin yüzüne bakamaz. Ağalığın şanı da zedelenmiştir. 

Sonunda kız ve deveci bulunmuştur. Hatta deveci ağanın korkusundan kıza 

elini sürmemiştir. Fakat  kurşuna dizilmektende kurtulamamıştır. Zavallı kızı da, 

babası bağa götürüp kurşunlayacaktır. Töre böyledir. ve uygulanacaktır. Babası, 

ailenin diğer ileri gelenlerinin huzurunda kızını tek kurşunla vurarak görevini yerine 

getirir. Kızın anası da,namusların temizlendiği için  hamama gidip kına yakacaktır. 

Yazar bu hikâyede ağalıkla beraber törenin acımasızlığını da vurgulamıştır. 
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Kesilen El 

Aynı eserin ikinci hikâyesi olan “Kesilen El” ise bir genç kızın doğumundan 

itibaren hayatından kesitler verir. Kızın doğmasına babası üzülmüştür. Belli bir çağa 

gelince, kıza hiçbir şey sorulmadan zorla Murtaza’yla evlendirilir. O ise aslında 

Osman’ı sevmektedir. Osman askerdeyken evlendirilmiştir. Murtaza kaçakçıdır ve  

Suriye’ye gidip gelmektedir. Dolayısıyla hikâyenin konusu yine Şanlıurfa yöresinde 

geçmektedir. Murtaza’nın kaçağa gittiği bir gün Osman çıkagelir. Fadime şaşkındır. 

İçeriye girdikten biraz sonra kapı çalınır, gelen, Murtaza’dır. Murtaza durumu fark 

eder ve hasırın içindeki Osman’ı mavzeriyle tarayarak öldürür. Fadime’nin 

çığlıkları köyü kaplamıştır. Köylü sese koşup gelince Murtaza namusunu tam 

temizleyeceğini, Fadime’yi de öldüreceğini söyler. Ancak Fadime’nin ağabeyi bu 

işin kendisine düşeceğini söyleyerek kardeşini sürükleyip eve götürür. Az sonra 

Fadime’nin annesinin çığlıkları duyulacaktır. Çünkü ağabeyi kardeşini bıçaklayarak 

öldürmüş, dostuna kapıyı açtığı elini kesip mızrağa geçirerek kapıya asmıştır.  

Hikâyede yazar yöresel sözcükleri kullanmış, töre, kaçakçılık, namus, 

kadının dramı gibi sosyal meselelere değinmiştir. 

Pala Hamo  

Kitapta yer alan diğer bir hikâye de “Pala Hamo”dur. Kan davasını konu alan 

hikâyede Pala Hamo’nun kardeşinin öldürülmesi ve onun intikamının alınması için 

yapılan planlar anlatılmaktadır. Yeğeni Müslüm hemen intikam alma isteğindedir. 

Pala Hamo ise uygun zamanı beklemek kararında… Müslüm,amcasına hakaretler 

yaparak silaha davranır. Amcası da durdurmak istediği yeğenine hükmü 

geçmeyince, üzerine  mavzeri boşaltır. Bu hikâye de bir sosyal yaraya parmak 

basmaktadır.  

Düdüklü Tencere 

“Düdüklü Tencere”, Bekir Yıldız’ın gurbet hikâyelerindendir. Pehlivan 

Rüstem, ağanın zulmünden bıkarak, Almanya’ya çalışmaya gider. Birkaç yıl sonra, 
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biriktirdiği parayla büyük bir araba alır.Rüstem dönüşte  çocuklarına ve eşine 

hediye alırken anasını da unutmaz, ona da hediye olarak düdüklü tencere alır. İlk 

gün, ana oğul yemek yaparlar. Rüstem tencerenin havasını boşaltmadan kapağı 

açmaya kalkınca, kapak,hava basıncın etkisiyle patlayarak annesinin  başına isabet 

eder. Rüstem son derece şaşırmıştır. 

“Sucukçu” 

“Sucukçu” hikâyesinde ise Bekir Yıldız bir işletmenin sucuk imalatı 

bölümünde çalışan bir işçinin duygularını kendince irdeler. Adam, sucuk imalatı ile 

kadınların onların bacaklarına olan ilgisini hayalinde örtüştürür. Sokaklarda rastgele 

yürür. 

“Yorulmayan Adam” 

“Yorulmayan Adam” hikâyesinde müstehcenlik söz konusudur. Bir adamın 

eşinden başka kadınlarla olan ilişkilerini, aile içi iletişimsizliğin insanları nasıl 

yoldan çıkardığını anlatan bir hikayedir. 

“Üç Bit” 

“Üç Bit”’te ise üstü başı kirli üç insandan bahseden yazar, üç arkadaşın 

kıyafete ve temizliğe aldırmadan insanların arasına karışmalarını, dünyayı dolaşma 

isteklerini anlatmaktadır.Bir de onlardan etkilenen bir adam vardır, o da hayata 

farklı pencereden bakan, atom bombasına karşı çıkan bu üç gence imrenir… 

“Ayağa Dayak” 

“Ayağa Dayak” hikâyesi yoksulluğa, insan kıymetinin bilinmemesine, 

sosyal güvence yokluğunun doğurduğu sıkıntılara parmak basan bir dramdır. 

Yıllarca sigortasız çalışan adam menenjit hastalığına yakalanınca belden aşağısı 

tutmaz. Bir umutla ameliyat olur, ama ilgisizlikten, parasızlıktan onunla tam 

ilgilenilmez. Adam bu seferde felç olmuştur. Zavallı karısı ve iki çocuğu perişandır. 

Genç kadının gözünde yaşama korkusu, sevin ce üstün gelmiştir. 
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“Öl Ana” 

“Öl Ana” bu eserin son hikâyesidir. Bir insanın anasıyla karısı arasında 

kalmasının traji.komik özeti niteliğinde bir hikâye… Anasından vazgeçemeyen, onu 

çok seven adam, tazecik karısını da göz ardı edememektedir. Bir gece yatak 

odasından, eşinden habersiz çıkarak anasının odasına girer. Onu uyandırmaya 

çalışarak, kendi kendine konuşur. İçinde büyük bir acıyla  anasının ölmesini ister. 

Yine kendi kendine konuşurken annesinin on iki yaşında evlendirildiğini, yaptığı 

fedakârlıkları anlattıktan sonra, kendisinin eşiyle evlenme sahnelerini, plajda 

karşılaşmalarını, hemen kaynaşmalarını hatırlar. Anasının ölmesini yüreği 

sızlayarak ister.Bu aynı zamanda  karısından intikam almanın da yolu olarak 

görmektedir. Anası olmayınca karısına da katlanmak ona daha acımasız 

davranacağı günleri iple çeker. 
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HİKÂYEDEKİ SOSYAL MESELELER 

1. Yaşam şartlarının zorluğu ve mekân problemi 

2. Kaçakçılık 

3. Kan davası 

4. Ağalık 

5. Gurbet 

6. Töre 

7. Kadın ve sağlık 

            1. Yaşam şartları: 

Yaşam şartlarının ağırlığı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Yazar, 

evleri, evlerdeki sıkıntılı hayatı hikâye ve romanlarında ustalıkla işlemiştir:  

“Nehrin doğu yönündeki köy on beş yirmi haneliydi. Evler kerpiçtendi. Yaz 

mevsiminde odada yatanların yüzüne, hasırla toprak arasında yuva yapmış olan 

akrepler düşerdi. Kimi böyle ölür, kimi de kan davasına karışırdı. Böyle bir köyde 

doğmalı ve yaşamak dünyanın en büyük felaketiydi.”3 

“Az sonra düdüklü tencerenin içini hazırlayıp teze ilk yemeği. Pehlivan 

Rüstem düdüklü tencerenin hünerini, anasına gösterecekti”. (s.36) 

“Burada insanlar iç içe, üst üste, yan yana yatıyordu. Köy sanki denizin 

ortasında bir gemi idi. Gemi sakinleri, karaya çıkmadan, yanı gemi içinde birbirleri 

arasında yaşıyorlardı.” (s.21)  

 

 

3 Bekir Yıldız , Reşo Ağa ,Cem Yay.1 Baskı,1968 s 21 
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Bu cümlelerle halkın yaşam şartları ve karşılaştığı zorluklar örneklenmiş 

olur. 

2. Kaçakçılık:  

Bekir Yıldız, kaçakçılığı eserlerinde ayrıntılarıyla işler. Kaçakçılık 

yapanların çaresizlikten bu işe başvurduklarını vurgular, onların dramını 

ayrıntılarıyla anlatır: 

 “Sınıra mayın döşemişler, dedi. Ekmeğimize kan doğrandı sayılır…”(s.19) 

Kaçakçılığın tehlikesini vurgulayan kahraman, ölümü nasıl göze aldıklarını 

anlatır: 

“Kaçakçı kırk canlıdır. Ha dedin mi ölmez. Biz yaralanırız emme kolayına 

ölmeyiz Yarı ölüm, yaralı olmak. Eğer vurulur bir yere çöreklenirsem, atımı 

bekle… O bulur evi …” (s.18) 

“Bak avrat, sana bir sır verecem. Benim ekmeğim Suriye’de. Yani ben 

kaçakçıyam. Ölüm böyle, gölgem gibi kovalar beni. Emme sen de bu güne bugün 

kaçakçı avradı sayılırsan. Er olacan, baskın yapıp beni sorarlarsa, “Düvene gitti,” 

diyecen. “hangi düvene?” diye sordular mı, “kadın kısmı kocasının düvenini bilir 

mi?” diye kestirip atacan. Her gidişimden sonra iki sefer güneş doğup gün olacak, 

ben gelirim. Eğer gelmezsem yarı canım gitti bilesen…”(s.18) 

           3. Kan davası 

Reşo Ağa, yazarın sosyal meseleleri en çok işlediği eseridir. Kan, yerde 

kalmamalıdır. Töreye göre intikam almayanı adamdan saymazlar. 

 “İçlerinden Şığ Müslüm, mezarın başucuna oturdu. Bu, ölen adamın 

oğluydu. Öğrenciydi, daha onaltısına yeni basmıştı. Boyu uzun yüzü şark 

çıbanlarıyla doluydu. Babasının mezarındaki beyaz taşın üstüne tabanca resmi 

çizdi.” (s.22) 
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“Haydi, yeğen, kalk gayrı”, der, “Burda durmayla iş çözümlenmez .Bizim 

vazifemiz hitama erdi. Bundan ötesini mavzerimiz halleder”,diyerek amca konuşur: 

“Sen ne söyliysen aslanım. Zannetme ki ben de intikamlan harap değilem, 

ah a şu yüreğim intikamlan çatlamada… Emme velâkin bu sefer sabırlı olmak şart. 

Ben ‘haydi davranın’ demeden mavzere el atmak yok.” (s.23) 

          4. Ağalık 

Ağa kudretli adamdır. Birkaç hanımı vardır, her gün birini yanına alır. Reşo 

Ağanın kızını devecisi kaçırmıştır. Ağa bunu kabullenemez. Önüne gelene 

zulmeder, bir işçinin buna cesaret etmesi onu daha da çıldırtır. Onu buldurup 

öldürtmeden rahat edemez: 

 “Reşo Ağa, o gece Güllü’yü koynuna aldı. Avlunun bir ucunda ahır 

bulunuyordu. Burada sekiz . on eşek,  altı da deve vardı. Bu hayvanların hepsine 

bakan bir de deveci vardı.” (s.5) 

“Ağe yekin. Kız kaçmış. Küller başımıza… Reşo Ağa üzerindeki yorganı 

atıp yerinden fırladı: 

. Ne söyliysen imansız? Yüreğim yardın. 

. Kızı kaçırmışlar… Var gör…” 

. Deveci de kayıp… Atın biri de yok meydanda… 

Reşo Ağa’nın yüzü asılır, kızın anasına kızar. 

“Bu düşman işi, dedi. El kadar kız… Benim devecim, zürriyetimin bokuna 

bile el uzatamaz. Ulan avrat, savuş karşımdan… Kızın kahpeliğe sen de bulaştın 

gayrı… Sütün mundarmış…”(s.7) 

Reşo Ağa, sağ yöndeki evin önüne asılmış bir kadın donu görmüştür. Ona 

göre, dünyadaki bütün namussuzlukların sonu alınmalıdır. Atından hışımla atlayıp 

kapıyı çizmesinin burnuyla sarsar, öfkesini zavallı kadına kusar: 
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. Aç ulan avrat benim Ağanız Reşo, 

.Buyurun ağam… 

.Bu tuman hangi kahpenin, benim köyümde dışarı tuman asmak var mıdır? 

(s.8) 

Hançerli Şiğo, kederinden ve öfkesinden darmadağın olan Reşo Ağanın 

yanına sokulur:  

“.Emriy başım üstüne Ağam, dedi. Yüreğini serin tut. Senin namusun bizim 

sayılır. Karınca yuvasına sinseler, ummanın ortasında olsalar, gene de buluruz 

onları. 

Reşo Ağa 

.Haydi, yolunuz kanlı ola, dedi.” (s.9) 

Kızının dışarıda olduğu Reşo Ağa’ya haber verilir. 

“Reşo Ağa yerinden hopladı. 

.Vay! Ya deveci  

.Onu kurşunladık 

.Kız peçenin içindeydi. Avluya girdi bir süre duraladı. Çevresine bakındı. 

Babası sırtını dönmüştü kendisine. Anası eşikteydi. Ama koşup, “kızım” diye 

atılmamıştı boynuna. Devecileri kaçırmıştı ama Reşo Ağa’nın korkusu damarlarında 

yeniden kaynamış ve kızcağıza el sürmemişti.” (s.11) 

Ağanın düğünü vardır. Köy meydanına kocaman bir sofra kurulmuştur. Ağa 

yiyip içenlere seslenerek cömertliğini gösterir: 

.İçerde kazanlar sizin için fokurdıy. Rakılar sizin için sebulullah… Hey, hey 

anasını…” (s.26)  
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          5. Gurbet 

Bekir Yıldız, ağanın zulmünden kaçanların gurbete gitmesini, orada 

çektikleri sıkıntıları da anlatır. Bunlardan bazıları da Almanya’ya gitmiştir. 

“Köyün Ağası ona:  

.Çalış, demişti, tarlanda değil, tarlamda çalış azap ol… 

.Pehlivan Rüstem, buna “yok” dememiş, ölümüne çalışmıştı. Fakat hala 

çoluk çocuğu aç perişandı.” (s.28) 

“Pehlivan Rüstem bu olup bitenlerin farkında değildi. O kendisinin ve çoluk 

çocuğunun kursaklarını memleketinde tembel etmiş, yüzyıllardan beri hapsedildiği 

köyünden, füze gibi Avrupa’ya fırlatılmıştı. O da bütün bunları alın yazısına 

bağlıyordu ötekiler gibi.” (s.31) 

         6. Töre 

Törelerin acımasızlığı bir kere daha karşımıza çıkar. Deveci ağanın kızını 

zorla kaçırmıştır. Korkusundan kıza dokunamamıştır ama töre gereği, deveciden 

sonra kız da öldürülür. Ağa ,kızını bulup namusunu temizleyene kadar dışarı 

çıkamamıştır. 

“Kız, anasının boynuna sarıldı: 

.Etmeyin ana, dedi. Etmeyin. Heç bir günahım yoktur. Ben kaçmamışım o 

beni zorla apardı. Hem sonra, biz iki kardeş gibi orada burda çile çektik. Kıyman 

bana!” (s.12)  

Emredilenle evlenmek de törenin gereğidir: 

“.Haberin var mı kız, dedi. Yakından Murtaza’ya varacan? 

Fadime’nin dudakları titredi, yüreği gümbürdedi: 

.Murtaza da kimmiş? 
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.Sen, ne demeye sorıysan kız? Bizim zamanımızda, “şuna varacağan” 

denildi mi, utanır da yarılacak yere arardık. Murtaza kim olacak, herifin biri işte.” 

(s.17) 

Çünkü ister bu kente, ister Urfa’da ister Siverek’te, ister oralarda başka 

yerde olsun, bir kız kaçtı mı belanın bundan beteri olmazdı. Kaçan kızın bütün 

sahipleri kadar beklemek ve buluncaya kadar beklemek töredendir. Gerisi boştur: 

sokağa çıkılırsa herkes başını çevirir, kimse selam vermezdi. Ha vebalı olmuşsun, 

ha soyundan bir kız kaçmıştır. 

Bir ara Zeyno Ana, kızının yanına gelir. Gözleri ağlamaktan kıpkırmızı 

olmuştur. O sevgiyle yasalar arasında ezilmiş, alev alev yanan analık sevgisi üzerine 

töreler dolu gibi yağmıştır. Kızının yüzüne bakar. Henüz on beşine varmamış 

kızının: 

. Sana heç bir suvalim yok, dedi. Kaderin yanlış çalınmış. Seni babay bağa 

götürecek!” (s.11) 

Kentin dışına çıkarlar. Kimsesiz yollara dalıp birkaç bağ, bahçe aşıp 

sonunda kendi bağlarına gelirler. Kızın küçükken koşup oynadığı, tiyeklerin altına 

yatıp ağzıyla salkımlara uzandığı, bağdır burası. Ağa, kızına kıymaya kararlıdır: 

“Yedi sekiz adam vardı bağın yanında. Soyun öteki ileri gelenleriydi 

bunlar. Bir mezar hazırlamışlardı.” 

“Reşo Ağa atı burada durdurttu. Kalabalıktan biri, kızı aşağı aldı. Sonra 

Reşo Ağa, yavaşça attan aşağı indi.” 

“Herkesin başı önündeydi. Alnı açık yaşayabilmek için yasalarına bir 

kurban vermeye hazırlanıyorlardı.” (s.12) 

“Kulaklarının dibinde patlayan bir tabanca, kızı olduğu yere yıktı. Çarşafın 

içine akan kan görünmedi. Kızın üzerine taze topraklar atılırken, içlerinden en iyi 

ata binen, çoktan yola çıkmıştı…”(s.13) 
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Yazar, başka bir töreyi de hikâyesinde işler. Erkek çocuk kıymetlidir. Kızı 

olan babanın başı öne eğilir: 

“.Oğlan olsa canın mı çıkar? Köy yerinde başımı önüme yıktın. Döl dediğin 

oğlan olmalı. Kızı netmeli. Aldık işte başımıza püsküllü belayı”. (s.14) 

.Donuma düşeli on üç yıl oldu, herhal, diyordu. 

.Dur hele, dedi. Bu fistanla olmaz gayri. Giy bakalım beni şu eski 

çarşaflarımı. 

.Ama ana, daha benim emsallerim giymedi ki bu esvabı. (s.15) 

Küçük yaşta evlendirilen kızların dramı da anlatılır. Hikâyede, kadın 

habersiz gelen sevdiği  adamı içeri alır. Bu arada kocası eve gelir. Adamı öldürür. 

Töre gereği kadını öldürmeyi, kardeşi gönüllü olarak üstlenir: 

“.Yılana varmadan dostunu içeri aldı; kahpe dölü. Namusunu tümden temiz 

edecem. Herifi öldürdüm. Sıra aha şu, orospu şahındadır. Engel olanın anasını 

avradını...(s.20) 

Kalabalığın içinden biri ileri atılıp, Murtaza’nın önüne durur: 

. Bu iş bana düşer, dedi. Namusumuza seni ortak etmem. Eğer ben, bu 

dölün kandaşıysam, onu bana teslim etmelisin. (s.20) 

Ağabeyi, avluda bacısını bıçağıyla öldürür ve sonra, dostuna kapıyı açan 

sağ elini kesip alır. Büyük bir rahatlıkla avludan odaya geçer. Aşiretlerinin 

mızrağını evin önüne diker. Daha sonra mızrağın üzerine Fadime’nin kesik elini 

geçirir. Ağabeyi için bu mızrak savaşta ele geçen düşman sancağından daha 

kutsaldır şimdi.Çünkü namus temizlenmiştir!.. 

“Böylece Fadime’nin ölümü; ailesine, dünyaya gelişinden daha büyük, şan 

ve ün kazandırdı...” (s.20) 

Töre gereği sarhoşa kurşun atılmaz: 
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“Dur diyem siye; ulan cahil köpek. Sarhoşa ateş açmak soyumuza 

yakışmaz. 

Şığ Müslüm’ün eli ayağı titriyordu. Dama dayalı merdivenin başına geldi. 

Aşağı inmek için bir ayağım uzattı. Bu sıra Pala Hamo tekrar bağırdı: 

Dur diyem siye, ulan, dur. Sarhoş kısmına ateş açılmaz. Babay bu işe rıza  

göstermez, gel beri. Vay babo, vay.”.. (s.27) 

Başlık parası da sosyal bir mesele olarak çıkar karşımıza. Bu da törelerde 

vardır Kızlar sevdiklerinin başlık parası biriktirmesini bekler: 

“Beklerim Seni Bahrim.” 

“Biriktiririm bu güz başlığını.” (s.48) 

“İsmim Bahri’dir doktor hanım. Köyüm Muş’a bağlıdır, ağalar beyler. 

Viran oldu sevdam. Sevdama vurgunum ben. Cüzzam yıktı beni.” (s.48) 

Babaların mutlak otoritesi, saygınlığı söz konusudur. Babanın yanında 

sigara içmek dahi büyük suç kabul edilir: 

“...Urfa’da, oğul da babanın yanında cigara mı içermiş?” (s.41) 

“Yatağın içinde kıpırdanmaya başladı. Namaz vaktiydi.” (s.41) 

“Göl kenarında, Davut’la dolaşırken, balıklar ordusu bizi izliyor, yem 

atalım diye.” 

Şanlıurfa’daki Balıklıgöl  kutsal kabul edildiğinden kimse o balıkları 

yiyemez. Yazar, bunu da eserinde konu ederek sosyal bir meseleye parmak basıyor. 

“Sen hiç balık yedin mi Davut? diye soruyorum, ansızın. 

Tövbe de, diyor, çarpılırsın! (s.85) 
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“O pek az konuşurdu. Hele erkeklerle konuşmamayı, ağzını kilitleyip 

dinlemeyi, töresel bir erdem sayardı.” (s.8) 

        7.Kadın ve sağlık 

Sağlık çok önemli bir sosyal meseledir hikâyenin geçtiği Güneydoğu’da. 

Özellikle de kadınların problemleri, doğum yaparken çektikleri sıkıntılar göze 

çarpar. Kadın canının derdindeyken cahiliye dönemi gibi, adam oğlu olmasının 

sevincini duymak ister: 

“Hişt herif ben çıkıyom. Di sen de yekin.” (s.19) 

.Neden köpek gibi ulumadasan avrat? 

.Kadın yere kıç üstü oturmuş, iki elini de arkaya dayak yapmıştı. İniltili bir 

sesle:  

.Çocuk donuma düştü herhal, diyebildi. 

. O nasıl bağırtı öyle? Ben de ırzına geçiyler sandım. Donunu açta bakalım, 

oğlan mı? (s.14)  Adam,karısının sağlığını düşünmez. 

2.2.2 Kara Vagon 

Kara vagon, Bekir Yıldız'ın önemli hikâye kitaplarındandır.On yedi 

öyküden oluşan eserin ilk hikâyesinden itibaren yine yazarın sosyal meseleleri 

görmek mümkün. 

“Sekizinci Bebe” 

Bu hikâyede Atiye Bacı'nın dramı ele alınır.  Yirmi beş yaşına gelmiş olan 

Atiye, on iki yıldır evlidir. Şu ana kadar yedi çocuğu olmuş, sekizincisine de 

hamiledir. Tarlada çapa yapmaktadır. Çocuklarından ikisi ve eşi ağanın toprağında 

çalışmaktadır. Evdeki büyük kıza da diğer çocuklara bakmaktadır. Büyük kızı, 

çocukların karnını doyurup sonra da anasına yiyecek getirmiştir. Peynir, ekmek 

domatesten oluşan yemeğe başlayan Atiye Bacı'nın aklına küçük kızı Fato gelir. 
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Kızı onu unutmuştur. Kızını paylayarak Fato’ya bakması için sıcak havada eve 

gönderir. Sonra Zemzem Bacı'nın sözleri gelir aklına:"Sen bu çocukların ardını 

almazsan orduya galip olacaksın." Onun tavsiyesi ile dereye inip söğüt yaprağı 

çiğneyerek karnındaki sekizinci çocuğunu düşürmeye karar verir. Ancak, ilkel 

metotlarla hem çocuğuna hem de kendine zarar vermiştir. Kızlarının çardağa 

gelmesiyle, baygın olan Atiye eşeğe bindirilerek kocası tarafından doktora 

ulaştırılmaya çalışılır. 

“Davut ile Sedef” 

Davut bir ağa, Sedef de başka bir ağanın kızıdır. Köydeki çoban Sedefe aşık 

olmuş ama açılamamıştır. Sedef Davut Ağa'yla evlenir. Kısa boylu, çirkin bir adam 

olan Davut, uzun boylu sarı saçlı güzel Sedef'i almıştır. Evliliğin üzerinden bir yıl 

geçmiş, Sedef baba ocağını özlemiştir. Davut Ağa, önce karşı çıkar, sonra razı olur. 

Sedef'i obasına götürmeye... Sedef obasına giderken ,yolda yağmur’a 

yakalanırlar,ısınmak için bir çobanın yanına giderek,çobanın ısrarı üzerine geceyi 

orada geçirirler.çoban,Sedef’e  aşık olan kişidir ve kıza karşı haris duyguları 

kabarır.Gece Davut’u etkisiz hale getirerek,Sedef’e zorla sahip olur.Davut kendine 

gelince çobanı öldürür.Sedef’in ağzından çıkan “Böyle bir yiğide nasıl kıydın ? “ 

cümlesi üzerine iyice hiddetlenerek, onu da öldürür.Ölüsünü babası evine 

götürdüğünde, Sedef'in babası oldukça şaşırır.Davut olayı detaylarıyla anlatır. Sedef 

için ödediği başlığa karşılık Sedef’in kız kardeşini ister. Ağa da töre gereği bu 

teklifi tereddütsüz kabul eder. Tek şartı Davut'un Sedef'in cenazesinin kalkmasını 

beklemesidir. 

“Şark Çıbanı” 

Şark Çıbanı, Bekir Yıldız'ın ele aldığı sosyal meselelerden bir hastalığın 

nasıl insanların kaderi haline geldiğini anlatan bir dramıdır. Bu hikâye ile yazar 

Şanlıurfa'da görülen Şark Çıbanı'nın trajikomik hikâyesini dile getirir. 

Hikâyenin giriş kısmında, şark çıbanı hastalığının sağlıksız ortamda 

yaşamaktan, sineklerin taşıdığı mikroptan kaynaklandığını dramatize eden yazar, bir 
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annenin çocuklarıyla hamama gidişini anlatır. Burnunda şark çıbanı olan küçük 

kızını da hamama götüren bir anne elinden kayan taşın çarpmasıyla kızının 

burnunun ucunun kopması üzerine şaşkına döner. Hamam görevlisi kadın teskin 

eder, onun "güzellik çıbanı" olduğunu söyler, Allah'ın bir lütfu olduğunu anlatır. 

Kadın akşam olunca çocuklarını alıp eve döner. Kocasına üzgün bir halde, gündüz 

olanları anlatır. Kocası hiç şaşırmaz. "Önemli olan namus sağlamlığıdır." der vebu 

durumu  hiç önemsemez. Çünkü kendisi de yarım burunludur. Kendi burnunun 

kopuşunu karısına anlatır. Bu anlattıklarıyla ilkellik, yokluk adeta resmedilir.  

Yazar son kısmında da kendi düşüncesini dile getirir. Sineklerin 

vızıldamasını, acıyı, yokluğu, sağlıksız hayat şartlarını eleştirerek hikâyeyi bitirir. 

“Kara Vagon” 

“Kara Vagon”, esere adını veren hikâyedir. Yazar, işsiz, umutsuz halkın 

Çukurova'ya pamuk işçisi olarak giderken yaptıkları zorlu yolculuğu anlatır. Kara 

trenden hayvanlar indirilmiş, vagonlar temizlenmeden, hayvan pisliklerinin için de 

pamuk işçileri doluşmuştur. Yaz günü kapılar da kapanınca, ortalık kokudan 

geçilmez. Kara vagonda tuvalet olmayınca insanların idrarı da çok fena kokar. 

Aralarında anlaşmışlardır. Büyük abdest bozmaya izin verilmez. Ancak Anzavur 

Davut çok perişandır. Büyük abdestini tutamaz hâle gelmiştir. Vagon kapısı açılır, 

iki kişi ellerinden tutar, Davut tren seyir halindeyken abdestini bozar. 

Bu arada "geliy" diye bir kadın sesi duyulur. Ayşe, hamiledir ve doğum 

saati trende yakalamıştır onu. Kadınlar, hemen etrafını sararlar, hiç de hoş olmayan 

o ortamda kadın doğurtulur. Yaşlı bir kadın ebelik etmektedir. Karısının sesini 

duyan adam o tarafa yönelir bağırıp inlemesini doğru bulmaz ve karısına  hakaretler 

yağdırır. 

Bu arada sosyal bir mesele olarak sıkça karşılaştığımız erkek çocuk isteği 

de hikâyede işlenir. Adam, karısının sağlığının derdinde değildir. Seslenir, kadınlar 

tarafına seslenir: 
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“Oğlan mı”? Yaşlı kadın cevap verir. 

“Uşak oğlanmış.” Adam sevinir, hikâye bu diyalogla sona erer. 

“Abdo ile Hakko” 

Bekir Yıldız, iki erkek kardeşin macerasını anlatır.  Abdo ailenin büyük, 

Hakko küçük oğludur, ailenin. Anaları erkenden karpuz tarlasına gitmek üzere yola 

çıkar, peşinden gelmelerini tembihler. İki kardeş eşeğe binerek yola çıkar, Dereden 

geçerken küçük kardeşini uzaklaştıran Abdo, dişi olan eşeklerine tecavüz eder. 

Küçük kardeşi olanları analarına anlatır. Anne . baba fazla tepki vermeden evlenme 

çağı geldiğini düşünerek hemen aralarında köydeki hangi kızı alalım diye 

müzakereye başlarlar. 

“Deli Miço” 

Şanlıurfa'da yaşayan Deli Miço adlı akıl hastasının hayatı konu edilir. Esrar 

müptelası olan Miço'nun babası, oğlu fazla ağlayınca esrar dumanını oğlunun 

ağzına üfler, çocuk hemen uyur. Yıllar sonra babası esrar içmekten ölür. Deli Miço 

da akıl sağlığını kaybeder. Urfa sokaklarında dolaşır. Aklını kaybetmeden önce 

komşu kızına âşık olmuştur. Onu aklından çıkaramaz. Dilencilik etmez, ama acıktı 

mı kimi görse elinde yiyeceği ne varsa, zorla da olsa alır, yer. 

Deli Miço, bir gün yine açıkmıştır, üstelik kaç gündür de esrarsız kalmıştır. 

Bir çocuğun nevalesini kapıp yedikten sonra kahveye gider.Çay içerken aklına 

sevdalısının gözleri gelmiştir.Yanık türküler söyleyerek oradan ayrılır. 

Halilürrahman'a gider, balıkları seyreder. Nemrut'un zulmü gelir aklına... Hayalen 

ateşin yandığını hayal eder, bir çırpıda kaleye tırmanır. Kendisi de şaşırır nasıl 

çıktığına. Gözlerinin içine Halilürrahman’ın gözü ilişir. Balıklar odun olup kafasına 

çalınır. Ve Deli Miço, bu acıya daha fazla dayanamayıp kendisini kaleden aşağıya 

bırakır... 
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“Köpek” 

Hacı Ağa, Çırçır köyünün sahibidir. Yirmi dört haneli bir köy olan Çırçır’da 

her şey; insan, hayvan, arazi ne varsa ağanın malıdır. Hacı Ağa, kendini kumara 

veren kardeşinin köyü’de elinden kaptıracağından korkarak,köyü Harun Ağa’ya 

satmaya karar verir.Harun Ağa'yla pazarlığa tutuşurlar. İki Ağa karşılıklı 

konuşurken yöre halkının bir mal gibi alınıp satılması adeta resmedilir. Harun Ağa 

ucuza kapatmak istemektedir. Köyün evlerinin sağlamlığını sorar. Kaç çalışacak 

adam, kaç genç, kaç kadın olduğunu öğrenir. Hasta olan iki azabın varlığını bahane 

ederek fiyatı düşürmeye çalışır. Sonunda el sıkışırlar. Harun Ağa vakarlı bir şekilde 

köyü dolaşırken bir kenarda oturan çocuğa: "Ulan köpek senin işin yok mu?" der. 

Çocuk hemen ayağa kalkar. "Bana gerçekten köpek dedin" der. “Evet”, cevabını 

alınca sevinçle tarlaya koşar. "Yani ağa bana köpek dedi" diye sevinçle bağırır... 

Zavallı çocuk hakaretle bile olsa ağanın muhatap olmasından çok mutlu olmuştur. 

“Tozun Altı” 

Bu hikâyede yazar kendi kendine konuşur gibi bir üslup kullanmıştır. 

Kahraman bir çocuktur. Tozlarla oynaması neticesinde çocuğun  gözleri kanlanır, 

sinekler yüzüne üşüşür, gözü kör olur. 

İlk etapta soluğu kuvvetli bir hocaya götürürler. Hoca boz inek karşılığında 

ilgilenir. Okuyup üfler ama göz açılmaz. Birkaç yumurtayı yağda pişirip gözün 

üzerine sıcak sıcak bağlar. Çocuk iyice perişan olmuştur. İki defa bayılır. Sonra 

amcası başka bir hocaya götürür. O insaflı davranır, doktora götürmelerini söyler. 

Amcası doktora götürürken gözünün kör olduğunu anlayınca yoldan geri döner ve 

köyün yolunu tutarlar. O artık kaderine razıdır.  

Yazar, bu hikâyede de önemli bir sosyal meseleyi, Güneydoğu'daki 

problemi öyküleştirmiştir. Hasta olan kişi doktor yerine önce hocaya götürülür. 

Bunu suiistimal eden sözde hocalar para kazanır. İnsanlar son çare olarak doktora 

giderler. Ayrıca köylerdeki temizliğe dikkat etmeme de sosyal bir problem olarak  

karşımıza çıkar. 
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“Kuma” 

Bu kitabın yine sosyal bir meseleye parmak basan diğer bir hikâyesi 

“Kuma”dır. Bu hikaye’de birden çok kadınla evlenmenin getirdiği problemler, 

sıkıntılar vurgulanır. 

Gülbahar, İlyas'la evli  henüz yirmi dördünde bir kadındır. Ama çocuğu 

olmamıştır. Çocuğu, hele oğlu olmayan kadının hiç kıymeti yoktur. İlyas, on sekiz 

yaşındaki köyün güzel kızı Feride'yle evlenmek ister. Onu kuma olarak getirecektir. 

Tarlada konuşup anlaşırlar. Feride İlyas'a kaçacaktır. İlyas bu arada Gülbahar'ı 

hamama gönderip Feride hakkında bilgi alır. İki kadın, oturup birbirlerini keseler ve 

bu arada ortak kocalarını konuşurular. Feride'nin bir eksiğinin olmadığı anlaşılır. 

İlyas günü gelince Feride'yi kaçırıp gece evine getirir. Şikâyet üzerine jandarma evi 

basar. Kapıyı Gülbahar açar. Evi arayan jandarmanın bakmadığı tek yer tuvalettir. 

İlyas'la Feride de orada saklanmıştır. Yakalanmaktan kurtulan İlyas'la Feride odaya 

geçip geceye başlarken Gülbahar geceyi geçirmek üzere babasının evine yollanır. 

Biraz sonra mavzer sesi duyulur. Çarşafa bürünmüş halde evden çıkan kadını kızı 

zanneden Feride’nin babası Gülbahar'ı vurmuştur. Sesle irkilip ağlayan Feride'yi 

İlyas susturur ve işine devam eder. 

“İt Ağası” 

Birkaç köyü olan bir ağanın hikâyesidir. Kumar yüzünden tüm mal varlığını 

kaybeden ağa, oğlunu askere, kızı Elif'i de kız kardeşine gönderir. Yiyecek ekmeği 

bile kalmamıştır. Mahallenin sahipsiz köpeklerini etrafında toplar, onlarla ilgilenir. 

onlara bakarak adeta kendine yeni çevre edinir. Bunun üzerine adı "İt Ağası" diye 

ünlenir. 

Fakat bütün bu sefalete rağmen hala o zevk peşindedir. Küçücük kızını 

Zülküf'e verip onun kız kardeşiyle evlenmek ister. Durumu karısı Kevser'e açar. 

Kadıncağız perişan olur, ağlar, sızlar ama netice değişmez.  
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İt ağası kararlıdır. Hatta kefen parası olarak Kevser Bacı'nın sakladığı, 

atasından kalma bir altını kalmıştır. Onu ister. Kadın önce direnir, vermek istemez. 

Onu boşamakla tehdit eder. Altını alır ve berdel için Zülküfler’e gider. Yazar bir 

hikâyede hem berdeli, hem birden fazla evliliği, hem ağalığı sosyal bir mesele 

olarak irdeler. 

“Elazığlı Hamal” 

“Elazığlı Hamal” Hasan Dayı'nın ekmek parası için İstanbul'a gelip 

hamallık yapmasının acı hikâyesidir. Eski arkalığı sırtında matbaalara kitap 

formalarını taşıyan Hasan Dayı kısa boyu, çelimsiz yapısına rağmen hamallık 

yapmaktadır. Hamallar da kendi aralarında örgütlenmiştir. Niğdeliler kendi 

hemşerileri olmayanları istememektedir. Okuryazarlığı olmayan Hasan Dayı, yirmi 

hamalla aynı han odasında yatar. Bazen başkalarına yalvarıp memlekete mektup 

yazdırır. Bu zorluklar içinde yaşarken bir matbaadan yük verirler ona. Almak 

istemez, kendine ait matbaa değildir. Matbaacı ısrar edince alır. Yolda Niğdeli 

hamallar onu görünce döverler. Yük etrafa savrulur. Hakaretler duyar, tekme 

yer.Olayın büyüyüp  bıçaklar işe karışınca ,Hasan dayı da karşı taraftaki hamal da 

ölür.  

“Taş Leyla” 

Bu hikâyede, Leyla adlı bir köylü kızının hayatı konu edinilir. Leyla ağanın 

tarlasında karın tokluğuna çalışan bir ailenin kızıdır. Annesi onu, tarlada sineklerin 

arasında büyütür. Leyla küçükken taş yemeye alışmıştırYörede hayat çok zordur. 

Çocuk için yiyecek olarak ne bonbon şeker vardır, ne de çikolata köy 

yerinde...Leyla'nın taş yemesine ailesi hiç aldırmaz. Köy yerde çocukların çoğu taş 

yemektedir. Leyla bir akşam eve gelmez, dere kenarında bulunur. vücudu kaskatı 

olmuştur.  

Yazar, bu hikâyede köy çocuklarının dramatik hayatlarını anlatır. Bir sosyal 

mesele olarak sıklıkla ele alınan ağalık da bu hikâyede eleştirel olarak hatırlatılır. 
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Leyla'nın ölümünde dolaylı olarak ağanın da rolü vardır. Ağanın nazarında insanın 

hiç bir önemi yoktur. 

“Güzel Çocuk” 

Bir Anadolu şehrinde yaşanan acıları  ilkel uygulamaları anlatan bir hikâye. 

Kaçakçılarla işbirliği yapan bir kişi,daha sonra onları devlete ihbar edince hayatı alt 

üst olur. Kaçakçılar, şehir meydanında adamı öldürürler. Küçük oğlunu dağa kaçırıp 

tecavüz ederler. Çocuğun annesi bu zulme dayanamaz, kahrından ölür. Oğlu da 

perişan bir hayat yaşamaya başlar.  

“Son Kuş” 

Diyarbakır'da yaşanan bir olayı anlatan bu hikâyeyle yazar, özveriyi, 

yokluğu, yoksulluğu dramatize eder. Haşim Amca şehirde yaşayan bir işçidir. İşten 

çıkmasıyla hayatı tamamen değişir, mutlu günler artık geride kalmıştır.  Haşim 

Amca'nın otuz kırk tane renk renk güvercini vardır. Kuşlarını çok sevmekte, her 

akşam onlarla oynaşmakta, onları havaya salarak seyretmektedir. 

Köyde yaşayan kardeşi, oğlu Zülküf'ü okuması için yanına gönderir. Zülküf 

okumaya başlar. Ancak amcası Haşim, işten atılmıştır. İlk zamanlarda kilerdeki 

bulgurla, unla idare ederler. Sonra Haşim Amca, her gün bir kuşunu keserek 

yeğenine yedirir. Zülküf, çok mahcuptur, amcasına yük olmak istemez. Ama amcası 

yokluğu ona hissettirmek istemez. Kafesteki son kuşunu eline aldığında Haşim 

Amca çok hüzünlüdür. Sultan onun son kuşudur. Şimdiye kadar hep yanında 

kuşlarla dönmüştür Ama dönmeme ihtimali de vardır.Zülküf, amcasına engel olmak 

ister. Aç olmadığını söyleyerek onu ikna etmeye çalışır, Hatta amcasından izin 

isteyerek köye dönmek ister. Amcası son kuşunu da havaya ümitle bırakır. Sultan, 

az sonra yanında iki güvercinle geri döner. Haşim Amca son derece sevinmiştir. 

“Kuyu” 

Ökkeş, kumarbaz işsiz güçsüz bir adam, Rabia Bacı da onun fedakâr, dertli, 

çilekeş annesidir. Rabia Bacı'nın kocası genç yaşta vurulmuştur. O, oğlu için, 
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yeniden evlenmemiş, oğlunu büyütmüştür. Ebelik yaparak hayatını kazanmaktadır. 

Evlere doğum yaptırmaya gider, oğlan doğurtursa iki kat para alır. 

Hayırsız oğlu  kazandığı her parayı elinden alır, kumarda kaybeder. Bir gün 

yine sabaha kadar kumar oynayan Ökkeş, tüm parasının üstüne bir zar atmış ve 

kaybetmişti. Daha on sekiz yaşındadır, ama kumarbaz olup çıkmıştır. Eve 

döndüğünde kapıyı çalar. Annesi her zamanki gibi sabah namazına kalkmıştır. Oğlu 

olduğunu bilmesine rağmen her zamanki gibi kim olduğunu sorar, kapıyı açar. 

Akşamdan serili yatağa uzanan Ökkeş, öğlene doğru uyanır, anasından yine para 

ister. Zavallı Rabia Bacı'da para kalmamıştır. Parayı alamayan Ökkeş, evin 

önündeki kuyunun başına gider, para bulunmazsa kuyuya atlayacağını söyler. Hatta 

kuyunun içine girip taş duvarın aralarına basarak su seviyesine kadar iner. Anne 

ümitsiz ve hüzünlüdür. O sırada bahçe kapısından bir küçük kız içeri girerek Rabia 

Bacı'yı doğuma çağırır. Rabia Bacı o gün ikiz oğlan doğurtarak iyi bir ödülle eve 

döner. Oğlunu kuyudan çıkarmadan önce paranın bir kısmını entarisinin cebine 

saklar. Odadan çıkan Ökkeş, anasında paraları alır, sakladığı parayı da ister. Annesi 

vermeyince onu tartaklayarak tüm parayı alıp yine kumar oynamak üzere yola çıkar. 

O ,bahçe kapısından çıkarken anası hala yerdedir. 

“Avrat “ 

Eşinin adını bilmeyen kocanın, çocuğun nüfusa yazılma macerasının 

anlatıldığı bu hikâyede Mansur ve onun eşi Havva konu edinilir. Uzun yıllar çocuğu 

olmayan Mansur, namını duyduğu bir hocaya karısını götürür. Hoca, karısıyla bir 

müddet baş başa kalır. Dönüşte ,dokuz ay sonra bir oğulları  dünyaya gelir. Mansur, 

hem eşeğini nallatmak, hem de oğlunu nüfusa yazdırmak için sabah erkenden ilçeye 

gider. İnsanlar, nüfus müdürlüğünün önünde kuyruk oluşmuştur. Sıra kendisine 

gelip yazım işlemi başlayınca memur  çocuğun adını sorar. Mansur gururla 

cevaplar. Ancak annesinin adı nedir sorusunu cevaplayamaz. Çünkü karısına hep 

"avrat" diye seslenmiştir. Memur bir müddet alay edip eğlendikten sonra, muhtarın 

verdiği evraktan ismi okuyarak kütüğe yazar. Karının adı "Havva" olsun der. 



33 

Mansur da memnuiyetle kabul eder. Köye döndüğünde hanımına ilk sorduğu adının 

ne olduğudur. "Havva" cevabını alınca çok şaşırır. Memurun nasıl bildiğini hala 

anlamamıştır. 

Bu hikâyede de Bekir yıldız, cehaleti, okur. yazar olmamanın insanları 

düşürdüğü durumu, hurafeleri, bir cümleyle dahi olsa, adam vurmayı, hayatın 

zorluğunu, çocuk sahibi olmak için düşülen trajikomik durumu anlatır. Sansürsüz 

üslubuyla gerçeği  bütün çıplaklığıyla açıklarken  eleştirel bir tutum içindedir. 

“Oynaş Tutmak” 

Bu hikayede "Hamdo'nun namusu uğruna canını ortaya koyması anlatılır. 

Hamdo bacısını hem de büyük ümitlerle gelin etmiştir. Ancak eniştesi bacısına 

sahip olamamış, namusunu koruyamamıştır. Hamdo'nun bacısı bir oynaş tutmuştur. 

Kocasından habersiz sevgilisini sık sık eve alır. İnsanlar arasında bunun 

konuşulmasıyla Hamdo durumu öğrenir. Asla araştırma gereği bile duymaz. Atına 

atlar, mavzerini alıp önce bacısının kocasını öldürür. Çünkü Hamdo'ya göre birinci 

suçlu namusuna sahip çıkamayan eniştesidir.Sonra bacısının ve oynaşının peşine 

düşer. Onlar Suriye'ye kaçmıştır, ama buna da çare bulur. Ağa'nın huzuruna çıkar. 

Suriye'ye gidecek adamlarına kendisini de katmasını ister.Ağanın adamları 

Suriye’ye koyun götüreceklerdir. Ağa ,onlara yardımcı olması şartıyla teklifi kabul 

eder. Ayrıca namusunu temizleyecek olması Ağa’yı  da memnun etmektedir. 

Suriye'ye geçince bacısının yaşadığı köye gider, onu bulur, hemen öldürür. Küçük 

yeğinini de yanına alarak kaçar. Sınırı geçerken dikkatsiz davranan Hamdo, 

mayının patlamasıyla ölür. Küçük çocuk "emmi!" diye bağırıp durmaktadır. 

Hikâyedeki Sosyal Meseleler 

1.Çalışma şartları 

2.İşsizlik . Fakirlik 

3.Eğitim 
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4.Bürokrasi 

5.Gelenek . Yokluk 

6. Hayat şartlarının zorluğu 

7. Kaçakçılık 

8.Adam Vurma 

9.Ağalık 

10.Sağlık Yaşam 

11.Kadın ve namus 

12.Yanlış anlayış ve töreler 

   1.Çalışma şartları 

Ekmek parası kazanmak kolay değildir. Çukurova’ya gidenleri cehennem 

gibi sıcaklar beklemektedir. 

 “Çukurova yazın sıcağından yayla. Tanrı’nın unuttuğu, Tanrı’nın çilesine 

sahip çıkanlar geliyor, Çukurova’ya…”4 

Hasan Dayı, bu yaşına rağmen çocuklarına bakmak için hamallık yapar.Bir 

taraftan da diğer hamalların baskısından kurtulmaya çalışır. 

“.Hey hamal! Gel… 

Hasan Dayı başını sesten yana çevirdi: 

 

 

 

4. Bekir Yıldız, Beyaz Türkü DD Yay., 1. Baskı, İst.,1987, S.38 
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.Beni mi çağırıysan? 

.Evet! Çabuk ol. Sallanma. 

.Başka matbaaya gideceğim. 

Adam kızdı: 

.Sonra gidersin. Bu iş çok acele. 

.Huylanıylar biye ha!” 

.Kim? 

.Hamallar, Biye söylemişler ki, başka yerden iş tutmayacağsan. 

.Olmaz böyle şey. Hem bu iş çok acele. İnsan Hakları Beyannamesi hemen 

baskıya girmeli. (s.95) 

 2.İşsizlik . Fakirlik 

Fakirlik, işsizlik en önemli sosyal meseledir. Yazar da fakir insanların 

katlandığı sıkıntıları kendilerine emanet edilen çocuğun aç kalmasını önlemek için 

kuşları boğazlayan aile örneği ile ortaya koyar.   

 “Haşim amca, altı aydan beri işsizdi. Karınlarını, kilerdeki un ve bulgurla 

kandırıp, avutuyorlardı. Fakat buna rağmen “Yok” diyemedi. “Gelsin.” dedi. 

“Başım üstüne…”(s.114) 

“Bak Emmi, dedi. Canım Emmim. Şunu iyi bilesen ki, her kuş 

boğazlandığında benim canım biraz daha eriy. Yani ki, sen biye kuşlarını 

yedirdikçe, ben senin kuşlarını yemeyem, sanki canımı yiyem. Ver, eliyi ayağıyı 

öpüm, beni sal. Gidim gayri buralıktan. Ve de siye söz olsun, babama senden yana, 

senin yoksulluğundan yana heç bir şey demeyecağam. Bütün kabahati kendi üstüme 
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yıkacağım. Ben alçaklık ettim, ben namussuzluk ettim, diyecağam. Söz olsun 

böyle…”(s.177) 

 3.Eğitim 

Eğitim çok önemli bir ihtiyaç ve sosyal mesele olarak hikâyelerde 

karşımıza çıkar. Bekir Yıldız, okumanın zorluğunu maddi  imkânsızlığın okumaya 

en büyük engel olduğunu, okumak için şehirdeki amcasının yanına giden ama 

amcasının işsizliği yüzünden açlıkla kalmayla karşı karşıya kalan Zülküf’ün 

şahsında ortaya koyar. Zülküf, hem okumak ister hem de amcasının fakirliğine 

rağmen kendisine sahip çıkması karşısında duygulanır. Ona daha fazla yük olmadan 

köyüne dönmeye karar verir.   

“Bir kaç ay önce köydeki kardeşimden bir mektup almıştı: “Ağam Haşim,” 

diye başlıyordu mektup… “Siye yeğenin Zülküf’ü yollayacağım. Onda akıl küplen. 

İstiyem ki, bu oğlan diğerleri gibi heder olmasın. Ne deyisen? Yanına salam mı?” 

(s.114) Zülküf, amcasının iyiliğini düşünüp üzülür: 

“Zülküf ağlıyordu. Fakat gözyaşlarına ses bulaşmıyor. Çünkü az ötesindeki 

tahtta amcası, karısı ve amca çocukları yatıyordu. O, bu evi bırakıp kaçak, 

okumaya, kocaman bir çizgi çekip, köyüne dönmek istiyordu. Fakat amcasının 

ettikleri!” (s.113) 

4.Bürokrasi 

Bürokrasi, insanların, özellikle okuma yazma bilmeyen köylülerin en 

önemli problemidir: 

 “Önce bir hana gidip, eşeği bıraktı. Sonra nüfus memurluğu binasına geldi. 

Henüz kapalıydı. Ancak kapının önünde bir sürü insan vardı. Bazıları ayakta 

birbiriyle konuşuyor, bazıları da çömelip duvara sırt vermişlerdi. Kimi sigarasını 

tüttürüyor, kimi eline geçirdiği çöple, yere çizikler çiziyordu.” (s.130) 
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5.Gelenek . Yokluk 

Yokluk, fakirlik insan sağlığını, hayatını tehdit eder…başlıklı hikayede, 

küçük kız taş yer, ama annesi çocukların buralarda eskiden beri taş yediğini 

düşünüp müdahale etmez. Neticede zavallı kızcağız canından olur: 

 “Bu kentte itlerin kuyruğu bozulmuştur, sallamaktan. İnsanların önünden 

bir şey artmaz ki, itlere verilsin. Dağlar sanki sözleşip bir araya gelmiştir ve kent 

orada tutuklu dur.” (s.119) 

“Sen gözlerinden akan yaşlarla, hampara taşını biraz daha yumuşatıp 

yemeğe koyuldun… Hırt, hırt.  

Ve ben, geç vakit tarladan dönen anana huyunu anlattım: 

.Hala be, dedim, Leyla hampara taşı yiyor. 

Halam hiç umursamadı sözümü; 

. O senin gibi şeherli değil ki, dedi. Yer, yer sonra terkler. Köy yerinde taş 

yemeyen uşak mı olurmuş?” (s.99) 

“Nerden olsa, nasıl olsa, ellerine geçen toprağı döşerlermiş, eniklerinin 

önüne ardına… Halbusem benim anam, toprağıma meraklıymış. İki sefer elekten 

geçirirmiş… Sonra bu elenmiş toprağı, yayarmış bir çaputun üstüne.” (s.66) 

6.Yaşam şartları 

Yazar, insanların zor şartlar altında nasıl yaşam mücadelesi verdiklerini  

ayrıntılarıyla anlatır. Yoksullar için yaz aylarında karpuz en kıymetli katıktır. 

 “Boş midesine şekerden tatlı karpuzun suyu inmeye başladı. Bu sırada 

güneşin kırmızı yumuşak ışıkları, Zemzem Bacı’nın üzerinden aşıp, ötelere vardı.” 

(s.43) 
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“Kızcağız elindeki azık torbasını yere yaydı. Ekmek, peynir ve 

domates…”(s.8) 

Mansur, ailesiyle bir odalı evde oturur. Ev insanca bir hayat için en önemli 

unsurdur. Ancak adam bundan mahrumdur: 

“Kız avrat, ben gidiyem ha! 

Mansur’un sesi, tek göz damın kapısından içeri geçer, kadın toparlanıp 

dışarı çıkar. 

“.Bunca erken mi ağam? Daha davarlar bile yekinmedi.” (s.129) 

Bekir Yıldız, Leyla bebeğin şahsında tüm Leylaların perişan halini anlatır. 

Ağanın tarlasında çalışan kadınlar, çocuklarına bakamazlar, çocuklar ,düşe kalka 

büyümeye çalışır: 

“Bu ara çekirgeler üşüşmüş başına. Başlamışlar yüzünü, gözünü işlemeye. 

O zaman daha sen taş yemiyormuşsun Leyla. Kanın almış. Yüzün lekelenmiş. Ve 

çekirgeler seni koparmadaymış. Neyse ki, bir kopek sokulmuş yanına, çekirgeleri 

ürkütüp, başlamış yüzündeki kanı yalamaya…”(s.102) 

“Çünkü bu yüzlerde, Hasan Dayıyı aşağılayan çizgiler vardır. Ve onun iki 

büklüm olan bedeninde, bir insan kalbi taşıdığının çoğu düşünememiştir bile 

…”(s.89) 

Güneydoğu Anadolu ‘da yazları sıcak yüzünden damda yatılır. Yorgun 

insanlar sineklerin bedenlerin ısırmasına aldırmaz. 

“Biz yaz geceleri damda yatarak. Yatağa yorgunluktan taş gibi düşermişim. 

Ben bir zaman ne düşündüm bilir misiniz? Uyku gözümü çevirince, içim yatağa 

akardı. Olurdum taş… Sinekler yatardı zağar yüzümde, gözümde… Gel keyfim, 

gel…” (s.69) 
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“Sineğin gözleri ufaktır, velâkin keskin. Ben giderim, onlar konar 

suratıma.” (s.69) 

 “Yaz kavurmuş her yanı, yamacı. Anam, beni de tarlaya aparırmış, 

buncacık enikken. Çapaysan deşermiş toprağı, güneş başucunda… Sıcak, sütünü 

kan gibi etmiş bir gün… Anam akıl akmış karnıma lıkır lıkır ve de kan gibi sıcak. 

Vesselam, zehirlemiş anamın ak sütü beni. Bedenim olmuş lemun sarısı. Anam 

büyüklerine danışmış; “Bu enik neden sarıya kesti?” diye. Aklı erenler demiş ki; 

“Bu eniğin illeti, kellesinde. Sen onu bir pınar başına aparmalısın” (s.65) 

“Bizim bu yanda ekmek çok yenir.” (s.65) 

“Tiyeklerin ucunda, ortasında davul gibi şişmiş karpuzlar yatıyordu.” (s.43) 

“Suçlu yaşamasını beceremiyen! Suçlular dışarıda!” (s.35) 

“Böğün beter acıkmışam.” 

Kadın, on beş . yirmi yufka ıslatıp getirir, önemli olan doymaktır. 

“Hasso’nun, Hüsso’nun, Abo’nun karnını doyurmuşam, meydana 

salmışam.” (s.8) 

7. Kaçakçılık 

Kaçakçılık, işsiz insanların sığınağıdır. Ancak tehlikelerle doludur. Bazen 

aile dramlarına sebep olur. Kadınları dul, masum çocukları yetim bırakır. 

Kaçakçılar kimi zaman ihbar edilir, kimi zaman da sınırda vurulur, Bedrana’lar 

oğullarının cenazesini bulabilmek için yollara düşer:  

 “Zülküf, tahta çıktı. Yatağın içine girip, bakışlarını gökyüzüne verdi. Gök 

parlaktı. Yıldızlar çok aşağılarda dolaşıyordu. Tanrı’nın ışık bahçesinden dünyaya 

göz kırpıyorlardı. Bu, sıcaktan avluda, damda yatan insanlara gök âleminin bir 

hediyesiydi.” (s.113) 
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“Kaçakçılık edene eyi bir piyango… Kaçakçılık senin de kanıya 

bulaşmıştır.” (s.61) 

“Kimsesi yok mu bu çocuğun”? diye sorulunca bir dram ortaya çıkar. 

“Babasını kaçakçılar hakladı. Hökümat konağının önünde kurşunladılar. 

Açıkgöz, hemin kaçakçılarla kumpanya kurmuş, rüşvet almadaymış, hemin de 

Hökümata yaranmak istemiş. Kaçakçı milleti merttir. Sözüne erdir… Mal, bu yüze 

belasız atladı mı, para cigara gibi sarılıp, tabakaya konurmuş… “hele ağa bir 

cıgaramızı tellendir” derlermiş kaçakçılar. Herif alırmış tabakanın üstünden bir 

cigara… Kulağının tözüne geçirir, “sonra içerim” dermiş. Ardından para 

cebellezi…”(s.106) 

“Kaçakçıların izleyeceği yolu peşin bildiği için, hökümata ihbar etmiş…. 

Candarmalar pusuya düşürmüş kaçakçıları… İki herif mortayı çekmiş Eee… 

Kaçakçı milletiyle oyun olur mu? Yıktılar herifi hökümat meydanına…”(s.106) 

Kaçakçıların önemli bir engeli de mayınlardır. Kaçakçı Hamdo da kolunu 

mayına kaptırır: 

“Toprak Suriye’de aynı, vatanda aynıydı… Boz, kuru toprak… Ve Hamdo 

anlayamadı hangi yüze olduğunu, Eski usul sandı, iki memleketi ayıran sınırdan 

aşmayı… 

Birdenbire atın bastığı toprak, gürültüyle havalandı.  

Hamdo’nun kolu uçmuştu. Yere yuvarlandı. Yaralı at kaçtı… 

Hamdo kolundan akan kanı hissetmişti. Sıcak ve önü alınmaz bir 

boşalmaydı bu. Başı toprağa düştü”. (s.143) 
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8.Adam vurma 

Rabia Bacı, önce kocasını, sonra oğlunu kaybetmiştir. Çünkü adam vurma 

bu bölgede sık rastlanan bir olay ve Bekir Yıldız hikayeleri için önemli bir sosyal 

meseledir: 

 “Ökkeş’in anası Rabia Bacı, oğlunun başucunda bir müddet dikildi. 

Hayırsız çıkan çocuğunun yüzüne baktı. Önceleri ne hayaller kurmuştu ya… 

Kocasını genç yaşında, Bidik Meydanında vurmuşlardı. Yetim kalan oğluna kanat 

germiş, kimseyle evlenmemiş, bütün umutlarını oğlunun geleceğine bağlamıştı. 

Oysa o, kopuk olmuş, kumarbaz olmuştu.” (s.121) 

9.Ağalık 

Ağa, köyü içindekilerle beraber  satar. Köyü alan yeni ağa, iki azabın hasta 

olduğunu söyleyerek fiyatı düşürmeye çalışır. Ancak ilginç bir cevap alır: 

 “İki yatalak ihtiyara ve bir cüzzümlı pezevenge karşılık, al siye bir çift 

inek. Ve de sekiz azabım gebedir. Yakında onlar da kuzulayacaklar, Eyi mi babo 

Durduğun yerde sekiz can sahibi olacağsan...” (s.64) 

“İki azap birbirini kurşunladı. Bu güz de altı uşaklan, iki ihtiyar öldü. 

Hee… Geriye iğirmi altı iri azap, iğirmi bir acar azap, üç tane asker ocağında ve de 

altmış küsur sübyan vardır.  

.Avratları sıralamışsan. 

.Hee… Otuz altı avrat, iğirmi sekiz gelinlik ve de yakında dört tane başka 

köylerden gelecek açar kız vardır.” (s.62) 

“Ağzına sıçım ulan. Senin eliye düştük ha…”(s.48) 

Harun Ağa’nın çabası, satılığa çıkarılmış Çırpır köyünü bir an önce ele 

geçirmektir. İnsanların mal gibi alınıp satılması sosyal bir yaradır. 
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10.Sağlıklı yaşam 

Sağlıklı bir hayat yaşayamayan insanların, hayat  şartların ağırlığı sebebiyle  

çocuklarının ölümü karşısındaki çaresizlikle izlemek zorunda kalmaları anlatılır.   

  “Ölür ama! 

. Öleceği varsa ölür… Kaderi, taş üzerine çalınmışsa ölür… Taş yemeylen 

ölünseydi, obada canlı mı kalırdı. 

.Vay! 

Sonra Duydum ki, sen ölmüşsün. Narin bedenin taşlarla baş edememiş 

anlaşılan! 

Ne oldu da Leyla, ya taşların hepsi senin o küçücük dişlerinin 

yontamayacağı kadar sert, ya da insanların vicdanı, zampara taşı gibi yumuşak 

olsaydı! (s.100)  

.Doğurmadı avrat. Sancılanmış… Daha birkaç gün çeker. 

.Ne biçim ebesen? Çek al… Bilmeysen mi, biye para lazım… 

.Savuş get başımdan… Parayı sen kazan… 

. Yaşım ufağ benim. (s.123) 

“Rabia Bacı, çocuk gelecek olan kanala baktı. Aklına birden bire Ökkeş ‘i 

geldi. Kuyuda bekleyen Ökkeş oğlunun karanlık kuyudan kurtulması, çocuğun 

geleceği şu dar tünele bağlıydı… Çocuk tez geliverseydi… Bir de oğlan olursa… O 

zaman Ökkeş'ine daha çok para götürecekti. Rabia Bacı, kendi kendine 

mırıldandı.”Oğlan olursa paranın hepisini vermem. Töbe olsun vermem. 

Böğününün yarısı da var…” (s.126) 
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Toprak yiyerek sonunda ölen Leyla’nın acı hayatı anlatılır. İnsanların biraz 

da fakirlikten olsa gerek ,sağlığı önemsemediği vurgulanır: 

“Dayım, ağanın değirmeninde çalışırdı. Anan tarlada… Bacın sana göz 

kulak olacaktı. Bacınsa senden bir karış fazlaydı. Sen başını alır, çıkardın köy 

meydanına Leyla… Ayakların çıplak, bedeninde yırtık . pırtık bir entari, önün ardın 

açıktı Leyla. Ve dudaklarının kenarı beyazdı… Bir gün sen, gözüme iliştin. Baktım 

yumuşak hampara taşını kemiriyorsun. Benim aklım seninkinden fazlaydı, o zaman 

işte… Vurdum ellerine: (s.99) 

“Ananla baban çalışırmış ağanın tarlasında, bir timin buğday için. Seni anan 

bir gün tarlaya götürmüş. Yatırmak istemiş bir gölgeliğe. Tarlada ağacın işi ne ki? 

Taşları çatmışmış bir birine, seni arasına uzatmış; yüzüne bir pençe gölge 

düşürebilmek için. Sen kundağın içinde, elin kolun bağlı bekleyedur babanla anan, 

toprağın böğründen, ekinleri cayır cayır biçmedelermiş. Ve bir ara sızlamış ananın 

yüreği.  

. Leyla süt ister, demiş babana… 

Sana ayaklarını yağlayıp, yanına seğirtmiş. Almış seni taşların arasından, 

dayamış fokurdayan sütünü, ağzına. (s.101) 

11.Kadın ve namus 

Kadınların kaçmasını cezalandırmak, hem kızı, hem kaçıranı öldürmek töre 

gereğidir. Bu durumda ağa da yardımını esirgemez: 

 “Yapacağın işten kimseye söz açma! Onlar seni, uşağım bilsin ha! … 

Bacıyın çocuğunu ne yapacağsan? O yüzde mi kalacağ? 

.Yok ağam… heç bırakır mıyam. İkisini de kurşunladım mı uşağı hoplatıp 

bu yüze getirecağam…  

.Eyi düşünmüşsen…”(s.140) 
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“Ağa bağdaşını bozdu. Gerindi. Sağ elini şakağına götürüp ovaladı; 

.Adamlarım yarın gidecağdı. Emme hatırın için bu akşam yola 

çıkaracağam. Çünkü senin işin, beklemeye kaç tahammülü yoktur babo. Sen de 

onlara katıl bu akşam. Hemin de yardımın dokunur. Davar geçirecağlar…”(s.139) 

“Kaçakçılardan biri bağırdı; 

.Hey, Hamdo! Davarların ardına geç. Durma tez.  

Hamdo, atını o yöne sürdü. Karanlıkta yola çıkmak istemeyen hayvanlar, 

bir o yana, bir bu yana kaçışıyordu. Hamdo hepsini bir araya toplamaya çalıştı.  

Bu sıra Ağa, atını Hamdo’nun yanına sürer; 

“.Telaşlanma… Davarın dini imanı yoktur. Ustalık önünü çevirmek 

değildir. Kendini saydıracağsan…  

.He babo, doğru söyliysen. Beni heç hesaba almıylar.  

Ağa, atını iyice Hamdo’ya yaklaştırdı.” (s.139) 

 Hamdo’nun mavzeri sırtında, aklı bacısının orospuluğundadır. O, atının her 

adım atışını kar sayar, fakat böylece, sevgilisiyle beraber uyuyan bacısına, ecel 

biraz daha yaklaşmaktadır. Hamdo namusu için bacısını öldürecektir. 

 “Hee... Biye sorarsan suçun böyüğü, kocası olacak bu gözü yassı herifteydi 

ağam. Bizim zamanımızda böyle işler olurmuydu? Herif dediğin avrat kısmının 

uyurken bilem nefesini izlemeli. Bacım olacak kahpe, domuzdan bacadan dostunu 

içeri çekecek, o pezevenk duymıyacak. Namussuzluk kulağıma çalınmadan, o, bu 

işi bitirmiş olmalıydı ağam. Siye göre de öyle değilmi yani? 

. Yerden göğe kadar haklısın babo. Kaç kurşun boşalttıy pezevenge?” 

(s.138) 
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12.Gurbet ve çalışma  

İnsanlar çalışmak için kara vagonlara doluşarak çalışmak için başka 

şehirlere giderler: 

“Kara vagondaki her insanın gönlüne bir el uzandı. Gurbet başlamıştı. 

Tarlalardaki beyaz pamuklar onları bekliyordu. Paraya hasret, paraya muhtaç 

insanlar.” (s.34) 

Gurbette iletişimde ancak mektup ile mümkün olabilmektedir. 

“Anam nasıl? Ellerinden öperim. Emmime selam ederem. Uşaklara 

mukayyet olasız. Emo’yu, Zeyno’yu tarlada, yalnız başlarına bırakmayasız. 

Hüsso’dan habar alıy mısan?” (s.91) 

13.Yanlış anlayış ve töreler 

Hikâyelerde, yanlış anlayışlar, törelerin acımasızlığı, cehaletten 

kaynaklanan sapıkça anlayışlar eleştirilir. Mansur, karısının adını kullanmayıp 

sürekli “avrat”diye hitap ettiği için, nüfus memurunun karısının adını sormasına 

şaşırır ve gülünç duruma düşer: 

 “. Adın ne?  

. Mansur... Mansur Alagöz 

. Karının adı? 

. Ne? 

. Karının adı, dedim 

. Şey... Avrat...” (s.133) 

Ahlaksızlığın her çeşidi hikâyelerde sansürsüzce konu edinilir: 

“Hidayet doğru söyliy emmioğlu. Kara çarşafa girmiş avrattan heç medet 

yoktur. Kerhane, saz söz ulaşmadı daha bu yana. Ben duymuşam ki, büyük 
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şehirlerde avratlar saçlarını açıymış, hemin de kollarını. Bazan denk vurursa 

kolunun altındaki kılı . kırtışı da görüniymiş içine... Çim baba, çim... Lafı nereye 

getirmişem... Yani siye demek isteyim ki, burada avradın ismi var, cismi yok... Şu 

parlak oğlanlar da olmasa cip biçare olacağız.” (s.109) 

Yanlış anlayışlardan biri de berdeldir. İt ağası, küçük kızını evli birine 

vererek onun bacısını alır. Eşi ne kadar dirense de kararından vazgeçmez ve onu 

boşamakla tehdit eder: 

“.Ben Elif’i vermişem, dedi.  

Kevser bacı, aceleyle sordu: 

.Kime? 

.Zülküfler’e... 

.Onların oğlu yok ki... Hemin de zülküf evli 

.Evli ya... Ben de evliyem. Emme unutma ki, Zülküf’ün bacısı var. Hemin 

de ceylan gibi. İşte ben de bu avrada yanmışam. Yani ki, ben kızımı Zülküf’e 

verecağam, o da biye bacısını.” (s.84) 

Bütün tehlike ve tehditlere rağmen kaçmaların önüne geçilemez. 

“İlyas’la tarlada konuşmuşam, kardaşım silâh altına düşer düşmez 

kaçacağım.” (s.75) Kız beğenmenin bir yolu da hamamda kız bakmaktır. 

“O gün yunmak sırası kadınlardaydı. Kentin sayısız kahvesi, kocaman 

çarşısı, yüzlerce damına karşılık bir hamam vardı.” (s.73) 

Kızın özürsüzü, namuslu olanıdır. Bu önemli bir kuraldır. Namus 

zedelenince ilk akla gelen de başlıktır.  

“Verdiğin başlık ne olacak.” (s.24) 
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“Uğrunda türküler yaktığı, sevdasını dağlara taşlara döktüğü sevgilisi 

Sedef’ti bu. Çobanın bedeni sevda ateşiyle, yanan odunlar gibi çatırdadı. Fakat o 

kendisini toparlamasını da bildi.” (s.17) 

Hikâyelerde çok çocuk doğurma da önemli bir sosyal mesele olarak yerini 

alır: 

“Yedi çocuk üstüne, gebe olmak...” (s.8) 

“Yirmi beş yaşına ulaşıyordu. On iki yıldan beri evliydi. Çocuklarının ardı . 

arkası kesilmiyor ve o, şu toprağın üzerinde, hep gebe dolaşıyordu...” (s.7) 

Cehalet, ahlak zaafını oluşturur. Abdo, kardeşinin yanında eşekle cinsi 

münasebet kurar: 

 “Kulağının dibinde vınlayan sesle adeta taş kesildi: 

. Ağey! 

. Eşeğimize ne yapıysan?” (s.47) 

 “Anam görseydi ne yapardıy? 

. Bak Hakko... Kardaşım Hakko... Siye diyem ki, bu meseleyi kimseye 

açma” (s.48) 

“Hele başını, kıçını koyduğu şu pis semere dayamak ona ölümden beter 

geliyordu... Fakat o her şeye rağmen, şu eşeğin, cinsel sorununun bir sigortası 

olduğunu da sezinliyordu... Abdo güzel bir köylü kızının, önce başından örtüsünü 

alıp, dudaklarından öpmeyi, sonra şu söğüt ağacının dibinde, kızla beraber bir oyana 

bu yana yuvarlanmayı kim bilir ne kadar isterdi.” (s.46) 

“Abdo eşeğin ardına geçti. Gıdıkladı hayvanın orasını. Eşek önce 

bacaklarını açtı. Sonra kuyruğunu dikti. Abdo bu sıra şalvarının uçkurunu çözdü ve 

eşeğin arkasından öne doğru eğildi. Başını semerin üzerine dayadı. Eşek az ilerideki 

otlara doğru bir adım attı. Abdo da ona yapışık ilerledi. O kendisini bu işe iyiden 
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iyice kaptırmıştı. Eşek, başını geriye çevirip olup bitene baktı. Abdo’yla göz göze 

geldiler. Abdo’nun gönlünde tarif edilmez utanma hissi aktı. Eşeğin kocaman 

gözleri baygındı ve onu aşağılıyordu adeta.” (s.46) 

Güneydoğu insanı için erkek çocuk çok önemlidir. Kadının kıymeti de buna 

göre ölçülür: 

“Kadının kocası sabırsızdır. 

. Oğlan mı? 

. Uşak oğlanmış...” (s.40) 

“Felek insanın işini düze çekmek isterse, birisini sebep ediy işte. Biliysen 

ya, ben de bir uşak için, başımı olmadık daşa çaldım. He şey kurudu gitti emmioğlu. 

Gel gör ki, günün birinde ıraklarda, bir hocanın haberini almışam. Kattım avradı 

önüme, vardık hocanın yanına. Mübareğin sakalı karnına ulaşmış. Yüzünden nur 

akmadaydı. “Ha” dedim ben diye, “bu pir işimizi söker” ve de dediğim çıktı. 

Emmioğlu. Oradan döner dönmez uşak avradın karnına düştü.” (s.131) 

Erkek çocukla beraber isim verme de önemli görülmektedir.  

. Nahsen... Vurulan kardaşımın adını. 

Ağlamaya başlayan çocuğun sesi, karı . kocanın konuşmasını böldü. Kadın 

odaya daldı. 

Mansur, önce uzun bacaklarından birini ayırıp semerin üzerinden aşırtır, 

sonra yumuşak bir hareketle bedeni eşeğin üzerine alır.Şehre gidecektir. 

“Bu sırada çocuğun ağladığı duyuldu. Derin bir sessizlik oldu.” (s.107) 

Leyla hampara taşı yiyerek, beyazlaştıkça ayın şavkı deniyor. Midesi taş 

dolup ölünce de “nazara geldi” deniyor: 
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"Öldüğünde demişler ki, “Leyla nazara gitti…” Ne nazarıymış?… Yüzün 

hep beyazdı senin Leyla… Köy yerinde güneş, bedeninin karaya çevirememişti ki… 

Taş yedikçe, beyazlaşıverdin Leyla. İnsanlar bedenindeki beyazlığa, ‘Ayın şavkı 

vuruyor’ demişler. (s.100) 

Adam karısı ölünce yerine baldızını ister. Teklif kabul edilir, ama küçük bir 

şart vardır: 

“Fakat bir dileğim var” dedi. “Sedef’in cenazesi kalksın, bacısını öyle 

götür…”(s.24) 

2.2.3. Kaçakçı Şahan 

“Gaffar ile Zara”: 

Urfa’nın Mahra köyünde yaşayan Gaffar, bir çuval buğday karşılığında 

ağanın ağır işlerinde çalışmaktan bıkarak, bu duruma son verme kararı alır. Bunun 

üzerine, yine ağanın yorucu işlerinde çalışmaktan yatağa düşmüş olan babasına, 

Almanya’ ya gitme kararını bildirecektir.  

Evli ve iki erkek çocuk sahibi olan Gaffar, izin almak için babasının evine 

gider. Babasına traktör alıp daha iyi bir yaşam sürmek için gurbete gitmek istediğini 

söyler. Çünkü ağa traktör almıştır ve köylüye hiç değer vermemektedir. Baba 

oğluna izin vermez. Zira başlarına gelen bu durumdan köylünün de sorumluluğu 

vardır. Zira ağa, birkaç yıl evvel köylüye devletin de desteği ile toprak satmıştır. 

Fakat sattığı toprak çoraktır ve yine bir yolunu bulup geri almıştır. Yani köylü 

toprağına sahip çıkmamıştır ve yine ağanın eline düşmüştür. Babası, ayrıca 

Gaffar’ın karısını ve çocuklarını bırakıp gurbete gitmesini de  doğru bulmaz. 

Gitmekte kararlı olan Gaffar, sessizce evine, eşi Zara’nın yanına gelir. 

Babasından bulamadığı desteği eşinde arayan Gaffar, ondan da destek göremez. 

Ertesi sabah Zara’ya bavulunu hazırlamasını söyleyip anasına yardım etmeye 

tarlaya gider. Tarlada çalışırken anasına açılan Gaffar ondan da yüz bulamaz. Tam 

anası ile konuşurken atına binmiş bir vaziyette ağa gelir. Gaffar’a Almanya’ya 
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gitmek istediğini duyduğunu söyler ve kızar, köpürür. Önce sessiz kalan  Gaffar 

dayanamaz ve ağanın karşısında cesurca kendini savunur. Ağa bunun üzerine atını 

Gaffar’ın anasının üzerine sürer ve anasına bir tekme vurur daha sonra oradan 

ayrılır.  

Tekmeyi yiyen ve ağanın zulmüne bir kez daha şahit olan ana, oğlu 

Gaffar’a gitmesi için izin verir.  

Anasından aldığı destekle eve gelen Gaffar, Zara’yı da razı edip bavulunu 

alıp babasına gider. Gitmek üzere olan oğlunu gören baba da bu gidişe izin verir. 

Böylelikle askerlik dışında köyden ayrılmamış olan Gaffar ekmek parası için, 

traktör almak için, kısacası güzel bir yaşam için Almanya yolunu tutar. 

Yazarımız bu hikâyesinde Güneydoğu’da yaşayıp ağaya çalışan ve aynı 

zamanda onun zulmüne uğrayan insanlara yer vermiştir. Yine az da olsa  bu 

durumdan bunalıp cesurca davranan ve kurtuluş yolu arayan insanların varlığını 

göstermiştir. 

“Büyük Yas” 

Hikâyede Nevres ve Şehmuz isimli iki arkadaş karşılıklı oturup içki 

içmekte ve ellerindeki tabancaları ile havaya sık sık ateş etmektedirler. Fakat 

Nevres’in silahı hep tutukluk yapmakta, Şehmuz da bu duruma her seferinde 

gülmektedir. 

Bu gelişmeler yaşanırken Şehmuz’un eşi Gülsün yanındaki kıza yaklaşır ve 

nişanlısının kim olduğunu sorar. O da eltisinin ona gösterdiği kadarıyla nişanlısını 

tarif eder. Çünkü evlilik görücü usulü ile gerçekleşeceği için, genç kız daha önce 

evleneceği kişiyi hiç görmemiştir. Bu durumu yadırgamayan Gülsün, görücü usulü 

ile evlendiği eşi Şehmuz’a bakar, onun alkol alıp eğlenişini izler.  

Bu sırada gecenin yarısı olmuştur ve damat hamamdan gelmektedir. 

Damadın  geldiğini gören topluluk, Hemen silaha sarılır ve havaya doğru 

ateşlemeye başlar. Nevres’in silahı yine ateş almayınca, Şehmuz ona takılır. 
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Nevres’e, silahını çocuklara vermesini söyler. Bunun üzerine Nevres silahını 

Şehmuz’a yöneltip iki el ateş eder, ikinci elde ateş alan silah Şehmuz’u öldürür. 

Şehmuz’un eşi Gülsün’ün çığlığı ile birlikte ölü eve getirilir ve üzeri 

örtülür. Gülsün saçını yolarak ölen eşi için ağlar. 

Yazar, hikâyede görücü usulü evliliğe dikkat çekmiştir. Genç kızlar 

evlenecekleri insanları düğün gününe kadar görmemektedirler. Yine bunun yanında 

görücü usulü ile evlenmesine rağmen, alkolik eşinde mutluluk arayan genç bir 

kadının hiç unutamadığı anda dul kalması dramı istenmiştir. Yazar iki sosyal 

konuya yüzeysel bir şekilde yaklaşmıştır.” 

“Zırhlı Şamı” 

Hikâyede Vakkas Emmi ile Kuşçu Mansur Kertuşe köyünde yaşayan ve kuş 

besleyip bunları havada dövüştüren, yarıştıran insanlardır. 

Hikâyede Vakkas Emmi, Zırhlı Savaş adlı erkek kuşuna daha çok 

güvenmektedir. Kuşları bir sepete dolduran taraflar, köylülerin de toplandığı bir 

meydanda kendi kuşlarını övmekte, karşı tarafın kuşunu da yermektedir. Tam bu 

sırada karşılıklı atışmanın tadını kaçırıp sözü Vakkas emmi’nin bir yıl önce kaçan 

kızına gelir. Ortam gerilir; taraflar ellerini bellerine atarlar ama köylüler araya girip 

durumu düzeltirler. Bunun üzerine Vakkas Emmi, kaçan kızın, ağabeyi tarafından 

kurşunlanıp namusunun temizlendiğini gururla söyler!  

Bu tartışmadan sonra kuşların gökyüzündeki savaşı izlenir. Kuşların 

mücadelesi bitince, her kuş kendi damına iner. Damda bütün kuşları görüp Zırhlı 

Şamı adlı kuşu görmeyen Vakkas Emmi şaşırır ve telaşlanır. Tam bu sırada ise 

Kuşçu Mansur’un oğlu ,Zırhlı Şamı adlı kuşu yıpranmış bir şekilde bırakır ve gider. 

Kuş sevdalısı iki kişinin inatlaşmasını anlatan yazar, hikâyenin bir bölümün 

de de evden kaçan kızın kurşunlanmasına dikkat çekmiştir. Toplumumuzun bazı 

yörelerinde kanayan bir yara olan bu sosyal mesele burada dikkatlere sunulmuştur. 
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Sevdiğine kaçan kız bulunduğu yerde vurulmakta ve vurulması övünç, vurulmaması 

ise hem ailesinde hem de yaşadığı yörede utanç kaynağı olarak görülmektedir. 

“Güzel Parmaklar:” 

Hikaye kahramanı  Elif, on beş yaşında yeni evli genç bir bayandır. Kendi 

yörelerinde göre, önemli olan bir konuyu bilmemektedir. Buna göre, kadınlar, 

kocaları evde yokken tütün sarmakta, yani kocasının içeceği sigarayı akşam eve 

gelmeden hazırlamaktadır. Yine bu geleneğe göre, her kadın sadece kendi eşininkini 

sarmaktadır. 

 Hikâyede Elif babası sigara içmediği için, annesinden böyle bir şey 

görmemiştir. Bunun için komşusu Ayşe Abla’dan, tütünü sarmak için yardım 

istemiştir. Komşusu Ayşe Abla tütünü sarmış fakat Elif ile alay etmeyi de  ihmal 

etmemiştir. Elif’in bu zor durumunda yardımına koşan Ayşe adlı kadın bunu alaycı 

bir üslupla eşine anlatmış ve eşinden bunun için bir güzel dayak yemiştir. Çünkü bir 

kadının kendi eşinden başka bir erkeğin tütününü sarması son derece yanlıştır. Bu 

olayı duyan erkeklerin, tütünü saran kadının parmağını yakışıksız bir şekilde hayal 

etmeleri ihtimali vardır. 

Hikâyede bir kadının tütün sarmayı bilmemesinin kınanması son derece 

yanlış bir sosyal olay olarak vurgulanmıştır. Yine bu yanlışa eşdeğer bir yanlış da 

tütün sarmaya yardımcı olan kadının eşinden gereksiz yere dayak yemesidir. Son 

derece anlamsız bir kıskançlık öne çıkarılmıştır.  

“Kaçakçı Şahan” 

Yazar, kaçakçılığı bir geçim kaynağı olarak gören Şahan’ın hayatının sona 

erişini ve akabinde gerçekleşen bir olayı anlatmıştır. Suriye sınırında yaşayan 

Şahan, diğer köylüler gibi yasadışı bir şekilde çalışmakta, yani kaçakçılık 

yapmaktadır. Son işide, bayına basarak ölmüştür. Mayına basmasının oluşturduğu 

gürültü ile jandarmalar tarafından bir ayağı kopuk olarak bulunmuş ve köy 

meydanına getirilmiştir. Ama hiç kimse, ki eşi ve babası dahil, onu tanıdığını 
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söylememiştir. Çünkü mimlenmemek ve dikkat çekmemek için herkes ondan uzak 

durmuştur. Ama acısını gerek ailesi gerekse köylüleri derinden hissetmişlerdir. 

Şahan’ın karısı oğluyla birlikte  ağlayarak oradan uzaklaşmıştır. Babası ise yanına 

yaklaşıp kopuk ayağını vücudunun yanına getirmiştir. Meydandaki halk dağılınca 

ceset karakola kaldırılmıştır. Şahan’ın babası, bir yolunu bulup cesedin ağzından 

altınları almaya çalışmıştır. Zira babasının da söylediği gibi, bu altınlar çocuklarının 

rızkıdır. 

Hikâyede sınırda yaşayan köylülerin kaçakçılığı geçim kaynağı olarak 

görmesi, halkın jandarma korkusu, insanların dikkat çekmemek için cesetlerine bile 

sahip çıkmaması Güneydoğu sınır köylerindeki önemli bir sorundur. 

Hikâyedeki Sosyal Meseleler 

1.Teknik . Teknolojik gelişme  

2.Kaçakçılık 

3.Adam Vurma 

4.Ağalık 

5.Görücü usulü evlenme 

6.Kuş dövüşü 

1.Teknik.Teknolojik gelişme 

Güneydoğu’nun en önemli meselelerinden biri de teknik gelişmelerden geri 

kalmışlıktır. Traktör, her köylünün hayalidir: 

“İşte o zaman, heyvağ etmenin hiç bir faydası olmaz. Kapının önüne bir 

traktörle dayandığımı düşün, köy yerinden oynar. Ve para su gibi akar. O zaman 

sulak araziler bizim olur ve de fukaralığın temeli çöker…”5 
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“Bu sıra, otlaktan dönen davarlar köyü tozutuyor, kuzular meliyor, inekler 

böğürüyordu.” (s.50) 

2.Kaçakçılık 

Kaçakçılık, hem zor hem tehlikeli bir iştir. Bazen, kaçakçının cenazesi bile 

ortada kalabiliyor. Yazar, kaçakçılığın zorluğunu, Kaçakçı Şahan’ın şahsında 

dramatize eder:  

“Anca kentli erkekler sıraya girdi. Onlar alışıktılar, ölüyü hiç 

tanımadıklarını söylemeye.” 

“Köylüler kendilerini ele vermemek için bazen ölülerini bile 

tanımamazlıktan gelirler…”(s.74) 

“Ölüsüne sahip çıkmayan bir insan olarak utancından bin parça oldu sanki.” 

“Bazen ölüsü bile kalır bilinmez yerde kaçakçının.” (s.77) 

3.Adam Vurma 

Adam öldürmek, kan davası sosyal bir mesele olarak karşımıza çıkar. 

“Kız Güllo herifiyi vurdular.” 

“Heyvağ, başımıza küller.” (s.45) 

Tabancalar patladı. Art arda, yan yana... (s.43) 

Kocası öldürülen kadın, saçlarını yolarak ağlar. Gülsün de törenin gereğini  

yerine getirir: 

 

 

5. Bekir Yıldız Kaçakcı Şahan, DD Yay., 1. Baskı, İst.,1970, s.16 
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“Şimdi kocasını seven yiğit kadınlara, kocasını has seven, ender kadınlara 

düşen son bir görev beklemektedir Gülsün’ü. O da bunu yapmaya hazır ve 

arzuludur: “Önce sesini ve acısını ağlamanın en tepesine ulaştırdı. Sonra yaşmağını 

çözüp saçlarını yolmaya başladı. Saçlarını tutam tutam koparıp ölünün üzerine attı.” 

(s.46) 

“Orada bulananlar şimdi, Şehmuz için değil, saçları yeniden belki de, güzel 

omzuna yaslanıncaya kadar, evden dışarı çıkmamaya and içen Gülsün için 

ağlıyorlardı.” (s.46) 

4.Ağalık 

Ağa, teknolojiyi de herkesten önce kullanır. Traktör, herkesin hayalidir, 

ama  bu araca ilk olarak Hamdo Ağa  sahip olur: 

“Aha şu gözü kör olasıca traktördür. Ağa iyi ki eline bu mereti geçirdi.” 

(s.9) 

“Hamdo Ağamız bile, bir traktör almak için az mı arazi sattı?” (s.10) 

“Doğru baba. Ağa büyük, ağa kudretli. Aslı var mıdır, onu anlamak 

istemişem ha…” 

Ağa, hem devletin verdiği toprağı köylünün elinden zorla alır, hem de 

köylüyü karın tokluğuna çalıştırır:  

“Doğrudur Gaffar. Ağa devletin dağıttığı toprakları elimizden almıştır.” 

(s.11) 

“Buna karşın, sırtındaki kalın giysilerin gizlediği ihtiyar bedeniyle, ağanın 

dağ gibi ekinlerini düvenin alına taşımış, durmuştu.” (s.13) 

“Diyem ki gidim bir traktör de ben alım ha” 

“Viş anam, başımıza küller. Bu nasıl cüretli hanek oğlum?”( s.13) 
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Gaffar’ın babası çıkışır, ona göre kadın her şeyi anlamaz. 

“Sen sus avrat, hele. Kadın aklınla burnunu sokma. Bu iş taşkaleye 

gelmez.” (s.10) 

“Zara ile iki uşağımı yanıma almalısan. He mi?” (s.16) 

5.Görücü usulü evlenme 

Kadın, gösterilenle evlenmek zorundadır. Hatta bazen evlendiği gün 

kocasını tanımaktadır. Önce gören kendini şanslı sayar: 

“ Aha şu herif abla. Bana da eltim gösterdi geçenlerde.” (s.43) 

“Demek öyle bacım”, dedi. “Nişanlını gösterdiler sana. Ben hiç görmeden 

evlenmişem.” (s.43) 

“Pek çok kimse sabırsızlaşıp hamamdan dönecek güveyinin yoluna kulak 

tutmaya başlamıştı bile.” 

“Geliy!” 

6.Kuş dövüşü 

Vakkas Emmi, sahip olduğu kuşa çok güvenir. Kuş dövüştürmek de bir 

gelenektir.  

 “Çerçi Haşim’le rastlaştı. Çerçi Haşim, yağlı sözcüklerle sordu: 

“Taydüşmek var mı babo?” 

“Vakkas Emmi, kıstığı adımlarla bedinini taşırken kestirip attı: 

Benim soyumda taydüşmek yoktur, Ya herro, ya merro..’ (s.48) 

“Ula kerkere Vakkas, seni gören de hayırlı bir poğ yeyisen beller...” “Nedir 

bu anzavurluğun eyi ki eline hünerli bir kuş geçirmişsin (s.51) 
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“Kuşçu Mansur sözü, geçen güz kaçar, Vakkas Emmi’nin kızına 

bulaştırmıştı.  Gerçi ağabeyi bacısının kanını akıtmıştı ama gene de köy yerinde, 

dillerde bulaşığı kalmıştı bu namıs lekesinin.” (s.52) 

2.2.4. Sahipsizler 

Ezilmiş, terk edilmiş insanları konu edinen bu hikâyelerde hem 

Güneydoğu’da, hem Avrupa’da yalnız kalmış, heder olmuş insanlar , gerçekçi, yalın 

bir dille anlatıyor. Bekir Yıldız Almanya’yı anlattığı hikâyelerinin yanında 

Güneydoğu’da yaşanan dramları sıkça işlemiştir. Ele aldığı sosyal meselelere karşı 

duyarlı davranan bir üslupla sorunları irdelemiştir. 

“Sahipsizler” 

Bu hikâyeyle gurbetteki ölüm, çaresizlik, sahipsizlik gözler önüne serilir. 

Ragıp Baba, Almanya’da çalışırken hayatını kaybeder. Arkadaşları toplanır, 

tabutunu yola kadar taşır. Sonra, arabaya yüklenen cenaze mezarlığa götürülür. 

Fabrika görevlisi, ölünün mezarlığa gömülmeyeceğini, yakılacağını bildirir. 

Bütün Türkler buna itiraz eder. Alman görevli, mezarlıkta yer kalmadığını, bu 

yüzden cesedini yakılacağını söyler. Çaresiz kabul ederler. Sahipsizler işte böyle bir 

dramla karşı karşıyadırlar. 

Tabur bir fırına sürülür. Yakılan cesetten iki avuç kül bir kavanoza 

konularak kaldırılır. Ne umutlarla gelmiştir buralarda Ragıp Baba. Hayatını 

kaybedince imkânsızlıktan, anavatanına götürülememiştir. 

Bedrana 

Bir namus temizleme hikâyesidir. Töre, namus meselesi, Bekir Yıldız’ın ele 

aldığı önemli sosyal meselelerdendir. Bedrana, köyden biri tarafından tecavüze 

uğramıştır. Babası, kardeşi, öldürme önceliğinin kocasında olduğunu söyleyerek 

haber bekler. 
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Tüm oba da bu kirin temizlenmesini ister. Bedrana’nın bir suçu yoktur 

belki, ama töreler yine de ölümünü emretmektedir. Naif, tabancasını eline alır. 

Karısı Bedrana’yı öldürecektir. Ama Kadolar’ın Şahin böyle bir suçla hâkim 

karşısına çıkınca çok ağır bir ceza almıştır. Ömrünün çoğu hapiste geçecektir. Naif 

günlerdir kurguladığı planını uygulamaya koyar. Bedrana’yı şakacıktan asılacaksın 

diyerek ikna eder. O da buna inanır. Ağaçtaki halkaya ipi geçirir. Başını ipe 

geçirmesini ister. Ayağının altına minderleri koyar. Bedrana bu hileyi anlamaz. Naif 

minderlere bir tekme atarak Bedrana’nın asılmasını sağlar. Böylece obanın ve 

törenin, dediği olmuştur. 

“Hatice 1962” 

Ömer işçi olarak Almanya’ya giden bir Türk gencidir. Karısı ve çocukları 

Almanya’ya gelemez. Onun bütün derdi çocukları ve eşinin buraya gelmesidir. Bu 

arada eşinden bir telgraf alır, Gönderdiği evraklar işe yaramış, ailesi Münih’e 

gelecektir. Elinde parası olmayan Ömer’in aklına ona yardımcı olan Alman gelir. 

Onun ev konusunda da yardım edeceğini düşünür. 

Ömer, bu duygularla kahvede otururken bir belgesel film izler. Gestapo 

subaylarının insanlara nasıl zulüm yaptıklarını görür. Bunlar boşa kurşun 

harcamamak için bir kurşunla iki, üç insanı öldürürler.Küçük çocuklara ise kurşun 

sıkmadan çukura atarlar. İnsanları deney kobayı olarak kullanmaktan da 

çekinmezler. Zayıf ve güçlü insanların başını keserek ne kadar kan aktığına 

bakarlar. Ömer, filmi yarıda bırakarak kalkar ve ev bulmaya gider. Kendisine evrak 

hazırlayan Alman’ı bulur. Yarım yamalak Almancasıyla ev ihtiyacını anlatır. Alman 

kabul eder ,ama Ömer’in parası yoktur. Parmağındaki alyansı çıkarıp Alman’a verir. 

Alman, alyansı elinde çevirirken içindeki yazıyı inceleyerek okur: Hatice 1962 



59 

 

“Üç Yoldaş” 

Bekir Yıldız, bu hikâyesinde de Almanya macerasına yer verir. Almanya’ya 

gitmek için doktor raporuna kalan üç ayrı hayat kesiti sunar. 

Feyzullah iş bulamadığı için çalışmamaktadır.Bir tane de çocuğu vardır. 

Hanımı çalışmaktadır. Onun tek umudu Alman doktorundan rapor alıp Almanya’ya 

gidebilmektir. Raporu alacağından emin olarak çocuklarıyla hayaller kurar. Onlara 

mandolin, bisiklet, oyuncaklar alacaktır. Doktor, eline eldiveni takar önce dişlerine 

bakar, iyice inceler, Hemşire, dişlerinin eksik olduğunu, yaptırması hâlinde 

gidebileceğini söyler. Yol parası bile zor bulan Feyzullah tüm hayalleri yıkılmış 

olarak odadan çıkar. Tayyar ise başka hayaller peşindedir. Alman kızlarını hayal 

eder. Muayenede sırtındaki kocaman yara izi sorulur. İnşaattan düştüğünü söyler. 

İkinci sınıf insan sıfatıyla gitme onayı alır. 

Davut, ağanın zulmünden kaçmış, büyük şehre gelmiştir. Ama burada ağayı 

arar olmuştur. Sanki her köşe başında bir ağa vardır. Almanya’ya gitmek onun da 

hayalidir. Feyzullah ve Tayyar’dan sonra sıra ona gelir. Doktor, soyunmasını ister 

soyunur.Donunu da indirmesini ister.Hemşire’den çok utanmıştır. Davut utanınca 

bunu yapamaz. Doktor ısrar edince uçkurunu çözer, hemşireden utandığını 

söyleyerek sırtını dönmesini ister. Doktor, bunu anlamaz, sırada bekleyen çok 

diyerek, içeriye yeni adaylar alır. Davut utancı yüzünden hayali yıkılan bir adamdır 

artık. 

“Obaların Yasası” 

Obanın yasalarından biri de kan davasıdır. Bir odalık evde Fenkli Sultan, 

oğlu Zaro’yla yaşamaktadırlar. Her sabah Zaro kalkar ağanın işine giderdi. Mevsim 

yaz olduğu için atı alıp düven sürerdi. Fenkli Sultan, oğluna bakar o sabah. Bir şey 

anlatmak ister ama anlatamazdı. On yedi yaşına gelmiş Zaro’yu küçük kabul 

ediyordu. Zaro, bunu anlayıp itiraz eder. Fenkli Sultan, birkaç gün önce köye 
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gelenin kim olduğunu sorar. Zaro, işten güçten başka bir şey bilmez. Anası gelenin 

babasının kanlısı olduğunu söyler. Babasının son cümlesinin, vasiyetinin intikam 

olduğunu hatırlatır. Zaro atı alıp harman yerine gider akşama kadar çalışır. Atı 

ağanın ahırına götürecektir. Yolda yaşlı bir atlıyla karşılaşır. Selamlaşırlar eski kan 

davasını karıştırmamalarını söyleyince iş anlaşılır. Yaşlı adam senelerce hapiste 

yatıp çıkmış, şimdi de köye dönmüştür. Zaro da hayatının baharında hapse girmek 

istemez. Ama obanın yasası başkadır. Bu adamı öldürmezse kimse yüzüne bakmaz 

hatta kız bile vermezler. Paslı bıçağını çeker, adama hücum eder. Bıçağı adama 

saplar ikisi de yere yuvarlanır. Birkaç bıçak darbesi daha vurarak adamı öldürür. 

Obanın yasası yerine gelmiştir. Zaro, kader arkadaşı atına atlar, kanlı göğsünü 

güneşe verip bozkıra doğru koşturur. 

“Bahtiyar Amele” 

Yaşlı bir ameleye çarpan lüks otomobilin içindekiler onu arabaya alarak 

hastaneye getirirler. Adamın ayakları kırılmış, sağ diz kapağı da parçalanmıştır. 

Arabanın içinde geriye yaslanmak isteyince kan bulaşır diye itiraz ederler. Amale 

hiçbir şey diyemez. Sedye kalmadığı için kendileri içeri götürmek zorunda kalan 

araba sahipleri bir an önce gitmek isterler. Hatta biri diğerine boşuna getirdiklerini 

söyler. Amele dışarıda beklerken hastaneye bakar. Buranın temel çukurunu kendisi 

kazmış, harcını da sırtında taşımıştır. Bahtiyar hisseder kendini.Biraz sonra içeri 

girdiğinde bir sedyeye uzatıp ameliyathaneye doğru götürürlerken, o tavana bakar 

Tavanın çatlamadığını görüp kıvamında harç taşıdığını düşünüp bahtiyar olur… 

“Motorize Köleler” 

Almanya’da çalışan bir işçinin sabah kalkmasından başlar, dakika dakika 

böler, çalışma düzenini anlatır. İşçi nasıl işe başladığını, nasıl çalıştığını, fabrikada 

saniyede kaç vida taktığını kendi kendine konuşuyormuş gibi anlatır. İşçiler zam 

istemektedir. Patron sendikayla görüşür, sendika grevle tehdit eder. İşçiler bir köle 

gibi hisseder kendilerini. Her şey dakik çalışır. Zille başlayan hayat zille biter. 
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Saniyelerin nasıl kronometrelerle sayıldığını anlatır kahraman hikâyede. 

Bekir Yıldız, bu hikâyesinde işçinin, emekçinin problemlerini, sıkıntılı hayatını 

ayrıntılı bir şekilde kahramanın ağzından aktarır. Ona göre işçiler birer halkalı 

köledir. 

Hikâyedeki Sosyal Meseleler 

1. İşsizlik, çalışma 

2.Fakirlik, gurbet 

3.Bürokrasi 

4. Hayat Şartlarının Zorluğu 

5.Kan Davası 

6.Töre 

7.Gurbet 

8.Sağlık . Sosyal uçurum 

9.Kanun . Gelenek 

10. Kadın ve namus 

1. İşsizlik . Çalışma 

Bekir Yıldız, işsizliği önemli bir sosyal mesele olarak işlemektedir. 

Kahraman gaz maskesiyle zehir dolu bir odada çalışmaya razı olmuştur:  

“Elli yıllık eski bedenine aldırmadan, zehir dolu bir odaya iş vermişlerdi 

ona. Gaz maskesi, gözlerini karartmış, yılların cılızlaştırdığı yüreğine sanki dünya 

düşmüştür.” 

 

6.Bekir Yıldız, Sahipsizler, DD Yay., 1. Baskı, İst.,1971, s15 



62 

 

Feyzullah, Almanya’ya gitmek için doktor kontrolünden geçerken pek de 

insani olmayan bir tavırla karşılaşır. Dişlerine bakan doktor onun gidemeyeceğini 

söyler.  

“Doktor, lastik eldivenlerle gerdiği ağzın gerisine bir kez daha baktı. 

Feyzullah Almanya’ya işçi olarak gidebilmek için dişlerini yaptırmak  

zorundadır. Feyzullah, yüreğinden tüm umutların silindiğini sezinledi ansızın. 

Titriyordu. Gözleri ve kulağı, doktorun ağzına yapışmıştı sanki.” (s.42) 

“Sen gidemezsin” dedi. “Nedenmiş?” diye sordu. “Raporum hükümetimden 

onaylı.” 

“Dişlerin eksikmiş” dedi hemşire. “Yaptırmalısın hepsini.” (s.42) 

2.Fakirlik, gurbet  

Fakirlik insanların canına tak etmiştir. İnsanlar ekmeğini kazanmak için 

gurbet ellere gitmeye bile çoktan  razı olmuştur.  

“Ben küskünem baba, ağalardan da şehirliden de. Mademki, bir lokma 

ekmek için, gurbeti diyara gidiyem, mademki, düşman ekmeğine el uzatılacak kadar 

biçare olmuşam, ağalar gibi şehirli de yere girsin.” (s.51) 

Hikâye kahramanı Feyzullah uzak bir yerlerde büyük şehirler olduğunu 

öğrenir ve oraya gitmek ister, bunun için de babasından izin ister.“Uzakta büyük 

şehirler varmış. Bizim köyden de ulaştılar oraya. Hem mahpusa girmek için 

gitmedi, şemdi ki gidenler. Gazyağı, tuz, şeker, aldılar. Ardından bir güzel de dönüp 

geldiler.” (s.62) 

Güneydoğu Anadolu’da iş bulamayan insanlar büyük şehirlere gidip amele 

olarak çalışırlar. Bazen de çalıştıkları yerlerde horlanırlar. 
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“Amele, sırtını, yumuşak, kadife örtülü koltuğa dayadı. Yanındaki adam 

sert baktı ona. 

“Kirleteceksin” dedi. “Yaslanma.” (s.69) 

Yaşlı amele şehir zenginlerinden birinin arabasını çarpmasıyla feci şekilde 

yaralanır. Adam istemeden de olsa ameleyi  arabasına alıp hastaneye götürürken 

yolda amele sanki suç işlemiş gibi mahcuptur.  

“Birkaç adım yürüdüler. Pek çok kırık vardı iki bacakta. Kırıklar ayrıldı 

biraz daha. Kurumuş kanlara tazeleri bulaştı. “Mümkünü yoktur” dedi, acı bir sesle. 

“size de eziyet ediyem.” (s.71) 

Zavallı adam yaralanmanın acısıyla iyice perişan olmuştur. “Bacaklardan 

hâlâ ince ince kan akıyordu. Açık dudaklarının gerisinde görünen dişleri, toz . 

toprak, çimento karışımıyla kül rengindeydi. Uzaklara bakan kara özleri yorgundu. 

Gerçi onun için yorgun olmakla, olmamak arasında belli bir çizgi yoktu. Sabahları 

işe gitmek için çıktığı han odasından, hastayım diye, hastaneye gitse, hiçbir doktor 

geri çevirmezdi kendisini.” (s.71) 

3.Bürokrasi 

Yazar eserinde bürokrasi üzerinde de durur. Devleti temsil edenlerin 

görevini hakkıyla yapmadığından yakınır. 

 “Hükümet adamları desen, bir başka ağa olmuşlar.” (s.51) 

Medeni kanunla bozkır gelenekleri çatışma halindedir. Namus için adam 

öldürmek onlara göre normal sayıldığından, hâkimin adam öldürmenin suç 

olduğunu söylemesini anlayamazlar.  

“Kadoların Şahin’ine ne demiş yeşil yakalı adam; Yeni kanunda öldürmek 

kalktı demiş. Gönüldür severde sevmezde. Karın, mademki başkasıyla yatmış, heç 

sesini çıkarmayacaktın. Karın dostuyla bir olunca gelip haber verecektin. Biz de 

gidip basardık onları, olur biter…”(s.22) 
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Yol vermeyen dağları, ulaşım zorluğunu da ifade eden hikâye kahramanı bu 

durumları da önemli bir engel olarak görür. Bundan dolayı kamu görevlilerinin 

görevini yapamadıklarını belirtir.  

“Kara dağlar yol vermez ki, ne gelinsin, ne gidilsin. Okuryazarımız yok ki 

hökümat kapısından içeri alsınlar. Obanın sesi, soluğu ancak, birisi öldüğünde 

duyulur.” (s.22) 

“Günlerin ardı yitti.” dedi. “Bu kara kışta hökümat adamı kıpırdamaz 

yerinden, Belkim de haberci ulaşmamıştır şehre. Kurtlar kuşlar ne güne…”(s.23) 

4.Hayat şartlarının zorluğu 

Hayat şartları Güneydoğu’da oldukça zordur. Zaro da yazın sıcağında ev ile 

harman arasında koşturmaktan usanmıştır.  

“Bilisen, günlerden beri, ev ile harman arasında mekik dokumuşam.” (s.58) 

Mekânın darlığı da önemli bir sorundur. Tek odalı evde birkaç kişiden 

oluşan aile yaşamak zorundadır.  

“Tek göz damda, oğluyla birlikte o. Az ötesine baş uzattı. Zaro, uykudan 

sıyrılamamıştı daha.” (s.55) 

Yemek pişirmek için normalde ocakta yakılan tezekler kullanılır o 

dönemlerin en modern yemek pişirme aracı ise gaz ocağıdır. 

 “Az sonra, odanın bir köşesinden gaz ocağının hırıltısı duyuldu. Ara sırada, 

kesik kesik ağlamaya benzer sesler yayılıyordu odaya.” (s.39) 

Evler kerpiçten yapılır, ağaçtan merteklerle üzeri örtülür. Merteklerin 

arasından bazen toprak akar ve hayatı olumsuz etkiler. 

“Tavana, önce kavak ağacından kesilmiş mertekler sıralanmış, sonra hasır 

ve toprakla örtülmüştü. Merteklerin birinde, kalınca bir halka vardı. Naif’in gözleri 

bu halkaya takıldı uzunca bir süre.” (s.20)Tezek önemli bir yakacaktır köy yerinde: 
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“Eşikten bir parça tezek alıp tandıra vardı.  

Yıkılmış ateş yavaş yavaş ayağa kalkıyordu şimdi.” (s.20) 

5.Kan Davası 

 Kan davası yazarın eserlerinde önemli bir sosyal mesele olarak görünür. 

Fenkli Sultan yıllar önce kocasının kanlı bedeniyle karşılaşmış ve intikam 

duygusuyla küçük oğlu Zaro’yu yetiştirmiştir.  

“Fenkli Sultan’ın gözleri önüne, kocasının kanlı bedeni geldi. Yıllar önce 

vurmuşlardı onu. O yıllar Zaro kundaklık çocuktu henüz, babası, nefesinin sonunu, 

oğlundan öç istemeye tüketmişti. Fenkli Sultan ansızın sordu.” (s.58) 

“Demek benim ayrıcalığım adam öldürmek” dedi yeniden. “Adam 

öldürmek.” Sonra oflayıp içini boşalttı. (s.59) 

Zaro aslında adam öldürmek istemez; ancak bir taraftan töreler diğer 

yandan anasının baskısı onu bu eyleme zorlar.  

“Kendi kendini oyalama Zaro” dedi. “Öldürmek boynunun borcu oldu. 

Kaçma” (s.59) 

Babasının intikamını alacak olan çocuk bu işi yapmakta zorlanır ancak 

derdini açacak kimse de bulamaz ve atıyla dertleşir.  

“Oysa şimdi bir başkalaşacağım ben. Öldürmek sana değil, bana düştü. 

İnsansam, öldürmem gerek atım! Ama ne bilirim ben, adam öldürmek nasıl 

olurmuş? Çekecekmişsin tabancanı, çekecekmişsin bıçağını, sonra herifin döşüne 

doğru. Bu hakkımmış benim, anamın ak sütü gibi… Babamı vurmuş gevvat.” (s.60) 

Töreler gereği kan davası unutulmaz adam cezasını çekmiş olsa bile obanın 

töresi gereğince kan sahibi hakkını almalıdır. Bu durum Zaro’ya hiçte mantıklı 

gelmez. Daha şehir bile görmemiş olan çocuk, hayatının kararacağını hisseder:  
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“Yatıp gelmiş adam. Bizim için hava ile cıvaymış bu. Obamız saymazmış 

bunu. Ama suçum ne benim, bu işte? Babam vurulduğunda ufacık enikmişim ben. 

Ağzım var dilim yokmuş, atım. Yazık değilmi bana? Daha şehir nedir, nasıldır 

görmemişem. Doğrudan doğruya mahpushanesine girmek niye? Allah’tan revamı 

bu ya…!”(s.60) 

6.Töre 

Töre bozkırda her şeyden önde gelir; ona uymayanlar adam kabul edilmez, 

horlanır. Babası öldürülen hikâye kahramanı atıyla dertleşerek adeta içini döker 

başını alıp bu diyardan uzaklaşmak ister.  

“Al beni sırtına. Karnına değen rüzgâr havalandırsın ikimizi birden. Sonra 

obamızın üstünden aşıp gidelim, uzaklara… Kanın su gibi akmadığı, diyarlara 

ulaşalım. Başını neden sallıyorsun? Neden hınkırıp beni obaya çekmek istiyorsun? 

Hadi şaha kalk. Kişne, öteki yavuz atlar örneği, Bilmelisin ki, her günkü gibi 

üzerine binersem, bana da obaya varmak düşer, atım. Bıçağımı çekmeliyim, 

haberim olmadan, rızam alınmadan, öldürmem şart koşulmuş adamı vurmalıyım.” 

(s.61) 

Zaro bir taraftan katil olmak istemezken diğer yandan törenin baskısını 

hisseder. Buralarda intikamını almayan kız bile vermezler.  

“Babamı vuran adamı, dünyadan silmesem, itten beter olurum. Aş 

vermezler, hele kız vermezler, hiç vermezler. Başım bir daha düşse, derdimi düze 

çekeceklerine, yokuşa sürerler hep.” (s.62) 

Adam bir taraftan saldırırken, diğer yandan da birilerinin araya girip bu 

cinayete engel olmasını ister. Ancak insanlar bunu bir hak alma olarak algıladığı 

için araya girmez ve normal karşılarlar.  

“Araya girseyize babolar!”  
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“Vay” dedi, orta yaşlı birisi. “İlişmeyin. Zaro’nun kan alacağı yok mudur?” 

(s.65) 

Babasının katilini öldüren Zaro, annesini de mutlu etmiştir. Kadın bir 

taraftan oğluna ağlarken bir yandan da intikam alındığı için sevinmektedir. “İşte 

buydu” dedi, Fenkli Saltan, ağlarken. ‘Yanlış öldürmemişsen. Babayı alacağından 

kurtarmışsan yavrum.’ (s.66) 

“Hepsinin yüzü, anavatanlarında, ölüm karşısında sararıp solmasından bir 

başkaydı şimdi.” (s.5) 

7.Gurbet 

Yazar, gurbetin problemlerini sıkıntılarını hikâyelerinde ısrarla işler. 

Gurbette yaşayanlar ölülerini bile vatanlarına götürememektedir.  

 “Gücümüz yetse, ölümüzü doğup büyüdüğü topraklara gömerdik. 

Yüreğimiz, anavatana ulaştırılamayan yurttaşımızın acısıyla bölünmüşken, 

yakılmasına nasıl “peki” diyebiliriz?” (s.10) 

Almanya’ya gitmek bir dönem herkesin hayalidir. Bu hikâyelerin yazıldığı 

dönemde  insanlar Almanya’ya gitmek için büyük uğraş verirler ve gidebilenler çok 

sevinir. 

 “Demek çocukların işi olmuş dedi içinden. 

“Münih’e yolculuk var.” Yeniden televizyona baktı.” (s.32) 

Almanya’ya gidenler oradaki insanlara mahkûmdur; boyunlarını büküp 

yardım isterler.  

“Bu belgeyi hazırlayan Alman, ev de bulabilirdi kendisine, Yüreğinde 

sevginin sıcağı başladı Alman için. Küçük Munt kentindeki Alman’ı düşünürken, 

televizyondaki büyük kumandanın sesiyle irkildi.” (s.33) 
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“Alman, alyansı, masanın üzerinde evirdi çevirdi bir süre. Sonra içindeki 

yazıyı okudu.” (s.36) 

İşçi olmayı hak etmek için Almanların bir hayvan gibi işçilerin dişine 

bakması çok rencide edicidir. Ancak onlar iş için buna da razıdır.  

“Daha önce, iş sayımından geçmiş arkadaşlarından duymuşlardı, yaşları, 

dişlerinde gizlenen hayvanlar gibi ağızlarını açıp bekleyeceklerini…”(s.37) 

“Hele Almanya işi bir olsun. Tren bir düt desin… Tren bir gâvur toprağına 

varsın... Bak, çalışmak nasıl olurmuş görsünler.” (s.40) 

İşçilerimiz Almanya’ya gitmeden oranın güzelliğini sosyal hakları hayal 

eder.  

“Yollar varmış ki oralarda, genişliği mahallemiz kadar. Düz ve temiz. 

Herkesin bir arabası olurmuş. Allahtan hakçasına bayramlar herkese bir gelirmiş 

işçisi köylüsü olmazmış.” (s.40) 

Gurbetten kurtulmak için can attıkları köylerinin hasreti de onları zorlayan 

bir faktördür. “Köy aha yüreğimin ortasında, günbegün büyüyen bir taştır. Taş 

büyür mü deme Davut, uşak gibi büyür işte.” (s.50) 

İşçiler Almanya’ya gitmek için aşağılayıcı bir muayeneye bile razı olurlar.  

“Yarım beden soyundular. 

Önceden bacaklarınızı açın, sonra kollarınızı öne doğru uzatın.”dedi 

hemşire “(s.43) 

“Bizim hükümetin raporuna güvenmiyormuş, Almanları son bir kez de 

kendi doktorları bakıyormuş.” (s.38) 
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8.Sağlık . Sosyal uçurum 

Amele zengin bir adamın arabasının çarpmasıyla feci bir şekilde yaralanır. 

Adamlar hastaneye götürürler. Boş sedye olmadığı için kendilerinin içeriye 

götürmek zorunda olmasına canları sıkılır. Yazar, bazı zengin insanların insani 

değerlerden ne kadar yoksun olduğunu da bu hikâyede göz önüne sermektedir.  

Bu sıra Fordun sahibi geldi öfkeliydi. 

‘Boş sedye yokmuş.’dedi.’Nöbetçi doktor, siz getirin diyor.’Arkadaşı yassı 

yassı sordu. 

‘Peki, şimdi ne olacak?’ 

‘Bilmem ‘dedi, Ford’un sahibi  

“Sana söylemiştim ama bu herifle uğraşmaya değmez diye " (s.73) 

“Getirin, diyor doktorlar. Sedyeler boşalmamış hâlâ” 

Bir teneke kumdan ağır olmayan ameleye biraz yaklaştılar, Birisi belden 

yukarısını kavradı. Ötekisi bacaklarını birleştirip tuttu. Yerden kestiler onu. Birkaç 

adım ilerlediler. Amele bağırdı ansızın.  

Zavallı amele kendine çarpanlara bile yalvararak konuşur. Yazar aşağıdaki 

diyaloglarla fakir işçilerin ezilmişliğini perişanlığını ama buna rağmen nezaketli 

davranışlarını tespit eder. ‘Bacaklarımı bırak kurbanım dedi.”Beter acımıştır' 

‘ Sabırlı ol’ diye çıkıştı. Ford’un sahibi ‘Az kaldı’ (s.73) 

‘Amelenin bacaklarına baktı. Yüzü ekşimişti. 

‘Fena çarpmışsın.’dedi, arkadaşına. Sonra arabaya doğru yürüdü. Ezilmiş 

çamurluğa baktı bir süre. 

‘Doktorla bir kez daha konuşayım.’dedi. Ford’un sahibi ‘şu sedyeyi 

bulsunlar artık’ (s.71) 
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9.Kanun . Gelenek 

Zaro intikam için adamı öldürdükten sonra anasına bakarak onun 

perişanlığını görür kadın hayatın yükünden iki büklüm olmuştur. “Yorgunluktan 

arınmış gözleriyle anasına baktı. Teştin başında, iki büklümdü Fenkli Sultan. 

Ufacıktı. Toprağa gitmeden, toprak aşındırmıştı onu” (s.56) 

İnsanlar geciken adaletten yakınmaktadır. Hikâye de insanların gelenekleri 

kanun yerine koyduklarını, kahramanının konuşmalarıyla ifade eder. 

 “Ulan, Kadoların Şahin’i, hökümat eline düştün de aklımızı çeldin. Eski 

usulün gözüne kurban, eyi ile kötü kardaş mı olurmuş? Kötünün canı şeher 

kanunlarıyla yola mı gelirmiş” (s.20) 

“Dileğim, doğuranlara göre değildir. Babaların koyduğu kanundur bu 

yavrum.” (s.56) 

 “Sonunda atalarımızın koyduğu ölüm fermanı da kendiliğinden 

bozulacak.” (s.24) 

Adam, karısının ,başka birinin ona tecavüz etmesinden  dolayı öldürmek 

ister. Naif aslında bu cinayete taraftar değildir ancak hem kendi ailesi hem karısının 

ailesi geleneklerin emrettiği şekilde kadının öldürülmesini isterler. “Heç... Yani... 

Günah değil mi diyem bana, sana, kardaşıma, babama... Yalandan as beni. Yere 

girsin şeher. Kanunları bize göre değilmiş. As emme, yalandan olunca, elimizden ne 

geçecek yiğidim.” (s.23) 

‘‘Korkma ulan’ dedi, Naif, güvenilir bir sesle ‘Vurmayacağım seni. Söz 

olsun.’’ (s.19) 

10. Kadın ve namus 

Namus kavramı da Bekir Yıldız’ın eserlerinde geçen en önemli sosyal 

meselelerdendir. Kadının meşru olmayan her hareketi namusunun kirlenmesi olarak 
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algılanır. Kendi isteği dışında bile olsa  meşru olmayan bir tavra maruz kalmışsa 

bile namusunun kirlendiği kabul edilir.  

‘Bilmiyem’ dedi. ‘Zorla olmuştur. Yoksa o saat kurşunlardım seni. Emme 

haberin olsun, zorla morla, baban, kardaşın gene de razı değil yaşamana.” (s.23) 

‘Eyi ya’ dedi. ‘Zorla olduğuna göre, ben açığa çıkaram, o alçağı içeri 

atarlar. Daha ne?’ (s.19) 

“Suç bende mi ağam? Zorla oldu. Obada bilmeyen var mı işin esasını...” 

(s.19) 

Hangi şartta olursa olsun töreler gereği namusu kirletilen kadın öldürülür. 

Bedrana bir taraftan kurtulmak için çırpınırken aslında pek de  umutlu değildir.  

“Bedrana’nın başı dikilmiş şimdi. Kocasını izlerken, bedeni bir pençe 

korkuyla karılmıştı nedense. İlk gece bile böyle olmamıştı oysa. Kocasının yumuşak 

davranışı umutlandırmıştı belki de onu. “Hı” demişti, Naif “Zorla olduysa, aceleye 

gelmesin bu iş. Şehir kanunları belledik hele.” (s.18) 

Naif ise namusunu temizleme adına karısını asarak öldürür. Ancak bu kendi 

isteği değil törelere çok önem veren çevrenin talebiyle olmuştur. “Karısının ayakları 

altındaki yastıklara bir tekme attı. Ardından, Bedrana’nın çırpınışlarına 

dayanamayıp gaz lambasının söndürdü.” (s.26 

“Kadın dar bir pabuçtur. Sıkınca atılır, emme, işin içinde namussuzluk 

karışınca, atamazsın, vurmak düşer er kısmına. Seni, ben bağışlasam baban, 

kardaşın sırada. Bakalım onlar bağışlar mı? Günlerden beri, şu bir göz dama tepilip 

kaldık. Oba kan ister benden.” (s.21) 

2.2.5 Evlilik Şirketi 

Tek hikayeden oluşan bu kitap ,adından anlaşılacağı üzere,evliliği konu 

almaktadır. İki eş, evliliklerinin dokuzuncu yılını kutladıkları gece zor bir karar 
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alırlar. Akşam şaraplarını içerken kocasının teklifiyle iki taraf’ta tüm sırlarını 

anlatacaktır. “Bu güne kadar gizlenilen her olayı anlatalım” teklifine kadında katılır. 

Gece yarısını geçtiğinde anlatmaya başlarlar daha ilk dakikalarda bir 

çocukluk aşklarını, ilk cinsellik deneyimlerini anlatırken adam öyle şeyler söyler ki 

kadın dayanamaz ışığı yakıp bir müddet ara verirler. Sonra yine başlarlar adam ilk 

genelev deneyiminden kadım ilk mastürbasyonundan bahseder anlatılanlar 

karşısında kadın yüreğinde bir şeylerin yıkılıp ufalandığını hisseder. Dokuz yıldır 

birbirlerinden habersiz yaşadıklarını fark ederler. Adamın uygunsuz anlatımlarıyla 

iyice çileden çıkan kadın kocasını susturmak ister. Sohbet koyulaştıkça evlilikleri 

adeta ilmek ilmek çözülmektedir. Sonunda adam susar anlatılanları önemsemeyip 

iki kişilik şirket gibi yaşamayı önerir. Çocuklarının da bu şirketin yapıştırıcısı 

olduğunu söyler. 

Bekir Yıldız’ın uzun hikâyelerinden biri olan Evlilik Şirketi, yazarın aynı 

konudaki diğer eserlerine çok benziyor. Evlilik konusunun işlendiği bu eser, tek 

hikâyeden oluşmaktadır. Yazar, evlenmenin bir şirketin işleyişinden farksız 

olduğunu düşünür. Eşleri de bu şirketin iki ortağı gibi kabul eder. İnsanların gerçek 

sevgi olmaksızın evlenmelerini eleştiren yazar, eşlerin birbirini aldatmalarını, 

geçmişteki hayatlarını ayrıntılarıyla anlatarak evliliğin bir şekilden ibaret olduğunu 

savunur. 

Bu eserde Bekir Yıldız, iki eş arasında geçen bir geceyi anlatır, iki eş 

evliliklerinin dokuzuncu yılında evlerinde çocuklarını uyuttuktan sonra bir kutlama 

yaparlar. Elinde bir şarap şişesiyle gelen kadın, kocasına evlilik yıldönümünü 

hatırlatır. Adam da unutmamıştır, bugünün önemini. Birlikte eğlenmeye başlarlar, 

içkilerini yudumlayıp müzik eşliğinde dans ederler. 

Adam, karısına bir teklifte bulunur. Bu gece her ikisi de dürüstçe birbirine 

geçmişini anlatacaklardır. İki taraf birbirine gizli tüm bilgilerini vereceklerdir. 

Çocukluğundan itibaren tüm sırlar ortaya konulacaktır. Yaşanılan hiçbir şey 

saklanmayacak, dürüstçe anlatılacaktır. Adam ve karısı bu teklifte anlaşırlar. Adam 
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başlar anlatmaya… Kırmızı yazmalı bir kız sevmiştir. Onu kuyu başında beklerken, 

kızın babası gelip onu döver. Namusun ne olduğunu ona hatırlatır. Bir arkadaşı onu 

alıp Kızılırmak’ın kenarına götürür. Birlikte sevgililerinin kumdan şeklini yaparlar. 

Onunla oynaşır, boşalırlar. 

Sonra kadın başlar anlatmaya… İlkokul aşkını anlatır. Ona mendilini 

verdiğinden, onun da papatya getirmesinden bahseder. Adam, çocukluğunu 

yaşadığını dile getirerek anlatmaya devam eder: Bir arkadaşıyla bağa giderken 

eşekle cinsel ilişkiye girmiştir. Kadın bunu duyunca çok sinirlenir. Lanet olsun 

böyle dürüstlüğe diye isyan eder, havayı yumuşatmak için bir plak koyup müzik 

dolabına, başladılar dans etmeye başlarlar. Bir ara kadın çocuklara bakmaya gider. 

Dönüp onların uyuduğunu söyler. Tertemizdir onlar, masumca uyumaktadır. 

Adam, başından geçen birkaç olayı da anlatınca kadın iyice sinirlenir. 

Kocasına gözlerini kapatmasını, sıranın kendisine geldiğini söyler. Adeta intikam 

almak istemektedir. O da geçmişte yaşadığı sırlarını ifşa edecektir, dürüstlük 

uğruna… 

Kadın önce ergenlikte yaşadıklarını, erkek isteme arzusunu anlatır. Adam 

bu normaldir der. Bunun üzerine kadın, genç kızlığında “kızlığına” dokunmadan 

hiçlendiğini anlatır. Bunun ani olduğunu. Evleneceğini vaat ederek hiçlendiğini 

tekrarlar. Bu sefer adam, fena bozulmuştur. Adeta karısından iğrenir. İlk gece 

sağlam olduğunu hatırlatınca kadın, ambalajla biraz uğraştılar, mühre dokunmadılar 

diye cevap verir. Bu sözler az önce dürüst olalım diyen adamın daha da ağırına 

gider. Sonra, adam itiraflarına devam eder: Onu severken, öperken, okşarken 

aslında gazete ve dergilerde gördüğü kadınları düşündüğünü söyler. Birbirlerine 

hemen her şeyi anlatmışlardır. Anlattıkça sevgileri azalır. Ama evliliği artık bir 

anlaşma, bir işyerini ortaklaşa çalıştırma gibi görmeye başlarlar. Aralarında yine de 

bir çözülme başlar. Duygular hayaller kararır. 

Çocuklar, bu evlilik şirketini ayakta tutan önemli bir unsur olarak görülür. 
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Anlatılanlarla iyice yorulan, Sevgileri örselen eşler sabahı bulmuşlardır. 

Onuncu yıla girerken ,dürüstlük uğruna sevgilerini ortadan kaldırmışlardır. 

Yazar, aile ve evlilik sorunlarını açık yüreklilikle işlediği bu hikâyesinde, 

aldatan eşlerin aslında birbirini idare ettiğini, gerçek sevginin olamayacağını 

vurgular. Bekir Yıldız’a göre kişi evlendiğiyle değil, sevdiğiyle mutlu olabilir. 

İnsanları toplumun baskısı, kuralları değil, gerçek duyguları yönlendirmelidir. 

Geçmişi ile hesaplaşan insan dürüstçe duygularını açmalı… Ortak bir duyguda 

taraflar birleşmelidir. Toplum değerleriyle mutlu olamayacağını iddia eden yazar, 

aslında inandıklarının, savunduklarının insanları mutlu edemediğinin resmini çizer. 

Hikâyedeki Sosyal Meseleler 

1.Evliliğin sürekliliğinin sağlanması 

2.Evlilikte dürüst davranma 

3.Eğitimsizlik, yanlış cinsellik anlayışı 

4.Fakirlik 

5.Ahlâk anlayışındaki çarpıklıklar 

6.Hata ve sırların açıklanması 

7.Bekâretin toplumdaki önemi 

8.Evlilikte sevginin sürekli olmayışı 

9.Evlilikte kuşku ve kıskançlık 

10.Kadının çalışma özgürlüğü 

11.Kadınların çaresizliği 

12.Karşılıklı birbirini tanımdan evlenme 

13.Çocuk hatırına birbirine katlanma. 
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14.Kadını cinsel bir unsur olarak kabul etme. 

1.Evliliğin sürekliliğinin sağlanması 

Yazar, evliliğin sürekliliğinin karşılıklı dürüstlükle sağlanacağını savunur. 

Eserin tamamı “dürüstlük” üzerine kurgulanmıştır. 

‘Anladım’ dedi, karısının elindeki şişeyi görünce. ‘Bugün evliliğimizin…’ 

‘Dokuzuncu yılı… Kutlayalım mı?’ Ayağa kalktı. Gelip karısını öptü’7 

Evlilik yazara göre zor bir iştir. İnsanlar evliliğin devamı için kendi 

ailesinden ayrı kalmayı bile göze alır. “Ayaktaydı. “Dokuz yıl” dedi kendi kendine. 

Kışın soğuğunda, yazın sıcağında geçmiş dokuz yıl. Anam, babam, kardeşlerim… 

Ayrı yerde her biri…”7 

Adam evliliğin zor geçtiğini düşünürken kadın dokuz yıl süren evliliğin 

mutlu bir şekilde sürmekte olduğunu hayal eder.“Dokuz yıl” dedi kadın, umulmaz 

bir engeli aşmış gibi. Dile kolay, mutlu geçmiş dokuz yıl…”(s.6) 

“İlk yıllar ne güzeldi. Ben sormadan söylediğin yıllar…”(s.7) 

Hikâyenin kahramanı, geleneklere gönderme yaparak geleneksel aile 

yapısını üstü kapalı olarak eleştirir. Ona göre zorlama sevgiler kalıcı olamaz:  

“Evleninceye kadar, evleneceğim kadını, sevmem gerekli olduğunu 

öğrettiler bana. Ezberletilmiş marş gibi. Oysa evlendikten sonra gerçekler sevgiyi 

yuttu. Buna karşın, bugün bile, sevdiğimi söylüyorsam, ilk yıllara göre daha değerli 

olmalı bence.”(s.7) 

Kadın, kocasını zorlar, yalan söylememeyi, birbirlerine söz verdiklerini 

hatırlatır: “Ama doğru söyle. Hani her evlilik yıldönümümüzde tekrarladığımız bir 

yeminimiz vardı. Birbirimize karşı yalan söylemeyecektik.”(s.8)  

 

7.Bekir Yıldız Evlilik Şirketi, Cem Yay, 1.baskı, İst.,1972, s.6 
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“Dokuz yıl, âdeta yalan söylemek için yemin edilmiş dokuz yılımız var 

bizim. Bu gerçeği kabul ederim istersen.”(s.9) 

2.Evlilikte dürüst davranma 

Hikâyede dürüstlüğe sık sık vurgu yapılır. Hikâye kahramanları olan kadın 

ve erkek evlenmeden önceki hayatlarını, başlarından geçen olayları saklamadan 

olduğu gibi birbirlerine anlatmayı dürüstlük sayarlar. Bunu da evliliklerinin devam 

etme şartı gibi görürler:  

“Gece yarısı oluyor, istersen yeni yılımıza, hiç kimsenin başaramayacağı 

güç bir işi göze alarak girelim. Hıı? Ne dersin? Benim çok önemli, dürüstlüğü 

denemek.” (s.9) 

Kocasının bu teklifi önce kadını şaşırtır. Başka birini sevip sevmediğini 

kocasına sorar: “Hayır kesinlikle hayır. Seni sevmek istiyorum o kadar. Hem de 

dokuz yıldan beri, her yıl sevgimizi tükete tükete vardığımız bu geceye geriye 

dönerek sevgi aşılamak istiyorum. Açıkçası bu.” (s.9) 

Kadın dürüst olmanın insanların elinde olmadığını düşünüyor ancak dürüst 

olmanın gereğini de inanıyor. 

“Dedim ya, dürüst olmak hakkı alınmış bizden. Buna karşın dürüst olmak, 

zordur kuşkusuz.”(s.10) 

Evlilik yıldönümünde, evin erkeği eşine karşılıklı olarak dürüst davranmayı 

ve gizlenen tüm sırları açıklamayı teklif eder. 

“Birbirimize, bugüne dek gizlediğimiz her olayı, hatta düşündüğümüz her 

şeyi anlatalım. İstersen gerilere de gideriz. Çocukluğumuza kadar.”(s.10) 

Bu teklif görünüşte dürüstlüğe atılmış ilk adım gibi eşler tarafından 

yorumlanırken gelecekte neler götüreceği hiç hesaplanmaz. 
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“Onuncu yıllarını, dürüst olacaklarının sevinciyle yaşamaya 

başladırlar.”(s.10) 

“Belki yılların verdiği alışkanlıkla birbirlerine karşı dürüst olmaktan 

korkuyor, hiç olmasa dürüst olmaya eşitçe yaklaşmak istiyorlardı.”(s.10) 

Görünüşte cazip olan geçmiş sırların karşılıklı açıklaması eşlerin birbirine 

olan güvenini sarsar konuşulan dakikalar güven bunalımına dönüşür. 

“Her saniye biraz daha şaşırıyor, birbirlerine ne denli yabancı olduklarını 

anlıyorlardı.”(s.10) 

“Bize ne mutlu dedi, adam karısının sigarasını yakarken. “Hiç olmazsa 

dürüst olmamak konusunda birbirlerimizi anlıyoruz.”(s.11) 

Önceleri cazip görünen dürüstlük yaklaşımı, karşılıklı geçmişteki sırlar 

ortaya döküldükçe kâbusa dönüşür var olan sevgi de hırpalanmaya başlar. Adam 

rahat rahat anlatır, pek de hoş olmayan sırlarını… Kadın artık dayanamaz artık ve 

tavrını ortaya koyar:  

“Sus! Rica ederim sur. Lanet olsun böyle dürüst olmaya keşke 

başlamasaydık.”(s.16) 

Yazar, hikâyenin bütünde, aynı konunun işlendiği “Halkalı Köle” 

romanında olduğu gibi evlilik kurumunun günümüzde yapmacık teşekkül ettiğini 

vurgulamaya çalışır. Toplum baskısı, sonradan çocukların bağlayıcılığıyla 

sürdürülen bir ortaklık gibi görür, evliliği. Bunu ispat etmek ister evliliğin bir şirket 

olduğunu… 

“Kadın, yüreğinde bir şeylerin dağılıp buğulandığını, yıkılıp ufalandığını 

hissetti. Mutlulukları avuçları içinde küçük bir buz kalıbı gibi erimeye 

başlamıştı.”(s.39) 
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3.Eğitimsizlik, yanlış cinsellik anlayışı: 

Bekir Yıldız, aile yapısını hikâyede anlatırken, ailenin problemlerine 

kaynaklık eden eğitimsizlik ve onun neticesi olan yanlış cinsellik anlayışını da 

resmederek topluma ayna tutar. 

“Öp dedi arkadaşım. Dudağından öp onu. Eğildim. Utandım ama, hâlâ 

bilemem, kıskandım belki kumdan da olsa sevgilimi. Öptüm. Gel bana sor, bundan 

tatlısı gelmiş mi dünyaya?”(s.13) 

“Gülersin ya, dedi adam. Sonrası var mı kumdan sevgililerimizi altımıza 

aldık. Karpuzun içine sıcak bir şeyler boşaldı. Şaşırdı.”(s.13) 

“Unutma, kuyu başındaki kırmızı yazmalı kızdı, kumun üzerinde 

düşündüğüm.”(s.14) 

Yazar, yanlış cinsellik anlayışını da satır aralarında açıklar, ona göre bunun 

sebebi cinsel baskıdır: “Sana hemen şunu söylemeliyim; sakın kocanı toplumdan 

soyutlayıp, böyle bir şey olmaz diye suçlamayacaksın. Cinsel baskı, belki çocuğuna 

bu pis işi yaptırmıştır. Hatta yaptırıyor da diyebiliriz.”(s.15) 

Bekir Yıldız, olayları tüm çıplaklığıyla anlatmaktan çekinmeyen bir üslup 

kullanıyor. Hikâyedeki kahramanın eşekle cinsel münasebet kurmasını, ona 

anlatıyor. Bu konuyu başka hikâyelerinde de işlediğini biliyoruz. Yazar 

eğitimsizliğin, cehaletin ne denli olduğunu ortaya koyma adına, belki de, pek de hoş 

olmayan bu tablolara eserlerinde yer veriyor. 

“Gene kumcu arkadaşım öğretti bana. Kirvesinin oğlunu görmüş bir gün… 

Eşekle bağa giderken geçti bizimde başımızdan. “Anlamadım” dedi kadın… 

Başınızdan geçen ne? Yoksa?” 

.Evet… Anlamak istediğin gibi oldu. Eşekle…”(s.16) 

“Onlar mı ayartıyorlar sanki insanları? Kolayından düşünmene şaştım 

doğrusu. Gücün yetiyorsa, erkek çocuklarının doğar doğmaz hayâlarını bur.”(s.17) 
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Adamın anlattıkları karşısında şaşıran kadın da hayatından kesitler anlatır. 

Toplumdaki yanlış anlayış ve uygulamalar erkekte olduğu gibi kadınların 

dünyasında da vardır:  

“Dedim ya, bazen duvar diplerinde, kimsesiz ve karanlık odalarda, ellerimi 

havaya açarak dua ettim. Bazen de ellerimi bacaklarımın arasına kaydırarak seks 

dilenciliği yaptım, tıpkı televizyon gibi…”(s.25) 

4.Fakirlik 

Bekir Yıldız’ın hikâye ve romanlarının değişmez konularından biri 

fakirliktir. Diğer eserlerde olduğu gibi burada da fakirlik konusunu kahramanın 

dilinden anlatır. Sanki kendi geçmişini anlatmaktadır. 

“Çalılar arasındayım. Dikkat ediyor musun? Küçücük bir çocuğum. 

Yalınayağım. Başım kabak. Belki de bitli bir başı kabak… Karnım aç.”(s.19) 

Yazar orada bozkır insanın eğitimsizliğini de kahramanın hayallerini de 

resmeder:  

“Bozkırdayım sabahtan beri. Nerede anam, babam? Ya öğretmenlerim? 

Unuttum. Okul yok bizim köyde, uzak bir bucağa gidiyorum sahi.”(s.20) 

5.Ahlak anlayışındaki çarpıklıklar 

Yazar, toplumdaki ahlaki çarpıklıkları da bu hikâyesinde kahramanların 

dilinden eleştirir. Buna çeşitli örnekler verdirerek konuyu pekiştirmek ister. 

“Çekinmeden anlat. Daha bende ne olaylar var. Sen kulaklarını kapasan 

bile, duvarlar çatlar utancından.”(s.26) 

Her şeyi karşılıklı olarak dürüstçe açıklamaya karar veren eşler sırlarını 

açıkladıkça ortam gerilir. Kocasından sonra kadında yaşadıklarını anlatmaktan 

çekinmez. “Yaptılar dedi kadın, sırdan kurtulmak istercesine. “Kızlığıma, benden 

daha önem vererek, hiçlediler beni.”(s.27) 
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“Oysa babam, delikanlılar akrep gibi olmalı derdi. Sessizce yaklaşıp 

sokmalısın. Gürültü etmeden… 

Gerçek amacını sezdirmeden… 

Adam, insanların emeline ulaştıktan sonra kaçtığını, kaçması gerektiğini 

vurgularken, bu taktiği babasından aldığını ifade etmekten çekinmez. Zehrini 

akıtınca kaçmalısın. Ama yakalanırsan! Baktın kurtuluş yok, görkemli bir düğüne 

hazırlan.”(s.29) 

6.Hata ve sırların açıklanması 

Kadın ve erkek tüm sırlarını anlatmakta anlaşsalar da işin doğrusu bunda 

başarılı olamazlar. Anlattıkça sırlarını, buna karşılık sevgileri azalır. Evlilik 

güçlenme yerine çatırdamaya başlar. 

Kadın anlatmaya başlayınca dürüstlüğü teklif eden adam daha olumsuz 

etkilenir anlatılanlardan:  

‘Ama bana geldiğin zaman, örselenmiş bir tarafı yoktu bedeninin. Hele 

mühür…’(s.30) 

‘Ambalaja dokundular biraz.’ 

Yapma! Diye, adeta bağırdı adam. Ambalaj! Karısını saran kolu 

kendiliğinden gevşedi.’(s.30) 

‘Demek ambalajın…’ dedi sonunda, yufka bir sesle. ‘Ama’ dedi kadın, 

kendisini küçülttüğünü sezerek, ‘evlenecekti benimle.’ (s.30) 

Adamın tavrına bu sefer kadın kükreyerek cevap verir. “Saatlerden beri, 

dürüst olma hakkının elimizden alındığını söyleyen sen değil misin? Şimdi de 

dürüst olmadığım için suçluyorsun beni. 
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Ne yapabilirdim? Yaşım yirmiye varıyordu. Çevremde, pek çok erkek 

dolaşıyordu. Ne annemin anlattığı kıllı ayıydı bunlar, ne de senin az önce söylediğin 

gibi, birer akreptiler…”(s.31)  

7.Bekâretin toplumdaki önemi 

Türk toplumunda bekâret çok önemli bir olgudur. Genç kızların koruması 

gereken en kıymetli varlığı kabul edilir. Bekir Yıldız, bunu hikâyesinde kullanır. 

Evlenen kızın ilk gece sağlam çıkmasının delilidir bu olay:  

“İlk gece, tertemizdir diye nasıl da sevinmiştim.”(s.31) 

Hikâye kahramanı kadın nasıl bekâretini koruduğunu anlatır kocasına. 

Yazar, bunu anlatırken inceden eleştiri de yapar. Her şeyini başkalarına feda 

edenlerin namusu sadece bekâretten ibaret saymasının çelişki olduğunu ortaya 

koymaya çalışır:  

“Yaşanmamış umutları, sevgileri, tatları parça parça monte ederek 

tatlanıyordum. Bazı arkadaşlarım, böylesine çapraşıklıkta, yenip düşük mühürlerini 

kaptırdılar. Oysa ben, kaskatıyım o bölgemde. Çünkü mühür denen o sorumluluğu 

değil gerilerimde, bedenimin tümü mühürmüş gibi duyuyordum kendiliğinden. 

Yarabbi, ne acı, ne tatlı yıllardı o yıllar… “İşte, namus kavramı” diye köpürdü 

adam.”(s.38) 

Kadının bu konuşması adamı üzer ve tepkisini şöyle ortaya koyar: 

“Namuslu olduğun için değil, namuslu olmaya zorunlu olduğun için kalabilmişsin 

bana.”(s.38) 

“Öpüşmek, çekirdek çitletmek gibi oldu sonunda. Ama hepsi de 

mühürlerini, evliliğe bir yatırım olarak sakladırlar. Kuşkusuz, şimdi her biri bir 

adamın koynundadır. Hem de ilk gece akıttıkları kanla, geçmişlerinin sütten temiz 

olduğunu saptamış olarak, yani senin gibi…”(s.38) 
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Yazar, bakireliğin tek başına önemli olmadığını anlatırken, Batı’nın namus 

anlayışının seviyesizliğini de vurgular:  

“Ya da örneğin batıda kız çocuklarının bâkireliğini yırttırmak için can atan 

ana baba mıdır.”(s.86) 

8.Evlilikte sevginin sürekli olmayışı 

Hikâyede sevginin devamlı olmadığı, zaman zaman kesintiye uğradığı 

anlatılır. 

“Sürekli sevemedim ama. Mors alfabesi gibi; nokta.çizgi, çizgi.nokta, 

çizgi.çizgi… Öylesine gerçekler yaşanıyordu ki aramızda, Sevmek, utanılacak bir 

şey oldu sonunda. Sevilmediğimi de anlıyordum hem.”(s.47) 

Adamın bu cümlelerine karısı itiraz eder:  

“Bencil olma… Kırıldığım olmuştur sana. Genellikle son yıllarda. Ama 

sevmediğimi söyleyemem.”(s.47) 

Kocasının onu hafife alan yaklaşımları, öğrenilen sırlar sevgiyi iyice 

hırpalamıştır. Kadın konuşmaya devam eder:  

‘Baykuşsun, dedi kadın, bağırarak. Yoo… Leş kargası. Yazıklar olsun sana. 

Hâlâ gönlümün bir ucunda saklıyordum sevgini… Ahh… Budala ben…”(s.65) 

Adam da kendi düşüncesini hemen özetler: “Yıllar önceki eksikliğimin, 

aldatılmışlığımın kinini ve açlığını duymak istemiyorum artık. Razıyım, etini lokma 

lokma sunan kadın yerine, düşünen kadın tutsağı olmaya…”(s.65) 

9.Evlilikte kuşku ve kıskançlık 

Evlilikte kuşkulanma ve kıskançlık her zaman evliliğin sonunu hazırlar. 

Yazar da bunu kahramanların dilinden ortaya koyar. Hayatı acılaştırır aslında. 

Tarafların her şeyini açıklamaları da kuşkuları artırır. 
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“Yüreği de tezlendi. ‘Sormalıyım’ dedi kendi özüne, yatağa giderken. 

Sormalıyım. Kuşkulardır hayatı acılayan. Ama sonuç bir yıkılışı açığa vuracaksa, 

öğrenmenin yararı ne?”(s.46) Kadın, eşine kıskandığını açıkça söyler: “Emin bir 

yerde bulunmana seviniyordum. Salt para değildi. Kıskanıyordum seni, başka 

yerlere gittiğinde.”(s.48) 

Adam, bu kıskançlıktan rahatsızlık duyar ve sitem eder: “Güçsüz bir erkek 

olsaydım… Kadınlarla yatamayacak güçsüz bir erkek. Hatta alt başımı kesip 

fırlatsaydım, özgür olabilecek miydim o zaman? Hıı? Kıskanmazdın değil mi? Hem 

de hiç? Belki de mutlu olurdun, şimdikinden çok…”(s.48) 

‘Anlaşıldı, dedi öfkeli bir sesle ‘Kuşkularım doğruymuş.’ ‘Az önceki 

kuşkuların mı?’ dedi adam umursamadan, 

‘Evet, evlendikten sonra başka kadınlarla yattın değil mi?’(s.50) 

Adam, karısının bu değerlendirmesine çok kızar ve karşı atağa geçer: “Genç 

kızken hiçlendiğini unutma. Oysa ben, durmuyorum bu konular üzerinde şimdi. 

Sana, deminden beri tüm hayatımızın hiçlendiğini, hiçlendirildiğimizi anlatmaya 

çalıştım.”(s.50) 

10.Kadının çalışma özgürlüğü 

Kadın, özgürlüğü yaşama adına çalışmak ister:  

“Ortaçağ kadını değilim ben. Çalışacağım, bu günden tezi yok. 

Çalışacağım…”(s.79) 

Adam bu tavra hemen cevap verir:  

“Sen bir kölesin. Hem de ortaçağdan arta kalan, sözüm ona uygar bir 

köle… Eşyaların tutsağı. Çalışacaksın ha? Çalış… Eline alabilir misin bir balta? 

İndirebilir misin odalara doldurduğun putların tepesine bir bir… Sonra, onların 

yerine, daha önce kovduğumuz yakınlarımızı çağırabilir misin? İhtiyar 

yakınlarımızı özellikle.”(s.79) 



84 

Bekir Yıldız, ihtiyar yakınların evden kovulmasını her fırsatta eleştiren 

nitelikte cümleler kuruyor. Bunu diğer eserlerinde de yapıyor.Böylece önemli bir 

soysal meseleye de yazar, muhtelif eserlerinde dikkat çekiyor. Yeniden kadının 

çalışması konusuna dönecek olursak. 

 Kadın çalışma konusundaki kararlılığını sergilerken aslında içindeki 

hıncını haykırıyor:  

“Çalışacağım, diyorum sana, anlamıyor musun beni? dedi. Kadın, bu kez 

öfkeyle bağırarak, “Dinlemiyor musun yoksa hırsız adam? Et hırsızı. Baykuş. Taze 

bir kadınken böyle konuşmuyordun. Her şeyimi aldın. İki de çocuk sardın 

başıma.”(s.80) 

“İnanma. Hilelidir bu özgürlük de. Eğer paranın kuyruğu büyük kasalara 

kısılmışsa, cezaevindeki hükümlüleri düşünmelisin.”(s.81) 

11.Kadınların çaresizliği 

Kadınların çaresizliğini de  yazarın bazen karşılıklı konuşmalarda 

resmettiği görülür: 

“Sus! Biraz da ben konuşacağım. Çocuklarımız deyip duruyorsun. Yar 

karnımda ölenler! Onların hesabını da ben soracağım, senden. Hangi anne ister, 

yavrusunu öldürmeyi? Yeni bir çocuğumuz olacak dediğimde, düşsün diye, vahşiler 

gibi sırtıma çıkıp hora tepen sen değimlisin?”(s.85) 

Kadın, bütün tartışmalardan sonra çaresizliğini anlar. Ama elinden bir şey 

gelmez.  

“Kadın, kendisine en yakın koltuğa yığıldı. Gücü bedenini taşımayacak 

kadar azalmıştı çünkü.”(s.87) 

Kadın ve erkeğin, iki eşin dürüst olma düşüncesiyle sırlarını 

paylaşmalarından yine kadın kayıpla çıkmıştır. Bu durum karşısında aile dağılmak 

üzeredir. Ve çaresiz olan yine kadındır:  



85 

“Sokakta gürültüler çoğaldı. Yüreklerinde sevmek, sevilmek, mutlu olmak 

kavramları siliniyordu yavaş yavaş. Kadın, daha önce korkuya kapıldı. 

Ayağa kalktı. Darmadağın saçlarının yer yer örttüğü yüzü bembeyazdı… 

‘Yaşamak’ dedi, duyulur duyulmaz bir sesle. Ama bu düzende nasıl.”(s.87) 

12.Karşılıklı birbirini tanımadan evlenme 

Yazar, kahramanlarının iyice tanışmadan duygularını karakterlerini 

tanımadan evlenmelerini sorgular.  

“ Kadın yüreğinde bir şeylerin yıkılıp ufalandığını hissetti.” ;(s.18) 

Karşılıklı tanımadan evlenmenin kusurları ortaya çıkınca sevginin kaybolmasına 

neden olduğu böylece vurgulanmış olur. 

13.Çocuk hatırına birbirine katlanma. 

Çocuk, aile kurumunun en kıymetli öğesidir. Ancak bazı aileler çocuğu bir 

arada yaşamak için aracı olarak kullanır. Mutluluğun sevgisizliğe rağmen çocukla 

sağlanabileceğini düşünür. Adam “İki kişilik şirketimiz iyi gidiyor. Zamanla dörde 

çıktık. Aramızdaki kopuklukları onların eti kemiği ile besledik.”diyerek bu 

düşünceyi örneklemiş olur. 

14.Kadını cinsel bir unsur olarak kabul etme 

Adam karısı ile konuşmasında ondan sadece cinsellik beklediğini ima eder. 

Karısını cinsellik açısından değerlendirir:  

“Biliyor musun seni öperken filmlerde, dergilerde, sokaklarda görüp 

beğendiğim kadınları öpüyordum… Hele göğüslerin, bacakların …” (s.25) 

Bekir Yıldız, aile kurumuna önem verdiğini ama tanımadan hatır için acıma 

duygusuyla ilk evliliğini yaptığını sonra da eşinden iki çocuğuna rağmen ayrıldığını 

bir röportajında ifade eder. Roman, sahibinin aynası gibidir…  
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2.2.6. Beyaz Türkü  

Beyaz Türkü adlı eserinde Bekir Yıldız, yine, yurt içindeki, yurt dışındaki 

insanlarımızın sorunlarını ustalıkla işlemektedir. 

“Kara Çarşaflı Gelin” 

Kan davasına konu olan bir hikayedir.Şara, kapısının önündeki silah sesiyle 

İrkilir. Kapıya baktığında kocasının karşı komşusunu öldürdüğünü görür. Şara'nın 

kocası hapse girer. Karşı evden ise ağıt sesleri yükselmektedir. Töreler hemen 

devreye girer. Bu bir kan davasıdır. Ya karşı taraftan biri öldürülür, ya ölü tarafına 

toprak verilir, ya da öldürülen karşı tarafa bir kız verilir. Kızı olan aile isterse kızı 

kendi tarafından istediğine nikâhlar, isterse uzak bir yere satabilir.  

Şara, kızı Genzua'ya hazırlanmasını söyler. Kızacağız hüzünle ağlar. Cuma 

gününe kadar gitmelidir. Aksi hâlde kardeşinin öldürüleceğini öğrenince "kan" 

yerine gitmeye razı olur. Anası elbisesini değiştirir, yeni elbiselerle karşı eve 

gönderir. Zavallı kız, sonunu bilmeden hüzünle kapı komşularına doğru ilerler. 

“Celp” 

Bekir Yıldız, bu hikâyeyle Almanya'ya çalışmak için giden Muşlu bir 

ailenin çektiği sıkıntıları ve yaşadıkları dramı anlatır. Olayın kahramanı babadır 

aslında. Almanya’da dil bilmezler, yol bulmazlar. Anne de baba da çalışmaktadır. 

Osman küçük kardeşi Ayşe'ye bakmaktadır. Ayşe sürekli ağlar, Osman kızı bir türlü 

susturamaz. İki kardeş de acıkmıştır. Almanca bilmedikleri için ekmek de 

alamazlar. Baba akşama doğru eve gelir. Anne, yine mesaiye kalmıştır. Ağlayan 

Ayşe'yi baba susturmak ister. Biberonu küçük kızın ağzına zorla sokar ve mamayı 

ona yedirir. Biraz sonra kızın sesi kesilir. Annesi gelince kıza bakar, feryat etmeye 

başlar. Küçük Ayşe, boğularak ölmüştür. 

Babası üç yıl hapis yatıp çıkar. Aile birlikte hayal kurar, mark biriktirip 

Muş'a döneceklerdir. Bu arada celp gelir, Osman askere çağrılmaktadır. Almanya. 
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daki tüm akraba, toplanır Berlin tren garında Osman'ı yolcu ederler. Osman da yol 

boyunca hayaller kurar… 

Kardeşinin ölümünden babasını sorumlu tutar, hüzünlenir… 

“Akyavuz” 

Akyavuz, sınır dışına çıkıp mal getiren bir kaçakçıdır. Babasından kalmıştır 

bu meslek ona. Babası da hep öncülük etmiştir kaçağa. Şimdi de oğlu Akyavuz 

öncüsü olmuştur köyün kaçakçılarının.  

Anası bir gün kaçaktaki oğlunu beklerken kötü rüyalar görür. Oğlu kapıyı 

çalınca açar, uykulu gözlerle Mekke kadın, hüzünlü içeri giren Akyavuz, sesini 

çıkarmadan olduğu yere uzanır. Üstü başı kan içindedir. Anası yaralı olduğunu 

sormaktadır. Sürekli babasını hatırlatan annesine, olayı anlatır. Kaçaktaki bir 

müzevirin ihbarı üzerine baskına uğrayan Akyavuz ve arkadaşları, köyden dört 

kişiyi baskında kaybederler. Akyavuz'un kirvesi de ölenler arasındadır. Akyavuz, 

müzeviri bulup öldürmüş başını da heybesine koyup obaya getirmiştir. Annesi 

şefkatle oğlunun başını okşar, mutluluğunu ifade eder, onunla gurur duyar. 

“Tahir Usta” 

Tahir Usta hasta bir annenin iki oğlundan büyüğüdür. Köyden kardeşini de 

alıp şehre gelmiştir. Uzun üre ona bakmış, onu büyümüştü. Sonra kardeşi işleri iyi 

gitmiş olmalı ki Tahir Usta ve küçük oğlu kardeşinin iş yerinde haftalıkla çalışmaya 

başlamışlar. Rupi makinesinden karton kutu imalatı yapmaktadırlar. Dışarıda kar 

yağmaktadır. Tahir Usta'nın oğlu geçen hafta kendisine alınan ayakkabıdan kardeşi 

İsmail’e de alınmasını çok istemektedir. 

Tahir Usta bu olaydan hareketle kardeşinin geceleri korkarak sarılmasını 

hatırlar. Haftalığını alırken kardeşi, para gelmediği gerekçesiyle haftalığındaki 

mesai ücretini keser. Tahir Usta, buna önem vermez ama isminin karşısındaki 

"ağabeyim" yazısına takılıp kalmıştır. 
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“Hamuş” 

Şahap, Güneydoğu'da bir köyde yaşayan kendi halinde bir insandır. Bir gün 

oğlu Hamuş'u yanına alarak şehre yollanır. Yolda giderken oğlu şehre gidiş 

sebeplerini sorar. Babası önce söylemek istemez ama ısrar edince söylemek zorunda 

kalır. 

Hamuş'un annesine bir namus düşmanı tecavüz etmek istemiş, kadın 

direnince, adam kadını bıçaklamış, hastaneye kaldırmışlar. Ama Hamuş'un babası 

Şahap, töreler gereği karısının kirlendiğini, namusunun zedelendiğini düşünür. Onu 

öldürmek için yola düşmüştür. Bu arada dua etmektedir. Gidene kadar karısının 

kendiliğinden ölmesi için… 

“Beyaz Türkü” 

Kitaba adını veren bu hikâyede, insanlardan kaçan, ölümden kaçan bir aile 

anlatılır. Karı . koca birlikte öldürülmek kuşkusuyla tabiata sığınmışlardır. Kadın 

hamiledir ve sürekli annesinin karnını tekmelemektedir. Adam perişandır. Açlık, 

korku, ümitsizlik iç içedir. Sesler kendilerine doğru yaklaşmaktadır. O, çocuğunun 

doğmasını özgür türküler, beyaz türküler söylemesini istemektedir. Kendini feda 

eder eşi ve çocuğu için. Farklı bir yöne kaçarak takip edenleri kendi üstüne çeker. 

Kendi canını verir ama şimdilik karısı ve doğmamış çocuğu kurtulmuştur. Kadın bir 

dere kenarındaki yaşlı ağacın altına saklanır. Sığındığı ağacın altında sabırsızlanan 

çocuğu da doğmuştur. Sesler, tabiatın sesleri, kuş, böcek sesleri ne güzeldir... 

Özgürlük türküleri dinler ana . oğul. 

“Maria Otuz İki Yaşında” 

Kemal ve arkadaşı Almanya'da işçi olarak bir demir deposunda 

çalışmaktadırlar. Çalışma hızlı, yorucu üstelik tehlikelidir. Daha birkaç gün önce 

matkaba sıkışan bir İtalyan ölmüştür. Ama iki arkadaş ısrarla çalışmaktadırlar. Biraz 

sonra şef iki arkadaşı işaret ederek duş alıp giyinmelerini emretmiştir. Çok korkan 

işçiler atıldıklarını zannederler, ama işin rengi sonra anlaşılır. Direktör otuz iki yaş 
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gününü kutlayan eşi Maria'nın doğum gününde onları hizmet etmek üzere 

görevlendirmiştir. Arabaya bindiklerinde uzun saçlı Maria'yı görürler. Direktörün 

sürdüğü araç hızla ormanları aşıp ileriki göl kenarında durur. Kadın bu aptalları 

nerden buldun? Diyerek alay eder. Bu tavır burada olmaktansa atölyede çalışmaktan 

daha ağır gelir. Direktör ve Maria gölün kenarında soyunur göle girerler. Eğlenirler 

kendilerince… Kemal ve arkadaşı utanıp çamın yanında onları bekler… Direktör 

bir köle gibi iki işçiyi karısına doğum günü hediyesi yapar adeta… İki gencin eşiyle 

birlikte olmasını ister. Bu çok ağır gelir işçilere ama memleket, iyi bir hayat, 

çocuklara ana . babaya hediyeler hayallerini süsler… Söylenilenleri yerine getirirler 

itirazsız…  

“Hayt Hitler” 

Hitler Almanya’sında yapılan zulmün bir çeşidi de fikir yasağıdır. Kitaplar 

da takip edilmektedir. Yasak kitaplar aranır, bulunur ve yakılır. Kitap tarayıcıları 

vardır. Heine kütüphane dolu kitaplarına gözü gibi bakan bir okuyucu, aynı 

zamanda bir yazardır. Karısı ve kucağında küçük oğluyla kırılan kapıdan karşılarlar. 

Kitap arayıcılarını. Adamlar çok acımasızdır. Buldukları bir tomar kâğıttaki 

yazılardan Heine'i rejim düşmanı sayarlar. Kitapları darmadağın edilir. Sokağa 

atılan kitaplar, sokak lambasının altında yakılır.  

Heine, itiraz edince dövülür. Kadın, kocasının çocuğunun gözü ününde 

dövülmesine itiraz eder. Operasyon bittikten sonra evin sahibi Heine de 

tutuklanarak götürülür. Olaydan etkilenerek oğlu kekeme olmuştur. Dönmek 

ümidiyle Heine gider. Karısı da ümitle senelerce kocasını bekler. 

“Barutçu Maho” 

Tayyar, ağanın adamı barutçu Maho'nun para vaadiyle köyün yiğit bir 

delikanlısını pusu kurarak öldürür. Nalçacı Hüseyin, ölenin ağabeyidir. 

Akrabalarından gören vardır. Katil bellidir, hemen öldürülmelidir. Tayyar kimsenin 

görmediğini zannederek ağadan parasını alır. Kendini belli etmemek için cenazeyi 

taşımaya başlar. Nalçacı Hüseyin, kardeşinin ölürken ettiği vasiyeti üzerine vuran 
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değil, vurduranın peşindedir. Herkes sabırsızdır, kan davası yerde kalmamalıdır. 

Mezarlıkta cenaze gömülürken Tayyar, ölçü almak için kabre sokulur, Nalçacı 

Hüseyin, silahını sıyırır ve Tayyar’a doğrultur. Vurduranı söylerse kendini 

affedeceğini söyler. Önce inkâr eden Tayyar işin ciddiyetini anlayınca Barutçu 

Maho'nun adını verir. Kalabalık Maho'ya doğru yönelir… Törenin gereği farklı da 

olsa yerine gelecektir… Bellidir, hemen öldürülmelidir. 

“Tek Kanat” 

Bir kış günü Tahsin, evden çıkmıştır. Büyük şehrin acımasız sokaklarında 

evde aç bekleyen karısı ve çocukları için ekmek aramaktadır. Bedeninin üstünü 

örten eski ceketinin yakalarını soğuktan korunmak için kaldırmıştır. 

Her gün kapıyı mahzun dövmekten usanmıştır. Ekmek götüre bilse 

tekmeleyecektir gecekondu kapısını. Babası aklına gelince birden kendini babasının 

yaşadığı gecekondunu önünde bulur. Analığı açlık, perişanlıktan yatağa düşen 

babasını terk etmiştir.  

Tahsin, babasından medet umarken onun feryadıyla karşılaşır. Soğuktan 

dün gece az daha donacakken sabaha zor çıkmıştır. Oğlu bu acıyla iyice şaşkındır. 

Babasının ayakları soğuktan şişmiştir. Baba kendisini de yanına almasını ister. 

Tahsin, evdekilere zor bakmakta, hatta bakamamaktadır. Günlerce evde aç susuz 

yaşamaktadır. Babası, ayağı şişenlerin fazla yaşamayacağını adeta hüzünlü bir 

müjdeymiş gibi anlatır. İhtiyar adam, kendisini yanına alırsa ölünce yatak yorganın 

oğluna kalacağını söyler. Bu mirasın analığına kalmaması gerektiğini anlatır. 

Tahsin yorganı kaldırıp babasının şişen ayaklarını öpmeye başlar kendini 

kaybetmiştir. Sosyal bir mesele olarak fakirliği dramatize eden yazar, öyküyü bu  

hüzünlü noktada bitirmiştir. 

“Kefene Sarılı Mavzer” 

Ragıp, Almanya'ya gitmek için başvurmuştur. Otuz beş yaşından sonra 

almamaktadırlar. Tam altmış dört gün kalmıştır, otuz beş yaşını doldurmasına.  
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İki bin lira rüşvetle işini halledecektir. Bu fakirlikten, yokluktan iki çocuğu 

karısı kurtulacaktır. Para bulamamıştır. Satacak hiçbir şeyi de yoktur. Dedesi, 

Çanakkale gazisidir. Bir ayağını savaşta kaybetmiştir. Tahta ayakla gezmektedir. 

Tek ümidi dedesindedir. Atalarından silsile yoluyla intikal eden, Çanakkale'ye 

savaşa giderken hediye edilen dedesinin tarihi bir mavzeri vardır. Dede akşam 

gelince Ragıp, onun yanına sokulur. Eşi de çocukları uyutmaktadır. Dedesi şiddetle 

karşı çıkar. Hele mavzerin turistlere satıldığını duyunca iyice kızar. Hatta torunu 

Ragıp'a bir tokat atar. Ragıp hiç karşı gelmez. 

Odasına çekilen ihtiyar gazi, mavzeri çıkarıp okşar, sever Ragıp'a attığı 

tokat ve onun karşı gelmeyişi dedeye dokunur. Ragıp, yine ısrar edince kefen parası 

ayırmak şartıyla mavzerinin satılmasına razı olur. 

Ragıp çok sevinir, Almanya'ya gidecek ve bu yoksulluktan kurtulacaktır. 

Dedesine Almanya’dan en güzel kefeni göndereceğini bile söyler sevinç 

şaşkınlığıyla… 

Hikâyedeki Sosyal Meseleler 

1. Yaşamın zorluğu, işsizlik 

2. Rüşvet, adam kayırma 

3. Fakirlik 

4. Kaçakçılık 

5. Adam Vurma, kan davası,  barış usulü      

6. Ağalık 

7.Fakirlik 

8. Gurbet 

9. Sağlık 
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10. Kadın ve töre 

1.Yaşamın zorluğu, işsizlik 

Hayat şartlarının zorluğu dedeyi iyice bıktırmıştır. Yazar, sosyal bir yara 

olan işsizlik ve hayatın zorluklarına parmak basar: 

 “İşe umutlanma,” dedi ihtiyar adam. ‘İşten önce yoksulluğa bir çare bulmalı.” 

“İş olmadan?” 

“Ben çalışmadım mı ömür boyu? Tek kanadınız biz yavrum. Et yiyenlerden 

bizim gibi ot yiyenlere hayır gelmez. Bunu anlamışım; yaşım icabı”8 

“Yaşın gereği ne?” dedi Ragıp, umursamadan “Almanya’ya gidecek sen 

değilsin ya!” 

Tıpışlamaya kanmamıştı çocuk. Ağlıyordu. 

Yeri dedi Ragıp. “Cebimde on lira olacak Aşağıdaki bakkala gidiver. 

Ekmekle, çocuğa yalancı meme al. Dedem de nerede kaldı?” (s.84) 

Birlikte gideriz, babanın umutlandığı ülkelere. İş varmış oralarda. Paraları 

bizimkinden dört kat güçlü… Başka analar, baban otuz beşine basacakmış, altmış 

dört gün sonra. Bunca beklememiz boşuna. Küçücüktün sen, yoktun sen; daha ana 

karnında bile. Yazıldı baban Almanya’ya, Otuz beş yaşım olacak, hep birlikte ölüm 

günümüz. Kayıttan düşerlermiş, otuz beşini dolduranı. Ninni yavrum…”(s.84) 

“Dedenin, düğün suyu andıran yüzünden esintiler oldu. Gerilip çözüldü.” 

 “Çoluk.çocuğum,” dedi Ragıp, Kerbela’da mızrakların önünde kaldırılmış 

aç, susuz çocuklardan bir kaçı kendisine artakalmış gibi.” (s.88) 

 

8. Bekir Yıldız, Beyaz Türkü, DD Yay., 1. Baskı, İst.,1973, s.79 
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Ragıp, işsizlikten iyice bunalmış, tek ümidi Almanya kalmıştır. Dedesinin  

silahını satmaya razı olması için çok yol dener ve sonunda onu ikna etmeyi başarır: 

“Haklısın,” dedi, kollarını iki yana açarken. “iş bul da kalayım dede. 

Savaşın büyüğü, Çanakkale’de değilmiş dede. Şimdilerde. Çoluk.çocuğum ölsün 

mü acından? Bunu mu istersin benden yoksa?” (s.90) 

2.Rüşvet adam kayırma 

Almanya’ya işçi olmak için bile adam ayarlanır. Ragıp, bunu normal bulur. 

Rüşvet, adam ayarlama sosyal mesele olarak vurgulanmıştır: 

“Bak dedem, Altmış dört günün kaldı. Sonumuz, hep birlik ölüm. Adamımı 

buldum. İki bin liraya olacak bu iş. Bir olursa, bir pasaportu alırsam, bir gidersem 

buralardan… Mavzerini ver hayran olduğum dede.” 

Dede, iki bin liranın verilmesine de şaşırır: 

“İki bin lira ha! Kime vereceksin bu parayı?” 

Dedenin gözleri küçüldü, büyüdü. (s.88) 

3.Fakirlik 

Fakirlik, babayla oğulu karşı karşıya getirmiştir. Her biri, diğerinden medet 

umar. İhtiyar adamın ölüm döşeğinde oğlunu düşünmesi ilginçtir: 

“Ağlıyordu ihtiyar adam. İki kolunu birden uzattı. Dilinin yalvarmasına 

onlar da eşti şimdi.  

“Bakarsın,” dedi. “şansın dek düşer, yorganım, döşeğim size kalır yavrum. 

Hazıra konarsınız, çoluk çocuk. Kime satsan alır. Bırakma beni buralarda. 

Donacaktım dün gece.” 

Babasının ölüm döşeğinde bile kendisini düşünmesi Tahsin’i çok 

duygulandırır ve babasıyla yakından ilgilenmeye başlar. Kendisinde değildi Tahsin.  
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Eğilip babasının şişkin ayaklarını öpmeye başladı…(s.80) 

“Ölüm, korkutmuyordu Tahsin’i şimdi. Açlık, ölümü bile hiçliyordu, İşsiz 

kaldığından beri.” (s.78) 

Baba ise ihmal edildiğini düşünür oğlunun zorluğunu fakirliğini o an 

düşünecek durumda değildir, ona sitem eder. “Hayırsız evlât, “ dedi, yufka, 

ağlamaya yakın bir sesle, “Babanı unuttun buralarda.”  

“Unutmadım, “ dedi. “Aç kaldık biz.” 

“Soğuk, “ dedi ihtiyar adam. “Açlıktan beter. Üstelik ayaklarım şişti.”  

Tahsin yorganı kaldırdı. Kocaman olmuştu babasının ayakları. Parmağının 

birisin bastırıp çekti. Çukurlaşan yer dolmadı hemen. (s.77) 

Fakir bir işçi olan hikâye kahramanın işi bulamadığı her gün onun için 

zindandır. Akşam eve dönüşler ızdıraplı ve hüzünlüdür yazar fakirliği bir sosyal 

mesele olarak göz önüne serer. 

 “Aklı, fikri, günler günü, tokluğu kuran iki çocuğuyla, karısının yanı 

başındaydı. Onlar, bu gün de yolunu gözleyeceklerdi. Kapıya inen yumruk… 

Çocukları, hele karısı, biliyordu yumrukların anlamını. Kendince bir dili vardı 

bunların da. Vurması eli boş dönen bir babanın bağışlanma dileğiydi. Tekme 

bekliyordu evdekiler. Sinirli, ama onurlu tekmeler. Kapı açıldığında, ellerin 

yiyeceklerle dolu olması böylece …”(s.75) 

“Sahi,” dedi kadın, doyuramadığı çocuğunu tıpışlarken. “kurumundan 

söylemeselerdi, nerden bileceksin otuz beşine geldiğini. Ben kaç yaşında olurum bu 

hesaba göre?” (s.83) 

Şahap da asfalt yola geçti. 

“Gel,” dedi oğluna, elinin birisini uzatırken. 

“Zift bize göre değildir. Ayağımız lastikli.” (s.42) 
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Problemi yaşayan fakir bir ailede çocuk sevgisi bu bölümde işlenmektedir 

hem anne hem de baba kendilerinden çocuk çocuklarının kurtulmasını isterler. 

“Yutkunmasa, sözü hemen bitecek. “Ben” diyor yeniden. “Senin soluna doğru 

gitmeliyim. Sen kurtul.” “Olmaz” diyor kadın. “Her şeyi seninle birlikte 

göğüsleyeceğim.” “Çocuğumuzu taşıyan sensin.” diyor adam. “ O kurtulmalı” 

(s.46) 

4.Kaçakçılık 

Kaçakçılık, tehlikesine rağmen sınır boylarının vazgeçilmez ekmek 

kapısıdır. Yazar, birçok eserinde olduğu gibi burada da kaçakçılığı işler: 

“… Uyumak kıldan ince olacaktı kaçaktaki oğlu yüreğinde at koşturmasa.  

Kapı yumruklandı. 

Mekke kadının, uykuya ilmik atan bedeni titredi kendiliğinden. Mayınlar 

patladı, yüreğindeki atlının ayakları altında. Atın ve oğlunun her parçası, bir yerlere 

savrulurken, başka mayınları patlatıyordu düşen irice etler, kemikler.” (s.19) 

“Gören de kaçak bitmemiş beller. Hayırdır inşallah kan niye?” 

Kaçakçılık bir ekmek kapısı olmakla beraber hüner isteyen bir iştir. 

Çoğunlukla da tecrübeler, ustalıklar babadan oğula geçer. Kadın hata eden oğluna 

sitem ederek babasının daha dikkatli olduğunu hatırlatır. “Pusuya düştük ha! Hiç 

indirip kaldırmasan daha iyi …”  

“Viş… Baban böylesi bilmeceye düşmezdi yavrum.” (s.21) 

Akyavuz jandarma baskınına uğrayan bir kaçakçıdır. Kendi canını zor 

kurtarmıştır. Dört arkadaşı da ölmüştür. Ancak o bu baskının bir ihbar neticesi 

olduğunu düşünür. “Dört can,” dedi Akyavuz. “Kirvem de ölmüştür.” “Hükümet, 

kendi başına mı kurmuştur pusuyu?” Akyavuz kanlı giysilerine baktı bir sure. Sonra 

dişlerini ezdirdi dişlerine 
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Kaçakçı, bazen de ihbar edilir. Ancak, kaçakçı töresine göre, müzevir, 

ihanetini canıyla öder:  

“Biri müvezirlemiş aney. Hükümet adamı, dağı bayırı, avucunun içi gibi 

nasıl bilirmiş?” (s.22) 

5.Adam vurma kan davası 

Adam vurma, çok kolay işlenen bir suçtur. Ancak, neticesi gerçekten 

vahimdir. Babanın hatasını çocuklar çeker. Genzua, babasının işlediği cinayet için 

kan yerine gider. Aksi halde, kan davası devam edecektir.: 

“Kocası belli belirsiz çıkageldi ardından. Eli tabancalı, aklı kinde… Bir 

şeyler konuştular. Komşusu olan adamla, tez ve ateşli… Ateş açtı kocası.” (s.5) 

“Desene aney,” dedi Genzua “ Ben kurbanlık kuzu olmuşam.”  

Eşiklikte oturuyorlardı. Sabah, nerdeyse köyden tarlalara taşınacaktı. Şara, 

kızının saçlarında el gezdirdi.  

“Kardaşını vursalar, daha mı iyi yavrum?” dedi.  

“Ama o küçük ,” dedi Genzua. “El kadar uşağa silah atılır mıymış?” 

“Beklerler kurban olduğum. Obalı kan alacağını unutmaz.” (s.6) 

“Anan,” dedi, “Soyumuza kalkan olan canına kurban olsun. Di kalk esvabın 

yenilensin.” 

Genzua büzüldü. 

“Kanım bugün mü bağışlanacak?” 

“He” dedi Şara.”ölü evi akıtılmamış kana razı. Ve sabırsız.” Dolacak, boy 

atacak, baba ocağında mutlu ya da mutsuz günler yaşayacaktı. Ama babasının 

akıttığı kana karşılık, kendi kanı bağışlanınca, bu kadarcık kalacağına, ömür 
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yolunun dar ve karanlık olduğuna akıl yürüttü. Anasına sarılıp ağlayamadı. 

Unutmuştu belki, hakkı olan ağlamayı da. (s.7) 

Küçücük çocukların kan yerine gönderilmesi tam bir dramdır: 

“Yarın sal beni aney,” dedi. “Bu akşam, bir yanıma sen, öbür yanıma 

kardaşım yatsın .” 

“Gözümün yağına kurban.” Dedi Şara, umutsuz bir sesle. “Ölü evi kanını 

soğutmak istemez. Hemin de boklarını balta kesmez böylesi günde. Bu gün isterler 

seni. Dedikleri olmalı.” (s.7) 

“Kime varacağım aney?” dedi sonunda. “Düğünsüz, derneksiz.” 

Şara, bir tutamı kınalanmış kızının saçlarına yüzünü gömdü. Ona da 

ağlamak, gülmekten hoş geldi. 

Kan yerine verilen küçük kız bir mal gibi satılabilmektedir.Bu duruma da 

en çok Şara’nın şahsında analar üzülür!..  

“Ne bilem Genzuam,” dedi. “Ya oğullarının biri alır seni, ya da başkasına 

satarlar. Elleri dardaymış da.” (s.8) 

“Şara birkaç kez daha taşladı kapıyı. Ölü evinde ağıt durdu sonra. Kapı 

yavaş yavaş açıldı. Görünürde kimse yoktu. Sanki büyülü bir açılıştı bu. Genzua 

kıpırdandı. On üçlük bedenini, yaşlandıkça küçülen ama bebeleşmeden ölen 

nenesinin çarşafı örtüyordu. Baba ocağına, daha pek çok adım hakkını bağışlayarak, 

ölü evine doğru yürümeye başladı.” (s.9) 

“Yağma yok, yavrum Akyavuz, südüm sana haramdır, köy meydanına 

ölülerimiz kürelenmeden, müvezirin canı elime kavuşmasa.” (s.23) 

Kan davalarında intikam almak önemli olduğu kadar öldürülenin arkadan 

vurulmaması da önemlidir açıkça bir mücadeleyle intikamın alındığını hikâyeden 

öğreniyoruz. “. Alıp getirmişem, arkadaşlarımın vurulduğu yere, Önümüz sıra 
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kalırmışlar garipleri. Haberin eli kulağında. He… Köylü de yardım etmiştir 

müveziri sürürken. Gözlerine kurban. Çekmişem silahımı, vurmuşam sonunda, 

Yüzü bana dönük vurmuşam ha!” (s.25) 

“Ansızın pencerenin az ötesindeki lekeyi gördü. Kocasının öldürdüğü 

adamın kanıydı bu. Karanlığın süpürüldüğü gecede, sanki kanatılmış gibiydi 

toprak.” (s.5) 

6.Ağalık 

Ağa, öykülerde geçtiği şekliyle insanları köle gibi çalıştıran toprağıyla 

beraber hayvan gibi alıp satan bir kimsedir. Bazen de kendisine baş kaldıran 

insanları para ile tuttuğu adamlara öldürtmekten çekinmez. “Samsat kapısının 

ardına sinmişem ve de vurup yere devirmişem. Yüreğin rahat ola.” 

“Eliye sağlık,” dedi sonunda. “Kesemi, kesen bil bundan böyle.” (s.66) 

Ağanın emriyle adam vuran Tayyar vurduğu insanın neden öldürüldüğünü 

bilmez ama ağaya itaat esastır!  

“Kan benimdir ağam, yüreğini serin tutasan bu cihetten, suvalim sırf 

meraktan. He… Niye öldürmüşem ben?” 

“Tayyar,” dedi buyruk sahibi. “Sen hiçbir şey olmamış gibi havuzlu 

kahveye gidesen. Fukara kısmı az konuşmalı, heç konuşmamalı, Bunu da aklından 

çıkarma. Töremizde, çoğu ölümün sebebi buna bağlıdır kardaşlık. Ölen, kulağıya 

küpe olmalı hemin.” (s.67) 

“Rahmetlinin sözleri kulağımda,” dedi. “Töremizi bozmak vasiyeti 

olmuştur.”  

İnsanlarbir taraftan öldürülenin cenazesini kaldırırken diğer yandan da 

vuranın, vurduranın peşindedir. “Aramızda emme!” 

“Kim?”  
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“Vuran pezevenk.” 

“Görmüşem.” Dedi. Nalçacı Hüseyin, usulcacık, “Ben de görüşem. 

İlişmeyin garibe.”  

“Vel! Garip ha!” 

“He!” (s.68) 

“Yeğeni, tabuttan çıkmıştı. Yeğeni yanı başına oturuyordu. “Bak emmi, “ 

diyordu. “Vuranı geç bir kalem, vurdurana bak sen.” (s.69) 

“Kararın karar mı? Sana sormuşam.” 

“He,” dedi, Nalçacı Hüseyin. “Demişem ya, vasiyeti böyledir rahmetlinin.”  

“Bu da yeni icat mı lo? Görmisen mi nah, orda. Sırtı bize dönüktür, 

oturanın.”  

Nalçacı Hüseyin başını iki yana salladı. Dudakları kırıştı.  

“Di vur,” dedi sonunda. “İstersen ben vurum oturduğum yerden. Bire bir… 

Rahmetli demiştir ki…”  

Sustular. (s.69) 

Nalçacı Hüseyin tetiği düşürdü.  

Adam Tayyar’ı sıkıştırmaktadır. Kardeşini vurduranı öğrenmek ister cevabı 

alınca da onu vurmayacağını söyler. 

 “Sen bilirsen,” dedi. “Aha cemaat şahidimdir. Vurduranın ismini verirsen, 

salacağam seni. Kanının bekçisi de ben olacağam.” 

“Barutçu Maho,” dedi Tayyar, gevşemiş, utanmış. 

“Ha şöyle babolar,” dedi Nalçacı Hüseyin, şirinleşmiş bir dille, 

“Vurduranlardır essah düşmanımız. Bunu böyle, böyle bilesiz.” (s.73) 
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Ağaların zalimliği vurgulanarak insanlarında çoğunlukla fakir fukara yerine 

ağalardan yana tavır aldıkları hikâye kahramanının dilinden ifade edilir. “Çıngıraklı 

yılan… Ağalar, beyler ne güne… Müvezirlik onlar üstüne kurulmalı. Kurmazlar 

yiğidim. Nerde bir garip var, nerde bir ekmeği ölümle çevrili var, gidip onun 

üzerine müvezirlik yaparlar. Hemin de ağalarla, beylerle birlik. Meydan kendilerine 

kalsın diye.” (s.23) 

7.Fakirlik 

Fakirlik, insana her kötülüğü yaptıran toplumsal bir yaradır. Tayyar, kışlık 

buğdayını alabilmek için, para karşılığı adam öldürmekten çekinmemiştir. 

“Cenazenin ağırlığını bölüşenlerden biri, Tayyar’dı şimdi. Ürkekti. 

Eğretiydi. Hiçbir ilgisi yokmuşçasına o da katılmıştı cenazeye. Paralar cebindeydi 

hâlâ. Sayılmıştı, ama harcayamamıştı henüz. Birisi yaklaştı yanına, kalabalıktan. 

Nalçacı Hüseyin’di bu. Tayyar’ın yüreği umutlandı. Hafifledi. Sırtındaki ağırlık, 

çuval çuval buğdayları anımsatmıştı ona. “Param var,” dedi içinden. “kışlık 

buğdayımı alırım şimdiden.” (s.68)Yazar,fakir insanların ekmek parası için gurbet 

ellere gidişini de anlatır. 

 “Yolcular anlıyor Meğ’in çekil anlamına geldiğini çekilemiyorlar. 

Eşyasını, çocuğunu kapan, raylardan atlamaktan vazgeçip on beşinci perona, 

betonlu gar yollarını dolanarak koşturuyor. (s.11) 

İnsanların fakirlikten kurtulma uğruna binlerce kilometre ötedeki ülkelere 

gittiği görülür. Yazar da bununla fakirliğin sosyal bir mesele olduğu gerçeğini açığa 

kavuşturmuş olur.         

“Mark, vatan, tren, ekmek, nayn, canım, ibne, mark, mark, export, hasret, 

konsolosluk, koş, atla, su, mark, Gestapo, Hakkâri, Osman yavrum…”(s.12)   

Almanya’ya işçi olarak giden insanımız dil bilmeyince çok zorluk çeker. 

“Ateş, gâvurca ne demek? Açız biz. Muş’taki gibi üşüdük baba.” 
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“Ananız... Gene mesaiye kalmıştır.” 

Adam bebeyi kucağına aldı. Yüzünde, incecik damarlar morarmıştı. 

Kundağı ıslaktı  

“Üşüyor… Ateş…” 

“Açız da baba.” 

“Süt var mı?” 

“Var.” (s.14) 

8.Gurbet 

Gurbet, Bekir Yıldız’ın hemen her eserinde yer alır. Muş’tan Berlin’e gelen 

işçi ailesi yaşadıkları her zorlukta memleketi derin bir hasret duyarlar. 

“Çöken, hep omuzları olmuştu yıllar yılı; Muş’tan da olsa, Berlin’de olsa. 

Almanya üzerine masallar dinlemişti. Beşikteyken, kundaktayken daha. Çocuk 

olunca biraz; gelince Berlin’e babası girince mahpusa, bu kez de Muş üzerine 

masallar dinlemişti anasından; Havası, suyu boldur, açlık olmasa.” (s.17) 

“Gökyüzü çok yukarılarda. Çıkıyorum oraya oradan gitmek kolay oluyor 

memleketime. Hele gözlerimi yumduktan sonra. Evimiz önündeyim işte. Kapının 

ipini çekiyorum. Odaya doluyorum. Annem, babam kardeşlerim soranın başındalar. 

Küçük kardeşim dizlerime dolanıyor, oyuncağını soruyor, Annem sevincinden 

ağlıyor, onun oyuncağı kollarında…”(s.54) 

“Az ötedeki bir ağaca doğru adım çoğalttılar. Güneş de ışık yollamaya 

başladı bu sıra.” 

9.Sağlık 

Sağlık, çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Şahap, hastalanan 

oğlunu hastaneye götürmek zorunda kalınca çocuğunu sırtına alıp yola düşer. 



102 

Şahap, abasını araladı. Kuşağının arasına sıkıştığı azık torbasını alıp yere 

yaydı.”Üşüyem” dedi Hamuş.”Beni sırtıya aldığında beri üşüyem.” (s.36) 

“Kardeşini taşırken eğri büğrü yollarda, doktor kapısı aralarken, dar 

sokaklarda, iki bacağının sallandığını, ayakkabısız ayakların yerlerde süründüğünü 

söylemişti kimileri” (s.32) 

“Kadının saçları, önce koca dayağıyla toza toprağa batar, sonra bozkır 

yelinin önünde dikilir dururdu gün boyu...” (s.30) 

“Sus Ayşe,” demişti babası, çocuk sevmesinin ayıp olduğu obalardan arta 

kalan sesle, “sus... Bak mama yaptı baban. Anan döner davardan.” Gülmüştü tatlı 

tatlı. “Davarda nerden çıktı be Ayşe? Fabrikadan gelir nerdeyse ananız. Na, eli 

kulağında. Sus ama kız. Sus Ayşe. Tutsana biberonu. Emsene emziğini. Sıçmışım 

Markına. Gel artık avrat. Ha şöyle... Sus işte...” “Baba tıkamasana bacımın ağzına 

birberonu...” “Sustu Osman. Sustu bak. Karnı doydu da keyfi yerine geldi. Ayşa 

kızın.” (s.18) 

10.Kadın ve töre 

Töre, birçok ilimizde hâlâ can yakmaya devam etmektedir. Annesi, kızını 

kan davası uğruna komşuya gönderirken onu tembihler: “Bak yavrum” dedi. “Seni 

ırak bir yere satarlarsa, dama çıkasan. Taş at penceremize. Yüzünü, gitmeden 

görmek ister canım.” (s.9) 

“He,” dedi. “Kardaşımın gözlerinden öperim. Babama da haber sal, kızın 

ellerinden öper gitti de...” 

Ana . kız bir daha birbirlerini hiç görmeyecekmiş gibi sarıldılar, iki beden 

bire düştü. (s.9)Şahap,oğlu Hamuş’la şehre giderken tek hedefi başkasının 

tecavüzüne uğrayan karısını öldürmektir.Doktora karısını iyileştirdiği için çok kızar. 

“Hökümatın göğüne ataş edemem ben” diyor Şahap. “Avradımı 

vurmalıyam. Be Allah’ın kulu sarı toktur, öldürüyüm diye mi eyi ettin bu avradı. 
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Meramın beni mahpusa attırmak mıydı? Ecelin önünü kestin eyidir, hoştur emme, 

benim obam senin şeherinin orta yerinde değil ki, lekelenmeye niyet tutulmuş 

avradı, öpüp öpüp de başıma komam …”(s.43) Zavallı çocuk,annesini öldürmemesi 

için babasına  yalvarır. 

“Anamı öldürme kurban babo,” dedi. “Bak nasıl koşturmuşam.” 

“Anay lekelendi Hamuş. Suçun büyüğü aha o şeherdeki toktorda oğlum.” 

(s.38) 

“Derinden ağıt sesleri geliyordu. Yaşlı bir kadındı ağlarken, güzel sözlerin 

tümünü öldürülmüş oğluna adayan …”(s.8) 

2.2.7. Dünyadan Bir Atlı Geçti 

“Dünyadan Bir Altlı Geçti” Hikayede, sığındığı kişiler tarafından öldürülen 

bir genç anlatılmaktadır.Bir suç işleyen yeşil gözlü delikanlı, kaçırıp sığınmak için 

sütkardeşinin köyüne gider. Sütkardeşi ve onun ağa olan babası ona ilgi gösterir, 

ikramda bulunur. Daha sonra yeşil gözlü delikanlı muhtemelen Fırat nehri olan, 

suyu geçmek istediğini söyler ve ağa ile oğlundan yardım ister. 

Yeşil gözlü misafire ve aynı zamanda oğlunun sütkardeşi olan gence ağa, 

suyu geçme konusunda yardımcı olacağını söyler. Ama o uyur uyumaz oğluna 

dönerek, sütkardeşi olan bu genci vurmasını söyler. Onu vurursa ağanın oğlu, hem 

şanına şan katacak ,hem de hükümetle arasındaki buzları eritecektir.  

Sabahın ilk ışıkları ile ağanın oğlu ve kaçak olan misafirleri suyu geçmek 

için yola düşerler. Ağanın oğlu, babasının evinden ve tarlalarından bayağı 

uzaklaşınca sütkardeşini arkadan vurur.  

“Duvardaki Güneş” 

Almanya da işçi olarak çalışan bir Türk ailesinin dramının anlatıldığı bu 

hikâyede hem gurbet acısı hem de evlat acısı hissedilmektedir. 
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Hikâyeye göre Almanya’da işçi olarak çalışan Salih ve Fatma çifti akşam 

evlerine geldiklerinde beş yaşındaki kızlarının cansız bedeni ile karışırlar. Hasta 

olan ve çeşitli zamanlarda sancılarla mücadele eden küçük kız, son sancıya 

dayanamamış ve kreş dönüşü uzandığı yataktan kalkamamıştır. Acılı aile, Alman 

ulusal giysileri ile önlerinde yatan kızlarının öldüğünü doktorlara ve diğer 

yetkililere söyleyemiyorlar. Çünkü söyledikleri anda kızları Almanya topraklarına 

defnedilecektir. Acılı ailenin ise bir güne ihtiyaçları vardır. Ertesi gün hem kadının 

hem de erkeğin Almanya da bir yıl daha işçi olarak çalışıp çalışamayacağı belli 

olacaktır. Kızlarının üzerine çizgili bir çarşaf örterler ve onun hatıralarını düşünüp, 

sabah olmasını gözü yaşlı bir şekilde beklerler. Sabahın ilk ışığı ile karı . koca araba 

ile işlerine giderken, şehrin meydanında bulunan kalabalığa dikkat ederler. İş için 

insanların toplandığı meydan tam bir toplama kampını andırır. Çeşitli ülkelerden 

gelmiş gariban insanlar üst üste sıkışmış iş beklemektedir. Çalıştıkları yerlere varan 

Fatma ve Salih çifti günün ve mesainin bitiminde Almanya’da bir yıl daha 

kalabileceklerini öğreniyorlar. Sevinçle evlerine dönen bu çift Alman yetkilileri 

arayıp Sıdıka adlı beş yaşındaki kızlarının öldüğünü söyleyip Almanya’ya 

defnedilmesi için çalışmalara başlarlar. 

Bir Nazlı Vardı 

Çocuk sahibi olamamanın faturasının kadınlara kesildiği bir yörede, Nazlı 

adlı bir kızın dramında, Güneydoğulu bayanların sıkıntıları sergilenmiştir.  

Hikâyeye göre Nazlı on beş yaşında iken, büyük başlık parası karşılığı 

sözde evlendirilmiş ama aslında satılmış bir kızdır. Evlendikten üç beş ay sonra 

hamile kalmadı için suçlu bulunmuş ve kocasının ailesi tarafından kısırlıkla 

suçlanıp baba evine gönderilmiştir. Asıl kısır kocası olmasına rağmen 

güneydoğunun hemen her yöresinde olduğu gibi kendisi suçlu olmuştur. Zaten 

sucun kendisinde olmadığını söyleme hakkı ve izni yoktur. 

Gece babasının evine varan nazlı bir matem havası ile karşılanır. Babası 

yüzüne bakmaz ve sekiz yaşındaki Musa ile on üç yaşındaki Ahmet’i uyandırıp 
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ablalarına karşı onları kışkırtırcasına bir konuşma yapar. Konuşmaya göre ablası 

ölmediği sürece Ahmet’in evlenme ve iş bulma imkânı yoktur. Çünkü onun ablası 

kahpedir. Hikâyede üstelik baba karasızdır. Kızı kendi öldürürse başlık parası 

kendisinde kalacak, eğer oğlan tarafı öldürürse başlık parasını onlara vermek 

zorundadır.  

Nazlı ise babası tarafından öldürülmek ister çünkü nasılsa ölecektir. Onun 

için paradan anasının ve kardeşlerinin sebeplenmesini ister bütün bu yaşananların 

olduğu sırada Nazlı, anasına açılıp kısır olanın kocası olduğunu söylemek ister ama 

kocası ondan söz almıştır. Ve bunu içine atar tam bu sırada babası ona namlu 

doğrultur. Ama son anda vazgeçen ve başlık parasının olduğu çıkı ile birlikte onu 

kocası evine gönderir. O da gecenin karalığında kendisini öldürecek olanlara doğru 

yürür. Giderken içinde tek bir dileği vardır. Onu kocasından başka kim öldürürse 

öldürsün. 

“Bir Yer Yüzü Parçası:” 

Bu hikâyede Güneydoğu halkının terörden çektiği çilelerden sadece birinin 

anlatıldığı bir olay vardır. Fakir, muhtaç ve korumasız olan köy halkı, eşkıya her 

geldiğinde çaresiz bir şekilde kendilerine ne yapılacağını beklemektedir. 

Hikâyede eşkıyaya katılmak istemeyen genç, anne ve babasının elini öperek 

köyden ayrılır. O köyden ayrıldıktan sonra eli silahlı eşkıyalar köyü kuşatıp, halkı 

meydana toplarlar, kaçan delikanlının anne ve babası köylülerden birinin söylemesi 

ile bulunur. Eşkıya lideri çocuğun yerini söylemelerini aksi takdirde köyü 

yakacaklarını söyler. Anne baba çocuklarının yerini söylemeyince onlara evlatlarını 

buldukları yerde öldüreceklerini söyleyip köy halkının gözleri önünde tekrar çocuk 

yapmalarını söylerler. Bu çirkin teklif karşısında utanan ve büzülen anne ve baba bir 

süre çaresiz beklerler, daha sonra sanki onların isteklerini gerçekleştiriyormuş gibi 

davranıp ayrılırlar.  
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“Güllü Şah “ 

Yazar, bu hikâyesinde altmış yedi yaşındaki Güllü Şah adlı bir kadının son 

zamanlarını ve o an ki psikolojisini verir. Güllü Şah dört duvar arasında yalnız 

kalmıştır ve yürüyecek halde değildir. Evin sadece bir cephesinde olan kapı ve 

pencereye doğru sürünerek ilerlemektedir. Ölmek üzeredir. Ama bu son anında 

kimseler yoktur yanında. Hamza adlı eşini de kaybetmiştir. Ve çocuğu yoktur. 

Zamanında ağıtlar yakmış olan, yani ölülerin arkasından duygulu beyitler söyleyen 

Güllü Şah’a şimdi ağıt yakacak kimse yoktur. 

Sağlıklı iken komşularına ölüleri için  ağıtlar yakmış ve bu işler karşılığında 

cenaze evinden bulgur ve para almıştır. Bu işi o kadar iyi yapmaktadır ki kendisi 

ağıtların en ünlüsüdür. Çocuğa, kadına, yaşlıya ,kısacası herkese göre ağıtlar 

yakmıştır. Kendisine ağıt yakmaya çalışırken, bir ağıtçı beklerken ölür. 

Hikâyede ağıtın toplumdaki yeri öne çıkarılmıştır. Her ölen kişinin 

arkasından ağıt yakılmaktadır. Bu yaşına, cinsiyetine göre değişmektedir. Bir de 

hikâyede yalnız yaşayan insanların psikolojisi okuyucuya en iyi şekilde 

hissettirilmiştir. 

“Hacer Nine” 

Bu hikâyede yaşlı bir kadının başından geçen bir olay anlatılmaktadır. 

Hacer Nine adlı kadın aslında bir semboldür. Çünkü o, kendisi gibi zor duruma 

düşen oğlundan veya kocasından dayak yiyen, sokağa atılan onlarca, yüzlerce belki 

binlerce kadından birisidir. Dayak yiyen kadın, toplumumuzun kanayan 

yaralarından biridir.  

Hacer Nine, oğlu ve gelini ile ara sıra tartışmakta, hatta bu yüzden oğlundan 

dayak yemektedir. Oğlu ve gelini çalıştığı için onların çocuklarına bakan Hacer 

Nine haklı veya haksız sebeplerle gelini ile tartışmaktadır. 
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Yine bir tartışmadan sonra oğlundan dayak yer ve bu sefer de kapının 

önüne konulur, yani kovulur. Analık hakkını ve hukukunu öne sürerek geri eve 

girmeye çalışsa da yağmurlu havada dışarıda kalır. 

Tokat yiyen yüzünü, başörtüsü ile örten Hacer Nine, bir tanıdık veya 

akrabası olmadığı için yolda rastgele yürümeye başlar. Bu sırada kendisi gibi yaşlı 

olan bir arkadaşı ile karşılaşır ve ona durumunu anlatır. Onun tavsiyesi ile devlete, 

yani polise sığınır. Hacer Nine, karakolda oğlunun gelmesini beklerken ve özür 

dilemesini hayal ederken oğlu  sert ve sinirli bir şekilde gelir. Karakolda polisler ile 

annesine kötü muamele ettiği için biraz münakaşa yaşasa da, karakoldan annesini 

alır. Ama onu hiç beklemeden süratle çıkar gider. Bunun üzerine denize yakın bir 

parka giden yaşlı kadın biraz dinlendikten sonra oğlum belki beni arar umudu ile 

onun geçebileceği yollara doğru yürür. 

“Dilsizin Anlatamadıkları” 

Trenle yolculuğun öne çıktığı bu hikâyede, biri dilsiz iki genç ve orta yaşlı 

bir adam aynı kompartımanda Muş ovasında yolculuk yapmaktadır. 

Dilsiz olan, yanındaki iki kişiye birer sigara ikram eder ve yerinde 

duramayarak cebinden altı adet kibrit çöpü çıkarıp bir şeyler anlatmaya başlar. 

Anlattıklarından prostat hastalığı olan, hain, yaşlı çirkin bir ihtiyar çıkar. 

Bunun yanında yaşları toplamı, ihtiyarın yaşından az olan ve asılan üç gencin 

varlığı ortaya çıkar. Sonuç olarak ellerini kollarını, yol boyunca gördüklerini 

kullanıp bir şeyler anlatmak isteyen dilsiz genç ayrılık vakti geldiğinde asıl 

anlatmak istediğini anlatamadan ayrılmak zorunda kalır.  

Sonuçta hikâye boyunca bir seyahat aracı olarak tren ön plana çıkar 

kompartımanı, yolculuk boyunca çıkardığı gürültüsü ve uğradığı yerler ile hikâyede 

belirgindir. Tren önce Muş ovasına girer, sonra Varto ‘ya, Tatvan’a uğrar. 
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“Mektup” 

Eserin bu bölümünde yazar, İstanbul’un kenar bir kentinde yaşayan ve 

haftalık gelirli bir ailenin dramını gözler önüne sermiştir. Ülkemizin büyük 

şehirlerinde kenar mahallelerde yaşayan aileleri temsil eden bir örnektir. 

Hikâyeye göre Sıtkı altı yaşındadır ve neredeyse tek bir odayı andıran bir 

evde yaşamaktadırlar Sıtkı, okula henüz başlamadığı için okuma yazma bilmez. 

Bunun yanında hasta yatan annesi ile haftalık ücret karşılığı hamal olarak çalışan 

babası da okuma yazma bilmemektedir. Hiç beklemedikleri bir anda mektup 

gelmiştir. Sıtkı, annesinin hastalığı ile ilgili bir mektup olduğunu düşünerek 

annesinin tarifi ile Üsküdar İskelesinde hamal olarak çalışan babasının yanına gider. 

Baba da mektubu işyerindeki memura okutur ve anlar ki askerlik şubesinden 

çağrılmaktadır Sıtkı’nın babası askerliğini topçu olarak yaptığı için orduya yeni 

alınan toplar ile ilgili bilgi almak için çağrılmıştır. Çaresiz baba, evinde yiyecek 

ekmeği, yakacak gazı olmadığı ve eşi hasta yattığı halde gitmek zorundadır. 

Fakirlik gibi, çaresiz muhtaçlık gibi, cahillik gibi sosyal konular bu küçük 

hikâyede dramatik bir şekilde ele alınmış. Ülkemizin birçok yerinde bu tip olaylar 

halen yaşanmaktadır. Yazar bu hikâyesi ile bir gerçeğe tekrar dikkat çekmiştir. 

“Hükümlü Bebeler” 

İsminden de anlaşılacağı üzere bu bölümde, annesi cezaevinde olduğu için 

onun cezaevinde doğan çocukların dramı işlenmiştir. Ülkemizin birçok kadın 

cezaevinde bu manzaralar bulunmaktadır. Hamile olarak ceza evine giren ve burada 

doğum yapan kadınlar çocuklarını belli bir yaşa kadar burada büyütmekteler. Hele 

bir de bu kadınların dışarıda bekleyeni yoksa annesi ile ceza çeken çocukların 

dışarıya çıkma yaşları biraz daha yükselmektedir. Yürek burkan bu konu 

toplumumuzun önemli sosyal meselelerindendir. 

Gülden, dört yaşında bir kızdır ve cezaevinde dünyaya gelmiştir. Annesi, 

babasını öldürdüğü için 22 yıl cezaya çarptırılmıştır. Dolayısıyla onun oyun alanı 
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cezaevinin koridorlarıdır. Annesinin yardımı ile küçük bir pencereden dışarıyı 

görebilmektedir. Denizi, okulu, çocukları bu küçük pencereden görmek zorundadır. 

Doyasıya koşmak, çocuklarla oynamak top oynamak elinde bayraklarla gezmek 

onun hep hayalidir. Gülden, bu hayalini tutuklu gözlerle küçük pencereden dışarıyı 

izleyerek beklemektedir ve bu hayaline ne zaman kavuşacağını da bilmemektedir.  

“Dayısı Kör Yeğenden Tutuklu Şahmerancıya” 

Güneydoğu’da ağanın her istediği kişiye, her istediğini yaptırabildiğinin 

vurgulandığı bir hikâyedir. Güneydoğu’da fakir ve muhtaç halk, ağanın zorlaması 

ilke sınırı geçmekte ve kaçakçılık yapmaktadır. Bunu yapmaya mecbur olan bu 

insanlar, yapmadıkları takdirde ağa ile karşı karşıya gelmekte ve sonuçlarına da 

katlanmaktadır. Bir diğer sosyal mesele ise ağanın istediği kızı alabilmesidir. Kızın 

bir sevdiğinin olup olamaması hiç önemli değildir. Ağa kızın ağırlığınca altın 

verebilecek güce sahiptir. Bunun yanında elindeki kırbacı ve sert bakışları cahil 

insanları kolayca korkutabilmektedir.  

Hikâyeye göre ihtiyar bir ana ile oğlu bir evde yaşamaktadır. İhtiyarlığından 

dolayı yerinden kıpırdamayan annesinin ihtiyaçlarını gören oğlu, cezaevinde yatan 

arkadaşını ziyarete gider. Yolda giderken de içerideki arkadaşıyla Diyarbakır’da 

gezerken ona anlattığı bir olayı anımsar. Olaya göre, arkadaşının dayısı kaçağa 

çıkacağı gün hastalanır. Daha sonra kaçağa çıkamadığı için, hastalığından utanıp 

ağadan korkup bir gözünü çıkarır, sonuçta ağanın zulmünden kurtulur. Bu olayı 

düşünürken cezaevine varır. Bir yolunu bulup arkadaşı ile bir çift söz eder. 

Cezaevindeki arkadaşı da sevdiği kız, ağa tarafından ağırlığınca altınla satın alındığı 

için İstanbul’dan Ceylanpınar’a gelip ağaya silahı çekmiştir. 

 

Hikâyedeki Sosyal Meseleler 

1.İklimi şartları 

2. Fakirlik . Giyim 
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3.Yaşam şartları 

4.Terör 

5.Aile Dramı 

6.Ağalık 

7.Ölüm, çaresizlik 

8.Ulaşım . Tren 

9.Acımazsızlık 

10.Töre . Namus 

11.Törenin kadını ezmesi . Kadının sözüne sadakati 

1.İklim şartları 

Yazar, iklim şartlarının neden olduğu zorlukları, Güllü Şah’ın şahsında 

ortaya koyuyor. Kar yörede yaşayanların mücadele etmek zorunda kaldıkları önemli 

bir sorun olarak karşımıza çıkar: 

 “Kapının önüne yığılmış olan kar, kocaman bir ağırlık gibi duruyordu öte 

başta. Sürgü oynamaya başladı. Güllü Şah’ın yüzü gerildi. Bedenindeki tüm gücü 

kolunda birikti. Kapı açıldığında, beyaz bir dağ gördü önü sıra. Karların önüne 

yuvarlandı.”9 

2.Fakirlik, giyim 

Kılık kıyafet noktasında da hikâye kahramanları incelendiğinde, yokluk, 

imkânsızlık görülecektir. 

 

 

9. Bekir Yıldız, Dünyadan Bir Atlı Geçti DD Yay.,2. Baskı, İst.,1975, S.44 
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 “Ana başını öğe eğdi. Üzerinde eski bir fistan vardı. Başında, güneşin 

soldurduğu yaşmağıyla, ayağındaki lâstik ayakkabı aynı renkteydi.” (s.37)Fakir 

olanın kapısı çalınmaz. Güllü Şah da bu fakirlerdendir. 

“Kurt ulumaları bir azaldı, bir çoğaldı. Obada, kimi tandırın ateşi tazelendi. 

Ama Güllü Şah’a ne gelen oldu, ne giden.” (s.42) 

3.Yaşam şartları 

Evlenme de sosyal bir mesele olarak hikâyede karşımıza çıkar. Aile 

beğenir, Ahmet de o kızla evlenmek zorundadır. 

“Bak Ahmet, yaşın dile dolanır olmuştur. Yakında sana bir avrat 

ister.”“Utanma ulan.” (s.28) 

Kimi zaman da gençler sevdikleriyle gizlice buluşur. 

“Damın kapısı gıcırtıyla açıldı. Dudaklar, eller, kapı aralığında yapışıp 

koptu birbirinden.” (s.35) 

4.Terör 

Ülkemizin hâlen uğraşmak zorunda kaldığı önemli bir problem olan terör 

de Bekir Yıldız tarafından hikâyelerde işlenmiştir. Teröristlerin acımasızlıkları 

oğlunu aradıkları bir aileye yaptıkları zulümle gözönüne serilir. 

“He”, dedi, köylülerden birisi. “anası şu, babası bu.” 

Çevresine bakındı baba. İki halka olmuştu tüfekliler. İki halkanın ortasında 

da köylüler vardı. (s.36) 

.Oğlun nerde?” 

.Ne bilelim aslanım,” dedi baba. 

.Yakılacak bu köy.”  
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.Dört yöne döndü sonra. Elindeki tabanca da dört yönü gördü. (s.36) 

“Söyletmeden gitmem. Bunu aklınıza iyi yerleştirin köpekler!” 

Söylemeye karar vermişti baba. Karısının da o yüzüne baktı. Kadın, elli yıla 

varan yorgun, tüyleri seyrelmiş, göz kapaklarını indirip kaldırdı.  

“Bilmeyiz,” dedi, onaylandığına sevinerek. (s.37) 

Kadını, ansızın yere yıktı eli tabancalı. Babaya döndü; 

“Çık üzerine öyleyse! Kıymetliyse oğlun, bir çocuk daha yap, gözlerimizin 

önünde.” (s.37) 

Baba, zulme dayanamaz, ölmeyi tercih eder. Ama onlar, zulmetmekten 

adeta zevk alırlar.  

Baba, diz çöktü buyruk sahibine.  

“Kölen olurum, ömrüm boyu. Bir erkekten, tövbe tövbe. 

Vur beni. Vurmazsan, ver tabancanı, önce karımı, sonra kendimi… 

Hem niyetlensek bile mümkün mü?” (s.38) 

Kadın onlara cevap verince insafsızca ayaklarının altına alıp tekmelerler. 

“Adam ayağını kaldırıp kaldırıp indiriyor, et, kemik, kan birbirinden 

ayrılırken, bilinen doğru ve güzel her şey de akıp gidiyordu. Kadın kendinden 

geçti.” (s.38) 

“Baba karısının yanına iyice yaklaştı. Şöyle yapıverse, üzerinde olacaktı. 

Köylülerden bir kaç yaşlı bağırdı:” (s.39) 

“Ağlama bacım ağlama, ekmek ne ki, ateş ne ki, felek kahpe olunca. 

Çocukları ilkin çıkarın dışarıya. Duyup da dünü mü, bugünü mü şaşıp kalmasınlar, 

yaşamaya yeni maya çalanlar. Çenemi bağlayın sonra.” (s.45) 
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5.Aile Dramı 

Göç de fakirin bir gerçeğidir. Trenle seyahat  eden Güllü Şah,göz bebeği 

oğlunu kaybetmenin hüznü içindedir. 

“Şangırtılarla durdu tren. İnenler, binenler oldu.  

Ama bu kompartımana gelen olmadı. Ayran satan çocukların sesi duyuldu. 

Birer ayran içtiler, pencereden.” (s.62) 

“Yiğidim, tüyleri, kıla dönmemiş yiğidim. Toprak seni alan toprak, ananı 

neden almaz? Uy benim başıma gelenler. Uy benim kara yazgım. Kınası solmamış, 

sürmesi silinmemiş Güllü Şah’ın başına gelenler.” (s.46) 

6.Ağalık 

Ağa, her şeyi kendi çıkarları için kullanan adamdır. Halkı sömürmekle 

kalmamış, en acımasız planları da yapmaktan da çekinmemiştir. Kaçak olan, adam 

vuran ağaya sığınır. Ağa da bunu kullanır: 

“Çıktı odadan, Ağa sokuldu biraz.” 

“Başını dolaştıran ne?” 

“Suyu geçmek isterim; öbür yüze,” 

“Birini mi vurdun?” 

Başını salladı, evetleri yok edercesine.  

“Kaçak işi mi?” 

“…” 

“Anladım,” dedi ağa, bağdaşını tazelerken. “hükümetle karşı karşıya 

gelmişsin sen.”  
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“Öyle oldu.”  

7.Ölüm . Çaresizlik 

“Canın sağ olsun, “ dedi ağa, konuğun sırtını sıvazlarken. “Ananın hakkı 

çoktur bizde. Kimse alamaz elimden seni. Kalk yüzünü gözünü yıka. Neredeyse aş 

gelir.  

Anan Nasıl?”  

“Öldü geçen güz.” (s.8) 

“Uyumuş.”  

Ağa, sigarasını sarıp ateşleyince konuştu. 

“Ben ölünce, yerime kim geçecek ha?”  

Oğlu, başını öne düşürdü, Utanması uzun sürdü. 

“Sen,” dedi ağa. “Bunu bilmeyecek ne var? Biricik oğlum değil misin? 

“Allah gecinden versin, “ dedi oğlu.  

“Kurban baba,” (s.9) 

“İçerdeki delikanlı, kimdir, kim değildir bunu bilmelisin ilkin.”  

“Emzikçinin oğlu ya!”  

“Ölümü geçen güz.” 

“Eee baba?” 

Ağanın acımasızlığı, kendisine güvenen oğlunun sütkardeşini öldürtmesiyle 

somutlaşmış olur. Kaçak olan misafirini öldürtmek isteyen ağa, böylece hem 

oğlunun şanının artacağını hem de hükümetle arasındaki buzların eriyeceğini 

düşünür. 
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“Kısmet ayağımıza gelmiştir gene. Anasının sütü kurtarmıştı seni, şimdi de 

oğlunun başı, şanımıza şan katacak.” (s.10) 

“Buyur baba,” dedi. “ Kulağım, aklım sendedir.” Ağa yokuşları düzleştirdi.  

“Vur onu.” 

“Niye baba?”  

Ağa divandan kalktı. Oğlu da yerinden doğruldu Babası ayaktayken 

oturmak törelerine sığmazdı. (s.10) 

“Hükümetle aramız açıktır,” dedi. Ağa, durduğu bir sıra. “Bunu düzeltmek 

gerek.” 

“Sütkardeşimin başıyla mı?”  

“He… Söyle bakalım şimdi, vurulacak en uygun yer neresidir?” 

“Evimizin içi mi?”  

“Dedim ya sen ağa olamazsın ulan. Emdiğin süt haram olsun, süt yere 

girsin hem. Emzikçinin sütüydü alt tarafı. Ya bunca emeklerim?” (s.11) 

“Bak,” dedi ağa, oğluna iyice sokulunca, “tüm köylerimiz, tüm 

topraklarımızın dışında olmalı bu iş. Hükümete göz kırparken, töremizi bozup Tanrı 

misafirini ele verdi dedirtmemeli; dosta, düşmana. Anladın mı ağalığını oğul?” 

(s.11) 

“Önce avluya çıktılar. Sonra her bir, bir ata bindi. Köyün güneyine daldılar. 

Atların yelesinden, sabah yeli gelip geçerken; ekinlerle sarmaş dolaş oluyordu 

yeleler çoğu kez. Ağanın oğlu, hafifçe öne eğilmişti. Atın hareketleri, bedeninde 

yaylanıp yumuşarken, sütkardeşi güçlük çekiyordu, atının sırtında. (s.13) 
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Ağa, acımasız, ağa zalimdir. Bu tez Bekir Yıldız’ın eserlerinde önemli bir 

yer tutar. Hileyle sütkardeşini kurşunlayan ağanın oğlu da babası kadar zalim ve 

haindir: 

“İyice kollamak gerek,” dedi. “Suya az kaldı.”  

Kolladığı başka şeylerdi oysa. Köylerinden uzaklaştıklarını iyice 

kestiriyordu. Topraklarının tükenmiş olduğuna bir güzel inanmak istedi. Çevresine 

bakındı. Topraklarını, koşturulan at sırtında saatlere vurdu. Babasını sözlerini bir bir 

geçirdi aklından. Daha güvenilir olmak için, biraz daha toprak çiğnetmek istedi 

atlara. “Az kalmış kardeşim,” dedi gülümseyerek. (s.14) 

“Az sonra, sütkardeşini öne verip çukurun birbirinden yukarıya 

yöneldiklerinde bitirecekti bu işi.” 

 “Uzandı tüfeğe.” (s.15) 

“Gene emzikçi kadın girmek istiyordu aralarına. Bir öndeki oğluna, bir 

geride, eli tüfeğe yakın, yıllarca sütüyle beslediği bebeye konuşuyordu sanki.” 

.İşte, dedim. Hele sana, ağanın oğlu. Fokur fokur emdiğin mememi ne 

çabuk unuttun? Beni besleyen er hakkını bile hiç sayıp seni sütleyen ananım ben. 

Önüne neden katmışsın oğlumu böyle? (s.15) 

“Tüfeği doğrultmaya başladı ağanın oğlu.” (s.16) 

“Tetiği çekti ağanın oğlu.” (s.17) 

“Sen bilirsin ağam.” (s.28) 

Ağa, marabalarını kaçağa gönderir. Onlardan biri hastalanınca kaçağa 

çıkamaz. Ağanın korkusundan kendi gözünü çıkararak gözü kör olduğu için kaçağa 

gidemediğini söyler. Bu durum ağanın zalimliğinin bir başka boyutudur: 
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“Kaçağa çıkacağı gün hastalanmış. Hastalığı geçince, hastalığından utanıp 

ağa korkusundan, bir gözünü çıkarıp almış, almış da gözüm kör oldu, onun için 

kaçağa gidemedim ağam, demişti.” (s.85) 

“Bir ağa çıkagelirdi bu sıra. Ağzı altınlı, eli kırbaçlı bir ağa… Belinden 

çektiği tabancasını, Kara çarşaflı Kızın yerine oynayan, sevdalıya baka baka, 

havaya doğru ateşlerdi, diring diring…”(s.86) 

Ağa, zalimliğiyle milleti canından usandırır. Bununla kalmaz, beğendiği 

kızları, gerekirse ağırlığınca altın vererek alır. 

“İstanbul’dan Ceylanpınar’a iz süren arkadaşı huysuzlanmasın da kim 

huysuzlansındı böylesi anlarda? Ağa der ki, ağa sevdiği kız için der ki: Terazinin bir 

gözü sen ol, bir gözü altınım olsun, varırsan bana…” Sonra atına atlar ağa… Sonra 

yeli ardına alıp köyüne doru süzülür…”(s.86) 

8.Ulaşım- Tren 

Ulaşım aracı olarak tren fakir yöre insanının hayatında önemli bir unsurdur. 

Tren, bazen sevenleri ayıran,bazen kavuşturan bir vasıtadır. 

“Tren yeni bir istasyona vardı. Burası Varto’ya ayrılan yoldu. Pek çok insan 

vardı istasyonda. Pencereden onları gösterdi dilsiz. İnsan, dediler.” (s.63) 

“Gün de bitecekti neredeyse. Tatvan, dedi orta yaşlı iki saatte varmaz 

ineriz, yolculuk? diye sordu genç olanı. Van, dedi,” (s.64) 

“Hepsini ya Sıtkı. Bir kamyona on yedi ton. Günde sekiz kamyon olsa… 

Biz dört hamalız…”(s.73) 

“Ama çocukluğunu biliyordu Nazlı. Bozkır sıcaklığında azık taşımıştı 

tarlalara, Kardığı tezeği, resim yapar gibi duvarlara yapıştırmıştı, halka halka. 

Babasının yüzünün güldüğünü, satıldığı güngörmüştü doyasıya. Bir kaç kâğıt 

almıştı babası. Kimileri yüz, kimileri bin basamağından konuşmuştu. Ama Nazlı, 

bilmezdi para saymasını.” (s.27) 
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9.Acımazsızlık 

Acımasızca eşini dövme de sosyal bir mesele olarak karşımıza çıkar. 

Gelinler, sadece eşinin değil, tüm ev halkının kölesi gibidir. 

“Vurma oğlum, Yeter dirliğimizi bozduğun. Hadi git artık. Giderim işte. 

Ama suç benim oğlumda değil. Benim oğlumda değil. Şu gelinde gelinde...” (s.51) 

Hikâyedeki kadın, kocasının dayağına olarak olmuş, onun kendisini evden 

kovmamasını bir erdemmiş gibi anlatır. 

“Kocam da döverdi, döverdi ya, Allah için, kovmadı bir güne bir gün.”  

(s.52) 

10.Töre . Namus 

Nazlı, evlendiği adamın kusurundan dolayı kadın olamamıştır. ama fatura 

ona kesilir. Namussuz ilan edilerek ailesine gönderilir. Töre gereği ailesi ya 

öldürecek ya da başlık parasını iade edecektir. 

“Uyanın uşaklar, babanız sizi çağırır.” 

Nazlı’nın kardeşleri, gözlerindeki uykuyu sildiler. 

“Buyur baba.” 

“Sokulun yanıma.” 

Küçüğü sekiz yaşındaydı. Büyüğü on üç... 

“Bilmeniz vardır, ablanız kahpe olmuştur.” 

Nazlı’nın öldürülmesi şarttır aksi halde erkek kardeşine kız bile verilmez.  

Babası, anası, kardeşleri Nazlı’nın sesine döndüler. Konuşmasını 

sürdürmedi Nazlı. Başını öne eğip verecekleri karara canını kıldan ince tuttu. Geride 

kalacaklara can sağlığı diledi... (s.28) 
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“Demem odur ki oğlum, bacısı kahpe olana, kız bulmak kolay değildir. Kızı 

kahpe olana iş de vermezler.” (s.29) 

Sonra uzanıp Ahmet’in başını okşadı. 

Ahmet, Nazlı’ya döndü. O da babasının yamacına geçmeye hazırdı. (s.29) 

 

11.Törenin kadını ezmesi . Kadının sözüne sadakati 

Töreler en çok da kadını ezmektedir. Adam, Nazlı’ya sırrını saklaması için 

yalvarır. Kendi kusurunu ona yükler. O da sadakatle canını vermekten çekinmez. 

“Yaptıklarım ne ki,” dedi kendi kendine. Düşündü, kınasını, düğününü, 

düğün gecesi koynuna giren delikanlıyı. Eri olmadı o hiçbir zaman. Birlikte yattılar 

geceler gecesi. Ama bir beden olamadılar nasılsa. Tatlı bir şey varsa, o da 

yanaklarında kalmıştı. Onlar öpülmüştü yalnızca. “yok”, dedi yüreğini kabartırken. 

“Bir de ellerimi öptü. Toprak gibi öptü. Kısır bir toprak gibi öptü. “Kimseye 

söyleme, sırrımı,” dedi. “Sana söz olsun,” dedim. “Biz kardeş bacıyız. Bu kahpe 

sözü de nereden çıktı? Kısırlığına kurban ya, hainliği eden kim?” (s.52) 

“Döl bekler anam, babam. Olsa olsa onların oyunudur bu. Başlık parasını 

geri almak isterler. Dünya Kalksa üstüme, sırrımı ele vermek var mı Nazlı?” 

Söylemek olur mu hiç. Ben bu obalarda, el öpen erkeği nasıl bulurum a bacılar?” 

(s.33)  Baba, kızını öldürmeye kıyamaz, başlık parasıyla kocasına gönderir. 

“Bir daha bunca para elimize geçmez. Ha burda, ha orda, nasıl olsa ölecek. 

Biz vuralım derim.” (s.33) 

“Öldür baba.” 

Sonra baltayı bulup getirdi bir solukla. Bıraktı, para çıkınının yanına. 

Uzandı kapı ağzına. 

“Baltayla mı?” (s.33) 
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“Duymuştu Nazlı, kurşun insanın eti içinde, kanı içinde, yağ gibi 

kayıyordu. 

“Mavzerimiz...” 

“Bulmuşam” dedi babası, “Emanet almışam bir geceliğine,” 

“Kuşağından çıkardı tabancayı.” (s.33) 

“On beşinde bir kızdı Nazlı. İstedi babası anası kardeşleri bilmesin kahpe 

gittiğini. Bağırıp her şeyi anlatacak sıra ellerini öpen geldi aklına.” (s.33) 

Babası; 

“Kahpe,” dedi. “Git kim öldürürse öldürsün. Ah, para işin içinde olmasaydı, 

çoktan öldürürdüm seni ya...” (s.34) 

“Ağıdıma oturacak kimseler yok bu obada.” (s.42) 

“Bilirdi o, ağıtçıkların en ünlüsü olduğunu ölünün üzerine sahiplerinden 

güzel kapanırdı hep.” (s.43) 

“Eğilir, ölen bir çocuksa, öperdi onun ellerinden.” (s.43) 

“Uçtu şimdi o yaşı on beşten enginse eğer. Kuş olup uçtu. Geride kalan 

kendinizi düşünün. Söyle bacım, sen söyle ağam, bu dünyadan bir tat alanınız varmı 

ki, ölenin ardına ağıda oturursunuz?” (s.43) 

2.2.8. Demir Bebek 

Bekir Yıldız, bu kitapta başarılı anlatım çizgisini, toplumumuzun değişme 

hızına uygun olarak sürdürüyor. Demir bebek'te Güneydoğu insanlarımızdan daha 

çok, içerde ve dışarıda yaşayan işçilerimizin sorunları ele alınıyor. Sürükleyici, 

çarpıcı hikâyelerin yer aldığı bu eserde bazen cehaletin getirdiği felaket bazen, 

fakirlik, bazen töre ve gelenekler öyküleştirilmiştir. 
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“Demir Bebek” 

Adını kitaba veren hikâyede, Almanya'ya giden bir işçi ailesi konu 

edinilmiştir. Seyit, Almanya'ya bir çok  zorluğu aşarak ulaşmayı başarmıştır. 

Hem kendisini, hem karısı çalışmaktadır. Altı yedi yaşındaki kızları Narin, 

kardeşi Davut'a bakmaktadır. Davut, henüz küçüktür. Annesi akşamları onu 

emzirebilmektedir Eve çamaşır makinesi bile almışlardır. Alman komşuları 

vermiştir makineyi onlara. Seyit nasıl çalıştığını Alman'dan öğrenmiş, evin 

hanımına anlatmıştır. Narin de anlatılırken bu makinenin temizlik yaptığını 

duymuştur. Evde bol bol çikolata bulundururlar, çocuklar yesin diye… 

Anne baba işteyken Narin, yüzü eli çikolata olan Davut'u ak pak olsun diye 

çamaşır makinesine sokar. Düğmeye basar. Biraz sonra ayağına kanlı ılık sular 

hücum eder. Akşam eve gelen anne ve baba kapıyı çalınca Narin korkudan adeta taş 

kesilir, kapıyı açamaz. Az sonra facia ortaya çıkacaktır… 

“Beyaz Baba” 

“Beyaz Baba” kaçakçılığı, onun getirdiği acıyı, hasreti ince ince işleyen bir 

hikâyedir. Hasan, kaçakçılık yaparken, Suriye sınırında mayınların patlamasıyla 

ölen babasının ziyaretine gitmek ister. Ancak tren parası on altı liradır. Belki 

onlarca defa sormuştur memura fiyatı.  

Kurban bayramı gelince, el öpecek, para biriktirecek, babasının yattığı 

mayınlı tarlayı ziyaret edecektir küçük Hasan. Bayram sabahı, Hasan erkenden 

kalkar, kurbanların kesildiği yere gider, babasıyla samimi olan tanıdıklarının elini 

öper, para toplar. En son kirvesinin kurban kestiği yere gider. Kurban kesilir, 

yüzülür, paylanır. Bir parça et de Hasan'a verilir. Kirvenin kanlı eli öpülüp ondan da 

harçlık alınır. 

Hasan, tren garına gidip bilet alır ve trene binip yola koyulur. Şehmuz 

Emmi, tarif etmiştir gideceği yeri. Karakolun yanındaki direğin yanındaki beyaz 

tümsektir babasının yattığı yer. Hasan, kireç dökülen yeri bulur ve babasına 
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seslenir. Söz verdiği gibi onu ziyarete gelmiştir. Biraz büyüyüp bıyıkları terleyince 

o da kaçağa gelecek, babasının kemiklerini buradan toplayıp götürecek ve annesinin 

önüne koyacaktır. Bekir Yıldız'ın sıklıkla işlediği bir problem olan kaçakçılık 

gerçeği bu hikâyeyle bir kere daha ifade edilmiştir. 

“Amele” 

Hikayede amelelik yaparak geçimini sağlayan bir insanın hayatından bir 

kesit sunulur. Beytullah, inşaatlarda harç taşıyarak para kazanmaktadır. Babasının 

bir böbreği çürüdüğünden, acilen alınması gerekmektedir. Ancak bu ameliyat için 

tam iki bin lira istenmektedir. Parayı çabuk biriktirmek için Beytullah, harç taşıma 

işini metrekare işi alır. Altı yüz altmış ton harç taşıması lazımdır ki babası ameliyat 

olabilsin. Doktorla anlaşmıştır. İki bin lirayı birleştirip hemen gelecektir. Beytullah 

gece.gündüz çalışarak iki bin lirayı biriktirir. Hastaneye gelip hemen doktoru bulur. 

Doktor, ameliyattan çıkmıştır, hala gömleğinde kan lekeleri vardır. Doktora durumu 

anlatıp iki bin lirayı getirdiğini söyler. O, hemen parayı alıp saymaya başlar. Hem 

parayı sayar, hem koridorda ilerler. Beytullah da ümitle peşinden gider. Babası 

kurtulacaktır. Paranın sayımını tamamlayan doktor, saydıklarını gömlek cebine 

koyar. Beytullah, babasının ne zaman ameliyat olacağını sorduğunda aldığı cevapla 

şok olur. Doktor, babasının ameliyatından çıktığını, babasının öldüğünü söyleyerek 

başsağlığı dileyip yoluna devam eder. Kanlı gömleğinde, gözyaşıyla ıslanmış 

paralar vardır… 

“Kör “ 

Seyfettin Almanya'ya çalışmaya gider. Biraz da para biriktirir. Memlekete 

ziyarete gelir.Dönüşte  babasının kör olan gözlerini açtırmak için onu da 

Almanya’ya götürür. Ömer Amca, doğduğundan beri kördür. Alman sınırında polis, 

çalışma izni olmadığı için Ömer Amca'yı indirmek ister. Seyfettin, buna direnir. 

Onları hayvan gibi sayarlar. Ömer Amca’nın kör olduğunu anlayınca onu bırakırlar. 

Babasının tedavisiyle ilgilenen Seyfettin, başka engellerle karşılaşır. Babası da iyice 

sıkılmıştır. Oğluna, Türkiye’ye bir bilet almasını ister… 
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Hikâyedeki Sosyal Meseleler 

1.İşsizlik 

2.Giyim . Yaşam 

3.Kaçakçılık 

4.Sınır 

5.Fakirlik . Yaşam 

6.Kan Davası 

7.Gurbet . İş 

8.Sağlık 

1.İşsizlik 

İşsizlik, yazarın işlediği başlıca konulardandır. Almanya’daki madenlerde 

çalışanlar, korkuyu öylesine yenmişlerdir ki ölüden bile korkmaz olmuşlardır:  

“Madene ineliden beri korkmaz oldum ölülerden. Karanlık siyah 

dehlizlerden vurduğu her kazma kömürü değil sanki korkuyu söküp atmıştı 

yüreğinden.”10 

2.Giyim . Yaşam 

             Giyim kuşam konusu da eserlerde işlenir.Şalvar,fistan kahramanların 

hayatında önemli yer tutmaktadır. 

“Dönüp baktım, bumburuşuk bir kocakarı, boyu da çok kısa, gocuklu da, 

başını şalla sarmış.  

Kolumdan çekiyor, dişsiz ağzıyla bir şeyler söylüyor, anlamıyorum. (s.39) 

“Şalvarının cebindeki bayram paralarını avuçları içine aldı. Kirvesinin 

verdiği son iki buçukla birlikte, yirmi sekiz lirası oldu.” (s.15) 
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3.Kaçakçılık 

Kaçakçılık nice yuvaların yıkılmasına yol açan, nice çocukları yetim 

bırakan bir geçim kaynağı, bir sosyal meseledir. 

 “Uy beni babama kavuşturan trene, trenin şu camlı penceresine kurban. 

Aha trenin öbür penceresi Suriye, bu penceresi vatandır. Her kaçağa çıktığında 

buralara mı gelirdin babey?” (s.17) 

Çocuk, kaçakçılıktan sınırda ölen babasının mezarını görmeye gider. 

“Bayrağımız vardır çekilmiş. Bayrağımıza Kurban. Karakol… Tren düdük 

çalar. Tren düdük çalıy, Şehmuz Emmi. Bir ağaç gelir. Soluksuzam, babama 

hayran. Oralarda sırtımız kaçak yüklüydü. Kaçak çaya, kaçak cıncık boncuğa 

kurban. Rahmetli babayın gözü karanlıkta görmezdi yavru.” (s.17) 

10. Bekir Yıldız, Beyaz Türkü DD Yay., 1. Baskı, İst.,1987, S.48 

Mayın en önemli düşmanıdır kaçakçının. Sınırda parçalanmak adeta 

kaderleri gibidir. 

“Köyüme dönüp kaçakçı olurum da olmam size ne? Kaçakta mayın var. 

Oysa burada sen mayınsın Anamın sütü… Ana, ana… Nereyim ben? Suriye’de 

miyim? Türkiye’de miyim? Şu teller kimin? Geçtim işte… Yaralı İdan’ın. Gel 

kurtar canımı ana… Ağam olsaydı. Uyy, nasıl vurdular onu. (s.81) 

“Gelmeyi ne çok istemişti Hamise Ana? Türkiye’nin tel örgülerine 

yaklaşmanın değil, geçmenin suç olduğun bildiği için rahatlıkla yaklaşmıştı. İki 

metre genişliğinde, bir kaç yüz metre uzunluğundaki ikinci bir tel örgü de 

Suriyelilerindi. Hamise Ana bu gümrük kapısının çevresinde mayın olmadığını 

duymuştu…”(s.82) 

“Anan kurban” dedi, duyulur bir sesle. “Mezarından söküm seni. He… 

Kumandana inat… Dur az kaldı İdan… Gözlerimin yaşını silsene kurban… Önümü, 

ardımı görmez oldum da!” (s.84) 
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““Çileli başımız” dedi. “Ağanı vurdular okulda. Senin işin neydi mayının 

içinde? Yaşın ne ki İdan? On üç… He. Bu güz ön üçün bittiydi!” ” (s.85) 

“Ah… Eski bayramlar… Yok loo… Kumandan. Biz bayramlarda ne ölüler 

değiştirirdik sınır karakolunda… Aha bacım bu ölü sizden, ver bizim ölüden bir 

parça.. Torbaların içine doldururduk da ölülerimizi, tel örgülerin ardından bayram 

hediyesi diye atardık birbirimize.” (s.86) 

“Seni istemedi Kumandan, İdan. Neymiş, kaçakçı vatandaştan sayılmazmış. 

Yazı yazdı da gömün gitsin Suriye’ye dedi. Ah, şu mayını bir aşalım… 

Kumandanın önünden, sen sırtımda geçmezsem, bana da Hamise demesinler 

İdan’ım …”(s.86) 

“Babonun yarım gören gözlerine bin hayran. Yarım göze aldanıp 

hayıflanmıyasan Hasan’ım. Nice iyi gören gözler de gitmiştir bu yolda. Sen 

gözlerini şimdi iyi aç Hasan. Babay oralarda olmalı. Tarlaya varır, mayının üçü beşi 

bir arada. Tarlaya varır mayının yüzü bini bir arada…”(s.17) 

“Hava hoş. Hava zümrüt gibi buralardan Şehmuz Emmi. Nasıl düşmüşse 

toprağa öyle durur babay yavru. Çürümüş, toprak olmuş sanma. Duyduğumuz, 

Pervanesi tepede uçakla kireç dükmüşler üzerine. Beyazdır babayın rengi.” (s.18) 

4. Sınır 

Sınırlar, savaştan sonra rastgele çizilince, akrabaların her biri bir tarafta 

kalmıştır.  

“Gücünü, ana yüreğinin sevgisi ile kumandan öfkesinden almıştı. Elleri 

titriyordu. Güneşe rastlamadan Suriye’yi geçmesi gerekiyordu. (s.78) 

“Bölünen toprağa tel örgüler çeksinler sonra… Burası bizim, burası 

onların… Onlar dedikleri kim? Telin öbür yönünde kalan hısımlarımız, tanışlarımız, 

anılar…”(s.79) 
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Kadın, öbür tarafta ölen oğlunun cenazesine dahi katılamaz. Bu günümüzde 

de süren bir sosyal meseledir. 

Kalabalık ince uzundu… Kalabalığın taşıdığı tabut, Hamise Ananın özbeöz 

oğlunun tabutu değil miydi sanki? Askerler nasıl da önüne durmuşlardı.  

“Geçemezsin buradan. Pasaport” 

“Ne pasaportu? Ölen oğlumdur. Verin bir gömü süresince izin. “ 

“Kumandan!” 

“Durun ey cemaat… Mayınlı topraklardan geçinceye kadar durun. Oğlumu 

gömmeyin, gelmeden” (s.79) 

Taze bir fidansın sen İdan, mayınlı toprak neyine? Şu mayınların hepsi bir 

gül olmalı, her bir gülü koparıp yakana takmalısın. Yakana taktığın her bir için, 

sevdiğini daha çok sevmelisin. Sevmelisin ya gidişin ölüme… Mayının çoğu 

buradadır İdan… İdan yürüdü gene. Ayakları bir güzel, bir yumuşak… Şimdiye 

kadar nerelere bastı, bastığı yerlerde neler düşündü, neler geldi başına kim bilir? 

(s.80) 

 “Gelmeyi ne çok istemişti Hamise Ana? Türkiye’nin tel örgülerine 

yaklaşmanın değil, geçmenin suç olduğun bildiği için rahatlıkla yaklaşmıştı. İki 

metre genişliğinde, bir kaç yüz metre uzunluğundaki ikinci bir tel örgü de 

Suriyelilerindi. Hamise Ana bu gümrük kapısının çevresinde mayın olmadığını 

duymuştu…”(s.82) 

5.Fakirlik . Yaşam 

Fakir insanların acıları, sıkıntıları, yalnızlıkları da sosyal bir mesele olarak 

karşımıza çıkar. 
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“Elleri, yüzü kırış kırış Sultan’ın. Görünmeyen yerleri de öyle… 

Buruşturulmuş kâğıt gibi… Açık bir yerde yatsa, yorganın altında kimse yok, der, 

gören, Der de çiğneyip geçebilir.” (s.72) 

İşlemeli bir mendil. Menilin içinde bir şişkinlik. Mendili açtım. Dürülmüş 

bir yufka ekmeği… İnce, pembe pembe pişmiş yufka ekmeği… Allah seni inanırsın 

benim yüzüm de pembe pembe oldu. (s.72) 

Sevemedim ya demek beni de yürekten seven biri varmış. Sevdalı ekmeğine 

kurban olduğumun birisi.” (s.77) 

“Narin’in anası, yeni pir parçayı önünden akıp giden suya batırdı. Yaptığı 

iş, çift sürmekten, davar sağmaktan daha kolaydı.” (s.77) 

6.Kan Davası 

İdan, bir köy delikanlısıdır. Abisi öldürülmüştür. Onun intikamını almadan 

yaşamak ona haramdır. Gidip kaçakçılıktan para kazanacak ve intikamını alacaktır. 

“Dağ başı, dağın eteğinde, ovanın bir düzlüğünde kurulu köylerden birisi 

mi burası” (s.64) 

“Verilmek istenilen iş kanlı… İdan silah almıyor onlardan. İdan kaçakçılık 

yapacak… Kazandığı parayla silah alacak… Ağasını vuranları bulacak… 

Zavallı Hamise Ana, İdan’ı da mayına kurban vererek acı içinde acı yaşar. 

“Onun bildiği; büyük oğlunun kentte vurulduğu, küçüğünün de mayında 

yaralanıp öldüğüydü. İdan’ın ölümü, Hamise Anayı daha çok yıkmıştı Ellerini 

uzatamadığı, ama gözlerinin görebildiği bir ölümdü bu …”(s.81.82) 

7.Gurbet . İş 

Bekir Yıldız, gurbeti bu eserinde de işlemiştir. İlk defa fabrika gören 

insanlar hem heyecanlı hem şaşkındır. 
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“Muş’un, Hakkâri’nin, Denizli’nin, yoksa Zile’nin bir köyünde mi gelmişti 

buralara? Nereden gelirse gelsin, şu otuz yedi yıllık ömründe, fabrikayı ilk kez 

görüyor ve ilk kez gördüğü yerde çalıştırılıyordu. (s.6) 

“… Ama tereni hiç görmemişti. Ne buharlı, ne elektrikle çalışanlarını. .. 

Nasıl da şaşırıp kalmıştı İstanbul’a geldiklerinde…” 

“Uyy herif karayılan dedikleri…”  

“He, ya, terendir bu…”(s.6) 

Uçağı da ilk kez Almanya’da görür insanımız. 

“Atmacalar… Biri inip biri kalkıyordu. Yürüyün şöyle… Bekleyin, şurada. 

Pasaport… Narin bizim. Davut bizim… Üst üste insanlar, bakışmalar… Uçağı ilk 

görenler… Tövbe burası dünya değil…”(s.8) 

“Okey… Biniyor Alman. Otobüs fabrikaya giriyor. Her günkü yerinde 

duruyor. Eli çantalı emekçiler iniyor. Yürüyorlar. Bu sabahki yürüyüşleri de başka.” 

(s.51) 

 Çocuklar da en az anne babaları kadar heyecanlıdır. Kardeşinin elini 

tutmuş, annelerini beklerler. Fabrikadan gelecek o. Babaları da fabrikada. Paraları 

olacak. Dönecekler anayurtlarına. Neneleri, dedesi… Belki de birisi veya ikisi 

ölmüş olacak…  Birkaç gün sonra mezarlığa gidecekler. Babanın anası burada 

yatıyor diyecek, anaları… Onlar yaşanana doğru koşacak, mezarlıkta bile. Gurbet iş 

için giden insanımızın hem umut kapısı hem sosyal meselesi olmuştur. 

8.Sağlık 

Sağlık her zaman aktüel bir sosyal meselemizdir. Bu eserlerde de tam bir 

gözleme dayalı gerçekçilikle verilir. Beytullah, bir işçidir. Babasını ameliyat 

ettirmek için gece gündüz çalışır. Ancak, bıçak parası için ameliyatı geciktiren 

doktor, parayı aldıktan sonra ona babasının öldüğünü söyler. 
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Beytullah, avucundaki para tomarını uzattı.”Tam iki bin” dedi.”Ne zaman 

ameliyat edeceksin babamı? 

Parayı aldı doktor. Yürürken sayıyordu.”Yüz, iki yüz” 

Beytullah’ın bildiği; babasının ameliyatı için doktorun istediği şu iki bin 

lirayı ne güçlükle kazandığıydı.” (s.20) 

“Dekanın kapısı önüne gelmişlerdi. Doktor paraları, kan sıçramış beyaz 

gömleğinin cebine sokuşturdu. Kapıyı açtı. İçeriye gireceği sıra, Beytullah’a döndü. 

.Az önce ameliyat ettiğim babandı; dedi. 

“Başın sağ olsun…” (s.23) 

2.2.9. Mahşerin insanları 

Be eser, yazarın üç hikâyesinden oluşan bir kitap. Hikâyelerin konusu  

hemen hemen birbiriyle ilgisiz denilebirlir.  

 Mahşerin insanları 

 Almanya’da bir maden ocağında  çalışan Türk içsinin dramı anlatılır bu 

hikâyede. Bekir Yıldız kendisi de Almanya’da işçi olarak çalıştığı için uzun tahliller 

değerlendirmeler yapar.Uzun uzun değerlendirmelerde bulunur. Bu yönüyle hikâye, 

diğer hikâyelerin akıcı ve diyolağa açık üslubundan ayrılır.    

Adam, tonlarca demirin altında kalmıştır. Bulunduğu yer hem havasız hem 

nemli ve ürkütücüdür. Vücudu çıplak olduğu için kendini adeta mahşer meydanında 

hisseder. Sırt üstü sürtünerek kurtulmaya çalışır. Yaşadıkları, hayal gibi gelir. Bu 

zorlu hayat sürerken, ağabeyi onu götürmek ister oralardan. Ama o hala kabusun 

tesirindedir. Ağabeyi kardeşini Almanya’dan alıp, kendi çalıştığı yer olan Viyana’ 

ya götürür. Ancak madende mahsur kalma anlarını hiç unutamaz. Aklına bu arada 

çocukluğu gelir. Açlıktan bir köşe başında boynu büküklüğünü düşünür. Elinde bir 

somun, doymak nedir bilmezliği… Sonra kendi kendine ağlar. Ağabeyiyle beraber 
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Viyana’ya gelirler. Gece yarısı ağabeğin yaşadığı ilçeye varırlar. Tek katlı bir evde 

kalırlar. Etraf ormanlık olduğu için ürker,uyuyamaz. Hatıraları canlanır yine. Aklına 

çocukluğunun geçtiği Güneydoğu gelir. Büyüklerin,kurşundan sakınmak için  sırtını 

duvara dayayıp, yüzünü cama dönüşlerini düşünür. Bu arada yeğeniyle dolaşırken 

ülkesiyle Viyana’yı kıyaslar. Ülkesine olan özlemini dile getirir. Yeğeninin bir 

yürüyüşe katılmasından dolayı polise giderler. İncili uzatıp üzerine yemin ettirirler. 

Bundan yüzü kızaran genç, amcasına sarılır. Yürüyüşe katılmaktan kurtuluyor, 

vatandaşlık hakkı olan yeğen sevinir. Akşam yine kâbuslar gören amca sabahı zor 

eder. Yine hayalen, doğduğu topraklara aklı kayar, hüzünlenir. Yokluğu, hastalıkları 

hatırlar. 

Viyana da sıkıcı gelir ona. Buraları sıkıcı yapan şeyin ne olduğunu   

Sevgisizliğin bir şehri öldürdüğünü düşünür. İnsanlar robot gibidir, menfaat tek 

belirleyicidir oralarda. Noel Babayı bekleyen Viyana halkından yine Güneydoğuya 

yönleniyor hayaller. Çocukları, çikolatayı tanımayacak kadar mahrum çocukları, 

düşünür. Viyana’nın yaşlılarının yalnızlığı, kimsesizliğini düşünür. Mutlusuzlukları 

yalnızlıktan, kimsesizliktendir. Oysa Güneydoğu’nun problemi fazla çocukluktan 

yokluktandır. 

Adam, Viyana’yı değerlendirmeye devam eder. Fırınlarda yakılan 

Yahudilere atıfta bulunur. Ancak fırınlardan kurtulanların da bugün Filistinlileri yok 

ettiğini vurgular..  

Bizim ülkemizde artan, buralarda eksilen nüfusa göre plan yapılmasına da 

şaşar. Batı’nın görünen yüzünün perde gerisini anlatan kahramanımız, yılda iki bin 

Viyanalı’nın intihar ettiğini, şikâyet hâlinde insanların basit gerekçelerle akıl 

hastanelerine tıkıldığını anlatır. Belli bir süre Viyana’da kalan adam, valizini toplar, 

yeniden Almanya’ya döner. Ağabeyi, kalmasını ister ama o, yeniden döner, ekmek 

kapısına. Berlin’e gece varır, hamile bir kadının bir Türk doğuracak diye 

öldürüldüğünü duyar, ağlar. 



131 

Türklerin yaşadığı yerlere gider, orada ağaya baş kaldırırken bugün kendisi 

ağa olmaya çalışan Gaffar’ları arar. 

Yılbaşı gecesi, odasında açılmamış bir mektupla baş başadır. O gece açıp 

hayalen halleşecektir onunla. Mektup gönül yoldaşından gelmiştir. Memleketten, 

dostlardan bahsedecektir. Hayalen gidecektir o da Eminönü, Maltepe, İstanbul’a… 

Mektupta gönül yoldaşı yanına gelmek istediğini ama yurtdışı yasağının 

dolmasına iki yılın kaldığını, sınıra gelmesini yazar. Eline alır bavulunu, haber salar 

sevdiğine. O da görmek ister, uzaktan da olsa. 

Hudutta buluşurlar, bakışırlar. Ellerini tutmak isterler birbirlerinin ama 

görevliler engel olur. 

Adam, sevgiye dayanamaz çıkarır cebinden pasaportunu, uzatır, geçer 

sevdiğinden yana. Sonu önemli değildir artık. 

“Şahinler Vadisi” 

Şahin avcısı Gafur’un hayatı anlatılır bu hikâyede. 

Gafur, geçimini yüksek dağlarda tuzakla yakaladığı şahinleri evcilleştirip 

satarak sağlamaktadır. Gafur’un en büyük yardımcısı ise ince bacaklı, ince kollu, 

kıvırcık saçlı on. on iki yaşlarındaki oğlu Zeynel’dir. 

Şahini avlamak için güvercin ve serçe yuvasından kuşları alan Zeynel’in 

etrafını yılanlar sarar. Çocuk korkar ama babası onu cesaretlendirir. Sonunda 

Zeynel serçeleri getirmeyi başarır.  

Bu seferki avları ak bir şahindir. Gafur, bu şahini çok beğenmektedir. 

Mutlaka yakalamak ister. Sonunda baba . oğul ak şahini yakalar, eve getirirler. 

Ancak şahin avcıları için önemli olan şahini avlamak değil, onu insanlara 

alıştırmaktır. Gafur, oğluna sabırlı olmak gerektiğini anlatır ve aksi halde onurlu bir 

hayvan olan şahinin kendini öldüreceğini söyler. Şahinin göz kapakları iğneyle 
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dikilmiştir. İnsanlara alışıncaya kadar öyle kalacaktır. Birkaç gün sonra Gafur, iyice 

alıştığını anlayınca şahinin gözlerini açar. Gafur böyle bir şahini ilk kez 

görmektedir. Çok güzel ve vakur bir duruşu vardır. Zeynel’i yiyecek almaya 

gönderen Gafur, şahinle bir insan gibi konuşur. Sonra oğlu yiyeceklerle gelir. Ama 

önce şahini imtihan ederler. Yiyecekler için kaldığından şüphelenmemek için şahini 

serbest bırakırlar. Ya dağlara dönecektir, ya da gelip Gafur’un omzuna konacaktır. 

Şahin uçup gider, biraz sonra kapıdan içeri süzülüp Gafur’un omzuna konar.  

Ağa, şahini haber alınca iki adamını göndererek şahini ister. Gafur, ağanın 

gelip kendisini şahine sevdirmesini ister. Ağa itiraz etmez, gelir. Ağa, şahine 

övgüler dizer. Gafur’a ne istersin diye sorar. O önemli olan şahinin ikna olması der. 

Şahin, ağanın omzuna konunca Gafur’un gözleri solar. Ağa, şahin yerine bir soylu 

at vererek şahini alıp gider. 

Ağa, obaları toplar, Omuzundaki ak şahiniyle tam bir heybet kazanmıştır. 

Köylüleri korkutur. Herkes korkudan birbirine sokulmuştur. Baş kaldıran 

biri vardır. Onu getirin diye gürler, ağa. Getirilen zavallı adamın elleri zincirle 

bağlanır. Zincirin ucuna da bir ip bağlanır. Şahin, durumu kabullenemez. Bu sıra 

ağanın atına binmiş gelen Gafur’u gören şahin, onun anlattığı haksızlığa karşı 

savaşan Zir’in hikâyesini hatırlar. Ağa gururla bağırıp çağırır. Şahin havaya 

yükselir, ağanın etrafında döner, sonra saldırıp ağanın bir gözünü gagasına takar. 

Ağa acıyla çırpınır. Ancak kendisini bir ata değişen Gafur’un da omzuna konmaz, 

şahinler vadisine doğru uçar, gider. 

“Kör Güvercin “ 

Bu hikâyede yazar hayvanlar âlemini öyküleştirir. Ancak insanların 

yanlışlarını, acımasızlığını adeta hayvanların diliyle ifade eder.    

 Hikâye bir köpek olan Şaşa’nın hayatıyla başlar. Arkadaşlarının nasıl itlaf 

edildiğini hatırlar. Kente giren Şaşa hiç kimsenin olmadığını görünce şaşırır. 

Yalnızlık ona acı gelir. Benekli kediyi görünce arkadaş olmayı teklif eder. 

Benekliyle beraber yola düşerler. Yolda koyun, keçi, oğlak görürler, onları da 
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kendilerine katılmaya ikna ederler. Sonra inekleri, atları yanlarına alırlar. Tavukları 

da kümeslerinden boşandırırlar. Birlik olup boş kente gidip gönüllerince 

yaşayacaklardır. Boz eşek de katılır onlara. Hep birlikte boş kente doğru yol alırlar. 

Yolda bir de güvercine rastlarlar. Gözünün biri doğuştan kör, diğerine de bir ok 

saplanmıştır. Onu da dâhil ederler sürülerine.  

Kör güvercin insanın insana zulmünden dolayı gözlerinin ağlamaktan kör 

olduğunu annesinden dinlediğini anlatır. Şehre varırlar ama birbirine zarar 

vermekten dışarı çıkmamışlardır. Bir çocuk çıkar dışarıya, kaçarcasına. Küheylan 

diz çöker alır insanı sırtına. Kör güvercinle birlikte bozkıra doğru kaçar.  

Hikâyelerde Geçen Sosyal Meseleler 

1.Gurbet ve hasret  

2.Çalışma şartlarının zorluğu 

3.İnsanlar arasındaki mücadele 

4.Güneydoğudaki hayat şartları 

5.Kadın olmanın problemleri 

6.Yalnızlık ve sevgisizlik 

7.Yolsuzluk ve fakirlik 

8.Çocukların küçük yaşta çalışması 

9.Ağalık ve töre 

10.Özgürlük  

11.Geçim derdi 

12.Erkek çocuk isteği 
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1.Gurbet ve Hasret 

Bekir Yıldızın eserlerinde gurbet, hasret önemli yer tutar. Mahşerin 

insanlarında gurbete giden, sevdiklerine hasret kalan kahraman, ağabeyini görünce 

sevinir: “ Viyana’dan seni götürmeye geldim kardeşim. Dönüp bakıyor. Ağabeyi 

bu. Sarılıyor. Demek mahşerde değil o. İşte ağabeyi ” 11 “Gözlerini kapattı: 

Açlıktan, bir köşe başında boynu büküklüğünü. Elinde bir somun. Ama doymak 

bilmezliği. Gözlerine uyumadan önce, ekmek bağlanan yıllar.” 

 Gurbeti yaşarken bazen uykuları bile kaçar kahramanımızın : “Kaldığı 

odanın camları nerdeyse yerle bir. Beyaz gecede, karlı beyaz gecede orman 

görünüyor. Uyumalı. Burası ülkesi değil. Burası neresi? ”(s.11) 

Gurbette uyku da gelmez. Kahraman ülkesinin özlemi içindedir. Hasret bir 

taraftan, diğer yandan insanın kalabalıklar içinde kendini yalnız hissetmesi zordur. 

İnsanlar, ülkesinden ayrılsa da onun yeri başkadır. Yazar bunu diyaloglarla 

ortaya koyar :  

“Ah benim ülkem” diyor yeğen. “ Gerçi ülkemde çok yaşamadım ama ne de 

olsa toprak. Yediğim, içtiğim var.” (S.19)  Yazarın kardeşlerinden biri Avusturya 

vatandaşı olmuştur. Yazar buna hem sevinir hem de burukluk yaşar ve bunu 

eserlerine de yansıtır : “ Ama gece kar yağması sürerken bavuluna hazırlayacak. 

Hazırlarken soracak kendine : “ Nerede benim Harranlı ağabeyim?  

Nerede yeğenlerim? Nerede, Avusturya vatandaşı olduğu günün gecesinde, 

sabah kadar kendisi adına güneşi beklediğim kızıl saçlı çocuk?” (S.40) 

 

 

 

11. Bekir Yıldız Mahşerin insanları  DD Yay., 1. Baskı, İst.,1982, s.9 
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 “ Gitmeseydin iyi olurdu ” diyor. “ Bizi bırakıp gitmeyecektin Almanya ya. 

Biz garibiz burada. Garibiz kardeşim. Senin soluğunla avunacağımızı 

ummuştuk.”(S.41) 

Hamile bir kadının, bir Türk doğuracak diye, metroda bıçaklanarak 

öldürüldüğünü duyuyor. Duvarların dibinde oturup ağlamak istiyor.” (S.42) 

“Eminönü, Cağaloğlu, Maltepe den, sevdiklerinden söz etmiş olabilir. Böylece, o da 

gönül kanatlarıyla bir solukta İstanbul’da olabilir.” (s.45) “ Ben seni kaybettim 

insanım, seni senin niyetine, okşadım tüm vapuru.”(s.46)  

“Pasaportunu uzatıyor. Hududun kapısı açılıyor. Hudutların kapıları 

açılıyor. Sevgiyle sarıldıklarında .” (s.46)  

2.Çalışma şartlarının zorluğu 

Bekir Yıldız, Almanya’da işçi olarak da çalıştığından bu eserinde çalışma 

şartlarının zorluklarına da değinir:  

“ Henüz ölmeden bir mezara konulmuş gibiydi. Ölmediğini salt kendisi 

biliyordu oysa. ”(S.26) “ Kanla terin karıştığı yüzünde ki kapalı gözleri gerisinde, 

amansız bir boşluğun ve yüz bizlerce ton ağırlığın içine doğru bir çelişkiyle 

yaşıyordu aslında.” (s.27)  

Yazar, çalışma şartlarının ağırlığını yaşayan bir insanın gerçekliğinde ele 

alır: “  

Yüz binlerce tonun altında, su sandığı bataklığın az ötesinde sıkışmış 

duruyordu. Artık her şey bitmiş gibiydi onun için. Atla, motor sesini arka arkaya 

duyunca, bir Anadolu da, bir Berlin de oluyordu.”(s.38) 
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3.İnsanlar Arasındaki Mücadele 

İnsanlar arasındaki mücadele bir sosyal mesele olarak bu eserde karşımıza 

çıkar. Yazar, bazen tarihi olaylara da temas ederek insanların zulme uğramasını, 

mücadelesinde anlatır. 

“Doğru, doğru, gençlerde... Gençleriniz yaka paça... İnsan, insanı avlama 

peşinde... Bir yarı, öteki yarıyı kovalıyor sanki...”(s.23) 

“Bu uyumun bozulduğu dönemleri anımsıyor o. O dönemlerde savaşlar 

çıkarmamışlar mıydı? Fırınlarda insanları kimler yaktı? Yakılanlar adına ağıtlar 

düzülürken, fırınlardan kurtulanlar, varlıklarını çoğaltabilmek için, bir başka ırkın 

yok olması pahasına, Sina çöllerinde sürek avında değiller miydi?                         

4.Güneydoğu’daki hayat şartları     

Yazar, eserlerin satır aralarında , Güneydoğu’daki hayat şartlarını ele alır, 

eserindeki satır aralarında bu zorlukları okuruz: 

“Gafur, yorgun düşse de düşse, insan olmasına karşın, bir hayvanın önünde 

utanıp yerin dibine de geçse, kendisini toparlayıp çoluk çocuğunun ekmek parası 

olan şahini kendisine bağlamayı sürdürmeliydi.”(s.63) 

5.Kadın olmanın problemleri 

Kadınların horlanması, sıkıntılar yaşaması da sosyal bir mesele olarak bu 

eserde karşımıza çıkar.  

“... Her bir kadının, dünkü çocuğun, eteklerinde tutunmaya çalışan 

çocukların bir bölümü hasta, can çekiştiriyordu...”(s.26) 

“Ya şu insanoğlu? Elden ayaktan düşünce, yüzüstü bırakıveriyorlar 

kendilerini doğuranları...”(s.84)          

 



137 

6.Yalnızlık ve sevgisizlik    

Bekir yıldız, gurbeti yaşayan kahramanın yalnızlığından hareketle, 

bulunulan, çevreye de projeksiyon yapar. İnsanların yalnızlığını da ifade etmekten 

çekinmez. Üslup son derece gerçekçidir: “ Acaba Viyana’yı böylesine ölü bir kent 

yapan ne?  İnanıyor ki, Viyana’yı öldüren insansızlık ve sevgisizliktir.” (s.28)    

Yazar, bozluklardaki yalnızlığı, metrolardaki mezar sessizliğine tercih eder: 

“Metrolar, yerin altında ışıldayan mezarlıklar değil, bozkır gecelerin de, 

gökyüzünden aşağılara inmiş yıldızlardı...”(s.28) 

“Ölenlerin, doğanlardan çok olduğu bulvarlarda, yapayalnız insanlar 

evlerine dönüyor şimdi de...”(s.31) 

“...torunsuz, hatta çocuksuz yaşlılar, o otobanlara döşenmiş gökyüzü 

yıldızlarının aydınlığında, hızında, mezarlıklarda yanan gece lambalarının hüznünü 

silebilmek için gökyüzüne bakıyor.”(S.42)                                                         

7.Yoksulluk  

Yazar, sosyal bir yara olarak ülkemizdeki yoksulluğu, fakirliği de eserinde 

işliyor. Noel Baba değerlendirmesinin satır aralarında bu soruna ironik bir dille 

temas ediyor: 

“Gaffar konuşuyordu; ‘Açım, susuzum ben’ diyordu. ‘bir lokma ekmeye 

muhtaç olduk.”(s.39) 

“Noel Baba, ülkeme uğradın mı? Güneydoğu’ ya gittin mi? Çocuklarla 

uğraştın mı? Torbandan çikolata çıkardın mı? Çıkardınsa, tanıdılar mı? Sokaklar 

yine çocuklarla dolu mu? Dayım oğluyla konuştun mu? Ona sordun mu; Ey insan, 

bu dört çocuk neden bu kadar sıska? ‘Ancak bu kadar bakabiliyorum’  dedi.”(s.29)          

8.Çocukların küçük yaşta çalışması 
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“Şahinler” adlı hikâyesinde yazar, çocukların da ekmek parası için 

mücadele ettiğini kahramanı Zeynel’in hayatıyla betimler:  

“Zeynel, on. on iki yaşlarında, ince bacaklı, ince kollu, kıvırcık saçlı bir 

bozkır çocuğuydu. Ona göre daha çok güneş gelip geçmişti güneşle kardeşleşmiş 

yüzü, benek benekti.(s.51) 

“Baba, uy baba,” diye aşağıdan yukarıya doğru bağırdı Zeynel. “yılanlar 

sardı çevremi, bilesin...”(s.52) 

“Şahin kuşu gibi yiğit olmalısın. Yılandan korkan, şahini hak edemez 

oğlum. Korkma... Korksan bile korkunu belli etme.”(s.52)                                                                

9.Ağalık Ve Töre  

Şahinler vadisinde ağalık ve töreye vurgu yapılmıştır.  Hatta bir bakıma 

hikâye bu kavramların üzerine örgülenmiştir. Kahramanlar töreye de ağaya da 

bağlıdır... 

“izin verirsen uyuyalım “dedi.”Töremizde, konuk uyumadan ev sahibi 

uyumaz...”(s.58) 

“Bilirsin Gafur,” dedi “Ağamız uzun konuşmayı sevmez. Yani ağamızın tek 

dilliliğini unutmayasın.” Gafur’un yüreği azına geldi. “ Buyursun ağamız, 

buyursun,” dedi. (s.67) 

“Ağamız obası önüne şahinle, bu ak şahinle çıkmak ister. Şahin onurumu, 

gücümü süslesin, der...”(s.67) 

“Ağamıza benden selam söyleyin,” dedi. “Dileğine boynum kıldan 

incedir.”(s.67) 

“Öfkesine can kurban ağamızın. İstediği ben olsam, yeni doğanımın canı 

olsa, düşünmezdim kıl kadar...(s.68) 

“Evime şeref verdin ağamız. Bağışla beni.(s.69) 
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“Sizleri adam yerine koyduğu mu sanmayın. Ben isterim, siz uyarsınız. 

Yalan mı? (s.72) 

“Hepinize ders olsun. Şimdi bu baş kaldıran, bir katıra bağlanıp Harran 

bozkırında her bir parçası bir yere dağılacak... Un, buz olacak! Böylece, ağaya 

başkaldırmanın sonu nedir, ne değildir, göreceksiniz azaplar!” (s.73)                                                

10.Özgürlük  

“Kör Güvercin” adlı hikâyede hayvanların dilinden sosyal bir mesele olarak 

özgürlük de vurgulanır: 

“Özgürüm işte” dedi. “Yeniden özgür oldum. Sizler sağolun ki gelip 

uyardınız beni... Ey dünya, bir atın bir sineğe bile özenli olması, itibar etmesi 

gerekli dünya...”(s.105)                                                                                                                       

11.Geçim derdi 

Gafur, geçim derdini yüzünden her tehlikeyi göze alarak dağlarda şahin 

avcılığı yapar, Yazar böylece sosyal meselelerden geçim derdini, yoksulluğu göz 

önüne serer... 

Gafur, yorgun da düşse, insan olmasına karşın, bir hayvanın önünde utanıp 

yerin dibine de geçse, kendisini toparlayıp çoluk çocuğunun ekmek parasını 

çıkarmak için şahini kendisine bağlamalıydı.” Onu, yılların kazandırdığı hünerle, 

insanın özgürlük tutkusunda şahinle birleştiklerine inandırarak dağlardan 

gökyüzünden şu dört duvar arasındaki demir kafeste, gönüllü bir tutsak durumuna 

getirebilmişti.”(s.63) 

“Geniş, bakımlı yolların bulunduğu semtlerde oturanlar zengin kişilerdi. 

Bunların çöpleri sokaklara rasgele dökülmezdi. Yoksul semtlerde yaşayanların 

çöpleri arasında da, dişe dokunur bir şeyler bulmak olanaksızdı.”(s.75)     
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12.Erkek çocuk isteği  

Toplumumuzda, özellikle. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde daha çok ön 

planda olan “erkek çocuğun önceliği de sosyal meselelerimizdendir. Babanın 

sevinci, annenin seslenmesi hikâyede bu gerçeği ön plana çıkarmıştır. Yazar Gafur’ 

un şahsından babalara tercümen olmuştur. Kadınların haline, sevicine de zemzem 

kadının mutluluğunu örnek teşkil etmiştir: 

“Güzel haber bir öğle üzeri, kahvede alındı; Zemzem, dünyaya bir oğlan 

çocuğu kavuşturmuştu.”(s.65) 

“Gafur eğilip oğlunu öptüğünde şahin sıçradı omzundan.”(s.65) 

“İşte, sana yine oğlan doğurdum” Gafur... Aferin mi bana?  Gafur sesini 

çıkarmadı. Zemzem yeniden konuştu; ismi de hazır, kısmeti de hazır... Allah 

yoksullumuza acıdı.”(s.66) 

“Çok tazedir, üşümesin Şahin’imiz. Getirsen...”(s.66) 

“Oğlunun yüzüne uzun uzun baktı.”(s.65) 

2.2.10. Bozkır Geleni 

Bozkır Gelini yazarın, yayın sırasına göre son öykü kitabıdır. Öyküler 

yaşanan zor yılların bireysel ve toplumsal sorunlarını içermektedir. Bu hikâye 

kitabında küçük yaşta hapse giren Atiye’nin hikâyesini anlatan yazar, masum, 

kimsesiz bir kızın dramından yola çıkarak küçük yaşta zorla evlendirilen küçücük 

bedenlerin dramlarına yer verir. 

“Bozkır Gelini” 

On yaşında zorla evlendirilen Atiye, evlendiği adamın yatalak anasına 

bakmakla yükümlüdür. Daha düne kadar sokaklarda oynayan zavallı kızcağız, bir 

anda kendini gelin olmuş bulur. Yazar, hikâyesinde tablolar halinde kızın 

küçüklüğünü, kaçıp yeniden anasının evine gidişini, ailesinin onu nasıl gerisin 
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geriye gönderdiğini akıcı bir üslupla anlatır. Olayı anlatırken Atiye’nin anasının 

kızını evden kovmasından sonra hüzünle ağlayışını vurgulayarak da daha geniş 

anlamıyla kadın olanın mağduriyetini, ıstırabını, açığa çıkaran Bekir Yıldız, küçük 

kızın farkına varmadan ailesi tarafından başlık parası karşılığı zorla verilmesini 

anlatır “Bozkır Gelini”nde…  

Yazar, Atiye’nin on bir yaşında kendisine zorla sahip olabilen kocası 

Hamza’yı eline geçirdiği bir demir parçasıyla başına vurarak öldürüşünü, iki 

jandarma arasında adliyeye giderken hatırlayışıyla hikâyeyi bitirir.  

“ Şair Ana” 

Bu hikâyede ise yaşlı bir kadının ümitlerini, hayallerini, geçmişte yaşadığı 

acılarını vurgular… Etrafındaki insanlarla karşılıklı konuşturarak onu tanıtır. 

Dostlarının ölüm anında onu ziyaret edişini, bu diyalogların satır aralarında Şair 

Ana’nın ıstırabını ve ölüm anını ortaya koyar. 

Birkaç Kaçakçı 

Bozkır Gelini’nin bir diğer hikâyesi ise Birkaç Kaçakçı’dır. Bu hikâyede 

Kaçakçı Hamdo’nun hayatı anlatılır. Kaçakçı hamdo kaçakçılık yaparken mayına 

basarak iki ayağını kaybetmiştir Kaçakçı Hamdo… Çocuklarının geleceği için 

kendini tehlikeye atmıştır. Bir gün oğlu Zülfikar’ın da kaçakçılığa bulaştığını 

öğrenir. Çok üzülür, onu azarlar. Zülfikar, kaçakçı olmadığını, yabancı bir sigara 

şirketinin getirdiği sigaraların tanıtımını yaptığını, toplum içinde sigara içerek 

insanları imrendirip para kazandığını babasına anlatmaya çalışır. Hikâyenin 

yaşandığı yer Urfa’dır. 

Hikâyede, kaçakçılıkla geçimini sağlayan, bir çuval tütünü sınırdan 

geçirmek için kolunu, bacağını mayınlara kaptıran insanların hikâyesi anlatılmıştır. 

 

“Tohum” 
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Bekir Yıldız, Tohum hikâyesinde umutlarını yitirmiş, sevdiği kıza 

kavuşmanın hayaliyle yaşayan cüzamlı Bahri’yi anlatır. Onun başlık parası 

biriktirmek için İstanbul’a gidişini, dertlerini, yaşam mücadelesini vurgular bu 

hikâyede… 

 

“Bir Kadın Polis” 

Bir Kadın Polis’te ise grev neticesinde işini kaybeden Rauf ve iş ararken 

polislik mesleğini seçen karısı Leman’ın hayatı anlatılır. Rauf eşinin polis olmasını 

bir türlü içine sindiremez .Kendisinin evde kalıp, eşinin işe gitmesi onu kahreder. 

İşsiz bir koca ile iş disiplinine bağlı bir mesleği seçen kadının hikâyesidir. Yazar, 

bir ailenin yaşamından kesitler sunarken, devrin problemlerine de parmak basar… 

Başkanlar, grevler, işsizlik, terör olayları dolaylı olarak işlenir. Bir ailenin dramı, 

ümitleri, çocuk özlemi anlatılır hikâyede. Leman polis olmuştur ama Rauf hala iş 

bulamamıştır. Leman hamiledir, ama çocuğa bakacak kimse yoktur. Kapı çalınır . 

Polis Leman yorgun, bitkin, ümitsiz içeri girer çocuğu aldırmıştır. Eşlerin hüzünle 

ağlaşmasıyla hikâye sona erer. 

“Gözler” 

Gözler, köy eşkıyalarını, çocukların korkularını, zorluğu, acıyı, çaresizliği 

işleyen bir hikâyedir.  

Gâvur Dağlar’ında yaşayan bir haydut köyleri basar, köylülerden her 

defasında bir istekte bulunur. Onlarsa  korkudan itaat ederler ve istedikleriniyerine 

getirirler. Eşkıyalar insanlara gözdağı vermek için oldukça zalim davranırlar. Yine 

gelmişlerdir isteklerini sıralarlar. Bu sefer Şahin karşı çıkar onlara. Genç bir 

delikanlıdır, köylülerin pek tanımamaktadır. Ertesi gün eşkıya geldiğinde herkes 

istenilen silah, para ne varsa hazırlamıştır. Gâvur Dağı’nın Reisi’ne karşı gelinebilir 

miydi? Şahin karşı gelmişti. Reis ona diz çöktürmek istiyordu ama o direniyordu. 

Acıya, işkenceye direniyordu. Yazar bir tablo gibi zalimin zulmünü gösterirken, 
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kahramanın dilinden ağa zulmünü de geçmişe onu hayalen götürerek ifade eder. 

Babasının ,ağanın kaçakçılığını yapmaktan kurtulmak için nasıl gözünün birini 

kendi eliyle çıkardığını hatırlayan Şahin’in dramıyla bir dönem köylülerin ağa ve 

eşkıya zulmünden çektiklerini tablolaştırarak hikâyeyi bitirir.  

 

“Canlı Tabanca” 

Canlı Tabanca hikâyesinde ise Fadime’nin dramı anlatılır. Bir doktorla 

Fadime’nin karşılıklı konuşmasından Fadime’nin dilinden çektikleri sıkıntıları, 

kardeşinin gözü önünde öldürülüşünü, toplumdaki kargaşa günlerini anlatır. 

Hikâye, doktorla Fadime’nin karşılıklı diyalogundan sonra küçük kızın 

annesi, kızının hastalığını soruyor. Erken bunama teşhisini açıklayan doktor, anayla 

kızı baş başa bırakıyor.  

“Ölü Bohçası” 

Bozkır Gelini’nin son hikâyesi Ölü Bohçası, Atiye’nin hayat hikâyesi: 

Atiye Ana’nın oğlunun yolunu gözlemesi anlatılır. Yüz yaşına kadar yaşayan Atiye 

Ana’nın oğlunu beklerken ölü bohçası hazırlığını bazen gözden geçirmesini, 

bohçasını eline alıp, içine bakarak oğlu ile birlikte ölümü de beklediğini, kocasının 

daha on beş yaşındayken Balkanlara gidişini ve küçük yaşta dul kalmasını anlatır 

yazar kahramanının dilinde. Yazar bu hikâyede ölü bohçası geleneğini anlatır. 

Ayrıca Anadolu’da insanların yüz yaşını geçerse cennetlik olacağı inancı da inceden 

inceye hikâyede işlenir.  

Hikâyedeki Sosyal Meseleler 

1.İşsizlik 

2.Hayat Şartlarının Zorluğu 

3.Halk devlet münasebeti 
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4.Asayiş sorunları 

5.Kadının problemleri 

6.Kaçakçılık 

7.Güvenlik, çetelerin zulmü 

8.Ağalık 

9.Kadının küçük yaşta evlendirilmesi 

1.İşsizlik 

 Bekir Yıldız’ın incelediğimiz eserlerinde sıklıkla ele alınan bir sosyal 

meseledir. Yazar işsizliğin sebeplerini ve işsiz insanların çektikleri sıkıntıları 

olaylar ve kahramanlar aracılığıyla eserlerine serpiştirmiştir. “Baharlı bir sabahtı. 

Bu Rauf’un işsiz geçirdiği ikinci bahar oluyordu.”12 

“Ben nene oldum amca. Yaşasın… Yaşasın… Bir şey daha vardı yaşayacak 

sahi… Yaşasın… Ağabeyimi vurdular… Çok, çok şey var, daha yaşayacak… 

Türkiye de yaşayacakmış…”(s.89) 

2.Hayat şartlarının zorluğu 

Özellikle bozkırın acımasız hayat şartları insanları canından bezdiren bir 

sosyal meseledir. Hayat hem büyükler için hem de küçükler için zordur. “Çocuk 

yılında, büyüklerimiz bize şunları derdiler; Çocuklar size park yapılacak, oyun 

alanları açılacak. Sizler daha çok sevilip korunacaksınız. Size daha çok özen 

gösterilecek. Büyüklerimiz bize demişlerdi ki, size park yapılacak, oyun alanları 

yapılacak.  

Bize ne park yaptılar, ne oyun alanları açtılar. Bize, sevgi ve özenleri 

çoğalmadı. Aynı. Yani çocuk yılı biz çocuklar için hiçbir işe yaramadı. Ağabeyimi 

gözlerimin önünde kurşunladılar. Gazete var mı burada? Okusana boşa. Kimler 
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ölmüş dünden? Deli olurum ben, gazetelerdeki ölüm haberlerini 

okumazsam…”(s.89) 

İnsanların acımasızca öldürülmesi otobüslerin taranması farklı meslekteki 

insanların öldürülmeleri hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Yazar 12 eylül 

öncesi kargaşa ortamını hikâyenin bazı bölümlerinde işlemiştir. “Üç kişi 

öldürüldü… Bir otobüs tarandı… Üstçavuş öldürüldü… General yaralandı… 

İlkokul müdürü öldürüldü… Sendika başkanı katledildi… Kahve tarandı; Altı ölü… 

Bir, bir . iki öğrenci daha öldürüldü… İdam mahkûmları, askerî ceza evinin tavanını 

delerek kaçtı… İstanbul’da… Ankara’da… Ankara başkentimiz bizim… Meclis 

orada… Meclis kilitlendi…”(s.97) 

3.Halk- devlet münasebeti 

Halk devletinden korkmamalıdır. Devletinin şefkatine sığınabilmelidir. 

Ancak eserde Zülfikar’ın hayatından hareketle halkla devletin münasebeti sosyal bir 

mesele olarak takdim edilmiştir. Adam düne kadar kendisinin kaçak olarak yaptığı 

işi, yabancı sigaralı satma işini oğlunun açıktan yapmasına şaşırmıştır. “Zülfikar 

yatağındaydı. Toprak damın merteklerini sayıyordu. (s.33) 

“Ya devlet? Devlet ne der, ne demez bu işe?”  

Baba oğlunun kendisi gibi devletle problem yaşamasını istemez oğlunun 

izinsiz sigara kaçakçılığı yaptığını düşünür. Oysa oğlu yabancı sigaraları açıktan 

içerek reklâm yapmakta hem sigarasını bedavaya getirmekte hem de para 

kazanmaktadır. “Demişem ya, her bir işleri devletten tasdikli, fermanlı. Oğluyun işi 

de, ta Ankara’dan müsaadeli. Resmi” (s.38) 

Oğlunun söylediklerine inanmayan baba karakola giderek sormak ister bu 

arada eski dönemde karakolda yediği dayaklara da atıfta bulunur. “Gidelim 

karakola. O, bizi falakaya yatıran karakola…”(s.40) 
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4.Asayiş sorunları 

Asayiş özellikle köylerde, şehre uzak olan yerlerde önemli bir sorundur. 

İnsanlar hem dağdaki eşkıyadan hem de birbirlerinden çekinir. “Haydutların en 

belâlılarının yaşadığı, gizlendiği dağlardı bu dağlar…  

“… Atlı köye girdiğinde köylüler şaşırış korkmuş. Gâvur dağlarının 

haydutlarındandı gelen.” (s.75) 

Suç işleyen, dağa çıkar ve eşkıyalık yapar. Bir kısım Türk filmlerinde 

gördüğümüz manzaraları yazar hikâyeleştirilmiştir.  

“Haydut atı ihtiyarın üzerine sürdü. Bu insan ve hayvan beraberliği 

kudurmuş gibiydi. Kudurmuşluk, ihtiyarın önünde çivilendi. Haydut, üzengiden 

çıkardığı ayağıyla ihtiyarın göğsüne vurdu. Yere yuvarlandı bu can. Kadınların 

ereklerine sığınmış çocuklardan bazıları ağladı. Her ağıtlı ağzı, bir anne eli kapattı” 

(s.76) 

“O güden sonra bu diyarlarda zalimler, gözler bağlı işkence etmeye 

başladılar…”(s.84) 

5.Kadının problemleri 

Kadın toplumda en çok mağdur olan unsurdur. Güçsüzlüğü, zayıflığı ince 

ince işlenir. Yine bu hikâyede kadının sıkıntıları, perişanlığı dile getirilir. “Titriyor 

Fadime. Elleriyle kulaklarını kapatıyor. “Panzerler geçiyor! Panzerler!” (s.86) 

“Fadime, kolayına çözülemeyecek kuşkularıyla caddeye bakıyor. Bu sıra iki 

panzer, o doğadaki hiçbir sese benzemeyen seslerini çıkararak, kırmızı ışıklarını 

yakmış geçiyor.” (s.86) 

Fadime sıkıntılar içinde hayalen geçmişe gider ve eşiyle yaşadığı günleri 

hatırlar.  

“Evcilik… Evcilik oynardık biz… Ali, baba olurdu. Ben anne olurdum.” 
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Gençlik zamanı hayalinde canlanan Fadime bazen de simsiyah saçlarını 

düşünür.  

“O yıllar… Simsiyahtı” diyor. “Saçlarım simsiyahtı.” (s.87) 

Hikâyede sıkıntıları yaşayan bir kadın olarak Fadime yaşadıklarını yüzyıllar 

boyu sürmüş bir ıstırap gibi yorumlar yazar onun şahsında ezilen tüm 

kadınlarımızın duygularına tercüman olur. “Evcilik oynadığımız yıllar çok, çook 

uzaklarda kaldı. Kaç yüz yılın Fadime’siyim ben. Başıma neler, neler geldi… Bir 

anlatsam roman olur. Bir yıllar çocuktum bende. Ali eve ekmek getirirdi. Sedef, 

kızımızdı. Yemek Pişirirdik birlikte. Bebeklerimiz vardı. Ali’nin de bebeği vardı.” 

(s.87) 

6.Kaçakçılık 

Kaçakçılık toplumda hoş karşılanmayan ancak birçok insanın ekmek kapısı 

olan bir sosyal meseledir. “Kaçakçı Hamdo, bozkırdaki tüm sesleri tanır, yerde bir 

böceğin ötüşünden, havada bir kurşun kanat çırpışından türlü anamlar çıkarabilirdi.” 

(s.31) 

Kaçakçı Hamdo da yabancı sigaraları görünce bunları kaçak mal olarak 

zanneder. “Ulan bunlar, bal gibi gâvur cigarası Ula bunlar kaçak sigaraların 

şahı…”(s.31) 

Kaçakçılık her şeye rağmen toplumda pek de itibar görmeyen bir meslektir 

zaman zaman bu konu üzerinde tartışmalar yapılır. “Hele sen lafı ne demiye 

getiriysen? Kaçakçılık namussuz işi midir? Altın mayın, üstün domdom kurşunu… 

Suçumuz ne? Bir mala, sudan ucuz ölüm korkusunu karıp sınır aşırtmak…”(s.34) 

“Kaçakçı milletinin Allah’ın huzurunda yeri yoktur. Bizim için sırat 

köprüsü, mayınlı sınırlardan beterdir. Ben bir kaçakçıyam. Anlı şanlı kaçakçıyam.” 

(s.40) 
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Kaçakçılıkta bu işi yapanlar için en büyük engel sınırlardaki mayındır. 

Kaçakçı Hamdo da en çok bu durumdan yakınır.   

“Sınırlar, mayınlı sınırlar… Kaçakçı Hamdo’nun korku köpürttüğü, 

arkadaşının ölüsüne bile sahip çıkamadığı sınırlar.” (s.41) 

Birçok yakınını kaybeden insanlar sınırlara hüzünle bakarlar.  

“Sen biliy misen ki sırf bizden üç can ordadır. Kardaşım Mahmut, Kirvem 

Şahan. Emmioğlu Civan. Onların ölümü bu yol üzere…”(s.43) 

7.Güvenlik, çetelerin zulmü 

Güvenlik bir kısım kırsal yerlerde yok denecek kadar azdır. Güvenlik 

güçlerinin ulaşamadığı veya onların olmadığı yerlerde çeteler ortaya çıkar. Köylüler 

ise onların zulmüne ses çıkarmaz. Ancak bu kez öyle olmamış, zayıf ve cılız haliyle 

Şahin, çetecilerin karşısına çıkmıştır.   

“Köylüler, zincirden çözülmüş gibi dağıldılar. Köy alanının orta yerinde, 

Şahin tek başınaydı.” (s.77) 

Gâvur dağlarının eşkiyası etrafındakilerle beraber köye inerler. Şahin, kendi 

haline bakmayıp bu adamlara karşı çıkar. Yazar, zulmün büyüklüğünü vurgulamak 

için Şahin’in aldığı darbeleri dramatize etmektedir. 

“Gâvur Dağı’nın Reis’ine karşı gelinebilir miydi?” 

“En önde de, Reis vardı kuşkusuz. Bu toz bulutu, köylüleri kırbaçlamış 

gibiydi. İşte silahlar… İşte paralar… Olsa olsa Şahin’di canından olacak…”(s.78) 

“Kuzumu kestiler benim. Hem baş kaldırıcı da değildi o. Ağabeyimi 

kurşunladılar benim…”(s.89) 

.Ama her buyruk, boynu bükük karşılandıkça, istekler hem sıklaşıyor, hem 

de istenilenin değeri yükseliyordu.” (s.78) 
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Eşkıya alacağı haraçtan önce kimin baş kaldırdığını sorar. Aslında biraz da 

korkarlar. Bu karşı duruş yaygınlaşırsa köylüler onlara hiçbir şey vermeyecektir. 

“Beyaz mı, gri mi, nefti mi olduğu anlaşılmayan ceketin iki omzuna, tuhaf 

apoletler iliştirilmişti. Nereden, kimden aldığı, çaldığı bilinmeyen bu ceketin altında 

da, alt bölümünü örten kırmızı bir şalvar vardı.” 

.Keko diye bağırdı yanındakine “Alım işi sonra. Başkaldıran kim? Onu 

göster bana.” (s.79) 

  Eşkıya reisi köylülere kendilerini koruduğunu söyleyerek onlardan talepte 

bulunur. Köylüler de bu yalana inanmadıkları halde, öyle görünerek çetenin tüm 

isteklerini yerine getirir. Bu durum şehir mafyasının sizi koruyacağım diyerek 

insanlardan haraç almasını hatırlatır.  

“Ben ki, dağların Reis’i… Bozkırların boyun bükücüsü… Ben olmazsam, 

köyünüzü yerle bir etmez mi düşmanlar ula gevvat?” (s.80) 

Şahin, çeteye baş kaldırarak farklı bir duruş sergiler. Bekir Yıldız, Şahin’i 

konuşturarak, kahramanının ağzından konuyla ilgili adeta kendi kanaatini ifade 

eder.  

“Ama senin zalimliğin, bunların, şu köylülerin korkutulmuşluğundan, 

zavallılığından… Zalime karşı zalim olsan, at koştururum yanı başında.” (s.80) 

Şahin, konuşmaya devam eder. Hem inler hem de lafını söylemekten 

çekinmez. Yazar bu şekilde zalime yumuşak davranmanın, onun iştahını arttıracağı 

gerçeğini bize hatırlatmış olur. 

“Düşmanın feriştahı sizsiniz,” diye inledi. “Sizden iyi düşman mı olurmuş? 

Haydutlar… Korumakmış… Dağlar… Köylü, köylüler…” (s.81) 

8.Ağalık 
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Ağalık, sosyal bir mesele olarak bu hikâyede de karşımıza çıkar. Herkesin 

evi kerpiçten olduğu halde, ağa oyma taşlarla yapılmış evde oturmaktadır. Bu 

durum bile ağanın insanları kullandığının açık işaretidir.  

“Köyün ucunda bir başka ev… Ağanın evi bu… Kerpiçten değil, oyma 

taşlarla örülmüş ev… Ağa… Şu karşısında duran, gırtlağına sustalıyı batırmış 

Haydut da olmasın bir ağa? Babası… Babası nerde? İşte, işte, kendisine işkence 

eden adamın gözleri içinde.” (s.82) 

Ağanın zulmü, baskısı her alandadır. İnsanlar ağa için çalıştığından bir gün 

işe gitmeseler, can güvenlikleri tehlike girmiş demektir.  

“Bacak yaşındaki Şahin… Ama ağa milleti anlamaz hastalıktan. Anlatamaz 

mı baba? … Anlamaz oğul, anlamaz. Bir çare bulmalı. Buldum, buldum oğul… İki 

göz neme benim. Bir göz yeter de artar benim gibisine…”(s.83) 

9.Kadının küçük yaşta evlendirilmesi 

Kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesi çok uygun olmasa da,  

Güneydoğu’da uygulana gelen bir gelenektir. Atiye’de küçük yaşta kendisinden çok 

büyük olan Hamza’yla evlendirilir. Atiye çırpınınca dayak yer. 

“Yuvarlanıyor. Atiye’nin çırpınışlarının cilve olmadığını anlayan Hamza, 

bir tokat atıyor. Küçücük yüze, kocaman bir elin izi geçiyor.” (s.18) 

Kadının bir mal gibi alınıp satılması önemli bir gerçektir. Günümüzde bile 

az da olsa devam eden başlık parası bu gerçeği açıkça ortaya koyar. Hamza, küçük 

kızı başlık parası az olduğu için almış, hem anasına baktırmakta hem de eşi 

olmasını istemektedir.Yazar bu çarpıcı cümlelerle sosyal bir yaraya parmak 

basmaktadır. 

“Yaşı, yaşıma uygununu istedim, başlık parası, derya... Eee, seni ucuza 

aldım da kötü mü ettim? Hem anama baktın, hem sofranızdan bir gırtlak eksildi...” 

(s.18) 
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“Evin burası oldu’, diyor koca adam ‘Sen karımsın. Ben kocanım. Ama söz 

olsun, büyüyünceye kadar, sürmem elimi sana... Sürmem elimi... Bana karılık değil, 

anama hizmet işin...” (s.14) 

“On yaşındayken alınmış, armağan edilmiş bir iskarpindi bu... O yıldan bu 

yana, büyümüş ayakları sığmadı içine... Diyesileri, gelin olduğunda alınmıştı bu 

iskarpinler...” (s.9) 

2.2.11 Harran 

“Binlerce İnsan Yanıyor” 

Kahraman, bir otobüsle İstanbul’a gitmektedir. Fakirliğe dikkat çekercesine 

şoförün eski ayakkabısı ile pedallara dokunuşunu betimler yazar nihayet   İstanbul’a 

gelir. Şehrin içinden geçer. Yazar  Topkapı surları başta olmak üzere şehirdeki 

değişikliğe dikkat çeker. Topkapı ona önce Fatih’i, sonra Bizans’ı hatırlatır. Şehir 

her iki kültürden de izler taşıyarak yaşamaya çalışmaktadır. Bu sırada Anadolu 

Garajı’na girer. 

“Türkiye Camlara Yazılmış” 

Anadolu Garaj’ına giren kahraman, değişik markalardaki otobüslerin 

değişik illere gittiğini görür. Yazıhanelere vardığında Türkiye’nin bütün ilerinin 

camlara yazılı olduğunu görür Antep’e gidebilmek için bir yazıhaneye girer. 

Görevliler arkalarda bir yer verirler. Ama öndeki tek bir boşluğu görür ve onu ister. 

Görevliler ona istediği yeri vermezler. Çünkü bayan yanıdır. 

“Kemiklerin Sızlasın Hitler” 

Alman Mersedesi olan kahramanın olduğu otobüs, el sallama ve 

ağlamalardan sonra araba vapuruna biner. Vapurdan aşağıya bakar ve birbirinden 

güzel Alman otobüsleri görür. Otobüsler sigortalıdır, ama yolcular sigortalı  

değildir. Kahraman, otobüsteki insanların şivelerinden, nereli olduklarını ve 

gidebilecekleri yerleri  tahmin ederken bir bayanın elindeki Alman marka valizi 
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görür yine Almanya’yı hatırlar Almanların bir makineye karşılık diğer ülkelerden 

nasıl ucuz yiyecek aldığını düşünür. Almanya’yı hatırlatan bunca şeyden sonra 

kendi kendine şöyle söylenir: “mezarında kemiklerin sızlasın Hitler.” 

“Kaplumbağayı Alan Üsküdar’ı Geçti” 

Otobüs, vapurdaki yerini alınca yolcular inip vapurun kenarından denizi ve 

İstanbul’u izlerler. Bu arada köylü olan yaşlı bir çift Eyüp Sultan’ı görmeye 

çalışırken, yanlarında mini etekli bir bayan yanında erkek arkadaşıyla birlikte 

belirir. Vapur Harem’e varmak üzere iken şöyle bir konuşma gerçekleşir. Mini 

etekli kıza erkek arkadaşı, Ankara’dan sonra bu rahat kıyafeti ile Anadolu 

şehirlerinde nasıl yolculuk yapacağını sorar O da çantasında ki şalvarı ve yaşmağı 

gösterir.  

“Dışı Kalaylı içi Vayvaylı “ 

Yazar, hikâyenin bu bölümünde de Anadolu insanını ve kültürünü 

yansıtmaya devam ediyor. 

Harem’e inen otobüs bin yüz elli kilometrelik yolculuğa başlar Antep’e 

doğru süzülen 302 marka otobüsün içindeki yolcular kaptanı değerlendirmeye 

alırlar Özelikle daha önce kaza yapıp bir kolunu kaybetmiş bir yolcu, kaptanın 

kilosu burnu ve giyimini göz önüne alıp ona tam not verir. Aynı kişi şoförün yanı 

sıra lastik izlerini ve motordan gelen sese göre otobüs ede tam not vermeyi ihmal 

etmez bütün bunlar yaşanırken bir Anadolu türküsü otobüsün içine dolar. Bu sırada 

otobüsün içinde de değişik manzaralar vardır. Bir vatandaş ayakkabısını çıkarmış ve 

bu yüzden muavinle tartışır. Bu sırada otobüsünde teybi susar ama Almanya’dan 

işçi olarak gelmiş olan biri kucağındaki teybi açar önce müzik dinletir ardından da 

gurbet kokan bir konuşma yani otobüsün dışı kalaylı içi vayvaylıdır. 

“Ciğeri çalınan adam”” 

Kahraman, koltuk arkadaşına geçmişinin ne üzerine olduğunu sorar Cevap 

gelir: Eskiden ekindi, şimdi ise Almanya der. Koltuk arkadaşı Almanya’da iken bir 
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oyuna getirildiğini “veremlisin” denilerek veremli bir hasta ile ciğerinin 

değiştirildiğini anlatır ekmek parası derken ciğerinden olmuştur ve derdini kimseye 

anlatamaz. 

“Eli Tez Sünnetçiler” 

Antep’e giden otobüs Bolu Dağına varmadan Düzce’de yarım saat mola 

verir. Mola için durdukları tesis dış görünüş olarak son derece lükstür. İçlerinden 

kahramanında bulunduğu bazı yolcular iner ve yemek isterler. Gelen yemekler 

dinlenme tesisinin dışı kadar güzel değildir, hepsi tatsız, tuzsuzdur. Bu arada bir 

ayrıntı da dikkat çeker. Yolcuların birçoğu otobüsün içinden aç bir halde  lokantayı 

izler. İnsanların kullanabilecekleri tuvaletler de paralıdır. Ve insanların şikâyetlerini 

söyleyebilecekleri bir merci yoktur. Yani kapital biz düzen vardır. Mola biter, 

yolculuk başlar. 

“Cesaret Tiryakileri” 

Yolcuların büyük bir çoğunluğu fakirdir. Bu otobüslerde yolculuk yani  

İstanbul-Antep arası bir kilo biftekten ucuzdur. Çünkü bütün firmalar rekabet 

halindedir ve hızlı varmak için yarış yapmaktadır. Yani yolcular tam anlamı ile 

cesaret tiryakileridir ve büyük risklere katlanmaktadırlar. 

“İlk hükümet adamı” 

Gece yarısı 03.00 gibi otobüs Ankara’ya varır. Ankara terminalinde yine 

insan manzaraları vardır. Traş olanlar, yerde veya kıyıda köşede uyuyan insanlar 

hatta çöpçüler, uzaktan gelen türkü sesleri, yamalı giysili fakir insanlar, çimlerin 

üzerinde uyuyanlar. 

Kahraman, kolu kopuk olan kişi ile Ankara ‘da ayrılır ve ona sorar burada 

sana kim yardımcı olacak diye oda cevap verir bizim köyden çıkan ilk devlet 

adamı” diye cevap verir. Yani Adalet Bakanlığı kapıcısı … 
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 “Ölüler İçin Emir” 

Otobüste muavin dâhil herkes uyumaktadır ve Konya ovasına gelinmiştir. 

Kahraman sigara yakıp şoföre ikram eder ve onun yanına oturup şoförlük işinin 

zorluğu hakkında sohbet ederler. Şoför anlatır. Üç gece önce yine şoför olan 

sütkardeşi kazada ölmüştür. Ama şoför bunu rahat anlatamaz çünkü yolcular bunu 

bilmemeli Zaten gazetelere firmanın adı çıkmasın diye kazadan sonra ismi hemen 

örtülmüş, gizlenmiştir. Bütün bunlara rağmen öndeki margurus marka otobüs yanlış 

yapmak için çaba sarf eder. 

“Umudu Kendisinden Ağır İnsanlar” 

Konya’dan sonra Toroslar başlar ve Çukurova’ya yaklaşılır. Bu arada yol 

kenarın da köyler ve köylüler dikkat çeker. Tarlalarda umut biçen, kışın yakacağı 

tezeği koran yani hazırlayan köylüler belki de bazıları kan davasından dolayı 

bıçağını bileyip silahını hazırlamaktadır. Ama otobüs hızla bu insanların arasından 

geçiyor. Bu ilkel yaşantıları geride bırakırcasına geçiyor. Otobüs belki de bir yerden 

bir yere insanların umudunu hem de kendinden ağır umudunu çekiyor. 

Kahraman, yeni şoför ile de yol ve otobüs üzerine konuşmak ister ama yüz 

bulamaz ve geniş yolları izlemek için yerine geçer ve düşünür ve konuşur kapital 

der, kör etmek der. Yoksulun parasıyla. 

“Ağalar Karışmazmış” 

Çukur ovadan pamuk tarlalarından geçerek Adana garajına varılır. Gar çok 

sıcaktır. Ve pamuk işinde iş bulamayanlar ortalığı serpilmiş yatmaktadır. Yarım 

saatlik molayı değerlendiren kahraman pamuk işçilerini dinler. İşçiler 20 gün 

çalışmıştır. Ama paralarını ağadan alamamıştır. Paranızı elçiye verdim, ben sizi 

tanımam der. Bütün bunların yanında hiç iş bulamayıp geri dönenler de vardır. 

İşsizlik yüksektir. Havalı margurus otobüs geliyor diye yolcular tekrar otobüse 

binerler. Eski püskü eşyalar bagaja sıkıştırılır. Otobüs tam hareket edecek, Davut 

isminde bir otobüsteki arkadaşına seslenir. 
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“Nemrutu Öldüren Sinek” 

Otobüs tekrar yoluna devam eder. Ayakta ki yolcular kasketlerini çıkarıp 

yerlerine otururlar. Sıcağın altında, pamuk tarlalarının arasından süzülürken otobüs, 

Adana’,Ankara’ya, İstanbul’a hatta Almanya’ya gitmeye hazır olan işçiler dikkat 

çeker bu sırada kahraman bir işçi ile sohbete koyulur dolandırılan işçilerin 

durumunu konuşurlar işçi biz sineğiz eziliniz der bunu üzerine kahraman 

Nemrut’un sineği nasıl mağlup olduğunu anlatır. Bunu ibretle dinleyen işçi 

kahraman’a oğlunu yakın tarihte kaybettiğini söyler sebep; fakirlik. 

“Başı Dumanlı Dağlar” 

Gâvur dağı geçilirken yolda kamyonlar sollanır. Üzerlerinde insan doludur. 

Erkekler sıra olmuş; kadınlar, ihtiyarlar, çocuklar orta yerdedir. Irgat olarak 

çalışmaya götürülen insanların gözünden fakirlikleri okunmaktadır. Gâvur dağı 

dumanlı, etrafındaki köyler ise genellikle terk edilmiş iş bulma umuduyla 

boşaltılmış köyde kalıp rezil olmamak için Adana’ya, Ankara ve İstanbul’a giden 

köylüler daha da rezil olur  

Otobüs tekrar mola için durur. Otobüste ayaktaki yolcular dâhil herkes iner, 

ama lokantaya giren beş veya altı kişidir. Sebep; fakirlik… 

“Mayına Doğru” 

Gâvur dağından otobüs süzülüp inerken kahraman ile bir işçi yine sohbet 

eder, işçi bir yıl daha pamuk işini bekleyeceğini söyler başka iş yapacaktır. 

Kahraman bu işin ne olduğunu sorunca cevabını alır: Kaçakçılık 

Mayın tehlikesini umursamayan işçi çocuğun ölmeden yapsaydın bari 

deyince, yine ilginç bir cevap gelir: Bende çocuk çok… 

“Bin Yüz elli Kilometre” 

Nihayet bin yüz elli kilometre biter Adana’da iş bulamayanlar yani azaplar, 

şalvarlı olan mini etekli kız, kısaca herkes iniyor. İnenlere çocuklar çay ve tütün 
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ikram ediyor kahraman ve işçi ayrılır. İşçi Kilis’e gider buradan da yolunu bulup 

belki ötelere yollanacaktır; kaçakçılık. 

“Motorun Parçası “ 

Sırada Antep’ten Nizip’e gitmek var üç kişi otobüs fiyatına taksi tutup 

böylelikle kırk beş kilometrelik Nizip yolculuğu başlar. Yolda plak dinleyerek 

giderlerken birileri el kaldırıp yaklaştıklarında hamile bir kadın ile erkek vardır 

taksici durmaz ve yoluna devam eder. Çünkü taksici bunları tanımaktadır. Kadın 

hamile değildir, kacak mal sarılmıştır. 

“Ford’suz Açılmayan Ağız” 

Nihayet yolculuk biter ve kahraman at ile tahsildarlık yapan eniştesinin 

evine, yani ablasının evine varır. Kapıdaki elli altı model Ford arabaya çekerken 

ablası ve onun on çocuğu etrafını sarar ablası üç odalı evde on çocuğu ile 

oturmaktadır. Hatta en büyük oğlu yeni evli olduğu için bunlara bir de gelin 

eklenmiştir. Gelinin eşi olan ve evin en büyük çocuğu Ökkeş babasının emekli 

maaşı ile aldığı Ford araba ile kaçakçılık yapmayı düşünmektedir. Ökkeş Antep’e 

gelen gelin konvoylarının arkasından gelip çeyiz sandığı getiriyorum bahanesi ile 

Birecik, Nizip’e kacak mal getirmeyi düşünür. Ökkeş’in dayısı olan kahraman bu 

işe karşı çıkar. Ford marka araba bu evdeki on çocuğun umududur yakalanırsa yazık 

olur. Bu sırada Ökkeş’in babası ağzını her açtığında Ford demektedir. Yani araba 

dillerinden düşmez. Ama bu araba evde baba oğul tartışmasını da beraber getirir. 

Zira baba bir araba ile kaçakçılığa karşıdır. 

Akşam olunca kahraman ve yeğeni Ökkeş sinemaya gider sinemaya şalvarlı 

erkekler ile kara çarşaflı kadınlar aynı kapılardan girer içeri de haremlik selamlıktır. 

Film başlar; konusu evli bir kadın ile bekâr bir gencin aşkıdır. Filimde birbirlerini 

seven bu iki insan yolda karşılaşınca konuşur. Bunun üzerine filmi izleyen 

erkeklerden yani selamlık bölümünden bir ses yükselir: Nerde bu kahpenin kocası! 
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Filimin sonunda kadının kocası eşini bıçak darbeleri ile öldürür. Aynı 

yerden yine ses yükselir: Oh eliye sağlık kurban! 

Film biter ve herkes çıkar kadınlar biraz daha ezik ve çarşafın içinde büzük 

Eve geliyorlar ve bütün çocuklar bir odaya sıralanmış, evli çift bir odada 

kahraman avluda bir karyolada, enişte ve abla ise bir tanıdığın evinde geceyi geçirir. 

“Ağanın Mobileti” 

Öğle vakti olunca kahraman ve Ökkeş çarşıya çıkar. Kahraman burada 

kaçakçılıkta kullanılan beygirleri inceler. Hepsinin ayakları Suriye toprağı 

çiğnemiştir. Çarşıda yolculuk devam eder. Kahraman mobiletin çokluğunu, 

bisikletin yokluğunu fark eder. Sebep bisiklet için ehliyet ihtiyaç olduğu halde, 

mobilete gerek olmaması 

Kahraman kaçakçılığın nasıl yapıldığını soruyor. O da cevaplar; sınır 

köylerinde mayın tarlaları beygirlerle geçilir. Mal önce çiğlerle Nizip’e oradan da 

otobüslerle İstanbul’a ve dünyanın değişik yerlerine gider. Bu orada Margurus 

otobüs gelir ve kahraman biner. 

“Tabutçu Doktor” 

Urfa’ya yolculuk başlar. Hemen ilk dikkat çeken şey bir erkeğin rahatsızlığı 

olan karısını dövmesi ve onun ellerini zincirle bağlamasıdır. Kadın adeta bir hayvan 

gibidir. Bunun yanında, bir ağa köyünü sattığını anlatırken, kahramanın yanına 

sürgün gelmiş bir öğretmen oturur. Sohbete koyulurlar. Öğretmen anlatır; ben 

doğrularım için sürüldüm ve burada ağalığın olduğu bir köyde işim zor… 

Öğrencilerim ağaya ırgatlık yapıyor diyerek düşünmeye başlar. Bu sırada dayak 

yiyen kadın bayılır. Otobüs Alişar köyünde öğretmeni indirir. Öğretmeninin indiği 

yerde kirli bir suyun etrafına toplanmış çocuklar dikkat çeker. Kimisi ağlıyor, 

kimisi gülüyor ama yabancılarla konuşmuyorlar. Kızların burunlarındaki düğme 

dikkat çekiyor. Bütün bunların arasından çarşıya varılır. Çarşıda çok sayıda çeşitli 

kaçak mallar bulunmaktadır. Ama son model otobüslerin geçtiği bu yerin halkı 
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yüzyıllar öncesini yaşamaktadır. Yani her yeri kapitalistler sarmıştır. Hem de 

gündüz kabul ettiği hastasını, gece tabuta koyan doktor gibi hilelerle. 

Kahraman bütün bunları düşünerek Apolla’ya giderken birisi omzuna 

dokunarak; hüviyet! 

“Sabır Peygamberi “ 

Otobüs Akabe boğazı denilen yeri geçince durur ve Harran’a gitmek isteyen 

kahraman iner. Yazıhanenin önünde Diyarbakır’a giden otobüs ve bu otobüs içinde 

olma hayali kurar. Fakir insanlar dikkat çeker.  

Kahraman balıklı göle doğru yürür. Etrafta eşekler, at arabaları, 

çarşaflı.çarşafsız kadınları, tütün ve çay satan çocuklarla dolu bir caddeden geçerek 

Urfa kalesine ve Hz. İbrahim’in türbesine varır. Burada tanıştığı Davut isminde biri 

ile mağaraya girer. Mağarayı başka ziyaret edenler de vardır. Bunlar iyi gelir diye 

çocuklarına su içirmektedir. İçerideki suda bol miktarda balık vardır. İnanışa göre 

Nemrut Hz. İbrahim’i yakmak ister. Bu niyetle odun toplar, ateş yaktırır ama bu 

odunlar balık olur. Daha sonra Harran kapısına doğru yürürler yürürken doğduğu 

mahalleyi ve okulunu düşünür. Aklına arkadaşları gelir. Kimisi işsiz, kimisi ağaya, 

kimisi Almanya’da çalışır, kimsi de Suriye’de kaçakçıdır. Bu sırada Harran 

kapısındadır. Harran’a gitmek için bir kamyon beklerken etrafında çocuklar belirir. 

Hepsi yarı çıplak, sıska, sağa . sola pisleyen çocuklar, derken bir kamyon gelir ve 

kahraman buna binip Harran’ın yolunu tutar. 

“Ve Harran “ 

Kamyon, kasasında soğanlar, tavuklar, tenekeler ve insanlar olduğu halde 

ilerler. Kasası açık kamyonun üzerinde uğuldayan rüzgâr ile beraber Harran’ varılır. 

Küçük kubbeli, toprak ve taştan yapılmış evleri ile yüzlerce yıl öncesine ait tarihi 

bir mekânı andırmaktadır Harran. Sanki bir taşlar müzesidir. 

Tam bu sırada kahraman yoldan gelen birisi ile konuşup Haran’ı gezmek 

istediğini söyler. O kişi onu muhtara götürür. Muhtar, daha önce gelen turistlerden 
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aldığı ve Haran’ı tanıtan anlatan kâğıtlar çıkarıyor. Büyük bir fermanı andıran bu 

kâğıttakileri yazmasını söylüyor. 

Kahraman bu büyük kâğıttaki bilgileri kendi elindeki kâğıda aktardıktan 

sonra dolaşmak için yola koyulur. 

Hikâyedeki Sosyal Meseleler 

1.Irgatlık, işsizlik 

2.Eğitim 

3.İklim . Kuraklık 

4.Adam bulma . Torpil 

5.Giyim . Kıyafet 

6.Fakirlik 

7.Sosyal Hayat 

8.Çok çocukluluk 

  9.Mekân . Ev 

10.Kaçakçılık 

11.Ağalık 

12.Gurbet 

13. Yolculuk 

14Sağlık 

15.Kadının dövülmesi 

16.Namus 
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17.Çalışan Kadınlar 

18.Adet . Örf 

1.Irgatlık, işsizlik 

Yazar dağlara seslenerek içindeki insanları sorar. Bu şekilde işsiz kalan 

insanların ırgat olarak farklı illere gidişini ifade etmiş olur. 

“Gâvur dağına soruyorum, içimden. Yıllarca barındırdığın, kışın odunlar 

verdiğin, yazın eteklerinde ekinler yeşertip kilerlerini doldurduğun insanların 

nerelerde şimdi? Adana’ya pamuğa mı gitti kimileri? Ankara’ya, İstanbul’a ya da 

başka bir zengin kentine mi vardılar.”13 

İşçiler hiç de insani olmayan bir şekilde taşınmaktadır. Kamyonlarla taşınan 

işçiler çok zor şartlarda seyahat etmektedir. Bekir Yıldız, bu sosyal gerçeği çok 

önceleri yazmış olmasına rağmen günümüzde bile bu durum haber bültenlerine 

yansımaktadır. 

“Kimi zaman önümüze üstü insan dolu kamyonlar çıkıyor. Sollarken 

bakıyorum bu insanlara. Genellikle erkekler kenarında. Omuz omuza vermişler.”  

İhtiyar kadınlar, çocuklar orta yerde. Virajlarda savruluyorlar. Düştü 

düşecekler. Yeni bir kamyonu sollamak üzereyiz Onun da üstü insan dolu” (s.47) 

“Pamuk tarlalarında çalışan, çalışmak için çırpınan insanlar, bunlar ha!...” 

(s.42) 

“Ya ben ne edeyim? Benim gibi yüzlerce binlerce var bu meydanda. Hiçbir 

iş bulamadık Geri dönüyoruz işte” (s.40) 

 “Boş arsaları teneke teneke harçlarla göğe mi uzatıyorlar.” (s.48) 

 

13. Bekir Yıldız, Harran  DD Yay., 1. Baskı, İst.,1997, S.15 
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 “Vites büyütüyor şoför. İnce bir demir çubuğu itiyor. Pedalın üzerinde eski 

bir ayakkabı.”Yazar Güneydoğu halkının fakirliğini kıyafetinden, giyiminden 

hareketle vurgulanmaktadır. (s.50) 

2.Eğitim 

Yazar hikayesinde Güneydoğu yöresinin eğitim sorununu da bir olayla göz 

önüne serer. Eğitim faaliyeti sürgün edilen insanlarca yaptırılır.  

“Nasıl bir atanma? Diyorum. Ne bayram, ne seyran? Yıl ortasında böyle? 

.Sizden başka sürgün oldu mu hocam? 

.Bir kişi daha. Ankara’dan beri düşünüyorum da… 

.Neyi? 

.Doğruları bilenler çoğalmadıktan sonra…”(s.73.74) 

3.İklim . Kuraklık 

Yazın sıcak ve kurak, kışın sert ve soğuk hava bu yörede insanların en 

büyük problemidir. Yazar da bunu süslü ifadelerle ortaya koyar.  

“Yıllar önce başlamış, güneş, batıda doğup batıda batmaya sanki. Buradaki, 

yazın kızgın bir ateş sadece. Dağı taşı kurutan, suyu kurutma kâğıdı gibi emen, 

sonunda sofralara yığın yığın sunulan ateş…”(s.81) 

4.Adam bulma . Torpil 

Devlet kapısında iş yaptırmak için torpil bulma gereğini sosyal bir mesele 

gören yazar, eserinde kahramanlarının diyaloglarında bunu ileri sürer.  

“İş bulmalıyım Ankara’da 

.Yarın, diyorum. Şey, bugün… Var mı tanıdığın birisi? 

.Var  
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.Kim? 

.Bizim köyden çıkan, ilk hükümet adamı.  

.Görevi 

.Adalet Bakanlığına kapıcı! (s.31) 

5.Giyim . Kıyafet 

Hikayede kılık kıyafette değerlendirilir. Özellikle şalvar ve şapka erkeklerin 

en önemli kıyafetidir.  

“Erkekler, şalvarlarını dalgalandıra dalgalandıra yürüyor.” (s.64) 

“Oturacak yer de yokmuş,” diye mırıldanıyor yanaşmanın birisi. Şişman, 

burnu güzel şoför yerinden doğrulmuş bağırıyor. 

“Mercedes’te yer buldum diye şımarma!  

Hem kasketini çıkarsana sen. 

Kasketini çıkarıyor yanaşma, ayakta duranlardan birkaçı da kasketini 

çıkarıyor.” (s.42) 

“Kimi kadınlar geçiyor, çarşaflı ya da Köylü giysili. Ama ayakları lastikten. 

Lastikle asfalt, uzun bir ayrılıktan sonar kavuşmuş gibi yapışıp kalıyorlar, 

birbirlerine.” (s.67) 

6.Fakirlik 

Güneydoğu insanı fakirdir. Bu durumu yazar hikaye kahramanlarının 

hayatından özetler vererek ortaya koyar. 

“Küçük çocukların çoğu çıplak. Dal . taşak dolaşırlar. Az öteye gidip 

pisliyorlar diledikleri zaman.” (s.86) 
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“Yeni, güçlü, güzel bir otobüs. Çevresindekiler gibi, yoksul, umutsuz, 

çelimsiz değil… Yaşayabilmek için yüzyıllardan beri fabrika özlemi çeken 

insanlardan bir bölüm…”(s.81) 

“Saçları kıvır kıvır olmuş kız çocuklarından birisinin başına koyuyorum 

elimi.” (s.77) 

“Köye bakıyorum. Çeşit çeşit araçları, bütün lüks eşyaların alınıp satıldığı 

yol ağzının az ötesinde çocuklar var. Kirli bir suyun kenarında duruyorlar. Güleni 

var, ağlayanı var.” (s.76) 

“Yemek molası diye bağırıyor muavin lokantaya giriyorum. Orta yerde 

kocaman bir havuz var. İçi karpuz dolu. Masalar dolu değil. Otobüste inenlerin 

çoğu, otobüsün çevresinde kaldı. Beş altı kişiden fazla değil sanki karnı acıkmış 

olan!…” (s.49) 

“Yürüyorum yerime doğru. Bir yandan da yolculara göz atıyorum. Yoksul 

çoğu.” (s.26) 

“Bu sıra, kubbeli bir evden Muhtar çıkıyor. Siyah bir atın gemi elinde.” (s.94) 

“Kamyona biniyorum. Tutunuyorum. Tuttuğum yer, ayaklarımdan çok öte. 

Ayağımın birisini atmak istiyorum. Soğanlar, tavuklar, tenekeler ve 

insanlar…”(s.89) 

7.Sosyal Hayat 

Sosyal hayat şartlarının olumsuz yönlerini bir mesele olarak tespit eden 

yazar, bunu da çarpıcı örneklerle vermektedir. 

“Yollar dar, Taksiler, şehir otobüsleri, kamyonlar, eşekler, at arabaları 

entari, şalvar, pantolon giymiş erkekler, çarşaflı, çarşafsız kadınlar, çoğu sekiz, on 

yaşında tütün, çay, sigara satan çocuklar ve köylere götürülecek, içi gazla 

doldurulmuş tenekeler birbirine karışmış caddede güçlükle yürüyebiliyorum.” (s.82) 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun günümüze kadar süren değişmez kaderi 

bu; kontroller… Aramalar… Güvenlik acısından kuşkusuz gerekli… Ancak halk 

amacını aşan uygulamalardan usanmaktadır… Yazar bu durumu eserlerinde yer yer 

ele almaktadır.  

“Apllo’ya doğru yürüyorum. El sallamak istiyorum bu köydeki bütün 

çocuklara. Birisi omzuna dokunuyor bu sıra. 

.Hüviyet! . (s.79) 

8.Çok çocukluluk 

Bir taraftan fakirlik, işsizlik varken diğer yandan çok çocuk yapma önemli 

bir gelenektir. Yazar bunu da üstü kapalı olarak eleştirir. 

“Eve geliyoruz. Çocukların hepsi bir odaya doluşmuş başlı . kıçlı yatıyorlar. 

Öteki oda Ökkeşle gelinin. Avluda küçük bir karyola kurmuş ablam.” (s.65) 

“Çocuklar da gelmiş yanımıza 

.Öteki odaya, diye kişeliyor onları ablam. Sayamıyorum. Dokuz olmalılar.” 

(s.59) 

“On çocuğu var ablamın.” (s.57) 

9.Mekân . Ev 

Ev insan hayatında önemli bir unsurdur. O dönemde insanların rahat 

edeceği ev bulmak mümkün değildir. Yazar da bunu eserinde açıklar. 

“Karanlık yeni henüz. Ablam gaz lambasını yakmaya uğraşıyor. Çocukların 

birkaçı sokaktan döndü.” (s.64) 

“Urfa’ya bakıyorum. Kocaman iki yapı görüyorum. Cumhuriyet sonrası 

yapılan iki yapı; Hükümet binası ve hapishane” (s.88) 
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“Toprak ve taş… Küçük küçük, insan boyundan küçük kubbeli evler… 

Sanki yüzlerce yıl öncesine ait tarihi bir film çevirmek için kurulmuş… Taşlar 

müzesi…”(s.90) 

10.Kaçakçılık 

Kaçakçılık ,Bekir Yıldız’ın hikayelerinde önemli yer tutar.Sosyal bir 

mesele olarak olayların ışığında ,kahramanların şahsında bu durumu ortaya koyar. 

“Duymamışsındır, herhal diyor. Kilis kaçakçılıkta öndedir. 

.Duydum, diyorum,  

.Ölenlerin canı yok mu? Diyor 

.Hiç olmasa çocuğun ölmeden yapsaydın bu işi, diyorum.  

.Bende çocuk çok, diyor.” (s.51) 

.He… Dayı… Öderim ama. Bal gibi öderim. Babam kaçağı bırıksa bir 

.Arabayla kaçak mı olurmuş? Diyorum.  

  .Dayı, diyor, Antep . Nizip arasında kimse beğenip binmiyor bu arabaya. 

Ama kaçakta çok para var! “Tutulursa” diyor babam. Yirmi yedi yıllık emeğim boş 

gider sonar! Şerefim var benim.” (s.60) 

Bekir Yıldız, kaçakçılık usullerini de yer yer örneklerle ortaya koyarken, 

konunun hem tehlikesi, hem niçin ilgi gördüğü örneklendirilir. 

“Haberi geldi diyor. Birecik’te, Nizip’te, Karkamış’ta kaçakçılar varmış. 

Kızlarını gelin ediyorlarmış sırayla. Davul, zurna, çipidik. En arkada benim araba 

olacak, Gelin çeyiz sandığını yükleyecekler. Sonra Antep’e gidilecek. Gene, davul, 

zurna, çipidikle. Ama çeyiz sandığı numarasıyla kaçak, Antep’e ulaşmış olacak 

böylece.” (s.61) 
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“Çarşıdan geçiyoruz. Duralıyorum. Üç günden beri ilk kez kaçakçı beygiri 

görüyorum. İri, geniş bir beygir. Soluklu olur, çok yük taşır bunlar. Ayaklarına 

bakıyorum. Suriye toprağı çiğnemiş, Halep görmüş ayaklarına …”(s.68) 

“Nereye gitti beygirler, nereye gitti? 

.Sınır köylerine dayı, diyor Ökkeş.  

Mayın tarlasından beygirlerle geçiyorlar kaçağı. Kaçak, köylere geliyor 

ilkin böylece. Sonra ciplerle Nizip’e, Nizip’ten taksilerle Antep’e” (s.69) 

11.Ağalık 

Ağalık, sosyal bir mesele olarak bu hikâyede de yazarın örnek olay ve 

kahramanlarıyla görülmektedir. Yazar,ağanın tüm zalimliğini ,haksızlığını dolaylı 

olarak ortaya koyar. 

“Yirmi gün çalıştık biz. 

Yirmi günden fazlaydı bizim çalışmamız 

Ne dedi ağa? 

Paranızı elçiye verdim, dedi. Ben sizi tanımam, dedi” (s.39) 

Elçiler, diyorum, azapları dolandırmış bu yıl. 

.Dolandırır, beyim diyor. Allah korkusu kalmadı ki!” (s.43) 

“Sineğiz biz beyim, diyor, biraz düşündükten sanra. Sinekten sinek doğar. 

O da gider pisliğe konar. 

.Ya sinekler nemrut’u öldürmüş- 

-Oh diyor azap- Desene kurtulmuş ümmeti-” (s-43-44) 

-Ağa, diyorum ne yapıyor şimdi? 

-Öldü, diyor Ökkeş, Geçen yıl öldü-  
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-Köy, diyorum, kimin elinde?  

-Babası ölür ölmez oğlu sattı, diyor- Nizip’e yerleşti ardından- Babasından 

zenginmiş şimdi-” (s-69) 

“Ağalı köy daha iyidir- 

-Bütün ağalıklara lanet olsun!” (s-71) 

 “Köyümü sattım ben-  

-Yazık etmişsin- 

-Eyi etmişem babo! Geç de olsa aklım başıma gelmiştir-” (s-73) 

“Şimdi varacak bu köye- Okutacağı çocuklar, ağanın toprağında ya ekin 

biçiyorlardır ya da düven dövüyorlardır- İneceği ilk ev ağanın evi olacak 

kaçınılmaz-” (s-75) 

“Televizyon  

-Onun da acentesi olacağım! Bir köyüm daha var… Satacağım onu da- 

Bıktım yanaşmalarla uğraşmaktan” (s-75) 

“Doğru kardeşim, diyor yanımdaki, sigara paketini uzatırken- Önemli olan 

ağalıktır- Şalvarsızı da bir, elinde kırbaç yerine çanta taşıyanı da- Çantanın içi ticari 

evraklarla dolu olduktan sonra… Sanki sömürü biçimi değişince, sömürü ortadan 

kalkıyor…” (s-76) 

“Toprakla kardeşken bile aç olanlar, toprak ağalarının kentlerde kurdukları 

yeni sömürü biçiminde de biçare olanlar, bacasız - dumansız fabrikalarımızdaki tüm 

vidalardan, somunlardan kat be kat çok olanlar…”(s-88) 

12-Sağlık 

Yazar,yaşadığı yöreyi iyi bilen bir gözlemcidir-Dahiliyeci bir 

sembol,uzman hekim bugün de bulunamıyor,bazı yörelerimizde- 
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“ Diyarbakır’a dâhiliyeci gelmiş” (s-82) 

“Ölüm dedin de, diyor azap ansızın- Çocuğum öldü benim- Pamuğa 

gelmeden az önce öldü-” (s-46) 

13-Kadının dövülmesi 

Kadın hem dövülen,hem ezilen bir varlıktır-Adam,karısını döverken,ikaz 

edenlere ,ekmeğini verdiğini söyler-Bu mesajla yazarın kanaati,belirtilmiş olur- 

“Yeter! Yeter ha! 

-Yeter vurduğun kardeşim- Eli ayağı bağlı kadına vurmaya utanmıyor 

musun sen? 

-Ekmeğini yediren kim?” (s-75) 

“Vurma babam, diyor birisi- Onun da canı var- 

-Kocasıyım, diyor adam- Vururum- 

Kadın yüzünü kapatmak istiyor- Adam ensesine vuruyor bu kez Kadının 

yüzü öndeki koltuğa çarpıyor-” (s-72) 

14-Namus 

Sinemada film izlerken bile kadının mazlumluğu hissedilir-Namus,elbette 

önemlidir,ancak lüzumsuz kuruntularla hayat çekilmez hale gelmektedir- 

“Filmde, adam, anasının yaşmağını alıyor koynundan- Karısının 

göğsündeki kana buluyor- Koşuyor adam- Anasına gösterecek yaşmağı- Selamlık 

bölümü alkıştan sallanıyor- Haremlik bölümünde çık yok-” (s-65) 

 “Kadın duralıyor- Çarşafını aralıyor hafiften- Yüzü görülmekle 

görülmemek arası- Adam sevinçli- Kimi seyirciler ayağa kalkıp yumruklarını 

sıkıyorlar- 

-Nerede bu kahpenin kocası 
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On - on beş dakika kala bitmesine adam karısını bıçaklıyor-” (s-65) 

“Harem bölümüne bakıyorum- Ancak, ara sıra filmin ışıklarıyla çarşaflara 

aydınlık düşüyor- Suskun onlar- Kadınlık yazgılarını seyrediyorlar diye 

düşünüyorum- Değil sevmeye, sevilmeye bile hakları olmayan kadınlardı bunlar-” 

(s-64) 

15-Ādet - Örf- 

Vücudun değişik yerlerine yapılan dövme de görülür, eserlerde- Bir sosyal 

mesele olarak, insan hayatında yer tutar- 

“Bir çocuk ağlıyor- Bakınıyorum- Az ötemde bir kadın oturuyor- Memesini 

çıkarıyor dışarıya- Dövmeli üzeri-” (s-89) 

“Bağrışmalar oluyor Alişar’ın çarşısında- Bir otobüs geldi- Dövmeli, burnu 

halkalı çocuk o yöne doğru koşuyor-” (s-78) 

“Yaklaşıyorum- Demek diyorum, içimden, hâlâ deliniyor burunlar 

buralarda- Biraz daha dikkatlice bakıyorum çocuğun yüzüne- Çenesi dövmeli…”(s-

77) 

2-2-12 Alman Ekmeği 

Bekir Yıldız’ın Almanya’daki işçilerin hayatından kesitler sunduğu 

hikâyelerinden oluşan bu eser, yazarın klasik üslubunu içermektedir- Peş peşe kısa 

hikâyelerden oluşan Alman Ekmeği, biçimsel olarak birkaç ayrı hikâyeden oluşsa 

da içerik bakımından tek hikâyedir- Yazar, hikâyelerini aynı konu tarafında 

birbirinin devamı, tamamlayıcısı olarak sıralar- Bekir Yıldız, diğer bazı eserlerinde 

oluğu gibi “Alman Ekmeği”nde de kahramanın ismini açıklamıyor- Konuşmaları 

kahraman aktarıyor- Yani dolaylı olarak yapılan anlatımla karşı karşıya kalıyoruz- 

Yazar, bu hikâyede de adeta kendi hayatını anlatıyor gibi bir izlenim 

bırakır- Kahraman, önce Almanya’ya ilk gelişini hatırlar- Trenden inip, 

soydaşlarıyla birlikte bir baraka bulmalarını hayalinde canlandırır- 
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Adam, yıllarca Almanya’daki fabrikalarda çalışmış, bayağı sıkıntılar 

yaşamıştır- Ailesiyle beraber gelmiştir- Karısı da fabrikada çalışır- Çocuklarını da 

kilisenin kontrolündeki kreşe verirler- Yıllar sonra yeniden Almanya’ya gelir- Türk 

işçilerinin durumunu araştırmak için çeşitli ziyaretlerde bulunur- 

Önce arkadaşı olan Müller’in evine gider- Zile basar, Müller’in eşi kapıyı 

açar- Önce Müller’in evde olmadığını söyler- Adam Türkiye’den geldiğini 

söyleyince hatırlar- Adamı içeriye alır- O da Müller, eşi Reneta ve çocuklarını 

Türkiye’de misafir edişini düşünür- Kadın, televizyon seyretmektedir- Misafirin 

yüzüne bakmadan oturmasını söyler, Müller’in az sonra geleceğini ifade eder- 

Sonra Müller gelir, yemek yiyip şarap içerler- Müller yarın mahkemesi olduğunu, 

onun da gelmesini ister- 

Adam, mahkemenin seyrettikleri televizyonla ilgili olduğunu duyunca çok 

şaşırır- Müller’in kayınvalidesine ait televizyonu, kadın ölünce eve getirdiği için 

mahkemelik olması çok ilginçtir- Çünkü kayınbiraderi onu dava etmiştir- Yazar, bu 

olayla kültürler arası farkı nazara verir- Reneta’nın getirdiği hediyeleri, çocuklarına 

mikrop bulaşır diye yıkmasını da anlatan Bekir Yıldız, horlanma, aşağı görülmenin 

bizim insanımıza verdiği acıyı hissettirir, üslubuyla- Her kırk Türk’ten birinin 

çocuğunun Almanya’da ekmek peşinde olduğunu hayal eden hikâye kahramanı 

buna da üzülür- Kırılan gururlar, ezilen insanlar onu daha da rencide eder- 

Müller’le birlikte gezmeye çıkarlar- Heidelberg’e giderler- Öğrenci olayları 

vardır- Yollarda Türk işçileri, onların çalıştığı fabrikaları görürler- Geçtikleri 

sokaklardaki fabrikalar, evler ona Almanya’da çalıştığı yılları hatırlatır- Kaldıkları 

ev, alt katta oturan yaşlı Alman’ın kimsesiz ölümü, günler sonra polisin açtığı kapı, 

çürüyen ceset, hayalinde canlanır- 

Müller, misafirini alışveriş merkezlerinde, parklarda dolaştırır- Film 

seyrederler, eğlenirler- Adam, filmdeki ahlaksızlığı, kocasının karısının başkasıyla 

yatmasına göz yumması, karısının yatacağı adamları da kendisinin seçmesi gibi 

alçaklıkları görünce iyice üzülür- Türk işçilerinin bu ortamdaki hallerini düşünür- 
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Müller’in ertesi gün işi olduğundan diğer arkadaşı Otto’nun evine gider- 

Otto, savaşta iki bacağını kaybetmiştir- Hanna, Otto’nun bakıcısıdır- Devlet onu 

görevlendirmiştir- Hanna şarap getirir- Beraber içerler- Hanna alışverişe gider- 

Otto, arkadaşının yabancı olmadığını, yalnız kalabileceğini söyleyince, adam çok 

sevinir, adeta yabancı olduğunu unutur- Otto üzgündür- Hanna, karısıdır ama 

maaşla çalıştığı için ona bakar- Otto onu bir gün bırakacağını söyler, arkadaşı da 

onu teselli eder- 

Başka bir gün yeniden Müller’le buluşan hikâye kahramanı, Türk 

çocuklarının gittiği kilise kreşine uğrar- Kendi çocuklarının geldiği kreşi, 

çocuklarının bakımını yapan rahibeyi görünce hatıralar canlanır- Kilise kreşi her 

gün, sabah sekizde kapılarını açar- Akşam olunca da beşten önce kimseyi dışarı 

bırakmazlar- Bu durumun istisnası olmaz- Sabah erken gelen içeri alınmadığı gibi, 

kimse saatinden önce de bırakılmaz- Adam, karısının fabrikaya yetişmek için 

koşturmalarını, Rosalinda adlı rahibeden çocuklarını beş-on dakika önce içeri 

almasını istemesini onun kesinlikle kabul etmeyişini hüzünle düşünür- Şimdi 

Müller’in kızını almak için gelmişlerdir bu kreşe ama hatıralar bir bir canlanır- 

Rosalinda’yla konuşmak için roman kahramanı yanına gider- Rahibe geç de 

olsa onu hatırlar- Türklerin çok iş değiştirdikleri için Türk çocuklarının sürekli 

değiştiğini öğrenir- Hıristiyan çocukların Müslüman çocuklarla birlikte eğitildiğini 

öğrenince daha da üzülür- Türk işçilerinin “Alman Ekmeği” için neleri feda ettiği 

gerçekleri bir bir ortaya çıkmaktadır- Adam, rahibeye teşekkür ederek ayrılır- 

Akşam yine Müller’in evindedir- Reneta’nın yemeklerini yemek zorunda 

kalıyor- Dünyanın en en kötü yemekleri için “çok güzel” demek zorundadır- 

Müller’e yeğenini, küçük kızı, sorar- Sürekli şişmanladığı için o kızı 

unutmamıştır- Müller, gerçeği anlatınca, adam hayret eder- Aradaki kültür farkı bir 

kez daha ortaya çıkar- 

Almanların ahlak anlayışı gereği kızlar, istediğiyle cinsel ilişkiye 

girebileceği için küçük kıza doğum kontrol hapını birkaç kişi önerince üç tane bir 
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günde yutar- O da kızcağızı şişmanlatır- Müller bunu anlatınca misafiri çok şaşırır- 

Türkleri de böyle tehlikelerin beklediğini düşünür- Türkler’in sadece para kazanıp 

ülkeye dönme düşüncesiyle hareket etmesi, çocuklarını okutmayışları da ifade 

edilir- Almanlar da çok çocuklu Türk ailelerinden rahatsız olur- Yazar, Almanya’da 

çalışmanın da, çocukları yetiştirmenin de zorluğunu ayrıntılarıyla böylece anlatır- 

Daha sonra Müller’in mahkemesini seyreder- Bu arada bir Türk’ün de 

davası vardır- Onu da izler- Türk işçisi gece giderken, hastası olan bir Alman el 

kaldırır, hastası olduğunu söyler- İşçi onu arabasına alır- 

Yolda giderken bir geyiğe çarpar, ormanda aniden çıkan geyik hem Türk 

işçisini hem de kendini yakmıştır! Alman yaralanır- Türk’ü dava edip tedavi 

masraflarını ister- İşçi iyilik yapayım derken cezalandırılmıştır- Çünkü Almanya’da 

başkasını arabaya almak yasaktır- Hayvanlara zarar vermek de suçtur- Bütün bunlar 

Almanya’da çalışmanın zorluklarıdır- Yine Müller’le dolaşmaya devam ederken, 

adam ilginç bir olay daha öğrenir: Alafranga tuvaletin üzerine ayakkabılarıyla çıkan 

bir Türk’ü, Alman yakalatmış ve hapse attırmıştır, Adam, dolaştıkça Almanya’yı, 

ölen Türk işçilerinin dramını, çalışma şartlarının çok ağır olmasını ayrıntılarıyla 

öğrenir- 

Almanya’da her şey planlı ve dakiktir- Herkes buna uymak zorundadır- İş 

disiplini çok önemlidir- 

Almanya’nın şehirleri arasında seyahat ederken farklı insanlarla, 

manzaralarla karşılaşan hikâye kahramanı her olayda işçilerin ıstırabını hisseder- 

Hippi gençlerin durumunu, insanların ağır işlerde acımasızca çalıştırılmalarını 

görür- 

Yine işinden olan emekçilerin sıkıntıları, Almanya’dan bunalıp ülkesine 

geri dönenlerin dramatik durumlarını da gören hikâye kahramanı tespitleriyle, 

gördükleriyle yeniden trene binip İstanbul’a doğru yola çıkar- 
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Hikâyedeki Sosyal Meseleler 

1-Gurbette çalışan işçilerin sıkıntıları 

2-İşçilerin mekân problemi 

3-Sokak gösterileri ve kargaşa ortamı 

4-Ahlâki çöküntü, kültür farklılıkları 

5-Savaşın acımasızlığı 

6-Türk işçilerin çocuklarının problemleri 

7-Gurbette ölmenin zorluğu 

8-İşçilerin yoğun çalışmaları ve işini kaybedenlerin dramı 

 

1-Gurbette çalışan işçilerin sıkıntıları 

Yazar, kendisi de Almanya’da çalışan bir işçi olduğundan, iyi bir gözlemle 

gurbetteki işçilerimizin problemlerin çok iyi resmeder- Almanya’ya geldiği ilk 

günleri hatırlar: 

“Şurada, şu raylar üzerinde durmuştur gene tren- İnmiştik otuz iki soydaş- 

Bin, iki bin, beklide üç bin kilometre ötelerden buralara taşıdığım görünmez, ama 

her an acısı duyulan kırbaç darbeleri de vardı sırtımda-” 6 Almanya’ya ilk gidişin 

acı veren hatıralarından sonra, içinden geldiği toplumu da atıfta bulunan kahraman, 

ağalık kurumunu da eleştirir: “Toprağında, kendi efendilerinin zulmünden kaçmak 

zorunda kalan azap mıydım?”14
 

“Yıllar sonra Almanya’da geçen bir gece daha… Üç beş kilometre ötede, 

on yıl önce bir barakada yatmıştım ilk kez- Karımı, çocuklarımı, yakınlarımı 

düşünmüştüm o gece-”(s-8) 
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Hikâye kahramanı bazen kendi kendine konuşurken geçmişe atıfta bulunur: 

“Otuz yıl toplumuna hizmet etmiş, öldüğü zaman, eski ceketinin yamalı cebindeki 

dört yüz seksen iki kuruşu karısına ve beş çocuğuna miras bırakan babam… Ya o 

ilk gece… Evdekilerin, iş bulduğuna sevinip uyuduğu gece… Seni görüyorum işte- 

Gecenin o karanlığında çıkıyorsun küçük, ama sıcak kulübeden- Dışarısı soğuk- 

Kaldırıyorsun, eski paltonun yakasını…”(s-87) 

2-İşçilerin mekân problemi: 

Yazar, hikâye kahramanının ağzından Almanya’daki işçilerin mekân 

sıkıntılarını, konuyla ilgili yaşanılanları anlatır: “Evimiz daha doğrusu bir odamız, 

bir dükkânın üstüydü- Ev sahibi de yandaki odada kalırdı- Kapı ağzında bir terazisi 

vardı- İstediğimiz, borç istediğimiz ekmeği bile tartarak verir, tartarak alırdı- 

Oğlunun büyük bir makine fabrikası vardı- Kimi Noel geceleri uğrardı oğlu-”(s-17) 

“Kamera odaya giriyor- Televizyon kararıyor- Işığı açıyor Fadime- 

Objektifin yüzü kızarıyor- Büyükçe bir oda- Bir köşe mutfak, öteki boşluklar  

yataklarla doldurulmuş-”(s-42) 

3-Sokak gösterileri ve kargaşa ortamı: 

Yazar, Almanya’daki kargaşa ortamını yansıtıyor, dolaylı olarak Türkiye’de 

meydana gelen bu tür olayları da eleştiriyor: 

“Park ediyoruz arabayı, yürüyoruz Heidelberg’in ana caddesinden, 

başkaldıran öğrencilere doğru 

-Kahrolsun emperyalizm’ 

-Hakkımızı alacağız! 

 

 14- Bekir Yıldız, Alman Ekmeği DD Yay-, 1- Baskı, İst-,1974, s-8 
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Taşlar, sopalar… Coplu polisler… Karışıyor ortalık- Silahlar patlıyor- 

Bombalar atılıyor- Kaçışmalar- Ölenler, yaralılar kalıyor geride- Yaralılar 

sürükleniyor-” (s-20) 

“Yaz- Hava çok sıcak- Hippi kılıklı çocuklar, kocaman bir tahtanın üzerine 

yazılar yapıştırmışlar- Sakallı, yalınayak bir genç, gelip geçenler alırsa eğer, bir 

kâğıt tutuşturuyor ellerine- Duruyoruz burada- Bağrışmalar oluyor bu sıra-”(s-20) 

4-Ahlâki çöküntü, kültür farklılıkları 

Hikâye kahramanı Almanya’da yaşayan Türkler’in kültür farklılıklarından 

kaynaklanan problemleri görür, ahlâki çöküntünün boyutlarını hisseder: “Dana budu 

gibi kadın mı olurmuş? Ne yapıyor erkekler bunu? Canlısının bu denli bolluğunda? 

“Yatıyorlar,” diyor Müller, gülümseyerek, önünde delik var baksana- Ama 

böyle kuru kuruya kullanılmaz- İlaçları, kremleri var- Onları da almalısın-”(s-22) 

Hikâye kahramanı Alman arkadaşı Müller’le dolaşırken, Almanların çok da ahlaklı 

olmayan durumlarını öğrenir, Bir markette, yerleştirilen makineden film seyreder- 

Sapık cinsellik sahneleri onu adeta utandırır: “Adam şapkasını alıp gidiyor- 

Konukla kadın içkilerini artırıyorlar hemen- Bakışları tatlılaşıyor- Öpüşüyorlar- 

Konuk tedirgin- Ya gelirse? Korkuyu bulduk, elden kaçırmayalım diyor kadın, 

Korkulu sekse bayılırım- Yeniden bakmaya başlıyorum- Yan odada, ev sahibi adam 

seyrediyor karısıyla konuğu:”(s-24) 

“Bu ilk değil, diyor- Böylesi çok erkekle yattım- Ama kocama hiçbir zaman 

ihanet etmedim- Hep yatacağım erkeği o seçti çünkü-”(s-24) 

Adam, utanır gördüklerinden ama Almanya’yı incelemeye devam eder; bu 

sefer gazetelerdeki ilanlar onu şaşırtır:”St- Pouli Nachrichten, çıplak kadın 

resimleriyle süslü- Sekiz sayfa, silme ilana ayrılmış- Grup seksi için verilen ilanlar 

bunlar- Çoğu çift araba plakalarını kullanmış- O kadar çok araba var ki Batı’da, 

bulmak güç, üçlü, dörtlü, beşli, altılı… Sevişmeyi sürdürenleri…” 
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Yazar, kahramanın ağzından bu ahlaksızlıklardan sonra kültür 

farklılıklarıyla ilgili noktaları da ortaya koyar: “Bu arada, ekmek kırıntılarını 

masadan yere döküyor, Müller’in kızı- Kimse sesini çıkarmıyor- Tedirgin oluyorum 

ben- Nimeti yerden toplamak istiyorum- Öpüp başıma değdirmek mi amacım 

yoksa? Biz ekmeği neden öperiz? Yeminlerimizi neden onun üzerine yaparız?”(s-

37) 

“Müller yürüyor- Bana doğru yürüyor- Evinde yediklerim geliyor aklıma- 

Yabancılık duyuyorum ansızın- Tedirgin oluyorum- Yediklerimin, içtiklerimin 

hesabını, karı koca tutuyorlarsa diyorum içimden-”(s-49) 

Bir Türk işçisi, yolda giderken, hastası olan bir Alman’ı arabasına alır- 

Kaza yapınca da Alman mahkemeye verir- Bu durum da anlatılır, kültür farklılıkları 

adına: “Hastası varmış ama- Yardım etmeseydiniz kimse hesap sormazdı size- Hem 

arabanıza almak yerine telefon edebilirdiniz gittiğiniz yerden-”(s-52) 

5-Savaşın acımasızlığı: 

Almanya’daki Türk işçilerinin sorunlarını incelemeye giden adam, ikinci 

dünya savaşında ayaklarını kaybeden bir Alman arkadaşını ziyaret eder ve bu 

ziyaret sırasında, savaşın acımasızlığını görür: “Hele kapitalin zorladığı savaşlar- 

İnsanlar ölüyor, birbirini tanımayan, ama aynı sınıftan olan insanlar ölüyor hep- 

Oysa kapital kasalarda büyüyor-”(s-30) Ayaklarını kaybeden Alman’ı konuşturan 

yazar, olayı dramatize eder: “Mümkün olsa, burada yaşayan her yabancı işçiye, 

hatta bizim işçilerimize, bir görev verirdim- İnsanca yaşamanın sırrını öğrenmek 

istiyorsanız, gidin benim bacağımı bulun, derdim-”(s-30) 

6-Türk işçilerin çocuklarının problemleri: 

Almanya’ya çalışmak için giden Türk işçilerinin önemli problemlerinden 

biri de çocuklarının eğitilmesidir- Yazar, kahramanın ağzından bu sosyal meseleyi 

de irdeler- Özellikle kadınların çalışması durumunda, kreş önemli bir sorun olarak 

sunulur- Müller’le dolaşırken, kendi çocuklarının da devam ettiği kreşi görünce 



177 

rahibelerin çocuklara bakmasını hatırlayan adam, olayı özetler: “İki çocuğum 

burada kalmıştır- Üç yıl- Anaları bırakırdı sabahları- Gene anaları alırdı akşam işten 

çıkınca- Karımın koşturduğunu görüyor gibiyim- Bu saatte koştururdu hep- Beşte 

kartını bastırıp fırlardı sokağa- Çoğu kez kapının önünde bulurdu onları- Karda 

yağsa, kızgın güneşte olsa beş deyince açarlardı kapıları- Bekletmezlerdi kreşte- 

Sabahları da böyleydi- Tersiydi daha doğrusu- Sekiz olmadan almazlardı içeriye-

”(s-32) 

“Rahibe Rosalinda, pencerede gene yüzü görünüyor- Unutmadığım yüz bu- 

Karımın hem sevdiği, hem kızdığı yüzdür çünkü- Çalışabilmesi için, çocuklarını 

sahiplenen Rosalinda’yı severdi- İsa’yı tanıtan, Hıristiyan çocuklarıyla birlikte 

kendi çocuklarına da haç çıkarttıran Rosalinda’yı sevmezdi-”(s-33) 

“Rosalinda’yla göz göze geliyorlar- Kapıyı aralamasını istiyor- 

Rosalinda’dan gülümseyerek- Hiç olmazsa bir gün koşturmak istemiyor karım- 

Karların altı buzlu çünkü Rosalinda saatine bakıyor ama- Sıcak odanın camında dört 

parmak görünüyor- Her parmağın bir dakika anlamına geldiğini, karım öğrenmiş 

çoktan- Başını eğiyor çaresiz- Sekizde kapı açılıyor karım koşturuyor, fabrikasına 

doğru-”(s-33) 

Hikâye kahramanı Türk çocuklarının rahibeler tarafından eğitilmesini de 

önemli bir problem olarak görüyor, kreş yetkilileriyle görüşüyor: “Sayıları arttığına 

göre, Hıristiyan çocuklarından ayırıyor musunuz onları? Yoksa gene birlikte mi 

bulunuyorlar?” (s-35) Cevap enteresan oluyor: “Çocuklar üzerinde ayrım yapmak 

günahtır, diyor dinsel sesiyle- Hepsinin Tanrısı birdir- Bütün duaların sonu âminle 

biter-”(s-35) 

“Bu sıra duvar dibinde bir çocuk görünüyor- Kızgın başını sallıyor 

Rosalinda- 

Her gün oluyor böylesi olay, diyor- Bugün de unutulmuş bir çocuk- 

Yaklaşıyoruz yanına üç yaşlarında ince, ipince, korkulu, en korkulu bir sesle 

milletini söylüyor- Rosalinda’yla bakışıyoruz- Elinden tutuyorum çocuğun- Sokağa 
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çıkıyoruz- Müller’in arabasına doğru yürürken ismini de öğreniyorum: Kemal-”(s-

36) 

7-Gurbette ölmenin zorluğu:  

Bir sosyal mesele olarak ölmek de zordur gurbet elde- Adam, ölen insanların 

dramatik halleri üzerinden bu sosyal mesele üzerine dikkat çeker: “Telgrafın cevabı 

gelmedi daha 

-Ölü bekletilmez 

-Ağlama arkadaş- İspanyol barakasının pencerelerine doluşuyor İspanyollar 

-Bir Türk amca ölmüş 

-Yaşı mı öldürmüş? 

-Zehirlenmiş fabrikada-”(s-56) 

Umutla gelenlerin hüzünlü ölümü de hikâyede dramatize edilir: “Kim bilir, 

geri bırakılmış ülkelerde, ülkelerin bölgelerinden, buralara füze gibi fırlatılmış dağ, 

bozkır refleksli kaç yüz soydaşımız ölmüş, şu arabaların içinde- Bu yüzlere 

umutlarını bağlamış kaç bin soydaşımızın bükük boyunları, şimdilerde uçaklarda 

gelen tabutların üzerine düştü- Düştü de et yerine ot yiyen dudaklarından salyalar ve 

yüzyıllar boyunca ağlaya ağlaya kurutamadıkları göz pınarlarından yaşlar akıttılar, 

kapitalist ekonominin ele geçirdiği en ileri tekniğin koku sızdırmaz tabutları 

üzerine…”(s-57) 

8-İşçilerin yoğun çalışmaları ve işini kaybedenlerin dramı: 

İşçilerin çok yoğun çalışması, buna rağmen kimi zaman işini 

kaybetmelerinin dramı hikâyede anlatılır: “Bu düdükler, binlerce kan kaybeden 

hastanın, yaralının hastaneye götürüleceğini anlatır- Kan kaybeden hasta, 

emekçilerdir, burada- Duramaz dışarıda şimdi- Evine dönmeli bir an önce- 

Uyumalı, bedeninden boşalan, akan kanın, ismi uykudur çünkü- Yeniden bir gece 
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önceki gibi karanlığa bağlanmalıdır-”(s-61) “Bize bakıp gülüyor- Çağlar boyunca 

sürüp giden işçi sınıfının mücadelesi, ölen yüz binlerce emekçinin kemikleri 

sızlıyor mezarında, şimdi, patronun denetimi, ince incecik bir bakır telle yapılıyor 

çünkü- Bandı döndüren motora bağlanmış bu tel- Böylece kölelerin sırtına şaklayan 

kırbaçların sesleri yerine, motora sarılı bakır teller, eksiden artı kutba atladıkça, 

denetlenmiş oluyor yüzlercesi binlercesi- Her emekçinin para kazanması, bir 

öncekinin çalışmasına bağlanmış- Dünyanın en büyük ev kurnaz ispiyon şebekesi 

kurulmuş böylece- Banttaki yerini almayan, alamayan emekçiyi, emekçiler birbirini 

ispiyonluyor, otomatikman-”(s-67)  Her şey, zamana ayarlıdır- Feyzullah, kaç 

dakikada parçayı takarsa, bu ölçü olacaktır- 

“Feyzullah daha hızlı çalışıyor- Alından dökülen terler yere damlıyor, bu 

kez- Ustabaşı yanında duruyor-”(s-72) 

“İki dakika- Tak parçayı piston koluna- Altı saniyen var- Telaşlanma- Of 

Türko, yetiştiremedin gene-”(s-72) 

“Sendika görevlileriyle selamlaşıyor, patron- Feyzullah’a bakıyorum- Yüzü 

sapsarı olmuş- Patron yanı başında onun da elinde kronometre var-”(s-73) 

“Kalkıyorum ayağa- Çevreme bakıyorum- Yeni bir tren giriyor perona- 

Saldırıyorlar kapılardan, pencerelerden- Eşyalar… Eşyaları, biri, ikisi, üçü uzatıyor 

pencerelerden- Biri, ikisi, üçü alıyor içeriye kadınlar… Kendilerinden ağır eşyaları 

kaldırıyorlar- Kaç paramız vardı Hüseyin?”(s-95) 

Gelenlerin umuduyla, gidenlerin umutsuzluğunu karşılaştıran yazar, bir 

dramı göz önüne serer-Ağır işlerde çalışanlar işini tam yapamayınca hiç acımadan 

işlerine son verilir- 

“Tren kalkmak üzere, pencereler elle dolu- Yorgun umutsuz bir tren de 

Sirkeci’den kalkacak şimdi- Belki Zagreb belki de Belgrat’ta rastlaşacak iki tren- 

Yeni gelenler umutlu… Umutsuzluğu anlatan dönenler- Umutsuzluğu anlatmalı 
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dönenler- Emeklerinin, patronlara pahalıya geldiğini bağırmalılar- Kendileri gibi 

kovulmamaları için, ananızı, babanızı, hatta çocuklarınızı atın, demeliler-”(s-95) 

Batının acımasızlığını vurgulayan yazar, kahramanların ağzından 

eleştirilerine devam eder: “Batı istemiyor artık, grev yapmasını, hakkını aramasını 

öğrenen insanımızı…”(s-95) 

“Dönecek, hepsi dönecek günün birinde- Hans, Willi, Mann, bak 

yanınızdaki arkadaşlarınız gidiyor- Kovmuş onları patronlarınız- Onların da bir 

ulusu vardı oysa- Nasıl kovuldularsa buralara, sizlerde kovulursunuz bir gün, başka 

ülkelere…”(s-96)  

2-2-13 İnsan Posası 

Yazar insanların Almanya’da nasıl sıkıntı içinde yaşadığını anlatır- At 

pazarındaki atlara yapılan muayenenin insanlar için uygulandığını vurgular- 

Mehmet Atalay da Almanya’ya gidip sıkıntı yaşanlardan birisidir- Almanya’ya 

gideli on üç yıl olmuştur- Süleyman Danışman da Almanya’ya giden işçilerdendir- 

Yazar bir görüşmesinde Süleyman’ın ellerinin birinin olmadığını görür- Sebebini 

sorduğunda korkusundan anlatmaktan çekinir- İşini kaybetmek istemez- Bir iş 

kazasında kolunun koptuğunu anlatır- Manzara karşısında Alman görevli 

bayılmıştır- Süleyman kolunu eline alır, önlüğünün cebine koyar, dikerler diye 

hastaneye gider- O acı ve telaşta bile “Yiğitlik Türk’te kalsın” diye düşünerek 

ıstırabını belli etmemeye çalışır- 

Mehmet Atalay ise bir maden ocağında çalışmaktadır- Asansörle uçak gibi 

yerin dibine doğru iner- O da maden kazasında bacağını kaybetmiştir- Bu 

duygularla iki işçi hayalen gelişlerini hatırlar- Nasıl soyundurulduklarını, dişlerine 

kilolarına bakılmasını, bileklerinin, parmaklarının kontrol edilmesini acıyla 

aklından geçirir- At pazarında nasıl atların dişine bakarak yaşı belirlenir 

işçilerimizin de dişlerine kadar bakılmıştır- Tam işimiz bitti derken- Alman doktor 

donlarının indirilmesini ister- Ancak bunu da utançla kabul ederler çünkü bu 

işçilerin kimisi işsiz kimi fakir kimisi de açtır- 
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Hikâyedeki Sosyal Meseleler 

1-İşsizlik 

2-İş kazaları 

3-Zor çalışma şartları 

4-Ahlak anlayışındaki Farklılıklar 

5-Eş ve Çocuklardan Ayrı Kalma 

6-Emekli Olma Hakkı 

1-İşsizlik 

 İşsizlik, özellikle Güneydoğu Anadolu insanın en önemli sosyal meselesi 

olarak Bekir Yıldız’ın eserlerinde karşımıza çıkmaktadır- İş bulma umuduyla İş ve 

İşçi Bulma Kurumu’nun kapısına dayanan insanlar hiç de hoş olmayan bir 

uygulamaya tabi olurlar- “İş ve İşçi Bulma Kurumu görünüyordu- Yıllar önce, ben 

de beygir gibi işlem görmüştüm, emeğini satışa çıkarmış milyonlar gibi-”15 

          Yazar insanların Almanya’da at pazarındaki gibi dişine, eline, ayağına 

bakılarak beğenildiği kurumları anlatır- “Mehmet Atalay’da pazarlanmıştır bu alım 

satım kurumundan… Yıl 1963… Benden Bir yıl sonra yani- Bir ve bir milyon 

yurttaş gibi bende oradaydım o gün- Bende geçmiştim bu hayvan pazarına benzeyen 

alım-satım kurumundan-”(s-11) 

2-İş Kazaları 

 Almanya’da çalışan işçiler toz pembe hayallerle oraya gitmişlerse de iş 

kazalarıyla Süleyman Danışman gibi hayatlarının karardığı da olmuştur:  

 

         15- Bekir Yıldız, İnsan Posası, DD Yay- 1- Baskı- 1976, İst-, s 9 
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“Geçenlerde gördüm onu- Konuştuk bir süre- Konuşurken, elinin tekini 

görememiştim- Nerde elin Süleyman  

diye sormuştum- Anlatırım ama, yazma demişti- Süleyman’ın elleri vardı- 

Süleyman’ın eli düşmüştü- Elini alanlardan korkuyordu hala-” (s-11) 

 Süleyman kesilen elini soğukkanlı bir şekilde önlüğünün cebine koyup 

hastaneye koşar:  

         “Eğiliyorum yere hastanede dikerler diye önlüğümün cebine koyuyorum 

elimi- Kesik bileğimin üstüne bastırıyorum- Yiğitlik Türk’te kalsın diyorum- O 

telaşımın arasında bile-”(s-12) 

3-Zor Çalışma Şartları 

 Almanya’ya giden Türk işçilerinin ağır şartlar altında çalışmalarına rağmen 

çok belli etmezler yazar kahramanın şahsında ağır şartlar altında çalışmayı göz 

önüne serer-  

          “Gökyüzüne doğru havalanan bir uçak gibi yerin altına doğru bir asansör 

iniyordu- Mehmet Atalay içindeydi bu asansörün- Belki de son kez çalışacaktı bu 

maden ocağında-”(s-12) 

  

4-Ahlak Anlayışındaki Farklılıklar 

 Bekir Yıldız bu hikâyesinde yukarıdaki özetten de anlaşılacağı üzere 

Almanya’da çalışan işçilerin durumunu ve çalışmaya başlayana kadar çektikleri 

sıkıntıları anlatır- Daha iş başvurusundaki doktor muayenesinde ahlak anlayışındaki 

farklılık işçilerimizi zora sokar- “At pazarında, atın yaşını anlamak için, nasıl dişleri 

sayılırsa, Alman doktoru da Mehmet Atalay ve ötekilerin dişlerine baktı tek tek- 

Hepsinin ya dişleri tamamdı ya da bu denetimi bildikleri için onarmışlardı- 

Giyinecekleri sıra Alman doktoru son buyruğunu verdi- “Donlarınızı indirin” 

Hamamda bile en büyük korkuları peştamallarının düşmesi olanlar, karılarıyla bile 
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yatarken ışığı söndürenler, donlarını indirdiler- Korkuları büyüktü çünkü- Kimi 

işsizdi, kimi sudan ucuza çalıştırılıyordu- Son umutlarıydı Almanya’ya gitmek-”(s-

16)  

5-Eş ve Çocuklardan Ayrı Kalma 

 Almanya’ya çalışmaya gidenler ilk zamanlar- Eş ve çocuklarını 

götürememişlerdir- Bu da hikâye de önemle sosyal bir yara olarak karşımıza 

çıkıyor- “Bolu dağı sisler içinde… Karısı yanında Mehmet Atalay Beyin 

çocuklarını gene Vakfı kebirin, Güdün köyünde bırakmışlar”(s-20) 

 “Karıyı aileden sayıyorlar da çocuğu saymıyorlar- Karım aileden de 

çocuklarım değil ha? Hem Vatanım yok mu benim? Çocuklarım olmasa bile 

Vatanımı görmeye gelemez miydim-”(s-23) 

6-Emekli Olma Hakkı 

 İşçiler belli bir süre çalıştıktan sonra bazen iş kazasıyla bazen de normal 

şartlarda emekli olurlar- Bu insanların her biri ayrı bir dram yaşamıştır- “Mehmet 

Atalay’ları, Süleyman Danışman’ları görüyor gibiydim- Sosyal Sigortalar 

Kurumundan pek çok adres almıştım- Eskişehir’de, İstanbul’da ve Türkiye’nin 

öteki illerinde, ilçelerinde, köylerinde daha nice yaralılar, hastalar, sakatlar vardı… 

İnce, Uzun ve dar koridorlardan geçmiştim- Yabancı ülkelerde çalışan, işe 

yaramazlar gerekçesiyle geri gönderilmiş işçilerimizin dosyaları dolaplar, masalarda 

yığın yığındı- Her dosyanın içinde bir insan bu insana bağlı üç, beş, on insanın daha 

dramının yazılı olduğunu biliyordum-”(s-29) 

 Hikâye de kahraman Türkiye’nin değişik illerine giderek Almanya’da 

çalışırken hastalık ve kaza yüzünden dönmüş olan işçileri ziyaret eder- 

“Eskişehir’de yabancı ülkelerde çalışırken kaza geçirmiş çürüğe çıkarılmış kaç kişi 

vardı acaba? Bana Ankara’da bir masanın üzerinde bulunan dosyalardan gelişi 

güzel seçilmiş adresler verilmişti- İçlerinden iki tanesi Eskişehir’e çıkmıştı- 
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2-2-14- Yaman Göç 

Yaman Göç, Bekir Yıldız’ın hikâye - röportaj tarzında bir eseri olduğundan 

hikâye kitapları arasında yer almaz- Röportaj tarzı eserleri arasında yer alır- Aslında 

İnsan Posası da aynı tarz eserler arasındadır- Ancak onda hikâye tarzı biraz daha 

ağır bastığından incelemeye değer görülmüştür-  
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III- ROMANLARIN SOSYAL MESELELER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

3-1- Roman Anlayışı 

Edebiyat, insanın kendini ifade etmede kullandığı en etkili sanat dallarından 

biridir- Edebiyatın türlerinden olan roman ise, edebiyatımıza girdiği günden bu yana 

farklı tecrübelerle örneklendirilmiş olmakla birlikte, insanı ve hayatı anlatan ve 

okuyucular tarafından en fazla ilgi gören edebî türlerin başında yer alır- Romanda 

işlenen temalar ve konular hem yazarın hayata bakışını ortaya koymakta hem de, 

içinden çıktığı toplumu yansıtmaktadır- İnsanın veya çevrenin karakterlerini, 

göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, 

hayali veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî türe ve bu türde yazılmış eserlere 

roman denir- Türkçe’ye Fransızca’dan geçmiştir- 

Belli bir tarihsel ya da coğrafi çevre içindeki belli bir kişi ya da bir grup 

insanın başından geçenleri, bu insan ya da insanların iç ve dış yaşantılarını belli bir 

kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen ve belli 

bir uzunluğu aşan eserler için kullanılan edebi terimdir- Edebi türler içinde en 

yenisidir- Çünkü matbaanın bulunması ve şehirli bir okur kitlesinin ortaya 

çıkmasından sonra gelişmiştir- Romanın illa yaşanmış olması şart değil, önemli 

olan yaşanabilir bir konuyu içermesidir- 

Bekir Yıldız, ağırlıklı olarak hikâye türünde eserler vermiş dört tane de 

roman yazmıştır- Romanlarında da, öykülerinde olduğu gibi köy yaşamını, kırsal 

yöre problemlerini ele almıştır- Dış dünyayı eserlerine taşırken, doğallığı temel 

prensip kabul eden Bekir Yıldız, ayrıntılı tahlil ve açıklamalarda bulunmak yerine 

tasvirî sahnelemeyi esas almıştır- Romanlarında vaka diyalogla başlar diyalogla 

gelişir ve diyalogla biter- Dolayısıyla yazar nakilcidir- Bazen uzun anlatımları 

tercih ettiği de olur- Ama çoğunlukla söz, kahramanlara devredilmiştir- 

Romanlarındaki sosyal meseleleri kahramanlarının konuşmalarından, yaşam 

tarzlarından izliyoruz- 
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 Yazar, romanlarını gözleme dayalı olarak yazar- Ve Zalim ve İnanmış 

Kerbela’yı ayrı tutarsak diğer romanlarını kendi hayatından kesitlerle süslemekten 

çekinmemiştir- Bekir Yıldız’ın kahramanları, halkın içinden çıkmış, temsil ettiği 

topluluğu en iyi şekilde temsil eden şahıslar topluluğundan oluşur- Ve Zalim ve 

İnanmış Kerbela’ da ise İslam tarihinin bir bölümünü romancı gözüyle nakleder- 

Eserin içeriğini merak edip tarih kitaplarına baktığımızda fazla fark göremedik- 

Olayları biraz dramatize etse de tarihi gerçeklerle örtüşen bir yaklaşım içinde 

olmuştur- 

Şu gerçeği de ifade etmekte fayda var: Bekir Yıldız, romanlarında ve 

hikâyelerinde, bakış açısına göre eserini şekillendirmiştir- Hatta bazen siyasi 

görüşünün bile yansımalarını görebiliriz- İşçi, emekçi, köylü, ağa, töre gibi konuları 

kendi gözlemlerine düşüncelerini katarak eserlerine taşımıştır- Romanlarındaki 

üslup da hikâyelerinde olduğu gibi sade, anlaşılır bir anlatım biçiminden 

oluşmuştur- Kimi zaman da olayın geçtiği ki bu çoğunlukla Güneydoğu Anadolu 

bölgesidir, yörenin ağız özelliklerini yansıtmış, yerel kelimeleri kullanmaktan 

çekinmemiştir- Hatta bu yaklaşımla bize göre okuyucunun ilgisini çekmeyi de 

başarmıştır- Şurası unutulmamalıdır ki toplum, önünden gidip, ona ışık tutan 

sanatçıları değil, arkadan gelip ona ayna tutan sanatçıları tercih edegelmiştir- Bekir 

Yıldız da bu yolu tercih etmiş, topluma ayna tutarak, yaşadıklarını, duyduklarını, 

gördüklerini kahramanlarının şahsında kişileştirmek suretiyle topluma ayna 

tutmuştur- 

Romanlarında, yazar ya anlatıcı yani kahramandır, ya da olayları 

ayrıntılarıyla bilen biridir- Yazar, bazen anlatmak istediğini açıkça ifade ederek, 

okuyucuyu inandırabilmek için fazlaca örnek sıralamış, ayrıntıda kaybolmuştur-

 İnsanlar, aynaya bakarlar- Bu ayna kendilerinin dış görünüşünü bakana 

gösterir- Ancak duygu, düşünce, hayat ve davranışları aynada görmek mümkün 

değildir- Bekir Yıldız’ın romanları, yazarının “ben” süzgecinden geçen bir ayna 

gibidir- İnsanın dış tasviriyle beraber iç âlemine yönelik ipuçları da verir- Roman, 

hayatın gerçekleri içinden yapılmış seçme ve ayıklamalarla, gerçeğe benzeyen fakat 
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romancının “ben” inden geçirilerek verilmiş bir edebi türdür- Birçok edebiyat adamı 

bu tanımda birleşmiştir- Bekir Yıldız da anlattığı konuları “ben” süzgecinden 

geçirerek anlatır- O, Güneydoğu Anadolu’da doğmuş, babasının memuriyeti 

nedeniyle başta Van olmak üzere birçok şark vilayetinde dolaşmıştır- O yöreyi 

anlatırken kendi gözlemleri ağırlık kazanır- Aile kavramını işlediği romanlarında 

kendi ailesinde yaşadıklarına yönelik ipuçları vardır- Almanya’ya işçi olarak gitmiş, 

orada yaşamış, yaşadıklarını, gözlemlerini Almanya’yı anlattığı eserlerinin satır 

aralarında hissettiriyor- 

Yazarın hikâye ve romanlarında gerek nicelik, gerekse nitelik açısından 

zengin bir şahıs kadrosuna sahip olduğu söylenemez- Köyde yaşayan insan tipi, 

işçi, ırgat, ağa, kadınlar, köy çocukları, cahil insanlar genellikle eserlerin şahıs 

kadrosunu oluşturur- Ancak son dönem romancıları içinde yöreselden hareketle 

genel anlamdaki problemleri yansıtan özelliğiyle Bekir Yıldız önemli bir yer tutar- 

3-2-Romanlardaki Sosyal Meseleler 

3-2-1 Türkler Almanya’da 

Türkler Almanya’da romanı Bekir Yıldız’ın 1966’da yazdığı ilk eseridir- 

Fazla ilgi çekmediği için sonraki dönemlerde eserleri arasında saymamıştır- Aslında 

bu eser Alman Ekmeği adlı hikâyesinin karalaması gibidir- 

Yazar bu romanında da Almanya’ya çalışmak için Anadolu’nun değişik 

illerinden giden fakir, çaresiz insanların hayatını anlatır- Yazar bu eserde de olayları 

bizzat kendisi yaşamış gibi ifade eder- Kahraman, Almanya’ya işçi alınacağını 

duyunca elinde avucunda ne varsa satıp Almanya’nın yolunu tutar- Yolculuk o 

yıllarda trenle yapılmaktadır- Vagonlara istif edilen işçiler çok zor şartlarda 

Almanya’ya ulaşır- Kendilerinin çok iyi karşılanacağını umarken pek de iyi 

karşılanmazlar- Trenlerden inen işçiler barakalara yerleştirilirler- Daha sonra da 

fabrikalara dağıtımları yapılır- Bir yandan fabrikada çalışan roman kahramanı diğer 

yandan da ailesinden, çocuklarından, sevdiklerinden ayrı kalmanın sıkıntısı 

içindedir- Uzun bir uğraştan sonra eşini ve çocuklarını yanına almayı başarır- 
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Kültürel farklılıklar, dini ayrılıklar, yemek kültürü kahramanımızın Almanya’ya 

alışmasını zorlaştırır- Bundan eşi ve çocukları daha fazla etkilenir-  

Önceleri evde çocuklarına bakan evin hanımı, para kazanma düşüncesiyle bir 

fabrikada çalışmaya başlar- Çocuklar bu durumda bir kreşe verilecektir- Ancak 

buradaki uygun kreşler kilise kreşleridir- Kilisenin kontrolünde olan, başında 

rahibelerin görev yaptığı kreşe çocuklarını vermek zorunda kalırlar- Çocuklar, 

Hıristiyan çocuklarla birlikte eğitildikleri için ciddi bir boşluk yaşarlar- Zamanla 

Hıristiyan çocuklar gibi haç çıkarmaya başlarlar, Noel kutlamaları için babalarını 

zorlarlar- Almanya’da fabrikalarda sıkı bir disiplin vardır- Sabah sekizde giriş 

yapılır, akşam beşte çıkılır- Kadın sabahları koşturarak çocukları kreşe bırakıp 

fabrikaya yetişmeye çalışır- Akşamda fabrikadan çıkınca çocukları almak için kreşe 

koşar- Çünkü kreş de akşam beşten itibaren çocukları sokağa bırakmaktadır- Burada 

her şey disiplin altındadır-  

Adam ise zor şartlarda, ağır işlerde çalışarak para kazanmaya çalışır- 

Zamanla Almanya’nın bize çok da uygun olmayan adetlerinden, kültürlerinden 

etkilenmeye başlar- Türk ailelerin çocuklarının perişanlığını, ahlaki çöküntüsünü 

görür ve üzülür- Orada her şey menfaat üzerine kuruludur- İyilik yapmak bile 

insanın başına bela açabilir- Yolda bekleyen bir Alman’ı arabasına alan ve 

hastaneye yetiştirmeye çalışan Türk işçisi yolda kaza yapınca Alman dava açar ve 

tedavi masraflarını ister- Daha buna benzer birçok hadise kahramanı Almanya’dan 

soğutur- Tren istasyonundan yeni gelen işçileri gören roman kahramanı buraya 

geldiği ilk günleri hatırlar- Haydarpaşa’daki vedalaşmayı, el sallamaları unutamaz- 

Aynı gün Almanya’dan umduğunu bulamayıp ümitsizce yurda dönenlerin 

dramlarına da şahit olur-  

Almanya’da işçiler köle gibi çalıştırılır- Sistem entegre çalıştığı için bir kişi 

işe gelmese veya geç kalsa hemen belli olur- İşini aksatan işten uzaklaştırılır- 

Bunun için işini kaybetmek istemeyen insanlarımız canla başla çalışır- Yazar bu 

anlattıkları ile Almanya’daki gelişmeyi ifade ederken bizim neden geri kaldığımızı 
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da dolaylı olarak anlatmış olur- Gurbet elde ölenlerin dramları da bu romanda yer 

bulur- Orada ölen Türk işçilerinin acıları, sıkıntıları, gariplikleri, kimsesizlikleri 

kahramanın gözünde ortaya konur- Bekir Yıldız, kendisi de Almanya’da işçi olarak 

çalıştığı için olayları, yaşılanları derinlemesine tahlil eder, ayrıntılarıyla 

kahramanına tasvir ettirir- 

Romandaki Sosyal Meseleler 

1-Gurbette çalışmak- 

2-Mekân problemi- 

3-Yalnız bırakılan yaşlılar 

4-Kültür farklılıkları 

5-İşçilerin çok çalışması 

1-Gurbette çalışmak 

 Yazar gurbette çalışmanın zorluğunu, problemlerini anlatır: “Ana yurtta aç 

kalan karnımın doyması, böyle başlamıştı işte- Şura da, şu raylar üzerinde durmuştu 

gene tren- İnmiştik otuz iki soydaş- Bin, iki bin, belki de üç bin kilometre ötelerden 

buralara taşıdığım görünmez ama her an acısı duyulan kırbaç darbeleri de vardır 

sırtımda-” 16 Kahraman Alman’ların milletimize hakaret etmesine dayanamaz ve 

şöyle der: “Renata… Ulusunu umursamayan Reneta’lar Bizlerin de, biz Asyalıların 

da, Batı’nın yanılmazlığı, üstünlüğü üzerine kuşkumuz olsun artık-”(s-16) 

2-Mekân problemi 

 Almanya’ya giden işçilerimiz ilk zamanlar uygun olmayan ortamlarda, 

mekânlarda yaşamak zorunda kalırlar- Roman kahramanı bunu farklı şekillerde 

ifade eder: “Evimiz, daha doğrusu bir odamız, bu dükkânın üstüydü- Ev sahibi de 

yandaki odada yaşıyordu-” (s-18) 

 “Uyandırıyor karım- Kalk diyor- Yatamıyorum nedense- Bulutlar, kara 

bulutlar çöküyor üstüme sanki- Duyuyor musun, korkunç bir koku da var”(s-18) 

16- Bekir Yıldız, Türkler Almanya’da, Cem Yayınları, 1-Baskı İst-, 1966, s-10 
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3-Yalnız bırakılan yaşlılar 

 Kahraman, bizim yaşlılarımıza olan saygımızla Almanların yaşlılarına 

yaptığı uygulamayı kıyaslar ve onların perişan haline de üzülür: “Birkaç gün önce 

ölen kadın yere düşmüş- Gözleri televizyona bakıyor hala- Ekranda, günün son 

haberleri, okunup resimlendiriliyor- Yayılan ışıkların altında, donuk donuk gözlerle 

birlikte, bedeni de çürümeye başlamış…”(s-19)  

 “Caddeden görünen bu noktaya bakıyorum- Sanki içeride ölüp de unutulmuş 

birisi daha varmış gibi geliyor bana- Başımı başka yöne çeviriyorum-”(s-19) 

4-Kültür farklılıkları 

 Kültür farklılıklarının da bu romanda işlendiğini görüyoruz- Annelerinin 

ölümüyle iki kardeşin bir televizyon için mahkemeleşmeleri tipik bir örnek olarak 

sunulur- “Evet diyor sonunda- Doğrudur- Televizyonu kullanıyoruz hala- 

Annemizdi diyor Herman- Benim de hakkım var bu televizyonda- Televizyonun 

değeri için bilirkişi ister misiniz? Ortadan bölüp paylaştıramayacağımıza göre, 

değerinin yarısını, taraflardan biri, ötekine verir-”(s-49) 

5-İşçilerin çok çalışması 

 İşçilerin çok zor şartlarda çalışmaları, kahramanı rahatsız eder- Almanlar ise 

çalışmanın yanında tatili de ihmal etmezler: “Yıllık izinlerini kullanıyor Almanlar- 

On gün, Yirmi gün, Otuz gün çalışmayacak onlar- Mutlulukları bundan ötürü- Bir 

yıl süre ile biriktirilen marklarını harcıyorlar- Biralar, şaraplar geliyor- İçiyorlar- 

Yaşlı kadınlarda var- Emekli olmuş yaşlı kadınlar bunlar-”(s-85) Çağlar öncesi 

İngiliz gemileri sıra sıra olmuşlar Afrika’ya doğru- Paraları, kırbaçları, silahları var- 

Planları da var- Köle ticaretini yapan iş adamlarının hizmetindeki mühendislerin 

yaptığı planlar bunlar- Dün köleleri çalıştıranlar bu günde işçileri kırbaç altında 

silah zoruyla demirlere vurulmuş bedenler yerine gönderdikleri uçak biletleriyle 

yapacaklar-”(s-86) 

3-2-2 Halkalı Köle 

Halkalı Köle, Bekir Yıldız’ın romanlarının temel özelliklerinden olan 

eleştirel bakış açısıyla düşüncenin anlatılmasının zirve noktasıdır- Yazar Avrupa’yı 
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Güneydoğu Anadolu’nun bakış açısıyla irdeleyerek yazmıştır- Bu bakış açısı 

trajikle komiği birleştiren insani bakış açısıdır- Geleneksel evlilik kurumunun 

kurallarını acımasıca eleştiren yazar, evliliğin bir çeşit kölelik olduğunu iddia eder- 

Roman, Fransız işgalinden anlatılarla başlar- Bir küçük kızın hikâyesi 

romanın başlangıcını teşkil eder- İşgalle babası annesi öldürülen küçük kız, bir 

hayırsever kadın tarafından alınıp büyütülür- Sonra bir genç kız olan yetim kızın 

peçesine düşman askerleri açmak isteyince bir genç müdahalede bulunur- Düşmanla 

mücadele ederken kızın kaçmasını ister- Bu kahramanlık kızın hoşuna gider- O 

genç adamla evlenen yetim kız, ona ölünceye kadar hizmet eder- Beş çocukları 

olur- Adam bir işçidir- Hastalanır ve ölür- Doktor çağırmışlardır ve doktorun ücreti 

ölünün cebindeki son paraları verilir- Romanın bu bölümünden geçiş yapılarak 

romanın asıl hikâyesi başlar- Yazar, adeta kendi hikâyesini anlatır- Kendi kızının 

doğumunu, nasıl üstüne titrediklerini anlatır- Düne kadar babasının kendisi için 

çalıştığını, şimdi ise kendisinin çocukları için çalıştığını düşünür- Ama kızlarının 

doğumuyla tüm aile sevinmiştir- 

Küçük kızı iyice büyümüştür- Diğer çocukların da doğumuyla bazen de 

çocuklar arasında kavgalar olur- Çocukların büyütülmesinde nineleri de yardımcı 

olur- 

Evin reisi bir işçidir- Almanya’ya çalışmaya gider- Eşi ve çocuklarını da 

götürür- Eşi de bir fabrikada çalışmaya başlar- Bu çalışma ortamında bazen bunalır, 

memleketini hatırlar- Almanya’ya fazla dayanamazlar ve Türkiye’ye dönerler- 

Kazandıkları paralarla İstanbul’da bir matbaa açarlar- Ailede sadece baba çalışır- 

Peş peşe çocuklar doğar- Fazlasını istemezler, korunma yöntemleri yaygın değildir- 

Kürtaj yaptırırlar- Bazen iğne vurdurarak düşük düşünürler bu seferde sakat 

çocuktan korkarlar- 

Yazar, aslında kendi hayatını anlatır romanda- Bazen de hatıralara yelken 

açar Haydar paşa’ya doğru giden trenden hareketle orada geçen hatıralarını uzun 

uzun anlatır- 
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Hayat devam etmektedir ama aile içi tartışmalar da artar- Karısının 

kaprisleri onu çok üzer- Bazen ayrılmayı düşünür ama çocukları hatırına vazgeçer- 

Toplumun bakışından çekinen aile reisinin sıkıntılarında hareketle yazar, inceden 

inceye geleneksel ile kurumunu eleştirir- 

Bazen de çocuklarının sevgileri onları mutlu eder- Yazdığı kitaptan dolayı 

yargılanmasını, karısının bu konuda ona destek olmasını hatırlar- 

Doğup büyüdüğü Güneydoğu Anadolu’yu içindeki insanlar ve hayvanlarla 

alınıp satılan köyleri düşünüp hüzünlenir- Bekir Yıldız, hangi konudan bahsetse 

sürekli aklına Güneydoğu gelir- Oradaki insanların problemlerini, acılarını anlatır- 

Bir oyun yazan kahramanımız, Güneydoğu’nun sorunlarını anlattığı oyunu 

sahneler ve oyun çok beğenilir-  

Evliliklerinin yirminci yılını dostları ve çocuklarıyla birlikte kutlarlar- 

Gece, dans, müzik, içki ve eğlenceyle sürer- Aile reisi, cebinden çıkardığı yeni evin 

anahtarını eşinin boynuna asar, evi ona hediye eder- Eşi çok memnun olur ve elini 

öper- O da eşini alnından öper- 

Bir gün bir yakınının cenazesine katılır- Çok duyguludur, ondan çok şey 

öğrenmiştir- Çok üzülür, gerçek sevgiyi hayalinden geçirir- İlişkide bulunduğu 

kadınları hatırlar- Ama çok yapmacık ilişkiler olmasına hayıflanır- 

Daha sonra, karısıyla kavga ederek evi terk eder- Eşi ona çok ağır 

konuşmuştur- Başka bir kadınla olan ilişkisini kabullenememiştir- Zaten evin babası 

da kendini köle gibi görür, ancak çocuklarının hatırına bu evliliğe katlanmaktadır- 

Ama son kavga onu iyice usandırır, küçük kızının odasına gider, o uyumaktadır- 

Onu öper ve gözyaşlarıyla evden ayrılır- 

Önce annesiyle kız kardeşinin evine sığınır- Sonra kendisine ait bir ev tutar, 

orada yaşamaya başlar- Başka bir kadınla yaşamaya başlar- Bu arada büyük kızı 

evlenir ama o karısıyla karşılaşmamak için düğüne gitmez- 
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Bir gün oğlu, arkadaşlarıyla beraber babasının evini basar- Onu annesi ve 

kardeşinin yanına götürmek ister- Oğlunun arkadaşlarını tokatlayarak kovalar- 

Oğluyla uzun uzun konuşurlar- Yeni birlikte olduğu kadını çok sever, fakat 

çocuklarından ayrı kalmak da onu oldukça üzer- 

Başka bir zaman küçük kızını görmek için okul yoluna gider- Kızını 

bağrına basıp sever- Eşi de gelmiştir- Onu çok özlediğini, eve dönmesini söyler- O 

bunu reddeder, eve dönmez- Birkaç ay sonra eşi kaldığı eve gelir, adeta yalvarır, 

ellerini tutmak ister, adam ellerini çeker- Sevginin bittiği, karşılıklı saygının 

azalması evliliği bitirmiştir- Adam kendini halkalı köle gibi görmüştür yıllardır- 

Eşinin tavrını bahane ederek sanki kölelikten kurtulmak ister, 

Onu kıskanmayan, hareket etmeyen yeni bir gönül yoldaşı bulmuştur, 

onunla yaşamayı tercih eder- 

Romandaki Sosyal Meseleler 

1. Yalnızlık 

2. Hayat şartlarının zorluğu, fakirlik 

3. Çok çocuk yapma 

4. Gurbet, emekçinin sorunları 

5. Güneydoğu’daki zor hayat şartları 

6. Gelin-kaynana anlaşmazlığı 

7. Evliliğin zorlukları ve aile ilişkileri 

8. Aile içi kavga 

9. Kuşaklar arası uçurum 

10. Özgürlük 

11. Ayrılan ailelerin çocuklarının problemleri 
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12. Ailenin dağıtılması 

1-Yalnızlık 

Yazar, romanda yalnızlığı çok önemli bir sosyal mesele olarak vermiş, hatta 

yalnızlığı korku ile eş değer tutmuş: 

“Sen de benim gibi, korkulu yalnızlığını unutamadığın geceler geçirdin mi? 

Yalnızlığı, korkuyu bir kalem geç oğlum, sen hiç öldün mü?”17 

Romanda kahraman kimi zaman da ailesi içinde kendini yalnız 

hisseder:”Ben neden bu denli yalnız birisiyim? Kim doğurdu beni? Yanlış 

anımsamıyorsam, karım, çocuklarım da olmalı benim- Hatta bir de gülden nazik 

gönül yoldaşım vardı- Uyuyordur hepsi- Gelseler ya… Hiçbirisini istemiyorum 

oysa…” (s-6) 

Kahramanımız sevginin olmadığı kalabalığa karşı yalnızlığı ister: “Aynanın 

içinde kırk altı yaşında yalnız bir adam… Ama anlamsız, sevgisiz bir kalabalığa, 

hüzünlü yalnızlığı yeğlemiş bir adam…(s-17) 

2-Hayat Şartlarının Zorluğu, Fakirlik 

Bütün eserlerinde üzerinde durduğu bir sosyal mesele olarak Halkalı 

Köle’de Bekir Yıldız, fakirliği, hayat şartlarının zorluğunu işler- Sanki kendi 

hayatını anlatır yazar… “Ya ahırda doğurmak? Anam, beni ahırda doğurmuş- 

Temizlerken donuna düşmüşüm-”(s-11) 

Roman kahramanı, babasının şahsında fakirliği adeta dramatize eder: 

“Öldüğünde gelen doktor, ağzına bir ayna tutmuştu- Ayna buğulanmadığında 

“Ölmüş” demişti- “Bu adam ölmüş-” Biz ağlamaya oturduğumuzda da doktor, 

parasını istemişti- Benim anamın parası yetmemişti- Anam uzandı cebine, eski 

cüzdanını aldı- İçindeki son paraları da öldüğünü onaylayan doktora verdi-(s-12) 

17- Bekir Yıldız, Halkalı Köle, İskele Yayınları 1- Baskı İst-,2006, s-7) 
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3-Çok çocuk yapma 

Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde de yaygın olan, çok çocuk 

yapma, çocuklara iyi bakamama, okutamama önemli bir sorundur- Kendisi de o 

bölgede doğup büyüyen yazar, bu yaraya parmak basar: “Yılına varmadan bir 

çocuk, Ardından bir çocuk daha, Bir, bir, bir çocuk daha… Bir haftada iki ölü 

çocuk…(s-11) 

“O ellerin arasında bir kadın, beş çocuk yok muydu? Bir kadın, beş çocuk 

bir tarlada gibi, bu el toprağında büyütülmemişler miydi?” (s-12) 

“…iki ablam Güneydoğu’da kaldı benim, birisinin dokuz çocuğu, ötekisinin 

üç çocuğu var-”(s-49) 

4-Gurbet, emekçinin sorunları 

Hem hikâyelerinde hem de romanlarında Bekir Yıldız, gurbeti, gurbetin 

yalnızlık acısını, sıkıntılarını anlatır- Kendisi de Almanya’da işçi olarak çalışmış 

olmanın tecrübesiyle emekçinin sorunlarını, acılarını ayrıntılarıyla anlatır- İçinden 

geldiği gibi duygularını romana yansıtmaktan kaçınmamıştır- 

“…Emeğin hakkını öpsünler- Benim çocuklarım, kızıl saçlı kızım, 

şimdiden kara kara bakan, kara gözlü oğlum emeğin hakkını öpenlerden olacak- 

Emeği öpenlere, hayran, kurban…” (s-28) 

“Almanya’ya bile çalışmaya gittiğini düşünüp yürekleri burulur mu hiç? ---

Bir tren kalkar Sirkeci’den, yönü Almanya’ya doğru… Kompartımandan ellerimi 

uzatıyorum…”(s-31) 

“Tren silkeleniyor- Eller, yüzlerce, binlerce el, yüzlerce emekçiyi 

Almanya’ya uğurluyor- Sabahlara kadar çalışmam yetmedi burada- Almanya’nın 

marklarına doğru demir rayları üzerinde kayıyorum-”(s-31) 

Gurbetle yalnızlığı vurgular roman kahramanı… “Bizi getiren tren çekip 

gitti- İnen, binen yolcular azalınca, istasyonda yapayalnızlığımız daha da büyüdü- 



196 

Dört kişi sokulduk birbirimize-(s-33)Türkiye’deki büyük evlere inat, Almanya’daki 

evler çok küçüktür: 

“Şimdi de Almanya’da küçücük, minnacık bir ev… Neden evlerimiz hep 

küçüktü böyle?(s-33) 

Romanda, yazar biraz da siyasi bir yaklaşımla emeği ve emekçiyi konu 

edinir, hayallerini adeta yüksek sesle konuşur- 

“Emeğin köle olduğu değil, emeğin kendi kendisinin efendisi olduğu 

ülkelere ulaşabilsek…”(s-123) 

“Emekçiler, emeğinize sahip çıkınız, işyerinizdeki emeğinize sahip çıkınız- 

İşyerlerinde kazandığınız hakları evlerde yağma ettirmeyiniz- Kapitalizmden 

tepesine bine bine aldığınız hakları, yeniden gölgeli sevgilere, tepenize bindirip 

yağmalaştırmayınız-” (s-123) 

Farklı ifadelerle işçilere seslenen roman kahramanı ya da yazar, bazen de 

bir sendika başkanı gibi seslenir, emekçilere: “Emekçiler… Alkışlar… İşsizlik… 

Bozuk bir düzenin rahmi… Dibi delik bir kova… Çalış… Ver… Verdikçe bu düzen 

adına yetişsin çoğu… Emekçiler, mezarlığa gömülmeden gelebilseniz ya bir 

araya…”(s-123) 

5-Güneydoğu’daki zor hayat şartları: 

Yazar, doğup büyüdüğü şartların zorluğunu, hayat şartlarının acımasızlığını 

bu romanında da işlemiştir- 

Roman kahramanı, yazdığı tiyatro eserinin, öykünün sahnelenmesiyle mutlu 

olur- Oyun çok beğenilmiştir- Öyküde Güneydoğu anlatılmıştır: “O gece, orada 

toprakla, evlerle, hayvanlarla birlikte insanların da alınıp satıldığı Güneydoğu’da 

yaşayan insanların sorunları sergilenmişti-”(s-52) 

Yaşadığı toplumun problemiyle dertlenen yazar, insanların bir mal gibi 

alınıp satılmasını eleştirir: 
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”Hayvanlarla birlikte satılanların içinden gelmedik mi bizler de? Of, be… 

Of ya… (s-53) 

6-Gelin - Kaynana anlaşmazlığı: 

Bekir Yıldız, roman boyunca aralıklarla kahramanın annesinin sıkıntılarını 

işler- Gelin ile kaynananın anlaşmalığa düşmesi sosyal bir meseledir- Bunu eserde 

görmek mümkündür- 

“Anama ettiklerinden ötürü, utandırmak mı istemiştim onu?”(s-61) 

Adam, evini karısının üzerine tapulamıştır- Ama buna çabuk pişman olur: 

“Tapu işlemlerini tamamlayan karım, birkaç ay sonra anamı evden kovdu!”(s-62) 

Annesi de evi karısına tapulamasına çok şaşırır: 

“Aylar var ki kapımı çalan olmadı, Duyduğum ev almışsın… Duyduğum, 

tapusunu karısının üstene almışsın- Tapuları, kontratlar senin üzerineyken, bizimle 

zorla yaşayan karın, şimdi tapulu evinin eşiğine mi bastırır bizi!”(s-64) 

“Yıllarca uğraşmama rağmen, karımda anamın sevgi aşısı tutmamıştı- Yeni, 

taze bir sevgi aramam, kırgınlığımdan ötürü müydü? Ya da karıma inat… Sevgi, 

neden bu denli önemliydi?”(s-67) 

“Anamı içeriye aldığımda, karım hışımla çıkıp gitmişti… “Şeytanın işi ne 

burada?” diye sordu- “Yok, bir şey” dedim- Çocuklar için gelmiş-”(s-133) 

“Anamın yüzü gülüyordu- Karımdan, anaları babaları kovma hakkını 

gelinlere vermiş yasalardan öcünü almıştı…”(s-133) 

7-Evliliğin zorlukları ve aile ilişkileri- 

Yazar, eserin adından da anlaşılacağı gibi evlilik kurumunun 

zorluklarından, aile reisinin çocuklarıyla eşi arasında kalmasından hareketle 

kahramanını “halkalı köle” olarak nitelendirir- 
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“Evlilik, neler alıp götürmüş benden? Derin derin bakabilmek… 

Gerektiğinde hiç konuşmamak… Ananın çocuğunun gözlerinin gerisinde yaşaması 

gibi…”(s-69) 

Roman kahramanı bazen de gönülsüz evliliği yorumlar, acı çeken insanlara 

tercüman olur- “Evlilik nasıl bir şey? İtilmek mi, kakılmak mı? Bu gözyaşları niye? 

Her duvak, gözyaşlarını örten bir perdemi? Yeğenleri, halaları evlenir… Çocuğunun 

gözleri yaşlıdır… Bilmedikleri, istemedikleri insanlara itilmişlerdir-”(s-72) 

Romanın bazı sayfalarında evlilik kötülüğün kaynağı gibi gösterilir: 

“Aslında karım, kötü bir insan değildi, özellikle evlenmeden, evliliğimizin ilk 

yıllarında- Yani insanlığın tazeyken henüz- Onu evlilik bozup kötüleştirdi-(s-74) 

Evlilik dışı ilişki yaşayan roman kahramanı kızının tavrıyla karşılaşır: “Evli 

bir insanın, başka birisiyle ilişkisi neden doğalmış, anlayamadım, dedi kızım…”(s-

79) 

“Dedim ya, yeni bir insanla birlikteliğim ne denli insancıl olursa olsun, 

toplumumuzun genel ahlak yargılarına göre savunulması güçtür, hatta 

olanaksızdır…”(s-83) 

“Her şey şu kutsal ailenin korunması için hoş görünüyor çoğu kez özellikle 

gizlilikler…”(s-83) 

Adam, eşinin aşırı baskısından bunalmıştır- Çocukları tek başına 

sahiplenmesi de onu etkiler: “Bende bulamadığın sevgiyi onlarda yaşatarak, kimi 

zaman ezdin, kimi zaman olduğundan fazla korudun- Giderek çocuklarımız 

olmaktan çıktı onlar- Senin çocukların oldu- Her şeyi bilen, düzenleyen, 

yönlendiren kadının çocukları- Ben de çocuklarımızı taşıyan bir eş, bir baba değil, 

herif durumuna düştüm- (s-85) 

Sürekli çalışmayı, kazanıp getirmeyi buna karşın saygı görmeyi içine 

yediremeyen kahramanımız, kendisini çok çalışan bir köle olarak görür: “Çalışan 

bendim- Yöneten, her şeye sahip çıkan sendin- Köle miyim ben? Köle mi?”(s-85) 
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Romanda evliliğin sürmesi, köleliğin sürmesi gibi vurgulanır: “Köleliğim, 

hiç olmazsa, en küçüğüm adına sürecektir- Kızımı, oğlumu nasıl bu yaşa 

getirdiysem… Ama bundan böyle köleliğini sezmiş bir kölenin bilinciyle…”(s-86) 

Evlilikte karşılıklı saygının çok önemli olduğunu da anlıyoruz, romanın 

kimi satırlarında- Kadının kocasına acımasız hakaretleri adamın dönmemek üzere 

evi terk etmesine sebep olmuştur: “Gidersem, dönmem bir daha ama” “Cehenneme 

kadar yolun var!” Ne yapıyordu bu kadın böyle? Yıllardan beri bin bir kahırla 

büyütebildiğimiz çocuklarımızın önünde üstelik… Şaka olsun diye, “Gidiyorum” 

dedim- “Durduğun eşeklik” dedi- İşte o anda, parmağımızda kan alınırken batırılan 

iğne gibi bir acı, bir damla kan aktı yüreğimden- Korktuğum, evlilik apsesinin 

patlamış olmasıydı- Ceketimi giydim… “Evlada” dedim masaya doğru… Küçük 

kızımın yattığı odaya girdim- Uyuyan yüzünden öptüm- Aşağılanmış bir baba 

olarak birkaç damla gözyaşı yüzüne düştü-”(s-87-88) 

“Bende kendisi gibi boynundan zincire vurulmuş bir köpek gibiydim- Ve 

karşıma geçip pervasızca taşlayabiliyordu beni… Ya da elleri kolları bağlı bir 

tutsaktım-” (s-89) 

Analar, gelinlerinin tüm yaptıklarına rağmen yine oğullarının yuvasının 

dağılmasını istemez: “Anam, karımın kendisine ettiklerini kuşkusuz unutmayacaktı- 

Ama özellikle çocuklarımdan ayrıldığımı duyunca benden eve dönmemi 

isteyecekti-”(s-89) 

8-Aile içi kavga 

Bekir Yıldız, aile içi kavganın asıl kurbanlarının çocuklar olduğunu bu 

romanında ifade eder- İnsanın gerçek sevgiyi kaybedince bir arada yaşamasının 

zorluğunu kahramanının ağzından açıklar- 

“Tutsaklığımızın nedenlerini genelde arayıp bir çözüme yöneleceğimize 

beni aşağılamayı yeğliyordu- Yaşadığım sevgiyi yadsıyamıyordu- Onun amaçladığı, 

kendi kişiliğini korumak değil, benim kişiliğimi yok etmekti aslında…”(s-89) 
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“Az ötede de küçük kızım uyuyordu- Kızıl saçlı kızım, kara gözlü oğlum 

için yıllardan beri katlandığım evliliğe, küçük kızım içi katlanmaktan niye 

kaçmıyordum- Değer miydi şu dünyada, bir kızcağızın yüreğini daraltmaya? 

“Baba, baba gel, gitme… Seninle bu sabah da okulculuk oynayalım… Her 

sabah yaptığımız gibi…” (s-89) 

9-Kuşaklar arası uçurum 

Roman kahramanı aile içi anlaşmazlıklar, sevgisizlikler arasında düşünce 

olarak çok uzak yaşadığı anasının dünyasına sığınır- Anne sevgisini de görürüz bu 

yaklaşmalarda, kuşaklararası uçurumu da hissederiz: “Anam” dedim- “Namaz 

kılıyor” dedi- 

Namazlı odaya girdim- Ayakta durup baktım ona- Son aylarda namazını 

oturduğu yerde kılıyordu- Yumak gibiydi- Oturduğu, secde ettiği anlaşılamıyordu 

Yüreğindeki duaları diline aldı… Eşhedüenla ilahe illâllah… Sonra başını sağa sola 

döndürerek namazı uğurladı…(s-91) 

“Uzandım yanına- Başımı yetmişlik dizine bıraktım- Saçlarımı okşamaya 

başladı- Kötü bir şeyler olduğunu sezinlemişti- Konuşmadan duruyordu- Bir anda 

yanlış bir iş yaptığım duygusuna kapıldım- Karımı cezalandırmak istemiştim 

önceleri- Şimdi böyle gelişimle anamı cezalandırmıştım oysa-(s-92) 

Kuşaklar arasında uçurum da olsa “ana” sevgisi bir başkadır- O zor anlarda 

sığınılacak bir kaledir- 

“Anamın ölüsünün üzerine kapanıyorum- Ellerimle yıkıyorum… 

Öpüyorum, ölüsüne bile hasret kaldığım kızıl saçlı yetim, yeşil kadını…”(s-92) 

10-Özgürlük 

Evliliği kölelik olarak kabul eden kahraman, eşinden ayrılıp ayrı bir evde 

yaşamaya başlayınca kendisini özgürlüğüne kavuşmuş kabul ediyor: “Sen, sendesin 

işte… Uyumak istesem, uyuyabilirim demek? Uyuyabilirsin diyorum kendime… 
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Ne tuhaf, yoksa ben iki kişi miyim? Bir insan iki kişi olabilir mi? Bir insan, ansızın 

çoğalabilir mi? Gürültülerde, kalabalıklarda kaybettiklerimiz, yalnızlığımıza 

eklenince, insan neden çoğalmasın?”(s-96) 

“Özgür, bir insan oldun salt… Özgürlüğün, bu yalnızlığın bilincinde 

gizliydi- Kendini, bilinçli yalnızlıkta bulunca, özgürlüğüne kavuştun… özgürlük, 

özgürlük, özgürlük…(s-97) 

“Karın yok senin- Çocukların yok senin- Korkulu eşyaların yok senin- Bu 

evde sen varsın salt… Yürü, koş, bağır, sus, susma…” (s-97) 

11-Ayrılan ailelerin çocuklarının problemleri 

Roman kahramanı eşinden ayrılıp farklı bir eve taşınınca kendini özgür 

kabul etse de çocuklar mutsuzdur- Onlar, anne ve babalarının arasında kalmışlardır- 

İkisinden de vazgeçemezler- İkisini de bir arada tutamayınca da mutsuz olurlar- 

Romanın kahramanı olan baba da çocuklarını unutamaz, onlarsız her şey soğuk 

gelir: “Evden ayrıldım ayrılalı, ne onun sevdiği meyveleri, ne de yemekleri 

yiyebildim- Özellikle çilek, muz, kızarmış patates haram oldu- Birkaç kez boş 

bulunup yiyecek oldum, ilk lokmada, boğazıma bir şeyler düğümlendi- 

Gözyaşlarım yemek tabağına meyvelerin üzerine döküldü-”(s-102) 

“Geçti artık o günler, o yıllar… Çocuklarım için analarına 

katlanmayacağım… Katlanamayacağım… Ne eve dönerim, ne de kızımı görmekten 

vazgeçerim- Başaracağım bu dileğimi- Kızımı görmemekle, salt ben değil, benimle 

birlikte kızım da cezalanıyor çünkü…”(s-103) 

“Döndüğümde, oğlum ağlıyor- Bir süre hiç konuşmadan birbirimize, 

salondaki eşyalara bakınıyoruz-”(s-107) 

Büyük oğlu, roman kahramanı babasına eve dönmesini söylerken evdeki 

hüznü, çocukların psikolojisini şöyle anlatır: 
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“Konuşalım baba, diyor titreyerek, gerilimli- Kız kardeşimin boynu 

büküldü- Benim boynum büküldü- Sen, salt anamı değil, bizi de bıraktın-”(s-108) 

12-Ailenin dağılması 

Mutlu bir ailenin dağılması an meselesi olabiliyor- Tarafların meseleye 

kendi tarafından baktığını görüyoruz- Yazar, genellikle babayı konuşturuyor- Kadın 

fazla konuşmuyor- Ailenin dağılmasıyla aslında herkes perişandır: 

“Evde, kız kardeşimin boynu büküklüğünü, anamın iki de bir ağlayıp 

odadan odaya, odalardan salona dolanmasının acısını sen değil, ben yaşıyorum- Ne 

yediklerimiz yedik, ne içtiklerimiz içtik…”(s-110) 

“Yolun yarısında bizi bırakacaktın da, neden hiç bırakmayacakmış gibi 

aramızda yıllarca yaşadın baba?”(s-110) 

Oğlunun sitem dolu sözlerine baba cevap verir, kendini savunur: “ Sandığın 

gibi, sizleri bırakmayı hiç düşünmedim, bu gün bile, ekonomik sorumluluğumu 

sürdürerek, salt biçimsel olarak ayrıldım evden-(s-110) 

“Mülkiyet tutkusu olabildiğine gelişiyor ailede- Ama, üreten genellikle 

erkek olduğu için, inan ezilen hep o… Hele, hele küçük burjuva ailelerinde çocuklar 

prensler, prensesler gibi yaşıyor-”(s-111) 

Baba çok kırıldığı eve dönmek istemez- Aşağılanmak haksızlığa uğradığını 

düşünmek ailenin dağılmasına sebep olur: 

“Dönemem” diyorum- Bunu benden istememelisin- Hatta dönersem bir 

gün, çaldığım kapıyı sen açarsan, alma beni içeriye… Çünkü ben o tartışmalardan, o 

aşağılanmalardan sonra saygınlığımı yeniden kuramam evinizde…(s-114) 

“Yıllarca anamdan, babamdan korktum- Korkudan kurtulmak için evden 

uzaklaşır uzaklaşmaz evlendim- Nasıl bilebilirdim- Evlilik yaman uğraşmış- Evlilik 

korku bataklığı, korku kuyusuymuş oysa…”(s-145) 
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Sevginin bittiği yerde evliliğin de bittiğini, şeklen olmasa da anlamca 

bittiğini anlıyoruz: “Oğlun yaralı bir babadır şimdi… Yaralarım bıçak yarası, 

kurşun yarası değildir ama… Sevgisizlik yarasıdır baba…”(s-157) 

 Baba, bunca fedakârlığına rağmen hala sevilmeyişine adeta isyan eder: 

“Bağırıyorum… Bunca emeğime rağmen neden sevilmemişim… Gönlümde 

sevgisizlik çukurları, uçurumları” (s-158) 

3-2-3 Aile Savaşları 

Yazar, romanın adında anlaşıldığı üzere ailelerde yaşanan sorunlara, bir 

nevi savaş denilebilecek problemlere deyinmiştir- 

Romanda, iki kez evlilik yapmış ama her ikisinde de tam anlamıyla 

aradığını bulamamış, doğu kökenli bir kişiden bahsedilmektedir- 

Romanın başkahramanı olan kişi bir gün sabah ezanının okunduğu sırada 

annesini kaybetmiştir- Annesi sessiz, sedasız ölmüştür ve kahraman her sabah 

ezanında bunu hatırlamaktadır- 

İkinci eşi ile birlikte yaşayan kahraman sabah erkenden kalkan ve işe 

gitmek için hazırlanan eşini izler- Eşi çalışan kahramanımız bundan rahatsızdır ve 

her sabah böyle bir ayrılık yaşamak istememektedir- Lakin elinden bir şey gelmez- 

Güzel kokan kokular süren kadının bu kokusu değil, akşam iş dönüşü 

getirdiği sigara kokusunu koklamak zorundadır- Çünkü eşi yüzlerce kişinin çalıştığı 

bir bankada memurdur- 

Kahramanımız, artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmeden 

yaşamaktadır- Annesi ve kardeşi ile geçirdiği günler, ilk eşi ve çocukları ile 

geçirdiği günler aklına gelmektedir- Bir de şimdi sadece akşam yatmaya gelen bir 

eş vardır- Evdeki eşyalar bile tertemizdir, kullanılmamıştır- Üstelik bu ikinci eş, 

sabah işe giderken eşine hamile olduğunu aldırıp aldırmama konusunda ona fikrini 

sorar- Kadın, daha ilk çocuğunda bu fikre sahip olmuştur- Yani kahramanımız bir 
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de çocuğunun öldürülüp, öldürülmeyeceğine kara verecektir- Bütün bu sorunlardan 

sıyrılmak için dışarı çıkar ve yürümeye başlar- Hamile ve kucağı çocuklu kadınlar 

görür- Bunlar muhtemelen çalışmayan kadınlardır- Yine sıkılır dolmuşa biner- 

Hareme doğru giderken çocukluk yıllarını hatırlar- 

Urfalı bir ailenin, çok çocuklu bir ailenin evladıdır- Babası bir ağa oğludur 

ve annesini çok dövmüştür- Babası ağanın sekiz hanımından birinin oğludur- 

Karamanın babası soyludur ve Urfa’nın en zengin ağalarından birinin oğludur- Ama 

Diyarbakır’da ford arabası ile çalışmaktadır- Zamanla arabayı satar parasını yer ve 

polis memuru olur- 

Kahramana bu anlatılanları düşünürken dolmuş numune hastanesinin önüne 

gelir ve yine annesini hatırlar- Annesi bu hastanede ve onun kollarında ölmüştür- 

Üstelik ölürken viyandaki oğlunu ve harandan gelecek kızlarını çok özler ve 

ölmeden önce beş evladını sıkıca sarılır- Onlardan bolca sevgi alır ve öyle ölür- Zira 

doktor onun ilacının sevgi olduğunu ve bunun ona verilmesinde gecikildiğini 

söyler- 

Kahraman bütün bunları kafasından düşünürken Kadıköy iskelesinde iner- 

İskelede gördüğü kitapçılardan birinin vitrinine yaklaşır- Kitapları incelerken 

damarlarındaki kan tutuşur hayal âlemine dalar- Hayal âlemine göre bir ameliyat 

masasına yatırılmıştır ve onu ameliyat edecek olanlar da yargıçlardır- Ameliyat 

yasalarla yapılmaktadır- Etrafında ilk karısı, ikinci karısı avukatlar ve bir sürü insan 

vardır- Bu insanlar, ikiye bölünmüş kahramanın parçalarını almak istiyorlar ve 

yargıç izin vermiyor- Yani kahraman ilk eşi ile boşanmak için gittiği mahkemeyi 

hatırlar- Kanunlar onu boşamamaktadır, eşi çok nafaka ister, mal varlığına el kor- 

Kısacası zorluk çıkartır- Kahraman çeyrek asırlık evliliğini bitirmekte kararlıdır- 

Çünkü sevdiği kadını yani şimdiki ikinci eşini bulmuştur- Onun gözünde eşya, mal, 

mülk, çocuk yoktur- Sadece sevgi ister- Mahkemede hiç bir şey onun istediği gibi 

değildir- Eşi bazen anlayış gösterse bile avukat aklını çelmektedir- Ona mızıkçılık 
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yapılmaktadır- Mahkeme onu boşamaz bir üst mahkemeye gider- Ama yine eli boş 

döner- Bu sefer tekrar dava açabilmek için beş yıla ihtiyacı vardır- 

İşte, kahraman bütün bunları düşünürken iskeleden vapurlar bir bir kalkar- 

Onu vapura binmemesinin sebebi yaşadığı bu kötü olayların onu anımsatan kitaptır- 

Bu kitaplar vitrinde gözüne çarpar-  

Gözüne çarpan bu kitaplar onun kendi yazığı kitaplardır- İsimleri Reşo ağa, 

Harran, Beyaz türkü, Alman ekmeği, Evlilik şirketi ve demir bebek olan bu 

eserlerin gelirlerine ilk eşi kendisi dava açıp el kor- Kadın, eşi dava açtığından eşine 

direnir- Ama bu kitapların gelirine kırk yıl mahkeme kararı ile koyarak ondan 

boşanır- Bu kahramanın hem maddi, hem de manevi olarak çökertir- gece-gündüz 

büyük bir emek ile onları yazmıştır- Beyninin bütün gücünü bunları yazmaya 

vermiştir- Dolayısıyla vitrindeki bu kendi kitaplarını görünce eşinin ona yaptığını 

hatırlar- Beyninin yarısını alındığını söyler- Diğer yarısı kendindedir- 

Kahraman vitrine bakarken tek tek kendi kitaplarını kendi içinde 

değerlendirir- İlk gözüne ilişen Reşo Ağa adlı bir kitaptır- Annesinden duyduğu bir 

hikâyeyi yazmıştır- Hikâyeye göre Reşo Ağa Urfa’nın eski ve köklü ağalarından 

olup üç kadınla evlidir- Bir gün sabah kalktığında kendi kızının deveci adı verilen 

bir işçisi ile kaçtığını öğrenir- Hemen adamlarını sağa sola salar ve kızını kaçıranı 

öldürtür- Kendi kızını canlı ister çünkü onu kendisi öldürecektir- Törelere uygun 

olarak ikisi de öldürülür- Ve kızın anası Zeyno hamamda yıkanıp kına yakar- 

Sonuçta namus temizlenir- 

Bu hikâyeye benzeyen bir örnekte kahramanın hayatında gerçekleşir- 

Zorlukla boşandığı ilk eşi için memleket de eniştesi karısını yani kahramanın 

ablasını gönderir bir teklifi vardır- Teklife göre enişte oğullarının birini göndertip 

kahramanın eşini öldürtmek ister- Ama kahraman buna kesin karşı çıkar- Çünkü 

çocuklarının anasıdır- 

Sonuç olarak kahraman Urfalı bir yazardır- İlk eşi ile boşanması ona 

özellikle psikolojik olarak yıkmıştır- Vitrinde kitaplarını görünce acısı tazelenir- O 
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kitapları oluşturmasında annesinin ona anlattığı öyküler aklına gelir- O 

kahramanlarla yerine göre dost olmuş, yerine göre düşman olmuştur- O 

kahramanlarla güneydoğu gerçeğini yansıtmıştır- O kahramanlar ve o hikâyelerle 

âdete hayat bulmuştur- Ana ilk eşi nafaka olarak o kitapların hem kırk yıllık gelirini 

hem de içindeki bilgileri almıştır- Yıkılan kahraman şimdi de ikinci eşinin 

çalışmasından her gün işe gidip onu yalnız bırakmasından dolayı yıpranır, yalnız 

kalır- Yani ikinci eşi onu bu sıkıntılı günlerinde onu yalnız bırakır- bütün bunları 

düşünürken 11-00 ‘ deki vapura biner üst kata çıkıp denizi izlemeye başlar- Vapur 

Kadıköy evlendirme memurluğunun önünden geçerken yine anılar canlanır- Bu 

evlendirme dairesinde hem kızı evlenmiş hem de kendisi ikinci evliliğini yapmıştır- 

Ve ikisi de birbirinin nikâhına gelmemişti- 

Bu sırada evlendirme dairesinde elleri çiçekli mutlu insanlar çıktı- Bir de 

yan tarafta duran batır tankere baktı- İkisi arasında bağlantı kurdu ve kendini batan 

tankere benzetti- Bütün bu duygulanmalar sırasında boşandığı günü hatırladı- Bunu 

sevdiği kadınla akşam evde kutlamışlardı yine bu gece sevdiği kadına; karım olur 

musun? Demişti ve bunun üzerine saatlerce konuşmuşlardı- Çünkü sevdiği kadın bu 

cümle ye kırılmıştır- Nikâhları olmasa da kendisini onun karısı olarak görür ve 

teklifini evlenme tekli olması gerektiğini söyler yani benimle evlenirimsin şeklinde 

olmasını ister- Çünkü bu kadın onu her şeyin üzerinde tutmaktadır- Bu konu üzerine 

saatlerce tartışırlar ve kahraman hatasını düzeltir- Kahramanın amacı sekiz kadınlı 

dedesi veya bası bibi yapmak değildir- O sevdiği kadını bu cümlesiyle tamamen 

mülkiyetine geçirmek ister- 

Kahraman, yine denizi izlemeye ve sonbaharın serinliğini hissederek dalıp 

gitmeye başlar- Haydarpaşa tren istasyonunu Kadıköy vapur iskelesini Selimiye 

kışlasını ve nihayet evlendirme memurluğunu tekrar görür ve evlilikle ilgili 

hatıraları kafasında canlandırdı- Kadıköy evlendirme dairesinde ikinci eşi 

evlenmektedir- Etrafta kalabalık var, alkış var, sevgi var, mutluluk var, imzalar atılır 

ve yasalarla ikinci eşine sevdiği kadına tamamen bağlanır- İkinci eşi gelinlik 

içindedir- Evde her yer çiçek doludur- Sanki hayat yeni başlamıştır- Eşyalar bile 
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yeni ve mutludur- Sanki aradan birkaç hafta geçer bir gün sabah kalktığında eşi  

sevdiği, uğruna bir çok şeyi geri teptiği hayat arkadaşı yoktur- Yıkılır onun 

yüzünden ilk eşinden ve çocuklarından ayrılır- Birçok insanı karşısına alır- 

Odalarda üzgün ve bitkin gezerken masa üzerinde bir kâğıt görür;Eşi bir işe 

başlamıştır- 

Deniz eve sağa -sola tekrar bakar ve yine dalar gider- Bu sefer  Harran’dan 

Ege’ye gider- Yıllar önce İzmir’de bir erkek ve  onun koca kafalı kız kardeşi ile 

tanışmıştır-- Kız yaşlı- ve çirkindir- ağabeyi onu kahramana vermek ister, bir evde 

buluşup ve konuşurlar, ama kızı beğenmez, onlardan süre isteyince kızın ağabeyi 

onun gönülsüzlüğünü anlar- Böylece İzmir’den geri döner- 

Bu sırada denizden bakarken mezarlık görünür- Akli yine eskilerdedir- 

Mezarlığa ikinci eşi ile ziyarete gider- Orada önceki eşini ve kızlarını görür, Küçük 

kızı babasının yanına gelir ve onun koluna girer- Babasına en büyük hayalini 

anlatır- Hayaline göre burada bir aile mezarlığı ister- Bu aile mezarlığında annesi, 

babası ve kardeşleri vardır- Hayale göre bu küçük kız anne ve babasının tam 

ortasındadır- Tıpkı eskiden yatakta onların ortasında yattığı gibi… Kahraman 

şaşırır, Bu hayalin sebebini sorar- Cevap olarak, kızı ,Bu dünyada boşandınız bir 

daha birleşmesi zor, ama ölünce bu aile mezarlığında buluşuruz-” der- Kahraman 

son derece şaşkındır- 

Hatıraları bir bir gözünün önüne getiren kahraman hasta olduğu bir günü 

hatırlar- Yatakta hastadır ve yalnızdır- Eşi işe gitmiştir- Bir ara bazı sesler duyar 

annesi zanneder; ama o ölmüştür- Acaba eski eşinden olan çocukları mıdır; ama 

onlar da gelmez- Belki karımdır diye koşar- Fakat satıcı kızdır- Kahraman iyiden 

iyiye sıkılmıştır- Eşi bankada çalıştığı için para ve borsa ile ilgilidir; hasta eşi ile 

ilgilenecek vakti yoktur- Ateşi yükselir terler ama ilgilenen yoktur- Kapı çalara 

bakacak kimse yoktur- Ruh hali tamamen kararır ve evin içinde hayaller görür- 

Nihayet işini bitiren eşi geç saatte gelir- İyi kötü bir şeyler yapar, yedirir- Kahraman 

toktur, lakin yalnızdır- O ,eşini her zaman yanında ister- 
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Vapur iskeleye yanaşınca iner- Eşinin çalıştığı bankaya gider- Kapıda 

bekler- Onun çalıştığı ortamı görmek istemez- Eşini hem kıskanır, hem yanına 

gitmekten utanır- Ayrıca onu yıpranırken görmek de istemez- Bu sebepten, dışarıda 

bekler- Saati gelince eşi çıkar ve kol kola yürürler- Göz tepe’ye eskigünlerinin 

geçtiği yerlere giderken kahraman konuyu açar- Eşinin çalışmasından rahatsızdır- 

Tartışma başlar- Kahraman mutlu olduğunu, ama onun çalışmasının bu mutluluğu, 

karşılıklı sevgiyi azalttığını söyler- Kadın aslında evliliğin sevgiyi azalttığını 

çalışmasının hiçbir sıkıntıya sebep olmadığını söyler- Tartışma devam eder- Yerine 

göre suskunluk olur- Kahraman kadının karınca gibi çalışmasının bir anlamı 

olmadığını söyler- Kadın çalışarak evini ve mutluluğunu riske atmamalıdır- Çay 

bahçesinden kalkarlar ve taksi ile eve giderler- Kadın rahatsızlanır- Eve 

geldiklerinde kadın kusar- Daha sonra sebebe anlaşılır- Kadın hamiledir- Ama evde 

sevinen yoktur- Sevinmek isteyende rahatça sevinemez- Kahraman karısının 

hamileliğe sevinmediğini anlayarak konuşur- 

Dünya savaşlarının sebebi aile içi savaşlardır- Aile savaşları, cezaevlerini 

hükümlülerle doldurmuştur- Dünya savaş içindedir- Sebebi kadının işyerinde 

zorlanması, horlanması, yıpranması ve artık ailesine geldiğinde bitmiş olmasıdır- 

Kahraman devam edecekken kadın “Yeter” diye bağırır ve karşılıklı olarak 

birbirlerini kırarak tartışırlar- Kadın evliliğin sevgiyi azalttığını ve evlilikle 

hududunun gerilediğini özgürlüğünün azaldığını söyler- 

Erkek üç çocuğu olan boşanmış birisidir; kadın ise ilk evliliğini yapmış 

genç birisidir- Erkek emeklidir- 

Tartışma gece boyunca devam eder- Gerçekler ortaya çıkar- Bütün hesaplar 

ortaya dökülür- Kahraman ilk başta çocuğu ister gibidir- Ama şimdi kesinlikle 

istemez- Kadın ise ona verilmiş olan annelik duygusunu tam olarak yaşamak ister- 

Eşini yanlış tanıdığını fark eder- Eşi ondan işinden ve çocuğundan vazgeçmesini 

ister- Kadın işten ayrılma kararı aldığını söyler- Tartışma alevlenir birbirlerini 

ikiyüzlü olmakla suçlarlar- Kahraman neden çocuk istemediğini açıklar- Çocuk kız 
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olursa orospu erkek olursa katil, terörist ve suçlu olacaktır- Cinsiyeti ne olursa olsun 

çocuk yetişip kendini kurtarana kadar anne ve babasını kullanır- Köprüyü geçince 

tekmeyi indirir- Çocuk bu ülkede zor iş bulacak, zor okuyup kendini kurtaracaktır- 

Kahraman bunun gibi birçok sebep sayar ve çocuğun doğmasını istemez- Kadın 

bunun üzerine “Yeter” diye bağırır, kocasını zorbalıkla suçlar- Kadın kocasına 

kendisini çekemediğini, işini kıskandığını ve bir de çocuk eklendiği zaman iyice 

güçlenmesinden çekindiğini söyler ve birbirlerine hakaret ederler, bağırırlar- Kadın 

eşini babalıktan korkmakla suçlar- Birbirlerini hasta olmakla suçlayıp susarlar- 

Sonunda gece biter- 

Ertesi sabah kahraman, eşini almaya gider- Kadın işten çıkar ve yavaşça 

yürür, çıldırmış gibidir- Kocası sorar “Nereye” diye ve cevap gelir: “Kürtaja” Daha 

sonra birlikte hastaneye giderler- Diğer hastalarla birlikte sıra beklerler sıra gelince 

bebeğini aldırırlar ve kireç gibi bir sima ile yavaşça yürümeye başlarlar- Kadın ağzı 

yüzü ilaç kokarak ve yorgun bir vaziyette durmadan yürür-  

Eşiyle birlikte bir müddet yürüdükten sonra bir taksiye durması için işaret 

eder- Kocasına dönerek “Senden bir hatıra kalmasın diye çocuğu aldırdım der”- 

daha sonra “Bende kişiliğime yürüyorum, artık ayrılıyoruz- Elveda,” der ve taksiye 

binip kaybolur- Kahraman şaşkınlıkla bakakalır- 

Romandaki Sosyal Meseleler 

1-Kadın 

2-Aile Geçimsizliği 

1-Kadın 

“O, bütünüyle benim olsun istiyordum- Sekiz karılı dedem gibi … Babam 

gibi… Hatta hatta ilk karımı, yirmi dört yaşında bir mülk gibi gören, eski benden 

artakalan gibi …”(s-76) 
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“Gelişim, bir önemli iş üzeredir diyor- Beni gönderen eniştendir- 

Mahkemelerde küçük düştüğünü, bir kadını bile boşayamadığını oldu eniştem- Biz 

töreleri biliriz, der- Yasalar da törelere benzer- Sonu hüsrandır kardeşinin- Var git 

kardeşine- De ki, beni enişten gönderdi- De ki bu iş yasalarla çözümlenemez- 

Bende oğul çok, göndereyim birisini, bitirsin bu işi… Öldürecekler karımı …”(s-

46) 

“Kulaklarının dibinde patlayan bir tabanca kızı olduğu yere yıkıyor- 

Çarşafın içine akan kan, görünmüyor binen, çoktan yola çıkmış oluyor- Bir anda 

Reşo Ağa’nın evinde gözyaşı su gibi akıyor- Feryatlar kulakları yırtıyor- Kızın 

anası Zeyno, yeni görevine hazırlanıyor- Hamama gidip saçına kına yakcak- 

Namusları ak - pak oldu diye, kına yakacak…”(s-45) 

2-Aile geçimsizliği 

 Bekir Yıldız, Aile Savaşları Romanında aile içi geçimsizliği ortaya koyar- 

Bunu yaparken bazen geçmişine uzanır bazen çevre tasvirleriyle sıkıntılarını ortaya 

koyar: “Ben konuşuyorum- Yargıç susuyor: Her bir şeyi ilk başından anlatmadan 

kararı okumanız doğru olmaz, diyorum- Mahkemede olup bitenler beynimin bir 

bölümünde- Mahkemede beynim öylesine pislendi öylesine leş oldu ki köpeğe bile 

atılsa yemez… Boşanmak için mahkemeye gelen karı koca… Karının istememesi… 

bir dava dosyası… Dosyada yazılanların, beynimde, henüz silinmemiş kayıtları-” 

(s-25) 

 Yazar evliliği bir şirket gibi yorumlar tarafların anlaşmazlıklarını da savaş 

gibi hisseder- Aile içi geçimsizlikte genelde bayanı suçlayıcı bir üslup hissedilir- 

“Evlendiğimiz günü anımsa imza atmıştınız bir bono üzerine atar gibi… Hem de 

ödenecek, tarihi belli olmayan bir bono- Karın etini senden başkasına sunarsa, 

bononun yırtılması… Ya senin bozma hakkın? İşlenmiş faizlerinde toplamı… 

Nafaka…” 
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3-2-4 Ve Zalim ve İnanmış Kerbelâ 

Mulcem Muradi oğlu Abdurrahman kılıcını kinle bileyerek Hz- Ali’yi 

öldürmek için yola çıkar- Kufe şehrine vardığında önce sevdalandığı Kuttame’nin 

evine gider- Kuttame de Hz- Ali’ye kin duymaktadır- Hiç beklemeden onu 

öldürmesini ister- Kendisini Abdurrahman’a teslim etmeyen Kuttame’nin tek şartı 

Hz- Ali’nin öldürülmesidir- 

Abdurrahman, Hz- Ali’yi mescitte bularak ona arkadan saldırır- 

Zehirlenmiş kılıç darbeleriyle ağır yaralanan Hz- Ali evine götürülmeyi ister ve 

orada ölür- Oğlu Hz- Hasan, kısas olarak katil’in boynunu vurur- Katil hem babası 

hem de Müslümanların halifesi Hz- Ali’yi öldürmüştür- 

Hz- Ali’den sonra toplanan halk, Kufe halkı, Hz- Hasan’ı halife olarak 

seçer- Bu durumu kabullenemeyen Muaviye Şam’da Halifeliğini ilan eder ve 

biatleri kabul eder- 

Muaviye, Şam’dan yola çıkarak büyük bir orduyla Kufe üzerine yürür- Hz- 

Hasan kan dökülmesini istemez- Hatta kumandanları savaşmayı, zalimlere teslim 

olmamayı önerir- Hz Hasan kan dökülmemesi karşılığında halifeliğinden vazgeçer 

ve istemeden de olsa Muaviye’ye biat eder- Böylece kardeşkanı dökülmesinin 

önüne geçer- Kardeşi Hz- Hüseyin’den biat almayan Muaviye Hz- Hasan’dan onun 

da gelmesini ister- Ancak Hz- Hüseyin şiddetle reddeder- Hz- Hasan hem babasını 

kaybetmiş, hem de halifeliğini kaybetmiştir- Bunca acıyı yaşadığı Kufe’den ayrılan 

Hz- Hasan Medine’ye gider- Muaviye Medine’de de Hz- Hasan’ın peşini bırakmaz- 

Bir adamını göndererek Hz- Hasan karısı Cu’de vasıtasıyla zehirlenmesini sağlar- 

Hz- Hasan, karısı Cu’de tarafından keskin bir zehir katılarak öldürülmüştür- 

Muaviye Cu’de,yı oğlu Yezit’le evlendireceğini söyleyerek kandırmıştır- Ama 

durum hiç de öyle olmaz- Yezide gönderiyorum diyerek Mervan tarafından denize 

atılarak öldürülür- Ona da valilik vaat edilir- Menfaat karşılığı değerler ayaklar 

altındadır- 
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Muaviye’nin ölümünden sonra yerine oğlu Yezit geçer- O, babasından daha 

zalim ve acımasızdır- Av düşkünü bir insandır- Babası Muaviye, ölmeden önce ona 

nasihatlerde bulunur- En önemli tavsiyesi ise kendisine biat etmeyen Hz Hüseyin’in 

de öldürülmesidir- Hz- Hüseyin Mekke’ye gitmiştir- Mekke valisi onu tehdit eder, 

ama öldürmez- Bu arada Kufe halkı mektuplar göndererek Hz- Hüseyin’i Kufe’ye 

davet eder, kendilerini Yezit’in zulmünden kurtarması için davet edilen Hz- 

Hüseyin’den önce Yezit’in askerleri Kufe’ye girer- İnsanları kılıçtan geçirerek 

korkutunca insanlar Hz- Hüseyin’den uzak dururlar- Hz- Hüseyin’in Kafilesi 

Kufeye gelmeden Kerbela mevkiinde Yezit ordusu tarafından karşılanır- Yezit’in 

komutanlarından Hür ve Ömer, tereddütlüdür, Kufe, huzursuzdur- Vali Numan, 

Yezit’in emriyle öldürülmüş, yerine Ziyat vali olmuştur- Ziyat, Ömer’e Basra 

valiliğini söz vererek onu ikna eder- 

Kerbela’da Hz-Hüseyin kadın çocuk dâhil seksen kişilik kafilesi önce 

susuzluğa mahkûm edilir- Hür, komutanlıktan vazgeçer ve Hz- Hüseyin’in yanında 

savaşarak ölür- Sırasıyla oğulları, akrabaları can veren Hz- Hüseyin, pes etmez ve 

yürekleri sızlatan bir şekilde can verir- Acımasızca başı kesilip mızrağa takılır- 

Diğer maktullerle beraber kesik başlar Kufe sokaklarında dolaştırıldıktan sonra, 

Yezit’in sarayının bulunduğu Şam’a götürülür- Hz- Hüseyin’in kesik başı gümüş bir 

tepside Yezit’e sunulur- Yezit, asasıyla Hz- Hüseyin’in yüzüyle oynayınca 

meclisinde bulunanlardan biri tarafından şiddetle ikaz edilir- O yüzü 

peygamberimizin öptüğü hatırlatılır- Yezit, konuşan şahsın babasının vurulmasını 

emreder- Ancak az sonra gelen haber- Yezit’i perişan eder- Halk kanlı ayaklanmalar 

yapmaktadır- Zulüm karşılıksız kalmamıştır- Halk zalimlere baş kaldırmaya 

başlamıştır- Yezit, zor durumda kalmıştır- 

Romanda geçen sosyal meseleler 

1- Aşk ve kin, nefret 

2- Kasten adam öldürme, fitne 

3- Güçlü olanın tercih edilmesi 

4- Kerbela vakası, zulüm, iki yüzlülük 
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5- İktidar hırsı, acımasızlık, gurur- 

6- Zulme karşı çıkma, zalime direnme 

 

1-Aşk ve kin, nefret 

Bekir Yıldız, bu romanında İslam tarihindeki bazı olayları kaynak 

oluşturarak eseri şekillendirmiştir- Romanın başında Abdurrahman’ın Kuttame’ye 

olan aşkı, onunda Hz- Ali’ye olan kini ile birlikte ele alınır- Kuttame aşkına 

karşılık, kin duyduğu Hz- Ali’nin öldürülmesini ister, bunu da başarır: “Ölümle 

sevdanın birbiriyle giriştikleri yarış amansızlaştıkça, deve daha hızlı, Abdurrahman 

daha bir kanatlanmış gibi görünüyordu-”19 

“Tanrı konukluğum, sözün düğümünü çözmek için bir bahanedir aslında- 

Niyetim Halife Ali üzeredir- Onun katli üzeredir-” (s-7) 

“Onu bana sorsunlar- Yiğitliğine yiğit, bilginliğine bilgin, ama kılıcı?-- Ah, 

ah onun kılıcında babamın, kocamın, kardeşimin kanları var- Senin, senin kılıcında 

da onun kanını görmek dilerim- Getir sıcak, kurumamış Ali’nin kanını- Getir ki 

yazılayım, bal-şerbet niyetine…”(s-8) 

Kuttame o kadar kinlidir ki kılıcın bedenine sürülerek bilenmesini isteyecek 

kadar ileri gider: 

”Tüm bedenime sür, Hz- Ali’nin canını alacak bu kılıç, benim kinimle 

bilenmeli- İlk darbenin ineceği yer başıysa, başıma, boynuysa boynuma sür, sür 

kılıcını…”(s-9) 

“Ali’ye sallayacağın bu kılıç, sevdamızın, yedi düvele fermanı olsun- Bir 

yanıma sen yat, bir yanıma kanlı kılıcı yatıralım- Bir seni öpeyim, bir kılıcı- 

Gözlerimi, gözlerimi unutma…”(s-9,10) 

 Odanın içi kapkaranlık oldu sanki- Kin ve öfkeden parlayan iki göz vardı 

yalnızca- Bu gözler de Kuttame’nin gözleriydi-”(s-11) 
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Kuttame, hedefine ulaşmak için güzelliğini ve kendini kullanmayı iyi 

becerir: 

“Abdurrahman, Kuttame’nin elini tutup kendisine çekmek istedi-‘Unutma’ 

dedi Kuttame  ‘Önce kanlı kılıç, sonra ben’(s-12) 

2-Kasten adam öldürme, fitne  

Kasten adam öldürmenin çirkinliği de vurgulanır- Hz- Ali, ölüm anında 

kendisini yaralayana dokunulmamasını, mahkeme edilmesini ister: “Sen ey Hasan, 

Sen ey Hüseyin- Sakın ola, ölürsem İslam kanı dökülmesin-”(s-18) 

Hz- Ali, yine çok önemli bir nasihatte daha bulunarak, her gitmenin 

arkasında bir takım  planlayıcıların olduğunu vurgular: 

“Hem unutmayın ki her öldürenin arkasında bir öldürten vardır- Sakın ola 

öldüreni öldürmekle öldürteni unutmayın-”(s-20) 

“Çoğunluğun sesini nasıl boğabilirdi- Muaviye, yatağından çıkıp 

pencerenin önüne geldi- Çözümü bulmuştu: Ordular… Ancak güçlü, acımasız bir 

orduyla Müminlerin emiri olabilirdi…”(s-27) 

3-Güçlü olanın tercih edilmesi 

Yazar, önemli bir sosyal mesele olarak bilinen “haklıdan değil, güçlüden 

yana olma” anlayışını da romanında işler:  

“Bu halk Hasan’a da inanmıştı” dedi- Muaviye- Doğrudur halk inanır, halka 

da nereye kadar inanmak gerekir, bunu yönetenlerin iyi hesap etmesi gerekir, Halk, 

gücün gölgesinde kaldıkça susar-”(s-37) 

 

 

19- Bekir Yıldız, Ve zalim ve İnanmış Kerbela , Cem Yayınları, 2-Baskı İst-, 1984, S-5 

 



215 

 

4-Kerbela Vakası, Zulüm, İki yüzlülük 

Yazar, Kerbela’da Hz- Hüseyin ve çocuklarının dramatik bir şekilde 

katledilmesini anlattıktan sonra, eserin ilgili bölümlerinde zulmü, ikiyüzlülüğü de 

eleştirir:”Hüseyin de ağlamaya başladı- Ama onun gözlerinden akan yaşlar, ileride, 

şu Kufe’ye çok yakın Kerbela’dan akacak kanlar gibi kırmızıydı, Sanki-”(s-44) 

“Ey Kufeliler, neden inançlarınız böylesine dağınık ve ürkek? Neden, 

işinize gelince inanç atına, işinize gelince çıkar atına biner olmuşsunuz?”(s-46) 

“Şu Kufelilerin bir de çıkar atı var ki, günbegün daha bir semirip 

kişnemektedir- Her kişneyişinde de, insan ruhundaki şeytanla selamlaşmaktadır-(s-

46) 

“Yezid’in av tutkusu bir tuhaftı: Uçanın ve kaçanın en küçüğünü, yuvasında 

kendisini besleyerek olanı bulur, öldürdüğünde de ya parçalar, ya da tekmeleyip 

geçerdi-”(s-61) 

Kendi babası Muaviye dahi oğlu Yezit’in için son anında söyle söyler, son 

anında oğlu Yezid’e döner: 

”Yazıklar olsun sana Allah düşmanlarını senden korusun-”der-(s-64) 

“Müslüm Akil öldürüldü- Ölüsü önce Kufe sokaklarında dolaştırıldı- 

Sonrada koparılan başını, İbn Ziyad, Kufe’ye gelip göreve başladığını bildirmek 

istercesine, Yezid’e gönderdi…”(s-96) 

5-İktidar hırsı, acımasızlık, gurur 

İnsanları en yakınlarına bile zulmettiren bir duygu olarak iktidar hırsı, onun 

neticesi olarak da acımasızlık, gurur, kibir bu romanda ifadesini bulur:” 

“Meclisi toplasak da, ölmeden, halifeliğin bana geçtiğini söylesen-”(s-62) 
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“Halkı memurlarınla korkut- Alabildiğine korkut- Ama korkuları 

dayanılmaz olunca, suçu fermanlarda değil, memurlarda aramaları için, memurlarını 

çek, cezalandır-”(s-63) 

“Bu mirasımı akıllıca kullanmazsan birinci düşmanın olarak canından 

olursun- İkinci düşmanında Hüseyin’dir oğlum- Sakın ola onunla açıktan açığa 

cenge tutuşma-”(s-63) 

“Halife Muaviye’nin sözlerini Yezid hiç dinlemiyormuş gibiydi- Kolunun 

birini uzatıp babasının elini tuttu- Muaviye, elinin oğlu tarafından öpülmek 

istendiğini sandı- Ama oğlu tuttuğu eli öpeciğine, parmağındaki yüzüğü sevip 

okşadı-”(s-64) 

“Oğlu saltanat yüzüğünü, henüz sıcak olan parmağından çıkarıp aldı- 

Gülümseyerek kendi parmağına taktı- Böylece avların en küçüğüne tutkun Yezid, 

avların en büyüğünün ciğerini söküp parmağına takmış gibiydi- Oradan çıkarken 

eline de babasının som altından asasını aldı-”(s-65) 

“En büyük, en güçlü benim-” dedi- Ben ki babamdan da en büyük 

olduğumu yedi cihana kabul ettirip cümle halklara boyun eğdireceğim önümde-”(s-

69)  

“Evet, ben babamdan güçlüyüm çünkü Hüseyin’den zerre kadar korkum- 

yoktur-”(s-70) 

“Ben ki, Hüseyin’i önümde diz çöktürüp babamdan daha güçlü olduğumu 

göstermezsem, bana da Yezid demesinler-”(s-70) 

6-Zulme karşı çıkma, zalime direnme 

Romanda zalimle-mazlumun, güçlüyle-zayıfın mücadelesi temel alınmıştır- 

Zulme karşı olma, mazlumun mücadelesi bayraklaştırılmıştır- Hz- Ali, oğulları 

Hasan’la Hüseyin mazlumu, Muaviye ve oğlu Yezit zalimi simgeliyor- Ve zalimin 

zulmüne boyun eğmeyen Hz- Hüseyin’in uğruna başını verdiği gerekçesi:”Her 
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isteyen istediğine boyun eğdirirse, boyun eğmeyenlerin hali nice olacak? 

Sanılmasın ki, boyun eğmemek bir kibir işidir- Bende boyun eğerim- Ama bilirim 

ki, Yezid’in önünde eğilirsem eğer, zalimlik azalacağına çoğalacaktır-”(s-110) 

Yazar zulme karşı gelmeyin sosyal bir mesele bağlamında insanı insan 

yapan evrensel bir gerçek olarak ele alıyor- 

“Emir öyle mi?-- Emir… Yani sen, bir katilin, binlerce mazlum kanını 

üstüne sıçratmış bir katilin söylediklerini emir saymayı, askeri bir Şeref mi sayarsın 

kumandan?”(s-100) 

 “Yezid türedi ki, putlardan beter, Bir halk oluştu ki ürkek kuş 

sürelerinden şaşkın-”(s-80) 

“Sen aslında, Hüseyin’in başına değil, kendi başına vurmaktasın- Bu 

pervasızlığın sonu, halkı daha fazla sindirmez- Tersi, sinen halkı ayaklandırır… 

Zorbalık bir dağa benzer- Ne kadar zorba olunursa dağın doruğuna da o kadar 

yaklaşılır- Bu doğrudur- Ama unutulmamalıdır ki, doruğa ulaşıldıkça, uçurumların 

derinlikleri de artar-”(s-147) 

“Hele hele çocuklar, kadınlar, Fırat’a baktıkça, Kuruyan ağızlarını açıyor-

ırmağın yolunu gırtlaklarına doğru çevirmişçesine yutkunuyorlardı-”(s-113) 

“Otuz üç mızrakla, otuz dört kılıç darbesi indirdiler- Ama o gene de, 

düştüğü kumlar üzerine kanı su gibi akarken, çırpınıp ayağa kalmak istiyor du- Bu 

sıra, güneş küskünleşip bir buluta girdi- Uzakta kopan bir fırtınanın ilk uğultuları 

duyuldu-”(s-140) 

“Sonun hüsrandır- Zalimsin çünkü ey emir- Sana boyun eğmeyenin 

tamamını bile göremedim- Başımı vurdurursan vurdur- Sen Kerbelâ savaşını 

kazanan değil kaybedensin-”(s-146)       
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SONUÇ 

Cumhuriyet dönemi köy hikâye ve romancılığının önemli isimlerinden biri 

olan, eserlerinde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile gurbette 

yaşayan insanlarımızın sorunlarını ayrıntılı bir şekilde işleyen, bu bakımdan 

üzerinde durulması gereken bir yazarımızdır- O, edebiyatımızda hikâyeciliğimizi ve 

romancılığımızı -1960’lı yılların sonlarında görülen bunalım edebiyatından sonra-

yeniden topluma yönelten sanatçılarımızın başında gelir- 

      Bekir Yıldız’ın hikâye ve romanlarında sosyal meseleler önemli bir yer tutar- 

Yazar, eserlerinde sosyal tenkit unsuru olarak bunları geniş bir şekilde işlemiştir- 

Köyü, köylüyü, şehirdeki fakir insanların hayatını, ağalığı, kan davasını, kadınların 

bir mal gibi alınıp satılmasını, töreyi, ekmek parası için gurbet ellere giden 

insanımızın hayatını, iş bulmak için katlanılan sıkıntıları ele almıştır- 

      İlk kez Türkler Almanya’da romanıyla ilgi çeken Bekir Yıldız’ın kitaplarını 

“yaşanmışın eserleri” diye tanımlamak yerinde olacaktır- O, eserlerinde, yaşadığı 

toplumun adeta sosyolojik bir tahlilini yapmıştır- Yazar, duyduğunu değil, 

gördüğünü, yaşadıklarını anlatması bakımından da diğer yazarlardan ayrılır- 

       İlk hikâyelerini topladığı Reşo Ağa’da o, Şanlıurfa insanının hayatını dile 

getirir- Özellikle kadınların dramını çarpıcı bir gerçeklikle anlatır- Bu yönüyle 

Bekir Yıldız için “yöreselin yazarı” diyebiliriz- Genellikle kırsal yöre insanın 

hayatını konu alan yazar, 1972’de bir kent öyküsüyle çıkar okuyucunun karşısına: 

Evlilik Şirketi- Bu eserle yöresel konulardan sonra daha geniş kitlelere ait sosyal 

meselelere el atmış olur- Yazarın eserlerinde, genellikle ezilen kadınlar, gurbette ve 

yokluk içindeki insanlar, Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan halkın problemleri 

üzerinde durulur- Bundan dolayı kahramanlarında karakterler değil, tipler ön plana 

çıkar- 

      Bekir Yıldız’ın kahramanları genellikle ayrıntılı tanıtılmıştır- Bunlar mazlum 

ve ezilmiş tiplerdir- Çaresizlik içindedirler, olaylar hep onların aleyhine gelişir- 

Yazar bu trajik durumları, kahramanların ruh hâllerini açıklayıcı, bazen öyküleyici 
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bir anlatımla dile getirir- İzlenimci betimleme tekniğini ustaca kullanan yazar 

olayları örneklerle yansıtır- Akıcı bir üslup ve sade bir dille yazar Bekir Yıldız, 

gerektiğinde yöresel kelime ve terimleri de kullanmıştır- 

Yukarıdaki sosyal meseleleri genel başlıklar altında toplamak da 

mümkündür- Bu değerlendirmeye göre Bekir Yıldız’ın hikâye ve romanlarında ele 

alınan ve geniş anlamıyla toplum hayatını alakadar ettiği için “sosyal meseleler” 

başlığı altında topladığımız bu sorunları; sosyal, ekonomik, siyasi, ahlaki, ideolojik, 

dini, hukuki tenkitler olarak da tasnif etmek mümkündür- 

Bekir Yıldız’la ilgili şu tespiti de yapmak durumundayız: Sosyalist dünya 

görüşünü eserlerinde saklamayan yazar, sosyal meselelerde bazen bunun tesirinde 

kalarak, zorlama birtakım   tenkitlerde bulunmuş, sorunları  abarttığı da olmuştur- 

Yazar, açıktan meselelere çözüm getirmez, ancak okuyucu o problemin çaresini 

satır aralarında çıkarabilir-Yazar olarak topluma ayna tutan bir insanın kendine 

özgü bir aynaya sahip olması da normal karşılanmalıdır- 

Onda realist ve natüralistlerde görülen kabalık ve tasvirlere rastlamak da 

mümkündür-Tespitlerinde bazen aşırıya kaçtığı olmuştur- Eserlerinde yer yer 

küfüre, argoya, kaba sözlere rastlanmaktadır- Bekir Yıldız,bu üslubuyla yöreseli ön 

plana çıkarıp içinden çıktığı toplumun sosyal meselelerinin net bir biçimde 

anlaşılmasını sağlamıştır- Açık, sade, sokaktaki adamın dilini kullanan yazar, 

böylece akıcı bir anlatım yakalamıştır-   

        Edebiyatımızda köy ve yöresel hikâye-roman tarzının önemli isimlerinden 

biri olan Bekir Yıldız’ın, araştırmacılar tarafından daha geniş biçimde ele alınmasını 

temenni ediyoruz- 

 

 

 



220 

BİBLİYOGRAFYA 

I-Bekir Yıldız’ın Hikâye Kitapları: 

Reşo Ağa, 1-baskı Cem Yayınları, İstanbul, 1968- 

Kara Vagon, 7- baskı, Cem Yayınları, İstanbul, 1968- 

Kaçakçı Şahan,1 baskı, DD Yayınları, İstanbul, 1970- 

Sahipsizler, 1 baskı, DD Yayınları, İstanbul,1971- 

Evlilik Şirketi, 1 baskı, Cem Yayınları, İstanbul, 1972- 

Beyaz Türkü, 1 baskı, DD Yayınları, İstanbul, 1973- 

Dünyadan Bir Atlı Geçti, 2 baskı, DD Yayınları, İstanbul,1975- 

Demir Bebek, 2 baskı, Cem Yayınları, İstanbul,1977- 

Mahşerin İnsanları, 1 baskı, Cem Yayınları, İstanbul, 1982- 

Bozkır Gelini, 1- baskı, DD Yayınları, İstanbul, 1985- 

Harran,1-baskı, DD Yayınları, İstanbul, 1997- 

Alman Ekmeği, 1- baskı, DD Yayınları, İstanbul,1974- 

İnsan Posası, 1- baskı, DD Yayınları, İstanbul,1976- 

Yaman Göç, 1- baskı, DD Yayınları, İstanbul,1984- 

II-Bekir Yıldız’ın Romanları: 

Türkler Almanya’da, 1-baskı, Cem Yayınevi, İstanbul,1966- 

Halkalı Köle, 3-baskı, Cem Yayınevi, İstanbul,1980- 

Aile Savaşları,  1- baskı, DD- Yayınevi, İstanbul, 1984- 

Ve Zalim ve İnanmış Kerbelâ, 2- Baskı, İstanbul, 1984- 



221 

III- Genel Kaynakça:  

AKTAŞ, Şerif; Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Birlik Yay-, 

Ank-, 1984- 

ALANGU, Tahir; Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, 3 Cilt, Varlık 

Yay-, İst-, 1968- 

AYTAÇ, Gürsel; Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Gündoğan 

Yay-, Ank-, 1990- 

BALCI, Yunus; Türk Romanında Aydın Problemi, Kült- Bak- Yay-, Ank-, 

2002- 

BAYDAR, Mustafa; Yeni Türk Hikâyecileri Antolojisi, Varlık Yay-, İst-, 

1956- 

BELGE, Murat; “Çeşitli Açılardan Roman Kişisi”, Yeni Dergi, S- 50, 

Kasım 1968- 

ÇAKIR, Hasan; Öykü Sanatı, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002- 

DEMİR, Yavuz; Anlatıcılar Tipolojisi, Dergâh Yay-, İst-, 1978- 

DİNO, Güzin; Türk Romanının Doğuşu, Cem Yay-, İst-, 1978- 

ERDEN, Aysu; Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Gündoğan Yay-, Ank-, 

1998- 

 ERHAN H-Ayşe; İnternette Mustafa Kutlu,( Selçuk Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Seminer 

Çalışması) Konya,2004 

GÜMÜŞ, Semih; Öykünün Bahçesi, Adam Yay-, İst-, 1999- 

Hece Dergisi Öykü Özel Sayısı, İst-, 2002- 

İDİL, Mümtaz; Gerçeklik ve Roman, Dayanışma Yay-, İst-, 1983- 



222 

KAPLAN, Mehmet; Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Dergâh Yay-, 

İst-, 1981- 

  KAPLAN, Mehmet ; Hikâye Tahlilleri,  Dergâh Yay-, İst-, 1985- 

  KAPLAN, Ramazan, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Kültür 

Bakanlığı, Ankara,1978 

KARABULUT, Özcan; Öykünün Penceresinden, Era Yay-, İst-, 1998- 

KAYA, Sezer; Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nda Roman ve Hikâye ile 

İlgili Makaleler, Basılmamış Lisans Tezi, İzmir, 1991- 

KUDRET, Cevdet; Edebiyatımızda Hikâye ve Roman, 3 Cilt, Varlık Yay-, 

İst-, 1977- 

KURDAKUL, Şükran; Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Bilgi Yay-, Ank-, 

1971- 

KOMİSYON;İmla Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yay- Ankara, 2006 

LEKESİZ, Ömer; Yeni Türk Edebiyatında Öykü, Kaknüs Yay-, İst-, 2001- 

MORAN, Berna; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yay-, İst-, 1981- 

NECATİGİL, Behçet; Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Varlık Yay-, İst-, 

1960- 

NECATİGİL, Behçet ; Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, Varlık Yay-, İst-, 

1989- 

OKAY, Orhan; Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergâh Yay-, İst-, 1990- 

Oluşum Çağdaş Roman Özel Sayısı, Ocak 1983- 

ÖNERTOY, Olcay; Cumhuriye’tin 60-Yılına Armağan Cumhuriyet Dönemi 

Türk Roman ve Öyküsü, Türkiye İş Bank- Kült- Yay-, Ank-, 1984- 



223 

   SEYİDOĞLU, Prof- Dr Halil Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı,  9-

basım  İstanbul, 2003 

TEKİN, Mehmet; Roman Sanatı I, Ötüken Yay-, İst-, 2001- 

TOSUN, Necip; Hayat ve Öykü, Hece Yay-, Ank-, 1999- 

YILMAZ, Durali; Roman Kavramı ve Türk Romanının Doğuşu, Kült- Bak- 

Yay-, Ank-, 1990- 

YAVUZ, Hilmi; Roman Kavramı ve Türk Romanı, Bilgi Yay-, Ank-, 1990- 

YILDIZ, Bekir; Röportajlar-2, DD Yay-, İst-,1997- 

YILDIZ, Bekir; Yargılayan Zaman İçinde, DD Yay-, İst-,1997- 

 

 

 

 


