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KURTULUŞ SAVAŞI ROMANLARINDA AYDIN TİPİ 
BÜLENT KALKAN 

ÖZ 

Kurtuluş Savaşı romanları edebiyatımızda geniş bir yer tutar. Savaşın yaşandığı 

dönemden başlayıp günümüze değin verilen eserlerin genelde bir olguya vurgu yaptığını 

görürüz. Kurtuluş mücadelesini örgütleyen aydın tipi romanlarda tartışılır. Eserlerin 

bütününü ele aldığımızda savaşın kendisinden daha çok, aydının yaşadığı çatışmaların 

aktarıldığını tespit ederiz. Tez, romanlarda hikâye edilen aydın tipinin sosyolojik 

analizini hedeflemektedir. Yenilmiş ülkenin aydını, toplumunun düştüğü zorlukları 

hayatına taşımıştır. Toplumsal hayattan çekilmiştir. Kabuğunu kırması, artık odağı 

Anadolu’ya kaymış bulunan direnişe destek vermesi sonucunda gerçekleşecektir. 

Romanlarda çizilen aydın tipi süreçte kimlik değiştirip toplumsal önder modeli 

haline dönüşecektir. Bunun yanında eserlerde işgale direnmenin anlamsız olduğunu 

savunan İstanbul aydınları ile mücadeleden yana olan Ankaracı grup arasındaki çatışma 

da konu edilmiştir. Aydının Anadolu’ya geçmesi ile birlikte çatışmanın diğer boyutu 

olan toplum aydın çatışması yaşanacaktır. Çalışmada, toplumsal gerçekliğimizden bir 

parçanın tarihi boyutuyla romanlarda nasıl ele alındığı, edebiyat sosyolojisi disiplini 

içinde incelemeye çalışılmıştır. Tüm bu zorluklardan başarı ile çıkan aydının bir 

toplumsal tip olarak sosyolojik analizi yapılmaya çalışılmıştır. 
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TYPE OF INTELLECTUAL IN INDEPENDENCE WAR NOVELS 
BÜLENT KALKAN 

 
 

ABSTRACT 
 

Independence War novels are very important in Turkish Literature. These novels 

starting from Independence War up today stress on the intellectuals who organize the 

independence struggle. When we take all works in hand we see that they write a lot 

about intellectuals and their struggles more than the war. Thesis focuses on the 

sociological analysis of intellectuals that was written about in Independence War 

Novels. Intellectuals in a defeated country carries the difficulties that public had, to their 

own life. They isolate themselves from social life. They will appear again after they start 

to support natural resistance in Anatolia. 

They will change into public leader day by day. Beside this, they write about the 

struggle between intellectuals in İstanbul and intellectuals in Ankara. Intellectuals in 

İstanbul believe to resist against the allies is nonsense. Intellectuals in Ankara believe 

the natural resistance. When they go to Anatolia, the struggle between public and 

intellectuals will start. The sociological analysis of intellectuals who manage it cope 

with all these difficulties is tried to be done in this work. 
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  ÖNSÖZ 

Çalışmamda Kurtuluş Savaşı Romanlarında sıklıkla gördüğümüz aydın tipini 

analiz etmeyi hedefliyorum. 

Dönemin sosyal gerçekliğinin bir parçası olan aydın tipinin romanlardaki 

yansıması edebiyat sosyolojisi çalışmalarının pek sıklıkla görülmediği ülkemizde belki 

de ilk olarak sosyolojik süzgeçten geçme şansı bulacaktır. 

Çalışmamı savaş koşullarını yaşamış, verdiği eseri roman tekniği sınırları içinde 

oluşturmuş yazarların yapıtlarıyla sınırlandırdım. Tarihsel gerçekliğin zaman geçtikçe 

yoruma uğrama kaderi dolayısıyla günümüze kadar gelen romanları değerlendirme 

dışında tuttum. 

Ele alınan romanlar Türk edebiyatının köşe taşı eserleridir. Kurtuluş heyecanı ile 

kaleme alınmış, yaşanılan zorlukları gelecek nesillere tanıtma amacının açıkça 

görüldüğü ürünlerdir. Romanlarda yaşanılan zorlukları en ağır hisseden birey aydındır. 

Her ne kadar Kurtuluş Savaşı romanları olarak tabir edilseler de bir eksikleri vardır: 

Zaferi müjdelemeyi unutmuşlardır. Bu tercih yazarların amacının savaşı anlatmaktan 

ziyade yeni devlette çizilen aydın modelinin toplumdaki konumunu belirtmektir. 

Sosyolojik analiz için roman, biraz karışık bir malzeme gibi dursa da tipoloji 

oluşturmada ortaklıklar kurabilme imkânını sıklıkla verir. Karşımızdaki en büyük güçlük 

edebiyat eleştirisi ile sosyolojik analiz arasındaki ince çizgiyi unutma tehlikesiydi. 

Romanlar yapısal özellikleri açısından değil, çevresinde dolaştıkları aydın tipini 

kurabilme amacıyla ele alınmıştır. 

Çalışmanın planının olgunlaşmasında büyük emeği olan Prof. Dr. Ertan Eğribel 

hocama ve tezin her safhasını titizlikle inceleyen danışmanım Prof. Dr. Hayati 

Tüfekçioğlu hocama teşekkürü borç bilirim. 
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Edebi tür olarak roman, tıpkı sosyoloji gibi ülkemize Batı’dan gelmiş, çeviri ve 

taklit ile sınırlı kalmayıp ilerleyen dönemde kendi toplum sorunlarımıza getirdiği 

önerilerle gelişmiştir. 

Romanda daha yoğun olmakla birlikte edebiyatımızda belli başlı dönemlerde 

topluma dair fikir barındıran eserlerle karşılaşırız. Toplumumuzun yaşadığı değişim 

dönemlerinde, özellikle cumhuriyet sonrası ve 60’lı yıllarda roman, toplumsal teoriye 

dair zengin malzeme barındırmıştır. Yazarlarımızın ortaya koydukları ürünler bilim 

olarak nitelenmese de eserlerinde gerçekliğe kendi pencerelerinden titizlikle baktıklarını 

söyleyebiliriz. 

Romanın fikirden yana zenginliği, aydın üzerine yapılmış teorik çalışmalarda 

gördüğümüz eksiklik sebebiyle bu noktadan yola çıktığımız anlamına gelmemeli. Aydın 

sorunu gibi bir konuda güncel siyasetin etkisini hissetmek mümkündür. Çizilen aydın 

modeliyle topluma biçim verme düşüncesi konunun toplum tarihimizdeki hassas 

noktalardan birisi olmasını sağlar. Bu ilgiye rağmen yapılan çalışmalarda aydın tanımına 

dair bir muğlaklık dikkati çeker. Aydının kim olduğu, neyi temsil ettiği, sosyal açıdan 

işlevinin ne olduğu belirsizdir. 

Belirsizlikten daha uzakta, sanat alanında verilen eserlerde aydının birey olarak 

net bir şekilde ifade edildiğini görürüz. İfadenin doruk noktası ise Kurtuluş Savaşı 

romanlarında çizilen aydın tipidir. Burada aydın, değişen koşullara ayak uydurması, ileri 

görüşlülüğü ile topluma yön vermesi gibi aşağıda açacağım özellikleriyle 

somutlaştırılmıştır. 

Tezimin bir bölümünü Türkiye’de aydın sorununa ayıracağım. Dünyada ve bizde 

aydın üzerine yapılan tartışmayı genel hatları ile yansıtmaya çalışacağım. Başlangıç için 

gerekli olsa da aydını romandan kopuk bir biçimde tanımlamak tezin probleminin 

dışındadır.  Aydın sorununa romanda ele alındığı biçimiyle yaklaşmanın dönemin ve 
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yazarın düşünce dünyasının da işin içine girmesi demekti. Bu durumun sosyolojik analiz 

açısından avantajı göz ardı edilmemeli. 

Bilimde tekrarlanan olayların incelenmeye değer olması bize farklı zamanlarda 

olsa dahi, romanda kurulan tipin sıklıkla ve birbirine benzer biçimde görüldüğü 

gerçeğine sırtımızı dönemeyeceğimizi hatırlatmalı. Bu açıdan çalışmanın asıl öneminin 

sosyolojik analize ihtiyaç duyulan bir alanda yapılmasıyla ortaya çıkacağını 

düşünmekteyim. 

Yalnız adamdan toplum liderliğine uzanan yolda Türk aydınının macerası 

Kurtuluş Savaşı romanlarında ele alınır. Türk aydını birey olarak toplumumuzun tarihsel 

süreçte karşılaştığı sorunların yansımasını üzerinde taşır. Bu kesişmenin en dikkat çekici 

noktası olarak Kurtuluş Savaşı literatürü üç alanda öğreticidir: Sosyoloji, roman ve 

aydın. 

İki yüzyılı aşan Batılılaşma serüvenimiz boyunca aydın, toplumuyla kopma 

noktasına varan çelişkiler yaşamıştır. Daha önce devletin içindeki kadrolardan birisi 

konumunda bulunan aydının, özellikle işgal döneminde devletin ortadan kalkması ile 

birlikte en önemli tarihsel dayanağını yitirdiğini görürüz. Kurtuluş Savaşı romanlarında 

okuyucuyu dramına ortak eden aydının çaresizliğinin en önemli sebebi bu 

dayanaksızlığıdır. 

Dayanağını yitiren aydın şimdiye kadar sapmadığı yolu seçerek topluma 

eklemlenmeye çalışacaktır. Böylece kendi açmazları ile birlikte toplumun kurtuluşuna 

da çare bulacaktır. Birey olarak aydın, işgal ile birlikte yeni kimliğini sosyal pratikle 

ortaya koyacaktır. Savruk halini bir yana bırakıp yeni amacı doğrultusunda değişecektir. 

Bu aynı zamanda yetişmiş, eğitim görmüş, içinde yaşadığı toplumu ve kendisini 

değerlendirebilen, yine toplumuna ve kendisine kılavuzluk edebilecek melekelerle 

donanmış bireyin, sadece kendisine değil toplumuna da faydalı olma zamanıdır. Birey 
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olarak bahsetsek de kuşkusuz yolunda yalnız değildir. Aydının toplum sathına yayılmış 

bir sınıfın üyesi olduğunu söyleyebiliriz. 

Aydın kendisini pratik içinde anlamlı kılar dedim. Tarihte bir aydınlar savaşının 

cepheleri üzerinde gerçekleşen toplumsal olaylara nadir olarak rastlanır. Türk Kurtuluş 

Savaşı, diğer bir deyişle “Milli Mücadele”, bu nadir toplumsal olaylardan birisidir ve 

aynı zamanda edebiyatımızda bu özelliği ile geniş yer tutmuştur. 

Bir olgular bilimi olarak sosyoloji toplumsal olgular arasında bağlantılar 

kurmaya çalışır. Kurtuluş Savaşı romanlarının yazımı savaş sırasında başlayıp 

günümüze kadar gelmiştir. Çok değişik tarihlerde, birbirinden çok farklı düşünsel 

özellikler sergileyen yazarlar tarafından kaleme alınmış eserlerde bir ortak figür 

gözümüze çarpar: “Mücadeleyi örgütleyen aydın tipi.” 

Kurtuluş Savaşı romanlarında neredeyse zamansal bağlamından koparılmış bu 

figürün yaşamındaki alt üst oluş, kendi toplumunun yaşamsal değişimine denk düşer. 

Toplum ve bireyin yok oluş tehlikesinin nasıl örtüştüğünü romanlarda görürüz. Aydının 

topluma etkisinin halkın arasına karışıp eklemlenmeye başlaması ise arttığını görürüz. 

Romanlar aydının çaresizliği ile başlar. Batılı tarzda eğitim almış bu birey 

ülkesinin kurumlarını, işleyişini, adetlerini sürekli olarak eleştirir. Halkın gözünde ise 

Meşrutiyet’le beraber gelişen olaylardan direk sorumludur. Aydın da halk da birbirlerine 

karşı olumsuz fikirler taşırlar. Çökmekte olan imparatorluğun üzerine çöktüğü aydın, 

toplum dışına itilmiş bireydir. 

Genellikle asker kökenli veya basit bir memur olan aydının yaşadığı şehir 

savaştığı düşman tarafından işgal edilmiştir. Gördüğü manzara kendisine ağır gelmekte 

fakat elinden pek de bir şey gelmemektedir. Gözünde büyüyen, her gelen haberle gizli 

gizli heyecanlandığı Anadolu direnişine destek vermesi ile birlikte, şimdiye kadar pek de 

harcı olmayan işlere girmeye kalkışır. Eyleme kalkışması ile birlikte dönüşüp başka 
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birisi halini alır. Halktan her zaman destek bulamasa da şimdiye kadar dönüp bakmadığı 

kitle ile artık kader ortağıdır. 

Çoğunu lise yıllarından başlayarak sıklıkla okuduğumuz romanlardaki başkişiyi 

analiz edeceğim “Kurtuluş Savaşı Romanlarında Aydın Tipi” adlı çalışmam, kendi 

içinde üçe ayrılan üç bölümden oluşuyor. 

“Sosyoloji, Roman, Aydın” adlı birinci bölümde öncelikle roman ve sosyoloji 

ilişkisi ele alınacaktır. Roman ile sosyoloji arasındaki ilişkinin yapısal özellikler 

bakımından ortaya koyduğu yakınlıkları birinci bölümde açmaya çalışacağım. 

Sosyolojinin toplum gerçekliğine yaklaşımı her ne kadar romandan farklılıklar 

arz etse de özellikle Türk sosyolojisinde bir yazım türü olarak romanın yeri önemlidir. 

Büyük romancılarımızın toplum sorunlarımıza yakın ilgisi gözden kaçmaz.  

Yazar, toplumla ilişki kurabildiği oranda aydın kimliğine yaklaşır. Türk 

toplumunda aydının siyaset ve devlet meselelerinde taraf ve müdahil olduğu örnekler 

hayli fazladır. Hepsi birer Kurtuluş Savaşı romanı yazarı olan kalemlerden Kemal Tahir, 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Ahmet Hamdi Tanpınar sosyal 

sorunlara değinmiş isimlerdir. Romanlarında bunun izlerini takip etmek mümkündür. 

Özellikle Yakup Kadri’nin “Bir Sürgün” ve “Hüküm Gecesi” ile başlayıp “Sodom ve 

Gomore” ve “Yaban” çizgisinde devam eden eserlerinde, Türk aydınının belirli bir 

dönemini buluruz. Adı geçen romanların tümünde aydın teması merkeze alınmıştır.  

Benzer biçimde Kemal Tahir meseleyi “Esir Şehrin İnsanları”, “Esir Şehrin 

Mahpusu”, “Yol Ayrımı”, “Yorgun Savaşçı” ve “Kurt Kanunu” ile devlet, iktidar ilişkisi 

içindeki aydın grupları arasındaki çatışma bağlamına oturtmuştur. 
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Halide Edip ile Yakup Kadri’nin edebiyatçı kimliklerinin yanında mücadeleyi 

yürüten kadroların içinde merkeze konumlanmış tarihsel figürler olduklarını 

unutmamalıyız. 

Çözülmesi gereken meseleye düşünürlerin teorik açıdan yaklaşımlarının genel 

hatlarıyla tanıtıldığı bölümün adı “Sosyolojik Açıdan Türkiye’de Aydın Sorunu” dur. Bu 

bölüm romanlarda öne çıkan tipi anlamamız yolunda bir giriş niteliğindedir. 

Romanlardaki ve teorik çalışmalardaki anlayış paralellik arz eder. Türkiye’de 

aydın sorununa sosyolojik yaklaşımlar ile romanlardaki tespitler birbiriyle örtüşür. Batılı 

tarzda aldığı eğitimin etkisiyle de toplumuna bakışında kusur ve eksikliklerini ön plana 

çıkaran aydın artık ona yaklaşmak ve önderlik etmek mecburiyetindedir. 

“Kurtuluş Savaşı Romanları” adlı bölümde literatüre dair malzeme ortaya 

konulacaktır. Edebiyatımızda özellikle roman türü içinde geniş bir yer tutan konu, 

çalışmamızda savaş sırasında yetişkin bireyler olan yazarların eserleriyle 

sınırlandırılmıştır. Böylelikle gerçekçi yaklaşımın yakalanması gayesi konunun 

sınırlanmasında belirleyici olacaktır. 

Çalışmada aydının dönüşüp toplumuyla iç içe geçme macerası, birbirini takip 

eden iki bölümde ele alınacaktır. Bunlardan “İstanbul ile Ankara Aydını Arasındaki 

Farklılaşma ve Çelişki” adlı bölüm çalışmanın ikinci kısmını oluşturacaktır. Burada 

aydın kadrolarının işgale karşı aldığı tutumla birlikte belirgin iki cepheye bölünmelerini 

göstermeye çalışacağım. 

Romanlarda başlangıç noktası genellikle aydının işgalin soğuk yüzü ile 

karşılaşmasıdır. O güne kadar genellikle toplum dışı bireyi temsil eden aydının 

mücadele gerekliliğini anlaması fakat başta ne yapacağını pek de bilememesini “Sodom 

ve Gomore” ustalıkla yansıtır. 
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Batılı fikirler aracılığıyla kendine ve toplumuna bakmaya çalışan aydının 

çaresizliği “Sahnenin Dışındakiler” de anlatılır. Romanda aydın düşüncesinin etrafında 

toplanacak insanı bulamadığını itirafı eder. Düşüncesi insana ulaşamadığı için havada 

kalır.1 

Bu grupta ele aldığım fakat roman tekniği açısından türdeşlerine nispetle zayıf 

kalan Kan ve İman’ da, aydının artık tam olarak topluma eklemlendiğini teşhis ederiz. 

Toplum ile aydın arasında herhangi bir yabancılaşmanın izini bulamayız. Roman bu 

özelliği ile bir milli mutabakat metni halindedir. 

Ortaya koyduğu zayıf karakterli, edilgen aydın tipi ile Ateşten Gömlek, Sodom 

ve Gomore’ye yaklaşır. İşgal güçlerine yakın çevrelerin içinde gezinen aydın tarafını 

yavaş yavaş belli edecektir. Burada aydının mücadele yolunda henüz kararlı bir tutum 

takındığını görmeyiz. İradesini belirleyen şartlar onu mücadeleye itecektir. 

Mücadeleye dair açık iradeyi Kemal Tahir’in eserlerindeki aydın tiplerinde 

bulabiliriz. Hikâyeleri, Sodom ve Gomore, Ateşten Gömlek örneklerinde olduğu gibi 

başlasa da Esir Şehrin İnsanları ve Esir Şehrin Mahpusu’ nda Kamil Bey mücadele 

uğruna aile hayatı dâhil olmak üzere kendisini engelleyen ne varsa vazgeçecektir. Bu 

uğurda tüm toplumsal bağlarından, kendisini tanımlayan hemen her şeyden kurtulup, acı 

çekmeyi göze alacaktır. Hayatı bu uğurda alt üst olacaktır. 

Tezimde buraya kadar işgal ile birlikte aydındaki ilk kıpırdanışların ele alındığı 

romanların analizi geniş yer tutacaktır. Aydınlar arasındaki tek fikir mücadeleye 

yönelme değildir. İşgal ile birlikte izlenecek yolun aydın grupları arasında tartışma 

konusu olduğu bir gerçektir. 

Takip eden iki bölümde aydının geçmişinden getirdiği toplumsal konumuna dair 

özelliklerin kendisine nasıl engel olduğunu göstermeye çalışacağım. Ankara-İstanbul 
                                                 
1 Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, İstanbul, Dergâh, 2005, s. 118. 
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çekişmesi ve yeni devlet-Osmanlı aydını arasındaki çelişkileri Üç İstanbul, Halâs ve 

Yorgun Savaşçı analizleri ile aktaracağım. 

“Aydın ile Toplum Arasındaki Farklılaşma ve Çelişki” adını taşıyan üçüncü 

bölümde, Anadolu’ya geçen aydının toplumla olan ilişkisinde yaşadığı sıkıntıları 

bulacağız. Halka dair düşüncelerini ve tutumunu nasıl değiştirdiğini göreceğiz. 

Aydın Batılı kavramlar üzerinden aldığı eğitimin içinde bulunduğu toplumun 

sorunlarını kavrama düzeyinde yetersiz kaldığını anlayacaktır. En azından eğitimi 

açısından böylesi yetkin bir bireyin Anadolu hakkında ne kadar çocuksu hayaller 

kurduğunu ve yargısının nasıl dağıldığını son bölümde bulabiliriz. Özellikle Yaban’da 

aydının darmadağın olmuş dünyasından kaçarak sığındığı saflık diyarının hiç de 

düşündüğü gibi olmaması ilerleyen yıllarda edebiyatımızda görülecek köye çarpık 

bakışın habercisi gibidir. Kuşkusuz, “köy” dünyadan bağımsız bir alan değildir. 

Aydının, içinde “mutlak iyi” yi barındıran, bir türlü kuramadığı dünyanın modeli hiç 

değildir.  

Tezin üçüncü ve son bölümünde şartların dayatması ile mücadele iradesini ortaya 

koyarak Anadolu’ya geçen aydının asıl zorluğu burada yaşadığını göstermeye 

çalışacağım. Aydın, halk ile arasındaki yabancılığın korkutucu boyutlarıyla burada 

karşılaşır. Ankara’yla yakınlığın kurulmasının yolu Anadolu halkı ile ilişki 

kurabilmekten geçecektir. “Yeşil Gece” örneğinde olduğu gibi en büyük engel halkın 

tutuculuğudur. Aydının halka yönelttiği genel suçlama taassup çerçevesindedir. 

Bu başlık altında incelenen dört romanda kendi dönüşümünü gerçekleştiren 

aydının halkı dönüştürme mücadelesinin hikâyesini buluruz. Savaşın kendisi düşmana 

karşı değil halk ile aydın arasındaki duvarı yıkma üzerinedir. 
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Bu bölümde ele alınan, başta Yaban olmak üzere, Yeşil Gece, Vurun Kahpeye ile 

Posta Yolu’nun bazı bölümlerinin cepheyi değil halk ile çelişkiyi anlattığına şahit 

oluruz. 

Kurtuluş Savaşı romanı kategorisinde ele alınan ve romanımızın dorukları olan 

bu eserlerde Türk aydınının kurulacak yeni devlet sonrası önünde aşmak zorunda olduğu 

engeller bir bir tasvir edilir. 

Çalışmamın, üretim sürecinde sanat toplum ilişkisinin ne kadar iç içe geçtiğini 

ortaya koyması açısından, edebiyat sosyolojisi alanında önemli görülebileceğini 

düşünüyorum. Sanat denilen entelektüel uğraşın özellikle günümüzde toplumdan kopuk, 

sıradan insanların anlam vermekte zorlanacakları bir alana hapsedilmesi tehlikesini 

görüyoruz. Oysa her sanat ürünü sosyal pratikten yola çıkar ve döneminin izini taşır. Biz 

de Türk toplumu açısından önemli gördüğümüz bir tarihsel kesitin romandaki 

yansımasını sosyolojik analiz ışığında ele alacağız. 

Günümüzde aydının ve entelektüelin misyonunu tamamladığı, düşünmeyi ve 

özellikle kültür üzerine düşünmeyi iş edinmiş bir sınıfın pratik faydayı, maddileşmeyi ön 

plana çıkaran ve bunu kutsallaştıran bir toplum yapısında yerinin olmadığını tespiti 

yapılmaktadır.2 Küreselleşme ile birlikte bütünsel söylemin yok olduğuna dair inanç 

yaygınlaşmıştır. Böylelikle aydının halka yol göstermesi gibi düşüncelerin artık demode 

olduğu yolunda bir sonuca ulaştığımız söylenmektedir. 

Değişim toplumun doğasındadır. Çalışma günümüzden çok ötede olağanüstü 

şartlarda tarih sahnesinde görülmüş, muadili olarak çağımızda pek de kimseyi 

gösteremeyeceğimiz tipe bir ağıt biçiminde de algılanabilir. 

 

                                                 
2 Frank Furedi, Nereye Gitti Bu Entelektüeller?, Çev. A. Erkan Koca, Ankara, Birleşik, 2010, b.a. 
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1.1.ROMAN SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ: 
 

Birey olarak insanın doğa içindeki fiziki yetersizlikleri onu diğer bireylerle 

gücünü birleştirme yoluna sevk etmiştir. İnsanların ilk birleşmesi doğaya karşıdır. 

Toplumla doğa arasındaki ilişkinin aracı iştir. Temel toplumsal bağ, iş ilişkileri 

üzerinden kurulur. Bu tür ilişkilerdeki temel araç en geniş anlamıyla dildir.3 Roman 

toplumsal bağı sağlayan bu aracın belki de en yetkin yazılı sonucudur. Baykan Sezer: 

 

“Toplum ve toplum gerçeği elbette bizden bağımsız olarak vardır. Önemli olan bu 
gerçeğin varlığının tartışılması değildir. Önemli olan bu gerçekle bizim kurduğumuz ilişkidir. 
Sosyoloji de, her şeyden önce bizim bu gerçekle kurduğumuz ilişkinin ürünüdür. Yoksa gerçeğin 
doğrudan bilgisi değildir.”4der. 

 

Sezer, sosyolojik yöntemin birey ve toplum olarak bulunulan konumla ve 

yaklaşımla yakından bağlantılı olduğuna vurgu yapmaktadır. Sezer’e göre sosyolojik 

görüş, ihtiyaçlara endekslidir. Topluma yön vermek ve tarihin akışını etkilemek 

istemektedir. Sosyoloji aracılığı ile insan, kadere rıza gösterip olabilecek olaylara boyun 

eğmek yerine kendi kaderine egemen olmaya, kendi tarihini kendisi yaratmaya 

çalışmaktadır.5 

Romandaki yapı da sosyolojinin ortaya koyduğu türden, bir bakıma gerçekle 

kurulan ilişkidir. Yazar tarafından roman aracılığıyla toplumsal gerçekliğin üzerine 

getirilen yeni yaklaşımlarla, okuyucu kendi gerçekliği ile yakınlıklar kurmaktadır. Bu 

nedenle aynı konuyu ele alan yazarların gerçeklikle kurduğu ilişki de birbirinden farklı 

                                                 
3 Doğan Ergun, Sosyoloji ve Tarih, İstanbul, Der, 1982, s. 16. 
4 Baykan Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, İstanbul, Sümer, 1993, s. 45. 
5 A.e., s. 44. 
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olacaktır. Birbirinden farklı okuyucu kitleleri oluşacaktır. Burada bir yorum söz 

konusudur. Kimi zaman ideolojiye bulanmış bir yorumdan bahsedebiliriz. 

Roman Batı’da ortaya çıkmış bir edebi türdür. Yaşanılan dönemin genel düşünsel 

eğilimlerini yansıtır ve saf sanat söylemlerinin ötesinde bir fikir içerir. Bu nedenle 

romanın ortaya çıkışı için sosyolojik anlamda belli toplumsal şartların oluşması gerektiği 

savunulur. Batı’da burjuva sınıfının iktidarı ile birlikte ilk olarak İngiltere’de görülse de 

benzer şartların diğer ülkelerde oluşmasıyla yayılmıştır: 

 

“Fransız edebiyatının girdiği yol, romanın İngiltere’deki erken gelişimiyle bağlantısını 
sunduğumuz toplumsal ve edebi etkenlerin önemini bir başka açıdan daha doğrulamaktadır. 
Roman türünün Fransa’da Balzac ve Stendhal ile yaşadığı ilk büyük sıçrama, Fransız Devrimi 
toplumsal ve edebi açıdan orta sınıfı iktidara taşıdıktan sonra gerçekleşmişti (bu süreç 
İngiltere’de tam yüz yıl önce 1688 Devrimi ile yaşanmıştı.)”6 

 

Watt’a göre bu gibi gerekler sonucu romanın yaygınlaşabilmesi için 18.yüzyıl 

İngiliz romanını beklemek gerekecekti. “Romanın Yükselişi” adlı eserinde belirttiği 

gibi: 

“Defoe, Richardson ve Fielding hiç kuşkusuz dönemin okur kitlesindeki değişikliklerden 
etkilenmişti, fakat eserlerini daha derinden koşullandıran bir faktör varsa, bu da onlar kadar on 
sekizinci yüzyıl okurlarını da etkileyen yeni toplumsal ve ahlaki yaşantı iklimiydi.”7 

 

Burada Watt, okur kitlesindeki değişimin yazarlar üzerindeki etkisinden 

bahsederken, konunun farklı bir boyutunu da açıyor: “Yazarların eserleri üzerindeki 

                                                 
6 Ian Watt, Romanın Yükselişi: Defoe, Richardson ve Fielding Üzerine İncelemeler, Çev. Ferit Burak 
Aydar, İstanbul, Metis, 2007, s. 345. 
7 A.e., s. 7. 
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toplumsal etki.” Demek ki eser hangi koşullanmalar ve amaçla yazılırsa yazılsın, 

üzerindeki toplumsallık göz ardı edilemiyor. Fakat bu etki bizim ele alacağımız Kurtuluş 

Savaşı romanlarında bazı özel şartlar dolayısıyla daha üst düzeydedir. 

Sanata ait bir alan olarak roman ile bilimsel bir disiplin olarak sosyolojinin 

arasında kurulabilecek ilk bağ, her ikisinin de benzer toplumsal dönem ve şartlar altında 

ortaya çıkmış olmasıdır. Berna Moran, mevcut edebiyat kuramları ve yaklaşımlarını 

açımladığı eseri “Edebiyat Kuramları ve Eleştiri”de, sosyolojik eleştiriyi ayrı bir başlık 

altında incelemiştir. Sosyolojik eleştiri yaklaşımının, edebiyatın kendi başına var 

olmadığı, toplum içinde doğduğu ve toplumun bir ifadesi olduğu ilkesinden hareket 

ettiğini belirtir. Moran, sosyolojik eleştirinin ortaya koyduğu yaklaşım tarzının yazarı, 

eseri ve okuru toplumsal koşullar belirlediğine göre, yapılacak iş, bir bilim adamı gibi 

davranmak ve bu koşullar üzerine eğilerek sanatla ilgili sorunları açıklamak olduğunu 

savunur.8 Bahsettiği sosyolojik eleştirinin başlangıç noktasının da Vico’nun La Scienza 

Nuova9(1725) adlı yapıtıyla olduğunu belirtir. 

Berna Moran gibi Jale Parla da sosyoloji ve edebiyat arasındaki ilişkiyi öneren 

ilk düşünürün Giambattista Vico olduğunu belirtir: “Vico’ya göre edebiyat da toplumsal 

bir kurumdu; bu yüzden yeni bilimin, yani sosyolojinin imkânları ve analitik 

kategorileriyle incelenmeliydi.”10 

Roman kadar bütünsel nitelikli olmasa da tarihte birçok anlatı türüne rastlarız. 

Romandan önceki anlatı türleri, Walter Ong’un “sözel toplum” dediği döneme ait 

özellikler taşır. Çoğunlukla epik türe ait bu eserler karşılıklı diyalog biçiminde 

kurgulanmışlardır.11 Derinlemesine düşünme veya bir fikri analitik olarak sürdürebilme 

                                                 
8 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, Cem, 1994, s. 74. 
9 Türkçesi için bkz. 
Giambattista Vico, Yeni Bilim, Çev. Sema Önal Akkaş, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2007, b.a. 
10 Jale Parla, Don Kişot’tan Bugüne Roman, İstanbul, İletişim, 2009, s. 36. 
11Walter J. Ong, Sözlü Ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi, Çev. Sema Postacıoğlu Banon, 
İstanbul, Metis, 2007, b.a.  ;Ong’un sözlü ozanlar dediği Hesiodos ve Homeros’un destanlarındaki yapı 
için bkz. “Sözlü Bellek ve Öykü Çizgisi” adlı bölüm s. 166. ve sonrası 
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meziyeti, yazı henüz yaygınlaşmadığından ancak diyalog ile mümkündür. Yazılı kültüre 

geçişle birlikte eserde düşünce aktarımı ve derinlemesine düşünceyi devam ettirebilme 

gibi özellikler mümkün hale gelmiştir. Roman, bu ayrıcalığı taşıyan edebi türleri 

arasında da zirvededir. 

Sözlü kültür toplumunun inceleme yeteneğinden de yoksun olduğunu bildiren 

Ong, bu özelliğin sadece yazılı topluma ait olduğunu savunur.12 Sözlü kültürde yaşayan 

birinin herhangi bir konu üzerindeki düşünce dizisini nasıl sürdürebileceğine ait ilginç 

bölüm, konunun daha rahat anlaşılabilmesini sağlayacaktır: 

 

“Sözlü kültürde yaşayan biri, diyelim oldukça güç bir sorunu incelemeye başladıktan 
sonra o sorun kadar güç, karmaşık ve birkaç yüz kelimeden oluşan bir sonuca vardı. Güç bela 
inceleyip sözelleştirdiğini ileride anımsamak için, nasıl aklında tutabilir? Yazıdan tamamen 
yoksun bu insanın düşünce çizgisini sergileyecek, tekrar bir araya getirecek veya 
denetleyebilecek kendinden başka bir şey, bir metin yoktur. Çetele tutmak veya nesneleri 
dikkatle dizmek gibi belleğe yardımcı olma yolları da, çetrefil bir önerme dizisini kaydetmeye 
yetmez. Öyleyse, uzun ve çözümleyici bir çözüm biçimi her şeyden önce nasıl oluşturulabilir? 
Bu durumda, çözüm arayan, düşünen insana soru soran, onunla konuşan başka birisi gereklidir; 
saatlerce kendi kendine konuşmak kolay değildir. “Sözlü kültürde bir konu üzerine uzun boylu 
düşünmek, iletişime bağlıdır.”13 

 

Oysa romanda kurulacak iletişim tek kalemde yazar tarafından sağlanır. 

Oluşturulan roman karakterleri arasındaki diyaloglar roman düşüncesinin çatısını 

oluşturur. 

Ong’un andığı dönemde Batı’da yazıya dökülmek suretiyle meydana getirilmiş 

eserler, genellikle karşılıklı diyalog biçimindedir. Sadece edebi yapıtlar değil, dönemin 

düşünsel ürünleri olan felsefe metinleri bile karşılıklı konuşma şeklindedir. Felsefi 

                                                 
12 A.e., s. 21. 
13 A.e., s. 49. 
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metinler deyimi Antik Yunan’ı çağrıştırsa da, bu geleneğin Batı’da uzun yıllar 

sürdüğünü biliyoruz. Batı’ya çok sonraları dâhil olmuş Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki ilk dönem siyasal tartışmaları bile buna benzer bir yapıdaydı. 1858 

yılında yapılan devlet başkanlığı seçim kampanyasında karşı karşıya gelen adaylar, 

Lincoln ve Douglas’ın karşılıklı konuşmaları kızgın güneş altında saatlerce 

sürmekteydi.14 

Roman, anlatım farklılığı, kahramanların biçimi, barındırdığı düşünceler ve 

tezler gibi birçok açıdan kendinden önceki edebi türlerden ayrılır. İnsanı bir bütün 

biçiminde ele alarak anlatır. Kemal Tahir’e göre roman: 

 

“…insana insanı aydınlatan bir sanat koludur. İnsanın ay gibi, hiç görünmez 
öteki yüzünü, ruhunu, davranışlarının gizli kalan yönlerini aydınlatan bir sanat kolu…”15 

 

Roman yapısı gereği öne sürülen düşünceyi yapıt boyunca sürdürmeye son 

derece uygundur. Yazar, kahramanlardan birinin sesi olarak katılabildiği gibi, hepsinin 

üstünde dış ses biçiminde de eyleme geçebilir. Yazarın aktardığı düşünceler topluma 

yönelik olduğu gibi, bireysel sınırlarda da kalabilir. Her iki durumda da mesaj topluma 

yöneliktir. Basım yoluyla mesaj yayılır ve artık toplumun malı olarak tartışmaya açılır. 

Romanın en önemli yapısal öğesi “birey” olduğundan bireyin ortaya çıkması ile 

başladığı savunulabilir. Bireyin ortaya çıkması modernizmin bir sonucuydu. Romanda 

da hemen tüm diğer alanlarda olduğu gibi yapı, bir “bütünsellik” üzerinde 

yükselmekteydi. Bilgi bütünseldi. 

                                                 
14 A.e., s. 162. 
15 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 2, İstanbul, Bağlam, 1989, s. 19. 
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Modern romanı kendinden önceki edebiyat öğelerinden ayıran temel özellik de 

bütünsel bir yapı arz etmesiydi. Lukács: 

 

“Epik ve roman, büyük epik edebiyatın bu iki ana biçimi, yazarlarının temel erekleriyle 
değil, yazarların karşılaştığı verili tarihsel-felsefi gerçekliklerle birbirinden ayrılır. Roman, 
hayatın kapsamlı bütünselliğinin artık dolaysızca verili olmaktan çıktığı, anlamın hayata 
içkinliğinin bir sorun haline geldiği ama yine de bütünsellik terimleriyle düşünen bir çağın 
epiğidir.”16der. 

 

Lukács, romanın modern hayatta gizli kalan bütünselliği ortaya çıkardığını 

vurgulamaktadır. 

Yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıkan sosyolojinin doğum yıllarıyla büyük 

klasik yapıtlar olarak bilinen romanların yaygınlaştığını görmekteyiz. Demek ki modern 

romanın ortaya çıkışı ile sosyolojinin ortaya çıkışı da çakışmaktadır. Romanın 

yükseldiği, sosyolojinin ortaya çıktığı bu dönemde fotoğraf makinesi de icat edilmiştir. 

John Berger’e göre sosyolojinin ilk yöntemi ile yeni icat arasında bir bağ vardı: 

 

“Fotoğraf makinesi 1839’da icat edildi. Bu sıralarda August Comte Cours de 
Philosophie Positive’i (Pozitif Felsefe Üzerine Notlar) henüz tamamlamaktaydı. Pozitivizm, 
fotoğraf makinesi ve sosyoloji birlikte büyüdüler. Her birinin uygulama olarak 
sürdürülebilmelerini sağlayan, bilim adamları ve uzmanlar tarafından kaydedilen 
gözlemlenebilir, ölçülebilir olguların bir gün insana doğa ve toplum üzerine, her ikisini de 
düzene sokmasını sağlayacak ölçüde bütünlüklü bir bilgi sunacağı inancındaydı.”17 

 

                                                 
16 Georg Lukács, Roman Kuramı, Çev. Cem Soydemir, İstanbul, Metis, 2007, s. 64. 
17 John Berger, O Ana Adanmış: John Berger’dan Seçme Yazılar, Yay. Haz. Yurdanur Salman-Müge 
Gürsoy Sökmen, İstanbul, Metis, 2009, s. 94. 
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Sosyolojinin bir bilim dalı olarak yöntemi ve kuralları ile sistemleştirme 

girişimlerinde en büyük pay kuşkusuz Emile Durkheim’e düşmektedir. Kendisinin 

Sorbonne’da kurduğu kürsü ile bu bilim dalı akademi bünyesinde de kurumsal bir kimlik 

kazanacaktır. Durkheim’ın sosyoloji anlayışına damga vurmuş kavramların başında 

“işbölümü” gelmektedir. Ian Watt’ın romanın ortaya çıkmasında işbölümünün rolüne 

yaptığı vurgu bu iki alan arasındaki bağlantıya dikkat çekici bir örnek teşkil eder: 

 

“Romanın ortaya çıkışında işbölümünün rolü büyüktür; bunun nedeni kısmen toplumsal 
ve ekonomik yapıda uzmanlaşma arttıkça modern yaşamda romancının resmedebileceği ve 
okurlarının da ilgisini çekebilecek farklı karakter, davranış ve yaşantılara sahip insanların 
sayısının artması; kısmen de bu uzmanlaşmanın hem boş zaman miktarını artırarak romanın 
ihtiyaç duyduğu kitlesel okuru ortaya çıkarmış olması hem de okurlarda yine romanın tatmin 
edeceği belirli ihtiyaçlar yaratmış olmasıdır.”18 

 

Roman yeni bir türdür. Jale Parla’nın deyimi ile roman türü, diğer türlerden daha 

fazla, döneminin ikonoklastik gerilimlerini taşır.19 Kendinden önce Batı’da yerleşmiş 

epik, romans, tragedya, komedi, söylence vb. türlerin aksine, bahsedilen her bir türün ait 

olduğu geleneğe uyma zorunluluğunu kendinde hissetmez. Romanın tek derdi insan 

yaşantısını tüm çeşitlilikleriyle yansıtmaya çalışmaktır.20 Yazar, hayatı roman 

aracılığıyla yeniden kurmaya çalışır. Bahsedilen girişim aynı zamanda hayatın bir 

modelini oluşturma girişimidir. Bilim de modeller kurma yoluyla ilerler. Bu yüzden 

roman bir hayat yorumu olduğundan, topluma müdahale girişimi olarak görülmelidir. 

Her pratik gibi yaslanacağı fikre muhtaçtır. 

                                                 
18 Watt, Romanın Yükselişi, s. 81. 
19 Jale Parla, Babalar ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, İstanbul, İletişim, 
2010, s. 9. 
20 Watt, Romanın Yükselişi, s. 11. 



 
 

18 
 

Aslında roman edebi türler arasında yoruma en az ihtiyaç duyandır. Romanın 

etrafında çeşitli yorum ekolleri oluşturacak kadar ilgi toplanmasının başka bir nedeni 

vardır: İçerdiği fikir ve yaklaşımların tartışılması. 

Roman söz konusu olduğunda başlatılan tartışmalar genellikle gerçeklik 

çevresinde yapılmaktadır. Romanın gerçekçilikle örtüştürülmesi de hayatın içini 

dolduran siyasal yönelimlerle bağ kurabilme imkânını barındırmasından gelmektedir. Bu 

yönelimin tarihçesini Weinberg şu şekilde açıklar: 

 

“…“gerçekçilik” estetik bir tanım olarak ilk kez 1835 yılında, neoklasik resmin “idéalité 
poétique”(Fr. Şiirsellik ideali, şiirsel ideal) kavramına karşıt olarak Rembrant’ın “verité 
humaine”(Fr. İnsani gerçek) anlayışını anlatmak için kullanılmış, sonrasında 1856’da 
Duranty’nin editörlüğündeki Réalisme(Gerçekçilik) dergisinin kurulmasıyla özgül bir edebiyat 
terimi olarak yerini almıştır.”21 

 

Bahsedilen yıllar, günümüze kadar etkilerini sürdüren toplumsal ve 

toplumlararası dengeleri biçimlendirmiş sanayi devrimi yıllarıdır. “Roman kuramcılarına 

göre, romanın Batı’da ortaya çıkışı Batı’nın burjuvalaşmasıyla eşzamanlıdır ve yeni bir 

ideolojinin(liberalizmin) ve yeni bir epistemolojinin(ampirik pozitivizmin) temel 

ilkelerini yansıtır.”22 

Çağının yükselen kültürünün bir ürünüydü roman. Fatih burjuvazi, dünya 

egemenliğini pekiştirirken, devrimlerine o zamana değin alışılagelmiş edebiyat 

türlerindeki yapıları da parçalamayı da ekleyecekti. 

 

                                                 
21 Bernard Weinberg, French Realism: the Critical Reaction 1830-1870, Londra, y.y., 1937, s. 114.’den 
aktaran Watt, Romanın Yükselişi, s. 10-11. (Fransızca’dan çeviriler kitaptandır.) 
22 Parla, Babalar ve Oğullar, s. 9. 
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“Roman, bu bireyci ve yenilikçi yönelimi en eksiksiz yansıtan edebiyat biçimidir. 
Kendisinden önceki edebiyat biçimleri geleneksel pratiğe uygunluğu hakikatin en temel ölçütü 
saydıkları için bulundukları kültürün genel eğilimini yansıtıyorlardı. Örneğin, klasik döneme ve 
Rönesans’a ait epiklerin olay örgüleri geçmiş tarihlerden ve fabllardan alınıyordu ve yazarın 
konuyu işleyiş tarzı, çoğunlukla, o türün kabul görmüş örneklerini esas alan edebi adaba göre 
değerlendiriliyordu. Bu edebi gelenekçiliğe ilk kez ve de tamamen karşı çıkan tür roman oldu; 
zira romanın başlıca kıstası her zaman biricik ve dolayısıyla da yeni olan bireysel yaşantının 
doğru bir şekilde aktarılmasıdır. Bu nedenle roman son birkaç yüzyıldır özgünlüğe ve yeni 
(novel) olana eşi görülmedik ölçüde değer veren bir kültürün edebiyat alanındaki mantıksal 
aracıdır ve dolayısıyla ismiyle müsemmadır.”23 

 

Siyasal duruşlar sınıfların çıkarı ile paraleldir. Toplumda bir üretici faaliyette 

bulunan belirli bireyler, belirli toplumsal ve siyasal ilişkilere girerler.24 Siyasal edimlerin 

ardında bir fikir yatar. Fikirlerin oluşum süreci de toplumsal olduğundan edebiyat 

doğrudan sosyal bir alandır: 

 

“Fikirlerin, tasarımların ve bilincin üretimi, ilkin doğrudan ve dolaylı bir biçimde 
insanların maddi faaliyetine ve maddi ilişkisine bağlıdır ve gerçek yaşamın dilidir. İnsanların 
tasarımları, düşüncesi ve zihinsel ilişkisi, burada onların maddi davranışlarının dolaysız anlatışı 
olarak kendini gösterir. Bütün bir halkın siyasal dilinde, yasalarının, ahlakının, dininin, 
metafiziğinin vb. dilinde ifade edildiği gibi, aynı şey zihinsel üretim için de geçerlidir.”25 

 

Roman ortaya çıktığı Batı dünyasında tarihi daha eskilere götürülebilse de bizde 

ancak Tanzimat dönemi ile başladığı bilinmektedir. Bu geç ortaya çıkışın da kendine 

özgü toplumsal koşullar ve ihtiyaçlarla koşullandığını görmekteyiz: 

 

                                                 
23 Watt, Romanın Yükselişi, s. 14. İngilizcece roman (novel) sözcüğü aynı zamanda yeni anlamına 
gelmektedir.(ç.n.) 
24 Karl Marx-Friedrich Engels, Alman İdeolojisi: Feuerbach, Çev. Sevim Belli, Ankara, Sol, 1987, s. 43. 
25 A.e., s. 44. 
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“Türkiye’de roman, Avrupa’da olduğu gibi toplumsal koşullar sonucu doğmuş bir anlatı 
türü değildir, ama Batı’dan ithal ettiğimiz romanın bizde aldığı şekli ve yüklendiği işlevi 
anlamak için hem geleneksel hikâye türümüze hem de tarihsel ve toplumsal koşullara bakmamız 
gerekir. Unutmayalım ki Ahmet Mithat, Namık Kemal ve Mizancı Murat gibi ilk 
romancılarımızın kendileri o dönemin siyasal ve toplumsal sorunlarıyla uğraşan kişilerdi.”26 

 

Demek ki Moran’ın vurguladığı gibi bizde edebiyat, aynı zamanda siyasal ve 

toplumsal sorunlarla uğraşan kişilerin bir fikir yayma alanı olarak da görülmüştür. 

Roman, tür olarak içinde barındırdığı bütünsellik özelliği ile siyasete dayalı öneriyi ve 

belki eleştiriyi de kurguladığı yapının içinde, yani metinde barındırmıştır. Böylelikle 

roman bizde hayata doğrudan bir müdahale olarak görülmüştür. 

Selahattin Hilav’a göre Beşir Fuad, edebiyatla kuramsal düşünce ve felsefe 

arasındaki bağ üzerinde bizde ilk olarak önemle duran düşünürdür. Fakat izleyicisi 

yoktur.27 Çağdaşları ve daha sonraki yazarlar Batı düşünce ürünlerine bu açıdan 

yaklaşırken edebiyat ile düşünce arasındaki organik bağı ve etkileşimi 

kavrayamıyorlardı.28 Hilav’a göre bu eksiklik dolayısıyla da: 

 

“Bizde edebiyat alanında ürün vermek ile şu ya da bu düşünceyi benimsemek iki ayrı 
etkinlik olarak süregelmiştir. Yazar ve şairler benimsediklerini söyledikleri edebiyat akımlarını 
açıklarken bile bu akımların düşünsel temelleri ya da öğretileri konusunda sağlam ve doyurucu 
açıklamalar getirememişlerdir.”29 

 

                                                 
26 Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış / I: Ahmet Mithat’tan Ahmet Hamdi 
Tanpınar’a, İstanbul, İletişim, 1995, s. 10. 
27 Selahattin Hilav, “Zihin Kuşları Üzerine Çeşitlemeler”, Entelektüeller ve Eylem: Düşünceler-
Tartışmalar-Söyleşiler, Yay. Haz: Sema Rifat, İstanbul, YKY, 2008, s. 60. 
28 A.e., s. 61. 
29 A.e. 



 
 

21 
 

Moran’ın edebiyatın siyasal ilginin bir uzantısı olduğu tezi ile Hilav’ın 19. 

yüzyıldaki yazarların eğilimine getirdiği eleştiriyi birleştirecek olursak: Özellikle ilk 

dönem romancılarımız siyasal ilgileri gelişmiş insanlardı ve doğal olarak Batılı 

muadilleri kadar edebiyat bilgisine sahip değillerdi diyebiliriz. Fakat bu durum sonraki 

dönemde aşılmıştır. 

Romanın ortaya çıkışı ve sosyolojik araştırmaya konu olabilecek fikirler 

barındırma imkânı, eleştirmenlerin ve edebiyat tarihçilerinin tartışmalarına konu 

olmuştur. Biz derinine inmeden sorunu Kurtuluş Savaşı romanlarına kadar 

getirilebilecek düzeyde ele almaya çalışacağız. 

Romanın ortaya çıkışı ayrıntılı tartışmalara açık bir konu iken bizde siyasal 

itkilere dayandığı üzerinde neredeyse bir mutabakat vardır. Özellikle konumuzun 

sınırlarını Kurtuluş Savaşı’nı yetişkin bir birey olarak yaşamış yazarların romanları ile 

sınırlı tutarken de bu ayrıntıyı düşündük. İlerleyen bölümlerde bahis konusu olacak 

Kurtuluş Savaşı romanları, dönemin siyasal ve toplumsal konulara ilgi duyan dönemin 

aydınları tarafından kaleme alınmışlardır. İlk romanların yazarları Hilav’ın savunduğu 

gibi Batılı muadilleri ölçüsünde alan bilgisine sahip kişiler değillerdi. Derin estetik 

bilgisi için gereken konforlu hayatları olmadı. Yıkılmakta olan bir imparatorlukta, savaş 

koşullarında, bir kısmı göç mecburiyetinde kalarak; ülkenin fırtınalı günlerinde 

eserlerini oluşturdular. Bu durum bize eserlerin sosyolojik araştırmaya daha uygun bir 

içerik yüklediğinin de habercisidir. Böylelikle ele alınan romanlarda tarihsel tanıklığın 

getirdiği daha fazla toplumsal malzeme olduğunu görürüz. Romanlardaki aydın teması 

ise, çoğu zaman sanatçının kendi toplumsal varlığından da örneklediği ve düşüncesini de 

somutladığı ürün olarak karşımıza çıkar. 

 

“Sanat eseri, estetik bir değerin taşıyıcısı olduğu kadar bir sosyal olaydır. Onu estetik 
açıdan incelememiz ne ölçüde gerekliyse, sosyal bir olay niteliği taşıması bakımından 
incelememiz de o ölçüde gereklidir. Birincisini görüp değerlendirmemiz, ikincisini görüp 
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değerlendirmemize engel değildir; ve vice versa. Bundan ötürü, estetiğin yanı sıra, bir de sanat 
ve edebiyat sosyolojisi vardır. Estetlerin yaptığı kadar yüce ve hayranlık verici bir iş olmamakla 
birlikte, edebiyat sosyolojisi ile uğraşan ve edebiyat eserine bu açıdan da yanaşmak isteyen 
araştırıcının yöneldiği çalışma alanı, işte “edebiyat sosyolojisi” denilen bu bilim dalıdır.”30 

 

Eser olarak roman, yazıldığı dönemdeki toplumsal yapının doğasındaki 

değişimlere dâhildir. Böylece aynı temanın işlendiği romanlar farklı dönemlerde 

yazıldığında aralarında konuya yaklaşım, ele alış tarzlarının dâhil olduğu tüm estetik 

öğelerin farklılaşmış olması bizi şaşırtmamalıdır. Goldmann’ın da asıl vurgu yapmak 

istediği nokta burasıdır. Verilen ürün kesinlikle sosyal olgu olarak karşımızda 

durmaktadır: 

 

“Eğer kişilik psikolojisi ve tarih, -kısa öykü seviyesine düşmeden- gittikçe daha zor 
betimleniyorsa, bunun sebebi, Balzac, Stendhal ya da Flaubert’in bunları daha önce betimlemiş 
olmaları değil, bizim, onların yaşadıkları toplumdan farklı bir toplumda yaşıyor olmamızdır.”31 

 

Çalışmam Kurtuluş Savaşı romanlarındaki aydın tipinin analizini hedeflese de bir 

roman tanıtımı olmadığından bu konuda yayınlanmış her eserin içeriğine kadar 

incelenmesi beklenmemelidir. Çalışmamın koyduğu, “roman ve toplumsal süreç, 

romanın toplumsal yanı ve romanda aydın sorunu” gibi meseleler, örneklem oluşturacak 

yeterlilikte ve içinde mutlaka “aydın” barındıran eserler çerçevesinde ele alınacaktır. 

 Aydın bir roman kahramanı olarak adeta ideal tiptir. Lukács’a göre destan 

kahramanı ile roman kahramanı arasında belirgin bir fark vardır. 

                                                 
30 Selahattin Hilav, “Birkaç Gözlem ve Düşünce”, Edebiyat Yazıları, Yay. Haz. Selahattin 
Özpalabıyıklar, İstanbul, YKY, 2008, s.71. 
31 Lucien Goldmann, Roman Sosyolojisi, Çev. Ayberk Erkay, Ankara, Birleşik, 2005,  s.41. 
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“İlki, bütün çatışmaları ve sınavları içinde yine de bir topluluğun temsilcisi, anlamlı bir 
bütünün parçasıdır; oysa ikincisi her zaman bireysel ve yalnız bir öznelliktir; Lukács roman 
kahramanını “sorunsal birey” olarak niteler, çünkü her zaman onu çevreleyen nesnel dünyaya 
(doğaya ve modern çağda bir “ikinci doğa” oluşturan topluma) karşı konumlanmıştır ve romanın 
başlatıcı, oldurucu sorunu da (aynı anda hem ahlaki, ruhsal, hem de biçimsel, teknik bir sorun) 
zaten öznenin bu nesnellikle ilişkisi ve ütopik bütünleşmesidir.”32 

 

Kurtuluş Savaşı aydını da Lukács’ın betimlediği roman kahramanı gibi bireysel 

ve yalnız bir özelliktir. Roman kahramanının doğaya karşı konumlanmış insanın modern 

çağda topluma karşı konumlanması gibi, aydın da Anadolu halkına karşı durmaktadır 

zaman zaman. 

 

“Lukacs’ a göre modern çağın başat edebi türü olarak romanın doğuşu, aynı zamanda 
insan bilincindeki radikal bir kopuşa da denk düşer: Modeli eski Yunan toplumu olan 
“bütünlüklü” bir deneyimden modern dünyanın parçalanmış deneyimine geçiş.”33 

 

Parçalanmışlık metaforu eserin bütünü boyunca sıklıkla vurgulanacaktır. 

Parçalanmışlıktan kasıt modern toplumun bütünsel söylemlere dayalı edebi eserlere 

zemin hazırlamaktan uzak olmasıdır. Belki Batı’da durum böyleyken bizim 

romancılarımız romanı birer fikir üretme düzlemi olarak görmüş, toplumsal hayata dair 

önerilerini bu sanat eserlerinde ortaya koymuşlardır. 

Buradan Lukács, modern dünyadaki birey sorununa geçecektir. Bu aynı zamanda 

insan olmanın da şartıdır adeta. Lukács’a göre, yeni dünyada insan olmak yalnız olmayı 

                                                 
32 Orhan Koçak, “Sunuş”, Lukács, Roman Kuramı içinde, s.13-14. 
33 A.e., s.11. 
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gerektirir.34
 Batı’da birey olma dayatması modern dünyada bir zorunluluk halindedir. Bu 

olgu aynı zamanda epik dönemin destansı kahramanının zıttı bir tipi de beraberinde 

getirmiştir: Romanın yalnız bireyi.  

Modern toplumda yabancılaşma ile birlikte gerçekliğin üstünün örtülü olması, bu 

örtünün roman kurgularında aydın tarafından kaldırılması, “bilinç taşıyıcısı” olarak 

aydını oluşturacaktır. Romanlardaki bilinç taşıyıcısı aydın modeli Türk 

Modernleşmesi’nin gelişim tarzını yansıtır. Hemen hemen iki yüz yıldır tüm reformları 

birbiriyle çatışma halinde olan kadrolar tarafından yapılan bir toplumda romanlarda 

çizilen aydın tipi de buna uygun olacaktır. Amaç, hedef veya arayış olarak farklı 

reflekslerle harekete geçilen dönemlerinde bile ortak yan bu bilinç taşınması olgusudur. 

Aydın, son iki yüz yıldır sürekli olarak bir “vatan kurtarılması” kaygısını 

hissetmiş ve bununla yaşamıştır. Yaşadığı işgal gerçeği karşısında Lukács’ın vurguladığı 

“bireysel ve yalnız öznelliği” ile modern bir edebi tür olan romandaki bireye en uygun 

örnek olacaktır. Fakat bireyliğini yüceltmez, aksine bundan kurtulmak ister. Tarihsel 

şartların bir dayatması sonucu sürekli olarak destek arayışı içinde olmuştur. Yalçın 

Küçük, bunun örneklerinin toplum tarihimize mevcut olduğunu savunur. Türk aydınının 

yeniçeriliğin lağvedilmesi ile birlikte en büyük dayanağından yoksun kaldığını 

savunur.35 Teorik dünyadan yeterince güç alamayan aydının çeşitli dönemlerdeki 

tarihsel figürlerden kendine destek aradığını belirtir. 

 

“…ne kadar güçlü olursa olsun, daha doğrusu ne ölçüde güçlenirse güçlensin, tek başına 
kendi gücünün yetmeyeceğini biliyor. Sürekli ve inatla dost bir dayanak arıyor. Bir açıdan 
bakıldığında, Türk aydınının tarihi, kendine uygun bir dayanak bulma tarihi oluyor.”36 

 
                                                 
34 Lukács, Roman Kuramı, s. 46. 
35 Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler 1:1830-1980, İstanbul, Tekin, 1990, s.19. 
36 A.e., s.20. 
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Türk aydın tarihi bir yalnızlıktan kaçış tarihidir.37 

İşte bu yalnızlık bağı Kurtuluş Savaşı romanlarında biçim olarak özgün ve yalnız 

bireyi kuran roman yapısına da denk gelmiştir. Böylelikle yazarlarımız bu tema üzerinde 

romanın alt yapısını kolayca kurma şansı yakalamışlardır. 

Roman, topluma yönelik geniş çaplı bir anlatı türü olarak, hayata yönelmiş bir 

müdahaledir. Bu yönüyle, gerçeklik üzerine hâkimiyet kurma çabasıdır demiştik. 

Kurtuluş Savaşı romanlarına Lukács’ın getirdiği teorik yaklaşım çerçevesinde bakarsak, 

tür olarak eğitim romanı ve düş kırıklığı romanları yapısında olduğunu görürüz. Aydının 

zaman zaman yalnız, toplumsallığın dışında olması, ümidini yitirmesi ile düş kırıklığı 

özelliği, köylü için koyduğu kurtuluş ümidi açısından da eğitim romanı özellikleri 

gösterir. Lukács eğitim romanı türünü açıklarken romanda anlatılan eylemin, belli bir 

amacı hedefleyen bilinçli, kontrollü bir süreç olduğunu vurgular. Burada bilinç aşılama 

başka insanların ve koşulların etkin müdahalesi olmaksızın insanlarda asla 

yeşermeyecek olan niteliklerin gelişimini sağlar. Ve bu yolla ulaşılan bir amaç da başlı 

başına şekillendiricidir, başkalarını cesaretlendirir. 

Roman, yazılım sürecinden itibaren tıpkı işlediği konu gibi sosyal olayın 

içerisinde kendine yer bulma özelliği ile kendisine yönelik sosyolojik ilgiye yol açmıştır. 

Romana olan sosyolojik ilginin estetik eleştir ile karıştırılmaması gerekir. Yapıtın kendi 

iç düzeni ile ilgili olan estetik eleştiri ile yapıtın toplumsal rolüne daha fazla vurgu 

yapmayı hedefleyen edebiyat sosyolojisi arasındaki gerilimi Selahattin Hilav dile 

getirirken, bir tehlikeye de işaret eder: 

 

“Özellikle edebiyat alanı son zamanlarda bir “estetik” istilasına uğramış gibi. Sanat 
eserinde çeşitli yanlar bulunduğunu; sanat eserinin aynı zamanda bir sosyal olay niteliği 

                                                 
37 A.e., s.114. 
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taşıdığını ileri sürmek, bu gidişle bir cesaret işi olacak. Zaten yapılmamış olan sanat 
sosyolojimiz de böylece günyüzü görmeden hiçliğe karışacak.”38 

 

1.2. SOSYOLOJİK AÇIDAN TÜRKİYE’DE AYDIN SORUNU: 

 

Kurtuluş Savaşı romanlarında olay örgüsü içinde merkezde konumlanmış bir 

karakter diğerleri arasından sıyrılır: “Mücadeleyi örgütleyen aydın tipi”. Roman ve 

sosyoloji arasındaki yakın ilişkiyi vurguladıktan sonra ele alacağımız aydın tipine 

geçmeden, kavram olarak aydının neye karşılık geldiğine değinelim. 

Kurtuluş Savaşı romanları ileri bölümde ele alınacağı üzere geniş bir literatürdür. 

Bu geniş alanda sosyal olgu olarak aydın tanımına kimin tam olarak karşılık geldiği 

uzun tartışmalara yol açmıştır. Biz romanlarda eylem içindeki aydını ve eyleme karşı 

aydını bulmaya çalışacağız. 

Kurtuluş Savaşı romanlarının aydın tartışması açısından iyi bir lâboratuvar 

olduğu ortadadır. Toplumunu yok oluşun kıyısından çeviren, mücadeleyi başlatan, 

başlamış mücadeleye destek olan ve katılan, karşı görüşteki aydın grubu ile çatışan 

aydına, romanlarda rastlarız. En basit anlatımla aydın, eylemiyle topluma yön verip onu 

dönüştürürken, kendisi de dönüşür. Bu diyalektik süreçte aydının sıkıntıları sadece 

çatıştığı karşıt görüşteki gruplar değil, eski sosyal yapının getirdiği kalıplaşmış 

düşünceler ve belki de en önemlisi kendindeki değişimin ve dönüşümün yol açtığı 

çatışmalardır. 

                                                 
38 Hilav, “Birkaç Gözlem ve Düşünce”, Edebiyat Yazıları, s.70. 
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Aydın sorunu düşünce dünyamızda genişçe tartışılan, özellikle önemli 

dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde daha sık gündemi oluşturan bir konudur. Aydının 

toplumsal konumu ve sorumlulukları üzerinden söylenecek neredeyse her söz toplumu 

dönüştürmek üzerinedir. Tartışmayı yürütenlerin kendileri de bu evrene dâhildirler. 

Sözcüğün içeriğini açmadan önce, anlamca aydına yakın akrabalık barındıran, 

entelektüel, münevver vb. kelimelerin küçük farklarla çalışmamda aydının karşılığı 

olarak kullanıldığını belirtelim. Ayrım yapmayı gerektirecek bir fark olduğunu 

düşünmemekle birlikte konuya yaklaşım getiren yerli ve yabancı birçok kalemin değişik 

görüşlerini aşağıda göreceğiz. 

Söz konusu kavramlar arasında Türk Dil Kurumu da bir fark görmemektedir. 

Güncel Türkçe Sözlük’te “aydın” karşılığı olarak: “Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri 

düşünceli (kimse), münevver, entelektüel” ifadeleri kullanılmıştır.39 

Entelektüel ve münevver gibi anlamdaş sözcüklerde, “eğitimli, sözü dinlenilen, 

halkın arasına pek karışmasa da, yerinde durup gözlemleyen kişi” algısı daha baskındır. 

Aydın, çalışmanın anlatmak istediği toplumsal tip açısından daha işe yarar bir 

kavramdır. Çünkü romanlarda aydın için sıralanan nitelikleri kimi yerde yukarıdakilerle 

benzerlikler göstermesine rağmen bizim bahsettiğimiz aydının farkı, eylemiyle ortaya 

çıkar. 

“Sosyolojik anlamda aydın kimdir?” sorusuna verilecek cevap zordur. 

Tanımlamanın güç olduğunu, “Seçkinler ve Toplum” adlı sosyal tabakalaşma temelli 

eserinde, “aydın” ve “aydın kesim (intelligentsia)”i farklı iki kavram olarak ayırdıktan 

sonra Bottomore da onaylar.40 Mannheim ona paralel olarak, aydınların kesin bir şekilde 

konumlandırılmamış, göreli olarak sınıf temeli olmayan bir tabaka olduğunu söyler.41 

                                                 
39(Çevrimiçi) http://www.tdk.gov.tr, 12 Aralık 2011 
40 Tom B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum, Çev. Doç.Dr. Erol Mutlu, Ankara, Gündoğan, 1990,  s.74. 
41 Karl Mannheim, İdeoloji ve Ütopya, Çev. Mehmet Okyayuz, Ankara, Epos, 2004, s.180. 
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Bu nedenle Mannheim sadece sınıfları temel alan bir sosyolojinin bu olguyu asla tam 

olarak kavrayamayacağını savunur. Grup olarak entelijansiyanın burjuvaziden 

nemalandığı ima eden42 Mannheim’a göre, geniş memur tabakaları ve serbest meslek 

mensuplarını da burjuvazi ile yakın ilişkileri dolayısıyla entelijansiyadan saymak 

gerekir.43 

Bottomore, toplumda aydınların genel olarak fikirlerin yaratılmasına, iletilmesine 

ve eleştirilmesine doğrudan katkıda bulunan küçük bir küme olduğunu belirtir. Kümenin 

sınırları yazarlar, sanatçılar, bilim adamları, filozoflar, din düşünürleri, toplum 

kuramcıları, siyasal yorumculardan, öğretmenlik ve gazetecilik gibi orta sınıf 

uğraşılarında bulunan insanlara kadar genişletilebilir. Kümenin karakteristik özelliği ise 

toplumun kültürüyle dolaysız ilgili olmasıdır.44 Bottomore, bahsettiği meslek gruplarını 

sadece kol emeğinden uzaklık kıstasına göre oluşturmuştur. Oysa aydın, toplumun 

kültürünü kimliğinde temsil etme misyonu ile belli muhafazakâr yönleri kendinde taşır. 

Bunun yanında özellikle Aydınlanma ile birlikte toplumu aydınlatma işlevini de yerine 

getirmesi gerekir. Bu yaklaşım, kavramın Türkçe karşılığını da kapsar. Türk 

düşüncesindeki aydın tartışmaları da bu çerçeve içinde gerçekleşmiştir.45 

Yine Mannheim’a göre entelektüel grubun içerisine kimlerin dâhil edilmesi 

gerektiği konusunda bir karmaşa olsa da, grubun özelliklerini gösteren insanların 

arasında bir bağ olduğu kesindir: 

 

“Sınıfsal açıdan bakıldığında, bir bütün olarak değerlendirilebilmek için fazlasıyla çok 
yönlü olmakla birlikte, entelektüellerden oluşan gruplar arasında yine de birleştirici bir 
sosyolojik bağ vardır: Bu bağ, kendilerini yepyeni bir şekilde birbirine bağlayan eğitim bağıdır. 
Ortak eğitim değerlerine katılım, doğuştan gelen-tabakasal, meslekî ve mülkiyetten 

                                                 
42 A.e. 
43 A.e., s.181. 
44 Bottomore, Seçkinler ve Toplum, s.74. 
45 Niyazi Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu, Ankara, Bilgi, 1975, s.26. 
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kaynaklan(an) farklılıkları yönelimsel olarak gittikçe yok edip bireysel ve eğitimli kişiler 
arasında aldıkları eğitim doğrultusunda bir bağ kurarlar.”46 

 

Bir burjuva düşüncesi olan hümanizmi temsil etme görevini aydınların 

yüklendiği vurgusu hem Mannheim hem de Sartre tarafından yapılır.47 Aydının diğer 

toplumsal aktörler arasından ayrılması, bir değerler aktarım sistemi olan eğitim 

sürecinden geçmesi sayesindedir. Bu değerler her iki düşünüre göre günümüzde burjuva 

toplumuna aittir. Aydınların topluma etkisi örgütlü bir sosyal sınıf olarak değil, sözünün 

dinlenirliği, kişiliğine duyulan saygı çerçevesindedir. Kimliğini de sözcüsü olduğu 

topluma borçludur. 

Fakat kuşkusuz aydın demek duyulmaya alışılmış şeylerin dışında bir şeyler 

söylemek ve diğerlerinin göremediğine dikkat çekmektir ki Kurtuluş Savaşı romanı 

aydını tam da bu özellikleri yansıtır. Romandaki aydın yalnız kalsa da, sakatlık gibi 

fiziki yetersizlik içinde olsa da eylemini sürdürme kararında olacaktır. 

Aydının birey olarak ortaya çıkıp tanınmasına getirilen sosyolojik 

yaklaşımlardan birisi de Zimmerman’a aittir. “Aydınların Ortaya Çıkışı” adıyla basılan 

bu çok bilinen konferans metninde Carle C. Zimmerman, konuya sosyal sınıflar 

sosyolojisi bakımından yaklaşmıştır. Zimmerman açısından aydınlar, toplumda bir sınıf 

özelliği taşır ve Batı burjuva toplumunun yükselen sınıfıdır: 

 

“Din adamının XV. yüzyıla kadar sürüp giden hâkimiyetinden sonra, liderlik dizginleri 
tüccar (Mercantile), yahut iş adamları zümresinin eline geçmiştir. Ticaret adamları iktidarlarının 
şahikasına XIX ncu yüz yılda ulaşmışlardır. O zamandan bu yana ve şimdi de yeni bir guruba 

                                                 
46 Mannheim, İdeoloji ve Ütopya, s.181. 
47 A.e., s.182.; 
Jean-Paul Sartre, Aydınlar Üzerine, Çev. Aysel Bora, İstanbul, Can, 2000, s.19. 
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yerlerini vermiş bulunuyorlar ki, bu da Münevver, Entellijansiya - Aydınlar (İntelligentsia) 
sınıfıdır.”48 

 

Modern biçimini Rusçada kazanmış "intelligentsia" sözcüğünü dilimizde 

"aydın"la karşılarız. Bu sosyal sınıfın kökeni için tekrar Zimmerman'a dönecek olursak: 

 

“Başlangıçta, feragatli bir okumuşlar sınıfını ifade etmek maksadiyle(a) ve sosyal 
sistemin içinde olup ta sosyal sistemden sayılmayan kişiler için kullanılırdı. Bu eski devirlerde 
aydınların kendilerini sadece cemiyetin kitlelerinden değil, sosyal sistemin bütününden de ayrı 
hissettikleri kabul edilirdi.”49 

 

Aydının tarihsel macerasına toplum dışı bir birey olarak başladığını görmekteyiz. 

Demek ki farklı durma aydının tarihsel mayasıdır. Daha sonra teknisyen ve kravatlı 

idareciler olarak cemiyetin aktif parçasını oluşturan zümre anlamına gelmeye 

başlayacaktır. 

Entelektüel için eğitim bir gereklilik, dolayısıyla baskıya dönüşmüştür. 

Günümüzde aydın tanımının karşılığı: Sistemin içinde eğitim görmüş, yetişmiş, onun 

dilini konuşan, ancak belirli kalıplar içinde kalarak sözü dinlenilen, uzmanlaşmış ve 

toplum içinde pratiğe yönelik bir iş gören bireydir. Sartre, pratik bilgi uzmanının 

burjuvazinin gelişmesiyle ortaya çıktığını söyler.50 Gramsci’nin organik aydın tanımının 

bir karşılığı olarak gördüğü filozofların burjuva sınıfının içinde doğduklarını ve bu 

sınıfın nesnel ruhunu ifade etme işlevini üstlendiklerini savunur.51 Tüm bu sisteme bağlı 

                                                 
48 Carle C. Zimmerman, Sosyal Sınıflar Sosyolojisi Bakımından: Aydınların Ortaya Çıkışı, Çev. 
Doç.Dr. Nezahet Arkun, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1964, s.5. 
49 A.e., s 6. 
50 Sartre, Aydınlar Üzerine, s.15. 
51 A.e., s.19. 
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özelliklerine karşın Vietnam Savaşı, Irak Savaşı gibi zamanımızın bütün olayları 

karşısında çelişkinin doğası gereği olarak aydın, taraf olmak zorundadır.52 Kurtuluş 

Savaşı mücadelesinde de aydınların birçok cephede saf tuttuklarını göreceğiz. 

Mannheim’a göre bu ikiye ayrılış ve çatışma aydının doğasında vardır. 

Toplumsal temelleri zaten istikrarsızlık arz eden bu grubun sapacağı iki yol olduğunu 

savunur: 

“İlk yol, büyük ölçüde özgür bir seçim sonucu birbiriyle çatışan farklı sınıflara 
eklemlenmekten; ikinci yol ise, kendi kökenlerini hatırlamaktan, bir özmisyon aramaktan ve 
bütünün tinsel çıkarlarının seçkin avukatı olmaktan ibarettir.”53 

 

Çalışmamın ilerleyen bölümlerinde gerçekten de Mannheim’ın ikinci yolu seçen 

aydınını Kurtuluş Savaşı romanlarında öz misyonunu bulmuş, bütünün çıkarı için 

çabalarken bulacağız. 

Edward Said de aydının eğitilmişlik zorunluluğunu yerine getirdiğine 

inananlardandır. 1993 yılındaki konferansında yüksek öğrenimle kazanılmış uzmanlığın 

savaş sonrası döneme ait bir gereklilik olduğunu savunur: 

 

“Uzmanlaşma her yerdeki bütün eğitim sistemlerinde bulunan genel ve etkili bir tür 
baskı iken, bilirkişilik [expertise] ve diplomalı bilirkişi kültü daha çok savaş sonrası dünyaya 
özgü bir baskıdır. Bilirkişi olabilmek için uygun otoritelerden tasdikname almak 
zorundasınızdır; bunlar size doğru dili konuşmayı, doğru otoriteleri zikretmeyi, doğru sahada 
bulunmayı öğretirler.”54 

                                                 
52 A.e., s.43. 
53 Mannheim, İdeoloji ve Ütopya, s.183. 
54 Edward Said, Entelektüel: Sürgün, Marjinal, Yabancı, Çev. Tuncay Birkan, İstanbul, Ayrıntı, 2009, 
s.79. 
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Daha çok günümüz aydınını tanımlayan Said, aydının ölüm ilanını verir gibidir. 

Uzmanlaşmanın olduğu yerde bütünü görme kabiliyetinin köreldiği bilinir. Topluma yön 

veren aydının, günümüzde uzmanlaşma ile birlikte bilgi evreni daralmıştır. Bunun 

sonucunda aydın geçmişten gelen niteliğini yitirmiş olacaktır. 

Richard Sennett’in “Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri” alt 

başlıklı, “Karakter Aşınması” adlı eserinde bir örnek olarak ele aldığı, Amerika’daki 

fırın işçilerinin durumu ile aydının günümüzdeki durumu arasında şaşırtıcı benzerlikler 

mevcuttur. İlk bakışta apayrı bir örnek gibi dursa da, uzmanlaşmanın aydın için bütünü 

kavrayamama ve melekeyi kaybetme riski oluşturduğunu görürüz: 

 

“Fırınlara bilgisayarların girmesi, işletmedeki balevari çalışma tarzını tamamen 
değiştirdi. Artık fırın işçileri malzemeyle ya da ekmek somunlarıyla hiçbir temasa girmeden, 
bütün üretim sürecini, ekrandaki ikonlar aracılığıyla -örneğin fırının ısısına ve pişirme süresine 
göre renkleri değişen ekmek imgelerine bakarak- takip ediyor ve işçilerin pek azı ürettikleri 
somunları görebiliyor. İşçilerin çalışma ekranları hepimizin bildiği Windows tarzında; geçmişte 
hazırlanandan çok daha fazla çeşitte ekmek ekranda yer alıyor. Sadece ekrana dokunarak Rus, 
İtalyan veya Fransız ekmeği üretmek mümkün. Ekmek artık ekrandaki temsilinden ibaret. 

Bu şekilde çalışmanın sonucu olarak, işçiler artık ekmeğin nasıl üretildiğini bilmiyor.”55 

 

Uzmanlaşmadan kastın üretime yabancılaşma olmadığı ileri sürülse de günümüz 

iş bölümü toplumunun bizi sonunda getirdiği nokta budur ve aydın için ibretlik bir 

roldür. Günümüz aydını da ekmek işçisinin ekmeği tanımaması gibi topluma yabancı 

kalmak durumundadır. 

                                                 
55 Richard Sennett, Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri, Çev. 
Barış Yıldırım, İstanbul, Ayrıntı, 2002, s.70. 



 
 

33 
 

Said’e göre entelektüelin varlığı ve kimin adına konuştuğu ise günümüz 

dünyasında kendisinin girdiği mecburiyet dairesi içinde tanımlanır. Sistem içinde 

entelektüelin yer edinmesi ancak bu şekilde mümkündür. Buna entelektüel için modern 

profesyonelleşmenin saldırıları der: “Think-tank’lerden alınan burslar, akademik izinler, 

basım parasını devletin verdiği kitaplar; meslekte ilerleme şansı ve itibar da cabası.”56 

Sınıflamanın ne kadar güç olduğu ortadadır. Her sosyal olgu gibi aydın 

kavramının da herhangi bir bireyde belirmesinde etkili olan sosyal bileşen sayısı çok 

fazladır ve her sosyal analizde olduğu gibi örneklem dışından dâhil olan sıra dışı vakalar 

tanımı güçleştirmektedir. 

Batı da olduğu gibi bizde de aydın üzerine tartışmadaki farklı yorumlar dikkat 

çeker. İlk soru yine, aydının kim olduğu üzerinedir. “Türk Aydınının Din Anlayışı” adlı 

eserinde konuya çalışma alanı olan “Din Sosyolojisi” açısından yaklaşan Necdet Subaşı, 

aydın kavramını tanımlamaya çalışan çeşitli sosyal bilimcilerin, uyguladıkları yönteme 

ve bağlandıkları bakış açısına göre değişik noktalardan yola çıktıklarını savunur. 

Sorduğu soruların cevapları içinde saklıdır: 

 

“…Aydın” belirli bir eğitilmişlik kriterine göre mi tanımlanacaktır, yoksa toplumda 
oynadığı role göre mi? Toplumun ideolojik olarak yeniden üretimine yaptığı katkıya göre mi, 
yoksa bu yeniden üretimi değiştirici yöndeki etkilerine göre mi?”57 

 

Aydın kavramını tanımlamaya uğraşan sosyal bilimciler arasında Sabri 

Ülgener’in “Aydınlar kimlerdir ve sosyal fonksiyonları nelerdir?” sorusuna verdiği yanıt 

şu şekildedir: 

                                                 
56 Said, Entelektüel, s.82. 
57 Necdet Subaşı, Türk Aydınının Din Anlayışı, İstanbul, YKY, 1996, s.37. 
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“Hemen belirtelim ki aydınlar diye ayrı ve homogen bir sınıf yoktur. Cemiyet hayatının 
çok geniş bir kesimi aynı başlık altında yanyana sıralanmış görünür: Akademik meslek 
mensupları, bürokratlar, mimar ve mühendisler, avukatlar, gazeteciler ve yazarlar, tiyatrocular 
ve sanatçılar… Saydığımız ve daha da genişletebileceğimiz bu gruplar arasında bir ortak taraf 
bulmak kolay değildir. Maddî durumları farklı olduğu gibi menşeleri ve formasyonları da 
birinden öbürüne değişir. Baştan ilk ikisi az veya çok da olsa devlet kapısından maaş ve ücret 
sahibi olmanın garantisine sahiptir.”58 

 

Göründüğü gibi Ülgener de bu karmaşık kavrama Mannheim ve Bottomore’un 

tanımlarından fazla bir katkı yapamaz. 

Hüseyin Batuhan, “Entelektüel Kavramı Üzerine” adlı makalesinde bu güçlüğe 

değinir: “Herhangi bir sözcüğe belirli, değişmeyen bir anlam kazandırma yolunda 

yapılan (formelleştirme) girişimleri çok sınırlı kalmaya mahkûm gözüküyor.”59 der. 

Makalesi her ne kadar aydın değil de entelektüel kavramı üzerine olsa da Batuhan, 

entelektüeli makalenin birkaç yerinde “fikir adamı”, “aklıyla iş gören”, “sorunlara aklını 

veya zekâsını kullanarak çözüm arayan kişi” olarak kısaca anlama yeteneğini gösteren 

insan olarak tarif etmiştir. 

Batuhan’ın entelektüel tanımı bu şekildeyken, bizim tezimizde romanlara 

dayanarak tipleştirmeye çalıştığımız aydının yol gösteren, yolu aydınlatan, yeri 

geldiğinde eyleme geçmekte beis görmeyen kişi olarak ayrıldığını göreceğiz. En azından 

Kurtuluş Savaşı gibi olağanüstü bir tarihsel dönemi anlatan romanlarda bu özelliği ile 

ortaya çıkmıştır ki yine Batuhan: “Din, ahlak, politika alanında olanı değiştirmek, 

böylece yeni bir insan, dolayısıyla yeni bir dünya yaratmak isteyenlerin hepsi birer 

                                                 
58 Sabri Ülgener, Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler: Denemeler ve Araştırmalar, İstanbul, Derin, 2006 
s.89-90. 
59 Hüseyin Batuhan, “Entelektüel Kavramı Üzerine”, Cogito, sayı: 31, İstanbul, YKY, 2002, s.94.  
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entelektüel idi.”60şeklindeki açıklamasıyla bizim tanımımıza bir parça yaklaşmıştır. Zira 

romanlardaki aydın da var olanı değiştirmeye ve en azından kendi toplumu için yeni bir 

dünya kurmaya çabalar. 

Turhan Ilgaz da Batılı entelektüelin aklını kullanmayı meslek edinmiş kişi 

olduğunda ısrarcıdır. Ilgaz’a göre entelektüel aynı zamanda sorgulayan, meydan okuyan, 

tavır alan, sorun çıkartan kişidir.61  

Oğuz Demiralp “Entelektüeller ve Aydınlar” adlı makalesinde entelektüel 

kavramının Batı’daki serüvenine geniş yer ayırırken, Sartre’ın tespit ettiği gibi62, yaygın 

kullanımın Dreyfus davası ile başladığını belirtir.63 Demiralp, aydının entelektüelin 

Türkçe anlamdaşı olmadığını da vurgular. Osmanlı döneminde aydın tabakasının devlet 

tarafından, Batı’nın bilimini, ışığını getirerek devleti ve toplumu geri kalmışlıktan 

kurtarmak amacıyla oluşturulduğunu savunur.64 Aydının Batılılaşma yanlısı kimliği ile 

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde birbirinin devamı kadrolar biçiminde ele alınışı daha 

doğru olacaktır ki Türkiye Cumhuriyeti’nin de aydınlar tarafından kurulduğu saptaması 

buna uygundur.65 

Eyüp Özveren ise entelektüel-aydın kavramı ayrılığına karşı olarak Batı’da 

Aydınlanma sonrasında “entelektüel” ile kastedileni bizim “aydın” olarak anladığımızı 

vurgular.66 Aydının tarihsel serüvenimizdeki rolünü de belirtmeden geçmez: 

 

                                                 
60 Batuhan, a.y., s.97. 
61 Turhan Ilgaz, “Heidegger Entelektüel Miydi?”, Cogito, sayı: 31, İstanbul, YKY, 2002,, s.108-109. 
62 Sartre, Aydınlar Üzerine, s.11. 
63 Oğuz Demiralp, “Entelektüeller ve Aydınlar”, Cogito, sayı: 31, İstanbul, YKY, 2002, s. 125-126. 
64 Demiralp, a.y., s.131. 
65 Bu devamlılık fikri Haldun Gülalp tarafından da desteklenir. 
    Bkz. Haldun Gülalp, “Entelektüeller, Modernite ve Postmodernite”, Cogito, sayı:31, İstanbul, YKY, 
2002, s. 216. 
66 Eyüp Özveren, “Taşlar Yerinden Oynarken Alacakaranlık Aydınlığı”, Cogito, sayı:31, İstanbul, YKY, 
2002, s. 178. 
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“Osmanlı-Türk yenileşmesinde ortaya çıkan durum bunun özgün bir örneğidir. 
Yenileşmeci aydınlar hem geriliğe hem de eski kültürün bir avuç okur-yazarına karşı bayrak 
açma durumunda kalmışlardır. Bu nedenle iki katı dirençle başa çıkmak zorunluluğunu 
duymuşlardır. Eğer bu aydınlar başta Balkan Harbi’nden Kurtuluş Savaşı’na kadar peş peşe 
savaşların zorunlu kıldığı, yeni devletin ister istemez sahiplendiği toptan bir yenileşme tasarımı 
içinde kendilerine yer edinmiş olmasalardı, kendi çabalarıyla ancak yel değirmenleri karşındaki 
Don Kişot kadar varlık gösterebilirlerdi.”67 

 

Ahmet Oktay, bizim çalışmamızda olduğu gibi metinler arasında takip ettiği 

aydının, Türk aydınının, bağımsız değil ancak belli gruplara bağlı ve onların sözcüsü 

konumunda bir birey olduğunu savunur: 

 

“…Türk aydını söz aldığı her konuda, bugün bile; elinde olmaksızın; belki de kendi 
tarihsel bilinç-dışından tevarüs ettiği bir özellik olarak daima bir grubun içinden 
konuşagelmiştir. Sözcü oluş durumu, sorunların hemen her dönemde yinelenmesine yol açmıştır 
ama, hiçbir çözüm sağlanamamıştır. Sınıf, bilinç, devrim, halk, ulus, hak, adalet gibi kavramların 
karşıt grup söylemleri içinde oluştuğu ve temsil edildiği 1950-1980 arasında üretilen yazınsal 
yapıtlarda ve siyasal/ideolojik metinlerde bu olgu çok daha açık biçimde görülebilmektedir.”68 

 

Tanpınar, “Bizde Roman” adlı makalesinde aydının bir türü olan roman 

yazarının toplumsal ilişkilerimiz açısından durumuna, belki kendisinden duymaya alışık 

olmadığımız bir şekilde sınıfsal açıdan yaklaşmaktadır: 

 

“Benim görebildiğim ikinci mesele, sınıf meselesidir. Bizde sınıfların vazıh ve kat’i 
şekilde mevcut olmaması, münevveri ayrı bir sınıf haline getirmektedir ki, bu cemiyetle olan 
alakasını müphem bir şekle sokuyor. Türk romancısı muayyen bir hayatın adamı olamıyor, 

                                                 
67 Özveren, a.y., s.179. 
68 Ahmet Oktay, “Türk Edebiyatında Aydın”, Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, Yay. Haz.:Sabahattin Şen, 
İstanbul, Bağlam, 1995, s.265-266. 
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sadece fikirlerle yaşıyor. Ve bu bizde pek fazla olmadığı için umumi hayata istikamet veren 
fikirlerin içinde kalıyor.”69 

 

Her iki yazarın da aralarında onca sene olmasına rağmen mutabık olduğu husus: 

Aydının Türk toplumundaki konumunun belirsizliğidir. Acaba bunun nedenini 

Batılılaşma tarihimizde bulabilir miyiz? 

Bir modernleşme projesinin aktörü olan Türk aydını Hilmi Ziya Ülken’e göre 

toplumla arasına giren yabancılaşmadan doğmaktadır. Aydın, aldığı eğitimle Batılı 

değerleri savunur. Oysa halk buna henüz hazır değildir. Aydın dayanaksızdır: “Türklerin 

Müslümanlığa girerken gösterdikleri kesin kararı, batılılaşmayı kabul ederken 

göstermemiş olmaları şaşılacak bir şey değildir.”70 

Bu cümle aynı zamanda uzunca bir süredir aydınlarımız arasındaki tartışmanın 

ve kimi zaman hesaplaşma düzeyine varan mücadelenin nedenini de ortaya koymaktadır. 

Bottomore, bizde Batılılaşma ile halkına yabancılaşan aydının dramına benzer 

bir durumdan bahseder. Aydının avamdan uzak, devletin yetiştirdiği bir sınıfın üyesi gibi 

toplumda konumlanmasını anlatan örnek Weber’in Çin literatisidir.71 Osmanlı’daki gibi 

bir geçiş ve yeni bir siyaset önerisinin yapıldığı dönemi değil, tersine geleneğin 

koruyucusu aydınları anlatması açısından ilginçtir. 

Çin literatisi, mecburen rasyonelleşmeyi beraberinde getirmesi açısından 

Weber’in çok erken dönemde dikkatini çekmiştir. Burada bir sınıf insandan 

bahsetmekteyiz. Aynı zamanda devlet memuru olan ve İngilizcede bilgin-bürokratlar 

olarak da adlandırılan bu kişiler dinsel eğitimden geçmiş olmakla birlikte, ruhban 

                                                 
69 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Bizde Roman II”, Edebiyat Üzerine Makaleler, Yay. Haz.: Dr. Zeynep 
Kerman, İstanbul, Dergâh, 2005, s.52. 
70 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, Ülken, 2005, s.19. 
71 Bottomore, Seçkinler ve Toplum, s.75. 
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sınıfına özgü olmayan bir öğrenim görmüşlerdir. Bu “canlı kütüphaneler” her şeyden 

önce toplumdaki sıradan insanların inanç ritüellerine ait törensel ayinleri çok iyi 

biliyorlardı. Bununla beraber bir büyücüler loncasından gelmediklerini de biliyoruz.72 

 Feodal ailelerin küçük erkek çocukları bu sınıfın kaynağını oluşturuyordu. 

Kuşkusuz halktan birileri de yazmayı öğrenebilirdi fakat Çin yazı sistemi bunun 

karşısındaki en büyük engeldi. Yine de, halk çocuğu başarılı olunca, her bilginin sahip 

olduğu saygınlığı kazanırdı. Literati statüsü dışlayıcı değildi. 

Doğu’da aydının devlete olan yakınlığı ve halk ile arasındaki mesafesi “Çin 

yazısı” nın bilinçli bir şifre tipinde gelişmesinin nedeni gibidir. Aydın, halk ve onun 

yaşantısı için gerekli ritüelleri bilir fakat ondan sosyal mevkii olarak ayrılır. En başta 

aydın, Çin toplum geleneğine ait kutsal yazıları okuyup yorumlama gücüne sahiptir: 

 

“Ancak kutsal yazıları ve geleneği iyi bilenlerin iç yönetimde doğru buyruklar 
verebileceklerine ve prensin karizmatik bakımdan doğru törensel ve politik davranışlarda 
bulunmasını sağlayabileceklerine inanılmıştı.”73 

 

Yukarıdaki bölümde, Doğu’da aydın sınıfının devlet teşkilatı içerisindeki rolü ve 

söz konusu sınıfın gereken durumda geleneğe paralel olarak politikayı yönlendirici 

yeteneği belirtilmektedir. Devletin “doğru” yönetilmesine olan bu sürekli ilgi, aydın 

sınıfını da dönüştürerek derinlemesine politik ve pratik rasyonalizm izleri bırakmıştır. 

Kurtuluş Savaşı romanlarında (Balkan Savaşları’ndan beri vatanı savunmaya 

çalışan asker kadrolar haricinde) çizilen aydın tipinin hâlihazırda sürdürmekte olduğu 

                                                 
72 Bkz. Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Yay. Haz.: H.H. Gerth, C. Wrights Mills, Çev. Taha Parla, 
İstanbul, Hürriyet Vakfı, 1993, s.346-350. arasında kalan bölüm 
73 A.e., s.348. 
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hayat çizgisinin dışına çıkarak, bambaşka birine dönüşmesinin hikâyesini görürüz. Bu 

dönüşümde belirleyici olanın mensubu olunan toplumun varlığının ortadan kalkması ve 

aydın için mekânın yitirilmesi olduğu açıktır. Kaybedilen şehir ve öncesinden hiç de 

alışık olunmayan topraklarda yeniden yaratılan vatan, Anadolu. Edward Said de 

entelektüeli anlattığı konferansı Kurtuluş Savaşı romanlarında aydının düştüğü sıkıntının 

entelektüel için nasıl da bir mecburiyet olduğunu ısrarla vurgular: 

 

“Entelektüel etrafta dolaşmak, ayakta durup otoriteye cevap verebileceği bir mekâna 
sahip olmak zorundadır, bugünün dünyasında otoriteye sorgusuz sualsiz boyun eğmek aktif ve 
ahlâklı bir entelektüel hayatın karşısındaki en büyük tehditlerden biridir çünkü.”74 

 

Aydın, asker, memur ve hoca gibi birbirinden farklı toplumsal kimlikler altında 

romanlarda yer almıştır. “Aydın” olarak anacağımız karakterler genelde İstanbullu olup 

işgal nedeni ile yaşam mekânlarını yitirmişlerdir. Kendilerini işlevsiz ve anlamsız bir 

bağlamdan kurtarma gayreti, genel mekân olarak vatanın kurtulmasına da denk 

düşecektir. Bu hedef doğrultusunda hiç tanımadıkları bir mekân olan Anadolu’ya 

geçecekler, pek de paralel düşüncelere ve yaşam kültürüne sahip olmadıkları insanları 

amaçlarına ortak etmeye çalışacaklardır. Aydının yaşam mekânını kurtarma derdi ile 

Anadolu insanının yüzyıllardır sahip olduğu “düzen” anlayışı arasında gerginlik söz 

konusudur. 

Halkı örgütleme uğraşındaki aydının problemi, kurtuluş uğruna yüzyılların 

mirası olan geleneği karşısına almasıdır. Burada roman tekniği olarak “drama düşmüş 

insan”ı görmemiz mümkündür. Yazarların kurguda ulaştığı çözümler birbirinden 

farklılıklar arz edecektir. Romanların yazılma tarihi, yazarların düşünsel yaklaşımları 

                                                 
74 Said, Entelektüel, s.113. 
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gibi değişkenlere bağlı olarak söz konusu eserlerde “aydın”ın halka yönelme 

stratejilerinde farklılıklar söz konusudur. 

Vatanı kurtarma sorumluluğu ile yola çıkan ve bu mücadele sırasında evvelden 

içine kapanmış, moralsiz aydın; kendini de aşarak değişecek, zorunluluktan bir çözüm 

üretecektir. Aydın, gelenek dolayısıyla meselelere hep bir grubun içinden bakmıştır. 

Oysa mücadele sırasında dayanaksız ve yalnızdır. Onun adına açmazlarından en büyüğü 

budur. 

 

1.3. KURTULUŞ SAVAŞI ROMANLARI: 

 

Kurtuluş Savaşı yıllarında okumuş nüfusun genel nüfusa oranının yüzde 10’un 

altında olduğu75 Türk toplumunda, roman yazarı olarak nitelendirilen, kendisi de aydın 

sınıfına dâhil olan bireyin, bir misyonu vardı. Bu birey, aynı zamanda misyonunu 

yazdığı roman yoluyla gerçekleştirmeye çalışan aydın tipidir. 

Kurtuluş Savaşı romanlarındaki aydın, yazarı gibi halkın üzerinde yaratılacak 

değişim misyonunda başrolü oynar. Oynadığı rol, romanın ülkemizde ortaya çıkış 

yıllarına kadar dayanan bir gelenek halindedir: 

 

“Türk romanı, camiacı bir kültür içinde beslenen idealist bir dünya görüşünün ve bilgi 
kuramının ürünü olarak doğdu. Batılılaşma süreci içinde benimsenen diğer kurumlar gibi, roman 
da tedbirli bir öykünmeyle, Batı modellerine göre yazıldı. Roman yazarı bir yenilikçi ve 
reformcu olarak tavır aldı, ama vesayetçiliği her zaman yenilikçiliğinin önüne geçti. Çünkü 

                                                 
75 Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul, Sarmal, 1995, s.119. 
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roman yazarına göre ortada eğitilecek bir halk ile siyasi vasisini kaybetmiş bir kültürün acil bir 
vasi gereksinimi vardı.”76 

 

Okumuşu gayet az olan bir toplumda Batı kökenli bir edebi tür olarak romanın 

geliştiği söylenemezdi. Ahmet Hamdi Tanpınar 1936’da yazmış olduğu makalesinde, 

henüz Batılı örnekleri düzeyinde olgun bir Türk romanından bahsedilemeyeceğini 

savunur.77 

Bu arayışın, romanın toplum nezdinde gereken seviyeye gelmemesine rağmen 

onun rolü üzerindeki beklenti ile alakalı olduğunu şu kritik sorusunda anlatır aslında: 

“Niçin bir sanattan bu kadar çok şey birden istenmektedir?”78 

Edebiyat tarihimize baktığımızda romanın macerasının henüz başında olduğunu 

görürüz. Romanın doğumu ve gelişiminin Avrupa’dan farklı şekilde gerçekleştiğini 

Berna Moran da ortaya koyar: 

 

“Biliyoruz ki bizde roman, Batı’da olduğu gibi feodaliteden kapitalizme geçiş 
döneminde burjuva sınıfının doğuşu ve bireyciliğin gelişimi sırasında tarihsel, toplumsal ve 
ekonomik koşulların etkisi altında yavaş yavaş gelişen bir anlatı türü olarak çıkmadı ortaya. Batı 
romanından çeviriler ve taklitlerle başladı; yani Batılılaşmanın bir parçası olarak.”79 

 

Batılılaşma tercihi toplumda, insanın kamusal hüviyetinden çok, birey kimliğine 

vurgu yapan bir etki gösterecektir. Roman, bireyi tamamıyla tüm toplumsal ve kişisel 

                                                 
76 Parla, Babalar ve Oğullar, s.13-14. 
77 Tanpınar, “Bizde Roman I”, Edebiyat Üzerine Makaleler, Yay. Haz.: Dr. Zeynep Kerman, İstanbul, 
Dergâh, 2005, s. 47. 
78 A.e., s. 48. 
79 Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış /1, s.9. 
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özellikleriyle yeniden oluşturan edebiyat türüdür. Hatta romanın ulaşabileceği azami 

nokta bireyle sınırlıdır: “Bir romanda anlatılabilecek şeyin azamisi ferttir, muayyen bir 

cemiyetin muayyen bir zümresinin muayyen bir tarihi onda yaşamış olan ferdi ve bu fert 

de bizzat romancının kendisidir.”80 

Romanda birey sorunu başlangıçtan beri derinlemesine tartışılır. Kemal Tahir’in 

penceresinden drama düşmüş insanı anlatan roman, Tanpınar açısından da farklı 

değildir: 

 

“Hayatımız dardır; karışıktır. İyi ama, bu hayat nihayet vardır ve yaşıyoruz, nefret 
ediyor, ıztırap çekiyor, ölüyoruz. Bir romancı için bu kadarı yetmez mi? Bir tek insanın ıztırap 
çektiği yerde insanlara söylenebilecek her şey vardır.”81 

 

Birey sorunu romanlarda aydın sorununa eklemlenecektir. Canlı, hayatta 

örneğini bulabileceğimiz, toplumun içinden çıkmış kahramanlar yaratma sorununun bu 

romanlarda kimi zaman aşıldığını göreceğiz. Bütünsellik fikri bizim romanlarımızda ağır 

basmaktayken, verilen eserler Batı’dakilerle bir ortak özelliği barındırma zorunda 

kalmıştır. Romanda birey sorunu, modern toplumdaki kişiler arasındaki ortak kaderin 

kırılıp farklılaşmasıyla ortaya çıkacaktır. 

Birbirinden farklı aydın tipleri oluşturan yazarların eseri oluşturma amaçları 

kuşkusuz belirleyici bir özelliktir. Romancılar ya savaş döneminde yaşamış eğitimli 

kişiler ya da çocukluklarını o dönemde yaşamış bireylerdir. Savaş koşullarını yaşamış 

olanlar yaşadıklarından, diğerleri ise aile büyüklerinden veya çevrelerinden 

                                                 
80 Tanpınar, “Bizde Roman II”, Edebiyat Üzerine Makaleler, s.52. 
81 A.e., s.50. 
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duyduklarından etkilenmiştir. Bu sosyal olayın anlatılması ve aktarılması itkisiyle 

hareket etmişlerdir. 

Roman yazarlarının konu seçimindeki tercihleri ve seçimin nedenleri kuşkusuz 

yazardan yazara farklılık arz etmektedir. Bu konuda dikkati çeken hususlardan birisi de 

birbirinden farklı tarihsel dönemlerde bile olsa neden tekrar Kurtuluş Savaşı romanı 

yazıldığıdır. Bu çabayı yaşanılan toplumsal süreçlere göre aynı konuyu yeniden ele alma 

ihtiyacı olarak görüyorum. Kurtuluş Savaşı her düşünceden insan için ayrı bir başlangıç 

noktasıdır. Üzerinden yıllar da geçse, yazarlarımız her tartışmanın girişini bu konu 

üzerinde temellendirmişlerdir. 

Kurtuluş Savaşı romanlarını plan olarak iki grupta incelemek mümkündür: 

Birincisi: İşgal ile birlikte şehir merkezlerindeki durumu tasvir eden romanlardır. 

Bu romanlarda mekân genelde İstanbul’dur. Zaten bahsedilen dönemde aydının yaşam 

alanı da ancak büyük şehirlerdir. Burada aydın ülkenin müdafaa zorunluluğunun ortaya 

çıkması ile birlikte, bu anlayışın karşısında kamplaşan aydın grubuyla çatışmaya girer. 

İkincisi: Asıl mücadelenin yaşanacağı mekân olarak Anadolu’yu seçen 

romanlardır. Bu romanlarda aydın, göç etmiş bir bilinç aşılayıcısı durumundadır. Fakat 

bu sırada kültürel farklılıklardan kaynaklanan çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. 

Çatışmanın kökeni aydının doğaya ve insana uyumsuzluğudur. 

Mekân olarak savaşın yaşandığı Anadolu’yu seçen eserlerde aydının şikâyetleri 

ön plandadır. Bu durum aynı zamanda savaş sonrası kurulan yeni devletin aydına 

yüklediği görevin ne kadar güç olduğunu belirtir. Anadolu’yu aydınlatma uğraşı hem 

aydının kendisindeki değişimi (Yeşil Gece), hem de Anadolu insanındaki değişimi 

sağlama uğraşını (Yaban) gerektirecektir. 
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Anadolu romanları aydın için aynı zamanda vazife romanlarıdır. Oysa işgal 

İstanbul’unda geçen romanlarda (Sodom ve Gomore, Sahnenin Dışındakiler) düşman ile 

kendi mekânında yüz yüze gelen aydın önce çevresindeki yozlaşmaya şaşırmakta, daha 

sonra da bu durumla mücadele etmeye karar vermektedir (Ateşten Gömlek). Bu nedenle 

yer olarak aydının ilk mekânında yani büyük şehirlerde geçen romanlar daha bir 

Kurtuluş Savaşı romanı şeklindedir. Anadolu’daki romanlarda ise genellikle aydının 

toplumu dönüştürme yolundaki zorlu görevi ön plandadır. 

Yazarı konuya yaklaştıran nedenler birbirinden farklıdır. Kurtuluş Savaşı romanı 

yazmış romancılarımızın konu ile ilgili birbirinden farklı tespitleri vardır. Talip 

Apaydın, savaşmış eski bir subay olan babasından dinlemiş olduğu hikâyelerin etkisiyle, 

yeni kuşaklara Kurtuluş Savaşı’nı aktarma derdindedir. Ayrıca savaşın kazanılmasında 

en önemli aktörün kitleler olduğuna inanan Apaydın, bizim Kurtuluş Savaşımızın 

anlatımında köylünün oynadığı role romanlarda yeterince vurgu yapılmadığını 

savunmaktadır.82 Toz Duman İçinde, Vatan Dediler, Köylüler adlı üç ciltlik dizi 

romanını da bu ihtiyaç doğrultusunda yazmıştır. 

Atilla İlhan ise, ümmet toplumundan ulus toplumuna geçişte önemli bir süreci 

içeren bu döneme ilgi ile yaklaştığını anlatır. Ayrıca verilen eserlerde çizilen tiplerin 

“halkevi devrimcisi” yazarlarının Osmanlı toplumunu yok saydıklarını, kahramanlarını 

toplumsal geçmişimizden de, Kurtuluş Savaşı gerçeklerinden de soyutlayarak, henüz 

gerçekleşmemiş “Batılı” bir toplumun kahramanları gibi ortaya atmasını83 

eleştirmektedir. Kısaca her yeni tartışmaya Kurtuluş Savaşı’ndan başlamak zorunluluğu 

İlhan’ın yazısında olduğu gibi bir gerçeklik biçiminde karşımızda durmaktadır. 

Kurtuluş Savaşı romanları deyince akla gelen ilk cevap Yaban’dır. Yaban’da 

köye yerleşen aydın Ahmet Celal ile köylü arasında yaşam tarzı, gelenek görenek, kadın 

                                                 
82 Talip Apaydın, “Kurtuluş Savaşı Romanı”, Türk Dili: Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı, 
sayı: 298, Ankara,1976, s.121. 
83 Atilla İlhan, “İşe “Kurtuluş Savaşı”ndan Başlamak Zorunluluğu”, Türk Dili, s.117. 



 
 

45 
 

erkek ilişkileri gibi toplumsal tavırlarda karşıtlık görülmektedir. Ama asıl karşıtlık Berna 

Moran’ın dediği gibi, “vatanı kurtarmak için savaşan ilerici aydınlarla Kurtuluş 

Savaşı’na inanmayan gerici köylüler arasında”84dır. 

Yaban aynı zamanda, aydının köye yönelme amacında yolunun çok zorlu ve 

uzun olduğunun bir beyanıdır. Romanın yazıldığı dönem ile anlattığı dönem arasında 

yaklaşık on iki yıl olduğunu düşünürsek, aydının geçen on iki yıl içinde vatanı 

kurtarmanın yanında yeni görevler de yüklendiğini görürüz. Vatan kurtarılmıştır. Bu 

çabada büyük rol, halkına kurtuluş inancını aşılayan, onu bu hedef doğrultusunda 

örgütleyen aydındadır. Artık devrim hareketinin Anadolu köylüsüne doğru yayılma 

çabası da aydının görevleri arasındadır. Yaban’da bunun izlerini özellikle savaş öncesi 

dönemde aydın-halk ayrımının abartılı şekilde anlatımında görürüz. 

Yaban, Kemalist gerçekçilik denilen edebiyat akımını başlatacak denli temel bir 

eserdir.85 Yalçın Küçük bu akımın Yaban ile başlayıp Yaban ile bittiğini söyleyerek, 

takipçisi yazarların söz konusu eserin yanına bile yaklaşamadığını savunur. Akımının 

genel bir özelliği içeriğinde sınıf kavgasına yer olmamasıdır. Bunun yerine kavganın bir 

tarafında hep aydın veya daha özel olarak öğretmen yer alır.86 İşte bu öğretmen havası 

yapıtın geneline işler. Yaban’da öğretmen aydın, çoğu zaman eğitim işlevinden uzaktır. 

Romanın kahramanı Ahmet Celal’in halka yönelik tutumunda umutsuzluğa kapıldığı 

noktalarda belirgin olarak görülen küçültücü yaklaşım hâkimdir. Karşısındaki insanları 

kendi ile mukayese eder, yabancılaşmayı yaşadığı anlardır bunlar. 

Yakup Kadri, Anadolu halkının günlük hayatında kullandığı maddi yaşam 

gereçleri bakımından İlkçağ döneminde bulunması gerçeğini aktarır. Bu sefalet sonucu 

işgal yaşanmıştır. İşgalin sorumluluğunu da halkı ile şimdiye kadar ilgilenmemiş olan 

                                                 
84 Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış/ I, s.156. 
85 Yalçın Küçük, Bilim ve Edebiyat, İstanbul, İthaki, 2004, s.173. 
86 A.e., s.174. 
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Türk aydınına yüklemiştir.87 Savaş sonrasında idari görevi dolayısıyla harbin cereyan 

ettiği bölgeleri gezdiğinde şahit olduğu manzara karşısında dehşete düşmüş ve bu ruh 

durumu Yaban’ın ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Ahmet Celal, sanki o harabeleri 

gezen Yakup Kadri’dir. Aynı yabancılığı yaşamaktadır: 

 

“Evet, aramızda bir bağ, bir ilgi var mıydı? Siz benim için yerin dibinden çıkmış 
müstehaseler(fosiller) ve biz sizin için başka bir küreden inmiş mahlûklar değil miydik? Sizin, 
altında barınacak bir tek damınız, başınızı koyacak bir tek yastığınız yoktu. Biz ise o kadar 
büyük arabalar içinde ve en yumuşak yataklardan daha yumuşak yastıklar üstünde idik.”88 

 

Bu yoksulluk, bu geri kalmışlık tabii ki sadece savaşın neticesi sonucu ortaya 

çıkmış değildi. Köy ve köylü yüzyıllardır unutulmuş bir halde belki de halâ Hititlerden 

kalma tekniklerle tarım yapmakta, aynı bakımsız yolları kullanmaktadır. Kendi insanı ile 

ilk defa yüz yüze gelme mecburiyeti aydındaki sarsıntıyı derinleştirmiş, tüm kabahati 

üzerine alarak vicdanını rahatlatma yolunu seçmiştir. İşte Yaban’ın ortaya çıkmasındaki 

itici güç budur. Bu tespitleri romanın çoğu yerinde bulmak mümkündür. 

Kazanılan zafer, savaşı örgütleyen Türk aydınının yüz yıllık geçmişinde belki de 

ilk galibiyeti olacaktır. Yüz yıl içinde ölmekte olan imparatorluğu, vatanını yaşatmak 

için mücadele etti, kaybetti. Hayal kırıklığı bu başarısında bile yanında olacaktır. 

Özellikle Yaban’daki hayal kırıklığı aynı zamanda en büyük öğretmeni olacaktır. 

 

“…aydının hayal kırıklığı tarihte istisna değil kuraldır. Ne mutlu o aydına ki, tarih alnına 
hayal kırıklığını yazmamıştır. Bu yüzden hayal kırıklığı, aydın için, ihtimali çok büyük bir 

                                                 
87 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “İkinci Basılış Vesilesiyle”,Yaban, İstanbul, İletişim, 2007, s.11-13. 
88 A.e., s.12. 
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yazgıdır. Yalnızca yazgı mı? Hayal kırıklığı aydının en büyük öğretmenidir. En acımasız ve en 
öğretici.”89 

 

Bir diğer Kurtuluş Savaşı yazarı Kemal Tahir’in “Yorgun Savaşçı”sı da diğer 

romanlar gibi tartışmaya yeniden katılma girişimidir. Tabii ki Kemal Tahir’in her 

tarihsel soruna eğilme titizliği ile beraber. Yazar, genellikle Kurtuluş Savaşı 

romanlarında ilk mekân olarak seçilen işgal İstanbul’u bölümünü iki kitaba yaymış, asıl 

savaşı ele aldığı romanı ayrı bir cilt halinde planlamıştır. 

Yorgun Savaşçı’daki farklılık bununla sınırlı kalmaz. Romanda savaşı örgütleyen 

aydın kadroların geçmişleri diğer romanlarda olmadığı düzeyde tartışma konusu 

edilmektedir.  İttihatçılık, Alman tercihi, toplum yapımızın özellikleri diğer romanlarda 

rastlanmayan araştırma konuları halinde yer almaktadır. Kahramanların ilk derdi vatanı 

kurtarmak olsa bile tek derdi değildir kuşkusuz. Romanda aydının farklılığı göze çarpar. 

Aydının sorgulaması hiç de uygun olmadığı düşünülen savaş ortamının en ciddi anında, 

İstanbul’da kaçak durumundayken bile sürmektedir. Kemal Tahir genel tavrını romanına 

tam olarak yansıtmayı başarmıştır. 

Yorgun Savaşçı’da aydın, asker olması sebebiyle uzun süren mücadelenin 

içinden gelen, bu özelliğiyle de halka yakın bir tip olarak tasvir edilmiştir. Kemal Tahir 

Türk tarihini uzun soluklu serüveninde yapay bölümlemelere girmeden bir bütün halinde 

ele almıştır. 

Türk Dili Dergisi’nin Temmuz 1976, “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı” özel 

sayısındaki Sami Özerdim’in “Kurtuluş Savaşı Yazını Zamandizini” adlı makalesinde 

konu ile ilgi bir antoloji oluşturulmuştur. Roman, öykü, oyun, şiir, destan, deneme, 

                                                 
89 Küçük, Aydın Üzerine Tezler I, s. 17. 
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söylev, fıkra, anı türünde savaş dönemi itibariyle derginin basım tarihine kadar verilen 

eserler yıl yıl sıralanmıştır. 

Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen romanlar, 1922 yılında ilk basımı yapılan Halide 

Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek” adlı yapıtı ile başlayıp, Zebercet Coşkun’un 1975 

tarihli “Haçin” ismindeki eseri ile sonlanmaktadır. 

 

- Ateşten Gömlek    Halide Edip Adıvar  1922 

- Süngülerin Gölgesinde   Peyami Safa   1924 

- Kan ve İman     Ercüment Ekrem Talu  1925 

- Vurun Kahpeye    Halide Edip Adıvar  1926 

- Dikmen Yıldızı    Aka Gündüz   1927 

- Yeşil Gece     Reşat Nuri Güntekin  1928 

- Sodom ve Gomore     Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1928 

- Acılar     Agâh Sırrı Levend  1928 

- Yaldız     Aka Gündüz    1930 

- Halâs      Mehmet Rauf    1930 

- İzmir'in Romanı     Burhan Cahit Morkaya 1931 

- Yaban     Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1932 

- Dinmez Ağrı     Mükerrem Kâmil Su  1937 

- Çete       Refik Halid Karay  1939 
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- Posta Yolu      Hilmi Ziya Ülken  1942 

- Esir Şehrin İnsanları    Kemal Tahir   1956 

- Var Olmak      İlhan Tarus   1957 

- Dağ Başını Duman Almış    Oğuz Özdeş   1960 

- Hep Bu Topraklar İçin    Fikret Arıt   1961 

- Küçük Fedailer     Fikret Arıt   1962 

- Esir Şehrin Mahpusu   Kemal Tahir   1962 

- Kalpaklılar     Samim Kocagöz  1962 

- Hükümet Meydanı    İlhan Tarus   1962 

- Doludizgin     Samim Kocagöz  1963 

- İstiklâl Madalyası    Ziya Mısırlı   1963 

- Adsız Şehit     Etem İzzet Benice  1964 

- Küçük Ağa     Tarık Buğra   1964 

- Yorgun Savaşçı    Kemal Tahir   1965 

- Küçük Ağa Ankara'da   Tarık Buğra   1966 

- Vatan Tutkusu    İlhan Tarus   1966 

- Kutsal İsyan( 8 cilt)    Hasan İzzettin Dinamo 1966- 67 

- Ateş Yılları      Hasan İzzettin Dinamo 1968 

- Kurtuluş Savaşı’nda Bir Çocuk  Osman Korkut Akol  1968 
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- Toprak Acıkınca    Erol Toy   1968 

- Bozkırda Sabah    Bekir Büyükarkın  1969 

- Aşktan da Yüce    İskender Ohri   1971 

- Öksüz Musa      Hasan İzzettin Dinamo 1973 

- Toz Duman İçinde- Vatan Dediler  Talip Apaydın   1974 

- Sırtlan Payı      Atilla İlhan   1974 

- Haçin      Zeberret Coşkun  197590 

 

Makalenin basım tarihinden bugüne kadar birçok roman yazılmıştır. Fakat 

bunların tamamı, yazarları savaşı yaşamadıklarından, çalışmamızın sınırlarının dışında 

bırakılmıştır. 

Goldmann’ın değindiği gibi temelde roman, tarihi boyunca, bir biyografi ve 

toplumun yaşadığı tüm olayların kaydedildiği bir günlük olduğuna göre; böyle bir 

günlüğün, az ya da çok dönemin toplumunu yansıttığını görebilmek için bir sosyolog 

olmaya gerek yoktur.91 Roman edebi türler arasında günlük hayatı ve tarihsel 

dinamikleri en doğrudan yansıtan düz yazı biçimidir. Bu nedenle yukarıda değindiğim, 

romanların basım tarihleri açısından yaptığım sınıflandırmanın döneme denk gelen 

tarihsel ilgi ile alakalı olduğu açıktır. 

Mehmet Doğan’ın aynı sayıda “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı” adlı 

makalesinde yaptığı tespite göre: 

                                                 
90 Sami N. Özerdim, “Kurtuluş Savaşı Yazını Zamandizini”, Türk Dili, s.123-124. 
91 Goldmann, Roman Sosyolojisi, s.24. 
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“Doğrudan Kurtuluş Savaşını konu edinen romanlar ise çoğunluğu ile Batı cephesini ele 
almış, çete ya da düzenli ordu savaşlarını, Yunanlıların köy ve kasabalara yaptıkları baskınları, 
geri püskürtülmelerini, kıyımları anlatmıştır. Güneyde, Güneydoğudaki çete savaşları olsun, 
Doğudaki kurultaylar dönemi olsun, Ankara kentindeki siyasal olaylar, gelişmeler olsun (Ankara 
romanı dışında) gereği gibi işlenmemiştir.”92 

 

Milli Mücadele’ye bir Yunan savaşı niteliğinde bakıldığı doğrudur. Aslında 

Posta Yolu’nun kahramanı Murat, bir süreliğine Maraş’a gitmektedir. Aydın çatışması 

malzemesi sunması dolayısıyla İşgal İstanbul’unda geçen romanlar bu çemberi kırmıştır. 

Mütareke romanlarında halktaki ve aydın sınıfındaki gerilimin başarıyla yansıtıldığını 

görürüz: 

 

“İzmir’in işgalinin ardından Anadolu’da bir direniş odağının ortaya çıkmasıyla, İstanbul 
merkez olmaktan çıkmış, şehrin kendisi etkilenir hale gelmiştir. İstanbul’un 16 Mart 1920’deki 
resmen -ya da ikinci- işgalinin ardından bu durum iyice belirginleşir. Artık İstanbul bir yanıyla 
Anadolu’nun hizmetinde, bir yanıyla karşısındadır. Bunun sonucu olarak şehre bir sinirlilik, bir 
tür iç savaş havası hâkimdir. Tek tek insanlar “boyun eğerek zelilane yaşamak” ile “sonucu 
belirsiz de olsa, her şeye rağmen direnmek” arasında bir seçim yapmak konusunda 
sıkışmışlardır. 

Türklerin Mütareke sonrasında var olan durumu ve geleceği algılama biçimleri, buna 
bağlı olarak da tutumları farklı olmuştur. İnsanlar geçmişlerine, konumlarına, çıkarlarına, 
düşüncelerine ve mizaçlarına göre bir duruş belirlemişlerdir. İşbirlikçilik ve yardakçılıktan 
silahlı direnişe kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde yer alan bu duruşlar, döneme ilişkin 
romanlarda (bu çalışmada Mütareke İstanbul’uyla sınırlı olarak) izlenebilir.”93 

 

                                                 
92 Mehmet H. Doğan, “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı”, Türk Dili, s.9. 
93 Tamer Erdoğan, Türk Romanında Mütareke İstanbul’u, İstanbul, Kanat, 2005, önsöz s. viii 
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Anadolu direnişinin sesini duyurmasıyla, oluşumun yanında ve karşısında olma 

durumu aydınlar arasında görülmüştür. Erdoğan’ın işgal için İstanbul’daki iç savaş 

benzetmesi de yerinde bir tespittir. 

İç savaş tespiti kendini aydın çatışmasında daha rafine bir şekilde gösterir. Hatta 

ileride bahsettiği İstanbul-Beyoğlu çatışması da yine aynı olgunun farklı yönüdür. 

Beyoğlu tarafına, romanlarda sıklıkla işgalci subaylarla yapılan toplantılar vesilesiyle 

adı geçen Şişli çevresini de katmak gerekir. 

Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu ve İstanbul’daki insan manzaralarına 

Mehmet Doğan’ın yaptığı tasvir ile romanlardaki durum hemen hemen örtüşür. Verilen 

ayrıntıların hemen hepsi aydının mücadele yolunda çözmesi gereken sorunlar olarak 

önünde durmaktadır: 

 

“Birinci Dünya Savaşının bitişiyle, çeşitli cephelerden ya “terhis” edilerek ya da kaçarak 
köyüne, kasabasına dönen yorgun erler yıllardır ilk kez çoluğunun çocuğunun ekmeğini 
çıkarmak için hasada hazırlanıyor. Yeni bir savaşı göze alamayacak kadar yorgun köyler, 
kasabalar, çoğunluğuyle(a) savaştan, eşkıya baskınlarından, vergilerden yılgın, genç nüfusunun 
büyük bölümünü savaşlarda yitirmiş, padişah-halife yanlısı hocaların, imamların etkisi altında, 
bilinçlenmemiş bir kalabalık.”94 

 

Doğan, aslında Anadolu’nun durumunu belirtirken halkı, kentlerin durumunu 

anlatırken de aydını tasvir etmektedir: 

 

“Kentlerdeyse, savaştan kolunu, bacağını yitirerek dönmüş, silahı elinden alınmış 
yorgun savaşçılar, subaylar… Köyüne, kasabasına işinin, ailesinin başına dönen erlerden bir 

                                                 
94 Doğan, “Türk Romanında Kurtuluş Savaşı”, s.13. 
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büyük ayrımı var bunların. Düşmanla, işgal güçleriyle işbirliği yapan, bu karışık dönemde 
kendini kurtarmaya bakan padişahçı büyük küçük politikacılardan, asker sivil işbirlikçilerden, 
açıkgözlerden oluşan daha sıkı bir ihanet çemberi içindedir bu yorgun savaşçılar.”95 

 

Makalesinde toplumsal sınıf ve tabakaları savaşın seyri üzerindeki etkisi 

açısından ele alan Mehmet Doğan nihayetinde aydınlar için de bir başlık açmıştır. 

İşbirlikçi tiplerle çizdiği karamsar havayı mücadeleyi örgütleyen aydınlarla dağıtır. 

Aydınları çürümüş İstanbul’un diri ve sağlam yanı olarak ortaya koyar. Ortak 

özelliklerini belirtip tanımlarını vermekten de geri durmaz: 

 

“Çanakkale ve Dünya Savaşlarını görmüş, çeşitli cephelerde çarpışmış ama şimdi silahı 
elinden alınmış subaylar, erler; İmparatorluktan umudunu kesmiş, bütün umudunu Anadolu’daki 
kavgaya bağlamış memur, öğretmen, gazeteci, “Darülfunun gençliği” aydınlar ve onlarla birlikte 
çalışan yurtseverler. Ulusçuluk düşüncesinin en yaygın, en güçlü olduğu toplum kesimidir bu. 
Kurtuluş Savaşının ülküsel sözcülüğünü yaparlar romanlarda. Bunların, işgal altındaki 
İstanbul’daki etkinlikleri, kendi aralarındaki küçük toplantılardan başlayıp, gösteriler, mitingler 
düzenlemeye, Anadolu’ya silah, cephane ve insan kaçırmaya kadar uzanır.”96 

 

Kurtuluş Savaşı romanlarında yazarların kimi zaman eser üzerinden bir Milli 

politika geliştirdiğine de şahit oluruz. Mehmet Rauf’un “Halâs (Kurtuluş)”; Halide Edip 

Adıvar’ın “Ateşten Gömlek” adlı eseleri bu tipte yapıtlardır. Kurtuluş heyecanını 

yansıtan, sonunda bir yönüyle mutlaka drama düşecek kahramanlara sahip, epik türe 

yakın eserlerdir. 

İmparatorluğun son yıllarında Namık Kemal gibi aydınlarımızın eserlerinde ilk 

olarak seslendirilen “vatan” kavramının somut hali Kurtuluş Savaşı ile teşekkül 

                                                 
95 Doğan, a.y. 
96 Doğan, a.y., s.23. 
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edecektir. Milli bütünlük sağlanacak, üzerine inşa edilmiş her şeyi barındıran vatan, ilk 

olarak aydının düşüncesinde vücut bulmuştur. Vatansız aydının dramı dünyada çoğu 

örnekte yaşanan bir gerçektir. Ahmet Hamdi Tanpınar o dönemi yaşamış bir Osmanlı 

münevveriydi. Cevat Dursunoğlu’nun “Milli Mücadele’de Erzurum” adlı kitabı 

hakkında yazdığı makalesinde Kurtuluş Savaşı’nın önemini vurgular: 

 

“Kurtuluş Savaşı, bizim için o kadar azizdir ki, ona dair hiçbir şahadetin, hiçbir hatıranın 
kaybolmasına razı olamayız. Bence yeni Türk edebiyatı bu hatıralardan başlayacaktır ve 
başlamalıdır.”97 

 

Kemal Tahir’in tarih görüşünü değerlendiren Selahattin Hilav’ın, Osmanlı kültür 

hayatına nüfuz edebilecek altyapıda bir aydınımız olduğunu görüyoruz. Hilav’ın, Kemal 

Tahir değerlendirmeleri bu geniş çerçeveden çıkmış önemli tezler barındırır. Yazarın 

tezleri “Devlet Ana” romanı üzerinden tartışılmaktadır. Kemal Tahir’in, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun bir derebeylik dönemi yaşamadığı iddiası, ilgiyi üzerine çekmiştir. 

Bizim Kurtuluş Savaşı yazarı olarak ele alacağımız Kemal Tahir’in buna paralel bir 

yöntemle “Yorgun Savaşçı”yı meydana getirdiğini görüyoruz. Yine Hilav’ın deyimiyle 

Kemal Tahir düşüncesindeki Osmanlı toplumu: merkezi iktidar çevresinde toplanmış 

üretici halk kitlelerinden teşekkül eden bir ekonomik-sosyal yapıdır. Bu yapıda, merkezi 

iktidarın temsilcisi olan devlet ve bu devletin taşıyıcısı olan yönetici kadro(zümre), 

büyük bir önem taşır.98 Geleneksel aydın alt yapımızın da devletin taşıyıcısı 

konumundaki zümrenin içine nüfuz ettiğini söyleyebiliriz. Bizde aydın bir yerde devletle 

beraberdir, o yapının içindedir. 

Kurtuluş Savaşı romanları büyük söylemli romanlar çağının örnekleridir. Evrensel 

hakikatlere ve büyük söylemlere ihtiyaç olmadığı postmodern dönemde sanat da 
                                                 
97 Tanpınar, “Milli Mücadele’de Erzurum”, Edebiyat Üzerine Makaleler, s. 443. 
98 Hilav, “Kemal Tahir’in Felsefi Düşüncesi ve Devlet Ana”, Edebiyat Yazıları, s.93-94. 
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anlamsız kalacaktı. Hatta Kurtuluş Savaşlarına bile ihtiyaç yoktu. Ulus devletin 

sorgulandığı dönemde ele aldığımız roman türünün hem sanatsal hem de toplumsal 

dayanaklarının tartışıldığını görmekteyiz. Romanlarımızın dayandığı toplumsal temel 

budur. 

Romanların bazılarında olaylar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçmesine rağmen ana 

tema Kurtuluş Savaşı değildir. Kimisinde mücadeleyi yürüten aydın tipi yoktur. Bir 

kısım eser teknik olarak roman kalıplarının dışındadır. Aka Gündüz’ün Dikmen Yıldızı 

gibi romanların yazılış amacı belli bile değildir.99 Sekiz cilde yayılan anlatımı ile Hasan 

İzzettin Dinamo’nun Kutsal İsyan’ı bir tarih kitabı niteliğinde olduğundan çalışmamız 

dışındadır.100 

                                                 
99 Selim İleri, “Dikmen Yıldızı Üzerine”, Türk Dili, s. 48. 
100 Doğan, Türk Dili, s.9. 
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2.1. İŞGAL VE AYDIN İÇİN MEKÂNIN YİTİMİ: 
 

Kurtuluş Savaşı Romanları olarak sınıflandırdığımız eserler gerek sayıca, 

gerekse etki anlamında edebiyatımızda geniş yer tutar. Romanlar her ne kadar savaş 

dönemini konu edinse de doğrudan cepheyi anlatmadıklarını görürüz. İstanbul’un işgali 

ile birlikte Anadolu’da beliren direniş, İzmir’in işgali ile daha güçlenecektir. 

Bu süreçte Kurtuluş Savaşı romanları literatürü içinde büyük şehirlerimizde ve 

özellikle de İstanbul’da önce hissi bir isyan başlar. Aydınlar açık işgale ve işgalcilere 

karşı öncelikle hissi düzeyde nefret duymaya başlarlar. Bilinçlenmenin ilk belirtileriyle 

birlikte romanlarda aydının kişisel dönüşümü baskındır. Aydın mücadeleye kararlıdır. 

Ankaracı olarak adlandıracağım bu grubun karşısına mücadele karşıtı bir grup olarak 

İstanbulcu aydınlar konumlanır. 

Bu bölümde analizini yapacağım romanlarda aydının önce karakter dönüşümü, 

daha sonra iki grup arasındaki açık çatışma ele alınır. Aydının karakter dönüşümünde 

eskiye ait siyasal bağları veya siyasete ilgisiz sürdürdüğü yaşamındaki değişimler göze 

çarpar.  Sodom ve Gomore, Sahnenin Dışındakiler, Ateşten Gömlek’in ilk bölümü, Kan 

ve İman, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Halâs ve Yorgun Savaşçı’nın ilk 

bölümü yukarıda bahsettiğim özellikte eserlerdir. 

Romanlar, ağırlıklı olarak yenileşme çabalarını veya yazarın da tarihsel gelişim 

sürecinin sonunda bildiği üzere başarıya ulaşacak mücadele neticesinde aydının toplumu 

dönüştürme yolunda yeni görevlerini ilan ettiği metinlerdir. 

Aydının içinde bulunduğu ilk çatışma işgal sonucu oluşan yaklaşım farkının 

yarattığı İtilafçılarla arasındaki çatışmadır. Aydının mücadele kararı her zaman açık 

seçik olmasa da, işgalcilere karşı basit düzeyde bir mesafeli duruşla başlar. 
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Bilinçlenmesi, gelişip güçlenen, her geçen gün sesini biraz daha duyuran Anadolu 

direnişine katılmasıyla zirve noktasına ulaşır. 

 

2.1.1. SODOM VE GOMORE 
 

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler'i ile beraber Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu'nun Sodom ve Gomore'si, Kurtuluş Savaşı'na uzak pencerelerden bakan 

iki romandır. İstanbul'u mekân olarak alan bu romanlarda eski ve yeniye ait bir 

çatışmanın hesaplaşması yapılmaktadır. Her anlamıyla eskinin temsilcisi İstanbul'da, 

aydın kadroları arasındaki çatışma nettir. 

Aydın sınıfının bir kısmı işgalcilerden yana tavır alırken, bir kısmı bu kadar 

ileriye gitmese de Anadolu'daki kurtuluş hareketine inanç beslemez. Ankaracı aydın 

grubunda işgalcilere tepkisini açıktan göstermeyen fakat gönlü Anadolu direnişinde olan 

bir grup vardır. Aydınların bazıları da gizli örgütlenmeler aracılığıyla Milli Mücadele'ye 

destek verirler. 

Sodom ve Gomore'de Yakup Kadri, İşgal İstanbul’unda özellikle elit tabaka 

arasında hâkim olan çürümüş ahlâka vurgu yapar. Kitabın adı buna uygundur. Sodom ve 

Gomore, Tevrat’tan aldığımız bilgiye göre Lût ve İbrahim devrinde, Filistin diyarının 

türlü ahlâk bozukluklarıyla Tanrı’nın gazabına uğramış iki büyük şehridir…101 

İstanbul’un düşman işgali altındaki görüntüsü romana adını vermiştir. 

Romanda eski düzene ait çürümüş ne varsa, işgal güçlerinin çevresinde 

öbeklenmiştir. İşgal Kumandanlığı'na bağlı çalışan Jackson Read gibi subaylar 

İstanbul'daki davetlerde gününü gün etmektedirler. Bu zümrenin İstanbul sosyetesi ile 

                                                 
101 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore, İstanbul, İletişim, 2009, s.9. 
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ilişkilerinde ahlâksızlıkları dikkat çekici şekilde tasvir edilmektedir. Romanda bataklığa 

düşmüş İstanbul imgesi çok güçlü şekilde çizilmiştir. İşgal çevreleriyle ilişki, çıkar 

beklentisiyle oranlıdır. Bu ilişkide kadınlar üzerinden iktidarın gösterisi söz konusudur. 

Kadınlara sahip olan İstanbul'a da sahip olmuştur.102 

Necdet mutaassıp bir İngiliz düşmanıdır. Bir İngiliz'e uzaktan selam vermek, 

ahbaplık etmek, bir İngiliz'in bulunduğu topluluğa girmek, taşıma araçlarında bir 

İngiliz'in yanına oturmak bile bu genç aydın için dayanılmaz bir azaptır.103 Halasının 

İngilizperest kızı Leylâ'ya göre onun bu İngiliz düşmanlığının altında yatan sebep, 

tahsilinin bir kısmını Fransa'da, bir kısmını da Almanya'da yapmış olması ve Heine'in 

etkisi altında olmasıdır.104 Bu yaklaşıma göre Türk aydınının mütareke döneminde 

işgalcilere karşı tutumu, Batı siyasetindeki cephelerden birine yakın olma durumuyla 

değerlendirilir. Oysa sonuç, aydının vatanın ihtiyacı olan politikaya yönelmesi ile 

gerçekleşecektir. Aydındaki değişimle beraber, konuşurken Batı kaynaklarından alıntılar 

yapan ve geriliğinden dolayı halkını hakir gören insan tipi yerini çevresinde olup biteni 

fark eden, aldığı eğitime göre değil, somut duruma göre hareket eden, pratik içinde 

bilinçlenen insan modeline bırakacaktır. 

İşgali yaşamış yazarların romanlarında açıkça görülen milliyetçi hava Sodom ve 

Gomore’ye de sinmiştir. İngilizlerden nefretini yaptığı benzetme ile ırkçı bir tona 

büründüren Necdet'in tespiti yabancı düşmanlığına kadar varır: 

 

“- Hayret! Mübareklerin kokusu öyle bir sinmiş ki… Bu hususta zencilerden hiç farkları 

yok! dedi.”105 

 

                                                 
102 A.e., s.106. 
103 A.e., s.23-24. 
104 A.e. 
105 A.e., s.25. 
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İnsanları ırklarına göre ayırması bununla kalmaz, altıncı duyu haline gelir: 

 

“- Bu his vasıtasıyla bütün şehri dolduran alaca karanlığın içindeki bütün cinsiyetleri ve 
milliyetleri birbirinden âdeta gözü bağlı ayırabiliyordu. Yüz veyahut iki yüz kişilik bir küçük 
kalabalığı teşkil eden insanlar arasında İtalyan'ı hangisidir, Fransız'ı hangisidir, Rus ve İngiliz'i 
hangileridir, derhal bir bakışta anlayıveriyordu.”106 

 

Düyunu Umumiye'nin eski yüksek memurlarından olup Beyoğlu muhitindeki 

geniş münasebetleri sayesinde İngiliz subaylarla görüşmeyi ve evine davet etmeyi uygun 

bulan Sami Bey'in107 kızı Leylâ'nın aşkı, Necdet'te vatan kavramına paralellikler 

gösterir. Jackson Read'ın elinden Leylâ'yı almak isteyen aydın, kızın gidip gelmeleri 

sonucunda zayıf düşen bir karakter halindedir. Bu zayıflığından başını alıp başka bir 

yere gitme kararı ile kurtulabileceğini düşünmektedir: “- O sıralarda bütün şiddetiyle 

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

buradan başını düşman kurşunlarına uzatmak…”108 

Romanın çeşitli bölümlerinde geniş yer tutan davetlerin birinde aşkının peşinde 

güçsüz aydınımız Necdet adeta tüm romanın özetini yapar. Gece şehri izleyen Necdet 

onu "kendisine zorla, alçakça bir iş yapılmış, utançtan yüzü koyun yere yatmış bir 

adam"109a benzetir. 

Sakarya Zaferi'nden sonra İstanbul'un Necdet'teki aksi değişir, o adam yerini 

"zincirlerle bağlanmış bir dev"e bırakır. Şehrin bu yeni halinde tüm işgalci karakterler 

yerini: 

                                                 
106 A.e., s.40. 
107 A.e., s.16. 
108 A.e., s.167. 
109 A.e., s.192. 
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"…babaları savaşa gitmiş yavrularının beşiğini sallayan temiz ve sabırlı kadınlar, 
vücutlarını Allah tarafından kendilerine teslim edilmiş bir kutsal emanet gibi saklayan genç 
kızlar, bunların üstüne şefkatle titreyen nur yüzlü nineler ve Anadolu'ya dair son iyi haberleri 
bildiren gazeteyi bir muska gibi devşirip cebine yerleştirdikten sonra sanki kendisini bütün 
dünyanın hazinelerine sahip bir adam kadar mesut hisseden fakir vatandaşlar…”110a bırakır. 

 

Aydın için Anadolu direnişinin namusu İstanbul’un ahlaksızlığını 

temizleyecektir. Necdet: “Bir gün, bir gün mutlaka gelecekler, bu çamuru, bu 

kokuşmayı, silip süpürecekler,”111 der. 

Romanda İstanbul’a dair kirletilmişlik vurgusu sıklıkla yapılır. Necdet bir arınma 

ihtiyacı ve arayışındadır. Bachelard’daki suyla arınma ve suyun ahlakına karşı,112 Yakup 

Kadri arınmayı ateş ile gerçekleştirir. Aydına göre ateşin temizlemediği pislik yoktur.113 

Fakat her yanı işgalcilerle çevrili aydının eli kolu bağlıdır. Sodom ve 

Gomore’deki aydının tutuk hali, üçüncü bölümde ele alacağım Anadolu ile çatışan 

aydındaki sakatlık metaforunu andırır. Burada şehir işgal altında olduğundan aydın pasif 

bir konumdadır. Özellikle Yaban ve Ateşten Gömlek’te ise aydın sakat olduğundan 

mücadeleye girememektedir. 

Necdet’in isyanı elinin kolunun bağlı olmasınadır. Bu gibi anlarda çözümü 

kendinde büyüttüğü Anadolu direnişini hatırlamakta bulur: 

 

                                                 
110 A.e., s.192-193. 
111 A.e., s.259. 
112 Gaston Bachelard, Su ve Düşler: Maddenin İmgelemi Üzerine Deneme, Çev. Olcay Kunal, İstanbul, 
YKY, 2006, s. 150-168. 
113 Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore, s.268. 
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“Necdet, her başı sıkıya gelince veya içindeki isyan duygusu böyle her taştıkça 
Anadolu’yu düşünürdü. Bu, onda bir müminin ezeli adaleti bekleyişi, ezeli adaleti çağırışı gibi 
bir şeydi.”114 

 

2.1.2. SAHNENİN DIŞINDAKİLER 
 

Bir Tanpınar romanı olan Sahnenin Dışındakiler, Tıbbiye öğrencisi Cemal'in 

anılarıdır. Cemal sahnenin dışına yani mücadelenin cereyan ettiği Anadolu'dan tersine 

bir göçle İstanbul'a gelmiştir. 

Roman karakter çeşitliği arz eder. Bu karakterler gerek eski düzenin yüksek 

tabakadan üyeleri gerekse de İttihat Terakki içinde sivrilmiş tiplerden meydana gelir. 

Bolca aydın malzemesi sunar. 

Behçet Bey, Şûra-yı Devlet üyesi bir zattır ve romanın başkişisi Cemal'in 

annesinin kuzeninin eşidir. Cemal, Tıbbiye öğrencisidir. Üç İstanbul’un muharrir 

Adnan’ı gibi, edebiyata merak salmış bir doktor adayıdır. Hatta yazarlık diğerine daha 

baskındır. Yaban'ın Ahmet Celal'i örneğinde olduğu gibi Milli Mücadele'ye katılmak 

istediği halde sıhhati buna elvermez.115 

Romanda İttihat Terakki'nin Paris ve Selanik kollarını birleştirecek tek adam 

olarak sunulan Doktor Refik bir kıskançlık nedeniyle saraya jurnallenir. Yıldız'daki 

tutukluluğu sırasında kalp damarı kopmasından ölür. Aydın kadrolarının çatışması 

bununla sınırlı kalmaz. Kudret Bey'in İtalya'daki konsolosluk görevine Prens Sabahattin 

ile mektuplaşmalarının ortaya çıkması nedeniyle son verilir.116 Tanpınar, Yorgun 

Savaşçı’da olduğu gibi aydın figürlerinin siyasi bağlantılarını analiz eder. Eylemlerinin 

                                                 
114 A.e., s.259. 
115 Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, s.10-11. 
116 A.e., s.52. 
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kökenini üye oldukları siyasi akımlardan edindikleri fikir cereyanlarıyla açıklamaya 

çalışır. 

Romanda hava sürekli kapalı ve bozuktur. Çizilen karanlık atmosfer ülkenin 

durumu ile paralellik arz eder. Sokakta sıklıkla işgal güçleri taburlarına rastlanması 

karamsar tabloyu tamamlar. 

Yine de umudun tükenmediğini görürüz. İstanbul'da insan yüzlerinden keder 

akarken117, Anadolu insanı direniyordu. Batıya karşı medeniyet mücadelesi de orada 

veriliyordu: 

 

“Anadolu'da Millî Mücadele başlamasaydı elbette işler çok değişir, orada da medeniyet 
namına bizi terbiye etmeye başlarlardı. Fakat Anadolu silâha sarılmıştı. Küçük sahil şehri 
halkına, bütün milletimiz gibi sabır ve emniyetle beklemek kalıyordu. İşte bu bekleyiş orada, 
İstanbul'dan çok kolaydı. Anadolu dağları o kadar yakındı ki…”118 

 

Diğer romanlardaki aydınlarda da gördüğümüz Batı'nın maddi ürünlerine olan 

sempatik yaklaşımla beraber vatanın işgalinden kaynaklanan nefret çelişir. Bir yandan 

da Batı değerlerinin insanlık değerleri ile örtüştüğünü görürüz: 

 

“Daha Bâbıâli yokuşunda, süngü takmış bir Fransız kıtasının, başlarında mahut 
Marseyez, muntazam bir yürüyüşle yukarıya doğru çıktığını gördüm. Bu ihtilâl ve insanlık 
türküsü bir işgal müfrezesine hiç yakışmıyordu.”119 

 

                                                 
117 A.e., s. 13. 
118 A.e., s.14. 
119 A.e., s. 12-13. 
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Yine buna benzer biçimde romanda Kudret Bey'in Avrupalı kadınları övdüğü 

geniş bölümler bulmaktayız.120 

Cemal'in mahallesi imparatorluğun değişik bölgelerinden gelip yerleşmiş 

ailelerden oluşur. Girit, Kırım, Zağrep, Mora gibi kaybedilen topraklardan kopup gelen 

insanlar burada anlamlı bir bütünü oluşturmaktadır.121 Milli Mücadele'nin ruhuna uygun 

bir milli devlet ancak bu bakiyeden ülkü birliği ile oluşacaktır. Coğrafi mekânını 

kaybeden binlerle beraber aile tiplerinde de bir kayıp söz konusudur. İmparatorluk 

küçüldükçe orta sınıf şehirli aileler de küçülür.122 

İmparatorluğun giderek güç kaybetmesi, her alanda ezilen kuşağı yaratacaktı. 

Kurtuluş Savaşı'nı yürütecek aydın kadrolarının yetiştiği iklim mağlubiyetle 

şekillenmiştir: 

 

“Bu Balkan Harbi'nin henüz bittiği o meyus, ateşli yıldı. Biz küçükler, bir bakıma 
zaruretlere baş eğmeyi öğrenmiş olan büyüklerden fazla, hazmedilmemiş mağlubiyetin acısı 
içindeydik. Bütün mekteplerde güfteleri bestelerinden, besteleri güftelerinden garip intikam 
marşları söyleniyordu.”123 

 

Batı eğitimi görmüş İhsan bir defasında bu marşlardan birine şahit olur. Marşın 

müzikalitesinden rahatsız olur ve devamında: 

 

                                                 
120 A.e., s. 71-72-73. ve devamı 
121 A.e., s. 15, 18 ve 19. 
122 A.e., s.18. 
123 A.e., s. 42. 
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“Bu gibi şeyler, sonunda milletlerin hayatlarında içinden bir türlü çıkılamayan kuyular 
hâline gelir! His üzerine terbiyeyi kaldırmalı artık! Bizim için öbür milletlerden daha tehlikeli 

oluyor.  Çünkü bu yüzden hareket ve düşünce hürriyetimizi kaybediyoruz, lüzumsuz maceralara 
sürükleniyoruz. İki yüz yıldan beri, alalım düşmandan eski yerleri…diyerek yaşıyoruz ve 
mütemadiyen kaybediyoruz.”124 şeklinde düşünür. 

 

Aydın hüviyeti ile var olanı dönüştürmeyi hedefler. Fakat İhsan'ın varacağı nokta 

dramdır. Batıda tanıştığı fikirlerle yurduna dönen aydın, bu araçlarla yurdunu 

tanıyamadığını, sosyal gerçekliği açıklayamadığını görür. Kendi durumunu ve 

çaresizliğini itiraf eder: 

 

“Avrupa'da çok başka türlü bir âlemle ve bilhassa fikir denen şeyle karşılaştım. Bunlar 
beni çarçabuk sardılar. O zaman hülya ile yaşadım. Yani memleketimizi uzaktan, bu fikirlere ve 
bu meselelere göre düşünmeğe başladım. Dönünce büsbütün şaşırdım. O zaman, 
öğrendiklerimin bir işe yaramayacağını anladım. Şimdi sağa sola başvurup duruyorum. İnsanın 
kendi hayatına istikamet verecek bir fikri bulması ne kadar güç… Ayakkabı değil ki, hazırını 
alayım. Şimdiye kadar hep kelimelerle ve bir de hadiselerle yaşadık. Kelimeler bizi sarhoş etti; 
hâdiseler kafamıza vurarak uyandırdı. İnsanı, tarihi ve hayatın ihtiyaçlarını göremedik. Bize bir 
manivelâ lâzım. Bu nedir? İşte düşüncem. Bazen kendimizi kâfi derecede sevmediğimizi 
sanıyorum. Hele insanı, düşüncemin etrafında toplanacağı insanı bir türlü bulamıyorum. Kimin 
için yaşayacağım, kimin için çalışacağım? Bu nasıl bir mahlûktur? Dünyası nedir? Ne düşünür? 
Nasıl yaşar? Ne yapar? Bunu bilmiyorum.”125 

 

Sahnenin Dışındakiler'de Tanpınar'ın ortaya koyduğu aydın çıkmazı en yalın 

haliyle yukarıdaki bölümde anlatılmıştır. Aydının gıdası olan düşünceyi İhsan, Batı'da 

bulmuştur. Aydın, yaşadığı toplumun meselelerini anlayıp çözme uğraşına kalkıştığında 

da yönteminin işe yaramadığı görmektedir. Bu gerçek bir dramdır. Kendi insanı ile 

arasında bir mesafe olduğunu görür. Sürekli yaşadığı toplumdan şikâyetçi olan aydın 

                                                 
124 A.e. 
125 A.e., s. 118. 
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tipine doğru kaymaktan da korkar. Yaban'da Ahmet Celal'in düştüğü durumun aynısını 

burada da görüyoruz. Aydın düşüncesinin etrafında toplanacağı kimseyi 

bulamadığından, tüm birikimine rağmen toplumuna faydasız bir bireydir. Kendine 

toplumsal dayanak bulmaktan uzaktır. 

Aydın bu çözümsüzlüğünü Kurtuluş Savaşı'nın getirdiği görev ve sorumlulukla 

aşacaktır. İhsan altı sene sonra tekrar mahallesine dönen Cemal'in şahit olduğu bir 

toplantıda tutumunu değiştirmiş, çelişkilerini aşmış tutarlı bir aydın olarak parlayacaktır. 

Kendisine hükümette görev önerisi ile gelen Hürriyet ve İtilafçılarla ters düşer. 

Hükümetin meşruiyetine inanmadığını belirtir. Kendisine teklif getiren Arif ve İbrahim 

Bey gibi insanların ne yollarla bulundukları konuma geldiklerini yüzlerine karşı 

söyler.126 İbrahim Bey'in Ankara'yı kast ederek "Siz de onlardansınız maalesef…" 

sözüne karşılık şu şekilde cevap verir: 

 

“- Bundan şüphe mi ediyorsunuz? Gazetelerdeki yazılarımı görmediniz mi? Burada 
bulunmama bakmayın. Onlardanım. Hepimiz onlardanız. Başka türlü olmasını aklınız nasıl 
alabiliyor? Ben buna hayret ederim! Orada mücadele var, muharebe var. Mukadderatımız orada 
hâlledilecek! Asıl sahne orası. Biz burada maalesef sadece seyirciyiz. Sahnenin dışındayız. Fakat 
bir türlü bunu anlamıyorlar, ikide bir müdahaleye kalkıyorlar.”127 

 

Tanpınar işgal altındaki İstanbul'u sahnenin dışı olarak görmektedir. Görüldüğü 

üzere romana adını veren diyalog da aslında bir aydın çatışması sahnesidir. 

Tıpkı Yeşil Gece'nin son bölümünde olduğu gibi savaşla beraber sosyal 

katmanlar arasındaki geçişler yeni düzene uyum ve uyumsuzluk gösterme ile ortaya 

çıkmıştır. Kimisi yeni düzene eklemlenerek konumunu güçlendirmiş, kimisi de elenip 

                                                 
126 A.e., s. 133-141. 
127 A.e., s. 135. 



 
 

67 
 

gitmiştir. Bu gibi dönemlerde savunduğunun tam tersi suçlamalara maruz kalmak 

sıradan bir olaydır. 

Yeni düzende eskiye ait birtakım insanlar kendine yer bulamaz. Nasır Paşa 

bunlardan biridir.128 En büyük handikapı tecrübesidir. Mücadelenin başarıya ulaşacağı 

anlaşıldığında ise Hürriyet ve İtilafçıların orta yol tutturduğunu görürüz.129 

Cemal'in, İhsan tarafından gönderildiği Nasır Paşa'nın konağındaki tartışmada 

mücadele, direniş, iş birliği ve iktidar hakkındaki konuşmalar aydın kadroları arasındaki 

çekişmeyi yansıtır. İttihatçılık yerden yere vurulurken, tartışmaya katılanlar açısından 

Ankara'nın da başarılı olup olamayacağı belirsizliğini korumaktadır. Aslında Anadolu 

dışında tüm bu yaşananların bir aydınlar savaşı, yani iç savaş olduğunu İhsan 

vurgular.130 Bu savaşta da aydın tutumunun tüm tehlikelere karşı her türlü olumsuzluğu 

göze alacak ölçüde cesur olması gerektiğini Cemal'e aktarır: 

 

“- Kahvedeki halkın yüzünü gördün. Onların hepsi hayatlarının ıstıraplarında güzel ve 
büyüktür. Kendi küçük hesaplarında küçük ve biçaredir. Her zaman herkes için olduğu gibi. 
Fakat şimdi hiçbirinde ümit dediğimiz şey yok. Hepsini tereddüt kemiriyor. Onları bu kurttan 
kurtarmak istemez misin? Ama Nâsır Paşa arada yanacakmış… Ne yapayım? Mesele tek insan 
meselesi değil… Beni iyi dinle! Büyük, çok büyük hâdiseler olacak. Anadolu gittikçe 
kuvvetleniyor. Fakat İstanbul'da mâzisi olan birtakım müesseseler var. Bunlar haklı davalara 
karşı şimdi bir kutup oluyorlar. Unsurlar arasında birlik kalmadı. İstanbul, her an bir aksülamelin 
ocağı olabilir. Ben bunu kökünden hâlle çalışacağım. Belki hülya olacak. Belki hepimizi 
tehlikeye atacağım. Ama bunu yapacağız. Orada döğüşenlere karşı vazifemizdir. Unutma, insan 
vazife ve mesuliyet duygusudur.”131 

 

                                                 
128 A.e., s. 274. 
129 A.e., s. 305. 
130 A.e., s. 214. iç harp tespitine dair ayrıca bkz. A.e., s. 227. 
131 A.e., s. 215. 
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Son cümlede insan yerine aydın sözcüğünü koyduğumuzda bu örgütlenmenin 

aslında kimler üzerinden yürüdüğünü açıklıkla görürüz. Bu bireylerden İhsan, 

hayatındaki anlam ve dönüşümü tamamıyla Milli Mücadele'ye borçludur. Başta 

Yaban'ın Ahmet Celal'i iken şimdi Yorgun Savaşçı'daki Yüzbaşı Cemil'in yanındadır. 

Aydındaki bu büyük değişim ve inanç tarihsel süreci önceleyen bir tutumdur. Aydın 

öngörüsü tüm risklere rağmen ispatlanacaktır. Anadolu mücadelesinin yükselmesi ve 

zafere yaklaşması ile birlikte İstanbul'da basın ve halk nezdinde olumlu hava esmeye 

başlamıştır.132 

Bu yıllarda aydın çevrelerde tartışılan konulara getirilen çözüm önerileri her ne 

kadar Cemal'e komik gelse de Türkçülük, kadın meselesi, ferdiyet meselesi, içtimai 

kalkınma ve Sabahattin Bey ile başlayan âdem-i merkeziyet, şahsi teşebbüs meselesi 

gibi sorunlar masaya yatırılmaktadır.133 

Sahnenin Dışındakiler, konu olarak Tanpınar'ın diğer romanlarından farklılık 

gösterse de insanın yakın çevresi ile iç dünyası arasında kalan kesiti derinlemesine 

ortaya koyan bir eserdir. Cemal'in yaşadığı mahallenin tüm ayrıntıları romanın başında 

anlatılırken, kendi iç dünyası da gözler önüne serilir. 

Günlük siyasi olaylar roman boyunca arka planda bir fon gibi kullanılmıştır. O 

günkü tartışmaların bölümlerde sadece bahsi geçmektedir.134 Bu özelliği ile Sahnenin 

Dışındakiler Yorgun Savaşçı'nın tam olarak karşısında yer alır. Yorgun Savaşçı Milli 

Mücadele içinde yer alan aydın kadrolarının arasındaki mücadeleyi de ayrıntıları ile 

verir. Kemal Tahir kahramanlarının ağzından derin tarihi ve siyasi tahlillere zemin 

hazırlayan diyaloglar kurgulamıştır. 

                                                 
132 A.e., s. 227-233. 
133 A.e., s.44. 
134 A.e., s. 44 ve 54, 55,63. 
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Aydının tersine göçü bilinçli olarak Tanpınar'ın tarzına uygun olarak sahnenin 

dışında kalması ve bu tutuma uygun aydın tipi Cemal'de somutlaşmıştır. Cemal çok 

istese de sahnenin içine girememektedir. Anadolu'ya ulaşabilmesi için dağları denizleri 

aşması yetmez kendinde de bir şeyleri aşması gerekecektir.135 Ateşten Gömlek ve 

Yaban'da aydının mücadelenin içine karışamaması sakatlık durumu ile sağlanırken 

Tanpınar kurgusunda böyle bir engele ihtiyaç duymamıştır. 

Aydının içine girdiği topluluklar açısından Sakine Hanım'ın Nişantaşı'ndaki 

ortamı ile Ateşten Gömlek'teki Peyami'nin annesinin çevresi arasında şaşırtıcı 

benzerlikler vardır. 

 

2.1.3. KAN VE İMAN 
 

İstanbul'un kenar mahallelerinin birinde başlayan romanda savaşın sonucunda 

duyulan işgal haberine karşı halk tepkilidir. Kurtuluş Savaşı romanlarında toplumun 

tepkisi belli kalıplar halinde kategorize edilmiş haldedir. İstanbul'da halk işgale karşı 

ayaklanmaya varan tepkiler gösterirken, Anadolu halkının artık savaş istemediğinden 

duruma kayıtsız kaldığını görürüz. Tabii ki akla gelen ilk ihtimal aydının algısının bu 

yönde olduğudur. Aydın açısından kendi cemiyeti ve çevresi içindeki insanlarla yakın 

tutumlara sahip olduğu bir gerçektir. Oysa iletişimin sınırlı olduğu dönemde hakkında 

çok az şey bildiği bir insan topluluğu savaşa karşıdır. Bu savaş vatanı kurtaracak savaş 

olsa bile. 

Aydının Anadolu’ya geçmeden önceki hedefsizliği burada da kendini gösterir. 

Yüzbaşı Hulki Bey'in vatanı kurtarmak için şehrini terk etmesi fakat terk ederken de 

nereye gideceğini bilmemesi ilginçtir. Bu aydının planlı olmayan ilk tepkisidir. 

                                                 
135 A.e., s.261. 
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Anadolu'da karşılaşacağı insan malzemesine göre hedeflerini aktarabileceği kesim 

toplumun şehirli kısmıdır. Aydın bu romanda halkından memnundur. Plansız eylem 

davetine bile çarçabuk karşılık bulabilmiştir. Mahallenin dervişi Hasan Dede ve oğlu da 

kendisi ile birlikte vatan müdafaasına katılacaklardır. 

Kan ve İman, işgale karşı direnişi örgütleme işinde aydının ve aydın kadrolarının 

çektiği zorluklara pek değinmez. Savaşacak kitle adeta hazırdır. İzmir'in işgali haberi 

alınır alınmaz bir milli birlik hareketi kendiliğinden oluşmuştur. 

Savaştan yeni dönen Sadık hiç durmadan ve bir an tereddüt etmeden Anadolu 

direnişine destek olmak için yola koyulur. Bu savaşın diğerlerinden farklı olduğu 

vurgulanır: 

 

“Fakat bu defa nereye ve niçin gitmekte olduğunu biliyordu. Hem onu sevkeden yabancı 
kuvvetler değil kendi vicdanıydı. Mübarek Anadolu'nun zümrüt gibi yeşil ovaları ortasından 
süzülerek geçen şimendiferin içinde giderken kendi kendine düşünüyordu. Geçen defa Irak'ın 
kızgın çöllerini pîr aşkına çiğneyen bugünkü ruhlu, canlı Sadık değildi. O zaman kendisini 
sevkediyorlar, o da gidiyordu. Bazen verilen peksimedin üzerinde ufak küf lekeleri bulunduğu 
veyahut sırtındaki elbise kendisini gündüz yakıp gece de ısıtmadığı için isyan ettiği olmuştu. 
Şimdi belki aylarca aç kalacak, çıplak gezecekti. Fakat bu ihtimali gülümseyerek derpiş 
ediyordu. Zira bu defa gaye büyük, maksat mukaddes, mevzu vatandı.”136 

 

Bu kadar karmaşık bir dönemden geçen ülkede yetişkin erkekler cepheden 

cepheye koşarlar. Sadık da bunlardan birisidir. Fakat yukarıdaki bölümde olduğu gibi 

yaptığı ayrım ilginçtir. İmparatorluğun daha uzak cephelerinde savaşmayı bir angarya 

olarak görmekteyken işgale karşı savaşı farklı bir yere koymaktadır. Bu sefer konunun 

vatan olduğu tespiti, diğer savaşların ne için yapıldığı sorusunu cevapsız bıraksa da, 

                                                 
136 R. Ercüment Ekrem Talu, Kan ve İman, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988, s.30. 



 
 

71 
 

mücadele bilincinin tehlikenin burnunun dibine kadar gelmesiyle ortaya çıktığını 

görüyoruz. Bu aynı zamanda vatanla birlikte insanımızın da varoluş mücadelesidir. 

Oluşmaya başlayan milli şuur otomatik olarak düşmanını da belirlemiştir: 

 

“Türk'ü ölü zanneden, mirasını daha şimdiden pay etmeye kalkışan, onun dünkü sefil 
uşaklarına en güzel bir ülkeyi bahşeyleyen gâfil Avrupa!.. Senin topun, tüfeğin, muazzam 
donanmaların, fezaya hâkim olan muhteşem tayyare filoların, hele bitmez tükenmez hazinelerin 
mukadderat-ı kâinatı parmaklarının ucunda oynatmaya kâdir ricalin var! Fakat bütün bu esbâb-ı 
satvete mukâbil hiç bir şeyi olmayan Türk, sana yalnız imânıyla karşı koyacak ve sen serfüru 
edeceksin!”137 

 

Romanın yukarıdaki bölümü ile İstiklâl Marşımızın dördüncü kıtası arasında açık 

bir benzerlik vardır.138 Her iki bölüm de dönemin önde gelen dünya güçlerine karşı 

duruşu över. 

İzmirli Yüzbaşı Nurullah Bey de Posta Yolu'ndaki Murat gibi Milli Mücadele'ye 

çeteci olarak destek vermektedir.139 Fakat Murat'ın çeteciliği ile Nurullah Beyinki 

birbirinden farklıdır. İleride göreceğimiz gibi Murat eski düzenin saygınlığını devam 

ettireceğini sanarak doğan boşluktan yararlanma ve kendisine yeni düzende de iyi bir 

konum kazanma gayesindedir. Oysa Nurullah Bey'in mücadeleye katılma amacının 

altında dönemin askerinin genel hareket tarzı benzeri işgalden kurtuluşu başarma güdüsü 

yatar. 

Çetenin başı Yüzbaşı Nurullah Bey adamlarına Afyonkarahisar'dan yola 

çıkmadan evvel yaptığı konuşmasında çatışmanın ne şekilde cereyan edeceğini vurgular. 

                                                 
137 A.e., s. 30-31. 
138 Mehmet Âkif, Safahat, İstanbul, İnkılâp, 1943, s. 492. 
139 Talu, Kan ve İman, s. 39. 
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Amaçlarının muazzam, işlerinin zor olduğunu belirtirken sadece Yunanlılar değil 

İngilizlere karşı açılmış bir savaştaki güç dengesizliğinden imkânsızlıklardan 

bahseder.140 Buraya kadar her şey normalken aydın görüşü ve yaklaşımı roman 

kahramanımızda pek uygun olmayan bir ortamda ve uygun olmayan bir dinleyici kitlesi 

önünde ortaya çıkar. Savaşa gidilirken toplama bir çetenin önünde Nurullah Bey: 

 

“Garp milletlerinin birçoğu bugün tarihe birer harikâ olarak intikal eden nice inkılâplar 
husule getirmişlerdir. Türk milletinin hazırladığı inkılâp bütün bunları gölgede bırakacaktır. 
Yakın bir âtide, beşeriyetin Türklerin saçacağı nurdan hisse kapmak için önlerinde hürmetle 
eğildiğini göreceğiz. Vazifemiz yalnız İzmir'i, Edirne'yi kurtarmak değil, yalancı medeniyetlerin 
pây-ı kahrı altında zebun olup asırlardan beri ân-ı halâsını bekleyen milyonlarla Müslamana da 
peyrev olarak Garba bundan böyle kimseyi esir yaşatamayacağını ispat eylemektir.”141 

 

Kurtuluş Savaşı romanlarının genelinde olduğu gibi Kan ve İman'da da mücadele 

edilen Batılı devletlerin aynı zamanda birer medeniyet merkezi oldukları, yaptıkları 

sosyal devrimlerin insanlık mirası olduğu vurgulanır. Aslında Batı’nın saldırgan 

tavırlarının ardındaki asıl nedenin geçirdiği tarihsel aşamalarda gizli olduğu 

unutulmaktadır. 

Romanlarda Batı yanlısı bir tutumun o zor günlerde bile ısrarla satır arasında 

belirtilmesi yeni düzenin yönü hakkında ipuçları verir. Savaştan sonra gelecek olan Türk 

inkılâbının Batı devrimlerini gölgede bırakacağı iddiasını aydının bu zor şartlar altında 

taşıması ilginçtir. Romanlardaki bu yaklaşım Türk düşünce dünyasında Tanzimat ve 

hatta daha öncesinden beri süregelen Batılılaşma tartışmasına bir ucundan katılımdır. 

                                                 
140 A.e., s. 41. 
141 A.e., s. 41-42. 
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Yeşil Gece'nin aksine Kan ve İman'da din adamlığı hakkında olumlu bir tablo 

sunulur. Bir milli mutabakat metni havasındaki romanda asker, halk ve Mevlevi 

dervişinin aynı uğurda örgütlendiğini görüyoruz. 

Romanda birkaç yerde işgal kuvvetlerinin halk üzerinde uyguladığı zulümden 

bahsedilir. Yaban ve Yorgun Savaşçı'nın aksine burada halk işgal felaketi ile doğrudan 

yüz yüze kaldıklarından aydının halkı mücadele saflarına katma amacıyla örgütleme 

sıkıntısı ortadan kalkmıştır. 

Sadık'ın İstanbul'daki annesine yazdığı mektup142 başta olmak üzere 

Yunanlılardan bahsederken "gâvur" kelimesinin kullanıldığını görürüz. Terimin her ne 

kadar Hıristiyanlar üzerinde incitici etkisi olduğu romanda vurgulansa da bu ve buna 

benzer biçimde çarpışan tarafların, dinsel ve ırksal temelde karşı karşıya getirildiğini 

görürüz. Benzer yaklaşımı Sodom ve Gomore’de de görmüştük. Cesaret, namus vb. 

kavramların da dinsel kaynaklı olduğu vurgusu sıklıkla yapılır. Sadık'ın annesinin 

cevabında "Bu gâvur kısmı bu kadar korkak olduktan sonra sizin işiniz çabuk biter 

evladım!"143 demesi buna örnektir. 

Romandaki milli şuurun anlatıma yansıyan en yüksek noktalarından birisi de 

Mustafa Kemal'in tarihteki büyük kumandanlardan daha büyük bir iş yaptığının 

vurgulandığı bölümdür. Tüm imkânsızlıklara karşın savaşacak bir ordunun teşekkülü 

diğer bir mucizedir. Böylelikle tarihin yazdığı en büyük askeri başarının Milli Mücadele 

olduğu vurgulanır.144 

Kan ve İman'da bir romanın yapısında bulmaya alıştığımız sorunların 

çözülmesine dair neredeyse hiçbir şey bulamayız. Her şey hazır ve ortadadır. İşgal 

gerçekleşir, hemen tüm roman kahramanları büyük bir inançla mücadeleye katılır. 

                                                 
142 A.e., s. 71-72-73. 
143 A.e., s. 75. 
144 A.e., s. 84-85. 
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Roman boyunca yaşanan tek olumsuzluk savaş sonunda kahramanlardan bir kısmının 

ölümüdür. Sergilediği yapısal özellikleri ile Kan ve İman klasik bir roman olmanın 

ötesinde bir milli mutabakat metni gibidir. 

 

2.1.4. ATEŞTEN GÖMLEK 
 

Ateşten Gömlek ve Yaban'ın yazarlarının siyasi eğilim olarak Kurtuluş Savaşı 

sürecinde mücadeleyi sürdüren kadroya yakın olduklarını biliyoruz. Her iki romanın 

anlatıcısının belirsiz olmasıyla eserler birer anonim yapıt hüviyeti kazandırılarak halka 

mal edilmiştir. Yaban'ın başında, romanı meydana getiren yazıların bir defter halinde 

savaş yıkıntıları arasında "Tetkiki Mezalim Heyeti" tarafından bulunduğu belirtilir. 

Ateşten Gömlek ise tüm anlatılanların Peyami'nin rahatsızlığı nedeniyle kurguladığını 

belirten bir sonla neticelenir. 

Yaban'da sakat kalan Ahmet Celal erlerden birinin köyüne giderek yeni hayatına 

başlarken Ateşten Gömlek’te Peyami bacakları kesildikten sonra eğer uzun ve çekilmez 

bir yaşamı olursa kendisine anne şefkati gösteren neferinin köyüne gitmek istediğini 

belirtir.145 

Aydının, işgale karşı çaresiz ve hatta kimi yerde isteksiz olan halkı direnişe 

çağırması, aydın kimliğinin bir gereğidir kuşkusuz. Bu çaba romanlarda geniş 

bölümlerde anlatılır. Aydının ikna eylemi halktan her zaman olumlu karşılık bulmazken 

halk, aydın tarafından eleştirilir. Özellikle Anadolu'ya göç eden aydını halkın her zaman 

kendinden bulmadığı aşikârdır. Fakat aydın kendini ve yeni kimliğini Kurtuluş Savaşı 

mücadelesine eklemlenmesiyle bulacaktır. Ateşten Gömlek'in daha girişinde Peyami'nin 

itirafı bu tespiti güçlendirir: 

                                                 
145 Halide Edib Adıvar, Ateşten Gömlek, İstanbul, Can, 2009, s. 26. 
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“Hikâyemin başladığı ana kadar silik, cansız bir Hariciye memuru idim. Yazdığım 
hikâye benden ziyade, sevdiğim insanların hayatına aittir. Fakat ben de onların arasında 
yaşıyorum ve kendi hayatım onların hikâyesi ile başlıyor. Onun için kendimi de baza(e)n bu ateş 
ve kan hikâyesine karıştırmaktan korkarak başlıyorum.”146 

 

Silik Hariciye memurundan savaşı örgütleyen kahramana aydının kendi içinde 

geçirdiği dönüşüm de bireyselden toplumsal dönüşüme varan bir olaydır. Aydın kendi 

hayatını mücadele ile yeniden başlatacaktır. Mücadele öncesi kendisini ruhlara ve öte 

dünyaya inanan basit bir adam olarak görür.147 

Ateşten Gömlek, Yorgun Savaşçı gibi iki sahneli bir romandır. Her ikisinde de 

İstanbul’dan Anadolu’ya aydının göçünü takip edebiliriz. Dağıtılan ordunun subayları 

arasında Anadolu direnişine dair kıpırdanmalar başlar. İşgal İstanbul'unda subayların 

devam ettiği bir kahvehanede güncele dair siyasi tartışmalar hararetle yapılır. 

Tartışmanın odağı belli olsa da fikirlerde dağınıklık göze çarpar: 

 

“Harbe niçin girdiğimize dair birçok uzun bahisler oluyordu. Bir kısmı Enver Paşa'ya 
kızıyor, bir kısmı Almanlara açıktan açığa sövüyor, bir kısmı bizim kendi başımıza bir şey 
yapamayacağımızı haykırarak söylüyor.”148 

 

Ateşten Gömlek’te Anadolucu aydın grubu arasındaki bağlılık sağlamdır. 

Ritüellerinin, aralarından birinin sakatlığını yüceltme üzerine kurulu olması, yine diğer 

romanlarda görebileceğimiz üzere aydının ve vatanın ortak yarasına işaret eder. 

                                                 
146 A.e., s. 17. 
147 A.e. 
148 A.e., s. 22. 
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Cemal'in kardeşi Ayşe, İzmir'in işgali sırasında elinden yaralanmış ve sakat 

kalmıştır. Ayşe'nin sakat eli vatanın başına gelen zilletin somut sembolü olmuştur.149 

Sultanahmet Mitingi'nde yanına gelen genç subaylar sanki bir merasim gibi sıra ile 

Ayşe'nin sakat elini öperler. 

Başkarakter Peyami, İstanbullu bir Hariciye memurudur. Annesi İstanbul'da 

büyümüş, İzmirli zengin bir ailenin kızıdır. Halâ çiftliklerinden para gelmektedir. 150 

Peyami'nin sosyal durumu gayet iyidir. Dönemin gözde semtlerinden Şişli'de 

yaşamaktadır. Evlerinde hizmetçileri bulunmaktadır. Tüm bu yaşam lüksüne karşılık 

kendisinden beklenmeyecek, önceki hayat çizgisine ters bir karar verir: Mücadele için 

Anadolu’ya geçecektir. Bu aynı zamanda romanlarda çizilen aydın tiplerinin hareket 

tarzına uygun bir karardır. Halide Edip de bu tarzın dışına çıkmamıştır. 

Peyami’nin Anadolu'ya geçme uğruna annesi ile arası bozulmuştur. Zaten 

kendisi de İstanbul'daki hayatını çoktan unutmuştur.151 

İleride dava arkadaşı olacak Cemal'in kız kardeşi Ayşe ile annesi tarafından 

evlendirilmek istenir. Bu durum üzerine Avrupa'ya kaçar. Eskiden kaçtığı kadına Milli 

Mücadele sırasında neredeyse tapacaktır. Mücadele ile birlikte beğenileri bile değişecek 

ölçüde başka bir insan olacaktır: 

 

“Ayşe her gün bana yeni ve şayanı hayret bir kadın görünüyor. On sene evvel adı Ayşe, 
kendi vilâyetli diye evlenmekten korkarak Avrupa'ya kaçtığım bu kadının, bizim Avrupa taklidi 
kadınlardan daha ziyade şahsiyeti var.”152 

                                                 
149 A.e., s. 45. 
150 A.e., s. 19. 
151 A.e., s. 18. 
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İhsan da Cemal gibi bir subaydır. Ailesi, Peyami'nin ailesi gibi kent kökenlidir. 

Ateşten Gömlek’te İhsan, “düşmanların kendi memleketlerine sahip oldukları gibi biz de 

sahip olmalıyız. Şimdiye kadar zeytinyağıyla su gibi durduğumuz bu halkla 

kaynaşmalıyız”153 der. Türk aydını vatan kavramını oluştururken her zaman yüzünün 

dönük olacağı Batı'daki muadillerine öykünmektedir. Oysa tasavvurundaki vatan 

kavramı mücadelenin içinde oluşmaktaydı. 

Batı'daki muadillerine öykünür çünkü önemli bir söz edeceğinde Avrupalı bir 

düşünürün deyişini kullanır. Ruhu dışarıdadır. Peyami de bu kervana katılır.154 

Bir aydın olarak gerçek Türkiye'yi Sultanahmet Mitingi'ne giden kalabalıkta 

gördüğünü itiraf eder. Aydının yerlileşmesi sürecidir bu aynı zamanda. Mitinge katılan 

kalabalığın nasıl toplumun her anlamda farklı kesiminden gelen insanlardan oluştuğunu 

hayretle izler.155 Burada mitingin bir propaganda ve yönlendirme aracı olarak aydın 

girişimi olduğunu vurgulanmak istenir. Toplumdaki işgale karşı tepkiyi aydın bir araya 

getirir ama ortaya ne çıkacağını kendisi de bilmemektedir. Sürekli uzak durduğu 

kalabalıkların arasındadır artık. 

Peyami miting meydanında en çok gazilerin halinden etkilenir. Vatanın elden 

gitmesinin manasını idrak etmede gazilerin kendisinden bir adım önde olduklarını da 

itiraf eder. Halleri perişan gazilerin dimdik ayakta durmaya çalışmaları aydınımıza 

mücadele için güç verir.156 

                                                                                                                                                
152 A.e., s. 59. 
153 A.e., s. 121. 
154 A.e., s. 40. 
155 A.e., s. 41-42. 
156 A.e., s. 42-43. 
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Kurtuluş Savaşı’nda ülkenin düştüğü duruma karşı yapılacaklar hakkında aydın 

kesimde kuşkusuz bir mutabakattan bahsedilemezdi. Romanlarda güncel siyasi 

tartışmalara yüzeysel olarak girildiğini görmekteyiz. 

Ateşten Gömlek'te yabancı dil bilmeyen insana değer bile vermeyecek biçimde 

Batılı aydını temsil eden Salime Hanım'ın, İzmir'in işgali ile ilgili propaganda faaliyeti 

olarak önerisi, İngiliz gazeteciye bir röportaj yapmaktır. Salime Hanım'a göre 

İttihatçıların günahını Ayşe gibi masumlar ödemektedir. Salime Hanım, muhabirle 

önceden yaptığı görüşmelerde artık İttihatçı kalmadığını, herkesin İngiliz dostu 

olduğunu söyler.157 Toplumun eğitimli kesimini temsil eden Salime Hanım'ın aydın 

olarak önerisinin farklı olduğunu görüyoruz. Kendisine tepki gösteren Ayşe'ye: 

…memleketi bu hâle sizin beyleriniz, paşalarınız getirdi. Bu gün felâketten kurtulmak 

için medenî memleketlerin teveccühünü, merhametini celbetmek lâzım. Bizim de 

vaktiyle kocalarımızı, kardeşlerimizi köprü başlarında astılar, ne yapalım?158derken 

adaleti işgalde gördüğünü beyan etmiş olur. 

Ankaracı aydınların Kurtuluş Savaşı'na katılma kararını alması, İngiliz gazeteci 

karşısında Ayşe'nin yaptığı savunmayla gerçekleşir.159 Genç subaylar ve İhsan kılıçlarını 

çekerek İzmir geri alınana değin mücadeleyi sürdüreceklerine dair ant içerler. 

Ayşe, hem vatanın uğradığı haksızlıkların bir sembolü iken, hem de halkın, 

hesapsızca kurtuluşu düşünen saf tarafını temsil ediyordu: 

 

“Anadolu hârekatı, hârekatı milliye ismini almış, reis tayin etmiş, bir merkeze doğru, 
seyyal bir mayi hâlinden bir cisme doğru gidiyor, tasallüb ediyordu. Fakat Ayşe bu işlerin ne 

                                                 
157 A.e., s. 48. 
158 A.e., s. 49. 
159 A.e., s. 50-54. 
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rüesasını, ne de fikir kısmını biliyordu. İhtilâlin yaktığı ateş ortasında dövüşen, ölen, öldüren bir 
halk vardı ki, Ayşe onlardandı ve Ayşe yalnız onları biliyordu.”160 

 

Peyami'nin Anadolu'da geçtiği köylerde karşılaştığı milis kuvvetlere üye insan 

tipleri onu şaşırtır. Savaşın gerçek yüzü kararlılığına rağmen Peyami'yi etkiler.161 

Adapazarı'nda birbiriyle çatışan güçlerin mücadelesi görülür: 

  

“Adapazarı'nda günle değil saatle değişen bir ihtilâl vaziyeti vardı. Adapazarı, Arnavut 
çetelerinin, Çerkezlerin, Abazaların, Türklerin, her iki tarafa mensupların, ikide birde isyan eden 
köylülerin saatten saate dövüştükleri, hâkim oldukları, bıraktıkları bir sahne olmuştu.”162 

 

Anadolu, henüz birliğini sağlayamamış durumdadır. Aydının İstanbul'da iken 

kafasındaki net tablo burada tekrar karışmaktadır. 

Peyami'ye silah talimini Mehmet Çavuş adında bir eski şaki yaptırmaktadır. 

Rumeli'de Bulgar çeteleriyle savaşmış bu figür, siyasal ve sosyal yaşama dair yorum 

getirecek derecede ilgili ve bilgili olmasa da saltanata karşı olduğunu görüyoruz. 

Mehmet Çavuş'taki hisse dayalı millet kavramı, aydının bilip de henüz kendi insanında 

göremediği bir hedeftir. Aydın Batılı eğitimden geçmiş birey olarak vatan ve millet 

şuuruna sahiptir. Kimi zaman cumhuriyet idaresini de savunur. Fakat bunların hiçbiri 

reel gerçeklikle örtüşmez. Mehmet Çavuş'un elinde silah, düşmanla boğuşmayan 

kimseyi milletten saymaması, paraya karşı bir tür ilkel ortaklaşmacı tavır sergilemesi163 

romanda görülen başlangıç halindeki fikirlerden birkaçıdır. Fikirlerinin ham ve tutarsız 

                                                 
160 A.e., s. 62. 
161 A.e., s. 79-80-81. 
162 A.e., s. 83. 
163 A.e., s. 102-103. 
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olması nedeniyle Mehmet Çavuş'u ilerleyen bölümde hilafet yanlısı bir çete adına 

savaştığını görmemiz sürpriz olmaz.164  

Mücadelenin içindeki aydın, kendini her şeye rağmen halktan görmez. Bu durum 

aynı amaç için dövüşen milis güçleri ve düzenli ordu arasındaki ikileme benzer. 

Romanda sürekli olarak milis güçlerin halkın gerçek çocukları olduğuna dair değinmeler 

mevcuttur.165 Ordu da bu yönüyle biraz aydına benzer: Dışarıdan gelen ve geleneksel 

olanın üzerine kendi nizamını dayatan güç olarak. Peyami Anadolu halkı tarafından 

mücadeledeki düzensiz güçlerin sevildiğini görür: 

 

“Şark dünyasında ilk yumruğunu zulme kaldıran, ilk yeni ruhla atılan bu günahkâr 
çocuklardı. Şimdi bunlar uzaktan, pek uzaktan gelen bir ordunun ayak seslerini dinliyorlar. 
Bunlar ilk ateş ve tehlikede çıplak vücutlarıyla ilk müdafaa hattını yaptılar. Şimdi arkadan rap 
rap ayak seslerini dinledikleri Türk Ordusu geliyor. O bunlarla karışıp bunlardan mı olacak, 
yoksa bunları çiğneyip geçecek mi?”166 

 

Buna karşın İhsan, subay görüşü ile ordunun henüz derbeder durumdaki halkın 

elindeki bu tek düzenli yapının, savaş sonrasında da görevinin bitmeyeceğini 

düşünmektedir.167 Oysa Ayşe milis kuvvetlerini halkın kendisi olarak adlandırmakta ve 

mücadelenin asıl unsuru olarak bunları görmektedir. Peyami herkese uzak ve tam olarak 

hiçbir yapıya eklemlenemeyen aydın figürü olarak iki görüşü sürekli olarak tartmaktadır. 

Ateşten Gömlek'te aydının mücadeleye katılımı bir sürükleniş biçimindedir. 

Peyami'nin melankolik halleri, savaştan önceki kaçışları, işgal İstanbul’u döneminde ön 

plana çıkmadan izleyici konumunda duruşu dikkat çeker. Çevresinin yönlendirmesi ile 

                                                 
164 A.e., s. 132. 
165 A.e., s. 79-83-84. vb. 
166 A.e., s. 108. 
167 A.e., s. 121. 
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hareket etmesi, bu psikolojik durumuyla açıklanabilir. Romanda, Yorgun Savaşçı'da 

gördüğümüz “açıkça önderlik eden aydını” bulamayız. 

Her aydın tipinin kendi iç çelişkileri mevcuttur. Ayşe'nin İstanbul'da İngiliz 

gazeteci karşısındaki savunmasının ardından aydın çevresinde yükseldiğini görürüz. 

Ayşe'ye olan bağlılık en kuvvetli biçimde İhsan'da görülür. Hatta İhsan'da amaç 

Ayşe'nin yanında olmaktır. İşgale karşı mücadele sadece bir perdedir.168 

Anadolu'ya geçişle birlikte Peyami'nin kişiliğinde aydının yığına karışması ordu 

mensubu olması ile doruk noktasını bulur. Bu durumu garipsediğini itiraf eder: 

 

“İrademde orduya dâhil olduğum şu iki saatten beri bir felç var. Artık ismi ve hüviyeti 
olan bir adam değilim, bu hâki insan denizinin sadece bir damlasıyım.”169 

 

 

2.1.5. ESİR ŞEHRİN İNSANLARI 
 

Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir üçlemesinin ilk cildidir. Serinin ikinci kitabı 

olan Esir Şehrin Mahpusu sonradan gelir. Her ikisi de işgal İstanbul’unda geçer. 

Üçlemenin son kitabı Yol Ayrımı ise yine ilk iki cildin kahramanı Kamil Bey’in savaş 

sonrası demokrasi girişimi olan Serbest Fırka deneyimini konu edinirken, bizim çalışma 

sınırlarımızın dışına çıkar. 

Esir Şehrin İnsanları’nda Kamil Bey, Abdülhamit’in zengin vezirlerinden Selim 

Paşa’nın tek çocuğudur.170 Kurtuluş Savaşı romanlarında görmeye alıştığımız üzere 

                                                 
168 A.e., s. 168-169. ve devamı 
169 A.e., s. 158. 
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Batılı tarzda eğitim almış yabancı dil bilen, İspanya’daki elçilikte ücretsiz tercümanlık 

yapan birisidir. Rahat bir yaşantısı vardır. Savaş çıktığında yurtdışından koşup görev 

almayı düşünecek kadar vatanını sever. Genellikle diğer romanlarda olduğu üzere otuzlu 

yaşlarını sürmektedir.171 Savaşla beraber gelirlerinde aksaklıklar baş gösterir ve para 

durumu bozulur.172 

Batı’da yaşayıp yurdundan habersiz bir aydın tipi olan Kamil Bey, ülkesi ile ilgili 

ilk bilgileri gemisinin yanaştığı Çanakkale’de alır. Burada, işgalcilerle mücadelenin 

başladığını öğrenir. Haber kaynağı olan kişinin özelliği dolayısıyla biraz da çarpıtılmış 

bir şekilde aldığı haberlerle kafası iyice karışır.173 

Ülkenin içinde bulunduğu karmaşık ortam her insanın ruh haline yansımıştır. 

Ertesi gün ne olacağını bilmeden yaşayan insanların kiminde bu durum yılgınlık, 

kiminde umursamazlık vb. türünden tepkiler doğurur. Asıl kendini suçlu hisseden kesim 

subaylardır. Romanın hemen başında yer alan bölümde, yenilgi sonrası bir teğmenin 

intiharından önce yaşadığı umutsuzluğu bıraktığı notlarda bulmak mümkündür.174 

Yaşananlar karşısında çaresiz kalmak Türk aydınının büyük meselesidir. Kemal Tahir 

ülkenin durumunu ve özellikle işgal altındaki İstanbul’u bu notlar aracılığı ile anlatır. 

İstanbul’a artık birbirinden farklı insan tabloları hâkimdir. Alt sınıfların payına 

yoksulluk, itilmişlik; subaylara utanç; Nermin’in halası ve İngiliz Dostları Derneği’nin 

kurucuları arasında bulunan175 eniştesi gibi kalburüstü takımına ise işgalcilerle içli dışlı 

olunan balolar düşmektedir. Bu baloların benzerlerini aynı dönemi anlatan Sodom ve 

Gomore’de bulmak mümkündür. Aydının yüzüne gerçekliğin çarptığı, bilinçlenmesini 

sağlayan toplantılardır bunlar. Burada aynı zamanda aydın siyasetindeki çatışmayı 

                                                                                                                                                
170 Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları, İstanbul, Adam, 1995, s. 10. 
171 A.e., s. 11. 
172 A.e., s. 12. 
173 A.e., s. 19-20-21. 
174 A.e., s. 25-33. arası. 
175 A.e., s. 39. 
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görebiliriz. İşbirlikçiler ve direnişçilerin saflaşması ilerleyen döneme damgasını 

vuracaktır. Henüz bir ayrım yoktur. Aynı çatı altında işgal güçlerinin temsilcisi 

subaylarla sohbet düzeyinde ilişki devam etmektedir. 

Nermin’in halasının evindeki toplantıların birinde, İngiliz Dostları Derneği’nin 

üyeleri arasında Türk kökenli elli, atmış bin kişi bulunduğunu görürüz. Kamil Bey de 

sayının çokluğuna şaşırır: 

 

“- Altmış bin… Ben başka türlü sanmıştım. Yalnız aydınlar arasında… Altmış bin 
sayısında biraz abarma olmasın! Ben İngiltere adasının haritadaki yerini bilen bu kadar 
vatandaşımız bulunduğunu sanmıyorum.”176 

 

Oysa işin iç yüzü öyle değildir. Halk nezdinde bu üyelikler, İstanbul’da zorlaşan 

hayatı kolaylaştırıcı bir çözümden öte anlam taşımıyordu.177 Aydınlar arasında işbirlikçi 

dediğimiz sınıfın da buna benzer kaygılarla çatışmanın bir cephesini teşkil ettiği 

ortadadır. 

İngiliz hâkimiyeti aydın sınıfının bir kısmını yıldırmıştı demiştik. İngiliz 

düşmanları için kurtuluş olmadığına, dünyada ayak basacak bir karış toprak bile 

bulamayacaklarına inandırmışlardır kendilerini.178 Hatta Anadolu hakkında en ufak bir 

fikri olmayan Kamil Bey bile milletin ümitsizliğine hak verir.179 Romanda Nermin’in 

halası, işgalcilerle içli dışlı kesimin görüşlerini seslendirir: 

 

                                                 
176 A.e., s. 39. 
177 A.e., s. 39-40. 
178 A.e., s. 48. 
179 A.e., s. 72. 
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“Yenilen haddini bilmeli, kuyruğunu apış arasına alıp yenilginin sonucuna katlanmalı. 
Memleketi bu duruma İttihatçılar getirdi. İngilizler az mı yalvardılar, 1914’de savaşa girmeyin, 
diye… Para bile teklif ettiler…  Almanlardan güçlü müyüz, daha mı akıllıyız sanki biz?.. Nasıl 
sinip oturuyor herifler! Çünkü onların generalleri Avrupalı… Ayrıca vatansever! Milletine acır! 

Koca Almanla beraberken yenildik! Şimdi, bir başımıza, çoban sopasiyle yedi düvelin karşısına 

çıkmak ne demektir? Kudurganlıktır bu… Resmen kudurganlık… Bereket versin akıllandı bizim 

alık milletimiz. Subay demiyor musunuz, şeytan görmüş gibi kaçıyor! Oh olsun! Bizde bir süt 

ana vardı, “Ev yandı ya, fareler de yandı ya” derdi. Yenildik ya, şu subay denilen kudurganlar 

da, aylıktan, tayından oldular ya!”
180 

 

Yukarıdaki satırlarda sanki Ateşten Gömlek’in Salime Hanım’ı konuşmaktadır. 

Hala hanımın Milli Mücadele karşısındaki abartılı açıklamasında, işgalin aydın kadroları 

arasındaki çatışmada kendi grubuna avantaj sağlaması gibi korkunç bir düşünceyi 

buluruz. Böylelikle işgal olumlanmış olmaktadır. 

Aydın çatışmasının şiddeti ülke çıkarlarının önüne geçmiştir. Öne sürülen 

siyasetin ne kadar Batı yanlısı olduğu gözden kaçmamalı. Hala hanıma göre generallerin 

başarılı olması ve akılcı karar vermelerinin şartı Avrupalı olmalarından geçer. Aslında 

Milli Mücadeleci karşı grup da eğitim ve Batı hayranlığı bakımından diğerinden 

ayrılmaz. Fakat en azından işgal ile birlikte bazı gerçeklerle yüz yüze kalındığında 

hayalinden beslendiği Batı Medeniyeti’nin, kendi savaş mekanizması sayesinde varlığını 

sürdürdüğünü görür. 

Nermin’in halası Anadolu hareketine ateş püskürürken, subayların yenilerek her 

şeyi yüzlerine gözlerine bulaştırdığını savunur. Devamındaki tespiti bize Yaban’ın 

tablosunu çizmektedir: “Ordu dağılınca erler köyüne giderek rençperliğe başlar.” der. 

“Ya subaylar ne yaparlar?”181 

                                                 
180 A.e., s. 71. 
181 A.e. 
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Esir Şehrin İnsanları’nda geçen yukarıdaki diyalog bize Kurtuluş Savaşı 

romanlarındaki aydın rolünün tam tanımını verir. Ordu dağılınca erler köylerine gider. 

Ama şehirli, aydın subayların gidecek bir yerleri olmadığı gibi, savaştan döndüklerinde 

tüm düzenlerini de kaybetmişlerdir. Düzenlerini tekrar eskisi gibi kuramasalar da 

kendilerine sığınacak bir yurt edinme uğraşına gireceklerdir. 

Romanda görülen aydın tiplerinde mücadeleye dair ilk kıpırdanışı hayatında bazı 

şeylerin ters gitmesi ile kendini dervişliğe veren Fuat Bey’de görürüz: 

 

“Sabaha kadar düşünmüş, ölçüp biçmiş, dervişliğe sığınmanın maskaralığını anlayarak 
Anadolu’ya geçmeyi kararlaştırmıştı. Evet, orada napacağını, hangi işe yarayacağını şimdiden 
kestiremiyordu ama, bundan başka çıkar yol kalmadığına da kesinlikle inanıyordu.”182 

 

Bu kararı alan kişinin toplumsal konumu ve kararını belirleyen veriler, “aydının 

mücadeleye önderlik etme zorunluluğu” görüşümüzü desteklemektedir. Romanlarda 

sosyal bakımdan savrulmuş aydının ne iş yapacağını bilemese bile vatanın kurtuluşu 

mücadelesine katılıp, halka önderlik etmek amacında olduğunu görüyoruz. Kaybedecek 

bir şeyi olmayan bireyin mücadeleye tutunarak çaresizlikten bir çözüme ulaşması söz 

konusudur. 

Zamanını çeviri ve resim ile geçiren Kamil Bey ise mahalle kahvehanesine 

devam etmeye başlar. Burada halk nazarında Milli Mücadele’ye karşı bakışı tanır. 

Birbirine karşıt görüşler aydınlar arasında olduğu gibi halkta da taban bulur.183 Aydın 

olarak mücadeleye bir ucundan katılışı hapisteki eski okul arkadaşı İhsan’ın karısının 

yönettiği dergide çalışmaya başlamasıyla gerçekleşir. Bu şekilde kimliğini bulacaktır: 

                                                 
182 A.e., s. 76. 
183 A.e., s. 82-84. arası 
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“Aylardanberi ilk defa, yüreğini aralık aralık yoklayan, en keyifli sıralarında birden 
kavrayıp tedirgin eden işe yaramazlık duygusundan kurtulmuş, kendisini kendisine karşı 
yücelten onurlu bir görev sahibi olmanın rahatlığını duymuştu.”184 

 

Üstelik geldiği toplumsal köken itibariyle de ailesinin girişimine soğuk 

bakacağını ve destek bulamayacağını bile bile şimdiye kadar yapmayı düşünmediği 

eylemine başlamıştı. Değişimine kendisi de inanamaz: 

 

“Saata baktı. Nerdeyse sabah olacaktı. Sırtı sızlıyordu ama, mutluydu. Masaya başka bir 
adam olarak oturmuştu. Başka bir adam olarak kalkıyordu. Artık ciddi bir dava sahibiydi. 
Bundan böyle olaylara, insanlara eleştirici gözüyle bakacaktı. Bir küçük not defteri alıp yazı 
konularını, kaydetmeliydi. Çünkü, artık, sıradan bir vatandaş değildi. Elinde iyi-kötü bir savaş 
silahı olan, SORUMLU İNSAN’dı.”185 

 

Artık Kamil Bey birey olarak toplumsal anlamda “aydın” sözcüğünün karşılığı 

halini almıştı. Aydın olarak kendi farklılığını hissetmeye başladığı dönemde yani 

dergide çalışmaya başlamasıyla tanıştığı gazetecilerin özellikleri dikkatini çeker. 

Dönemin aydınındaki kendi içine kapanmış, ülkenin ve dünyanın genel gidişatından 

azade kendisine tapan, hastalıklı yapıyı fark eder. Bundan rahatsız olur: 

 

“Bunlar, babayani kılıklarına, boş keselerine hiç yaraşmayacak derecede, kibirli, insanı 
kederden mahvedecek kadar kişiliklerin bağlanmış, güzel konuşur, zeki adamcağızlardı. 

                                                 
184 A.e., s. 113. 
185 A.e., s. 117. 
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…Kendi eserlerinden başka, hiçbir şey, güzel, doğru, iyi değildi. Oysa, zaman zaman, 
kendi eserlerine, hatta kendi kendilerine düşman olduklarını saklamıyorlardı. Fırsat verilse, 
memleketi, hatta bütün dünyayı birkaç günde düzeltecek fikirler ileri sürdükleri halde, 
kravatlarını düzeltmekten güçsüzdürler. İlk tanışmada, ilk işleri kirpi gibi dikenlerini uzatmak, 
atıp tutmak, kişiliklerini olduğundan çok daha değerli göstermeye çabalamaktı.”186 

 

Dönemin aydınlarının küçük dünyalarında kendilerine biçtikleri değer en üst 

seviyededir. Oysa olan bitene karşı aldıkları tavır hiç de bu büyük görüntüleri ile 

örtüşmez. Romanda birbirine yakın bölümlerdeki tespitlerin tümü pasif, çaresiz aydını 

anlatır: 

 

“…içinde yaşadıkları çökmüş memleketin etkisiyle yenilgiyi değişmez kader olarak 
kabul etmiş yılgın bir halleri vardı. Millete güvenmeyi hiçbir zaman denememiş, henüz bir 
milletin varlığından haberleri olamamış bütün aydınlar gibi, her biri kendilerini teker teker 
vuruşup teker teker yenilmiş sayıyor, bir daha kalkarak yeniden başlamaya cesaret bulamıyordu. 

Çöken imparatorluk, aydınlarını da, uçuruma beraber sürüklemekteydi. 

Osmanlı aydınları için artık geçmişe sığınmaktan başka çare yoktu ama artık sığınacak 
geçmiş neredeydi? “Anadolu?” Bir sürgün yolu idi ki vaktiyle ucu Avrupa’daki jöntürklerden de 
boyunun ölçüsünü almış bulunuyordu. Oturup ağlamaktan başka iş kalmamış gibiydi. Kendi 
içine kapanıp bir sınırsız vicdan azabını, vicdan azabı olduğundan bile habersiz çekmek, mini 
mini, değersiz, gülünç dertlerle öfkelenip, mini mini, değersiz, gülünç sevinçlerle mutluluğuna 
kendini kandırarak sürünmek “ve artık ölmek, ölebilmek” kalmıştı.”187 

 

Bunun karşısında Nedime Hanım ve Kamil Bey ise zaferden sonra memleketin 

eskiyi temsil eden aydın sınıfına bırakılmaması gerektiğini, inkılâbın halka dayanması 

                                                 
186 A.e., s. 138. 
187 A.e., s. 139. 
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gerektiğini, yoksa yeni düzenin de Tanzimat ve Meşrutiyet gibi kalıcı olamayacağını 

savunurlar.188 

Ülkeye ayak bastığında aklında hiç de yokken mücadeleye destek veren Kamil 

Bey, bu nedenle tutuklanır. Hapishanede çaresiz elinden bir şey gelmezken bile yaptığı 

eylem nedeniyle gururlanır. Bu itiraflarda bir aydının dönüşümünü görürüz. En büyük 

belirti ise aydında artık kurtuluşa dair umudun gözükmesidir: 

 

“Kâmil Bey, birdenbire, tarih, destan, trajedi yapan insanlarla beraber bulunmanın tarif 
edilmez gururunu duydu. Zaferden sonra, “Anadolu’ya taraftar olduğundan tutuklananlar” diye 
bir cins adam yaşayacaktı elbette… Bu adamlar harp sakatlarına bile benzemeyeceklerdi. 
“Tutuklandığımızı Ankara’ya çoktan bildirmişlerdir” diye keyifle düşündü, “Mustafa Kemal 
Paşaya…” Mustafa Kemal Paşa: “Bu Kâmil de kimdir?” diye belki sormuştur. Birkaç dakika 
olsun “Ankara” kendisiyle ilgilendi. “Ankara…” yani bizzat “Kurtuluş” öpülesi alnını 
kırıştırarak, Kâmil Bey üzerinde bir an olsun düşündü. Kurtuluş, hiç tanımadığı bir insanı, her 
şeyini feda edecek surette kendisine çekebildiği için belki mutluluk duymuştur. Haklı olduğuna 
bir daha inanarak kuvvetlenmiştir.”189 

 

Yukarıda Mannheim’ın da vurguladığı gibi artık yalnız olmadığını, hiç 

tanımadığı ve gitmediği kişi ve mekânlarla kendi arasında bir bağ olduğunu 

düşünmektedir. Aydınların arasında “görünmez bağ” olduğu konusunda bir sosyologla 

bir romancı ortak kanaatte buluşurlar.  

Kamil Bey’in içerideyken Kurmay Binbaşı Burhanettin ile arasında geçen 

diyalog İtilafçıların penceresinden Milli Mücadele’ye bakışı yansıtır. Mücadelenin şu 

durumda boşuna olduğunu savunan Binbaşı: Anadolu’da yapılmak istenen işle, buradaki 

serserilerden birisinin, karanlıkta, bir İngiliz subayını arkadan vurması arasında temelde 

                                                 
188 A.e., s. 140-141. 
189 A.e., s. 257. 
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hiçbir fark190olmadığını savunur. Önerisi ise şimdilik savaşmayıp “pasif korunma” 

biçimindedir. 

Kamil Bey ile binbaşı arasında yürütülecek siyaset açısından bir uzlaşıya 

varılamaz. Bunun yanında Binbaşı Burhanettin, aydın sınıfının da kendisini mücadele 

uğruna feda etmesini saçma bulur: 

 

“Memleketimizde okumuş insanların yüzdesini bilirsiniz. Bir millete aydınları her 
zaman lazım. Sizin ölmeniz, herhangi bir köylünün, bir amelenin ölmesine benzemez. Onlardan, 
sürü sürü bulunur, sizin gibi bir aydın yetişmesi için yıllar, servetler ister. Sizi, o zavallı 
“Karadayı” gazetesiyle, onun çevresindeki kadınlı, erkekli serserilerle beraber düşünmek bana, 
“parol donör” acı veriyor efendim. Biz böyle buhranlı zamanlarda olayların gelişmesini sabırla 
beklemeliyiz. Zaten soylu insanlarla basit insanlar arasındaki kuvvet farkı; birincilerin 
sabredebilmelerine karşılık, ötekilerin sonunu hesaplamadan kendilerini mahvetmelerindedir. 
Biz bu milletin idareci kadrosuyuz. Kendimizi dilediğimiz gibi harcamaya hakkımız yoktur. 
Sonra, Allah saklasın, millet başsız kalır.”191 

 

Binbaşı, aydın tutumunun beklemek ve görmek olduğunu savunurken, Kamil 

Bey gerçek aydının önceden hissedip yol gösteren kişi olduğunu eylemleriyle 

gösterecektir: Tabii ki kendisini değil koca bir millete, bir kalabalık aileye dahi baş 

olmuş hayal edemezken.192 

Aydına dair bu yetersizlik ve güçsüzlükler eylemin içine düşmesiyle ortadan 

kalkacaktır. Çaresizlikten ve boşluktan yeniden kişilik kazanması ancak bu biçimde 

                                                 
190 A.e., s. 269. 
191 A.e., s. 272. 
192 A.e., s. 272. 
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mümkün hale gelecektir. Fikirlerin, tasarımların ve bilincin üretimi, ilkin doğrudan ve 

dolaylı bir biçimde insanların maddi faaliyetine ve maddi ilişkisine bağlıdır.193 

Eylemiyle kendisini dönüştüren aydının yine de mücadele gereksinimini halkın 

anlaması ile başarıya ulaşacağı açıktır.194 Yorgun Savaşçı’da Yüzbaşı Cemil: “Kendi 

yurdumuzda Rum evlerine sığınmak… Sırtımızda kadın çarşafları, kaçacak delik 

aramak…”195 derken, Esir Şehrin İnsanları’nda Kamil Bey, hafiyelerce izlenme 

kaygısıyla, nasıl olur da insanın kendi memleketinde kıstırılmış bir vahşi hayvana 

benzeyebileceğine şaşırmaktadır.196 

Halk dayanağından yoksun kalan aydının dramını Yorgun Savaşçı ve Esir Şehrin 

İnsanları’nda bulabiliyoruz. İlki asker aydını diğeri aynı sorunlarla boğuşan sivil aydını 

ele alır. İstanbul’daki Ankaracı aydınların yaşadıkları mekânı yitirmeleri, hiç 

bilmedikleri Anadolu halkına ve artık tek vatan bildikleri Anadolu’ya koşmaları 

çelişkilerini ve yaşadıkları zorlukları azaltmayacaktı. Aydının yaşadığı çatışma orada bir 

başka boyutta devam edecektir. 

 

2.1.6. ESİR ŞEHRİN MAHPUSU 
 

Milli Mücadele ile birlikte karakter değiştirerek “topluma yön vermeye çalışan 

aydın” hüviyetine bürünen Kamil Bey’in hapishane günleri serinin ikinci kitabı olan Esir 

Şehrin Mahpusu’nda anlatılır. Burada Kamil Bey yalnızlıktan ziyade, ilk defa halkın 

arasına girebilmeyi becerdiğini düşünür. Hapishane kendisi için artık halkın içinden 

tipleri analiz ettiği bir lâboratuvardı: 

                                                 
193 Marx-Engels, Alman İdeolojisi, s. 44. 
194 Tahir, Esir Şehrin İnsanları, s. 317. 
195 Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı,İstanbul, Tekin, 1999, s. 81. 
196 Tahir, Esir Şehrin İnsanları, s. 206. 
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“Memleketin çeşitli çevrelerinden, çeşitli insanları tanımak ne büyük bir kazanç olur. 
“Halk” deyip geçiyoruz. “Halk” dediğimiz şey, sanki bir kalıptan çıkıyormuş gibi… Halkları 
meydana getiren kişilerin ruhlarındaki ayrıntıları tanımak lazım… Bu da ancak halkın çeşitli 
grupları içinde yaşamakla elde edilebilir.”197 

 

Aydın sadece insanını değil Anadolu coğrafyasını da bilmez. Mücadele hakkında 

aldığı haberlerde duyduğu yer isimlerini bilmediği için kendini ayıplar. Dünyanın çeşitli 

yerlerini gezmiş bir aydın olarak, kendi ülkesine ait hemen hiçbir şey bilmemektedir.198 

Onun vatan olarak gördüğü yer İstanbul idi. Dışarıdayken bile sokaklarında dolaşmaya 

korktuğu İstanbul. 

Romanın ikinci bölümü Binbaşı Arif Bey’in yanında savaşmış ve hapishanede de 

hizmetinde bulunan erlerinden Sefer ile Kamil Bey arasında uzun diyalogla başlar.199 

Burada Kamil Bey Arif Bey’i tanıma gayesindedir. Sefer ise cepheden cepheye tüm bir 

mücadele dönemini anlatır. Yaşanılan sıkıntıları aktarırken bunun yanında bir aydın 

olarak Binbaşı Arif Bey’in askerden yana tutumunu, her ortamda okumaya karşı 

tutkusunu, vatanseverliğini de belirtir. 

Halktan bir tip olarak Sefer’in İttihatçılara karşı düşman tavrı Arif Bey söz 

konusuyken değişir. Başka birinden bahsederken: “Vaktiyle Contürk’lerdenmiş ki 

Contürk’ün domuzlarındanmış. Contürk ne demek? Padişah düşmanı demek… Bir adam 

vatan-millet haini olmayınca padişahına karşı gelemez!”200 diyen Sefer, Kamil Bey’in 

çok sevdiği Arif Bey’in de Jöntürk olduğunu bildirmesiyle tutumunu değiştirir: 

 

                                                 
197 Kemal Tahir, Esir Şehrin Mahpusu, İstanbul, Adam, 1996, s. 62. 
198 A.e., s. 64. 
199 A.e., s. 158-177. arasındaki bölüm 
200 A.e., s. 175. 
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“- Binbaşımın Contürk’lüğü başka… Binbaşımın Contürk’lüğü “Askerin yemesi içmesi, 
giyimi kuşamı düzelsin!” diye bir Contürklük…”201 

 

Kemal Tahir, aydının karşıt tutumları kendini halka tanıtıp sevdirmesi ile ortadan 

kaldıracağını savunur. 

Esir Şehrin Mahpusu’nda hapishaneye düşen aydının, anlama ve eyleminde yön 

verme girişimi olarak sürekli okuduğu vurgulanır. Arif Bey de Kamil Bey de sıklıkla 

okurlar. Okumalardaki ilginç bir ayrıntı da Naima tarihi ile ilgilidir. Her ikisi de Kemal 

Tahir romanı olan Yorgun Savaşçı ve Esir Şehrin Mahpusu’nda aydın, Naima okur.202 

Adeta, Doğu’nun geleneksel metinlerindeki, atalarının öğütleriyle kendine ve toplumuna 

çıkış yolu arar. 

Esir Şehrin Mahpusu’ndaki aydın çatışmasının bir kulvarı da basındır. 

Yaşananlar hakkında birbiriyle çelişen haberler farklı görüşteki gazetelerde yayınlanır. 

Gazetenin adı da okuyan için siyasal tutumunu belli ettiğinden Kamil Bey görüş olarak 

azınlıkta olduğu koğuşta karşıt gazeteleri ısmarlar. Okumak zorunda olduğunda ise 

haberlerden iğrenir: 

 

“Kâmil Bey, gazeteyi gönülsüz gönülsüz alıp, yatağın önüne oturdu. Ne zaman bu pis 
gazeteyi okumak zorunda kalsa, ellerinin kirlendiği duygusuna kapılıyordu. Sanki kâğıdı 
pisliktendi. Bu pislik, Türkçeye işleyerek, insanın beyninin içini bile kirletiyordu. Yalnız hapse 
girdi gireli bir kere, -İkinci İnönü savaşlarından sonra- Alemdar’la Peyam Sabah’ı gardiyan 
asker İbrahim’e getirtmiş, şaşkınlıklarını okuyarak düşmandan öc almanın tadını çıkarmıştı.”203 

 

                                                 
201 A.e. 
202 Tahir, Yorgun Savaşçı, s. 119., Tahir, Esir Şehrin Mahpusu, s. 177. 
203 A.e., s. 89. 
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Nuh Bey, Arif Bey’e koğuşta Milli Mücadele hakkındaki yanlı haberlerden 

şikâyetçi olur.204 Sohbetin bundan sonrası eski İttihatçı subayların günah çıkarması 

gibidir. Kapalı ortamda kıstırılmış aydının eskiyi kritik etmesi Yorgun Savaşçı’da 

Doktor Münir, Yüzbaşı Cemil ve Patriyot Ömer’in Göztepe’de saklandıkları köşkte 

yaptıkları geçmişe dönük eleştiriyi andırır. Aydın geçmişin yükünü üzerinde hissettiği 

gibi şimdi eleştirdiklerinde de kendi payına düşen yanlışları görür.205 

Esir Şehrin Mahpusu’nda Kurtuluş Savaşı, taraflı gazetelerin çoğunlukla 

saptırılmış haberleri aracılığıyla takip edilir. Hapishaneye düşmüş aydınların halkla içi 

içe yaşadığı, onu tanıdığını görürüz. Zor şartlara karşın tüm dayanma gücünü 

Anadolu’dan gelebilecek müjdeli haberlere bağlamıştır. Kurtuluş mücadelesinin 

hapishanede de kamplaşmalara neden olduğunu görürüz. 

Romanda aydın sınıfın temsilcisi ve başkarakter Kamil Bey geçirdiği dönüşümle 

“Millici Abi” sıfatını kazanır. Dönüşüm o kadar hızlıdır ki fikren ayrı düştüğü eşiyle 

boşanması ile roman neticelenir. Böylece aydının yaşadığı çatışma ailesinin dağılmasına 

yol açacak boyuta varır. 

Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları ve Esir Şehrin Mahpusu romanlarında 

aydın, geçirdiği dönüşümle yüzünü döndüğü Anadolu’ya geçemeden sonlanır. Bu açıdan 

Sodom ve Gomore’ye benzer. 

 

 

 

                                                 
204 A.e., s. 186-187. 
205 A.e., s. 186-189. 
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2.2. İSTANBUL VE ANKARA AYDINI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ:  
 

2.2.1. ÜÇ İSTANBUL 
 

Roman, bir aydın figürü veya buna eşdeğer anlamda, Osmanlı münevveri olarak 

Adnan’ın portresini ele alır. Mekân İstanbul’dur. Anlatılan, bir şehrin hikâyesinden çok 

Adnan’ın üç döneme yayılan hayatıdır. Adnan, sınıfının tek temsilcisi değildir romanda. 

Adnan’ın çevresinde bulunan aydın kimlikli insanlarla, sayısı geniş bir toplumsal grubun 

tasviri sunulur. Bu kişiler arasında saraya yakın isimler, nazırlar, hocalar, gayrı müslim 

tebaadan bireyler bulunur. 

Üç İstanbul çalışmamızın yöntemi açısından bir karşı aydın romanıdır. Kurtuluş 

Savaşı romanları literatürüne dâhil edilse de topluma yön veren aydın tipini bize 

sunmaz. Tiplerin neredeyse tümü karikatürize edilmiştir. İmparatorluğun son döneminin 

kısa bir anlatımı, tahrip edilen aydın tipleri üzerinden yapılmıştır. Mithat Cemal 

Kuntay’ın penceresinden Osmanlı aydınının ciddiye alınacak bir yanının olmadığı 

açıktır. 

Romanda aydını toplumsal rolü açısından asli özelliği olan fikirleriyle ve 

eylemiyle eleştirmek neredeyse imkânsızdır. Aydın tipleri ülkenin içinden geçtiği her 

dönemde bir başka kimlikle karşımıza çıkarlar. Abdülhamit döneminde sarık ile gezen 

dindar tipler, Meşrutiyette tam tersi tutumlar takınırlar. 

Roman zaman dilimi olarak İstibdat, Meşrutiyet ve İşgal İstanbul’unda geçer. 

Yakup Kadri’nin “Bir Sürgün”, “Hüküm Gecesi”, “Sodom ve Gomore” çizgisindeki 

konu bütünlüğünü Mithat Cemal Kuntay Üç İstanbul’da yakalamayı başarmıştır. 

Karaosmanoğlu’nun üçlemesinden tek farkı vardır. Üç İstanbul’un aydınlarının Bir 

Sürgün’deki gibi yurt dışı deneyimi yoktur. Dönemin aydını açısından bu deneyimin pek 
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de lüzumlu değildir. Kafa yapısının Batılı tarzda olduğunu toplumuna karşı getirdiği 

eleştirilerde görebiliriz. 

İstibdattan şikâyetçi aydının ülkesine dair derin şikâyetleri vardır. Ezeli derdi 

Avrupa’yı ülkesinde yaşamak olan aydın açısından Türkiye: Mektepsiz, gazetesiz, efkâr-

ı umumiyesiz, hürriyetsiz bir Avrupa’dır.206 Kusurun sonu yoktur: 

 

“Bizim cinayetimiz Tanzimat’ta Fransa’yı kopya edişimiz oldu. Anglo-Sakson irfanını 
alsaydık bugün adam olmuştuk.”207 

 

Sorunun kaynağını Sodom ve Gomore’de olduğu gibi, Batı’da takip edilmesi 

gereken merkezin yanlışlığında aranır. 

Mithat Cemal Kuntay aydının boşuna kürek çektiğini abartılı bir dille duyurur. 

Bayram tebrikinin bile ayıplandığı208 yapay ortamlar yaratan aydın, aslında derin 

çıkmazın içindedir. Bu tutumun karşısında Türklüğüyle övünen209 vatansever aydın 

Adnan, yapay ortamında yaşayan Hidayet’in yakın arkadaşıdır. Böylece Abdülhamit 

uygulamalarını destekleyen ve karşı olan aydınların aynı çevrelerde, toplantılarda 

bulunduğunu görürüz. 

Aydınların geceden gündüze değişen halleri ironiktir. Mithat Cemal Kuntay Üç 

İstanbul’da Don Kişot kalıplarını kullanmaktadır. Toplumun gerçeklerinden kopmuş 

kendilerine kurdukları dar çevrelerde takım tutar gibi saf değiştiren insanların 

komedisini aydın kimlikleri olarak karşımıza koyar. 

                                                 
206 Mithat Cemal Kuntay, Üç İstanbul, İstanbul, Oğlak, 1999, s. 175. 
207 A.e., s. 177. 
208 A.e., s. 180. 
209 A.e., s. 92. 
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Söz konusu çatışmanın Üç İstanbul’un ilk bölümünde cepheleşmeyi yaratacak 

Kurtuluş Savaşı gibi somut bir soruna dayanmadığını teşhis edebiliriz. Somuttan kasıt, 

işgal, aydın için acil çözülmesi gereken bir sorundur. Aynı zamanda kendisi gibi 

toplumu için de bir varlık tehdididir. Burada söz konusu olan son iki yüz yıldır 

aydınımızın zihnini meşgul eden Batılılaşma sorunuyla, ortaya çıkan sosyal 

dönüşümlere karşı alınan farklı tutumlardır. 

Örneğin, Tevfik Hoca’daki değişim, aydının kimliğini oluşturan öğeleri bir 

çırpıda silip kenara atmasıdır.210 Aydının özüne ait her şey değişebilir. Mithat Cemal 

Kuntay’ın bununla dalga geçtiği açıktır. Üç İstanbul çalışmam açısından aydının 

olmadığı bir aydın romanıdır. 

Adnan toplumun dayattığı kişilik erozyonuna şahit olduğu ve mensubu 

bulunduğu aydın çevresini izlerken şaşkın bir haldedir. İki yakın dostu olan Moiz ile 

Tevfik Hoca’nın birbirlerinin ağzından diğerinin tanımlarına inanır. Her defasında daha 

da şaşırır. Dönem değişim dönemidir. Aydın buna şaşırmaktadır.211 

Aslında kendi fikirlerinde de bir tutar yan yoktur. Gününe, adamına ve bulunulan 

ortama göre savunduğu fikirler değişmektedir. Hidayet, Adnan’ın yanında başka, saraya 

yakın isimlerin yanında başka bir kimlik takınır. Bu hastalık Adnan’da da vardır. Bir 

toplantıda Mithat Paşa’yı beğenmediğini düşündüğü arkadaşının yanında onu savunması 

tümüyle inattandır.212 Aydının tutarsızlığının somut bir sorun olan işgal dönemi ve Milli 

Mücadele’de de değişmediğini görürüz. 

Adnan öğrencisi Belkıs hakkında bilinmeyenleri öğrendiğinde de şaşkındır.213 

Etrafında hiç kimsenin göründüğü gibi olmadığını düşünür. Romanın çeşitli 

bölümlerinde bu hayal kırıklığını yaşar. Kendi dünyasında yaşayan, her söylenilene 

                                                 
210 A.e., s. 165-166. 
211 A.e., s. 165-169. 
212 A.e., s. 186. 
213 A.e., s. 263-264. 
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inanan bir tiptir. Adnan ve arkadaşları birine kızarken neden kızdıklarını bile 

bilmezler.214 

Ülkesinin tüm tarihsel dönüşümlerinin kendi hayatındaki etkisi doğrudan olur. 

Adnan artık İttihat Terakkicidir.215 Bu sebeple hapis edilir.216 Trablusgarp’a sürülür.217 

Tüm bu eziyetlerin nihayetinde Meşrutiyet ilan edilir.218 Zaman zaman idealistliği tutsa 

da aydın olarak çektiği cefalar idealizminden kaynaklanmamaktadır. Meşrutiyetle 

birlikte İttihat Terakki’nin üst kademe isimleriyle her gün birliktedir. Adnan’a ait 

zenginlik tasvirleri değişimden bir hayli nasiplendiğini gözler önüne serer.219 

Adnan Milli Mücadele’ye katılmaz. Ankara ile mektuplaşmasına rağmen220 davet 

olmadığından, uzak durur. Toplumuna yön veren değil, ne yapacağını bilemeyen şaşkın 

aydın modelidir. Kendi düşüncelerinden emin değildir. Her şeyi yanlış anlamış 

olabileceğinden bile şüphelenir. Adnan sırf çağrılmamasından dolayı Anakara’ya 

muhalif olma kararı alır. 

Kurtuluş Savaşı romanlarında bir toplumsal figür olan aydına kurtarıcı rolünün 

biçildiğini görürüz. Halkını yok oluştan kurtaran aydının mücadele öncesi günlük 

hayatında (asker kökenli olanlar haricinde) buna dair bir ipucu bulamayız. Üç 

İstanbul’da Mithat Cemal Kuntay, aydının sıradan hayatının portresini çizerken bir fars 

ortaya çıkarmaktadır. Aydının kendi sınıfı içinde ve topluma karşı girmiş olduğu ilişkiler 

bir kurtarıcıdan ziyade, daima kendi çıkarı için hareket eden kişiyi ortaya koyar. 

                                                 
214 A.e., s. 275. 
215 A.e., s. 278. 
216 A.e., s. 284. 
217 A.e., s. 290. 
218 A.e., s. 294. 
219 A.e., s. 330-334. 
220 A.e., s. 456. 
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Aydın Kurtuluş Savaşı’nda imkânsızı başarmıştır. Adnan ise kendi kabuğunu 

kıramadan çürüyen Osmanlı münevverinin örneği olarak kalır. Verem, romanda bu 

nedenle temizleyici görevini görür. 

 

2.2.2. HALÂS (KURTULUŞ) 
 

Mehmet Rauf'un Halâs (Kurtuluş) adlı romanında diğer romanlara nazaran günün 

siyasi olayları daha sıklıkla ve açık olarak tartışılmaktadır. Yazarın savaşı yaşamış bir 

birey olarak çizdiği tipler üzerinden Kan ve İman’da olduğu gibi milli politika 

yürüttüğünü görmekteyiz. Her iki eser de roman tekniği açısından zayıftır.  

Mülazım Nihat, Yaban'ın Ahmet Celal'i gibi babadan kalma variyetini satma 

gayesindedir. Bir kenara itilmiş veya kendi isteği ile toplumsal hayattan geri çekilmiş, 

eski savaşların yorgun askerleri yaklaşımı, Kurtuluş Savaşı romanlarının karakteristik 

başkişisinin öne çıkan özelliğidir. Geçici ikamet halleri ile hayat planlarında bir 

belirsizlik ve başıboşluk göze çarpar. Tüm bu olumsuzluklara karşın ümit sadece 

aydındadır. 

Halk, yaşantısını işgal koşulları altında sürdürmeye çalışmakta, bu "gelen ağam 

giden paşam" yaklaşımı aydın tarafından şiddetle eleştirilmektedir. Uzun süren savaşlar 

ve beraberinde gelen yoklukla birlikte halkın her ulaşabildiği lüks ve konfor kimden 

gelirse gelsin tercih sebebidir.221 Mücadele bilincine sahip olmayan toplum, aydın 

tarafından hor görülür. Halk arasından mücadeleye olumsuz bakan tipler Halâs'ta 

genişçe yer tutar. 

                                                 
221 Mehmet Rauf, Kurtuluş (Halâs), İstanbul, Antik, 2010, s. 38-39 ve 40. 
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Sodom ve Gomore örneğinde olduğu gibi Halâs'ta da aydınların yabancı 

çevrelerle münasebeti görülür. Nihat büyük bir İngiliz şirketinin İzmir temsilcisi olan 

Mr. Daster'ın kızı Beatrice'e yakınlık duymaktadır. İşgal ile birlikte yabancıların ülkeye 

ait fikirlerindeki değişimler Nihat'ı hayrete düşürmektedir.222 Bu aile ile ilişkisini kesme 

kararı alacak, aydınımız mücadelede safların belirginleştiğini görecektir. 

Romanda aydın çatışması teması Nihat'ın bilinçlenmeye başlamasıyla ortaya 

çıkar. Çevresindeki kişileri tek tek yeni bakış açısı ile değerlendirmeye alır: 

 

“- Eyvah! Hiç ümit yok… Mahvolduk… diye inledi. 

Birdenbire derin bir tevehhürle gürleyerek; "Hepsi düşman!" diye haykırdı. Zavallı 
Türklük, içeriden, dışarıdan hepsi vahşi, yırtıcı, düşmanlar arasında kalmıştı. Düşmanlarımız 
yalnız İngilizler, Ermeniler, Rumlar değildi. Her şeyden evvel düşmanlığı kendimiz kendimize 
yapıyorduk. 

Mesela bugün binbir belagat çiçeği ile süslü(e)yerek bir nakarat gibi dakikada bir ümit 
kalmadığını, mahvolduğumuzu öten Kemal Mümtaz bir düşman… Milleti inkıraz uçurumlarına 
sürükleyerek gündüzki tezahürattan istifade edip, yalancılık meylini memnun etmek için ilhak 
oyununu uyduran Cevad bir düşman… Bütün şehir halkı binbir ihtiras kasırgası içinde ya 
sevinir, sıçrar, ya yerinir ağlarken kendi mel'un nefsinin zevki için dünyaya lâkayıt, dükkânın 
önünde kadın bekleyen Saffet bir düşman… Sonra dünyada paradan başka mabud tanımayan ve 
bu uğurda milletini, vatanını satmaya hazır bulunan Hasan Cemil ve Sadi bir düşman… Bu 
kadar gürültü arasında sakin ve mütebessim durabilen Fahri bir düşman… Hasılı herkes sen, 
ben, o, hepimiz bir düşmandık.”223 

 

Vatanın düştüğü bu durumda herkesin payı olduğunu belirttikten sonra, 

meşrutiyet dönemi gibi geçmiş olaylardan da bahseder. Yıllardan beri sürekli olarak 

şahsi çıkarların ön planda tutulduğundan şikâyetçidir.224 Oysa şimdi tam da birlik 

                                                 
222 A.e., s. 50. 
223 A.e., s. 53. 
224 A.e., s. 54. 



 
 

100 
 

zamanıdır. İzmir'in Yunan işgalinden kurtulduğunu hayal ederken birdenbire kendi 

çaresizliğini fark eder. 

Aslında yaşadığı bilinç sıçramasını Daster'in evinde geçen diyaloga borçlu olan 

Nihat şimdi düşmanı olarak gördüğü zümrelere eklemlenmiş olan hayatını da yeni bir 

rotaya çevirmek durumunda kalacaktı. Ortada kalmıştır, gidecek yeri yoktur. İzmir'de 

geçirdiği süre içinde şikâyetçi olduğu halk gibi yaşamış, işgal güçlerini destekleyen 

zümrelerin çalıştırdığı işletmelerde vaktini geçirmiş, parasını bu yerlere akıtmıştır. Ama 

artık kararlıdır: 

 

“-Bundan sonra her hareketim, her nefesim, her hissim ve her meylim vatan için 
olacak… Yalnız ve yalnız memleket için yaşayacağım ve hayatımı onu kurtarıp mesud etmeye 
hasredeceğim… Vallahi, billahi!”225 

 

Aldığı yüce karara rağmen aydının yaşamı pek zordur. Tercihi eskinin tam tersi, 

genelin çıkarı adına, kendi huzuru ve düzeninden vazgeçmek yönündedir. Yapılacak 

muayyen bir şey olmadığından bir işsizlik, bir kararsızlık, bir hedefsizlik içindedir.226 

Savaşta kurulan iki cephe misali hayatını da ikiye bölecekti: Milli Mücadeleden yana 

olanlar ve karşı olanlar. İlk eylemi Türklerin yoğun olduğu mahalleye taşınmaktır. 

Nihat mücadelenin ilk ışıklarını matbuatta bulur. Eski tartışmalar ve 

cepheleşmelerin yeniden ortaya çıktığını görür. Türk aydınlardan bir kısmı işgalden 

rahatsızlık duymuyor, azınlık gazetelerinin paralelinde yazılar kaleme alıyorlar. Fakat 

Türk matbuatından mücadele yanlısı sesler de yükselmektedir. 

Romandaki aydın çatışmasının en somut örneği Nihat ile Kemal Mümtaz 

arasındaki fikir uyuşmazlığıdır. Nihat damarlarımda bir damla kan bulundukça onu 

                                                 
225 A.e., s. 55. 
226 A.e., s. 57. 
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memleketin selameti için akıtmaya hazırım227 derken, Kemal Mümtaz kendini feda etme 

düşüncesini budalalık olarak görür. "Herşeyden evvel benim için vatan kendim 

demektir. Ben iyi olursam vatan da iyi olur. Ben fena isem vatan ne kadar mamur ve 

mesud olursa olsun kaç para eder?"228 derken eğitimli, yetişmiş bir birey olarak kendi 

değerine vurgu yapmaktadır. Bu tutumunda kuşkusuz Nihat ile farklı sosyal konumlarda 

olmasının da etkisini teşhis edebiliriz. 

Nihat yenilmiş ordunun subayı, yaşam düzenini kaybetmiş, mekân arayışı yerine 

hür vatan özlemini koyan bir aydın tipidir. İncelediğimiz romanlarda ön plana çıkan 

tipolojiyi temsil eder. Kemal Mümtaz ise karantina mektebi müdürü ve aynı zamanda 

Sabah gazetesinin başmuharriri idi.229 İşgale rağmen toplumsal saygınlığını muhafaza 

etmektedir. Görüşlerini yayabilmekte, bir baskı hissetmemektedir. Vatanın geleceği, 

bağımsızlık fikirleri onun için somut bir anlam ifade etmemektedir. 

 Batılılaşma tarihimiz içinde aydınımızın karşılaştığı ve aşmak zorunda olduğu en 

somut uğraş vatanın kurtarılmasıdır. Bu mücadele özellikle bir kısım aydınımızın Batı 

karşısındaki tüm eksikliklerine, komplekslerine rağmen tabu olarak gördüğü Batı 

medeniyetine karşı bir başkaldırıştı. 

Nihat'ın İstanbul'a gelmesiyle birlikte romanlarda sık tekrarlanan bir plan 

Halâs'ta da kendini gösterir: Şehrin kalburüstü simalarının işgal güçleri subaylarına 

verdikleri kadınlı erkekli çay partileri. Nihat bu partilerin birine niyeti gizli bir şekilde 

katılır. Burada dönemin gerçek kişilerinden Refii Cevad ile karşı karşıya gelir. Nihat'ın 

düşünceleri ve pratiğiyle çatışma halinde olan Rıza Tevfik, Refik Halid, Ali Kemal gibi 

aydınlar parti sahibinin söz ederken övündüğü isimlerdir. Nihat'a partideki kadın erkek 

herkes iğreti, yapma, yamalı görünür. Tavırları sahte, kıyafetleri düzme, lakırdıları 

bozmadır. Oysa çatışma halinde bulunduğu aydınlar herkesin yakınlığıyla övündüğü 

                                                 
227 A.e. 
228 A.e., s. 75. 
229 A.e., s. 10. 
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kişilerdir. Ortama uyum sağlarlar, sohbetlerde bulunup, danslara katılırlar.230 Toplantılar 

dışarıdan sadece işgalcilerle bir kısım aydının buluşması gibi yapay bir anlam ifade eder. 

İclâl Nihat'a partiyi değerlendirirken: “Böyle, dünyanın her biri bir köşesinden gelmiş ve 

güya bize medeniyet göstermek gururuyla kabarmış, halbuki şimdiye kadar görüp 

anladığıma göre birer hödük olan bu adamlardan nefret ediyorum.”231der. Oysa ilerleyen 

bölümdeki derlendirmeleri bir öncekiyle çelişir: 

 

“-Bir kere bunlar bizim düşmanımız, dedi. Yani dün düşmanımızdı, sanki bugün değil 
mi? Asıl bugün ve asıl yarın düşmanımız… Bir kere ne sıfatla asker kıyafetiyle buraya 
geliyorlar. Bunlar İngiltere'de, Fransa'da mahmuzlarıyla, apoletleriyle bir çay ve baloya giderler 
mi? Bu lakırdıları her gün dayıma tekrar ederim fakat o kulak vermez ki… Bu ecnebi zabitlerine 
bayılır. Her hafta birkaç tanesini davet eder, yedirir, içirir, eğlendirir. Ben ise bunlarla görüşüp 
tanıştıkça sahihten İngiliz ve Fransız olduklarına inanmıyorum. O bizim edebiyatlarını 
öğrendiğimiz asıl İngiliz ve Fransızın bir taklidi ve kuklası gibi geliyor. Çünkü ne o nezaket var, 
ne o asalet…”232 

 

Aydınımızın kafasındaki Batı Medeniyeti algısı Kurtuluş Savaşı sürecinde bir 

çelişki halinde su yüzüne çıkar. Batılı tarzda eğitim almış, dolayısıyla ülkesini ithal bir 

takım kalıplarla değerlendirmiş Türk aydını Batı’nın işgalci yüzüyle tanışmıştır. Demek 

ki Kurtuluş Savaşı romanlarında aydın kadroları arasındaki çatışma birbirleriyle 

yaptıkları mücadeleyle sınırlı değil. Özellikle Halâs'ta ortaya çıkan iyi Batılı, kötü Batılı 

çelişkisi de yaşanmaktadır. 

İşte bu durum kendisi de bir aydın olan romancılarımızın zihninde çözülmez 

sorunlara yol açmıştır. Zindandan kurtulan Nihat'ın kafasındaki medeniyet tanımı bunun 

yansıması gibidir: 

                                                 
230 A.e., s. 141-142. 
231 A.e., s. 145-146. 
232 A.e., s. 146. 
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“Zaten ben şunu anladım ki, dünyanın her tarafında yaşayan ve insan denilen mahluk 
hep bir ve hep aynıdır. Bunların bazıları medeni memleketlerde muntazam hayat içinde 
yaşıyorlar ve muameleleri daha nazikane ve daha cemilekârâne bulunuyor. Fakat bir sıkıya 
gelince, bahusus işe şahsi menfaat girince ne nezaket kalıyor, ne de cemilekârlık… Hatta ne de 
insaniyet ve medeniyet… En medenî İngiliz ve Fransız, en yırtıcı bir vahşi oluyor ama hepsi mi, 
hepsi böyle… İnsanlık bu…”233 

 

Halâs'ta, Yorgun Savaşçı’da olduğu gibi Milli Mücadele'nin merkezindeki olay 

ve kişilerden sıklıkla bahsedilir. Mustafa Kemal isim olarak geçer.234 Kahramanlar 

tarihsel olayları didaktik bir tarzda ayrıntıları ile anlatır, aralarında tartışırlar.235 Zaten 

kitabın yayınlandığı yıl okullara tavsiye edildiğini ve yazarının ödüllendirildiğini de 

görüyoruz.236 

Yazarların genellikle yakın tarih tartışmalarına, halkın aydınlanması kaygılarına, 

savaş sonrası ülkenin alacağı şekil ile ilgili önerilere yer ayırdıklarını görürüz. Halâs’ta 

Mehmet Rauf, direk olarak bir tarih kitabı gibi roman kurgusunu tamamıyla yaşanmış 

olaylar üzerine oturtmayı tercih etmiştir. 

Mehmet Rauf bir romancı olarak savaş sırasındaki cepheleşmeleri kabaca ele 

alırken, diğer yazarlarda daha geniş bir perspektiften siyasal yönelimlere kaynaklık 

edebilecek değerlendirmeler bulmaktayız. Yeşil Gece'de halkın geri kalmışlığı, taassup 

ile çerçevelenmiş yaklaşımlar sorun edinirken, Yorgun Savaşçı’da Kemal Tahir'in bir 

sosyal bilimci titizliği ile yakın tarihimizi değerlendirdiği görülmektedir. Yaban ise 

adeta Kadro dergisi çerçevesinde genç Cumhuriyetin yapacağı işin ne denli zor 

olduğunu sayfalar boyunca anlatmaktadır. 

                                                 
233 A.e., s. 252. 
234 A.e., s. 194-195. 
235 A.e., s. 194-201. arasında kalan bölüm 
236 Bkz. A.e., Kitap arkası 
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Halâs'ın aydını Nihat halka yol gösterip mücadele hedefi ile örgütlemek yerine 

gelişen olaylara bir birey olarak katılma yolunu seçmektedir. İzmir'in işgali, TBMM'nin 

kurulması ve milli ordunun oluşturulması gibi olaylarda bir rolü yoktur. Kuşkusuz Nihat 

gibi etkisi sınırlı bir bireyden bunlara katkı yapmasını beklemek abartı olacaktır. Bu 

durum roman boyunca Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan olaylara büyük resimden bakılması 

sonucu ortaya çıkmıştır. Mehmet Rauf Nihat'a bir mücadeleyi yaşayabileceği küçük ve 

model olabilecek bir dünya kurmak yerine büyük olayları seyreden ve aktaran aydın 

rolünü vermeyi tercih etmiştir. Böylece aydının misyonu, doğruyu teşhis etme ile sınırlı 

kalacaktır. Mücadele yolunu oluşturan eylemin merkezindeki aydın Mehmet Rauf'un 

Nihat'ının tarzı değildir. 

Nihat'ın İngiliz kökenli eski kız arkadaşı Beatrice zindandan çıkarılmasına 

yardım edecektir. Nihat İzmir'de cebinde İngilizlerce yazılmış işlerini kolaylaştıracak 

belge ile gezerken, daha Milli Mücadele'ye katılmadan atıldığı hapishaneden de yine 

İngilizler sayesinde çıkacaktır. Mehmet Rauf bir yerde düşmanlarının hamiliğine ses 

çıkarmayan bir aydın tipi çizmiştir. 

 

2.3.YENİ DEVLET VE OSMANLI AYDINI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ: 

 

2.3.1. YORGUN SAVAŞÇI 
 

Topçu Yüzbaşı Cemil'in romanın hemen başında 31 Mart ayaklanmasında görev 

yaptığını görüyoruz.237 Kemal Tahir'de aydın kavramı, eski düzenin her türlü yükünü, 

tarihi ve siyasi sorumluluğu üzerinde taşıyan kadroların bir araya gelmesiyle oluşur.  

                                                 
237 Tahir, Yorgun Savaşçı, s. 5. 
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Yüzbaşı Cemil'in beklediği Doktor Reşit Bey de Ermeni olaylarına bulaşmış, 

İttihatçıların astığı astık, kestiği kestik valilerinden birisidir.238 Kısaca belirtmek 

gerekirse aydın, imparatorluğun son dönemindeki tüm olayları yaşamış, görmüş 

bakiyedir. Eski iktidarın da sahibi olarak yaşanılanlardan sorumlu olduğu gibi, kurtuluş 

hedefini de somutlaştıracaktır. 

Yorgun Savaşçı’da çizilen aydın portrelerinin diğer romanlardan ayrıldığı nokta, 

tam olarak eski düzenin uzantıları olmalarıdır. Bu nedenle romanın özellikle İstanbul'da 

geçen bölümünde yoğun olarak İttihat ve Terakki dönemi sorgulanır. Aydın, ülkenin 

geldiği noktadan kendini sorumlu tutar. 

Bir diğer farklı nokta da Yorgun Savaşçı aydınları ne yaptığını bilen insanlardır. 

Eylemleri bilinçli, örgütlenmeleri ve çalışmaları profesyonelcedir. Yaban, Ateşten 

Gömlek, Sahnenin Dışındakiler'de olduğu gibi bir savrulmuşluk hissi vermez 

okuyucuya. Ülkenin kurtuluşunu sağlamak onun için boynunun borcudur: “Ne demiş 

Köroğlu, "Mert dayanır, namert kaçar" demiş… Sırtımızı devlete dayayıp 

kabadayılanmak kolaydı. Şimdi, ak koyun kara koyun belli olacak…”239 

Aydın mücadeleyi örgütlemek için uğraşır ama eski düzenin uzantısı kadrolarla 

bu işi yapmaya çalışır. Kemal Tahir'in kurtuluş mücadelesinde İttihat ve Terakki 

bakiyesi insanların rolüne vurgu yaptığını görmekteyiz. Aydın eski örgüt geleneğinden 

dolayı şematik olarak ne yapacağını bilmektedir.240 Hatta kurulacak ordunun başına 

Talât ya da Enver Paşa'lardan birinin geçeceğini düşünmektedir. Kemal Tahir, mücadele 

açısından tam bir profesyonel tip çizmiştir. 

Yorgun Savaşçı’da aydının kim olduğu sorusuna açık cevaplar buluyoruz: 

                                                 
238 A.e., s. 8. ve s. 17. 
239 A.e., s. 93. 
240 A.e., s. 93-94. 
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Aydın, ölümü kanıksayan bir kuşaktır.241 Aydın yemin etmiş bir İttihatçıdır.242 

Aydın, cepheden cepheye sürekli savaşan bir nesle aittir.243 Örgütçülükten kovuşturmaya 

uğrayan nesildir.244 

Kemal Tahir imparatorluğun son döneminde Rumeli'de neredeyse verilen tüm 

mücadeleyi Cemil'in üzerine yıkar. Otuz üç yaşındayken yüz yaşında gibidir.245 Kurtuluş 

Savaşı romanlarından Yaban, Ateşten Gömlek, Yeşil Gece, Sodom ve Gomore, 

Sahnenin Dışındakiler’de olduğu gibi Yorgun Savaşçı’da da kahramanımız otuzlu 

yaşlarındadır. Bu haliyle direnişi örgütler.246 Kısacası o, romana adını veren “Yorgun 

Savaşçı” dır.247 

İstanbul’da ülkenin bulunduğu durum felaketti. Gazete haberleri bunun 

göstergesidir.248 Eylemine İstanbul’da başlayan aydın işgal altındaki başkentte rahat 

hareket alanı bulamaz. Bu duruma da bir anlam veremez: “Kendi yurdumuzda Rum 

evlerine sığınmak… Sırtımızda kadın çarşafları, kaçacak delik aramak… Bunca ölmek, 

bunca öldürmek boşa mı gitti, bu kadar?”249 Patriyot Ömer bu ruh durumunu: “Bir kış 

günü kendi yalnızlığına sığınma gibi yorgana sarılma.” diye tanımlar.250 

Tüm büyük çabasına rağmen aslında geleceği belirsiz, mekânsız birisidir.251 

Kurtuluş Savaşı romanları arasında en kendinden emin aydını oluşturan Yorgun 

Savaşçı’da bile aydında zaman zaman bir güvensizlik hâkimdir: 

 

                                                 
241 A.e., s. 99. 
242 A.e., s. 12. 
243 A.e., s. 14. ve s. 102-103. 
244 A.e., s. 22-23. 
245 A.e., s. 25. 
246 A.e., s. 89. 
247 A.e., s. 29. 
248 A.e., s. 18. 
249 A.e., s. 81. 
250 A.e., s. 115. 
251 A.e., s. 214. 
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“Ahırkapı odun iskelesinden Temel Reis’in odun kayığına bindiği zaman, karısı 
Neriman’ı bile hatırlamayacak kadar şaşkındı. Adaların ışıklarından kurtulup karanlık denize 
yönelince bu yolculuğun sonunda, hiçbir kara parçasına ayak basmayacakmış duygusuna 
kapılmıştı. Yaşamaktan ölüme geçmek de ancak böyle bir şey olmalıydı. Bu gidişin yalnız sonu 
yok değil, dönüşü de yoktu. “Gittiğin yerde insan bulamayacağın gibi, döndüğün zaman da, hiç 
kimseyi bulamayacaksın!”

252 

 

Tabi ki bu güvensizlik durumu birey olarak atıl durumda bulunduğu İstanbul’da 

böyledir. Anadolu’da değişecek ve toplumu da değiştirecektir. Eylemle beraber güven 

de kendiliğinden gelecektir. 

Eylemi sonucunda hayatının alt üst olacağını sezmektedir. Toplum için kendini 

değiştirecektir. Eski düzenine ait ilişkilerini de döndüğünde yeniden kuramayacağını 

görür. Yeni hayatında da hiç kimse ona “hoş geldin” demeyecektir. Aydın için tüm bu 

olumsuzluklara karşın tek çare “yeni insan” olmaktır. Eskinin ağırlığı, sorumluluğu, 

belki vicdan azabı üzerindeyken, yaşadığı şehirde kovuşturma altında yaşaması daha 

zordu. Yaptıkları kendi suçuyken, yapacakları kendi başarısı olacaktı. Yeni insan işe 

yeni kıyafetle başlar: 

 

“Bandırma’ya atlayıp Çerkez Reşit kardeşleri bulmayı İsmail akıl etmiş, sırtındaki avcı 
biçimi elbiseyi, çizmeleri, kalpağı İsmail vermişti.”253 

 

Artık yavaş yavaş eklemlenmeye başladığı Anadolu’da eski kimliğini geride 

bırakır ve kıyafetini de değiştirir. Artık Kuvayı Milliyeciler gibi giyinir.254 

                                                 
252 A.e. 
253 A.e., s. 214. 
254 A.e., s. 212. 
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Çözümü belki şimdiye kadar hiç düşünmediği ve bundan sonra da ondan başka 

bir şey düşünemeyeceği Anadolu’da bulmasıyla pek yabancısı olduğu vatanında Cemil, 

karşı dükkânlardan, evlerden hep kendisini gözetliyorlarmış gibi, tedirgin yürür. 

 

“İki üç köşe dönerse, Anadolu toprağına dalıp Anadolu milletine karışacakmış gibi, 
gittikçe hızlanıyordu. Yanından geçtiği insanların kendisiyle ilgilenip ilgilenmediklerini 
gözetledi. Herkeste bir canından bezmişlik, bir uyurgezerlik vardı.”255 

 

Yorgun Savaşçı’da aydın çatışması belirgindir. Mustafa Kemal ile Topçu Cemil 

Dünya Savaşı’nda birbirinden farklı düşünen askerlerdir.256 Mustafa Kemal ile de 

aralarında aydın çatışması yaşandığını belirtir. Aynı durum Posta Yolu’nda da görülür. 

Bir an olsun her şeyden vazgeçip köye sığınma düşüncesi diğer romanlarda 

olduğu gibi Yorgun Savaşçı'da da gösterir kendini. Aydın, Yaban'da olduğu gibi asker 

arkadaşı vasıtasıyla kendini Anadolu'nun bir köyüne atıp bireysel kurtuluşu düşler: 

 

“Trene kuruluruz, ver elini Salihli… Yok şu şöyle olmuş da, bu böyle olmuş da… Yok 
Abdülhamit inmiş, Talât Paşa binmiş… Yok halife duracak mı, gidecek mi? Yok Karakol 
Cemiyeti, yok İttihat Terakki Fırkası… Nemize lâzım bizim… Varsın bunları aklı erenler, çıkarı 
olanlar düşünsün!”257 

 

                                                 
255 A.e., s. 212-213. 
256 A.e., s. 105-107. 
257 A.e., s. 116. 
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Cemil’in halka en yakın olduğu bölüm, romanın ortasında askerlik şubesinde Kör 

Şaban ile tanışırken gerçekleşen diyalogla başlar. Burada Cemil’in, Kemal Tahir’in köy 

romanlarında kullandığı dili seslendirdiğini görürüz. 

Aydının Anadolu’ya geçmesi ile başlayan ikinci bölümde Gramsci’nin 

mücadelede büyüyen aydını Anadolu’da sahne alır. Öngörüsüyle olaylara yön vermeye 

çalışır. Tıpkı Crehan’ın Gramsci’den aktardığı gibi: 

 

“Aslında bir kişi “bilimsel olarak” sadece mücadeleyi önceden kestirebilir. Ancak bu 
mücadelenin somut anlarını elbette önceden bilemez. Bu somut anlar sürekli hareket halindeki 
zıt güçlerin bir sonucundan başka bir şey değildir… Aslında bir kişi eyleme geçtiği, iradi bir 
çaba gösterdiği ve “önceden kestirilen” bu sonuca somut katkılarda bulunduğu ölçüde bir şeyleri 
önceden kestirebilir. O halde tahmin yürütme kendini bilimsel bir bilme eyleminde değil, 
gösterilen çabanın soyut ifadesinde ve ortak bir irade yaratmanın pratik biçiminde açığa 
çıkarmaktadır.”258 

 

Bilme ve tahmin yürütme elbette bilgiden kaynak alır. Ancak, eyleme geçmiş ve 

iradi çaba gösteren aydının bilgisi kestirim gücüne ulaşır. Aydının çabası toplumunun 

ortak iradesinde karşılık bulur: 

 

“-Davranıp kalkmak… Düşmanı durdurmaya çalışmak… Aldığım telgraflara göre 
Antalya’dan Bandırma’ya kadar her yerde, köyler, kasabalar, şehirler ayaklanıyor. Alaşehir’den 
bu sabah haber geldi: Alaşehir milleti çoktan davranmış… Haklarını korumak için dernekler 
kurmuş… İzmir’in Yunana verilmesini kabul etmediklerini her yana bildirmişler.”259 

 

                                                 
258 Kate Crehan, Gramsci Kültür Antropoloji, Çev. Ümit Aydoğmuş, İstanbul, Kalkedon, 2006, s. 44. 
259 Tahir, Yorgun Savaşçı,  s. 268. 
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Tepkilere karşı uyanık olan Cemil, olumlu yönelişlerle moral bulur. Halk aydını 

hemen ilk ayak bastığı Bandırma'da iyi karşılar: “Allah tuttuğunuzu altın etsin!... 

Toprağımıza ayak basmanızla bize taze can geldi.”260 

Başta bu alakayı kendisi de beklemez: “Tutuyor Millet bizi… Millet bizi 

seviyor!...”261 Anadolu'ya geçişle birlikte ufku da genişler: “Bizi İstanbul'un 

karmakarışık umutsuzluğu sersem etti. Dünya battı sandık…”262 

Karşılaştığı genel durum şu şekildedir: 

 

“Millet savaştan yılgın… “Vuruşalım” demiyor musun, anasına sövmüşsün gibi 
sırtarıyor!... Yedek subaylardan yarısı evlerine kapanmış, yarısı ekmek parası derdine düşmüş… 
Bizimkilerin çoğu hasta, sakat… Sağlamları daha yenilginin şaşkınlığından kurtulamadı. Kala 
kala… bir avuç senin gibi “Bizim aklımız ermez” diyen subayla gözünü budaktan sakınmaz deli 
aydın kaldı. Gerisi, asker kaçağı, çapulcu, kısacası: eşkıya dediğimiz rezil sürüsü…”263 

 

Oysa Milli Mücadele’ye katılabilecek sivil güçlerin tamamı Güney Marmara’nın 

çeşitli bölgelerinde kümelenmiş eşkıya çetelerinden oluşmaktadır.264 Halk çoğu zaman 

korkudan ve daha fazla zarar görmemek adına işgal ordusuna karşı olumlu davranışlar 

sergiler: “Yol boyunda köyler salıvermiyormuş Yunan askerlerini… “İlle yemek 

yedireceğiz” diyorlarmış… Rum köyleri değil haaa… Türk köyleri, Türk…”265 

Halk yeri geldi mi bir hayatta kalma ve korunma refleksi olarak düşmana 

yakınlık gösterirken, kendisini savunmak için dışarıdan gelenleri düşman bilir. Bir grup 

                                                 
260 A.e., s. 213. 
261 A.e., s. 214. 
262 A.e. 
263 A.e., s. 225. 
264 A.e., s. 232-233. 
265 A.e., s. 244. 
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insanın Kör Şaban’ı taşlamaları halkın yabancıya olan tepkisidir. Halk, zaten olan 

olmuşken, dışarıdan gelenler yüzünden durumun daha da zorlaşmasından korkmaktadır.  

Kemal Tahir aydın grupları arasında İttihatçı-Hürriyet ve İtilafçı çatışmasını 

kurarken, aydın ile halk arasında da 31 Mart-Hareket Ordusu çatışmasını kullanmıştır.266 

Halkın aydını sürekli olarak din ve gelenek üzerinden eleştirdiğini görürüz. Bu noktada 

Yorgun Savaşçı halkla aydın arasındaki soruna yaklaşımda, aslında çok uzak olduğu 

taassup sorunu çevresinde dolaşan Yeşil Gece, Vurun Kahpeye çizgisine yaklaşır. 

Kör Şaban subaylara nazaran halkla daha iç içe olabilen bir karakterken bile 

yabanlıktan şikâyetçidir. Halkın kendilerine hangi gözle baktığını Yüzbaşı Cemil’e 

anlatırken aydının yalnızlığını ortaya koyar: 

 

“-Bunlar evlerinden azanlar… Ana-baba kaçkınları… Karıdan usanmış takımı…” 
demedeymişler… “Boğuşmaktan bezginlik getirmemeleri bundan…” demedeymiş bu 
Akhisarlı… “Bunca yıldır evini ocağını, çoluğunu, çocuğunu görmemiş heriflerin bizim 
toprağımızda işleri nedir?” demekteler… “Bunların sılası mılası, vatanı matanı yok besbelli…” 
diyerek bizi adam hesabına hiç almamakta bunlar!”267 

 

Hiçbir toplumsal bağı olmayan yabancıları vatansız ilan eden halkla onu 

anlamayan aydının birbirini vatan bilememekle itham ettiklerini görmekteyiz. 

Romanda yer alan aydın çatışması sahnelerinden birinde, halk tabanında biraz 

okumuş kesimlerin somut duruma karşı birbirine karşıt öneriler getirdiğini görürüz. 

Kemal Tahir aydın çatışması açısından burada romanın can alıcı bölümünü kurmuştur. 

Eşraf ile yapılan toplantıda subaylar Müderris Hacı Nizamettin Efendi’nin sert 

                                                 
266 31 Mart olayı hakkında yapılan tartışma için bkz. A.e., s. 323-324. 
267 A.e., s. 305. 
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muhalefeti ile karşılaşırlar. Nizamettin Efendi ülkenin başına gelenlerden tamamıyla 

İttihat ve Terakki’yi mesul tutar: 

 

“Başımıza gelenlerin suçu kimin? Yunan’ın değil, haşaaââ… Yunan arada, kurban 
olduğum Allahın el-ulağı… Suçlar, İttihatçı kudurganların… “Hürriyet” diye kara yılan gibi 
ıslıklanarak kopasıca kafalarını kaldırdılar. Yedi kralı parmağında oynatan peygamber halifesini 
it leşi gibi gâvur içlerine sürdüler. Yanımıza mı kalacaktı? Orduya sen-ben davası bulaştırdılar. 
Balkanın üç buçuk zibidi hükümetine bizi yendirdiler. Yanımıza mı kalacaktı? Durdukları yerde, 
yetmiş iki buçuk millete savaş açtılar. Yanımıza mı kalacaktı? Yenildik. Kafkas’ın karında, 
çölün ateşinde, gâvur içlerinde, Çanakkale boğazlarında milletin erkeklerini bire kadar 
kırdırdılar. Yanımıza mı kalacaktı? İşte gâvur yürüdü geldi, İslâm ülkesine doldu. Yanımıza mı 
kalacaktı yoksa?...”268 

 

Bu tip çatışmaların düşmana yarayacağı apaçık ortadadır. İtilafçılar: 

 

“İttihatçı gâvurlarına kanar da, iş çevirmeye kalkarsanız, Müslümanı bire kadar 
kırdırmış olursunuz. Bize haber vermeden hiç bir şey yapmayın! Uyuyan yılanı 

kışkırtmayalım.”
269görüşünü savunurlar. 

 

Subaylar ise karşılık olarak geçmişe ait tartışmaların bir fayda getirmeyeceğini 

söylerler. Eşrafın aydının direniş çağrısına itirazları arasında “Sen buranın yabancısı 

olduğundan işin iç yüzünü bilemezsin kumandan bey…”
270 söylemi dikkat çeker. 

Aydının halk ve vatan saydığı toprağın insanı ile bir türlü iç içe geçememişliğini 

yansıtır. Düşüncesinin arka planında bir ulus yaratma sorunu ile yaşayan aydın, 

                                                 
268 A.e., s. 269-270. 
269 A.e., s. 247. 
270 A.e., s. 271. 
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yardımını istediği halkın aydının aynasında kendisini nasıl gördüğünü öğrendiğinde 

umutsuzluğa kapılır. Akhisar’ın düşman içinde kalması tehlikesine karşın Müderris 

Nizamettin Efendi kaba bir benzetme ile: 

 

“- Kalırsa günah kimin? Günah İttihatçıların… İttihatçılar vaktiyle ne derlerdi? “Millet 
karıdır. Hükümet onun eridir. Erine karşı gelen karının cezası şeriatta yazılı.” derlerdi. 
Memurdan, zaptiyeden yanıp yakılsak, erine karşı gelmiş karı gibi bizi terslerdiniz. Bunca yıl 
karı gibi kullanılmış milletten sen bugün ne hayır beklemektesin? Kendi zaptiyesinden, bunca 
yıl, ödü yarılan millet, toplu tüfekli düşmanın karşısına, ordusuz, silâhsız nasıl çıkabilir 
bakalım?”271 

 

Bu uzlaşmaz görülen iki tutumdan farklı olarak toplantıdaki bir diğer aydın 

Doktor Yedek Subay Necati’nin yorumu görüşleri üçe çıkarır. İttihatçılık ve İtilafçılık 

arasında evvelden süregelen çatışmayı özetleyen Doktor Necati’ye göre: İttihatçılar bizi 

gereksiz savaşlara sokarak yenilmemize yol açtılar. Barıştan yana olan Hürriyet 

İtilafçıların ise o dönemlerde iktidarda olması gerektiğini oysa savaşılacak zamanda 

iktidarda olduklarını söyler.272 

Toplantıdan beklediği desteği bulamayan subaylar bir gerçeği anlamıştı: 

Kendisinin bildiği vatan kavramının karşılığı halkta henüz yoktu. Halkın vatan-millet 

anlayışı doğduğu yer ile sınırlıydı.273 Onlardan ülke savunmasına destek vermesi için 

ikna etmek bu nedenle zordu. 

Aydın çatışması cephelerinden ikisi olan İttihatçılarla İtilafçılar arasındaki 

çekişme o boyuttadır ki İtilafçılar savaş döneminde Hıristiyanların yanındadır.274 

Romandaki bu teze bir diğer kanıt bir Rum köyünün papazının Türkleri silahlandıkları 

                                                 
271 A.e. 
272 A.e., s. 274. 
273 A.e., s. 274. 
274 A.e., s. 319. 
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için değil daha çok İttihatçılarla birlikte hareket ettikleri için uyarır. Bu davranışın 

ilerlemekte olan Yunan ordusunun tepkisini daha çok çekeceği vurgulanır.275 

Kemal Tahir’in tarih anlayışına göre, yönetimsel biçimin değişmesi gibi 

bölümlenmelere bakarak bir milletin tarihini dönemleyemeyiz. Bu nedenle Yorgun 

Savaşçı diğer Kurtuluş Savaşı romanlarının aksine İttihatçılık refleksleri üzerinden 

direnişin örgütlenmesini anlatır. Bu tarihsel olay romanlarda çoğunlukla Kuvayı Milliye 

adıyla yansıtılır. Halkı örgütleyen aydın Kuvayı Milliyecidir. Kemal Tahir, aydının 

ağaçtan düşer gibi birden oluşmadığını, onu tarihsel arka planı ile birlikte ele alarak 

ortaya koyar. Bu tercih aynı zamanda o dönem aydınının çektiği sıkıntıları gösterme 

açısından da bir avantaj haline gelir. Çünkü İttihatçıların kendilerinin de kabul ettikleri 

hataları vardır ve düşmanları çoktur. Kısacası Yorgun Savaşçı’nın aydını vatanı hem bu 

duruma sokmuştur hem de kurtaracak yine odur.276 

Romanda çete olarak adlandırılan, Atatürk’ün Söylev’inde de belirttiği adıyla 

ulusal(milis) birlikler,277 vatan müdafaasında önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Kemal 

Tahir konuyu işleyiş biçimiyle aydının karşılaştığı güçlüklerden birini daha ortaya 

koymak amacındadır. Aydının tek sorunu eski-yeni, aydın-halk çatışması değil aynı 

zamanda düzenli ordu-milis gücü çatışmasıdır.278 Askerin arasında bile merkezin 

baskısıyla bir kadro çatışması yaşanacaktır.279 Ayrıca İstanbul Hükümeti’nin Kuvayı 

Milliye güçlerine karşı çıkarttığı fetvalar ve karşı propaganda, ayrıntılı bir tartışmanın 

konusudur ve aydının karşısındaki güçlüklerin belki de en büyüğüdür.280  

                                                 
275 A.e., s. 339. 
276 İttihatçılıkla Kuvayı Milliyeciliğin birbirinin yerine konduğu tartışma için bkz. A.e., s. 377-378-379. 
277 Nutuk(Söylev)’ta geçen “Yeşil Ordu” ve “milis güçler” tartışması için bkz. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Söylev: Cilt: I-II, İstanbul, Çağdaş, 1980, s. 271-288. arasındaki bölüm 
278 Tahir, Yorgun Savaşçı, s. 391. ve devamı. 
279 A.e., s. 436-437. 
280 A.e., s. 446-452. arasındaki bölüm 
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Bu çatışmalardan birinde yaşanan sıkıntı Mustafa Kemal’in telgrafı ile 

çözülür.281 Yeni düzen kadrolardaki değişim ile kurulacaktır. Dağınıklık merkezi 

müdahaleler ile aşılmaya çalışılır. Amaç aydın için olduğu gibi Ankara Hükümetince de 

kalıcı olmaktır: 

 

“- Baskın basanın ama, eşkıya için… Vurup savuşacaksın… Bizim savuşmaya niyetimiz 
yok… Biz burada kalıcıyız. Kalıcı olduğumuz için bizimki baskın değil, pürüz temizlemek… 
Eğer pürüzü temizleyeceğiz derken ortalığı büsbütün pürüzlere boğarsak, burada hiç 
barınamayız.”282 

 

Yalnızlık ve tek başına karar almanın sıkıntısı güncel tarihi olaylar ışında bir kez 

daha tekrarlanır. Yüzbaşı Cemil ve Selahattin’in gece boyunca süren sohbetlerinde 

padişahın bir subayını Anadolu’ya ordu müfettişi olarak göndermesi, sonra Mustafa 

Kemal’in başka bir yolu tercih ederek Temsil Heyeti’ni oluşturması detaylı biçimde 

anlatılır. Aydın etrafında birilerini bulsa bile mücadelesinde yalnız olduğu ortadadır: 

“Hepimiz biliyoruz ki, ortada temsil heyeti filân yok… Temsil heyeti, tek başına 

Mustafa Kemal Paşa demektir.”283 

Aydının işinin zorluğu vurgulanırken halkın ruh hali de bu açmazın baş 

etkenlerinden birisi olarak sunulur. Halk çıkar gruplarına göre kendi arasında da çatışma 

içindedir. Milletin, aydının mücadelesi boyunca somut varlığını çok aradığı milletin en 

önemli unsuru olan duygu birliğinin henüz oluşmadığını görürüz: 

 

                                                 
281 A.e., s. 428-429. 
282 A.e., s. 430. 
283 A.e., s. 431. 
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“Kaç gündür, Bursa’yı inceliyorum, Bursalıların ruh halini anlamaya çalışıyorum. 
Burası ateş boyuna yakın bütün kasabalarımız gibi şaşırmış… Hiç kimse, kimden yana olduğunu 
bilmiyor. Bu yüzden herkes kuşkulu, tedirgin… Silâhlanmayı göze alamayanlar korkuyor, 
silâhlanmış olanlarsa daha çok korkuyor. Zenginler, talana uğrama ihtimalinin gerçek dehşeti 
içindeler. Gözlerine uyku girmiyor. Çapulcular, Bursa çapuluna geç kalacaklarını düşünerek 
kıvranıyorlar. Birilerinin şehri dört yandan ateşe vereceği söyleniyor. Bu fırsattan faydalanarak 
düşmanlarını temizlemeye hazırlananlar kıyamet gibi… Anzavur gelirse, ben seni nasıl 
astıracağımı düşünüyorum, Millîciler kazanırsa, sen beni hangi iftirayla bitirebileceğini 
tasarlıyorsun. Orduya kimsenin güveni kalmamış… Subayları hiç sevmiyorlar. İstanbul’un 
saldığı sarıklı bozguncular için biz conuz, farmasonuz. Çıkarımız için dünyayı ateşe veriyoruz. 
Kan dökmekten bıkıp usanmıyoruz. Hepimiz İttihatçı gâvuruyuz. İttihatçı, yani, koca memleketi, 
on yılda bu hale getirenler… Bu şehirde devlet otoritesi yok… Bu otoritenin sorumluluğu vali 
konağıyla kışla arasında sahipsiz, yerde yatıyor. Dış görünüşün sakinliğine hiç aldanmayalım. 
Herkes tetikte…”284 

 

Tüm bu yaşananlar İmparatorluğun son iki yüz yılına yayılmış kadro 

çatışmalarının da bir yansımasıdır. Kuvayı Miliyeciler bu çatışmanın bir tarafıdır. Aydın 

da hepsi ile mücadele ederken yapacağı eylemde hiçbir tarafı düşüncesizce ezip 

geçemez. Çünkü bu topraklarda kalıcı olabilmenin peşindedir. Herkesin tetikte ve 

güvensizlik duygusu içinde yaşadığı bir ortamda aydının değil vatan kurtarmak, 

insanlara bir şeyler yaptırabilmek için önderlik edebilmesi çok güçtür. Kurtuluş Savaşı 

romanlarında aydın sadece vatanı kurtarmamış aynı zamanda vatanı kurmuştur da. Her 

zaman olduğu gibi tüm çözümler zorluktan kaynaklanacaktır. 

Aydının zor zamanlarda yarattığı eserine bakışında bir özen vardır. Kurtuluşun 

nüvesi bu eksikli topluluktaydı, çetecilerin etrafa ün yaymış parlak kahramanlıklarında 

değil: 

 

“Erlerin giyimleri yamalı, postalları yırtıktı ama, yüzlerinde, dövüşü çapulculara 
bırakmamış gerçek savaşçıların haklı güveni vardı. Cemil hemen toplanıp bu yırtık, pırtık, 

                                                 
284 A.e., s. 431-432. 
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yorgun, usanmış güvenin karşısında selâma durdu. En arkadaki biraz aksayan saka neferi geçene 
kadar da, elini kalpağından indirmedi.”285 

 

Aydın İstanbul’daki kafa karışıklığını, geçmişe ait hesaplaşmalarını aşmış; yeni 

kimliği ile karmaşa ve güvensizlik içindeki halkı da kurtuluşa inandırmıştır. Güven 

yırtık, pırtık, yorgun ve usanmış da olsa geri gelmiştir. 

                                                 
285 A.e., s. 479. 
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III. BÖLÜM: 

AYDIN İLE TOPLUM ARASINDAKİ FARKLILAŞMA VE ÇELİŞKİ 
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Kurtuluş Savaşı romanlarında savaş cepheden anlatılmaz. Anlatılan olay, cephe 

gerisinde, işgal öncesi veya sonrası ile en fazla Ateşten Gömlek’te ve Posta Yolu'nda 

göreceğimiz ölçüde bir nevi çete savaşı düzeyindedir. Bunun nedeni tip çizimine daha 

uygun bir ortam sağlamaktır. Romancı için uygun ortamda oluşturulacak tip, bu 

kategorideki romanlar için en büyük hedeftir. Romanlardaki birinci kişiler ise kurtuluş 

fikri ve azmini taşıyan ve yayan aydındır. 

Romanlar bu noktadan sonra savaşı değil aydını anlatır. Aydını konu edinen 

romanlardır bunlar. Aydının destek arayışını ve vatanını bulma çabasını görürüz. Savaş 

sonrası, kurtuluştan sonra, yeni kurulacak genç devletin nüvesini aydın kendinde taşır. 

Genç devlet aydından doğacak gibidir. Bu nüvenin içeriğine dair bir uzlaşıdan söz 

edemeyiz. 

Aydın iki temel kutupta cepheleşip farklılaşmıştır. Mücadele karşıtı grup 

direnmenin anlamsız olacağını, faydadan çok zarar getireceğini düşünür. Diğer grupla 

mücadele uğruna işgalciye yakınlaşma olayı romanlarda sıklıkla görülür. Bu çatışma 

geniş yer tutar çünkü bir sonrasının ne olacağını görebilen sadece aydındır. Görüş 

yeteneği, aydın olmanın kelime anlamına içkindir. 

Bu iki aydın grubundan, mücadelenin Anadolu’ya taşınan yeni merkezde 

örgütlenmesi gerektiğini savunan ve bu bilinci halka aşılayan zümre Anadolu’ya 

geçmekle birey olarak kendi içinde yaşadığı fikirsel çatışmadan sıyrılmış olmayacaktı. 

Kurtuluş yolunda asıl çatışma toplum ile aydın arasında onun kendine seçtiği ve idealize 

ettiği yeni vatanında yaşanacaktı. 

Yaban tam da bu çatışmanın romanı olarak diğerleri arasından sıyrılır. Yaban 

aslında aydının geleneksel misyonu olan sorumluluk ve önceden sezebilme yeteneklerini 

tam olarak yansıtamaz. Çünkü burada aydın kendi sınırlılıklarıyla çevrelenmiştir. Daha 

doğrusu aydın mücadele etme kararının haklılığını görmüştür. Buraya kadar yanılmaz. 
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Fakat çatışmanın ikinci ve zorlu bölümünde, halkla ve Anadolu yerleşik zihin yapısı ile 

çatışmasında yolunu aydınlatan yeteneği işini görmez. 

Yaban, Yeşil Gece ve Vurun Kahpeye üçlüsü taassup, boş inanç gibi aydının 

alışık olmadığı zihin yapısıyla çatışmasını gözler önüne serer. Burada zafer cepheden 

ziyade, aydının Anadolu’da tutunup tutunamamasının neticesinde görünecektir. 

Çatışmanın bir diğer nedeni aydının kişisel yapısından kaynaklanmaktadır. 

Aydın, Batılı tarzda düşünce yapısına sahip, toplum sorunlarına yüzyıllardır yabancı, 

halkın anlayacağı dilden uzak, devletin yakınında rahat hayatından kaynaklanan 

özelliklerini dönüştürmek zorundadır. Yoksa ulaşacağı sonuç hayal kırıklığından öte 

değildir. 

Aydının Anadolu'da bir takım sınırlılıklar içinde olması halk ile arasındaki 

ilişkiyi kısıtlamaktadır. Anadolu’da maddi yaşam gereçlerini karşılayamayan aydın 

kendi içine döner. Kendinde bulduğu ise Batı mitolojisinden başlayıp, çeşitli edip, 

filozof ve düşünürlerinin eserlerinden durumu açıklamaya çalışan bölümlerdir. 

Şikâyetlerini Batılı tarzda dillendirir. 

 

3.1. AYDIN VE ANADOLU ARASINDAKİ ÇELİŞKİ: 

 

3.1.1. YABAN 

 

Yaban Kurtuluş Savaşı’na değil, inkılâba dair bir romandır. Türünün en güçlü 

örneğidir. Romanda Türk aydınının savaş sonrasıyla ilgili projesini Yakup Kadri açıkça 

yansıtır. 
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Yaban gibi edebiyatımızın köşe taşı sayılan, hemen her inceleme eserinde, 

hakkında bölümler ayrılmış bir romanda, halka karşı beğenmez tutum göze çarpar. 

Bunun nedeni, aydının halk üzerinden gerçekleşmesini istediği yeni vatanın geleceğine 

dair kendi yol göstericiliğinde ona verdiği görevlerdir. 

Toplumla aydın arasındaki uzaklık zaman zaman tepki toplayan bir olgudur. Bir 

aydın olarak yazarın halkına karşı olumsuzluklar içeren eserinin zaman içinde tepki ile 

karşılanması sadece bize özgü değildir. Geçirdiği modernleşme macerasıyla aramızda 

benzerlikler bulunan Rusya’nın zengin edebi dünyasında da bu durum sıklıkla görülür. 

Yaban örneğinde olduğu gibi, Andrey Belıy’ın “Gümüş Güvercin”inde köye gidip 

halkın arasına karışmaya çalışan aydının şaşkınlığını görürüz.286 

Olumsuz tipler çizen yazarlara karşı genelde yöneltilmiş standart eleştirilerden 

Dostoyevski’de nasibini almıştır. Dostoyevski’nin her şeye rağmen Rus halkından 

beklentisi yüksektir: 

 

“Tanrı, Rus insanını, Rus mujiğini sever. Bu nedenle, Rus insanının ayyaşlığından, 
hırsızlığından, alçaklığından, sefaletinden, şerefsizliğinden, yalanından korkmamalı. Bütün 
bunlar, onu ebediyete dek damgalayan, her duygunun son kertesine ulaşma eğiliminden ileri 
gelir. Onlar yaralı bir hayvanın sıçramaları gibi davranırlar. Bütün bunlar onun gelecekteki 
görevinin belirtileridir. O, kendini ve kendisiyle birlikte bizi de kurtaracak. Çünkü aydınlık bir 
kez daha aşağıdan gelecek.”287 

 

Dostoyevski Rus insanının tüm yerdiği özelliklerine sarılır. Maksadı her aydın 

gibi biraz politik davranıp, onun bu özelliklerinden insanlığın kurtuluşunu 

geliştirebilmektir. Romanlarında da gördüğümüz gibi, kurtuluşun ancak “dip noktasını 

                                                 
286 Andrey Belıy, Gümüş Güvercin, Çev. Kayhan Yükseler, İstanbul, YKY, 2008, b.a. 
287 Henri Troyat, Dostoyevski, Çev. Leyla Gürsel, İstanbul, Cem, 2000, s. 439. 
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bulmuş insan” aracılığı ile mümkün olacağını savunur. Aydın için bu mesyanik teselli 

köylünün reel hayatına içkindir. 

İlginçtir Yaban’ın bir bölümünde Ahmet Celal yeni başlayan sonbaharın sert ve 

yalın rüzgârlarından bahsederken: 

 

“Bu rüzgârlar estiği sürece, ben Dostoyevski’nin kişilerinden biri gibi oluyorum. Ya 
Sibirya yollarında bir sürgünüm, ya Moskova sokaklarında aç bir serserinin, ya sınır boyunda bir 
han odasında kaçmak çarelerini düşünen bir suçlunun kabı içine girerim. Derin bir azap yüreğimi 
tırmalar.”288 demektedir. 

 

Yaban’ın ortaya çıkış hikâyesi somut tarihsel olaylara dayanır. Savaşı yaşamış ve 

toplum üzerindeki yıkıcı etkisini bizzat teşhis etmiş bir Türk aydını olarak Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu, kurtuluştan sonra ortaya koyduğu eserlerde yaşanılanları anlatmaya 

çalışmıştır. Savaş sonrası katıldığı “Anadolu Mezalimini Tahkik Komisyonu”yla 

Eskişehir civarında işgalin toplum üzerindeki yıkıcı etkisini tespit etmiştir. Yaban’ın ilk 

basımından on yıl önce “Barbarların Yaktığı Köyler Ahalisine” adlı yazısında doğrudan 

işgale uğramış yöre halkına seslenmiştir. Gördüğü sefalet karşısında büyük utanç 

duyduğunu belirtir. Aydın toplumun acısına ortak olmanın biricik yolunun ancak onların 

çektiklerini yaşamaktan geçtiğini düşünmektedir. Muhtemelen daha önce köylü ile bu 

kadar yakın bir diyaloga girmemiş olan yazar, bu karşılaşmada köylünün mevcut 

durumunda aydının suçu olduğunu düşünür ki bunu, romanın ikinci basımı vesilesiyle 

yazdığı yazıda da dile getirir. Bir aydın olarak Yakup Kadri, evindeki konforundan, 

köylüye giderken bindiği otomobilden, yediği yemekten, giydiği kıyafetten bile 

utanmaktadır: 

                                                 
288 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul, İletişim, 2007, s. 89. 
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“O vakit yemin ederim ki, sizden olmadığıma, sizi dinlemeğe paçavralar içinde, 
yalınayak gelmediğime nedamet ediyorum. Gözyaşlarınız arkasında bize karşı sezdiğim kin ve 
hınçtan korktuğum için değil, fakat felaket ve sefalet karşısında sefahat ve rahat denilen şeylerin 
ne kadar kaba, ne kadar adi olduğunu hissettiğim içindir ki, sizin aranıza karışmak, sizin 
aranızda kaybolmak, kendimi sizinle beraber görmek istiyordum; o dakika zannediyorum ki, 
hayatın en büyük zevki, neşesi ve en büyük şerefi sizin gibi olmak ve sizin aranıza 
katılmaktır.”289 

 

Aydının halkın arasında kaybolup vicdan azabını unutma dileği Yaban’da yerini 

halk ile aydının birbirine yabancılığına bırakacaktır. Yakup Kadri, bir aydın olarak 

gözlemlerinin doğrudan etkisiyle on yıl sonra kaleme aldığı romanın objektif roman 

tekniğine uygun olmadığını savunur: 

 

“Yaban bir objektif roman değildir. Yaban, bir ruh sıtmasının, birdenbire acı ve korkunç 
bir gerçekle karşı karşıya gelmiş bir şuurun, bir vicdanın çıkardığı yürek parçalayıcı 
haykırıştır.”290 

 

Aydındaki topluma olan yabancılıkta belli ki Karaosmanoğlu’nun yaptığı 

gözlemlerin payı vardır. Yazar için gözlem, özellikle toplumsal içerikli romanların vücut 

bulmasında birinci etkendir. Yaban, bu şartlarda ve etkiler neticesinde doğmuş bir 

“aydın” romanıdır. 

                                                 
289 Karaosmanoğlu, “Yaban’ın İkinci Basılışı Vesilesiyle”, Yaban, s. 13. 
290 A.e., s. 11. 
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Yakup Kadri Yaban’da aydını malûllüğü ile cepheden uzak tutmuştur. Sakat 

olma durumu ile yazar roman kahramanına yeterince gözlem yapma ve sürece tam 

olarak katılamama özelliğini kazandırır. 

Roman boyunca aydınlanma arayışı sürmektedir. Bu arayışın romanın aydını 

Ahmet Celal tarafından henüz sürmekte olan savaş ortamının içinde dile getirilmesi hep 

bu yabancılığın yansımalarıdır. Zaten romanın adı da Anadolu halkının garip bulduğu, 

yabancılar için kullana geldiği bir sıfattan kaynaklanmaktadır. 

Aydının yabancılığının birkaç türü vardır. Birbirine paralel seyreden 

yabancılıklar söz konusudur. İnsana yabancılığın yanında, toprağa ve geleneklere de 

karşı bir yabancılıktan bahsedebiliriz. Halk aydın çatışmasının temelinde ise aydında 

oluşmuş fakat köylüde henüz belirginleşmemiş “vatan”, “ulus” kavramları vardır. 

Yakup Kadri Yaban’da, her ne kadar zaman olarak Kurtuluş Savaşı ve özellikle 

Sakarya Muharebesi’ni seçtiyse de roman boyunca tartışılan sorun bir aydınlanma 

projesi ve milli devlet arayışı için malzemenin teşhiri gibidir. 

Kemal Tahir’in özellikle köyü, köylüyü anlattığı romanlarına karşı yapılmış olan 

suçlamaların benzeri Yaban için Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na da yapılmıştır. 

Eleştirenlere göre Yakup Kadri, köylünün maddi ve manevi sefaletini bir entelektüelin 

ağzından tezfiye kalkmıştır.291 

Yaban’ın aydını Ahmet Celal gazi bir yedek subaydır.  Tek kolunu savaşta 

bırakan Ahmet Celal, işgale uğramış İstanbul’da kendini sosyal anlamda gereksiz görür. 

Babasından kalan evi satarak parasıyla Anadolu köylerinden birinde bir bahçeli ev 

                                                 
291 A.e., s. 10. 
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almayı tasarlar. Savaşta silah arkadaşı olan Mehmet Ali’nin köyüne davet üzerine gidip 

yerleşir.292 

Anadolu’nun bu ücra köşesinde kendini kapattığı bu küçük hayatta çatıştığı 

birçok ayrıntı gibi zaman ve mesafe kavramının olmaması aydına garip gelmektedir. 

Zamanın küçük dilimlerini karıştırmaktadır. Sadece mevsimlerin değiştiğini 

hissetmektedir. Bu değişimle birlikte kimliğinden bazı parçaların da kaybolup gittiğini 

görmektedir. Zaman kavramının köyün ihtiyaçlarına paralel kullanımı aydının önceki 

yaşamına ait dramına da merhem olacaktır: 

 

“Kaç yaşımda olduğumu ve arkamda bıraktığım geçmişi unuttuğum gün, kimbilir, ne 
kadar rahat edeceğim! Lakin, bu hale vardığım vakit de, gene bu engin ve kurak ovaların 
korkunç genişliğini hissetmekten kurtulamayacağım. Bu his her an yüreğimi burkuyor, başımı 
döndürüyor ve irademi hurdahaş ediyor.”293 

 

İmparatorluğun yıkımındaki tüm sorumluluğu aydın üstlenmiştir ve faturanın 

kendisine kesildiğini de farkındadır. Aydın başarısız olmuştur. Dünyadan elini eteğini 

çekmiş birisi olarak kendisini Anadolu’nun ücra köşelerinden birine atmıştır. Kendisini 

ve hedeflerini sınırlamıştır. Bunun böyle olması gerektiğini acı olsa da itiraf etmektedir: 

 

“Daha otuz beşimize basmadan her şeyin bittiğini, işin tamam olduğunu; aşkın, arzunun, 
ümit ve ihtirasın artık bir daha uyanmamak üzere sönüp gittiğini kendi kendimize itiraf etmek; 
kendi kendimize, bütün mutluluk ve başarı kapılarının kapandığını söylemek ve gelip, burada bir 

                                                 
292 Karaosmanoğlu, Yaban, s. 28. 
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ağaç gibi yavaş yavaş kurumağa mahkum olmak. Böyle mi olacaktı? Böyle mi sanmıştım? 
Lakin, işte böyle oldu ve böyle olması lazımdı.”294 

 

Ahmet Celal genel olarak insanlıktan nefret eder bir haldedir. Batı medeniyetinin 

önde gelen düşünürlerini bir bir sıraladıktan sonra insanlığa karşı duyduğu genel 

güvensizliği beyan eder. Bu satırlardaki nefret son derece abartılıdır: 

 

“Biliyordum ki, toprak katı ve tabiat zalimdir ve insan cinsi bozuk bir hayvandan başka 
bir şey değildir; biliyordum ki, insan hayvanların en kötüsü, en bayağısı ve en az sevimli 
olanıdır. Evet, bilhassa en az sevimli olanıdır. 

Bunu, eşekler, mandalar, keçiler ve tavuklar arasında yaşamağa başladığım günden beri 
daha iyi anlıyorum, daha iyi görüyorum. 

Bu yaratıkların sadelikleri, samimiyetleri, içgüdülerindeki doğruluk ve isabet bütün 
kusurlarını unutturuyor. İnsan içgüdüsü ise bozuktur. Onun için, doğruyu eğriden, çirkini 
güzelden, faydalıyı faydasızdan ayırmasını bilmez ve akıl denilen bir cehennem aletinin hükmü 
altında gülünç, kaba, sersem ve patavatsız kıvranır durur. Gene onun için, hareketleri aksaktır, 
sesi ahenksizdir, neşesi yavan ve iğretidir.”295 

 

Kuşkusuz aydının insanlığa karşı duyduğu nefrete dair yukarıda alıntılanan uzun 

bölümdeki görüşler süreklilik arz etmez. Romanın aydını Ahmet Celal’in topluma ve 

insana dair görüşleri kendi içinde şartlara ve ruh haline göre değişimler göstermektedir. 

Ahmet Celal, köyde başlayan kış hazırlıklarını gözlemler. Köye hâkim kokunun 

tezek kokusu olması ile çalışan kadınların etrafında gezinen çocuklara bakışı çevreye ve 

insana dair rahatsızlığın ifadesidir: 
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“Küçük insan yavrusu ayaklarının ucunda, yarı toprağa karışmış, döğlek cinsinden 
sürüngen bir nebat gibidir. Kımıldadıkça bir büyük solucan kümesini andırıyor. Her ne 
tarafından bakılsa bir ana karnından çıkmış olmaktan ziyade topraktan bitme şeylerden biri 
hissini veriyor.”296 

 

Bunun ardından gelen bölüm Mehmet Ali’nin kocaman olduğu halde henüz adı 

konmayan çocuğa yönelik nefreti belirtir: “Bu yaratığa bakarak, derhal dünyaya çocuk 

getirmenin bir cinayet olduğunu tasdik ederiz.”297 

Köylülerin ahenkli bir biçimde çalışırken sergiledikleri görüntü, aydında saygı 

uyandırır. Burada nefret ile saygı iç içe geçer. Yukarıda belirttiğim gibi Ahmet Celal’in 

insanlara karşı beslediği nefret biraz da dengesi bozulmuş ruh halinden 

kaynaklanmaktadır: 

 

“Bu çirkin ve bakımsız tabiat köşesinde, bu kaba saba insan kümesinin bana, adeta, 
saygıya yakın bir duygu verişi nedendir? Bu insanlar, her gün hiçe saydığım, hor gördüğüm, 
hatta bazen de tiksindiğim kimseler değil midir? Fakat, işte, uzaktan nasıl çalıştıklarını 
seyrederken, bana, her biri büyük olayın kahramanı gibi gözüküyor.”298 

 

Romanda sakatlık yoğun şekilde işlenir. Ahmet Celal’in sakatlığından ilk 

bahsedişi nefret ettiği insanları kendi ormanlarına kovalamak istediği bölümün 

sonundadır. Fakat bunu başaramayacaktır çünkü sağ kolu yoktur. Sakatlığı İstanbul’da 

sosyal bir yük halini alacakken köyde daha rahattır: 

                                                 
296 A.e., s. 87. 
297 A.e., s. 87-88. 
298 A.e. 
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“Lakin, bu köyde de hiç kimse kolsuz olduğumun farkında değil… Oysa, burada, 
isterdim ki, farkında olsunlar. Zira, sağ kolumu, ben, onlar için kaybettim. İstanbul’da zilletim 
olan şey burada şerefimdir.”299 

 

Sürekli olarak halkın arasına karışıp onlardan biri olabilme arayışında olan 

Ahmet Celal için sakatlık garip bir şekilde bu yakınlığı sağlamıştır. İstanbul’da sosyal 

bir yük haline gelen sakatlık, Anadolu’da şereftir. Aydın kolunu savaşta kaybettiğini 

köylünün anlamasını ister. Oysa köylü aydına ve onun özelliklerine karşı son derece 

ilgisizdir.  Köylünün de bir yanı aydın gibi sakat ve eksiktir. Aydın ile köylü arasında 

kader birliği ile beraber fiziksel benzerlik de mevcuttur. Köyde sakatlık sıradan bir 

durumdur: 

 

“Sağ kolumun yokluğu kimsenin takdirini celbetmek şöyle dursun, hatta merhametini 
bile uyandırmadı. Acaba niçin? Bunu sonradan anladım. Zira, burada, sakatlık hemen herkese 
mahsus bir hal gibidir.”300 

 

Yine bu bölüme benzer şekilde: 

 

“Mehmet Ali’nin anası enikonu topallıyor. Salih Ağa’nın oğullarından biri kamburdur. 
Bekir Çavuş’un kızı Zehra kördür…” ,“…Bunlardan başka, köyün iki meczubu, bir cücesi 
vardır: “Şimdi, düşünün, bu illet ve sakatlık yuvasında ben nasıl kendimi gösterebilirim?”301 

                                                 
299 A.e., s. 19. 
300 A.e. 
301 A.e. 



 
 

129 
 

 

Kendisini köye gelmeye ikna eden Mehmet Ali’nin kardeşi İsmail ile aynı kızdan 

hoşlanmış oldukları ortaya çıkar. Kız Ahmet Celal’i İsmail’e tarif ederken “Kolu yok bir 

herif buraya gelir. O, senin ağan mı?” ifadesini kullanır. Bunun üzerine her sakatlığı 

yüzüne vurulduğunda hissettiği duyguyu tekrar yaşar. Kesik kolunun ağrısını duyar.302 

İsmail’in kızı elde etmesini kıskanır. İsmail’in söz konusu gayesinde hedefine 

ulaşmasındaki başarısını uyum yeteneği ile açıklar. İsmail’in bu bakımdan kendisinden 

daha güçlü olduğunu düşünür.303 

Ahmet Celal bir türlü köylünün içine karışamamaktan şikâyetçidir: 

 

“Gerçi, köye geldiğim ilk günden beri, daima, herkesten ayrı bir durumdaydım. Gözle 
görünmez bir çember, bir nevi karantina kordonu beni aralarına karışmak istediğim bu küçük 
insan kümesinden ayırıp duruyor. Ne yapsam bu çemberi yaramıyorum.”304 

 

Asker arkadaşı Mehmet Ali olmasa hiç kimsenin aydınımız ile konuşacağı 

yoktur. Çocuklar ondan ürküp kaçar, köpekler arkasından havlar, kendini tüm bu 

tablonun ortasında acayip ve korkunç bulur. Oysa aydının bu Anadolu köyüne gelişinin 

nedeni gerçekliğin tam karşıtı bir beklenti nedeniyleydi: 

 

“Bilakis… Ve buraya yabancılardan kaçıp geldim; yabancının cevrinden kaçıp geldim. 
Ta ki, kendi kanımdan, kendi canımdan bu küçük insan cemiyetinin içine karışayım, onunla 
haşır neşir olayım, onda kimsesizliğimi unutayım diye…”305 
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İstanbul’da yenilgi sonrası bir yere sığamayan Ahmet Celal bambaşka hayallerle 

kendini attığı Anadolu’da aradığı huzuru bulamaz. Dertlerinin üzerine bir de yabancılık 

eklenmiştir: 

 

“Burada ben, İstanbul’daki kadar azap ve işkence içindeyim. Taş, toprak, su, insan, 
hayvan burada her şey benim aleyhimdedir. Ve bende bütün bu düşman unsurlara karşı 
mücadele etmek gücü yok. Durmadan eziliyorum. Durmadan eziliyorum.”306 

 

Normal insanı duygulardan birini köyde tek taraflı da olsa yaşayan Ahmet Celal 

bu olayı, Anadolu topraklarına karşı yaşadığı yabancılık olgusuna bağlar. Kimi kimsesi 

olmadığını düşünür. Bağlı olduğunu hissettiği yeni vatanına, kendi varlığının anlamı 

üzerine bir takım sorular yöneltir: 

 

“Nereye gideyim? 

Benim yerim neresidir? 

Kimlere doğru varayım? 

Beni kimler anlar? Kimler derdime deva bulur? Beni bu illetten, beni bu gurbetten kim 
kurtarabilir? Hangi kardeş? Hangi hemşire? Hangi can yoldaşı? Hey, ana toprak, ne kadar 
merhametsiz, ne kadar katısın? Benim ıstırabıma ne kadar yabancısın? Ben senin üvey evladın 
mıyım? Yoksa sen mi benim üvey anamsın? Eğer, ben senin üvey evladın isem bu kolu kimin 
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yoluna feda ettim? Niçin şu anda, bu genç yaşımda bir derenin kenarında bir insan 
viranesiyim?”307 

 

Vatan uğruna kolunu kaybettiği için en azından bir isteği için ödüllendirilmesi 

gerektiğini düşünür: 

 

“Senin yoluna gençliğimi harcadıktan sonra, gene orada, o düşmüş şehirde, senin 
hasretinle yanan ben değil miyim? İşte geldim: İşte geldim. Fakat, benim önümde, kızların 
kaçıyor. Bana kızların arkalarını çeviriyor. Onlara her uzattığım el boşlukta kalıyor.”308 

 

Aşık olduğu kız Emine, dul halasının yanında yaşayan bir yetimdir. Hayatına 

dair kararları kendisi vermeyen dıştan mutsuz gözüken birisidir. Aydın kendi 

çektiklerine benzer acılar çeken vatanı da kişileştirerek, Emine’ye karşı hissettiği aşkın 

çözümsüz kalmasına da hayret etmektedir. Burada da vatan topraklarına seslenir: 

 

“Eğer, sen bir üvey ana olsaydın, ıstırabın benim ıstırabıma bu kadar benzer miydi? Sen 
de bencileyin, bu kadar garip, bu kadar yoksul… Sen de bencileyin bu kadar derdini anlatmadan 
aciz olurmuydun? Benim için senin yüzün Zeynep Kadının yüzünün eşidir. O halde hepimizin 
anlaşmamıza engel olan şey nedir?”309 

 

Medeniyetin maddi ürünlerine ait örnekler hele de onunla bir bağ kurma 

kabiliyetindeki araçlar bile geldiği kenti ona hatırlatır: 
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“Lokomotif, ray, istasyon… Sahi, yazmayı unuttum. Oysa, benim için mevsimin en 
büyük hadiselerinden biri de bu olmuştu. Eğer, ıssız, ücra Anadolu yaylalarının ortasında, uzun 
müddet kalmışsanız, sizi medenî merkezlerden birine ulaştırmak kudretine haiz olan şeylerden 
birini görmenin, bir telgraf direğiyle, bir demiryoluyla, bir istasyon binasıyla karşı karşıya 
gelmenin ne olduğunu mutlaka bileceksiniz. Bilmeyene ise bunu anlatmak çok güçtür.”310 

 

Köy halkı ile yaşadığı tüm başarısız diyalog girişimlerinin ardında, halkın 

kendisine garip gelen özellikleri vardır. Romanda aydının insana yabancılığı 

derinlemesine işlenir. Köylü aydın açısından anlaşılmazdır: 

 

“Türk köylüsünün ruhu, durgun ve derin bir sudur. Bunun dibinde ne var? Yalçın bir 
kaya mı, balçık yığını mı, bir yumuşak kum tabakası mı? Keşfetmek mümkün değildir.”311 

 

Oysa ülkenin kaderi kısa zamanda belirlenecektir. Aydının tüm bunları 

değiştirmesine zamanı yoktur. Savaşan subaylar inançlıdır. Kendisi de gazi asteğmen 

olan aydınımız Ahmet Celal, sevkiyat sırasında köye uğrayan subaylardaki değişimi 

gözlemler. Bu subaylar eskinin askerlerinden farklı durumdan şikâyet etmeyen, 

kurtuluşa inancı olan bireylerdir. Fakat durum böyleyken kendisi tam zıt görüşe sahip 

köylülerin içinde yaşamaktadır: 

 

“Fakat, inanılacak şey değil. Ben, savaşı istemeyenlerin arasında yaşıyorum… Bu 
milletin tek güç kaynağı bu köyler, bu hastalık, yoksulluk, umutsuzluk yuvaları değil mi? Bu 
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savaşta subayların yönetecekleri insanlar hep bu aralarında yaşadığım kanları çekilmiş, derileri 
kemiklerine yapışmış, gözlerinin feri kaçmış hayaletler değil mi?”312 

 

Köy ahlakı da aydınla yeni yurdu arasındaki uçurumu derinleştiren etkenlerden 

birisi olarak karşımıza çıkar. Aydının insana bakışında romanda yer alan bir bölüm de 

evlilik ilişkisi üzerinden köy ahlakıyla ilintilidir.313 Bu ilişkinin şekli aydına oldukça ters 

gelir. Süleyman’ın karısının köyden bir başka adamla birlikte olmasına karşın buna 

neredeyse sessiz kalması köydeki kadın erkek ilişkilerin Ahmet Celal’e ilkel toplum 

düzeyinde olduğunu düşündürür.314 

Yaban, ile benzer temayı daha sonraki dönemde işleyen çoğu romanda halkı 

örgütleyen aydının, elinde silahı olan askerlerden seçildiğini görmekteyiz. Burada ise 

Ahmet Celal, gazi yedek subaydır. Köylü ile ilişkilerini nispeten geliştirmeye başladığı 

ilerleyen bölümlerde, tepeden ve dışarıdan birinin tonuyla yaptığı konuşmalarda 

görüldüğü gibi onları bireysel gücü olmamasına rağmen savaşa yöneltmeye çalışır. 

Aydının fiziksel durumu niyetine dâhil olma engelini gösterir. Bu engel aynı zamanda 

Yaban’ı diğer Kurtuluş Savaşı romanlarından ayıran özelliktir. 

Yaban’da Yakup Kadri’nin belirtmek istediği aydın ile toplum çelişkisidir. 

Savaşı yaşamış bir yazar olarak on sene sonrasında Türk aydınının önünde köy ve 

köylüye dair başka sorunları vardı. Yakup Kadri de bu sorunlarla yakından ilgilenen bir 

aydındı. Roman aynı zamanda aydının içinde bulunduğu toplumla ilgili olarak savaş 

sonrası yeni devletin tutumunun halk arasına yayılmasında işinin ne kadar zor 

olduğunun beyanıdır. Bu nedenle sürekli olarak aydının yöre insanıyla ilişki kurma 

konusundaki başarısızlığı okuyucuya aktarılır. 

                                                 
312 A.e., s. 76. 
313 A.e., s. 50-51. ve 56-57. 
314 A.e., s. 90-91. yazarın gözünden köy ahlakı ile ilkel toplum ahlakı arasındaki bağlantı için bkz. 
Friedrich Engels, Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Çev. Kenan Somer, Ankara, Sol, 2005, 
s. 51. 
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Bir tarihsel dönemi sahne olarak kullanan romanda okuyucu tabii ki kurtuluş 

mücadelesinin başarı ile sonuçlandığını bilmektedir. Bu bilgiden bağımsız romanın 

okunma ihtimali olsaydı hikâyenin sonuna dair tahminler, çizilen karamsar tabloya 

paralel oluşacaktır. Tüm bu olumsuzluklar karşısında mücadele için gereken gücü aydın 

örgütleyecek, savaş kazanılacaktır. Tüm bu yabancılığa, aydın grupları arasındaki 

çelişkiye, aydın ile toplum arasındaki çelişkiye rağmen sonuç olumludur. Demek ki bu 

sonuç üzerinden gidilirse, aydın önündeki tüm engellere rağmen başarılıdır. Aydının 

1932’deki toplumsal görevleri de ağır olmasına rağmen bu derece olamayacağına göre 

Yaban, dönemin Türk aydınına aynı zamanda bir moral mesajıdır. 

Kurtuluş Savaşı’nda aydının gördüğünü halk görmekte biraz geç kalmıştır. 

Kurtuluş Savaşı romanlarındaki aydın yakınması bu sabırsızlıktan kaynaklanmaktadır. 

Köylü ancak işgal ordusu kapıya dayandığında direnme gereğini gördü ve ikna oldu. 

Şartlar aydının anlattıklarının önüne geçti. İşgalin dayatmasıyla daha önce ilgisiz olan 

toplumla aydın bir hedefte buluştu. 

Romanda köylünün aydını değerlendirmesi ve pek de ciddiye almaması yönünde 

eğilimlerinden de bahsedilir. Aydın da bunun farkındadır: 

 

“Onlara hitap ettiğim vakit hiçbirşey anlamaz gibi bön bön yüzüme bakarlar. Sonra 
kendi aralarında bir şeyler mırıldanırlar. Hissederim ki sözlerimi anlamışlar, fakat, tasvip 
etmemişlerdir. Bazen bıyık altından bana güldüklerini de sezerim.”315 

 

Türk aydınının tarihsel çıkmazlarından birisi de halka indikçe halka 

benzemesidir. Böylelikle ona yaklaşırken aklında taşıdığı aydınlanma yolundaki 
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planında sapmalar yaşamakta, sosyal şartların içinde kaybolmaktadır. Bu teşhisi Ahmet 

Celal de koymaktadır: 

 

“Talim, terbiye, iyi örnek bunların hepsi geçici şeylerdir. Ve çevre değiştirmedikçe, 
insanın değişmesine imkan yoktur. Bu küçük mülahazadan, Türkiye’deki yenilik ve garpçılık 
hareketlerinin, neden başarısızlığa uğradığı sorununa kadar çıkabiliriz.”316 

 

Aydının en temel işlevi düşünme eylemi yeni mekânında neredeyse imkânsızdır: 

 

“Düşünmek; insanların, mağara devrindeki gibi henüz birtakım toprak ve taş kovukları 
içinde yaşadığı ve hayvanlarla haşır neşir olduğu bu yerde düşünmek, bana bir ayıp gibi 
geliyor.”317 

 

Aydın yine kendi donanımından utanmaktadır. Kendi kimliğinin en önemli 

özelliğinden yani bir nevi kendi varlığından utanmaktadır. Bu düşüncelere sahipken 

halkı kurtuluş için direnişe sevk etme misyonunu nasıl yerine getirecektir? Hem başta 

dış görünüşü ve yaşam şartlarından kaynaklanan zavallılığına üzüldüğü köylüye 

acımakta hem de herhangi bir fikir beyanında köylüden nefret etmektedir. İşte bu çelişki 

aydın açısından çözülmez bir sorundur. Sevgi ile nefret arasındaki gidiş gelişler 

doğrudan kurtuluşa doğru örgütleme amacıyla gelmediği bu köyde bir türlü halkla 

uzlaşma yolunu bulamamasına yol açacaktır. Evet, aslında Ahmet Celal diğer Kurtuluş 

Savaşı temalı romanlarda olduğu gibi köylüyü kurtuluş amacıyla bilinçlendirip, savaşa 

ikna etme amacıyla İstanbul’dan yolculuğuna başlamamıştır. Fakat işgalin konusu 
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geçtikçe de köylülerin ilgisiz tutumu karşısında sinirlenmektedir. Sohbet sırasında uygun 

örnekler ve tasvirler yoluyla dinleyicilerin seviyesine inerek anlattığı işgalin dramı 

karşısında tepkisiz kalmalarına şaşırır. Vatan kavramının bu insanlarda olmadığını 

görür.318 

Ahmet Celal, en sonunda bir türlü kaynaşamadığı Mehmet Ali’nin ailesinin 

yanından ayrılıp kendine müstakil bir ev edinir. Burada beslemeyi hayal ettiği eşeğin 

bile yüzünün İsmail’in yüzünden daha şirin olduğunu düşünmektedir. Köyün dışında, 

dağa bakan, eski bir depodan kendine ev yaratacaktır. Bu sürgün, yaban konumundaki 

aydının, İstanbul’dan sürülmüş aydının, bir yere sığamayan aydının ikinci sürgünüdür. 

Anadolu’ya karşı tüm yabancılığına karşın vatanı kurtarmak için mücadele veren 

orduyu “Anadolu Ordusu” olarak tanımlar. Burada gelişen oluşum eskiyi temsil eden 

İstanbul Hükümeti’nin de karşısındadır.319 

Aydın İstanbul’da iken vatanın selametinin önündeki en büyük engelin kendi 

aramızdaki anlaşmazlıklar ve nifaklar olduğunu düşünür, Anadolu’yu tüm bu 

çekişmelerden, tartışmalardan uzak tutuyordu. Oysa yakından tanıdığında görür ki: 

 

“Anadolu… Düşmana akıl öğreten müftülerin, düşmana yol gösteren köy ağalarının, her 
gelen gasıpla bir olup komşusunun malını talan eden kasaba eşrafının, asker kaçağını koynunda 
saklayan zinacı kadınların, frengiden burnu çökmüş sahte sofuların, cami avlusunda oğlan 
kovalayan softaların türediği yer burasıdır. 

Burada, bıyıklarını makasla kırptı diye nice fikir ve ümit dolu Türk gencinin kafası taş 
altında ezildi. Burada, millî timsalin, millî bağımsızlık sembolünün yolu kaç defa kesildi ve kaç 
defa oturduğu şehrin etrafı isyan silahlarıyla çevrildi. Burada, ben, vatan delisi millet divanesi; 
burada, ben harp malûlü Ahmet Celâl yapayalnızım.”320 

                                                 
318 A.e., s. 27. 
319 A.e., s. 96-97. 
320 A.e., s. 110. 
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Hiç de dışarıdan göründüğü gibi olmayan yeni vatanını aşırı olumsuz örneklerle 

tanımlar. Türlü ahlaksızlığın, ihanetin kol gezdiği, bir türlü eklemlenemeyip, nefret ettiği 

bu toprağın halinden yine de kendisinin de içinde olduğu aydın sınıfını sorumlu tutar: 

 

“Bunun nedeni, Türk aydını, gene sensin! Bu viran ülke ve yoksul insan kitlesi için ne 

yaptın? Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını emdikten ve onu bir posa halinde katı toprak üstüne 

attıktan sonra, şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun.”321 derken suçu 
üzerine alır. 

 

İnsanlarla ve mekânla bir türlü iletişime geçemediğini de itiraf eder: 

 

“Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı; aydınlatamadın. Bir 
vücudu vardı; besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı! İşletemedin. Onu, hayvani 
duyguların, cehâletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün 
arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi, elinde orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki, ne 
biçeceksin? Bu ısırganları, bu kuru dikenleri mi? Tabiî ayaklarına batacak. İşte, her yanın 
yarılmış bir halde kanıyor ve sen, acıdan yüzünü buruşturuyorsun. Öfkeden yumruklarını 
sıkıyorsun. Sana ıstırap veren bu şey, senin kendi eserindir, senin kendi eserindir.”322 

 

Aslında Ahmet Celal’in suçladığı aydın kendisinin de dâhil olduğu Osmanlı 

münevver sınıfıdır. Hiç ilgilenmediği Anadolu’dan şimdi vatanı olmasını istemektedir. 

                                                 
321 A.e., s. 110-111. 
322 A.e., s. 111. 
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Aydın, Anadolu insanı ile uzun yıllar boyunca öyle kopmuştur ki Yunan 

birliğinin köyü işgali durumunda bile aralarındaki uçurum kapanacağına 

derinleşmiştir.323 

Romanda sadece insana değil, doğaya bakış da bir nefret tınısı içermektedir. 

Anadolu halkında aradığını bulamayan, onlarla ilişkiye geçemeyen, kendi ile 

vatandaşları olarak gördüğü köylü kalabalığı arasında bir ortak nokta bulamayan aydın 

yavaş yavaş coğrafyayla da çatışmaya girer: 

 

“Yeknesak ovayı ikiye bölen Porsuk Çayı şiddetli bir zelzelenin açtığı bir uzun, bir 
yılankavi yarık gibidir. Hiç suyu görünmez. Ta yanına gittiğiniz zamanda bile, o suyun cana can 
katan serinliğini ve rengini bulamazsınız. Boz topraklar orada çürümüş ve pıhtılaşmış sanılır. 
Elinizi bir soksanız günün hangi saatinde ve hangi mevsiminde olursa olsun bir cerahat gibi 
ılıktır. 

Ve tepeler… Ve tepeler, birer urdur. Ve bütün ufkun çerçevelediği alem, ancak, bu 
ıstırap manzarası ile canlı görünür. Boş ve lüzumsuz feza içinde, hiçbir kuşun geçtiğini 
görmedim. 

Allah insanları intihaba davet için, o büyük tufan cezasını tertip zahmetine katlanmamalı 
idi. Nuh’un ümmetini, böyle bir toprak üstünde bu çıplak tepelerle çevrilmiş yere bırakmalı 
idi.”324 

 

Köyde bulunan eşekler, mandalar, köpekleri gözlemler.325 Özellikle köpek 

yavrularının çocuklarla bir arada oynaması garip gelir, köylüdeki ilgisizliğin sadece 

vatan sorunlarına karşı değil kendi çocuğuna da yönelik olduğunu açıklayan 

ayrıntılardır. Eşeğin evin tüm işini gören hayvan olduğu vurgulanırken aslında köylünün 

günlük hayatında aydına göre sıradan olan şeylerin ne kadar seyrek yapıldığı dile 

                                                 
323 A.e., s. 170. 
324 A.e., s. 29-30. 
325 A.e., s. 30. 



 
 

139 
 

getirilir. Bunlar hiç yapılmayan ütü ile seyrek yapılan yemek pişirme ve çamaşır 

işleridir.326 

Tabii ki bütün bu sefaletin kaynağı köy ekonomisidir.  Takas usulüne dayalı dar 

bir ekonomik yapı hâkimdir. İnsanların tutum ve davranış kalıplarının ardında 

Anadolu’nun insan kaynaklarının yüzyıllardır süren savaşlarda tükenecek noktaya 

gelmesi, ticareti bırakalım, geçimlik tarım ve hayvancılığın bile gerçekleştirilememesi 

gibi nedenler vardır: 

 

“Mehmet Ali’nin anası, evde yaptığı bütün iyi şeyleri, yemez, içmez, hiç kimseye 
tattırmaz, alır kasabaya götürür. Ben geldiğim günlerden beri gerçi, bunların bir miktarını evde 
alıkoyabiliyoruz. Ben yağı olsun, yoğurdu olsun, peyniri veya sucuğu olsun, kasabadaki fiyatının 
iki mislini verip almağa muvaffak olabiliyorum. Bu suretle de kadın gene memnun görünmüyor. 
Mırıldanıyor. Çünkü, onca, paranın bereketlisi, pazarda kazanılandır.”327 

 

Şikâyet ettiği somut durum ve köyün sefilliğine rağmen aydının çaresiz olduğu 

açıktır. Vatansızdır ve tek seçeneği Anadolu’dur: 

 

“Gurbet ili mi? Henüz hiçbir düşman ayağının basmadığı bu arı vatan toprakları bir 
gurbet ili mi? Ne kadar inkar edecek olsam gene bu hissimi saklayamayacağım: Mehmet Ali’nin 
köyüne yaklaştıkça bir şeyden, aziz bir şeyden ayrıldığımı sezinliyorum. Yüreğime bir ağırlık 
çöküyordu. 

Arkamda ne bırakmıştım ki böyle hüzünleniyordum? Bir yurt mu? Bir ana mı? Bir 
sevgili mi? Hayır, hiçbir şey, hiç kimse. 

                                                 
326 A.e., s. 31. 
327 A.e., s. 31. 
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Bütün kaybettiğim şeyleri burada bulmağa geliyorum.”328 

 

Vatan arayışı, tüm canlılar gibi kendini bir yere ait hissetmeden yaşayamayan 

insanoğlu için de elzemdir. Vatanının işgali ile kendine yeni bir mekân arayışı içinde 

olan aydın açısından, barındığı ev bile önemlidir. Yaşam tarzını, fikirlerini köylüye 

benimsetemeyen aydın köy içinde kendini sürgüne göndererek Bekir Çavuş’un depo 

olarak kullandığı yeri kendine ev yapar.329 Yapının kapısı sağlam ve pencereleri 

parmaklıklıdır. Aslında bu tasvir kendini dış dünyaya karşı savunmasında yardımcı 

özelliklerin beyanıdır. 

Köylünün tüm yaşamsal ritüellerine alışmasına karşılık Salih Ağa ile İsmail’e bir 

türlü alışamamaktadır. Aslında köylünün tüm bu hayat tarzının aydın tarafından kurtuluş 

mücadelesinde kendisine yardımcı olmamasının da sebebiymiş gibi savunulmaktadır. 

Ahmet Celal halka tüm bedeni ve ruhi yetersizlikleri ile savaşı anlatır. Savaşı 

aktarır, tehlikeyi vurgular. Oysa romanın asıl savaşı yeni aydın tipi, daha doğrusu 

imparatorluğun dağılması ile içine düştüğü yeni mekânına, kendi insanına aydının ne 

kadar uzak olduğunu vurgulamaktır. 

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu bir Alman subayın tespitini şu şekilde aktarır: 

 

“Siz Türk aydınlarını çok iyi tanıyoruz; bize benziyorsunuz. Fakat halkınızı bir türlü 
anlıyamıyoruz; size benzemiyor! Ben Cihan Harbi’nde sıhhiye çavuşu idim. Galiçya cephesinde 
çalıştım. Akşam olunca hastaları toplamıya çıkardık. Yaralı Türk h(k)öylülerini ölenlerden bir 

                                                 
328 A.e., s. 22-23. 
329 A.e., s. 94. 
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türlü ayırt edemezdik. Çünkü Türk köylüsü yaralanınca bizimkiler gibi yaygara etmiyor, 
gözlerini gökyüzüne dikip enginlere dalıyor! Ne sırlı bir halkınız var!”

330 

 

Yüksek karakter özelliklerini Türk köylüsüne yakıştırır ve devam eder: 

 

“Bu görüden iki şey anlaşılır: birincisi Türk köylüsünün ölümden de kuvvetli olduğu. 
İkincisi Türk halkı ile Türk aydını arasında derin bir uçurum olduğu!”331 

 

Sonuç olarak Baltacıoğlu’nun da vurguladığı üzere o uçurumu anlatan Yaban, 

aynı zamanda Türk köylüsü ile Türk entelektüeli arasındaki acıklı davanın romanıdır.332 

Yeni devletin dayandığı bu uzlaşmaz iki sınıfın birbiri içinde kaybolduğunu kimi 

dönemlerde aydının köylüleştiği suçlamalarında görürüz.333 

Cumhuriyet döneminde fikirlerine değer verilen düşünürlerden birisi olan 

sosyolog Ziya Gökalp’in halk ile aydın arasındaki ilişkiyi açıklarken: 

 

“Halka doğru gitmek”, ne demektir? Halka doğru gidecek olanlar kimlerdir? Bir milletin 
aydınlarına, fikir adamlarına o milletin “seçkinler”i adı verilir. Seçkinler, yüksek bir eğitim ve 
öğretim görmüş olmakla, halktan ayrılmış olanlardır. İşte, halka doğru gitmesi lâzım gelenler 
bunlardır.”334 der. 

 
                                                 
330 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, Türke Doğru, İstanbul, Kültür Basımevi, 1942, s. 9. 
331 A.e. 
332 Karaosmanoğlu, Yaban, s. 197. 
333 Bu tespit, Kemal Tahir’in bir romanında işlenmiştir bkz. 
     Kemal Tahir, Bozkırdaki Çekirdek, İstanbul, Tekin, 1995, b.a. 
334 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İstanbul, MEB, 1990, s. 46. 



 
 

142 
 

Gökalp, “milli kültür” denilen şeyin sadece halkta saklı olduğunu savunur. Buna 

karşılık seçkinler sınıfı içine soktuğu aydınların da medeniyete malik olduğunu kabul 

eder. Bu nedenle gidişin aydından halka doğru olduğunu düşünür. İşte Yaban da 

karşımıza, aydın açısından bu gidişte ilk karşılaşmanın hiç de müsait bir ortam olmayan 

savaş sahnesinde gerçekleştiği başarısızlığın romanı olarak çıkmaktadır. 

Yakup Kadri ise eserini verdiği dönemde misyonunu tamamlamamış bir Türk 

aydını tavrı gösteriyordu. Atatürk’ün yanında bulunan bir isim olarak, genç 

cumhuriyetin yapılanması ve halka doğru açılması yönünde bir girişim olan “Kadro 

Hareketinin” içindeydi. Bu misyonun romanı da, Vedat Nedim Tör’ün savunduğu gibi 

“Yaban” dı335. Dönemin yani 1932 yılının oluşturulmaya çalışılan milli politikasının 

romanıydı. 

Berna Moran’a göre Yakup Kadri, farklı çizgide başladığı edebi yaşamında 

sanatın toplum için olması noktasına gelmiştir.336 Bu, belki de klişe haline gelmiş “aydın 

sorumluluğu” kavramının en somut yaşandığı ortamda ürünler vermenin 

zorunluluğuydu. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk toplumunun sorunlarına tarihsel açıdan 

bakmaya çalışır. Bundan ötürü de romanlarının bir ikisi dışında ötekiler, belli tarihsel 

dönemlerin romanıdır.337 “Yaban” adlı romanı, 1932 yılında yazılmış Kurtuluş Savaşı 

romanlarının tam bir modeli şeklindedir. Aynı dönemde ve kendinden sonra yazılmış 

birçok romanı etkilemiş bu eserde dönemin düşünsel eğilimlerinin yapıtı nasıl 

etkilediğine dair ipuçlarını da bulabiliriz. Aynı zamanda, eserinde kurduğu aydın tipi 

etrafında da tartışmalara yol açmıştır. 

                                                 
335 Vedat Nedim (Tör), “İşte Bir Roman: “Yaban”, Kadro, C:II(Tıpkıbasım), sayı:16, Ankara, Gazi Ü. 
Yay., 1982, s. 47-49. 
336 Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış/I,  s. 136. 
337 A.e. 
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Berna Moran’a göre tartışma iki kamp arasında cereyan etmektedir: “Yaban, ya 

aydın ile köylü arasındaki uçurumu içtenlikle dile getirdiği, bu yarayı cesaretle deştiği ve 

Anadolu köylüsüne ait gerçekleri bütün çıplaklığıyla önümüze serdiği için çok övülmüş, 

ya da tek yanlı olduğu, gerçekleri çarpıttığı ve köylünün yalnız olumsuz yönlerini 

anlattığı için eleştirilmiştir.”338 Yakup Kadri, kendisi de uğradığı haksız eleştirilerden 

şikâyetçidir: 

 

“Yaban’a yöneltilen başlıca suç, kitabın köylü aleyhtarı bir karakter taşıması; köylünün 
maddi ve manevi sefaletini bir entelektüel ağzından tezfiye kalkmış olmasıdır. Yaban’ı ikinci 
defa gözden geçirdikten sonra anlıyorum ki, bu, bütün manasiyle bir iftiradır.”339 

 

Yakup Kadri’nin karşılaştığı bir kısım eleştiriye, kendisiyle aynı temayı işleyen 

“Yorgun Savaşçı”nın yazarı da maruz kalacaktır. Kemal Tahir, köyde yaşamamış 

yazarların köylüyü çarpık yansıttığı eleştirilerine: 

 

“Köylüyü tanımak için, köyde doğup köyde yaşamak mutlaka lazımdır, sözü ciddi değil. 
Köylü romanı yazmak için sahiden romancı olmak, kültürlü olmak, memleket ve dünya 
hakkında genel bilgi sahibi olmak, bu bilgiyi özel manalarla yeniden değerlendirmek gücünü 
elde ettikten sonra köylüyü tanımak lazımdır, demeli. Yoksa, bir romancı ancak içinde doğup 
yaşadığı çevreyi, insanları yazabilir, başka yerleri, başka insanları yazamaz, anlamına varırız ki 
bu, sahici romancının asıl gücünü inkar etmek olur. Zaten o zaman romanın yerini de edebiyat 
tarihlerinde yazılmış hatıralar tutardı.”340 şeklinde cevap vermiştir. 

 

                                                 
338 A.e., s. 153. 
339 Karaosmanoğlu, “Yaban’ın İkinci Basılışı Vesilesiyle”, s. 10. 
340 Tahir, Notlar-Sanat Edebiyat 2, s. 17-18. 
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Gerçekten asıl karşıtlık, vatanı kurtarmak için savaşan ilerici aydınlarla Kurtuluş 

Savaşı’na inanmayan gerici köylüler arasında341
 mıdır? Bundan evvel yaşam tarzı, 

gelenek görenek, kadın erkek ilişkileri gibi toplumsal tavırlarda da bir karşıtlık vardır. 

Yaban, aynı zamanda, aydının köye yönelme karşısında yolunun çok daha zorlu ve uzun 

olduğunun bir beyanıdır. Romanın yazıldığı dönem ile anlattığı dönem arasında yaklaşık 

on iki yıl olduğunu düşünürsek, aydının geçen on iki yıl içinde vatanı kurtarmanın 

yanında yeni görevler de yüklendiğini görürüz. Vatan kurtarılmıştır. Bu çabada büyük 

rol, halkına kurtuluş inancını aşılayan, onu bu hedef doğrultusunda örgütleyen 

aydındadır. Artık devrim hareketinin Anadolu köylüsüne doğru yayılma çabası da 

aydının görevleri arasındadır. Yaban’da bunun izlerini özellikle savaş öncesi dönemde 

aydın-halk ayrımının abartılı şekilde anlatımında görürüz.  

Berna Moran, aydındaki bu öğretmen havasının bir benzerini dönemin siyasi 

havasından yola çıkarak değil de romandan kalkarak vurgular. Yakup Kadri’nin, 

Mustafa Kemal’i, Hz. İsa misali kurtarıcıya benzettiği bölümlerle, köylülerin cehaletini 

hoş gören Ahmet Celal’in de yine Hz. İsa’nın, cehaletinden dolayı halkı adına Tanrı’dan 

af dilemesi arasında koşutluk kurduğu bölümlerde, aydının köylüye yaklaşımını bir 

öğretici, bir bilge, bir yukarıdan bakış çerçevesine oturttuğunu belirtiyor.342 

 

 

 

 

 

                                                 
341 Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış/I, s. 156. 
342 A.e., s. 157-158. 



 
 

145 
 

3.2. AYDIN VE TOPLUM ARASINDAKİ ÇELİŞKİ: 

 

3.2.1. YEŞİL GECE 
 

Softadan müderrise aydının yolculuğu olarak tanımlayabileceğimiz Yeşil Gece, 

Reşat Nuri Güntekin'in 1928 tarihli romanıdır. Yeşil Gece, sürekli olarak hurafelerle 

mücadele eden aydının aynı zamanda kendi içinde yaşadığı çatışma ve yolculuğun da 

romanıdır. 

Roman iki kısımdan oluşmakla beraber, sadece ikinci bölümünde Kurtuluş 

Savaşı’nın izlerini görebiliriz. Eserin neredeyse beşte dördünü oluşturan birinci bölümde 

dönemin eğitim kurumları üzerine kurulan bir ilericilik ve gericilik kavgası başroldedir. 

Yeşil Gece'nin aydını Ali Şahin'in diğer Kurtuluş Savaşı romanlarından farklı 

olarak halkın içinden gelen; gerek sosyal kökeni gerekse de eğitimi açısından halkın 

davranış tarzına hiç de şaşırmayan bir birey olduğunu görürüz. 

Diğer romanlarda genellikle asker kökenli aydın, Batılı tarzda eğitim almış bir 

yüksek memur, İttihat Terakki kökenli bir fedai halkın arasına karıştığında çeşitli 

zorluklarla karşılaşmaktaydı. Zorluklar coğrafi yakınmalarla başlayıp, insana dair çeşitli 

şikâyetlerle devam ederdi. Halkın savaştan kaçınır görüntüsü, hurafelere eğilimi, 

eğitimsizliği, temizlik alışkanlığının olmaması hatta Yaban'da uç örneğini gördüğümüz 

şekilde ahlaksızlığı bile aydının şikâyet ettiği konulardan bazılarıydı. Yeşil Gece’de 

durum biraz farklıdır. Ali Şahin’in aldığı eğitim nedeniyle halka daha yakın olabildiğini 

görürüz. 

Ali Şahin'in toplumsal rolü, softalıktan müderrisliğe uzanan ilginç macerasında 

kökten değişikliğe uğrayacaktır. Toplumu eski düzenin aydını olarak değil yeni düzenin, 
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savaştan sonra kurulacak yeni devletin en muteber kadrosu olan öğretmenlik yoluyla 

hem de kendi isteği ile dönüştürmeye başlayacaktır. Halkın asıl neye ihtiyacı olduğunu, 

onların dilini konuştuğu iddiası ile büyük bir kendine güvenle görevine başlayacaktır. 

Burada önemli nokta kendi isteği ile özellikle Anadolu'ya atanmak istemesidir. Kura 

çekiminde ilk görev yeri olarak İstanbul'a atanması gerekir. Fakat kendi isteği ile 

Sarıova'ya gider. 

Romanda öncelikle mücadeleyi örgütleyerek vatanı kurtaran aydın modelinin 

yerine halkı dönüştüren ve aydınlatan bireyi görürüz. Savaş ve işgalin etkileri bu 

mücadelenin üzerine gelecektir. 

Aydının romanlarda karşılaştığı en büyük güçlük toplum dışı bir tip olarak 

çizilmesidir. Pratiğe sevk etmesi gereken kitle ile şimdiye kadar en ufak bir ilişkisi 

olmaması romanda bireyin düştüğü dramdır. Yeşil Gece’de bunun tersini görürüz. 

Aydının sosyal kökeni romanda bir elit olarak tanımlanmaz. Babasını erken yaşta 

kaybeden Ali Şahin, yoksul ihtiyar anasıyla beraber yaşamaktadır. Memleketinde 

medreseye devam eder. Temel ihtiyaçlarını karşılama görevi bu çocuğun üzerindedir. 

Çobanlık yapar. Fakat çocukta büyük istidat gören hocalar, onun yeteneğinin 

kaybolmaması için medreseye devam etmesini, eli ekmek tutuncaya kadar annesine 

bakmayı kabul ederler.343 

Şahin Efendi'nin kişisel dönüşümü bir modeldir. Toplum, aydını takip edecektir. 

Şahin Efendi kimliğinde eski ile yeninin savaşı ve çelişkisi ortadadır. Aydının 

İttihatçılar, İtilafçılar ve Kuvayı Milliyeciler türünden cepheleşmesinin yanında kendi 

içinde yaşadığı eski-yeni çatışmasını da eklemek gerekir: 

 

                                                 
343 Reşat Nuri Güntekin, Yeşil Gece, İstanbul, İnkılâp, “t.y.”, s. 15. 
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“Şahin Efendi, eski haliyle şimdiki hali arasındaki farkı hiçbir zaman bu kadar keyif ve 
iftihar ile görememişti. Evet, arasındaki fark sadece o zamanki aç, sefil çömeze mukabil, şimdi 
eli ekmek tutmuş bir mektep mezunu, devletin aylıklı ve itibarlı bir muallim efendisi olmasından 
ibaret değildi. Artık, boş vehimler ve hurafelerden de kurtulmuştu. Başının içinde bu açık eylül 
sabahının manzaraları gibi aydınlık, hududu, hendesesi belli ve nizamlı şeyler vardı. Artık ne 
düşündüğünü, ne istediğini, bu dünyada vazifesinin ne olduğunu biliyordu.”344 

 

Kendisi gibi Somuncuoğlu Medresesi'nde eğitim görmüş arkadaşı ile arasında 

dünya görüşünden dış görünüşe kadar bir benzerlik kurulamaz. Arkadaşı hâlâ sarıklı bir 

softa iken kendisi artık fesli, çağdaş görünümlü bir muallimdir. 

Oysa Şahin Efendi yetenekli bir çocukken medreseye verilmiş, başına sarık 

sarılarak bir gün bütün dünyayı gölgesi altına alacak yeşil bayrağın bir gönüllüsü olarak 

yetiştirilmişti.345 Ayrım bu yaşta başlar. Sokakta oynayan çocuklar arasından medreseye 

gönderilenlerin başına sarık sarılır, eski arkadaşlarıyla aralarına bir yabancılık girerdi. 

Reşat Nuri Güntekin'e göre gerilim sadece aydınlar arasında değil halkın arasında da 

görülmekteydi: 

 

“Sarıklılarla sarıksızlar arasındaki bu yabancılık gitgide artar, onları bir daha 
anlaşmalarına ve birbirlerini sevmelerine imkân olmayan iki düşman fırkaya ayırırdı. Öyle ki her 
türlü kardeş kavgalarını, aile kinlerini söndüren yabancı düşman karşısında bile artık birleşemez 
olurlardı.”346 

 

Romanda Şahin Efendi'deki değişim ve aydınlanmanın hangi kırılma ya da bir 

süreç ise ne tip aşamalar sonucunda gerçekleştiği tatmin edici bir şekilde açıklanmaz. 

Medresede sevdiği hocasının ölümü onda ahiret üzerine düşüncelerin yoğunlaşmasına 

                                                 
344 A.e., s. 16. 
345 A.e., s. 19. 
346 A.e. 
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yol açar. Ölümü merak eder, korku ve sıkıntıya düşer. Endişeleri hastalık halini 

alacaktır. 

İstanbul'a medrese tahsili almaya geldiğinde havayı beğenmez. Hayal kırıklığına 

uğrar. Okul arkadaşlarının tüm bu eğitime rağmen dünyayı algılama düzeyi ile dağdaki 

çobanın dünya algısı arasında bir fark bulunmaması onu şaşırtır.347 Yakınındaki kişilerin 

kadına, dünya malına düşkünlükleri, insani ilişkilerdeki tutumu hiç de diğer insanlardan 

farklı değildir. Zaten bulunduğu ortamla pek de uyuşmayan Şahin Efendi'nin bu tip 

olaylar neticesinde softalıkla bağı iyice zayıflar. Ali Şahin için sorgulama dönemi 

başlamıştır: 

 

“Bir gün tüm cihanı kaplayacak Yeşil Ordu'nun gönüllüleri bunlar mıydı?" diye düşünüp 
duran Şahin'e göre asıl bu ordunun komutanları gözüyle gördüğü müderrislerin durumu feciydi. 
Şahin bu çapulcuların elinde kalan Müslümanlık için geceler boyu ağlar.”348 

 

Bir süre sonra öğrencilerde ve hocalarda kusur bulmamaya başlar. 

Sorgulamalarını sürdürür. Bozuk dünyanın tüm günah yükünü yüklenecek birilerini arar. 

Anadolu, Rumeli köylerinde görüp işittiği üzere bütün kabahatin halifede olduğunu 

düşünmeye başlar. Burada ilginçtir daha sonra çatışma yaşayacağı halktan aldığı bilgi ile 

görüşlerini oluşturur. Eski dünyasını bu insanların somut durumuyla yıkarken, yeni 

dünyasını bu insanları suçlayarak kurmaya çalışacaktır. Çelişkilerle yürüse de Şahin'in 

zihinsel değişimi hızlı seyreder: 

 

                                                 
347 A.e., s. 23. 
348 A.e., s. 31. 
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“Genç softada bütün olgun fikirler ve kanaatler mutlaka fiile inkılâp etmek ihtiyacını 
duyardı. Bu zamanlarda Abdülhamit'e karşı bir isyan hareketi başlamış olsaydı, Şahin, mutlaka 
önde yürür ve yeşil bayrağın gölgesinde şehit olurdu. 

Bununla beraber birkaç sene sonra meşrutiyet inkılâbı olunca medresedeki en uyuşuk bir 
ebleh arkadaşları kadar bile heyecan göstermedi. Hele Otuz Bir Mart İsyanına büsbütün lâkayt 
kaldı. Çünkü aradan geçen birkaç sene beklenilmez fikir ve itikat inkılâplarıyla onu büsbütün 
başka bir adam yapmıştı.”349 

 

Tüm bunların sonunda Şahin Efendi gördüğü çarpıklıkların suçunu tek tek 

bireylerde aramayı bırakır. İnancını yitirmeye başlamıştır. Varoluş problemleri ile 

boğuşur. Her şeyi bırakıp eskiden olduğu gibi köyüne dönmeye çalışır. Yapamayacağını 

anlar ve kendine yeni amaçlar belirler: 

 

“Medrese tahsili gerçi ondaki itikadı söndürmüş, gaye-i hayali yıkılmıştı. Fakat uzun 
müddet bir büyük emelin ateşin yanmış ruhunda, yaşadığı müddetçe silinmeyecek bir iz 
bırakmıştı. Mutlaka yine bir şey bulup inanmak, büyük bir emele gönül bağlamak, hayatını bir 
maksada vakfetmek ihtiyaç ve istidadı…”350 

 

Ülkenin içinde bulunduğu durumdan medreseyi sorumlu bulurcasına: 

 

“- Bu karanlıkta yaşanmaz. Asırlardan beri burada yeşil bir gece hüküm sürüyor, demeyi 
adet etmişti.”351 

 

                                                 
349 A.e., s. 32. 
350 A.e., s. 42. 
351 A.e., s. 42. 
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Anadolu'nun ilkokullarını gezer. Onların da medreselerden farksız olduğunu 

görür. Ülkesine en iyi hizmetin ilkokul öğretmenliğinde olduğuna karar verir. Böylece 

aydın, bir softa iken muallim mektebini bitirir ve kendine ait her şeyi reddedip hayatını 

yeni bir düzene sokar. 

Şahin için eski ile yeninin kavgasında en önemli sembol sarıktı: 

 

“Bu sarık meselesi Şahin Efendi'yi en çok düşündüren bir şeydi. Medrese ile alakasını 
kestikten ve itikadını kaybettikten sonra artık sarık sarmakta devam etmesine sebep 
kalmıyordu.”352 

 

Şahin Efendi'nin bireysel dönüşümü üzerinden tanımlanan bir çağdaşlaşma 

projesini anlatan romanın, değişimi dayandırdığı sembollerin savaşımını bu kadar 

basitlikle ortaya koyuyor olması dikkat çekicidir. Sarık, eskiye ait bir sembol olarak, 

toplumun düştüğü zor durumun sorumluluğuyla tanımlanır. İnancını yitiren bireyin 

sarığını çıkarması fakat ertesi gün yerine ne koyacağını bilememesi aslında inanç yerine 

bir toplumsal sınıf üyesinin kimliğini reddederken çektiği sıkıntıları aktarır. Fakat 

romandaki anlatımın genel yapısı bu tür açık zıtlıklara müsaittir. Reşat Nuri Güntekin 

basit semboller üzerinden bariz karşıtlıklar kurmaktadır. 

Oysa kurulan karşıtlıkların sosyal gerçekliği açıklamadığını kendisi de itiraf 

eder. Aynı sosyal yapı içindeki iki tür okul arasında kalite uçurumu olamayacağı 

ortadadır. Fes takan öğrencilerin de cahillik ve kabiliyetsizlik bakımından sarıklı 

                                                 
352 A.e., s. 46. 
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talebeye taş çıkardığını okulda kendisi teşhis eder. Softalarda medreselerine karşı hiç 

olmazsa körü körüne bir itimat varken: “Bunlar, fazla olarak ukala ve tembeldi.”353 

Bunun yanında bir takım şekilsel değişikliklerle toplumun dönüşebileceğini 

düşünmek bir hayaldir. Sarıkla fesin yer değiştirmesi değil,  meşrutiyetin ilanı bile 

gereken dönüşüm için yetersiz kalacaktı: “Yalnız idare değiştirmekle bir memleketin 

kurtarılamayacağı anlaşılmıştı.”354 

Şahin Efendi bir aydın olarak toplum içinde kendini yayma girişimini hedef 

edinir. Bunun nedeni inancını yitirdikten sonra yaşadığı, ölümden sonra yok olup gitme 

endişesidir. Ağır varlık sorunu karşısında çözümü kendi düşüncesini yaymakta bulur: 

 

“- Benim yerime, bana benzeyen, benim gibi düşünen, benim gibi duyan ve söyleyen 
insanlar bırakırsam bu, beni acaba bir dereceye kadar müteselli etmez mi? Yüz sene sonra bu 
sokakta yine benim dilim konuşulur, karşıdaki denizde yine benim bayrağımı taşıyan gemiler 
dolaşırsa kendimi daha az mahvolmuş sayamaz mıyım? Evet, dilimin, duygularımın hakikat 
haline gelmiş olması benim için bir dereceye kadar başka insanlarda yaşamaya devam etmek 
sayılmaz mı?”355 

 

Yukarıdaki bölüm Şahin'in öğretmenlik yoluyla kendini çoğaltma girişimidir. Bu 

aynı zamanda aydının kendisini halka yaymasıdır. Bireysel bir karar ile toplumsal 

ihtiyaç üst üste gelmiştir. 

Reşat Nuri Güntekin, Şahin Efendi’yi o kadar yıpratır ki artık gördüğü hiçbir 

şeye şaşırmaz. Geçirdiği dönüşümler onu makineleştirir adeta. Herkesin kaçındığı yere 

                                                 
353 A.e., s. 47. 
354 A.e., s. 44. 
355 A.e., s. 50. 
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becayiş yaparak özellikle gider. Sarıova'yı nasıl tasavvur ettiyse öyle bulur.356 Bu 

özelliği ile Şahin Efendi bir aydın olarak Yaban'ın Ahmet Celal'inin tam karşısına 

konumlanabilir. Ahmet Celal köye sığınır. Şahin Efendi ise özellikle ve belli bir hedefle 

orada bulunur. Kendine güvenir. Kasabada bulunma nedeni sığınma değil cehalet ile 

savaştır. Dolayısıyla kasabayı da bir muharebe meydanı olarak görür.
357 Ahmet Celal ise 

tersine neredeyse gördüğü her şey karşısında şaşırır ve alışamaz. 

Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece'sinde tarihi diziminin ötesinde bir siyasi 

reform önerisi ile karşılaşırız. Şahin Efendi yeni atandığı Sarıova'ya geldiğinde 

karşılaştığı idadi müdürü ile yaptığı sohbette amacını açıklar: 

 

“Zat-ı âliniz, şüphesiz zemin ve zamanı müsait bulmadığınız için şimdilik din ve devlete 

sadık meşrutiyetperver Osmanlılar yetiştirmek gayesiyle, iktifa buyuruyorsunuz. Bendeniz bir 

derece daha ileri gitmek, milletine sadık Cumhuriyetperver Türkler yetiştirmek emelindeyim.”
358 

 

Aydın burada zamanının ötesinde bir rejim değişikliğini hedeflediğini 

açıklamaktadır. Rejim değişikliği bir kenara romanın geçtiği tarih referans alındığında 

henüz verisi oluşmamış bir milli devlet meydana getirme derdindedir. 

Yeşil Gece'de açılan tartışma eğitim kurumları üzerinedir. Toplumun ve 

aydınların iki cephe halinde bölünmesinin tamamıyla medreseler ve dönemin ilkokulları 

arasındaki farklılaşmadan kaynaklandığı savunulmaktadır. Romanın yazıldığı dönem 

itibariyle yapıtta özellikle medreselerin kapatılması ve harf devriminin etkilerini 

görebiliriz. 

                                                 
356 A.e., s. 51. 
357 A.e., s. 52. 
358 A.e., s. 60. 
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Aydın kadroları arasındaki çatışmanın boyutlarından birisinin sıklıkla ele 

alındığını vurgulamıştım. Eski düzen ve yeni düzen taraftarları arasındaki çekişme 

romanın oturduğu zemindir. Şahin Efendi kasabaya meydan savaşı yapmaya gelmiştir.  

Henüz güçsüz durumdadır. Açık savaşa hazır değildir. Çalışacağı çevreye yabancı 

olduğundan fikirlerini saklamaya özen gösterir. Kendisine safça bir hava verir.359 Tek 

başına hiçbir savaşın kazanılamayacağını bildiğinden kendine müttefik bir grup kurma 

arayışına girer. Kendi kadrosunu kurma ve hedefine ulaşma arayışındadır. Bu nedenle 

günlük siyasi tartışmalarda tavrını belli etmemeye çalışır. 

 

“- Ben, ne âlimim, ne de bir siyaset adamıyım, dedi, sadece bir iptidai hocasıyım… Ne 
istediğimi, ne yapacağımı artık biliyorum… Şunun şurasında kafama uygun üç, beş arkadaş 
bulur da dilediğim, düşündüğüm gibi bir nesil yetiştirirsem işler kendiliğinden düzelir… Gerçi, 
bu az çok zamana muhtaç bir şey, ama ne yapalım, bekleriz… Zaten kafaları değiştirmeden 
idareyi değiştirmek öyle pek tamah edilecek bir netice vermiyor. Bir kötü bağdan mahsul almak 
için dünya kadar emek sarf ediyoruz. Yeni bir nesil yetiştirmek için beş on sene beklemişiz, çok 
mu? Benim politikam sade mektebimi korumak ve kendim gibi düşünüp çalışacak hür fikirli 
arkadaşlar ve muavinler tedarik etmekten ibaret kalacak.”360 

 

Kasabaya gelir gelmez eşrafı ve kendisi gibi muallimleri bizler ve onlar olarak 

ikiye ayırır.361 Rasim kendi tarafındayken, “kasabanın gizli ruhu”362 dediği Eyüp 

Efendi’yi gizliden gizliye karşısına alır. Hedeflerini Rasim’e uzun bir bölümde açıkça 

anlatır.363 Romanda aydının ilk hedefi sarıkla mücadeledir. Ali Şahin, sarık meselesi 

üzerinden her şeyin halledeceğini düşünür.364 

                                                 
359 A.e., s. 55. 
360 A.e., s. 64-65. 
361 A.e., s. 71. 
362 A.e., s. 72. 
363 A.e., s. 67-68. 
364 A.e., s. 99,101,102,120. sayfalar 
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Katı gelenekselci yapıya sahip kasabada işler düşündüğü kadar kolay ilerlemez.  

“Kelâmi Baba” adındaki evliya türbesi bir gece yanar.365 Yangın olayı aydın sınıfın 

kasabadaki tasfiyesi adına düzenlenen bir komplodan başka bir şey değildir: 

 

“Bu yangın, Sarıova’nın büyük bir felâkete uğrayacağına işaretti. Kasabada günden güne 
artan dinsizlik ve ahlâksızlık karşısında Kelâmi Baba, artık gazaba gelmişti.”366 

 

Münzevi ve bedbin bir insan olan Fransızca ve hesap muallimi Mehmet Nihat 

Efendi kundakçılıkla suçlanır.367 

Ali Şahin’in kasabada geleneksel toplum yapısına ait tüm baskı ve şiddete 

rağmen verdiği mücadele boşlukta kalır. İkinci bölümde kasaba Yunan işgaline uğrar. 

Ali Şahin’in aydın öngörüsü de sona ermiş olur. Bir Rum eczacının dükkânını taşlayan 

kalabalığa sözünü dinletebilmek için şimdiye kadar düşmanı olduğu sarığı kafasına 

geçirir.368 Kasabadaki huzuru sağlamak adına tutarlı tavrından feragat eder. İşgal öncesi 

düşmanı olan Eyüp Hoca’nın bir oyunu369ve Yunan subayının emri ile camide vaazlar 

vermeye başlar. Vaazlar sırasında halka mücadeleyi değil sükûnet ve tevekkül tavsiye 

eder.370Mecburen de olsa Yunan hükümetinin adalet ve şefkatini metheder. Bu garip 

tutumunun kurtuluş sonrasında başına iş açacağının farkında bile değildir. Yunanlılarla 

hoş geçinerek halkın dertlerini çözmeye çalışır.  

                                                 
365 A.e., s. 159. 
366 A.e., s. 160. 
367 A.e., s. 164. 
368 A.e., s. 222. 
369 A.e., s. 227. 
370 A.e., s. 234. 
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Mühendis Necip’in işgal sonrasında olacaklara dair tasavvuru Ali Şahin ile 

ikisini Kurtuluş Savaşı romanlarındaki İtilafçılar’ın tutumuna yaklaştırır. Necip Yunan 

işgalini kastederek: 

 

“- Bu sel öyle bir sel ki, tekke, medrese, türbe… önüne ne geçerse sürüp götürecek… 
Bir kere Yunanlılar buradan çıkarken sanırım ki taş üstünde taş bırakmayacaklar, akıllarınca bizi 
zarara sokuyoruz diye, bilmeden bize müthiş bir hizmette bulunacaklar… Çünkü ne binaları 
binaya, ne sokakları sokağa benzeyen kurun-i vustâ yadigârı yerine tertemiz, şipşirin bir kasaba 
yapacağız…”371 

 

Saf hayalleri doğrultusunda Yunanlılarla beraber çalışmayı göze alan aydın kendi 

sonunu da hazırlar.372 Kurtuluşla beraber mücadele ettiği zihniyet yeni düzenin 

vatanseverleri haline gelir. Eskinin gerici eşrafı tarafından Yunan işbirlikçiliği ile 

suçlanır. Her şartta inkılâp hevesinden başka bir şeyi gözü görmeyen aydın, savaş 

döneminde iyi niyetle uyguladığı yanlış taktiklerin kurbanı olur. 

Yeşil Gece her ne kadar bir Kurtuluş Savaşı romanı olsa da aydınının hedefi 

mücadeleyi örgütlemekten uzaktır. Onun amacı savaş sırasında olsa bile inkılâbı 

örgütlemektir. Vatan haini damgası yemesine içerlemez amacına ulaşamadığına üzülür: 

 

“Çok doğru söylemişler… İnkılâp denilen şey bir günde olmuyor.”373 

                                                 
371 A.e., s. 236-237. 
372 A.e., s. 243 ve sonrası 
373 A.e., s. 249. 
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3.2.2. VURUN KAHPEYE 
 

Kadın ve aydın kimliği ile Halide Edip, romanlarında kadın sorununa vurgu 

yapar. Bu durum Kurtuluş Savaşı’nı arka plan olarak kullanan Vurun Kahpeye adlı 

romanda da karşımıza çıkar. Halide Edip kurtuluş mücadelesine aydın olarak katkıda 

bulunmuş, dönemin sosyal yapısının kadın kimliğinin hayata katılımda getirdiği çeşitli 

zorluklarına aldırış etmeden yol gösterici olmuştur. 

Halide Edip aynı zamanda Kurtuluş Savaşı romanlarında rastladığımız Batı tarzı 

eğitim almış, Batı değerlerini benimsemiş aydın tipinin bir örneğidir. İstanbul’daki 

Amerikan Kız Koleji’nden mezun olan ilk Türk öğrenci Halide Edip’tir. Salih Zeki ile 

yapmış olduğu evlilik dolayısıyla Jön Türk hareketinin entelektüel kanadı ile yakın 

ilişkiler kurmuştur. Aynı zamanda Ziya Gökalp’in yakın çalışma arkadaşları arasındadır. 

Savaş döneminde de siyasal olarak faaldi. Siyasi faaliyetleri dolayısıyla İstanbul 

hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştır.374 

Yeni rejimi benimseyen, cumhuriyetçi bir aydın olarak Vurun Kahpeye adlı 

eserinde acilen el atılması gereken sorunların başında kadını toplumsal hayatta erkeğe 

göre daha yakından ilgilendiren Anadolu taassubunu konu edinmiştir. 

Söz konusu özelliği ile Vurun Kahpeye yapı bakımından Yeşil Gece ile benzerlik 

taşırken savaşa olan mesafeli duruşu ile de Yaban’a yaklaşır. Savaş romanda yine bir 

arka plan meselesidir. Asıl sorun vatanın, yeni devlet yapısıyla beraber üzerine düşülen, 

her anlamda imar edilmesi gereken Anadolu’nun sorunlarına dikkat çekmektir. 

                                                 
374 Frances Kazan, Halide Edip ve Amerika, Çev. Bernar Kutluğ, İstanbul, Bağlam, 1995, s. 9. 
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Vurun Kahpeye, Yaban ile birlikte yeni devlet yapısında önemli görevler 

üstlenmiş iki aydınımızın genç kuşağın savaş sonrası sorumluluklarına vurgu yaptığı ve 

karşılaşacakları engellerin aksettirildiği bir döküm biçimindedir. Bu iki roman aynı 

zamanda Kurtuluş Savaşı’nın hangi güçlükler arasında başarıya ulaştığının da birer 

belgeleridir. Bu iki romanda “aydın çatışması” nın izlerini bulamayız. Nedeni, söz 

konusu dönemin artık tartışma dışı bırakılmasıdır. İttihatçılık, İstanbul Hükümeti, 

çetecilik gibi eskiye ait ve mücadelenin yöntemine dair tartışma bitmiştir. Artık sırada 

genç cumhuriyetin yükseltilmesi için Anadolu insanının tanınması vardır. 

Aydın ve toplum arasındaki çelişkiyi merkeze koyan romanlara göre Anadolu 

insanının en önemli özelliği dar çevre tutuculuğudur. Batı eğitimi almış aydının hal ve 

tavırları bölgeye pek de uymamaktadır. Bu çelişki Halide Edip tarafından kahramanın 

kadın olmasıyla adeta artırılmıştır. 

Romanın başkişisi Aliye, imparatorluk adına dört cephede savaşmış ve bu 

savaşların neticesinde kaybolup gitmiş bir asker babayla, Fatih’li veremli bir annenin 

kızıdır.375 Kimsesiz bir yetim olarak Anadolu’ da öğretmenlik yapmaya başlar. 

Romandaki aydın kadının göstereceği mücadelenin geriye dönüşsüz olarak 

kurgulanması, geriye dönecek kimsesi ve yeri olmaması üzerinden sağlanır. Bu durum 

Kurtuluş Savaşı romanlarındaki mekânsız aydın kavramıyla daha romanın başında 

örtüşür. 

Aynı şekilde Anadolu’nun viran hali ile sakatlık metaforu burada da kullanılır.376 

Anadolu, Yeşil Gece’de olduğu gibi iyi ve kötü güçlerin savaş sahnesi gibidir. Aslında 

iyi ve kötülerin olduğu Anadolu ortamında savaş, Aliye’nin gelişi ile başlar: Aliye, 

                                                 
375 Halide Edib Adıvar, Vurun Kahpeye, İstanbul, Can, 2010, s. 19-20. 
376 A.e., s. 21. 
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Kantarcılar’ın bir tehlike olduğunu, Maarif Müdürü’nden olanca şiddetiyle iğrendiğini 

hissettiği için derhal Ömer Efendi’nin tarafına geçer.377 

Eşraftan birinin çocuğunu okuldan kovmasıyla ilk tepkiyi üzerine çeker. 

Karşılığında işittiği sese kulağımız hiç de yabancı değildir: 

 

“- Sen bu kasabanın muallimesi değil misin? Ne haddine bir eşraf çocuğunu koğuyon, ne 
haddine benim suratıma haykırıyon? İstanbul’un hayasız garılarına, erkeklerin suratına haykıran, 
yol iz bilmeyen garılarına burada lüzum yok. Ne okutmanı, ne de seni isteyoz.”378 

 

Gülsüm Hala ile Ömer Efendi’nin yanında kalmaya başlayan Aliye sıkıntılarını 

onlarla unutmaya çalışır. Kasabadaki aydınlatma, dönüştürme misyonunun ilk adımlarını 

da bu evde atar: 

 

“O geldi geleli temiz örtülü minderleri, inik perdeleriyle uykuda olan ev uyanmış, 
renklemiş ve neşelenmişti. Şimdi pencerelerinde kırmızı, turuncu sardunyalar açıyor, köşe 
minderinin yanındaki iskemlelerin üzerinde gazeteler, kitaplar duruyor, ortada Aliye’nin yazı 
yazdığı, fakat aynı zamanda yemek yedikleri, çay içtikleri masa duruyordu. Karı koca, Aliye’nin 
hatırı için yerde, sinide yemek yemekten sarfınazar etmişler, onunla masada yiyorlardı.”379 

 

Bu karşılıklı sevgi ve benzeşmenin karşılığı olarak da Aliye romanın ilke sözü 

olan yeminini eder: 

                                                 
377 A.e., s. 24. 
378 A.e., s. 32. ve benzer bir bölüm A.e., s. 39-40. 
379 A.e., s. 33. 
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“- Sizin toprağınız benim toprağım, sizin eviniz, benim evim, burası için, buranın 
çocukları için bir ışık, bir ana olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım, vallahi ve billâhi.”380 

 

Kuvayı Milliye karşıtlığı, henüz halkın güç arayışına cevap verememesinden 

kaynaklanır. Bir belirsizlik söz konusudur. Halide Edip halkı okuyucuya tanıtırken 

güçlünün yanında olma özelliğini de ekler. Hacı Fettah Efendi bu gürbüz delikanlıların 

atların üstünde boş ovada dolaşmalarına rağmen Yunanlılar’a karşı muvaffak 

olacaklarına inanmıyordu.381 Bu kesim Kuvayı Milliye’yi eşrafın malını alıp halka 

dağıtacak Bolşevik eğilimli bir örgüt olarak görmektedir.382 Her ne kadar emin olamasa 

da Aliye’nin asıl yakınması halktan değil yöreye hâkim olan eşrafla ilgilidir.383 

İleride Yunanlılarla iş birliği yapacak384 Kuvayı Milliye karşıtı Hacı Fettah 

Efendi ile Aliye’nin karşı karşıya gelmesinde halkın nasıl tavır alacağını aydın 

kestirememektedir: 

 

“O kendini Hacı Fettah Efendi’nin Kuvayı Milliyecileri kastederek “bıyıksızlar, 
yakalıklılar” diye tasvir ettiği ve “kanlarının helal” olduğunu söylediği sınıftan addediyordu.”385 

 

Aydın ile kurtuluş mücadelesini yürüten kadroların (ki burada çete düzeyindedir) 

karşılaşması Tosun Bey’in birliği ile kasabaya gelmesi sonucunda olur. Burada ilginç bir 

ayrıntı göze çarpar. Savaş içindeki çetenin reisi gittiği kasabalarda mutlaka mektepleri 
                                                 
380 A.e., s. 34. 
381 A.e., s. 41. 
382 A.e., s. 36. 
383 A.e., s. 38. 
384 A.e., s. 68-69. 
385 A.e., s. 38. 
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de ziyaret eder.386 Romanda henüz bağımsızlıktan söz edilemeyen bir durumda bile yeni 

devletin önceliklerini görüyoruz. Bununla kalmayıp Aliye’nin Tosun Bey’i 

bilinçlendirme amacını güttüğünü görürüz: 

 

“Halbuki beraber otursalar, konuşsalar Aliye ona ne kadar kuvvet verecek, fikrini yeni 
vadilere dökecek, memlekete faydalı şeyler öğretecekti.”387 

 

Anadolu tutuculuğunu temsil eden eşrafın roman boyunca işgal güçleri ve Milli 

Mücadele’yi yürüten milis kuvvetleri ile ilişkisi değişkendir. Çete düzeyindeki birlikler 

eşrafa baştan güven vermez. Yunan güçleri kasabaya geldiğinde onları hoş tutan 

tavırları, düzenli ordu oluşturulup Yunan birliklerini geriletmeye başladığında değişir ve 

tam tersi tutum sergilerler. Artık eskinin Kuvayı Milliye karşıtları Milli Ordu’nun baş 

destekçisi konumundadırlar.388 

Tabii ki arada devre dışı bırakılan kasabanın dışarıdan gelen aydını olur. Bu 

nedenle Yeşil Gece ile Vurun Kahpeye sonu itibariyle birbirinin aynıdır ki bu son aynı 

zamanda aydının da sonudur. Aydın bir mum gibi etrafını aydınlatırken uyguladığı 

yanlış taktiklerle kendisinin yok oluşunu hazırlamıştır. 

 

                                                 
386 A.e., s. 44. 
387 A.e., s. 44-45. 
388 A.e., s. 170. 
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3.3. AYDIN İLE YENİ DEVLET VE TOPLUM ARASINDAKİ 
ÇELİŞKİ: 

 

3.3.1. POSTA YOLU 
 

Bir sosyolog olarak Hilmi Ziya Ülken’in romanı mesleki birikiminin yansımaları 

ile doludur. Konuya basit bir şekilde, işgalcilerle işbirliği yapanlar ve işgale karşı 

mücadele edenler olarak yaklaşmamış, dönemin sosyal durumunu insanların eylem 

yönelim biçimlerinin arkasındaki sebepleri araştırarak ilerlemiştir. 

Üçlemenin bir parçası olan “Posta Yolu” adlı romanda Kurtuluş Savaşı ortamı, 

sosyal çevre betimlemesi ile başlamaktadır. Romanın hemen girişinde halkın dramı, üç 

baskı unsuru örneklemi yoluyla gösterilir. 

Birincisi coğrafi zorluklardır. Yoğun kış şartları ve kurt gibi basit bir yabani 

hayvan tehdidine bile boyun eğmiş köylüler çaresizlik içindedirler. Köye kurt inmesi ve 

insanları parçalaması sıradan bir olay şeklindedir. Olayın geçtiği Güney Marmara’daki 

kış koşulları hakkında böylesi bir sahnenin çizilmiş olması abartı gibi dursa da 

eylemsizlik ve bıkmışlıkla at başı giden teslimiyete dikkat çekilmektedir. 

İkincisi güvenlik sorunudur. Eşkıya tehdidine ve işgal ordusunun talanına adeta 

alışılmıştır. 

Sorunlardan üçüncüsü köylü tarafından çoğunlukla ikincisiyle bir arada 

değerlendirilir: Milli Güçlerin köylünün tüm perişanlığına karşı ondan talep ettiği 

yardımlardır. Köylü, zorlu çevre şartları, eşkıya ve işgal ordularının talanının yanında bir 
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de Milli Güçlerden baskı görmektedir. Tekerleği kırılan posta arabasını tekrar yolculuğa 

hazır hale getirmek için istenen yardıma isteksiz davranan köylü çaresizdir: 

 

“- Düş önüme sersem oğlu! Tak koşumları. Atların değil, kendin çatlasan gideceğiz! 

Akşama yetiştiremezsen vay haline! Billahi kırbaç altında gebertirim. 

Ali, kalpaklının pençesinde fırtınaya tutulmuş tilki yavrusu gibi tirtir titre(i)yordu.”
389 

 

Posta arabası tekrar yürür hale getirildikten sonra biraz da zorla yardım eden 

köylünün durumu kendisini kurtaracak güçler karşısında bile korkuyu yansıtır: 

 

“On dakkada her şey hazırdı. Eşyayı taşıdılar. Köylüler çınar dibinde, tehlike kokusunu 

almış koyunlar gibi burun buruna, sessiz bakıyorlar.”
390 

 

Köylünün sorunlarına son verecek çözüm, aydın kadroların desteklenmesi şartına 

bağlıdır. Fakat halk değil aydına kimseye güvenecek durumda değildir. Köye kurtuluş 

bilinciyle gelen aydına sırtını döner. 

Aydının kelime anlamında olduğu gibi yol göstericiliği hemen hemen bu yazım 

türünün tüm örneklerinde görülecektir. Fakat köylünün eleştirel tavrının arkasında yatan 

nedenleri, basit yollu suçlamaların ötesinde tespit etme çabası “Posta Yolu” gibi 

romanların güçlü olduğu yanlardır. 

                                                 
389 Hilmi Ziya Ülken, Posta Yolu: İnsan Meddücezri, İstanbul, Şirketi Mürettibiye Basımevi, 1941, s. 7. 
390 A.e. 
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Hilmi Ziya Ülken'in çizdiği avukat Halil Pertev karakteri ile Halâs'ın Saim 

Remzi Bey'i örtüşmektedir. Her ikisi de döneme göre davranan tiplerdir. Özellikle Saim 

Bey, işgalcileri hoş tutan davranışlar sergiler. Hilmi Ziya Ülken'in, Halil Pertev tasviri 

ilginçtir: 

 

“Anadolu'da bir alem doğuyor! O da herkes gibi meclislerde bunu şiddetle inkar ediyor, 
içindeki şeytansa bir türlü inanmıyordu. Ya günün birinde gelirlerse?... Bu saray, itilafçılar, 
bunca işler nasıl gizlenecek? Dümeni birdenbire 180 derece kırıp geri dönmek ne güç şey!.. Hey 
koca Halil Pertev! Göster bakalım zekanı… İşte meydan… bütün meharetin, yıllarca koca şehri 
parmağında oynatan siyasetin asıl burada kendini gösterecek!”391 

 

Hilmi Ziya Ülken meslekten bir edebiyatçı olmamasına karşılık dönemin 

cepheleşmelerini, fikri çatışmalarını başarıyla eserine yansıtmıştır. İstanbul'da milli 

mücadeleye destek veren gruplar arasında eski İttihatçılar da vardır. Bunlar yıllardan 

beri iktidarda olmanın verdiği alışkanlık ile hareketin başına geçmek veya onu 

yönlendirmek istemektedirler. Demek ki milli mücadele hareketinin başında bulunan 

aydın grupları arasında da bazı çelişkiler yaşanmaktadır. Bir kısım İttihatçılar: 

 

“-Emir altında çalışmayız. Bu adamların işi ne kadar kavrayacağı şüphelidir. Şimdiden 
gidip başa geçmeli! Diyorlardı.”392 

 

İttihatçılar sadece gruplardan biriydi. Bir diğer yaklaşım gösteren gruba göre 

mücadele kanun dışı bir hüviyete sahip idi. Her ne kadar işgalcilerden korksalar bile 

                                                 
391 A.e., s. 21. 
392 A.e., s. 27. 
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Anadolu hareketine ananeye karşı niteliği dolayısıyla mesafeli duruyorlardı. Bu grup 

harekete karşı olmasa bile bu şekilde gerçekleşmiş olmasını tasvip etmiyordu. Kısacası 

Anadolu ve Rumeli çarpışıyordu. Fakat bu muazzam çarpışma, parçalanmadan başka 

hiçbir yeni ateş çıkarmıyordu.393 

Posta Yolu'nun millici aydınları kendi geçmişlerinde aktif, yerinde duramayan, 

hareketsiz ve tekdüze bir hayatı elinin tersi ile iten bireylerdir. Murat ve Hasan Kadri 

buna örnektir. Milli Mücadele’ye karakter özellikleri nedeniyle destek veriyormuş gibi 

görüntüleri vardır. Hasan Kadri düzenli hayatını bozup, hareketli bir yaşam uğruna 

savrulmanın eşiğindeyken Neriman vasıtasıyla Murat'ın komitesine dâhil olur. Arayışları 

sonunda vatan kavramına ulaşmaya çalışmaktadır.394 

Posta Yolu, Halâs ve Yaban ile aydının kökeni açısından ortak özellikler taşır. 

Murat da Ahmet Celal ve Nihat gibi aileden kalma az veya çok variyeti ile orta sınıf 

aydın tipidir. Hemen hepsi gibi asker kökenlidir. Büyük babası ve babası da kendi gibi 

askerdir. Büyük babası Silistre şehididir. Ailesinden konak ile bunun yanında biraz da 

para kalmıştır.395 

Üç kuşaktır her cephede gerileyen, günden güne eriyen imparatorluğu elde 

tutmaya çalışan bunun için çabalayan bir ailenin son üyesidir. Balkan kökenli ailesinin 

tüm bu başına gelenler ve en son göçü Murat'ı hayattan geride tutmaya değil aksine 

siyasetin ve mücadelenin içine doğru çekmişti. Silahını kaptığı gibi hürriyet kavgasına 

karıştı.396 İttihat komiteciliğinin içinden gelen Murat şimdi vatan mücadelesinde haylice 

kullandığı tecrübesini o yıllarda kazanmıştı. Bu durum sıklıkla Kemal Tahir'in Yorgun 

Savaşçı’sında vurgulanır. İttihatçılıktan gelen asker kadrolar Kurtuluş Savaşı'nı yürüten 

kadrolara dönüşmüştür. Bu kadroların arasındaki hesaplaşma, aydın çatışmasının bir 

yönüdür. 
                                                 
393 A.e., s. 28. 
394 A.e., s. 42- 43. 
395 A.e., s. 17. 
396 A.e. 
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Aydının sosyal durumu, ele aldığımız tüm romanlarda birbirine yakındır. Aydın 

tanımının sosyolojik açıdan ne kadar güç olduğunu açıklamaya çalıştığım birinci 

bölümün tersine romanlardaki aydın daha somuttur. Toplum yapısının içinde her zaman 

kendini gösteremeyen aydın tipi, romanlarda eylem anında ortaya net bir şekilde çıkar. 

Posta Yolu’nda açıkça çizilen aydının sosyal tipolojisi şu şekildedir: 

Aydın genellikle asker kökenlidir. Savaş görmüş ve girdiği savaşları kaybetmiş 

bir asker. Bu savaşlar sonucunda birçok etnik kökenli insanı barındıran "Devlet-i Aliye-i 

Ebed-müddet"397 kan kaybetmekteydi. Kurtuluş Savaşı'nı yürütecek aydın kadro da ülke 

ile birlikte kan kaybedecekti. Seçkin bireyler birbirine binlerce kilometre uzakta yitip 

giderken kimseye de yaranamayacaktı. İşin en dramatik yanı da buydu. Tüm bu çabalar 

yenilgi ve vatanın yitirilmesi yani işgal ile karşılık bulacaktı. 

Aydınlar, romanlarda askerin Türk toplumu içindeki yüzyıllar boyunca sürmüş 

saygınlığı bir yana, itilmiş ve silik tipler olarak karşımıza çıkacaklardır. Aydın 

romanlarda vatansızdır. Vatansızlığının yanında yersiz yurtsuzdur aynı zamanda. Belirli 

bir mekânı yoktur ve genellikle pansiyoner veya tanıdık yanında geçici ikamet 

durumundadır. Bir yerde vatan onda kendine karşı da bir tutunacak daldır. 

Aydın gerçek hayatta olduğu gibi romanlarda da orta sınıfın bir üyesidir. 

Okumuş, toplumunu ve hayatı dışarıdan değerlendirebilen bireydir. Orta sınıf üyesi 

olması bu özellikleriyle değil ailesinin kendisine bıraktığı küçük varlıklarla belirlenir. 

Örgütlemeye çalıştığı yoksul Anadolu insanından ekonomik açıdan daha üstündür. Evi, 

arazisi, parası olsa da hepsi aile yadigârıdır. Zaten romanın başında da hepsinden 

vazgeçip toplumsal görevine soyunur. 

                                                 
397 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul, Ötüken, 2005, s. 79. 
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Aydının bir ailesi yoktur. Döndüğünde kimseyi bulamamıştır. Kendi seçimi 

olmayan koşulların etkisi altında oradan oraya savrulur. Bu toplumsal yoksunlukları ona 

eyleme dönme kararında belirli serbestlikler kazandırır. 

Romanlarda aydının vatan savunmasına katmaya çalıştığı halkın kolay yola 

gelmediği, uzun yıllardır katlandığı sıkıntılar sonucunda insan ve değer kaybı yaşadığı 

vurgulanır. Posta Yolu'nda Hilmi Ziya Ülken halkın başarı umudunun ortaya çıkmasıyla 

orduya verdiği desteği genişçe aktarır: 

 

“Ordunun arkasında asıl kuvvet halktı. Gömleği olmı(a)yan mes'ut adam gibi, 
kazanacağı ve kaybedeceği hiçbir şey kalmadığı için cepheye koşuyordu. Yurdundan sökülen, 
orduda yatak buluyor. Aç kalan orda doyuyor. Baskına uğrayan orda himaye görüyordu.”398 

 

Romanın başkarakteri Murat'ın çevresinde kendisini lider olarak gören bir grup 

vardır. Grubun ona duyduğu inanç şüpheye yer bırakmayacak derecedeydi: 

 

“İnanıyorlardı ki o şüphesiz hepsinden daha zeki, daha iradeli, daha metindir. Fakat hiç 
şüphe etmedikleri nokta, ardından koşulacak en büyük sebep gibi gördükleri fikriydi: ona ateşli 
bir millici gözüyle bakmada asla tereddütleri yoktu. Yanında kendilerini öyle sönük buluyorlar 
ki, güya bir an aralarından eksilse, bütün kuvvetleri tükenebilirdi.”399 

 

Yukarıdaki satırlar ve takip eden bölüm grubun Murat'a olan bağlılığının 

derecesini gösterir. Yapılan işler hepsinin ortak gücü ile yapılsa da iradenin somut 

temsili yine de aydındır. Aydın önderdir ve birliğin de sebebidir. Posta Yolu'nun aydını 

                                                 
398 Ülken, Posta Yolu, s. 120- 121. 
399 A.e., s. 123. 
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güçlü karakteri temsil eder. Zaten Murat'ın Milli Mücadele'ye desteği müstakil çetesi 

yoluyladır. Hatta bulunduğu bölgede adaleti sağlamak, eşkıyaları bastırmak, yeri 

geldiğinde yardım etmeyenlerin üzerine eşkıyayı musallat etmek gibi sosyal görevleri de 

yüklenir.400 Daha da ileri giderek yeri geldiğinde kendini kanun yerine koyar.401 Oysa 

Yaban'da bunun tam tersini buluruz. Ahmet Celal değil önderlik yapmak, kendi 

yaşamını, vatan bildiği ve zorunlu göçü dolayısıyla bir yerde “vatan tayin ettiği” 

Anadolu'da bile idame ettirmekten neredeyse uzaktır. Halâs'ta ise Nihat olayların akışına 

kendini bırakmış, yazılan tarihi dışarıdan izlerken tanıklık eden aydın tipidir. Tabiî 

bunun yanında hepsi aynı yaşta ve savaş mağlubudur. Savaş değil aynı zamanda hayat 

mağlubudurlar. Yorgun Savaşçı'nın Topçu Cemil'i de iradeli bir İttihatçı’dır. Ne 

istediğini ve ne yaptığını bilir. Cemil tarihin yapıcısı insan modelidir. Ateşten Gömlek’te 

Peyami, zayıf, sakat ve melankoliktir. 

Buradan romanlardaki başkarakterlere bakarak aydının, yazarın kafasındaki yeri 

hakkında bir sonuca varabiliriz. Romanlarında konuyu Kemal Tahir gibi toplum tarihi 

boyutunu işin içine katarak tartışmış, tarih üzerine tekrar düşünülmesini öneren 

yazarlarımızın aydınları da kendileri gibi düşünsel eylemin merkezindeki kişilerdir. 

Murat tam bir liderdir. Liderin dönüştürücü etkisini tabanı üzerinde gösterir. 

Çetesinin savaşla şimdiye kadar doğrudan ilgisi olmamış köylülerden oluşması söz 

konusudur. Türlü yetersizliklerle dolu bir insan topluluğunu cephede yanına almıştı: 

 

“Balkanlardan kalma toz rengi ca(e)ketlerin arasında, mavi kaputlar, başıbozuklar, 
kabalaksız köylüler vardı. Sona kalan takımların çoğu kavruk adamlardı. Sıtmalılar, çolaklar, 
burunsuzlar, sarsak ve yamrular alayın ardından geliyordu. Aralarında şehir çocukları, soluk ince 
benizli, düzgün kılıklı neferler seçiliyordu.”402 

                                                 
400 A.e., s. 132-133 ile 138-139-140. 
401 A.e., s. 140. 
402 A.e., s. 144. 
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Anadolu'da bir başına, halkın arasında giremediği, yaban göründüğü, halkın 

değişik konulardaki tutumu ona garip geldiği için yaşamını askıya almış gibidir. Savruk 

ve düzensiz hayatı kendi gibi birini bulduğunda bile değişmez. Murat ve Doktor Ali çok 

eleştirdikleri halktan yana ümitsizliklerini iyice düşerek unutmaya çalışıyormuş gibi 

görünürler: 

 

“İçki onların neşe kadar tabii mayalarıydı. Hemen buranın ağzına alışıp sohbet ettikleri 
olurdu. Kodoşlar bekleye dursun, para kuvvetile sahneden kızlar kaldırır, eve kapatırlar. Oturak 
alemi yaparlar. Yarı çıplak oyun oynatırlar. Sabahlara kadar zevk ederlerdi.”403 

 

Toplumda eleştirdikleri eylemleri kendileri yapmaktan çekinmez, iletişime 

giremedikleri halkın gece hayatındaki kesimi ile daha rahat diyalog kurabilmeleri dikkat 

çeker. 

Yaban'da Halâs'ta ve Posta Yolu'nda ve hatta Sahnenin Dışındakiler'de aydın, 

çevresi ile var olan uzlaşmazlıkları iyice su yüzüne çıktığı anlarda Batı edebi, felsefi ve 

sanatsal metinlerini kendi kendine hatırlamaya başlar. Eğitimli insan olduğunu bu 

anlarda ortaya çıkarır. Halkla diyalogunda bir işe yaramayan entelektüel birikimine, 

yalnızlığında sığınır. 

Yaban'da Ahmet Celal'in kendini kimi yerde Dulcine'sine giden Don Kişot404, 

kimi yerde Dostoyevski'nin kişileri misali Sibirya yollarında bir sürgün ya da Moskova 

                                                 
403 A.e., s. 171. 
404 Bkz. Karaosmanoğlu, Yaban, s. 60. yine aynı şekilde Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, s. 89. ve 93- 
94. 
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sokaklarında aç bir serseri veya bir suçlu405gibi görmesi göze çarpar. Aydın böylece 

entelektüel kapasitesini ortaya koyarken, bu birikimini borçlu olduğu Batı dünyası ile 

bağını sergiler. 

Bu durum bir kendine dönüştür aynı zamanda. Vatanını ve ulusunu ararken 

kavramlarını edindiği fakat şimdi kendisine düşman olan dünyanın iki yüzü olduğuna 

inanmaya çalışır. Halâs'ta İclal'in dayısının evinde gördüğü Batılı subayların görgüsüz 

davranışlarını hiç de ait oldukları medeniyete yakıştırmaması ve neredeyse bunun için 

çırpınması iyi örneklerden biridir. Sahnenin Dışındakiler'de Tanpınar, Sabiha'nın 

durumu ile Dostoyevski'nin sürgün günleri arasında benzerlik kurar.406 Kudret Bey ise 

Avrupalı kadınlara adeta tapmaktadır. Avrupalı kadını yine Batılı eserlere atıflarda 

bulunarak över.407 

Posta Yolu'nda da mücadeleyi yürüten aydın kadronun dilinden veya 

düşüncelerinden Ossian, İvanhoe, Kipling408; Pascal ve Gide409 eksik olmaz. Hatta 

Hasan Kadri dünya siyasetini yakından takip ettiğini sohbetlerinin arasında belli eder.410 

Eskişehir'in düşmesi ile birlikte son trenle Ankara'ya kaçarlar. Seniha bavullarını 

yerleştirirken Nietzsche, Durkheim, Barrès ve Marx'ın kitaplarını görür. Fakat aydınımız 

sahip olduğu tüm kitaplarda hakikat gizli olduğunu söylerken, fikir olarak bazen hepsine 

bazen de hiçbirine bağlı olmadığını vurgular. 

Fikri düzeyde tutarlı bir çizgi sürdürmek, zorlu zamanların aydınına göre 

değildir. Hele de İttihat Terakki fırka müfettişlerinden Murat'a göre hiç değildir.411 Eski 

devletin İttihatçılarından çoğu Atilla İlhan'ın “Kim Kaldı?” adlı şiirinde ustalıkla 

                                                 
405 Karaosmanoğlu, Yaban, s. 89. 
406 Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, s. 43. 
407 A.e., s. 79. 
408 Ülken, Posta Yolu, s. 128. 
409 A.e., s. 134. 
410 A.e. 
411 A.e., s. 157. 
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belirttiği gibi yeni devlet öncesi avcı ceketli, körüklü çizmeli, astragan kalpaklı 

"Müdafaa-i Hukuk"çu olmuşlardı.412 Murat bu kuşağın tipik temsilcisidir. 

Posta Yolu romanlarda pek görülmeyen savaşın cereyan ettiği cepheyi de 

anlatıma dâhil eder. Sıcak çatışma tüm ayrıntılarıyla aktarılır.413 Bu yönüyle farklılık 

yaratır. Cephede aydının önderlik ettiğini, örgütlediği savaşın içinde eriyip gittiğini 

görürüz. Ömer yaralanır, Hasan Kadri ise aldığı yaralar sonucu esir düşer tedavi görür. 

Aydın kimliğini sağlayan düşünsel yetenekleri de zarar gördüğünden ne uğrunda 

savaştığı vatanını ne de dostlarının akıbetini hatırlar.414 Vatan uğruna aydının yok 

oluşuna şahit oluruz. 

Aydın vatansız, savrulmuş, kimsesiz olarak başladığı mücadelesinde siyasal 

engellerle de karşılaşacaktır. Yorgun Savaşçı ve Posta Yolu'nda tespit edebildiğimiz bir 

özellik olarak eylem sahibi aydın, mücadelenin kendisinin belirleyeceği yönde 

gelişmesini isteyecektir. Fakat değişen bir şeyler vardır. Eskinin kadroları yeni devlette 

itibar görmemeye başlayacaktır. Bu durum aydınımız için dramatik bir son olacaktır. 

Katıldığı vatan mücadelesinde siyasal anlamda saf dışı kalacaktır. Murat'ı bekleyen son 

da budur. Ankara ile yakınlaştıkça acı gerçekle yüz yüze gelir: 

 

“Yüksek muhitlerde gördüğü soğukluğa katlanamıyordu. Adının bucak bucak arandığı 
günleri hatırlayarak kendini yiyordu: Babıâli vakasında neler yapmıştı? Suikasttan sonra işleri 
düzeltmek için onu ta şarktan bulup getirmediler mi? Kara Kemali ürküten, Talât' a akıl hocalığı 
eden kimdi? Birdenbire önünde yükselen bu duvar nedir? Dilini bilmediği bir ülkeye düşmüş 
gibi, neden yüzler ondan çevrilmiş, eller çekilmişti? O bir yere girsin de herkesi ağzına 
baktırmasın, bu kabil değildi. Şimdi her yerde yabancı gibi karşılanıyor. Düne kadar ondan emir 
alanlar, birer iş başında ona "Beklesin!" diyecek çehreyi takınmıştı.”415 

 

                                                 
412 Attilâ İlhan, Elde Var Hüzün, Ankara, Bilgi, 1999, s. 70. 
413 Ülken, Posta Yolu, s. 145 ve devamı 
414 A.e., s. 148-149. 
415 A.e., s. 158. 
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Murat bir kenara itilmiş olmamak için verilen her göreve koşuyordu. Çetesiyle 

çarpışmalara girdiği Batı cephesinden çok uzaklara Maraş'a gönderilir. Vazifesi cenup 

kuvvetleriyle temasa geçmektir. Güneyde düzenli ordu yerine çeteler düzeyinde 

sürdürülen mücadelede gereken işleri yoluna koyup geri döner. Verilen görevleri 

fazlasıyla yapar. Bir aydın olarak düşünceye yaklaşımı da ilginçtir: 

 

“Fikirler, hız alması için yolu üstüne atılmış taşlardı. Onlara basıp fırlamak, yeni taşlar 
koymak ve üstlerinden aşa aşa fikirlerin ötesine erişmek istiyordu. Fikirler onca bir perende 
ipiydi. Üstünde maharetler yapılır, onunla oynanır. Tehlikelere girilir, fakat sırf yükselmek 
için!”416 

 

Fikirleri araç olarak gören, yerinde duramayan kişilik özelliği ve pratiğe endeksli 

bir aydın olarak sadece sosyal konumunu yükseltmek amacındadır. İktidarda olma hırsı 

Murat'ta birinci plandadır. 

Yaban'daki aydın ile Anadolu halkı arasındaki çatışmayı Murat'ın Maraş görevi 

sırasında karşılaştığı Doktor Ali Bey de yaşamaktadır. Bu durumdan hayli şikâyetçidir. 

Görevi gereği kamu hizmeti gören konumundaki doktor, halkın gözünde "gâvur 

doktor"dur.417 Anadolu insanının yabanı sevmediğini Doktor, Murat'a itiraf eder. 

Aydının halkın arasına bir türlü nüfuz edemeyişinin yanında, bürokrasiyi eleştirdiği bu 

bölümde kendi tutumunu açıklarken, yine diğer romanlarda gördüğümüz gibi Batılı 

düşünür, edebiyatçı ve filozoflardan yararlanır: “Schopenhauer bunlar için ne güzel 

demiş: Tedavilerine rağmen öldürdükleri hastadan bir de para isterler.”418 

                                                 
416 A.e., s. 164. 
417 A.e., s. 169. 
418 A.e., s. 170. ve s. 234. 
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Romanlarda “aydın çatışması” olarak kategorize edebileceğimiz olgunun iki 

boyutu ile karşı karşıyayız. Birincisi, İtilafçı aydınlar ile Ankara hükümetini ve 

dolayısıyla mücadeleyi destekleyen aydınların çatışması; İkincisi, mücadeleyi 

destekleyen aydın grubu içindeki çatışmalardır. Yukarıdaki bölüm İttihatçılıktan gelen 

Murat'ın Ankara hükümeti nezdindeki itibarının düşmesi, Milli Mücadele için gösterdiği 

tüm iyi niyetli çabalara karşın beklediği muameleyi görememiş olmasının yarattığı 

sarsıntıdır. Bu sarsıntıyı derinleştiren bir neden de Murat'ın karakteri ile ilgilidir. Eski 

iktidarda en üst isimlere yakın bulunmuş ve bu durumun getirdiği tüm avantajları 

kullanmaya alışmıştır. Artık yeni hükümet ile birlikte kurtuluş gerçekleşse bile kendi 

kurtuluşunu başarmış olmayacaktı. Bu durum da aydının açmazlarından birisi olarak 

karşısında durmaktadır. 

Aydının Kurtuluş Savaşı'ndaki öncü rolü, birey olarak vatanını yani mekânını 

yitirmiş, özel hayatını vatan uğruna dağıtmış, ortalama otuzlu yaşlarını yaşamakta olan, 

mücadele içinde aynı zamanda kendi hayatını da anlamlandırma arayışı içindeki bireyin 

mecburiyetinden doğmaktadır. Murat'ın eski İttihatçı olarak yeni düzende dışarıda 

kalacak olması onu yeni arayışlara götürecektir. 

Hilmi Ziya Ülken her ne kadar kurgusal bir metin de olsa romanında tarihi bir 

gerçekliği vurgulamadan geçmemiştir. Milli Mücadele'ye katılan üst düzey kadroların 

Mustafa Kemal dâhil419 çoğu İttihat ve Terakki üyesiydi. Mücadele karşıtı aydın grupları 

da böyle düşünmekteydi: 

 

                                                 
419 Erik Jan Zürcher, Milli Mücadelede İttihatçılık, Çev. Nüzhet Salihoğlu, İstanbul, Bağlam, 1995, s. 
237. 
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“İster Ali Kemal (1867-1922) ve Damat Ferit Paşa (1853-1923) gibi İtilafçı olsun, ister 
İngiliz istihbarat servisinden olsun, birçok Milliyetçi-karşıtı gözlemcilerin çoğu, ulusal hareketin 
bir İttihatçı tertibi olduğuna inanıyordu.”420 

 

İmparatorluğun düştüğü durumdan halkın gözünde sorumlu tutulan bu ekibin 

kurtuluş mücadelesine verdiği desteğin yanında, yeni düzenin eskiden çok az şey 

barındırması isteği de karşılarında bir engeldi. Kuşkusuz İttihat Terakki'nin ülkeye 

yaşattığı onca maceradan sonra tam istiklalin sağlanmasıyla tekrar iktidara yerleşecek 

olma ihtimali bir endişeye yol açmaktaydı. 

 Erik Jan Zürcher'in milliyetçiler olarak adlandırdığı Milli Mücadele'yi yürüten 

grubun başka endişeleri de vardı. Kurtuluş mücadelesi sadece askeri başarılar sonucu 

şekillenmemişti. Her alanda sürdürülen zorlu diplomasi ve uluslar arası denge 

politikasının da önemi ortadaydı. Dünya dengelerinin savaş sonrası yeniden 

düzenlendiği, özellikle Sovyet Devrimi'nin sonuçlarını lehine kullanmaya çalışan 

Ankara hükümetini diplomaside de düşünülerek atılacak adımlara ihtiyacı vardı. Bu 

nedenle İttihatçılık yaftasını üzerlerinde taşımaktan rahatsızlık duymaları normaldi: 

 

“Milliyetçiler de bu gerçeğin bilincindeydiler. Hareketlerinin İTC ile 
özdeşleştirilmesinin, İstanbul hükümeti ve İtilaf devletleri temsilcileriyle görüşmelerinde, 
anlaşma yolunu neredeyse bütünüyle tıkayacak fazladan bir handikap oluşturacağını da 
biliyorlardı. Bu yüzden, Sivas Kongresi'nin açılışında (4 Eylül 1919) İTC'yle ve bütün öteki 
partilerle hiçbir ilişkileri olmadığını açıkça duyurdular.”421 

 

                                                 
420 A.e., s. 109. 
421 A.e., s. 110. 
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İttihatçı Murat asıl şoku Anadolu'dan İstanbul'a döndüğünde yaşayacaktır. Tüm 

yol arkadaşları birer birer dağılmış, toplumda kenara itilmiş haldeydiler. Tekrar her şeyi 

eski yoluna sokmaya çalışsa da bası arkadaşları tehditler ve takipler yüzünden, bir daha 

siyasi hayata çıkacak kuvveti kendilerinde bulamazlar.422 Aydın kadroları arasındaki 

çatışmada kaybeden Murat'ın tarafı olmuştu. Yorgun Savaşçı'da Yüzbaşı Cemil'in 

itirafı423 sadece işgalden kaçmayı yansıtmaz. Kaçış aynı zamanda artık hükmü kalmamış 

bir gruba ait olmanın verdiği kimlikten dolayı da bir kaçışı yansıtır. Murat da Yüzbaşı 

Cemil gibi kendi vatanında ve şehrinde sürgündür: 

 

“Nice emelleri olan bu koskoca heyet nereye gitti? Hind yollarında şan ü şeref arayanlar 
ne oldu? Turan nerede? Kızıl elma aşıkları birden kayıplara mı karıştı? Cüretin, aşkın, heyecanın 
yerini neden bu kapkara korku bulutları kapladı? Vatanın yüreğini alev sardığı zaman, bir 
sığınağa tıkılmış gibi neden izbelere sokuldular? Daima baş olmak, daima önde gitmek 
isti(e)yenler şimdi adlarını unutturmak için gizlenecek yer mi ara(ı)yor?”424 

 

Eski günlere dönüşü de yine İttihatçı bir reflekste arar. Saraya yakın avukat Halil 

Pertev'i öldürmek.425 Aslında Halil Pertev'i sadece saraya yakınlığı ile tanıtmak yanlış 

olur. Romanda her devrin adamı rolü bu karaktere verilmiştir. İşbirlikçi aydın olarak 

Halil Pertev çatışmanın diğer boyutunu üstlenir. 

Dumlupınar galibiyeti duyulduğunda Murat'ın zaferi kıskanması ve komiteye 

olan inancını yitirmesi söz konusudur.426 Bu noktadan sonra yıllardır beraber çalıştığı 

                                                 
422 Ülken, Posta Yolu, s. 228. 
423 Tahir, Yorgun Savaşçı, s. 81. 
424 Ülken, Posta Yolu, s. 228. 
425 A.e., s. 233. 
426 A.e., s. 242. 
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grubuyla çatışma yaşar. Her şeyi bir kenara bırakması arkadaşları tarafından kabul 

edilmez.427 

Hilmi Ziya Ülken romanın ilerleyen bölümünde aydının dışlanmışlığını bir 

Çingene’nin sosyal statüsü ile benzerlik kurarak açıklar. Çingene de aydın gibi Milli 

Mücadele'ye katılmış bir vatandaştır. Buna rağmen yine de vatansızdır. Oysa Doktor 

Ali'nin değerlendirmesine göre bütün kanunların ve içtimai yalanların dışında, hakiki 

hürriyete kavuşmuş, rahat ve mutlu yaşayan insanlardır.428 Konuşulanları duyan çeribaşı 

yaşadıkları hayatın zorluklarından bahseder. İsterlerse diğer köylüler gibi yerleşik hayata 

geçebileceklerini belirten aydınlara kendi hayatları ile paralellikler kuracağımız drama 

getirir sözü: 

 

“-Hadeyin! dedi. Git mezeklenme böyle. Okumuş adamsın, sana ne diyeyim? Kim almış 
ki bizi köyüne gitmemişiz? Nereye varsak kapılar bize kapanır. Yetmiş iki milletten aşağı 
görürler. Kimse el uzatmaz, selam vermez. Bizi adam sayan var mı?”429 

 

Çingene’yi ikna etmeye çalışan Murat ve Doktor sinirlenmesine neden olurlar ve 

yırtarak açtığı göğsündeki yara izleriyle madalyasını göstererek: 

 

“-Görüyorsun a!.. dedi. Boşuna almadık bunları! Maraş harbinde beş kere yaralandım. 
Çeteleri dağıttım. Türkmenlerle birleşip bir bölüğü hududa kadar sürdük. O zaman Paşo, namı 
diğer Yakup Hamdi kaymakam bizi çağırtıp alnımızdan öptü. Kumandan halkın önünde toka 
yaptı da şu madalyonu eliyle göğsüme taktıydı! Ne yaparsın? Halk bu! Bir şey kâr etmiyor. Gün 
geçti, gene biz kötü olduk. Kime anlatırsın bunları?.. Giyim kuşam aldık, şehire girip biz de 
efendi olalım dedik. Önce hatır için birkaç kişi aşna çıkardı. Bir gün birinin kızını isti(e)yecek 

                                                 
427 A.e., s. 243. 
428 A.e., s. 180. 
429 A.e. 
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oldum. Herif beni uşağıyla kapısından attırdı. O gün bu gün, selamı sabahı kestiler. At hırsızı! 
Çingene! Bir de kalkmış, haline bakmadan kız ister! diye söylemedikleri kalmamış. Hele git de 
bakalım tarla al, bir köye yerleş!”430 

 

Çingene ile aydının halktan şikâyeti ortak bir zemine oturur. Her ikisi de 

kalabalığın arasına karışamaz. Birisi ırkı diğeri kafa yapısı sebebiyle bunu başaramazlar. 

Burada Hilmi Ziya Ülken sosyolog hüviyetini romana ustalıkla yansıtmış, iki sosyal 

yönden problemli insan modelini bir araya getirmiştir. Çingene gibi aydın da halkın 

arasına karışmak ister. Dışarıdan imkânlı gibi gözükse de Çingene bunun nasıl imkânsız 

olduğunu kendi yaşantısı üzerinden durumu idrak edemeyen aydınımıza kanıtlar. 

Murat'ın Doktor ile karşılaşması romanı süregelen çizgisinden çıkarır. Roman 

artık Kurtuluş Savaşı romanı olmaktan çıkmış ve aydının Anadolu ile mücadelesi haline 

gelmiştir. 

Yaban'ın tamamına yayılan toplum ve Anadolu eleştirisi Posta Yolu'nda da 

kendini gösterir. Bu durum Çeribaşı'nın halkın tutumuna karşı isyanı ile koşuttur. Aydın 

halktan ve sanki üzerindeki insandan yansımalar taşıyan topraktan da şikâyetçidir. 

Kendisi büyük ve önemli meselelerle meşgulken ve bu meşguliyetleri ile hiç de uygun 

olmayan şartlarda ilgilenirken, köylü basit dünyasının içinden çıkıp biraz olsun 

çevresine bakamaz. Köylünün eğitimsizliği, küçük hesaplar peşinde koşması, toprağın 

çorak görünümü hep birbiriyle bağlantılıdır. Yol üzerinde bulunan bir köyde dava 

görülürken yapılan tasvir dikkate değer: 

 

“Kapı dışında köylüler birikmiş, sıra bekliyor. Burası düşkünce bir yer. Vahşi yüzlü 
adamlar boğuşacak kurtlara benziyor. Gözlerinde nefretten başka şey okunmı(u)yor. Toprak 
takır, dağ yamaçları çıplak kayalarla kaplı, ağaç bulmak için bir günlük yola giderlermiş. Avuç 

                                                 
430 A.e., s. 181. 
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içi kadar ufak tarlalar çukur ve çitle çevrili. Bu ark yüzünden, köyde ne boğuşmalar olur!.. Bu 
gün gene o davaları dinlediler; arkını aştı diye biri, komşunun başını baltayle(a) yarar. Ötekinin 
oğulları katili bulup parçalarlar…”431 

 

Aydının halka karşı olumsuz tavrı bununla kalmaz. İlerleyen bölümde Sosyalist 

Demir adlı karakter uzun süre cephede çalışan bir memurdur. Halka karşı tavrı kendisi 

de benzer duyguları taşıyan Murat'ı şaşırtmaktadır: 

 

“Hâlâ, yerin pisliğinden, insanların halinden tiksinir gibi çekingen bir tavrı var. Her 
yerde karşılaştığı kötülüğü anlatırken, gözlerinde henüz bitmemiş bir isyan kıvılcımı çakıp 
kayboluyor. "Kaç yerde gördüm!" diye kırbaçla köylüyü döğ(v)en ağadan, kireci yağ diye süren 
hilekâr köylüden nefretle bahsediyor. İşin içyüzünü anlayacak kadar bilgisi olduğu sözlerinden 
belli! Kederle korku öyle bir zı(i)ndana hapsetmiş ki, artık her şeyi kapkaranlık görüyor, hiçbir 
şeye sevgi ile bakmıyor.”432 

 

Murat'tan kilometrelerce uzakta bulunan Seniha'nın bir sınıf olarak aydının halk 

gözündeki anlamını bizlere aktarması ilginçtir. Burada aydının "yaban" olarak 

adlandırılmasıyla, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun edebi ustalığını sadece yazımda 

değil yapıtına koyduğu isimde de belli ettiğini görürüz. Seniha halktan bahsederken: 

 

“Yaban onun için bir tarlaya musallat olan çekirge sürüsü, bir ağacı kemiren kurttu. 
Yaban onun ekmeğini alıyor, tarlasını bozuyor. Yaşmağını açıyor, nihayet iç alemine girip orada 
bir örümcek ağı gibi kurulmuş bütün asırlık düşünceleri temelinden sarsan fırtına koparıyor. 
İsterse yaban ona top ve tüfek getirsin. Gâvuru söku(ü)p atmak vaidleriyle gelsin! Kaç para eder. 
O, "memaliki mahrusei şahane"den bugüne kadar değişen bir şey biliyor: yalnız bu, kendi içine 
kapanmış kovanın dağıtılması. Kafası, kılığı, rengi, konuşması ona yabancı bir insan geliyor. 

                                                 
431 A.e., s. 200. 
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"Sana iyilik edeceğim! Seni mesut edeceğim! Seni düşman elinden kurtaracağım!" diyor. Ne 
hakla? İşte bunu anlamıyor.”433 

 

Halkın aydına ve vaaz ettiklerine karşı tavrı sadece işgal orduları burnunun 

dibine girdiğinde değişmektedir. Yaban'da aydın bunu somut olarak göremeden kaçış 

anında roman sona erer. Oysa Posta Yolu'nda sürekli olarak geri çekilen ordunun 

önünde halk da yaşadığı mekânı terk etmektedir.434 Aydın toplumsal rolü gereği uyarıyı 

yapmaktadır. Halk ile çatışması bu nedenledir. Aydın halkın somut yaşam şartlarından 

kaynaklanan katı tutumunu değiştirme ile zaman kaybedemez. Halk da kendisinden 

görmediği yabancının uyarılarına kulak asmaz. Hem söyledikleri geleneğe terstir hem de 

yıllardır süregelen savaşlarla canından bezmiştir. Köylünün işgalden kafileler halinde 

kaçış esnasındaki vurdumduymazlığı Murat'ı çileden çıkarır: 

 

“Köylüler, sırtlarını yola çevirmiş iştiha ile yiyordu. Sabahtanberi önlerinden akıp giden 
insan nehrine bakmak için başlarını bile çevirmeyişlerine Murat şaşıyordu. Ne kaydsız adamlar! 
Koca bir alemin göçtüğünü görmüyorlar mı?”435 

 

Köylü olacakları göremediği gibi yaşananlara başını çevirip bakma ihtiyacı da 

hissetmez. Bu görev romanlarda ancak aydınındır. Yukarıda belirttiğim gibi köylü bakışı 

kendi dünyası ile sınırlıdır. 

İlerleyen bölümde Murat ile kahvecinin diyalogu aydın ile halkın olaylara 

bakışındaki karşıtlığı gözler önüne serer. Kahveci göçün nedenini bile bilmezken, aydın 

işgale vurgu yapar. Oysa kahvecinin olaylardan pek de habersiz olmadığını görürüz. Üç 

                                                 
433 A.e., s. 207. 
434 A.e., s. 216 ve 221-222. 
435 A.e., s. 224. 
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oğlunu vermiştir savaşa ve talana. Kıtlığı görmüştür. Başlarına gelen felaketlere rağmen, 

hepsini kadere bağlar.436 Aydına asıl tuhaf gelen, Yeşil Gece'de daha sıklıkla ele alınan 

bu bakış açısıdır. 

Tekrar vurgulamak gerekirse dönemin havasını anlatmakla bir Kurtuluş Savaşı 

romanının çok ötesine geçen Posta Yolu'nda aydın çatışmasının her iki boyutunu da 

bulabiliriz: İttihatçı-Kuvayı Milliyeci çatışması ile Millici ve İtilafçı yanlısı aydın 

çatışmaları. Bu çatışmaları kendi benliğinde toplayan romanın aydını Murat, eserin son 

bölümünde kendi iç hesaplaşmasını yaşar: 

 

“...- Biz işte ordayız, iki ateş arasında… Bir şeye inanmayan, sona kadar gidemi(e)yen, 
daima tereddüdler, yarım istekler içinde kaybolan biz!”437 

 

Sonu yaşayan sadece Murat değildir. Tüm komiteci arkadaşları savrulup gider. 

Kimi yokluktan bir akraba evine sığınır, kimi kendini denize atıp intihar eder, kimi 

İtilafçıların ayak işlerine bakar, kimi de kendi isteği ile insan içine çıkmaz.438 Murat ise 

artık hiç bir şeye inanmaz. Unutulmuştur. Sadece toplum tarafından değil sevgilisi 

tarafından da unutulmuştur. 

Murat'ın bir teravih namazı sonrası Ayasofya kürsüsünde halka hitabı ile 

macerası sonlanır. Bu sahne aydının halka toplu halde doğrudan seslendiği sahnedir. 

Onlardan artık kendinde olmayan şeyi, imanı ister. Bir davaya inanmaya muhtaç aydının 

yok olmadan önceki son isteğidir bu. Aydın inandığı bir dava olmadan varlık bulamaz. 

Murat da bunun farkındadır. 

                                                 
436 A.e., s. 225-226. 
437 A.e., s. 249. 
438 A.e., s. 254. 
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Çalışmamda Kurtuluş Savaşı’nı yetişkin bir birey olarak yaşamış yazarlarımızın 

romanlarındaki aydın tipini sosyolojik açıdan ele alıp, tanıtmaya çalıştım. 

Edebiyat sosyolojisi alanında değerlendirilmesi gereken çalışmada edebiyatın ve 

toplumun karşılıklı etkileşimi açısından romanın tarihselliği merkezdedir. Edebiyat 

metni toplumsal gerçeğin bir parçasıdır. Aynı şekilde yapıt yazarın gözünden topluma ve 

onun tarihselliğine bir bakıştır. İçerdiği yoruma rağmen romanlarda ortalama bir tip 

oluşturulduğunu gördük. 

Roman içinde oluşturulan aydın tipinin teorik çalışmalara göre belli başlı 

avantajları olduğunu teşhis ettik. Bunda edebiyatın bağımsız bir bilim olan sosyolojiden 

farklı tarzda bir gerçeklikten beslenmesinin payı büyüktür. 

Romanlardaki aydın tipinin yaşanılan tarihsel sürecin başında ne yapacağını 

bilememesi ve hangi yöne hareket etmesi gerektiğini ancak sezgisel olarak ortaya 

koyması ve bunun sonucunda başarılı olması yukarıda bahsettiğim kurgu gerçekliğine 

bir örnektir. Aydın sezgisiyle çıkmazdan kurtulup yolunu bulmuştur. 

Kurtuluş Savaşı romanlarımız, kültürün taşıyıcısı konumundaki birey olarak 

aydının, toplumun dağılma noktasında sahne alarak, amaçsız kalabalıkları kurtuluş 

yolunda nasıl bir araya getirdiğini anlatır. Başta yolunda yalnız yürüyen birey, 

zorlukların sonucunda çözüme ulaşmıştır. 

Aydının karşısında birtakım engeller olduğunu gördük. Başlangıçta mücadeleyi 

yürütmesindeki en büyük engeli topluma bakışıdır. Daha doğrusu kendi insanına 

şimdiye kadar doğru dürüst dönüp bakmamasıdır. Aydın sınırlı çevresinde geniş halk 

kitleleri ile ilişki imkânını bulamamış, buna gerek dahi duymamıştır. 

Geldiği toplumsal kökenin devlete yakın bir yerde bulunması ve Osmanlı’da 

geleneksel olarak devlet toplum arasında belli bir mesafe olması gibi açıklanmasının 
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çalışmanın sınırlarını aşan bazı nedenlerden dolayı bu ihtiyaç oluşmamıştır. Batılılaşma 

ile birlikte zaten sınırlı düzeyde olan aydın-toplum ilişkisinde makas iyice açılacaktır. 

Batılı normlarla Türk toplumunun normları açık çatışma halinde olsa da sosyal dönüşüm 

her zaman olduğu gibi önüne geçilmez bir hal almıştır. 

Yaşanan tarihsel süreçle beraber iyice derinleşen, uçurum halini alan aydın 

toplum ilişkisinin sonuçlarını romanlarda gördük. Zirve noktasını Yaban’da bulacağımız 

üzere en başta aydın kendi halkını beğenmemiş, onu geri kalmış, cahil, hatta savaşa karşı 

isteksizliği nedeniyle hain olarak görmüştür. 

Romanlarda tek bir aydından söz edilemeyeceğini gördük. Kurtuluş Savaşı 

olayına bakışın ancak aydın görüşü üzerinden halkta taban bulabileceğini teşhis ettik. 

Halk katmanlarında olaya dair taban bulmuş düşünce kampları, aydın çatışmasına 

dayanır. Özellikle İstanbul’da birbiriyle çatışan gruplar halindeki aydınlardan bahsedilir. 

Fakat Milli Mücadele’yi hedefine ulaştıracak gerçek aydın topluma yön veren kişi olarak 

eylemiyle ortaya çıkmıştır. 

Bu eylemci aydının bir birey olarak tüm toplumsal bağlamı içinde ortaya 

konulmasının ardından önünde temel olarak iki sorunun olduğunu gördük. 

Bunlardan ilki İstanbul aydını dediğimiz, Ankara’da henüz oluşmakta olan Milli 

Mücadele’ye destek vermeyen gruptur. Bu grubun görüşüne göre Milli Mücadele bir 

maceradan farksızdır. İşgalci Batılı devletlerin karşı konulamaz gücü vardır. 

İstanbul aydını toplumun yüksek sınıfı içinde ilişkide olduğu yabancı subaylarla 

aynı dili konuşabilmektedir. Aldığı eğitim ve dünya görüşü buna olanak sağlar. İşgalin 

belli bir süre, sınırlı bölgelerde gerçekleşeceğini düşündüğünden toplumda artan 

mücadelenin başarı şöyle dursun, yalnızca Batılı güçlerin boşuna kızdırılmasına yol 

açacağını savunur. 
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Aslında İstanbul aydınının gözünde, özellikle yaşadığı şehirde her şey 

yolundadır. Şehir olarak kendi dar çevresini görmektedir. Halk ile ilişkisi yoktur. Buna 

rağmen İstanbul’da bir takım istenmeyen olaylar olduğunu duyar. Bu tip olayların 

mücadeleden yana kesimin kabahati olduğunu düşünür. Zaten ülkenin bu hale gelmesi 

şimdiye kadar yürütülen yanlış politikanın sonucudur. 

Romanlarda, yıllardan beri iktidar erkinin içinde yer almış, eski aydın 

kadrosunun tekrar sahne alıp ülkeyi kurtarma iddiası ile ortaya çıkması İstanbul aydını 

tarafından sert bir şekilde eleştirilmiştir. 

Kurtuluş Savaşı romanlarının başkişisi, mücadeleyi örgütleyecek olan aydın 

tipidir. Çalışmamda Ankara’da gelişen mücadeleye sempati duyduğundan dolayı 

Ankaracı aydın sıfatıyla anıldığını gördük. İstanbul aydını dediğimiz, mücadelenin 

karşısında olan aydın grubu ile çatışma içindedir. 

Çatışsalar da iki aydın grubu arasında özellikle yaşayış tarzı ve aldıkları eğitim 

açısından büyük benzerlikler vardır. Batı hayranlığı yazarlar tarafından her iki aydın 

grubuna ait bir özellik olarak abartılarak betimlenmiştir. Düş kırıklığı anlarında aydın 

Batılı yazar veya filozoflardan bir alıntıya başvurur. 

Sınıfsal olarak aynı kökten gelmelerine karşılık romanlarda Ankaracı aydının 

mekânına fiziki ve akli olarak tükenmişlikle beraber geri dönüşü söz konusudur. 

Gördüğü işgal manzarası karşısında ne yapacağını bilememekte, savruk ve çaresizdir. 

Kimi zaman bu düşünsel düzeydeki yetersizliğine fiziki engeller de eşlik eder. Çoğu 

zaman cepheden geri dönmüş ve yenilgiyi tatmış bir subay, memur, eğitimli bir kişidir. 

Romanlarda Ankaracı aydın olarak çizilen tipin dramının ülkenin dramına paralel 

olduğunu gördük. Anlatımın yönü gereği halkın arasına karışıp ortak sıkıntıları çektiği 

ülkesi ile bütünleşme gayretleri anlatılır. Aslında ele aldığımız romanlarda her iki aydın 
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tipinin de halkın arasına karışmayı pek başaramadığını gördük. Aydın doğası gereği 

biraz toplum dışından topluma bakan insandır. 

Her iki aydın grubunun da aynı insan malzemesinden oluştuğunu anlasak da 

sonucu belirleyen ayrımın basit bir tercih ile ortaya çıktığını gördük. Bu tercih aydın 

ileri görüşlülüğünü yansıtmaktaydı. Ankara hareketinin yanlısı aydın grubunun kendi 

sosyal ve bireysel sıkıntılarını da aşacağı eşik, mücadele hareketine katılma kararıdır. Bu 

karar neticesinde büyük bir bilinçsel dönüşüme uğradığını saptadık. 

Çalışmamda ele aldığım aydın tipinin Anadolu’ya geçmesi kendisi açısından 

ikinci sorunu oluşturmuştur. Kendine vatan olarak seçtiği topraklar ve bu topraklar 

üzerinde yüzyıllardır yaşamakta olan fakat kendisinin daha önce herhangi bir düzeyde 

ilişkisinin olmadığı halk ile arasında uzlaşmaz çelişkiler olduğunu gördü. Yaban’da 

çelişkinin boyutlarının coğrafyanın kişiselleştirilip rahatsızlık duyulan bir unsur haline 

sokulmasına kadar vardığını teşhis ettik. 

Tüm bu zorluklara karşın aydın görevini başarıyla yerine getirmiştir. Aydın 

kavramının kendisine yüklediği tüm özellikler romanlarda karşımıza çıkar. 

Yazarların kuşkusuz hayat süreleri içindeki en çarpıcı olayı eserlerine 

yansıtmaları normal karşılanabilir. Bir Kurtuluş Savaşı romanı meydana getirerek 

tarihimizdeki en önemli olaylardan birisi üzerinden toplum tartışmalarına katılma 

durumu, ilerleyen yıllarda kaleme alınan eserlerle daha dikkat çekici boyuta ulaşır.  

Çalışmamın sınırları dışında kalmakla beraber günümüze varıncaya değin 

Kurtuluş Savaşı romanı yazma eylemi romancılarımız için neredeyse kaçınılmaz bir hal 

alacaktır. Birer aydın olarak yazarlarımız da mevcut toplum sorunlarımız karşısında 
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çeşitli öneriler getirmişlerdir. Attilâ İlhan’ın tespitinde olduğu gibi toplum sorunlarına 

dair her tartışmanın başlangıç noktası Kurtuluş Savaşı romanları olacaktır.439 

Toplum sorunlarımızın tartışılmasında Türk toplumunun bir yok oluştan, yeniden 

inşasına doğru aydının rolü en isabetli olarak Kurtuluş Savaşı’nda anlatılabilirdi. Bu 

nedenle romanlarımız da tartışmanın bir parçası olarak karşımıza çıkar. 

Romanların cepheyi anlatmayarak savaş romanı özelliğinin dışına çıktığını 

gördük. Gerçekten de günümüzde her kesim tarafından “Kurtuluş Savaşı romanı” tabir 

edilen eserlerin en önemli ortak özelliği budur. Romanların cephe ile ilgisi olmadığı 

açıktır. Eserler cephe ardında oluşan ulus fikrinin ilk olarak mücadele fitilini ateşleyen, 

toplumun dinamik çekirdeği aydının bilincinde biçimlendiğini bizlere ispat eder. 

Kurtuluş Savaşı’nın bir aydınlar savaşı olduğunu söylememiz abartı sayılmamalıdır. 

Kurtuluş Savaşı romanları bize Batılı zihniyle Türk aydınının, tercümeden öte 

toplumsal gerçekle ilişkiye geçme zorunluluğu açısından yeni devletteki görevini tasvir 

eder. Aydının yükü ağırdır. Halkını tanıması, onunla aynı dili konuşabilmesi, eski 

alışkanlıklarından sıyrılması gerekir. Yoksa Posta Yolu’nda olduğu gibi aydın açısından 

tasfiye kaçınılmaz bir hal alacaktır. 

Sonuç olarak aydının üzerinde yaşadığı ülkesine, fikren hiç de örtüşmese de 

toplumuna karşı eleştirel tutumuna rağmen pratikte imkânlar çerçevesinde, yeri 

geldiğinde halkına bir hedef koyabilen birey olduğunu gördük. 

Eğitimli her bireyin aydın kavramının karşılığı olmadığını gerektiğinde 

eğitimsizlerin de aydın tavrı sergileyebildiği sonucuna ulaştık. En önemlisi aydının 

sadece toplumsal pratikle ortaya çıktığını, aydının halk nazarında sevimsiz bulunan 

görüşlerinin öteyi gördüğünü teşhis ettik. Böylece roman malzemesinden aydın 

                                                 
439 İlhan, Türk Dili, s. 116. 
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hakkında teorik çerçevedeki tartışmalara katkı sağlanabildiğini gördük ki bu sonuçların 

tümü sosyolojinin ilgisi dâhilindedir. 

Romanlarda görüldüğü üzere toplumsal sorunlarımızın çözümünde yolun, 

romancının ve sosyologun da ait olduğu aydın sınıfının toplumu ile ilişki kurmasından 

geçtiğini görmekteyiz. Her yazarın romanındaki aydından kendinde bir parça vardır 

kuşkusuz. Aydın için ülkeyi işgalden kurtarmaktan daha büyük sorun halkın dilinden 

anlamaktır. 
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