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TARIK BU⁄RA’NIN EDEBÎ YÖNÜ
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Son dönem Türk edebiyat›n›n en meﬂhur yazarlar›ndan Tar›k Bu¤ra, ar› duru Türkçesiyle ak›c›, sade,
aç›k, özgün anlat›m›yla, insan›m›z› (köylü, kentli,
genç, asker, komutan, fakir, zengin, kad›nlar, yönetici,
memur, bürokrat...) özellikle iç dünyalar›yla tan›tm›ﬂt›r.
Roman, hikâye, tiyatro eseri, deneme, f›kra,
sohbet, gezi yaz›s› gibi edebî türlerde eserleri bulunan
yazar›m›z, gazetecilik de yapm›ﬂt›r. Dolay›s›yla çok
yönlü bir yazard›r Tar›k Bu¤ra.
Bütün eserleri ünlüdür, ancak “Küçük A¤a” ve
“Osmanc›k” ile Türkiye’de daha çok ad›n› duyurmuﬂtur. Denilebilir ki bu iki eser onun iki ﬂahikas›d›r...
Eserlerinde kulland›¤› dil, herkesin anlayabilece¤i yaﬂayan Türkçedir; bir anne sütü gibi s›cak, taze,
saf, yararl› ve tertemizdir. Öyle ki onun dili, eserlerini
okurken sözlük kullanma gere¤i duyurmuyor.
Kültür ve medeniyetimizin mayas›yla yo¤rulmuﬂ bir yazar›n duygu ve düﬂüncelerini, eserlerini
okurken kolayca anlayabiliyoruz. Buradan hareketle
ﬂunu rahatl›kla ifade edebiliriz: Tar›k Bu¤ra, millî ve
inanç de¤erlerimize son derece ba¤l›, vatanperver, saf,

temiz, idealist, dürüst, özü sözü ayn›, milliyetçi, muhafazakâr, demokrat bir Anadolu insan›d›r; ‹çimizden biridir.

* * Özel Ankara Aziziye Lisesi Edebiyat Ö¤retmeni Yenimahalle / ANKARA
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Sanat anlay›ﬂ›n› de¤erlendirmeden önce kendisinin bir mülâkatta söyledi¤i ﬂu sözlere bir bakmak isterim:

tanbul vard›. Kuvay› Milliye vard›, ordu çekirde¤i vard›.... Kitaplar kendi köﬂelerini bulabilecek, her köﬂe
kendi içinde do¤ru s›ralamay› bulabilecek miydi?...”

“Sanatç› bir ilim adam› kadar objektif olmal›d›r.
Sanat anlay›ﬂ›m, insan› temel al›r. ‘Sanat, sanat içindir.’
ilkesine dayan›r. Sanatç› kültür ve medeniyet ile töreleri, hatta co¤rafyas› ile toplum olmasa sanatç› da elbet
düﬂünülemez. Evet, tekrarl›yorum: Sanatç› toplumun
kültür, medeniyet ve töreleriyle s›n›rl›d›r; onlarla beslenir. Sanatta tek birim, tek ç›k›ﬂ noktas› insand›r; ‹nsan›n mutlulu¤u, hürlü¤ü ve problemleridir, onun toplumla ve öteki insanlarla, tabiatla çeliﬂkileri ve çat›ﬂmalar›d›r.... insan yap›c›d›r, yarat›c›d›r.....”

“Sanki Anadolu kocaman bir kovand› da o¤ul
vermeye haz›rlan›yordu. Ölen ar›lar d›ﬂar› at›lacak, bölümler temizlenecek, çiçek tarlalar›na do¤ru o yarat›c›,
o bitirici, o eﬂsiz uçuﬂlar›n ﬂevki baﬂlayacakt›” (Küçük
A¤a, s.373)

Tar›k Bu¤ra, insan› yüceltmeyi amaçlar, insanlar› çal›ﬂmaya teﬂvik eder, huzura, mutlulu¤a kavuﬂturmada yard›mc› olmay› hedefler... Böyle bir sanat amac› olan yazara “sanat› sadece sanat için yapm›ﬂ” demek
san›r›m vicdan ve hakikatle ba¤daﬂmaz. Nitekim eserlerini okuyunca bu yarg›m›z›n do¤ru oldu¤unu anl›yoruz.
Bir baﬂka mülâkat›nda da edebiyatla ilgili ﬂu
sözlerine rastl›yoruz: “Edebiyatç›, bir bilim adam› gibi
ba¤›ms›z kafaya sahip olmal›, konular›na onlar ne
olursa olsun, tarafs›z gözle bakabilmelidir.... Edebiyat,
ispatlamaz gösterir; telkin etmez, düﬂündürür; hüküm
vermez, hüküm vermeye yol açar...” (Yeni Düﬂünce
dergisi, 1981). Bu sözlerinden de anlaﬂ›laca¤› gibi o,
gerçekçi ve objektif düﬂünen bir yazard›r. Okuyucuyu
düﬂündürmeye yönelten, insan› olaylar›n içine çeken,
insan e¤itiminde etkin rol oynayan, dolay›s›yla insana
de¤er veren bir sanat anlay›ﬂ›na ve karaktere sahiptir.
Anlat›mlar›nda sembolleri, benzetmeleri, mecazlar› çokça kullan›r. Belki de bu, onun okuyucuyu
düﬂündürme niyetinden kaynaklan›yor ki kanaatimce
bu, bir edip için olmas› gereken, do¤ru bir yöntemdir;
Yazar›m›z›n sanat görüﬂüyle de ba¤daﬂmaktad›r. Küçük A¤a’dan birkaç örnekle bu düﬂüncemizi belirginleﬂtirmek san›r›m yerinde olur:
“Ankara, bugün için tasnifi yap›lmam›ﬂ bir kitap
deposuna benzetilebilirdi, karmakar›ﬂ›k bir y›¤›nak hâlindeydi. ‹nsanlar, insanlar vard›, bunlar da ani göçten
sonra bir salona doldurulmuﬂ kitaplar› and›r›yorlard›....
Kolayca söyleyebiliriz ki burada da cephede oldu¤u
gibi Yunan vard›. Kuv-y› Seyyare ve çeteler vard›. ‹s-
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Tar›k Bu¤ra, eserlerinde tabiat unsurlar›ndan
yararlanmay› da ihmal etmemiﬂtir. Bu yarg›m›za iﬂte,
birkaç örnek: “Küllü¤ün yazl›k müﬂterileri vard›r. Biz
bu vefas›zlara k›rlang›çlar deriz. K›rlang›çlar daha kestaneler güzelim yapraklar›n› dökmeden ﬁehzadebaﬂ›’na veya Aksaray’a göç ederler.” (Küllük adl› hikâyesinden)
“Ay, art›k, ay de¤ildir. Onun ›s›tt›¤› yerde,tam
kalbinin üstünde, ﬂimdi, bir ç›nar fidan› büyümektedir.
Büyüme, gözle görülebilir ve ara vermeden sürüyor;
ç›nar y›ld›zlara ve yayvan tepelere ve Kartal Doru¤u’na
ve dört bir yana dal budak sal›yor; dallar, budaklar tepeleri, doruklar› aﬂ›yor, ülkeleri gölgelendiriyor; rahmet ya¤d›r›yor, nur ya¤d›r›yor.” (Osmanc›k, S. 86)
Tasvirlerinde son derece baﬂar›l›; insan› s›kmayan ayr›nt›lar› bile ak›c›l›¤› bozmadan verebilmiﬂ. Küçük A¤a’dan bir örnek verirsek tasvirlerinde ne kadar
ar›,duru ve sanatl› bir anlat›m sahibi oldu¤unu da görebiliriz:
“Önce Tekke Deresi’nin üstü karard›, sonra
ﬂimﬂekler çakmaya baﬂlad›, k›sa bir zaman sonra da
ya¤mur ya¤maya baﬂlad›. Kasaban›n do¤uya meyilli
sokaklar›nda sa¤l› sollu ›rmaklar peyda olmuﬂtu. Gökyüzü neyi var neyi yoksa boﬂaltacak gibiydi. Akﬂehir
1919’un bahar›n›, büyük çöküntülerden sonraki ilkbahar›n› karﬂ›l›yordu. Paras›zl›k, yokluk ve açl›¤a karﬂ›
belli belirsiz bir ümid bahar› bekliyordu.... Kasabada
yaln›z yaﬂl›lar, kad›nlar ve çocuklar kalm›ﬂt›...”
Anlat›mda özgünlü¤ü yakalayan yazar›n cümlelerinden birine “Hayat Böyledir ‹ﬂte ” adl› hikâyesinden bir örnek: “Lokomotifin yan›nda duran lacivert elbiseli memur, su buharlar› içinde rüyada gibi görünüyordu.” Bu cümlesinde yazar›m›z, gözlem ve benzetme güç ve baﬂar›s›n› da göstermiﬂtir.
‹nsan›n ruh dünyas›n› anlat›rken d›ﬂ dünyan›n

27

Bilim ve Aklın
Aydınlığında

e¤itim
unsurlar›ndan da yararlanm›ﬂ, kahramanlar›n›n s›fatlar›n› eksiksiz yazm›ﬂ olan Tar›k Bu¤ra, mesajlar›n› adeta insan›n zihnine yerleﬂtirmek için gayret sarf etmiﬂ,
somut verilerden de faydalanm›ﬂt›r. ‹ﬂte, bu düﬂüncemize OSMANCIK adl› eserinden birkaç örnek:

“Gökyüzü bulutsuzdu ve mavili¤i iﬂte ancak,o
kadar güzel olabilirdi.Sanki bu mavilik son de¤ildi; ard›ndan mutlaka mutlaka bir ﬂeyler olmal›yd›,bir ﬂey olmal›yd›:Kopup gidenlerin ard›ndan omuz silkecek
kuvveti veren bir ﬂey olmal›yd›.”(Hayat Böyledir ‹ﬂte)

“Domaniç temmuzlar›ndan birinde, bir gecedir... Gökte Samanyolu, bir s›rma kemerdir. Sar›, mavi
y›ld›zlar par›l par›l par›ldamaktad›r. Yayla serinli¤i gönüllerde soylu yi¤itliklere, haf›zalarda büyük olaylara
özlem estirmektedir... Edebal› da kayaya ç›km›ﬂ onun
omuz baﬂ›nda bir oyu¤a oturmuﬂtur. Sesi yumuﬂac›kt›r,
sesi ﬂefkatle gülümsemektedir:

Genel olarak kurall› cümleler kullanm›ﬂ; k›sa,
orta, uzun s›ral›, ba¤l›, birleﬂik, basit yap›l› cümlelerle
yazm›ﬂt›r. Az da olsa çözümleme tarz› anlat›mda uzun
cümlelerine rastl›yoruz. Mesela ﬂu cümle: “Çift tand›r›n ›s›tt›¤›, taban›, sedirleri ve duvarlar› hal›larla kapl›
büyük odada a¤›r baﬂl›, ama hazlarla yüklü iç ar›tan bir
hüzün ipek kanatlar›n› çarpmaktad›r; çünkü Osman’ ›n
neyi az önce susmuﬂtur.” (Osmanc›k, sayfa 61)

-Dünyay› bize büyük gösteren küçüklü¤ümüz,
h›rs›m›z, sab›rs›zl›¤›m›z, bencilli¤imiz... o¤ul.
“Edebal› Osman’›n dürüstlü¤ünü, fedakarl›¤›n›,
alçak gönüllü¤ünü, gücünü kuvvetini... bilirdi.”
“Osmanc›k, yi¤it öfkesini yenendir, gücünü
kuvvetini, gönlünü, baﬂ›n› öfkesinden ar›nd›rand›r;
benli¤inden s›yr›lan kuldur.”
Paragraflar› çeﬂitli boyutta; özellikle k›sa ve orta
uzunlukta, baz›lar› ise birer cümleliktir. Bu, okuyucuyu
kitaba ba¤layan; anlaﬂ›lmay› kolaylaﬂt›ran baﬂka bir sanat mahareti olsa gerek...
ﬁiirimsi bir anlat›m özelli¤ine sahip olan Tar›k
Bu¤ra’n›n bu tarz tekni¤ine kitaplar›n›n ço¤u yerinde
rastl›yoruz. ‹ç kafiyelere, rediflere, devrik cümlelere,
tekrarlara, k›sa cümlelere ve yo¤un anlat›ma fazla yer
verdi¤i hâlde bu, sanatsal yönüne hiçbir halel getirmiyor; bilakis ilginçlik, ak›c›l›k ve duruluk kat›yor... ‹ﬂte,
bu yönüne birkaç örnek:
“Osmanc›k, art›k haz›rd›r, huzurludur, mutludur.
A¤r›lar› dinmiﬂtir. ‹çindeki burukluk silinip gitmiﬂtir.”
“Osman Be¤in karar verdi¤i günlerdir bu günler.
Yay gibi gerildi¤i günlerdir.
Osman Be¤ gerilen yaydaki oktur art›k.
Ok sab›rs›zlan›yor; uçur beni diyor.
Yay tedbirli, k›l› k›rk yar›yor. Osmanc›k kab›na
s›¤am›yor.” (Osmanc›k, s.136)
Hareketli ve yo¤un anlat›m ile simgeli anlat›m
adeta iç içe girmiﬂ. Bir örnek:
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Kahramanlar›n›n duygu ve düﬂüncelerini anlat›rken yazar, soru cümlelerine de yer veriyor. Bu cümleler tabiî olarak kiﬂilerin a¤z›ndan ifade edilmiﬂ ve yazara ait cümlelerdir. ‹ﬂte bir örnek: “Al›ﬂ›k (Osman
Bey’in at›), Kaf Da¤›’n› aﬂabilir miydi? Osman Malhun
Hatun’a ulaﬂabilir miydi?...
....a¤al›¤› kim yitirmiﬂ ki biz bulal›m? Sade ben
miyim emanetçi? O da hepimiz de emanetçi de¤il miyiz? (Dönemeçte)
Yazar›n üslûbunun bir özelli¤i de s›kça baﬂvurdu¤u kelime tekrarlar›d›r. Bu tekrarlar cümlenin anlat›m›n› bozmuyor; pekiﬂtiriyor, hatta söz sanatlar›ndan
tekrire de örnek oluyor. Buna bir örnek verirsek:
“....gelecek zamanlar için! Yaﬂayanlar de¤il, Osman
Be¤ kendisi hiç de¤il; Orhan için bile de¤il.....
“Çok de¤il, bir an önce de¤il; sa¤lam ve gelecek zamanlar için!... çok, çok ötelerdeki do¤umlar ve
zamanlar için!” (Osmanc›k, s.233)
Yazar›n baz› cümleleri Dede Korkut Hikâyelerini hat›rlatmaktad›r. Özellikle ﬁeyh Edebal›, bu tarz sözlere daha çok yer verir. Bir örnek: “Soyuna soylu, boyuna boylu amma ki kötü huylu, öfkesine yenik, tek
güttü¤ü benlik.”
Malhun Hatun’un aﬂa¤›daki sözleri Deli Dumrul
hikâyesindeki kad›n›n “Göz aç›p gördü¤üm, gönül verip sevdi¤im, koç yi¤idim, ﬂah yi¤idim...” sözlerine ne
kadar benziyor:
“Yan›ma gel Kay› be¤i, yi¤it be¤. Beri gel baﬂ›m
taht›, gönlüm baht›, ﬂeyh babam›n güveysi; anam atam
verdi¤i, beri gel de de bana: Ne kötülü¤üm ne geri kal-
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m›ﬂl›¤›m ne densizli¤im olmuﬂtur ki bana gelmezsin?...
Kurban olay›m de bana!... (Osmanc›k, S.165)
Eserlerinde -özellikle tarihî kitaplar›nda- epik
olana de¤il dramatik olana yöneliﬂin a¤›r bast›¤›n› görüyoruz. Bu durumu kendisi bir mülakat›nda aynen
ﬂöyle belirtiyor:
“...beni epik olan de¤il dramatik olan ilgilendirir.... Kurtuluﬂ Savaﬂ›’m›z epikten ayr› düﬂünülebilir ve
yap›mla ba¤daﬂabilir miydi? Destandan bana ne?...”
Savaﬂ›n ve tarihin, kahramanl›k, destans› ya da
epik, güç kuvvet,ölme öldürme... yönlerinden ziyade
insan›n iç dünyas›n›, sosyal durumunu öne ç›karmak,
yazar›m›z›n mizac› ve s-nat anlay›ﬂ›... Bu yönü, do¤al
olarak eserlerine de yans›yor... O nedenle eserlerindeki kahramanlar› olaydan daha fazla öne ç›karm›ﬂ, ele
ald›¤› kiﬂilerin ruh dünyalar›n›n tahliline daha çok yer
ay›rm›ﬂ, seciyelerini baﬂar›yla ortaya koymuﬂ; gelecek
nesillere örnek ﬂahsiyetler arma¤an etmiﬂtir.

e¤itim

nek:
“Küçük A¤a, sars›lmaz iman› ile eninde sonunda zar zor olsa da, mutlaka iyinin do¤runun ve hakl›n›n kazanaca¤›na inan›yordu. Büyük tereddütü kazanç
cephesine s›zacak kötülü¤ün ve kötü ihtiraslar›n nisbetini kestirememekten do¤makta idi.”
Gözlemlerinde gerçekçi ve ince düﬂünceli olan
yazar›m›z, kahramanlar›n›n toplumcu anlay›ﬂlar›n› da
ﬂöyle tahlil ediyor: “Vurgunla zengin olmak, emeksiz
ve liyakats›z mevkii edinmek isteyenler böyle devrelerde p›nar›n baﬂ›nda kümelenmiﬂlerdi.”
Küçük A¤a’n›n seciyesini anlat›rken soru-cevap
cümlelerini de kullanm›ﬂt›r. ‹ﬂte, buna ad› geçen eserinde bir örnek:
“-Küçük A¤a nas›l biri? diye sorduklar› zaman,
tereddüt etmeden ﬂu cevab› verdi:

KAHRAMANLARININ SEC‹YELER‹

-Cin gibi biri. Zeki, nüktedan, san›r›m ki çok da
bilgili. Fakat mîrim, bana sorarsan›z en güzel taraf› da
ahlâk›. Mert,yi¤it, hürmetkâr...”

Bütün eserlerinde Tar›k Bu¤ra’n›n seçti¤i kahramanlar, genel anlamda halk›n içinden insanlard›r ve
bunlar genel anlamda vatansever, milliyetçi, dinine ve
kültürüne ba¤l›, dürüst, ümitli, iyimser, ak›ll›, ihtiyatl›,
çal›ﬂkan, fedakâr, nüktedan, dinlemeyi bilen, az konuﬂan, duygu yüklüdürler. Tabiî olarak, kahramanlar›n›n
aras›nda az da olsa kötü huya sahip olanlara (Gençli¤im Eyvah’ taki ‹htiyar gibi) da rastl›yoruz.

Kahramanlar›n›n ruh hâllerini dile getirirken samimi bir üslûp tak›nan yazar›m›z, sanki onlar›n iç dünyalar›n›n bir tercüman›d›r. ‹ﬂte, buna bir örnek: “Hakl›
bir durumda, bir çeliﬂkide dürüst tutumu, do¤ru yolu
bulmuﬂ adam›n itici, ay›r›c›, k›r›c› olmamas›.... Tanr›’ya
karﬂ› ödevi idi. Hakl› davalar›n adamlar› itici, k›r›c›, ay›r›c› olmasalard› ça¤lar›n adlar› çok daha baﬂka, çok daha güzel olurdu...”

Baz› eserlerindeki kahramanlar›, özellikle de
öne ç›kanlar›, burada isim isim de¤erlendirmek san›r›m daha isabetli olur.

Küçük A¤a, ak›ll›, bilgili, geniﬂ görüﬂlü, olaylar›
sa¤lam de¤erlendiren bir kiﬂilik, dahas› ﬂahsiyet, kendine özgü tav›r ve davran›ﬂ› olan, âdeta bilge bir insan.
Bu yönünü tahlil eden paragraflardan birini burada görebiliriz:

Kahramanlar›n›n kiﬂilik özelliklerini tahlilde son
derece gerçekçi ve baﬂar›l› olan yazar›m›z, olaylar›n
ak›ﬂ›n› bozmayacak tarzda, edebî sanatlar› yerinde kullanarak ve özgün ifadelerle onlar› okuyucuya tan›t›yor.
Kahramanlar›n›n zaaflar›n›, iyi kötü yanlar›n› ayr›nt›larla çiziyor. ﬁah›slar› idealize etmiyor, dolay›s›yla onlara
realist yaklaﬂ›yor.

KÜÇÜK A⁄A
Küçük A¤a (‹stanbullu Hoca), baﬂlang›çta padiﬂaha ba¤l›, Kuva-y› Millîye aleyhtar›, ama inançl›, bin
y›ll›k kültür ve medeniyetimizi özümsemiﬂ, vatansever
bir insan, ümitli ve iyimser... Bu yönünü anlatan bir ör-
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“....Tarih bilgisi kuvvetli idi. Hadiselerden hüküm ç›karabilecek bir kafas› vard›. ‹çinde bulundu¤u
zaman›n ﬂartlar›na tak›l›p kalan, toplumun fevkalade
anlar›n› yaln›z kendi s›n›rlar› içinde de¤erlendirmeye
kalk›ﬂan budalalardan de¤ildi. ﬁimﬂek çakt› deyip geçmez,ﬂu sebeplerden ﬂimﬂek çakt› demeye çal›ﬂ›r ve ayn› sebepler bir araya gelince ﬂimﬂe¤in yeniden çakaca¤›n› düﬂünürdü....”
Küçük A¤a’n›n din ilimlerindeki derin bilgisini,
hitabet gücü ve ﬂahsiyetiyle etkili hâlini de anlatan yazar, henüz de¤iﬂmemiﬂ, ‹stanbul ve padiﬂaha ba¤l›
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kahraman›m›z› ﬂu paragraflar›nda anlat›yor:
“Akﬂehir’deki vaaz›ndan: Sen kendini yenilmiﬂ,
aç›k düﬂmüﬂ bir pehlivan say›yorsun.... Yola tek ç›kmaya kalk›yorsun. O ne ateﬂlik gaflettir ki seni cemaatinden koparm›ﬂ, seni iman›ndan, emirinden ay›rm›ﬂ....
ﬁimdi sen a¤›l›nda aç kurtla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ bir kuzu gibisin.
Seni birlik, beraberlik do¤urdu, büyüttü, yüceltti. Bunu unutmuﬂ, kendi baﬂ›na gidiyorsun. Nereye?
Uçuruma! Sen Müslümans›n ve Osmanl›s›n.”
De¤iﬂime u¤ram›ﬂ, Kuvvac› olmuﬂ ‹stanbullu
Hoca ise ﬂu paragrafta anlat›l›yor:
“Küçük A¤a, hayat› çap›ndaki bu karardan hiçbir ﬂey beklemiyordu, bekleyemezdi. O, erdi¤i hidayetin, vard›¤› inanc›n, yaratt›¤› yeni iman›n peﬂine düﬂmüﬂ, en asil mânâs›yla, gönüllü bir er kiﬂiydi. Yola ç›r›lç›plak bir can›yla ç›km›ﬂt›, yolun sonuna da ç›r›lç›plak varacakt›. Umdu¤u en büyük ﬂeref, en parlak kazanç gazilikti, ﬂehadetti.”
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bir anda ﬂöyle ifadeler kullanm›ﬂt›r: “Ben Ankara hükümetiyle bütün münasebetlerimi kestim. Son olarak
gelen arac›lar› da geri çevirdim, çünkü art›k benim için
ha Ankara ha Yunan. (S.539) Vatanseverli¤ini anlatan
bir paragrafta Tar›k Bu¤ra, onun karakterini tahlil ederken ﬂu cümleyi kullan›r: “Körü körüne inat etmem
ben... mankafa de¤ilim, deneni anlar›m; ikna etsinler
beni ‹smet’in de ‹smet’ten beterinin de emirberi olal›m,
olmazsam namerdim. Vatan›n kurtuluﬂundan, küffar›n
definden baﬂka ne düﬂünürüz?” (S.564)
Doktor Haydar Bey, Akﬂehirlidir, sorumlu, bilgili, aktif, yard›msever bir Kuvvac›. Ankara’ya gelen Küçük A¤a’y› orada karﬂ›lar. Doktorun Küçük A¤a’yla ilgili düﬂüncelerini yazar›m›z, ﬂöyle anlat›yor:
“Doktor düﬂünüyordu ki ‹stanbullu Hoca, isteseydi, Küçük A¤a olacak yerde, pekala ‹stanbul’a geçebilir, bunu da kolayl›kla yapabilirdi.... Kar›s› ile çocu¤unu ‹stanbul’a yan›na ald›rmas› mesele olmayacakt›.
Fakat Hoca,bu yolu tutmam›ﬂ, nefsini de¤il vatan›n›
düﬂünmüﬂtü.”

Çolak Salih, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun simgesi
gibidir. Birinci Dünya Savaﬂ›nda bir kolunu kaybetmiﬂ,
bu nedenle de manevî bir çöküntü içindedir. Çocukluk
arkadaﬂ› Niko, onun bu hâlini istismar ederek yaklaﬂ›r;
ancak baﬂar›l› olamaz ve Salih vatanperverli¤ini gösterir. Kuvvac›lar›n saf›na geçer. Güçlü kuvvetli, görev
aﬂ›¤›, iyi silah kullanan, cesur bir kahraman. Küçük
A¤a ile birlikte hareket eder, sad›k bir vatansever, gözünü budaktan esirgemez.

Küçük A¤a roman›nda öteki kahramanlar içinde
Ali Emmi, A¤›r Ceza Reisi, Fevzi Paﬂa, Kaz›m Karabekir, Yüzbaﬂ› Naz›m ve baﬂkalar› da vard›r. Bunlar›n ortak karakter özellikleri vatansever, azimli, ölçülü, sorumlu, sevilen, mütevazi, fedakar, dürüst... olmalar›d›r.

Tevfik Bey, Çerkez Ethem kardeﬂtirler, çete reisidirler, Ankara’ya muhaliflerdendirler. Kardeﬂi ile birbirine son derece ba¤l›, hemen hemen ayn› huya sahipler. Ak›ll›, gururlu, mert, yi¤it insanlar, vatan için
her türlü riski göze alm›ﬂlard›r. Yunanl›lar›n Anadolu’dan at›lmas› için kendi kurdu¤u yaklaﬂ›k dört bin kiﬂilik müfreze ile mücadele etmiﬂlerdir. Çerkez Ethem,
bir konuﬂmas›nda Küçük A¤a ile Çolak Salih’e ﬂöyle
seslenir: “Delileri de delilikleri de pek severim. Muharebede yi¤idin ak›ll›s› yapt›¤› deliliklerden belli olur.”
Ankara’da birinci Meclisin içinde grup oluﬂturacak kadar taraftar› vard›r. ‹smet Paﬂa’y› sevmemiﬂtir. Garp
Cephesi Komutanl›¤›n›n ‹smet Paﬂa’ya verilmesini uygun görmez. Mücadele devam ederken ümidini kesti¤i
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