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Yaşar Kemal is considered one of the important writers of short
stories and novels in the Turkish Literature in the 20th century.
His real name is Kemal Sadık Gogecli. He was born on 6th of
October in 1923, which means before 23 days of the foundation of
the Turkish Republic. He was born in town of Hamida (which is
known now as Gökçedam) which belonged to Ottoman city.
He was known by being a writer of series of novels called (İnce
Memed) or (The thin Mohammed), which he wrote and complete it
in a series about 32 years. He lived a very long life and wrote
several short stories and novels among them are novels for
children and epic novels as well as poems.
Yaşar Kemal, who has a very great position in the Turkish
literature, on 28th of February 2015 in Istanbul. Yaşar Kemal is
considered one of the successful writers in the 20th and 21st
centuries. Moreover, he was a journalist too. He died in the
hospital after taking him to it and died because one of his organs
stopped. He was buried in Zincirlikuyu Cemetery in Istanbul.
The writer, who signed on most of his writing, is the best example
in writing his novel (If They Kill the Snake). It is a tragic novel that
narrates the events happened in the town of Hamida in an
Ottoman City where he was born. A woman whose name is “Ismi”
and lives in the countryside plays the main protagonist in the
novel. The year 1976 witnessed the publishing of several subjects
by the novelist that deal with love, morality, mother mercy and
many more.
Forming a family means studying the family structure of the
family. It can be seen from different perspectives especially in
Turkey whose family structure is different according to the
geography of each area. The form of the family, which includes
several types such as the traditional and modern, is constructed
according to the characters of the individuals by whom the family
is formed. The writer in his novel “If They Kill the Snake” deals
with to the subject of forming a family from different perspectives
that is difficult to compare with the conventions and social
structure of the modern time. This makes the novel in the first
position among other novels written by out novelist.
The abstract of the study includes a research about the life of the
writer Yaşar Kemal and his literary personality as well as his
literary writings. It introduces also a research about the concept
of the family. In the end, there is a study to analyze the structure

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.18.22
1

Dr. , Ministry of National Education Anbar Education Directorate, Iraq, ihsaneldeleymi@gmail.com

Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey
All rights reserved

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

Volume: 4

Issue: 4

of the family from the point of view of Yaşar Kemal after
introducing a plot summary of the novel “If They Kill the Snake”.
Key words: Yaşar Kemal, Short Story, Novel, Literature, The
Family, Forming A Family, The Big Family, The Core Of The
Family, The Relatives, The Close People, Blood Relation, The
House, Living Spaces, Comment, And Intellect, Turkish Literature.
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YAŞAR KEMAL'İN YILANI ÖLDÜRSELER BAŞLIKLI ROMANINDA AİLE YAPISI
İhsan Hadi AHMED
ÖZET:
Yaşar Kemal, 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli hikaye ve roman
yazarlarındandır. Asıl adı Kemal Sadık GÖKÇELİ olan usta yazar,
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 23 gün önce, 6 Ekim 1923
tarihinde Osmaniye iline bağlı Hemite (Şimdiki adı Gökçedam)
ilçesinde dünyaya geldi. Neredeyse 32 sene boyunca bir seri halinde
yazıp tamamladığı İnce Memed isimli roman serisinin yazarı olarak ün
salmış olan Yaşar Kemal, uzunca bir ömür sürmüş ve ömrüne çok
sayıda hikaye, roman, çocuk romanı, destanî roman ve şiir eseri
sığdırmıştır. Türk edebiyatında önemli ve hatrı sayılır bir yeri olan
Yaşar Kemal, 28 Şubat 2015 tarihinde, İstanbul'da vefat etmiştir. 20.
ve 21. yüzyılın gördüğü en başarılı yazarlardandır. Aynı zamanda bir
gazeteci olan Yaşar Kemal, organ yetmezliği sebebiyle kaldırıldığı
hastanede
vefat
etmiştir.
Mezarı,
İstanbul'da
Zincirlikuyu
Mezarlığı’ndadır.
Pek çok önemli esere imza atmış olan yazarın, en güzel örneklerinden
birini verdiği romanı, Yılanı Öldürseler'dir. Kendi memleketi olan
Osmaniye’nin Hemite ilçesinde geçen olayların aktarıldığı ve Esme
isimli bir köy kadınının başrol olduğu, trajik bir romandır. Sevgi, töre
ve anne merhameti başta olmak üzere pek çok konu, usta yazarın
kaleminden 1976 tarihinde basılmaya başlanmıştır.
Aile yapısı, bir ailenin yapısal durumunun incelenmesidir. Pek çok
açıdan incelenebilir. Bilhassa Türkiye'de çeşitli coğrafyalarda çeşitli
farklılıklar bulunan aile yapısı, her yöresinde farklı farklıdır. Gelenekçi
ve modern gibi pek çok çeşidi olan ve içinde pek çok unsuru
barındıran aile yapısı, o aileyi oluşturan bireylerin karakterine göre
şekillenir. Törelere ve var olan sosyal yapıya zıtlık göstermesi zor olan
aile birimi, Yaşar Kemal'in en önemli romanlarından biri olan Yılanı
Öldürseler'de, pek çok açıdan incelenmiştir.
Çalışmamıza bu kapsamlı özet ile başlıyoruz. Ardından Usta Yazar
Yaşar Kemal'in hayatı, edebi şahsiyeti ve yapıtları incelenecektir.
Ardından aile kavramı incelenecektir. Peşinden kısaca Yılanı
Öldürseler romanının özeti sunulduktan sonra, Yaşar Kemal'in
gözünden aile yapısı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yaşar Kemal, Hikaye, Öykü, Edebiyat, Aile, Aile
Yapısı, Geniş Aile, Çekirdek Aile, Hısım, Akraba, Yakınlar, Kan Bağı,
Ev, Yaşam Alanı, Yorum ve Düşünce, Türk Edebiyatı, Ailevi.

Yaşar Kemal, hayatı, edebi şahsiyeti ve eserleri:
Büyük Türk yazarı Yaşar Kemal, Ekim ayında, 1923 yılında Osmaniye ilinin Hemite
ilçesinde (diğer adı Gökçeli, şimdiki adı Gökçedam) dünyaya gelmiştir. Yaşar Kemal,
kendisine sonradan verilen bir isimdir. Yazarın önceki ismi, Kemal Sadık GÖKÇELİ'dir.
Babası çiftçilikle uğraşan bir Anadolu insanıdır ve ismi Sadık Ağa' dır. Validesinin ismi ise
Nigar Hanımefendi'dir. Henüz çocuk yaşında ciddi bir kaza sebebiyle gözünün birini
kaybetti. Çok geçmeden babası vefat etti. Henüz okulunu tamamlamadan çocuk yaşta
çalışmak zorunda kaldı. 1950 senesine kadar küçük büyük pek çok işte çalıştı. Bu süre
zarfında girip çıktığı işlerin sayısı kırk civarındadır. (Püsküllüoğlu, 1987: 74) Bu sebeple pek
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çok insanla tanıştı, pek çok insan çeşidine şahit oldu. İlerde yazacağı eserlere ilham kaynağı
olmuşlardır.
1944 yılında 21 yaşındayken askerlik vazifesini yerine getirdi. İki yıllık askeri
görevinden sonra İstanbul'da 4 yıl boyunca gaz kontrol işinde çalıştı. 1950 yılında, sosyalist
bir çizgide, siyasi parti kurma girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma
başlatıldı. Yaklaşık 4 ay Adana Kozan ceza ve tutuk evinde hapse mahkum edildi. Türk
edebiyatının bir diğer önemli siması olan Orhan Kemal ile birlikte bir iş kurma girişiminde
bulundu. Bu iş olmayınca dönemin Cumhuriyet gazetesinde editörlük ve redaktörlük gibi
görevlerde bulundu. Bu sayede edebiyat ve yazım dünyasına giriş yaptı (Uyguner, 1992: 14).
1962 yılında Türkiye İşçi Partisi’ne girdi. Siyasete atıldı. 1969 yılında partideki
görevinden istifa etti. 1967 yılına kadar çeşitli ülkelere seyehat etti. Aynı yıl bir grup
arkadaşıyla birlikte Ant ismindeki dergiyi çıkardı. Bu, derginin çıkardığı komünizm içerikli
bir kitap dolayısıyla hakkında dava açıldı. Buradan beraat etti (Kabacali, 1992: 44).
1971 yılında Türkiye'de çıkan askeri bir darbe sonrası kendisi, eşi ve gelini gözaltına
alındı. Bir ay kadar hapis yattıktan sonra beraat ettiler. 1973 yılına gelindiğinde yine bir
grup arkadaşıyla birlikte Türkiye Yazarlar Sendikası adında bir sendika kurdu. Bu
sendikanın aynı zamanda başkanlığını yürüttü. 1976 yılında Rusya, Amerika, Belçika ve
Bulgaristan gibi çeşitli dünya ülkelerini seyehat etti. 1978 yılında Türkiye'ye kısa bir
süreliğine dönse de, tekrar Bulgaristan'a gitti ve 1980 yılına kadar burada ikamet etti.
Dünyanın çeşitli yerlerinde konferans ve seminerler verdi. Pek çok ödüle de layık görüldü.
1982 yılında Beynelmilel Del Duca ödülü, aldığı ödüllerden yalnızca biridir.
1983 senesi, Yaşar Kemal için oldukça önemli bir sene olmuştur. Nitekim bu yıl,
Fransa'daki Sorbonne Üniversitesinde bir kongre yapıldı. Bu kongreye, dünyanın her
tarafından 300 civarında kişi katıldı. Bu mühim kongreye katılanlardan biri de, Büyük Türk
Yazarı Yaşar Kemal'dir. Hemen ertesi yıl kendisine Légion d’Honneur adındaki nişan takdim
edildi. 1988 yılında PEN Yazarlar Derneği kuruldu. Bu derneğin başkanlığını yürüttü. 1989
senesinde Fransız İhtilalinin 200. yıldönümü kutlamaları için Fransa'ya gitti. 1991 senesi,
kendisi için apayrı bir öneme haizdir. Nitekim bu yıl kendisine Strasburg Üniversitesi
tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir (Baydar, 1960: 120).
Pek çok başarıya imza atan Yaşar Kemal, 1997 yılında dünyanın en önemli edebiyat
ödüllerinden biri olan Alman Kitapçılar Birliği pâyesi aldı. Ayrıca iki farklı üniversiteden
fahri doktora unvanları aldı. Bunlar 1998'de Frei Üniversitesi, 2002'de Bilkent Üniversitesi
doktoralarıdır. 1998 senesinde Bordeaux Yayıncılar Birliği Yabancı Edebiyat nişanını,
2008'de ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık
görüldü. 28 Şubat 2015'te organ yetmezliği sebebiyle hayata veda etti. İstanbul'da bulunan
Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Edebi şahsiyeti:
Hikaye ve roman türünde çok sayıda eseri bulunan Yaşar Kemal, edebiyat dünyasına
şiirle girmiştir. İlk şiirinin ismi Seyhan'dır ve 1939 yılında Adana'da çıkarılan Halkevi
dergilerinden biri olan Görüşler dergisinde yayımlanmıştır. Ardından Varlık, Ülkü, Kovan,
Beşpınar, Millet, Vakit, Yeni Adana, Türksözü gibi pek çok dergide şiirleri yayınlanmaya
devam etmiştir. 1943 yılına kadar Adana'nın bulunduğu yörenin adı olan Çukurova’nın pek
çok yerini dolaşmış ve türkü, ağıt, tekerleme, mâni, destan gibi halk ürünlerini toplamıştır.
Sonrasında bu derlemeyi bir kitap haline getirmiş ve Ağıtlar ismiyle 1943 yılında basımı
yapılmıştır (Kaplan, 1977: 274).
1943 ve 1944 yıllarında pek çok klasik eseri okudu, edebiyat dünyasını geliştirdi.
Bilhassa Batı edebiyatı okumayı seven yazar, Tolstoy ve Anton Çehov gibi klasik batı
yazarlarından derin tesirler elde etti. 1946 itibariyle hikaye alanına yönelmiş ve hikayeler
yazmaya başlamıştır. Hikaye alanında en büyük başarısı İnce Memed isimli roman serisidir
(Naci, 1990: 289-290). Bu seri, Varlık dergisinde yayımlanmış ve kendisine 1955 yılında
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Roman Ödülünü getirmiştir. En önemli romanlarını 1967 ve 1987 yılları arasında yazmıştır.
Yaşar Kemal'in en verimli çağları da bu dönemdir. Ayrıca yazmış olduğu edebi eserler çeşitli
dünya dillerine çevrilmiş ve bu sayede şöhreti, Türkiye sınırlarının dışına taşmıştır. 1973
yılına gelindiğinde, dünyanın en önemli ödülleri olan Nobel Edebiyat Ödülüne aday
gösterilmiş fakat bu ödülü alamamıştır (Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçilar Ansiklopedisi,
2003: 1076).
Eserleri: (Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi, 2029: 669)
Pek çok alanda, pek çok konuda eseri bulunan Yaşar Kemal, Türk edebiyatının en
çok eser vermiş olan yazarları arasındadır. Çeşitli dünya dillerine çevrilmiş, sinemaya
aktarılmış ve özgün pek çok eseri vardır.
Roman: İnce Memed, I-IV (İstanbul 1955, 1969, 1984, 1987), Teneke (İstanbul 1955),
Ortadirek (İstanbul 1960), Yer Demir Gök Bakır (İstanbul 1963), Üç Anadolu Efsanesi:
Köroğlu’nun Meydana Çıkışı, Karacaoğlan, Alageyik (İstanbul 1967), Ölmez Otu (İstanbul
1968), Ağrıdağı Efsanesi (İstanbul 1970), Binboğalar Efsanesi (İstanbul 1971), Demirciler
Çarşısı Cinayeti (İstanbul 1974), Çakırcalı Efe (İstanbul 1975), Yusufçuk Yusuf (İstanbul
1975), Yılanı Öldürseler (İstanbul 1976), Al Gözüm Seyreyle Salih (İstanbul 1976), Filler
Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca (İstanbul 1977), Deniz Küstü (İstanbul 1978),
Kuşlar da Gitti (İstanbul 1978), Yağmurcuk Kuşu (İstanbul 1980), Hüyükteki Nar Ağacı
(İstanbul 1982), Kale Kapısı (İstanbul 1985), Kanın Sesi (İstanbul 1991), Fırat Suyu Kan
Akıyor Baksana (İstanbul 1997), Karıncanın Su İçtiği (İstanbul 2002), Tanyeri Horozları
(İstanbul 2002), Çıplak Deniz Çıplak Ada (İstanbul 2012), Tek Kanatlı Bir Kuş (İstanbul
2013).
Röportaj: Yanan Ormanlarda 50 Gün (İstanbul 1955), Çukurova Yana Yana (İstanbul
1955), Peribacaları (İstanbul 1957), Bu Diyar Baştan Başa (İstanbul 1971), Bir Bulut
Kaynıyor (İstanbul 1974), Allahın Askerleri (İstanbul 1978), Röportaj Yazarlığında 60 Yıl
(İstanbul 2011), Çocuklar İnsandır (İstanbul 2013), Neredesin Arkadaşım (İstanbul 2014),
Yağmurla Gelen (İstanbul 2015).
Fıkra, Deneme, Makale ve Gazete Yazıları: Taş Çatlasa (İstanbul 1961), Baldaki Tuz (haz.
Alpay Kabacalı, İstanbul 1974), Ağacın Çürüğü (haz. Alpay Kabacalı, İstanbul 1980), Yüzler
(İstanbul 1994, Abidin Dino ile birlikte), Ustadır Arı (haz. Alpay Kabacalı, İstanbul 1995),
Zulmün Artsın (haz. Alpay Kabacalı, İstanbul 1996), Binbir Çiçekli Bahçe (İstanbul 2009).
Yılanı Öldürseler Romanı hakkında:
Pek çok önemli esere imza atmış olan yazarın, en güzel örneklerinden birini verdiği
romanı, Yılanı Öldürseler'dir. Kendi memleketi olan Osmaniye’nin Hemite ilçesinde geçen
olayların aktarıldığı ve Esme isimli bir köy kadınının başrol olduğu, trajik bir romandır.
Sevgi, töre ve anne merhameti başta olmak üzere pek çok konu, usta yazarın kaleminden
1976 tarihinde basılmaya başlanmıştır. Romanın özeti ise şöyledir:
Adana'da bulunan Çukurova yöresinde Anavarza denilen bölgede bir aile
yaşamaktadır. Hasan ismindeki kişinin babası Halil, Kan davası yüzünden Abbas isimli bir
şahıs tarafından öldürülür. Öldürülen Halil'in karısı Esme isminde gariban bir köy
kadınıdır. Aynı zamanda Hasan'ın annesidir. Esme ise, halil'le evlenmeden önce, Abbas'a
aşıktır. Fakat daha sonra Halil'le evlenmiştir. Abbas, Halil'i öldürdükten sonra, dul kalan
karısı Esme'nin peşine düşer. Hasan'ın kanını yerde koymamak adına yemin eden Halil'ın
erkek kardeşleri (Hasan'ın amcaları) Abbas'ı öldürürler. Bu durumun meydana gelmesine
sebep olan kişi olarak Esme gösterilir. Hasan'ın babaannesi olan kadın, Esme'ye iftira atar.
Halil'in kanını yerde koymayan kardeşleri, Esme'yi öldüremezler. Ona kıyamazlar fakat
köyden gitmesini isterler. Esme'nin bu konuda hiç suçu yoktur. Oğlu Hasan'ı Esme'ye karşı
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kışkırtan babanne, köylüleri de gaza getirir. Köyde türlü dedikodular yayılır. Bazı köylüler
de, annesini öldürmemesi için Hasan'a güzel öğütler verirler. Hasan, annesinin suçsuz
olduğunu bilir. Bir keresinde annesiyle birlikte bu köyden kaçmak istese de bunu
başaramazlar. Baskılara dayanamayan Hasan, kendi başına yakın bir köye gider ve burada
yaşamaya başlar. Bir vakit sonra köye tekrar döndüğünde hiddetlenir ve köye bazı zararlar
verir. Köylü, pis dedikodulara devam eder. Hasan en sonunda dayanamayıp babası Halil'e
ait olan bir silahla, annesi Esme'yi öldürür.
Aile nedir?
Aile, izdivaç ile bir araya gelen karı kocanın ve evlilikleri sonucu dünyaya gelen
çocuklarının oluşturduğu, toplumun en küçük yapı birimidir. Temel manası böyle olsa da,
mecazi anlamda kullanımı, oldukça yaygındır. Birbirini çok seven iki dostun, birbirini
kardeş olarak görmesi veya iki komşunun bir aile olduklarını söylemesi gibi (Güncel Türkçe
Sözlük Ve Yazim Kilavuzu, Aile Maddesi).
Görüldüğü üzere Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, aile kavramını bu şekilde
izah etmiştir. Aynı soydan gelen, birbirlerine kan bağı veya kayın hısımlığı ile bağlı olan
topluluğu ifade eden bu kavram, pek çok açıdan incelenebilir. Örneğin yalnızca anne, baba
ve çocuklardan oluşan ev topluluğuna çekirdek aile denir. Bununla beraber aynı evin içinde
anneanne, babaanne, amca, yeğen vesair aile büyükleri toplu bir şekilde yaşıyorsa bu aile
yapısının adı geniş aile olmaktadır. Türkiye'nin batı kesimi, çekirdek aile yapısı özelliği
gösterirken genelde doğu kesimleri geniş aile yapısı gösterir.
Birbirleriyle herhangi bir kan bağı bulunmayan veya uzaktan akraba olan bir erkek ve
bir kadın, evlenmek suretiyle bir araya gelirler. Bu sayede aile olmanın ilk adımı atılmış
olur. Ardından bu evliliğin bir meyvesi olarak çocuklar dünyaya gelir. Çocuk, anne, baba,
kardeş, evlat, abi, abla, oğul, birader, valide ve peder gibi kavramlar ortaya çıkar. Bu sayede
insan soyu devam etmiş olur. Fıtri ve dini açılardan aile olmak tüm insanlık tarihinde
kutsal kabul edilmiştir. Nitekim insanlık, bu sayede soyunu devam ettirir. Neslini himaye
altına alır. Neslin devamı, aile olmaya bağlıdır.
Umut veya ümit bir kimsenin kişisel yaşamındaki olay ve durumlarla ilgili olumlu
sonuçlar çıkabileceği ihtimaline dair duygusal inancı olarak tanımlanabilir (Türk,
2016:453).
Aile içerisinde her bir bireyin kendine ait görev ve sorumlulukları vardır. Baba
babalığını, anne anneliğini ve evlat evlatlığını yapar. Küçükler büyüklere saygı gösterir,
büyükler küçüklere sevgi gösterir. Aile bağlarını güçlü tutan yegane şey sevgidir. Bu
bağlamda sevgi, ailenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Aile sevgi ile bir araya gelir ve sevgi ile bir
arada kalır. Her ne kadar aile içi şiddet, huzursuzluk, kıskançlık, sitem ve kavga gibi
olumsuz davranışlar olsa da bu durum, ailenin kutsiyetine gölge düşürmez. O halde
denilebilir ki aile, insan varlığının olmazsa olmazıdır.
Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler başlıklı romanında aile yapısı:
Yekunu 100 sayfa civarında oluşan bu eser, henüz giriş kısmında ailevi kavramlar ile
başlar. Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler başlıklı romanı, şu cümleyle başlar:
"Babası öldürüldüğünde Hasan ya altısında, ya yedisindeydi" (Kemal, 2021: 7).
Çalışmamıza kaynaklık eden terkip olan aile yapısı, eserin neredeyse tüm içeriğini
oluşturmaktadır. Bu sebeple çalışma başlığı olarak bu konu seçilmiştir. Nitekim görüldüğü
üzere henüz kitabın girişi, baba ve onun oğlu hakkında bir cümle ile başlar. Bu durum,
eserin sonuna kadar aile yapısı hakkında çeşitli açılardan inceleme yapmamıza kaynaklık
edecektir.
Yılanı Öldürseler Romanının ilerleyen kısımlarında, anne şefkati ve anneye küsmek
gibi durumlardan bahseden bir pasaj vardır:
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" böyle sabahlarda daha gün doğmadan anası yayığın ilk tereyağı topağını ona verirdi.
Üstü ayran kabarcıklı tereyağını Hasan sıcak tandır ekmeğine sürer, uzak ağaçların altına
gider, siner yerdi. Anasına hiç bakamıyordu artık. Ne yüzüne ne de yürüyüşüne. Anasını
görmeyeli hanidir" (Kemal, 2021: 9).
Görüldüğü üzere Hasan, annesiyle alakalı geçmiş anıları gözünde canlandırmaktadır.
Onun anne şefkati ve merhametini hatırlamaktadır. Nitekim anneler ve annelik böyledir.
Evladının üstüne titrer, onların aç kalmasına dayanamaz, kendisinden önce onları doyurur.
O halde denilebilir ki aile olmanın yapısal durumlarından biri de fedakarlıktır.
Kendisinden önce çocuklarını düşünmek, onlar aç kaldığında vicdan azabı çekmek
gibi durumlar, aile yapısının merhamet boyutunu oluşturur. Bu paragrafta yalnızca anne
şefkati yoktur. Bununla beraber, çocuğun anneye duyduğu şefkat ve merhamet de vardır.
Kitabın genel özetinde de belirtildiği üzere Hasan, annesi Esme'ye karşı
kışkırtılmaktadır. Çocuk aklı, bazı durumları kavrayamaz. Her ne kadar annesine karşı kin
ve nefret duysa da bir taraftan da onunla ilgili güzel anıları, annesinin yüzü ve yürüyüşü
gibi ince nüanslar, hatırından çıkmaz. O halde burada müthiş bir aile bağı, orijinal bir aile
yapısı anlatımı söz konusudur diyebiliriz.
Aile yapısını ayakta tutan, aileyi aile yapan yegane şey, sadakattir. Eşler, birbirlerine
karşı sadık olmalı, yüz kızartıcı durumlardan ve ahlaki olmayan birtakım davranışlardan
uzak durmalılar. Bu durum göz önüne alınarak Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler başlıklı
romanında, konumuza ilişkin şu önemli detaya bakalım:
"Esme konaktan indi. Kocası Halil uyuyordu. Esme, Abbas'ın yanına vardı.
Git Abbas dedi. Bak çocuğum tam yedi yaşında.
Bana acı, dedi.
Seni de beni de öldürürler bunlar. Abbas gitmedi. Orada dut ağacının altında, gölgede,
ay ışığının derinliğinde dikildi kaldı.
Hiç konuşmuyordu. Tüfeği omuzundaydı. Esme, öldürürler git, dedi. Abbas susuyordu."
(Kemal, 2021: 28)
Görüldüğü üzere Esme, Halil'le evlidir. Aile kurmuş ve yedi yaşında bir çocuk
sahibidir. Fakat Abbas adındaki şahıs, evli ve aile sahibi olan Esme'ye göz koymuştur.
Esme, Halil'le evlenmeden önce, Abbas'la sevgili olsalar da daha sonra Halil'le evlenmiştir.
Fakat Abbas, hiç de ahlaki olmayan bir şekilde evli bir kadının evine gelmiş, Halil'le olan
birlikteliğini kıskanmıştır.
Burada Esme'nin Abbas'ı orada istememesi, bu durum namusa ve ırza halel getirecek
bir durum olduğunun farkında olması, neticesinde her ikisinin de namus davası yüzünden
öldürülme tehlikesinin olması gibi hususları dile getirse de Abbas gözü dönmüş bir
ahlaksızdır.
Bu noktada aile yapısını ayakta tutmak, her türlü fitne ve ahlaksızlıktan beri durmak
gibi amaçlarla Abbas'ı orada istememesi, takdir edilecek bir durumdur. Nitekim Esme'nin
yapacağı en ufak bir hamle, sadakati zedeler. Sadakat ise aileyi ayakta tutan iskelet
mesabesindedir. İskelet çökerse aile de çöker. Esme, eşine sadık bir kadındır ve burada
göstermiş olduğu ahlaki tutum, takdire şayandır.
Günlük hayatta insan ilişkilerinde şiddet, çeşitli boyutlarda sık sık gözlemlenmektedir.
Fakat şiddet, aile bireyleri arasında olursa durum çok daha vahim bir hale bürünür.
Yapılan alıntıdan sonra durum ayrıntlı bir şekilde izah edilecektir:
"Kardeşinizi ben öldürmedim. Abbas öldürdü. Dedi Esme. Öcünü gidin de Abbas'ın
kardeşlerinden, akrabalarından alın.
Beni buldunuz, benden alacaksınız kardeşinizin öcünü öyle mi?
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(Kemal, 2021: 42)
Sevginin boyutu arttıkça şiddetin boyutu da artar. Bu durum, yüksek bir binaya
çıkmaya benzer. Kişi ne kadar yükseğe çıkarsa manzarası o kadar güzel olur. Fakat bir
sarsıntıda, aşağı düşerse tehlikesi de o kadar artar. Nitekim duyguların aşırısı, zıt duyguyu
beraberinde getirir.
Başka bir örnek verilecek olunursa kişi çok gülerse gözünden yaş gelir ve ağlamaya
başlar. O halde denilebilir ki aile yapısı çok kuvvetlidir. Aile sevgisi aşırı derecede fazladır. O
halde aile içindeki bir kavga, normal kavgalara benzemez. Sevginin şiddeti fazla olunca tam
tersi durumda nefretin de şiddeti fazla olur.
Burada, gelin olan Esme'nin, kocasının erkek kardeşleri ile şiddetli diyaloğu
alıntılanmıştır. Öc alınacak biri varsa o kişi ben değilim, Abbas'ın kardeşleridir gibi sözler,
Esme'nin aczini ortaya koyar. Fakat Esme, her şeye rağmen dik bir duruş sergilemiştir.
Burada konumuzu ilgilendiren kısım ise Halil'in ölmesiyle Esme'nin dul kalmasıdır. Nitekim
baba olan Halil ölünce aile yapısı zayıflamıştır. Normalde çok mutlu bir aile olan bu aile,
babanın ölmesiyle aynı şiddetle mutsuz olmuşlardır. Sevginin aşırısı da zarardır. Yerini
böyle vahim tablolara bırakabilir. Aile yapısında sevgi, olmazsa olmazdır. Fakat aşırısı,
bazen kötü sonuçlar doğurabilir.
Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler başlıklı romanında aile yapısına ilişkin şimdiki
değinilecek nokta, ailenin yaşam alanı olan ev kavramıdır. Nitekim her insan, bir aile evinde
doğar, büyür ve bir zaman sonra kendi kurduğu evden cenazesi çıkar. Aile yapısı söz
konusu olduğunda, bu kadar önemli bir kavramı, elbette eserde bulmamız mümkün
olacaktır:
"Anasına sokuldu.
Haydi kalk evimize gidelim.
Ne yapalım onu. Her gece kapımıza geliyormuş.
Geldiği doğru.
Bir gece de ben duydum iniltisini, uzak uzak durmuş inildiyordu babam.
Haydi anne, evimize gidelim." (Kemal, 2021: 50)
Burada konuşan kişi, Esme'nin oğlu Hasan'dır. Hasan, küçük bir çocuk olduğu için,
köylünün kışkırtmalarına gelmiştir. Kendisini yorgun ve içinden çıkılmaz bir durumda gören
Hasan, annesi Esme'ye, evlerine gitme teklifinde bulunmuştur. Nitekim her aile, bir evde
yaşar. Ev, yalnızca dört tarafı duvarlarla çevrili bir toprak yığını değil, aile olmanın
nişanıdır. Kişi korku, şiddet, huzursuzluk ve yalnızlık gibi duyguları hissettiği zaman,
evinde olmak ister. Aile yapısı özelliği gösteren ve aile sığınağı olan ev, çocuklar başta olmak
üzere tüm aile bireyleri için çok önemlidir. Burada, trajik bir durumda olan aileyi ve bu ruh
halinde olan çocuğun ev algısı görülmektedir. Nitekim her aile bireyi, bir evde doğar.
Yılanı Öldürseler romanı, trajik bir romandır. Duygusal ve oldukça hisli yazılmış,
kişiyi üzecek birtakım olaylara sahne olan ağır bir romandır. Aile etrafında şekillenen bu
roman, aile yapısı hakkında oldukça güçlü mesajlar verir. Türk aile yapısını görmemiz
açısından da oldukça önemlidir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak yapılacak başka
bir alıntıyla konuya ilişkin başka bir detaya bakılırsa:
"Aldım elime babanın tabancasını. Baban gömüldüğü gece girdim sizin eve. Anan,
dünya güzeli, yüzüme baktı baktı da, öldür beni, dedi.
Öldür ama beni, çocuğum, beni amcasının öldürdüğünü bilmesin.
Size, soyuna düşman olur, dedi.:
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(Kemal, 2021: 81)
Yapılan bu son alıntı, neredeyse tüm çalışmayı özetler mahiyettedir. Burada konuşan
kişi, Hasan'ın amcası Ali'dir. Halil öldürüldüğü gün, suçu Esme'de bulmuşlar ve cezasını
kesmek için Esme'yi öldürmeye karar vermişler. Fakat Ali, bunu yapamamış. Vicdanı
sızlamış. Nitekim Esme, kendisine silah doğrultulunca bir an bile gözünü kırpmamış ve
çocuğu olan Hasan'ı düşünmüştür. Burada Ali'nin muhatap aldığı kişi, bizzat Hasan'ın
kendisidir.
Ali, yeğeni Hasan'a durumu anlatırken aile yapısıyla alakalı iki önemli hususa işaret
etmektedir: Birincisi, Esme'nin annelik duygusu gereği, ölümle karşı karşıya kalsa da
çocuğu Hasan'ı düşünmesidir. Bu, her ne kadar oldukça trajik bir durum olsa da annelik
içgüdüsünü gözler önüne sermektedir. Diğer bir husus ise şayet kendisi öldürülürse bu
durumu Hasan'ın bilmemesini istemesidir. Nitekim Hasan, annesini amcaları tarafından
öldürülmüş olarak bilirse soyuna düşman olacaktır. Evet, soya düşman olmak, diğer
düşmanlıklara benzemez. Çünkü soyun devamı, ailenin kurulmasıyla mümkündür. Aile ise
temeli sevgiye dayanan bir yapıdır. Sevgisi ne kadar güçlü ise düşmanlığı da o derece ağır ve
şiddetlidir.
Büyük Türk Edibi Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler başlıklı romanında aile yapısı bu
şekilde incelenmiş oldu.
SONUÇ
Yaşar Kemal, 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli hikaye ve roman
yazarlarındandır. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan usta yazar, Hemite (Şimdiki adı
Gökçedam) ilçesinde dünyaya geldi. Neredeyse 32 sene boyunca bir seri halinde yazıp
tamamladığı İnce Memed isimli roman serisinin yazarı olarak ün salmış olan Yaşar Kemal,
uzunca bir ömür sürmüş ve ömrüne çok sayıda hikaye, roman, çocuk romanı, destanî
roman ve şiir eseri sığdırmıştır. Türk edebiyatında önemli ve hatrı sayılır bir yeri olan Yaşar
Kemal, 28 Şubat 2015 tarihinde, İstanbul'da vefat etmiştir. 20. ve 21. yüzyılın gördüğü en
başarılı yazarlardandır.
Pek çok önemli esere imza atmış olan yazarın, en güzel örneklerinden birini verdiği
romanı, Yılanı Öldürseler'dir. Kendi memleketi olan Osmaniye’nin Hemite ilçesinde geçen
olayların aktarıldığı ve Esme isimli bir köy kadınının başrol olduğu, trajik bir romandır.
Sevgi, töre ve anne merhameti başta olmak üzere pek çok konu, usta yazarın kaleminden
1976 tarihinde basılmaya başlanmıştır.
Aile, izdivaç ile bir araya gelen karı kocanın ve evlilikleri sonucu dünyaya gelen
çocuklarının oluşturduğu, toplumun en küçük yapı birimidir. Aynı soydan gelen,
birbirlerine kan bağı veya kayın hısımlığı ile bağlı olan topluluğu ifade eden bu kavram, pek
çok açıdan incelenebilir.
Biz bu çalışmada, usta yazar Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler başlıklı romanında aile
yapısı incelendi. Çalışmaya, kapsamlı bir özetle başlanıp, ardından Yaşar Kemal'in hayatı,
edebi kişiliği ve eserlerini tanıtıldı. Hemen ardından, çalışma eseri olan Yılanı Öldürseler
başlıklı romanın içeriği hakkında bilgiler verdikten sonra etraflıca bir özet sunuldu.
Ardından konu kavramı olan aile hakkında bilgiler verildi. Son olarak Yaşar Kemal'in Yılanı
Öldürseler başlıklı romanında aile yapısı detaylıca incelenmeye gayret edildi.
İlk basımı 1969 yılında yapılan eserin, 2021 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından
basılan ve ilk basım orijinal dil özelliğini koruyan bir baskıyı tercih edildi. Kaynakça
eklentisiyle çalışmaya son verilmiş bulunmaktadır.
Gayret bizden, tevfik Allah'tan.
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