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Yaşar Kemal (1960) 
Nereden Geliyorlar?  
 
Otobüs ağzına kadar hıncahınç1 dolu. Taksim alanındaki duraktan dört kişi daha bindi. Arka yere bir 

iyice sıkıştık. Taksimden binen dört kişinin köylü oldukları kılıklarından belli. Dördü de genç. Dördünün 

de gözleri yeşil. Dördü de kavrulmuş. Ayakkabıları çamur içinde. Onların otobüse binmesi bizi biraz 

daha sıkıştırdı. 

Arka köşede bir adam var, pos2 bıyıklı. Elinde filesi3. Öfkeli. Burnundan soluyor. Yeni binenlere ters 5 

ters, öfkeli bakıyor. Baktıkça da öfkesinden burnu, kulakları ha babam kızarıyor. Sonra kendi kendine 

söylenmeye başladı. Sonra da nutuk4 atmaya başladı bütün otobüse. 

Pos bıyıklı, binenlere gözlerini çivilemiş söylüyor. Dört yeşil gözlünün yüzleri çocuksu yüzleri kızardıkça 

kızarıyor. Bir utangaçlık içindeler. Otobüste büzülecek köşe arıyorlar. Öteki de bastırdıkça bastırıyor. 

“Eskiden böyle miydi İstanbul? Yaa, böyle miydi efendim? Hepiniz bilirsiniz. Böyle kıyafetli adamlar 10 

değil Taksim meydanına gelip otobüse binmeye, Taksim meydanına yaklaşamazlardı bile. Şimdi tam 

Beyoğlu çarşısının ortasında volta5 atıyorlar. Beyoğlu çarşısında bunlardan geçilmiyor. Ya eskiden, hey 

gidi günler hey. Beyoğlu bir zarafet meşheriydi6. Bu dil bilmez köylüler geldiler. Yürümesini bile 

bilmiyorlar. Kaya parçası gibi. Pislik içindeler. İstanbul pislik içinde bu sebepten. Bir otobüse 

binemezsin. İkisi bindi miydi otobüse bunlardan, kokudan burnunu tıka da kaç oradan. [...] Bunlar 15 

geldiler, her gün elli cinayet işleniyor. Her gün yüz ev soyuluyor. Bozdular İstanbul’u. Bozdular, viran 

eylediler. [...] Herkes, hemen hemen herkes onu onaylıyor. Kimisi “doğru diyorsun,” der gibi başını 

sallıyor.  

“Tarlaları var, takımları, evleri yurtları var, her şeyleri var efendim bunların. Ama koparlar koparlar 

gelirler. Bırakırlar bırakırlar gelirler. İstanbul’un taşı toprağı altın der, gelirler. Çoğu da burada 20 

sürünürler ya, gitmezler geri. İstanbul gözlerini kamaştırmıştır, keyif için gelirler. İstanbul’u görmeye 

gelirler.” [...] 

Derken köşedekilerden biri kalabalığı açtı. Adama doğru yürüdü. Uzun kirpikleri yanaklarını 

gölgelemişti. Uzun boyluydu. Yüzü sapsarı kesilmişti. 

 
1 ağzına kadar, tıka basa 
2 Schnauzbart  
3 (Einkaufs-)Netz 
4 Rede, Ansprache  
5 hin und her schlendern  
6 zarafet meşheri: zarif  gösterme yeri, eleganter Ort  
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Ağır, okkalı7, öfkeli: 25 

“Sen namussuzun birisin. Sen yalancısın amca. Taksim’den beri hep yalan söylersin. Hem de yalanın 

büyüğünü. İstanbul senin başına yıkılsın. Sustuk diye, ne söyler durursun. Bizim babamız kan dökmedi 

mi bu topraklar için? İstanbul babanın malı mı?” 

Pos bıyıklı: 

“İstanbul, İstanbulluların malı. Sizin hepinizi kovmalı buradan. Hepinizi. Rezil ettiniz şehri. Sizin 30 

hepinizi sürecekler buradan.” 

Delikanlı, pos bıyıklıyı ıslatacak. Korkunç bir öfke içinde. Elini tuttum. Pos bıyıklıya vurdurmadım. Bana 

da öfkeyle baktı. 

“Aldırma kardaş.” dedim. 

Öfkesi daha da büyüdü. 35 

“Boş ver.” dedim. [...] 

Levent’e gelmiştik. Delikanlı: 

“Keyfimizden geliyoruz, keyfimizden geliyoruz hayvan... Sana öyle gelir.” diye söylenerek indi. Büyük 

asfalta doğru yürüdü.  

Dört kişiydiler. Bir de ben, beş. 40 

Delikanlıya: 

“Çok öfkelendin.”dedim. [...] 

 “Ne iş görürsünüz?” 

Uzakta bir tuğla ocağında çalışırım. Tam yedi yıl oldu. Tam yedi yıldır gurbetteyim. Tam yedi yıldır, 

kızgın yalım karşısında pişerim. Bak ellerime. Yanmış odun gibi değil mi bu eller? Kömür gibi, bak.” 45 

Elleri yanmış odun gibiydi. 

Tuğla ocağına doğru yürüdük... 
Sorular 
 

1. “Nerden Geliyorlar” başlıklı kısa öyküyü özetleyiniz.  
 

2. Kısa öykünün anlatmak istediği olayı göz önünde tutarak, öyküyü yapı ve dil özelliklerine göre inceleyiniz.   
 

3. Belirtilen cümlenin güncelliğini yorumlayınız ve düşüncelerinizi gerekçelendiriniz. 
“Bunlar geldiler, her gün elli cinayet işleniyor. Her gün yüz ev soyuluyor. Bozdular İstanbul’u. Bozdular, viran 
eylediler” (sat.18-19)  

Başarılar        🍀 
 
 
 

 
7 güçlü  
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