Kuyucaklı Yusuf
Öykü Romanın baş kahramanı olan Yusuf’un hikayesi Kuyucak köyünde başlayıp, Edremit’te devam eder.
Köyü basan eşkıyalar Yusuf’un anne ve babasını katlederek, dokuz yaşında bir çocuğu yetim bırakırlar.
Sonradan soruşturmaya gelen Jandarma ve Kaymakam’ın dikkatini çeken Yusuf’un hikâyesi üzerine Kaymakam
Yusuf’u evlat edinir. Karısı Şahinde yüzünden kendisini içki ve kumara veren kaymakam büyük borçlar altına
girer. Borçlar Yusuf’un arkadaşı Ali sayesinde ödenir. Ali ile Muazzez evlenecek söylentisi vardır lakin Şakir
Ali’yi vurur. Yusuf kaymakamın kızı Muazzez’i çok sevdiği için ve aralarında aşk hasıl olunca, kaymakam
onların evlenmelerinde mani görmez. Kasaba kabadayısı Şakir de Muazzez’e ilgi duyduğu için kıskançlığı artar
ve yuvalarını bozmak için Kaymakam İzzet’ten Yusuf’u uzak yerlere göreve göndermesini ister. Yusuf sürekli
dış göreve gittikçe Şahende hanımın evi kaymakam ve ileri gelenlerin eğlence mekânı olur. Muazzez kocasının
yokluğunda annesi yüzünden namusunu yitirmek üzere kalır. Bir akşam Yusuf eve döner ve gördükleri
karşısında evdeki herkesi öldürür. Karısını rast gele ateş ettiği tabancası ile istemeden vuran Yusuf, onu da alıp
gitmek ister fakat yolda Muazzez ölür. Karısını gömen Yusuf atına atlar ve dağlara gider…
Kişiler
Yusuf Başkarakter Yusuf ailesini dokuz yaşında iken feci bir şekilde kaybeden cesur bir çocuktur. Yaşadıkları
neticesinde sert, acımasız ve içine kapanık biri olan Yusuf, insanlara olan güvenini de tekrar kazanamaz. Eğitim
alamadığı için biraz cahil kalan Yusuf kendisine verilen memuriyet görevini yadırgar ve işinde mutlu olmaz.
Karısına karşı büyük bir sevgisi olması nedeni ile başkası ile görünce dayanamaz ve bir cinnet hali ile herkesi
vuracak kadar öfkelidir.
Selahattin Bey Yusuf’un hayatının şekillenmesine vesile olan Kaymakam Selahattin Bey, aynı zamanda
Şahinde’nin kocası, Muazzez’in de babasıdır. Kasaba eşrafının kirli düzeninden ve sosyal statüsünü
kullanmaktan uzak duran Selahattin Bey’in tek kötü yanı karısına laf geçirememesinin yanında kumar ve eğlence
düşkünü biri olmasıdır. Bunlar dışında merhameti ve deneyimi bol bir adamdır.
Şahende Hanım Romanda kötülüğü simgeleyen Şahende Hanım, rast gele karısı olduğu kaymakamı adeta
parmağında oynatır. Her gün huzursuzluk çıkaran nefret dolu, kızını evli olduğu halde peşkeş çekecek kadar
ahlaksız bir kadındır.
Muazzez
Kaymakam ve Şahende’nin yegane evladı olan Muazzez, annesi tarafından bir ayak bağı gibi
görüldüğü içe kapanık büyür. Kendi halinde, iyi kalpli biri olan Muazzez, Yusuf’un karısıdır.
Hilmi Bey ve oğlu Şakir Kasabanın ileri gelenlerinden olan Hilmi Bey ve oğlu Şakir zenginlikleri ile nam
salarlar. Oğlu ile beraber Kübra’ya tecavüz eden sapkın aile Muazzez’de evli olmasına rağmen Şakir’e isterler.
Ahlaksız, hilekâr ve düzenbazlar.
Tema
Batılaşma Sorunsalı Dönemin toplumsal-sosyal yaşantısında yanlış batılılaşma olgusunun köy, kasaba gibi
yaşam alanlarında yarattığı ahlaksız ve çarpık ilişkiler sonucunda oluşan düğümlerin yansıtıldığı Kuyucaklı
Yusuf, çıkar ilişkilerini, toplumsal duyarsızlığı, adaletsiz düzeni ve paranın gücünü realist bir şekilde dile getirir.

