Yeşil Gece
Öykü Romanın baş kahramanı Şahin Bey, babasını erken yaşta kaybettikten sonra evinin sorumluluğunu
almış medrese eğitimi görmüş biridir. O yıllarda İslam Birliği hayali ile yaşarken hocaları ve arkadaşlarının
farklı tutumlarını gördükçe inancı sarsılan Şahin Bey, medreseden ayrılarak öğretmen okuluna gider ve sonunda
da bitirip atanır. Zira kendisi medrese okuduğu yıllarda sarıklı ve hoca diye geçinen tayfadan öylesine uzaklaşır
ki bundan sonra kurtuluşu yeni mektep okullarında yani pozitif bilimlerde görür. Softa tarafından çokça tanındığı
oradan geldiği için softa Hafız Eyüp gibi insanlar sürekli Şahin Bey’e türlü tuzaklar kurarak kendi saflarına
geçirmeye çalışırlar. Sözde vatanı seven bu tarz hocalar savaş patlak verdiğinde herkes önce kaçınca Şahin Bey
vicdanı ve sorumluluk duygusu ile yunan işgali altındaki halka yardım etmek ister ve pek çok arkadaşını bu
uğurda kaybetse de pes etmez. Şahin Bey, pek çok açıdan Kuvayı Milliye’ye ve Birinci Dünya Savaşına katkı
sağlar. Zafer kesinleşip Ankara’da cumhuriyet ilan edilip, halifelik de kaldırılınca Şahin Efendi yeni bir hayat
kurmak için farklı yerlere gider. On yıl sonra döndüğünde büyük emeği olan Emir Dede mektebine gider fakat
oradaki öğretmenin onu Yunan yandaşı gibi hatırlamasından ötürü kasabayı terk eder.
Kişiler
Şahin Bey Romanın en önemli kahramanıdır. Geri kalmış bir kasabanın yenileştirilmesi için çok çaba
sarfetmiştir. Çoğu zamanda azmi sayesinde başarılı olmuştur. Hakkında birçok söylenti çıkmıştır. Ama hepsini
birer birer yenmiştir. Şahin öğretmen genel olarak orta boylu ve sakallıdır. Bilgili ve bir o kadar da çekingen bir
köy çocuğudur. Köy çocuğu olmasına rağmen de azimli ve idealisttir. Duygusaldır. Kendini değil herkesi
düşünerek kararalar alır.
Rasim Şahin Bey’in en yakın arkadaşlarından biridir, ona inanır ve destekler.
Hafız Eyüp Şahin Bey’in yapmak istediği tüm yeniliklere karşı çıkan gerici bir softadır.
Mehmet Nihat Efendi Kasaba mektebinde Fransızca öğretmenliği yapan Mehmet Bey’i Şahin Bey halkı
taşkınlığa davet ettiği için pek sevmez.
Tema
Eğitimin Önemi Romanda yer alan ana fikir, eğitimin gericilikle ve cahillikle savaşma konusunda toplum için
en önemli silahlardan biri olduğudur.

