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MIRCEA CĂRTĂRESCU

Victoria Caddesi denen derin vadi boğa-
zının soğuğunda, karanlığında, mutsuz-
luğunda: “Öz-gür-lük! Öz-gür-lük!” diye 
haykırıyordu üç yüz genç insan, iki hafif 
zırhlı hiçbir uyarıda bulunmadan maki-
neli tüfeklerle ilk kez ateş açtığında...

Romanya’daki “medenileşme” sancılarına, evler-
den apartmanlara uzanarak bir ülke panoraması 
çizen yazar, üçlemesinin bu son cildinde Çavu-
şesku’nun devrilmesi izleğini de söylemine alarak 
ilerliyor. 
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Üzerimde erik çiçekleri
Penceremde kuş sesleri

Uyandım

Bir avuç bahçemde
Yıllardır beklediğim ayvanın çiçekleri

Gözünün içine baktığım
Isparta gülü

Isparta gülünden
Ayvadan erikten

Utandım

Düşümde Halep’teydim

Halep çarşısı
Yollar çatı

Roma’dan beri 
Yürüyorum enine boyuna

Çağ üstüne çağ

Raflarda
Pamuklusu ipeklisi

Çuval çuval baharat
Acı tatlı tepsiler

Binlerce yılın tadı
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Birbirimize çarpa çarpa 
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Aç tok 
Karadan denizden
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Selam ala vere
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Savutlar arasında

Çarşıda 
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Utandım

Cengiz Bektaş

20 Mart 2020 tarihinde kaybettiğimiz ustamız Cengiz Bektaş’ı dergimiz Yeni e’de Şubat 2017, 
sayı 4, sayfa 23’te yayımlanan şiiriyle uğurluyoruz sonsuzluğa. Saygıyla.
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KAPIDAKİ DÜŞMAN SADECE BİR VİRÜS MÜ? 

Geride bıraktığımız mart ayı, sadece ‘unutulmaz’ bir ay olarak 
değil; belki kendinden sonraki zamanlar üzerinde de belirleyici 
etkiye sahip olacak ‘istisna’ bir zaman dilimi olarak geçti. Tür-
kiye mart ayına, İdlib’de çok sayıda askerin can verdiği olayın 
ardından bir ‘savaş atmosferi’ ile başlamıştı. Dokuz yıldır süren 
Suriye savaşında, başından itibaren farklı hesaplarla araçsal-
laştırılmış olan mülteciler, bu atmosferin de bir enstrümanı ha-
line getirilerek Batı sınırlarına yığıldı. Ve ortaya, savaşın evsiz, 
yurtsuz bıraktığı insanlara yaşatılan yeni ve korkunç bir dra-
mın yanında; ısrarla sürdürülen bir yanlış dış siyasetin zaafları, 
artık yama tutmayan lime lime yırtıkları da döküldü. 
Biz nisan sayımızda bu felaket tablosunun kültürel ve tarihi 
bir resmini çekmek üzere harekete geçmişken, bu kez küresel 
ölçekteki bir başka ‘felaket’, Covid-19 pandemisi teslim aldı ül-
keyi. Salgın, soğuk elinin uzandığı her yerde, insanlığın tarihsel 
ve bildik bir gerçeğini, en yumuk gözler için bile görünür hale 
getirecek olgulara yol açtı: Küresel kapitalist sistemin devlet 
örgütlenmesi, üretim ve toplum düzeni; hastalığa yol açan vi-
rüs ayrım yapmadan herkese bulaşırken, korunma önlemleri 
ve sağlık hizmetlerine erişim açısından tüm insanlığın dehşet 
bir eşitsizlik içinde olduğu çıplak şekilde görüldü. 
Türkiye’yi yönetenler, bir salgın hastalığı bile kendi iktidarları-
nın nüfuz alanını ve ömrünü genişletmek için fırsat olarak gör-
düklerine dair adımlar attılar. Bir yandan herkese evde kalma 
çağrısı yapılırken, milyonlarca emekçinin, salgından önceki 
sağlıksız koşullarda zorla çalıştırılmasına devam ediliyor.
Şimdi, “virüs salgınından sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olma-
yacağı” yönündeki ham kehanetin gerçekleşme yönüne dair 
bir mücadele döneminin başında olduğumuzu kabul etmeliyiz 
belki. Menzel’in tablosundaki gibi, kara bir pelerinli bir iskelet 
olarak kapımızı çalan felaket; aslında sadece bir salgın has-
talık değil, onunla karşı karşıya kaldığımız anda dünyayı yö-
netiyor ve insanlığın olanaklarını elinde tutuyor bulunan ka-
pitalist sistemdir. Her şey ‘yeni’ olacaksa, en temel, en zararlı 
‘eski’den başlamalıyız değişime…

Davetsiz bir misafir, Adolph 
Menzel, 1844
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EV, EV DEMEK YA DA
T E V F i K  TAŞ

“Zamanın Dışında 1”, Omar Ba, (2016)
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nohut oda
bakla salon bir gülüş –al dediler
yaşayıp gidersin
kat karşılığı alıp veren de var
hiçgillerden bir tuhaf huzur
borçlu, kambur

oradayız. bir taneyiz
havı dökülmüş köz kalabalığı 
belki külden hallice

oradayız
bekliyoruz
* * *
Ve ressam Adolph Menzel’in 1844’te yarattığı o sulu-
boyadaki figür, bugün daha çok düşündürüyor bizi...  
Dışarıda bir yaşam olduğunu, günün o harikulade 
ışığından anlıyoruz. İçeride kapının zil ipini çek-
miş bekleyen kostümlü iskelet, bütün ışığı değiş-
tiriyor. Eşinin kapıyı açmasını bekleyen, bir aris-
tokratı mı temsil ediyor bu iskelet; aristokratlıktan 
düşmüş küçük bir tüccar mı?
Ressam tablosuna  “Davetsiz Misafir / Ölümün Zi-
yareti” adını koymasaydı, biz daha kim bilir nice 
güzel yorum yapacaktık. Yüzünde ölümün şim-
diye dek bize çağrıştırdığı hiçbir zalimlik yok; ne 
gazap okunuyor halinden, ne de kabalık... Tersine 
zarif, mütevazı bir profesyonel... Yapay sayabiliriz 
tavrındaki saygıyı ama saygısız, diyemeyiz. Çaldı-
ğı kapının açılacağından emin, olanca kibarlığıyla 
ayakkabılarını çıkarıyor...

Corona ailesinin yeni nesil Azrail’i COVID-19, o 
dokunan olmazsa cansız, cılız, ağzı var dili yok, göz-
le görülmez elle tutulmaz o cansız/canlı ölüm Avru-
pa’ya en sağlam adımı zarif bir kapıdan attı. Burju-
vazinin ve pedagojik olarak burjuvaziye benzemek 
için ter, zaman ve para dökenlerin bütün sanatların 
üstüne koydukları moda kapısından… Araştırma-
lardan gelen veriler buna vurgu yapıyor. Milano 
Moda Fuarı, Çin’de “olağanüstü ucuz” dedikleri iş-
gücüyle dikilip gelen lüks markaların mallarını zi-
yaretçilere sunarken, yanında virüsü de verdi...
Bütün ülkeyi ve ülkeleri can derdine düşürdü.
 Şimdi John Berger’in o güzelim dizeleriyle:
“Ardıcı susturan
sessizlik kadar sabit
 ve sonsuz
ölülerin nabzı

Ardıcı susturan
bu dünyada yürüdükçe
kazınıyor avuçlarımıza
ölülerin gözleri.”

AÇIK ZİNDANLAR
Resim tarihi diye bir alan varsa, o mecburen ma-
ğara resminden sonra Çin resmiyle başlar. Qiu 
Ying (1494-1552), Wu Li (1632-1718) ya da 12. 
yüzyılın ustalarından Wang Ximeng ya da bam-
başka bir usta olan Li Sışün’ün yapıtları Avrupa 
resim tarihinde bugün de aşılabilmiş midir? Yanıt 
vermek kolay değil.
Çin’in coğrafyası bugün de böyle, sanayi kentlerin-
den çıktığınız an yeryüzü, ufuklar değişiyor. Lakin 
o ülkenin halkları, o manzaraların tadını çıkaran, 
o eşsiz dağlardan, nehir kenarlarından dünyaya 
enginlikler söyleyebilen bir halk değil. 
Çin Halk Cumhuriyeti bir emek cehennemidir. 
Birkaç yıl önce Evrensel gazetesine yazan Dıdı 
Tang, işçi hareketin gelişmelerini bir kadın portre-
siyle anlatıyordu: 
“Doğası gereği çekingen bir kadın olan Shi Jieying, 
geçen ay bir risk aldı ve Çin’de işçi grevleri çoğalarak 
yayılırken, çalıştığı çanta fabrikasında işçi dostla-
rıyla greve katıldı. 
Çevik kuvvet polisi, fabrika içerisine zorla girdi, 
grevi kırdı ve işçileri zorla dışarıya attı. Gördüğü 
şiddetten dolayı dehşete kapılan Shi kalp krizi geçi-
rerek hastaneye kaldırıldı. Ama  Shi’nin hasta yata-
ğında çıkan zayıf sesi yeni cesaretlerle doluydu. 
‘Biz adil tazminatımızı hak ettik!’ diye fısıldıyordu.”“D
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Bugün hiçbir kaynak Çin’in işçi sınıfı hakkında 
doğru bilgi veremiyor. Sayılar, zamanlar, yaşam-
lar dış dünya için muğlak. Kimi araştırmacılar, 
çalıştıkları mekânlardan aylarca çıkmayan işçi 
kitlelerinden, kimisi uzun vardiya saatlerinin her 
dakikasının azami ürüne dönüşmesi için yemek-
lere sağlığı hızla tüketen ilaçlar konduğundan söz 
ediyor. Sosyalimin sosu bile kalmamış vahşet!
İşçi eylemleri şu anda İktidardaki Komünist Parti-
si üzerinde büyük bir baskıya dönüşüyor. Pekin’de 
yaşayan ve işçi hareketi üzerine çalışan Wang Ji-
angsong “Hükümet işçi hareketlerini bastırmadan 
önce iki kere düşünmeli çünkü onlar ‘işçilerin parti-
si’ olduklarını iddia ediyor” diyor. 
Ve fakat... Wal-Mart, UPS, Dell, Google, AT&T, 
Nike, Intel, Microsoft, Ford, General Electric gibi 
dünyanın en büyük, anlı şanlı şirketleri, Çin hü-
kümetiyle yaptıkları ortaklıklarının işçi haklarıyla 
bozulmaması için, Çin’in başkentini suyolu yapı-
yor; çünkü hükümetin kıpırdayan devi durdura-
mama olasılığı yüksek.
COVID-19 virüsü, korona ailesinin önceki birkaç 
ferdi gibi bu ülkeden çıktı. Çin bir açık zindan ol-
duğu sürece, insanlığa buradan ya da sanayi cinne-
tinin başka merkezlerinden başka neler çıkacağını 
bilip de söylemek kolay değil.
Ah Dünya! Ah her yerin koskoca bir mağaza!
Çin’in hemen her devrinde sözüne kulak verilmiş 
şair Du Fu söylesin:

“Bu gece Fuzhou’yu aydınlatırken ay,
Yalnızlık sarar bir kadının odasını
Ah, uzaklardaki küçük oğlum ve kızım!
Anlamazlar ki annelerinin Changan’ı neden hatır-
ladığını

Mis kokulu bir buğu sarar ıslak saçlarını
Ay aydınlığında üşür yeşim taşından kolları
Ah, ne zaman dayanacağız pervaza birlikte
   ve neşe içinde;
Ne zaman kuruyacak gözyaşlarımız?”

YAZI Kİ AYAZINDA BAHARIN

baharın eşiğini suluyor gök
göç yollarında sürüyor
leyleklerin laklakı
sınırları aşıyor allı turnalar
gönlümüze düşmüyor ama o cemre

çürüyen aşksız duvar
işlevsiz merhamet
tensiz, dilsiz öfke

Pasaport ve vizeyle kendilerini güvenceye aldığını 
“biz, ancak bize uyanı alırız” diye insanlığı bölüp 
ayırdığını sananların sınırları, zorbalık bakımın-
dan kimseye benzemeyen, kaba ya da ince hiçbir 
gücü olmayan bir virüsle delindi... 
İnci Eviner’in herkesin birbirinin duvarı olduğu za-
manları, herkesin birbirine görünmez boşluklardan 
duvar örmeye yönlendirildiği zaman dilimlerine ba-
kan eserlerini mi düşünmeli şimdi; yoksa Avrupa’nın 
kadına özgürlük verip vermemek arasında sallanıp 
durduğu zamanlarda odasının sınırlarıyla “Çaresiz-
liği” üst üste binmiş Bertha Wegmann eserlerini mi?
Evler hangisine daha çok zaman ayıracağımız yer-
dir? “Günaydın onurlu solucanlar” diye ortalığı 
inleten Pink Floyd’un The Wall’u, bütün bu duvar-
lara daha da dikkatli bakmamıza yardım eder mi?

“Dağların ve nehirlerin büyük görünümü”, Dai Jin, (1388-1462
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Sınırlar, sınırda kalanlar, sınırda gaz bombasıyla helak 
edilenler. Sınırdan sınıra sürüklenirken ölen yüzlerce 
insan... Kâr savaşının modern mültecileri, bizi hangi 
duvarın kutsallığı üzerine daha çok düşündürür?
Kentlerin ve yapıların bir aynada yassıltılmış gibi di-
zildikleri, yolların düz şeritlerle gösterildiği, ırmak-
ların yılankavi dolandıkları ya da kiminde yol boy-
larına nakşedilen rüzgârgüllerine göre yön bulmayı 
sağlayan, parşömene ya da deriye işlenmiş o harita-
lardan sonra yeryüzünün haritası kaç kez değişti?
Fakat bütün yeryüzü Ortaçağ’ın girdaplarını yazan 
Franco Cordero’nun Fabrikanın Tarihi’nde söylediği o 
veba günlerinde... O zamanlar kapılar dışarıdan kilit-
lenir, mahalleleri kontrol edenler, anahtarları mahalle 
temsilcisine verirmiş. Kolluk kuvvetleriyle, cesetleri 
gömen ve adlarına “Karga” denen toplumun “düşük” 
donsuz kesimleri sokakların asıl hâkimi olurmuş...
Cordero bir şey daha söylüyor: Bu ceset gömücüle-
rin işlevi giderek “şüphelileri ihbar etmeye” yükseldi. 
Şimdi, mahallelerinin yaşlılarını fişleyen mahallelere, 
bütün dünya evlerinde bakıyor, katılıyor... 
Dünyanın sınırları, evlerin sınırları kadar “büyüdü”. 
Solgunluk dünya boyu küçüldü. Kibir ve korkaklık 
kendine ve herkese yolları kapattı.
Haritalar birer çöp.
Baharın eşiğini suluyor gök, fakat neden ufuklar Van 
Gogh’un o sonbahar akşamının karanlığında; talih-
ten şüphe uyandıran bu ışıkla o muazzam ustanın 
Patates Yiyen Kadınların’ın evindeki ışıkla niye, nasıl 
böyle benzeşiyor? Değişse semadaki ışığın tennuresi, 
değişir mi kalbi kaplayan bu tehdit?

KIYAMETİN KIYMETİ Mİ; KIYMETSİZLİĞİN KIYAMETİ Mİ?

parçalanmış resimlerle görülen düş
acı bile veremeyen
belli belirsiz umutsuzluk
umut gibi görünen başeğmişlik
kırıntılarla canlanan ve sönen anılar
düş yılanları, bülbül yılanları, gözle göz arasındaki
hamursu kum yığınları
ekranlar
kendimizi yenmekle
başlamadan yenilmişliği söylemek arasında
dönüp duran zemberek
duvarlar başka neler söylüyor şimdi?
“İtalya’da bir kadın, ölmüş kocasının bedeniyle birlik-
te 30 saat boyunca karantina altında kaldı. Havayolu 

şirketleri çok kıymetli uçuş izinlerini kaybetmemek 
için boş uçaklar uçuruyor. New York’ta mahkûmlar 
her hafta yüzbinlerce litre el antiseptiği üretmeye 
zorlanıyor, ama içeriğinde alkol bulunduğu için ken-
dilerinin kullanmasına izin verilmiyor. Trump bece-
riksizce gevelediği demecinde, Olağanüstü Hal ilan 
edildiğini ve salgına yönelik tedbir ve eylemleri ko-
ordine etmek üzere Google’ın yanı sıra ilaç şirketleri 
Target ve Roche’la kamu-özel ortaklıkları oluşturula-
cağını ilan etti.” Basından daha çok şey derlenebilir. 
Erdoğan, Recep Tayyip’le Trump arasındaki dünya 
daha milyonlarca söz söyletir bize...
Her tablosu çağları bilginlikle aşan ressam Hierony-
mus Bosch’un Son Yargı, Dünyevi Zevkler Bahçe-
si’nin ya da Aziz Antonius’in Baştan Çıkarılışı... O 
her tablo zamanının soygun, salgın, yalan dindar-
lığının görünümü eleştirisidir... Onların bugünkü 
halini binlerce değişik sahnede kurabiliriz...
Biz şimdi öpüşmekle maske arasında sıkışıp kalan 
aklımızla, kıymetsizliği alıp satarak bize bunu ya-
pabilenlerin egemen olduğu dünyada, daha beter-
lerini de düşleyebiliriz. 
Mask / maske mi?
Dert ediyor mu dünya sahiden bu soruyu? Mask-
lar yüzyıllardır var. Mask takandan çok o maskı 
taktıran güçleri söyler.
Bunu yapanların dünyasında, o maskı taktırana dün-
den daha mı az benziyoruz? Biz statülerden, unvan-
lardan, silahlardan, kredi kartlarından yedek kişilik-
ler devşirenler, şimdi yüzümüzde, ölüm korkusunun 
maskesiyle kalanlar, her sabah o güçlerin maskesiyle 
süslendiğimiz günlerden daha mı az beteriz? 
Ah yakınıyor muyuz evlerimizde: COVİD-19’a 
karşı devletler yeterince önlem almıyor” diye? Bu 
bir teşhir bile değil. Ah unuttukça “devletler önlem 
almaz, halk dayatır, savaşır ve alır” demeyi!

“Duvar”, İnci Eviner, (2005) 
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Ötesi, ekonominin, yani yeni diktatörlük biçimle-
rinin işine gelip gelmemesine bağlı!
Şirketler, bankalar, mağazalar, marketler siz “eko-
nomi” olduğunuz kadar sever sizi. Yazın bir kena-
ra, okuyacak vaktimiz olursa, okuruz! 

EL SIKIŞMANIN DİLİ, DİLSİZLİĞİ
“İnsan toz ise eğer 
düzlükten geçen ne varsa 
insandır”
Octavio Paz bu dizeleri yazarken, bizim bir saç te-
limizden bedenimizdeki her şeyi gören kriminolo-
ji de aklında mıydı; aklında mıydı Leibniz’in o ha-
rikulade tözlerin tözü monadlar teorisi, bilemeyiz.
İnsanı “suç” ve “mülkiyet” üzerinden zerrelere bö-
lerek anlayan bilim dünyası; “cansız” dedikleri bir 
virüsü anlayamıyor, bunu görmedi Paz. 
Toz mu insan bilmiyorum. Fakat insan ile insan ara-
sında zerrenin de zerresinden küçük bir cansız var. 
Örneğin şimdi el sıkışamıyoruz... Şu merhaba, barış, 
samimiyet anlamına gelen el sıkışma yasak şimdi.
Eh! Zaten alış-veriş kültürünün bir parçasıydı... Alı-
nır verilir bir selamdan çok, ticaretin kiliseden do-
ğan bir işaretiydi: Komünyon reformu zamanında 
geldi. Müminler arasında değiş tokuş edilecek bir 
barış işareti arandığında anlaşıldı ki; Pagan dünya-
dan gelen yeni Hristiyan müminler, alış-verişe da-
yalı bir ‘Barış İşareti’ni bilmiyor.  Al takke ver külah, 
birazcık aşina oldukları tek harekete rıza gösterdi-
ler. Böylece çok da ikna olmadan el sıkışmaya baş-
ladılar. Merhaba veya barış hareketi olarak seçilen 
bu el buluşması pazarın dilinden başka şey değildi.
Fakat yine de anlamlı oldu. Çünkü, barışçıl oldu-
ğunu söyleyebilmek için insanın elinin boş ve açık 
olması gerek; silahlı bir el ile öteki, sıkılmış bir 
yumruk ile öteki el sıkışamaz.

Ticaretin kültürüyle gelen, dünyayı sadece mağaza 
ve kâr olarak görenlerin saldırganlığıyla bitti. Şim-
di elimiz dolu. Bilmediğimiz, tanımadığımız varla 
yok arası bir virüsün ölümcüllüğü işte!

EVLER EVİMİZ OLSA
ömrümle ömürler kıyasladım
mezarlıklarda
kaya mezarlarına baktım Anadolu’da
odalı, salonlu, dubleks, tripleks mezarlara
kimsenin yüzüne bakmadığı mezarlarda

dünya ile öbür dünyasını okudum ömrümce

üç oda bir salon, dubleks ya da bir oda bir salon
gönenç var –dediler
bir tuhaf huzur işte
kat karşılığı verilen toprak
yere eğilerek kat çıkan gönül
evsizlerin yerindiği
yurtsuzların ayıpladığı

Evler şimdi soru olabilir mi evde kalanlara? Ör-
neğin anlamı nedir o “evlerde” kalabalık, çoğun-
luk, çokluk, halk olmanın? Hangi narhla, ölçüyle, 
yaşayışla söylenir bunlar? Şimdi bu evleri hapse 
döndüren dünyada sorar mıyız:  ben hangi salgı-
nın kuluydum ki şimdi mahkûmu oldum? Benim 
yaşamım sevdiklerime ve bana ev olmamışsa, han-
gi ev evimdir?
Şimdi evdeyiz ve yeryüzünde ne eyleyeceğimizi 
düşünüp duruyoruz. Para (= korku) devletleri bize 
diyor ki: bekleyin ve geçsin bu. Diyorlar ki dua 
edin: “Ölüler bizim için de yalvarın Allah’a…” Tam 
şimdi, sorabiliyor muyuz evde kalmak mı, ev de-
yip kalmak mı?
Dünya her insan için dünyada kalır gelin görün 
ki eksik o soruya dönmezsek, dünya, dünyaya 
mezarlık olur.  Beklemeyin “ölümle bile ölümden 
güzel olacağım” diyen bir komünist satırlarına son 
verirken “Örgütlenin” filan diyecek diye. Siz karar 
verin. Biz emeğiyle yaşayanlar, biz insanı cümle 
canlının kadirde, hatırada buluştuğunu bilenler, 
harfin suyunu, taşın ateşini kendimizden sayanlar, 
evrenle evrenler düşleyebilenler, öptüğünde öpüş-
melere öpüş katanlar; yazalım derim evlerin im-
gesine, duvarına: Ne yapmadım, nelerden kaçtım, 
ihmal ettim, neleri eksik bıraktım da bunlar oldu?
Soru evdir, cevapla, cevap için çıkarız sokağa, yeni 
sorular doğar dünyamıza.  

“Çaresizlik”, Bertha Wegmann (c. 1890-98)
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Suriye’deki savaştan dünyayı saran vebaya öyle 
bir geçiş yaptık ki Antik Atina’nın akla düş-
memesi mümkün değil. Pers işgalinin sona 

ermesinden itibaren yükselen Atina, bölgedeki 
rakibi Sparta’yla savaş kararı almış, böylece niha-
yetinde Atina hegemonyasının çöküşüyle sonuç-
lanacak 27 yıllık Peloponez Savaşı’nı başlatmıştı 
(M.Ö. 431-404). Savaşın ilk yılında, şehre ilk şe-
hitlerin getirilmesinden hemen sonra, feci bir 
veba baş gösterdi. Peloponez ordusu Sparta kralı-
nın kumandasında Attika’yı işgal etmiş, Atina’nın 
etrafındaki yerleşimlere saldırmaya başlamıştı. 
Saldırının şiddetinden kaçanlar Atina’ya sığınmış, 
şehirde artan nüfus ve kıtlık veba için uygun ko-
şulları hazırlamıştı. 
M.Ö. 430-426 arasında Atina nüfusunun üçte bi-
rinin ölmesine yol açan veba şehrin siyaseti ve 
kültürü üzerine muazzam bir etki yaptı. Bu de-
nemede vebanın Antik Atina demokrasisi üzerin-
deki etkisine odaklanacağım. Ele aldığım dönem 
aynı zamanda Antik Yunan kültürünün zirvesini 
oluşturan bir dönem. M.Ö. 5. yüzyılda Homeros 
ve Hesiodos gibi ozanlardan miras kalan arkaik 

destanların yanında üç önemli edebi tür gelişti: 
Felsefe, tarih ve tiyatro. Burada her üçüne de de-
ğinmeye çalışacağım.

PELOPONEZ SAVAŞI: THUKİDİDES VE PERİKLES
Thukidides’in Peloponez Savaşı Tarihi’nin en ünlü 
bölümlerinden biri demokratik Atina’nın lideri Pe-
rikles’in cenaze konuşmasıdır. Bu bölüm ünlü ha-
tibin bize ulaşmış yegane kaydıdır. Savaşın ilk ka-
yıplarının cenazesinde Perikles şöyle seslenir halka: 
“Onlar için bu çok muzaffer bir riskti ve bunu –di-
ğer her şeyi bir kenara koyarak düşmanı alt etmeyi– 
kabul ettiler… Size düşmanı yenmekle neler kazanı-
lacağı üzerine uzun bir konuşma yapabilirim, ama 
siz de bunları benim kadar biliyorsunuz. Ancak, 
sizden istediğim gözlerinizi her gün Atina’nın bü-
yüklüğüne odaklamanız ve ona âşık olmanızdır”.1

Thukidides, Atina şehitlerine atıfla halkı savaş için 
seferber etmeye çalışan bu övgü dolu konuşma-
nın hemen ardından vebadan bahsetmeye başlar. 

1 Thucydides, History of the Peloponnesian War, Rex Warner 
(Çev.), London, Penguin, 1972, İkinci Kitap, 43.

VEBA VE DEMOKRASİ - 1
S İ N A N  B İ R DA L
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Antik tragedyayla tanışık hiç kimsenin es geçme-
yeceği bir kontrast vardır bu anlatıda: Kibir ve ça-
resizlik. 
Konuşmasında Perikles kendilerini zenginlik ye-
rine Atina’nın itibarına adayan şehitlere övgüler 
düzer. Şehitlerin kendilerini feda etmeleri düzenin 
erdemini kanıtlamış ve perçinlemiştir. Birkaç ay 
sonra baş gösteren salgın ise şehirde haysiyet ve 
erdem adına ne varsa alıp götürmüştür. Ne kadar 
ömrü kaldığını bilmeyen halk hiçbir hukuki veya 
dini kuralı tanımaz hale gelmiş ve kendini anlık 
zevklere vermiştir. Ölüm aynı ölümdür ama etkisi 
bambaşkadır: Savaş meydanındaki ölüme övgüler 
düzülebilir, ama salgındaki ölümde övülecek hiç-
bir şey yoktur. Salgın ölüleri için şehitler gibi mera-
simler düzenlenmez, birçoğu ahiret için vazgeçil-
mez olduğuna inanılan cenaze ayinleri olmaksızın 
bir çukura atılıverirler.2 Arkalarında övgü dolu 

2 1994 yılında 2004 Atina Olimpiyatları için yürütülen inşa-
at çalışmalarında antik Kerameikos mezarlığında rastlanan 
toplu mezar Thukidides’in aktardığı bilgileri doğruluyor. Bu 
mezarda bulunan 150 insan iskeleti insanların geleneksel ce-
naze merasimleri uygulanmadan ve düzensiz bir şekilde üst 
üste gömüldüğünü gösteriyor. Robin Mitchell-Boyask, Plague 
and the Athenian Imagination: Drama, History, and the Cult of 
Asclepius, Cambridge, Cambrigde University Press, 2008, s.14; 
, Mark Welford, Geographies of Plague Pandemics: The Spati-
al-Temporal Behavior of Plague to the Modern Day, London, 

konuşmalar değil sadece korku bırakırlar. Savaş 
meydanındaki kahramanlık ve ona dayanan siyasi 
düzen veba karşısında tamamen etkisizleşmiştir. 
Kibrin ve iktidarın zirvesinde birden kendi zaval-
lılığı ve çaresizliğini idrak eden Kral Oidipus gibi 
şanlı komutan Perikles de vebada can verir. 
Tragedya ve politika arasındaki benzerliğe hayret 
edilecek bir şey yok. Nihayetinde Sophokles Pelo-
ponez Savaşı’nda görev yapmış bir generaldi. Bu 
savaşta hem diplomat hem general olarak görev 
yapan Thukidides Atina’nın savaşa girme ve savaş 
süresince uyguladığı kararlarını eleştirel bir yakla-
şımla ele alır. Thukidides popüler efsaneler ve sü-
rükleyici hitabete prim vermez; olanı olduğu gibi 
anlatmaktır derdi.
Thukidides vebanın Etiyopya’dan Mısır’a, Libya’ya 
ve Pers İmparatorluğu’na yayıldığının söylendiğini 
kaydeder. Atina’da ise ilk vakalar şehrin limanı Pi-
re’de görülmüştür. Vebanın semptomlarını ayrıntılı 
bir şekilde anlatan Thukidides halkın ne doktor-
lardan ne de tapınaklardan derman bulamadığını, 
hatta vebanın ilk kurbanlarının doktorlar olduğunu 
söyler.3 Ancak tıbbın çaresizliği Thukidides’i efsa-

Routledge, 2018, s.13.
3 Thucydides, History of the Peloponnesian War, İkinci Kitap, 

47-48.

Prometheus ve Epimetheus’dan önce Pandora - Hermann Julius Schlösser (1878).
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nelere yöneltmez. Tersine Atinalılar arasında baş 
gösteren hurafelere karşı eleştirel yaklaşımını korur. 
Thukidides’in aktardığına göre, stres altındaki halk 
eski kehanetleri hatırlamaya başlamıştır ve yaşlıla-
rın aktardığı bir kehanet şöyle der: Dorlarla savaş 
geldiğinde aynı anda veba da gelecek! Aslında ke-
hanetteki veba kelimesinin kıtlık (limos) mı, yoksa 
veba (loimos) mu olduğu tartışılagelmiştir. Thuki-
dides günün koşullarında bu kelimenin veba olarak 
yorumlandığını yazar. Ona göre bu yorum insanla-
rın hafızalarını kendi dertlerine göre uydurmaları-
nın bir örneğidir. Tarihçinin sarkazmı binlerce yıl 
öteden bile seçilebilir: “Kuşkusuz ben bu savaştan 
sonra Dorlarla başka bir savaş olursa ve kıtlık baş 
gösterirse büyük bir ihtimalle insanların diğer yoru-
mu tercih edeceğini düşünüyorum”.4

Kerameikos’taki toplu mezarda bulunan iskelet-
lerin dişleri üzerinde yapılan araştırmalar salgına 
tifoya yol açan Salmonella enterica serovar Typhi 
adlı bakterinin yol açtığını gösteriyor.5 Elbette 
günün tıbbi bilgisiyle ne Atinalı doktorların ne 
de Thukidides’in bu bakteriyi analiz edebilmeleri 
mümkün değildi. Ancak bu imkânsızlık karşısında 
tarihçinin tarihyazımında olduğu gibi kamu sağ-
lığında da efsaneye ve kehanete neredeyse sosyal 
psikolojik bir tavırla yaklaşması dikkat çekicidir 
ve dönemin kültürel iklimindeki mitoloji ve fel-
sefe arasındaki çekişmenin önemini kaydeder. Bu 
anlamda Thukidides birinci kitabındaki sözünü 
tutmuştur ve binlerce yıl sonra onu hâlâ okunan 
bir tarihçi yapan da budur: “Çalışmam günün 
okurunun zevkine hitap etmek için tasarlanmış 
bir metin değildir, zira sonsuza kadar dayanması 
için yazılmıştır”.6

APOLLON’UN OKU: ACHİLLEUS VE AGEMEMNON
M.Ö. 5. yüzyıldaki kültürel akımları ve vebanın 
bunlara nasıl etki ettiğini anlayabilmek için mi-
tolojiye göz atmak elzemdir. Salgın, Arkaik Çağ’ın 
mirası Homeros’un İlyada destanında önemli bir 
yer tutar. Truva’ya sefer düzenleyen Akalar şehrin 
etrafındaki yerleşimleri yağmalamış ve çok sayıda 
esir almıştır. Tanrı Apollon’un rahibi Chrises Aka-
ların kampına gelir ve Miken kralı Agamemnon’un 
savaş ganimeti olan kızı Chriseis’i fidye ödeyerek 
kurtarmak ister. Akalar hep bir ağızdan Chrises’in 
isteğine olumlu cevap verirler, Agamemnon hariç. 

4 Thucydides, History of the Peloponnesian War, İkinci Kitap, 54.
5 Welford, Geographies of Plague Pandemics, s.16.
6 Thucydides, History of the Peloponnesian War, Birinci Kitap, 22.

Kılıç hakkından vazgeçmek istemeyen kral, as-
kerlerinin ve müttefiklerinin taleplerine rağmen 
rahibin isteğini reddeder. Kararlılığı ve iradesinin 
sağlamlığı iktidarın kibir gösterisidir adeta. Çare-
siz Chrises tanrı Apollon’a yalvarır: “Eğer tapınağı-
nın üstüne bir çatı koyarak seni memnun ettiysem, 
senin için boğaların, keçilerin yağlı butlarını kızart-
tıysam benim şu dileğimi yerine getir: Oklarınla 
gözyaşlarımın hesabını Danaosoğullarına (Akala-
ra) ödet!” Gerisini ozandan okuyalım: “[Chrises] 
böyle dua etti ve Phoibos [Parlak] Apollon onu duy-
du. Omzunda yayı ve sadağıyla Olympos’un zirve-
sinden yüreğinde öfkeyle indi. Hareket ettikçe öfkeli 
tanrının omzundaki oklar tıngırdıyordu. Ve gelişi 
gece gibiydi”.7

Apollon’un okları önce eşekleri ve köpekleri, ar-
dından insanları vurur. Askerler salgına yenik 
düşerken Achilleus askerleri bir toplantıya çağırır 
ve bir kâhine danışmayı önerir. “Olan, olacak ve 
olmuş olanı bilen” kâhin Calchas öncelikle söyle-
yeceklerden ötürü kral Agamemnon’un kendisine 
zarar vermemesi için garanti ister. Achilleus’un 
kendisini bizzat koruyacağını söylemesi üzerine 
kâhin, salgının Apollon tarafından gönderildiğini 
ve öfkeli tanrının ancak rahibin kızının babasına 
iadesi ve yüz hayvanın kurban edilmesiyle yatıştı-
rılabileceğini ilan eder. Agamemnon kâhini uğur-
suzluk habercisi olmakla ve kendisine henüz hiç 
olumlu bir kehanet vermemekle suçlar ama yine 
de herkesin önünde salgının müsebbibi olmak-
tansa Chrises’in kızını salıvermek zorunda kalır. 
Yalnız, bir şartı vardır: Chriseis’in karşılığında 
Achilleus’un ganimeti olan Briseis’i talep eder. Öf-
keli Achilleus’u Agamemnon’u öldürmekten son 
anda tanrıça Athena vazgeçirir. Achilleus Briseis’i 
Agamemnon’a vermeyi kabul eder ama savaştan 
çekilir, kendisinin yokluğunda Truva ordusunun 
Akaları yeneceğini öngörür. Dolayısıyla salgın 
biter ancak salgına neden olan Achilleus ve Aga-
memnon arasındaki çatışma destan boyunca etki-
sini sürdürür. 
Homeros destanlarını karşılaştırmalı inceleyen 
G.E.R. Lloyd Antik Yunan edebiyatında hasta-
lıklar ve çarelerden tanrıların sorumlu olduğuna 
dair yaygın bir inanış olmasına rağmen İlyada’nın 
birinci kitabındaki bu salgın hikâyesinin her has-
talığın tanrılardan geldiğine dair bir iddiası olma-
dığını vurguluyor. Yani, destan salgınların her za-

7 Homer, The Iliad, C.1, A.T. Murray (Çev.), London, William Hei-
nemann (The Loeb Classical Library), 1928, Birinci Kitap, 15-67.
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man tanrıların adalet getirmek için başvurdukları 
bir ceza olduğunu söylemiyor, sadece sözü geçen 
salgının Agamemnon’u cezalandırmak için yollan-
dığını söylüyor.8

PANDORA’NIN KUTUSU: PROMETHEUS VE 
EPİMETHEUS
Antik Yunan mitolojisinde hastalığa dair ikinci 
önemli hikâye – Homeros’un çağdaşı olduğu dü-
şünülen ozan – Hesiodos’un İşler ve Günler adlı 
eserinde yer alıyor. Bu hikâyeye göre Zeus ateşi 
kendisinden çalarak insanlığa hediye eden Pro-
metheus’tan intikam almak için oğlu Hephaistos’a 
Pandora’yı, yani ilk kadını, yaptırır. Athena’nın ye-
tenekle, Aphrodite’nin güzelikle donattığı Pandora 
Prometheus’un kardeşi Epimetheus’a hediye edi-
lir ve kardeşinin uyarılarını unutan Epimetheus 
Pandora’yı kabul eder. Pandora Epimetheus’un 
emanetinde olan bir küpü (Erasmus’un Latince 
çevirisinde kutu olmuş) açarak dünyaya hastalık 
ve çalışma zorunluluğunun yayılmasına neden 
olur. Pandora’dan önce hastalıksız ve çalışmadan 
yaşayan insanlık artık bu dünyevi uğursuzluklar-
la uğraşmak zorunda kalacaktır. Aceleyle küpün 
kapağını kapatan Pandora içeride birtek şeyin 
kalmasını sağlar: Beklenti. İnsanlığın kökenine 
dair bu hikâyede iki erkek kardeş Prometheus ve 
Epimetheus iki önemli yeteneği temsil eder: Ön-
görü ve gerigörü.9 Epimetheus, “bir musibet bin 

8 G. E. R. Llyod, In the Grip of Disease: Studies in the Greek Ima-
gination, Oxford, Oxford University Press, 2003, s.17.

9 Hesiod, “Works and Days”, Theogony, Works and Days, Tes-
timoniaiçinde, Glenn W. Most (Der. ve Çev.), Cambridge, 
Mass., Harvard University Press (The Loeb Classical Library), 
42-105.

nasihatten iyidir” sözünü ete kemiğe büründüren, 
tecrübeden ders çıkarma kabiliyetidir.
Llyod’a göre Hesiodos’ta hastalıklar ve çalışma bir 
yandan kadınlar yüzünden insanlığın başına bela 
olmuştur, ama diğer yandan da felaketi getiren 
adaletsizliktir. Yani, hastalıklar hem tanrılardan 
gelen bir cezadır hem de insanlar arasında fark gö-
zetmeden kol gezerler. Bu durum ise kozmik ada-
let kavramı için ciddi bir sorun yaratır.10

KUTSAL DOĞA: HİPPOCRATES VE ASCLEPİOS 
Arkaik çağdan miras kalan destanların egemenliği 
M.Ö. 5. yüzyılda önemli bir fikir akımı tarafından 
sarsılmaya başlandı: Doğa kavramını keşfeden 
Sokrates öncesi felsefe. Llyod bu yüzyılda ortaya 
çıkan iki eş zamanlı kültürel olaydan bahsediyor: 
Hastalıkların kökeninin doğal olduğunu iddia 
eden Hippocrates okulu ve hastalıklara derman 
veren hekim Asclepios ve diğer iyileştirici tanrı ve 
kahraman kültleri.11 Yani aynı dönemde toplum 
hastalıklara karşı hem doğal hem doğa üstü çare-
lere yönelmiş.
Hippocrates Derlemesi (Latince Corpus Hippoc-
raticum) M.Ö. 450-350 arasında yazıldığı tahmin 
edilen 75 risaleden oluşuyor ve bunların Helle-
nistik Çağ’da, M.Ö. 4. yüzyılın sonunda İskende-
riye’de bir araya getirildiği düşünülüyor. Biri hariç 
risalelerin yazarları belli değil, yani farklı doktor-
ların saha notlarını ekledikleri ortak bir eser söz 
konusu.12 Llyod Kutsal Hastalık Üzerine adlı risa-
leyi analiz ediyor (metinde tarif edilen belirtiler-
den kastedilen hastalığın epilepsi olduğu tahmin 
ediliyor). Buna göre Hippocrates risalesinin hedef 
aldığı esas muarız kapı kapı dolaşıp derman satan 
şarlatanlar. 
Risale öncelikle bunların tecrübesizliğini ve ni-
yetlerini eleştiriyor, şarlatanların esas amacının 
kandırılmaya müsait insanlardan para koparmak 
olduğunu söylüyor. Önerdikleri tedavilerin saç-
malığını kanıtladıktan sonra şarlatanların tutar-
sızlığına işaret ediyor: Aynı anda hem hastalığın 
kökenini açıklayamayıp çarelerinin doğru oldu-
ğunu hem de hastalık ve sağlığın tanrıların işi ol-

10 Llyod, In the Grip of Disease, ss.20-21. Llyod’un çalışması He-
siodos’un Pandora hikâyesindeki kadın düşmanlığının bütün 
yazarlara teşmil edilemeyeceğini gösteriyor. Kısaca ele aldığı 
ve 7-6. yüzyıllarda yaşamış kadın şair Sappho’nun ilgili dizeleri 
hastalığı aşkla bağlantılandırıyor.

11 Llyod, In the Grip of Disease, ss.40-41.
12 Llyod, In the Grip of Disease, s.41.

“Tapınak ve Asclepius’un kültü”, Robert Thom 
tarafından resmedildi.
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duğunu söylüyorlar. Ayrıca risale akıllıca ateizm 
suçlamasından sıyrılıyor: Hastalığı tedavi edenler 
hastalığın ilahi olduğunu iddia edemezler. Eğer 
önerdikleri tedavi ve arınma işe yarıyorsa o zaman 
bu pratikler tanrıların müdahalesi olmaksızın in-
san eliyle gerçekleştirilebiliyor demektir. Halbuki 
ilahi olduklarını iddia eden şarlatanlar iki nedenle 
kâfir sayılabilirler: 1) Tanrıları kontrol edebildik-
lerini öne sürüyorlar; 2) Tanrıların insan bedeni-
ni kirleteceğini savunuyorlar. Oysa risaleye göre 
insan vücudu bozulabilir, ancak tanrı mükemmel 
kutsaldır. Tanrıların tapınaklarına girmek insanı 
arındırır (kathairein, καθαίρειν), dolayısıylatan-
rılarıinsan bedenini kirletmekle suçlamak küfür-
dür. Risaleye göre sadece Kutsal Hastalık (epilep-
si) diğer hastalıklar kadar kutsaldır, çünkü hepsi 
doğanın ürünüdür ve doğanın kendisi kutsaldır. 
Böylece risalenin yazarı bir yandan muarızları-
nın epilepsinin ilahi bir hastalık olduğu görüşünü 
eleştirirken, diğer yandan onları dinsizlikle suçla-
yarak – aslında tıpkı eleştirdiği muarızları gibi – 
ruhani üstünlük iddia ediyor.13 Görüldüğü gibi tıp 
başından beri dinle ve siyasetle yakından ilgiliydi.
Llyod’a göre birçok açıdan risalenin yazarı ve mu-
arızları arasında seçim yapmak için çok sebep yok. 
Yani, insanlar hem ilahi şefaat satıcılarına hem de 
doktorlara aynı anda başvurabiliyor ve bu ikisi 
arasında bir tercih yapmak zorunda hissetmiyor 
olabilir. Hippocrates Derlemesi’nin Salgınlar bölü-
münün birinci ve üçüncü kitaplarında bahsedilen 
vakaların yüzde 60’ı ölümle sonuçlandığını göz 
önüne alırsak14 hastaların doktorlarla şefaatçiler 
arasında kesin bir yargıya varmasının neden zor 
olduğunu anlayabiliriz. Thukydides’ten ve Hip-
pocrates yazarlarından Atina salgını sırasında 
halkın hem doktorlara hem tapınaklara başvur-
duğunu ancak her ikisinden de çare bulamadığını 
öğreniyoruz.15 Buna iki tarafın da kullandığı kav-
ramların benzer veya aynı olduğunu da ekleyelim. 
Bunlardan en dikkat çekici olanı Hippocrates Der-
lemesi yazarlarının tehşisten (diagnosis) ziyade 
öngörü, yani hastalığın sonucunu tahmin etmeyi 
(prognosis) vurgulamaları. Muarızlarına karşı Hip-
pocrates okulu neredeyse günümüz kamu sağlığı 
politikalarına ders veriyor:
“Acil bir durumla başa çıkmak için ne kadar uzun 
zaman planlarsan [Almanya’nın COVID-19 strate-

13 Llyod, In the Grip of Disease, ss.45-46.
14 Llyod, In the Grip of Disease, s.54.
15 Llyod, In the Grip of Disease, s.59.

jisinin başından beri enfeksiyon vakalarını zamana 
yaymaya çalıştığını hatırlayalım, SB] iyileşme şansı 
olanları kurtarma gücün o kadar büyük olur. Eğer 
ölecek ve iyileşecek olanları önceden öğrenip ilan 
edersen, kabahatsiz kabul edilirsin.”16

Derlemenin bu tavsiyesi tıbbın, bir zanaat ve bi-
lim olarak, her dönemde inandırıcılığını korumak 
zorunda olduğuna işaret ediyor. İnandırıcı olması 
için de öngörebilmesi şart. Yani, Pandora’nın kutu-
sundan çıkan kötülüklerin iyileştirilebilmesi için 
Prometheus’un öngörüsüne ihtiyaç var. Ama bu 
derlemeyi oluşturan yazarların karşılaştıkları ve 
çoğu zaman tedavide başarılı olamadıkları vakala-
rı kaydetmeleri, Prometheus’un tecrübeden öğre-
nen Epimetheus’la el ele yürümesi gerektiğinin de 
bilincinde olduklarını gösteriyor.
Benzerliklerine rağmen Hippocrates okulu ve 
muarızı şefaatçılar arasındaki çok önemli bir fark 
var: Doğa (physis, φύσις) kavramı. Physis kelimesi 
Homeros’ta bir defa geçiyor: Odysseus Athena’nın 
Kirke’nin büyüsüne karşı kullanması gerektiğini 
söylediği sihirli bir bitkiyi toplamaya giderken. 
Dolayısıyla doğa Homeros’ta kendi başına bir alan 
oluşturmuyor. Sokrates öncesi filozoflarda doğanın 
ne olduğuna dair bir görüş birliği olmasa da dep-
remler, fırtınalar, şimşek ve gökkuşağı gibi olayları 
doğal nedenlerle açıklama çabası gözlemleniyor. 
Aristoteles bu filozoflara doğacılar(physikoi, ju-
sikói)adını veriyor.17

Doğa kavramının ortaya çıkışı muazzam bir dü-
şünsel dönüşüme işaret ediyor. Tarihin, siyasetin 
ve hastalıkların kaprisli tanrıların ve destansı kah-
ramanların ürünü değil de akıl yoluyla açıklana-
bilecek doğal olaylar olarak görülmesinin M.Ö. 
5.yüzyılda kestirilemeyecek ciddi sonuçları oldu. 
Modern bilimin kökenini bu geleneğe dayandır-
ması bir tesadüf olmasa gerek. Konuşmak için 
kraldan izin isteyen doktorlar, kamuoyu tepkisin-
den çekinen krallar, öngörüsüzlük, halkın korku-
sunu besleyen ve sömüren şarlatanlar, korkudan 
her türlü medeni kuralı çiğneyenler ve bilim ve 
hurafe arasında bitmeyen bir mücadele… Yaşa-
dığımız günün tecrübelerini geçmiş için geçerli 
saymak mutlaka bir anakronizm. Ancak kahinlere 
başvurmayacaksak geleceğin belirsizliğiyle başa 
çıkmak için gerigörüden başka bir seçenek yok. 
Bir sonraki yazıda felsefe ve dramayı bu bağlamda 
ele alacağım. 

16 Llyod, In the Grip of Disease, s.57.
17 Llyod, In the Grip of Disease, s.48.
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1347’de başlayarak Avrupa nüfusunun nere-
deyse yarısının ölümüne neden olan ve yak-
laşık dört yıl süren veba salgınını Giovanni 

Boccacio, Decameron’da “Kara Bela” olarak tanım-
lar. O dönem, Venedik yönetiminin kara belaya 
karşı önlem olarak Doğu Akdeniz’den gelen ve 
hastalık taşıma ihtimali olan gemileri gözlem al-
tında tutarak mürettebata 40 gün (quaranti giorni) 
boyunca karaya ayak bastırmayı yasaklamasından 
ise karantina sözcüğü ortaya çıkmıştır. Dolayısıy-
la, “Karantina” sözcüğünün kökeni acı bir tesadüf 
ile İtalyancaya dayanmaktadır. 
Sağlıklı olanı sağlıksızdan, hastalık potansiyeli ta-
şıyanı taşımayandan ayırt etme işi gören karantina 
yöntemi sağlık alanına dair bir kavram gibi gö-
rünse de bugün artık tüm dünyanın deneyiminin 
adıdır. İnsanlık belki de çok uzun zamandır olma-
ğı kadar bu denli ortak bir sorun ile karşı karşıya 
kaldı. Ne savaşlar, ne iklim krizi, ne de mülteci ve 
göçmen sorunu tüm dünyada ve aynı anda bu ka-
dar yakıcı bir biçimde hissedilmişti. 
Artık hepimiz birbirimizin hayatını tehdit eden 
birer potansiyel olarak varlığımızı sürdürmeye ça-
lışıyoruz. Bir yandan yine hepimiz gündelik hayat 
duygulanımlarımızı tehdit, endişe, tedirginlik ve 
hastalığa yakalanmış olma şüphesi altında geçi-
riyorsak, bu durum, insan bedeninin eşit derece 
virüsün maruziyetine açık olmasından kaynak-
lanmaktadır. Bir yandan, kendimizi sosyal ilişki-
lerden mahrum bırakarak kendi tecrit alanlarımızı 
belirlememiz ve bedensel sınırlarımızı kendimizin 
çizmesi istenirken diğer yandan, sınır kavramın-
dan yahut insanlar arasında bir ayrım gözetmeden 
dolaştığı dünyanın eşitlerin dünyası olmadığından 
habersiz bir virüs ile karşı karşıyayız. Virüs, ne ül-
keler, ne de insan toplulukları ve bireyleri arasında 
ayrımcılık yapmayarak her birimizi birer potansi-
yel olarak işaretleyerek eşitlemiş olsa da ölümde ve 
hayatta kalmadaki eşitliğin kapitalizm tarafından 
neoliberal sağlık politikalarının da yardımıyla na-
sıl da hızlıca alaşağı edildiğine tanıklık ediyoruz. 
Bazılarının, başkalarının yaşam hakkı pahasına 
kendi yaşam haklarını talep ettikleri, sahte ay-
rımların bu kez de salgın üzerinden yeniden ya-

zılmaya başladığı günlere tanıklık ediyoruz. Her 
ne pahasına olursa olsun hastalıktan ve ölümden 
korunmaya değmez olduğu düşünülen hayatlar… 
Bu hayatlar, bizden etik bir yanıt talep etmektedir. 
Dünyanın bu talebe vereceği yanıt ise, yine dünya-
nın kimleri salgına, hastalığa ve ölüme terk ettiği-
ni, kimlerin yaşamlarını yaşamdan saymadığını ve 
saymayacağını ve hatta şayet virüsten korunama-
dıkları için ölürlerse sorumluluğu ölenlerden baş-
ka alacak kimsenin olup olmadığını gösterecektir. 
Korona salgınının aşamalarının her biri, farklı dü-
zeylerde beden ve dünya, yaşam ve ölüm ile ku-
rulan ilişkiyi açımlamakta. Dolayısıyla, virüs vesi-
lesiyle yeniden ve özellikle de “yaşam” ve “ölüm” 
kavramlarını anlamaya çalışırken hangi hayatların 
değerli olduğu sorusunu da yeniden sormamız ge-
rekirken bir yandan da bu süreçte, insanın ve onun 
kendi bedeniyle ve diğer insan bedenleri ile kurdu-
ğu ilişkinin radikal bir biçimde değiştiğine, insan 
olmanın anlamının ve öznelliğin de bu değişim ile 
birlikte farklı bir biçimde anlaşılması gerektiğinin 
de altınının çizilmesi gerekmektedir. 
Eğer ki, “Yaşamımı potansiyel bir tehdit olarak 
sürdürmeye çalışırken, başkasına karşı ne tür-
lü davranırsam etik davranmış olurum?” sorusu 
gündeme geliyorsa, salgını artık yalnızca ne biyo-
lojik bir zemin üzerinden ne de salt ekonomik ze-
min üzerinden tartışmak yeterlidir. Çünkü, bugün 
etik davranış veya ahlak dediğimiz her şey, içinde 
bulunduğumuz salgın günlerinde dünyanın orga-
nizasyonu meselesiyle iç içe geçmiştir. 
Öyleyse, karşımızda duran iki önemli sorudan ilki, 
pek çok insan için sağlıklı bir yaşamın uygulanan 
sağlık politikalarınca sistematik olarak önlendiği 
bir dünyada kişinin hayatını nasıl sürdüreceği iken, 
ikinci soru ise, bu sorunun bugün bizim için aldığı 
biçim ve içerik ile ilişkilidir. Ya da, içinden geçmek-
te olduğumuz salgın zamanları sorunun kendisine 
nasıl nüfuz etmektedir? İlk soru, yeni bir toplumsal 
ilişkilenme biçimini, etik davranışı veya ahlakı talep 
ederken ikinci soru daha ziyade bu ilişki ve davra-
nışların normatif yapısı ile ilgilidir. 
Her iki soru da zorunlu olarak etik davranışın top-
lumsal ilişkilenme biçimleri ile ilintili olmak du-

‘SAHİ, O ÖLEN KİMDİ?’
S E V İ  E M E K  Ö N D E R
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rumundadır. Bir başka deyişle, içinde bulunduğu-
muz salgın koşulları her birimize üzerine yeniden 
düşünülmesi gereken etik davranış formları yük-
lemektedir. Salgın öncesi normatif çerçeveler han-
gi hayatların korunmaya ve sürdürülmeye değer 
olduğunu peşinen tesis ediyordu. Ötekini tahrip 
edersem, hayatta kalabilmek için bağlı olduğum 
kişiyi tahrip etmiş ve böylece kendi tahrip edicili-
ğimle kendi sağ kalımımı da tehdit etmiş olurdum. 
Bu türlü bir düşünme biçimi, başkasının hayatta 
kalmasını istemenin tek nedenini kendi hayatta 
kalımını istemesinde bulur. Böylesi bir kavrayış-
ta, öteki, benim sağ kalımım açısından araçsaldır. 
Yahut bir başka deyişle, ötekini sağlıklı tutmak is-
tememin tek nedeni kendi sağlığımı ve hayatımı 
korumak istememdir. Ötekinin sağlığının ve yaşa-
mının, ancak benim hayatım için bir bağlayıcılığı 
olduğu sürece değerli oluşundaki çarpık etik kav-
rayış salgın günlerinde sürdürülebilir bir anlayış 
olarak görünmüyor. Ötekinin sağlığı asıl olarak 
yalnızca benim sağlığımı korumam açısından de-
ğil, tüm bir yaşam onun var kalmasına dayandığı 
için önemlidir. Hayatım, senin hayatın olmadan 
bir hiç olduğu için ötekinin hayatını sürdürme ve 
yaşam hakkı, beni kaçınılmaz olarak ilgilendir-
mektedir.
Çünkü beden, her zaman için kendinin dışında bir 
bedendir, başkalarının dünyasında, denetleyeme-
diği bir uzamdadır. Başkalarıyla karşılaşmam ve 
hayatımın devam edişi, temelde bu bedenin içinde 
yaşadığı toplumsal ve siyasal ağlar tarafından ne 
denli desteklendiğine bağlıdır. Başkaları tarafın-
dan nasıl görüldüğüme ve gördüğüm muameleye, 
bu gözlem ve muamelenin bu hayatı nasıl kolay-
laştırdığına ya da nasıl yaşanılmaz hale getirdiğine 
bağlıdır. Beden bir yandan hayatta kalmamın ko-
şulu iken bir yandan da hayatımı ve hayatta kala-
bilirliğimi tehlikeye atan şeydir. Dolayısıyla, salgın 
günlerinde kaçınılmaz olarak deneyimlediğimiz 
şey aynı zamanda bedenli varlıklar oluşumuzdur. 
Birisinin yaşamının diğerleri için araçsal kılın-
ması onun yaşamının zaten en baştan değersiz-
leştirilmiş olduğu, korunmaya, sürdürülmeye ve 
desteklenmeye değer olmadığını ima etmektedir. 
Bugün bu durumu en şiddetli biçimde duyum-
sayanlar sınırdaki mülteciler, yaşlı oldukları için 
suçlu hissettirilenler yahut korona günlerinde 
tüm hayat neredeyse durmuşken, böylesi bir sü-
reçte dahi çalışmak zorunda olarak yaşamı var 
edenlerdir… Kimin hayatta kalacağına dair bir 
seçim yapılması gerektiğinde hayatları en kolay 

harcananlar.. Bu kişi, kendinin vazgeçilebilir ol-
duğunu, yaşamının toplum tarafından değere 
layık bulunmadığını duyumsayarak adını çoktan 
ölüm hanesine yazılı sayandır. Başka bir deyişle, 
benim olan bu hayat bana bir eşitlik ve iktidar 
sorununu, daha genel olarak da yaşamımın bir 
maliyet denklemi üzerinden anlaşılması soru-
nunu geri yansıtmaktadır. Bunun sonucunda, bu 
hayatlar kaybedildiğinde ölümlerini rasyonalleş-
tiren iktidarların çarpık mantıkları uyarınca ma-
liyet- kar-zarar gömleği giydirilmiş birer tabuttan 
ibaret olacaklardır. 
Salgın öncesi dünyada, kimlerin hayatı korunma-
ya ve sürdürülmeye değer, kimlerin hayatı diğer-
lerinin hayatlarını sürdürmesi için bir fonksiyon 
taşıyordu ve salgın ile birlikte değişen bir şeyler 
olduğunu görmek mümkün müdür? Yalnızca di-
ğerleri için hayatta kalmaya indirgenmiş bir ya-
şam ne ölçüde mümkündür? Kimlerin yaşamları 
yaşam olarak önemli değildir, ya da muğlaktır? 
Bu tür sorular, yaşayan bütün insanların haklara 
ve korunmaya layık birer özne statüsünde olduğu 
varsaymamızın ön kabulünü gerektiren sorulardır. 
Hayat hayatta kalmayı gerektirse de yaşanabilir ol-
ması için ondan daha fazlasını talep ediyor olmalı-
dır. Talebin sürdürülebilir olması için de yine daha 
fazlası olması, yani hepimiz için olması gerekir. 
Bu da kitlesel olarak hem “yaşam hakkı” hem de 
“eşit sağlık hakkı” talebin sahiplenilmeye devam 
edilmesinden geçiyor gibi görünüyor. Hem salgın 
günlerinde hem de sonrasında. 

DSÖ korona virüse karşı başlattığı bağış 
kampanyasıyla destek istedi.
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Üç yanı denizlerle çevrili İstanbul’un kara 
yönü de sularla çevrilidir.
İstanbul’un yemeklerine eşlik eden en gü-

zel içecek sudur. Müslümanlığın alkollü içkilere 
izin vermemesinin yanında İstanbul sularının lez-
zetli sular oluşunun da payı vardır bunda.
Lezzetli, hafif içimiyle bir zamanlar çeşmelerden 
şırıltıyla akan İstanbul’un şehir sularının yanında 
sağaltıcı (sindirim düzenleyici, idrar söktürücü) 
özelliği olan İstanbullunun “iyi su” dediği kaynak 
suları vardı.

ŞEHİR SULARI
Kentin dört bir yanına çeşmeler aracılığıyla hal-
ka ulaştırılan sulardır. Bunların en eskisi Halkalı 
Suları’dır. İstanbul surlarının batısındaki Halkalı 
yöresindeki kaynaktan çıkarak on altı bağımsız su 
yolu aracılığıyla İstanbul’un sur içi bölgesine yayı-
lan bu su Halkalı suyu olarak anılır. Fetihten önce-
ki dönemlerde de suyun kente bu alandan gediği 
bilinmektedir.

Bizans döneminde Valeus ya da Theodosios, Belg-
rat Ormanları’ndan de kente su getirmişlerdir. 
Valeus’in yaptırdığı Bozdoğan Kemeri üstünden 
yüksek semtlere bu yolla su akıtılmıştır. Belgrat 
Ormanları’ndan getirilen su ise doğrudan alçak 
yerlere dağıtılmıştır.
Bozdoğan Kemeri’nden geçirilen suların Halkalı sula-
rından hangisi olduğu bilinmiyor. Bunların Mahmut-
bey dolayındaki Mâzul (Mazlum) Kemer ile Habip-
lerle Küçükköy arasındaki Kara Kemer ve Kumrulu 
Kemer üstünden geçen sulardan oluştuğu sanılıyor.
VII. yüzyıldan başlayarak kenti kuşatanlar, su yol-
larını bozarak halkı teslim olmaya zorladıkların-
dan kentte su biriktirmek gereği duyulduğundan 
birçok açık, kapalı sarnıç yapılmıştır. Bunlar Ae-
tius (Karagümrük Stadı), Aspar (Fatih çukurbos-
tan), Hagios Mokios (Şehremini Altımermer) açık 
sarnıçlarıyla Sultanahmet’teki Yerebatan, Binbir-
direk gibi kapalı sarnıçlardır.
İstanbul’un alınmasından sonra Fatih Sultan Meh-
met’in buyruğuyla eski su yollarının onarımıyla 

SULARIN İSTANBUL’U
A D N A N  ÖZ YA LÇ I N E R
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yeniden düzenlenmesine başlanmış, bulunan yeni 
sular buna katılmıştır.
Fatih’in yeniden düzenlettiği Halkalı sularının 
Mâzul Kemeri üstünden geçerek sonradan Beylik 
Suyu adını alan su yolu ile Turunçluk, Fatih ve Şa-
dırvan suları olduğu biliniyor.
Beylik Suyu, Fatih Sultan Mehmet’in Beyazıt’taki 
sarayına giden su yoludur. Turunçluk (Turunçlu 
suyu) Fatih Sultan Mehmet’in getirttiği sulardandır. 
Aksaray, Haseki yönüne dağılır. Fatih ve Şadırvan 
suları, İstanbul alındıktan sonra hemen yaptırılan 
su yoludur. Kaynağı Edirne-Kapı, Rami arasındaki 
Eyüp sırtlarından Demirkapı dolaylarındadır. Kendi 
yöresiyle Edirnekapı, Fatih, Beyazıt yöresine dağılır. 
Fatih’in yaptırdığı Şadırvan suyu da bu suya katılır. 
Fatih camisinin şadırvanını ayrı bir yolla beslediği 
sanılan bu suyun adını ondan aldığı söylenir.
Beyazıt suyu Halkalı sularının büyüklerinden biri-
dir. II. Beyazıt‘ın getirttiği sulardandır.
İstanbul sur içini irili ufaklı çeşmeleriyle kaplayan 
Halkalı Suları kaynak suyu olup on altı su yoluyla 
birlikte kente dağılmıştır.

KIRKÇEŞME SULARI
Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul’un 
artan nüfusu nedeniyle su gereksinimi de artmış 
olduğundan kente yeni bir suyun getirilmesi gere-
ği doğmuştur.
Kırkçeşme suyunun kente getirilişinin öyküsü, 
Mimar Sinan’ın arkadaşı Sai Mustafa Çelebiye yaz-

dırdığı “Tezkiretü’l– bünyan ve Tezkiretü’l– ebni-
ye” ile şair Eyyübi’nin yazdığı “Menakıbı-ı Sultan 
Süleyman Han (Risale-i Padışahname)” adlı kitap-
larda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Anlatılanlara göre Kanuni Sultan Süleyman kent-
teki su kıtlığına çok üzülüyordu. Kente su getir-
mek gerekiyordu. Ama nerden, nasıl? 
Bir gün damadı Rüstem Paşa’yı yanına çağırtır:
“Kalabalık her gün biraz daha artar su her gün bi-
raz daha eksilir. Bu ne mene iştir Paşa?”
“Su yollarımız eskimiştir padişahım!”
Tez onarılmasını isteyip yeni su kaynaklarının da 
bulunmasını, her mahalleye bir çeşme yapılmasını 
buyurur. Buna karşılık Rüstem Paşa:
“Aman sultanım,” der “çeşmeleri çoğaltırsak Anado-
lu’daki halk İstanbul’a akın eder. Kalabalık büsbütün 
artar. Su gene yetmez. Buyurduğunuz gibi eski su 
yollarını onaralım şimdilik. Bildiğim bir Rum usta 
var, eski su yollarını iyi bilir. Kentin suyunu çoğaltır.” 
Rüstem Paşa, işi Rum ustalardan Kirya Nikola’ya 
verir. Nikola, çalışmalarına başladıktan bir süre 
sonra hapse attırılır. Böylece yapımına başlanan su 
işi yarım kalır.
O günlerde Kanuni Sultan Süleyman, Belgrat or-
manlarında avlanmaya çıkmıştı. Atıyla gezinirken 
birden hayvanın ayağı sürçtü. Atın ayağı dibinde, 
yeşilliklerin arasında incecik bir suyun şırıltıyla 
aktığını gördü.
Padişah, atı yedeğine alarak suyu izlemeye başla-
dı. Kâğıthane Suyu’nun kolu olan bir deredir bu. 
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Padişah derenin çevresinde künk kırıklarına, mer-
mer parçalarına rastladı.
Saraya döner dönmez mimarbaşı Mimar Sinan’ı 
çağırttı. Sinan, o sırada Süleymani Camisi’nin ya-
pımında çalışıyordu.
Mimar Sinan gelince heyecanla suyu nerede, nasıl 
bulduğunu anlattı.
Mimar Sinan, saraydan ayrılır ayrılmaz işe girişti. 
İlk iş, dağ yönünde bir hendek açtırdı. Kırlıklara 
başıboş olarak yayılan suyu bir derede topladı. 
Çevresine bentler çekti. Bentlere lüleler açıp suyu 
istediği yere akıtmaya başladı. Artık buyruğu altı-
na aldığı suyu kente ulaştırmak kalıyordu. Bunun 
için de suyu dağdan dağa aşıracak olan kemerlerin 
yapılması gerekiyordu.
İşin çabuklaşmasını isteyen padişah, hazineden on 
bin kese altın vererek işçilerin çoğaltılmasını sağladı. 
Sonuçta 1554 yılında yapımına başlanan Kırkçeşme 
suyunun yapım işi 1563’ten önce bitirilir. 20 Eylül 
1563’teki sel baskınından yıkılan kemerler onarıla-
rak 1564 yılında Kırkçeşme suyu hizmete girer. 
Kırkçeşme suyu yapıları, o döneme kadar yapı-
lanların en yetkini olduğu gibi mühendislik bakı-
mından Mimar Sinan’ın en önemli yapısı, oylumu 
yönünden de en büyük eseridir. Süleymaniye Kül-
lüyesi 35 milyon akçeye çıkmışken Kırkçeşme ya-
pısına 50 milyon akçe harcanmıştır. 
Kırkçeşme sularının kente getirilişinin su yolu, iki 
koldan oluşmuştur. Bunlardan suyu en bol olanı 
Kâğıthane deresi kollarından Kirazlı, Topuz ve Paşa 
derelerinden su alan doğu kolu, öteki yine Kâğıtha-
ne deresinin biraz daha kaynağına yakın olan Ayvat 
deresi, Orta dere ile Bakraç deresinden su alan batı 
koludur. Bu iki koldan gelen sular Kemerburgaz’ın 
güneybatısındaki baş havuzda birleşerek ana akım 
galerisine girerek Mağlova kemeri yardımıyla Ali-
bey deresini geçtikten sonra Cebeciköy deresinden 
gelen bir kolu da alıp güneye devam eder.
Su yolu, baştan beri çok sayıda büyük, küçük ke-
merler ile delmelerden geçerek Eğrikapı Makse-
mi’ne ulaşır. Su yolunun üstü, hiçbir yerde açık 
olmayıp sular üstü kapalı kanal ya da galerilerden 
geçer. Kemerlerde de kanalın üstü çatı biçiminde 
sal taşlarıyla kapatılmıştır. Kırkçeşme su yolu ga-
lerilerinin boyutları yer yer az farklarla değişmek-
tedir. Hepsinin aynı elden çıktığı, yeni durumuna 
göre büyük ya da küçük yapıldığı, bir bölümünün-
se eski su yolu olduğu varsayılabilir.

İstanbul’un sur içiyle sur dışı kesimine yayılan 
Kırkçeşme suyunun çeşmelerinin sayısı, yapıldığı 
dönemde, 300’ü buluyordu.

HAMİDİYE SUYU
II. Abdülhamid’in yaptırdığı, kendi adıyla anılan 
bu kuruluş, İstanbul’u besleyen Halkalı, Kırkçeşme, 
Taksim sularının dışında küçük su yollarından biri-
dir. Kuruluşun büyük bölümü, 1900 yılında tamam-
lanmış, su 20 Mayıs 1902 tarihinde verilebilmiştir.
Haliç’in güneyindeki tarihi yarımadanın içme su-
yunu sağlayan Halkalı sularının sertlik derecesi 
oldukça yüksek kaynak suyu oluşuna; yine aynı 
yeri besleyen Kırkçeşme suları ile Haliç’in kuzeyi-
ni besleyen Taksim sularınınsa bentlerde toplanan 
sertlik derecesi düşük ama kirlenme olasılığı yük-
sek yüzeysel su olmasına karşılık Hamidiye suyu, 
sertliği düşük, temiz kaynak sularından oluşur.
Hamidiye suyunun baş kaynakları, Kırkçeşme 
suyu doğu su yolu kolu üstünde, Kemerburgaz’ın 
2,5 kilometre kadar güneyinde yer alan Karake-
mer dolayındadır.
İstanbul’un Haliç’in kuzeyinden Ortaköy’e kadar 
olan bölgesine uzanan kuruluş, kollara ayrılır. Zin-
cirlikuyu’dan başlayan bir kol Mecidiyeköy, Şişli, 
Gümüşsuyu, Firuzağa Mescidi, Cihangir, Galata-
saray Lisesi, Tünel, Kuledibi, Kasımpaşa meydanı, 
Arap Camisi, Karaköy sahili çeşmelerine iner. Ni-
şantaşı’ndan başlayan bir kol, Teşvikiye, Akaretler 
Yokuşu, Dolmabahçe, Kabataş’tan geçerek Topha-
ne’deki çeşmeye kadar uzanır.
Hamidiye suyuna bağanmış toplam 148 çeşme 
vardı. Bunların onu Beşiktaş Sarayı’nda, otuzu 
Yıldız Sarayı’nda, on beşi Dolmabahçe Sarayı’nda 
bulunmaktaydı. Kalanı halka açık çeşmelerdi.

TAKSİM SULARI
Fatih Sultan Mehmet’ten sonraki dönemlerde Ha-
liç’in kuzeyindeki bölgenin su gereksinimi küçük 
kaynaklardan beslenen çeşmelerle kimi su yolla-
rından karşılanıyordu.
Boğaz kıyılarına yapılan yeni köşklerin yerleşim 
yerleriyle Kasımpaşa, Galata, Beyoğlu, Fındıklı, Be-
şiktaş ile Ortaköy’ün kalabalıklaşması sonucu Ha-
liç’in kuzeyindeki bölgede su kıtlığı baş gösterdi.
Bu bölgeye su getirmek amacıyla III. Ahmet dö-
neminde başlanan çalışmalar Patrona Halil kalkış-
ması nedeniyle yarım kaldı.
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Yapımına I. Mahmut döneminde devam 
edilen Taksim su hattı 1732 yılında tamam-
landı.
Yapılan bu ilk su hattı Taksim su kuruluşu-
nun birinci ayağını oluşturur. Bu ayak, Bü-
yükdere’nin kuzey batısında Bahçeköy’deki 
derelerden alınan sular içi sırlı künklerle 
kente getirildi. Bahçeköy Kemeri’nden son-
ra I. Mahmut Kemeri’nden geçen bu hat, 
ardından Acıelma, Derbent, Maslak, Ayaza-
ğa, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şişli yoluyla 
Harbiye’ye oradan Taksim’deki su deposuyla 
makseme ulaşır. Bu su yolu hattının uzunlu-
ğu yaklaşık 25 kilometredir.
Bu su yolu, yol boyunca kollara ayrılarak 
Emirgân, Boyacıköy, Rumeli Hisarı, Arna-
vutköy, Bebek, Yıldız, Ortaköy, Kuruçeşme, 
Mecidiyeköy, Şişli, Kurtuluş ile Beşiktaş’a 
su akıtır. Yol, Taksim’deki büyük depoyla 
ona bitişik olan maksemde son bulur.
Taksim Maksemi’nden Firuzağa, Cihangir, 
Tophane ile Fındıklı’ya bir kol, Beyoğlu ile 

Galata’ya ikinci bir kol, Kasımpaşa’ya üçüncü bir kol ay-
rılarak su dağıtır.
Azapkapı, Tophane, Kabataş, Maçka, Boyacıköy, Emir-
gân’da bulunan ünlü meydan çeşmeleri de suyunu Tak-
sim’den alır.

TERKOS SUYU
İstanbul’un Rumeli yakasının tek kaynağı, 1885’te kuru-
lan Dersaadet Su Şirketi’nce getirilen Terkos gölüyle ona 
bağlı derelerin suyudur.
1931 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin girişi-
miyle şirket kamulaştırıldı. Aralık 1932’de imzalanan 
anlaşmayla Ocak 1933’te şirket İstanbul Sular İdaresi’ne 
devredildi.
İstanbul Sular İdaresi, Terkos suyunu İstanbul’un her iki 
yakasını kapsayacak biçimde yaygınlaştırdı. Bütün ev-
lere su bağlandığı gibi mahalle aralarında da halka açık 
Terkos çeşmeleri kurdu. Kırkçeşme, Halkalı sularının 
kesildiği eski çeşmelere de Terkos suyu bağlandı.
Dersaadet Su Şirketi’nce Terkos gölü ile Karamandere 
su havzasından suyu şehre getirilmesi için yapılan su 
yolu hattı, I. Konstantin’in İstranca dağlarından kente 
su getirdiği eski su yolu hattını izlemişti. 1990’ı yıllarda 
İstanbul’un su sıkıntısı içine düşmesi sırasında İstanbul 
Büyük Şehir Belediyesi’nin yaptığı İstranca su yolu pro-
jesi de aynı hat üstünden geçiyordu. Bu da İstanbul’un 
yüz yıllardır su elde etme yolunun aynı yol olduğunu, 
bu su havzasının gözümüz gibi korunması gerektiğini 
gösteriyor.

KAYIŞDAĞI SUYU
İstanbul’un önemli kaynak sularından biri olan Kayış-
dağı suyunun kaynağı, Anadolu yakasında Bostancı’nın 
kuzeydoğusundaki Kayışdağı’nın batı etekleridir.
Kayışdağı suyu, İstanbul milletvekili Süreyya İlmen’in 
(Süreyya Paşa) önerisiyle 1930 yılında, kilometrelerce 
uzaktaki kaynaktan çelik borular döşenerek Kadıköy’e 
getirilir.
Kayışdağı suyu, bir bölümü Kadıköy, bir bölümü Ataşe-
hir, bir bölümü Maltepe ilçelerinin sınırları içindeki 20 
kadar çeşmeye dağılmış durumdaydı bir zamanlar.

TAŞDELEN SUYU
Doğal kaynak sularından oluşan Taşdelen, Anadolu ya-
kasında Çekmeköy ilçesi sınırları içindedir. 
Taşdelen, cam şişe ve damacanalarla dağıtımı yapılan 
bir sudur. Eski adı Taşdelen Menba Suyu olan Vakıf Taş-
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delen suyunun bilinirliğiyle kullanımı çok eskilere 
dayanır. 1582 yılında II. Sultan Selim’in eşi Afife 
Nurbanu Sultanca vakfedilmiş, yüz yıllardır halkın 
beğenerek içtiği bir sudur.
1 Mayıs 1932 tarihli “Reisicumhur Gazi Mustafa 
Kemal” imzasıyla Taşdelen suyunun fabrika alt ya-
pısıyla modernizasyonu gerçekleştirilmiş, 12 Tem-
muz 1937 tarihli kararnameyle de fabrikanın daha 
kapasiteli çalışabilmesi için yatırım yapılmıştır.
Lezzeti, içiminin hoşluğu, sertlik derecesinin azlı-
ğının yanında çeşitli rahatsızlıklara, özellikle böb-
rek taşlarının düşürülmesinde yararlı olduğuna 
inanılır.
Eskiden hacca gidilirken Taşdelen suyunun küp-
lere yüklenerek Mekke’ye götürüldüğü, boşalan 
küplere zemzem suyu doldurularak getirildiği için 
“Zemzem’in yol arkadaşı” olarak da anılır.
31 Mart Vakası sonrasında II. Abdülhamit’in taht-
tan indirilerek Selanik’e gönderilişi sırasında Sir-
keci Garı’nda bir isteğinin olup olmadığı sorudu-
ğunda bir bardak Taşdelen suyu istemiş, suyunu 
içtikten sonra suyu getiren çocuğa 30 kuruş bahşiş 
vermiştir.
Atatürk’ün de uzun süre Vakıf Taşdelen suyu iç-
tiği bilinmektedir. Atatürk’ün not defterlerinden 
yararlanarak hazırlanan “Son Nöbet Defteri” adlı 
kitaba göre: Atatürk’ün hastalığı döneminde reçe-
tesine ilâç yerine Taşdelen suyunun yazılmış oldu-
ğu belirtilmektedir.

KAYNAK SULARI
İstanbul’un doğal kaynak suları çok çeşitlidir. Her 
birinin ayrı bir lezzeti, hoş bir içimi vardır. Bu su-
ların lezzeti yanında şifalı olduklarına da inanılır. 
Başlıca kaynak suları arasında Karakulak, Çırçır, 
Şifa suyu, Hünkâr suyu, Taşdelen, Sırmakeş, Ka-
yışdağı, Ayazma, Çamlıca, Kısıklı, Kanlıkavak, Ke-
feli suyu, Şeker suyu, Tomruk, Çubuklu, Defneli 
sularını sayabiliriz.
Beykoz’un Karakulak suyu sindirim zorluğu çe-
kenlerin özellikle sofralarında bulundurmaya ça-
lıştıkları bir sudur. Karakulak suyu hafifliğiyle de 
ün yapmıştır. Eski İstanbullular uçarı kişileri “Ka-
rakulak suyundan da hafif ” diyerek takılıp eleşti-
rirlerdi.
Kaynak sularının en ünlüleri koru benzeri gezi 
yerlerinde aktığından İstanbullu, sofrasına geti-
remediği suları yerinde içerek yararlanırdı. Kimi 

suların da özelliklerinin yerinde geçerli olduğu, su 
taşındığında özelliğini yitireceği kaygısıyla kayna-
ğından içilirdi.

ŞİFALI SULAR
İstanbul’da şifasına, kimilerinin şifası yanında kut-
sallığına da inanılan sular çoktur.
Ayasofya kuyusu (çarpıntı için), Merkez Efendi Suyu 
(hummayı muhrıka denen ateşli hastalığa), Eyüp’te 
Küplüce Ayazması (bir tür sıtmaya), Eyüp Türbesi 
Sarnıcı (çarpıntı için), Hasköy Ayazması (bir tür sıt-
maya), Sünbül Efendi Türbesi kuyusu (Muharrem’in 
birinci günü her türlü hastalığa), Üsküdar Toptaşı 
Çeşmesi (göz hastalıklarına), Samatya Acı Çeşme 
(Müslümanlar mesane taşı, Rumlar göz hastalığı 
için kullanır), Eyüp Otluklubayır Çırçır Suyu (idrar 
sökmesi için), Pendik Aya İrini Ayazması (Memeli 
Ayazma, sütü kesilen emziklilere), Beşiktaş Aya Pa-
raskevi Ayazması (göz ağrılarına), Kasımpaşa Aya 
Paraskevi Ayazması (hastalıklara şifa), Yedikule – 
Kazlıçeşme yolunda Aya Paraskevi Kilisesi kuyusu 
(her türlü hastalık için yıkanılmaya), Ayvansaray 
Aya Vlaherna Kilisesi suyu (2-9 Temmuz’daki Pa-
nayırında, şifa için), Eğrikapı’da Aya Zoni Ayazması 
(Timiazoni de denir, Panaia Kilisesi için de, ruh has-
talıklarında), Kuruçeşme’de Ayios Dimitrios Ayaz-
ması (meme ve süt hastalıklarında), Kasımpaşa Ayi-
os Nikolaos Ayazması (şifa için), Balat Ayios Strati 
Ayazması (hasta çocuklar için) …

SONUÇ
Bugün artık ne aynalı, taş ustalığının oya gibi işle-
diği o çeşmeler, ne kana kana su içilen, elimizi, yü-
zümüzü yıkadığımızda serinlediğimiz o sular kaldı.
Kaynak sularıysa çoktan silinip gitti. Kaynakları-
nın bulunduğu kırlıklar, beton yapılarla tıka basa 
dolduruldu. Yerlerinden oldukları gibi birçoğu-
nun da adı unutuldu. Kaybolup gittiler. Şişelenen 
bir ikisinin adını biliyoruz yalnızca. 
Şifalı suların ya ayazmaları, ya kiliseleri kapandı / 
kapanıyor.
Kala kala elimizde evlerimizdeki musluklardan 
ulaştığımız Terkos kaldı. O da Kanal İstanbul 
Projesi kapsamında tehlikede. Terkos gölü, kanal 
açıldığında deniz suyuyla karışırsa / karıştırırlar-
sa kalan suyumuz yok olup gidecek. Betonlaşan / 
betonlaştırılan İstanbul bir de çölleşecek / çölleş-
tirecekler. 
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bekçi

Fotoğraflar numaralar kaât paralar
doğmuş vergi veriyor ölecek
bir de araba kullanabilir

Hayvanlar görüyorum sesten hayvanlar
cıvıltılar kükremeler filan
rüzgârda erimişler görüyorum

Sobada ısınıyor
talimatnameye uyuyor
koruma tipi silahlı
aynalara ateş ediyor
havuz temiz kalsın diye 
rüzgâra karşı işiyor

Yıldızlar diyorum ne kadar yakın
niye kamera kayıtlarında görünmüyor hiçbiri
yakın tabii artık yollar var
artık metrolar otobüsler
artık dünyalar yutan telefonlar
yıldızlar mı uzak olacak

Asfalt sıcak egzos kül kül
şu evlerin şu duvarları ne yüksek
zerre rüzgâr geçirmiyor
isterse karakış olsun
zaten kameralar var

Peki rüzgârın girmediği bu duvarların ardına 
şu hayvanlar nasıl giriyor takılmadan
hani sesten hayvanlar
içerde dışarda homurdanıp duruyorlar 
eşineni tepineni yalanıp duranı
daha dün beş – altısını vurdum
hepsi bir tanış göründü gözüme

Handiyse dolunay
günlük hesaplar kapandı
son otobüs son yıldızları saydı
bir yatak odalarının ışıkları yanık

Bazan isimsiz bir kadını özlüyorum
isimsiz bir kaktüs büyüyor bir yerde
belki o da olmasa unutacağım her şeyi
belki daha çok kazanırım ya
evin yolunu bulamam be

Sokaklar yay gibi gerilmiş
rüzgâr mavi mavi bağırıyor
bir hayvanlar anlıyor onu
şu sesten hayvanlar – 
işte damlarda bitiverdiler atladı atlayacaklar

Bağırmak istiyorum rüzgâr gibi bağırmak 
burası çok sıcak ah bağıra bağıra üşüsem
hem şu hayvanları şimdi görmezsem
tüm şu apartmanlar üstüme yıkıldı yıkılacak

Yağmur Coşkun
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Gözlerimizi açtığımızda kendimizi burada, 
bu tarih öncesi –her ne demekse- yerde 
bulduk Çetin. İşte, filmlerdeki gibi -her 

şey maketten- tümü. Adını sanını bilmediğim bü-
yük kuşlar, dinozorlar, çeşitli yırtıcılar. Kırmızı bir 
gök ve oradan dökülenler. Sakindin, uslu. Saçların 
omzuna dökülmüştü, oysaki kısacık kestirirdin 
hep, üç numara. Burnunun sivriliği azalmıştı, par-
lamıştı cildin, uysallaşmıştın besbelli. Neredeyiz 
Çetin? Ses etmedin. Zaten konuşmazdın. Endişe 
etmedim bu nedenle. Kızıl bir ormanın içinde yü-
rüdün, seni takip ettim, seni izledim.
Çıkmıyor odadan günlerdir. Onu izliyorsun sen 
de. Ağzına tek lokma koymadı. Ansiklopedinin 
birini bitiriyor, öbür cildine başlıyor Çetin. Ara-
lıksız. Çöpten getirmişti babası, cilt cilt taşımıştı 
odaya. Aralıksız. Köşede küçük tüp, çay kaynıyor. 
Bunu iyi biliyorsun. Çekmecesini açıyorsun, ter-
tipli, her şey yerinde, muntazam. Misina, cımbız, 
beş kutu kibrit, sakal fırçası, ayakkabı fırçası, yıldız 
uçlu tornavida, minik bir pense, on adet mektup 
zarfı, dörtlü kalem pil, birkaç parça renkli duy, 
deste deste sayısal loto ve şans topu kâğıdı, ucuz 
tükenmez kalem, adi bir urgan, iskambil destesi, 
kulak temizleme çubuğu, çakmak, iki küçük mü-
cevher kutusu. Ondaki düzene hayran oluyorsun, 
olmamak elde değil. Sana bakıyor, gülümsüyor, 
önüne dönüyor, çayını tazelemeni istiyor kaş göz 
yaparak. Konuşmuyor. Belki dili yok, belki aklı. 
Zaman maddesini işaret ediyor: “Zaman, göreceli 
bir kavramdır. Zaman içinde olduğumuz üç mekân 
ve bir zaman boyutlu uzayzamanın soyut olan bo-
yutu olarak da kabul edilir. Aristo’ya göre zaman 

hareket eseri ortaya çıkmıştır o halde zaman ha-
reketin ürünüdür.” Daha bir sürü ifade. Sayısal 
loto kâğıdının arka yüzündeki pembe sözcüklerin 
üstünü karalıyor o muazzam yazısıyla: “Zamanda 
yolculuk, zaman içinde belirli noktalar arasındaki 
hareket, bir nesne ya da bir kişi tarafından uzayda 
farklı noktalar arasındaki harekete benzer şekilde, 
tipik olarak bir zaman makinesi veya bir solucan 
deliği olarak bilinen varsayımsal bir aygıtın kulla-
nılması ile hareket kavramıdır.” Dürtüyorsun onu, 
yapma, diyorsun, Çetin öyle bir madde yok orada, 
yapma, nereden geldi o sözcükler aklına, inceli-
yorsun ansiklopediyi, sararmış, ölü sayfalarında 
geziniyor gözlerin, yok, yok öyle bir madde. Za-
manla ilgili bilmem ne kadar bilgi var, yok o, yok. 
Günlerdir çıkmıyor odadan. 
Annesi arıyor. Kocamı dövdüler hainler, ağzı sal-
yalı köpekler öldüresiye vurdular erime, öldüre-
siye. Sakinim. Çetin’i soruyorum. O deli, o zırdeli 
kapadı kendisini odasına, neler geldi başıma, ne-
ler oldu hanemde, umurunda mı, onu doğuraca-
ğıma kör bir buzağı doğursaydım, ah, yardım et. 
Çetinlere çıkan merdiven sayısı 261. Yaklaşık on 
iki dakikada varıyorum evlerine. Dikkatli olmam 
gerekir, İrfan ve çetesine yakalanmamam gerek, 
kıvrılıyorum yeşilliklerin yanından, akmış lağım 
suyu kanallarının kokusunda gizlenerek geçiyo-
rum evlerine. Çiçek olsam açmazdım, ölürdüm bu 
kokuda, ölürdüm bu yanlış yaşamda. Annesi sarı-
lıyor, yüzündeki çilleri parlıyor, bana bakıyor, gü-
lümsüyor, önüne dönüyor, kanepede ağzı gözü kan 
içindeki kocasını gösteriyor. Adı neydi babanın, 
neydi, anımsamıyorum, başım ağrıyor. Bacakları-
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na platinler, demirler, metal bir şeyler takmışlar, 
ürkütücü. Gözleri mosmor. Neden yaptılar amca, 
diyorum. Konuşamıyor, gözlerinden süzülen yaş-
lar. Anne, elime para tutuşturuyor. Birkaç gün ida-
re et, benim gitmem gerekiyor. Bu annenin kötü 
anne olduğunu, kötü gün annesi olmadığını bili-
yorum. Olanları gördüm, bir akrabası ile, Camo 
diye tuhaf isimli bir adamla birlikte olduğunu. 
Onunla civardaki apartmanların çöplerini alırken 
samimi olmuşlar, bu dayak yiyen baba da tabii, ak-
lına esmiş, köye gideceğim, demiş, Ne varsa köyde, 
ne varsa, aynısı burada da var, sefalet, koku, hepsi 
var. Gideceğim de gideceğim diye tutturmuş. Köyü 
şehre taşımışlar zaten. Kokulu, terli ve dertli yolcu-
lukların ardından köyde kalmış bir hafta bu baba, 
bırakmış karısını, çocuklarını, orada mutluyum 
demiş, gelmeyeceğim, demiş hatta, zar zor ikna 
olmuş dönmeye. Gelince de bir sinirli olmuş, bir 
deli, önüne gelene çatmış, kaşın var, niye, ters bak-
tın, düz gittin, niye, kavgalar, gürültüler, yürüyüşü 
filan değişmiş, posta koyar olmuş, İrfan ve çetesine 
de kafa tutmuş sonunda. Bile bile lades. İrfan sen 
bunu önce doberman köpeklerine parçalat, etini 
sıyırt, kopart, sonra taklacı güvercinlerin pençe 
pençe deşsinler adamın gövdesini. Ne oldu, diyo-
rum babaya bakıp, ne oldu? Biliyorum, anne bu-
nun yokluğunda adama âşık olmuş, insanın gönlü 
bu, yargılamak bana düşmez, kınama kınanacak 
hâle gelirsin, bırakmış çoluğu çocuğu kadın, taşın-
mış bu akrabanın evine, evi Karşıyaka’ya çıkarken 
fırının hemen ilerisindeymiş. Tövbe, tövbe, birkaç 
gün sonra kara bıyıklı, tekinsiz adamlar girip çıkar 
olmuş eve, fırından aldıkları taze, tüten ekmeklerle 
poşet poşet girip çıkmışlar, tövbe, annenin uzun 
saçları kesilmiş, boyanmış, makyaja boğulmuş ka-
dın, gören ‘buna ne oldu, bu kötü kadın yuvasını 
yıktı, tuh’ diyesiymiş ve çocuklarının elini yüzünü 
kapatıp çekiştirerek temiz hayatlarına dönüyorlar-
mış. Baba gelince köyden ve yiyince dayağı, e bir 
de bu hâle düşünce gelmiş annesi ve beni aramış 
işte. Tabii, Çetin’in bu olanlara tepkisini bilmiyo-
rum, odadan çıkmadı hiç. Kapıyı çalıyorum aç-
mıyor, baba ve göz yaşları, kayıp anne. Çocuklar 
da ortada yok. Köye gitmişler, gidecekseniz neden 
geldiniz, neden, neden, güzel şehri, mis kokulu 
şehri işgal ettiniz, öfkelendim. Babaya bakıyorum 
acır gözlerle, anne gitmiş ama geride bıraktığı par-
füm kokusu ciğerimizi yakıyor. Öksüren ben, ök-
süren baba ve zonklayan metalleri. Hissediyorum.
El ele tutuşuyorlar. Çetin onu banyoya götürüyor. 
Banyo ve tuvalet bir arada. Bir sarı hortum uza-

nıyor taharet musluğundan. Kenarda bir elektrik 
kablosu. Çıplak ucu su kovasına batırılıyor. Isı-
nıyor su dakikalar içinde. Mis gibi oluyor. Sırtını 
ovala Çetin’in. Bir boğuşmanın izleri var. Maşra-
panın dibindeki kaygan zaman artığı. Dokun ona. 
Tiksin. Çetin, tavanı işaret ediyor sivri burnuyla. 
Küf küf akıyor tavan. Devrildi devrilecek, yıkıla-
cak mekân. Gülümsüyor Çetin. İçeride anne ve 
babanın sesi iç içe geçmiş hâlde yükseliyor: Köye 
gideceğim. Kavgalar, inleyen bebeler, kırılan 
camlar, sarsılan ev, görüyorsun, eve intikal eden 
belirsiz kişiler. Kim bu adam, diyor, annenin ba-
banın ağzı açık, titriyor, damadımız, diyor annen, 
adamın yüzü maskeli, iki karanlık lekeyle elinde-
ki fotoğrafa bakıyor, parçalıyor, görmediniz, duy-
madınız bu adamı, tanımıyorsunuz tamam mı, 
tanırsanız ölürsünüz, tamam mı, havaya savrulan 
pompalının parçaladıkları, yutkunmalar, Çetin 
sakin. Sakinsiniz. Kaçak elektriğin götürdükleri, 
patlamalar.
Sonra Çetin, biliyorsun, yıkıldı banyo, eridi sarı 
hortum. Eridi duvarlar, elimden tuttun, sürük-
ledin. Çıplaktın, çıplaktım. Eridi gözlerim. Aça-
madım. Dokundum ve gördüm: Gözlerimizi aç-
tığımızda kendimizi burada, bu tarih öncesi –her 
ne demekse- yerde bulduk Çetin. İşte, filmler-
deki gibi. Maketten kuşlar, dinozorlar, yırtıcılar. 
Kırmızı bir gök ve oradan dökülenler. Saçların 
omzuna dökülmüştü, kaçıyordun birilerinden. 
Burnunun sivriliği azalmıştı, parlamıştı cildin, 
uysallaşmıştın besbelli. Neredeyiz Çetin? Ses 
etmedin. Sen bu evin evladı değil miydin? Kızıl 
bir orman maketinin içinde yürüdün, seni takip 
ettim, seni izledim. Odana girdin, kapıyı açtın, 
annenin el ettiği adamlar, babanı parçalamaları, 
annenin kötü biri olması, senin tümünü izle-
men, benim erimiş gözlerle tümünü izlemem, iri 
gözlü taklacı maket kuşların tümümüzü –böyle 
bir sözcük var mı?- izlemeleri, kapını kimsenin 
çalmaması, benim dahi çalmamam. Çekmecene 
gitmesi elinin. Pembe sözcüklerin üstünü karala-
man. Tümünün. İki küçük mücevher kutusunda 
büyüttüğün örümcek yavrularını serbest bırak-
man. Kaçışmaları ve sızmaları banyoya. Fokur-
dayan su kovasına doluşmaları, ölü gövdelerinde 
boğuşmanın izleri. Yere saçılması çekmece güzel-
liklerinin. Dağılman, gözlerime bakman, köşede, 
küçük tüpte çayın kaynaması. Kollarına dokun-
mam, maket kollarının erimesi.
Babanın ansiklopedileri içeri taşıması. Aralıksız. 
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Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti. 
Uzun bir ömür ve uzun bir oyunculuk ka-
riyerinde ismi her hatırlandığında ilk akla 

gelen hep Spartaküs’teki oyunculuğu oldu. Tarihin 
bu en büyük köle isyanı kanla bastırıldığında Ro-
malı general Crassus esirler arasında Spartaküs’ü 
bulmak için “Spartaküs kim,” diye sorduğunda 
esirler sırayla ayağa kalkarak “Spartaküs benim,” 
diye bağırır. Filmin sonundaki bu söz senaryonun 
en etkileyici kısımlarından biridir. Gerçekte ise 
Spartaküs’e ne olduğu hiç bilinmiyor. Ama tarihin 
bu en büyük köle isyanının filminde “Spartaküs 
benim,” diyen Kirk Douglas, filmin senaryo aşa-
masında bu sözü filmin yapımcılarına söyleyerek 
bir başka karanlık dönemi sona erdirmişti.

McCARTHY’NİN CADI AVI BAŞLADI
1950’li yıllarda dünyada yükselen sosyalizmin iv-
mesiyle Amerikan yönetici sınıflarını bir büyük 
korku sarmıştı. Bütün dünyada olduğu gibi Ame-
rika’da da sosyalizm, özellikle aydınlar arasında 
etkili bir akımdı. Komünizme karşı büyük bir sa-
vaş başlatan Amerika bu işe önce kendi ülkesin-
den başladı. Amerikan emperyalizminin en büyük 
silahı olan Holywood, aslında önemli oranda sola 
sempati duyan yönetmenler, oyuncular ve sena-
ristlerin etkisi altındaydı. Amerika, senatör Joseph 
McCarthy başkanlığında bir senato soruşturma 
komisyonu kurarak sola, komünizme sempati du-
yanları tespit etmek için büyük cadı avı başlattı.
Yaşananlar, Jack London’ın belki ilk ütopik sosyalist 
roman sayılabilecek kitabı Demir Ökçe’de sistemin 
dışına çıkan aydınlara yönelik baskıların gerçekleş-
miş haliydi. London Demir Ökçe’de devletin siste-
minin dışına çıkanların banka hesaplarına el kon-
duğunu, üniversitedeki işlerinden atıldığını, kamu 
ya da özel sektörde hiçbir iş bulamadıklarını aktarır. 
Benzerini bugün KHK ile işten atılanlar yaşıyor. Üs-
telik günümüz internet çağında otoriter devletlerin 

vatandaşlarının her türlü bilgilerine ulaşması çok 
daha kolay. Geçtiğimiz günlerde hapishanede olan 
bir gazetecinin eşinin yaşadıkları London’ın hayal 
gücünün bile ötesine geçen distopik bir olaydır. Tapu 
dairesinde işlemi yapan memurun tavrı, bilgisayarda 
ismin üstünde çıkan kırmızı şeridi gördüğünde bir 
anda değişir. Eşinin hapiste olmasından dolayı ismi 
bütün devlet dairelerinde kara listeye alınmıştır.

HOLLYWOOD’DA KOMÜNİST AVI 
McCarthy dönemi bu uygulamaların belki ilk örne-
ğidir. 1947’den altmışlara kadar McCarthy komis-
yonunun listesine giren herkesin hayatı cehenneme 
çevrildi. Yalnızca devlet görevlerinde ya da kamu 
ile bağlantılı işlerde çalışanlar değil, özel şirketlerde 
çalışan binlerce insan işinden oldu. Ama McCarthy 
özellikle Hollywood’a büyük önem verdi. Özellikle 
komünizm sempatizanı görülen ünlü isimler komis-
yona çağrılıp sorguya çekildi. Bütün Hollywood’da 
ifadeye çağrılanların sayısı 300 kişiyi bulmuştu. O 
dönemin en ünlü isimlerinden Charlie Chaplin ve 
Orson Welles gibi isimler, ifade vermemek için ülke-
den kaçmak zorunda kaldı. Kaçışından sonra Char-
lie Chaplin’in Amerika’ya girişi yasaklandı.
Komisyon kamuoyunda McCarthy Komisyonu 
olarak tanınsa da asıl ismi Amerika Karşıtı Faa-
liyetleri İzleme Komitesi’ydi. Komisyon, bilinen/
tanınan bütün isimleri çağırıp ifadelerini almaya 
başladı. Üstelik bu kişilerden etrafında “komünist” 
olarak bilinen kişileri ihbar etmeleri de isteniyor-
du. Elia Kazan bu komisyona verdiği ifadeden do-
layı yıllarca “muhbir” olarak damgalanıp Ameri-
kan solundan dışlanacaktı.
Komisyonda hiçbir şekilde ifade vermeyip ko-
misyonun çağrısını reddedenler de vardı. Holl-
ywood’un en çok tanınan yönetmen, senarist ve 
oyuncularından tam on kişi ifade vermeyi kesin-
likle reddetti. Bu kişilere kamuoyu “Hollywood 
Onlusu” adını takmıştı. Ama Hollywood Onlusu 
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bu tavrının bedelini çok ağır bir şekilde ödedi. 
Her biri işsiz kaldı. Hiçbir şirket onlara iş verme-
di. Başka bir sektörde de iş bulamadılar. İçlerinden 
bazıları ifade vermedikleri için hapis yattılar.

HOLLYWOOD ONLUSU İFADE VERMEYİ REDDETTİ
Dalton Trumbo, Hollywood’un en çok kazanan, en 
aranılan senaristiydi. McCarthy komisyonuna ifade 
vermeyi reddettikten sonra hapis cezası aldı. Hapis-
haneden çıktıktan sonra kimse ona iş vermedi. Ger-
çek kimliğini gizleyerek kimi dostlarının yardımı ile 
bazı işler yapmaya çalıştı. Daha sonra Robert Rich 
takma adını kullanarak yine bazı senaryolar yazdı. 
Üstelik takma adlarla yazdığı iki senaryosu Oscar 
bile almıştı. Aradan geçen on yılda artık bu senar-
yoları Dalton Trumbo’nun yazdığı bilinse de gerçek 
ismiyle yazmasına hiç izin verilmedi. Komisyon; 
edebiyatçılar, yazarlar, senaristler, oyuncular, kısa-
cası tüm medya üzerinde bütün baskısı ile soruş-
turmalarına devam ediyordu.

SPARTAKÜS’ÜN SENARYOSUNU TRUMBO’NUN 
YAZMASINI İSTEDİ
1960 yılına gelindiğinde Amerikan sinemasının 
en önemli oyuncularından sayılan Kirk Douglas, 
Howard Fast’in Spartaküs adlı romanını sinemaya 
aktarmaya karar verir. İyi bir oyuncu olarak bilinen 
Kirk Douglas’ın yapımcı olarak yer aldığı ilk fil-
midir. Kirk Douglas Hollywood’un en iyi senaristi 
olarak Dalton Trumbo’nun senaryoyu yazmasını 
istemektedir. Koltuğunun altına Fast’ın romanını 
alır ve Trombo’ya senaryoyu yazmasını teklif eder. 
Ancak bu sefer Trumbo’dan senaryoda gerçek is-
mini kullanmasını da ister. Bu Hollywood üzerin-
de sallanan Demokles’in kılıcına karşı bir meydan 
okumadır. Trumbo şaşırsa da teklifi kabul eder.

YAPIMCILAR VE YÖNETMEN KORKTU
Fakat bu yalnızca ikisinin vereceği bir karar değil-
dir. Trumbo ismi lanetli olarak hâlâ Holywood’da 
anılmaktadır. Başlangıçta filme yapımcı olmaya 
karar veren kişiler ve filmin yönetmenliğini ka-
bul eden Anthony Mann, Trumbo ismine kesin-
likle itiraz eder. Kirk Douglas burada yapımcılara 
filmin en sonunda söylediği o ünlü söze söyler. 
“Spartaküs benim. Bensiz bu filmi çekemezsiniz.”
Kirk Douglas, Amerikan film endüstrisinden gelen 
bu boykota kolay boyun eğmez. Filmin yönetmenli-

ğini Stanley Kubrick üstlenir. Üstelik baskılar filmin 
çekilmesinden sonra da devam eder. Önce dağıtım-
cılar Trumbo ismini görünce filmin sinemalarda 
gösterilmesini engellemeye uğraşır. Medya başlan-
gıçta filmi görmezden gelmeye çalışır. Fakat seyirci 
aynı fikirde değildir. Film çok büyük ilgi görür. Seyir-
cinin ilgisi üzerine dağıtım tekelleri filmin sinema-
larda gösterilmesine onay vermek zorunda kalırlar.

FİLM DÖRT DALDA OSCAR ALDI
Üstelik film tam dört dalda Oscar ödülü alır. Fakat bu 
muhteşem senaryoyu yazan Trumbo yine de görmez-
den gelinir. Alınan Oscar ödülleri arasında senaryo 
dalı yoktur. Yine de artık kuşatma kırılmış, Trum-
bo’nun ardından McCarthy’nin kara listesindeki bir-
çok oyuncu tekrar filmlerde rol almaya başlamıştır.
Elbette bu hikâyenin kahramanları olduğu kadar 
hainleri de vardır. Sinema kariyeri boyunca Oscar 
dâhil bir çok ödül alan Elia Kazan, McCarthy’nin 
başında olduğu Amerikan Aleyhtarı Etkinlikler 
Komisyonu’na ifade vermekle kalmadı; yönetmen, 
oyuncu, senarist, yazar birçok kişinin ismini ko-
misyona ihbar etti. Kazan üstelik ihbar ettiği kişi-
lerden biri olan Arthur Miller’a bir filminin senar-
yosunu yazmasını teklif etmiş, Miller, kendisini 
ihbar eden adamın filminin senaryosunu yazmayı 
elbette reddetmişti.

CIA YURTDIŞINDA DA AYDINLARI İZLEDİ
Amerika’daki bu komünist cadı avından kaçanlar 
arasında Charlie Chaplin ve Orson Welles de vardı. 
Önce İngiltere’ye yerleşen bu iki isim, elbette CIA’in 
izlemesinden kaçamadılar. Herkesin izlendiği bir 
sistemi anlatan ünlü 1984 romanının yazarı Geor-
ge Orwell, aslında istihbarata çalışan bir muhbirdi. 
1951 yılında öldüğü zaman üzerinden çıkan bir bel-
gede izleyip haklarında bilgiler verdiği kişilerin bir 
listesi vardı. Orwell bu kişiler hakkında tuttuğu ra-
porları İngiliz istihbaratına, onlar da CIA’e veriyor-
du. Charlie Chaplin ve Orson Welles, bugün özgür-
lükçü bir yazar olarak tanınan Orwell’in hakkında 
rapor tuttuğu Amerikalılardan ikisiydi. Orwell ölü-
münden sonra da CIA’in ilgisine mazhar olmuş, ki-
taplarının film hakları CIA tarafından satın alınmış 
ve ünlü Hayvan Çiftliği filme çekilmiştir.
Günümüzdeyse meslektaşları hakkında rapor tu-
tan muhbirler, ellili yıllardaki gibi gizlenmeye de 
gerek duymuyorlar. 



\ 29 

Rita Felski, ‘Edebiyat Ne İşe Yarar?’ kitabında, 
“Geleneksel bağlardan ve katı toplumsal hiye-
rarşilerden kurtulmuş bireyler, kendi hayatla-

rını düzenleyip ona bir amaç katmak gibi külfetli bir 
özgürlüğe davet edilir. Benlik kendi üstüne düşünmeye 
dayalı bir hâl aldıkça edebiyat da kişi olmanın ne an-
lama geldiğini keşfetmede can alıcı bir rol üstlenme-
ye başlar.”1 der. Dışsallık ile içselliğin etkileşimini 
bireyin benlik algısıyla örtüştürerek genellikle edebi 
metinlerin –özellikle de romanın- en önemli olay 
örgüsünü, kendini keşfetme sürecine giren karakter-
lerin betimlenmesinde görür. Romanın, bilincin an-
laşılmaz akım ve karanlık dehlizlerinin haritasını çı-
karmak, kendi kendini belirleme ile toplumsallaşma 
arasındaki ilişkileri aydınlatmak yoluyla yüksek bir 
psikolojik farkındalığa gebe olduğunu belirtir. Bu da 
okuduğu sayfalarda kendini bulan okurun bir nevi 
kendini tanıma biçimi olarak karşımıza çıkar. Ge-
rek coğrafi gerekse toplumsal açıdan sosyokültürel 
ve sosyoekonomik benzerlikler barındıran hikâyeler 
bireyin kendini tanıma sürecine doğrudan etki eder. 
Peki, bu etkinin altında hangi psikolojik farkındalık-
lar yatıyor? Çokça sıralanabilecek olan farkındalık-
lardan en önemlisi yine kuşkusuz bireyin varoluşsal 
kaygıları. Ali Eşref Dervişyan’ın Abşûran2 kitabında-
ki öyküleri kendini gerçekleştirme prensibi açısından 
incelerken psikolojide Varoluşçu yaklaşımın kuru-
cularından olan Psikolog Carl Ransom Rogers’a baş-
vurmadan geçilebileceğini düşünmedim. 

İNSAN DOĞASI VE KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME
Birey Merkezli Yaklaşım kuramının sahibi Rogers’a 
göre, her birey; mantıklı, sosyalleşebilen ve yapıcı 
birer varlık olduğu gibi, içinde büyümeye ve kendi-

1 Felski R. (2010) Edebiyat Ne işe Yarar? (s. 40). İstanbul. Metis 
Yayınları

2 Ali Eşref Dervişyan, Abşûran, Çeviren: Makbule Aras Elvazi, 
Manos Kitap, 1. Basım Kasım 2019

ni geliştirmeye yönelik potansiyel taşır. Çocuklukta 
yaşanılan hadiselerin yetişkin kişiliğini oluşturma-
da ciddi bir rol oynadığını kabul eden Rogers, daha 
çok şimdiki ihtiyaçlarımız ve gerçekleştirme doğ-
rultusundaki çabalarımız üzerinde durur. Rogers’a 
göre davranış geçmişte meydana gelen şeylerden 
dolayı oluşmamaktadır. Organizmanın gidermeye 
ya da azaltmaya çabaladığı gerilimler sadece şu an 
var olan gerilimler ve ihtiyaçlardır. 
Rogers, çocuğun benlik duygusunun gelişiminde 
anne-çocuk ilişkisinin önemine dikkat çeker.3 Eğer 
anne çocuğun sevgi ihtiyacını karşılamışsa ki bu ko-
şulsuz sevgi (positiveregard) olarak betimlenmiştir, 
bebek sağlıklı bir kişilik geliştirmeye başlayacaktır. 
Tam tersi şeklinde, eğer anne çocuğuna sevgisini 
yalnızca yapacağı uygun davranışlar karşılığı göste-
rirse (bu da koşullu sevgidir), çocuk annesinin bu 
tutumunu içselleştirerek buna uygun değer koşulla-
rı geliştirir. Bu durumda çocuk sadece belirli koşul-
lar altında kendisini değerli hisseder ve annesinin 
hoşnutsuzluğuna sebep olacak davranışlardan kaçı-
nır. Sonuç olarak çocuğun benliği bir bütün olarak 
gelişemez, çocuk bir kısmının reddedileceği korku-
suyla benliğinin tüm yönlerini açığa vuramaz.4

Bu nedenle psikolojik sağlık durumunun oluşa-
bilmesi için gereken ilk şey, çocuklukta koşulsuz 
sevginin alınmış olmasıdır. Anne bu dönemde 
çocuğun davranışını önemsemeksizin, sevgisini 
ve kabulünü çocuğuna yansıtmalıdır. Bu şekilde 
koşulsuz sevgi alan çocuk değer koşulları geliştir-
meyecek ve ortaya çıkan benliğinin herhangi bir 
parçasını baskı altına almayacaktır. Kişi ancak bu 
yolla kendini gerçekleştirmeyi başarabilir.5 Ro-

3 İnanç, B. Y.,& Yerlikaya, E. E. (2012). Kişilik Kuramları. Anka-
ra: Pegem Akademi.

4 Schultz, D.,&Schultz, S. E. (2016). Modern Psikoloji Tarihi. 
Istanbul: Kaknüs Yayınları.

5 Schultz, D.,&Schultz, S. E. (2016). Modern Psikoloji Tarihi. 
Istanbul: Kaknüs Yayınları.
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gers’a göre psikolojik olarak sağlıklı veya kendini 
tam olarak gerçekleştirmekte olan kişinin özellik-
leri şöyledir:
• Yaşantılara daha açıktır
• Daha varoluşsal bir yaşam sürdürür (Her anı 

dolu dolu yaşama eğilimi)
• Başkalarının düşünceleri veya mantığı yerine 

kendi içgüdüleriyle davranır
• Düşünce ve davranışlarında özgürlük duygu-

su hâkimdir
• Yüksek düzeyde yaratıcılıkla donanmıştır

ABŞÛRAN
Birey olma yolunda bizi izleyen geleneksel bağ ve 
toplumsal hiyerarşi duvarlarının yıkılma sesi, İran’ın 
batısında yer alan Kirmanşah şehrindeki bir akar-
sudan yükselir bu defa: Abşûran’dan. Kasım 2019’da 
Manos Kitap tarafından yayımlanan Abşûran, sosyal 
varlık olan insanın içinde bulunduğu kültürün top-
lumsal cinsiyet rolleri ve tabularının betimlenmesin-
de önemli bir örnek oluşturur. Eril tahakkümünün 
hüküm sürdüğü topraklarda kadın (anne) figürü, 
geleneksel itaat doğrultusunda eşine karşı öğretilmiş 
bir bağlılık taşırken çocuklar da otoriteyi temsil eden 
baba figürü ve toplumsal değerlerin gölgesinde -er-
ken- bir kimlik arayışına bürünür. 
Öykülerinde yüzünü geçmişe dönen İranlı yazar 
Ali Eşref Dervişyan’ın sesi, Abşûran kıyısındaki 
çocukluk sesiyle yer değiştirir. Yaşlı köpeklerin öl-
düğü, dünyaya fazlalık olan kedilerin atıldığı, sel 
sularının şehrin tüm çer-çöpünü toplayıp getir-
diği Abşûran, yokluğun katı kurallarına mahkûm 
edilen çocukların oyun bahçesidir. Sel tehdidiyle 
aşılmayı bekleyen kerpiç sıvalı bahçe duvarları, 
Muharrem ayının gelmesiyle birlikte bir sonraki 
kışa kadar ayakta duracağını garanti eder. Karları 
eriyen Porav Dağı’nın eteklerinde yaşamına ağıt-
lar yakan Abşûran sakinleri, gözyaşlarını birer 
inci kolye tanesi gibi taşır boyunlarında. Çünkü 
ağlamak her zamanki işleri, ağıtçılık ise yalnız yas 
zamanı değil, düğün ve bayram zamanları da asli 
görevlerindendir. Az ağlayanın suçlu olduğu bu 
topraklarda, sürekli olarak bir hareket evreni yara-
tabilmenin peşinde olan çocukların düzeni değiş-
tirme direnci boy vermektedir. Bu direnç, her ne 
kadar ev içlerinde bağdaş kuran yaşlılar tarafından 
kırılmaya çalışılsa da kendi gerçekliklerini yarat-
maya çalışan çocukların cesaretiyle daha da büyür. 

Evin en büyük çocuğu Eşref ’in toplumsal değerlerle 
olan çatışması Kemun6 isimli üçüncü öyküde kendi-
ni göstermeye başlar. Başkalarının inanışları, mantığı 
ve düşünceleri yerine kendi içgüdüleriyle davranır 
Eşref. Evde aile büyüklerinden birinin dini kitap 
okuduğu sırada herkesin ağlaması beklenir. Öyle ki 
ağlamayanın kafasına yumruk iner. Diğer bireylerin 
ağlayışına anlam veremeyen Eşref, kitabın İmam 
Hüseyin’den bahseden bölümüne gelindiğinde kulak 
kesilir her defasında; içinden İmam Hüseyin düş-
manlarını kılıçtan geçirmek gelir, boğazı düğümlenir 
ve gözyaşlarını tutamaz. Kitabın her okunuşunda 
Eşref ’in ağlamasına sebep olan yalnızca Hz. Hüse-
yin değildir kuşkusuz. Bir grup insanla kavgaya tu-
tuşurken kitapları ortalığa saçılan, bedeni çamurlara 
bulanan “sevgili Ahmet” diye andığı kişidir aynı za-
manda. Ahmet’in ölümünü Hz. Hüseyin’in ölümüne 
benzeten Eşref, diğerlerinden farklı olarak acısının 
bilinciyle ağlamaya başlar. Böylesi akşamlarda oto-
ritenin simgesi birden fazla olur ev içlerinde. İnanca 
aykırı düşen ve evin bereketini kaçıracağına inanılan 
herhangi bir şeyden söz açmak, kendini ateşe atmak-
tan farksızdır. Ancak heveslerinin ve hayallerinin 
peşinden gidebilme cesareti, Eşref ’i bu ateş hattına 
yakın yürütmektedir hep. Haftada bir saat derse ge-
len ilahi hocasının, paltosunun astarından kemanını 
çıkarma eylemi, “Tüfeği gizler gibi gizlerdi kemanını,” 
benzetmesiyle yasaklara ve ayıplara dair bir ipucu ve-
rir. Küçük Eşref ’in rüyalarında ezgiler döktürmesini 
sağlayan keman, annenin namaz çadoruna sarılıp 
gizlice eve getirilir ve üstü kitaplarla örtülür. Kitaplar 
sığınak, kemansa bir yolculuktur Eşref için. Ancak 
aynı bağdaş gecesinde kitap okunduğu sırada aile 
büyüklerinin bu “şeytan icadını” fark etmeleriyle bir-
likte Eşref ’in yolculuğu daha başlamadan sonlanır. 
Çünkü ortaçağdan bu yana geniş aralıklı kederlerin 
sesi olan keman, yuva dağıtan ve melek kaçıran bir 
“kâfir sesi” olarak addedilmiştir çoktan. 
Aile bireyleri üzerinden aktarılan siniklik (korkaklık, 
yoksulukl, naçarlık vb. hâller), bir şeylerden vazgeç-
me ya da bir şeyleri oluruna bırakma eylemiyle anla-
tılır. Karşı konulması güç bir durumla karşılaşan aile 
büyükleri mantıksal bir temele dayanmayan inanç 
ve davranışlara başvurur. Neticenin iyi olması duru-
munda neden daima Tanrı, kötü olması durumunda 
ise beklenen-alışıldık bir çaresizliktir: kader. 
Yerel inançların kanatları altında geçirilen akşam-
lardan biri de “Hastalık”7 isimli öyküde karşımıza 
çıkar. Üçüncü kardeş Asgar’ın, pencereden iri ve 

6 Dervişyan, Age, s. 17
7 Dervişyan, Age. s. 55
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seyrek yağan karı seyrettiği sırada “Keşke kar yerine 
patlamış mısır yağsaydı,” demesiyle aile büyükleri-
ni oluşturan Babaanne, Yaşlı Amca, Musa Dayı ve 
Baba sırayla söylenmeye başlar. Yaşlı Amca “Hay 
boynu kırılasıca! Hay mundar enik! Soframızdaki şu 
bir lokma ekmekten de mi edeceksin bizi? Dilini ısır!” 
der, Musa Dayı ise “Ulan soysuz, bu da ne demek 
şimdi!” diyerek korkudan titreyen Asgar’a homur-
danır. Bir çocukluk, evdeki bereketin kaçmasının 
müsebbibi olabilir her an. Soğuk kış günlerinde 
buz tutan Abşûran kıyıları anneyi hasta düşürür ve 
hastalığın sebebi hane halkı tarafından türetilmeye 
başlar; kimi soğuk aldığını kimi en son yediğiyle il-
gili olduğunu kimi ise kabız olduğunu öne sürer ve 
bu ateşli hastalığa bir an önce çözüm aranır. Hap-
şırmayla geçeceğine inanan baba, anneye bir avuç 
tütün koklatır; amca ise müshil alınması gerektiğini 
düşünür. Ertesi gün içilen bitki çayının da işe yara-
madığını anlayan Bibi, çareyi türbeden şifalı su ge-
tirtmekte bulur. Çünkü doktor, yalnızca ölüm kapı 
eşiğine gelip durduğunda çağırılır bu köyde. Yanın-
da ölümün sessizliğiyle gelen Doktor ise Eşref ’in 
ve Eşref gibi nice çocuğun zihninde yer eden anne 
figürünü görmemize olanak sağlar. “Annem nasıl 
ölebilirdi? O ölürse milletin çamaşırını kim yıkaya-
caktı? Kim bez ayakkabılar dikecekti? Yaramazlık 
yaptığımızda kim kaba etlerimizi çimdikleyip morar-
tacaktı? Nevruz’da bize bir çift çorap alması için kim 
babama yalvaracaktı? Annem nasıl ölebilirdi? O ya-
şamak zorundaydı ki bulaşıkları yıkasın, evi süpür-
sün, Azra’ya süt versin, derdini tasasını söylemesin 
içine atsın…”
C.R.Rogers’ın sıraladığı ve kendini gerçekleştir-
mekte olan kişinin sahip olduğu özelliklerin he-
men hepsi, Barış isimli son öyküde karşımıza çı-
kar. Her anı dolu dolu yaşama hevesiyle büyüyen 
Eşref ’in kendi aldığı kararla somut olarak bir işe 
kalkışması, onun yaşanılacak olanlara karşı ar-
tık daha açık olduğunun bir göstergesidir. Savaş 
ve barışın ayırdında olması, kötünün karşısında 
durmayı seçerek iyi yönde eylem kararları al-
masına ve geleceği değiştirebileceği inancına yol 
açar. Kendini gerçekleştirme yolunda düşünce 
ve davranışlarında özgürlük duygusunun daha 
da arttığı görülür. Karşılaştığı baskı ve engellere 
karşı yüksek yaratıcılık düzeyi geliştirir.
“Ne olduğunu bilmiyordum. Barıştan söz edeni, bu 
solcudur diye alıp götürdükleri söyleniyordu.”8 Ba-

8 Dervişyan, A. E. (2019). Abşûran (s. 75). içinde İstanbul: Ma-
nos Kitap.

rışın anlamı çocuklar büyüdükçe büyür Abşûran 
kıyılarında. Muharrem ayıyla birlikte barış uğruna 
düşen yoldaşlar için ağıt yakma vakti geldiğinde 
ise kollar sıvanır, bildik bir gençlik ateşi sarar Eşref 
ve arkadaşlarını. Kömür ve tebeşirle barışı nitele-
yen sözcükler yazılır, umuda kanat çırpan güver-
cinler çizilir duvarlara. En çok da yuvasını kaybet-
miş güvercinlerin resimleri… Derken Devlet’in 
gölgesi düşer aniden köylere. Radyolardan gür 
sesler yükselir. Baba ve dayı dehşet içinde, ellerin-
de süpürge ve çuvalla yarının izini silmeye başlar 
duvarlardan. Yalnız, büyüklerin unuttuğu bir şey 
vardır: Çocuklar ceplerinde daima gizli büyüttük-
leri bir gül taşır. 
“Akşam işten gelince havanın kararmasını bekleme-
ye başladık. Ekber’le beraber bodrumdaki kazmayı 
çıkardık ve gizlice diğer çocuklarla bir olup mahal-
lemizin tek tuğla binası olan tekkenin duvarlarına 
kazımaya başladık. Önce güvercin resimlerini ve 
sonra barış..ı. Artık hiç kimse tekkeyi yıkmadan 
onları oradan silemezdi.”

SONUÇ
Biliriz ki bireyin toplum içerisinden geçerken 
sağlıklı bir kişilik gelişimine sahip olabilmesinde 
aileyi ve toplumu çevreleyen kültürün etkisi, ha-
yati bir önem taşımaktadır. İnsanlar doğası gereği 
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kendi çevrelerinden edinecekleri sevgiye, ilgiye, 
güven duygusuna ve statüye gereksinim duyarlar. 
Bu gereksinimlerin karşılanması gibi, aile ve top-
lum tarafından da bireyin doğuştan gelen kendi-
ni gerçekleştirebilme isteğine ket vurulmaması 
gerekir. Dervişyan, Abşûran öykülerinde bize, 
başta aile olmak üzere toplumun, kapasitesini ger-
çekleştirme yolundaki birey için elverişsiz koşul-
lar yaratarak nasıl potansiyel bir engel olduğunu 
gözler önüne seriyor. Bunu da bireyin, içerisinde 
bulunduğu toplumun sosyolojik normlarını nasıl 
kendi benliğinde eriterek bir kimlik kazanabildi-
ğine işaret ederek yapıyor. Ailenin içinde bulun-
duğu sosyokültürel ve sosyoekonomik durumdan 
kaynaklanan tutum, çocuklarda koşullu sevginin 
gelişmesi yönünde bir durum teşkil ediyor. Anne 
ve babanın çocukların (Eşref ve kardeşleri) davra-
nışını önemsemeksizin sevgisini ve kabulünü ço-
cuklarına yansıtamayışının, çocukların benliğini 
bir bütün olarak geliştirememesine sebep olduğu 
da görülüyor. 
Ayrıca kitaptaki 12 öykü ilk bakışta birbirinden 
bağımsız gibi görünse de okudukça her öykü-
nün bir öncekinin devamı niteliğini taşıdığını 
anlıyoruz. Bu da on iki parçanın birleşmesiyle 
oluşan yekpare bir novella hissi veriyor. Derviş-
yan öykülerinde ustaca işlenen ritmik ve lirik 
dil, şiir ile kısa öykü arasında bir tat bırakıyor 
okurda. Yazarın sözcükleri kullanış biçimi, kur-
duğu dünyayla olan bütünleşikliğinden de ayrı 
durmuyor. 
Geleceğe iz bırakan yazarlar arasında olan Ali 
Eşref Dervişyan’ın, öykülerindeki Eşref karak-
terini, tüm olumsuz dış uyaranlara rağmen, ge-
lecekte potansiyelini tam olarak kullanabilmesi 
yönünde inşa ettiğini belirtebiliriz. Çünkü böy-
le bir kişinin diğer insanların (toplum, gelenek, 
çevre) içselleştirdikleri standartları karşılamak ve 
dışarıya bağlı olarak kendi güdülerini bastırmak 
gibi bir derdi olmadığını söyleyebiliriz. Onun 
özelinde, potansiyelini tam anlamıyla kullanan 
bireyler, başkalarının düşünceleri ya da mantığı 
yerine, kendi içinden geldiği gibi davranma yete-
neğine ve özgürlüğüne sahiptir. Bu da toplumsal 
baskının ve dışarıdan dayatma fikirlerin, kendini 
gerçekleştiren kişide bir anlam ifade etmeyece-
ğini gösterir. Sanat ve bilim gibi alanlarda sıkça 
rastladığımız potansiyelini tam olarak kullanan 
kişiler, kuşkusuz o toplumun kültürüne de etki 
etmektedirler. 

die verwandlung

büyük puntolu ilanlar
büyük meydanlarda
bire yüz veren
beton tarlalarını müjdeler
lambda!

kimine göre bir harf
takılabilir isimsiz
kız çocukların saçlarına

yahut gölgesi bir kuşun

düşüyor sokaklarına
ağzı kükürt kokan
bir talan imparatorluğunun

lambda!
çarmıha geriliyor
retro bir din
kent bölüşücülerin
yeşil duvarlarında

Rıdvan Salih
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Sıradan bir akşam gibi dursa da unutulacak bir 
akşam da değil. Yoğun bir akşam hiç değilse. 
Annesinden, babasından, kardeşlerinden sı-

kılan ve yaşları birbirine yakın kişilerin buluştuğu 
harabe bir ev. Çoğunuz bilirsiniz bu harabe evleri. 
Hadi olmadı bu evlerin küçük bahçelerini... Tek gi-
rişi ve tek çıkışı olan o bahçeleri. Hatırladınız mı? 
Hani, körebe ve saklambaç oyunlarının oynandığı 
yer. Yine mi hatırlamadınız? Hani tuvalet dışar-
dadır da hacının kızıyla tuvalette basılmışsınızdır. 
Şimdi hatırladınız, anladım; gülüşmelerinizden 
anladım. Hacının kızı değil elbette konumuz. 
Çoğu hikâyede olduğu gibi, farklı milletlerden, 
farklı dinlerden ve mezheplerden olup aynı kültür 
altında yaşayan insanlar... Karlı şehrin insanları…
Bahçe girişinde Musa’nın gelmesini bekliyoruz. 
Musa sınıf bilinci olan bir Kürt çocuğu. O gel-
meden toplantı başlamaz. İki ablasıyla beraber, 
dedikoduyla karışık siyaset yapılan evin sahibi ol-
masının da önemi var tabii. Boyu kısa Musa’nın, 
kambur yürür. Kolları, diz kapağının altına vara-
cak kadar uzun. Kocaman bir kafası olmasına rağ-
men, avuç içi kadar yere, yüzündeki tüm uzuvlar 
sıkıştırılmış sanki. 
Siyaset konuşulmaya başlanıyor önce. Amerika, 
emperyalist bir ülke olduğu için en çok konuşulan 
ülke her zamanki gibi. Çin, kültürel devrim için 
önemli ve karlı şehir gibi köylü sınıfına mensup 
insanlardan oluşuyor çoğunlukla. Rusya, kızıllar 
ve kolhozlar ülkesi. İsmail Efendi’nin savaş anıla-
rı, rejimi öğrenmek için yeterli ve o kulaklarıyla 
duymuş her şeyi. Herkes birbiriyle yarışıyor, içeri-
si nefes ve sigara dumanıyla sımsıcak. Yoğunlukla 
türküler söyleniyor. Herkes büyük bir aşkla eşlik 
ediyor türkülere ve herkesin sesi aynı acemilikle 
güzel. Gecenin kısaldığını hissediyoruz. Çok geç-
meden bulutlar toplanmaya başlıyor, hüzün çökü-
yor herkesin yüreğine. Kiminin ağabeyi, amcası; 
kiminin ablası, teyzesi tutuklu. En çok kadınlara 
üzülüyoruz. Kadın erkek eşitliğinden dem vurup 

içerde kadınlara yapılan eziyetleri konuşuyoruz. 
‘’İçerde kadın erkek eşit değil,’’ diyor biri. Musa’nın 
iki eli yanaklarında, düşünüyor. 
‘’Ne düşünüyorsun Musa?’’ 
Omuzlarını silkiyor. 
‘’Sence de içerde kadınların ırzına geçiyorlar mı-
dır?’’ 
‘’Allahları varsa geçmiyorlardır!’’ 
Musa Allah’la konuşmaya başlıyor bir yandan. Ab-
lası Meryem, şikâyetçi bu hallerinden. ‘’Çarpılacak 
bir gün,’’ diyor. ‘’Çarpılacağı mı kalmış,’’ diye gülü-
şüyoruz. Allah adama bir şey vermemiş ki almaya 
kalksın. Kendisiyle barışık Musa. ‘’Allah herkese 
cömert davranmış, sıra bana gelince malzemeden 
çalmış,’’ dedikten sonra, yanakları kızaran Mer-
yem’e sırıtarak bakıyor. Herkes gülüyor, ardından 
geceyi delen sessizlik başlıyor yeniden.
Yarın büyük eylem var. Bilmeyenler için tekrar 
edelim. Beş kişilik sıralar halinde yürünecek, ön 
sırada bir kolunda kırmızı bant olan görevliler 
olacak. Anons, merkezi bir yerden yapılacak, her 
slogan üç kez tekrarlanacak. Polis, her zamanki 
gibi cop kullanırsa ne yapacağız? Kol kola girip 
yürümeye devam edeceğiz. Yeşil parkası olanlar 
mutlaka giyinecek. Kaçmak yok. Devrimciler kaç-
maz! Herkesin yüreğinde bir sancı. Herkes korku-
yor aslında; ama belli etmek yok. İnsanlar teker 
teker evlerine çekildikten sonra Musa’yla baş başa 
kalıyoruz. Donuk bakışlar yerini gülücüklere, gü-
lücükler bir tiki andıran ağız ve çene hareketlerine 
bırakıyor yerini. 
‘’Ne oldu Musa? Neden gülüyorsun?’’ 
‘’Arkanda,’’ diyor, kahkaha atarak. 
‘’Kim arkamda,” derken, dönüp bakmaya cesareti-
min olmadığını farkediyorum.
’’O!’’ 
‘’O kim Musa?’’ 
‘’Allah. Benimle sohbet etmeye gelmiş.’’ 

MUSA
A L P E R  M E Y DA N



\ 34 

‘’Görüşür müsünüz sık sık?’’ 
‘’Her gün bu saatlerde gelir. Az evvel yaptığım çene 
ve yüz hareketlerini o da yapıyor. Daha doğrusu o 
bana da yaptırıyor. İşte, yine yaptı. Sen yürüdükçe 
arkandan yürüyor.’’ 
Kısa sürsün istiyorum bu akşam. Hemen bitsin 
mümkünse. Arkamdan enseme doğru bir sıcaklık 
çöküyor. Bulunduğum yerle evin kapısı arasındaki 
mesafeyi ölçmeye çalışıyorum nefes almadan. Ne-
fes almadan bu kadar uzun durulabilir mi? Yoksa 
başka yerlerden nefes almayı mı öğreniyorum? 
Mesafe büyüyor gözümde. Evim ilk defa bu kadar 
uzak. Titrek bir ses. ‘’Musa, yoksa sen peygamber 
mi oldun?” Ağız ve çene hareketlerine kafa hare-
ketleri de ekleniyor. ‘’Musa, ne yapıyorsun?’’ 
‘’Ben yapmak istemiyorum, o zorla yaptırıyor. Yap-
mazsam verdiği peygamberliği geri alacak. Benim 
adım neden Musa, ağabeyimin adı neden İsa, ab-
lalarım neden Meryem ve Ayşe? Biz ailecek peygam-
beriz.’’ 
Dizlerimin bağı çözülüyor. Bir ulaşabilsem evin 
kapısına, yatağa girip yorganı kafama çekebilsem, 
bu geceyi hafızamdan çıkarabilsem… Yatağıma 
ulaşıyorum nihayet. Ayaklarım yorganın dışına 
çıkıyor, birileri ayaklarımı gıdıklıyor. Kafam dışarı 
çıkıyor, birileri burnumu karıştırıyor. Kıçım dışarı 
çıkıyor, birileri bana parmak atıyor. Gece, uzadık-
ça uzuyor.
Lapa lapa kar yağıyor. Her şey bir unutkanlığa 
bakıyor. Deliler gibi koşturduğumuz miting ala-
nı çok yoğun. Beşerli sıralar halinde yürümeye 
başlıyoruz. Ana noktadan atılan sloganı, üç kez 
tekrarlıyoruz. Polisler coplarla meydana indiğin-
de kol kola giriyoruz. Polisler coplarını kaldırım 
taşlarının üzerine koyup Rus yapımı örme taşların 
üzerine oturuyor. Radikal sağcıların attığı taşlar 
gökyüzünün ahengini bozup sarsak birer mayın 
gibi üzerimize düşüyor. Kol kolayız hâlâ. Musa’nın 
yürüyüşü ağırlaşıyor. 
Küçük, körpe bedenim artık Musa’yı taşıyamaz 
halde. Musa, polis coplarının yanına yığılıp kalı-
yor. Dudakları, çenesi ve kafası dün akşamki gibi 
sallanıyor. 
‘’Allah mı yaptırıyor,’’ diyorum. 
‘’Hayır,” diyor. “Bu sefer ben bile yapmıyorum!’’ 
Sıradan ve yoğun bir akşam. Musa’nın soğuyan be-
deni gibi. Karlı şehrin karlı kalesine kızıl bir bay-
rak çekiliyor. Asılı kalacak yarına kadar.  

karanlıktan aydınlığa

w w w.kork i tap .com

ABD’yi boydan boya grev grev, direniş di-
reniş dolaşarak koca bir ömrü işçi sınıfının 
örgütlenme ve hak mücadelelerine adamış 
bir kadın karşımızdaki. Ne yetkili yetkisiz 
mercilerin gözdağı ve tehditleri ne tutuk-
lamalar, engellemeler ne de fiziki şartların 
zorlukları 19. yüzyılın son çeyreğinde çıktı-
ğı yoldan alıkoydu Mary Harris Jones’u.
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PA Z A R KU L E  S I N I R  K A P I S I N I N  ÖT E S İ :

YOLCULUK NEREYE?
C E N K  S A R AÇ O Ğ LU
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Türkiye’de bugün sayısı 3,7 milyona ulaşmış 
olan Suriyeli mültecilere ilişkin siyasal ve 
akademik düzlemdeki zaten devam etmek-

te olan tartışmalar 2020’nin ilk üç ayında İdlib’de 
yoğunlaşan çatışmalar ile birlikte iyiden iyiye mer-
keze yerleşti. Türkiye’nin Suriye politikası ile ülke-
mize yerleşmiş mültecilerin durumu arasındaki 
ilişki belki de hiçbir dönemde olmadığı kadar bu 
zaman diliminde gündeme geldi. Esasında, AKP 
iktidarının Türkiye adına Suriye’de ne yapmak is-
tediği ile ülkemizdeki Suriyelilerin varlığı arasın-
daki içsel ilişki, yalnızca İdlib krizi ile birlikte değil 
2011’de iç savaşın alevlendiği ilk dönemlerden iti-
baren geçerliydi. Bu ilişki, Türkiye’de Suriyeli mül-
teciler ile ilgili üretilecek herhangi bir iddianın ve/
veya sözün AKP’nin Suriye politikasına dair bir 
perspektiften bağımsız oluşturulamayacağı anla-
mına geliyor. Bugün akademik tartışmaların ana 
konularını oluşturan Suriyelilerin Türkiye’deki hu-
kuki statüsü, toplumsal entegrasyon/sosyal uyum 
süreçleri, emek süreçleri içerisindeki konumları 
ve yaygınlaşan Suriyeli karşıtlığı gibi meseleler tek 
başlarına oldukça önem arz etseler de her birini 
siyasal iktidarın Suriye’de giriştiği işlerden bağlan-
tısız bir şekilde düşünmek eksik bir tablo sunacak-
tır. Zira, Suriyeli sığınmacıların savaştan kaçarak 
yeni bir hayat kurmaya çalıştıkları ülkede egemen 
olan siyasal iktidar, kendisinden bağımsız gelişen 
bir savaştan kaçan insanları kendi topraklarına da-
hil etmek zorunda kalmış bir göçmen akınının pa-
sif bir alıcısı olarak kalmadı; Suriye’nin hem kendi 
içerisinde hem de bu ülkenin dışına doğru gerçek-
leşen yerinden edilme süreçlerini ortaya çıkaran 
savaş koşullarında Türkiye ya belirli vekil güçler 
ya da bizzat kendi askeri varlığı ile siyasal ve askeri 
çatışmanın fiilen parçası oldu.

İDLİB’TEN BRÜKSEL’E
Her ne kadar Türkiye’deki mülteci meselesine 
AKP’nin Suriye politikasını gözeterek bakma ihti-
yacı İdlib krizinde bu bağlantının kendisini inkâr 
edilemeyecek netlikte sunmasıyla kaçınılmaz hale 
gelmişse de, mülteci konusu başından beri Türkiye 
için politik bir stratejinin konusuydu. Geçtiğimiz 
aylarda AKP’nin İdlib krizinin en hararetli zaman-
larında mülteciler için AB ülkelerine giden sınır-
ları açması ne kadar politik bir hamle ise Suriye iç 
savaşının ilk evrelerinde benimsenen “açık kapı” 
politikası ve buna eşlik eden “Suriyeli misafirle-
rimiz” söylemi de siyasi iktidarın Suriye savaşına 

yönelik bir siyasal hesaplamasının ürünüydü. Sa-
vaşın ilk yıllarında ABD, Suudi Arabistan, Türkiye 
ve Katar gibi ülkelerin desteklediği ve yönlendir-
diği silahlı muhalif grupların Esad yönetimini hız-
la devirebileceği öngörülüyor ve bununla birlikte 
ortaya çıkacak siyasi boşluğa Türkiye’nin, mülteci 
barındırıyor olmanın sağladığı moral üstünlükle, 
daha kolay müdahale edebileceği düşünülüyordu. 
Yani mülteci krizinin asıl kaynağı olan Suriye iç 
savaşına Türkiye başından bugüne çeşitli derece ve 
biçimlerde dahildi; bu yüzden de mülteci mesele-
sine yönelik politika ve söylemleri de bu savaştaki 
pozisyonuna göre değişiklikler gösterdi. Savaşın 
ilerleyen evrelerinde Rusya ve İran’ın desteğiyle 
Esad iktidarının inisiyatif kazanması ve akabinde 
ülkedeki sayısı gitgide artan Suriyeli mültecilerin 
kalıcı hale gelmeye başlaması ile birlikte AKP bu 
kez “misafirlik” söylemini terk etmek zorunda 
kaldı. Yerine, Türkiye’nin taşımakta zorlandığı ve 
daha fazlasını taşıyamayacağı bir yük olduğunu 
vurgulayarak Suriyelilerin ülkedeki varlığını Tür-
kiye’nin uluslararası ve bölgesel siyasetindeki kimi 
sıkışmaları açmada kullandığı bir anahtar söyleme 
dönüştürdü. AB ülkelerindeki yaygın mülteci fo-
bisi ve ne olursa olsun kitlesel göç akınını AB top-
raklarından geri itmeye yönelik refleksler Türki-
ye’nin mülteci meselesi üzerinde AB ile ilişkilerine 
“ayar verme” girişimlerini nispeten etkili kılıyor. 
Bu haliyle Türkiye’deki artan mülteci sayısı elbette 
onun Suriye’de içine düştüğü krizin önceden he-
saplanmayan bir sonucuydu; ama bugün krizin bu 
semptomunun, yine aynı krizi aşmak için devreye 
sokulduğunu görüyoruz. Bu başlı başına, uluslara-
rası siyasette yeni bir “yöntem”: Bir ülkenin ulusla-
rarası arenadaki asimetrik güç ilişkileri içerisinde-
ki dezavantajlı konumunu kendi topraklarındaki 
mültecilerin varlığı ve onun mekânsal hareketliliği 
ile telafi etme çabası benzerine kolay rastlanabile-
cek bir durum değil. 

KABİL’DEN ATİNA’YA
Bu açıdan, İdlib’te 33 askerin hayatını kaybettiği 
saldırı sonrasında Türkiye’nin 2016’daki AB-Tür-
kiye antlaşmasına artık uymayacağını ve sınırı 
geçen mültecileri durdurmayacağını ilan etmesi 
mültecilerin bir siyasal ayar mekanizması olarak 
devreye sokulmasının en net örneğini teşkil edi-
yor. Bu hamle bir yanıyla elbette Türkiye’nin Su-
riye savaşında yaşadığı sıkışmanın bir göstergesi. 
Öte yandan mesele bunu aşarak küresel düzeyde 
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benimsenen “göçmenlerin ve mültecilerin idaresi-
ne” yönelik zaten çelişki ve zaaflarla maruf siste-
min sürdürülemezliğini açığa çıkarmış durumda. 
Dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip ülke 
olarak Türkiye son 6 yılda bu sürdürülmesi zor sis-
temin yırtıklarının yamalandığı, ömrünün uzatıl-
dığı bir ülke konumundaydı. İdlib krizi sonrasın-
da yapılan bu ani hamle ile sistemin bütün zaafları 
Pazarkule’de, Ayvacık’ta kendisini gösterdi.
Her ne kadar sürece giden yol Suriyelilerle ilişki-
lendiriliyor ve onlar üzerinden tartışılıyor olsa da 
sınır kapılarına dayanarak bütün bir göçmen ida-
re sisteminin kısa devre yapmasına neden olanlar 
ağırlıklı olarak Afgan göçmenler. Alandan gelen ha-
berlere göre sınırdan geçmeye çalışanların ezici bir 
çoğunluğu Afganlardan oluşuyor; bunların önemli 
bir kısmı da uluslararası koruma statüsü alama-
mış, Türkiye’de kaydı olmayan düzensiz göçmenler. 
Afgan göçmenler, küresel göç “idare” sisteminin 
zaafları ile bu zaafları kaçınılmaz kılan küresel ka-
pitalizmin eşitsiz gelişimi arasındaki bağlantıyı en 
berrak bir şekilde deşifre edebileceğimiz grubu 
oluşturuyor. Afganlar, yoksulluk ve sefaletle, şim-
di ona karşı gibi gözükse de bir zamanlar ABD’nin 
desteğiyle palazlanan selefi İslamcı örgütlerin şid-
detiyle, bitmek bilmeyen iç savaşla tarumar edilmiş 
bir ülkeden kaçıyorlar. Kapitalizmin yakın tarihinin 
neredeyse bütün politik ve iktisadi belalarının üst 
üste yığıldığı ve aynı zamanda küresel üretim zin-
cirinin dışına itilmiş bir ülke Afganistan. ABD’nin 
2001’den beri Taliban’a karşı yürüttüğü savaşta ken-
di güdümündeki Kabil yönetimini güçlendirmek 
için enjekte ettiği dolarlar ancak ülkedeki yolsuz 
bürokratlar, uyuşturucu baronları, yabancı şirketler 
ve uluslararası görevliler arasında bir değer transfe-
rini mümkün kılarken, halkın geri kalanı yoksullu-
ğa mahkum ve “gelişmişlik endeksinin” neredeyse 
bütün parametreleri açısından diplere itilmiş du-
rumda. Uluslararası örgütlerin sefaleti hafifletmek 
için göndermeye çalıştığı sınırlı miktardaki yardım-
lar bile güvenli bir şekilde muhataplarına ulaştırı-
lamıyor. Ülkede, 13,5 milyon kişi gıdaya istikrarlı 
şekilde ulaşamıyor; 15-24 yaş arası genç nüfusun 
%45’i ne bir işe sahip olduğu ne de bir okula devam 
ediyor; nüfusun sadece %30’a yakını temiz suya eri-
şebiliyor vs.
Buradan kaçarak başka bir ülkede ayakta kalma 
peşindeki Afganlar ekseriyetle sosyal, kültürel ve 
ekonomik sermayeden yoksunlar; 1980 sonrasın-
da kesintisiz bir savaş haliyle yoksulluk hali birbi-
rinin içerisine geçmiş. Bu sürekli istikrarsızlık hali 

onları, devletler ve BM nezdinde “istikrarlı hayat-
ları, savaşla kesintiye uğramış insanlar” olarak de-
ğerlendirerek, mülteci statüsünde sabitleyemiyor. 
BBMYK Türkiye ofisi 2013’ten beri Afgan uyruk-
lu sığınmacıların mülteci başvuruları ve üçüncü 
ülkeye yerleştirilme prosedürlerini dondurmuş 
durumda. Bu nedenle de göç öncesinde ve göç 
sonrasında kadınlar ve çocuklar, sıklıkla yaşadık-
ları istismar ve şiddete karşı normalde işletilmesi 
gereken koruma mekanizmalarından yoksun ka-
labiliyorlar. Afganların önemli bir kısmı “statüsüz” 
ve kayıtsız bir şekilde ülke değiştiriyorlar; gittikleri 
yerlerde diğer ülkelerden mültecilerin bile yanaş-
madığı en ağır ve onur kırıcı işlerde, en düşük üc-
retlerle çalışıyorlar. Yakalanıp sınır dışı edilseler de 
tekrar çıkmanın arayışı içerisine girebiliyorlar. 

DÜNYANIN ARTIK-NÜFUSU
Prem Rajaram’ın bir makalesine atıfla Afgan göç-
menler dünyanın “artık nüfusunun” kalabalık bir 
kesimini teşkil ediyorlar. Kendilerini kapitalist pi-
yasa içerisinde formel bir emek gücü olarak değer 
kazandırma şansı olmayan, bu yüzden de emek 
güçlerini asla “bildiğimiz” sözleşmeye dayalı bir 
ilişki ile satamayacak ve bu yüzden de piyasanın 
ancak görünmeyen “sahne arkasındaki” işleyişinde 
“kullan-at” bedenler olarak deneyimliyorlar göç-
menliği. Afgan göçmenler bugün bu mülksüzleş-
me ve değersizleşme halinin en “çıplak” ve yoğun 
halini temsil ediyor olabilirler; ama temsil ettikleri 
gerçeklik derece açısından olmasa da nitelik açısın-
dan diğer göçmen ve mülteciler için ve hatta kendi 
ülke sınırları içerisinde güvencisizleştirilen emek-
çiler için de geçerli. Bugün Pazarkule’deki manzara 
elbette Türkiye’nin Suriye’deki çıkmazı ile güncel 
olarak ilgili. Fakat meseleyi dünyanın genel ahvali 
üzerinden değerlendirdiğimizde gördüğümüz şey 
kapitalizmin bu artık nüfusunun, başka herhangi 
bir kaynağa sahip olmaksızın “kaybedecek hiçbir 
şeyi olmamayı” ve “çok sayıda” olmayı, bir “kuvve-
te” dönüştürerek küresel mülteci idare sisteminde 
bence kalıcı etkileri olacak bir kısa devre yaratması. 
Yunanistan’daki güvenlik güçleri gaz bombası ata-
rak belki bir süreliğine bu “basıncı” topraklarının 
dışına itebilir; belki AKP, AB ile yeni bir antlaşma 
yaparak yeniden sıkı sınır kontrollerine başlayabi-
lir. Fakat kapitalizmin artık taşıyamadığı çelişkiler 
var olduğu müddetçe yarın başka bir yerde, belki de 
hiçbir devletin teşvikine gerek kalmaksızın sınırla-
rın zorlandığına tanık olabiliriz. 
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BİRİNCİ VE İKİNCİ 
BÜYÜK MÜLTECİ 
SAVAŞI
E R C Ü M E N T A K D E N İ Z
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Tarihte, soluklanan ve yeniden harlanan sa-
vaşlar için kullanılır “birinci”, “ikinci” yahut 
“üçüncü” büyük savaşlar terimi. Belleklerde 

iz bırakan savaşlar olduğu için bu savaşlara verilen 
numaralar rakamsal sembollerin ötesindedir. En 
bilinenleri ise Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’dır. 
Daha doğru bir ifade ile Birinci ve İkinci Emper-
yalist Paylaşım Savaşları. 
Günümüzde yerküre üzerinde yerel/bölgesel sa-
vaş ve çatışmalar yaşansa da henüz üçüncü büyük 
dünya savaşı yaşanmadı. Kimi analizciler üçüncü 
savaşın çoktan başladığını öne sürseler de yeni bir 
emperyalist dünya boğazlaşmasının içinde değiliz. 
Ne var ki emperyalist/kapitalist hegemonya mü-
cadelesinde sıklıkla gündeme gelen bir olgu ile de 
karşı karşıyayız: asimetrik savaş.
İç savaş, vekâlet savaşları, ticaret savaşları, biyolo-
jik savaş vb. birçok yöntem ve türevin devreye so-
kulabildiği asimetrik savaşlara artık bir halka daha 
eklendi: “mülteci savaşları” ya da daha doğru bir 
ifadeyle mülteciler üzerinden savaş.
Bugün dünya üzerinde en az 272 milyonluk yüzer-
gezer bir göçmen nüfustan söz ediliyor. Bunun 70 
milyonu yerinden edilmiş mülteciler. Küresel göç 
hareketi, emperyalist/kapitalist sistem için kulla-
nılabilir göçmen emeği demek. Göçmenler son 
yıllarda “küresel kalkınmanın” ucuz ve rekabet 
ettirilebilir işgücü olduğu kadar siyasal ve iktisadi 
çekişmelerin demografik baskı aracı olarak da kul-
lanılmaya başlandı.
Türkiye jeo-stratejik konumu nedeniyle sıklıkla 
göç alan ve mülteciler için transit geçiş bölgesi 
olarak anılan bir ülke. Dünya mülteci/göçmen 
nüfusunun 5 milyon kadarını bünyesine kat-
ması itibariyle Türkiye, aynı zamanda “mülteci 
savaşları”nın da önde gelen sahalarından, taraf-
larından biri oldu. 
2011 “Arap Baharı” sonrası halk isyanının emper-
yalistler eliyle iç savaşa dönüştürüldüğü Suriye’de 
ateşe benzinle giden ülkelerden biri de Türkiye 
oldu. Elbette halkın değil hâkim sınıfların bir ter-
cihiydi bu. Hesap Şam’da Emevi Camii’nde fetih 
namazı kılmak ve Suriye’yi yeni Osmanlıcılığın 
kolonyal bir kolu haline getirmekti. Suriye halkları 
da böylece tıpkı eski Osmanlı’da olduğu gibi tebaa 
toplumu olma şerefine nail olacaktı! Bu “stratejik 
derinlik” derin sularda nefessiz kalınca hesap tut-
madı, değişmeye başladı. 
Suriyeli sivillerin bir yandan Esad rejiminin zul-
müne maruz kalmaları bir yandan göçe teşvik edil-

meleri aslında yeni bir stratejik adımdı. Demog-
rafik pragmatizm olarak işleyen bu süreçte amaç, 
tıpkı ayakların altından bir halının çekilmesi gibi, 
Esad rejimini halksız ve dayanaksız bırakmaktı.
Üç haftada biteceği söylenen Suriye savaşı 2015 
yılına kadar katlanarak büyüdü. Sınırlar aşan 
mülteciler Osmanlı tebaası olarak yaşamak yeri-
ne Avrupa’ya yöneldiler. Zira çocuklarının eko-
nomik, sosyal geleceği her şeyin üzerindeydi. Bu 
süreçte Ege ve Akdeniz dramatik geçişlere ve toplu 
ölümlere sahne oldu ve ilk büyük “mülteci savaşı” 
2015’te AB ile Türkiye arasında Edirne sınır kapı-
sında vuku buldu.
Mülteciler arasında kulaktan kulağa bir fısıltı ha-
linde örgütlenen cümle aynen şuydu: “Edirne sınır 
kapısını açmışlar, herkes Avrupa’ya geçiyor.” 
Birinci savaş 2020’de göreceğimiz ikinci mülteci 
savaşı gibi liderlerin ağzından resmen ilan edilme-
miş, aşağıdan örgütlenmişti. Kısa sürede Edirne 
E-5 yolu göç kervanına dönmüştü. Birinci savaşın 
başlamasına vesile olan iki tarihten söz edilebilir: 
2 Eylül 2015’te üç yaşındaki bebek Alan Kurdi’nin 
Bodrum kıyılarına vuran cansız bedeni ve 18 Ey-
lül 2015 günü saat 16.00’da Edirne yoluna çıkan ilk 
göç kafilesi.
AKP hükümeti bir taşla iki kuş vurmuştu. Batı’nın 
mazlum halklar karşısında duvar örmek, bot batır-
mak suretiyle uyguladığı ceberut uygulama teşhir 
edilirken mülteci pazarlığı için el yükseltilmişti. 
Birinci savaş AB ve dönemin AKP Hükümeti ara-
sında imzalanan “Geri Kabul Anlaşması” ile sona 
erdi. Altın varaklı koltuklarda sıkılan eller, mülte-
cilerin Türkiye’de frenlenmesi karşılığında kesenin 
ağzının açılmasına karar verdi. Yanı sıra Türkiye 
vatandaşlarına vize serbestisi, AB üyelik sürecine 
ilişkin fasılların açılması gibi sözlerle anlaşma ba-
ğıtlandı. Sonuç AKP hükümetinin yüzünü güldür-
müştü. Fakat ezici çoğunluğu Suriyeli olan ve sınır 
kapılarında perişan olan mülteciler için sonuç tam 
bir hüsrandı.
İkinci büyük mülteci savaşının tarafları bu kez 
Türkiye ve Yunanistan olurken AB tüm güçlerini 
Yunanistan gericiliğinin arkasında tahkim etti. 
İkinci savaşın başlama tarihi ise 28 Şubat 2020’ydi. 
Bir gün önce İdlip’te yaşanan saldırı sonrası 36 
asker hayatını kaybetmiş, dışarıda sıkışan AKP 
dış politikası Avrupa üzerinde baskıyı arttırmaya 
karar vermişti. “Türkiye’nin Avrupa kapılarını sı-
ğınmacı geçişine kapatmayacağı”nın ilanı bir nevi 
yeni bir demografik taarruzdu. 
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Bu asimetrik savaşın askerleri farkında olma-
dan gariban mülteciler olurken, muharebe alan-
ları Türkiye-Yunanistan sınır kapıları, aradaki 
tampon bölge, Meriç kıyısı boyunca iki yakada 
uzanan köyler ve Ege denizi olarak zuhur etti. 
Mültecilere acımasızca saldıran Yunanistan kol-
luk güçleri ve kontra gruplarına karşılık Türkiye 
tarafında mültecileri sınıra taşıyan belediye oto-
büsleri, hükümetin arkasında saf tutan “yardım 
kuruluşları” ve elverişli havada meydana dökülen 
insan tacirleri vardı.
Yunanistan devletinin Meriç kıyısında uzunca 
zamandır işkenceyle karışık uyguladığı push-
back/geri itme yöntemi, sınır kapısında arşa var-
mıştı. Yunanistan hükümeti açıkça insanlık suç-
larına bulaşmıştı. Buna karşılık Türkiye tarafında 
da bir başka rezalet yaşanmaktaydı: pushback’e 
karşı pushforward yani mültecileri ileri itme 
yöntemi. Öyle ki sınırda Yunan kolluk kuvvetleri 
tarafından uygulanan şiddet, kullanılan silah, atı-
lan gazlar karşısında yılan mülteciler, otobüslere 
bindirilmek suretiyle bir o köy bir bu köy dolaş-
tırıldı. Tampon bölgenin can güvenliği nedeniyle 
boşaltılması gerekirken bir türlü boşaltılmadı. 
Üstüne üstlük koronavirüs bütün dünyayı kasıp 
kavururken sınırdaki mülteciler sağlık koruma 
kalkanına bile alınmadı.  
Birinci savaştan deneyimli AB gericiliği bu defa 
öyle hemen pazarlığa yanaşmadı. Avrupa’da göç-
men düşmanlığı üzerinden yükselen ırkçı dalga 
da AB kurmaylarının elini rahatlatmıştı. Avrupa 
medeniyetinin zaten bir dönemdir köhnemiş tem-
silcileri, sınır birliklerini gezen apoletli generaller 
gibi, Yunanistan sınırında boy gösterdi. Kale Av-
rupası’nın mültecilere karşı bu en sert savunması 
için 700 milyon avroluk yardım Yunanistan’a ba-
ğışlandı. Ayrıca sınıra komando birlikleri, denize 
yeni Frontex gemileri çıkarıldı.
Doğrusu, BM 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi 
çoktan ölmüştü. Bunu yerine 2015’te “Gaziantep 
Sözleşmesi” öneren AKP kurmayları, 2020’ye ge-
lindiğinde 1951’in ruhuna yeniden sarıldı. Elbette 
sadece pazarlık bitene kadar! 
Yeni Osmanlıcılığın pragmatik göç politikası geli-
nen yerde can çekişirken AKP milliyetçi politika-
lara sarıldı ve mültecilere yönelik ırkçı hezeyanın 
önünü açtı. AB ise eski yüzyıla ait burjuva mede-
niyetinin perdesini de kaldırarak mültecilere karşı 
agresif bir saldırı başlattı. Bunun için ona yardım 
edecek eli sopalı taşeron devletler, toplama kamp-

ları ve dağıtılacak ortak bir rüşvet fonu vardı. 
AB’nin “sürdürülebilir göç” stratejisi böylece eski-
den kalan mülteci haklarını da adım adım tasfiye 
etmekteydi. 
Birinci savaşın aldatılanı/kullanılanı Suriyeliler 
olurken tecrübe kazanmış Suriyeliler ikinci sava-
şın lejyoneri olmayı reddettiler. Yeni savaşın lej-
yonerleri ise -elbette farkında olmadan- daha çok 
Afganlar, Pakistanlılar, İranlılar, Iraklılar ve Afrika 
ülkelerinden gelen göçmenler oldu. Ancak onlar 
da bu acı tecrübeden geçerek bir sonraki savaşın 
kredisi olmayacaklarını şimdiden ispatladılar.

İşin bir diğer boyutu da mülteciler üzerinden tır-
mandırılan şiddetin aynı zamanda Avrupa işçi 
sınıfı ve demokrasi güçlerine verdiği gözdağıydı. 
Adalara gönderilen Neonaziler ırkçılığın küresel 
organizasyonuna dair somut bir kanıttı.
Mülteciler üzerinden savaş, Ege’nin iki yakasında 
milliyetçilik ve ulusal şovenizmi de tırmandırdı. 
Bu tırmanışta kaybedenler sadece mülteciler değil, 
ırkçılıkla zehirlenen iki yakanın halklarıydı. Bu ze-
hir her iki ülkedeki işçi sınıfını gerici burjuva po-
litikalara yedekleyen bir işlev gördü ve uluslararası 
işçi hareketinde bölücü bir rol oynadı.
Ne var ki bu gerici örgütlenme, karşısına enternas-
yonal bir dayanışma da çıkardı. Sendikalar; sos-
yalist, demokratik, ilerici partiler; dernekler düne 
göre mültecilerle dayanışmanın sesini daha çok 
yükselttiler. Edirne Kent Platformu da 2015’e göre 
daha olumlu dayanışma adımları attı. Elbette gele-
cek adına umut verici işaretler bunlar. Dayanışma, 
işçi enternasyonalizmini esas alan ortak hak mü-
cadelesi ve yerli/yabancı işçi ayrımını reddeden 
ortak örgütlenmeyle taçlandıkça hem mülteciler 
hem de dünya emekçileri kurtuluşlarına bir adım 
daha yaklaşacak. 
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MÜLTECİ KRİZİ Mİ  
MÜLTECİ PAZARLIĞINDA 

REHİNE KRİZİ Mİ? 
S E Y İ T  AS L A N 
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Türkiye’nin kitlesel göçle ilk karşılaşması 
Suriye’de yaşanan savaş/iç savaş/vekalet sa-
vaşı sürecinde oldu. Dönemin başbakanı 

Erdoğan Suriye’de Emevi Camii’nde namaz kıla-
madı ama Türkiye milyonlarca Suriyeli sığınmacı 
ile yüzleşti. Sadece Suriyeli değil Afganistan, İran, 
Irak, Pakistan ve Afrika ülkelerinden gelen mülte-
cilerle beraber bu sayı 5 milyonu aştı.
Sığınmacıların çok azı vatandaşlık hakkına sahip 
olurken kalanlar diken üzerinde, güvencesiz ola-
rak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Bölgedeki 
çatışmalar, emperyalistlerin müdahaleleri ve Su-
riye’de yaşanan savaş devam ettikçe yeni göçler 
kapıda. Çünkü emperyalistlerin egemenlik müca-
delesi, AKP iktidarının savaş politikaları, fetih he-
vesleri hiç bitmiyor. İktidar açısından her kitlesel 
asker ölümü arkasında bu anlayış yeniden sahne 
alıyor. İktidar tarafından bölge politikası “beka 
sorunu” olarak ele alınırken içeride bu politikalar 
ağır biçimde işçi ve emekçilere baskı olarak yansı-
yor. AKP Hükümeti “sığınmacı” ve “göçmenleri” 
AB ülkelerine karşı bir koz olarak kullanmaktan 
da geri durmuyor. AB ise “geri kabul anlaşmasına” 
dayanarak mültecileri almak istemiyor. 
AKP, İdlib’de yaşanan asker ölümleri sonrası bir 
kez daha mültecileri sınıra sürerek AB karşısında 
pazarlık kozu olarak kullandı. Bunda bir amaç da 
içerideki tepkiyi yumuşatmaktı. “Kapıları açtık 
gönderiyoruz, on binler gitti,” propagandası da 
bunun için gündeme getirildi. 
DİSK Heyeti olarak Edirne Pazarkule sınır kapı-
sında yaptığımız görüşmeler ve gözlemlerimiz 
mültecilerin rehine olarak kullanıldığını açık bir 
şekilde görmemizi sağladı. Devlet eliyle otobüsle-
re bindirilen ve sınıra getirilen mülteciler iki ateş 
arasında kaldı. Yunanistan kapıları kapatıp vahşice 
saldırılara imza atarken Türkiye de güvensiz böl-
gelerden geçişi körükledi. Bu çekişme arasında ha-
yatını kaybeden mülteciler oldu. Farklı ülkelerden 
gelen binlerce mülteci sınırda en ağır koşullarda 
tampon bölgede bekletildi. Hepsinin hayali bir an 
önce sınırı geçerek başka ülkelerde daha güvenceli 
bir hayat ve düzen kurmaktı.

KAPİTALİSTLER İÇİN UCUZ İŞ GÜCÜ
Bugün milyonlarca mülteci en kötü ve angarya 
işlerde çalıştırılıyor. Mülteci/göçmen işçiler, ucuz 
işgücü olarak esnek ve güvencesiz fabrikalarda, 
merdiven altı diye tabir edilen izbe atölyelerde, 
sağlıksız çalışma koşullarında sömürülüyor. Pat-

ronlar çoğu zaman ücretlerini dahi ödemiyor. 
Kaçak olmaları nedeniyle binlercesi işyerlerinde 
rehin muamelesi görüyor. 
Mülteci ve göçmen işçilerin ezici çoğunluğunun ça-
lışma izni yok. Bu nedenle haklarını savunamıyor-
lar. En kalifiye işlerde bile çalışsalar normal ücretin 
yarısını ya da üçte ikisini alıyorlar. Başta tekstil, deri 
kundura, inşaat, temizlik, tarım olmak üzere en 
zor iş kollarında çalıştırılan mülteciler, temel sağlık 
hakkından ve iş güvenliğinden de mahrum bırakı-
lıyor. Patronlar mülteci işçilere düşük ücret ödüyor, 
sigorta yapmıyor, vergiden kaçıyor, neredeyse üste 
para isteyecekleri bir düzen kurmuş durumdalar. 
Birçok yerde göçmenler, üzerlerine kapı kilitlenerek 
fabrikada kalmaya mecbur bırakılıyor. 
Mülteci işçiler iş cinayetleri içinde de sayıları artan 
bir yer tutmaya başladı. Büyükçekmece’de bir teks-
til fabrikasında, üzerlerine kapı kilitlendiği için 
yangında ölen 4 işçi için fabrika önünde yaptığı-
mız açıklamada da bunu söyledik. İSİG verilerine 
göre son 6 yılda içlerinde çocuk ve kadınların da 
olduğu en az 506 mülteci/göçmen işçi, iş cinayet-
lerinde hayatını kaybetti. 
Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanlığı, mül-
tecilerin çalışma koşullarına dair elle tutulur hiçbir 
girişimde bulunmuyor. İşyerleri denetlenmiyor, 
işverenler adeta mülteci işçi çalıştırsın diye teşvik 
ediliyor. Çünkü göçmen işçilerin maliyeti daha az 
ve işverenler için bulunmaz bir nimet olmaları bir 
yana Türkiyeli işçilerle ücret, çalışma koşulları, sos-
yal güvenlik açısından eşit koşullara sahip değildir. 
Göçmenler ve mülteciler sadece çalışma koşulları 
bakımında da değil, başka bir ülkede yaşamanın 
tüm zorluklarını çekiyor. Yapılan ayrımcı propa-
gandalar mültecilerin Türkiyeli işçilerin işlerini 
elinden aldığı, işsiz bıraktığı yönünde. Günlük 
hayatta bolca milliyetçi/şoven söylemleri duyabili-
yoruz: “Suriyeliler çalışmıyor, havadan para kaza-
nıyorlar, devletin olanaklarıyla geçiniyorlar, ülke-
lerinde savaşmayıp kaçanlar bunlar,” vs…
Kısacası, her taşın altından onlar çıkıyor! Yaşa-
nan olumsuzluklardan mülteciler sorumlu tutu-
luyor. Hatırlayalım. Adana’da 11 yaşındaki erkek 
çocuğun bir Suriyeli tarafından istismar edildiği 
iddiası üzerine binlerce kişi Suriyelilerin yaşadığı 
mahalleye saldırarak her yeri yakıp yıktı, dükkân-
ları yağmaladı. Galeyanın yaşandığı süreçte dev-
let adeta seyirci kaldı. Göstermelik soruşturmalar 
açılarak süreç geçiştirildi. İstanbul’un en yoksul 
ilçelerinden Esenyurt’ta taciz iddiası üzerinden 



\ 44 

yapılan kışkırtma nedeniyle birçok ilçede mülteci 
avına çıkıldı. Bir dönem Kürtlere yapılan ırkçı sal-
dırılar şimdi mültecilere yapılıyor. Irkçı, milliyetçi 
ve şoven politikalar kışkırtılarak mülteciler için 
yaşam alanları daraltılıyor. Nitekim İdlib’de 36 as-
kerin hayatını kaybetmesinden sonra, birçok ilde 
mülteciler yaşanacak saldırılara karşı evlerinden 
çıkmayarak kendilerini korumaya almak zorunda 
kaldı. Bu durumun başta kadınlar ve çocuklar ol-
mak üzere mültecilerde yarattığı psikolojik çökün-
tüyü tahmin etmek zor değil.  

GÖÇLER VE ‘MÜLTECİ SORUNU’ SINIFSALDIR 
İş cinayetlerinde de görüleceği üzere, başta Suri-
yeli işçiler olmak üzere, mülteci/göçmen işçilerin 
üretimdeki yeri giderek artmakta. Artık Türkiye 
işçi sınıfı ve emek örgütleri şu gerçeği görmek 
zorunda: Mülteci işçiler Türkiye işçi sınıfının bir 
parçasıdır. Unutmayalım, deri/kundura ve saya iş-
çilerinin yaptığı hak arama eylemlerinde, iş bırak-
ma direnişlerinde Suriyeli işçiler de yerlerini aldı. 
Göçmen emekçiler birçok zorluğa rağmen müca-
delenin önünde olmaktan geri durmadı.
Bu koşullarda sendikalar da bu meselenin tarafı ol-
mak zorunda. Çünkü mültecilerin çoğunluğu Türki-
ye’de işçi olarak çalışıyor ve gittikleri yerlerde de işçi 
olacaklar. Sendikaların burjuva şoven politikalar kar-
şısında, mülteci işçilerin hak ve çıkarlarını savunma-
ları kaçınılmaz bir görevdir. Mültecilerin statü hakkı 

ile birlikte, koşullar sağlandığında “eşit vatandaşlık” 
hakkına da sahip olmalarını savunmak, işçi sendi-
kalarının bir diğer görevidir. Türkiyeli işçilerle aynı 
haklara sahip olmaları, sigortalı ve güvenceli işlerde 
çalışmaları da bu kapsamda ele alınmalıdır. 
Mülteci/göçmen işçilerin sendikalara üye yapıl-
ması da enternasyonal bir örgütlenme ve dayanış-
manın gereğidir. Sermayenin geçmişte, Türk-Kürt, 
Alevi-Sünni diye böldüğü, parçalayarak sömürdü-
ğü işçi sınıfı şimdi de yerli-mülteci, Suriyeli, Af-
gan, İranlı-Türk işçi diyerek bölünmek isteniyor. 
Oysa hangi milliyetten, ırktan, mezhepten, dinden 
ve dilden olursa olsun bütün işçiler kardeştir ve 
aynı sömürüyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla re-
kabet etmek yerine dayanışma içinde olmaları ve 
çıkarlarını birlikte korumaları gerekmektedir.
Sendikalar bu doğrultuda hareket etmeli, mülteci 
işçiler için ana dillerinde yayınlar çıkarmayı da 
gündemlerine almalıdır. İşçi sınıfının her türden 
ırkçı, şoven ve milliyetçi anlayıştan arındırılması, 
sendikaların bu konuda eğitim yapması, mülteci 
ve yerli işçilerin karşılıklı entegrasyonu açısından 
da önemli olacaktır. Artık “onlar geldi, işimizi 
elimizden aldı,” anlayışını yıkmak ve mücadeleyi 
birlikte örgütlemek zorundayız. Çünkü sınır boy-
larında devletlerin pazarlık konusu olarak rehin 
tutulan ve umutları kırıldığında en alttakiler ola-
rak ülkemizde yeniden çalışmak durumunda olan 
göçmenler, bizim sınıf kardeşlerimizdir. 
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M Ü LT E C İ L İ Ğ İ N  K A D I N  H A L İ : 

RAHA’NIN HİKÂYESİ*

S E DA  G Ö N Ü L

* Yazıda geçen isimler değiştirilerek kullanılmıştır.
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Yanımda tercüman arkadaşım, Raha ile gö-
rüşmek üzere İzmir Basmane’nin yokuşlu 
sokaklarını tırmanıyoruz. Güneşli bir bahar 

günü olsa da hava hâlâ soğuk. Yokuşun sonunda 
bizi güler yüzüyle karşılayan Raha’nın evine varıyo-
ruz. Gülen gözleri hüzün dolu Raha’nın. 4 yaşındaki 
oğlu Can da sohbete kırık oyuncak gitarıyla ve şar-
kılarıyla eşlik ediyor. Ev bu mahalledeki çoğu ev gibi 
eski; sıvası, duvarları dökülüyor. Bakım yaptırmaya 
maddi güçleri yeterli gelmemiş. Evde neredeyse eşya 
yok. Sık sık hastalanan Can için paslı bir elektrik so-
bası var oturduğumuz odada. Çocuk nereye, soba 
oraya taşınıyor. Raha, 8 yıl sınıf öğretmenliği yap-
mış Suriye’de. Kardeşleri, ailesi hepsi orada kalmış. 
Kafasına ve kalbine uygun biri olmadan evlenmeyi 
istememiş hiç, ta ki savaş başlayıp kadınlara yöne-
lik cinsel şiddet ve kaçırma/alıkoymalar artmaya 
başlayana dek. Savaş çetelerinin kadınlara, özellikle 
bekâr kadınlara ettiklerinden korkmuş anne babası. 
Onlar daha fazla korkmasınlar diye Türkiye’de ya-
şayan akrabasının evlilik teklifine ‘tamam,’ demiş. 
Böylece savaşla birlikte başlayan kayıplarına, aile 
hasreti ve Türkiye’deki yaşamıyla yeni güçlükler ek-
lenmiş. Gözleri dolu dolu anlatıyor Suriye’yi Raha.
“Türkiye’ye gelmeden önce her şey benimdi. Her şeyi 
ben kendim yapardım. Evli değildim, hiçbir mesuliye-
tim yoktu. Ne kiranın ne elektrik faturasının ne su fa-
turasının mesuliyetini taşırdım. En fazla aileme yemek 
pişirirdim, o da keyfime göre yani. Orada işe giderdim, 
arkadaşlarım vardı. 13.00’de biterdi mesai, eve döner 
yemek yerdim, dinlenirdim. Arkadaşlarımla biraz soh-
bet ederdim. Eve özel öğrenci gelirdi, özel ders verir-
dim. Sonra arkadaşlarımla dışarı çıkar, gezerdim. Her 
şeyi kendi başıma yapardım. Param cebimde olurdu, 
kimseden para istemezdim, hatta ben verirdim. Bazen 
aileme verirdim, bazen ihtiyaç duyan biri olurdu ona 
verirdim. Hayat…Hayat çok çok güzeldi, çok rahattı.”
Savaş, milyonlarca insanın yerinden edilmesine, 
birçok acıya, hasrete, kayıplara sebep oldu ve ol-
maya devam ediyor. Ülke dışına çıkmak zorunda 
kalıp gidilen ülkede ayakta kalma; yeni ev, yeni dil, 
yeni insanlara alışmanın yanına, sevdiklerinin has-
reti ekleniyor. Tüm bunların yanına kadın kimliği 
eklendiğinde göç deneyimi farklı boyutlar taşıyor. 
Türkiye’ye yakın zamanda yoğun bir göç dalgası ile 
sığınan Suriye vatandaşlarının görünürlüğünün ve 
nüfusunun diğer mülteci gruplara nazaran yoğun 
olmasından ötürü, mültecilik deneyimi ve mülteci 
konusu daha fazla ve sıklıkla Suriyeli göçmenler 
üzerinden konuşulur oldu. Mülteci kadınlar açı-
sından da benzer bir durum söz konusu. Ancak 

Türkiye’de yaşayan mültecilerin geldikleri ülkeler 
göz önüne alındığında çok daha geniş bir coğraf-
ya ve uzun bir geçmiş karşımıza çıkıyor. Yine de 
Suriye’de devam eden savaş koşulları, birçok kişiyi 
hâlâ yerinden etmeye devam ettiği için mültecilik 
Suriyeli göçmenlerle tariflenmeye devam ediyor. 
Mülteci olmak kötü koşullardan, ölümden, şid-
detten kaçışın ve zorunlu göçün bir sonucu. Öte 
yandan göç deneyimleri herkes için farklı ve so-
nuçları değişkenlik gösteriyor. Ancak yaşanan 
sorunların ortaklaştığı noktalarda, “ortak mülte-
cilik deneyimi”nden bahsedebiliyoruz. Suriyeli 
Raha’nın hikâyesi; savaşın yarattığı yıkım, kadın 
olmak, evini terk etmek, yoksulluk ve mültecilikle 
kesiştiğinde paylaşılan bir anlatıya dönüşüyor. 
“Sekiz kardeştik. Arkadaş gibiydik. Kim bizim eve gel-
se evin havasını çok severdi. Sürekli gülme, eğlence, 
birlikte yeme içme, gezmelere gitme vardı. Çok zengin 
değildik, arabalarımız falan yoktu ama birlikteydik, 
mutluyduk. Ben şimdiki hayatımı, hayatım boyunca 
tahayyül bile etmedim. Hayatım yükseklerdeydi, aşa-
ğılara indi. Yerle bir oldu. Burada gurbetlik var; teksin, 
yoksulsun, hastalık var... Hayatım ters düz oldu.”
Türkiye’de ve dünyada, mültecileri konuşurken 
hep rakamlarla başlıyoruz. Çünkü durumun va-
hametini, büyüklüğünü rakamlarla görebiliyoruz 
ya da öyle görebileceğimizi düşünüyoruz. Bir de 
‘sayamadıklarımızı’, kayıtların dışında kalanları/
kalmak zorunda olanları da ekleyince tablo daha 
da çarpıcı hale geliyor. Sayıların göz ardı ettiği ise 
duygusal ve fiziksel tüm yönleriyle hayatlar…Mül-
teciler rakam değil, zorunlu göçün özneleri; savaş 
şiddetine, savaş ve göçün yarattığı ekonomik zor-
luklara göğüs geren, evlerini ve sevdiklerini kay-
beden, yerlerinden edilen insanlar. Gördüklerimiz 
rakamlar, görmediklerimiz ise kapılar ardında ta-
şıdıkları yüklerle yaşayan insanlar. Merdiven altı 
atölyelerde, ev temizliğinde, yaşlı/çocuk bakımın-
da, kimsenin kalamadığı evlerde yaşayıp gölge gibi 
çalışan insanlar... Gölge olmak hem emek sömü-
rüsünün hem de dışlanmanın bir sonucu.
“Çok şey kaybettim bu göç sürecinde. Ben ailemi 
kaybettim. Biz birbirimizden bir hafta ayrı kal-
mazdık. Çok şey kaybettik. İnsanlar öyle bir bakış 
açısıyla bakıyor ki “Eh Suriyeli işte,” (burun kıvırı-
yor) diyor. Sanki insandan bahsetmiyorsun, köpek-
ten bahsediyorsun gibi. Böyle bir de kaybettiklerin 
olunca... Her şeyimizi yitirdik. Benim orada kıyme-
tim vardı, bolluğum vardı, sırtımı dayayacak birçok 
şey vardı, burada hiçbir şey yok.
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Mülteci kadınlar için görünmezliğin ve gölge ol-
manın, tarihsel ve mülteciliği kapsayan ve aşan bir 
anlamı bulunuyor. Gölge olmak; kadınların ata-
erkil toplum yapısı dolayısıyla, din ve gelenekler 
nedeniyle bildikleri, sıkça deneyimledikleri bir 
durum. Kadınlar için toplumda, ailelerinde, evli-
liklerinde kadın olarak tutuldukları konum çoğu 
kez gölge gibi yaşamalarına sebep olabiliyor. Ka-
dının görünmezliğinin tarihine mülteci olmak ek-
lenince özne sayılmamak kadere dönüşüyor gibi. 
Göçmen kadınlara yönelik dışlama ve taciz, kadın-
ların günlük hayatta kendilerini geri çekmelerine 
sebep olabiliyor. Birçok Suriyeli kadın bazen Türk-
çe bilmediği için kötü muameleye maruz kalıyor. 
Bazen de Suriyeli kadınlara yönelik toplumda yay-
gınlaşan olumsuz algı ve damganın uzantısı olarak 
sözlü ve fiziksel tacize maruz kalıyorlar. Raha’nın 
deneyiminde Suriyelilere yönelik dışlama ve nef-
retle karşılaşmalar daha yoğunlukta. 
“Mesela taciz gibi şeylerle karşılaşmadım ama ırk-
çılıkla çok karşılaştım, çok karşılaşıyorum Ben Tür-
kiyeli-Suriyeli diye ayırt etmem. Ben beni seven in-
sanın yanına gitmek isterim. Beni kendi gibi gören 
insan Türk’se ve bana iyi muamele ediyorsa ben illa 
Suriyeli olacak demem. Ama bazıları bizim insan 
olduğumuzu düşünmüyor ki onlara gidelim. Bazısı 
da çağırır gidersin, biz çıkınca arkamızdan evi te-
mizler. Selam vermek istemeyen insanlar var. Bazı 
insanlar var ki alır verirler senle; ama sokakta, o 
kadar. Evine gitmeni istemezler.”

Göçmen kadınlar hem göç süreçlerinde hem de so-
runlara yönelik çözümlerde görünmez bir kitleyi 
oluşturuyor. Mülteciliğin kendisi zor koşulları bera-
berinde getirirken buna eklenen toplumsal cinsiyet 
sisteminin yarattığı eşitsizlik ve baskı, ev ve çocuk 
bakım yükü, yasal statünün yarattığı yeni bağımlılık-
lar (şehir dışına çıkamama, aile ve akraba ilişkilerinin 
olumsuzluklarından kaçamama, eşe bağımlı olma 
vb.) kadınların önündeki en büyük engelleri oluş-
turuyor. Geleneksel ve dini normlara yönelik yaşam 
biçimine dil bilmeme eklenince özellikle toplumda 
artan ırkçılık, kadınların eve kapanmasının zeminini 
oluşturuyor. Hane halkının kalabalıklaşması, yakın 
aile bireylerinin yokluğu gibi sebepler, kadınların ev 
ve bakım sorumluluklarını arttırarak onları eve daha 
bağımlı hale getiriyor. Raha’nın yaşamında ev işleri-
nin yanı sıra özel eğitim/bakım gerektiren çocuğu-
nun sorumluluğu da ona ait. Oğlu Can, Raha’yı hem 
Türkiye’deki hayatına bağlayan en güçlü sebep hem 
de onun Türkiye’den ayrılamamasının sebebi. Bu 
ikircikli durumun ve zorlu hayatın sorumlusu elbette 
çocuk değil. Ancak sorumluluğun sadece Raha’ da 
olması ve destek mekanizmalarının yetersizliği onun 
yaşamını maddi manevi zorlaştırıyor. Mültecilerin 
sağlık haklarına erişimde yaşadıkları güçlükler, git-
tikleri hastanelerde tercüman olmaması ya da sınırlı 
sayıda tercümana ulaşabilme, hastane ve hastalık sü-
recini zorlu bir hale getirebiliyor. Çocuk bakımı tam 
zamanlı bir işken özel eğitim gereksiniminde olan bir 
çocuğu yetiştirmek daha fazla özen, emek ve zaman 
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demek. Raha’nın tecrübesini zorlaştıran etkenlerden 
biri de bu aslında.
“Sabahtan yatana kadar Can’la uğraşıyorum. Baş-
ka bir şey yapmak için, kendim için asla vaktim yok. 
Yapmak istediğim çok şey var burada ama Can için 
yapamıyorum, kendim için bir şey. Kendime bakım 
yapmam ne sıhhatimle ilgili ne dış görünüşümle il-
gili ne psikolojik rahatım huzurumla ilgili, herhan-
gi bir şey yapamıyorum. Onun özel durumundan 
dolayı ona başka çocuklardan çok daha fazla ihti-
mam gösterilmesi gerekiyor. Bünyesi zayıf, çok sık 
hastalanıyor. Benim dışımda onunla ilgilenebilecek 
kimse olmadığı için ya hastadır, hastanedeyizdir ya 
da özel eğitimdeyizdir. Ben kendim için de çok şey 
yapmak isterdim ama buna vakit yok.”

EVİM NERESİ?
Suriyeli kadınların hem toplumsal cinsiyet hem de 
dini normlardan dolayı evle özdeşleştirilmesine, zo-
runlu göçle birlikte artan bakım yükü ve yoksulluk 
eklenince tam anlamıyla eve bağımlı olma hali olu-
şuyor. Ev içi bakım emeğini ücretli karşılayamama 
ve/veya aile desteğinden mahrum olma, hastalık 
gibi durumlarda yine bakım emeğinin sadece kadı-
na yüklenmesi, kadının ev ile olan bağını zorunlu 
olarak güçlendiriyor. Vaktinin çoğunu evde ya da 
oğlu için hastanede geçiren Raha için yine de burası 
‘ev’ değil. Çünkü evin anlamı başka…
“Burada kendimi evimde hissetmiyorum. Ev benim 
için güvenliktir, rahattır, mutluluktur. Ev benim için 
her şeydir; sadece eşyalarıyla, büyüklüğüyle, güzelli-
ğiyle değil. Eve geldiğin zaman; huzurlu olduğun za-
man, mutlu olduğun zaman... Yaşadığın insanın seni 
anlaması, benim onu anlamam; birlikte yememiz, 
birlikte gülmemiz… Benim orada hayatım öyleydi. 
Ben hayatım boyunca tek başıma yemek yemedim, 
orada tek başıma uyumadım, tek başıma bir şey yap-
madım. Burada her şey tek başına. Ev burada benim 
için sadece duvarlar ve sokakta değilim demek.”

KALACAK MI GİDECEK Mİ?
‘Suriyeli mülteciler kalacaklar mı yoksa ülkelerine 
dönecekler mi? ’sorusu sıkça sorulan ve merak edi-
len bir konu. Bu soruyu soranların her zaman göz 
ardı ettiği bir şey var. Burada iyi-kötü kurulan, savaş 
tehlikesi olmayan bir hayat ve çocuklarla kurulan 
bir gelecek… Bir Türk vatandaşıyla evli olan Raha, 
hayatından ve evliliğinden memnun olmasa da tüm 
bakım yükü ona kalsa da özel eğitim gerektiren 

Türk vatandaşı çocuğunu bırakıp gidemiyor. Ken-
disi kalıcı bir kimliğe sahip olmadığı için bulundu-
ğu yerden ayrılamıyor, çocuğunun bakımı sebebiyle 
eşinden boşanıp tek başına bir yaşam sürmesi ise 
burada kimsesi yokken bir hayli zor. O yüzden kat-
lanıyor bu zorlu hayata, birçok mülteci kadın gibi. 
“Alışmak için çabaladım ama ben alışamadım. 
Benim oğlum olmasaydı…Beni buraya bağlayan 
hiçbir şey yok, asla burada kalmazdım; sadece oğ-
lum… Kanuni yolla gitme şansım yok. Vatandaş 
olmadığım için pasaport çıkaramıyorum. Bu şe-
kilde gidersem Can kayıtsız olacak ve hiçbir hakkı 
olmayacak. Ne eğitim ne sağlık hakkı…Olmayacak 
çocuğun.”
Mülteci kadınların kadın olarak, mülteci olarak, 
anne olarak yaşadıkları sorunu büyüten ve bağım-
lılıkları arttıran temel meselelerden biri de kalıcı, 
yasal statüye sahip olamamak. Savaş olmayan gü-
venli bir ülkeye sığınmış olmak, kalıcılık ve gü-
venlik duygusunu geliştirmiyor. Ataerkil toplum 
ve aile yapısı ile birlikte düşünüldüğünde geçici 
statü, kadınların kocalarından, aile bireylerinden 
gördükleri kötü muamele ve şiddete de boyun 
eğmelerinin sebebi oluyor. Aynı zamanda geçici 
statünün yarattığı mekânsal kısıtlılık; aile ziyareti, 
iş bulma, yaşadığı koşulları değiştirme yönündeki 
ihtiyaçların karşılanmaması sonucunu doğuruyor. 
Raha’nın en büyük isteği güzel eşyalar almak değil 
-ki olabilirdi-para da değil -ki buna çok ihtiyacı 
var, sağlığa da-…Onun en büyük dileği mekân kı-
sıtlılığını kaldıracak, güvende ve güçlü hissetmesi-
nin yolunu açacak olan kalıcı yasal statü. 
“Vatandaşlık alırsam ve gidip ailemi görebilirsem 
en çok buna sevinirim. Kalbim ölü, bundan başka 
hiçbir şey beni sevindiremez. Ama vatandaşlık alır-
sam ailem çocuğumu görürse bu bana yeter.”
Raha’nın göç deneyimi, birçok mülteci kadın gibi 
birkaç satıra sığdırılabilecek gibi değil elbette. Bu 
yazı sadece gölgede kalan/bırakılan bir yaşamın, 
bir fotoğraf karesine sığan kısmı kadar. Zorunlu 
göçün yarattığı zorluklar, toplumsal cinsiyete ve 
göçmenlere yönelik ayrımcılık, ekonomik güç-
lükler, yasal güvencesizlik, iş güvencesizliği, dil 
bilmeme gibi birçok mesele, mültecilik halinde 
zorlukları kadınlar için arttırıyor. Deneyimlerin 
ortaklaşan özellikleri; kadınların güçlenebildikle-
ri koşulları yaratma, yasal güvence, cinsel şiddete 
karşı uygulama ve koruma mekanizması ihtiyaçla-
rını gündeme getiriyor.  

sedagnl@gmail.com
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Donarak ölenler, ölmemek için kendini jan-
darmaya ihbar edenler, yolda tecavüze uğ-
rayanlar, soyulanlar, gölde alabora olup bo-

ğularak ölenler, cansız bedeni ancak karlar eridikten 
sonra ilkbaharda bulunabilenler ve daha niceleri… 
Yukarıda yazdığım ve her birinin kocaman ağırlığı 
altında kalacağım hikâyeler, son birkaç ayda çoğun-
luğunu Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 
mültecilerin oluşturduğu insanların başına geldi ve 
Van, artık bir mülteci mezarlığı. 
Geçtiğimiz şubat ayında, Van’ın Çaldıran ilçesinde 
sınırı geçmeye çalışan 13 göçmenin tipiye yakalan-
dığı ve donarak hayatlarını kaybettiği ihbarı yapıldı. 
Bölgeye yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım 
sağlanamadığı için bilgi doğrulanmadı. Yapılan ih-
bardan ancak 1 ay sonra yani mart ayında, Jandarma 
ve AFAD ekipleri bir çalışma başlattı ve o 13 mülteci-
den 7’sinin cansız bedenine öyle ulaşıldı. Onlar nis-
peten şanslı olan 7 kişiydi. Hâlâ en az 6 mültecinin 
daha karlar altında kaldığı tahmin ediliyor. Cesetleri 
bulunan 7 mültecinin bedenlerinin, 1 aydan fazla sü-
redir dağlık alanda kaldığı için, hayvanlar tarafından 
paramparça edildiğini de detay olarak aktarayım.
Van’da son yaşanan bu 13 mülteci ölümü, ilk değil. 
Geçtiğimiz yıl Van’ın başka bir sınır ilçesi olan Baş-
kale’yi kaçak yollarla geçmek isteyen 26 mültecinin 
cansız bedenine de karlar eridikten sonra ilkbahar-
da yaylaya çıkan köylüler ulaştı. 
2019 Aralık ayında, karayollarında uygulanan kon-
trol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü’nü 
kullanmak isteyen mülteciler, bir tekne kiraladı ve 
21 kişilik tekneye 71 kişi bindi. Sonu daha başından 
belli olan hikâyede tekne alabora olarak battı, 7 kişi 
hayatını kaybetti. 
Şubat ayında ise başka bir mülteci grubu, yine bir 
tekne kiralayarak Van Gölü’nün karşı yakasında 
bulunan Tatvan ilçesine gitmek istedi. Onları taşı-
yan tekne, tipi nedeniyle ilerleyemedi. Tacirler 40 
mülteciyi gölde buldukları ilk ıssız adaya terk ede-
rek kaçtı. Gece ve soğuk olması nedeniyle donma 
tehlikesi geçiren 40 mülteci, yakalanmamak için 
kaçtıkları jandarmaya, kendilerini bu kez ölmemek 
için ihbar etti.
Geçtiğimiz yıldan bu yana Van’da durmadan yaşa-
nan ölüm haberleri artarak devam ediyor. Mutlak 
bir çözüm sağlanamadığı sürece, ölüm haberleri ile 

birlikte her biri diğerinden daha acı bir insani dram 
hikâyesi duymaya devam edeceğiz. Havaların ısın-
masının ardından Van dağlarında daha kaç mülteci-
nin bedenine ulaşılacağı ise hâlâ bilinmiyor.
Peki, insanlar hayatları pahasına, Türkiye’ye neden 
gelmek istiyor? 
Afganistan’da şu anda belirsizlik ve işsizliğin yanı sıra 
bir iç savaş var. Ayrıca Taliban ve DEAŞ gibi örgütler 
ülke içinde güçlenmeye devam ediyor. Bu olumsuz-
luklar pek tabii bir de ekonomik kriz yaratınca Afga-
nistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerde yaşayan 
insanlar bir umut olarak İran üzerinden Türkiye’ye 
gelmeye çalışıyor. Türkiye yolculuğunun ilk durağı ise 
sınıra yakın olması nedeniyle Van. Van’da ise coğrafi 
özellik nedeniyle kış şartları çok çetin. Mülteciler ve 
tacirler ise kış mevsimini maalesef olumlu bir durum 
olarak görüyor. Çünkü yoğun kar yağışı ve tipide ter-
mal kameralar işlevini tam olarak yerine getiremiyor. 
Bunu fırsat bilen tacirler, mülteci kafilelerini de ikna 
ederek 200 veya 300 kişilik gruplar halinde ‘ölüm yol-
culuğuna’ çıkıyor. Mülteciler evini, hayvanını, araba-
sını, varını yoğunu satıp ülkelerinde yaşanan savaşta 
ölmemek için, aileleri ile birlikte çıktıkları yolda, bu 
kez donarak veya boğularak ölüyor. Şans eseri hayat-
ta kalanlar ise tecavüze uğruyor, hırsızlar tarafından 
soyuluyor, üç kuruş paraya çalışmak zorunda kalıyor, 
aşağılanıyor, en iyi ihtimalle ırkçı bir saldırıda bıçak-
lanarak öldürülüyor. 
Jandarma veya polis tarafından yakalanıp geri gön-
derilenler ise daha zor bir hayatı yaşamak zorunda. 
Çünkü her şeyini satarak ardında bıraktığı ülkesin-
de de bir evi ve yaşamı yok artık. 
Kaçak yollarla Türkiye’ye gelirken yolda hayatını 
kaybeden mültecilerin birçoğunun kimliği tespit 
edilemiyor. Bu nedenle cenazeler adli tıp işlemle-
rinin ardından hayatını kaybeden mültecilerin ai-
lelerinden çok uzakta, Van’da bulunan kimsesizler 
mezarlığına gömülüyor. 
Van’dan binlerce kilometre ötede başlayan ‘umut 
yolculuğu’, kimsesizler mezarlığında son buluyor. 
İnsan bu yaşananların ardından, hayatını kaybeden 
insanlar için, ‘keşke mezarını ziyaret edecek yakın-
larının da olduğu vatanlarından gelmek zorunda 
kalmasalardı’ diyor. 
 Bu nedenle yazının girizgâhında belirttiğim gibi: 
Artık bir mülteci mezarlığıdır Van. 

VAN BİR MÜLTECİ MEZARLIĞI
R U Ş E N  TA K VA
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Ressam Fikret Muallâ, İzmir FolkartGal-
lery’de 28 Şubat’ta açılan “Yalnız ve Yaralı 
Bir Hayat” başlıklı sergisi vesilesiyle, gün-

dem yarattı ve yerli yabancı birçok kurum ve özel 
koleksiyondan edinilen 55 yapıtı, fotoğrafları ve 
özel anı nesneleriyle izlediğimiz Muallâ hakkında, 
bugüne kadar, pek çok şey yazılıp çizildi. 
İnsanların - doğal olarak - gözle göremedikleri 
ama varlığı ve varlığından doğan tehdide bazen 
duyarlık, gönüllülük, bazen yasal müeyyideler, 

bazen tıbbî hükümler ve bazen ise kibirli bir aldı-
rışsızlıkla karşılık verdikleri duruma, ‹karantina› 
adı verildiği biliniyor. Karantina, kimi zaman bize 
uygulanan, kimi zaman ise gönüllü olarak Dünya-
yı “kapı önüne koyduğumuz” bir yalıtım eylemi 
olarak da, kendini gösteriyor.
Bu satırların yazıldığı esnada hemen hepimizi 
bilgisi ve küresel yaygınlığı ile etkisi altına alan, 
özellikle “yeni yıl” trafiği nedeniyle Çin’in Wuhan 
eyaletinden dünyaya yayıldığı öne sürülen yeni tip 

YAŞAMIN ÖLÜMCÜL 
KARANTİNASINA RENKLERİYLE 

DİRENEN ADAM
E V R İ M  A LT U Ğ 

Fikret Mualla, son natürmort / 1967
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Corona virüsü hastalığı Covid - 19›un getirdiği 
küresel karantina, günümüzde yüzlerce kültür ve 
sanat kurumunun, sanatçının pozisyon ve işlevini 
de yeniden düşünebilmemiz adına önemli bir fır-
sat, bir zemin üretti. Sanatseverin, koleksiyonun, 
müzenin, kültürel hafızanın gerek neyi ifade ettiği, 
ne amaçla tüketildiğini, gerek pratik, gerekse teo-
rik temelde belki de en radikal ve zorunlu döne-
meçlerin eşiğinde olduğumuzu bize hissettirdi. 
Bu manzaradan nasibini alan, yaşamının büyük 
bölümünü Fransa’da sürdüren Muallâ ise, kendi-
sine devlet ve/ya ön yargılı belli bir kesim insanca 
dayatılmış ‘sakıncalı’ etiketinin getirdiği “yalnızlı-
ğı”, kimi zaman isteyerek, kimi zaman ise mecbu-
riyet halinde, artı ve eksileriyle taşımak zorunda 
kalan, bir ‘karantina’ vakasıydı, denebilir. 
İnziva - uzaklaşma ve insanlarla ilişkide asgari se-
viyeye iniş, Muallâ’nın yapıtlarında ziyaret ettiği 
ve bize tanık ettiği dünyanın belki de en önemli 
görsel ve moral “hijyen” filtresiydi. Bu meyanda 
bulunduğu ve eserleriyle dışa vurduğu her yer, her 
nesne ve öznedeki varoluş aciliyet, sıkıntı ve kaçış 
hissi, sanatçı için tayin ediciydi sanki. 
Bu iddiamızı karşılayacak “güncel” bir metafor 
olarak “karantina”nın türettiği “sosyal mesafe”, 
sanatçının biyografisine büyüteçle baktığımızda1, 
kendini daha da trajik biçimde gösteriyor gibi: 
1903’te İstanbul’un Moda semtinde doğan sanat-
çının Osmanlı bürokratı babası Ekrem Bey ile an-
nesi Emine Nevber Hanım, kız çocuk bekledikleri 
için adını Muallâ olarak koymuş, ancak daha sonra 
buna Fikret ismi de eklemek durumunda kalmıştı. 
Önce St. Joseph Fransız Okulu, ardından Galata-
saray Lisesi’nde eğitimini sürdüren Fikret, 12 ya-
şında iken lisede futbol oynadığı esnada bir kaza 
geçirip, sağ ayağını kırdı ve bu onda büyük bir 
psikolojik sarsıntıya yol açtı. Bunu, gönülden bağlı 
olduğu annesinin erken yaşta İspanyol Gribi’nden 
(H1N1) kaybı izledi. 
(Tarihsel bir not düşmek gerekirse, aslen Mart 
1918’de ABD’nin New Mexico eyaletinden yayılan 
bu hastalık, iki yıl boyunca dünyada 100 milyonu 
bulan insanın hayatına mal oldu. Öyle ki, Max 
Weber, Egon Schiele, Gustav Klimt gibi aydın ve sa-
natçılar yaşama veda ederken, Mustafa Kemal de, 

1 15-17 Yaş Grubu Öğrencilerin Sanat Eğitiminde Yerel ve Özgün 
Değerlerin Kazandırılmasında Fikret Muallâ’nın Yeri, Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 2009, Başak Tuna Bayrak, T.C. Marmara 
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,, Güzel Sanatlar Eğitimi 
Ana Bilim Dalı, Resim İş Öğretmenliği Bilim Dalı

yakalandığı bu hastalığı İstanbul Beşiktaş’ta evde 
iyileşmek suretiyle “kişisel karantina” ile yenebildi.)2 
Daha üzücü olanı, annesinin de bu hastalığı Mual-
lâ’dan kaparak hayatını kaybetmesi oldu ve bu olay, 
sanatçıda çok büyük bir suçluluk duygusu, bera-
berinde psikolojik bir içe kapanma, asabiyet hali 
yarattı. Bunu, babasının önce çok genç bir hanım, 
ardından oğlunun tepkisini giderebilmek adına 
akrabaları Behice Hanım ile evlilikleri izledi. 
Yaşanan olayların yarattığı uzaklaşmalar, Mual-
lâ’nın üvey annesi ile geçinemeyince, önce teyze-
sinin yanına, daha sonra ise dil ve mühendislik 
eğitimi için İsviçre’ye gönderilmesine yol açınca, 
sanatçı bu durumu ‘evden atıldığı’ şeklinde yo-
rumladı. 
İsviçre’deki yıllarında zamanla resme yaklaşan 
Muallâ, savaş yıllarının da etkisi ile parasız kaldığı 
için, dönemin konsolosu Rıza Bey’in de desteği ile 
resim eğitimi almak üzere Heidelberg’e geçti. Mü-
nih Güzel Sanatlar Akademisi’nde desinatörlük, 
afiş, daha sonra ise Berlin Güzel Sanatlar Akade-
misi’nde resim eğitimi aldı. Burada, ressam Hale 
Asaf ile birlikte Arthur Kampf ’ın öğrencisi oldu. 
Bu süreçte eğitim almak yerine, Almanya içinde ve 
İtalya ile İsviçre’de bohem bir yaklaşımla yaşamayı 
tercih etti. 
“Sosyal mesafe”, bir süre Fransa’da bulunan ve ge-
çim sıkıntısı sebebi ile Türkiye’ye dönen, içkiye 
düşkünlüğü ile de yaşamında türlü sorunlara ma-
ruz kalan ressamın peşini bir türlü bırakmadı. 
1930’lu yılların ortalarında sanatsever Salah Cim-
coz’un konağında bulunduğu süreçte, içkili olarak 
bulunduğu bir anda üzerine çalıştığı toplu devlet 
büyükleri portre tuvalleri vesilesiyle uygunsuz ifa-
deler kullanan ressam, bu sözleri nedeniyle sorgu 

2 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanyol_gribi

Fikret Mualla, natürmort
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ve hukuki takibata uğradı. Bunu, Mazhar Osman 
kontrolünde geçirdiği, Neyzen Tevfik ile aynı ko-
ğuşu paylaştığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi süreci izledi. 
1939’da babasının ölümünden kalan miras ile ya-
şamını sürdürebileceğine inanarak tekrar Fran-
sa’nın yolunu tutan, desen ve illüstrasyonlarıyla 
da Nâzım Hikme’’ten Abidin Dino’ya, can dostu 
gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz’dan Semiha Berksoy 
ve Pablo Picasso’ya birçok isimle yolları kesişen sa-
natçı, bilhassa Henri Matisse’e olan hayranlığı ile 
öne çıkıyordu. Sanat tarihçiler onu, Fovizm ve Dı-
şavurumculuk akımının sentezi olan bir yaklaşım 
içinde değerlendirdi. Burslu olarak yurt dışında 
emek veren birçok meslektaşının dışında Muallâ, 
hep kendi ayakları üzerinde durabilmenin kavgası 
içinde oldu. 
Bunu, ilerleyen zaman zarfında yapıtlarına da 
konu olan gece hayatının bir yansıması olarak, iki 
kez yattığı içki tedavisi süreci ile (1953 ve 1956, 
Saint Anne Akıl Hastanesi) günleri izledi. Paris›te, 
1952’den sonra, galerici Dina Vierny’nin koruması 
altına giren sanatçı, 1960’lara yaklaşırken yapıt-
larının sâdık koleksiyoneri, Madame Angles ile 
tanıştı. Böylece onun korumasına girdi. Felç ge-
çirdikten sonra ise (1962), Angles’nin Nice yakın-
larındaki Reillanne kasabasındaki evine yerleşti. 
Rahatsızlığı ilerleyince önce bir hastaneye, ardın-
dan bir huzur evine yatırıldı. 1967’de öldüğünde 
kimsesizler mezarlığına gömülen sanatçının naa-
şı, 1974’te ise Türkiye’ye getirildi ve Karacaahmet 
Mezarlığı’na defnedildi. 
Tüm bu biyografik verilerin refakatinde Muallâ, 
gerçeği metafizik bir “foto muhabiri” açlığı ile 
vicdanının diyaframı, ahlâk anlayışının objektifi 

ile kovalayan biri oldu. O, bilhassa başvurduğu 
“guvaş” üretim tekniğinin armağan ettiği “çabu-
cak” samimiyetin nice renkli meyvesi sayabile-
ceğimiz yapıtı ardında bıraktı. Ferit Edgü’nün de 
altını çizdiği gibi, resimlerini hep mektup kâğıt-
ları veya sokak afişlerinin üzerine bıraktı. Kendi-
ni ne kadar anımsadıysa, özgürlükle o kadar sıkı 
kucaklaştı.
Adeta yaşamı ne kadar gri, karanlık, sert ve çe-
tinse, resimlerinde o kadar masum, dobra, renk-
çi, aldırışsız ve çocuksu bir Fikret Muallâ ortaya 
çıkıyordu. Ancak ressam, ruh haline bağlı olarak, 
fırçasını adeta bir psikolojik meteorolog gibi idare 
ediyordu ve elbette, kimi yapıtlarında da soğuk, 
koyu, “eksi değerlerde” imge ve çağrışımlar yok 
değildi. 
Küçük bir çocuğun resim defteri nasıl onun va-
roluşunun duygusal rahmi, kâh ılık, kâh içinden 
dışına tepine tepine çıkılmaz koyu ikâmetgâhı ol-
duysa, Muallâ da bulduğu her suret üzerine kendi 
aslının göz kalıntılarını nakşetmesini bildi. 
Dışarıdayken içeride kalmanın, içerideyken dışa-
rıyı keşfetmenin dayanılmaz med - cezirini sürekli 
tecrübe eden sanatçının, bu seyrüsefer esnasında 
en önemli yoldaşı ise suluboya ve guvaşlarına, 
oradan yer yer yağlıboyalarına, her daim başköşe-
yi tutan kadehleri oldu. Yaşarken ölümü paletiyle 
kovalama cüreti, bu dünyanın karantinasını yen-
diğinde, ona ölümsüzlüğü vakfetti. 
Gözü ve elleri gibi, sözü de ona bırakmak, en “şe-
refine” olanı sanki:
“Ben hürriyetimi çok severim. Bunu naçiz sükû-
tunda bulurum. Resim yaparken, ibadet eder gibi 
sükûneti beynimin tepesinde, saçlarımın dibinde 
hissedemezsem, o zaman bilirim ki bir yanlış işle 
meşgulüm veya işgal edilmişimdir. Bu yanlış meş-
guliyetten kurtulmak için gider, evvelâ üç beş kadeh 
rakı içerim. Eğer bu yanlış meşguliyet daha sürerse, 
fitil gibi olur, çatacak, kavga edecek adam ararım. 
Herkes, aşağı yukarı benim gibidir. 
Âlemi nizama sokmak, fikrimden geçen şey değilse 
de, lâfın kısası, sükûtumu resmen severim ve dedi-
ğim gibi, ibadet eder gibi resim yapmayı ister, ruh 
istirahatimi ancak bu tarzda temin ederim. Bu da 
benim hakkımdır.”3 

evrimaltug@gmail.com

3 “UseraKaragâhı”, Fikret Muallâ, “Yalnız ve Yaralı Bir Hayat”, 
Folkart Gallery sergi yayını, s.93-94

Fotoğraf: Ara Güler
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seçim

                    Arkadaş Zekai’ye

Keskin bir yanılgı içindeyim, korkmuyorum üstelik
Bunu ben seçmedim biliyorsun

Ergenliğim bir erkek kadar yabancı buralara 

Kirli köpekler bakıyor, derinliğini anlamadılar gözlerimin
Acıyorlar belki üşürken benden kalan boşluğa
Acımak bir yaşamın derdestliği, dünden beri savruluyor 
unuttuğum ritmik savruluş

Arşınlayıp bir bir devlet yurtlarını
Şubat bu yıl kaç çeker diye sormuyorum
Daktilolar seni hiç tanımazken bağlamışlar ellerimi 
Bulutlar yazımı tanır oysa
A4 , teksir kağıtları, mukavva... özgürlüğü 
bir uçurtmanın kuyruğunda hiç görmedim
Talan edildi bütün renkler, sırası gelen bahçede uyuyor

Ben seçtim, kalp nakli yoktu o zamanlar

Annemden öğrendim tütün sarmayı
Annemin yüzünü düşününce karıncalanıyor gövdem
En son bir işportacının düşlerinde görmüşler beni
Ne alırsan kireçleniyor zaman

Ben seçmeyi iyi bilirim

Tavsiye ettiğin kitapları okudum
Kendiliğinden yazılan bir tarih var odamda

Önder Çolakoğlu
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YENİLENLER
M E S U T BAY R A K TA R

A L M A N C A DA N  Ç E V İ R E N :  E Z E L  B A B U R

Oturma odasındaki masanın üzerinde bir 
zarf duruyordu, açılmıştı. İçinde de kınına 
sokulmuş kılıç gibi bir mektup. Mektubu 

aldı, iki ya da üç hafta önce okumuş olmasına rağ-
men tekrar açtı. İlk seferinde olduğu gibi bu defa 
da doğru anlamamıştı mektubu. Kendini zorladı. 
Nokta ve virgüller arasındaki kelimelerin içinde ne 
kadar yolunu bulmaya çalışırsa çalışsın, bu dil zih-
nini dikenli bir tel gibi sarıyordu. İktidarın diliydi. 
Kalın harflerle yazıldığı için olmalı, bugün resmi bir 
görüşmesi olduğunu anlamıştı sadece. İhtiyaç faz-
lası işçi olduğunda gelen mektuplardan biriydi bu. 
Mehmet Yürekli fincanın dibindeki kahveyi içip ce-
ketini omzuna attı. Karısı hala uyuyordu yatakta, en 
büyük oğlu da. Sadece iki kızı evden çıkmıştı. Biri 
on beş, biri on altı yaşındaydı, paylaştıkları oda boş-
tu. Okula gitmişlerdi, biri koleje diğeri meslek lise-
sine gidiyordu. Yürekli, kapıyı sessizce kapattı ve İş 
Kurumu’nun yolunu tuttu. 
Üç katlı beton bir binanın önünde durdu. Bu binanın 
yanında zaman zaman Yürekli’yi benzer şekilde ye-
rin dibine geçiren mektupları gönderen başka devlet 
daireleri sıralanmıştı. Kışlaya benziyordu bu binalar. 
Cam kapıdan girdiği anda Yürekli’nin içinde on sekiz 
yaşından beri fabrikalardan, atölyelerden ya da am-
barlardan tanıdığı bir his uyandı. Altı aylık bir eği-
timden sonra kardeşleri ve babası gibi önce misafir 
işçi, sonra maaşlı işçi, vardiyalı işçi, bazen kaçak işçi 
ama başka seçeneği olmadığı için ille de işçi olarak 
çalışmıştı. Şimdi ne olduğunu hatırlamadığı bir vaat 
çekmişti onları buraya. Yürekli, bir ülkeyi kendi suçu 
olan barbarlığın yarattığı enkazın altından kurtaran 
ve yıllarca aynı işyerinde sömürülen erkek kardeşle-
rinden farklı olarak hiç bir işyerinde iki yıldan fazla 
dayanamamıştı. Kaynakçılık, paketlemecilik, kaporta-
cılık, temizlikçilik, kapıcılık, kuryelik, bekçilik gibi iki 
kolu, iki bacağı olan herkesin yapabileceği işler yap-
mıştı. Emirler ve disiplinle elektrik veriyormuşcasına 
kaslarını harekete geçiren kendine ait olmayan bir 
bedene dışardan bakıyormuş gibi hissettiren bu duy-
guyu on sekiz yaşından beri bilirdi.
Cam gişenin ardındaki gözlüklü sarışın kadın 
Yürekli,’nin gösterdiği mektuba şöyle bir baktı. Sıra 
fişi alıp numarası ekranda belirene kadar oturması-
nı söyledi. Yürekli, elindeki fişle kafasında saçkıran 

izleri olan, gözlüklü, göbeği kucağına doğru yayılmış 
bir adamın yanına oturdu. Otobüste ya da metroda 
pencereden dışarı bakarak susup oturanlardan biri, 
herhangi biri... Bunun gibi diğer yaşlı ya da oğlu gibi 
gençlerin yüzünden de yorgunluk ve yalnızlık oku-
nuyordu. Gri gözlerin altında torbalar... Ufuksuz ba-
kışlar... Saçlar bu resmi görüşmede kötü bir izlenim 
bırakmamak için yapılmamışsa eğer, yataktan nasıl 
kalkıldıysa öyle... Eller kırılmış gibi dizlerin üzerinde, 
ayaklar ekrandaki numara onları harekete geçirene 
ve bir kapının arkasında kaybolana kadar marley ze-
mine yapışmış. Yürekli, yalnız değildi ama onun gibi 
herkes yalnızlaşmanın demir parmakları arkasında 
öyle esirdi ki yardım çığlıklarının yankılarını duya-
mıyorlardı. Hepsi birer ricacıya indirgenmişti. 
Bir zaman sonra Yürekli’nin numarası ekranda 
yanıp söndü. Bu komuta uyup akranı bir adamın 
bürosuna adım attı. Kısa kollu kareli bir gömlek 
giymiş, saat ve çerçevesiz gözlük takmıştı. Kot pan-
talonun altına spor ayakkabısı giymişti. Kahverengi 
saçları yana taranmıştı ve kirli sakallıydı. Yürekli ka-
pıyı kapatınca adam oturmasını rica etti. Kalkmadı, 
elini uzatmadı, yüzüne bakmadı, selamlamadı. Sa-
dece elini masanın önünde duran sandalyeye doğ-
ru uzattı, fişi kontrol edip çöp kovasına attı. Bütün 
bunları nezaketsizliğinden değil alışkanlığından ya-
pıyordu. Nihayetinde devlet görevlisi olarak sadece 
Yürekli’yle konuşmuyordu. 
Yürekli, mektubu masanın üzerine koydu. Çerçeve-
siz gözlüklü adam mektubun başındaki uzun kodu 
bilgisayara girdi, kimlik sordu, Yürekli kimliğini 
verdi, kısa bir sessizlikten sonra adam kimliğini 
geri verdi, sonra ağzını açarak iktidarın tetiğe ba-
sarmışçasına çıkardığı seslerden biriyle konuşmaya 
başladı. Yürekli, kelimeleri anlıyordu ama bağlan-
tıları ve tekrar tekrar virgül ile nokta arasına itilen 
şu paragrafları anlamıyordu. Adam kendisi değil de 
içinden başka biri çıkıp konuşuyormuş gibi kanun-
dan alıntı yapıyordu. Sanki yumrukla Yürekli’nin 
kafasına vuruyorlardı. Soru sormadı. Hazırladığı 
sorular vardı. Ama şimdi susuyordu, çünkü bunun 
bir şey kazandırmayacağını düşünüyordu. Sadece 
madeni sesler duyuyordu. Adam yazı masasına eği-
lip iki elini yapraksız dallar gibi üstüste koyduğun-
da Yürekli kafasını eğip yere baktı. Gözünün önüne, 
titreyeren ve çerçevesiz bir resim gelmişti. Resimde 
karısı, kızları, oğlu, onların arkasında erkek kardeş-
leri, kızkardeşleri ve ölmüş babası vardı. Çerçevesiz 
gözlüklü adam ona bir bardak su ikram edince red-
detti, kalktı ve çıktı. Kendisini vurulmuş, yenilmiş, 
diz çökmeye zorlanmış hissetti. Çerçevesiz gözlüklü 
adam kalkmadan “Maalesef sizin için yapabilece-
ğim bir şey yok. Kanun böyle!” demişti.
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“Kanun!” diye düşündü Yürekli, İş Kurumu’nu terk 
ederken. Ama bu düşüncesini devam ettirmek için 
kendine güveni, belki de dili yoktu. Belki de bu dü-
şünceden sonra gelecek olan düşünceleri bilmek 
istemiyordu. Bu tür zincirleme düşünceler ondan 
yerine getiremeyeceği şeyler talep edebilirdi. Belki 
de bu rahatsızlığı hissediyordu. Şimdi acelesi yoktu. 
Suskun, kafasında ağır düşüncelerle süt, yumurta 
filan almak için süpermarkete gitti. Karısı istemişti. 
Markete giderken, çok gecesini geçirdiği meyhane-
nin yanından geçti. Omuzlarındaki derin ağırlığın 
onu aşağı doğru çektiği şu anda içeri oturup bir bira 
ya da konyak mı içsem diye aklından geçti. Cüzda-
nındaki birkaç banknotu görünce kendine geldi ve 
süpermarkete girdi. Süpermarketten ellerinde iki po-
şetle çıktı. Evinden dört sokak uzakta bir parka otur-
du. Sağ yanında bir kaydırak, iki salıncak ve kum ha-
vuzuyla artık miadı dolmuş bir çocuk parkı vardı. Sol 
yanında da biçilme vakti gelmiş bir çimenlik. Onun 
arkasındaki anayolda vızır vızır arabalar geçiyordu. 
Yürekli, çocuklarıyla bu parka gelip onları salıncakta 
havalara uçurduğu zamanları hatırladı. O zamanlar 
inşaatlarda çalışıyordu. İş zor ama ücreti mesailer 
sayesinde iyiydi. Bedeni o zamanlar gençti, kendini 
güçlü hissediyordu, yenilmezdi çünkü geleceği oldu-
ğunu düşünüyordu. Şimdilerde o geleceği arkasında 
bırakmıştı ve zayıftı. Mutlu bir hayat için neden in-
sanın şansı olmalı ki, diye düşündü. Bu düşüncelerle 
hafızasındaki fotoğraf albümünün sayfalarını çevir-
diği sırada canı sigara çekti. Arada İş Kurumu aklına 
gelince görünmez bir yumruk vuruluyormuş gibi gö-
ğüs kafesinde bir baskı hissetti. Derin bir nefes alınca 
ağrı kayboldu. Bu ağrı yeni değildi. 
Bir-iki saat geçtikten sonra evin yolunu tuttu. Karısı 
evde değildi. Biraz para kazanmak için bir sigorta 
binasının bürolarını paspaslıyordu. 20 yaşındayken 
doğdukları köyde evlenmişlerdi. Yürekli, onu sıcak 
bir yaz mevsiminde geniş ve iki yanı ağaçlı cadde-
lerine ve alış-veriş yerlerine hayran oldukları Orta 
Avrupa’ya gururla getirmişti. Üç odalı ve küçük 
pencereli çatı dairesini gördüklerinde ise göz ka-
paklarına bir daha hiç gitmeyen bir hayal kırıklığı 
oturmuştu. Köy hayatının melankolisi şehirde adsız 
sansız bir cesaretsizliğe dönüşmüştü. 
Kızları da odalarında yoktu. Büyük ihtimalle kafede 
ya da başka bir yerde arkadaşlarıyla takılıyorlardır 
diye düşündü. Sadece oğlu evdeydi, odasının kapısı 
kapalı olmasına rağmen biliyordu. Burnuna sigara-
sının anahtar deliğinden ve kapının küçük aralığın-
dan sızan kokusu geliyordu.
Yürekli, poşetlerin içindekileri buzdolabına ve do-
laplara yerleştirdi. Sonra mikrodalgada kendine 

atıştırmalık bir şeyler ısıttı. Açlığı ve karnının gu-
rultusu geçince boğazına bir düğüm oturdu.
Oğluyla konuşmak istedi. Onunla bugün İş Kuru-
mu’nda olanları, ailesinin ve abisinin başına gelen-
leri konuşmak istedi. Ona mektubu göstermek, İş 
Kurumu’nun işsizlik parasını “iş bulmak konusun-
da gayret göstermediği” için üç ay kestiğini söyle-
mek istedi. Paket kaldıracak, yol yapımında kulla-
nacak ağır iş gereçlerini hareket ettirecek, ya da cüzi 
bir ücret karşılığında bina temizliğinde çalışacak 
durumda olmadığı için son aylarda İş Kurumu’nun 
gönderdiği işleri reddettiğini açıklamak istedi. Son 
iki ayın kirasını ödemediğini ve ev sahibinin on-
ları sokağa atmakla tehdit ettiğini söylemek istedi. 
Oğlunu dinlemek, ona destek olmak, ondan destek 
almak istedi. İyi bir baba, iyi bir eş, bir kahraman 
olmak istiyordu, onlara ufuklar açmak, güven ver-
mek... Oğluna erkek kardeşlerinden, babasından, 
kızkardeşinden, köklerinden, huzursuzluğundan, 
Almanya’ya gelişinden, iş tecrübelerinden, hayatın-
dan, zaaflarından bahsetmek istedi. Ve iki ay önce 
damar kireçlenmesi nedeniyle geçirdiği kalp krizin-
den beri her adımda onu takip eden korkularından. 
Tavsiyeler almak, tavsiyeler vermek, hataları için 
özür dilemek ve ona okulu bırakmasına rağmen ar-
kasında olduğunu söylemek istedi. Onunla gülmek, 
ona gözyaşlarını göstermek istedi. 
Bütün bunları istedi, ama cesaret edemedi. Büyük 
oğlunun kapısını çalmaya cesaret edemedi. Eli titredi. 
Utanç iliklerine işledi, damarlarındaki kandan sessiz 
bir şiddetle kaslarına ulaştı ve kapıyı açmasını engel-
ledi. Evet utanıyordu, aynı zamanda da utancın ye-
nenlerin iktidarını kabullenen ve ona, ailesine ve sı-
nıfına güldüren bir zafer bayrağı olduğunu biliyordu.
Kuşku ve öfkeyle, nefret, hatta kendinden nefretle, 
matem hatta çaresizlikle kendi odasına gitti. Göm-
leğinin düğmelerini açtı, kemerini ve pantalonunu 
çıkardı ve yarı çıplak kendisine baktı. İşverenle-
re sattığı, dev bir iş makinesine çevirdiği, yeniden 
satabilmek için tamir etsinler diye doktorlara tes-
lim ettiği, hakimlerin üzerinde hükümler verdiği, 
memurların mektuplarla örselediği ve yaptırımlar 
uyguladığı, işe yaramazsa sendikaların görmezden 
geldiği bu bedenin kime ait olduğunu bilmek isti-
yordu. Var mıydı, onu bilmek istiyordu. 
Aynada saçlarından birkaç siyah tel kalmış bir adam 
görüyordu. Diğerleri dökülmüştü. Kulaklarının üs-
tünden ensesine doğru kısa ve siyah, şakaklarında 
sanki altmış yaşlarındaymış gibi ağarmış saçlar var-
dı. Oysa bu beden daha yeni kırklı yaşlarda olmalıy-
dı. Alnı açılmış ve derin çizgilerden okunası harfler 
oluşmuştu. Kalın kaşlarının altındaki bakışları kır-
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gın, yanakları memnuniyetten mi yoksa yüksek tan-
siyondan mı belli değil, kan kırmızıydı. Omuzların-
da ak ve kara kıvırcık kıllar görünüyordu, kolları da 
oldukça kıllıydı. Elleri ve parmakları kalın ve şişkin-
di. Piyano çalamaz ya da dolmakalemle yazamazdı. 
Göğsü düzdü. Memelerinin etrafında ağarmış kıl-
lardan bir hare vardı. Sağ kolunun üstünde çiçek 
aşısından kalma yuvarlak bir iz duruyordu. Göbe-
ğinin derisi kasıklarına doğru sarkmıştı. Yürekli, 
büyük ihtimalle bu bedenin kalp krizinden sonra 
yuttuğu haplardan diye düşündü. Bacaklarının üstü 
görece zayıf, baldırları ise kalın ve topluydu. 
Göğüs kafesinde, biraz çıkık olan sol kürek kemiği-
nin altında kalp ameliyatından kalma bir yara vardı. 
Yürekli, aynadaki adamın gözlerine uzun süre ba-
kamıyordu ama bu yaraya bakabiliyordu. Bakışları 
oraya yapışık, sertleşmiş derinin üzerine eliyle do-
kundu. Gülümseyecekti ki, bir yabancının göğsüne 
ve yarasına dokunduğu düşüncesi onu ürküttü.
O sırada aynadan kapı aralığında birini gördü. Oğ-
luydu. Onu gözetlemişti. Belki de o da onunla ko-
nuşmak istemişti ancak Yürekli’yi engelleyen utanç 
başlayamadığı sözü ona da zorlaştırmıştı. Yürekli 
döndü, kalbi hızla çarpmaya başlamıştı, o anda oğlu 
gözden kayboldu. Sadece oğlanın giden bacağını 
gördü ve hızla çarpan kapının sesini duydu.
Büyük oğlunun her akşam gençlerle buluştuğunu 
ve içlerindeki nerden geldiğini bilmedikleri öfkeyi 
esrar dumanında boğduklarını biliyordu. Delikan-
lının kanlanmış gözleri dünyadaki başka hiçbir şeyi 
göremeyecek hale geldiğinde kendisini odasına ka-
patır, bilgisayarın başına geçer, kendisini gün ağa-
rana kadar savaş oyunlarında unuturdu. Yürekli, 
oğluyla ve karısıyla bu yüzden bazen kavga eder ve 
o kızgınlıkta suçu karısının üzerine atardı. 
Bir kaç dakika içinde karısı işten gelecekti. Bu karşı-
laşmaya, hatta yüzleşmeye gücü yoktu. Sanki tehli-
ke altında gösterilen bir refleks gibi çabucak giyindi, 
ceketini omzuna attı, sığınabileceği bir yermiş gibi 
hissettiği meyhaneye gitti. İki ay önceki kalp krizin-
den beri tuttuğu doktor tavsiyelerinin tersine cüz-
danındaki son banknotlarla bir paket sigara, bira 
ve konyak aldı, gece yarısından sonra oğlu dışında 
herkes uyurken eve döndü.
Kurumdan gelen ve ertesi gün gene boğazını sıkacak 
olan mektubu ve korkusunu unutarak karısının ya-
nına yattı. Yanağını okşamak istedi ve onunla en son 
ne zaman yattığını, yanağına ve dudaklarına dokun-
duğunu düşündü. Hatırlayamadı. Sarhoşluk rüyala-
rın kaynağını kurutmuştu. Özlem ve boşluk arasında 
tutsak, mutluluk ve özgürlük hakkında nadir düşü-
nülen sorularla derin bir uykuya sürüklendi.  

çok ıraklıklara gidip 
dönen birine 

benim babam her pazar gençliğini anar,
açar dolabı bir çift pabuç boyar.
bense genç parmaklarımla
avcumdaki asırları ovarım.

yıldızlar yeryüzüne küsmeye başladı
daha bugün dördü birden
aynı anda sönüverdi.

ne vakit acemiliğimle gönenmeye kalkışsam
desem ki “iki gözünden öpülesi şu dünya”
karşıma kuyrukları ulanık tilkiler,
göz pınarları pörsümüş anneler,
karşıma keremeti kesilmiş hâneler,
rayihası çalınmış naneler çıkıyor.

ah bu çağın zarıncısı çok
üstümüzü örtmeyecek yorganlar sırıyoruz,
biz alnımız apak uykulardayken
tavanımızdan kara çalıyorlar yüzümüze.

omzumuzda taşımamamız icap eden izler var
saçlarımızı yıllar var taramamışız
kendi etine batan dikenler olmuşuz.

çok ıraklıklara gidip dönen biri demişti
“ölen ben, öldüren benden”

Beste Naz Karaca
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Tanımların baskın ideoloji eliyle sığlaştırıl-
dığı zamanlardayız. Hızın ve hırsın, rast-
ladığı her şeyi dönüştürmesine tanıklık 

ediyoruz(ki ilerici bir dönüşüm değil söz konusu 
olan). İçi boşaltılmış kavramlarla örülüyor yeni-
dünya düzeni. Bu eprimeye direnebilme adına, 
her geçen gün artan bir hevesle, yazıya sığınıyo-
ruz. Peki, yazı/yazar neresinde bu çürümenin? Hiç 
kimsenin gidip de dönmediği bir ormana davet 
edilmekse yazmak, bilincin afalladığı yerde yolu 
açacak olan ne? Tarihsel donanım/bilinç ne öne-
riyor bize?

DEHA MI GELENEK Mİ?
Dehaya vurgu yapma adına, pek çok yazarın yaz-
ma nedenleri/yazın tanımları boca ediliyor her 
gün onlarca mecradan. Var oluş kaygısı, bencillik, 
estetik merak, tarihsel dürtü, siyasal amaç, kimlik 
edinme gereği gibi geniş bir nedensellikle karşıla-
şıyoruz. Bütüncül olmayan ve başka gerekçelerle 
sıklıkla yer değiştiren bu tanımlamalar; bizi, yazısı-
nın içinde ötekileşen yazara götürüyor kaçınılmaz 
olarak. Yazardan açıklama beklemenin dolaylı bir 
şiddet olduğu gerçeğiyle yüzleştiriyor. Yaşamın, 
onu söze dökmek isteyen kişinin algısından daha 
fazlası olduğu sonucu beliriyor kendiliğinden. 
“Yazarını yok eden yazılar” diye özetleyebileceği-
miz bu tehlikeyi, açıklama hastalığıyla ilişkilen-
dirme zorunluluğu baş gösteriyor. Yazarın, bir ya-
ratıcı olarak, bir dizi vazgeçişin içinden yazdığına 
işaret eden tarihsel birikim, tek bir nedene bağlı 
olmayan bu yalnızlığın, yüksek oranda olasılık ta-
şıdığını anımsatıyor sürekli. Bir yazarın neyi niçin 
yazdığına ve dehasına odaklanan her tavrın, yazıyı 
da yazarı da yok edebileceğini kavrıyoruz böylece. 
Peki, doğru yaklaşım ne? Tarih bilincine ve tarih-
selciliğe sahip çıkmak yani geleneği bilmek, yola 
çıkabilmenin ilk koşulu nerdeyse. Sezgi, duyarlık, 
gözlem, bilgi, susma, geri çekilme, kendini sakla-
ma, doğayı dinleme ve yalınlaşma gibi birçok öğe, 
gelenekten beslenmiş olmanın kazanımları zira. 

Sıradanlığa, tekrara, karmaşıklığa, dolaylamaya, 
gereğinden fazla açıklamaya düşmeden bir üst dil 
kurma yetisinin doğal kaynağı. Çünkü yazı, yazan 
kişinin fazlalıklarını, ağırlıklarını, kalabalıklarını 
kaldırmıyor artık. Kullandığı dile karşı yeterince 
sorumlu, incelikli ve deneysel davranmayan; o dil-
de yetkin olmayan hiçbir yazar, edebi olana ulaş-
ma şansına sahip değil. Kurgusal evrenin, dış dün-
yanın parçalanmış gerçeklerinden örüldüğünü 
fark edebilen her yazarın, dünyaya -dili amaç edi-
nerek- dilin içerisinden bakması zorunluluğu da 
bu tarihsel donanımın kazanımı en nihayetinde. 
Tüm algı alanlarını örten, sesten ve sözden örülü 
bu şiddet sarmalında; aslolanın metne yönelmek, 
metni derinleştirmek ve metin içinde derinleşebil-
mek olduğunu, ancak geleneğe yaslanarak kavra-
ma şansımız var. Yazıdan başka çıkarı olmayan bir 
azınlığın üyesi olabilmenin başkaca yolu yok. 

KAOS VE YARATICILIK
Yazar, yaratıcı bir karışıklığın içerisindedir. Çünkü 
gerçeklik kavramı, içeriğinde çoğu zaman başka bir 
gerçekliği taşır. Dolayısıyla yaratıcılık, kör bir nokta-
dan sona uzanan bütüncül bir yapıyı çözümlemektir. 
İlk tümcelerin nasıl oluştuğunu bilimsel olarak açık-
lama şansımız olmadığından, bu kör noktanın ilkel 
halimizi karşılıyor olma ihtimalini; karanlık bir kuyu, 
ışık geçirmez bir derinlik benzetmeleriyle somutlaş-
tırabiliriz. İlk tümcenin buyurgan albenisine boyun 
eğmek; anlaşılır olana hapsolma, var olanı tekrarla-
ma ve anlam sığlığı gibi onlarca kusura el verebilir. 
Yazarın ideal okurun kendisi olması gereği; okurun 
metin karşısında hızın tüm olanaklarını kullanışını, 
kolaycılığını, ucuzculuğunu, tüketiciliğini ve benzeri 
tüm reflekslerini düşündüğümüzde, hayati bir önem 
arz ediyor. Marie Von Ebner’in “Sadece anlaşılır olanı 
anlayan, çok az şey anlıyor demektir,” önermesini, eş-
siz bir savunu tümcesi olarak saklı tutalım o zaman. 
Bu bağıtta, yazının/yazarın konumunu saptaya-
bilmek için, yapıtın imlediği noktaları esas almak, 
nirengi yoluyla bir harita çıkarmak gerekiyor. 

‘YAZAN İNSAN’DAN ‘YAZAR’A 
EŞYANIN TABİATI

Y U S U F  YAĞ D I R A N
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KUŞKU VE HIZ
Yazarın ‘ne’liğini kavramak adına, Hasan Ali Top-
taş’ın “Yazar metne başlarken yalnızdır, metin bitti-
ğinde daha da yalnızdır,” önermesini esas alıp bir-
kaç kışkırtıcı soruyu sıralayalım. 

Okur, ölü bir şey midir?
Okurun yararına bir metin, ancak okur yok sayıla-
rak mı kurulabilir?
Okura/zamana direnebilmek adına, yapıta karşı 
geçici bir süre yabancılaşmak mı gerekir?

Önermeler mantığından el alıp devam edelim. J. 
P. Sartre’ın “Hakiki yazar, ölünceye dek kazanmak 
için kaybetmeye kararlıdır,” önermesiyle, Marcel 
Proust’un “Asıl keşif yeni toprakları bulmak değil, 
yeni bir gözle bakmaktır,” önermesi, bizi şu aksiyo-
ma ulaştırır: 

“YAZARIN KORUNAĞI KUŞKUDUR.”
Politik ve estetik yararlılık, tek başına hiçbir şeydir. 
İdeolojisiyle çelişmeyen bireyin/yazarın, zaman 
içerisinde tutuculaşması/gericileşmesi kaçınıl-

J.P.Sartre: Hakiki yazar, ölünceye dek kazanmak için 
kaybetmeye kararlıdır.

Marcel Proust: Asıl keşif yeni toprakları bulmak değil, yeni bir gözle bakmaktır.
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mazdır. Burada kasıt, ideolojik bir saf değiştirme 
değil, mevcut ideoloji bünyesinde devrimci bir 
sapma yaratabilmektir. Bireylerin/yazarların poli-
tize edilmiş bir dünyaya doğdukları gerçeğini kav-
radığımızda, bir özne olarak yazardan politik bir 
tepki beklenebileceği; ancak bir metnin böyle bir 
zorunluluğunun olmadığı da anlaşılır. Kendisi için 
amaç haline gelmiş bir metin; varlığını toplum-
sallaşmaya borçlu olan politik dilin, mülkiyetin/
ait olmanın dili olduğunu sezip kaynağı insan ve 
doğa olan yaratıcı bir üst dili/sanat dilini var eder. 
Her şeyin anlama eğilimli oluşu sanat ürününü 
ideolojik kılsa da bu; hiçbir kurumdan, yapıdan, 
alışkanlıktan ödünç alınamayacak bir özgünlüğe 
içkindir. Sanat bilgisi olarak okunması gereken es-
tetik, mülke karşıt özgül bir ideolojidir. 
İtalyan fütürist Umberto Boccioni, yaşayacağımız 
çağda baskın ideolojinin ‘hız’ olacağını çok önce-
sinde söylemiş aslında insanlığa. Bugün hemen 
hepimizin yakındığı bu olguyu, ekonomik-politik 
ve kültürel bir örgütlenme olarak tanımlamış. Öz-
günlüğü bozan, derinleşmeye engel olan, tüketimi 
körükleyen, kaba gerçeği ve mistik olanı değerli 
kılan bu güç tasarımını, aynı bağlamda olmamak-
la birlikte, açığa vurmuş. Gelinen noktada belle-
ğimiz neye odaklanacağını şaşırmış durumda. 
Bir görüntü ve ses patlamasının tam ortasındayız. 
Sesten ve görüntüden ibaret bu vandal tasarım 
bize unutmayı, kendimizi yormamayı, umursama-
mayı aşılıyor. Dünsüzlük ve yarınsızlık rahatlatan 
bir seçime dönüşmüş. Olaylar karşısında eylemli 
olmayan her özne, içerisinde yer almadığı, tarafı 
olmadığı düşünceyle biçimlendiriliyor. Toplum-
sal travmaları örtmek için kullanılan hıza ait her 
öğe(nostaljik vurgular, hırs ve heves örgütleyici-
si nesneler vb.) yazarın bakmasını/görmesini de 
örtüyor. Hıza karşıt bir ideoloji üretmek artık bir 

zorunluluk ve bu sekter/konformist yapıya karşıt 
bir ideoloji (edebiyat bağlamında) ancak yazı di-
siplinleri eliyle kurulabilir. Yazı disiplinleri; yazarı 
alışkanlıklardan, sıradanlıktan ve benzeri tüm tu-
zaklardan koruyan bir zırh örebilir. 

YAZI DİSİPLİNLERİ
Her iş/meşgale için geçerli olduğu gibi, yazarlık da 
kendi iç dinamikleri olmaksızın var olamaz. Yazarı 
zamanla koşutlayan bu dinamikler, “yazan kişi”den 
“yazar”a varan yola ışık tutar haliyle. J. P. Sartre’ın 
“Bazı şeyleri söylemeyi seçmek için değil, seçilenleri 
belli bir biçimde söylemek için yazar olunur,” önerme-
sini mihenk kabul edersek, edebi metnin eksilterek 
söyleme üzerine kurulduğuna dikkat çekip “kusarak 
değil, yutarak yazılır,” vurgusuyla; boşluklar bırakarak 
yazmaktan söz etmek gerekir. Her şeyimizi ele geçir-
me çabasındaki iktidarlara karşı, kuşkuyu diri tutma 
gereği ısrarla yinelenmeli. Yanısıra, tekrarlardan arı-
narak ve şifreleyerek yazma, zaman atlamaları yapma, 
slogandan ve yüceltmeden kaçınma, nostaljiden uzak 
durma gibi temel disiplinlerden de hakkıyla söz etme-
li. Bu disiplinler olmaksızın kurgulanmış bir metnin 
gelecek projesi üretmekten alıkoyacağı anımsatılmalı. 
Günümüz yazınının çakaralmaz metinleri düşünül-
düğünde, yazınımızı çevreleyen gerçekliğin bir trav-
ma olarak da görülebileceği ortada. Tüm parıltısına ve 
görkemine rağmen, var olan, “cansız bir imaj”dan öte 
değil neredeyse hiçbiri. Kazınan her parlaklığın altın-
dan kirli tortular çıkıyor. Oysa yazar, yazıyı öncele-
yerek toplumsal hayatla ve onun kurallarının hemen 
tümüyle çatışıklı bir hayatı göze alabilmeli. 
Yazı disiplinleri eliyle oluşturulacak eylemlilik, 
“kurgu süreci”ni var edecek tek yöntemdir. Çün-
kü dış dünyayla yazar arasındaki çelişki, toplum-
sal gerçeklikle yazı gerçekliği arasına da önemli 
bir mesafe koyar. Dış dünya, bakıp gördüğü üze-
rinden kesin sonuçlara yönelirken yazar, gördüğü 
tarafından görüldüğünü algılayarak bir “üst dil” 
yarattığını anımsar. Kesinlemelerden kaçınmayı 
ve olasılıkları görmeyi öneren bu üst dilin deney-
sel düşünmenin tohumu olduğunu bilir. Ancak 
deneysel düşünmeyle geleceği göze almak ve bu-
günün yerleşikliğine savaş açmak mümkündür. 
Ortalama bir anlam için kodlanmış ve yaşamın 
ortasına savrulmuş/yerleştirilmiş imajlar, kurgu-
ya asla yetmez. Hemen her şeyin göründüğünden 
daha fazlası olduğunu yinelerken, amacı yazıyı 
gündelik algılayışın egemenliğinden kurtarmak-
tır. En sığ izlenimci tanımlamayla bile “Yazarın 
tanıklık dili”, akıl ve anlam dünyamıza yerleşmiş 
gerçekliği sarsacak olandır. 

Umberto Boccioni, Yatay Ciltler
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kuru otlar üstüne* 

Ayvaz gitti, söndürüp evimin son ışığını 
Mememin ucundaki son telaşa bakmadan gitti
Sorarak eskir mi biri
Soluyorum Ayvaz her hicrana hürmetli şimdi göz kenarlarım 
Biliyorum
Başımı kaldırsam bir şafağa yenileceğim 
Nerden baksan bu kara yazı 
Sana güneşin dilini söküp anlatacağım 

Selinden kalan tuzla kurdum soframı
Bu alkışı yavan sürgünü kutladım 
Tek başınaydım Ayvaz 
Orada çoğalarak direndim yamacımda kıvrılan karanlığa 
Hiç bilmeyeceksin
Beni bu kıyamdan galip çıkaranın 
Her imkansıza uzanan elimi tutanın
Yüzüme fırlattığın yokluğun olduğunu 
Bilmeyeceksin
Her şeyin denizle başladığını ve orada sonlanacağını 

Yedindesin daha, bir somun ekmek için devletin kamyonunun peşindesin
Çocuk olduğunu bilsen tüküreceksin yüzlerine 
Sana 
Kanı yedinde, denizi yirminde gösteren hayatı tüküreceksin
Çocuk olduğunu bilsen.
 
Bir çadırdasınız, köyünüz dumanla göğe karışmış
92 kışı, dünyada olsanız kabuğunuz çatlardı soğuktan
Bir rüyaya bükülüp yedi kişi, hayatta kaldınız
Kıtmir yok yanınızda çünkü
O mağara hiç olmadı Ayvaz
O mağara, Allah’ın size kendini affettirmesi için bile 
Hiç olmadı

Yirmindesin, her yola damarının hükmünü vermektesin 
Sesleri doldurup koygun avuçlarına
Külünü köyünün, diline sürüp
Çıktın yola
Denizi ilk defa gördün, yaslayıp kalabalık alnını bir duvara
Ağladın Ayvaz 
-Ayvaz ağlayınca ben yeniden büyürdüm solduğum sokaklarda- 
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Dedin ki bu dünya burada kalmamalı, denizi gördüm daha iflah olmam bu dünya 
Denizin hatırına bir daha olmalı

Geldin telaşı avazından önce koşan bu kirli şehre
İyilik suya yenilir burada, çamurda kalan bilmez toprakla lanetlendiğini 
İki ellerimde gonca balçıklar, gel dedim 
Batacaksak birlikte batalım, dünyanın arkasında bir yerde 
Işıldıyor gözlerin 
İnce, uzun, karasın Ayvaz 
Sana dokundukça nabzım çağlıyor 
Kalbime inanıyorum ilk defa 
İlk defa gözümden kaldırdığım göçe
Direniyorum 
Buradayım 
Diyorum
Ayvaz’la birlikteyim daha da ağrımaz gözümün pınarı
Ağrımaz bu nereye eğsem orada bekleyen ağrı 
Ayvaz benim nemim, Ayvaz benim 
İlk uykum son beşiğim 
Bakalım mı Ayvaz ben nerede başladım sen nerede bittin

Ayvaz canım 
Öyle bir yanıyor ki
Senin seherine bakarak çağırsam kahrına üşüşen yılanlarımı 
Boğazıma dolayıp
Kanımı avuç avuç içirsem de geçmeyecek acısı 

Leyla çölde kalmalıydı Ayvaz
Kuru otlar üstüne
Kalmalıydı 
Yasımız bitene kadar. 

Her şey denizde başlayacak ve orada bitecekti 
Çok uzaklardan 
Kıtmir’in sesi geliyordu

Fulya Emek Tanrıkulu 

* Nuri Bilge Ceylan’ın son filminin adı. 
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Osmanlının son yıllarıyla Türkiye Cum-
huriyeti’nin ilk yıllarında sosyalist hare-
ketleri ve toplumsal muhalefeti mercek 

altına alan araştırmacı yazar Hamit Erdem’le, 
Mustafa Suphi, İştirakçi Hilmi ve 1920 yılı Sol 
Muhalefet isimli üç kitabı üzerinden, bu dönemi 
konuştuk; Osmanlı Fırkası’ndan Türkiye Komü-
nist Fırkası’na, oradan da 1920 sol muhalefete 
uzanan bir süreci, TKP’nin kuruluşunun 100. 
yılında gündemimize aldık. Bu süreci değerlen-
dirirken sadece tarihsel bir aktarıma değil, yaşa-
nanları günümüze yansıtmaya ve okurun ilgisine 
sunmaya çalıştık. 

1900’lü yılların genel karakteri ve Osmanlı Devleti 
üzerindeki etkisinden başlayalım. Bu süreçte öne çı-
kan başlıklar nelerdir? 
1900’lü yıllar Osmanlı Devleti’nin emperyalist 
Batı karşısında gerilemesinin sınırına geldiği dö-
nemdir. Özellikle Balkanlarda milliyetçiliğin yük-
seldiği, ulus devletlerin kurulma sürecinin hızlan-
dığı, sosyalist ideolojinin ve hareketlerin bu sürece 
dâhil olmaya başladığı bir dönemdir. 
1908’de gerçekleşen Meşrutiyet büyük bir öz-
gürlük ortamı yaratmış; Osmanlıdaki işçi ve sol 
hareketler gelişim için yeni bir zemin bulmuş; 
Selanik, İstanbul, İzmir, Adana, Beyrut kentleri 
başta olmak üzere binlerce işçinin katıldığı grev 
ve direnişle “Osmanlı amele sınıfı” toplumsal ha-
yatta bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Dikkat edi-
lirse Osmanlı Devleti hâlâ bir imparatorluktur. 
İçinde çok sayıda milliyeti barındırmaktadır. Her 
bir milliyet kendi tarihsel gelişim ve dönüşümü-
nü yaşarken, sosyalist ideolojiyle tanışan farklı 
milliyetlerin “amele sınıfları” –milliyetçi ve ulus 
devletçi propaganda ve baskılara göğüs gererek– 
ortak platformlarda buluşabilmenin çarelerini 
aramışlardır.

Sosyalizm, Osmanlı topraklarında ilk olarak nasıl 
algılandı ve gelişti? Sosyalizm, o dönem somut ey-
lemlere ve bir programa dönüşmüş müdür? Sözünü 
ettiğiniz dönemlerde sosyalist ideolojinin ve örgüt-
lenmenin merkezlerinden bahsedilebilir mi?
Osmanlıda “sosyalizm”le ilgili basındaki ilk haber-
ler 1871 Paris Komünü sonrasında yoğunlaşmaya 
başlamıştır. Bu dönemde Paris Komünü’nün hem 
savunucusu, hem eleştireni bulunmaktadır. Sa-
vunucuların başında Namık Kemal gelmektedir. 
Ama ağırlıklı olarak “Paris Komünü”, ayaktakı-
mının başkaldırısı olarak görülmüştür. Örneğin 
Terakki gazetesi, Marx’ın Komün hakkındaki bir 
yazısını yayımlamış ve –yaratıcı yazıcısı- Marx’ı 
okurlarına şöyle tanıtmıştır: 
 O, “Enternasyonal adında bir asiler şirketinin reisi, 
haydut ve eşkıya kumandanı ve Londra’da kemal-i 
emniyet ve rahat içinde oturan bir pehlivan...”  
Ancak farklı milletlerin emekçilerinin “ortak 
program ve örgüt” arayışları daima olmuştur. Bu 
konudaki en parlak deneyim, Selanik’te kurulan 
Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu’dur. 
1908 yılında Bulgar sosyalisti Avram Benaroya ön-
cülüğünde kurulan “Selanik Sosyalist İşçi Federas-
yonu”, ağırlıklı kitlesini Yahudilerin oluşturduğu 
ancak farklı milliyetlerden işçileri de bünyesinde 
toplama hedefi güden bir örgüt olarak doğmuştur. 

100. YILINDA OSMANLI’DAN 
CUMHURİYET’E SOL HAREKET 

VE TKP’NİN KURULUŞU
S ÖY L E Ş İ :  R A M İ S  S AĞ L A M

Hamit Erdem
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Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu, “bütün milliyet-
lerin kendi dil ve kültürlerini feda etmeksizin” katı-
labilecekleri bir örgüt kurmayı hedeflemiş, 1909’da 
İkinci Enternasyonal’e üyelik için başvuruda bu-
lunmuş, burada bir “Osmanlı Seksiyonu’nu mey-
dana getirmeyi ve Osmanlı Sosyalizmi’nin merkezi 
olmayı hedeflemiştir. 
1909 yılında Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu, 
dört dilde gazete çıkararak etnik bölünmüşlüğü 
bir emek potasında eritmeyi, farklı milletlerden 
emekçileri aynı örgütte birleştirmeyi hedeflemiş-
tir. Bu amaçla Yahudi İspanyolcası (Ladino jornal 
do Laborador), Bulgarca (Rabotniçeski Vestnik), 
Rumca (Efimeris tu Ergatu) ve Türkçe (Amele) 
gazete çıkarmaya başlayarak sesini daha etkin du-
yurmaya başlamıştır. 
Öyle ki Federasyon üyeleri, Balkanları “Osman-
lı Sosyalizmi”nin merkezi yapma doğrultusunda 
Selanik’te 1910 yılı Aralık ayında bir konferans 
düzenlemiş; “Osmanlı Sosyalist Kuruluşları Birinci 
Konferansı” adıyla toplanan bu konferansta, “Os-
manlı Sosyalizmi”nin geleceği tartışılmıştır. 1912 
sonrası Balkanların kaybedilmesi bu tabloyu orta-
dan kaldırmıştır. 
Diğer taraftan tarihsel koşullar Osmanlı millet-
leri içinde Ermeni ve Rumların, Türklerden daha 
erken bir tarihte sosyalist ideolojiyle tanışmasını 
sağlamıştır. 
Ermenilerin Hınçak, Taşnak, Armenagan ad-
larını taşıyan reformcu ve devrimci partileri 

1885’li yıllardan itibaren faaliyete başlamış, çok 
sayıda devrimci ve sosyalist yayın çıkarmıştır. 
Şu örnek, Ermeni sosyalizminin o dönemki ge-
lişmişlik düzeyini göstermesi açısından yeterli 
olacaktır. 
Tarihçi Anahide Ter Minassian, 1 Ocak 1914’te 
Van’da halka açık olarak düzenlenen bir “Auguste 
Bebel ve Eseri”ni anma töreni düzenlendiğini ve 
bu törende Ermeni hatiplerin “Karl Marx ve Ese-
ri”, “Sosyalizm Çağında Burjuvazi”, “Auguste Be-
bel”, “Toplumsal Eleştiri” konularında konuşmalar 
yaptıklarını, daha sonra da bir müzik topluluğu-
nun Verdi’nin Otello’sundan bölümler ile Chopin, 
Wagner, Bizet, Mozart ve Mendelson’dan çeşitli 
parçalar çaldığını aktarmaktadır. 
Rumlar ise 1910’da İstanbul’da Türkiye Sosyalist 
Merkezi, 1912’de Sosyal Araştırmalar Derneği, 
1922’de Beynelmilel İşçiler İttihadı adlı sosyalist ör-
gütlerle Rum işçilerini örgütlemeye başlamış, “En-
ternasyonal” bir parti girişiminde bulunmuşlardır. 
Çıkardıkları Ergatis (ırgat) adlı gazete, milliyetle-
rine bakmaksızın işçileri sendikalarda birleşmeye 
çağıran çağrılar yayımlamıştır.
Bu konudaki temel kırılmanın tarihi 1912’dir. 1912 
Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yenilmesi, 
milliyetçi ve ulusçu hareketleri ön plana geçirmiş, 
imparatorluğun parçalanması kesinleşmiş, artık 
“Osmanlı amele sınıfı”, uluslarına bölünen sosya-
list hareketler olarak tarih sahnesine çıkmaya baş-
lamıştır.

Türkiye Komünist Partisi kurucuları: Mustafa Suphi (sağda), Genel Sekreter Ethem Nejat (ortada), İsmail Hakkı (solda)
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Kitaplarınızda 1920 yılının dönemin “en özgün” yılı 
olduğunu özellikle belirtiyorsunuz. Bunu biraz açar 
mısınız?
Emek hareketi ve sol tarih açısından 1920 yılını 
“özgün” hale getiren şey, farklı dinamiklerle orta-
ya çıkan farklı olayların, baş döndürücü bir hızla 
kesişmesidir.
Bu yıllarda Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrı-
lan Osmanlı Devleti parçalanmış, Ankara’da Türk 
(milli/burjuva) devleti kuruluş sürecine girmiş, 
Ekim Devrimi’nin dalgaları Anadolu’da her sını-
fı, her grubu farklı derecelerle etkilemeye devam 
etmiş, işgal altındaki İstanbul’da Türkiye Sosyalist 
Fırkası büyük işçi eylemlerini yönetmiş, Ankara’da 
aynı yıl (biri hükümetin kurdurduğu tuzak parti 
olmak üzere) dört parti [Yeşil Ordu Cemiyeti, Hafi 
–gizli– Komünist Partisi, Türkiye Halk İştirakiyun 
Fırkası (iki kere kurulmuş) ve –Resmi– Türkiye Ko-
münist Fırkası] faaliyet göstermiştir. Yine 1920’de 
Bakü’de ilk kongresini yapan Türkiye Komünist 
Fırkası, faaliyetini Anadolu’ya nakletmeye karar 
vermiş, yeni kurulan Türk (burjuva) devletinin 
sınıfsal karakteri –artık- berraklaşmış ve sol’a en 
büyük darbe bu yıl vurulmuştur.
Tam bu yıllarda Türkiye’de, yaşanılan siyasi ve 
toplumsal şartların zorlamasıyla birbirlerinden 
bağımsız üç önemli şehirde sosyalist mücadele ve 
örgütlenme yoğunlaşmıştır. Biraz önce sözünü et-
tiğiniz “sosyalist merkezler” 1920 yılındaki bu üç 
şehirdir denilebilir. İstanbul, Ankara ve Bakü’de 
filizlenen sosyalist-komünist muhalefet partileri, 
o yıllarda sosyalist ideolojiyi halkın gündemine 
sokmaya başlamış, yeni oluşan Cumhuriyet Mecli-
si’nde ise yönetimi elinde tutan oligarşinin büyük 
düşmanlığını çekmiştir.
 
İlkinden başlarsak, Sol ve Emek Tarihi açısından 
“Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Türkiye Sosyalist 
Fırkası” deneyimi üzerine neler söylersiniz? Bu 
bağlamda çok tartışılan her iki partinin de lideri 
İştirakçi Hilmi Bey’in bu süreçteki rolünü ve öldü-
rülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkleri, sosyalist hareket ve sol literatürle buluş-
turan örgüt Osmanlı Sosyalist Fırkası’dır. 1910’da 
İstanbul’da kurulmuş, dönemin Osmanlı hükü-
metleri tarafından sürekli baskı altında tutulmuş 
ve kapatılmıştır. Parti, 1919’da Türkiye Sosyalist 
Fırkası adıyla yeniden kurulmuştur. Partinin yayın 
organı meşhur İştirak gazetesidir. İştirak gazetesi 
incelendiğinde “Liberalizm, Anarşizm, Müslüman-

lık, Sosyalizm” felsefelerinin her birinin gazete sü-
tunlarında kendine yer bulduğu görülür. İlerleyen 
sayılarında sosyalizm vurgusu artmıştır. İştirak, 
daima hükümetin hışmına uğramış, sorumluları 
para, hapis ve sürgün cezasına çarptırılmıştır. Parti 
yöneticileri, İştirak’in yasaklı olduğu dönemlerde 
İnsaniyet, Sosyalist, Medeniyet, Beşeriyet ve İdrak 
adındaki gazeteleri çıkararak her seferinde müca-
delenin yolunu bulmuşlardır. Osmanlı Sosyalist 
Fırkası ve Türkiye Sosyalist Fırkası; aradaki Bi-
rinci Dünya Savaşı yıllarını, gazetelerin kapatılma 
ve yöneticilerinin sürgün yıllarını çıkarırsak ara-
lıklarla üç yıldan biraz fazla yaşama şansı bulmuş 
partilerdir. 
İstanbul’da ilk kez bir deri fabrikasında işçileri 
örgütleyen, onları greve çıkaran, Veli Efendi Ça-
yırı’nda grev çadırı kuran ve onlar adına işverenle 
toplu sözleşme imzalayan Osmanlı Sosyalist Fır-
kası, 1919-20-21 yıllarında binlerce işçiye ulaşan 
kitlesiyle onlarca grev, direniş ve başarıya imza 
atmıştır. 
Türkiye Sosyalist Fırkası; İstanbul’da Kadıköy, 
Aksaray, Beşiktaş, Ayvansaray, Marnacılar, Şişli, 
Silahtarağa’da; Anadolu’da Edirne ve Eskişehir; 
Avrupa’da Paris’te şubeler açarak sosyalist müca-
deleyi teoriden eyleme geçiren önemli bir dene-
yim yaşamıştır.
Osmanlı/Türkiye Sosyalist Fırkası; Türkiye’de ilk 
kez binlerce işçiyle 1 Mayıs’ı kitlesel olarak kut-
lamış, önce II. Enternasyonal’le sonra Komünist 
Enternasyonal’le ilişkiye geçmiş, işçiler için “Yar-
dımlaşma Sandığı” kurmuş, yukarıda sözünü etti-
ğim gazetelerin dışında işçilerin anlayabileceği dille 
birçok broşür çıkarmıştır. Bunlardan birisi “Sosya-
listlik Nedir?” başlıklı broşürdür. Burada yazar; in-
sanlık tarihinin kapitalizm öncesi evrelerini ve bu 
süreci anlatmış, sermaye birikimi ve kapitalist eko-
nominin sırrını işçilere “emek-değer”, “artık-değer” 
kavramları üzerinden ve bir tekstil atölyesi somu-
tundan yola çıkarak basit bir dille aktarmıştır. 
Bu süreçte, her iki partinin de başkanı olan İzmirli 
bir gazeteci, Hüseyin Hilmi, belirleyici rol oyna-
mıştır. Hüseyin Hilmi’nin adı, inatla çıkardığı ga-
zetesinde dolayı “İştirakçi” veya “Sosyalist Hilmi”ye 
çıkmıştır. Hüseyin Hilmi; kısa hayatına çok şey 
sığdırmış, çok çalışmış, çok yanlış yapmış, onu 
küçümseyenlerin de teslim ettiği gibi ‘gözünü bu-
daktan sakınmayan’ bir özgürlük savaşçısı olmuş, 
uğruna mücadele ettiği ideallerinin ‘sosyalizm’le 
vücut bulduğunu gördükten sonra sosyalizme 
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yaklaşmış, bu eşikten sonra her attığı adımda işçi 
davasına biraz daha bağlanmış, militan-eylemci 
yanıyla kendinden söz ettirmiş, İttihatçıların da-
ima düşmanlığını çekmiş, İtilafçılar ve işgal or-
duları kumandanlarıyla tartışılan ilişkileri olmuş, 
gazeteleri kapatılmış, inatla yenilerini çıkarmış, 
dört yıl sürgünde kalmış, Osmanlı Sosyalist Fır-
kası ve Türkiye Sosyalist Fırkası’nın “reisi” olarak 
tanınmıştır. Gün gelmiş binlerce işçinin katıldığı 
1 Mayıs gösterilerinde işçilerle beraber bandonun 
çaldığı Enternasyonal’i dinlemiş, binlerce işçinin 
gözünde kahraman olmuş, ertesi yıl terk edilmiş, 
suçlanmış, yapayalnız ve parasız kalmıştır.
Çalışkanlığı, işçilere attığı nutukları, sürekli giydi-
ği kırmızı yeleği, Türkiye Sosyalist Fırkası bayraklı 
kırmızı otomobili ve parlak günlerinde Divanyo-
lu’ndaki Türkiye Sosyalist Fırkası binasının önüne 
diktirdiği kızıl bayrağı onun renkli kişiliğinden 
sonra anlatılanlardır.
Türkiye Sosyalist Fırkası reisi Hüseyin Hilmi, 16 
Kasım 1922 gecesi İstanbul’da (Fatih) Bozdoğan 
Kemerleri’nin dibinde eski bir polis olan Kalkan-
dereli Ali Haydar tarafından vurularak öldürül-
müş, cinayet tahmin edileceği gibi karanlıklar 
içinde kalmıştır. 
Yaşadığı o çok özel tarihsel aralıktan dolayı, İt-
tihatçı diktatörlüğüne karşı Hürriyet ve İtilaf ’la 
işbirliği yaptığı için Kemalist aydınlar tarafından 

hain olarak suçlanan Osmanlı-Türkiye Sosyalist 
Fırkası, II. Enternasyonal üyesi olduğu için de Tür-
kiye Komünist Partisi tarafından oportünist sayıl-
mış, bu zengin pratik göz ardı edilmiştir. 
 
Buradan Ankara örgütlenmelerine geçelim. 1920’de 
Ankara’da kısaca ne oldu? Özelikle “Sol Muhalefet” 
kitabında altını çizdiğiniz Türkiye Halk İştiraki-
yun Fırkası’nın felsefesi, ideolojisi ve örgütlenmesi 
üzerinde durur musunuz?
1920 Ankarası’nda; paşalardan milletvekilleri-
ne, üst bürokratlardan burjuva sınıfının önemli 
temsilcilerine, gazetecilerden siyasetçilere kadar 
hemen herkes, “Bolşevizmin ve Komünizmin” 
kurtuluş için iyi reçete olduğunu düşünmekte, 
her kesim farklı bir komünizm tanımı yapmakta, 
sosyal değişimin şart olduğunu hararetle savun-
maktadır. Yıl sonuna doğru ise yine herkes sınıfsal 
çıkarlarının farkına varıp siyaseti bu çıkarlar et-
rafında “burjuva cumhuriyet” ekseninde yeniden 
oluşturacaktır. 
1920 yılında Ankara’da, Nisan-Ekim ayları arasın-
daki dönemde faaliyet gösteren Yeşil Ordu Cemi-
yeti; Sol-İttihatçıların, Müslüman-Komünistlerin, 
Komünist Enternasyonal taraftarlarının ve Türki-
ye’nin bir sosyal devrime ihtiyacı olduğunu savu-
nan farklı kesimlerin desteklediği anti-emperyalist 
ve anti-kapitalist programa sahip bir “çatı” örgütü 
olarak kurulmuştur.
Kemalist hükümet, Yeşil Ordu Cemiyeti’ni iki kez 
kapatmayı denemiş, başarılı olamayınca Ekim 
(1920) ayında, yönetiminde paşaların, milletvekil-
lerinin ve (eski ittihatçı) yeni Kemalist politikacı-
ların olduğu bir –Resmi– Komünist Fırkası kurdu-
rarak Yeşil Ordu Cemiyeti’ni bölmüş, etkisiz hale 
getirmiş, komünist çalışmayı –Resmi– TKF’dan 
alınacak izne bağlamış, kendi dışındaki sol faaliye-
ti yasa dışı ilan etmiştir.  
Hükümetin kurduğu bu tuzak partiye katılmayan-
lar ise yeni bir parti kurmuştur. Adı, Türkiye Halk 
İştirakiyun Fırkası olan bu örgüt; Türkiye’de sol ve 
komünist hareketi, Anadolu’nun sosyal ve poli-
tik koşullarına, yerel imkânlarına ve kendine has 
özgün kültürüne dayandırdığı için diğerlerinden 
daha fazla öne çıkmıştır.  
Bu siyasi faaliyette en büyük pay (Hem Yeşil Ordu 
Cemiyeti’nin, hem de Türkiye Halk İştirakiyun 
Fırkası’nın Katib-i Umumisi) yani Genel Sekreteri 
olan Tokat milletvekili Nazım Bey’indir.

İştirakçi Hilmi
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Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası 1920 yılı Aralık 
ayında faaliyete geçmiş, hükümetin yoğun baskı-
sıyla karşılaşmış, partinin Genel Sekreteri Tokat 
Milletvekili Nazım Resmor’un milletvekilliği İs-
tiklal Mahkemesi tarafından düşürülmüş, Nazım 
Resmor 15 yıl, diğer parti yöneticileri benzeri ağır 
hapis cezalarına çarptırılmış, bir yıl sonra Kema-
list Hükümet dönemin siyaseti öyle icap ettirdiği 
için cezaları kaldırmış, aynı ekip 1922’de Türkiye 
Halk İştirakiyun Fırkası’nı yeniden kurmuştur.
Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası; Emek, İkaz, Yeni 
Hayat ve Doğru Öz adlarıyla yayın organları çıkar-
mıştır. Programında Türkiye’nin bir köylü toplumu 
olduğundan yola çıkarak, köy ve köylüye dayalı bir 
örgütlenme modeli önermiş, işçi sınıfı öncülüğü 
yerine bütün emekçi sınıfları içine alacak bir “dev-
rimci kitle partisi” üzerinde durmuştur. Partinin 
yayın organlarından Emek gazetesi ikinci sayısın-
da Komünist Manifesto’nun tam metnini basmış, 
Yeni Hayat ise Komünist Enternasyonal’den haber, 
yorum ve belgelerin yanında, özellikle Nazım Res-
mor’un yazılarında somutlaşan ve “halkçı-iştiraki-
yun” olarak adlandıracağımız bir politikayı savu-
nan yazılarla öne çıkmıştır.
Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası, diğer yandan 
İslamiyet ve komünizmin yoldaşlığını savunmuş, 
bu iki düşüncenin birbirinin devamı olduğunu ön 
plana çıkarmış; komünizmin bir yönetim biçimi 
olarak ortaya koyduğu “Şuralar Cumhuriyeti” ile 
İslam’ın ilk dönemlerindeki “Doğrudan Demokra-
si” uygulamasının özünde aynı şey olduğunu ileri 
sürmüştür. THİF belgelerinde, bir yoksul dini olan 
İslam’ın sonraki yıllarda kanlı iktidar ve servet 
mücadelelerine yenik düşerek özünden uzaklaştı-
ğı yazılmıştır. Rusya’daki Bolşevik Devrim’in yeni-
den gün ışığına çıkardığı geleneksel değer İslam ile 
yükselen değer komünizm birbirini tamamlaya-
caktır. Partinin ismindeki “İştirakiyun” o yıllarda 
komünizm anlamında kullanılmaktadır. (Bakü’de 
Mustafa Suphi’nin başında bulunduğu teşkilatın 
adı da Türkiye İştirakiyun Teşkilatı’dır.) İştiraki-
yun hem komünizmi hem İslam enternasyonaliz-
mini simgelemektedir. O dönemi anlatan hatıra-
lara göre, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’nın bu 
söylemi geniş topluluklar üzerinde ilgi görmüş ve 
taraftar bulmuştur. 
Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’nın bu çabasını 
anlamayan Kemalist yazar Falih Rıfkı Atay, anıla-
rında bir ayrıntı aktarmaktadır. Buna göre THİF, 
Hacıbayram Camisi yakınlarında açtıkları bir ku-

lübe pek çok kişiyi çağırmış, burada Milletvekille-
ri Nazım Resmor, Mehmet Şükrü ve Şeyh Servet 
toplananlara hitap etmiş ve ‘Mecliste bir grup ya-
palım, memleketin buna ihtiyacı var, komünistlik 
İslam esaslarına uygundur, Ebubekir komünisttir, 
Müslüman olduktan sonra bütün varını yoksullara 
dağıttı,’ içerikli konuşmalar yapmışlardır.
THİF’nın bu anlayışını; dünyaya ‘aşağıdakilerin 
penceresinden’ bakmak, peygamberlerin ve din 
ulularının yoksul, ezilmiş ve yalnız insanların ya-
nında olduğu, inancın ancak ezilenlerin ve yok-
sulların insanca yaşaması için gösterilecek çabada 
yattığı, şeklinde okumak mümkündür.
Bu düşüncelerin yazılması, konuşulması, anlatıl-
ması Meclis’in eşraf-ağa-hoca takımını derhal ha-
rekete geçirmiş; tartışmalar birden “mülkiyetin ve 
mirasın kutsallığı” eksenine kaymış, komünizm ve 
İslam’ın asla bir araya gelemeyeceği üzerine hara-
retli tartışmalar yapılmıştır. 
Kemalist hükümet, Umur-ı Şeriye Vekaleti’ne bir 
fetva verdirerek “İslam’la bağdaşmayan bu hare-
ketin tanınmamasını” istemiş ve Meclis’in kudretli 
eşraf-ağa-hoca takımının desteğini arkasına alarak 
Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’nı kapatmıştır. 

2020 yılı, Türkiye Komünist Fırkası’nın kuruluşu-
nun 100. yılı. Gerek TKP ve gerekse onun ilk genel 
başkanı Mustafa Suphi’nin yaşamı üzerine araş-
tırmalarınız var. Mustafa Suphi’nin yaşamındaki 
(Marksist olmadan önceki) ilk dönemi ve iktisatçı 
kimliği üzerine neler söylersiniz?
Mustafa Suphi iyi bir eğitim almıştır. Hukuk, si-
yaset ve ekonomi onun eğitim yaşamı boyunca 
okuduğu konulardır. Ama ekonominin her alanı-
na olan merakı ve bilgisi, bütün yaşamı boyunca 
canlı kalmıştır. Paris’te eğitimini noktaladığı yük-
sek okulu bitirirken yazdığı ve dönemin Avrupa 
ekonomi çevrelerinde önemli kabul edilen tezi; 
“Yoksul köylülere tarımsal kredi sağlanması ve bu-
nun Ziraat Bankası eliyle düzenlenmesi” üzerine-
dir. Mustafa Suphi 1908-1913 döneminde İstan-
bul’daki çeşitli gazetelere ekonomi ağırlıklı onlarca 
makale yazmıştır. 
Jöntürkler üzerine önemli çalışmaları ve analiz-
leri olan bilim insanı Şerif Mardin bir yazısında 
“Osmanlı aydınlarının en az bildikleri ve en az ilgi-
lendikleri konunun iktisat ve iktisadi faaliyetler” ol-
duğunu yazmıştır. Mustafa Suphi bu anlamda bir 
istisna sayılabilir. İktisadın her alanına ilişkin araş-
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tırmaları ve merakı -aydın duyarlılığının yanın-
da özellikle bu niteliği-, başından beri toplumsal 
mücadelelerde sınıf gerçeğini hissetmesiyle diğer 
Osmanlı aydınlarından farklı olmasını sağlamıştır.   
 
Rusya’ya kaçtıktan sonra Mustafa Suphi neler yap-
mıştır? TKP’nin kuruluş sürecinde mücadelesi, kar-
şılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri neler olmuştur?
Konunun kapsamı geniş olduğu ve her aşaması 
ayrı bir öneme sahip olduğu için ancak öne çıkan 
başlıkları hatırlatarak bir özet yapabilirim.
Mustafa Suphi 1914-1918 yıllarını Rusya’da Çar 
polisinin önce Kaluga sonra Ural’daki toplama 
kamplarında geçirmiş, bu dönemde Marksizmi 
inceleme imkânı bulmuş, Bolşevik, Müslüman-
Komünist devrimci parti ve çevreleri tanımış, (ta-
rihçi Subayev’e göre) 1914’de Rus Sosyal Demokrat 
İşçi Partisi’ne üye olmuştur. 1918 Şubatında özgür 
kalınca Moskova’ya gelmiş, Merkez Müslüman 
Komiserliği’ne (MUSKOM) gidip MUSKOM’un 
destiğiyle Yeni Dünya adında gazeteyi yayımlama-
ya başlamıştır. Yeni Dünya’nın ambleminin altında 
“Merkez Müslüman Sosyalistler Komitesi’nin Türk-
çe Naşir-i Efkarı” ibaresi bulunmaktadır.
Mustafa Suphi’nin Rusya’da özgürlüğüne kavuştuk-
tan sonraki üç yılı (1918-1920) büyük ve başdönü-
dürücü mücadele dönemidir. 22 Temmuz 1918’de 
Moskova’da Türk Sosyalistleri Konferansı’nı toplaya-
rak Türk komünistlerinin örgütlenmesinde ilk adı-
mı atmış, aynı yıl toplanan Müslüman Komünistler 
Kurultayı’na katılmıştır. 1919’un Ocak ayında Ana-
dolu’ya geçmek üzere teşkilatını Kırım’a taşımış, 
Kırım Beyaz Ordu’nun saldırısına uğrayınca bu 
girişim sonuçsuz kalmış, 1919’un Mart ayında top-
lanan Komintern 1. Kongresi’ne Türkiye delegasyo-
nu başkanı olarak katılmış ve Komintern’i “Doğu” 
sorunlarına somut programlarla eğilmeye çağıran 
bir konuşma yapmıştır. Bu sırada devam eden iç 
savaşta devrimci iktidarın başarısı için Kırım, Ka-
zan ve Taşkent’te mücadele etmiştir. Azerbaycan’da 
Bolşevikler duruma hâkim olunca Bakü’ye gelmiş, 
İttihatçıların kurduğu komünist partisini dağıt-
mış, Anadolu’ya geçiş için yeniden girişimde bu-
lunmaya başlamış, 1. Doğu Halkları Kurultayı’nın 
hazırlık komitesinde görev almıştır. Komintern’in 
Enver Paşa’yı Kurultay’a davet etmesini eleştirerek 
protesto etmiş, Kurultay’ın hemen sonrasında da 
Türkiye Komünist Fırkası’nın kuruluş kongresini 
Bakü’de toplamıştır. Kongre, Rusya ve Türkiye’den 
katılanlarla 10-15 Eylül 1920 tarihlerinde çalışmış, 

programı onaylamış, parti yönetimi belirlenmiş ve 
faaliyetin Türkiye’ye nakli kararlaştırılmıştır. 
Mustafa Suphi, Moskova’da başladığı Yeni Dün-
ya’nın yayınına Kırım, Taşkent ve Bakü’de devam 
etmiş; sağlığında Yeni Dünya, 67 sayı basılmıştır.

Türkiye Komünist Fırkası’nın programında dikkati-
nizi çeken en önemli ayrıntılar nelerdir?
Türkiye Komünist Fırkası Programı 49 maddeden 
meydana gelen ayrıntılı bir programdır. Kongre 
günleri, o zamana dek Türkiye emekçi sınıflarına 
ait sorunların bu boyutuyla görüşüldüğü ilk mec-
listir. Program, Türkiye’nin yönetim şekli olarak, 
‘Federasyon’ biçiminde örgütlenmiş bir ‘Şuralar 
Cumhuriyeti’ni, öngörmektedir. 
Kongre; Anadolu’daki etnik yapıyı dikkate alarak 
‘Türk-Ermeni-Kürt-Rum’ milletlerinin geçmişteki 
kanlı çatışmalarına gönderme yapmakta, tüm bu 
çatışmaların kaynağının emperyalizm-kapitalizm 
ve bunların dolaysız sonucu olan “her milletin 
kendi burjuva cumhuriyeti”ne kalkışması olduğu-
nu ortaya koymaktadır.. 
Şuralar Cumhuriyeti’nin, bütün milletlerin emekçi 
köylü ve işçilerini içine alacağını, her milletin dil 
ve kültürünü özgürce geliştirebileceğini ve bu ko-
nudaki bütün ayrıcalıkların kaldırılacağını, “fede-
rasyon’un, hür milletlerin hür ittihadı” esasını temel 
aldığını, eğer bir milletin “amele ve rençper sınıfı da” 
bağımsız yaşamak istiyorsa, sorunun çözümünün 
“halk oylamasıyla ve barışçıl” olacağını öngörmekte 
ve “ayrılma hakkına” imkân vermektedir. 
Program, bütün ‘ruhani müesseselerin’ hükümet 
ve yönetimden ayrılarak kendi içlerinde örgütle-
nebileceklerini önermektedir. Bu şekilde gerçek 
anlamda vicdan özgürlüğü ve laisizmden yanadır. 
Programda köy iktisadiyatı ve köylü örgütlenmesi 
ayrı bir öneme sahiptir.
Kongre, Türkiye’de emperyalizme karşı devam et-
mekte olan mücadeleyi ‘milli inkılâp’ olarak kabul 
etmiş, tam desteğini açıklamış, bu milli hareketin 
memleket dâhilinde gelişerek derinleşmesiyle emek-
çi sınıfların bilinçleneceğini, onlarda ‘sınıf şuurunun’ 
meydana geleceğini, bunun yarınki ‘içtimai inkılâba’ 
uygun bir zemin yaratacağını kaydetmiştir.
Kongre, Türkiye’deki milli harekete yardım ede-
ceğini, ancak nihai amacının Türkiye’de yaşayan 
çeşitli milletlere mensup ‘amele ve rençper’ sını-
fının hâkim olacağı bir düzenin kurulmasını ön-
görmektedir. Ayrıca uluslararası konjonktürün, 
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Avrupa’yı sarsan sosyal devrimlerin ve Sovyet 
Devrimi’nin bu şartları elverişli hale getirdiğini 
kaydetmektedir.
 
TKF ve Mustafa Suphi partinin faaliyetini Anado-
lu’ya taşımaya ne zaman karar vermiş ve dönüş sü-
recinde neler yaşanmıştır?
Kongre’yi izleyen günlerde TKF Merkez-i Heyeti 
çalışmaların Anadolu’ya naklini kararlaştırmış ve 
bu konuda hazırlıklara başlamıştır. 
Mustafa Suphi, Anadolu’ya dönüş sürecinde faa-
liyetin ağırlığını –Anadolu’da– fiili iktidarı elinde 
tutan Kemalist yönetimle bir zemin oluşturmaya 
verirken diğer taraftan, Türkiye Komünist Fırka-
sı’nın bağlı bulunduğu Komintern’in Doğu Şurası 
‘Doğu Halkları Propaganda ve Hareket Sovyeti’ ile 
dönüşle ilgili görüşmelerini sürdürmüştür. 
Bu konuda Erzurum’da Kazım Karabekir Paşa, 
Ankara’da Mustafa Kemal Paşa ile doğrudan ziya-
ret ve mektupla kurulan ilişkilerden, tam yetkili 
bir heyetin Ankara’ya gelmesi konusunda görüş 
birliği oluşmuştur. 
Diğer taraftan Komintern’in Doğu Şurası, Türkiye 
Komünist Fırkası’nın dönüşüne tereddütlü yaklaş-
mış, dönüşün ertelenmesini tavsiye etmiştir. Mustafa 
Suphi’nin başkanı olduğu TKF Merkez-i Heyeti ise 
Anadolu’ya bir an önce dönme düşüncesinde ıs-
rarlı olmuşlardır. Burada Mustafa Suphi’ye “dönüş” 
kararı aldıran düşünce şöyle özetlenebilir: Mustafa 
Suphi, Anadolu’da devam etmekte olan milli müca-
dele, “Komünist Partisiz” yol alır ve başarıya ulaşırsa 
mücadelenin fiili kuvvetini elinde tutan eski Osmanlı 
paşalarının ve iktidarını adım adım kuran Türk bur-
juvazisinin, bu yeni kurulan düzende komünistleri 
sistemin dışına atmak, meşruiyetini hep tartışmalı 
tutmak ve giderek yok etmek politikasını ‘siyasetleri-
nin belkemiği’ yapacaklarını görmüş olmalıdır.
Bu durumda Türkiye Komünist Fırkası yöneticile-
ri önünde iki seçenek bulunmaktadır: Anadolu’da 
büyük bir mücadele varken paşaların tehditlerine 
boyun eğip dönmeyerek –Bakü’de- mücadele gü-
cünü tüketmiş, etkisiz, sürgünde bir Türk komü-
nist partisine sahip olmak ya da görünür görün-
mez tehditlere karşı koyup paşaların ve elçilerin 
güvencelerine karşın yine de risk almak ve müca-
deleyi Anadolu’ya taşımak.
Onlar da dönüşü seçmiştir. Mustafa Suphi ve Tür-
kiye Komünist Fırkası Merkez-i Heyet’i Bakü’de, İs-
mail Hakkı ve Süleyman Nuri’den oluşan ‘Dış Büro’ 

bıraktıktan sonra 28 Aralık 1920’de Kars’a gelmiştir. 
Aynı kafilede Ankara’ya gelmekte olan Sovyet Sefiri 
Budu Mdivani de bulunmaktaydı ve kafileyi Kazım 
Karabekir törenle karşılamıştır. 25 Aralıkta Kazım 
Karabekir Paşa Ankara’ya bir telgraf çekmiş, Musta-
fa Suphi heyetinin gelmekte olduğunu, onları karar-
laştırıldığı üzere bir refakatle Ankara yollayacağını 
bildirmiştir. 29 Aralıkta Mustafa Kemal Paşa bu 
telgrafa “Ankara’da komünizm cereyanı arzu edilme-
yen bir durumdadır, siz görüştükten sonra sonucun 
bildirilmesi,” şeklinde bir cevap vermiştir. 
Bu telgrafa Kazım Karabekir Paşa’nın cevabı ve 
Mustafa Kemal Paşa’nın karşı cevabı bilinmemek-
tedir. Mustafa Suphi ve heyeti Kars’ta yaklaşık üç 
hafta kalmıştır. Bu sırada Ankara Hükümeti karar 
değiştirmiş, Suphilerin Ankara’ya sokulmamaları 
kararını almış, bu karar Mustafa Suphi ve heye-
tinden gizlenmiştir. Ünlü Kemalist tarihçi Cemal 
Kutay’ın deyişiyle, “Onları Ankara’ya sokmamak, 
Yunan’ı denize dökmek kadar önemliydi!” 
Doğu’nun Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, Er-
zurum Valisi (Deli lakaplı) Hamit Kapanlı ve Mus-
tafa Kemal Paşa arasında gidip gelen telgraflar; (25 
Aralık 1920’de Kazım Karabekir Paşa’nın Anka-
ra’ya çektiği telgrafla başlayan ve 29 Ocak 1921’de 
Erzurum Valisi Hamit Kapanlı’nın Mustafa Ke-
mal Paşa’ya gönderdiği son telgrafla tamamlanan 
toplam 14 telgraflık haberleşme trafiği) Mustafa 
Suphi ve arkadaşlarının 28 Kânunusani 1921’deki 
korkunç akıbetini belirlemiştir.
Bu telgraflar bilinmektedir ve ben de bu yazışma-
ları kitabımın ilgili bölümüne koydum. Yine aynı 
bölümde Meclis’te komünizm ve komünistlerin 
ortadan kaldırılması için yapılan konuşmaları, 
Mustafa Kemal Paşa’nın Kazım Karabekir’in bü-
tün icraatını onayladığını belirten ifadelerini de 
birlikte okumak gereklidir.
 
Onbeşlerin Katli meselesi çok tartışılan ve bir türlü 
sonuca bağlanmayan bir sorun gibi algılanmıştır. 
Bugün bu konuda bir netlik bulunmakta mıdır?
Bugün bile işlenen politik cinayetlerde gerçek or-
taya çıkmasın istenirse bu bir şekilde sağlanırken 
o günlerin Anadolu’sunda böyle şeyler daha kolay-
dır. Ancak katliam emrinin kimin tarafından ve-
rildiği önemsiz bir ayrıntıdır. Dönemin yazışma-
ları, Meclis konuşmaları ve ortaya çıkan belgeler 
yan yana getirilirse Onbeşlerin Katli meselesinde 
devletin her kademesinin işbirliği yaptığı, birbirini 
her aşamada bilgilendirdiği görülmektedir.
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Anadolu’da sosyalist ve komünist faaliyetlerin yok 
edilmesi eşzamanlı mı olmuştur?
1920 yılının son günleri ve 1921 yılının ilk günle-
rinde Kemalist rejim, sol hareketin bütün renkle-
riyle ortadan kaldırılmasına karar vermiş; Anka-
ra’da Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası kapatılmış, 
yöneticileri ağır hapis cezalarına çarptırılmıştır. 
Aynı günlerde (Yeşil Ordu Cemiyeti’ne girmiş 
olan ve sol’a yaklaşan) Çerkes Ethem’e ve Kuva-yı 
Seyyare’ye karşı askeri bir operasyon yapılmış, bu 
kuvvetler dağıtılmıştır. Mustafa Suphi ve TKF he-
yeti de Karadeniz’de öldürülmüş ve sol hareketin 
Ankara’da birleşme ihtimali ortadan kaldırılmıştır. 

Onbeşler cinayetine Sovyetlerin ve Komintern’in 
tepkisi nasıl olmuştur?
Mustafa Suphi ve TKF heyeti Bakü’den ayrılma-
dan bir hafta önce Komünist Enternasyonal’in 
Şark Şurası Sekreteri Elena Stasova, ilgili birimlere 
bir genelge göndererek TKF heyetinin Türkiye’ye 
dönmekte olduğunu, onlara bütün yol boyunca 
gerekli desteğin verilmesi direktifini vermiştir. 
Bu genelgeyle TKF heyeti Komünist Enternas-
yonal’in izni ve inisiyatifiyle yola çıkmıştır. TKF 
heyeti Kars’ta üç hafta geçirdikten sonra bir Azer-
baycan gazetesinde “Kars’ta bulanan Komünist 
Enternasyonal temsilcilerinin Ankara’ya doğru yola 
çıktıkları” şeklinde bir haber yayımlanmıştır. An-
cak Şark Şurası bu haberi 21 Ocakta tekzip etmiş-
tir. Azerbaycan Komünist Partisinin yayın organı 
Azerbaycan Fukarası gazetesi “Komünist Enternas-
yonal’in Ankara’ya hiçbir temsilci göndermediğini” 
duyurmuş, Elena Stasova’nın yaklaşık kırk gün 
önce yayımladığı genelgeyi etkisiz hale getirmiştir. 
Muhtemelen Rusya Sovyet Hükümeti ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında devletten devlete 
yürütülen “Dostluk ve İşbirliği” anlaşmasının ha-
zırlığının sürdüğü günlerde iki ülke arasında pü-
rüz yaratacak “Komünist Enternasyonal Heyeti” 
sorunu sessizce geçiştirilmiş ve TKF heyeti Komü-
nist Enternasyonal’in korumasından çıkarılmıştır.
Gerek Komintern ve Doğu Şurası’nın gerekse de 
Sovyetlerin bu katliam karşısındaki tepkisizliği 
veya zayıf tepkilerinin nedenleri ayrıca incelenebi-
lir. Ancak olay, 1920 yılının büyük sıkıntıları içinde 
-Burada, Sovyetler Birliği’nin hayatta kalmak için 
ölüm-kalım mücadelesi verdiğini unutmadan- Tür-
kiye Cumhuriyeti ile Sovyet Rusya arasında devlet-
ten devlete kurulan yeni ilişkilerin rasyonalitesine, 
mecburiyetine, karanlığına boğulmuştur. 

15’ler Katliamı’ndan hemen sonra hazırlıkları 
beş-altı aydır süren Türkiye ile Sovyetler arasında 
“Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması” 16 Mart 1921’de 
imzalanmıştır. Bu Anlaşmanın 8. maddesi Rus-
ya ve Türkiye’nin kendi topraklarında, karşı ülke 
aleyhine olacak örgütlenmelere yasak getirmekte-
dir. TKP Dış Bürosu ise bu tarihten sonra işlevi-
ni büsbütün yitirmiş, Gürcistan Komünist Partisi 
içinde bir alt seksiyon haline gelmiştir. 

Son olarak Mustafa Suphi ve ilk komünist kuşağın 
öldürülmesiyle sol hareket ve Türkiye ne kaybetmiş-
tir, bu konuda neler söylersiniz?
Mustafa Suphi, önemli, yetenekli ve donanımlı bir 
aydındır. Doğu’nun büyük düşünürlerinden Hay-
yam’ı, Şirazi’yi, Bedreddin’i; Batı’dan ise ütopik sosya-
listlerden sonra Marx’ı okumuştur. Sinop cezaevin-
den 1914’te kaçtıktan sonra daha kolay gidebileceği, 
dilini bildiği Paris yerine Bakü’yü tercih etmesi, ide-
alist aydın kuşağının önemli bir temsilcisi olduğunu 
göstermiş; 1908 Meşrutiyeti, meşrutiyetle gelen siya-
si mücadeleler ve 1917 Bolşevik Devrimi’nin tanığı 
olmuştur. Onun öldürülmesiyle Türkiye deneyimli 
bir aydının birikiminden mahrum kalmıştır. Türki-
ye, Rusya’daki iç savaş yıllarında Bolşevik Devrim’in 
kazanımlarını korumak için büyük mücadele vermiş 
enternasyonalist bir liderini kaybetmiştir.
Türkiye o yıllarda milliyetçi, dîni, mezhepsel ça-
tışmaların kan gölüne çevirdiği Anadolu’da, her 
ulusun dil ve kültürünü özgürce geliştirebileceği, 
bu konudaki bütün ayrıcalıkların kaldırılacağı de-
mokratik “federatif bir cumhuriyeti”, ve “ulusların 
kendi geleceklerini belirleme hakkını” kararlılıkla 
savunmuş, bunları belgelerine geçirmiş bir siya-
setçisini yitirmiştir.
Rusya’daki mücadele dönemi Mustafa Suphi’ye 
farklı bir deneyim kazandırmış, orada Müslüman-
Komünist hareketin mücadelesine omuz vermiştir. 
Bu özgün deneyim, öncesinde de Müslümanlıkla 
sorunu olmayan Mustafa Suphi’yi İslam’la barışık 
ateist bir lider olarak karşımıza çıkarmıştır. Müs-
lüman kimliğini yadsımayan komünist Mustafa 
Suphi’nin kaybıyla Türkiye sol hareketi büyük bir 
kırılma yaşamış, bu dönemden sonra sol hareket, 
İslam’la barışamamıştır.
Yanıtı hep merak edilen soru, 15’ler Cinayeti’nin 
temel sebebi ise; “yoksul ve emekçi sınıfların aynı 
zamanda hükümet olabileceği fikri ile birbirine düş-
man edilen farklı milletlerin eşit ve adil bir ülke kura-
bilecekleri hayalinin” kitlelerin içinde ses bulmasını 
önlemektir. 
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Garip ya da Birinci Yeni akımının 
ilk şiirleri ana akımın dergisi Var-
lık’ta yayımlanır. 1941’de yayım-

lanan ve Garip adını taşıyan ortak kitapla-
rının girişinde, üç öncü genç şair,1 akımı 
bir manifestoyla tanıtır. Manifestonun 
siyasi olabilecek tek argümanı, halkın be-
ğenisine hitap etme iddiasıdır. Böylelikle 
bu akım siyasi yükü olmayan, tamamen 
edebiyat içi bir akım olarak görünür. 
Aslında edebiyat zemininde yaptıkları 
birçok işte ilk değildiler: Nâzım Hikmet, 
onlardan önce hecede vezni kırmış, uyak 
anlayışından kopamamışsa da (çünkü 
onun şiiri aynı zamanda bir ses şiiridir) 
geleneksel uyak anlayışını değiştirmiş, 
en önemlisi de sokak ağzını şiire dâhil 
etmiştir. Garip’in esas belirleyici özelliği, 
orta ve alt sınıfların beğenisine hitap etme 
iddiasıdır. Bunun için şiir imge, metafor 
vb. süslerden arındırılmıştır. Okuma-yaz-
madan başlayarak öğrenim düzeyinin çok 
düşük oluşu, Anadolu’ya yayın erişiminin 
son derece sınırlı olduğu gerçeğiyle birlik-
te hesaba katılırsa bu kavramsallaştırma-
nın içine “kentli” ve “köyden kente oku-
maya gelmiş” kesimlerin de dâhil olması 
beklenir.
1940’lar, yani İkinci Dünya Savaşı’nın 
getirdiği kitlesel yoksullaşmanın zirvesi 
olarak tanımlanabilecek yıllar, hiç kuş-
kusuz orta ve alt sınıfın geniş bir kesim 
olarak tanımlanması gereken yıllardır. 
Aynı dönemin köyden kente göçün si-
yasi iktidar tarafından sınırlandırılma-
ya çalışıldığı bir dönem olduğu da göz 
önünde tutulmalıdır.2 Dolayısıyla henüz 

1 Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay 
Rifat.

2 Dönemde uygulanan yaptırımlar ve ge-
nel zihniyet için bkz. “Tek Parti Döneminde 
Köylülük,Sanayileşme ve Kaynak Kullanımında 

köyden kente büyük göç başlayamamıştı. Taşranın, 
1940’larda Garip okuru olmadığı kesindir. Ancak kente öğ-
renime gelmiş taşra, Garip okurudur. Sonuçta Garip okuru 
yoksuldu ama kentliydi ya da kentli olmaya yakın kişiydi. 
“Müreffeh burjuvaziye” değil sade vatandaşa hitap etmeyi 
hedefleyen bu şiir, gerçekten de orta sınıf ve geçim derdi 
olduğu sezilen kişilerin gündelik hayatlarından enstantane-
ler taşır. Klasik şiirden “çocuğun artık büyümeye başladığı” 
gibi bir gerekçe de gösterilerek ayrılan şiirde çocuk, her-
halde Cumhuriyet terbiyesiyle büyüyen yeni kuşaktır. Türk 
şiirinde ilk defa çocuğun bakış açısı şiirleştirmeye değer 
bulunmaktadır.3 Kabul etmek gerekir ki o döneme kadar 
askeri bir ciddiyetten kopmayan edebiyatta bu alaycı/şaka-
cı, çocuk gözü ya da çocuksu göz yüceltilerek edebiyata sivil 
ruhlu bir çizgi çekilmektedir. Ulus inşa etme süreci içindeki 
bir ülkede, o güne dek kabul gören şiir normlarını yerle bir 
eden bir şiir anlayışının düzenle pek barışık olarak okuna-
mayacağını da göz önünde tutmak gerekiyor. 
O karamsar savaş günlerinde iyimser bir yoksulluk şiiri de okur 
nezdinde bir hayatta kalma, koşullara direnme biçimi olarak 
alımlanmış olabilir. Hem okur hem de şair üzerinde etki yarat-
tığı tartışılmaz, çünkü 1940’lar boyunca Garip şiiri yazıldı. 
Attilâ İlhan’a göre, Birinci Yeni ve İkinci Yeni, siyasal baskı 
dönemlerinde, korkuyla siyasete bulaşmayan şairlerin apo-

Öncelikler”, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2010 (4. baskı), s: 120-128. 

3 Garip’in ilk üç şiiri çocuk gözüyledir, ya da çocukluk anılarından gelen 
bilgeliği ima eder. (Orhan Veli, Bütün Şiirleri, s: 40-41.

GARİP: POLİTİK VE APOLİTİK 
ARASINDA

G Ü LC E  BAŞ E R

Orhan-Veli, Şinasi Baray, Oktay Rifat, Melih-Cevdet Anday, 
Ankara 1930’lu yıllar.
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litik şiirleriyle ortaya çıkan akımlardı.4 1940’lar-
da Nâzım Hikmet’in henüz Türkiye’de ve hapiste 
olduğunun dikkate alınması gerekir elbette. An-
cak bununla birlikte, 1980’lerde Memet Fuat’ın 
Modern Türk Şiiri Antolojisi’ne yazdığı, Türk şiiri-
ne ilişkin geniş bir inceleme olan önsözünde bile 
Birinci Yeni apolitik bir şiir olarak görülmektedir. 
1980’lerin özellikle ilk döneminde Yazko Edebiyat 
dergisinin editörü olarak şiir alanındaki otorite 
konumunu koruyan Memet Fuat, yaşadığı müd-
detçe Nâzım Hikmet’le gelen “siyaset” tanımından 
fazla uzağa gidemeyecektir. 
Sadece Memet Fuat değil, Asım Bezirci, Şükran 
Kurdakul gibi şiir eleştirmenleri, 1980’lerdeki 
dönüşüme kadar, şiirde siyaseti teşhis etmede 
Toplumcu Gerçekçi normlar esas alır. Yani şiirde 
siyaset, Nâzım Hikmet’le gelen normlardan oluş-
maktadır. Doğrusu, siyasi iktidarlar da bu kıstasla-
rı kullanmaktadır. 
Garip, en azından 1947 yılında Orhan Veli’nin 
devlet memuriyetinden ayrılmasına kadar olan 
dönemde, iktidar tarafından siyasi bir çıkış olarak 
değerlendirilmedi. Oysa bu dönemin toplumcu 
şairleri kovuşturmalarla susturulmuştur. Dönemin 
genç şairleri, Ahmet Oktay’ın “demokratik” olarak 
tanımladığı Garip’in yolunu seçti.5 Burada demok-
ratik olan, daha önce dâhil olmayan kesimlerin, 
örneğin bir Süleyman Efendi’nin, şiire birey değilse 
de toplumsal özne konumunda girmesi, dünyası-
nın önemsenmesi ve daha da önemlisi, şiirin sade-
ce belli entelektüel altyapısı olan kişiler tarafından 
alımlanabilir bir şekilde yazılmasının reddiyesidir. 
Öte yandan Yalçın Küçük’ün de saptadığı üzere 
Nâzım Hikmet 1940’larda hapistedir ve artık şa-
irlerce takip edilmemektedir, 1960’larda yeniden 
yayımlanmaya başlayana kadar da takip edilmeye-
cektir. Çocukları, sıradan insanı ve küçük burju-
vayı şiirde konu edinen Garip’in demokrat olduğu 
görüşüne katılıyorum ve kabul etmeli ki otoriter 
bir ortamda bu da bir siyasi duruştur aslında. An-
cak demokrat görünmeyi ve olmayı isteyen ik-
tidar, bu şiirlere bir yaptırım uygulamayacaktır. 
Zaten bu şiirlerd “bizde neden demokrasi yok,” tü-
ründen bir sorgulama bulunmuyordu. Bir siyaset 
vardı, evet, ama siyaseti eyleme ya da bir açıklama 
yapmaya zorlayacak türden bir siyaset değildi bu 
şiirlerin içerdiği.

4 Bu konudaki yazılarının çoğu Birinci Yeni Savaşı ve İkinci Yeni 
Savaşı kitaplarında derlenmiştir. 

5 A. Oktay, Toplumcu..., s.:306.

Hilmi Tezgör, resmi kanonun izlerini ortaokul 
ders kitaplarında yer alan şiirlerde sürmeyi de-
nediği kitabında; Birinci Yeni, İkinci Yeni ve 
1960’lardan itibaren yazınsal üretim ve tüketimin 
önemli bölümünü oluşturacak olan Toplumsal 
Gerçekçilik akımlarının ders kitaplarına hiç gir-
mediğini vurgularken devletin kendi eliyle bir şiir 
kanonu oluşturmayı denediğini ileri sürer.6 Bu 
önermenin kısmen doğru olduğu söylenebilir. Ba-
kanlık, İkinci Yeni ve Toplumsal Gerçekçilik gibi 
iki akımı görmezden gelmiştir. Ancak Birinci Yeni 
müfredata girmiştir. Orhan Veli’nin her dönem hiç 
olmazsa bir şiirinin ders kitaplarında yer alması, 
öğretmenler ve öğrenciler için bir inceleme alanı, 
aşinalık sağlamaktadır. 
Birinci Yeni, en apolitik olarak alımlanan haliy-
le yukarıda açıklandığı açıdan demokratik ya da 
o zaman henüz kavram olarak kullanılmıyor olsa 
da çoğulcu olarak görülebilir ve bu aslında siyase-
ten nötral bir konum değildir. Hele ortaya çıktığı 
1940’lı yılların başı, tek partinin otoriter dönemi 
olarak tanımlanacak olursa Birinci Yeni’nin (Ga-
rip) belirgin bir özgürlükçü duruş olarak kabul 
edilmesi gerekir. Öyleyse niye “apolitik” olarak 
tanımlandığı sorusuna verilecek yanıt, “politik” 
olanın nasıl tanımlandığıyla ilgilidir. 
“Politik olma” kıstası, Nâzım Hikmet’ten de eski-
ye gider. Kökleri Tanzimat’ın “aydın” kavramı ve 
onun yüklendiği “toplumu ileriye götürme” mis-
yonuyla ilgili olmalıdır. Nâzım Hikmet, yukarıda 
görüldüğü gibi, yeni bir aydın kimliği yaratma-
mıştır, ancak bu kimliğin sol görüşteki temsilini 
tanımlamıştır. İktidar tarafından “siyasi” ve dola-
yısıyla izlenmesi/denetim altında tutulması gerekli 
görülen bu sol aydın, dönemin Komünist Sovyet-
ler Birliği’nde beliren toplumsal gerçekçi edebiya-
tın öznesi olan kolektif özneliği benimsemiş mis-
yoner aydındır. Bu aydın da halkı ve okuru büyük 
bir uyanışa/aydınlanmaya teşvik eder ve hazırlar.7 
Bu aydın uyanışla gelecek güzel günlere inanmak-
tadır. Uğradığı kovuşturmalar ve hatta kimi zaman 
devlet eliyle öldürülmesiyle kendini o günler için 
feda etmeye hazırdır. Nitekim etmiştir de. 
Oysa Orhan Veli’nin Süleyman Efendi’sinin ge-
lecek güzel günler diye bir ümidi yoktur, kimse 
kulağına güzel umutlar fısıldamaz, hatta şiiri bile 
öldükten sonra yazılmıştır. Süleyman Efendi, bu-

6 H. Tezgör, “Bin Atlı.., s: 124.
7 A. Oktay, “Üç İmge:Suçlu, Kurban Kurtarıcı”, Toplumcu Ger-

çekçiliğin Kaynakları, s: 43-64.
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günü ve ömrü elverdiği ölçüde yakın geçmişi ya-
şamış, vadesi dolunca da dünyadan sessizce göçüp 
gitmiştir. Böyle bir yaşantı, okurda bir şeyleri iyiye 
götürme güdüsü yaratmaz. Ya da okur, şairin ona 
yol ya da umut gösterdiği izlenimine kapılmaz.
Nâzım Hikmet’ten Orhan Veli’ye gelindiğinde 
okur, şiirle birlikte şairin de kimlik olarak değişti-
ğini hissedecektir. Bu da “Kadınlarımız” diyen ve 
hepimiz adına konuşan aydın şairden, toplumdaki 
herhangi bir küçük adamın kılığına girebilen ve 
büründüğü kişinin bedeninde sadece kendi adına 
“Eski karım,” diyen, böylece toplumun çeşitli ke-
sitlerine içeriden ses vermeye çalışan şaire geçiştir. 
Literal anlamda bireyci olmayan bu şiir, toplumsal 
kesitleri temsilcileri üzerinden anlatır; Süleyman 
Efendi, sevgilisi yüzünden bıçaklanan, vesikasıyla 
ekmek kuyruğuna giren mahalle çocuğu, vs... Bu 
eda Nâzım Hikmet’te de yer yer görülür kuşkusuz. 
Nâzım Hikmet’te de böyle tipler vardır. Ama Or-
han Veli’de her türlü uyak ve vezin vurgusundan 
yoksun kalan şiir, anlattığı kişiler gibi alçak sesle 
konuşur. Şiir gürlek değildir.
A.Oktay, Birinci Yeni’nin ortaya çıktığı dönemin 
sol entelijansının imgeleminin ve siyaset anlayışı-
nın “güzel günler umudu” ve “özgürlük özlemi” ile 
sınırlı “romantik söylem” içinde kaldığını saptar. 
Bu açıdan Orhan Veli’nin “halka yönelme” yani 
sıradan insanı anlatma ve bir okur olarak ona 
ulaşma adına “anlamsal ve sözel sanatlar”dan yani 
imge, metafor gibi okunurluğu azaltan sanatlardan 
vazgeçişi toplumsalcılık açısından daha ilerici bir 
tutum olarak bile görülebilir, aslında.8 Ancak Or-
han Veli’nin, Garip manifestosunda da doğruladı-
ğı üzere “ilerici olma” gayesi, birbiriyle çelişebilen 
iki tavrı içermektedir: Öncelikle bu yaklaşımda 
belirgin bir aydın rolü verili olarak kabul edilmek-
tedir. Bu açıdan, Tanzimat sonrası Türk Edebiyatı 
geleneğinin tipik niteliği olan ve Cumhuriyet dö-
neminde görüldüğü üzere toplumcu gerçekçilik 
akımına zemin teşkil eden aydın siyaseti verili 
olarak kabul edilmekte ve yinelenmektedir. Birin-
ci Yeni’nin tercihiyse aydınlatılması hedeflenen 
kitlelerin özneleşmesi, okurun aydınlatılması he-
definden vazgeçilmesi, yani aydının aradan çekil-
mesi olmuştu. Bu da Attilâ İlhan gibilerce aydın 
sorumluluğunun terk edilmesi olarak okunmuş ve 
bu şiir, apolitik olduğu yönünde eleştirilmiştir. 
Garip şiirinde aydının aradan çekilmesiyle, dün-
yayı/düzeni değiştirmeyi hedeflemeyen sade bir 

8 A.g.e., s: 31.

vatandaş yaşantısı, şiirin merkezine alınmış, oku-
nurluğunu artırmakla birlikte şiir bir aydınlanma 
aracı olmaktan çıkarılmış görünmektedir. Eleş-
tirilen biri yoktur Garip’te. Ne gariban şiir kişi-
si kendini ya da iktidarı eleştirir ne de bir aydın 
izleyici olup biteni. Oysa şiir, söylem, biçim ve 
içerik olarak Ahmet Oktay’ın da dikkat çektiği 
gibi “Yönetilen ve dışlanmış marjinal kesim insanı-
na yöneliktir bu şiir, bu özelliğiyle de eda ve zevk 
sorununun ötesine geçer ve şiirin tüketicisi olagel-
miş egemen sınıf(lar)ın söyleminin karşıtında yer 
alır. (...) Orhan Veli, o dönem toplumcu şairlerinin 
kullandığı egemen şiirin dilini de duyarlılığını da 
dıştalar. (...)Yaşama sevinci, bir anlamda savaşın 
ve yoksulluğun karşı-söylemini oluşturur.”9 Buna 
bir de o güne kadar Türk şiirinde sürekli terbiye 
edilecek bir kuşak birimi olarak yer alan çocuğun 
“naif ” bakış açısının itibar kazanmasını, hatta şiire 
dikkate alınması gereken tema olarak girmesini de 
eklersek İnönü’nün bürokratik/militer rejimine ne 
kadar açık bir muhalefet içerdiği de açıkça ortaya 
çıkar. Birinci Yeni, yaşama sevinciyle, çocukları ve 
çocuksuluğu yüceltmesiyle, bürokratik/militer ve 
elitist siyasi iktidara direnmiştir. Bu tam da Ran-
cieré’in söz ettiği anlamda halk tabakasının özne 
kılınması türünden bir siyasettir. Okur bunu doğ-
ru alımlamış ve kendisinin siyaseten temsili olarak 
görmüş, ancak edebiyat insanları bunu kabullen-
memişlerdi.
Birinci Yeni ya da Garip meselesi, aydınlarla kitle 
arasındaki enteresan yarıklardan biriydi. 1980’lere 
gelindiğinde kendini solda tanımlayan ortaöğre-
nim öğretmenleri hâlâ Garip akımının sempatiza-
nı olduklarını ifade ediyorlardı. Temel zeminleriy-
se sıradan insanın şiirde yer bulması ve bu akımın 
şiirlerinin herkes tarafından anlaşılabilir olmasıy-
dı. Özellikle 1980’lerde ortaöğrenim görenler öğ-
retmenlerinin bu yöndeki beyanatlarını hatırlaya-
caklardır. Tabii, bunun için aydın kavramını da bir 
daha düşünmek gerekiyor.
İş bireyciliği tartışmaya gelirse, şairin aydının 
bakışından vazgeçmesinin Garip’i bireyci kılma-
ya yetmediğini kabul etmek gerekiyor. Orada da 
Garip’in bir ikiliğine dikkat etmek gerekiyor. Ga-
rip bireyci bir şiir de değildir zaten, sadece sessiz 
kesimlere, küçük adama söz hakkı verir, bunu da 
birinci tekil şahıs özne üzerinden dener. İçerikten 
çekilen aydınsa kurguda bilinçli olarak vardır. Şiiri 
burjuva beğenisinden alıp halk beğenisine teslim 

9 A.g.e., s: 32, 33. 
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etmek ister. Kendini tam olarak nereye koyduğu 
da belli değildir, ancak Garip manifestosuyla ki-
tapta yer alan şiirlerin okurunun birebir aynı kişi-
ler olarak kurgulanmadığı bellidir. Zaten kurucu-
ları da o küçük adamlar değildir. 
Garip manifestosu entelektüel bir şiir tartışma-
sı yaparken şiirleri belli ki “herkes” denebilecek 
kentli okur-yazarı hedefler. O dönemde okur-ya-
zar oranının yüzde 30’larda olduğu zaten edebi-
yatı toplum nezdinde konumlandırma açısından 
önemli bir gerçekliktir. Uyak ve ölçüden yoksun 
bu şiirin ezberden yayılmasının da bekleneme-
yeceği düşünüldüğünde, yine aydının kafasında 
beliren, ancak “çok da dahil olunmamış” bir halk 
kavramsallaştırmasıyla karşı karşıya olduğumuzu 
anlarız. Bu açıdan Ahmet Oktay, 1940’larda iko-
nografik işlev yüklenen bir figür olarak saptadığı 
“küçük adam”a ilgiyi10 edebiyatçılar arasında ko-
lektif bir eğilim olarak tanımlar, buna göre, yazar-
ların “hem bizzat bir dar gelirli hem de bir aydın 
olarak bireyliklerini dışavurmak” istediklerini öne 
sürer. Dışavurulanın bireylik olup olmadığı, elbet-
te tartışmalıdır. Ancak hakkını da vermek gerek: 
Şair özne, kendini toplumdan tenzih etmez, bila-
kis içinde olduğu hissiyatı yaratır, bunu başarır. 
Garip’in iktidar kültürüne bir reddediş getirdiği 
halde, en azından 1947’lere kadar yaptırım görme-
mesi de yine Nâzım Hikmet’in ve o dönem onun 
yanında bulunan Resimli Ay dergisi entelektüel-
lerinin çizdiği “siyasi olma sınırı”ndan ötürüdür. 
Birinci Yeni’yle getirilen küçük burjuva edebiyatı, 
demokrasiyle ilişkisi düşünüldüğünde, vatandaş 
kimliğine katkısı olan kültür girişimlerinden biri 
olarak bile okunabilir. Ancak görünüşe göre gü-
nün siyasi iktidarı bundan rahatsızlık duymaz, 
şairlerin bireysel olarak solcu olup olmadıklarıyla 
da ilgilenmez. Birinci Yeni popüler şiirin öncüsü 
olarak görülmeli, İkinci Yeni’yse doğrudan aydın 
kimliğinin 1980’lerde yeniden oluşmasının öncül-
leri arasında ele alınmalıdır 
Aslında, Birinci Yeni akımında da soyut imgelerin 
izlerine rastlanıyordu. Orhan Veli’ye ait “Bir de rakı 
şişesinde balık olsam” dizesiyle Hasan Bülent Kah-
raman, Birinci Yeni üzerine yaptığı incelemede bu 
seçimi merkeze koyar ve Birinci Yeni’yi daha çok 
edebiyatla ilgili değerlendirerek bir modernizm 
girişimi olarak tanımlar. Gerçekten de Cumhuri-

10 Sadece şiirde Garip’le değil, öyküde, sözgelimi Sait Faik’le yük-
selen bir “küçük adam” ilgisi dönem gerçekliği olarak görüle-
bilir.

yet’in kuruluşundan bu yana çağdaşlık, Batılılaşma 
başlıkları altında modernleşme tartışmaları vardı. 
Burada Kahraman’ın sözünü ettiği, Birinci Yeni’nin 
Tanzimat’tan itibaren süregelen Batı etkisinin sonu-
cu geliştirilen bir hareket olduğudur.11 Kahraman’a 
göre, Birinci Yeni’nin, yalınlaşmaya rağmen barın-
dırdığı “öte gerçeklik”ler12 gelenekle bütünleşir, bu 
bütünleşme de şiirin Gerçeküstücü yoldan ilerle-
mesini engeller. Zaten üreticileri Gerçeküstücülüğü 
özümsemedikleri için bir yeni düzen yaratma kay-
gısı da duymazlar.13 Sonuçta Gerçeküstücülük, bu 
düzeni reddedip bir alternatif arar. 
Kahraman’ın yaklaşımı, Türkiye modernleşmesi-
nin özgün yanlarını gözden kaçırmaya yol açar. 
Dahası, Garip’in bir Gerçeküstücülük uyarlaması 
olduğu değil sadece onu da kısmen barındırdığı 
öne sürülecekse ki bence de öyledir, bu Türkiye’ye 
özgü bir şiir “Modernleşme”si olacaktır. Bunu bir 
kayıp olarak görmek, baştan bu özgün durumu 
okumayı reddetmektir. Doğrudur, Birinci Yeni’de 
Gerçeküstücülüğün gidebileceği yere, yani alter-
natif bir düzen önerisine varılamadı. Çünkü Ga-
rip, Gerçeküstücülüğün ya da Dada’nın Türkiye 
versiyonu değildi. Gerçeküstücülüğün avangard, 
Garip’inse popüler akımlar oldukları gerçeği bile 
böylesi bir tartışmayı yersiz kılmaya yeter. Garip, 
yerli masal/tekerleme geleneğine uygun Gerçe-
küstü motifler kullandı. Bence Gerçeküstücülükle 
ilişkisi bundan ibaretti. Yani kalıplardan kurtulma 
girişimiydi, hepsi bu. 

11 Hasan Bülent Kahraman, Cumhuriyet’in tepeden inme bir 
modernleşme projesi olduğunu savunur. Buna göre Cumhu-
riyet sonrası edebiyattaki gelişmeler de ister istemez yüzünü 
Batı’ya dönen bir edebiyatın, yerli dinamiklerle çok da ilgisi 
olmaksızın, Batı edebiyatının etkisiyle yerlileştirmeye çalışa-
rak aldığı yöntemler olacaktır. Modernizm tartışmaları,çapı 
ve kapsamı gereği bu teze konu olamayacaktır. Kısaca Kah-
raman’ın sözünü ettiği Modernizmi burada Batı etkisi olarak 
görmek durumundayım. Çünkü bu tez, şiirin yerel siyasive 
ekonomik dönüşümlerle birlikte siyasi iktidarlarla ilişkisini in-
celiyor. Yerelde, şiirdeki dönüşümler için yeterli zemin varken, 
Batı edebiyatını sadece şiirde yapılmak istenenler için birer 
seçenek olarak görebiliyorum. Şu söylenebilir kısaca: Hemen 
her dönemin şairleri, şiiri değiştirmek, yeni bir şiir kurmak 
istiyor, bunun için yeni olanaklar arıyordu. Bunu hem sanatla-
rını farklılaştırmak için yapıyorlardı, hem de eldeki yöntemler 
değişen yaşamı yansıtmada yetersiz kalıyordu, diye yorum-
lamak bana daha gerçekçi geliyor. Türk şiirinin gelenekten 
koptuğu hemen hiçbir edebiyatçının kabul edemediği bir id-
diadır. Bu durumda mutlaka bir Modernizm tanımı getirmek 
gerekirse, Türk şiirindeki modernleşme, kendine özgü koşul-
ları ve dinamikleriyle uygun bir çalışmada incelenmelidir. Bu 
alanda elimizdeki tek kitap halen Hasan Bülent Kahraman’ın 
Modernizm,Türk Şiiri, Şiir’dir.

12 Şiirin anlattığından çok daha derin ve fazlasını göstermesi
13 Hasan Bülent Kahraman, Türk Şiiri Modernizm Şiir, İstanbul: 

Agora Yayınları, 2004, s: 102-103. 
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Restoranın açılışını birkaç ay evvel yapmıştı. 
Belediye başkanı, kaymakam, eşraftan say-
gın isimler, hazine arazisine çöken hatırlı 

müteahhitler, kasabanın futbol takımının idareci-
leri ve oyuncuları, siyasi parti temsilcileri, emniyet 
müdürü, jandarma komutanı, otel zinciri sahipleri 
geceye teşrif etmiş, kurdeleyi hep birlikte kesmişti. 
Belediye başkanı açılışta, bu güzide sahil kasaba-
sının böylesi görkemli restoranlara ihtiyacı oldu-
ğunu, turizm için faydalı olacağını uzun uzadıya 
anlatmıştı. Kaymakam, ilçenin mülki amiri olarak, 
zor günlerden geçtiklerinin altını çizdikten sonra, 
yatırımcının teşvik edilmesinin önemine değinmiş, 
Avni Bey’in tavrının kasabanın ileri gelenlerine 
örnek olmasını temenni etmişti. Paralar yastık altı 
yapılmamalı, iş sahasına sürülmeliydi. Avni Bey, 
ah bir de bana sor, der gibi dinlemişti kaymakamı. 
Karısının uyarılarına kulak asmamış, borca har-
ca girmişti. Gece sonlanırken, tabelayı fona almış, 
konuklarla kapı önünde kalabalık bir fotoğraf çek-
tirmiş, restoranın resmi Instagram hesabına atmayı 
da ihmal etmemişti. 
Sezon açıldığında işler de rayına oturmaya başla-
dı. Restoran önü çığırtkanları, valeler, garsonlar, 
komiler, aşçılar, sipariş götüren motorcular der-
ken, dükkân 25-30 kişiye ekmek kapısı oluvermişti.
Dünyanın hemen her bölgesinden turistler geliyor, 
yöresel lezzetleri tadıyordu. İlçenin önde gelenleri 
de sıklıkla mekâna uğruyordu. Hatta ünlüler bile 
geliyor, duvara asılmaya başlanan fotoğraf kare-
lerinin öznesi haline dönüşüyordu. Avni Bey, bir 
tek oğlunu getirmeyi başaramamıştı restoranına. 
Bütün gün itlik yapıyor, diye tabir ettiği işsiz oğlu, 
üniversiteden mezun olduktan sonra sahilde, gece 
kulüplerinde turistlerin peşinden koşuyor, ona 
göre, küçük hesaplar yapıyordu. Her şeyin değiştiği 
o gecenin müsebbibi de oğluydu. 
Dükkânın kapanmasına yakın, aldığı telefonla oğlu-
nun yanına giden Avni Bey, onu karıştığı kavgadan 
kurtarmış, arabasına bindirmişti ki, olan olmuştu. 
Yola çıkar çıkmaz bağırıp çağıran babasına diklenen 

oğlan, Avni Bey’i daha da hiddetlendirmiş, yılların 
şoförü gecenin karanlığında önüne çıkıveren zihin-
sel engelli çocuğu görememişti. Öylesine sinirlen-
mişti ki arabanın savrulmasını bile fark edememiş, 
kaza yaptığını suratına patlayan hava yastıklarından 
anlayabilmişti. Boynunu sıkıştığı yerden kurtarabilse 
evvela oğlunu parçalayacaktı. Ancak polisler geldi-
ğinde sakinleşmeyi başarmıştı. 
Olay, karakoldayken ayyuka çıktı. 8-9 yaşlarında-
ki zihinsel engelli çocuk, evdekiler uykudayken 
kaçmış, dışarıda olmanın coşkusuyla sağa sola ko-
şuşturmaya başlamış, çevre yoluna çıktığını anla-
mamıştı. Bariyerlerden atlamış, son hızla ilerleyen 
arabalara doğru, yakalamak ister gibi seğirmiş, acı 
bir şekilde can vermişti. Babası da hadiseyi duyun-
ca hemen gelmiş, ilk olarak kapanıp bir banka ağla-
mış, sonra da şikâyetçi olmuştu. 
Avni Bey ve oğlu kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı. 
Geceyi, karakolda müşahede altında geçireceklerdi. 
Nezarete konulunca, içinden oğlunu boğazlamak 
geçse de, sakin olmayı başarmıştı Avni Bey. Bir iki 
söylenmiş, öfkesi geçer gibi olunca da susmuştu. 
Sabah, avukatının ve hatırlı dostlarının araya gir-
mesiyle nezaretten çıkınca, oğlunu önüne takmış, 
evine gitmişti. Derin bir uyku çektikten sonra avu-
katını çağırmış, dükkâna gelmesini söylemişti. 
Gün batmıştı. Avni Bey, dükkâna ulaştığında müş-
terilerle hınca hınç dolu olduğunu gördü, sevindi. 
Saygın birkaç kişiye baş selamı verdi, gitti, her za-
man oturduğu, en köşedeki masaya kuruldu, avu-
katı beklemeye başladı. Avukat gelince yekten söze 
girdi.
“Beni bu beladan kurtar.” 
Avukat, elindeki dosyaları masaya dağıttı. Tane 
tane, onun anlayabileceği şekilde anlatmaya koyul-
du.
“Şimdi Avni Bey, elim olayda sizin de kabahatiniz 
var. Evet, çocuk engelli, evden kaçmış ancak kaza-
ya sebebiyet veren sizsiniz.Olay mahallinde sokak 
lambasının yanmıyor olması bizim için bir şans 
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ama yeterli değil.” diye, hiçbir duygu belirtisi gös-
termeden giriş yaptı.
“Ne yani, gireyim yatayım öyle mi? Sana niye para 
ödüyorum o zaman?” diyerek sinirle çıkıştı Avni 
Bey. Çalan telefonuna baktı, karısının aradığını gö-
rünce meşgule attı.
“Öncelikle sakinliğimizi muhafaza etmemiz lazım. 
Diyeceklerim henüz bitmedi. Bu tür davalarda so-
run genelde kan parasıyla çözülebiliyor. Hayatını 
kaybeden kişinin engelli olması da bir avantaj.” 
“Nasıl yani?” diye sordu merakla.
“Şimdi Avni Bey, öncelikle şunu yapmamız lazım: 
Hatırı sayılır birinden ricacı olacağız, aileyle görü-
şecek. Aileden şikâyetini çekmesini isteyecek ve kan 
parası için bir mülakat talep ettiğimizi iletecek.”
“Sonra?”
“Sonra, bir fiyat biçilecek.”
“Ne kadar mesela?” diye sordu Avni Bey tedirgin-
likle.
“Dediğim gibi, çocuğun engelli olması, evden kaç-
ması, olay mahallinde sokak lambasının yanmıyor 
olması bir avantaj. Çocuğun yaşı baz alınarak orta-
lama ömrü hesaplanır, ileride kazanacağı para öl-
çüsünde de değer biçilir.” 
“Ya özürlü çocuk ne iş yapacak da para kazanacak 
avukat?” diye terslendi Avni Bey. Telefonu tekrar 
çalmaya başladı. 
“Ben de bundan bahsediyorum Avni Bey. Fiziksel 
engeli olsaydı iş değişirdi ama zihinsel engeli oldu-
ğu için bakıma muhtaç. Dolayısıyla bir iş yapıp da 
para kazanamaz. Makul bir şey önerilebilirse sorun 
çözüle…” 
“Alo,” diye restleşmeye meyilli, cevapladı telefonu 
Avni Bey. “Bana sakın o piçten bahsetme. Oldu-
ğu yerde kalsın, bir yere de kıpırdamasın. Gelince 
göreceğim onu.” Gergin bir vaziyette kısa bir süre 
dinleyip,“Tamam be kadın sus artık.” diye bağıra-
rak kapattı. Avukata döndü telaşla:
“Ha, ne diyorduk?” diye sinirle çıkıştı. 
“Makul bir ödeme yapmanız gerekecek.” diye ruh-
suz bir şekilde yanıtladı avukat.
“Tamam, onu anladık da, ne kadar yani?” diyerek 
sordu merakla.
“Tabii, ailenin maddi durumu da önemli ama bana 
kalırsa, 35-40 bin gibi bir para bu meseleyi çözer.” 
“Yok daha neler. Eder mi lan o kadar?” diye sordu 
tekrar, çok umursamadan.

“Yani dediğim gibi ailenin maddi durumu ölçüsün-
de…” diye devam edecekken Avni Bey araya girdi:
“Tamam, neyse ne artık. Birini bulacağız, gidip ko-
nuşacak. Sonrasına bakarız.” diye soğukkanlılıkla 
kesti attı. Akabinde bir garsona el etti. Avukata ka-
rışık ızgara yaptırmasını söyledi, ona fikrini sorma-
dan. Hadi ben kaçtım, diyerek çıkışa uzandı. 
Avni Bey o gece, belediye başkanının pis işlerine 
bakan yardımcısını araya sokmuş, aileyle görüşme-
sini istemişti. Mehmet Öztürk, sadece seçim zama-
nı girdiği kasabanın bu en ücra noktasına, kokuyor 
diye tabir ettiği mahalleye, hatırlı dostunu kırma-
mak, var olan ilişkilerini sağlamlaştırmak için gitti. 
Haremlik selamlık oturulan taziye evine girdi. Er-
keklere başsağlığı diledi. Sonradan, göt kadar, diye 
nitelediği evin salonunda, cenaze için memleketten 
gelenler de dâhil 15- 20 kişinin oturduğunu gördü. 
Kalabalıktan ürktü. Bıyıkları yeni terlemiş bir oğ-
lanın dağıttığı çayı aldı, içti. Acılarını paylaştığını, 
belediyenin tüm kuvvetiyle yanlarında olduğunu 
söyledi. Babaya yanaşmak, Avni Bey’in görüşme is-
tediğini iletmek istese de, yoğunluktan sokulamadı. 
Biraz beklemeye karar verdi. İçerisinin havasızlığı, 
gidenden çok gelenin olması, haremlik tarafından 
duyulan yakarışlar canını sıkmaya başladı. Aynı 
tipte yan yana oturan, aynı şiveyle konuşan, bıyıklı 
ve esmer adamların akraba olduklarını düşündü. 
Aynı aşirete mensup da olabilirlerdi. Boğulur gibi 
kravatını gevşetti, izin istedi. Babaya yaklaştı, kula-
ğına eğilip, bir şeyler söyledi.
Koluna girdiği adamı, gecekondunun önüne çıkar-
dı. Elini ceketinin cebine attı. Kaliteli sigara pake-
tinden iki sigara çekip, birini babaya uzattı, birini 
kendine aldı. İkisini de yakınca, sakıncalı bir şey 
söyler gibi kısık sesle konuşmaya başladı. 
“İnanın, ilk duyduğum andan beri içim parçala-
nıyor.” dedi, göğsünü göstererek. “Ne desem eksik 
kalacak. Allah gani gani rahmet etsin.”
“Sağ olun.” diye, bir mırıltı çıktı babanın ağzından. 
Mehmet Öztürk’ün samimi olmadığından emindi.
“Avni Bey de çok üzgün. Biliyorum, onun da ciğeri 
paralanıyor. Sizinle görüşmek, bir başsağlığı dile-
mek ve mümkünse bir kan parası ödemek istiyor.”
Baba, başkan yardımcısının methini işitmişti. Bu 
tür işlere onun baktığı, arabulucu olduğu kulağına 
çalınmıştı. Geleceğini haber edince de tahmin et-
mişti. Sükûnetle karşıladı. 
“Olur,” dedi özgüvenle. “Gelsinler.” 
Avni Bey, telefonu çalınca heyecanla açtı. İyi habe-
ri alınca gülümsedi. Eve geldiğinden beri oğlunun 
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yüzünü görmemişti. Odaya kapatılan çocuk, bir 
yere kıpırdayamıyor, annesiyse durup durup ağlı-
yordu. İkisine de hazırlanmalarını, onları restorana 
götüreceğini söyledi. 
Trip atan, arabaya binince telefondan kafasını kal-
dırmayan oğluna sataştı önce. Karısının bacağına 
vurdu manasızca. Keyfi yerine gelmişti. Radyodan 
gürültülü bir şarkı bulunca, sesini yükseltti. İçinden 
camları açıp bütün kasabaya dinletmek gelse de çe-
kindi, sesi biraz kıstı, gaza yüklendi.
Dükkâna gelince, yine içerisinin tıka basa dolu 
olduğunu gördü. İçi içine sığmadı. Her zamanki 
köşesine kuruldu. Garson telaşla dibinde bitti. En 
fiyakalı yemeklerden sipariş etti. Eleman mutfağa 
gidince, merakla kendisine bakan karısına gülüm-
sedi. Oğlu hala kafasını kaldırmamıştı.
“Çözdük meseleyi Nagehan.” dedi. “Mehmet Bey, 
aileyle konuşmuş, yarın gidip kan parasını öde-
yeceğiz. Bu iş hallolacak.” Karısı sevindi. Oğlunu 
dürttü, bir tepki göstersin, diye.
Oğlanın hala telefona baktığını görünce, yılışık bir 
vaziyette, “Duydun mu pezevenk? Yırttık yine.” 
dedi Avni Bey. “Bundan sonra itlik, puştluk yok. 
Gelip dükkânın başında duracaksın. Anlaştık mı?” 
Oğlan kafasını kaldırıp boş boş baktı. Çok da umu-
runda değildi yaşananlar. Birkaç gün gelip takıla-
bileceğini, her şey yoluna girince de uzayacağını 
düşündü. Gülümsedi, hadiseye sevinir gibi. 
“Hah, şöyle… Niye yapıyoruz oğlum bunları? Se-
nin için. Araba da senin. Ev de senin. Burası da 
senin. Sana kalacak oğlum her şey. Kıymetini bil. 
Sana git, camları sil, tuvalet temizle, diyen de yok! 
Gel kasaya otur. Girdiye, çıktıya bak. Atla deve de-
ğil yani… Tamam mı?” 
“Tamam.” diye yekten cevapladı oğlan. Sevinçle. 
Arada üç beş de bir şeyler aşırırım, diye düşündü. 
“Şimdi git, kendini tanıştır arkadaşlara. Hadi be-
nim aslanım.” 
Oğlan istemeye istemeye ayaklandı. Söylenerek, 
yalpalar gibi yürüdü, birkaç kişiyle ayaküstü ko-
nuştu. O uzaklaşınca, Avni Bey masaya eğilerek 
karısına yaklaştı. Gizemli bir şekilde, “Yarın, hep 
birlikte gidelim.” dedi. “Hani ailece taziyeye geldi-
ğimizi görsünler. Serseri sanmasınlar beni.” Karısı 
başıyla onayladı. Yemekler geldi. Kapanışa kadar, 
yavaş yavaş afiyetle yediler. Gün sonunda Avni Bey, 
ışıklı tabelanın önünde oğlunun bir fotoğrafını çe-
kip restoranın resmi Instagram hesabında paylaştı. 
“Yeni müdürümüz yarın işe başlıyor.” 

Öğleye doğru telefonu çaldı Avni Bey’in. Avukat, 
şikâyetin geri çekildiğini, heyecanla müjdeledi. 
Avni Bey, çocuk gibi sevindi. Evin içinde zıplaya 
oynaya üzerini giyindi. Sinekkaydı tıraş oldu. Oğ-
lunu, karısını sıkıca tembihledi. Sadece kendisinin 
konuşacağını, sessiz ve üzgün durmalarını, özellikle 
oğluna, telefonuna bakmaması gerektiğini söyledi. 
Akşam yemeğinin hemen öncesinde, güneş turun-
cu bir renk yayarken, yoldan Mehmet Bey’i de alıp 
ailenin evine gittiler. Düne nazaran kalabalık biraz 
dağılmış gibiydi. Çok yakın olduğunu tahmin et-
tikleri birkaç akraba haricinde kimse yoktu. Gül iş-
lemeli eski perde kornişin sonuna kadar uzanmıştı, 
sarı ampulün soluk ışığı odayı aydınlatıyordu. Tem-
kinli, boncuk gibi dizildi yıpranmış koltuğa, Avni 
Bey ve beraberindekiler. Babaysa, tam karşılarına 
geçmiş, yanındaki birkaç adamla birlikte sessizce 
oturuyordu. Anne, biraz daha uzakta, kapının yanı-
na çökmüş, kucağında çocuğuyla, başını kaldırma-
dan susuyordu. Dünkü çocuk elinde çay tepsisiyle 
geldi yine. Misafirlerden başlayarak çayları dağıttı. 
Geldiği gibi sükûnetle kayboldu. Gergin bir ip çe-
kiştiriliyor gibi, sinsi bir boşluk ve bekleyiş kapladı 
ortalığı yine. Sokak gürültüsü bile kesildi. Çıt yok-
tu. Avni Bey, ortada ellerini birleştirmiş, evin içine 
bakıyor, ailenin ekonomik durumunu ölçüp biçme-
ye çalışıyordu. Fiyatı 20 binden açsam, 25’e kapatı-
rım bu olayı, diye düşünüyordu.
Mehmet Bey, çayından bir yudum aldıktan sonra, 
tekrar başınız sağ olsun, diye girdi söze. 
“Avni Bey, özellikle gelmek, üzüntüsünü belirtmek 
istedi.Sizin şikâyetinizi çekmeniz, onun da gelip 
af dilemesi, yüreğinin yangınını bir nebze de olsa 
azaltmaya çalışması, kasabamızın huzuru, barışı 
için çok önemli. Neticede veren Allah, alan Allah.”
“Öyle, öyle.” dedi, babanın yanındaki bir kişi kısık 
sesle. 
“Biliyorsunuz, Avni Bey bir iş adamı aynı zamanda. 
Yani, her ne kadar bu üzücü hadisenin tek sorum-
lusu o olmasa da, bir kan parası ödemek, efendim, 
olayın kapanması için, sizin kaybınızı telafi etmez 
ya, giden de geri gelmiyor tabi, bir meblağ çıkarıp 
vermek istiyor. Siz de kabul ederseniz tabi.” 
Mehmet Bey’in söze girmesiyle, Avni Bey biraz da 
olsa rahatladı. Gerginlik azalır gibi olmuştu. Orta-
da kavuşturduğu ellerini, birbirine bağladığı par-
maklarını açtı. Dizlerinin üzerine koydu. Nagehan 
da kocasından cesaret alarak, ölen çocuğun anne-
sine içine içine konuşarak, başınız sağ olsun, dedi. 
Kadın başını yerden kaldırmadı, sesini çıkarmadı. 
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Kucağında oturttuğu çocuğun koluna taktığıipten 
bilekliği çevirmeye devam etti. 
Baba, konuşma sırasının kendisine geldiğini anladı. 
Mehmet Bey ile göz teması kurmaya çalışarak, söze 
girdi: 
“Biz, dün siz ayrıldıktan sonra kardeşlerimle bir 
araya gelip konuştuk. Neticede mağdur edilen bi-
ziz. Yine de olay büyümesin, diye gittik şikâyetimi-
zi çektik, kendi aramızda halledelim, dedik. Avni 
Bey’e de geldiği için teşekkür ediyo…” 
Baştan beri sesi çıkmayan anne, yine kafasını kal-
dırmadan, hırsla söze girdi:
“Bir de teşekkür mü ediyorsun çocuğunun katiline?” 
Buz kesti ortalık. Avni Bey ve yanındakiler korka-
rak sesin geldiği tarafa döndü. Baba ve kardeşleri, 
bu çıkışı bekliyormuş gibi, kendilerinden emin fa-
kat tedirginlikle kadına baktı. Baba, gözleriyle teh-
dit etmek ister gibi kadının yüzüne dikti bakışları-
nı. Kadının sustuğundan emin olunca devam etti:
“Sözü uzatmaya gerek yok.” dedi, bir solukta. “Kan 
parası için bizim belirlediğimiz para 100 bin liradır.”
Oturduğu yerde, sendeler gibi başı arkaya gitti Avni 
Bey’in. Sarsıldığını hissetti. Gözü karardı. Bozuntu-
ya vermeden, kıçını kaldırıp tekrar oturdu. Sırtını 
geriye atıp, arkasına yaslanmaya çalıştı. Kendine 
gelir gibi olunca, tehlikeyi göze alarak, babaya bak-
tı.
“Efendim,” dedi. “Açıkçası bu para bizim düşündü-
ğümüzden daha büyük bir meblağ.” 
Destek bulmak ister gibi Mehmet Bey’i süzdü. 
“Yani, eminim, acınızı hiçbir şey azaltmaz ama ben 
şu an bu parayı karşılayacak güçte değilim.” İçin-
den, az önce aklından geçen fiyatı söylemeyi geçir-
se de tereddüt etti. Avukatla konuştuğu gibi yapma-
ya karar verdi.
“35 bin lira ancak ödeyebilirim.” diyerek tek sefer-
de, tüm cesaretini toplayarak konuştu. Verdiğime 
razı olun der gibi, “Giden geri gelmiyor sonuçta.” 
diye de ekledi. Sorun çıkması halinde, emniyet mü-
dürünü, jandarma komutanını cepten arayabilece-
ğini düşündü hemen. 
“100 bin.” diye net bir şekilde cevapladı baba sertçe. 
“Ben evlat acısını biliyorum ama sen bilmiyorsun.” 
dedi, Avni Bey’e oğlunu işaret ederek. Avni Bey, 
tehdit edilince sinirle ayağa zıplamıştı ki, kapı eşiği-
ne yaslanan kadın ilk kez kafasını kaldırdı. Öfkeyle 
kocasına baktı. 
“Sen hiçbir bok bilmiyorsun.” 

“Konuşma sen kadın. Sus artık.” diye bağırdı baba. 
“Kalk git buradan.” 
Babanın etrafındakiler ayaklanıp kadını başka oda-
ya götürmeye çalışırken, Avni Bey de yanındakileri 
alıp çıktı. Korkudan titreyen karısını ve çocuğunu 
arabaya bindirdi hemen. Kadın ağlamaklı konuş-
maya çalışıyor, hıçkırıp duruyordu. Dikiz aynasın-
dan bakınca oğlunun titremeye başladığını, gözü-
nün seğirdiğini gördü.
“Orospu çocuğu.” diye bağırarak marşa bastı Avni 
Bey. Mahalleden uzaklaştı. 
O geceden sonra teyakkuzdaydı. Babanın ciddiye-
tinden öte, kendisini tehdit edecek kibre ve şaşkın-
lığa bürünmesine öfkeleniyordu. O kimdi ki, Avni 
Bey gibi kasabanın bir değerini, onun kudretinde 
birini karşısına alıyordu? Yine de boş vermemişti. 
Evvela, oğlunu ve karısını uyarmış, evden çıkma-
malarını salık vermişti. Akabinde saldırıya geçti. 
Emniyet müdürüyle konuştu. Açık kapı bırakarak 
tehdit edildiğini gizledi, belki aileyle anlaşırdı ama 
babanın zihinsel engelli oğluna bakmaktan aciz, 
çocuğu evden kaçırmasında ihmali olduğunu söy-
ledi. Hukuka göre suç değil miydi? Bu bilgiyi avu-
katından almıştı. Yanılıyor olamazdı. Müdür, çok 
iplemedi ya, yine de dostunu kırmamak için iki 
polis gönderip babanın ifadesini aldırdı. Anne de 
konuşmak istedi fakat kimse oralı olmadı. 
Avni Bey’in öfkesi geçip, siniri yatışır gibi olunca 
birkaç kişi yolladı eve. Tarafsız bir bölgede konu-
şup görüşme isteğini, sorunların sulh yoluyla çö-
zülebileceğini söyletti. Polis aracılığıyla yıldırdığını 
düşünüyordu. Baba pek oralı olmadı. Söz bitmişti, 
artık parayı bekliyordu. Karşı saldırıya geçti. Bir 
gece, Avni Bey uykusundayken, arabasının dört 
lastiği patlatıldı, camları paramparça edildi. Tey-
bi yerinden sökülüp kaportanın üzerine bırakıldı. 
Yapan kişi, “Ben hırsız değilim.” mesajı veriyordu. 
Avni Bey, sabah uyandığında manzarayı görünce 
öfkeden deliye döndü. İçinden, babanın evine gidip 
boğazına sarılmak, öldürene kadar sıkmak geçti. 
İçten içe, her ne kadar ürkse de, karısına ve çocu-
ğuna belli etmedi. Saldırıya hazırlanan kumandan 
edasıyla zırhını kuşandı. Mehmet Bey’i arayıp, ge-
cekonduya bir mühendis gönderip gönderemeye-
ceğini öğrendi. 
“Buradan yol geçecek filan desinler de azıcık gözü-
nü korkutsunlar.” dedi.
Başkan yardımcısı, bu işten yılsa da pek ses etmedi. 
Dostunu reddetmeyi gözü almadı. Ardından jan-
darma komutanını aradı Avni Bey. Bir cemse aske-
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rin, devriye yaparmış gibi, gün boyu o mahallede 
gezmesinin mümkün olup olamayacağını sordu. 
Komutan, ricasını kırmadı. Aynı gün, henüz perte 
çıkan araba ortadan kalkmamışken, bir mühendis 
yanında teknisyenlerle mahalleye gidip babayla ko-
nuştu. Ellerinde karar olduğunu, evi ölçeceklerini, 
birkaç vakte kadar da meskeni boşaltmasını söyle-
di. Sohbet devam ederken mühendisin arkasından 
geçen askeri araç babayı sinirlendirmeye yetti. 
Öğleden sonra restorana gelen Avni Bey’i karı-
sı aradı. Oğlunu zapt edemediğini, az önce evden 
kaçtığını söyledi, korkuyla.
“Bu iş çok uzadı artık Avni Bey. Oğlanın başına bir 
şey gelecek, diye korkuyorum. Sen bir konuşsan mı 
acaba adamla?” 
“Senin aklın ermez.” diye bağırarak kesti Avni Bey. 
“Karışma bu işlere. Daha bir çocuğa sahip çıkamı-
yorsun.” 
Geceleyin restoranı kapatıp evine gelen adam, ka-
rısının hüngür hüngür ağladığını görünce korkuya 
kapıldı. N’oluyor, demeye kalmadan oğlanın hala 
eve gelmediğini öğrenince, telaşlandı. Telefonu-
nu aradı hemen. Ulaşamadı. Bir bekleyelim hele, 
diyerek çöktüğü koltuktan karısının bağırmasıyla 
kalktı:
“Gamsız gibi durma orda. Bak, yemin ediyorum, 
çocuğun başına bir şey gelirse, bunun sorumlusu 
sensin. Öldürürüm seni. Duydun mu beni?” 
Avni Bey, karısının bu çıkışından tedirgin oldu. 
Yekindi. Salonun ortasında volta atmaya başladı. 
Tekrar oğlunu aradı, cevap alamayınca emniyet 
müdürünü aramaya karar verdi. Saatine baktı. Ayıp 
olacak, diye düşündü ama el mahkûmdu. Elini ce-
bine atıp telefonunu çıkardığında kapının kilidinin 
açıldığını duydu. Hızlıca geçti koridoru. Kapının 
doğramasına dayanan, ağzı yüzü kan içindeki oğ-
lunu görünce panikle koştu. O an, geri adım atma-
yacaklarını anladı.Yine de gururuna yedirip parayı 
ödemeye razı olmasa da, gece boyunca tepesinde 
dikilip, bağırıp çağıran karısının gazabından kork-
tu. Polise gideceğini söyleyen kadını, kasabadaki 
itibarını düşünerek, zapt etti. Alttan girdi, üstten 
çıktı ama ikna etmeyi başaramadı. Güneşin doğ-
masına yakın, harap haldeki oğlunun yanında bek-
leyen kadın ayaklandı, eğer bu işi halletmezsen seni 
terk ederim, diyerek kocasına son uyarısını yaptı. 
Avni Bey, uzandığı yerden doğruldu, elini yüzünü 
yıkadı, çıktı.
Sabahın ilk ışığında bankaya gitti. Elinde avcun-
da ne varsa toplayıp, kalanını krediyle tamamladı. 

Mehmet Bey’i eve gönderip çantayla parayı teslim 
ettirince rahatladı. En son, restoranı ilk açtığı gün, 
bu denli huzurluydu. Karısını aradı hemen, haberi 
verdi. Akşam için hazırlanmasını söyledi. 
Hava karardığında kasabanın tüm ileri gelenleri 
restorandaydı. Avni Bey, bu gece için kimseye re-
zervasyon vermemiş, belayı defetmesinin şerefine, 
dostlarına yemek ısmarlamaya karar vermişti. Bele-
diye başkanı, jandarma komutanı, emniyet müdü-
rü, eşrafın tamamı oradaydı. Avni Bey, restoranın 
yeni müdürü diyerek ayakta durmakta zorlanan 
oğlunu herkese tanıtıyor, karısıyla ve dostlarıyla 
mutluluk fotoğrafları çekiyor, restoranın resmi Ins-
tagram sayfasından paylaşıyordu. Alkolün de dozu 
kaçınca, iyiden iyiye uzadı gece. Toplu fotoğraf ya-
lan olmuştu, kimse ayakta duramıyordu, üzülmüş-
tü Avni Bey. Başka zaman artık, dedi.
Aşçıları, kuryeleri, garsonları, komileri evine yol-
lamıştı. Saat gecenin üçüne geliyordu. Müsaade 
istemek için hiyerarşik sırayı bekleyenler uyukla-
maya, masanın üzerine sızmaya başladı. Belediye 
başkanının, hadi artık ya kaçmayalım mı, diyerek 
emniyet müdürüne seslenmesiyle bir hareketlilik 
oldu. Ceketini alanlar, yalandan hesap ödemeye 
çalışanlar yalpalayarak çıkışa yürürken, kapıya en 
yakın olan kişi, jandarma komutanı, yanıkbir şey 
mi kokuyor, benim kafam mı çok güzel, dedikten 
sonra kahkahayı koyuverdi. O henüz arkasını dö-
nüp, diğerlerine kafasını çevirmemişti ki, ardında 
büyük bir toz bulutu bırakan gürültü kopuverdi. 
Mutfak tarafından, ateş bulutunu andıran top top 
alevler içeriye süzülüyor, dükkânın tamamını kıvıl-
cım yumağı haline getiriyordu. Çıkışa doğru telaşla 
ulaşmaya çalışıp, birbirini ezenler, bağırışlar, çığlık-
lar… Tutuşup, ağız üstü yere düşenler… 
Restoran, gecenin kör karanlığında mavi kırmızı 
renklere bürünmüş, cayır cayır yanıyordu.Alaz öy-
lesine yükselmişti ki, ışığının vurduğu nesnelerin 
hacminden büyük gölgeleri ta ötelere uzanıyor-
du. Cırcır böcekleri ötmeyi bırakmış, bu devasa 
yangına odaklanmıştı. Kasaba, gündüzmüş gibi 
aydınlanmış, kilometrelerce mesafeden görülen 
bir huzmeye dönüşüvermişti. Haykırışlar zamanla 
azaldı, yerini inlemelere bıraktı. Bir ağacın altında, 
dimdik ayakta duran, ağlamaktan yüzü şişen anne, 
tutuşturduğu,bir büyük yanardağı andıran restora-
nı izliyordu. Kinle, nefretle bakan gözleri yalımın 
sıcaklığından kurumuştu ya, yine de bir tek an bile 
kırpmamıştı onları. Onun gözbebeklerinde yalaz-
lanan, serpilip büyüyen ateş etkisini arttırıyor, arşa 
değmeye hazırlanıyordu. 
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Kibir, açgözlülük, kıskançlık, öfke, oburluk, 
şehvet düşkünlüğü ve tembellik diyebildiği-
miz o yedi büyük günahı, şeytana pabucunu 

ters giydirecek nitelikte kötülüklerle bezeli bugünün 
dünyasında, affedilmeyen günahlar olarak görmek 
artık pek mümkün değil. Birer günah ya da ayıp 
olarak görmek bir kenara, İlahi Komedya’dan günü-
müze erdem arayışında pek yol katedememiş insan-
lığın, bu antik zaafları artık dert edinmedikleri bile 
söylenebilir. Kapitalizm kültürünün yaşadığımız çağı 
ele geçirişinin, bununla birlikte değer ve normların 
hedonizm etkisi altına girişinin bunda payı büyük. 
Bu koşullar altında mütevazılık, tok gözlülük ya da 
ölçülülük gibi özelliklerin dramatik şekilde enayilik, 
‘eziklik’ vb. durumlar olarak da tarif edilebildiği bir 
düzen çünkü yaşadığımız. 
Yine de gerçek yaşam, nadir de olsa evrensel erdem 
kabullerini çağıran tarafıyla ya da sadece fiziki kısıt-
larla bu zaafların doludizgin açığa çıkışına her zaman 
imkân tanımıyor. Fakat artık küçük-büyük ekranlar 
aracılığıyla gidip geldiğimiz bir dünyamız daha var. 
Ve dijital yaşamda gerçek yaşamın verili kısıtlarından 
sıyrılmak sanki daha mümkün.  Zira “-mış gibi” dav-
ranmak, neyimiz varsa onu alenen sergilemek ya da 
öfke kusmak gibi davranışlar sergileme konusunda 
çekingenliğimizden iyice sıyrıldığımız, yaptıklarımı-
zın da etik açıdan pek rahatsızlık yaratmadığı, “sayıl-
madığı” bir yaşam bu. O yüzden de sosyalleşme ve 
iletişim algımızı topyekûn dönüştüren bu yeni dün-
yanın, zaaflarımızla ilgisini anlamaya çalışmak ilginç 
olabilir. Diğer taraftan sosyal medyanın bağımlılık 
yaratma özelliği ile zaafların harekete geçmesi ara-
sında önemli bir bağlantı da var bana kalırsa.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI
90’lar sonlarına doğru yaygınlaşan internet ve tekno-
lojik olanaklar sayesinde ICQ ya da chat odaları gibi 
platformlar hayatımıza girdi. Sanal temasın tadını 
buralarda alan topluluklar, ilerleyen yıllarda sosyal 
medyanın pek de rastlantısal olmayan doğuşunun 
ardından, kendilerini hızla çoğalan kalabalıklarla 

birlikte bu yeni platformlara taşıdı. Belirli bir süre 
bizi bilgisayar masasında oturtan bu tatlı sosyalleş-
me tarzı, zaman içinde dizüstü bilgisayar, tablet ve 
nihayet akıllı telefon teknolojisi sayesinde gittiğimiz 
her yerde bize eşlik eder hale geldi. Sonuç olarak gen-
ci yaşlısı, bugün milyonlarca kişi Facebook, Twitter, 
Instagram, TikTok gibi uygulamalar aracılığıyla girip 
çıktıkları sanal hayatları olmadan neredeyse yaşaya-
maz durumda. Tabir yerindeyse, bağımlı. 
Sanal yaşama bağımlı olmaya yol açan ya da bu 
bağımlılığın yol açtığı bazı psikolojik sorunlar 
hayatlarımıza girmiş durumda. Mesela, sürekli 
sayfa güncellemesi yapma, telefonu elden düşüre-
meme, başka şeylere odaklanamama gibi durum-
larla başa çıkmakta zorlanan, gelişmeleri kaçırma 
korkusu (fear of missing out) semptomlarından 
mustarip milyonlarca kişi var. Aniden internetsiz 
(netless phobia) ya da telefonsuz kalma, nomofobi 
(no mobile phone phobia) şeklinde adlandırılan 
endişe durumları da tanımlanmış. Yazının konusu 
sebebiyle esas odaklanmak istediğim ‘beğenilme 
arzusu ve beğenilmeme kaygısı’ ise bambaşka bir 
bağımlılık sorunu. 
Özellikle fotoğraf paylaşımlarının artışıyla bü-
yüyen beğenilmeme kaygısına ve bunun ağırlıklı 
olarak genç insanlarda yarattığı özgüven problem-
lerine, depresyon eğilimine konunun uzmanları 
giderek daha fazla dikkat çekiyorlar. Hatta sosyal 
medyada beğenilmemek, son zamanlarda ne yazık 
ki bir intihar sebebi olarak bile karşımıza çıkıyor. 
Gönderilerin layklanma sayısını, storylere gelen 
tepkileri sürekli yoklama ihtiyacını ya da arka-
daş/takipçi sayısını artırma arzusunu, beğenil-
menin herkese gerektiğini söyleyerek açıklamak 
artık pek mümkün değil. Durumun tuhaflığının 
önemli göstergelerinden birisi ise beğeni sayısını 
görmekten ziyade, toplanan beğenilerin başkaları 
tarafından da görüldüğünü bilmenin sosyal med-
ya kullanıcısı için başlı başına haz kaynağı haline 
gelmiş olması. Bu durum ise yukarıda sıralanan 
yedi kadim zaafımızla fevkalade ilintili. 

DİJİTAL YAŞAM, SOSYAL MEDYA 
VE YEDİ BÜYÜK GÜNAH

AY T Ü L  F I R AT
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YEDİ ZAAFLI İNSANIN SANAL DÜNYASI
Kibrin kaynağı olan üstünlük kompleksine genellik-
le geçmişten gelen aşağılık kompleksinin eşlik ettiği, 
psikoloji tarafından tespit edilmiş bir olgu. Nitekim 
yaptıklarıyla yeterince takdir ve ilgi göremeyen, daha 
da önemlisi kendini gerçekleştirememiş insanlar, de-
ğersizlik duygusunu aşmak için fark edilmeye daha 
çok ihtiyaç duyuyorlar. Fark edilme arzusunu kontrol 
edememek, insanı sahip olduklarını teşhire yöneltir-
ken, teşhirin sürekliliği gösteriş düşkünlüğü ya da 
kibri beraberinde getiriyor. 
Neredeyse mükemmel bir teşhir alanına dönüşmüş 
sanal platformlarda beğenilmenin başlı başına amaç 
haline gelmesi, en mahrem şeylerin dahi teşhir edil-
mesini sıradanlaştırıyor. Kendini görülmek istediği 
gibi göstermek çabası, sosyal medyada insanların ne-
den genellikle harika göründüklerini açıklarken bir 
narsistik ayna işlevi gören selfie kameralarının yay-
gınlaşma sebebi hakkında da fikir veriyor. 
Ancak herkesin malumu, taleple karşılaşmadığı sü-
rece her arz bir fazlalıktır. Görmek isteyen göz olma-
yacaksa göstermek anlamını yitirir. Uzun lafın kısası 
teşhirciliğin sürdürülebilirliği, ancak röntgencilik sa-
yesinde gerçekleşmektedir. Başkalarının yaşantıları-
nı ve sahip olduklarını haddinden büyük bir merakla 
dikizlemekse insanın bir diğer önemli zaafı olan kıs-
kançlık ile ilintili. Sosyal medya sayfalarında ilgiyle 
gözlenen ünlülerin sefa içindeki ilginç hayatları ya da 
sadece daha çekici/yetenekli/varlıklı bir tanışın yedi 
mahalleye sergiledikleri, haset ile olmasa bile pek ya-
kında hasede dönüşebilecek gıptayla dikizlenen şey-
ler durumunda. Neredeyse sado-mazo karakterde 
bir döngü olan teşhir-dikiz süreci, yazılım teknoloji-
sinin pek yararlı algoritmik önerileriyle iyice kolay-
laşarak sosyal medya pratiklerimizi belirliyor. Sosyal 
platformlar sayesinde, TV’lerdeki magazin program-
ları gibi sadece haftada bir izlenebilir olmaktan çıkan 
özel hayatlar, aklımıza her estiğinde avcumuzun 
içinde oynattığımız görüntülere dönüşmüş durum-
da. Sonuç olarak bugün dünyanın dört bir tarafında 
görmemesi gereken pek çok şeyi çoktan görmüş, 
katmerlenen merakıyla dikizlemeye ve mahremiyet 
ihlaline bağımlı hale gelmiş ‘stalker’ yığınları bulun-
duğunu söylemek yanlış olmaz. 
Kibir ve kıskançlık çifti hemen her dikizcinin aynı 
zamanda teşhirci olarak boy göstereceği, sanal hayata 
özgü bir rekabetçi beğeni mekanizması kurulmasını 
sağlıyor. Bu yola girdikten sonra kendiliğinden ma-
yalanan hırs ve oburluk harekete geçtiklerinde ise 
mekanizma pekişiyor ve süreklilik kazanıyor.

Sosyal medyada doyumsuzluk yani oburluk, yük-
sek sayılara ulaşmaya çaresizce ihtiyaç duymak 
iken hırs, ısrar ve inatla bu amaca yönelik eylem-
lerde bulunmaya tekabül etmekte. Beğeniyi artır-
manın yolu daha fazla takipçi sayısından, daha çok 
sayıda ve daha ilgi çekici paylaşımlardan geçiyor. 
Oysa etkileşilen kişi sayısını artırmak, beğeni dü-
zeyini bir süreliğine yukarı çekse bile sıra dışı bir 
popülerlik yakalanmadıysa beğeni sayıları zamanla 
azalıyor. Zira daha fazla kişiyle etkileşmek herke-
sin yaptığı bir şey olduğundan, ilgilenilmesi gere-
ken toplam gönderi miktarı arttıkça sunulanların 
dikkat çekme ihtimali beklenilenin aksine giderek 
azalıyor. Dikkat çekicilik güçlüğü yüzünden hırs-
lanan insanlar, zaman zaman beynelmilel şeyleri 
eğip büküp yeniden servis etmeye, aforizmalar tü-
retmeye, yaptıkları hemen her şeyi göstermeye hat-
ta sırf gösterebilmek için bir şeyler yapmaya kadar 
uzanan tuhaflıklar sergileyebiliyorlar. Bu tuhaflık-
lardan bir diğeri de cinsel içerikli ya da mahrem 
görüntüleri sergilemenin dikkat çekicilik amacına 
hizmet ettirilmesi. İnsanı çekici kılan doğal özellik-
lerinin gerçek hayatta olduğu gibi sanal dünyada da 
görünür olmasından bahsetmediğime göre, odak-
lanılması gereken tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi 
sanal dünyada da beğeni ve ilgi toplamanın kolay 
bir yolu olarak cinsel dürtüleri harekete geçirme-
nin başlı başına bir amaç olması. 
Ne yazık ki birtakım dezavantajları aşmak üzere fi-
ziksel özelliklerini ön plana çıkaranların daha çok 
ergenler, gençler olduğu hemen göze çarpıyor. Gör-
sellerin önemli bir kısmının eşitsiz dağıldığı yani 
daha ziyade erkek dünyasına yönelik olduğu da bir 
diğer gerçek. Bilinmek, fark edilmek ve beğenilmek 
için nazara sunulanlar, çoğunlukla fırsatçıların yüzü-
nü güldürüyor. Yapılan şeylerin ortaya çıkmayacağı, 
hatta sanal olduğu için pek de önemli olmadığı bu 
evren, şehvet düşkünlüğü adı verilen cinsel obur-
luğun, insanın karanlık yanlarının kızışmasının 
olanaklarını artırıyor. Öyle ki bu zemin, sanal kaça-
maklar, aldatmalar gibi sıradan durumların yanı sıra 
taciz, çocuk istismarı gibi eylemlere bir tür olağan-
lık ve genişleyen ölçekte özgürlük getiriyor. Burada 
“özgürlük genişlemesi”nin negatif anlam içermesi, 
bu evrende yaşanılanların alenen/dürüstçe değil, her 
zaman gerçek yaşamın insanlarından gizli saklı sür-
dürülmesi ve sanal olması itibariyle de “yanlış sayıl-
maması” beklentisinden ileri geliyor.
Yanlış sayılmama beklentisi sadece bu konuda 
değil, sosyal mecralarda öfkenin döke saça ser-
gilendiği durumlarda da açığa çıkan bir beklenti. 
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İnsanların yüzüne karşı söylemeye asla cesaret 
edilmeyecek acı cümleleri; alay, küfür, tehdit dolu 
hakaretamiz ifadeleri tanıdıklarına ama daha zi-
yade yedi kat yabancıya kullanmaktan kaçınma-
yan binlerce kullanıcının, olan bitenin ardından 
vicdanen pek rahatsızlık duymamaları, bunun en 
önemli göstergesi olsa gerek. Bu durumu istisnai 
bir şey olarak görmek zor, zira yapılan atışmalar 
sonucu sosyal medyada biten arkadaşlıklara, klav-
ye delikanlılarının birbirlerine gösterdikleri per-
formanslara veya takipçilerinin yaptığı yorumlar 
yüzünden depresyona girdiğini dile getiren ünlü-
lere rastlamayanımız yoktur.
Enerjinin öfke kusmada olduğu gibi haddinden 
fazla yükselmesine benzer şekilde, olağanın altına 
düşmesi de bir diğer zayıflık olarak karşımıza çı-
kıyor. Üstüne üstlük tembellik, insanın oturduğu 
masa başında atalet içinde kalakalmasına denk 
düşen bir durum olmanın çok ötesinde bir anlam 
içeriyor. Dijital tembellik; haber akışına göz atma-
yı ‘okuma’ saymaktan genel geçer enformasyona 
bilgi muamelesi yapmaya, gerçek olayların gerçek 
duygularına mesafe koymuş durumda.  Emojilerle 
başsağlığı dileyen insanlar olmaya alışkın olmaktan 
politik alanda sanal protestolar gibi dişe dokunur 
olmayan şeyleri etkin bir eylemlilik hali saymaya 
kadar uzanan geniş bir çerçeve içinde düşünülme-
si gereken bir durum bu. 

#SONSÖZ
İnsanı kaçmak istediği şeylerden, kısa bir süre 
için de olsa uzaklaştırabilmesi ve bir ihtiyacı kar-
şıladığı duygusuna yol açması, bağımlılık yaratan 
şeylerin iki ortak özelliği. Yalnızlık sancısını din-
diren türde bir sosyal etkileşime zemin oluşturan 
sosyal medya, gerçeklikle başka türden bir ilişki 
kurmaya, zaman zaman da hayatın derdinden-
tasasından uzaklaşmaya imkân tanıyan zevkli bir 
araç. Yoksunluklarla dolu yaşamında, varoluşsal 
krizler içinde debelenen çağımız insanının ka-
pılmaktan kendini alabileceği türde bir şey değil 
açıkçası. Diğer taraftan sosyal medya uygulama-
larının belki de en şeytani tarafı, hemen herkese 
kendi gerçekliğine uygun şekilde var olma im-
kânı tanıması. Kendimize dair şeyleri kimlerin 
nazarına hangi yolla sunacağımız yönündeki 
karar, rekabet edebileceğimiz şeylerin yani hem 
elimizdekilerin hem de elimizdey-miş gibi görü-
neceklerin ne olduğunu keşfetmemizle ilgili bir 
hadise. Hedefine ulaşmak üzere Twitter’a kısa 

ama kocaman anlamlı cümleler iliştirmek, Ins-
tagram’a çekici bir fotoğraf eklemek, o da olmadı 
Tiktok’a sürreal bir video yüklemek yönündeki 
tercih, başta sınıfsal ayrım olmak üzere yaş, cinsi-
yet, sosyo-kültürel farklılıklar gibi alt kategorilere 
bağlı bir kırılma içinde gerçekleşiyor.
Fakat sosyal platformlar ve bir bütün olarak dijital 
dünyanın bu türden sorunlarımıza çözüm bula-
bileceğimiz, varoluş krizlerimizi atlatabileceğimiz 
mecralar olmadıkları bir gerçek. Ne yazık ki yap-
tıklarımız olsa olsa kısa bir süre için kendini iyi 
hissetme sığlığında ulaşılmış bir kolay yol ve bu, 
semptomatik bir tedavi olmaktan öteye geçemeye-
ceği gibi, derdimize derman olacak köklü çözüm-
leri aramaktan alıkoyması sebebiyle de oldukça 
tehlikeli taraflar taşıyor. Üstelik, sosyal medyadaki 
yanlışlar en fazla gerçek hayattakiler kadar affe-
dilebilir olma özelliğine sahip bana göre. Çünkü 
simulasyon ne öznelerin ne de etkileşim halinde 
olunan insanların gerçekliğini ortadan kaldırıyor.
Az ya da çok arz-ı endam ettiğimiz dijital yaşam-
larımızda zaaflarımızın bu şekilde perçinlendiği-
ni bilmek, sanal davranışlarımıza ne ölçüde etki 
edebilir, tahmin etmek zor. Üstelik tıpkı gerçek 
hayatta olduğu gibi sanal dünyada da davranış-
larımıza dikkat etme gereği, arzularımıza ket vu-
rulması ya da hareket özgürlüğümüzde kısıtlanma 
gibi duygular yaratabilir. Fakat bu durumu değer-
lendirirken özgürlüğün, insana hayatında kişisel 
kontrolünü kaybettiren türde bir şey olmadığını 
ve aslında toplum tarafından onaylanan-onay-
lanmayan, beğenilen-beğenilmeyen taraflarımızla 
kendi varlığımızı ortaya koyabilmek olduğunu ha-
tırlamakta fayda var. Pek tabii erdem anlayışımız, 
zaaflarımız, gerçek ve sanal hayatlarımız hakkında 
düşünmek ya da düşünmemek bize kalmış. 
Not: Konunun bu kısmı ilgimizi çekmese bile en 
azından sosyal medya devleri ile ihtiyaçlarımıza 
uygun teknolojiyi bize sunan kapitalist şirketlerin 
bu zaafları asla göz ardı etmeyeceklerini aklımızda 
tutmakta fayda var. Zira dijital platformlarda dav-
ranışlarımızı izleyerek hakkımızda topladıkları 
bilgilerle bizi neredeyse yakınlarımızdan daha iyi 
tanıyan bu şirketler, kârlarını artırmanın önemli 
unsurlarından biri olarak zaaflarla ve bağımlılık 
yaratmakla fazlasıyla ilgilenmekteler. Bunun yolu 
da gerçek yaşamın kısıtlarını aşan taraflarıyla, in-
sana alternatif bir biçim sunmaktan ve haz vaat et-
mekten geçmekte. Meselenin bu çok kritik boyutu 
ise başlı başına bir yazı konusu olmalı. 
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sana söylemek istediklerim 

yaşadıkça doyacağız açlığa sevgilim
merak etme küçülecek bu şehirler
yalnız benle öpüşeceksin öğlenleri
ölüp gidenleri ve anıların başka biçimlerini
ağaç ağaç anımsayacak meydanlar
mutlaka dargınız başarmaya yalnızlığı
mutlaka bir sözcük bir dağ bir arkadaş
çınlayacak okuduğumuz kitaplarda
herkesi hatırlayacağız akşam uçlarında
çağıracağız her canlıyı kırgınlığına insanın

uzak ırmak ve kuru üzüm ve konuşmak
hakkında geçilmiş bir kıyıda öylece beklerken tarih
belki sen artık bir işçi yatağın ıslak yanında
ben bir işçi tenine doğru ilerleyen sabahları
geceyi buruşturup atan dirim marşlarda
ve dokundukça insan yeni bir insana
güz çekip gidecek sevinci deldiği yerden
barışacağız her neyse düşmanımız
sessizliğiyle mesela sevişmenin

merak etme şiir değil bu
turuncu sarı bir portakal dilimi
akşamlar için ezgi başka memleketlerden
pamuklu kırmızı öğrenci kazağı kışın içinde
yorgun tanışı çok eskilerden bir militanın
henüz okunmamış dosya cinayet masasında
bir düşüncenin öncesindeki terli zaman
sana benzeyen ne varsa ve ne varsa
beni hala uykusuz bırakan

giyinsin ve sokaklara atsın kendini direnç
bizi alsın yanına beline sarsın ve utanmasın

çünkü her şeyden önce insan
sevgilisinin örgütüdür.

Onur Akyıl
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