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Norveç edebiyatının önemli kalemlerinden biri olan 
Dag Solstad, 1941 yılında doğdu ve yazdığı ilk öykü 
kitabıyla, 1965’te edebiyat dünyasına ilk eserini verdi. 
Yazarlık kariyerine her ne kadar öyküyle başlamış olsa 
da roman, deneme, oyun gibi türler arasında da gezinen 
Solstad, çok yönlü bir üretkenliğe sahip. Norveçli Eleş-
tirmenler Ödülü, Kuzey Avrupa Edebiyat Ödülü başta 
olmak üzere pek çok ödüle layık görülen Solstad’ın 
Türkçeye iki kitabı çevrildi. Mahcubiyet ve Haysiyet 
(1994) gibi, raflardaki yerini henüz almış olan Lise 
Öğretmeni Pedersen’in Ülkemize Musallat Olan Büyük 
Siyasi Uyanışa Dair Anlatısı isimli romanı da YKY eti-
keti sahip ve iki kitabın çevirmenliği de Banu Gürsaler 
Syvertsen’e ait.  
 
Okan Çil, Türkiye'de geniş okur kitlesine ulaşan Sols-
tad'ın son kitabı Lise Öğretmeni Pedersen’in Ülkemize 
Musallat Olan Büyük Siyasi Uyanışa Dair Anlatısı'nı 
inceledi.  
 
Ahmet Tulgar'ın son kitabı 'Bakışın Ritmi' İletişim 
Yayınları tarafından yayımlandı. Tulgar'la kaleme aldığı 
portrelerdeki kavramlar ve politik-toplumsal atmosfer 
üzerine konuştuk.  
 
Pat Barker'ın “Kızların Suskunluğu” romanı İthaki 
Yayınları tarafından raflardaki yerini aldı. Barker, Troya 
Savaşı'nı Akhilleus, Odysseus ve Agamemnon gibi 
intikam peşindeki erkeklerin değil, onların gölgesinde 
kalan bir kadın olan Briseis'in gözünden anlatıyor ve 
İlyada destanına yeni bir bakış açısı getiriyor. Beyza 
Ertem yazdı.  
 
László F. Földényi'nin kaleminden "Yaşayan Ölümün 
Mekânları: Kafka, Chirico ve Diğerleri" Vakıfbank 
Kültür Yayınları tarafından okurla buluştu. Földényi, 
"Yaşayan Ölümün Mekânları: Kafka, Chirico ve Diğer-
leri"nde, Rönesans resimlerinden Nazi Almanya’sının 
şehir planlarına, Giorgio de Chirico’nun gerçeküstü 
resimlerinden Franz Kafka’nın bürokrasi mekânlarına 
uzanan bir yolculukta, Batının “ideal şehir” hayalinin 
izini sürüyor. Emek Erez inceledi.  
 
Büşra Uyar, Gizem Bilkay ve Doğuş Sarpkaya bu sayımı-
za katkı sağlayan diğer isimler oldular. 
 
Marifet iltifata tabidir.  
 
İyi okumalar.  
 
Anıl Mert Özsoy
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Lise öğretmeni 
Pedersen'in bünyesine 
musallat olan büyük 
yabancılaşmaya dair

Dag Solstad'ın kaleminden "Lise Öğretmeni Pedersen’in 
Ülkemize Musallat Olan Büyük Siyasi Uyanışa Dair 
Anlatısı" Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı. 
Solstad kitapta, lise öğretmeni Pedersen’in şahsında 
bütün bir kuşağın hayallerini, dünyayı değiştirme 
arzusunu, mağlubiyetten sonraki şaşkınlığını ve iç 
hesaplaşmalarını bazen hüzün bazen de mizahla 
anlatıyor.

Okan Çil
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Norveç edebiyatının önemli kalemlerinden biri 
olan Dag Solstad, 1941 yılında doğdu ve yazdı-
ğı ilk öykü kitabıyla, 1965’te edebiyat dünyası-
na ilk eserini verdi. Yazarlık kariyerine her ne 
kadar öyküyle başlamış olsa da roman, dene-
me, oyun gibi türler arasında da gezinen Sols-
tad, çok yönlü bir üretkenliğe sahip.

Norveçli Eleştirmenler Ödülü, Kuzey Avrupa 
Edebiyat Ödülü başta olmak üzere pek çok ödü-
le layık görülen Solstad’ın Türkçeye iki kitabı 
çevrildi. Mahcubiyet ve Haysiyet (1994) gibi, 
raflardaki yerini henüz almış olan Lise Öğret-
meni Pedersen’in Ülkemize Musallat Olan Bü-
yük Siyasi Uyanışa Dair Anlatısı isimli romanı 
da YKY etiketi sahip ve iki kitabın çevirmenli-
ği de Banu Gürsaler Syvertsen’e ait.

'HENÜZ HİÇ KULLANILMAMIŞ
BİR DEVRİMCİ'

Lise Öğretmeni Pedersen 1980’lerde kaleme 
alıyor bu anlatıyı. Amacı kendi hayatını anlat-
mak değil, kendisi üstünden Norveç’teki İşçile-
rin Komünist Partisi (Marksist-Leninist) isimli 
Maoist örgütün kurtuluş ve gelişim aşamasını 
ve bu süreçteki Norveç’i, öğrencileri, aşkları ve 
arkadaşlıkları anlatmak.

II. Dünya Savaşı’nda faşizmin yenilmesi ve sol 
hareketlerin yükselişiyle açığa çıkan 1968 ha-
reketi bütün dünyayı kasıp kavurmaktadır. 
Pek tabii Norveç’in bir kasabası olan Larvik de 
bundan nasibini alır ve kolları sıvanır, katı bir 
örgüt disiplini içinde parti kurulur ve çalışma-
lara başlanır. Birkaç öğrenci, birkaç işçi, birkaç 
kadın ve Lise Öğretmeni Pedersen… Bu kadar.

“Dag Solstad'ın 
kaleminden 
"Lise Öğretmeni 
Pedersen’in 
Ülkemize Musallat 
Olan Büyük Siyasi 
Uyanışa Dair 
Anlatısı" Yapı 
Kredi Yayınları 
tarafından 
yayımlandı.

Lise Öğretmeni Pedersen’in Ülke-
mize Musallat Olan Büyük Siyasi 
Uyanışa Dair Anlatısı, 
Dag Solstad, Çev: Banu Gürsaler 
Syvertsen, 232 syf., Yapı Kredi 
Yayınları, 2020.
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Aslında Pedersen’in bu taraklarda hiç bezi yok-
tur. O her şeyin ortalamasıdır. Okuldan mezun 
olduktan sonra, 28 yaşında öğretmenlik yap-
mak üzere Larvik’e gelir ve kendisi gibi Lar-
vik’e sonradan gelmiş olan, kitapları ve inceliği 
seven, kütüphaneci Lise Tanner’le kısa sürede 
evlenip ailesini kurar.

“…zengin, yakışıklı, dayanılmaz derece cazip 
olmayı, çevremde antik vazolar bulunmasını… 
hayal etmiyordum… yüzyılımızın en büyük 
romanını yazmak ya da ünlü konuk orkestra 
şefi Konov otel odasında ansızın hastalandı-
ğında birden kendimi gösterip Vestfold Senfoni 
Orkestrası’nı yöneterek dünyayı şaşırtmak üze-
re gelmemiştim Larvik’e… Bir liseye öğretmen 
olarak atandığım için mutluydum ve kendi evi-
mi açmak için sabırsızlanıyordum.”

Ne var ki işler pek umduğu gibi ilerlemez. Önce 
sınıfından Werner Ludal isimli bir öğrenciyle 
başlayan sözlü atışmalar, Pedersen’in sosya-
lizmle belki de ilk defa yüzleşmesine sebep olur. 
Tabii bu biraz sınıftaki güç mücadelesi şeklin-
de açığa çıkar fakat bütün konu dönüp dolaşıp 
aynı mevzulara gelir. Bir de kapısına sürekli 
Klassekanpen (Sınıf Mücadelesi) isimli gazete-
yi satmak ve propaganda yapmak için gelen işçi 
lideri Jan Klastad vardır. Klastad şahsına mün-
hasır, hemen her örgütte var olan, kaba saba, 
cahil cesaretine sahip biridir. Aklına yatmayan 
her şeyi küçük burjuvalıkla ilişkilendirir, daha-
sı karikatürdür.

Lise Öğretmeni Pedersen, Norveç gibi sosyo-e-
konomik olarak gelişmiş, sosyal haklar konu-
sunda ortalamanın üstünde seyreden, barışçıl 
bir ülkede Maoist bir metotla, zora dayalı si-

“II. Dünya 
Savaşı’nda faşizmin 
yenilmesi ve 
sol hareketlerin 
yükselişiyle açığa 
çıkan 1968 hareketi 
bütün dünyayı kasıp 
kavurmaktadır.
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lahlı devrim yoluyla proleter diktatörlüğün he-
deflenmesini mantıksız bulur başlarda. Ancak 
ikna olması uzun sürmez ve partinin merkez 
kadrosunda yerini alıverir.

Ne var ki elimizde tuttuğumuz kitap, ucuz bir 
propaganda romanı değil. Solstad’ın sarkastik 
dili, İKP/M-L üstünden yürütülen çatışmayı 
absürtleştirerek, Lise Öğretmeni Pedersen’in 
uyumsuzluğuyla birleştirir. Hal böyle olunca 
da geleneksel sol anlayışı hicveden, kara miza-
ha göz kırpan, şahsına münhasır bir kitap çıkar 
ortaya.

Bu durumu evvela Pedersen’in kişiliğinde ve 
yabancılaşma eğiliminde görürüz. Örgütlen-
me çalışmalarına katıldığında karışık duygular 
içindedir. Ajitasyon yapmayı sevmez, sesi kötü 
olduğundan marşlara eşlik etmekten de kaçı-
nır. Yaklaşık on iki yıllık örgütlü mücadelesin-
de ne zaman propaganda için birinin kapısını 
çalmak zorunda kalsa içinden “Umarım evde 
kimse yoktur,” diye iç geçirir.

Silahlı mücadele ve proleter diktatörlük gibi, 
yaşanan tartışmalardan biri de Sovyetlerin 
devlet kapitalizmi ve Stalin’in baskıcı yönetim 
anlayışıdır. Hiç kimsenin gönül rahatlığıyla 
Stalin’i savunamadığını iddia eden Pedersen, 
Stalin’in savunulmasını kasvetli bir mecburiyet 
olarak niteler.

“Stalin sürekli savaşmak zorunda olduğumuz 
ve bizi yenmesine izin verdiğimiz iblisti. Sta-
lin’i reddettiğimiz takdirde komünizmi de red-
detmiş olacağımızı biliyorduk. Komünizm Sta-
lin’le ayakta kalıyor, Stalin’le yıkılıyordu.”

“Ne var ki 
elimizde tuttuğumuz 
kitap, ucuz bir 
propaganda romanı 
değil. Solstad’ın 
sarkastik dili, 
İKP/M-L üstünden 
yürütülen çatışmayı 
absürtleştirerek, 
Lise Öğretmeni 
Pedersen’in 
uyumsuzluğuyla 
birleştirir.
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'DEVRİM VAKTİYLE BİR İHTİMALDİ 
VE ÇOK GÜZELDİ'

Kitabı okurken Lise Öğretmeni Pedersen’le 
İKP/M-L’nin birbiriyle paralel şekilde ilerle-
diğini anlıyoruz. Pedersen’in Larvik’e (dün-
yaya) gelmesi, ailesini ve düzenini kurması 
(büyümesi), bir aşkın peşinden gidip bütün 
düzenini altüst etmesi (çözülüşü) neredeyse 
partinin kaderiyle eşdeğer.

Ne kendi hayatındaki amaçlarına ne de par-
tinin amaçlarına ulaşamaması da bu ben-
zerliklerden sadece biri. Vietnam’ın Ameri-
ka’yı püskürtmesinden sonraki ilk 1 Mayıs 
eyleminde yaşananlar belki de bu yüzden 
manidar görünürler.

Eyleme katılım beklenenden de az olun-
ca örgüt üyeleri büyük bir şaşkınlık, hayal 
kırıklığı yaşarlar ancak eylemi kararlaştır-
dıkları şekilde gerçekleştirip ardından ha-
beri yazdırmak için gazeteye telefon açarlar. 
Tam da burada eyleme katılan kişi sayısıyla 
ilgili, Pedersen’in âşık olduğu yoldaşı Ni-
na’yla aralarında bir anlaşmazlık baş göste-
rir.

“Benim hesabıma göre yürüyüşe altmış bir 
kişi katılmıştı. Nina ise seksen beş saymıştı. 
Bebek arabalarında oturanların kendi ira-
deleriyle yürüyüşte yer almadıklarını, hatta 
yürüyemediklerini de anlatmaya çalıştım 
Nina’ya. Aşağılayıcı bir bakışla süzdü beni. 
İşte o zaman niçin sevgili olamayacağımızı 
bir kez daha anladım.”

“Pedersen’in Larvik’e 
(dünyaya) gelmesi, 
ailesini ve düzenini 
kurması (büyümesi), bir 
aşkın peşinden gidip 
bütün düzenini altüst 
etmesi (çözülüşü) 
neredeyse partinin 
kaderiyle eşdeğer.
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İlerleyen yıllarda Lise Öğretmeni 
Pedersen’in yabancılaşmasının gün-
den güne artması değildir sadece 
değişen, aradan yaklaşık on yıl geç-
miş olsa da parti, arkadaşlık, aile, 
yeni nesil öğrenciler ve daha neler 
neler değişim geçirmiştir. Tam da 
böylesi bir ortamda dünyadaki sos-
yalist devletlerin geldikleri nokta; 
kaybedilen değerler, varılan yerdeki 
saçmalık, despotizm de masaya ya-
tırılır. Sonra tüm bu çelişkiler üs-
tünden bir nevi özeleştiriye doğru 
yol alınmaya başlanır.
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Ahmet Tulgar'ın son kitabı 'Bakışın Ritmi' İletişim 
Yayınları tarafından yayımlandı. Kaleme aldığı 
portrelerdeki kavramlar ve politik-toplumsal atmosfer 
üzerine konuştuğumuz Tulgar, "Kavramsallaştırma 
Türkiye’deki siyasi kutuplaşmanın sonucu olarak 
insanları bir yığının içinde, bir yığının parçası olarak 
görmenin önüne geçecek şekilde olmalı. Portrelerimi 
yazarken kavramsallaştırmada en fazla buna dikkat 
ettim. Portresini yazdığım insanların biricikliğini bulma 
hedefim bunu gerektirdi. Bu biriciklikleri içinde her 
birinin varoluş trajedilerini aradım" dedi.

Ahmet Tulgar:
Portrelerde varoluş 
trajedisini aradım

Anıl Mert Özsoy
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Ahmet Tulgar bugüne kadar kaleme aldığı ro-
man ve öykülerle okurunu yaratmış bir yazar. 
Aynı zamanda 33 yıldır gazetecilik mesleğinin 
evrensel kurallarına göre hareket etmesiyle ta-
nıdığımız Tulgar, yeni kitabı 'Bakışın Ritmi'nde 
Türkiye tarihinde yer etmiş siyasileri, popüler 
kültür ikonlarını ve olguları ele alıyor. Portreler, 
kavramsallaştırma çabasıyla sosyolojinin tüm 
olanaklarından yararlanıyor. Tulgar, hayli zor 
bir mesele olan portre yazarlığında gazetecilik 
ve yazarlık faaliyetlerini harmanlayarak ortaya 
estetik kaygısı yüksek ve insanı düşündüren bir 
başucu kitabı çıkarıyor. 

Ahmet Tulgar'la 'Bakışın Ritmi'ni ve içinde 
barındırdığı kavramları konuştuk. 

İstisnaları elbette mümkün fakat portre ya-
zarlığını gazetecilik ile yazarlığın kesiştiği 
bir noktada görüyorum. Portrelerini kaleme 
aldıklarınız da ‘haber değeri’ olan isimler… 
Siz bu konuda ne söylersiniz, yola nasıl çık-
tınız?

Ben edebiyatımla gazeteciliğimi hep birbiri-
ne çok yakın tuttum. Edebiyatımda gazeteci-
liğimden de beslenirken, gazeteciliğimde de 
hep gazeteciliğin zorladığı tarzdan daha ede-
bi, daha kalıcı yazılar yazmayı hedefledim. 
Her gazete yazımı yazarken, daha fazla ne ka-
dar edebi olabilirim diye düşündüm. Edebiyat, 
günceli genel insanlık durumunun içinde bir 
yere yerleştirme uğraşı olarak da görülebilir. 
Şimdi 33 yıllık gazetecilik kariyerimin ardın-
dan gazetelere ve dergilere yazdığım yazıları-
mın da salt edebiyat olarak tasarladığım ürün-
lerim kadar bu kalıcılık kriterine uyduğunu 
gördükçe mutluluk hissediyorum elbette.

“Ahmet Tulgar'ın 
son kitabı 'Bakışın 
Ritmi' İletişim 
Yayınları tarafından 
yayımlandı.

Bakışın Ritmi, Ahmet Tulgar, 
245 syf., İletişim Yayıncılık, 2020.
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'TOPLUMSAL KOŞULLARDAN BAĞIM-
SIZ OLARAK ANLAMAK MÜMKÜN DE-
ĞİL'

Kavramsal bir noktadan ele alıyorsunuz 
kişileri ve hissedilir noktada edebiyatı bağ-
lam olarak kullanıyorsunuz. Kitabın iki 
atardamarı edebiyat ve sosyoloji… Bu iki 
alanın portrelerinizin şekillenmesindeki 
katkıları nelerdir?

Herhangi bir insanı içinde yaşadığı toplum-
sal koşullardan bağımsız olarak anlamak 
mümkün değildir. Bunu çok genç yaşlarda 
Marksist felsefeden öğrenmiş bir kuşakta-
nım ben. İnsana toplumsal koşullarının için-
de bakmak, ona kavramlarla bakmayı, onun 
için özgün kavramlar üretmeyi gerektiriyor. 
Edebiyat ise bu toplumsal koşullar içinde ey-
leme geçmiş insanın bireyselliğini, biricik-
liğini saptamayı, anlamayı ve anladıkça da 
affetmeyi getiriyor. Ben şöyle bir şey derim 
kitaplarımın kahramanları üstüne konuşur-
ken: “Siyaseten düşman olduklarımı edebi-
yat ile affettim.” Edebiyat ve sosyoloji portre-
lerimde böyle buluşurlar. İyi edebiyat estetik 
duyum gibi sosyolojik duyumu da gerektirir. 
‘Bakışın Ritmi’ bu ikisini buluşturma çaba-
ma iyi bir örnek oldu.

Yine kavramlardan devam edecek olursak, 
Türkiye bu noktada kafası karışık bir ülke. 
‘Alıntılar’ın ve ‘-izm’lerin havada uçuştuğu 
bir noktada yazınızı kavramsallaştırırken 
nelere dikkat ettiniz?

“Herhangi bir 
insanı içinde yaşadığı 
toplumsal koşullardan 
bağımsız olarak 
anlamak mümkün 
değildir.
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Kavramsallaştırma Türkiye’deki siyasi kutup-
laşmanın sonucu olarak insanları bir yığının 
içinde, bir yığının parçası olarak görmenin 
önüne geçecek şekilde olmalı. Portrelerimi 
yazarken kavramsallaştırmada en fazla buna 
dikkat ettim. Portresini yazdığım insanların 
biricikliğini bulma hedefim bunu gerektirdi. 
Bu biriciklikleri içinde her birinin varoluş 
trajedilerini aradım.

'SEMPATİ... ANTİPATİ... EMPATİ...'

Eşitsizliğe, yoksulluğa ve sınıf çelişkisine 
odaklanan portreler olduğu gibi, bugün 
Türkiye’deki ‘zor zamanlar’ın mimarlarına 
da yer veriyorsunuz kitabınızda. Portre ter-
cihlerinizdeki kilit nokta neydi? ‘Kötü’nün 
bugün tarihe geçmesini sağlayan bir araç-
ken yazı, aynı zamanda yeniden üretimi-
ne ve dolaşıma girmesine, belki de yeniden 
canlanmasına neden oluyor mu? Burada 
kantarın topuzunu nasıl ayarladınız?

Portre tercihlerimde en önemli kriter benim 
kimin portresini yazmak istediğimdi elbette 
öncelikli olarak. Gazete ve dergiler için ya-
zarken portresini yazacağım kişinin o sırada 
gündemde olması da gerekiyordu sıklıkla. O 
gazete ve dergilerin talebi de oluyordu bazı ki-
şiler. ‘Bakışın Ritmi’ndeki portresini yazdığım 
bazı kişileri de kitabımın editörü Tanıl Bora 
ve hayat arkadaşı Aksu Bora önerdi. Edebiyat-
çı da çoğunca gazeteci kadar bir vakanüvis, 
bir kronisttir. Ve bu işlevini yerine getirirken 
‘iyi’ ya da ‘kötü’ gibi sıfatlar belirleyici olmaz. 
Kantarın topuzunu ayarlamak gibi bir çabam 
olmadı. ‘Bakışın Ritmi’nde tutturduğum sem-
pati, antipati, empati ritmi yetti.

“Edebiyatçı da 
çoğunca gazeteci 
kadar bir vakanüvis, 
bir kronisttir. Ve 
bu işlevini yerine 
getirirken ‘iyi’ ya da 
‘kötü’ gibi sıfatlar 
belirleyici olmaz.
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'TÜRKİYE MEDYASINDA GÜÇLÜDEN 
YANA TAVIR ALMAK GELENEKTİR'

Ali Babacan’ı ele aldığınız Demirtaş-İmamoğ-
lu-Babacan kolajı eleştirinizde yukarıdaki te-
dirginliğime hak verdiğinizi ve sizin deyimi-
nizle -katılmakla birlikte- Babacan’ın haksız 
kazancını eleştiriyorsunuz. Burada tabii esas 
eleştiri medyaya… Bu eleştiriyi biraz daha 
açalım mı?

Medya eleştirisi çok geniş bir konu ve ben bu 
konuda çok yazdım ama şunu söylemek isterim: 
Türkiye medyasında siyasi ve iktisadi olarak 
güçlüden yana tavır almak bir gelenektir. Bu da 
medyaya esas ihtiyaç duyan halkın sesini kısmak 
anlamına gelir ve gazeteciliği işlevinden uzak-
laştırıp propagandistlik, reklamcılık, halkla iliş-
kiler faaliyetine dönüştürür.

Yıldız Tilbe için kullandığınız ‘aşırıya kaçma’ 
terimi ve sosyal medyadaki kişilik yarılması, 
-siz bunu hiper-gerçeklik üzerinden ele alıyor-
sunuz- tüm dünyaya yayılmış vaziyette. ‘Aşırılık 
medyası’ diyeyim ben de… Nasıl bakıyorsunuz 
sosyal medyaya ve ‘aşırıya kaçma’ meselesine?

Sosyal medya toplumsal hayata avantajlarla de-
zavantajları bir arada getiriyor. Birçok başka tek-
nolojik yenilik gibi. Önemli olan bu yeni tekno-
lojilerin nasıl bir siyasal ve toplumsal sistemde 
kullanıldığıdır. ‘Bakışın Ritmi’nde bahsettiğim 
‘Radyo Teorisi’ çalışmasında Bertolt Brecht daha 
20’nci yüzyılın ilk yarısında elektronik med-
yanın siyasal sisteme bağlı olarak demokrasi 
açısından nasıl bir ufku olduğunu yazmış. Ben 
kitabımdaki ‘Ahiretbilim olarak sosyal medya’ 
yazımda sosyal medyayı ölümle ilişkilendirdim.

“Türkiye 
medyasında siyasi 
ve iktisadi olarak 
güçlüden yana 
tavır almak bir 
gelenektir.
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'İŞARETLER ARABESKİN İŞÇİ SINIFININ 
OPTİMAL ESTETİĞİ OLAMAYACAĞINI 
GÖSTERİYOR'

Arabeskle ilgili şöyle diyorsunuz: “Başarıla-
mamış, toplumsallaştırılamamış, üleştirilme-
miş bir modernleşme ve sanayileşme projesi-
nin taşralı ve köylü bünyesindeki estetik-dışı, 
estetik-yıkıcı bir yan etkisi olarak zuhur etmiş-
ti arabesk.” Arabeskin estetik anlamda umut-
suzluğu çağrıştırdığı aşikar fakat sahiplenici-
lerinin bu ülkenin üretim sınıfındaki insanlar 
olduğunu göz önünde bulundurmak gerekti-
ğini düşünüyorum. Aksaklıklarına rağmen 
sınıfla buluşmuş bir müzik türü arabesk. Yu-
karıda sizden alıntıladığım paragraftan yola 
çıkarak ne söylersiniz?

Herhangi bir sanatsal ya da kültürel akımın sı-
nıfla buluşmuş olması onun estetiği için bir ölçüt 
olamaz bana göre. Üstelik bir toplumsal kesimin 
ya da sınıfın sınıf mücadelesi içinde estetik-dışı 
bir çabaya girişmesi ya da estetik yıkıcı bir yola 
girmesi de bir estetik arayışıdır. Ve estetik arayı-
şı hangi sınıftan olursa olsun insanın temel uğ-
raş ve ihtiyaçlarından biridir. Arabeskin sözünü 
ettiğim toplumsal grupların bir estetik arayışı 
olduğunu düşünüyorum. Bu soruda “sınıf” der-
ken işçi sınıfını kast ediyorsanız, arabesk, onlara 
bu sert toplumsal yaşama dayanmalarında katkı 
sağlıyor olabilir. Bütün popüler kültür akımları 
gibi topluma ve bir toplumsal gruba ilişkin çok 
fazla işaret içeriyor arabesk de. Ve tam da bu işa-
retler arabeskin, işçi sınıfının optimal estetiği 
olamayacağını gösteriyor.

“Bütün popüler 
kültür akımları 
gibi topluma ve 
bir toplumsal 
gruba ilişkin 
çok fazla işaret 
içeriyor arabesk 
de. Ve tam da bu 
işaretler arabeskin, 
işçi sınıfının 
optimal estetiği 
olamayacağını 
gösteriyor.
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Son olarak, beden okuması kitabınızda 
hemen her yerde kendine buluyor. Size 
baktığımda, yorgun fakat gülüşü genç, 
devrimci ve içine girip çıktığı burjuvazi-
nin çarklarını bilen bir kişiyi görüyorum. 
Beden okuması ne kadar yanıltıcı ne ka-
dar sahidir?

Beden okuması, benim için gördüğüm bir 
insanın bedeninde göstergeler saptamaya 
çalışmak ve bulduğumda da bunların ide-
olojik, psikolojik, sosyolojik karşılıkları-
nı aramaktır. Her insan bedenini bir ifade 
aracı ve biçimi olarak kullanır. Hepimiz be-
denlerimize bireysel ve toplumsal varoluşu-
muzu ilk bakışta ortaya koyacak, muhata-
bımıza iletiler gönderecek şekilde işaretler 
ekleriz, hareketlerimizi de bu hedefimiz 
doğrultusunda düzenleriz. İçinde yaşadı-
ğımız toplum, toplumsal şartlar, ideoloji ve 
sosyoloji de mütemadiyen bedenimize işa-
retler ekleyerek etkir. Bunların hangisini 
taşıyacağımız, taşıdığımız ise bizi anlatır. 
İnsan bedeninin ergonomisi hem hareket-
lerimizi belirler hem de insanın varoluşuna 
dair bilgi verir bize. Evrim ile edindiğimiz 
iskeletimizin mimarisinin ve organlarımı-
zın sıralanışının toplum içindeki bireysel 
insan varoluşuna ve bunu ifade eden duru-
şuna ve eylemine dair ne çok şey söyledi-
ğini daha ilk bakışta kavrayabiliriz. Beden 
okuması, edebiyatta ve özellikle portre ya-
zarlığında iyi yapılması şartıyla çok önemli, 
yazıya çok şey kazandıran bir alandır.

“Beden okuması, 
edebiyatta ve özellikle 
portre yazarlığında iyi 
yapılması şartıyla çok 
önemli, yazıya çok şey 
kazandıran bir alandır.
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Pat Barker'ın “Kızların Suskunluğu” romanı İthaki 
Yayınları tarafından raflardaki yerini aldı. Barker, Troya 
Savaşı'nı Akhilleus, Odysseus ve Agamemnon gibi 
intikam peşindeki erkeklerin değil, onların gölgesinde 
kalan bir kadın olan Briseis'in gözünden anlatıyor ve 
İlyada destanına yeni bir bakış açısı getiriyor.

Troya'da söz sırası 
kadınlarda: Kızların 

Suskunluğu

Beyza Ertem
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The Guardian tarafından 21. yüzyılın en iyi 100 
kitabından biri olarak seçilen Kızların Suskun-
luğu, Seda Çıngay Mellor’un çevirisiyle İthaki 
Yayınları’ndan çıktı. Pat Barker, bu kitabında, 
Briseis’i konuşturarak İlyada destanını yeniden 
yorumluyor. Akhilleus’un gölgesinde kalmış 
Briseis vasıtasıyla; büyük anlatılarda, mitolo-
jik eserlerde, dillere destan olmuş efsanelerde, 
erkeklerin gölgesinde kalmış olan kadınların 
hikâyelerini ve onların tarihteki konumunu sor-
guluyor.

Pat Barker, genellikle savaş, hafıza, travma ve 
hayatta kalma gibi konulara değinen bir yazar. 
Man Booker ve Guardian Ödülleri'ne layık gö-
rülen "Regeneration Üçlemesi"yle dikkat çekti. 
Barker'ın son kitabı Kızların Suskunluğu, Wo-
men’s Prize ve Costa Kitap Ödülü’ne aday gös-
terildikten sonra kariyerinde yepyeni bir dönem 
başladı. Kızların Suskunluğu, ayrıca, Madeline 
Miller’ın İlyada destanını yeniden kurguladı-
ğı Akhilleus’un Şarkısı ve Olympos’taki yaşa-
mı Helios’un kızı Aiaie Cadısı Kirke’nin bakış 
açısıyla anlattığı Ben, Kirke adlı kitaplarının 
bir devamı olarak değerlendirildi. Bu kitapların 
ortak özelliği, mitolojik anlatıları edebî eser for-
matında yeniden üretmeleri ve bu hikâyelerde 
arka planda kalmış isimlerin de konuşmalarına 
imkân tanımaları.

Homeros’un İlyada destanı, bir antik çağ efsane-
si olan Troya kuşatmasının onuncu yılında yaşa-
nanlara değinir. Agamemnon ile tartışmaya gi-
ren, Briseis’i ona vermek zorunda kalınca savaşa 
önderlik etmeyi reddeden Akhilleus’un, dostu 
Patroklos’un ölümüyle savaş alanına dönmesi 
ve Troyalı Hektor’dan intikam almasını konu 
edinir. İlyada’nın merkezinde ölümlü Peleus ile 
deniz tanrıçası Thetis’in oğlu Akhilleus vardır. 

“Pat Barker'ın 
“Kızların 
Suskunluğu” 
romanı İthaki 
Yayınları 
tarafından 
raflardaki yerini 
aldı.

Kızların Suskunluğu, Pat Barker,
Çev: Seda Çıngay Mellor, 320 syf., 
İthaki Yayınları, 2020.
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Her şey onun etrafında gelişir, büyür, var olur. 
Zamanla efsaneleşen bu hikâye, “Akhilleus’un 
hikâyesi”ne dönüşür ve dilden dile dolaştıkça, 
olağan dışı unsurlar barındırsa bile, insanlar 
tarafından koşulsuz bir şekilde “gerçek” kabul 
edilir. “Troya etrafındaki bölge olan Troas’ın 
İlyada destanında ayrıntılarıyla tasvir edilme-
si, Homeros’un burayı ilk elden bildiğine işaret 
eder. O halde, Troya Savaşı Homeros ve dinle-
yicileri için efsanevi değil hakiki bir şeydi.”1

BRİSEİS VE FEMİNİST YÖNTEM

“Yüce Akhilleus. Zeki Akhilleus, ışıl ışıl Ak-
hilleus, tanrılara benzeyen Akhilleus... Övgü 
dolu sıfatlar nasıl da üst üste yığılıyor. Biz on-
dan bahsederken bu isimlerin hiçbirini kul-
lanmazdık. ‘Kasap’ derdik biz ona.” (s. 11)

Pat Barker, Lyrnessos’un yakılıp yıkıldığı gün-
lere, Briseis’in yanına götürüyor bizi. Bu hikâ-
yenin yalnızca Akhilleus’un hikâyesi olmadı-
ğını feminist bir bakış açısıyla gözler önüne 
seriyor. Kitapta anlatıcı konumunda bulunan 
Briseis, Lyrnessos düştükten sonra Akhil-
leus’un “ganimeti” hâline geliyor, onun “oda-
lıkçı”sı oluyor. Briseis vasıtasıyla kadınların bir 
tür “eşya, mal” olarak sayıldığını, savaşın erkek 
figürleri arasında değiş tokuş edildiklerini, her 
ne olursa olsun hizmet etmeye devam ettikle-
rini, ölülerin yıkanmasından bile sorumlu ol-
duklarını görüyoruz. Bu kadınların birbirle-
rinden başka dayanakları yok. Çoğunun ailesi, 
onları “alan” erkekler tarafından öldürülmüş. 
Ve bu kadınlar, ailelerini katleden erkeklerin 
çocuklarını doğurmakta, bir nevi onlara hayat 
1 Caroline Alexander, Akhilleus’u Öldüren Savaş: İlya-
da’nın Gerçek Hikâyesi, Çev. Semih Lim, İstanbul, İletişim 
Yayınları, 2014, s. 22.

“Pat Barker, 
genellikle savaş, 
hafıza, travma ve 
hayatta kalma gibi 
konulara değinen bir 
yazar. Man Booker ve 
Guardian Ödülleri'ne 
layık görülen 
"Regeneration 
Üçlemesi"yle dikkat 
çekti.
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vermekte. Barker’ın kitabında kadınlar yaşamı 
temsil ederken erkekler ölümü işaret etmek-
te, diyebiliriz. Herkesin “yüce” Akhilleus’una 
“kasap” demesi, bu durumu çarpıcı bir şekilde 
özetliyor. Ayrıca, bugüne dek susmuş olan ka-
dınların, tarih sahnesinde gösterişli sıfatlarla 
anılan erkekler hakkında ne düşündüklerini 
de yüzümüze vuruyor.

“Bir keresinde, çok da uzun olmayan bir süre 
önce Akhilleus’un hikayesinden ayrılmaya ça-
lıştım ama başaramadım. Kendi hikayem artık 
başlayabilir.” (s. 318) diyor Briseis. Bir kadın 
olarak bir erkeğin hikâyesinden ayrılmayı, an-
cak “o erkek öldüğünde” başarabilmiştir. Bu, 
oldukça dikkat çekici. Yazar böyle vurucu bir 
cümleyi metne yerleştirerek feminist kuramın 
yöntemlerini kullandığını açıkça belirtiyor. Fe-
minist kuramın öğretilerinden biri olan “yıkı-
cı okuma”, okurun zihninde kurulmak istenen 
sistemi/anlamı bozmayı ve asıl anlamı ortaya 
çıkarmayı hedefler. Odak noktasında ataerkil 
kodlar ve düzen vardır. Özellikle tarihi metin-
ler, efsaneleşmiş anlatılar, mitolojik hikâyeler, 
yıkıcı okumayla yeniden anlamlanır. Barker’ın 
yaptığı da bu bağlamda Troya kuşatmasını ye-
niden yazmaktır.

“O insanlar, düşünülemeyecek kadar uzak o 
geleceklerin insanları bizim için neler düşü-
nür? Bir şeyi biliyorum: Fetihlerin ve köleli-
ğin zalim gerçeklerini istemezler. Erkeklerin 
ve oğlan çocukların katledildiğini, kadınlarla 
kızların köle alındığını duymak istemezler. Bir 
tecavüz kampında yaşadığımızı bilmek iste-
mezler. Hayır, bambaşka, daha yumuşak bir 
şeyi tercih edecekler. Bir aşk hikayesini belki? 
Sevgililerin kim olduğunu anlamayı başarma-
larını umuyorum yalnızca.” (s. 318)

“Pat Barker, 
Lyrnessos’un yakılıp 
yıkıldığı günlere, 
Briseis’in yanına 
götürüyor bizi. Bu 
hikâyenin yalnızca 
Akhilleus’un hikâyesi 
olmadığını feminist 
bir bakış açısıyla 
gözler önüne seriyor.
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Alıntıladığım son cümleler, özellikle dikkate 
değer. Pat Barker, bu kitapla birlikte gerçek-
leştirmek istediği “algı yıkımını” açıkça be-
lirtiyor. Bir nevi “okuduysanız ve mesajı al-
madıysanız işte yineliyorum” diyor. Yazarın 
uyarısından sonra, “sevgililerin kim olduğu-
nu anlayabilmek”, okurun meselesi hâline 
geliyor. Şüphesiz, bu sıradan bir aşk hikâyesi 
değil. Ayrıca yazar bu ifadelerle Akhilleus 
ve en yakın dostu Patroklos hakkında çıkan 
dedikodulara da göndermede bulunuyor. Ki-
tap boyunca Patroklos’un diğer erkeklerden 
ayrı tutulduğunu, tavırlarıyla acımasızlıktan 
ziyade merhameti temsil ettiğini, Briseis’in 
de ona farklı yaklaştığını eklemek gerek.

Kitabın en önemli özelliklerinden biri, yal-
nızca Briseis’in değil, onun çevresinde bu-
lunan birçok kadının hikâyesini dinliyor 
olmamız. Bu kadınlardan bir örnek vermek 
gerekirse, zannederim feci bir şekilde ölüme 
sürüklenen Polyksene’den bahsetmek yerin-
de olur. Agamemnon, Akhilleus’u savaşma-
ya ikna ettiğinde ona “Troya’daki en güzel 
yirmi kadın”ın sözünü verir. Akhilleus’un 
ölümünden sonra endişelenen ve ona ver-
diği sözü tutması gerektiğini düşünen Aga-
memnon, Priamos’un bakire kızı Polykse-
ne’yi kurban edilmek üzere seçer. Briseis, bu 
ölümden çok etkilenir, çünkü on beş yaşın-
daki kızın kurban edilme törenine her aşa-
masında şahitlik eder. Bir kadının “ölmüş 
bir erkek” uğruna, tanrıları kızdırmamak ya 
da lanetlenmemek için kurban edilmesi; bu 
destansı hikâyede, kadınların kaderinin bir 
erkeğin iki dudağı arasında olduğunu açıkça 
gösteriyor.

.

“Kitabın en önemli 
özelliklerinden biri, 
yalnızca Briseis’in 
değil, onun çevresinde 
bulunan birçok 
kadının hikâyesini 
dinliyor olmamız. 
Bu kadınlardan 
bir örnek vermek 
gerekirse, zannederim 
feci bir şekilde 
ölüme sürüklenen 
Polyksene’den 
bahsetmek yerinde 
olur.
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YENİ TARİHSELCİLİK VE POSTMODERN 
ROMAN

Barker’ın kitabı, yeni tarihselcilik ile post-
modern roman anlayışının kesiştiği noktada 
duruyor. Jenkins’in “Tarih çalışırken, incele-
diğimiz geçmiş değil, tarihçilerin geçmiş hak-
kında oluşturdukları şeylerdir... Bütün tarih 
geçmişte yaşamış olan insanların akıllarının 
tarihi olmaktan çok tarihçilerin akıllarının 
tarihidir” görüşünü hatırlatıyor.2 Tarih yazı-
cılarının yaşanan olayları objektif bir şekilde 
aktarıp aktaramadığı üzerine türlü tartışma-
lar, bugün de devam etmekte. Son zamanlar-
da popülerlik kazanan görüş, tarihin, gerçeğin 
bir yanılsamasından ibaret olduğu görüşüdür. 
Yani tarihçi, tarihi kurar. Bu görüş, edebiyatı 
ve edebî eserler hakkında yapılan çalışmaları 
da etkilemiştir. Geleneksel anlayışa göre, ede-
biyat eleştirisinin amacı tarihsel gerçekliği or-
taya koymaktı ve edebî eseri yaratıldığı döne-
min koşullarına göre değerlendirmekti. Yeni 
tarihselcilik, geçmişi anlamlandırma sürecine 
bugünü de dahil eder, öznel değerlendirmele-
re izin verir. Çünkü insanı, yani tarihi akta-
ran varlığı, “nesnel” bulmaz. Yeni tarihselcilik, 
tarihin insan zihninde yeniden üretildiğine, 
yani “kurmaca” olduğuna vurgu yapar. Diğer 
yandan, “ötekileştirilenler” üzerinde durur. 
Tarihe yön veren, onun seyrini değiştiren sa-
vaşların, yıkımların, büyük olayların kendile-
riyle değil de, onlara şahitlik edenlerin yaşam 
hikâyeleriyle ilgilenir. Pat Barker’ın kitabında 
gördüğümüz gibi, güçlü olan tarafı değil, bu 
gücün altında ezilmiş olan tarafı önemser.

2 Keith Jenkins, Tarihi Yeniden Düşünmek, Çev. Baha-
dır Sina Şener, Ankara, Dost Kitabevi, 1997, s. 58-59.

“Barker’ın kitabı, 
yeni tarihselcilik 
ile postmodern 
roman anlayışının 
kesiştiği noktada 
duruyor. Jenkins’in 
“Tarih çalışırken, 
incelediğimiz geçmiş 
değil, tarihçilerin 
geçmiş hakkında 
oluşturdukları 
şeylerdir... Bütün 
tarih geçmişte 
yaşamış olan 
insanların akıllarının 
tarihi olmaktan 
çok tarihçilerin 
akıllarının tarihidir” 
görüşünü hatırlatıyor.
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Postmodern romanlarda da benzer nitelikler var-
dır. Postmodernizmin yıkıma uğrattığı gerçeklik-
lerden biri, tarihsel gerçekliktir. Tarihi, romanları-
nın zemininde kullanan romancıların ürünlerine 
bakıldığında, okurlara yeni teklifler sunulduğu 
görülür. Artık tarihî olaylar, tek bir sebebe dayan-
dırılmadan, farklı düşüncelere ve yorumlara açık 
bir şekilde değerlendirilmektedir.
Postmodernizmin temel ilkesi olan “çoğulculuğa” 
paralel bir şekilde, “mutlak gerçek” diye bir şey 
yoktur. Gözden kaçırılmış hatta yok sayılmış ay-
rıntıların peşindedir yazar. “Bir”in, “tek”in, “biri-
cik” olanın karşısındadır. Çünkü postmodern du-
rumda her şey “iki”den başlar. Yazar bu bağlamda, 
pek aşina olduğumuz o büyük anlatıların da kar-
şısındadır, Akhilleus’un “yüce” olmasının da.

“Şarkılarımız, hikâyelerimiz. Bizi unutmayı asla 
başaramayacaklar. Troya’da savaşmış son adamın 
ölmesinden on yıllar sonra bile oğulları Troyalı 
annelerinin onlara söylediği şarkıları hatırlaya-
cak. Rüyalarında olacağız. Ve en kötü kâbusların-
da.” (s. 292)

Bütün bunların ışığında kitabın adı anlama kavu-
şuyor. Kızların Suskunluğu: Her türlü zulme kar-
şı susmuş, susmak zorunda kalmış kadınlar... Bir 
eşya gibi alınıp verilirken, aileleri katledilirken, 
şehirleri yakıp yıkılırken saklanmak ve ses çıkar-
mamak zorunda kalmış kadınlar... Her şey durdu-
ğunda bile hizmet etmeye devam eden, tanrılara 
ettikleri dualarla hayata tutunan, birbirlerinden 
ve hatta kendilerinden başka kimsesi olmayan ka-
dınlar... Yazarın belirttiği gibi, bu kadınlar asla 
unutulmayacak.

Troya kuşatmasını bir de kadınlardan dinleyin, 
onlar artık susmayacak!

“Kızların 
Suskunluğu: Her 
türlü zulme karşı 
susmuş, susmak 
zorunda kalmış 
kadınlar... Bir 
eşya gibi alınıp 
verilirken, aileleri 
katledilirken, 
şehirleri yakıp 
yıkılırken 
saklanmak ve 
ses çıkarmamak 
zorunda kalmış 
kadınlar...
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Gayrimümkün
bir sıkıntı deneyimi

Akademisyen Aylin Kuryel'in derlediği “Sıkıntı Var”: 
Sıkıntı Kavramı Üzerine Derlemeler, İletişim Yayınları 
tarafından yayımlandı. Derleme, mekâna/zamana, 
siyasete, edebiyata ve sinemaya odaklanan dört bölümde, 
sıkıntının toplumsallığını ve potansiyelini inceliyor.

Büşra Uyar
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Sıkılmak ve sıkıntı adına çok ilginç ve ev-
rensel bir süreçten geçiyoruz. Sürekli ne ka-
dar sıkıldığımıza yönelik, kazanacağımıza 
adımız gibi emin olduğumuz iddialara giri-
yor, sıkılmamanın ya da daha az sıkılmanın 
yollarını arıyoruz. Bu esnada bir kulağımız 
televizyonda bekliyoruz; hangi zaman di-
limlerinde, hangi tedbirlerle ne kadar sı-
kılabileceğimize dair direktifler alıyoruz. 
Motivasyon hep aynı: Sıkın dişinizi, bu sı-
kıntı da bitecek!

Depresif kabul edilmemesi gereken bir cevap 
verelim: Hayır, bu sıkıntı bitebilir ama sıkıntı 
bitmeyecek. O hep vardı, hep de var olacak. 
Bazen tetikleyici ya da baskılayıcı, bazen zen-
ginin lüksü ya da alt sınıfın entelektüel “yeter-
sizliğinin” öngörülebilir sonucu; ama hep var. 
Bu açıdan sıkıntı, kendisinden şikayet eden 
insanlığa bir şeyler söylemek istiyor belki de; 
“Bakın hep vardım ve hâlâ sıkılmıyorum! Her 
yerde, binlerce zıtlığın içindeyim. Sürekli de-
ğişiyor ama hep aynı kalıyorum”.

Politikacılardan kurgusal karakterlere, 
günlük konuşma dilinden duvar yazılarına, 
her yerde ya “sıkıntı var” ya da “sıkıntı yok”. 
Hal böyleyken ve pandemi de tüm sıkıcılı-
ğıyla, sıkılmanın ve sıkıntının binlerce yü-
züyle tanışmak için uygun bir atmosfer ya-
ratıyorken Aylin Kuryel’in kazara kahinsel 
bir şekilde aylar önce derlemeye başladığı 
“Sıkıntı Var”: Sıkıntı Kavramı Üzerine De-
nemeler derlemesi tam üstüne geliyor. İleti-
şim Yayınları’ndan çıkan derlemede, Kur-
yel’in sıkıntı tarihine ustalıkla göz kırpan 
sunuşuyla beraber okur, çok yoğun ve bir o 
kadar da akışkan bir okuma seyrinde bulu-
yor kendini.

“Akademisyen 
Aylin Kuryel'in 
derlediği “Sıkıntı 
Var”: Sıkıntı 
Kavramı Üzerine 
Derlemeler, İletişim 
Yayınları tarafından 
yayımlandı.

Sıkıntı Var-Sıkıntı Kavramı 
Üzerine Denemeler, 
Derleyen: Aylin Kuryel, 397 syf., 
İletişim Yayıncılık, 2020.
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SIKICI OLMAYAN BİR DENEYİM

“Sıkıntının Mekanları, Sıkıcı Şeyler”, “Sıkın-
tının Politikası, Politikanın Sıkıntısı”, “Sıkıntı 
Dile Dökülünce: Edebiyat ve Sıkıntı” ve “Per-
dede(n) Sıkılanlar: Sinema ve Sıkıntı” olarak 
dört bölümde kurgulanan çalışma Sezin Ün-
lüönen, Beno Kuryel, Ayşe Çavdar, Orhan 
Koçak, Fırat Yücel gibi isimlerin son derece 
nitelikli, ufuk açıcı makalelerine ev sahipliği 
ediyor. Bu bölümler Pınar Öğünç, Sevinç Çal-
hanoğlu, Efe Murad, Barış Bıçakçı ve Nalan 
Yırtmaç’ın öykü, şiir, resim&illüstrasyon gibi 
katkılarıyla damağa ve belleğe çok farklı bir 
son nokta koyuyor. Böylece konu açısından 
yoğun bir çalışmanın içinde böyle duraklar-
da mola verebilmek okur için bambaşka, sıkıcı 
olmayan bir deneyim haline geliyor.

Sıkıntının mahir doğasına hakim olmak, kü-
çük çaplı bir şok geçirmeye sebep oluyor ta-
bii. Zira Kuryel’in ve yazarların ele aldığı, 
peşinden gittiği sıkıntı hiç de miskin ve tem-
bel değil. Aksine, en kaotik dönemlerde vızır 
vızır işleyerek düşünme biçimlerine, kültürel 
kutuplaşmalara ve “nesnel” beğeni kriterleri-
ne sızıyor; bazen örgütleyici, bazen geri plana 
düşüren bir illet gibi politikayı şekillendiriyor; 
edebiyatta bir kabuk olarak ya kişiyi sarıyor ya 
da kişinin kıracağı ana unsur haline geliyor; 
sinemada ise kimi zaman kamerayı “anlaşıl-
maz” bir yavaşlığa sürüklüyor, sıkışmışlığını 
isyana kanalize edenlere bir yola çıkış noktası 
bahşediyor ya da sinemada ataerkil düzen ta-
rafından sıkılmak zorunda bırakılan kadınla-
rın gündüz düşlerine açılan kapıyı aralıyor.

“Sıkıntının mahir 
doğasına hakim 
olmak, küçük çaplı 
bir şok geçirmeye 
sebep oluyor tabii. 
Zira Kuryel’in ve 
yazarların ele aldığı, 
peşinden gittiği 
sıkıntı hiç de miskin 
ve tembel değil.
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Yazarların metinleri, anlatmak iste-
diklerini kendi sınırlarına hapsetmi-
yor. Böylece meraklı ve çalışkan okur 
için metinlerin sırtını dayadığı ana 
kaynaklara ulaşma, kanıksanan sıkıcı 
şeylere tekrar dönüp bakma macerası 
başlıyor. Yani sıkıntı sarmalı bir kere 
daha kitabın ve okurun işbirliğiyle ala-
şağı ediliyor! Bu açıdan İletişim Yayın-
ları’ndan çıkan “Sıkıntı Var”: Sıkıntı 
Kavramı Üzerine Denemeler konusu, 
konusunu çeşitli, bağlantılı şekillerde 
ele alışı ve ritmi açısından adeta sı-
kıntıya meydan okuyor. Direktiflere 
odaklanmayan diğer kulağımıza ki-
taptan taşan cümleler çalınıyor: Sıkın 
dişinizi, sıkıntıyı bitiremeyiz ama onu 
anlayabiliriz!
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László F. Földényi'nin kaleminden "Yaşayan Ölümün 
Mekânları: Kafka, Chirico ve Diğerleri" Vakıfbank Kültür 
Yayınları tarafından okurla buluştu. Földényi, "Yaşayan 
Ölümün Mekânları: Kafka, Chirico ve Diğerleri"nde, 
Rönesans resimlerinden Nazi Almanya’sının şehir 
planlarına, Giorgio de Chirico’nun gerçeküstü 
resimlerinden Franz Kafka’nın bürokrasi mekânlarına 
uzanan bir yolculukta, Batının “ideal şehir” hayalinin izini 
sürüyor.

Yaşamayan mekân,
ölü insan

Emek Erez
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László F. Földényi’nin Yaşayan Ölümün Mekân-
ları: Kafka, Chirico ve Diğerleri adlı kitabı, Va-
kıfbank Kültür Yayınları tarafından, Emre Gü-
ler çevirisi ile basıldı. Kitap Francesco di Giorgio 
Martini’nin “Mimari Manzara” adlı resmi hak-
kında değerlendirmelerle başlıyor. Földényi’nin 
düşüncelerine geçmeden önce resmi incelediği-
mizde kusursuz bir kent tahayyülü görüyoruz, 
her şey birbiriyle uyumlu ve biçimlenmiş “ideal 
bir kent”. Daha dikkat çekici olan ise yaşam izi-
ne rastlamıyoruz, sadece bir panjur açık onun 
dışında tam anlamıyla donmuş, ne insan ne de 
insan dışı herhangi bir canlılık yok. Földényi’ye 
göre: “Şehir gayet ‘tanrısal’ bir etki bırakabilse 
de, bütününün yine de muazzam bir bunaltıcı-
lığı var.” Çünkü yaşam yok, bir anlamda biçim 
yaşamsal olanı yutmuş. Evet bir şehrin inşa-
sı için insanlara ihtiyaç vardır, bu şehir insa-
nın kanıtıdır ama burada insan âdeta düzenin 
içinde kaybolmuştur. Bu bir anlamda Michel 
Foucault’nun söylediğini hatırlatıyor, “Denizin 
sınırında bir kum gibi kaybolan insan”, biçim-
lenmiş, tüm “anormallikleri” törpülenmiş, tek 
tip, gözetimin ve denetimin esiri olmuş bir tür. 
İnsanın izinin olduğu ama canlılığının hisse-
dilmediği “ideal şehrin” hissettirdiği gibi.

YAŞAYAN ASLINDA ÖLÜM

Földényi "Mimari Manzara" resmiyle başladığı 
eleştirisini Kafka’nın metinlerindeki mekânlar-
dan, Nazi Almanyası’nda şehir planlarına, Gior-
gio de Chirico’nun resimlerinden, Bentham’ın 
panoptikonuna kadar geniş bir çerçevede ele 
alıyor. Bu anlamda Yaşayan Ölümün Mekânla-
rı: Kafka, Chirico ve Diğerleri adlı kitap "ide-
al şehir", "ideal birey", "ideal toplum" ve yaşam 
arasında farklı disiplinlerden metinleri bir ara-
ya getirerek bağlantı kurmaya çalışıyor. Yuka-

“László F. 
Földényi'nin 
kaleminden 
"Yaşayan Ölümün 
Mekânları: Kafka, 
Chirico ve Diğerleri" 
Vakıfbank Kültür 
Yayınları tarafından 
okurla buluştu.

Yaşayan Ölümün Mekanları, 
László F. Földényi, 
Çev: Emre Güler, 80 syf., Vakıf-
Bank Kültür Yayınları, 2020.
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rıdaki resimde yaşam belirtisi olarak görülebi-
lecek tek şey resmin sağında gördüğümüz açık 
panjur. Földényi bunu şöyle yorumluyor: "Bu 
kozmik kayıtsızlık resimden taşmaktadır. Her 
şey sterildir; taş ve mermerden yapılmış, düzen-
li ve sıralıdır. 'Birdenbire büyük, kare şeklinde 
bir şehirde buldum kendimi. Tüm pencereler 
kapalıydı. Her yere sessizlik hâkimdi.' Giorgio 
de Chirico, bunu 1911 yılında bir rüyasında 
görmüştü. Belki de o anda, Martini’nin şehrin-
deydi. Sağ taraftaki apartmanın birinci katında 
yer alan, yarı açık bir panjur dışında burada da 
tüm pencereler kapalı." Bu açık panjur, resmin 
yarattığı ideal ve tanrısal havayı bozuyor, dü-
zen bozucu bir yan barındırıyor. Burada yaza-
rın Chirico’dan söz etmesi de belki onun sür-
realist ve bilinçdışına, rüyaya gönderme yapan 
resimlerinde benzer bir izlek bulması; düzeni 
bozan açık pencere. Földenyi, sonrasında şöyle 
devam ediyor: "Bu açık panjur ürkütüyor. Hatta 
bir suça işaret ediyor bile olabilir. İnsan, onda 
yaşam belirtisini, yok olmuş yaşamın belirtisi-
ni keşfediyor. Resme uzun uzun baktığımda ve 
bir de bu açık panjuru düşündüğümde, meydan 
yavaş yavaş insanlarla dolmaya başlıyor. Yaşa-
mayan, ancak ölü de olmayan insanlarla. Yaşa-
yan ölülerle. Bir Kafka öyküsünün kahramanı 
olan, yaşayan ölü olarak yeryüzünde dolaşan 
Avcı Gracchus gibi." Öyküde "Avcı Gracchus" 
bir keçiyi kovalarken kayalardan aşağı düşüp 
ölmüştür, bu öyküde yeryüzünde kalan ama 
yaşamayan bir karakter profili çizer Kafka. Bu 
“ideal kent”in yaşayanlarını bu nedenle"Avcı 
Gracchus"a benzetiyor Földényi bana kalırsa, 
yaşama dair bir canlılık hissi duymayan ama 
yaşadığını sanan ölü insan tahayyülü. Bu bü-
rokrasinin hâkim olduğu her şey biçimlenmiş 
bir hayatın yaşayıcısı olan, kurumların güdü-
münde bir hayatın esirinin, modern öznenin 
tasviri aynı zamanda.
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İNSAN DIŞI DA YAŞAMSIZ

Francesco di Giorgio Martini’nin resmi üzerin-
den devam ediyor Földényi: “Tüm izler, yaşayan 
yaşamdan yoksundur. Sağ tarafta görünen tek 
yeşillik de herhangi bir bitki örtüsünün yoklu-
ğunu daha da fazla vurgulamaya hizmet etmek-
tedir. Ezelden beri burada hiç kimse varolma-
mıştır. Taşların ve evlerin duvarları bitkilerce 
kuşatılmamış, sütun kaideleri yabani otlarla 
sarılmamıştır. Burada yaşayanlar her şeyi derli 
toplu tuttuğu için değil, bitki örtüsü de bir yaşam 
belirtisi olduğu için.” Yaşam belirtisi olan bitki 
örtüsü kendiliğinden bir şehirde veya başka bir 
yerleşim yerinde yaşam alanı bulabilmeyi içerir 
bana kalırsa. Bu resimde gördüğümüz sağdaki 
tek yeşillik de yaşamsız bir duruma gönderme 
yapar, ideal şehirde sadece insanlar değil bitki-
ler de bir biçime göre belirlenmiş yaşayan ölüle-
re dönüşmüşlerdir. Földényi bu manzaranın ne 
çağrıştırdığını şöyle ifade ediyor: “…Ay manza-
rasıyla ya da nükleer savaş sonrası manzarasıyla 
karşı karşıya” kalırız bu resimde ve “muhteme-
len hiçbir zaman oksijenin bulunmadığı, sade-
ce hiçliğin hâkim olduğu manzarayla”. Yaşayan 
ölülerin mekânında canlılık yok, bir savaşa ma-
ruz kalınmış hissi bırakıyor ama bir savaş son-
rasının yıkım kentini de hatırlatmıyor, uyuyan 
bir kent manzarası bu. Ölümü duyuran, varlığın 
uğultusuna bile rastlanmayan, nefessiz bir kent, 
sadece hiçliğin öne çıktığı bir kent. Bu resim as-
lında insanın, doğanın ve sonuçta ölü yaşamın 
temsili hâline geliyor böylece Martini’nin böyle 
bir amacı olmasa bile modern biçimli kentleri, 
yaşayan ama ölü insanı, kendi oluşuyla varola-
mayan doğayı bu resim üzerinden gözlemleye-
biliyoruz. Çünkü yazarın ifadesiyle: “Giorgio 
Martini’nin resmi, resmettiği şehirden ziyade 
onun düşünce biçimini açığa vuruyor.”

“Giorgio 
Martini’nin resmi, 
resmettiği şehirden 
ziyade onun 
düşünce biçimini 
açığa vuruyor.”
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PANOPTİKON

Földényi, Martini’nin resmini tüm kat-
manlarıyla ele alıyor, ideal bir kent arayışı 
üzerinden kusursuz, biçimli olanın arayı-
şına giden yolu bulmaya çalışıyor. Burada 
yapmaya çalıştığı şey modern insanın bü-
rokrasi içerisinde, kurumlar gözetiminde 
yokluğa çıkan varlığını, yaşamsız, ruhsuz 
bir dünyada sıkışmışlığını gösterme çaba-
sı bana kalırsa. Fabrikayı, hastaneyi, okulu 
çağrıştıran kent mimarisi de bunun parça-
sı. Çünkü amaç yazarın ifadesiyle; “yaşa-
mın düzenlenmesi, hesaplanamayan tüm 
unsurların ortadan kaldırılması ve aynı 
zamanda da kontroldür.” İnsanın kontrol 
altına alınması, yaşayan ölüye dönüşmesi 
tüm bu anlayışın, kusursuzluk saplantı-
sının sonucudur. Yazar, bu konuda farklı 
bina planlarından ve döneminin politika-
sına göre oluşmuş mekânlardan örnekler 
veriyor. Bunların en bilindiklerinden biri 
de aşina olduğumuz, Jeremy Bentham’ın 
1971’de yayımlanan “Panoptikon” olarak 
adlandırılan, hapishane ve cezaevi planı. 
Bu bina pek çok açıdan modern gözetim 
toplumunun da simgesi hâline geliyor. 
Kitapta anlatıldığı gibi: “Bentham’a göre, 
panoptikon’un planındaki en önemli şey 
sınırlandırılmamış görüş ve görünürlük 
ilkesiydi. Merkezi gözetlemeden hiç kim-
se kaçamamalıydı. Bina, daire biçiminde 
inşa edildi.” Bunun anlamı devamlı her 
açıdan gözetlenmek bir süre sonra kendini 
gözetler duruma gelmekti ki bu da kendi 
kendinin denetimcisi olmaktı bir bakıma 
çünkü "'Görülmeden görmek': Binalar her 
şeyi gören tanrı ilkesine inşa edilmelidir", 
mantık buydu. Ayrıca, gardiyanın konu-
mu görülmeden görmeyi mümkün kıla-

“Földényi, Martini’nin 
resmini tüm 
katmanlarıyla ele alıyor, 
ideal bir kent arayışı 
üzerinden kusursuz, 
biçimli olanın arayışına 
giden yolu bulmaya 
çalışıyor.
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cak şekilde tesis edilmişti. Földényi “panop-
tikon”un toplumla ilişkisini kurarken şöyle 
söylüyor: "Panoptikon da kendi açısından, 
amacı bireyin haklarının tamamen tanın-
ması olan Aydınlanma düşüncesinin bir ör-
neğidir. Fakat aynı zamanda birey bir top-
lulukla, o topluluğun (bu topluluk ister bir 
mahkûm, ister bir hasta, ister bir işçi, ister-
se de bir öğrenci topluluğu olsun) mensubu 
olarak mümkün olan en kapsamlı biçimde 
bütünleştirmeye, topluluğa kusursuz biçim-
de katmaya yönelik bir girişimi, başka bir 
deyişle, hiçbir anomalinin bozamayacağı 
bir topluluğun oluşmasına izin vermeyi de 
ifade etmektedir." Ayrıksı olan her şeyin tek 
bir biçime sokulacağı, akıl dışı görülenin 
"deli" ilan edileceği, kalıba sığmayanın ıslah 
edileceği bir toplum tahayyülünün yansı-
ması olarak değerlendirebiliriz bunu.

László F. Földényi’nin Yaşayan Ölümün 
Mekânları: Kafka, Chirico ve Diğerleri met-
ni, resimler, mekân planları, perspektif, 
ütopya gibi kavramlarla bizi modern top-
lum ve insan üzerine düşündürürken, farklı 
disiplinlerden metinlerle diyaloğa girerek, 
sıkıcı gibi görünen bir konuyu anlaşılır bir 
tartışmaya dönüştürüyor. Resimlerin içinde 
kaybolup, öykü kahramanlarını ressamların 
eserlerine yerleştirirken, mekânların “yaşa-
yan ölümün mekânları”na nasıl dönüştü-
ğünü gözlemliyor, varlığımızın ölü yanının 
farkına varıyoruz.

“László F. 
Földényi’nin 
Yaşayan Ölümün 
Mekânları: Kafka, 
Chirico ve Diğerleri 
metni, resimler, 
mekân planları, 
perspektif, ütopya 
gibi kavramlarla 
bizi modern toplum 
ve insan üzerine 
düşündürürken, 
farklı disiplinlerden 
metinlerle diyaloğa 
girerek, sıkıcı gibi 
görünen bir konuyu 
anlaşılır bir tartışmaya 
dönüştürüyor.
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Büyüyünce
yok olmayan masallar

Çocukluğunun unutulmaz anlarından olan masal 
anlatılarını daha fazla çocuk okusun, dinlesin diye 
kaleme alan Sabahat Akkiraz’ın “Happa Ninenin 
Masalları” kitabı Dinozor Çocuk tarafından okurla 
buluştu. 4 adet masaldan oluşan kitap, her bir masalda 
ayrı bir temayı işlerken aynı zamanda her bir masalda da 
ayrı bir kıssadan hisseye yer veriyor.

Gizem Bilkay
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Happa Ninenin Masalları, 
Sabahat Akkiraz, Çizer: Sinem Ke-
yik, 64 syf., Dinozor Çocuk, 2020.

Sabahat Akkiraz’ın yazıp Sinem Keyik’in resim-
lediği Happa Nine’nin Masalları Haziran 2020’de 
Dinozor Çocuk’tan ilk baskısını yaptı. 

Biz büyüdüğümüzde masallara ne olur? 

Bazıları unutulur, bazıları ise bizimle beraber 
büyürler. 

Masallar neden önemlidir? 

Çünkü çocukluğumuzla kurduğumuz renkli bağ-
ları temsil eder onlar. Kimi zaman bir mevsim ile, 
eski bir ev ile, bir yemek kokusuyla, anne sesiy-
le, yağmur damlasıyla özdeşleşir, unuttuk sansak 
bile yıllar sonra hemen hatırlayıveririz. Sabahat 
Akkiraz, soba başında Happa ninesinden dinle-
diği sıcacık masalları unutamamış yıllarca. Kendi 
deyimiyle türkü gibi, ekmek gibi çoğaltıp paylaş-
mak istemiş, ne iyi etmiş. Sinem Keyik de dünya 
tatlısı çizimleriyle masallara eşlik etmiş.

Temiz, duru, akıcı metinler tam masal diliyle, 
masal deyimleriyle yazılmış. Güzel sesiyle tanı-
dığımız Sabahat Akkiraz’ın kaleminden olması 
daha da kıymetli. Keşke daha uzun olsaydı da 
uzun uzun okusaydık dedirtiyor.

BÜYÜKLERİN DÜNYASINA AİT OLMAYAN 
MASALLAR

Naiflik, incelik, çocukluk günümüzde pek göz-
de sıfatlar değilken, temiz ve saf kalan bir şeyler 
bulmak iyiden iyiye zorlaştı. Hanidir çocuklar 
bile artık bizim tabirimizle teknolojinin içine 
doğuyor. 2-3 yaşında tabletten çizgi film izle-
yen, yetişkinler gibi yaşayıp konuşan çocuklara 
hayretle bakıyoruz. Masallar bu yüzden çok kıy-

“Sabahat 
Akkiraz’ın “Happa 
Ninenin Masalları” 
kitabı Dinozor 
Çocuk tarafından 
okurla buluştu.
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metli, ‘büyüklerin dünyası’na ait olmayan bir yerde, 
hem saf hayal gücü ürünü, hem de eğlendirici ve 
öğretici olabildiği için. ’Masal dinlememiş çocuklar, 
büyüyünce kedi resmini bile cetvelle çizerler’ demiş 
ya Cemal Süreya, onun gibi bir şey işte.

Kitap 4 adet masaldan oluşuyor; Avcı Memed, He-
cen ile Cecen, Kahraman Dede ve Peri Kızı, Prenses 
Keloğlan. Her birinin ayrı teması, ayrı kıssadan his-
sesi var. Hepsinde insan ve hayat var. Ama özellikle 
dikkat çeken, hepsinde alçakgönüllü, elindekiyle ye-
tinmesini bilen, az da olsa olanı paylaşan, herkesin 
yardımına koşan iyi kalpli karakterler var. 

Avcı Memed ile sabretmeyi, söz dinlemeyi, içini fe-
rah tutup elinden geleni yapınca en sonunda hak et-
tiğini alacağını öğreniyoruz. Annesi Avcı Memed’in 
gözlerinden öpüp “Benim yiğit oğlum, güzel avını 
getirdin, sen hizmetini yaptın, kısmetimizde ne varsa 
o olur” demiş. Annesinin bu sözleri ve sevgisi Avcı 
Memed’in bütün üzüntüsünü yok etmiş. Memed’in 
öfkeleneceği durumlarda metanetini koruması, an-
nesinin sözleriyle teselli bulması çok kıymetli.

Masalın bir yerinde şöyle diyor; ‘’Avcı Memed’i diğer 
avcılardan daha ünlü yapan şey ise, gerektiği kadar 
hayvan öldürmesi, gerekenden fazla hayvan öldür-
meden avlanmasıymış.’’ Buradaki küçük duyarlılık 
bile çok güzel, çocukların aklında kalması için çok 
önemli bir konu. 

Hecen ile Cecen iki kardeş, dünyayı öğrenmek için 
evlerinden ayrılıyorlar. Heyecanlı ve maceracı He-
cen yolda karşılaştığı bir ninenin yardımına koşuyor 
ve zaten az olan yemeğini onunla paylaşıyor. Bugün 
birine yardım edersen yarın senin de yardımına bi-
rileri koşar deniyor. Yaşlı kadın “Aşın da bitti oğul” 

“Kitap 4 
masaldan 
oluşuyor; Avcı 
Memed, Hecen ile 
Cecen, Kahraman 
Dede ve Peri Kızı, 
Prenses Keloğlan.
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demiş. Hecen “Olsun ninem. Karıncalar bile aç kal-
mazken ben de bir yol karnımı doyururum” deyince 
yaşlı kadının gözleri dolmuş. Artık komşularla bile 
selamlaşmanın kesildiği bir çağda, yardımlaşma-
nın, paylaşmanın önemini biraz olsun hatırlatıyor. 

Kahraman Dede ve Peri Kızı’nda, kitaptaki belki 
en hayali karakter olan Peri Kızı dünyada evlenip 
çocuk yapamayacağını anlayınca Kahraman De-
de’yi üzmemek için kendi diyarına geri dönmek 
istiyor. Diğer masallara göre daha üzücü olsa da, 
herkesin bir yeri, her şeyin bir zamanı olduğunu 
hatırlatıyor. Giderken de “Ey insanlık, sizinle çok 
zaman geçirdim, çok şey gördüm. Tek bildiğim 
‘insan aslı asıllara baş imiş” diyor. Burada hemen 
Âşık Mahzuni Şerif ’i hatırlıyoruz. 

Prenses Keloğlan, en sevdiğim masal oldu içlerinde. Altın tabağındaki yemek-
leri beğenmeyip balıklara atan prensese bir tabak yemek için insanların çok 
çalıştığını, saray dışında hayatın çok zor olduğunu söylüyorlar. Prenses kendi-
ni şehirde buluyor ve emek vererek karnını doyurmaya çalışıyor, başına türlü 
türlü olaylar geliyor. En sonunda emeğin ve yemeğin kıymetini anlıyor. “Her 
zaman tabağındaki yemeğin zor kazanıldığını bilmiş, hatırlamış. Yemeğini hep 
iştahla yemiş, yiyeceği kadar tabağına almış, her zaman şükretmiş. Her yeme-
ğini mutlulukla bitirmiş.” Bir çocuğa anlatabileceğimiz en değerli şeylerden bir 
tanesi belki de.

Kıssadan hisse, günün sonunda masallarımıza çocuklarımıza öğrettiğimiz de-
ğerler olarak bakmak gerekiyor. Bazen bizlerin de unuttuğu ve tekrar hatırla-
ması gereken önemli değerler. 

Biz büyüdüğümüzde masallara ne olur?

İçimizde bizimle beraber yaşayıp büyürler, bazen de yeni nesillere miras bıra-
kılırlar.

Belki bu kitap da kendi masallarımızı gelecek nesillere aktarmak için örnek 
olur bizlere.

“Belki bu kitap da 
kendi masallarımızı 
gelecek nesillere 
aktarmak için örnek 
olur bizlere.



38

Zafer Aydın’ın kaleminden, Türkiye’nin toplumsal 
ve siyasal tarihinde özel bir yer tutan, 15-16 Haziran 
direnişini öncesi ve sonrasıyla kapsamlı bir şekilde ele 
alan “İşçilerin Haziranı” Ayrıntı Yayınları tarafından 
yayımlandı. 5-16 Haziran üzerine yeni tartışmalar, 
yeni bakış açıları, yeni araştırmalar için de önemli bir 
zemin sunan çalışma, okurun önüne koyduğu bütünsel 
fotoğrafla önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.

Dünden bugüne bir esin 
kaynağı: 15-16 Haziran

Doğuş Sarpkaya
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Tarihte ezilenlerin gülümseyerek, egemen-
lerin ise korku ve tedirginlikle andığı bazı 
anlar vardır. Bir ya da iki kelime sihirli bir 
etki yaratarak ezenlerin sürekli gizlemeye 
çalıştığı korkularını açığa çıkarır. Mesela 
“Gezi” dendiğinde Recep Tayyip Erdoğan’ın 
içine düşen ürperti bu duruma örnektir. 
Türkiye işverenleri için ise bu tarih kesin-
likle 15-16 Haziran 1970’tir. Türkiye’nin ilk 
kitlesel işçi eylemi olan bu olay, aynı zaman-
da sendikal örgütlenmenin yoğunlaştığı ve 
hak arama eylemlerinin arttığı bir döne-
min eseri olmasıyla da özel bir önem taşır. 
Üzerinden elli yıl geçmiş olmasına rağmen, 
patronların içinde ürperti yaratan bu olayın 
enine boyuna ele alındığı eserlerin azlığı ise 
şaşkınlık vericidir. Geçtiğimiz günlerde Ay-
rıntı Yayınları tarafından yayımlanan, Za-
fer Aydın’ın kaleme aldığı İşçilerin Haziranı 
kitabı bu eksikliği bir nebze olsun gidermeyi 
hedefleyen kapsamlı bir eser olarak raflar-
daki yerini aldı. Pek çok arşiv ve kütüpha-
neden yararlanılan çalışma aynı zamanda 
sözlü tarih çalışması olarak da tasarlanmış.

1960’LARIN POLİTİK ATMOSFERİ

Zafer Aydın kitabında, 15-16 Haziran 1970’i, 
öncesi ve sonrasıyla kapsamlı bir şekilde 
ele almayı hedefliyor. Bunun için öncelikle 
1960’lı yılların politik atmosferini betim-
lemeye koyuluyor. 1960’lı yıllar bir yönüy-
le büyük bir aydınlanmanın yaşandığı bir 
döneme işaret eder. 1960 Anayasası’nın ya-
rattığı özgürlükçü ortam toplumun her ke-
siminde etkisini göstermişti. Devletin baskı 
aygıtının görece gevşediği bu yıllarda TİP 
kurulmuş, işçilerin ve köylülerin ilk eylem-
leri kazanım elde edilerek gerçekleşmeye 

“Zafer Aydın’ın 
kaleminden, 
Türkiye’nin toplumsal 
ve siyasal tarihinde 
özel bir yer tutan, 15-
16 Haziran direnişini 
öncesi ve sonrasıyla 
kapsamlı bir şekilde 
ele alan “İşçilerin 
Haziranı” Ayrıntı 
Yayınları tarafından 
yayımlandı.

İşçilerin Haziranı, 
Zafer Aydın, 992 syf., 
Ayrıntı Yayınları, 2020.
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başlamıştı. Tüm dünyada olduğu gibi Türki-
ye’de de 1960’lı yılların sonunda muhalefet 
hareketleri, yükselen bir ivmeye kavuşmuştu. 
Üniversite gençliği içinde yavaş yavaş oluşma-
ya başlayan örgütlenmeler 1960’ların sonuna 
gelindiğinde büyük bir dalgalanma yaratmaya 
yetecek bir güce ulaşmıştı. Kürtlerin siyaset 
sahnesine çıkışı da, anti-emperyalist göste-
rilerdeki artış da bu dönemin önemli olayla-
rı olarak dikkat çekiyordu. Buna karşı devlet 
eliyle örgütlenen gerici saldırılar da artmaya 
başlamış, okullarda ve mahallelerde saldırılar 
yaşanmıştı. 1969’da yaşanan “Kanlı Pazar”, 
egemenlerin yükselen muhalefete karşı nasıl 
bir mücadele yürütmeyi planladığını da gözler 
önüne seriyordu. 

Bu süreçte DİSK’in kuruluşu ve fabrikalar-
da hızlı bir şekilde örgütlenmeye başlaması 
sermaye sınıfını tedirgin etmeye başlamıştı. 
DİSK’in örgütlenmesinin önüne geçmek için 
anayasanın 274. ve 275. maddelerinde değişik-
liğe gidilmesine karar verildi. Sendikal örgüt-
lenmelerin önüne geçip sarı sendika Türk-İş’in 
üye kaybını engellemeye çalışan bu yasa tasa-
rısı gündeme geldiği andan itibaren büyük bir 
tepki yarattı. 15-16 Haziran’ı yaratan süreç de 
böylelikle başlamış oldu.

EYLEM VE SONUÇLARI

Zafer Aydın, eylem öncesinin atmosferini 
okuruna hissettirdikten sonra 15-16 Hazi-
ran’a odaklanarak yaşananları aktarıyor. Bu 
bölümlerde sıklıkla tanıklıklardan ve döne-
min yayın organlarından eylemin etkilerini 
takip edebiliyorsunuz. Kitabın son kısmı ise 
eylemin sonuçlarına ayrılmış. Eylemin tüm 

“DİSK’in kuruluşu 
ve fabrikalarda 
hızlı bir şekilde 
örgütlenmeye 
başlaması sermaye 
sınıfını tedirgin 
etmeye başlamıştı.
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topluma nasıl yansıdığı, o dönemin tüm si-
yasi aktörlerinin süreçten nasıl etkilendiği, 
tüm bunların kültür ve sanat alanında hangi 
eserlere kaynaklık ettiği, işçilerin ve sıradan 
vatandaşın bu eylemlerden nasıl etkilendiği 
nesnel bir şekilde aktarılıyor bu sayfalarda. 
Bu noktada, bunca malzemenin bir araya ge-
tirilişindeki dengenin dikkat çekici olduğunu 
vurgulamalıyız. Yazar, elindeki malzemenin 
çokluğunun yaratacağı sarhoşluğa kapılma-
dan, yan hikâyelere, gereksiz ayrıntılara sap-
lanmadan eylem günlerini de, sonrasında ya-
şananları aktarmayı başarmış. Aynı zamanda 
dönemin ruhunun da hissedilmesini sağla-
mış. Hem nesnel bir anlatım tercih edip hem 
de dönemin duygularını aktarabilmesi özel-
likle övgüyü hak ediyor. 

Kitabın, mücadele tarihi açısından öğretici 
bir eser olmasını sağlayan ayrıntılardan biri, 
dönemin bildiri, afiş ve konuşma metinleri-
nin paylaşılması. Bu metinlerde göze çarpan 
en önemli nokta ise taleplerin netliği. Son 
yıllarda pek çok siyasi parti, meslek odası ya 
da sendika bildirilerinde görmeyi unuttuğu-
muz bir netlik ve sadelikle kaleme alınan bu 
metinlerde, işçilerin somut koşullarının net 
bir şekilde tasvir edildiğini, koşullara kar-
şı yapılan eylemlerdeki taleplerin de açık ve 
ulaşılabilir olduğunu vurgulamalıyız. İşçile-
rin somut koşullarına somut öneriler sunan 
sendikal tarzın, mücadelenin seyrini nasıl de-
ğiştirdiği anlaşılıyor sayfalar ilerledikçe. Üc-
retler, tazminat hakkı, izinler, çalışma saatle-
ri gibi konuların yanı sıra, işten çıkarılan bir 
işçi için yapılan grevin, üst araması gibi onur 
kırıcı uygulamaları ortadan kaldırmak için 
verilen mücadelenin nasıl bir direniş birikimi 
yarattığına ikna oluyor okuyucu. Bu sadelik 
ve netliğin DİSK’in işçi sınıfının içinde kit-

“Kitabın, mücadele 
tarihi açısından 
öğretici bir eser 
olmasını sağlayan 
ayrıntılardan biri, 
dönemin bildiri, 
afiş ve konuşma 
metinlerinin 
paylaşılması.
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leselleşmesinin anahtarı olduğu da hissediliyor. 
Sermayedarları asıl korkutan şey, birleşmiş ve 
aynı istek etrafında bir araya gelmiş işçi sınıfı-
dır. 1970’te DİSK’in önünün kesilmeye çalışıl-
masının da bundan kaynaklandığı açık bir şe-
kilde görülüyor.

ÖNEMLİ BİR ESİN KAYNAĞI

İşçilerin Haziranı, Türkiye işçi sınıfı için milat 
sayılabilecek tarihi bir eylemi tüm yönleriyle 
tartıştırmayı hedefleyen bir kitap. Hem dönemi 
araştıran yakın tarih meraklıları için hem de 
akademik çalışmalar için temel bir kaynak ola-
cağı kesin. Ama bunların ötesinde Türkiye de-
mokrasi ve sınıf mücadelesine emek veren tüm 
aktivistler, devrimciler, sendikacılar ve meslek 
örgütü çalışanları için öğretici bir eser olduğunu 
vurgulamalıyız. Türkiye tarihinin en güzel ve 
coşkulu iki günü, bugünün parçalanmış ve ör-
gütsüzleştikçe sisteme bağlanmış işçi sınıfına da 
bir şeyi inatla hatırlatıyor: Birleşmiş talepler et-
rafında mücadele eden bir halkın önünde kimse 
duramaz. Zafer Aydın’ın sözleriyle tamamlaya-
lım: “Değişen dünyaya, değişen koşullara, fark-
lılaşan sınıfın yapısına, egemen olan emek kar-
şıtı ideolojik, politik, kültürel iklime rağmen işçi 
sınıfı yeni 15-16  Haziran’ları, yeni Derby’leri, 
Singer’leri, Demir Döküm’leri, Kavel’leri yarata-
bilecek kapasiteye ve potansiyele sahiptir. 15-16 
Haziran, sınıfa güvenen, harekete geçme cesa-
retine ve özgüvenine sahip, bedel ödemeyi göze 
alan öncü işçilerin ve sendikal kadroların varlığı 
ile ortaya çıktı. 15-16 Haziran’ın önümüze koy-
duğu bir başka gerçek de budur. 15-16 Haziran, 
geçmişte kalmış nostaljik bir öge değil, işçi sı-
nıfı mücadelesinde hakların nasıl korunacağını, 
nasıl savunulacağını gösteren değerli bir örnek, 
dünden bugüne önemli bir esin kaynağıdır.”

“İşçilerin 
Haziranı, Türkiye 
işçi sınıfı için 
milat sayılabilecek 
tarihi bir eylemi 
tüm yönleriyle 
tartıştırmayı 
hedefleyen bir 
kitap.
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