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Siyasi ve Edebi İktidara 
Tanıklık Edebiyatı ile Direnmek:

O Hep Aklımda

Hülya Göğercin Toker*

“İnsanlık dışı olandan yola çıkarak edebiyat 
yapma fikri ne tuhaf bir fikirdir”

      Marc Nichanian

Edebiyat Nerede? İçerde mi Dışarda mı?

Edebiyat dünyasındaki yaygın kanı, 12 Mart 1971 muhtıra-
sı ile birlikte yaşananları anlatmayı başarmış bir “12 Mart 

edebiyatı” oluşturulabilmesine karşın çok daha yıkıcı ve uzun 
süreli etkileri olmasına rağmen 12 Eylül 1980 darbesinin getir-
diklerini anlatan bir “12 Eylül edebiyatı”nın ortaya konulama-
mış olduğudur (Belge 114, Türkeş 428, Narlı 169, Moran 11). 
“Politik roman”ın 12 Mart sonrasında bir başka aşamaya geçti-
ği kabul edilmekte; bu dönem bir dönüm noktası olarak görül-
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 12 Mart ve 12 Eylül edebiyatını roman üzerinden karşı-
laştıran Fethi Naci’ye göre 1980’lerde yazılan romanlar, 12 Ey-
lül darbesine ve darbenin toplumda her anlamda yol açtığı altüst 
oluşa yeterli ilgiyi göstermemiştir. Yazarlar, dönemin ekonomik, 
kültürel ve toplumsal değişimlerini romanlarına yansıtmadıkları 
gibi dönemin siyasal yanına da az bir ilgi göstermişlerdir. Fethi 
Naci, 1980’lerin romanının kurulu düzenin yanında yer aldığını 
belirtirken bu romanlara örnek olarak da Ahmet Altan’ın Su-
daki İz, Ayla Kutlu’nun Hoşça Kal Umut, Adalet Ağaoğlu’nun 
Üç Beş Kişi ve Tarık Buğra’nın Dünyanın En Pis Sokağı adlı 
romanlarını gösterir. Fethi Naci, “12 Mart” romanları ile “12 
Eylül” romanları arasındaki farka da değinerek 12 Mart roman-
larında “devrimci” gençlere ağıt yakılırken 12 Eylül romanla-
rında hapislere düşmüş, işkenceler görmüş ve öldürülmüş olan 
“devrimciler”e yönelik bir saldırı olduğunu söyler (35-36). 
 Fethi Naci, “1980’lerdeki Türk romanı, 12 Eylül darbe-
siyle Türkiye’de yaşanan altüst oluşun siyasal yanına biraz ilgi 
göstermiş, bunu yaparken de kurulu düzenin yanında yer al-
mıştır; ekonomik-toplumsal yaşamdaki değişimler romanımıza 
yansımamıştır.” demektedir (34). Böyle bir yazarlığı sorunsal-
laştıran Fethi Naci, diğer yandan “insan dramlarıyla dolu, çal-
kantılı” ve son derece yakın bir döneme tanıklık eden eserler 
üretmenin zorluğunun farkındadır (631). Fethi Naci söz konusu 
zorluğu, “Enine boyuna incelenmemiş, eleştirisi yapılmamış, 
hataları ve sevapları üzerinde ortak yargılara varılmamış hare-

mektedir. Murat Belge, Edebiyat Üzerine Yazılar adlı kitabında, 
birçok kişinin hapishaneye girdiği bir dönemde doğal olarak 
bir “içerdekiler/dışardakiler” ayrımının oluştuğunu ve böyle 
bir ortamda romancıların içerdekileri dışarıya yani kamuoyuna 
anlatmakla yükümlü olduklarını söylemektedir. İçerde-dışarda 
olma meselesinin bir diğer boyutu ise romancıların da “hapis-
hanenin değil ama meselenin içinde olması”dır. Belge, 12 Mart 
romanlarının genellikle devrimcileri yücelttiğini söylerken bu-
nun nedeni olarak da romancıların olaya dışardan bakmış ol-
masını göstermektedir. Çünkü Belge’ye göre, içerden bakmak 
kaçınılmaz olarak, yıkıcı olamayan bir eleştiriyi de beraberinde 
getirecekti. Belge, bu dışardan bakışın sadece işkence ile suçlu-
luk sorunlarını görebildiğini söylemekte bu nedenle de dönem 
romanlarını başarısız bulmaktadır (115-118).
 Berna Moran da benzer bir yaklaşımla, 12 Mart romanla-
rının okura yabancısı olduğu bir dünyayı anlattığını bu nedenle 
de yeni, ilgi çekici, çarpıcı ve sarsıcı geldiğini söylemektedir. Bu 
romanların baş kişisinin yakalanmış bir devrimci olması aracılı-
ğıyla anlatılır karakollar, cezaevleri, işkenceler...Yakalanmadan 
önceki devrimci yaşamları, amaçları, umutları ya anlatılmaz ya 
da geçiştirilir. Moran’ın dikkat çektiği bir başka nokta ise, ro-
man kahramanları genellikle olaylara eylem ya da kararlarıyla 
yön veren kişiler olurken, 12 Mart romanlarında devrimcilerin, 
romanın baş kişisi olsalar da, olaylara yön veren karşı güçlerin 
karşısında edilgen kişiler olmalarıdır (Moran 14).        
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ketlerin romanını yazmak sanıldığından da güçtür.” cümlesi ile 
ifade eder (631). Naci’ye göre bir başka neden hukuki engeller-
dir. Yürürlükteki yasaların, yakın geçmişte olan bitenleri nesnel 
bir biçimde eleştirmeye olanak vermemesi, güçlü bir “12 Ey-
lül edebiyatı”nın ortaya konmasına engel olmuştur. Fethi Naci 
bu saptamaları yapmakla 12 Eylül edebiyatı olarak anılan bir 
edebiyatı ortaya koymayan yazarların tavırlarını haklı çıkarmak 
çabasında değildir. Bunu yaptığı saptamaların ardından sorduğu 
sorulardan anlayabiliyoruz: “Yasaların sanatsal yarışta sınırla-
malar getirdiği bir ortamda bir romancı, övülmesi yasak olan bir 
olayı, bir “fiil”i kötülerken, yererken özgür müdür; övme özgür-
lüğünün olmadığı yerde yermek, nesnel bir eleştiri midir, yoksa 
yönetici güçlerin dayattıkları “değerlendirme”ye baş eğmek mi-
dir, yönetici güçlerle işbirliği midir, “özgür yazar”ın “sahibinin 
sesi” durumuna düşmesi midir?” Naci, bu soruların yanıtını söz 
konusu romanların eleştirisini yaparken ayrıntılarıyla verir ve 
12 Eylül gerçeğini ortaya koymayan bir yazar tavrı ile “okurun 
sağduyusunun küçümsendiğini” söyler (631-638). 
 Şükrü Argın ise, edebiyat ile toplum arasındaki etkileşim-
den yola çıkarak edebiyatın 12 Eylül ile olan ilişkisini toplumun 
12 Eylül ile olan ilişkisi içinde değerlendirmektedir. Argın’a 
göre toplumun geniş kesimleri 12 Eylül’ü nasıl sessiz kalarak 
desteklemiş ise edebiyat da aynı şekilde “sessizce” desteklemiş-
tir. Argın bu desteği, “aklen ve lafzen olmasa da” “kalben” ke-
limeleri ile ifade etmektedir. Hatta, sükutun ikrardan geldiğini 

hepimiz bilirken, “söz söyleme sanatı olarak edebiyatın süku-
tu ise –söylemeye bile gerek yok- iki kere ikrardır.” Argın’ın 
“sükut” ile işaret ettiği, edebiyatın, 12 Eylül’ün mağdurları ile 
arasına koyduğu mesafedir (http://www.birikimdergisi.com/bi-
rikim/makale.aspx?mid=449). 
 Kendi mesafeli duruşunun nedenini, edebiyatın “içinden” 
bir ses, Pınar Kür, verdiği bir röportajda 12 Eylül’ün kendisine 
hiçbir zaman ilham vermediğini söyleyerek açıklamaktadır. 12 
Mart ile 12 Eylül arasında böylesi bir ayrım yapan Kür’e göre, 
12 Mart’ın devrimcileri “insanın içini yaka[cak]” kadar masum-
ken 12 Eylül devrimcileri yırtıcıydı. Kür, mesafeli duruşunu, 
varsaydığı bir masumiyet eksikliğine bağlayarak “12 Eylül’de 
kimse benim içimi yakmadı. Orada da gençler öldü ama onlar 
biraz yırtıcı geldi bana. 12 Mart’ta olan o masumiyet yoktu on-
larda.” cümlesi ile gerekçelendirmektedir (http://www.radikal.
com.tr /haber.php?haberno=116058).    
 Bir başka isim, Hasan Bülent Kahraman, 12 Eylül’ün 
edebiyatta yer aldığını ancak bu yer alışın “12 Mart’ta oldu-
ğu gibi bir dönem edebiyatı veya bir roman hareketi meyda-
na getirmedi”ğini söylemektedir (http://www.sabah.com.tr/Pa-
zar/2011/09/18/12-eylulde-edebiyat). Kahraman, 12 Eylül’ün 
kendisinden önceki toplumsal yapıyı kökünden değiştirdiğini 
belirtmekte ve 12 Eylül’ü hala devam eden bir süreç olarak 
görmektedir. Edebiyat için de aynı durumun geçerli olduğunu 
belirten Kahraman, 12 Eylül’e kadar toplumsalcı ve gerçekçi 
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olan romanın ve edebiyatın bu çerçevesinin 12 Eylül ile birlikte 
kırıldığını ve toplumsal yapının daha ileriye değil geriye doğ-
ru giden bir anlayış ile kırıldığını ifade etmektedir. Kahraman, 
“Hapsedilmiş, sürgün edilmiş edebiyatçıların ve aydınların ye-
niden topluma dönmesi çok uzun yıllar aldı. Geri geldiklerinde 
de önlerinde bambaşka bir toplumsal yapı, yeni toplumsal ter-
cihler ve hepsinden önemlisi yeni bir insan tipi buldular. Bırak-
tıklarıyla buldukları birbirine taban tabana zıttı.” (http://www.
sabah.com.tr/Pazar/2011/09/18/12-eylulde-edebiyat). demekte-
dir. 
 Erdal Öz ise, “12 Mart edebiyatı” olarak geçen kavramı, 
dönemin eleştirmenlerinin “uydurduğunu” belirtirken böyle bir 
tanımlamanın olamayacağını da ifade etmektedir (http://www.
sabitfikir.com/dosyalar/12-eylul-edebiyata-bir-darbe-12-mar-
tin-ve-12-eylulun-edebiyatimizdaki-yeri).  Daha önce Murat 
Belge’den alıntılayarak değindiğimiz “içerdekiler-dışardaki-
ler” ayrımı, Erdal Öz’de farklı bir biçimde karşımıza çıkmak-
tadır. Belge, 12 Mart edebiyatının, edebiyatçılar olaya dışardan 
baktıkları için devrimcileri yücelttiğini söylerken Öz, dönemin 
edebiyatçılarının meselenin içinde olarak kabul etmekte ve “12 
Mart döneminin yaşanmışlıklarından çıkan pek çok öykü, ro-
man yazıldı. Yazıldı, çünkü pek çok yazar o günleri içinden ya 
da yakınından yaşamıştı.” demektedir. Öz, 12 Eylül’ün, daha 
ağır koşullar yaşanmasına rağmen, kendine edebiyatta daha 
az yer bulmasının nedenlerinden biri olarak, yine bu içerdeki-

ler-dışardakiler ayrımının devamı olarak şunları söylemektedir: 
“Daha ağır koşulların yaşandığı 12 Eylül’ün edebiyatta kendine 
daha az yer bulmasının nedenlerinden birinin, 12 Eylül’ü için-
den ya da yakınından yaşayan kişilerin içinde pek az yaratıcı 
yazarın bulunması olabilir diye düşünüyorum.” (http://www.
sabitfikir.com/dosyalar/12-eylul-edebiyata-bir-darbe-12-mar-
tin-ve-12-eylulun-edebiyatimizdaki-yeri).  Ancak Öz’ün özel-
likle belirttiği nokta, 12 Mart’ın da 12 Eylül’ün de aynı amaçla 
yapılmış olduğuna göre, edebiyata yansımalarını ayrı ayrı de-
ğerlendirmemek gerektiğidir. Öz’ün daha önce değindiğimiz 
“12 Mart edebiyatı” kavramını uydurma olarak gören tavrı, ede-
biyata bu bütünlüklü bakışından kaynaklanmaktadır. 

 İktidara Direnirken

 Yukarıda ana hatlarıyla değindiğimiz bu tartışmada açık-
ça görülen, verili bir yazarlık durumunun kabul edilmişliğidir. 
12 Eylül, edebiyatın “yazar” olarak kabul edilmiş isimlerinin 
eserlerinde aranmakta ve bu isimlerin 12 Eylül’ü ele alış biçimi 
eleştirilmektedir. Söz konusu isimler mevcut bir sosyo-kültü-
rel dünyanın parçasıdır. Eserlerinde malzeme olarak bu dünyayı 
kullanan yazarlar ve dolayısıyla da edebiyat, 12 Eylül’den el-
bette ki bir biçimde etkilenmiştir. Doğal olarak yazar da eseri 
de deneyimlenen yaşamdan beslenmiştir. Tam da bu noktada 12 
Eylül’ün “Tanıklık Edebiyatı”, edebiyatın bu şekildeki iktida-
rına bir başkaldırı olarak okunabilir. 12 Eylül’ün –en naif ifa-
de ile- doğrudan dokunduğu yazarlar, Murat Belge’nin yaptığı 
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içerdekiler-dışardakiler ayrımına göre 12 Eylül hapishanelerini 
deneyimlemiş olanlar, yani içerdekiler, (Y)azarların, yukarıda 
değindiğimiz biçimlerdeki dışarıda kalmışlıklarını gördükleri 
için (y)azar olmuşlardır. 
 Peki küçük harfle başlayan yazar olmak ne demektir? 
Edebi iktidarın yazarlıktan dışladıkları; yazar payesi ile taltif 
etmedikleri; “hapishane edebiyatı” diyerek yukarıdan baktıkla-
rıdır. Özellikle, 2000 yılından bu yana bir süreklilik içinde ve 
artan sayıda yayınlanan 12 Eylül üzerine anılar ve romanlar, ço-
ğunlukla yazarlarının ilk eserleridir. İlk eserlerinde 12 Eylül’ü 
anlatmaları, 12 Eylül’ün hakikatinin ne olduğuna dair söyleye-
cekleri olduğunu göstermektedir. Edebiyatın “toplumun kendi-
sine bakma araçlarından biri” (Doğan 15) olduğunu kabul etti-
ğimizde, edebiyatın 12 Eylül’e bakışını problemli ve hakikatten 
uzak bulanların kalemlerini kuşanmalarıdır. Aynı zamanda da 
yazarak direnmeleri, tanıklık edebilmek için yazmaları, (y)azar 
olmalarıdır. Bir dönemin canlı tanıkları, mağdurları olan yazar-
ların kaleminden çıkan anılar ve romanlar, unutma ve hatırlama 
üzerinde olduğu kadar kültürün biçimlenişinde de etkili olan 
iktidarın, 12 Eylül’den bu yana geçen 33 yılda, geçmişle hesap-
laşma adına adım atmamasını gözönünde bulundurarak unuttur-
maya karşı bir direniştir.
 Tanıklık edebiyatının konusu gündelik olaylar değil, ge-
niş kitleleri etkileyerek tarihsel ve toplumsal dönüşümlere yol 
açan kırılma noktalarıdır. Savaşlar, çatışmalar, darbeler bu kap-

samda yer alan olaylar arasındadır. Belleğini yazınsallaştıran 
yazar, tarih ile edebiyatın kesişim noktasında durup edebiyatın 
olanaklarını kullanarak toplumsal bellekte yer eden olayları ya-
zınsallaştırır. Tanıklık edebiyatının ilk örnekleri Yahudi soykı-
rımına doğrudan tanıklık edenlerin eserleri arasında yer almış 
ve kuramsal tartışmalar bu eserlerden hareketle şekillenmiş olsa 
da, belleğin kuşaklar boyunca aktarılabilir olma özelliği nede-
niyle, sonraki kuşaklar tarafından da kullanılmaya devam edile-
cek olan bir edebi yöntemdir (Günay Erkol 43).
 Bu çalışmada kitabını incelediğimiz Pamuk Yıldız da 
bir (y)azardır. 1962 yılında Çorum’da dünyaya gelen Pamuk 
Yıldız, 17 yaşında bir lise öğrencisiyken, 29 Ekim 1980’de gö-
zaltına alınmıştır. Devrimci Yol (Dev-Yol) sempatizanı olan ve 
Dev-Yol’culuğu, hafta sonlarında mahalledeki kadınlara kitap 
okumaktan ibaret olan Pamuk Yıldız, Akdere Devrimci Yol Da-
vasında 6 cinayet ve bombalı eylemde bulunma suçlamasıyla 
idamla yargılanmıştır. Mahkeme sürerken, işkence altında ka-
bul ettiği 6 cinayetten 5’inin zaten hiç işlenmediği, 6.’sının ise 
bir kan davası cinayeti olduğu ortaya çıkmış; mahkeme sonun-
da ise örgüt üyeliği suçundan 15 yıla mahkum edilmiştir. Yıldız, 
Mamak Cezaevinde 6 yıl 7 ay yatmıştır. 
 Burada belirtmemiz gereken bir nokta şudur: Her ne ka-
dar Murat Belge’nin içeriden/dışarıdan ayrımını dikkate almış 
olsak da burada Belge ile ayrı düşen bir bakış açısı söz konu-
sudur. Belge, siyasi hareketin içinden yazılmış bir eserin “ge-
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lecekte daha doğru bir şeyin kurulması amacına yönelik” (118) 
eleştirelliğe sahip olacağı görüşündedir. Bizim için ise “içeri-
den” yazılmış olması söz konusu bir eleştirelliğin izlerini ara-
dığımız için değil, 12 Eylül’ün doğrudan mağduru olmuş bir 
kişinin belleğinde yer alanları tanık-yazar konumuyla kültürel 
belleğe nasıl aktardığı ile ilgilendiğimiz için değerlidir1.   
 Yıldız, Mamak Cezaevinde geçen bu yaklaşık 7 yılı an-
lattığı kitabı O Hep Aklımda için “terapi koltuğu yerine yazma-
yı tercih ettim” demekte ve yazmayı “kusarak kurtulmak gibi” 
sözleriyle tanımlamaktadır (http://pamukyildiz.net/roportaj3.
htm):

Benim yaşadıklarımın benzerini arkadaşlarım da ya-
şadı. Ama birbirimize hiç anlatmadık. Sanki hiç ol-
mamış gibi. Utandık çünkü. Yaşadıklarımı reddedi-
yordum. Çok gurur kırıcıydılar, çok kötüydüler. Tek 
çıkış yolunu onları reddetmekte buluyordum. Reddet-
tiğim, kabullenemediklerimle yaşamak zorunda kalı-
yordum. Kitabı yazdıktan sonra artık şöyle diyorum: 
Ben bunları yaşadım ve bunlara rağmen yaşamımı 
olumlu bir biçimde sürdüreceğim. Bu utancı aşma-
mın yolu, yazmak ve toplumla paylaşmaktı. Terapi 
koltuğu yerine, yazmayı tercih ettim. Kitabı yazarken 
bazı şeyleri yazamadığımı farkettim. Ama ısrar et-
tim. Onları da yavaş yavaş, zamana yayarak yazdım. 
Hiçbir şeyi gizlemedim. Yazarken çok ağlama krizi 

geçirdim, çok kábus gördüm. Haftalarca yazmayı bı-
raktım. Kendimde güç buldukça devam ettim. Yaz-
dım ve geçti, olmuyor. Ama bütün bunlar midenizi 
rahatsız eden yiyeceklerden kusarak kurtulmak gibi, 
bir nesneyi içinizden atmak gibi. Yine de tam olarak 
arınmadım. Mide değil ruh bu. Ama yazmak, bütün 
topluma sunduğum anıları kitap olarak göz önüne 
sermek, belli bir ölçüde rahatlattı beni.

 Tanıklık edebiyatının ortaya çıkışındaki itki, iktidarın 
unutma/unutturma, çarpıtma yolundaki baskılarına direnmektir 
ve bir direniş biçimi olarak da kullanılan yeni bir edebi yöntem 
olarak ortaya çıkmıştır. Horace Engdahl, tanıklık edebiyatının 
totaliter toplumlarda iktidarın, belleği sistematik bir şekilde sil-
me çabalarına karşı yazınsal bir direniş olduğunu belirtmektedir 
(6). Engdahl’e göre, edebiyattaki tanıklık sadece bir açıklama, 
ifade etme eylemi değildir ve aslında tanıklığın hukukta, tarih-
yazımda ve gündelik hayatta daha yakından bildiğimiz kulla-
nımından farklı olarak itici gücünü sessizleştirilmişlere ses ol-
mak ve kurbanların adını yaşatmak çabasından almaktadır (4). 
Pamuk Yıldız, kitabında bu amacı şu sözlerle anlatır: “Tekrar 
kendi kendime söz verdim. ‘Orayı, kendimi ve kişiliğimi unut-
madığım sürece unutmayacağım. Orada yaşarken ölen dostla-
rı, arkadaşları, öldürülmüşken yaşayanları, iyileri, kötüleri hep 
aklımda tutacağım, kendi kendimden uzaklaştığımı hissettiğim 
anda ‘aklımda’ diyeceğim.’dedim.” (372). 
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 Tanıklık edebiyatı, belleğin toplumsal koşullara bağlılı-
ğı gerçeğinden hareketle iletişimsel belleğin edebiyat çerçeve-
sinde kültürel belleğe aktarımıdır. İletişimsel bellek ile kültürel 
bellek birbirlerinden temel noktalarda ayrılan iki ayrı kayıt, iki 
ayrı bellek türüdür. İletişimsel bellek yakın geçmişe ait anılar-
dan oluşur. Kuşağa özgü bir bellektir ve taşıyıcıları ile sınırlı 
olduğu için sahibi öldüğü zaman yok olan bir bellek türüdür. Bu 
bellekteki kayıtlar, sözlü tarih çalışmaları ve canlı tanıklıklar 
aracılığı ile ortaya çıkar. Kültürel bellek ise bir bellek tekniği so-
runudur ve geçmişin belli noktaları ile ilgilenir. Özel taşıyıcılar 
ile aktarılan kültürel bellek, gerçeğin ne olduğu ile ilgilenmez; 
nasıl hatırlandığı ile ilgilenir. Toplumsal kimliği kuran kültü-
rel bellektir (Assmann 53-62). Bu nedenle tanıklık edebiyatı-
nın ürünleri arasında yer alan anılar, aynı zamanda birer canlı 
tanıklıktır. Pamuk Yıldız’ın çabası kendi kuşağının iletişimsel 
belleğini, kültürel belleğe aktarmak ve bu sayede unutulmasını 
engellemek çabasıdır. 
 Yazarların tanıklıklarını edebiyat aracılığı ile dillendirme 
çabaları, aynı zamanda bir unutturma biçimi de olan resmi tari-
hin alanını mümkün olduğunca daraltmak ve hatta resmi tarihi 
değiştirmektir. Tanıklık edebiyatının yazarları, bu açıdan baktı-
ğımızda tanıklık edebilmek için yazar olmuş kişilerdir.  
 Friedrich Nietzsche’ye göre bellek ve acı arasında yakın 
bir ilişki vardır. Nietzsche şunları söylemektedir: “Kim insan 
denilen hayvan için bir bellek yaratır? Bu biraz körelmiş, biraz 

da abuk sabuk, bir anlık anlama yetisinde, bu etli kemikli unut-
kanlıkta, orada kalması için nasıl iz bırakılır?...Bellekte kalan 
şeyi yakmalı: Ancak acı veren kalır bellekte- işte budur, yeryü-
zündeki en eski (ne yazık ki, aynı zamanda en uzun süren) psi-
kolojinin temel tezi...kansız, işkencesiz, kurbansız yapamaz.” 
(59-60). Tanıklık edebiyatı, herhangi bir felaketi anlatırken 
kurbanların ve mağdurların acısını okuyucuya hissettirebildi-
ği ölçüde felaketten söz etmekte başarılı olabilecektir. Bellekte 
ancak acı veren kalabiliyorsa, felaketin toplumsal belleğe ta-
şınabilmesi de ancak bu acının öncelikle hissedilebilmesi ile 
mümkün olacaktır. Tanıklık edebiyatına özellikle bu açıdan 
değer verilmesi gerekmektedir. Önemli olan “sağ kalanların 
edebiyatını, onların yazdığı metinleri belge olarak değil metin 
olarak” (Nichanian 38) okumaktır. Her ne kadar içinde bulun-
duğumuz toplumsal ve kültürel ortamda filmler, diziler ve ro-
manlar, birer kurgu oldukları gözardı edilip hakikati ne kadar 
yansıttıkları üzerinden analize tabi tutuluyorsa da, bu metinlerin 
değerini gözden kaçırmamak için metin olarak okumakta ısrarcı 
olmak gerekmektedir. Sanat ve edebiyat eserlerine olduklarının 
dışında hakikatin taşıyıcıları olarak bakılması aslında hakikate 
ulaşma çabasının da varlığını ortaya koymaktadır. Bu durum, 
iktidar eliyle hakikatin çarpıtılmaya, bastırılmaya ya da unuttu-
rulmaya çalışıldığının göstergesi olarak okunabilir. 
 Aynı şekilde, tanıklık edebiyatında da romandan çok anı-
lar belge gibi değerlendirilmeye müsait görünmektedir. Bellek 
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çalışmaları açısından da büyük önem taşıyan ve Pierre Nora’nın 
bellek mekanları arasında saydığı anılar (Nora 134); dünyaya, 
olaylara, insanlara ve geçmişe yönelik öznel bir bakış açısını or-
taya koyan metinlerdir. Tarih, sosyoloji, edebiyat ve psikolojinin 
kesişim noktasında konumlanan anı türü, öncelikle tarihyazımı 
ile ilgili olarak ortaya çıkmış ancak yazarlarının kalemlerinin 
yetkinliği nedeniyle edebi bir tür olarak edebiyatın inceleme 
alanına girmiştir. Anı türünde anlatıcı, yazarın kendisidir. Bel-
lekte iz bırakan olay ve olguları anlatan yazar, unutulmasını iste-
mediği gerçekleri kalıcı kılmayı amaçlar. Yazar belgelere, canlı 
tanıklara başvursa da anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir; 
temel olarak kendi gözlem ve izlenimlerini yansıtır. 
O Hep Aklımda’nın, bir belge olarak okunmaması gerektiğini 
yazarı, kitabın sayfaları arasında değilse de söyleşilerinde açık-
lamaktadır. Pamuk Yıldız, yazarken herhangi bir belgeden yarar-
lanmadığını, hafızanın insanı yanıltabileceği görüşüne katılsa da 
deneyimleri dışında bir belgeye dayanmadığını söylemektedir. 
Herkesin etkilendiği farklı şeyler olduğu bilinciyle, hafızasının 
arkadaşlarının hafızasından etkilenmemesi için, yazdığı süre bo-
yunca yazdıkları üzerine arkadaşları ile konuşmadığını ve onları 
zor durumda bırakmamak amacıyla da takma isimler kullandığı-
nı anlatmaktadır (http://pamukyildiz.net/lacivert_soylesi.htm). 
 Jan Assman, “Hatırlama geçmişle kurulan duygusal ve 
aynı zamanda bilinçli bir ilişkidir.” (38) der. Duygusal ve bilinçli 
bir biçimde belleğini yazınsallaştıran Yıldız, daha hapishaneden 

çıkmadan önce unutmayacağına dair, kendi kendine söz verir: 
“Buraları unutmayacağım, her zaman faşizme ve zulme karşı 
sade bir insan olacağım. Yaşatılanları unutmak yapılanları hak-
lı bulmak demek olduğu için unutmayacağım.” (370). Yıldız’da 
unutmamaya dair bilinçli bir çaba gibi görünen aslında unutma-
nın imkansızlığıdır ki bu imkansızlık bilinç ile belleğin aynı an-
lama gelmesinden kaynaklanır. Fransız filozof Henri Bergson, 
Zihin Kudreti adlı eserinde her bilincin öncelikle bellek anlamı-
na geldiğini söylemektedir (15). Bilinç, varolmuş bulunan şey 
ile varolacak şey arasında bir bağlantıdır, geçmiş ile gelecek ara-
sına atılmış bir köprüdür. Bu durumda bilinç, bellekten kaynak-
lanmakta ya da bellek sayesinde mümkün olmaktadır. Bergson, 
bilinçsizi de şu şekilde açıklamaktadır: “Kendi geçmişinden hiç-
bir şeyi barındırmayacak, hiç durmadan kendi kendini unutacak 
olan bir [bellek] her an helak olacak ve yeni baştan doğacaktır: 
yoksa [bilinçsiz], başka türlü nasıl tarif edilirdi?” (14). 

 Tanıklık Edebiyatını Savunurken

 Diğer yandan anı yazarı, Pamuk Yıldız, belgelerden yarar-
lanmamış ve yazma deneyimini anlatırken söylediği gibi sadece 
hatırladıklarını ve hatırladığı şekliyle yazmış olsa da, satırları bir 
arşivci titizliği ile yazdığını ortaya koymaktadır. Yıldız, kendisi-
ne ve arkadaşlarına uygulanan “ölçüsüz şiddet”i kaleminin yaza-
bildiğince ve defalarca ayrıntılarıyla yazmaya çalışmıştır (61):

... Kalabalığın ortasında, kolumdan çekerek kendi et-
rafımda döndürmeye başladı. Elindeki değneği rast-
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gele indiriyordu. Kel kafalı adam; komiserin dayak 
atmasına yetişmek amacıyla, hızla koşarak etrafım-
da dönüyor, değneğiyle vuruyordu. Vücudumun her 
yerine sopalar, taşlar inmeye başladı. Yaşanan, vurun 
kahpeye filminin bir sahnesiydi. Komiserin çeviren 
kolu yoruldu. Değiştirdi. Ters tarafa doğru çevirdi. 
Çevirme anından yararlanıp, inen sopaların mideme 
gelmesini engellemek amacıyla, gayri ihtiyari elimi 
korunmak için kaldırdım. Elimi kaldırmamla, inen 
sopa elimin üzerindeki deriyi sıyırdı. Derinin sıyrıl-
masıyla elimi çektim ve mideme bir sopa hızla indi. 
Nefes almak için ağzımı açtım. Nefessiz kaldım. 
Nefesim ciğerime varmadan boğuldu. Düştüm. Son-
ra daha ne kadar dövdüler hatırlamıyorum. İlk kez 
bayıldım. Suratıma çarpan serin suyla kendime gel-
dim. Her yanım ıslaktı. Biri tokatlıyordu.Gözlerimi 
açtım, arabaya hoyratça oturtuldum. Acıyan yerleri-
mi duyumsamaya çalıştım. Acılarım birbirine karış-
mıştı. Neremin acısını hissedeceğimi bilemiyordum. 
Elime baktım, çıplak kemiğimi gördüm. Usul usul 
ağlayan çocuğun gözyaşları gibi kanıyordu. Sağlam 
elimle yaralı elimi tutup kucağıma koymak istedim. 
Askı, elektrik, çekiştirme sonucu işlevini kaybetmiş, 
kımıldamıyor, sözümü dinlemiyordu. Kafamı etrafa 
bakmak ve yaşıyor olduğuma inanmak için kaldır-

dım, aynada kanlı, tanımakta zorlandığım yüzümle 
karşılaştım. Yaralı elimi diğer elimin yardımı ile ka-
fama götürdüm, elim kanlandı. Yolunmuş saçlarım ve 
kanayan kafama bakmaya devam ettiğim sırada, kel 
kafalı adam arabanın kapısını açtı, sırtıma hıncını ala-
mamış şekilde vurdu. Yüzünde ölmememe üzülmüş 
duygusu vardı.

 Marc Nichanian, “Ölçüsüz şiddet karşısında; geriye hiç-
bir şey bırakmadan imha etmeye yönelen açık irade karşısında 
yazının ‘kuvvet’ini daha iyi anlayabilecek miyiz?” (35) soru-
sunu sormaktadır. Nichanian’ın “edebiyat yaptıklarını sanarken 
gaddarlığı sömürmekten başka birşey yapmayanlar” ile derdi 
vardır ve “bu sözde-sanatsal betimler, yaşanan olayların salt, ya-
lın kötüye kullanımlarından başka bir şey değildir.” demektedir 
(25-26). Bu bakış açısıyla, söz konusu betimlemelerin kamusal 
alanda bir farkındalık yaratıp yaratmadığı konusunda şüpheleri 
vardır. Nichanian’ın “sözde-sanatsal betimler” dediği metinler, 
“gaddarlıkları anlatan müstehcen metinler”, mağdurlara yöne-
lik şiddetin, vahşetin, katliamın ayrıntılarıyla betimlenmesidir. 
Pamuk Yıldız’ın kitabından, şiddetin ayrıntılarıyla betimlendiği 
bir başka bölüm de şöyledir (85-86) : 

Göz bağımı açtı. Odada kimse yoktu. Sadece masa 
vardı. İşkenceci onu her gördüğümde ürperdiğim, ti-
min en iğrenç ve küfürbazı olanıydı. Suskunluğu beni 
ürkekleştirdi. Yaklaştı, suratıma pis bir sırıtmayla ba-
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karak, tek kolumun ipini çözdü. Elbisemin düğmele-
rini açtı. Giysilerimi ipini çözdüğü kolumdan çıkar-
dı. Sonra çıplak kolumu boruya bağladı. Sonra öbür 
kolumu çözdü, giysilerimi çıkardı ve diğer boruya 
bağladı. İşkencecinin sapık nefes alış verişini duyu-
yordum. Eğildi tek ayağımı, çözdü ve tüm giysilerimi 
çıkarttı, tekrar çıplak ayağımı boruya bağladı, sonra 
öbür ayağımı aynı şekilde çözdü ve giysilerimi çıkar-
dıktan sonra bağladı. Üzerimde kalan fanilamı yırtıp 
attı. Kollarım ve bacaklarım açık işkencecinin kar-
şısında çırılçıplak duruyordum. Gözüm açık şekilde 
ilk defa çıplak, onlardan birinin karşısındaydım. Ör-
tünmek istercesine kollarımı çekmeye çalıştım, kol-
larım öyle sıkı bağlanmıştı ki oynatamıyordum bile! 
Çaresiz ve yalvarırcasına işkenceciye baktım. Birden 
onun da soyunduğunu gördüm. Panikle gördüğüme 
inanmazcasına gözlerimi kapatıp açtım, kapatıp aç-
tım. İşkenceci karşımda dışarı fırlamış göbeği, iri yarı 
bedeni, hayvanları andıran çıplaklığı ile duruyor ve 
saldırıya hazır sırıtıyordu. Korktum. Gözlerimi kapa-
dım. Kocaman iğrenç el gözlerimi açıyordu. Vücu-
dunu vücuduma yapıştırmış, beni öpmeye çalışıyor 
ve “seni ...keceğim!” diye soluyordu. Yaşadıklarımın 
içinde kendimi kaybetmiştim. Yalvarıyor, bağırıyor-
dum. “Ne olur yapmayın, ne derseniz kabul edeceğim. 

Hepsini ben öldürdüm lütfen yapmayın!” Yalvarışım 
ne kadar sürdü bilmiyorum. Bildiğim ve hissettiğim 
ölmek istememdi. Ölmek ve yok olmak istiyordum. 
“Öldürün, öldürün, öldürün...” diye bağırmaya başla-
dım. İşkencecinin elleri, nefesi, ağzı vücudumda ge-
ziniyordu. Dokunduğu yerlerimi kesip atmak, derimi 
yüzmek istiyordum. Kendimi küçük, hamam böceği 
gibi hissediyordum. Ne kadar yalvardım ve bağırdım 
bilmiyorum. İşkenceci pis sırıtışı ile benden ayrıldı ve 
üstünü giydi. Bağlarımı çözdü; “Üstünü giyin oros-
pu!” dedi dışarı çıktı. Olduğum yere, yok olmak is-
teyerek çöktüm. Neyi nasıl giyeceğimi şaşırdım, giy-
silerime baktım. Önce yavaş yavaş, sonra hızlı hızlı 
üstümü giydim. Başka işkenceci gözümü bağlayıp 
koridora çıkarttı.

 Yıldız’ın, ayrıntılarıyla anlattığı ve bizim bir çırpıda 
okuyabildiğimiz bu işkence sahnelerinin  ve aslında kitabın tü-
münün kolaylıkla yazılamayacağı ve ağlama krizleriyle kesile 
kesile, yazılmasının belki haftalar ya da aylar almış olabilece-
ği ihtimalini gözardı edecek olursak, o zaman kolaylıkla Nic-
hanian gibi, O Hep Aklımda adlı kitabı “gaddarlıkları anlatan 
müstehcen bir metin” olarak tanımlayabiliriz. Ya da uzun yıllar, 
12 Eylül üzerine yazılan bu tür kitaplara yapıldığı gibi küçüm-
seyici bir biçimde “hapishane edebiyatı” kategorisine dahil edip 
bir kenara bırakabiliriz. Aynı şekilde “sözde-sanatsal betimler” 
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diyerek edebi iktidarın diliyle konuşup sanatsal olanla olmayan 
ayrımını bir biçimde netleştirdikten sonra edebiyatın alanından 
kovabiliriz. 
 Ancak buradaki durum, böylesine kolaycı bir bakışı ve 
ayıklamayı haketmeyen bir durumdur. Kanımızca böylesi bir 
kolaycılık, deneyimin aktarılamazlığından değil de deneyimin 
anlaşılamazlığının anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. 
Söz konusu deneyim olağanüstü bir deneyimdir ve insani ol-
maktan çok uzaktır. Tanık, tanıklık yapabilse de, deneyimledi-
ğini tam olarak anlatabilse de söz konusu deneyimi okuyanın 
ya da dinleyenin tam olarak anlayabilmesi çok da olanaklı de-
ğildir. Bu olanaksızlık üzerinde duran ise Paul Ricoeur’dur. Ri-
coeur, “tarihsel tanıklıklar” ile “olağanüstü” tanıklıklara işaret 
etmekte ve “Bu tanıkların olağanüstü deneyimi vasat, sıradan 
anlayışın tam olarak kavrayacağı bir şey değildir. Bazı tanıklar 
vardır ki kendilerini dinleyip anlayabilecek bir dinleyici kitlesi-
ni asla bulamaz.” demektedir (188). Ricoeur’un burada sözünü 
ettiği tanıklar, toplama kampından kurtulmuş olan tanıklardır ki 
bunları “sınırdaki tanıklıklar” olarak tanımlamaktadır. Aktarılan 
deneyim insani olmayan bir deneyim olduğu için tanıklık da sı-
nırdadır (200). 
 Tanığın anıları, deneyime işaret etmektedir. Tanığın dil-
lendirdiği ya da yazdığı kendi deneyiminden belleğinde ka-
lanlardır. Burada vurgulanan somut insanların deneyimleridir; 
deneyime dönüştür. Daha 1930’ların başında Walter Benjamin, 

modern toplumların Birinci Dünya Savaşından kaynaklanan bir 
deneyim yoksulluğu yaşadığına dikkat çekmiştir. Savaş alanla-
rından dönenler deneyimlerini aktaramamış, dilsizleşmişlerdir 
(78). Benjamin’in sözünü ettiği deneyimin aktarılamazlığı sa-
vaş alanlarından dönenlerin yaşadıkları travmadan dolayı değil, 
savaş deneyiminin daha önceki deneyimler ile kıyaslanamazlı-
ğından ve ortak noktalarının bulunmayışından kaynaklanmak-
tadır. 
 12 Eylül için de aynı durumun geçerli olduğunu düşün-
mekteyiz. 12 Eylül hapishanelerini deneyimleyenlerin uzun 
süre suskun kalması, ahlaki deneyimle ters düşen despotizmin 
bedensel deneyimi kurban edişidir. Bu deneyimin tanıkları ön-
celeri dilsizleşmiş sonrasında ise deneyimi aktarabilmek için, 
onu anlaşılabilir kılabilmek için ayrıntılarıyla yazmışlardır. 
Böylesi bir anlatım biçimi, daha çok tanıklık edebiyatının tarihe 
not düşme, tarihin sadece yenenlerin tarihi olmadığını gösterme 
kaygısı ile girdiği belki de telaşlı bir yazma durumudur. Mevcut 
telaş, bellekte yer alanları olduğu gibi aktarma telaşıdır. Böy-
le olunca tarihe daha çok yaklaşan edebiyat ve onun yazarı bir 
arşivci titizliği ile kalan bütün izleri yazıya geçirmeye çalışır. 
Unutulmasınlar diye. 
 Yazarın bir tarihçi olmaya yaklaştığı böylesi bir durum 
için Pierre Nora “tarihin hafızayı ele geçirmesi” demektedir 
(24). Yazarın arşive dayalı hafızası “tamamen iz’in en belirgin 
olanına, kalıntının, kaydın en somut olanına, imgenin en açık 
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olanına dayanmaktadır.” (25). Bir arşivci gibi yazan yazar, eseri 
için en gerekli olanı duyguyu kaybeder. Tarihe dahil olmayan da 
budur, duygudur. Yenilenlerin, kaybedenlerin, ezilenlerin, mağ-
durların korkuları, özlemleri, acıları, umutları kısaca duyguları. 
12 Eylül anılarının “hapishane edebiyatı” denerek bir kenarda 
bırakılmışlığı; insanı, deneyimi anlatırken duyguya yer veril(e)
memesiyle de ilgili olabilir. Pamuk Yıldız, hapishanede maruz 
kalınan her bir şiddetle, çekilen acı ile birlikte duyguların da 
birer birer gittiğini yazmaktadır (87). 

Vatan, omzuma elini koydu, bakıştık, gözlerim dolu 
dolu olmadı. Duygularımızı da almışlardı, garip bir 
sertlik ve sessizlik kalmıştı bize...Hiç kimse, hiçbir 
söz beni teselli etmiyordu. Kendimi küçülmüş ve 
aşağılanmış hissediyordum. Yitirdiğimi düşündü-
ğüm duygularımı tekrar yitirmiştim. Hem de bir daha 
bulmazcasına. Her yanım acıyordu. Hiçbir yanım 
acımıyordu. Doğrasalar, didik didik etseler hiç acı 
duymayacakmış gibiydim. Dokunsalar çıldıracaktım. 
Ölmeyi özgür olmaktan daha çok istiyordum.

 Deneyimin anlaşılamazlığındaki bir başka noktaya dikkat 
çeken Giorgio Agamben, Nichanian’ın “gaddarlıkların müsteh-
cenliği” dediği duruma benzer bir betimlemenin felaketi anla-
mada neden yeterli olmayacağını şöyle açıklamaktadır (13-14): 

Tarihsel bir perspektiften, örneğin imhanın son aşa-
masının nasıl yerine getirildiğini en ince ayrıntısı-

na kadar biliyoruz; toplama kampındaki tutsakların, 
kendi içinden oluşturulmuş olan (ve Sonderkomman-
do diye bilinen) bir tim tarafından gaz odalarına gö-
türüldüğünü, sonra cesetlerinin çıkarılıp yıkandığını, 
saçlarının kesilip altın dişlerinin söküldüğünü ve en 
sonunda krematoryuma atıldığını biliyoruz. Bu olay-
ları teker teker sıralayıp, betimleyebiliriz; ama ger-
çekten anlamaya çalıştığımızda, bunların hiçbiri tek 
başına yeterli olmayacaktır.

 Nichanian’a göre de hem felaket gaddarlıkların toplamı 
değildir hem de hiç kimse bu gaddarlıkları toplayabilecek kapa-
siteye sahip değildir. Felaket başka bir şeydir.Tam da bu yüzden-
dir “tehcirlerin, acıların, katliamların, sürgünün, tecavüzlerin” 
sözde-sanatsal betimlemelerini yapmak mümkünse de bunların 
Felaketi anlatmasının mümkün olmayışı (25). 12 Eylül için de 
geçerli olan budur. Tek tek yaşananların toplamı bile, ‘bir bütün 
felaket olarak 12 Eylül’e denk gelmemektedir. Agamben’in de-
diği gibi, “bir taraftan...yaşananlar sağ kalanların gözünde tek 
gerçekken, dolayısıyla kesinlikle unutulamazken, diğer taraftan 
bu gerçek aynı ölçüde tahayyül edilemezdir de, yani onu oluş-
turan gerçek unsurlara indirgenemez.” (12). 
 Bu noktayı özellikle belirttikten sonra görme-görmeme, 
hatırlama-unutma konusuna dönecek olursak, mağdurların ta-
nıklıklarını dikkate aldığımızda tarihin, güçlünün ve kazananın 
yanında yer alması sayesinde edindiği tahtı sarsılacaktır. İkti-



O
DA

K

monograf 2014/1

Siyasi ve Edebi İktidara Tanıklık Edebiyatı ile Direnmek • 6362 • Hülya Göğercin Toker

darın bastırarak unutturduklarının hatırlanması ve toplumun 
unutma kültüründen çıkıp da hatırlama kültürüne doğru yol ala-
bilmesi ancak böyle mümkün olabilecektir. Kurbanın sesinin 
gelmesinin imkansızlığında, hiçbir ayrım yapmadan, mağdurun 
sesi nereden geliyorsa oraya bakmak bir zorunluluktur. Felaketi 
tam olarak anlatmanın imkansızlığında, ısrarla felaket üzerine 
söz söylemek de bir zorunluluktur. Herhangi bir felaketin bir 
daha yaşanmaması adına, hiç kimsenin kurban/mağdur ya da 
fail olmaması adına yerine getirilmesi gereken zorunluluklardır.

 Değerlendirirken

 Yıldız Ecevit, Kurmaca Bir Dünyadan adlı kitabında 
“Yazınsal bir yapıt her şeyden önce bir sanat ürünüdür. Onun 
değerlendirilmesinde başta gelen ölçüt, biçimsel ögedir; içeri-
ğin biçime yoğrulmasında ulaşılan yetkinliğin saptanmasıdır.” 
(33) demektedir. Tanıklık edebiyatı ürünlerinin bu anlamdaki 
bir yetkinliğe ulaşıp ulaşmadığının tartışması elbette edebiyat 
içinde sürüp gidecektir. Yine Ecevit, edebiyat ürününün somut 
yaşamla düş gücü arasındaki etkileşimde soluk aldığını belirt-
mektedir. Anı türü ise yaşanmış bir gerçeği anlatması nedeniyle 
edebiyatın somut yaşamın en yakınında yer alan türüdür (45). 
 Edebiyat Kuramı adlı kitabında edebiyatın ne olduğunu 
açıklamaya girişen Terry Eagleton, edebiyatın gerçeğe dayanan 
birçok yazıyı içine alırken kurmaca olan birçok yazıyı da dışar-
da bırakması nedeniyle edebiyatın kısaca kurmaca anlamında 
“hayal ürünü” yazı olarak tanımlanamayacağını belirtmektedir 

(21). Bu nedenle tanıklık edebiyatının anı türü de kurmaca ol-
maması nedeniyle edebiyatın dışında tutulmamaktadır. Anılar 
da kurmacadır evet ama metin yazılırken kurulmuş olan kur-
maca değildir. Kağıda aktarılmış olan anılara göre kurulmuş ve 
yaşanmış olan bir yaşam söz konusudur. İktidarın olduğu her 
yerde direnişin de hazır bulunduğu gerçeğinden hareketle, ta-
nıklık edebiyatının her daim edebi iktidara söyleyecek bir sözü 
olacaktır. İktidar ve direniş arasındaki bu tartışma, Türkiye ede-
biyatının kendini bulmasına da katkı sağlayacaktır. 

NOT
1 “Değer” kelimesinin geçtiği bu noktada Murat Belge’nin içerde/dışarda ayrımını bir değer 
ölçütü gibi kullanmadığını özellikle belirtmek gerekmektedir çünkü Belge de bunu birkaç 
noktada aşağı yukarı aynı ifadelerle özellikle belirtmiştir: “Böyle bir ayrım vardı derken, 
bu ayrımı bir değer ölçütü gibi kullanmıyorum. Yani içerdekiler iyiydi, dışardakiler kay-
tarmıştı gibi bir düşünce yok kafamda. Olay bundan çok daha karmaşıktı bir kere.” (115).
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