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Olcay Akyıldız ve Halim Kara*

Bu makale toplumdışı bırakılmış grupların maruz kaldıkları 
şiddetin Murat Uyurkulak’ın Tol: Bir İntikam Romanı 

(2002) ve Yavuz Ekinci’nin Cennetin Kayıp Toprakları (2012) 
romanlarında nasıl metinselleştirildiğini karşılaştırmalı olarak 
incelemektedir. Bu doğrultuda özellikle bu iki roman üzerinden 
Türkiye coğrafyasında ve toplumunda tecrübe edilen türlü 
şiddet edimlerinin “dile getirilmesi” sorunsalını tartışmayı 
hedefler. Bir insanın başka bir insana, bir toplumun başka bir 
topluma, toplumun bireylere ya da bir devletin bireylere ve 
topluma karşı uyguladığı fiziksel ve psikolojik eziyet olarak 
tanımladığımız şiddet1, her iki metnin kurgusunda, izlek ve 
söylemlerinde belirleyicidir. Hem Uyurkulak hem de Ekinci, 
romanlarında şiddetin özelde Türkiye toplumunun, genelde 
ise insanlığın sürekli tekerrür eden temel meselelerinden birisi 
olduğunu vurgularlar. Dolayısıyla, her ne kadar bu edebiyat 
metinlerinde tasvir edilen şiddet metinsel olsa da, bu romanlar, 
temelde tarihsel olarak bilineni ya da aşikâr olanı kurmacanın 
temel konvansiyonları aracılığıyla hikâyeleştirdikleri ya da 
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kurguya aktardıkları için, Türkiye’deki siyasi, toplumsal ve 
kültürel şiddetin -bu çerçevede şiddetin- içyüzü hakkında 
önemli ipuçları verirler. Bunu yaparken söz konusu şiddetin 
bir eleştirisini de sunarlar. Tam da bu yüzden Uyurkulak ve 
Ekinci’nin romanlarındaki şiddet eleştirisi,  Walter Benjamin’in 
ifadesiyle genelde dünyada, özelde ise Türkiye coğrafyasındaki 
“şiddet tarihinin felsefesidir.” Başka bir ifadeyle bu anlatılardaki 
şiddet temsili özünde “şiddet tarihinin felsefesidir, çünkü salt 
sonuca ilişkin fikir bile, onun zamansal verilerine dair eleştirel, 
ayrıştırıcı ve tayin edici bir görüşü olanaklı kılar”2 ve şiddetin 
tezahür biçimleri konusunda farkındalık yaratır.

Uyurkulak ve Ekinci’nin anlatıları şiddeti münferit ya da 
kuraldışı bir olay ya da davranış olarak metinselleştirmek yerine 
tarihsel olarak insan ilişkilerini tayin eden yaygın bir toplumsal,  
kültürel ve kurumsal pratik ve olgu olarak ortaya koyar. Ancak bu 
genel çerçeve içerisinde her iki roman da özellikle Türkiye’nin 
farklı coğrafi bölgelerine ve tarihi anlarına doğrudan işaret 
ederek şiddetin bu topraklardaki tezahürüne odaklanırlar. Her 
ne kadar odak noktaları ve temaları ortaklık gösterse de, ele 
aldığımız romanlar şiddeti farklı anlatım stratejileri aracılığı 
ile yazarlar. Bu farklı anlatım araçları şiddetin metinlerdeki 
işlevinin de farklılaşmasına yol açar. Bu doğrultuda kendisini 
daha çok bir tanıklık metni olarak kuran Cennetin Kayıp 
Toprakları farklı bakış açıları ile gerçekliği, hatırlamayı ve 
hatırladıklarını “dile getirmeyi” sorunsallaştırırken Tol romanı 

metnin kendi öz farkındalılığına vurgusu, yazılma sürecinin 
konu edilmesi ve zaman zaman dilin anlaşılmayacak derecede 
bozulması gibi alışılmadık dilsel ve anlatısal oyunlar aracılığı 
ile anlatının kendisini şiddete dönüştürür. Hazal Halavut Mesele 
dergisinde yazmış olduğu “Tol: Bir İntikam Romanı” başlıklı 
yazısında Tol’un “... intikamın anlatıcısı değil, ta kendisi” 
olduğunu söylerken buna benzer bir noktaya işaret eder. Ona 
göre Tol’u intikam romanı yapan metnin intikamı dile getirmesi/
intikamı metinde temsil etmesi değil –ki bunu da yapar- tarihin 
üzerinden ezip geçtiği tüm dışarıda bırakılmışları sahneye davet 
etmesidir. Halavut bizim bu yazıda her tür iktidarın dışarı attığı 
kişiler olarak adlandırdıklarımızı Uyurkulak’ın diğer romanı 
Har’a bir gönderme ile “yamuklar” diye adlandırır ve Tol’un 
nasıl intikamın ta kendisi olduğunu şu sözlerle açıklar:

Tol, Bir İntikam Romanı, Tarih’ten ayıklanan 
yamukların romanıdır. Yusuf Diyarbakır’a giden 
bir trende, yol boyunca Şair’in yeşil dosyasındaki 
hikâyeleri okur ve o okudukça bir kitap yazılır. 
Hikâyeler, Şair’in, Oğuz’luğundan vazgeçen 
Ahmet’in, Canan’ın, Adnan’ın, Şadi’nin, Esmer’in, 
tepe’dekilerin, bir zamanlar devrim ihtimaliyle 
hayatları güzelleşen ve darbelerle hayattan ve 
zamandan ama en çok da birbirlerinden koparılan 
insanların hikâyeleridir. Türkiye’nin son elli yılından 
geçmiş, son elli yılın üç darbeyle üzerlerinden geçtiği 
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insanların hikâyeleridir Tol’u bir intikam romanı 
yapan. İntikam kurtarma’dır. İntikam adını geri 
vermedir. İntikam Tarih’in karşısına dikilip “ulan 
düzoğludüz. Biz burdayız” diye bağıran bir roman 
yazmaktır.3  

Şiddet dolayımı ile düşündüğümüzde de Tol şiddeti 
aktaran bir metin olmakla kalmaz şiddetin ta kendisi olur. 
Roman Jacobson sıradan dili yoğunlaştırıp dönüştürmesinden 
ve sistematik bir şekilde gündelik konuşmadan saptırmasından 
dolayı edebiyatın gündelik dile uygulanan organize bir şiddet 
olduğunu ileri sürmüştür.4 Uyurkulak da hem okuyucuyu 
sürekli rahatsız eden ve sarsan anlattıkları ile hem de bunları 
dillendirme biçimleri ile bu şiddetin sınırlarını zorlar ve şiddetin 
ta kendisi olur. Roman şiddeti şiddetle anlatır ve sadece edebi 
konvansiyonları değil –üstelik bunu kimi zaman en sıradan 
edebi konvansiyonları kullanarak yapar-5 okuyucunun gündelik 
davranışlarını ve yerleşik algılarını da allak bullak eder.

Uyurkulak’ın Tol’unda şiddet kitlesel ve kurumsal 
düzeyde devlet tarafından uygulanan, Türkiye’nin temel 
sorunlarından biri olarak tasvir edilirken, Ekinci’nin romanında 
yine toplumsal bir mesele olarak, ancak özellikle, Batman’ın 
Mirşita köyü merkeze alınarak anlatılmaktadır. Uyurkulak hem 
devletin sol örgütlere uyguladığı şiddeti hem de her türden 
iktidarın marjinallere, merkez dışında bırakılanlara, güçsüzlere, 
kimsesizlere uyguladığı şiddeti okuyucuya sunar. Ekinci ise 

Türkiye’de devlet ve PKK arasındaki savaş arasında kalan 
köylülerin hayatta kalma mücadeleleri üzerinden, hem devletin 
uyguladığı sistematik şiddeti hem de gündelik hayatın bireyleri 
ezen şiddetini son derece ayrıntılı bir şekilde tasvir eder. 
Dolayısıyla ilk metin daha çok merkez dışında kalanların (sol 
örgütler, Kürtler, hayat kadınları, fakirler, kimsesizler) maruz 
kaldığı şiddeti, bir iktidar aygıtı olarak, hikâyeleştirirken, ikinci 
anlatıda insan doğasının bir parçası olduğu işaret edilen şiddetin 
farklı tezahürleriyle karşılaşırız. Cennetin Kayıp Toprakları’nda 
devletin uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddet anlatılır, ancak 
bunun ötesine geçilerek, bir etnik grubun başka bir etnik gruba 
uyguladığı şiddet bir aidiyet ve kimlik sorunu olarak dile 
getirilir. Ancak her iki metinde de bilinçli bir ironi ile şiddete 
maruz kalanlar aynı zamanda şiddetin uygulayıcıları olarak 
da yerlerini alırlar. Bu durum da her ne kadar odak noktaları 
birbirinden son derece farklı gibi görünse de, bu anlatılarda 
şiddetin kurbanlarının her an doğrudan şiddetin uygulayıcılarına 
dönüşebileceğine işaret eder. Uyurkulak’ın romanında bir 
zamanlar şiddete maruz kalan ana kahramanlardan Şair, çağdaş 
anlatı düzleminde şiddeti uygulayan bir kişi olarak betimlenir. 
Ekinci’nin romanı ise bu ironiyi özellikle Hatice/Almast 
karakterinin hatırladıkları üzerinden kurar ve Ermeniler’in 
yıllar önce maruz kaldığı şiddeti sorunsallaştırır.
 Murat  Uyurkulak’ın Kürtçe  intikam adını taşıyan Tol 
romanı ilk yayımlandığı 2002 yılında edebiyat çevrelerinde 
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kurgu, dil ve mesele edindiği temaların özgünlüğünden dolayı 
epeyce beğeni toplamıştır. İç içe geçmiş insan, mekân, siyasi 
olay ve ilişkilerin son derece çetrefilli, gerilimli ve gizemli 
hikâyesinin parçalı bir kurgu ile tasvir edildiği romanda 
Uyurkulak, Türkiye’nin son elli yıldır deneyimlediği siyasi ve 
toplumsal dönüşüm, kırılma ve değişimlerle birlikte ülkenin 
kana bulanışını ve dağınık bir isyana doğru yol alışını özellikle 
mağdur ya da marjinal birey ve grupların iktidarla karşılaşması 
üzerinden anlatmaktadır. Otuz yaşlarında, bir yayınevinde 
musahhihlik yapan şair Yusuf, bir gün ansızın patronu tarafından 
“bölücü”, “terörist”, “mimlenmiş” olduğu için işinden kovulur. 
Bu terörist suçlaması romanda başka yerlerde de işaret edilen 
temel ötekileştirme mekanizmasıdır. Daha önce yasa dışı 
faaliyetlerde bulunmuş, otuzlu yaşlarında kendini hayata küsmüş, 
yalnız, meyhane ve iş arasında gidip gelen biri olarak bulan 
Yusuf, işten atıldıktan sonra intihar etmeyi kolaylaştıracağını 
düşündüğü için iyice sarhoş olmak ister. Uyandığında bir trenin 
kompartımanında bir zamanlar aynı meyhanenin müdavimi 
olan Şair’le birlikte bir yerlere yolculuk etmekte olduğunu fark 
eder. Tren İstanbul’dan Diyarbakır’a doğru yol alırken, ülkenin 
çeşitli kentlerinde kitlesel ayaklanmalar olmakta, düzenli bir 
şekilde binalar havaya uçurulmaktadır. İzmir, Ankara, İstanbul, 
Diyarbakır ve dağ gibi mekânların bir görünüp bir kaybolduğu 
anlatı, bugünle geçmiş arasında gidip gelerek sürekli sarhoşluk 
halindeki bu iki karakterin hayatlarına girmiş olan farklı 

kişileri ve onların farklı mecralara akan hayatlarını da parçalı, 
kırıntılı, bölük pörçük bir şekilde kurgusuna dâhil eder. Bu da 
romandaki gerilim, gizem ve belirsizlik ortamını artırır. Hakikat 
ve kurmaca arasındaki çizgi her iki karakterin sarhoşluk ve 
sanrı halleriyle gittikçe bulanıklaşıp belirsizleşirken, sadece 
Türkiye değil dünyanın birçok ülkesi yavaş yavaş devrimci 
isyancıların eline geçer.  Böylece okuyucu bir yandan iktidarın 
uyguladığı sistematik şiddetin acımasızlığına, diğer yandan 
bu şiddetten intikam almak amacıyla hareket eden kişilerin 
gerçekleştirdikleri bombalama eylemleriyle şehirlerin kana 
bulanmasına tanıklık eder. Okur aynı anda kendini edebi 
üretimi ve okumayı sorunsallaştıran romanın ironik, alaycı, 
mizahi ve şiirsel dilinin cazibesine kaptırır. Devletin uyguladığı 
sistematik şiddet ve ülke adına işlenen cinayetler romanın 
ustaca kurgulanmış dünyasında bir tür estetik malzemeye 
dönüşerek romanın sihirli, gerçeküstü ve gerilimli dünyasıyla 
birleşir.  Anlatının sonunda dağılan, bölünen, yarılan çaresiz 
kahramanlara paralel, devrimcilerin saldırılar ve bombalamaları 
sonucu kontrolü ve iktidarı kaybetmiş düzensiz bir toplumla 
karşı karşıyayızdır. Metin yıkılanın yerine vaat edilen ya da inşa 
edilecek olan konusunda ketumdur.  

Daha önce de belirtildiği üzere Tol romanında şiddet 
yalnızca romanın teması olmakla kalmaz anlatının kurgusunu 
ve anlatım stratejilerini de belirler ve şiddetlenen bir dil ve tüm 
konvansiyonları yıkan bir metin aracılığı ile romanın kendisini 
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bir tür şiddete dönüşür. Şiddetin bu denli şiddetli ve yoğun 
tasvirleri karşısında okur derinden sarsılır. Okur bu ayrıntılı ve 
yoğun şiddet anlatımlarını deneyimlerken aynı anda rahatsız 
olur, tiksinir ancak öte yandan kendisini kurgunun dayanılmaz 
cazibesine kaptırmaktan alamaz. Örneğin zaten çocukluğundan 
itibaren şiddetin her türlü acımasızlığını deneyimleyen ve daha 
sonra da sık sık polisin keyfi şiddetine maruz kalan romanın önde 
gelen karakterlerinden Ahmet/Oğuz’un, artık şiddeti kanıksar 
hale geldiği aşağıdaki sahne şiddetin ne derece doğrudan ve 
banal anahtar sözcüklerle aktarıldığını gösteren bir örnektir. Bu 
örnekte bile hikâyenin tamamı anlatılmaz. Şiddeti çağrıştıran 
sözler ve sıfatlar adeta bir şiir gibi sıralanır:  “Bir dövüyorlar 
ki karakolda, “Siktimminin susamlı delisi,”  diye türkü çığıra 
çığıra. Tekme tokat, tokat tekme, sonra donumu indiriyorlar, 
copu yağlıyorlar ki, komiser iki parmağını kenetliyor 
burnuna… Götürün, çabuk atın şu bokluyu dışarıya…” (Tol, 
133) Türkiye’deki şiddetin yaygınlığının ve şiddetinin farkında 
olduğu varsayılan okur bu tip sahnelerde boşlukları doldurarak 
metni yazmaya davet edilir. 

Romanda şiddetin dozu zaman zaman o kadar yükselir 
ki anlatıcı kendini ve dilini kaybeder. Sözler yarım kalır, sesler 
boğulur.  Bu boyutta bir şiddeti dillendirmek artık imkânsız 
hale gelmiş gibidir. Örneğin şiddetin boyutu karşısında bilincini 
yitiren bir birey misali olayı aktaran Şair de yavaş yavaş dilini 
yitirir:

Ve sabahı ezip geliyorlar. Toplarıyla, tüfekleriyle, 
kasaturalarıyla, hınçlarıyla geliyorlar. Hepsi çok iri, 
hepsi çok haki. Başlarına yeşil sarılı bezler sarılı, 
yüzlerine siyah yağlar sürülü, postalları kocaman, 
bir karış eninde palaskaları, kn kırmızı madlyonları, 
yüzkler, kd dondran gülşleri…
Vhşi bir dörtgn çiziyorlr… Komutahne, şkenchan, 
myhne, tecavzha…
Yakladklar gnçler kurş diz… Esmer’i, Sle’i, KMam’yı, 
Brc’yu ve dğrlern mydna sürkl.. parç… soyy... syrla… 
dflce… dövrk saatlerc.. beklrnn arsndan kn… gğslr 
lm lme…
Şr srünrk çıkıyor isknch… biri klna giryor, Salih, 
kamyonet az ileride… Hadi… hd… Sr bakı… Esm… 
ğznda kn kan… gözleri bembeyaz… gzlr bmbyz…
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… (Tol, 191)

Bu alıntı, sığındığı gecekondu mahallesinin darbe 
esnasında özel timler tarafından tahrip edilmesi karşısında 
Şair’in hissettiklerine “tercüman” olur. Sözcüklerin silindiği, 
yavaş yavaş seslere dönüştüğü bu alıntıda romanın ana 
karakterlerinden Şair sığındığı gecekondu mahallesinin, adeta 
bir şifre gibi verilen 11 Eylül 1980 (Bir, bir, sıfır, dokuz, bir, 
dokuz, sekiz, sıfır) tarihinde, ağabeyi İsmail’in ziyaretinden 
sonra 12 Eylül sabahı özel tim tarafından yerle bir edilmesini 
anlatır. Bu olay onun bilincini yitirmesine yol açarken bu 
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durumun dilsel ifadesi yok olan kelimeler ve harfler aracılığı 
ile aktarılır. Mahalleyi basan özel tim herkesi bir araya 
toplar ve çoğuna işkence eder. Bazılarına tecavüz ederken 
gençleri kurşuna dizerler. Şair’in arkadaşlarını da meydana 
sürükleyip soyup sırayla saatlerce öyle döverler ki erkeklerin 
bacaklarının arasından kan akar, kadınların göğüsleri ise lime 
lime olur. Şiddetin bu boyutu kardeşi ajan İsmail’in uyarılarına 
rağmen mahalleyi önceden terk etmeyen Şair’in bilincini ve 
dilini yitirmesine neden olur. Bu yitirilen dil aslında şiddetin 
boyutunun dile getirilemezliğine de işaret etmiş olur. Ya da 
Robert Cover’in “Şiddet ve Söz” makalesinde ortaya koyduğu 
gibi şiddetin yarattığı kalıcı travma ve “acı, her şey bir yana, 
dilin kendisini yok etmektedir.”6 

Dil yalnızca yitirilmez aynı zamanda kullanılan farklı 
fontlar aracılığı ile kimin konuştuğu da muğlaklaşır. En sonda 
“aaaaa” diye bağıran kimdir? Şair anlatının güncel zamanında 
geriye dönmüş o günleri aktarmaktadır ancak o sesler kendisine 
mi aittir yoksa o güne tanıklık etmiş biri olarak başkalarına ait 
sesleri mi aktarmaktadır? “Aaaaa” nidası o güne mi aittir yoksa 
o günün acılarının travmasının bugün de devam ettiğine mi 
işaret eder? Belki de her ikisi de.

Bu sahnede şiddet önce son derece ayrıntılı bir şekilde 
tasvir edilerek okuyucunun şiddetin en çıplak haline şahit 
olması sağlanır. Metinsel olarak bu şiddete maruz kalan okur 
aynı muameleye her an kendisinin de gerçek hayatta maruz 

kalabileceğini düşünerek korkuya kapılır. Neticede bu sahne 
şiddetin insan vücutlarında oluşturduğu tahribatı en uca taşıyarak 
onun okuyucu üzerindeki dramatik etkisini doruğa çıkarır. Eziyet 
edilen vücutların ne hale dönüştüğünü vurgulayan bu ayrıntılar 
okuyucunun dehşete düşmesine, şok olmasına ve ayrıntılardan 
iğrenmesine neden olur. Rita Felski’nin edebiyat metinlerinin 
insanı şok edici etkisine yaptığı vurguyu hatırlatan bu sahne, 
okuyucunun görme, koklama ve işitme duyularına karşı vahşi 
bir saldırıdır.7 Kadınların “memelerinin lime lime” edildiği” ve 
“erkeklerin coplarla taciz edildiği” bu katışıksız dehşet anında 
şok estetiği, okuyucu için dayanılmaz bir hal alır. Bu deneyim 
romanın sıra dışı oyunları, şiirsel, görsel ve yabancılaştırıcı 
diliyle birleşince metnin şok estetiği okuyucunun aynı anda hem 
tiksintiyi hem estetik hazzı tecrübe etmesini sağlar. İçerikten 
duyulan rahatsızlığın yanı sıra bu içeriğin alışılmışın dışında bir 
dil ve üslup aracılığıyla kurmacanın yerleşik konvansiyonlarını 
yıkan bir şiddetle verilmesi de bu estetik hazzı güçlendirir. 
Roman bu özelliğiyle rahatsızlık, sarsıntı ve haz arasındaki 
sınırları sürekli olarak belirsizleştirir.   

Yukarıda alıntıladığımız sahnede arkadaşları ile birlikte 
son derece yoğun bir şiddete maruz kalan Şair’i ironik bir şekilde 
romanın başka bölümlerinde romanın bir diğer kahramanına, 
Yusuf’a, şiddet uygularken görürüz.  Şiddete maruz kalan 
kişinin başkasına şiddet uygularken tasvir edilmesi ve bunun 
sıklıkla yapılması bir anlamda benzer bir yer değiştirmenin 
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potansiyel olarak kendisinde de olabileceğine dair okuyucuya 
yönelik bir imadır.

Bu doğrultuda Uyurkulak, zaman zaman şiddete maruz 
kalan örgüt mensuplarının uyguladıkları şiddet faaliyetlerini de 
vurgular. Şehirleri kana bulayan bombalamalar olarak anlatılan 
bu bir dizi şiddet eylemi roman karakterleri arasında üzerine 
bahse girilen bir oyuna dönüşür.  Bu, şiddet uygulayıcıların 
pozisyonlarının değişebileceğine işaret ederken aynı zamanda 
romanın adı olan intikamın da bir tür tezahürüdür. İntikam 
Oğuz karakteri üzerinden de sıklıkla tekrarlanan bir haldir. 
Oğuz Canan’la inzivaya çekildiği evden çıkıp giderken şarap 
şişesine bakkala gider gibi rahat bir not bırakır: “Çıkıyorum. 
İntikam alacağım ve döneceğim...” (Tol, 95) Şair de Yusuf’a tren 
yolculuğu esnasında bütün ciddiyeti ile babasının intikamını 
aldığını söyler. (Tol, 96) Mağdur olanın aynı zamanda şiddet 
uygulayıcısı olabileceğine dair ima Yavuz Ekinci’nin romanında 
da bu defa Kürtlerin Ermenilere uyguladığı şiddet bağlamında 
gündeme getirilir. 

Üzüm, Nar ve İncir başlıklı üç ana bölümden oluşan Yavuz 
Ekinci’nin 2012 tarihli Cennetin Kayıp Toprakları romanı, 
birinci bölümün anlatıcısı olduğunu tahmin edebileceğimiz bir 
sesin bir anlamda kitabı neden yazdığını ya da neden anlattığını 
açıkladığı bir tür önsöz ile açılır. Yüzyıllara yayılan acılardan da 
söz eden bu anlatıcı sesin dedesi acılar içinde ölmüş, babası ecelini 
bekleyemeden intihar etmiştir. Anlatıcının bir kısmına tanıklık 

ettiği bu acıları yazmadan yaşamaya devam etmesi imkânsızdır. 
Bu açıklamanın ardından başlayan bu tanıklık romanı üç farklı 
anlatıcının ağzından anlatılan üç bölümden oluşur. “Üzüm” 
başlıklı birinci bölüm bir çocuğun gözünden 80’li 90’lı yıllar 
olduğunu tahmin edebileceğimiz bir dönemde Batman’ın 
Mişrita köyünde geçen çocukluğunu, gündelik hayatını ve bu 
dolayım ile sözünü ettiği bu bölgede yaşayan Kürt halkının 
maruz kaldıkları devlet şiddetini anlatır. Yaşadıkları köyün tüm 
evlerinin askerler tarafından ateşe verilmesinin ardından anlatıcı 
Rüstem ile ailesinin zorunlu olarak köylerinden göç etmeleri ile 
sonuçlanan bu bölümde okura bir tür büyüme hikâyesi anlatır. 
Çocuğun dedesinin anlattığı efsane ve hikâyeler aracılığı ile bir 
anlamda Yaşar Kemal’e göz kırpan anlatıda, olan bitenlerin bir 
çocuğun gözünden anlatılması ile de maruz kalınan şiddetin bir 
anlamda filtresiz olarak okura aktarılması sağlanır. 

“Nar” başlıklı ikinci bölüm ise çocuğun/Rüstem’in 
nenesinin gözünden daha uzak bir geçmişte yaşananlar 
aktarılır. Okur Hatice’nin aslında Ermeni olduğunu, Ermeni 
katliamı esnasında birinci bölümün anlatıcısı Rüstem’in dedesi 
Hasan tarafından ölümden kurtarıldığını, tüm ailesinin ve 
nişanlısı Aram’ın aynı yöredeki diğer insanlar tarafından nasıl 
katledildiğini, asıl adının Almast olduğunu, Hatice’nin ölüm 
döşeğinde uyku ile uyanıklık arasında hatırladıkları aracılığı ile 
öğrenir. Zaten birinci bölümde de dede Hasan ölüm döşeğinde 
kendisinin de bir anlamda öznesi olduğu bu katliamı hatırlamış 
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ve torununun kulağına olan biteni yine sanrılar içinde ve kopuk 
kopuk fısıldamıştır. Hasan bir türlü ölemez. Aylarca can çekişir, 
ölüm döşeğinde yatmaktan tüm vücudunda yaralar açılır ve 
bu yaralar kurtlanır. Roman burada en düz anlamı ile şiirsel 
adaleti devreye sokar. İlahi adalet yoktur belki ama metinde bu 
gerçekleştirilebilir. Ancak bu sahneler okurda arınmaya yol açma 
işlevi görmez. Çünkü son derece rahatsız edici olan bu sahneler 
okuru bir kez daha acı ve şiddet ile karşı karşıya getirir.  Üstelik 
okur henüz hikâyenin içyüzünü tam olarak bilmemektedir. 
Hasan’ın suçunun ne olduğunu, neyin bedelini ödediğini ancak 
bir sonraki bölümde Hatice/Almast’ın hatırladıkları aracılığı ile 
öğrenecektir. Bu bölümün anlatıcısı çocuk Rüstem’in dedesinin 
kuşağından Kürt köylüler yine aynı bölgede yaşayan Ermenileri 
toplu olarak öldürmüş ve dut ağacının altına gömmüştür. 
Tüm ailesi öldürülen Almast’ı ise Hasan zorla alıkoymuş, bir 
anlamda kurtarmış bir anlamda da esir etmiştir. Anlatıcı Rüstem 
çocukluğunda buna dair bilgiyi yalnızca ölüm döşeğinde bir 
hastanın sanrıları olarak kısaca duymuştur. Nene ise anlatmaz. 
Sadece hatırlar. Yani Rüstem’in / torunun kuşağının duyduğu 
kadarı yalnızca bir ima, bir ufak lapsus anıdır. Her şeyi ölüm 
döşeğinde hatırlayan ve yeniden yaşayan Almast ise bunu 
etrafındakilerle paylaşmaz. Roman bu bölümde nenenin sesinden 
bir yaşayanın tanıklığı ile o dönemi yeniden yazar. Böylece okur 
Almast’ın kişisel şiddet hikâyesi dolayımıyla bölgede yaşayan 
Ermeni halkının maruz kaldığı kitlesel şiddetle de yüzleşmek 

zorunda kalır. Bu aynı zamanda yukarıda da bahsedilen mağdur 
zalim pozisyonlarının göreceliliği ve değişkenliğine de vurgu 
yapar. Ekinci, Hatice’nin şu anda aitmiş gibi göründüğü Kürt 
toplumunun maruz kaldığı şiddetli muameleleri detaylı olarak 
anlatırken onları toptancı bir biçimde kahraman ya da masum 
olarak resmetmez. Ne aile içinde ne de toplumsal olarak hiç 
bahsedilmeyen, tabuya dönüşmüş bir hikâye dile getirilir ancak 
bu bile bir tür hatırlama süreci ile gerçekleşir. İşte belki bu 
nedenle anlatıcı –bu noktada anlatıcı sesin Rüstem olduğunu 
düşünebiliriz- dile getirilmeyen yalnızca gizli gizli hatırlanan 
ya da en fazla fısıldanan bu travmatik gerçekleri dile getirme 
işine soyunur. Modern Türkiye tarihinin en trajik olaylarından 
birisi olan Ermeni katliamı ile yüzleşmek okurun da en zayıf 
yanlarından birisidir. İşte bu nedenle de arınma sağlanmaz. 

Romanda özellikle Hasan ve Almast dolayımı ile 
yaşanan/yaşatılan yüzleşme farklı katmanlarda gerçekleşir. 
Kişisel düzeyde önce Hasan geçmişte yaptıklarını hatırlar; 
ardından ölüm döşeğindeki Hatice/Almast maruz kaldığı şiddeti 
hatırlayarak bir yandan bu acılarla yüzleşirken bir yandan da, 
sonrasında giyindiği kimlik ve asimile olma sürecini de kendi 
içinde sürekli müzakere eder. Bu müzakerenin sonucunda oğluna 
olan bitenin bir kısmını aktarır ve son nefesinde asıl sevdiği 
olan Aram’ın yanına gömülmek istediğini açıkça beyan eder. 
Bu inkâra daha fazla dayanamaz ve asıl kimliğini talep eder ve 
o kimlikle gömülmek ister. Tarihin, devletin ve milliyetçiliğin 
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bireyler ve toplum üzerindeki baskısı o denli şiddetlidir ki Almast 
gerçek kimliğini oğluna dahi itiraf etmek için ölümü beklemek 
zorundadır. Almast’ın çözülmesi ile Mirza’nın intiharına giden 
aile içi yüzleşmenin de kapısı aralanır. Yüzleşmeler bunlarla 
sınırlı kalmaz. Bu bağlamda romanda tasvir edilen şiddet 
şu anda şiddete maruz kalan toplumun daha önce eyleyicisi 
olduğu şiddetle yüzleşmesine de aracı olur. Her kesimden okur 
ise okudukları karşısında eğer romanı elinden atmadıysa ister 
istemez bir sorgulama ve yüzleşme sürecine girer. 

Hatice/Almast’ın hatıraları dolayımıyla uzak geçmişe 
odaklanan ikinci bölümde güncel zaman 2000’li yıllardır. 
Rüstem’in ilkokulu bitirdiği yıl köyden ayrılan aile, ismi 
verilmeyen bir başka şehirde yaşamaktadır. İlk bölümün anlatıcısı 
Rüstem büyümüştür ve üniversite öğrencisidir. Nenesinin ölüm 
döşeğinde olması sebebi ile ailesinin evine gitmiştir ve babası ve 
ablaları ile birlikte nenesinin ölümünü beklemektedir. Rüstem 
bu bölümde ve sonraki bölümde yaşananlardan ziyade kendisi, 
sevgilisi ve telefonu ile meşguldür. Ancak özellikle son bölümde 
tanıklık ettikleri o denli acı ve şiddet doludur ki, romanın bir 
tür çerçevesini oluşturan giriş kısmında tüm bunların sonucu 
olarak bu metni yazan kişiye, dolayısıyla bu şiddet anlatısının 
öznesine dönüşür. Artık öfke, kin ve nefretle dolu bir kişiliğe 
sahip Rüstem, romanın çerçeve anlatısında bu dönüşümü şu 
şekilde açıklar:

Başkalarının hırsı ve beklentisiyle paramparça 
olmuş bir hayatı yaşarken, bir süre sonra nereye 
baksa ölüm gören ve aklını yitiren birine dönüştüm. 
[…] Babamın tükenen umutlarının ardından gelen 
beklenmeyen intiharı, önce yatağımı bir mezara, 
sonra evimi bir mezarlığa ve derken hayatımı da bir 
cesede dönüştürdü. Dizlerimi karnıma çekip, tüm 
bedenimle uyumayı beklerken, birden kin ve öfke, 
Hira Mağarası’nda Hazreti Muhammed’e “Oku!” 
diyen Cebrail gibi gelip göğsüme oturdu ve “Oku!”  
yerine emredercesine “Anlat” dedi. (Cennetin Kayıp 
Toprakları, 10-11)

İşkencenin şiddetinin etkisiyle bir anlatıcıya ya da yazara 
dönüşen Rüstem ancak bunu dile getirerek ve hafızalara mal 
ederek ve bir bakıma ölümsüzleştirerek hayata tutunabilir. 
Tarih boyunca bölge halkının kaderine dönüşen bu deneyimi 
hikâye etme ediminin, Rüstem’in anlatısını bir bireyin kendi 
başına şiddetle yüzleşmesi ve hesaplaşması haline getirmenin 
ötesinde bir işlevi vardır.  Burada Rüstem, kayda geçme ve 
yazı aracılığıyla şiddetin yarattığı travmatik etkinin üstesinden 
gelir ve babası ile aynı kaderi yaşamamak için direnir. Anlattığı 
hikâyeyle bir bakıma şiddet anlatısının toplumsallığına vurgu 
yaparken, kendisini de bu ortak anlatının dolayısıyla bölge 
halkının öznesini dönüştürür. 

Nenenin uzun hastalığı boyunca genç bir kadınken 
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kendisinin ve Ermenilerin maruz kaldığı katliam ve şiddetin 
parçalı sayıklamalarının, anımsamalar ve sanrılar aracılığıyla 
hikâye edildiği bölüm onun ölümüyle biter. Tarihsel olarak 
bölge halkı için kutsal sayılan “İncir” adını alan son bölüm 
ise İncil’den bir epigrafla başlar: “Kulakları olan işitsin!” 
Ekinci anlatısının bir tanıklık metni olduğuna işaret eden bu 
epigraf doğrultusunda romanın son bölümünde Hatice’nin 
cesedinin gömülmesi etrafında gelişen olaylar aracılığı ile tarih 
içinde bölgenin kaderini tayin eden şiddet karşısında insanın 
çaresizliğinin altını çizer.  Nenenin Aram diyerek ölümünü ve 
son isteğini tekrar ederek açılan bölüm, üçüncü şahıs anlatıcı 
aracılığı ile nenenin ölümünü bu defa dışarıdan bir göz olarak 
anlatır. Bu bölüm, nenenin son isteğini yani asıl ailesinin 
de gömülü olduğu topraklarda gömülmek arzusunu yerine 
getirmek üzere nenenin tabutu ile birlikte köylerine doğru yola 
çıkan Mirza ve oğlu Rüstem’in terk etmek zorunda kaldıkları 
topraklarda –cennetin kayıp topraklarında- yaşadıkları şiddeti 
anlatır; ve gömülemediği için çürüyen nenenin cesedinin 
tasvirinin ardından Mirza’nın yenik bir biçimde şehre dönmesini 
takiben intihar edişi ile trajik bir biçimde biter. Operasyon 
bölgesi olan eski köyleri civarında cenazelerini gömmeye 
çalışırken karakolda, nezarethanede askerin uyguladığı fiziksel 
ve psikolojik şiddet—bundan Nenenin cesedi de nasibini alır-  
hem karakterler hem de okuyucu için dayanılmaz boyutlara 
varır:

Askerler Rüstem’le Mirza’yı apar topar çekiştirip 
götürürken kısa boylu asker de cesedin ayaklarından 
tutmuş, yerlerde sürüklüyordu. Mirza yerde 
sürüklenen annesinin cesedine koşmaya çalışınca 
arkasında duran asker onu tekmeyle dövmeye başladı, 
diğer asker araya girip onu durdurdu.
Demir kapı öfkeyle açıldı. Askerler yerde sürükleyerek 
getirdikleri Mirza, Rüstem ve Hatice’yi odanın 
ortasına fırlattılar. İki asker ellerine bulaşan kanları 
temizlemek için ellerini pantolonlarının yanlarına 
sürttü. İnce burunlu olan burnunu sıkı sıkı kapatıp 
[gömülemeyen cesetten gelen kokunun etkisiyle] 
giderken, uzun boylu ve alnı geniş olan biraz bekledi 
ve elinden koluna yürüyen karıncayı yakalayıp iki 
parmağı arasında ezdi. Askerin dev gibi gölgesi 
duvara vuruyordu. Mirza, belini tutmuş uzandığı 
yerden doğrulmaya çalışınca uzun boylu asker, onun 
çırpınışlarını ve inleyişini duydu ve yanına gidip üst 
üste defalarca göğsünü tekmeledi. Biraz midesine 
ansızın bir cansı girmişçesine yere eğilip iki büklüm 
oluncaya dek kasıldı ve tüm gücünü yitirince de pat 
diye yüzüstü yere kapaklandı. Kafası kesilip yere 
fırlatılan tavuk gibi iki üç kez çırpındıktan sonra, 
canı bedeninden çekilmişçesine yere yığıldı. Uzun 
boylu asker, geniş alnına biriken terleri elinin tersiyle 
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silip çıkacakken hıncını alamamış olacak ki tekrar 
gelip yere yığılan Mirza’nın böğrüne bir iki tekme 
daha attı. Kuru bir ağaç gövdesini tekmeliyor gibi tok 
sesler çıkarıyordu. İnce burunlu, zayıf asker duyduğu 
gürültü patırtıya, koşarak nezarethaneye girip “Vurma 
be! Salak mısın? Allah’ından kork!” diye arkadaşına 
çıkıştı. Gözleri öfkeden ve intikam hırsından kan 
çanağına dönmüş arkadaşı nezarethaneden çıkmamak 
için bir kaya gibi direniyordu. Uzun boylu geniş alınlı 
asker, arkadaşının ellerinden kurtulup üstündeki 
kefenin bir bölümü yırtılıp açılmış Hatice’nin çıplak 
bedenine kallavi bir tükürük fırlatıp ıslık çalarak 
nezarethaneden çıktı. (Cennetin Kayıp Toprakları, 
351-352)8

Bu sahnede okuyucu sadist bir kişinin vahşice bir 
davranışla bir insanı bir bakıma şeyleştirme ve hayvanlaştırma 
anını en çıplak haliyle deneyimler. Şiddeti uygulayanın 
insanlığını yitirdiği, şiddete maruz kalanın da maruz kaldığı bu 
fiziksel işkenceden dolayı zorla insanlıktan çıktığı bu sahnede 
okuyucu yine Felski’nin kavramsallaştırdığı “şok”un tesiriyle 
büyük bir sarsılma yaşar. Anlatım olarak farklılıklar gösterse de, 
bu sahne okuyucu üzerinde Uyurkulak’ın Tol romanında Şair’in 
dilini kaybettiği sahnenin yarattığı dramatik tesire benzer bir 
etki yaratır.  Katışıksız bir biçimde betimlenen insan bedenine 
uygulanan fiziksel ve psikolojik işkence, eziyet, aşağılanma 

ve acının etkisiyle denge hissimiz ortadan kalkar; kendimizi 
şaşkına dönmüş, sersem ve allak bullak bir halde bulur, uygun 
sözcükler bulmak için debelenir fakat kafamızı toparlayıp da 
tutarlı bir tepki veremeyiz. Çeşitli tiksinti, korku ve güvensizlik 
hislerinin bir araya gelmesiyle oluşan şok gerek bedeni, gerekse 
zihni geçici olarak devre dışı bırakabilir. Şokun yarattığı ani 
etkiler bazen çabucak dağılıp gitse de, artçı şoklar ruhta bir süre 
daha hissedilmeye devam edebilir; ilk etkinin apansızlığını, 
uzun süreli, ertelenmiş yahut gecikmiş bir ruhsal ve somatik 
tepkiler silsilesi takip eder.”9 

Bu bölüm boyunca bir yandan operasyon bölgesinde 
PKK ve asker arasında süregiden çatışmalar anlatılır ama 
asıl odakta olan Mirza ve Rüstem’in maruz kaldıkları fiziksel 
ve psikolojik şiddetin okuyucu üzerinde yarattığı etki tam da 
budur. Şiddetin boyutu karşısında bu iki roman kahramanı gibi 
okur olarak bizler de sürekli olarak şoka girer, sarsılır, korkar 
ve güvensiz hissederiz ve bir süre sonra ne yapacağımızı bilmez 
hale geliriz. Onlar omuzlarında taşıdıkları bir ölünün son isteğini 
gerçekleştirme sorumluluğunun altında ezilirken, okuyucu da 
böyle kanlı bir tarihe ortak olmanın mahcubiyetini yaşar. Zira 
topraklardaki şiddet bir ölünün gömülmesine bile manidir. Ve 
susmak ya da görmezden gelmek de şiddetin ta kendisidir. 

Romanın sonuna doğru ayrıntılı bir biçimde anlatılan bu 
gömme çabası esnasında Mirza kendinden beklenmeyecek kadar 
azimli ve inatçıdır. Oysa oğlu Rüstem hem çok korkmakta hem 
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de babasının bu çabasını idrak edememektedir. Onun aklı hala 
eve gelip de onu bulamayacak olan sevgilisindedir. Bölümün 
sonunda babasının “ipten sarkan bedenini yere indirirken” 
çember tamamlanır. Buna da tanıklık eden Rüstem bir anlamda 
kimliğini fark eder ve bu hikâyenin anlatıcısına dönüşür. 
Dedesinden çocukken duyduğu “Kurê min, dinya siya darekê 
ye” (Oğlum, dünya bir ağaç gölgesidir) sözü ile adeta yeniden 
çocukluğuna döner ve yaşananları baştan başlayarak anlatır.

Bireylerin ve devletin tüm kurumlarının uyguladığı 
şiddeti kendisine dert edinen Ekinci’nin romanı insanın 
hayvana uyguladığı bir şiddet sahnesinin detaylandırılması ile 
açılır. Romanın ana karakterlerinden Hasan elindeki çuvaldız 
ile bir fareyi amansızca avlar. Aynı Hasan daha sonra da başka 
fareleri ayaklarının altında acımasızca ezecektir. Ona göre 
fare kendisi için zararlı üstelik iğrenç bir yaratıktır. Bu adeta 
romanda karşımıza çıkan türlü şiddet kategorilerinin bir mikro 
modelidir. Devletin Kürtlere uyguladığı her türlü şiddeti -tehdit, 
dayak, sorgulama, işkence, öldürme- anlatan roman şiddete 
maruz kalarak mağdur olan bu grubun geçmişinde şiddetin 
uygulayıcıları olduklarını da hatırlatır. Romanda şiddetin farklı 
tezahürleri dile getirilir. İlk akla gelen işkence ya da öldürme gibi 
fiziksel şiddetin yanı sıra zorla din değiştirtme, isim değiştirtme, 
Newroz kutlamalarının engellenmesi ya da ana dil yasağı gibi 
daha çetrefilli psikolojik şiddet de romanda işlenir. 

Tol romanında şiddetin boyutuna vurgu yapmak için 

bir tür dilsizliğe başvurulurken Ekinci’nin romanında şiddetin 
boyutu pek çok yerde en dramatik hali ile detaylandırılır. Bu 
bağlamda Türkiye devleti ve PKK arasında kalan köylülerin 
zorlu hayat koşullarını, dramlarını, ölüm kalım mücadelelerini 
ve çaresizliklerini göstermesi bakımından oldukça dikkate 
değer sahneler vardır romanda. Romanın bir yerinde, köyün ileri 
gelenlerinden Molla Mahfuz’un evine bir yaralı gerilla gelir. O 
da onu tedavi eder. Daha sonra gerillayı yaralı olarak yakalayan 
askerler, onu ibreti âlem için sürükleyerek köyün içinden 
karakola götürürler. Roman, Hatice/Almast’ın gözünden, 
bundan sonra olanları şöyle dillendirir:

Bu olaydan dört gün sonra silahlı iki adam Molla 
Mahfuz’un kapısını gece tekrar çalınca Molla Mahfuz 
korktuğundan önce kapıyı açmamış. Silahlı adamlar 
onu tutup koyun gibi arkalarından sürükleyerek 
götürdüler. Kızının ve eşinin çığlıklarına ve 
ağlamalarına rağmen ne silahlı adamlar durdu ne 
de pencerenin ardında olanları izleyen komşular 
dışarı çıktı. Sabah köyün köpekleri dere kenarına 
koşup havlayınca köylüler de korkarak oraya gittiler 
ve Molla Mahfuz’un iki gözü oyulmuş, penisi ve 
kulakları kesilmiş cesedini dere kenarında buldular. 
O olay köylülerin yüreklerine büyük bir korku saldı 
ve o geceden sonra kapı çalınsa da kimse açmamaya 
karar verdi. (Cennetin Kayıp Toprakları, 198)
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Fiziksel şiddetin doruğa çıktığı noktalardan birisi ise 
romanın belki de en dramatik karakterlerinden Hatice/Almast’ın 
yıllar önce Ermeni tehciri/kıyımı sırasında sevgilisi Aram’ın 
başına gelenlerdir. Roman Hatice/Almast’ın Aram’ın ölü 
bedeniyle karşılaşmasını oldukça ayrıntılı bir şekilde betimler: 

Kayalıkta biriken kalabalığı yarıp Aram’la karşılaşınca 
yere yığıldım. Bulutlar, kuşlar, gökyüzü ve kalabalık 
etrafımda dönüyordu. Bahtsızımı, yaralarımın 
merhemi Aram’ı, kesilip derisi yüzülmüş bir koç 
gibi kayalıktaki bir meşe ağacına asmışlardı. Burnu 
ve kulakları köklerinden kesilmiş, ağzı da bıçakla 
yanlarından kulaklarına kadar yırtılmıştı. Yüzündeki 
kurumuş kanlar, içe çökmüş çürükler, oyuk gibi duran 
kesikler ve birer yaraya dönüşen sigara yanıkları 
onu tanınmaz hale getirmişti. Dizlerine indirilmiş 
pantolonu, sünnet edilen penisinden damlayan kanlarla 
kararmıştı; kuruyan kanda karıncalar geziniyor, 
çevresinde sinekler uçuşuyordu. Rüzgârda sallanan 
çıplak ayaklarındaki bütün tırnaklar tahtalardan 
çiviler gibi sökülüp yere fırlatılmıştı. Sökülen tırnak 
yerlerinde yırtılmış deri ve pıhtılaşıp kurumuş kan 
vardı. Göğsündeki, sırtındaki, yüzündeki yaraların 
içinde yüzlerce karınca ve kurtçuk geziniyor, etrafında 
sinekler uçuşuyordu. (Cennetin Kayıp Toprakları, 
184-185)

Yıllarca asıl kimliğini ve aşkını saklamak zorunda kalan 
Hatice/Almast, ölüm döşeğinde kendi bireysel trajedisiyle 
halkının yaşadığı dramı sayıklamalar ve parçalar halinde hatırlar 
ve okuyucuya hatırlatır. Daha önce zorla dini, adı ve kimliği 
değiştirilen Ermeni Almast bugün ise Kürt olduğu varsayıldığı 
için şiddetin en acımasız haline maruz kalır. Kendisi bu 
durumunu şöyle dillendirir:

Hatıralarım ıssız köylerde kayboldu. Önce doğduğum, 
büyüdüğüm, âşık olduğum köy harabeye dönüştü, 
ardından da evlenip çocuklarımı doğurduğum ve 
onların mürüvvetini gördüğüm köy yakılıp yıkıldı. 
Yağmurlarla ıslanan ve bahar rüzgârlarıyla serinleyen 
o güzel günlerim nerede kaldı? İki köyün yıkıntıları 
arasında sadece anılarım mı kaldı? Yoksa onlar da mı 
uçup gitti? Hayır, orda sadece anılarım kalmadı! O 
harabeye dönmüş köylerin yıkıntıları arasında ruhum, 
bedenim, geçmişim ve umutlarım da kaldı.

 Kalbi ve ruhunda hiçbir zaman Müslümanlığı kabul 
etmeyen ve bütün hayatı boyunca susan Hatice/Almast romanda 
iki kimlikli olmasından dolayı herkesin iki katı bir mağduriyet 
yaşar. Şiddetin en acımasızına maruz kaldığı yetmemiş gibi, 
öldüğünde yaşayıp büyüdüğü topraklara, gençlik aşkının yanına 
gömülmesine bile izin verilmeyecektir. 

****
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 Tol ve Cennetin Kayıp Toprakları romanları salt şiddeti 
tasvir eden edebi ürünler olmanın ötesine giderek şiddetin 
Türkiye coğrafyasında toplumsal ve kurumsal bir pratiğe 
dönüşümünü de tenkit ederler. Bunu her ne kadar birbirinden 
farklı anlatım stratejileri ile yaparlarsa da neticede her ikisi 
de okuru bu süreçle yüzleşmeye ve hesaplaşmaya davet eder. 
Şiddetin dile getirilmesinde edebiyatın karmaşık bir konumu 
vardır. Edebi metin şiddeti doğrudan belgesel olarak aktarmaz 
ancak bilineni hikâyeye naklederek yukarıda sözünü ettiğimiz 
yüzleşmeye de vesile olur. Bu bağlamda şiddet edebiyatın 
konvansiyonlarının verdiği imkânlarla yazılmalıdır. Çünkü 
bu estetik bir malzemeye de dönüşmüş ve dilin imkânlarını 
sonuna kadar kullanan şiddet anlatıları okur üzerinde dramatik 
bir etki yaratarak bu yüzleşmeden kaçmasına engel olurlar. 
Dolayısıyla bizce tarihin sessiz kaldığı anlarda ve alanlarda 
şiddeti edebileştirmek bir problem olmanın aksine bir imkândır. 

Tol romanı bunu modern bireyin şiddete maruz kalmış 
parçalı dünyasının nasıl temsil edileceğini sorunsallaştırarak 
yapar. Bu doğrultuda buna uygun parçalı bir dil ve kurgu 
inşa eder. Okura olanı biteni açıkça anlatmak yerine ima ve 
göndermelerle yarattığı şiirsel ve gerçeküstü edebi bir dünya 
içerisinde neredeyse estetize ederek sezdirir.

Yukarıda sorduğumuz sorular bağlamında şiddeti 
kendisine konu edinen Yavuz Ekinci’nin romanının temel 
meselelerinden birisi de dil şiddetidir. Türkçe konuşmaya 

zorlanan, Türkçe bilmediği için ilkokul günleri bir travmaya 
dönüşen çocukların, görüş gününde Kürtçe konuşmak yasak 
olduğu için yalnızca bakışarak iletişim kuran ana babaların 
ya da sadece Kürtçe konuştuğu için fiziksel şiddete maruz 
kalan bireylerin hikâyelerini mağdurun gözünden anlatan 
romanda yaşlılar arasında şöyle bir konuşma geçer. Her şeyle 
dalga geçmesi ile meşhur olan Zübeyir karakteri köyün ileri 
gelenlerinden Molla Mahfuz’a ısrarla Cennetin dilini sorar. 
Çoğu köylü cennette konuşulacak dilin Arapça olmasını arzu 
eder ve buna inanır. Cennette Türkçe konuşulacaksa cehenneme 
gitmeyi dileyen bu insanların hikâyesini anlatan bu roman 
Türkçe olarak yazılmıştır. Hâkim ulusun dilini konuşmaya 
zorlanmış bir bireyin bu mağduriyeti, o egemen dil ile yazması 
ne anlama gelir? Romanın ilk bölümü Hallacı Mansur’dan bir 
epigraf ile açılır: “Cehennem acı çektiğimiz yer değildir acı 
çektiğimizi kimsenin duymadığı yerdir.” Belki de çekilen acıları 
duyurmanın tek yolu hâkim olana kendi dili ile seslenmektir.
NOTLAR
1Şiddetin tarihsel, toplumsal, siyasi, kültürel ve zihinsel tezahür biçimleri ve felsefi, 
hukuksal tartışmaları için bkz. Idelber Avelar, The Letter of Violence: Essays on 
Narrative, Ethics and Politics (New York: Palgrave Macmillan, 2004); Walter 
Benjamin, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine,” Şiddetin Eleştirisi Üzerine içinde, haz. Aykut 
Çelebi (İstanbul: Metis Yayınları, 2010), s. 19-42; Jacques Derrida, “Yasanın Gücü: 
Otoritenin Mistik Temeli,” Şiddetin Eleştirisi Üzerine içinde, haz. Aykut Çelebi 
(İstanbul: Metis Yayınları, 2010), s. 43-133 ve Slavoj Žižek, Violence: Six Sideways 
Reflections (New York: Picador, 2008). 

2Walter Benjamin, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine”, Şiddetin Eleştirisi Üzerine içinde, haz. 
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Aykut Çelebi (İstanbul: Metis Yayınları, 2010), s. 41.

3Hazal Halavut, “Tol: Bir İntikam Romanı,” Mesele, sayı, 28 (Nisan 2009): 35.

4Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction (Oxford: Wiley-Blackwell, 2008), s. 2.

5 Hazal Halavut yazısında Şair’in trende Yusuf’a bir dosya vermesi ve okumasını 
istemesi sahnesinin ardından başlayan anlatı oyunu ile bağlantılı olarak o sahneyi 
alıntıladıktan sonra yorumlarını sürdürür: 
 Mideme doğru inen yangının yardımıyla yüzümü tam istediğim gibi buruştururken 
sordum.
“Çeşitli insanlar, çeşitli hikâyeler ve biz beraber bir kitap yazıyoruz, ha?”
Anlamadı:
“Nasıl yani kitap yazıyoruz?” (...)
“Ben onları yol boyunca okuyacağım, ben okudukça da bir kitap yazılmış olacak. Ha, 
yanılıyor muyum?”
Alıklaşmıştı.
“Ben o kitaplardan yığınla düzelttim” dedim. Yakışıklı yakışıklı gülerken sordu:
“Düzeldiler mi bari?”
İntikam burada ve böyle başlar işte. Uyurkulak’ın biçimin tanıdıklığına burun kıvıran 
okura okkalı bir tokadıdır şairin “düzeldiler mi bari?” sorusu. Anlatılacak hikâyeler bir 
musahhihin titiz çabasıyla düzelebilir durumda değildir çünkü. Hikâyeler yamuktur, 
tarih öylesine düzdür ki her hikâyeyi yamuklaştırır.” Halavut, Tol, 36.

6Robert Cover, “Şiddet ve Söz,” Şiddetin Eleştirisi Üzerine içinde, haz. Aykut Çelebi 
(İstanbul: Metis Yayınları, 2010), s. 176.

7Rita Felski, Edebiyat Ne İşe Yarar, çev. Emine Ayhan (İstanbul: Metis Yayınları, 
2010), s. 151-153.

8İtalikler bize aittir.

9Felski, s. 141.
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