
“Edebiyatın, insanı insana tanıtma işlevi,  

buradan doğan duygudaşlık (empati) konusu” 

 
Yazar- eleştirmen ve yayıncı Doğan Hızlan, bir yerde şöyle diyor: “Hayatı edebiyatla 

okudum…” Bu söz beni edebiyatın, edebi eserlerin insanı tanımadaki işlevi üzerinde bir hayli 

düşündürdü, buradan çekilerek bazı şeyler yeniden belleğimde canlandı. 

 Çocukluğumda önemli bir yer tutan “Yunan İç Savaşı” yılları içinde buldum kendimi; 

çatışmalar, ölümler, korku, huzursuzluk, iç ve dış göçler… Bütün bunların ötesinde Yunan İç 

Savaşını konu alan N.Gacoyanis’in “Eleni” adlı kitabındaki bazı sahneler yeniden gözlerimin 

önünde canlandı. O yıllarda yaşanan acılar genel bir “insanlık dramı” halinde yüreğime daha 

çok işledi. O günler içinde zahire damımıza gizlenip uyuyakalan bir askerin, kardeşlerim 

tarafından görüldüğü sırada yaşadığı korkulu halini “Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” adlı 

kitabı okurken yeniden görür gibi oldum. 

 

Yönetimlerin, yöneticilerin – özellikle görev başında iken- çoğundan insancıl, hümanist bir 

düşünce-davranış beklemek –belli bir noktaya kadar- yanlıştır. Doğal olarak, devletler, 

siyasetçiler, devlet daireleri, kendi siyasi doğruları yönünde hareket ettikleri-edecekleri için 

“insancıl – hümanist” olamazlar. Öteden beri değişmeyen gerçek: devlet dairelerinde 

çalışanlarla, onlara işi düşen halk arasındaki “soğukluğun” nedeni de budur. 

 

Bazen okuduğunuz tek bir kitap bile “olaylara” bakış açınızı değiştirebiliyor. Doğu Bloğu 

Ülkelerinden gelen Yunan kökenli insanlar –bir ara- bölgemiz için bir sorun olarak görülmeğe 

başlandılar. “Meta ti Thiella” adlı bir anı-romanı okuduktan sonra bu insanlara sempati 

duymaya başladım… İçimde bu insanlara karşı özel bir merhamet duygusu oluştu, pek 

yemediğim halde birkaç dükkânda satılan “Özbek ekmeği” alıp eve götürdüm.  

 

İyi ki okumuşum, dediğim kitaplardan biri de “Kökler” oldu. “Kökler”i bitirdiğim zaman “o 

siyahî insanları” daha çok sevdim; bir yandan da acıdım. Dünyanın belli bir kesiminin büyük 

bir refah içinde yaşadığı yüzyılımızda açlıktan karınları şişmiş o “siyah” çocuklara nasıl içim 

yandı. Kunta Kinte’nin o serpme içinde çırpınışları haftalarca gözlerimin önünden gitmedi. 

 

Bir kitabın arka kapağında “Bugün ya da 400 yıl önce, değişen bir şey yok… Tarih hala 

iktidar savaşlarını yazıyor.” diye bir cümle okumuştum. Tarih kitapları, -elbette- bize “insanı” 

anlatmaktan uzaktırlar. Bizi, insan hayatının o “derin dünyası” içine götüremezler. Bu işi 

yapsa yapsa edebiyat eserleri yapar. 

 

Türk-Yunan Savaşı sonrası aklımızda kalan tarihi bilgilerin özeti neydi: Savaş sonrası uluslar 

arası Lozan Barış Antlaşmasının imzalanması, İstanbul Rumları ve Batı Trakya’daki Türk 

kökenli Müslümanlar dışında Yunanistan’da yaşayan Türk halkıyla Türkiye’de yaşayan 

Yunan halkının karşılıklı mübadele edilmeleri ve o günlerin gazetelerine haber olarak 

yansıyan “insanlık dramları…” 

 

Yerinden-yurdundan edilmek insan için en büyük bir çile, kapanmaz bir yaradır. Yazarlar, 

aydınlar yeri geldikçe yaşanmış olan bu acılı günleri çeşitli eserlerinde dile getirmişlerdir. “İ 

Hrisi Zoi”, “Matomena Homata” vb. kitaplarda dile getirilen o insanlık dramları yüreklerimizi 

az mı sızlattı? 

Anadolu’dan gelen Yunanlılar hakkında birçok kitap yazılmasına karşın Yunanistan’dan 

Türkiye’ye giden Türkler hakkında –ne yazık- çok az kitap yazılmıştır ki bunlar da pek öyle 

büyük bir yankı uyandırmamıştır. Gerçi “Rodos’tan Karşıyaka’ya 1685 Sokak “, “Balkanlara 

Hüzünlü Veda”, “Savaşın Çocukları, Girit’ten Sonra Ayvalık”, “Kuşaklar ya da Ayvalık 



Yaşantısı” “Kritimu Girit’im”, “İki Vatan Yorgunları” vb. kitaplar var ama bunlar, yaşamış 

olan o büyük acıları anlatmaya kâfi değil, kanısındayım. Oysa her iki halk da mübadeleye tabi 

tutulmuştur, yerlerinden-yurtlarından koparılmanın acılarını yaşamışlardır, gittikleri yeni 

vatanlarında aynı türden sıkıntılar çekmişlerdir.  

  

İstanbul’da yaşayan Rum Azınlığın yaşadığı olumsuzluklar, Yunanistan’da ne kadar dile 

getirilmiştir; bilmiyorum ama bu konuyu ele alan ve Rum azınlığa yazıklanan birçok eser 

Türk Edebiyatında yer almıştır. Özellikle aydın-elit tabaka İstanbul’u terk etmek zorunda 

kalan Rum hemşerilerinin ardından ağıtlar yazmışlar, kendilerinden hasret ve övgüyle söz 

etmişlerdir. Onları özlemişler, gidişlerinin ardından hüzünlenmişlerdir. İstanbul’u terk eden 

Rumların ardından, Türk yazarlar tarafından yazılmış onlarca kitap vardır, bunun ardı da 

gelmektedir. Bu durum, insanlık adına güzel ve umut vericidir. 

 

Elit tabakanın İstanbul Rumlarına odaklanan sevgisinin “altyapısını” belki de Sait Faik 

Abasıyanık’ın hikâyeleri hazırlamıştır. “Her şey bir insanı sevmekle başlar” sözüyle hümanist 

düşüncenin kapılarını açan “İstanbul’un küçük insan portreleri anlatıcısı”, “durum hikâyecisi, 

hümanist Sait Faik Abasıyanık’ın birçok hikâyesinin öznesi durumunda olanlar –çoğunlukla- 

İstanbul Rumlarıdır… 

 

 “Kıbrıs Sorunu” dolayısıyla iki ülke arasında yaşanan gerginlik yüzünden yaşanan olaylar, 

İstanbul’da yaşayan Rumlarla Batı Trakya’da yaşayan Türk kökenli Müslüman azınlığın da 

huzurunu kaçırmış, binlerce kişi yaşadıkları yerleri terk edip “anavatanlarına” taşınmışlardır. 

Siyasi çalkantılardan huzurları kaçan, bu çok sevdikleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan 

binlerce Türk Kökenli Batı Trakyalı Müslüman’ın da yazılmamış yüzlerce hikâyesi vardır…  

 

“Hümanizm”in, edebi eserlerin çoğalıp yayılmasından sonradır ki, birçok insan tarafından 

benimsediği düşüncesi oldukça yaygındır.  

 

Hemen her şeyin “istismar” edildiği bir zaman ve ortamda, bu konuda da istismar söz konusu 

olabilir. Edebi eserler yoluyla oluşan “empati – duygudaşlık”, bazı kötü amaçlı siyaset 

odaklarınca kullanılabilir. Nitekim bazı “algı yanılsamaları” sonucu yüz binlerce kişinin 

uğradığı haksızlık ve işkenceler görmezden gelinip “bazı küçük grupların” uğradıkları 

haksızlık ve işkenceler bahane edilip daha büyük boyutlarda haksızlık ve işkenceler yapıldığı 

görülmektedir. 

 

İnsanları tanımak sanıldığı kadar -pek öyle- kolay değildir. Bazı durumlarını 

gözlemlediğimizi sandığımız insanları ne kadar az ve ne kadar yüzeysel tanıdığımızı onlar 

hakkında yazılmış bir hikâye ya da romanı okuduktan sonra daha iyi anlarız.  

 

Yoksa “edebiyat”, sevgi, merhamet kapılarını açan “sihirli” bir anahtar mıdır? 

 

 

Rahmi ALİ (rahmiali199@yahoo.com) 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Ο ρόλος της λογοτεχνίας στη γνωριμία των ανθρώπων και το θέμα της 

ενσυναίσθησης που πηγάζει από αυτόν” 
 

Ο συγγραφέας-κριτικός και εκδότης Doğan Hızlan λέει κάπου: “Με τη λογοτεχνία σπούδασα 

τη ζωή...” Αυτά τα λόγια με έβαλαν σε σκέψεις σχετικά με το ρόλο της λογοτεχνίας και των 

λογοτεχνικών έργων στην αναγνώριση του ανθρώπου. Ξεκινώντας από αυτό το σημείο 

ξαναζωντανέψαν στη μνήμη μου μερικά πράγματα. Θυμήθηκα τα γεγονότα του “Ελληνικού 

Εμφύλιου Πολέμου” που συνέπεσαν με τα παιδικά μου χρόνια: συγκρούσεις, θάνατοι, φόβος, 

ταραχές, εσωτερική και εξωτερική μεταναστεύση... Πέρα από αυτά ζωντάνεψαν μπροστά στα 

μάτια μου μερικές σκηνές από το βιβλίο Ελένη του Ν. Γκατσογιάννη που αναφέρεται στον 

Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο. Τα βάσανα που βιώσαν οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια διαπότισαν 

την καρδιά μου ως ένα ‘ανθρώπινο δράμα’. Καθώς διάβαζα το βιβλίο Ουδέν νεώτερον από το 

Δυτικό Μέτωπο, λες και έβλεπα μπροστά μου την τρομαγμένη εικόνα ενός φαντάρου, όπως 

τον είδαν τα αδέρφια μου, όταν εκείνες τις ταραγμένες μέρες κρύφτηκε και κοιμήθηκε στη 

σιταποθήκη μας. 
 

Μέχρι ενός σημείου είναι λάθος να περιμένει κανείς φιλάνθρωπη και ανθρωπιστική σκέψη 

και συμπεριφορά από το κράτος, από τους κρατούντες, ιδιαίτερα όταν αυτοί βρίσκονται σε 

δημόσιες υπηρεσίες. Είναι φυσικό τα κράτη, οι πολιτικοί, οι δημόσιες υπηρεσίες, να μην 

μπορούν να γίνουν ‘φιλάνθρωποι-ανθρωπιστές’, διότι συμπεριφέρονται –και θα 

συμπεριφέρονται– σύμφωνα με την πολιτική ιδεολογία τους. Υπάρχει μια πραγματικότητα 

που δεν αλλάζει ποτέ: η ‘ψυχρότητα’ ανάμεσα στους δημοσίους υπαλλήλους και τον λαό που 

χρειάζεται τη βοήθεια τους.  
 

Μερικές φορές ακόμα και ένα βιβλίο που διαβάζετε μπορεί να αλλάξει την οπτική σας στα 

‘γεγονότα’. Οι άνθρωποι ελληνικής καταγωγής που ήρθαν από τις χώρες του ανατολικού 

μπλοκ για κάποιο διάστημα άρχισαν να θεωρούνται πρόβλημα για την περιοχή μας. Όταν 

διάβασα το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα Μετά τη θύελλα, άρχισα να συμπαθώ αυτούς τους 

ανθρώπους... Ένιωσα μέσα μου ένα ιδιαίτερο συναίσθημα συμπόνιας απέναντι σε αυτούς 

τους ανθρώπους. Παρ’ όλο που δεν το τρώω, σγόρασα ‘Ουζμπεκικό ψωμί’ που πουλιέται σε 

μερικά μαγαζιά και το πήγα στο σπίτι. 
 

 Ένα από τα βιβλία που θεωρώ ευτύχημα που τα διάβασα, είναι Οι Ρίζες. Όταν τελείωσα τις 

Ρίζες συμπάθησα πιο πολύ ‘εκείνους τους μαύρους ανθρώπους’ και ταυτόχρονα  τους 

λυπήθηκα και πόνεσα, γιατί και στην εποχή μας ένα συγκεκριμένο τμήμα του κόσμου ζει 

μέσα σε ευημερία, ενώ πολλά ‘μαύρα’ παιδιά έχουν πρησμένες τις κοιλιές τους από την 

πείνα. Ο σπαραγμός του Κούντα Κίντε, όταν τον οδηγούσαν στη σκλαβιά, παρέμεινε για 

εβδομάδες μπροστά στα μάτια μου. 
 

Στο οπισθόφυλλο ενό βιβλίου είχα διαβάσει την εξής πρόταση: ‘Σήμερα ή τετρακόσια χρόνια 

πριν δεν αλλάζει τίποτε... Η ιστορία συνεχίζει να καταγράφει πολέμους που γίνονται για την 

εξουσία.’ Βεβαίως, τα ιστορικά βιβλία απέχουν πολύ από το να μας αφηγηθούν τον 

‘άνθρωπο’. Δεν μπορούν να μας οδηγήσουν μέσα σε εκείνον τον ‘βαθύ κόσμο’ της 

ανθρώπινης ζωής. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να το κάνει αυτό, αυτό είναι τα λογοτεχνικά 

έργα. 
 

Ιδού η σύνοψη των ιστορικών πληροφοριών που απόμειναν στο μυαλό μας μετά τον ελληνο-

τουρκικό πόλεμο: η υπογραφή της διεθνούς ειρηνευτικής Συνθήκης της Λωζάννης μετά τον 

πόλεμο, η ανταλλαγή των Τούρκων που ζούσαν στην Ελλάδα και των Ελλήνων που ζούσαν 



στην Τουρκία, με την εξαίρεση των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης και των τουρκικής 

καταγωγής Μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης, και τα ‘ανθρώπινα δράματα’ για τα οποία 

διαβάζει κανείς στις εφημερίδες της εποχής. 
 

Για τον άνθρωπο είναι μεγάλο βάσανο, είναι πληγή που δεν κλείνει, να χάνει τον τόπο και 

την πατρίδα του. Οι συγγραφείς και οι διανοούμενοι αποτύπωσαν με τον κατάλληλο τρόπο 

στα έργα τους αυτές τις οδυνηρές ημέρες. Λίγο μας πόνεσαν τα ανθρώπινα δράματα που 

αποτυπώνονται στη Χρυσή Ζωή, στα Ματωμένα Χώματα και άλλα παρόμοια έργα; 
 

Παρόλο που γράφτηκαν πολλά βιβλία για τους Έλληνες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, 

δυστυχώς λίγα βιβλία γράφτηκαν –κι αυτά είχαν μικρή μόνο απήχηση– σχετικά με τους 

Τούρκους που έφυγαν από την Ελλάδα στην Τουρκία. Πράγματι, υπάρχουν βιβλία όπως τα 

Από τη Ρόδο στον Καρσίγιακα. 1685 Σοκάκια, Μελαγχολικός Αποχαιρετισμός στα Βαλκάνια, 

Τα Παιδιά του Πολέμου. Από την Κρήτη στο Αϊβαλί, Γενιές ή Ζωή στο Αϊβαλί, Κρήτη μου, Οι 

Κουρασμένοι με τις Δυο Πατρίδες. Αυτά όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν αρκούν για να 

αφηγηθούν τα μεγάλα βάσανα που βίωσαν οι άνθρωποι. Ωστόσο, και οι δύο λαοί 

υποβλήθηκαν σε ανταλλαγή, και οι δύο βίωσαν τον πόνο της αποκοπής από τους τόπους και 

τις πατρίδες τους, είχαν τις ίδιες ταλαιπωρίες στις καινούριες πατρίδες  που πήγαν. 
 

Δεν γνωρίζω κατά πόσο έχουν γίνει γνωστά στην Ελλάδα τα αρνητικά γεγονότα που έχει 

βιώσει η ελληνική μειονότητα που ζει στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά 

έργα της τουρκικής λογοτεχνίας που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ιδιαιτέρως η τάξη των 

διανοούμενων μοιρολόγησε για τους συμπολίτες της που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 

την Κωνσταντινούπολη, τους νοστάλγησε και έπλεξε τον έπαινό τους. Τους πεθύμησε, 

μελαγχόλησε με την αναχώρηση τους. Υπάρχουν δεκάδες βιβλία γραμμένα από Τούρκους 

συγγραφείς για τους Έλληνες που εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη και έπεται συνέχεια. 

Αυτή η κατάσταση είναι ωραία και ελπιδοφόρα για την ανθρωπότητα. 
 

Ίσως είναι τα διηγήματα του Σαΐτ Φαΐκ Αμπασίγιανικ αυτά που προετοίμασαν το ‘υπόβαθρο’ 

για την αγάπη που τρέφει προς τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης η ελίτ της πόλης. Σε 

πολλά από τα διηγήματα του Σαΐτ Φαΐκ Αμπασίγιανικ, του καλλιτέχνη ‘των πορτρέτων του 

ανθρωπάκου της Κωνσταντινούπολης’, ο οποίος ανοίγει τις πύλες της ουμανιστικής σκέψης 

με τα λόγια ‘Κάθε πράγμα ξεκινάει με την αγάπη προς τον άνθρωπο’, πρωταγωνιστές είναι οι 

Έλληνες της Κωνσταντινούπολης... 
 

Εξαιτίας της έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες λόγω του ‘Κυπριακού Προβλήματος’ 

προκλήθηκαν γεγονότα τα οποία κατέστρεψαν τη γαλήνη τόσο των Ρωμιών που ζούνε στην 

Κωνσταντινούπολη, όσο και της τουρκικής καταγωγής μουσουλμανικής μειονότητας που ζει 

στη Δυτική Θράκη. Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τους τόπους που ζούσαν και 

μετακόμισαν στη ‘μητέρα-πατρίδα’. Πολιτικές ταραχές κατέστρεψαν τη γαλήνη χιλιάδων 

τουρκικής καταγωγής Μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης  και τους ανάγκασαν να 

αποχωρήσουν από τα αγαπημένα τους χώματα: εκατοντάδες διήγηματα γι’ αυτούς έμειναν 

άγραφτα. 
 

Η αύξηση και η διάδοση των λογοτεχνικών έργων με ουμανιστικές ιδέες προώθησε την 

ουμανιστική σκέψη σε πολλούς ανθρώπους. 
 

Σε μια εποχή κι ένα περιβάλλον όπου σχεδόν καθετί γίνεται αντικείμενο ‘εκμετάλλευσης’, 

μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση και στο θέμα αυτό. “Η ενσυναίσθηση” η οποία 

δημιουργείται μέσω των έργων της λογοτεχνίας, μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης 



από ορισμένα κακόβουλα πολιτικά κέντρα. Πράγματι, βλέπουμε ότι οι αδικίες και τα 

μαρτύρια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ως αποτέλεσμα κάποιων ‘ψευδαισθήσεων’, 

παραβλέπονται, ενώ οι αδικίες και τα μαρτύρια που υφίστανται ‘ορισμένες μικρές ομάδες’ 

χρησιμοποιούνται ως πρόφαση για αδικίες και μαρτύρια μεγαλύτερων διαστάσεων. 
 

Το να γνωρίσει κανείς τους ανθρώπους δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζει κανείς. Το πόσο 

λίγο και πόσο επιφανειακά γνωρίζουμε τους ανθρώπους για τους οποίους νομίζουμε ότι 

παρατηρούμε κάποιες καταστάσεις τους, το καταλαβαίνουμε καλύτερα αφού διαβάσουμε 

κάποιο διήγημα ή κάποιο μυθιστόρημα που γράφτηκε γι’ αυτούς.  
 

Μήπως “η λογοτεχνία” είναι ένα μαγικό κλειδί που ανοίγει τις πόρτες της συμπόνιας και της 

αγάπης; 
 

 
Rahmi ALİ (rahmiali199@yahoo.com) 

 

 
 
 


