
Bir ‘karşı-destan’ olarak Leyla Erbil’in Kalan romanı 

Börte Sagaster, Kıbrıs Üniversitesi 

 

Leyla Erbil'in 2011’de çıkmış olan Kalan adlı romanı, yazarın Türkiye’nin çok etnikli, 

çok kültürlü geçmişi hatırlamak için kullandığı edebi tür ve anlatım tarzı açısından 

dikkate değer bir öneme sahiptir. Erbil’in, geçmişi daima günümüz bakış açısından 

yansıttığı diğer romanlarının ve öykülerinin aksine, bu romanda anlatıcı, yeryüzünün 

bütünündeki tüm varlıklara hakim, edebi bir gücün sözcülüğünü yaparcasına ‘yukarıdan’ 

konuşur. Lahzen (Arapça “ani, kısa bir sürede”) adlı kadın anlatıcı, yaşı bir hayli 

ilerlemiş İstanbullu bir Türk yazardır: Lahzen 1930'lu yıllarda, Rum, Ermeni, Yahudi ve 

Türklerin birlikte yaşadığı bir mahallede geçen çocukluk günlerine geri döner. Roman 

ilerledikçe ailesine, aşk ilişkilerine, evliliğine ve anne oluşuna bilgiler paylaşır. Bunun 

yanı sıra bir entelektüel ve siyasi bir eylemci olarak geçirdiği günleri gözden geçirir, 

muhakeme eder. Hayatını düşünürken, hayat hikayesi ve ‘hakikat’ hakkındaki varoluşsal 

sorularını sık sık İstanbul’un ve Türkiye’nin eski  ve çok katmanlı tarihine ve insanlarına 

dayandırır. Ayrıca, Leyla Erbil bu romanda, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'ın üçünde 

ortak olan eskil dinî mitlere de atıfta bulunur.  

Roman, edebi anlamda destan türüne yakınlık gösterdiği için ve Türk tarihinin milliyetçi 

yorumunu gözden geçirip ulusal mono-kültürel idealleri tersine çevirdiği için, ‘bir anti-

milliyetçi destan’ olarak adlandırılabilir. Romanın bir çok yerinde geçen “Yerlisi yok hiç 

bir yerin” cümlesi, bu metinde yankı uyandıran yol gösterici fikirlerden biridir. Romanda 

göksel ve şiirsel bir dil kullanılmıştır. Bu metin anti-milliyetçi olduğu kadar, aynı 

zamanda bir 'din karşıtı destan' niteliğini taşır. İncil’de geçen Abraham ve oğlu İshak 

hikâyesiyle ve Danimarkalı din felsefecisi Søren Kierkegaard’ın fikirleriyle sürekli 

meşgul olan anlatıcı romanın sonunda din sorularına ilişkin radikal bir cevap bulur: 

“KATİL TANRI! TANRI KATİL!” 

 

 



Το μυθιστόρημα της Λεϊλά Έρμπιλ ‘Kalan’ ως ‘αντι-έπος’ 

Μπέρτε Ζαγκάστερ 

Το μυθιστόρημα της Λεϊλά Έρμπιλ με τίτλο ‘Kalan’, το οποίο εμφανίστηκε το 2011, έχει 

ιδιαίτερη σημασία από την άποψη του λογοτεχνικού είδους και του αφηγηματικού 

τρόπου που χρησιμοποιεί η συγγραφέας για να μας θυμίσει το πολυ-πολιτισμικό και 

πολυ-εθνικό παρελθόν της Τουρκίας. Σε αντίθεση με τα άλλα μυθιστορήματα και 

διηγήματα της Έρμπιλ, τα οποία αντανακλούσαν πάντα το παρελθόν από την άποψη του 

παρόντος, σε αυτό το μυθιστόρημα ο αφηγητής μιλάει ‘από ψηλά’ σαν να εκπροσωπεί 

μια λογοτεχνική εξουσία που κυριαρχεί σε όλα τα όντα απανταχού της γης. Η αφηγήτρια 

με το όνομα Λάχζεν (που στα αραβικά σημαίνει "ξαφνικά, σε σύντομο χρονικό 

διάστημα") είναι μια Τουρκάλα συγγραφέας από την Κωνσταντινούπολη της οποίας η 

ηλικία είναι αρκετά προχωρημένη: Η Λάχζεν επιστρέφει στα παιδικά της χρόνια τα 

οποία πέρασε σε μια γειτονιά όπου ζούσαν μαζί Έλληνες, Αρμένιοι, Εβραίοι και Τούρκοι 

στη δεκαετία του 1930. Καθώς το μυθιστόρημα εξελίσσεται, μας δίνει πληροφορίες για 

την οικογένειά της, τις ερωτικές της σχέσεις, το γάμο και τη μητρότητά της. Εκτός 

αυτού, επιθεωρεί και κρίνει τις μέρες που πέρασε ως διανοούμενη και πολιτική 

ακτιβίστρια. Αναλογιζόμενη τη ζωή της, στηρίζει συχνά την ιστορία της ζωής της και τα 

υπαρξιακά της ερωτήματα σχετικά με την ‘αλήθεια’, στην παλιά και πολυεπίπεδη 

ιστορία και τους ανθρώπους της Κωνσταντινούπολης και της Τουρκίας. Επιπλέον, σε 

αυτό το μυθιστόρημα η Λεϊλά Έρμπιλ αναφέρεται και σε αρχαίους θρησκευτικούς 

μύθους που είναι κοινοί στο τρίπτυχο Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού και Ισλάμ. 

 

Το μυθιστόρημα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ‘αντι-εθνικιστικό έπος’, διότι αφενός 

προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού είδους του έπους, κι αφετέρου επειδή 

καταδικάζει την εθνικιστική ερμηνεία της τουρκικής ιστορίας και ανατρέπει τα εθνικά 

μονοπολιτισμικά ιδεώδη της. Η φράση "κανένα μέρος δεν έχει ντόπιους", που απαντά σε 

πολλά σημεία του μυθιστορήματος, είναι μία από τις κατευθυντήριες ιδέες που 

προκαλούν αίσθηση στο κείμενο αυτό. Στο μυθιστόρημα χρησιμοποιείται μια 

υπερκόσμια και ποιητική γλώσσα. Όσο αντι-εθνικιστικό είναι αυτό το κείμενο, 

ταυτόχρονα φέρει και στοιχεία ‘αντι-θρησκευτικού έπους’. Η αφηγήτρια, η οποία 

ασχολείται συνεχώς με τις ιδέες του Δανού θρησκευτικού φιλόσοφου Søren Kierkegaard 

και με τις ιστορίες του Αβραάμ και του γιου του Ισαάκ που υπάρχουν στη Βίβλο, στο 

τέλος του μυθιστορήματος βρίσκει μια ριζική απάντηση στα θρησκευτικά ερωτήματά 

της: "ΔΟΛΟΦΟΝΕ ΘΕΕ! Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ!’  

 

  
 

 


