
 

Το μεταμοντέρνο αστυνομικό μυθιστόρημα στην τουρκική λογοτεχνία: Μνήμες 

της Κωνσταντινούπολης (İstanbul Hatırası) του Ahmet Ümit. 

 

Νικόλαος Λιάζος 

 

Ο μεταμοντερνισμός είναι ένα καλλιτεχνικό ρεύμα που αφορά την αρχιτεκτονική, τις 

καλές τέχνες και τη λογοτεχνική παραγωγή κι εμφανίζεται τη δεκαετία του ’60 στην 

Αμερική. Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, ιδίως στη δεκαετία του ’80 η εξέλιξη του 

μεταμοντέρνου μυθιστορήματος επηρεάζει την τουρκική λογοτεχνία. Tην τουρκική 

λογοτεχνία στο πλαίσιο του μεταμοντέρνου αυτού ρεύματος εκπροσωπούν αρκετοί 

σύγχρονοι λογοτέχνες και μερικά από τα έργα τους έχουν μεταφραστεί σε αρκετές 

γλώσσες, και στα ελληνικά. 

     Έτσι, οι λογοτέχνες της περιόδου αυτής δρουν αυτόνομα συνδυάζοντας στοιχεία 

προηγούμενων λογοτεχνικών ρευμάτων. Είναι λογοτέχνες κοσμοπολίτες που μέσα σε 

ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον προκαλούν με τα έργα τους τα όρια της εθνικής 

παράδοσης. Υπερβαίνουν κάθε είδους κατηγοριοποιήσεις και δε διστάζουν να έρθουν 

σε σύγκρουση με το εθνικό αφήγημα και τα ταμπού της Τουρκίας. 

      Το μεταμοντέρνο μυθιστόρημα επηρεάζει και τα αστυνομικά μυθιστορήματα, στα 

οποία διαδραματίζονται εγκλήματα που προετοιμάζονται μεθοδικά, όπου ο 

αστυνόμος προσπαθεί να βρει τον δολοφόνο και να λύσει τον γρίφο. Στο 

μυθιστόρημα του Ahmet Ümit Μνήμες της Κωνσταντινούπολης φαίνεται αυτή η 

μεταβολή στο τουρκικό αστυνομικό μυθιστόρημα, όπου εκτυλίσσεται αφενός μια 

πραγματική κι επίκαιρη και αφετέρου μια ιστορική μυθοπλασία. Μυστήριες 

δολοφονίες συμβαίνουν στα ιστορικά μνημεία και σε άλλους χώρους της 

Κωνσταντινούπολης. Αφορούν ανθρώπους που για χάρη του κέρδους είχαν 

προσπαθήσει στο παρελθόν να εξαφανίσουν τα μνημεία και να αλλοιώσουν τον 

χαρακτήρα της Πόλης. Έτσι ο Ahmet Ümit μέσα από το έργο Μνήμες της 

Κωνσταντινούπολης συγκρούεται με τους ίδιους του τους συμπολίτες στο όνομα της 

πόλης που σπούδασε και ζει, της Κωνσταντινούπολης 

     Αναμφισβήτητα, το στοιχείο που έχει καταστήσει την πόλη αυτή πόλο έλξης 

επισκεπτών, είναι το πλούσιο πολιτιστικό της υπόβαθρο που έχει βαρύνουσα σημασία 

για την ιστορία της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής που αποτέλεσαν εδάφη 

τριών αυτοκρατοριών, της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής και που 

αποδεικνύεται  με την παρουσία των μνημείων της. Όλες οι τουρκικές κυβερνήσεις 

θέλησαν να αξιοποιήσουν το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα της Κωνσταντινούπολης 

σε σχέση με άλλες μεγαλουπόλεις της οικουμένης. Ιδιαίτερα, η κυβέρνηση του 

Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης που βρίσκεται στην εξουσία από το 2002 

μέχρι σήμερα, είδε στο πρόσωπο της πόλης αυτής (ιδίως στις προσόψεις των κτιρίων 

ιστορικού χαρακτήρα) την αφετηρία της πραγματοποίησης του νεοοθωμανικού της 

οράματος.  Και για να πετύχει τον σκοπό αυτό εγκαινίασε αστικά αναπτυξιακά 

προγράμματα που ζημίωσαν καίρια την ήδη κατεστραμμένη από το 1980 ιστορική 

εικόνα της πόλης με την άναρχη δόμηση. 

     Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας ανακοίνωσης είναι να αναλύσει και να σχολιάσει 

το λογοτεχνικό έργο «Μνήμες της Κωνσταντινούπολης» που αναφέρεται στην 

παρακμή της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης ως απόρροιας των αστικών 

αναπτυξιακών πολιτικών και του ελλείμματος ιστορικής παιδείας των κατοίκων της. 

Αρχικά, θα γίνει μια σύντομη αναφορά στην υπόθεση του έργου. Στη συνέχεια θα 

αναπτυχθεί το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστεί ο τρόπος προσέγγισης 

του μυθιστορήματος. Θα παρουσιαστούν οι επιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων 



αστικών πολιτικών στον πολιτιστικό ιστό της Κωνσταντινούπολης και στους 

κατοίκους της, όπως αυτά αποτυπώνονται στο μυθιστόρημα.  
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Türk Edebiyatında postmodern polisiye romanı: Ahmet Ümit’in İstanbul 

Hatırası. 

Nikolaos Liazos 

 

Postmodernizm bir sanat akımı olarak 60’lı yıllarda ABD’de ortaya çıkmış; mimarlık, 

güzel sanatlar ve edebiyatı etkilemiştir.  Yüzyılın ikinci yarısında, özellikle 80’li 

yıllarında, postmodern romanın gelişmesi, Türk edebiyatını da etkilemeye başlamıştır. 

Türk edebiyatında postmodernizm akımının birçok temsilcisi bulunmaktadır. Bunların 

bazı eserleriYunancaya  dahil biçok dile çevrilmiştir.  

     Bu dönemin yazarları bağımsız bir biçimde önceki edebiyat akımlarından da 

etkilenerek eserler vermiştir. Kozmopolit postmodern yazarlar, küresel bir dünyada 

eserleri ile milli geleneklere meydan okur. Her türlü kategorileri aşarak, tereddüt 

etmeden, milli anlatı ve Türkiye tabularıyla çatışmaktan da çekinmez. 

     Postmodern roman, polisiye romanlarında da etkisini gösterir. Akıllıca planlanmış 

bir cinayet ve onu çözmek, katili bulmak için çabalayan bir dedektif gizemi 

çözülmeye çalışır. Ahmet Ümit’in İstanbul Hatırası romanı, bir taraftan, son dönem 

Türk romanında, polisiye roman türünün geçirdiği değişimi gösterirken, diğer yandan 

da, gerçek ve güncel öteki taraftan tarihi bir kurgu sergilemektedir. Gizemli cinayetler 

tarihi eserlerin yanında ve İstanbul’un başka yerlerinde meydana gelmektedir. Bu 

cinayetler, geçmişte, rant için bazı tarihi eserleri yok edip, İstanbul’un kimliğini 

değiştirmek isteyen insanlarla ilgilidir. Ahmet Ümit’in İstanbul Hatırası romanı, 

yaşadığı ve okuduğu şehirde İstanbullularla bir meydan okumadır. 

     Kuşkusuz bu şehrin çekiciliği Avrupa, Asya ve Afrika tarihi için büyük önem 

taşımaktadır. Çünkü bu coğrafya üç büyük imparatorluğun (Roma, Bizans ve 

Osmanlı) topraklarını oluşturmuştur. İstanbul’da bu dönemlere ait tarihi eserlerin 

varlığı bunun ispatıdır. Türk hükümetleri dünyanın öteki büyük şehirlerine kıyasla bu 

mirasın avantajlarından faydalanmak istediler. Özellikle 2002’den itibaren halen 

iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi bu şehrin görünümünü, yeni Osmanlı 

vizyonunun gerçekleştirmesinin bir göstergesi olarak algılamaktadır. Bu hayali 

gerçekleştirmek için de yeni kentleşme programları başlatarak, 1980’li yıllardan beri 

anarşik inşaatlarıyla tahrip edilen İstanbul’u bu amaç çerçevesinde değiştirmek 

istemektedir. 

     Bu çalışmada önce Ahmet Ümit’in İstanbul Hatırası romanın kısa bir özeti 

sunulacak, ardından da roman analiz edilerek yorumlanacak. Romanda bahsedilen 

kentleşme programları nedeniyle İstanbul’un tarihi çehresinin kaybolması ve İstanbul 

sakinlerinin kent tarihi konusundaki bilgisizliği vurgulanacaktır. Ahmet Ümit’in 

İstanbul Hatırası romanında tasvir edildiği gibi Neo liberal kentleşme politikaların 

İstanbul kültürüne ve sakinlerine etkileri, postmodernist bir yaklaşımla 

değerlendirilmeye çalışılacaktır. 
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