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Η αντιπολεμική λογοτεχνία της σύγχρονης Τουρκίας ελάχιστα δείγματα έχει να μας 

προσφέρει. Ένα από αυτά είναι η τετραλογία Η Ιστορία Ενός Νησιού (Bir Ada 

Hikayesi του Γιασάρ Κεμάλ (1923-2015), η οποία ολοκληρώθηκε το 2012, τρία 

χρόνια πριν τον θάνατο του συγγραφέα. Το έργο διαδραματίζεται στα πρώτα χρόνια 

μετά την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1923 μετά από μια μακρόχρονη 

πολεμική περίοδο  (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Πόλεμος 

της Ανεξαρτησίας / Μικρασιατική Καταστροφή) με έναν τρόπο που αποτελεί 

σημαντική συμβολή στην σχετικά φτωχή αντιμιλιταριστική και αντιπολεμική 

λογοτεχνική παραγωγή της Τουρκίας. Ενώ η πλειονότητα των έργων που 

καταπιάνονται με την περίοδο αυτή υμνούν τον ηρωικό χαρακτήρα της, διότι αυτή 

οδήγησε στη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους, η τετραλογία αυτή 

περιγράφει τη συλλογική προσπάθεια ανθρώπων ταλαιπωρημένων και εξαθλιωμένων 

από τους φονικούς πολέμους να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε ένα φανταστικό νησί του 

Αιγαίου που εκκενώθηκε από τους Έλληνες που ανταλλάχτηκαν. Σ’ αυτό το νησί, το 

Νησί των Μυρμηγκιών, το οποίο τοποθετείται κάπου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ 

Αϊβαλιού και Σμύρνης, αρχίζουν να συγκεντρώνονται θύματα του πολέμου κάθε 

καταγωγής και εθνικότητας, Έλληνες, Τούρκοι, Κούρδοι, Τσερκέζοι κ.ά, οι οποίοι 

προσπαθούν μέσα από τις ατομικές περιπέτειες και αναμνήσεις τους, μέσα από τις 

αρχικές συγκρούσεις και μετέπειτα προσεγγίσεις τους, να δημιουργήσουν μία νέα 

συλλογική μνήμη, πάνω στην οποία θα βασίζεται μια νέα, πιο ανθρώπινη, κοινωνία. 

Πρόκειται για μια μακρόπνοη αφήγηση, ένα αντι-ηρωικό έπος αφιερωμένο στην 

ειρηνική συμβίωση και στην ιδέα της πολυπολιτισμικότητας. Με εξαίρεση ίσως το 

έργο του Σαΐτ Φαΐκ, στην τετραλογία αυτή του Γιασάρ Κεμάλ είναι η πρώτη φορά 

στην τουρκική λογοτεχνία που έχουμε τόσο εκτενή και τόσο θετική αναφορά στους 

Έλληνες της Μικράς Ασίας. 

 

Το περιεχόμενο της τετραλογίας βασίζεται μεν σε ιστορικά γεγονότα και στην 

ιστορική γνώση, αλλά αυτό γίνεται εντελώς σχηματικά. Δεν αναφέρονται ούτε 

ιστορικά ονόματα, πέρα από τα απολύτως απαραίτητα, ούτε ημερομηνίες, ούτε 

ήρωες-πρωταγωνιστές. Αντιθέτως,  ο Γιασάρ Κεμάλ επενδύει τα ιστορικά αυτά 

γεγονότα με ηθική σημασία και μας τα παρουσιάζει μέσα από ‘απλούς’, δηλαδή 

άσημους, αλλά αυθεντικούς συμμετέχοντες σε αυτά και τονίζει με τον τρόπο αυτό ότι 

δεν γράφει ιστορία –ούτε βέβαια ιστορικό μυθιστόρημα–, αλλά επιδιώκει να 

διατυπώσει μια ηθική αξιολόγηση μέσα από την τέχνη. Καταφέρνει να δημιουργήσει 

ένα ποιητικό σύμπαν με συνοχή, απλωμένο σε περίπου χίλιες πεντακόσιες σελίδες, 

αποτελούμενο από άντρες, γυναίκες, παιδιά με σάρκα και οστά, με ιδέες και πάθη. 

Όλος αυτός ο κόσμος βρίσκεται σε άμεση επαφή με τη φύση, η οποία επιδρά 

καταλυτικά στη συμπεριφορά του. Μέσα από τη ζωή και τη στάση τους ο Γιασάρ 

Κεμάλ διατυπώνει το ηθικό του μήνυμα μετουσιώνοντας την πραγματικότητα χωρίς 

να καταφεύγει –σπάνια μόνο κάποιες σελίδες θυμίζουν θεωρητική, έστω και 

αντιπολεμική, πραγματεία– σε διδακτικό τόνο. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι 

η εξής: Πρώτα εμφανίζονται οι ήρωες, τόσο στο νησί όσο και στην απέναντι στεριά, 

κι ύστερα μαθαίνουμε τις ιστορίες τους με αναδρομική αφήγηση. Αυτή η παράθεση 



χαρακτήρων και η αφήγηση των ιστοριών τους είναι το βασικό επικό στοιχείο της 

Ιστορίας Ενός Νησιού. Το άλλο είναι η σοβαρότητα και το τραγικό ύφος του έργου: 

όλες οι ιστορίες είναι τραγικές. Το κωμικό στοιχείο ή το χιούμορ δεν απαντούν 

σχεδόν πουθενά και στα τέσσερα βιβλία. Μόνο στο δεύτερο κεφάλαιο του τρίτου 

βιβλίου, παρωδώντας τον τυχοδιώκτη και εθνικιστή Ρεμζί, περιγράφεται μια σκηνή 

στην οποία εκφωνεί πολιτικό λόγο ένας συνταγματάρχης και το συγκεντρωμένο 

πλήθος, δασκαλεμένο από τον Ρεμζί, αρχίζει να χειροκροτεί όλο και πιο δυνατά και 

δεν λέει να σταματήσει με κανέναν τρόπο. Θα σταματήσουν μόνο όταν κάποιος 

αρχίσει να πυροβολεί στον αέρα. Ο Ρεμζί τους είχε μεν διδάξει τον νέο, εισηγμένο 

από την Ευρώπη, τρόπο επιδοκιμασίας, αλλά είχε ξεχάσει να τους μάθει πότε πρέπει 

να σταματάνε. Η παρωδία του εθνικού μύθου, από όποια πλευρά κι αν προέρχεται, 

είναι βασικό χαρακτηριστικό και των τεσσάρων βιβλίων. Η τέχνη του Γιασάρ Κεμάλ 

καταφέρνει να δημιουργήσει συγκίνηση για τους σεμνούς και πραγματικούς ήρωες –

τα μυρμήγκια που συγκεντρώνονται στο νησί– και να προκαλέσει στον αναγνώστη 

ενσυναίσθηση και τελικά συμπάθεια για τα βάσανά τους. 

 

 

Ütopik bir toplumun yapıtaşları olarak çok kültürlü bir geçmişin anıları:  

Yaşar Kemal’in Bir Ada Hikâyesi adlı dörtlüsü 

 

Yorgos Salakidis 

 

Modern Türkiye’de savaş karşıtı edebiyat örnekleri son derece azdır. Bunlardan biri, 

Yaşar Kemal’in (1923-2015) Bir Ada Hikâyesi dörtlüsüdür, ve yazarının ölümünden 

üç yıl önce, 2012 yılında tamamlanmıştır. Eserdeki olaylar, uzun bir savaş 

döneminden sonra (Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı / Küçük Asya 

Felaketi) Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 yılında kurulmasından sonraki ilk yıllarda, 

ülkenin nispeten zayıf antimilitarist ve savaş karşıtı edebiyat üretimine önemli bir 

katkı sağlayacak şekilde, gerçekleşiyor. Bu dönemi ele alan eserlerin çoğu, modern 

Türk devletinin kurulmasına yol açtığı için bu dönemin kahramanlık özelliğini 

övgüyle karşılarken, Bir Ada Hikâyesi, kanlı savaşlardan dolayı eziyet çekmiş ve 

perişan halde bırakılmış insanların, mübadele edilmiş Rumlar tarafından terkedilmiş 

hayali bir adada, yeni bir hayata başlamanın ortak çabalarını anlatıyor. Ayvalık ile 

İzmir arasındaki deniz bölgesinde bir yere konumlandırılan ve kendisine Karınca 

Adası denilen bu adaya, her etnik kökenden insanları, Rumları, Türkleri, Kürtleri, 

Çerkezleri v.d., toplanmaya başlıyorlar. Bu insanlar, şahsi maceraları ve anılarıyla, ilk 

başta yaşadıkları çatışmalarıyla ve sonradan edindikleri yaklaşımlarıyla, yeni, daha 

insani bir toplumun temelini oluşturacak yeni, ortak bir bellek yaratmaya başlıyorlar. 

Bu, barışçıl bir arada yaşama ve çok kültürlülük fikrine adanmış, geniş kapsamlı bir 

anlatı, bir anti-kahramanlık destanıdır.Yaşar Kemal’in bu destansı eserinde, belki Sait 

Faik’in eserleri hariç, Türk edebiyatında ilk defa olarak Anadolu Rumlarına bu kadar 

geniş ve özellikle bu kadar olumlu bir yer ayrılıyor. 

 

Gerçi Bir Ada Hikâyesi dörtlemesinin içeriği tarihsel gerçeklere ve tarihsel bilgiye 

dayanmaktadır, ancak bu tamamen şematik bir şekilde oluyor. Eserde, gerekli olanın 

dışında ne tarihsel isimler, ne tarihler, ne de kahramanlar söz konusudur. Aksine, 

Yaşar Kemal bu tarihsel olayları etik anlamla kaplayıp bunları bize “basit”, yani 

tanınmayan ama özgün katılımcılar aracılığıyla sunmaktadır. Bu şekilde, tarih –ne de 

tabii ki tarihi roman- yazmadığını, ancak sanat yoluyla etik bir değerlendirme 

yapmayı amaçladığını vurgulamaktadır. Ete kemiğe bürünmüş erkeklerden, 



kadınlardan ve çocuklardan oluşan, yaklaşık bin beş yüz sayfaya uzanan, fikirler ve 

tutkularla donatılmış, tutarlı bir şiirsel evreni yaratmayı başarıyor. Bütün bu dünya, 

davranışları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olan doğa ile doğrudan temas 

halindedir. Yaşar Kemal, bu insanların yaşamları ve tavırları aracılığıyla genel olarak 

didaktik öğretiye başvurmadan - çok seyrek de olsa, sadece bazı sayfalar teorik, savaş 

karşıtı gerçekliği anımsatıyor - gerçekliğin özünü değiştirerek ahlaki mesajını veriyor. 

İzlenen süreç şudur: Önce hem adada hem de karşı yakada kişiler ortaya çıkar ve daha 

sonra hikâyelerini retrospektif bir anlatıyla öğreniriz. Bu karakterlerin sıralanması ve 

hikâyelerinin anlatılması Bir Ada Hikayesi’nin birinci temel destansı unsurudur. 

Diğeri ise eserin ciddiyeti ve trajik üslubudur: tüm hikâyeler trajiktir. Dört kitapta da 

komik unsur veya mizah neredeyse hiç bulunmamaktadır. Sadece, üçüncü kitabın 

menfaatçi ve aşırı milliyetçi Remzi’yi gülünçleştiren ikinci bölümünde şöyle bir sahne 

vardır: Bir albayın siyasi bir konuşması sırasında orada toplanmış kalabalık, 

Remzi’nin akıl verdiği üzere, gittikçe daha yüksek sesle alkışlamaya başlıyor ve bir 

türlü durmak bilmiyor. Sadece biri havaya ateş etmeye başladığında duruyorlar. 

Remzi onlara, yeni, Avrupa’dan ithal edilmiş olan bir onay tarzını öğretmişti, ama ne 

zaman durmaları gerektiğini öğretmeyi unutmuştu. Her ne yönden gelirse gelsin, 

ulusal efsane parodisi, dört kitabın da temel bir özelliğidir. Yaşar Kemal’in sanatı, 

mütevazı ve gerçek kahramanlar için (adada toplanan karıncalar için) okurlarda bir 

duygu ve bir empati, ve nihayetinde yaşadıkları acılar için bir sempati yaratmayı 

başarmaktadır. 


