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GİRİŞ 

Türkiye’nin katliamlar, suikastlar ve siyasi cinayetlerle örülü yakın tarihinde, 

Turan Emeksiz’in ölümünün benzersiz bir yerde durduğu görülmektedir; devletin 

kendi sorumluluğunu inkâr etmesinin bir “kural” olarak işlediği diğer örnekler 

karşısında Emeksiz örneği bir “istisna” oluşturmaktadır. 28 Nisan 1960’ta İstanbul 

Beyazıt Meydanı’nda gerçekleşen öğrenci eyleminde öldürülen Turan Emeksiz, 

Türkiye’de ölümü devlete bağlanan ve bizzat devlet tarafından siyasal şehit ilan 

edilerek toplumsal hafızaya kazınan ilk öğrenci olmuş ve siyasal tarihte belirli bir yer 

edinmiştir. Ancak Emeksiz’in ölümünü benzer olaylardan ayıran asıl boyut, 

gerçekleşen ölümün önemli bir olay olarak tarihe kaydedilmesiyle yetinilmeyip bu 

ölüm üzerinden, siyasal anlam üreten bir simge yaratılmasıdır. 27 Mayıs 1960 Askeri 

Darbesi’nin Demokrat Parti iktidarıyla girdiği hesaplaşma politikasının bir parçası 

olarak, 28 Nisan 1960 günü polis tarafından eylemcilere yöneltilen şiddetin tarihe 

“kara bir leke” olarak geçirilmesinin ötesinde, Emeksiz’in ölümü, yeniden 

kurulmakta olan siyasal bağın kurucu bir öğesi olarak kabul edilmiştir. Emeksiz, 

tarihin tozlu sayfalarında yer alan sıradan bir tarihsel figür olmak yerine, siyasal 

birliğin yeniden kurgulanmasında önemli rol oynayan canlı bir simgeye dönüşmüş ve 

bu işlevini uzun yıllar sürdürmüştür. Devlet tarafından inşa edilen bu simge, 

toplumsal hareketler için kazandığı radikal anlama bağlı olarak 70’li yıllarda 

unutulmaya terk edilmiş, ancak bunda başarılı olunamaması üzerine 12 Eylül 1980 

Darbesi sürecinde yine devlet tarafından imha edilmiştir. Turan Emeksiz örneği 

üzerinden şehitliğin siyasalın üretimindeki rolünü anlamayı amaçlayan bu çalışmanın 

üzerinde yoğunlaşacağı asıl problem, kişi olarak Turan Emeksiz’in ve onun ölümüne 

yol açan gelişmelerin çözümlenerek tarih içinde bir yere yerleştirilmesinden çok, 
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Emeksiz’in şehitleştirilme süreci ve bir şehit olarak Emeksiz’in siyasal kurgu içinde 

üstlendiği işlev olacaktır. 

Tez konusu olarak siyaset ve şehitlik ilişkisinin seçilmesindeki asıl neden 

siyasal bağın kurulması ile şehitliğin inşası süreçleri arasındaki dikkat çekici 

paralellik olmuştur. Tarihteki önemli şehit figürlerinin, yeni bir siyasal bütünün 

oluşmasına eşlik etmesi, birbirinden kopuk olarak gelişiyormuş gibi görünen iki 

süreç arasında karmaşık bir ilişki olduğunu hissettirmektedir. Sadece Türkiye 

Cumhuriyeti tarihi bile şehitlik ile siyaset ilişkisine dair birçok örnek sunmaktadır. 

Cumhuriyet tarihindeki önemli siyasal dönüşümler, yeni şehit figürlerinin ortaya 

çıkışına tanıklık etmişlerdir. Kurtuluş Savaşı’ndan çıkılarak rejimin “Cumhuriyet” 

adıyla yeniden kurulduğu 1923 sürecinde “Meçhul Şehit” figürünün, rejimin tek parti 

yönetimine dönüşmesi sürecinde “Devrim Şehidi Kubilay”ın, 27 Mayıs iktidarının 

kendisini Demokrat Parti dönemini sona erdiren bir devrim olarak kuruşunda 

“Hürriyet Şehidi” figürünün inşa edilmesinin yanı sıra “Kore Şehitleri”, “Kıbrıs 

Şehitleri”, “Asala Şehitleri”, “Güneydoğu Şehitleri” örnekleri de siyaset ile şehitlik 

arasında sürekliliğe sahip bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir. Tez konusunun 

Emeksiz figürü ile sınırlandırılmasında ise Emeksiz figürünün diğer örneklerle 

karşılaştırıldığında daha dinamik bir yapıya sahip oluşu etkili olmuştur. Figürün 

sahip olduğu bu dinamiklik, figürün kendi içinde yer yer çelişkili bir çeşitliğe varan 

zengin bir iç yapıya sahip olmasına yol açmıştır; öyle ki tek bir Emeksiz simgesi 

altında farklı siyasal kurguları besleyen birçok Emeksiz bulunmaktadır: Hürriyet 

Şehidi, İnkılâp Şehidi, Orman Şehidi, Üniversite Şehidi, İnsan Hakları Şehidi, 

Devrim Şehidi…  
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Turan Emeksiz’in şehitliğin tez konusu olarak seçilmesinin bir başka nedeni 

ise bu konunun, toplumsal hafıza tartışmaları için elverişli bir zemin sunmasıdır. 

Geçmişe dair hatırlananların ve hatırlama biçimlerinin, toplumun siyasal olarak 

kuruluşunda oynadığı başat rol, giderek daha çok tartışılmaktadır. Emeksiz’in bir 

şehit olarak hatırlanmasının yanı sıra 1980 sonrası süreçte Emeksiz figürüne karşı 

girişilen unutturma politikası, Emeksiz’i inşa edilmiş bir hafıza figürü olmasının yanı 

sıra imha edilmiş bir hafıza figürü kılmakta ve hatırlamanın olduğu kadar unutmanın 

siyasal boyutunu tartışmaya imkân vermektedir. Emeksiz örneğinin tartışmaya sevk 

ettiği bir başka önemli alan ise mekânın siyasal anlamıdır. Mekân üzerine 

yerleştirilen hatırlatıcı işaretlerin Emeksiz’i güçlü bir toplumsal hafıza figürü olarak 

kurması ve Emeksiz simgesinin siyasalın kuruluşundan dışlanmasının ancak bu 

mekânların tahrip edilmeleri ile mümkün olması, mekânın siyasallığı tartışmasını 

tezin kapsamına almayı zorunlu kılmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında 

çalışmanın konusu olarak Emeksiz simgesinin inşası ve imhası seçilmiştir; çünkü ele 

alınan konu, siyasalın üretiminde şehitliğin, toplumsal hafızanın ve mekânın rollerini 

tartışmaya uygun bir zemin oluşturmaktadır. 

Turan Emeksiz figürü günümüzde, siyasal bir anlama göndermede bulunarak 

ortak bir bilinç oluşturma ve kitleleri sevk edebilme gücünü yitirmiş, “tedavülden 

kalkmış” bir simge durumundadır. 1980’lerle birlikte sistemli bir biçimde unutturma 

politikasına tabi kalmış olan Emeksiz simgesi, gündelik yaşamın anonim bilgisinin 

dışında kalmış, güncelliğini yitirmiştir. Emeksiz’in simgelediği siyasal anlamları 

sahiplenme ya da onlara karşı çıkmanın, önemli siyasal tercihler olduğu dönemler 

geride kalmıştır; günümüzdeki siyasal simgeler ağının dışında kalan bu simge 

herhangi bir siyasal kurgunun içinde yer almamaktadır.  
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İçinde inşa edildiği ve geliştiği siyasal kurguların etkinliklerinin sona ermesi 

nedeniyle işlevini yitirmiş bir simge olmasına karşın tez konusunun belirlenmesini 

izleyen süreçte, Emeksiz figürünün inşası ve imhası ilginç bir biçimde gündeme 

gelmiştir. AKP Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan 

Kuzu’nun 8 Aralık 2010 tarihinde konuşma yapmak üzere geldiği Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sert bir biçimde protesto edilmesi ve 

konuşmasının engellenmesinin ardından polisin gerçekleştirdiği müdahale ülkenin 

siyasal gündeminin en önemli konusu olmuş, olay günlerce medyada tartışılmıştır. 

Tartışmalar arasında Yıldıray Oğur tarafından kaleme alınan bir köşe yazısı1 bu 

çalışmanın konusu açısından ilginç bir örnek oluşturmaktadır. SBF’de gerçekleşen 

protestodan birkaç gün sonra yayınlanan yazı, 27 Mayıs iktidarı tarafından 

Emeksiz’in de aralarında bulunduğu beş kişinin “hürriyet şehidi” ilan edilerek 

Anıtkabir’e defnedilmelerini ve 1988 yılında bu kişilerin mezarlarının Anıtkabir 

dışına nakledilmelerini okurlarına aktarmaktadır. Yazısında güncel eylemlere 

doğrudan değinmeyen Oğur, okurlarına 1960’ın “protestocu öğrencileri”ni 

anımsatmakla yetinmektedir. Yazıdan Oğur’un “protestocu öğrencileri” siyasal bir 

özne olarak görmediği tam tersine öğrencilerin devlet tarafından kullanıldıklarını 

düşündüğü anlaşılmaktadır. “12 Eylül’ün 27 Mayıs’la hesaplaşması”nın ürünü olarak 

1988’de gerçekleşen nakil işleminin nedeni de “devletin onlarla işi(nin) artık bitmiş” 

olmasıdır.2 Oğur’un 2010 Aralık ayında okurlarına 1960 yılının protestocu 

öğrencilerinin akıbetinin anımsatılmasının anlamı açıktır; öğrenci protestoları 

geçmişte olduğu gibi bugün de kendi içinde karar alabilme yetisine sahip siyasal bir 

öznenin eylemi değil, kendi dışındaki siyasal odaklarca yönlendirilen dışsal amaçlara 

                                                           
1 Yıldıray Oğur, (2010), “Anıtkabir’e Gömülen Protestocu Öğrenciler”, Taraf, 12.12.2010. 
2 A.g.m. 
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hizmet eden siyasal birer araçtır. Öğrenci eylemlerine karşı “özcü” bir yaklaşım 

olarak değerlendirebilecek bu yaklaşımıyla Oğur, protestoculara kullanıldıkları 

konusunda - en iyimser ifadeyle - “uyarı”da bulunmaktadır. 

Oğur’un, protestocu öğrencilere yönelik olarak vermiş olduğu siyasal 

mesajını artık unutulmuş olan bir simgeyi farklı bir işlevle donatarak kullanmak 

yoluyla iletmesi, tez açısından çarpıcı bir örnek sunmaktadır. Oğur güncel öğrenci 

protestolarını anlamlandırmak için 28 Nisan 1960 ve sonrasında gerçekleşen 

eylemleri anımsatmakta, bu anımsamayı da simgesellik kazanmış “protestocu 

öğrenci” figürü üzerinden gerçekleştirmektedir. Oğur örneğinin gösterdiği gibi 

Emeksiz, her ne kadar “yakıcılığını” yitirmiş ve geçmişte kalmış bir simge olsa da, 

siyasal bir hatırlamaya tabi tutularak yeniden siyasal kurgunun bir parçası olmaya, 

“parlamaya” hazır durumdadır. Siyasal kurgunun ana devrelerinin dışında kalmış bir 

simge olsa da Emeksiz’i hatırlamak hâlâ politik bir edimdir. 

Siyasal kurgunun dışına itilmiş bir simge olarak Emeksiz üzerine yapılan bir 

çalışmada toplumsal hafıza konusunun nasıl işleneceği önemli bir sorun olarak 

ortaya çıkmaktadır. Emeksiz’in bir hafıza figürü olarak incelenmesi zorunludur; 

çünkü Emeksiz, toplumsal hafızada inşa edilmiş ve yine burada yok edilmiştir. 

Emeksiz üzerinden şekillenen politikalar sistematik bir biçimde hatırlama ve unutma 

temelinde şekillenmiştir; hatırlanarak var edilen Emeksiz, unutularak yok edilmiştir. 

Bu noktada devlet tarafından kurgulanan bir figür olan Emeksiz’in toplumsal 

hafızanın dışında inşa edilen ve ona dışarıdan enjekte edilen dışsal bir figür olarak 

ele alınmamasına dikkat edilmesi gereklidir. Emeksiz’in bir hafıza figürü olarak inşa 

edilmesinde devletin üstlendiği başat role karşın figür, toplumun anlam dünyasında 

da karşılık bulmuştur. Öyle ki devlet tarafından sınırları belirlenmiş bir siyasal 
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anlamı işaret etmesi için üretilen bu figür zaman içinde devletin rahatsızlık duyacağı 

türden siyasal anlamları da simgeler hale gelmiştir. Devletin diliyle iktidarı ifade 

etmek için yaratılmış bir simge, direnişin diline sızmış; aynı biçim farklı ve çatışma 

halindeki içerikleri kapsar hale gelmiştir.  

Emeksiz örneğinin de gösterdiği bu dinamik yapı, toplumsal hafıza üzerine 

yapılan önemli çalışmalarda dahi göz ardı edilebilmektedir. Devletin hafızaya 

yönelen müdahalelerini bütünüyle dışsal kaynaklı olarak gören, dışarıdan gelen bu 

etkinin toplumsal hafızada köklü etkiler bırakmak yerine adeta eğreti bir yama 

iliştirilmiş olduğu ve bu eklentinin geride hiçbir iz bırakmadan sökülebileceğine 

benimseyen bu görüş toplumsal hafızayı adeta “gerçek” ve “kurgu” olmak üzere 

ikiye ayırmaktadır. Toplumsal hafıza literatürünün temel eserlerinden biri olarak 

sayılabilecek olan Hafıza Mekânları’nın yazarı Nora toplumsal hafızaya 

yaklaşımında bu türden bir ayrımı benimsemiş gözükmektedir. Topluluk içinde 

“doğal” yollardan oluşan, emredici bir güç tarafından çerçevelendirilmemiş, herhangi 

bir dış kaynak tarafından düzenlenmemiş ve homojen olan “gerçek hafıza” Nora’ya 

göre sürekliliğe ve mutlak bir yapıya sahiptir. Ancak Nora’ya göre modernlikle 

beraber hafıza doğal halini yitirmiş ve dışarıdan kurulur hale gelmiştir; hafıza artık 

doğal ortamında değil sadece hatırlatma işlevini gören “hafıza mekânları”yla 

üretilmektedir.3 Topluluğun kendi hafızasını üretemez hale geldiği modern dönemde 

hatırlama “resmi tarih” içinde şekillenir hale gelmiştir. Emredici bir dışsal erkin 

etkilerinden görece bağımsız topluluk yaşantısının son bulması mutlak hatırlamanın 

var oluş ortamını yok etmiştir. Nora’ya göre hafızanın yok olduğu modern dönemde 

geçmişin eksik bilgisi olarak tarih, hafızanın yerini alır. Bir parçası olunan, topluluk 

                                                           
3 Pierre Nora, (2006), Hafıza Mekânları, Çev. M. E. Özcan, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, s. 17. 
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yaşantısı içinde doğal yollarla, onu üretme kaygısı olmaksızın ortaya çıkan hafızanın 

aksine tarih, geçmiş zamanın ancak bir tasavvurudur.4 

Nora’nın “doğal” hafıza ile “yapay hafıza” olarak tarih arasında kurduğu 

ayrım, toplumsal hafıza üzerine yapılacak bir çalışmada benimsenmesi durumunda 

ciddi sorunların ortaya çıkmasına kaynaklık edebilecek cinsten temel bir ayrımdır. 

Bu ayrım, üretilmeyen, değişmeyen ve tamamlanmış bir ortak hafızanın varlığının 

kabulüne dayanmaktadır. Oysa hafıza daima yeniden üretilmektedir; çünkü toplum 

yeniden ve yeniden kendini üretmektedir. Bir kez bir araya gelmiş ve bu bağlılığı 

sabit bir biçimde dondurmuş bir insan topluluğundan söz edilemez.  

Modern devletin toplumsal hafızaya müdahalesi, Nora’nın çalışmasında 

üzerinde durulan asıl problemdir. Ulusun inşa sürecinde, devlet kendi varlığını yine 

kendisinin yarattığı bir geçmiş anlatısına yani tarihe dayandırmış ve tahrip ettiği 

doğal hafızanın yerini bu anlatının almasını sağlamıştır. Nora, devlet tarafından 

belirli hafıza figürlerinin yaratılması yoluyla örgütlenmiş olan ulusun ortak 

hafızasını, adeta doğal ortam üzerine kurulmuş bir dekor olarak görmektedir. 

Organizmaya eklenmiş bir protez gibi hafızaya monte edilen tarih, hafızayı 

biçimlendirse de onun içsel bir parçası halini almamaktadır. Modern devletin, çeşitli 

toplulukları biçimlendirip birleştirerek yeni bir siyasal beden olarak ulusu inşa ettiği; 

bu inşa faaliyetinde geçmişin unutulmasının ve yeni bir geçmiş anlatısı olarak ulusal 

tarih kurgusunun benimsenmesinin önemli rolü olduğu konularında Nora’ya 

yöneltilecek bir itiraz yoktur. Nora’nın yaklaşımında kabul edilemeyecek nokta 

toplumsal hafıza ile “resmi hafıza” arasında yarattığı kopukluktur. Nora’ya göre 

resmi hafıza, modern devletle beraber hafızaya eklenmiş, hafıza ile karşılıklı bir 

                                                           
4 A.g.e., s. 19. 
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ilişkiye girmemiş, kendi içinde değişim geçirmemiş bir eklentidir; o kadar ki 

modernliğin krizi ve ulus devletin sonu ile resmi hafıza son bulacak ve toplumsal 

hafıza yeniden ortaya çıkacaktır.5 Bu noktada Nora’nın modern öncesi ve modern 

sonrası toplulukları ve bu toplulukların ortak hafızalarını birbirlerine eş görmesi, 

“doğal hafıza”nın devletle yaşadığı birkaç yüzyıllık ilişkiden sonra yeniden en 

“doğal” haliyle ortaya çıkacağı görüşü oldukça sorunludur. 

 Bu çalışmanın konu aldığı Emeksiz örneği kapsamında yaşananlar, Nora’nın 

çizdiği çerçeve ile uyuşmamaktadır; çünkü üzerinde çalışılan örnekte resmi anlatının 

toplumsal hafızanın işleyiş şekillerinden beslendiği ve bunun yanında hafıza üzerinde 

de kalıcı izler bıraktığı açık bir biçimde görülmektedir. Resmi anlatı, ancak 

toplumsal hafızanın işleyiş kanallarına uyarlanabildiği ve bu kanallardan 

ilerleyebildiği ölçüde etkili olmaktadır. “Devrim Şehidi” kurgusu dahi devletin 

geleneksel dille konuştuğu, bu dilin içine yerleşip kendisini onun içinden ve geleneği 

de etkileyecek şekilde yeniden kurduğunu göstermektedir. Devletin toplumsal 

hafızadan çekildiği durumda da hafızada yaşanan Nora’nın düşündüğü gibi bir hiçlik 

hali değil, boşluktur; doldurulması gereken bir boşluk. Nora’nın öne sürdüğünün 

aksine hafıza ister resmi ister doğal halinde, hiçbir zaman sabit bir halde var 

olmamakta, yeniden ve yeniden üretilmektedir; “hafıza mekânları” hiçbir zaman son 

bulmayan bir inşaatın alanlarıdır. Bu çalışmada toplumsal hafızanın ele alınmasında 

benimsenecek olan temel yaklaşım şu olacaktır: Toplumsal hafıza sürekli olarak 

yeniden üretilmektedir; toplumsal hafızada gerçekleşen her imha aynı zamanda bir 

inşayı gerektirir ve inşa edilen aslında siyasal birliğin ta kendisidir. 

                                                           
5 A.g.e., s. 259. 
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Emeksiz’in hatırlanması ve unutulması konularında toplumsal hafıza 

literatüründen yararlanılması şarttır, ancak Emeksiz figürünün anlaşılması için bu 

literatür tek başına yeterli perspektifi sağlamamaktadır. Çünkü Emeksiz herhangi bir 

hafıza figürü değildir, sınırları belirli ve tanımlı bir simgedir, şehittir. Toplumsal 

hafızaya yapılan müdahale örnekleri olarak Emeksiz’in şehitleştirilmesi ve ölüme 

verilen bu payenin adeta geri alınmasıyla Emeksiz’in unutturulması, ancak siyasal 

bağın kurulması ve yeniden üretilmesindeki rolüyle anlaşılabilir. Bu nedenle siyasal 

bütünün kuruluşu konusunda siyasal antropoloji ve ölümün toplum için anlamı 

konusunda da yine siyasal antropoloji ve felsefe disiplininin içinden bakış 

açılarından yararlanılacaktır. Bu çalışmada esas alınacak bakış açısına göre her ölüm, 

toplumsal bütünün bir kriz içine girmesine neden olur. Toplumsal bağın devamını 

tehdit eden kriz ise ancak ölümün yarattığı kaybın telafisi ile aşılabilir. Ölümün 

yarattığı boşluğun doldurulması, bir anlamda biyolojik bir olayın toplumsal bir olaya 

dönüştürülmesidir; kaybedilen kişinin yerine kişiyi hatırlatan kültürel bir sürecin 

işletilmeye başlamasıyla ölüm kabul edilebilir bir hale gelir ve ölümün telafisi 

üzerinden yeni bir toplumsal bağ inşa edilir. 

Çalışma boyunca şehitlik, ölümün telafi edilmesine yönelik olarak 

geliştirilmiş özel bir kurgu olarak ele alınacaktır. Şehitlik özel bir kurgu olarak 

incelenecektir; çünkü ölüme karşı geliştirilmiş evrensel bir form değildir. Şehitliğin 

bir kurum olarak ortaya çıkması tarihsel bir gelişmedir. Şehitlik kurgusuna sahip olan 

ve olmayan toplumların karşılaştırılması, farklı şehitlik kavrayışlarının ortaya çıkış 

nedenlerine yanıt arama çabası, çalışmanın siyasal antropoloji içinden bir perspektifi 

benimsemesini gerektirmektedir; çünkü ne sadece dini, ne de sadece siyasal bir 

kurgu olan şehitlik ancak bu iki anlam dünyasının bir bütün olarak ele alınmasıyla 
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kavranabilmektedir. Sosyal bilimler içinde ise böyle bir kavrayışa imkân tanıyan 

bilim dalı olarak antropoloji öne çıkmaktadır.  

Şehitliğin incelenmesi siyasalın kurucu ilişkisi olarak dost/düşman6  

ayrımının ele alınması kadar paganizm/tek tanrılı din7, döngüsel zaman 

algısı/çizgisel zaman8 kavrayışı arasında karşılaştırmalar yapmayı zorunlu 

kılmaktadır. Devletsiz, pagan, eşitlikçi toplumsal bütünlerin kahraman ve kurban 

olarak iki ayrı kurgu9 inşa etmelerinin karşısında devletli ve tek tanrılı toplumlarda 

şehit figürünün inşa edilmesi; şehitliğin sadece kendi içinde anlaşılamayacağını, 

şehitlik kurgusunun inşa edilmesinin toplumun siyasal kuruluşundaki köklü bir 

dönüşümün sonucu olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Şehit figürü, tek tanrılı, 

çizgisel zaman kavrayışına sahip ve dost/düşman ikiliğine dayalı siyasetin kültürel 

ürünü olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu ölçütlere dayalı olarak kurulan anlam 

dünyasının bölünmüş yapısı, tanrı için şehitliğin vatan için şehitliğe, vatan için 

şehitliğin ise devrim için şehitliğe dönüşmesine elverişli zemini hazırlamaktadır. 

Turan Emeksiz’in 27 Mayıs’ın “Hürriyet Şehidi” iken bir “Devrim Şehidi”ne 

                                                           
6 Schmitt’e göre dost düşman ikiliği, siyasal olanı belirler. Düşmanla karşıtlık üzerine bir ilişki 
kurgusu oluşturulmadan, siyasal bağın kurulması imkânsızdır, bkz. Carl Schmitt (2006), Siyasal 
Kavramı, Çev. E. Göztepe, İstanbul: Metis Yayınları, s. 55. 
7 Augé, çok tanrılı din ile tek tanrılı din arasında keskin bir karşıtlık olduğunu savunur; düalist 
olmaması, aşkın bir ilkeye dayanmaması ve yeniliğe açık olması nedeniyle paganizm, tek tanrılı dinin 
tam karşıtıdır, bkz. Marc Augé, (2010), Paganizmin Dehası, Çev. E. Ataçay, Ankara: Dost Kitabevi 
Yayınları, s.12. 
8 Zamanın anlamlandırılmasına yönelik bu iki kavrayışın ele alınmasında Elide’nin değerlendirmeleri 
temel alınacaktır: Mircea Eliade, (1994), Ebedi Dönüş Mitosu, Çev. Ü. Altuğ, Ankara: İmge Kitabevi 
Yayınları.  
9 Pagan figürlerden biri olan kahraman kimi zaman doğumundaki olağanüstülükle, kimi zaman 
ölümünde öne çıkan özel bir farklılıkla insanlar ayrılır; ancak tanrısal özelliklere sahip olmakla 
beraber kahraman tam anlamıyla bir tanrı değildir. Topluluğun kuruluşu ile ilişkilendirilen kahraman, 
siyasal birliği üreten ritüel ve mitlerin de bir parçası durumundadır, (bkz: Mircea Eliade, (2007), 
Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt 1 (Taş Devrinden Eleusis Mysteria’larına), Çev. A. 
Berktay, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, s. 345). Siyasal bağın üretilmesindeki rol oynayan bir diğer 
önemli pagan figür olan kurban ise toplumsal varlığı sürdürmek adına doğa üstüne verilen bir 
armağandır. Kurban töreni, kozmosun yenilenmesi kadar toplumu bütün mükemmelliğiyle yeniden 
kurmaya yöneliktir (Eliade, a.g.e., s. 272). 
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dönüşmesindeki karmaşık ama çelişkili olmayan sürecin anlaşılmasında burada 

kısaca aktarılan teorik zeminden yararlanılmaya çalışılacaktır. 

Çalışmada siyasal antropoloji perspektifinin benimsenmesini gerektiren bir 

başka konu, Emeksiz’in ölümünün kazandığı kutsallıktır. Yakın geçmişin, resmi 

tarihe alınmayarak unutturulmaya çalışılan binlerce ölümle dolu olmasına karşın 

Emeksiz’in ölümünün kutsallaştırılması, siyasal birliğin kökenine toplumun kendi 

varlığını borçlu olduğu seküler bir anlam kaynağı olarak yerleştirilmesi ve 

sonrasında yeni bir siyasal düzenin kuruluşunun ancak Emeksiz’in ölümüne atfedilen 

anlamın dönüştürülerek Emeksiz’in unutulması yoluyla gerçekleşmesi, Emeksiz’in 

kutsallığını yorumlanması gereken bir problem olarak çalışmanın önüne 

koymaktadır. Bu açıdan ele alınacak olan laiklik ve sekülerlik tartışmalarında 

benimsenecek temel, modern dönemde devlet ile din arasında kesin bir kopuşun 

gerçekleşmediği, ancak iki odak arasındaki ilişkinin değiştiği olacaktır. Dini 

örgütlenmenin otoritesini kabul eden geleneksel Ortaçağ devletinin aksine modern 

devlet, dinsel olanın belirleyicisi haline gelmiştir. Devlet ile din arasındaki ilişkide 

yaşanan bu değişikliğe bağlı olarak, resmi kurumlar ve ilişkilerin kodifikasyonunda 

rasyonelleşmeye gidilmiş ve ilahi kaynaklı anlamlandırmalar dışarıda bırakılmıştır. 

Sekülerleşme olarak tanımlanabilecek bu süreçte kutsal içerikler ayıklanmış ama 

kutsal biçimler açısından böyle bir dışlanma gerçekleşmemiştir. Bunun tam aksine 

toplumu bir ulus olarak anlamlandırma sürecinde devlet, eski kutsal biçimleri yeni 

içeriklerle doldurmakla kalmamış, yeni biçimler altında kutsalın üretimine devam 

etmiştir. Ulusal bayramların yaratıldığı, modern tapınaklar olarak meydanların, 
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stadyumların, anıtların inşa edildiği ve hatta ulusal giysilerin tasarlandığı10 bu süreçte 

ölüler kültü11 de yeni bir içerikle ve devleti işaret edecek şekilde yeniden üretilmiştir. 

Çalışmada Emeksiz simgesinin, seküler bir kutsal olarak toplum için anlamı üzerinde 

durulacak ve bir modern bir kült olarak toplumsal hayatta oynadığı role 

değinilecektir. 

Mekânın siyasal iktidar tarafından uzam üzerinde gerçekleştirilen bir 

düzenleme olarak ele alınmasının yanı sıra çalışmada esas olarak mekânı, siyasallığı 

inşa eden kurucu bir öğe olarak değerlendiren bakış açısı benimsenecektir. Bu bakış 

açısından mekân, sadece insan faaliyetinin bir çıktısı değil aynı zamanda o faaliyetin 

oluşumuna katılan bir kaynaktır. Her şeyden önce varlık bir mekân içinde yer alır ve 

ancak onunla kurduğu ilişki sayesinde bir anlam kazanır. Çalışmada mekâna yönelik 

olarak geliştirilen çeşitli teorik yaklaşımlara yer verilecek ve Emeksiz örneğinde öne 

çıkmaları nedeniyle meydanlar, mezarlıklar ve anıtlar üzerinde durulacak ve bu 

mekânların siyasal olana yönelik kurgulardaki yerleri tartışılacaktır. 

Emeksiz için inşa edilen mekânların yanı sıra Emeksiz için gerçekleştirilen 

törenlerin gösterdiği şudur: Emeksiz’e 27 Mayıs sonrasında yasal düzenlemelerle 

şehitlik payesi verilmiştir; ancak Emeksiz’in şehitliğinin inşası asıl olarak kültürel 

alanda gerçekleşmiştir. Emeksiz’in törenlerle anılıp heykellerle anıtlaştırılması, 

Emeksiz’in şehitliğinin bir sonucu değil, ta kendisidir. Bu çalışmada genel olarak 

                                                           
10 Hugh Trevor – Roper  (2006), “Geleneğin İcadı: İskoçya’nın Highland Geleneği”, Geleneğin İcadı, 
Der. E. Hobsbawm ve T. Ranger, Çev. M. M. Şahin, İstanbul: Agora Kitaplığı, s. 19 – 50, s. 32. 
11 Ölülerin kutsallaşması ve ölüler odaklı dua, kurban ve diğer ritüeller yoluyla örgütlenen ölüler 
kültü, topluluk kimliğinin oluşmasında önemli rol oynadığı gibi, iktidar mücadelesinin gerçekleştiği 
bir alana dönüşebilir, bkz. Kudret Emiroğlu, (2003), “Ölüm – Ölüler Dünyası – Ölüler İbadeti”, 
Antropoloji Sözlüğü, Der.  Kudret Emiroğlu ve Suavi Aydın Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, s. 
657 -659, s. 658. Ölenler için mezarların hazırlanması ve cenaze törenleri yapılması ölüler kültüyle 
ilişkilidir. Ölümün yarattığı korkunun yerini, ölüye tapınmaya bırakmasıyla ölü, topluluk için kurucu 
bir kahraman olma halini alırsa ölüler kültü “atalar kültü”ne dönüşür, bkz. Jean-Paul Roux, (1999), 
Altay Türklerinde Ölüm, Çev. A. Kazancıgil, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, s. 189. 
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Emeksiz’in şehitliği siyasal bir gücün ürünü olan ve yine siyasal bir gücü 

meşrulaştırmaya yönelik bir girişim olarak değil, siyasal bağı mevcut kılan ve onu 

üreten bir siyasal süreç olarak ele alınacaktır.12 

Bir kurucu iktidar13 olarak 27 Mayıs iktidarının oluşumu, 1961 Anayasası ve 

diğer yasal düzenlemelerle sınırlı kalmamıştır. 27 Mayıs iktidarı varlık zeminini 

sadece anayasal yapıya değil, aynı zamanda toplumsal hafızada ve kamusal mekânda 

kutsallıkla örülü olarak inşa ettiği siyasal şehitliğe dayandırmıştır. Bu çalışma, 

Emeksiz’in de aralarında bulunduğu “Hürriyet Şehitleri”ni kurulmuş ve 

tamamlanmış bir siyasal düzene meşruluk kazandıran ve kurulu yapıya albeni 

kazandırmak için eklenmiş bir eklenti olarak görmek yerine, şehitliği inşa edilmekte 

olan yeni siyasal düzenin temel yapıtaşlarından bir olarak değerlendirecek ve bu tezi 

tartışacaktır. 

27 Mayıs, iktidarını rasyonel kurumların yanı sıra, ölümün yarattığı ortak 

kayıp ve acıya dayandırmış, “kan”14 üzerinden yeni bir siyasal bağ inşa etmiştir. 

Emeksiz ve diğer şehitlerin ölümlerinin acısını hissedip hiç tanımadıkları bu 

insanlara duygusal bir yakınlık hissederek onları hatırlayanlar, yeni bir siyasal 

bütünü meydana getirmiştir. Ölüm, acı, kahramanlık gibi öğelere yaslanan bu anlam 

ağı tek bir defada kurulup sabitlenmemiş, yeniden üretime tabi olmuştur. Yeniden 

üretimin değişime açık yapısı, zaman içinde 27 Mayıs’ın kurduğu simgenin 
                                                           
12 Klasik siyaset felsefesi, iktidarı, emretme ve yönetme gücü ve buna ek olarak gücü haklı kılmaya 
yönelik çabalar olarak ikiye ayırır. Bu ayrımda iktidarın temelini, emretme gücüne imkân veren çıplak 
şiddet oluştururken, meşrulaştırma faaliyetleri, var olan gücü etkin kılma adına ikincil bir rol oynar. 
Siyasal antropoloji ise gücün ve meşruluğun üretimini iki ayrı kategori olarak analiz etmek yerine, 
siyasal olanın kuruluşunu bir bütün olarak ele alır, Marc Abéles (1998), Devletin Antropolojisi, Çev. 
N. Ökten, İstanbul: Kesit Yayıncılık, s. 120. 
13 Kurucu iktidar, hukuk açısından, yeni bir anayasa yapan iktidar olarak tanımlanabilir. Devleti kuran 
ve siyasi iktidarı kullanmanın koşullarını belirleyen kurucu iktidar, devletin dışında yer alır ve onun 
kaynağıdır, Kemal Gözler (1998), Kurucu İktidar, Bursa: Ekin Yayınları, s. 11-14.  
14 “Kan”, kardeşlik, akrabalık, dostluk, dayanışma, soydaşlık, ölüm, cinayet, savaş gibi pek çok farklı 
anlama göndermede bulunan simgesel bir ağın merkezinde yer almaktadır. 
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dönüşümüne imkân tanımış, 1960’ların ikinci yarısından itibaren “Hürriyet Şehitleri” 

yerini “Devrim Şehidi” Emeksiz’e bırakmıştır. Tıpkı dinsel bir kavram olan 

şehitliğin devletin müdahalesiyle, devleti çağrıştırır hale gelişindeki gibi şehitliğin 

simgesel ağının içine sızan devrimci söylem, şehitlik kavramını devrimci siyaseti 

üretecek bir şekilde kullanmayı başarmıştır. Geçirdiği bu dönüşüm sonucunda 

Emeksiz figürü artık 27 Mayıs’ı değil sosyalist mücadeleyi ve devrim umudunu 

hatırlatan bir simge halini almıştır. Bu nedenle 12 Eylül sürecinde iktidarın Emeksiz 

figürüne yönelik olarak yürüttüğü unutma politikası da çift yönlü bir girişim olarak 

gözükmektedir. Tek bir figürün imhası iki farklı anlam ağına yönelmiştir; hem 27 

Mayıs’ın kurguladığı siyasal bağ hem de sosyalist hareketlerin simgesel anlam ağı 

hedef alınmıştır. 12 Eylül iktidarının 1961 Anayasası’nı yürürlükten kaldırmak ve 

devrimcileri siyasal alanın dışına itmekle yetinmeyip simgesel bir savaşa girmesi 

Emeksiz figürünün siyasal önemini ortaya koyması bakımından çarpıcıdır. 

Emeksiz figürünün geçirdiği bu süreç, Türkiye siyasal hayatında 1960’ların 

başından 1980’lerin sonuna kadar süren ve Emeksiz figürünü merkeze alan bir hafıza 

savaşının gerçekleşmiş olduğunu göstermektir. Tezin bu konudaki temel kabulü, 

Emeksiz’in bir şehit olarak inşa edilmesiyle başlayıp sonrasında şehitlik kurgusunun 

imhasına uzan sürecin ülkedeki politik mücadelelerin bir yansıması olmayıp 

mücadelenin gerçekleştiği önemli alanlardan bir olduğudur. Tez, Emeksiz figürünün 

inşası ve imhasının, Türkiye toplumunun siyasal olarak kuruluşunda şehitliğin 

oynağı merkezi rolünün göz önüne alınarak anlaşılabileceği savını tartışmaya 

açmaktadır.  

Siyasal tarih içinden bir konu seçilmesine rağmen, tezde 1960 ve 1980 

darbelerinin nedenleri ve sonuçlarına tezin problemi açısından gerekmedikçe 
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değinilmeyecek, bunun yanı sıra dönemin yapısal çözümlemesine de zorunlu 

kalınmadıkça girilmeyecek, konuya yönelik olarak benimsenen bakış açısı 

çerçevesinde siyasal hayatın “kültürel” boyutları üzerinde durulacaktır. Bu nedenle 

tez, ele aldığı döneme dair ekonomi-politik perspektifle geliştirilmiş tartışmaları da 

kapsamı dışında bırakmak zorundadır. 

Türkiye siyasal hayatında önemli bir yeri olmasına karşın bugüne kadar 

Turan Emeksiz’e odaklanan alan çalışması gerçekleşmemiştir. Bu durum Emeksiz’in 

yaşamına dair son derece kısıtlı bir bilginin günümüze kalmasına yol açmıştır. Daha 

önce Emeksiz hakkında bir araştırmanın yapılmamış olması, bu çalışmanın 

hazırlanması için Emeksiz’e yer veren çeşitli yayınların taranmasını zorunlu 

kılmıştır. Son derece geniş bir alana yayılan kitap, gazete, dergi, tutanak, fotoğraf ve 

çeşitli belgeler arasında yapılan arşiv taraması, bir tez çalışmasının kapsamıyla sınırlı 

kalmıştır; Emeksiz’e değinen tüm kaynakların tüketildiği iddiası taşınmamaktadır. 

Emeksiz’e odaklanan bir yayının bulunmayışı tez kapsamında Emeksiz’in 

yakınlarıyla görüşmeler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Araştırma kapsamında 2010 

Aralık ayında Malatya’da Turan Emeksiz’in kardeşi Gülnaz Emeksiz, amcasının 

oğlu Mehmet Emeksiz ve ikinci kuşak kuzeni olan Tuncer Emeksiz’le 

görüşülmüştür. Bu görüşmelerde Turan Emeksiz’in hayatına dair bilgilere 

ulaşılmasının yanı sıra Emeksiz’in ölümünü izleyen süreçte yaşananların 

yakınlarınca hatırlanma biçimleri ile diğer kaynaklarda yer alan biçimler arasına 

karşılaştırma yapma olanağı yakalanmıştır. Malatya’da yapılan diğer görüşmeler, 

yerel tarih üzerine çalışmakta olan gazeteci Celal Yalvaç ve yine gazeteci Raşit 

Kısacık ile gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde 1978 yılında gerçekleşen sekiz 

kişinin ölümüyle ve şehirdeki birçok yerin tahrip edilmesinin yanı sıra kent 
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merkezindeki Emeksiz büstünün parçalanmasıyla sonuçlanan Malatya Olayları 

hakkında bilgi alınmıştır. 2011 yılının Ocak ayında İzmir’de yazar ve yayıncı Bülent 

Habora ile yapılan görüşme, tezin hazırlık aşamasında yapılan en önemli 

görüşmelerden birisidir. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

öğrencisi olan ve 28 Nisan Olayı’na eylemci olarak katılan Habora, olaylar sırasında 

Emeksiz’in ölümüne şahit olmuştur. 28 Nisan sonrasındaki gelişmeleri de yaşamış 

olan Habora’nın bir başka önemli tanıklığı Emeksiz’in toprağa verilme törenlerine 

katılmış olmasından kaynaklanmaktadır. 2011 yılının Şubat ayında Turan Emeksiz’in 

halasının oğlu olan ve yaşamının bir bölümünde aynı evi paylaştığı Nihat Emeksiz 

ile yapılan görüşme Turan Emeksiz’in hayatına dair olduğu kadar Emeksiz’in 

şehitleşme sürecinde yaşananlar hakkında da birçok bilgiye ulaşılmasını sağlamıştır. 

Emeksiz için Malatya ve İstanbul’da yapılmış birçok törene katılmış, “Turan 

Emeksiz’i Yaşatma Derneği”nde yer almış ve Turan Emeksiz’in anısının yaşatılması 

için çaba harcamış olan Nihat Emeksiz ayrıca 68 Kuşağı’nın bir üyesi olarak bu 

kuşağın Turan Emeksiz’e yaklaşımına da tanıklık etmiştir. Nihat Emeksiz ayrıca 

Emeksiz’in toplumsal hafızadan silinme sürecinde yaşanan olaylara dair aktardığı 

anılar, teze önemli katkı sağlamıştır. Yapılan çalışma kapsamı gereği ayrıca, Turan 

Emeksiz heykelleri ilgili olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel 

Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fatma Akyürek ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

27 Mayıs Darbesini izleyen ilk günlerde, kurulmakta olan bir siyasal düzenin 

simgesi olarak “Hürriyet Şehidi” ilan Turan Emeksiz figürünün 1960’ların sonunda 

sosyalist bir devrimin simgesi olarak “Devrim Şehidi”ne dönüşmesi ve bu nedenle de 

12 Eylül iktidarları tarafından sistemli bir biçimde toplumsal hafızadan 

çıkarılmasının toplumun siyasal kuruluşu için ne anlama geldiği sorusu üzerine 
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odaklanacak olan çalışma, araştırma kapsamında ulaşılan bilgi ve belgelerin yanı sıra 

Turan Emeksiz’e adanan “hafıza mekânları”nı da toplumun siyasal olarak kurulması 

probleminden geliştirilen bir perspektifle değerlendirmeye çalışacak ve Emeksiz, 

“icat edilmiş bir gelenek” ve “unutulmuş bir hafıza figürü” olarak yeniden ortaya 

çıkarılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

HATIRLAMANIN POLİTİĞİ 

  

 

I. Siyasal Düzenin Kuruluşunda Ölüm 

Turan Emeksiz’in ölümünün şehitlik kategorisi içinde değerlendirilerek, 

kutsallaştırılması, çalışma açısından ölümün yüklendiği ve ürettiği siyasal anlam 

üzerinde durmayı gerektirmektedir. Emeksiz örneğindeki gibi bazı ölümler daha özel 

bir biçimde anlamlandırılsa da her ölüm toplum için belli bir öneme sahip olduğu 

görülmektedir. Ölüm, kişinin yaşamının tamamlanması olarak doğal bir sonuç olarak 

ortaya çıksa da,  geride kalanlar için yarattığı durum ve bu durumu anlamlandırma 

gereği, ölümü toplumsal bir olgu kılmaktadır. Bu kısımda ölümün toplumun varlığı 

açısından yarattığı sarsıntıya ve ölümün etkilerinin toplumsal süreç içinde aşılma 

biçimlerine değinilecektir. 

A. Kayıp ve Telafi 

Bir arada yaşayan ve aralarında siyasal bir bağ bulunan insanların sürekli 

bütünlüğü olarak tanımlanabilecek topluluk açısından ölüm, şüphesiz yıkıcı (ve de 

kurucu) bir kriz doğurur. Ölüm, en basitinden toplumsal bağın dayandığı bütünlük ve 

süreklilik ilkelerinin inkârıdır. Ölümle birlikte topluluk bir parçasını yitirir; parçanın 

yitişi bütünlüğün de son buluşudur.15 Yitirilen yaşam aynı zamanda, asla son 

                                                           
15 Topluluk açısından parça, bütüne eşittir, bkz. Émile Durkheim (2011), Dini Hayatın İlkel 
Biçimleri, Çev. F. Aydın, Ankara: Eskiyeni Yayınları, s. 459. 
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bulmamak üzere kurulmuş topluluğu sarsıntıya uğratır. Kısaca topluluk için “ölüm 

bir skandaldır”.  

 Ölümü bir skandal olarak gören ve ona varlık sorunu açısından bakan Levinas 

için ölümün yarattığı yokluk, bir eksikliğe yol açtığı kadar fazlalılığı da beraberinde 

getirir. Ölüm bireysel değil toplumsaldır çünkü kişiler arası bağı çözer. Ölenin geride 

bıraktığı dünyada var olmaya devam edenler ötekinin ölümünden sorumludur; ölümü 

taşıma yükü, hayatta kalanlarındır.16 Hayatı elinden alınan ile hayatına devam 

edenler arasında doğan eşitsizlik, eşitlik üzerine kurulu olduğu varsayılan toplumsal 

bağın tamiri sorununu doğurmaktadır. Geride kalanlar ikame edilemez kaybın telafisi 

üzerine düşünmek ve telafinin imkânlarını aramak zorundadır. Ölümle krize giren 

toplumsal bağ yeniden kurulmak zorundadır. 

Tıpkı Levinas gibi ölümü, bir son ve yokluk olarak görmek yerine ölüme 

karşı geliştirilen tepkiyi varlığın kurucu öğelerinden biri olarak düşünen Canetti için 

de her ölüm bir kriz yaratır. Kurulu ilişkiler ağını tek bir ölüm bile parçalamaktadır.17 

Ölüm karşısında böylesine ciddi bir sarsıntıyla karşılaşan toplumsal bağ, her ölümle 

birlikte yeniden sorgulamaya tabi kalır. Geride kalanlar hayatta kalmış olmaları 

sebebiyle ölene karşı suçluluk duygusu taşırlar. Ölümün yarattığı haksızlık, 

haksızlığın doğurduğu suçluluk ve gidenlerden bıraktığı boşluk giderilmeli ve 

yaşama yeniden başlamak için yeni bir ilişkiler ağının örülmesi gerekmektedir. 

Biyolojik varoluşun doğal bir gerçeği olan ölümün bastırılması, gizlenmesi ve 

mücadele edilecek bir karşıtlık olarak görülmesini, toplumsal varoluşun asıl kaynağı 

olarak değerlendiren Bauman’a göre sonlu bir varoluşa sahip olma bilinci ve ölümle 
                                                           
16 Emmanuel Levinas, (2011), Tanrı, Ölüm ve Zaman, Çev. Işık Ergüden, Ankara: Dost Kitabevi 
Yayınları, s. 72. 
17 Elias Canetti, (2007), Ölüm Üzerine, Çev. Gürsel Aytaç, İstanbul Payel Yayınevi, s. 96. 
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başa çıkma gereksinimi, yaşama anlam katmaya yönelik çabayı yani kültürü 

meydana getirmiştir.18 Ölümlü olma bilincini ve ölümü yadsımayı toplumsal 

kurumların ve pratiklerin itici gücü olarak gören Bauman, gerçekleşen ölüm 

sonucunda oluşan hiç olma durumunun kültürel bir tepkiyle, ölümün inkârı ile 

aşıldığını düşünmektedir. Ölen kişi yok olmaz; yaşamaya devam edenlerin 

düşüncelerinde, ilişkilerinde, varoluşlarında yer almaya devam eder. Kişinin yok 

oluşunun toplum tarafından geçersiz kılınışı, ölenler kadar hatta onlardan çok 

yaşayanlar içindir; ölen kişinin hatırlanmakta oluşu, ölümün topluluk için bir son 

olmadığını ispatlamakta ve topluluğu sürekli kılmaktadır.19 Ölüme verilen toplu 

tepkinin bir hatırlama ilişkisi olarak gelişmesi, ölen kişiyi ve aynı zamanda topluluğu 

ölümsüz bir varlık olarak kurmaktadır. 

Ölümün yarattığı travmanın aşılması ve ölen kişinin geride bıraktığı 

boşluğunun doldurulması ancak onun anısının yaratılmasıyla mümkündür; 

topluluğun, eski üyesi olan ölü ile kuracağı yeni ilişki hatırlama ilişkisidir. 

Kaybedilen kişinin yerini, onun hatırasının alışı ritüel ve mekânsal düzenleme ile 

gerçekleştirilir. Cenaze töreni ile kişi bir “anı-kişi”ye dönüştürülür; kişinin ölüm 

sonrası mekânı mezar20 ise hatıranın canlı tutulması için bir işaret olarak işlev görür 

                                                           
18 Zygmunt Bauman, (2012), Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, Çev. N. 
Demirdöven, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s. 18-20. 
19 A.g.e., s. 70, 71. 
20 Toprağa gömme, cansız bedenin maruz kalabileceği tek işlem değildir. Mumyalanma ve yakılma, 
toprağa gömmeden sonra en çok uygulanan yöntemler olarak göze çarpmaktadır. Nadiren görülen bir 
uygulama olmakla beraber ölülerin suya gömüldükleri de bilinmektedir: Ölü, defin kayığına 
yerleştirilerek açık denize bırakılabilir ya da doğrudan suya batırılır; mezarın sular altında bırakılması 
da “suya defin”in kapsamında yer almaktadır. Birçok kültürde ise ölü, toprağın yüzeyine bırakılmakta 
ve yırtıcı hayvanlara terk edilmektedir. “Göğe defin”de ise cansız beden ağaca asılır ya da tahtadan 
yapılmış iskelelere bırakılır; beden burada sürekli olarak kalabileceği gibi, belli bir süre sonra buradan 
alınıp toprağa defnedilebilir, Edward Tryjarski (2012), Türkler ve Ölüm, Çev. H. Er, İstanbul: 
Pinhan Yayıncılık, s. 264 – 271. 
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ve anma törenleriyle aracılığıyla da kaybedilmiş kişinin hatırası yeniden ve yeniden 

üretilir. 

Ölüm, topluluğu ölen kişiden mahrum bıraktığı gibi ölen kişiyi de topluluğun 

dışına itmiştir. Oysa insanı insan yapan başlıca unsur onun diğer insanlarla ilişki 

içinde yaşamasıdır. Ölüm bu ilişkiyi sonlandırır ve kişiyi kimliksiz bir hale getirir. 

Kişinin yeniden anlamlı bir varlık halini alabilmesi, onun topluluğa tekrar dâhil 

edilmesi şartına bağlıdır. Kişinin topluluğa yeniden alınması ve yeni bir anlam 

kazanması, ilk aşamada cenaze töreni ile gerçekleşir. Cenaze töreni ile ölüm aşılır ve 

ölüyle topluluk arasında yeni bir ortaklık kurulur. Bir geçiş ritüeli olan cenaze töreni 

ile topluluğa geri döndürülen kişinin ölümü yok edilirken kurulan bu özel bağ ile kişi 

canlı bir anıya dönüştürülür.21 Ölümle gerçekleşen çözülmenin inkârı olan cenaze 

töreni ile kişi topluluğun üzerine düşündüğü ve yeni bir anlamla donattığı bir varlık 

haline gelir.  

Ölümün ardından bir cenaze töreninin düzenlenmesi ve ölen kişinin törenlerle 

anılması evrensel bir pratiktir.22 Üstelik cenaze ritüelleri tüm kültürlerde temel bir 

benzerlik göstermektedir; ölenin etrafında toplanma, ritüelin temel pratiğidir.23 

Topluluğun birliğini sarsacak bir kriz, ancak krizin kaynağında topluluğun bedenen 

bir araya gelmesi ile aşılabilmektedir. Cenaze ritüeli, topluluk için algılanamaz 

derecede büyük bir şoku toplumsallaştırarak ölümü anlaşılabilir ve katlanılabilir hale 

getirirken ölen kişiyi ölümsüz kılar. Doğal bir olgu olan ölüm, sonrasında 

gerçekleşen ritüel süreçle toplumsal bir olay haline dönüştürülür.24 Biyolojik olayın 

                                                           
21 Levinas, a.g.e., s. 86. 
22 Bauman, (2012), a.g.e., s. 70. 
23 Bronislaw Malinowski, (2000), Büyü, Bilim ve Din, Çev. S. Özkal, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 
s.44. 
24 Malinowski, a.g.e., s. 48. 



- 25 - 
 

toplumsal bir sürecin işlemeye başlaması yoluyla kontrol altına alınması, ölümün 

topluluk üzerinde yarattığı krizin aşılmasında atılmış en önemli adımdır.25 Cansız 

bedenin defnedilip kişinin ölümsüz bir anıya dönüştürülmesini gerçekleştiren ritüel 

sürecin sonunda kriz aşılmıştır. Ölen kişi yeni bir anlam dünyasına yerleştirilmiş ve 

topluluğun geçirdiği sarsıntı aşılarak yaşayanlarının yanı sıra hayatta olmayanların da 

üyesi oldukları yeni bir toplumsal bağ kurulmuştur.  

Ölümün toplulukla ilişkilendirilerek anlamlandırılıyor oluşu ve ölüm 

sonrasında bu çerçevede pratiklerin gerçekleştirilmesi, tüm kültürlerin ölümü 

toplumsal bir olgu olarak ele aldıklarını göstermektedir. Ölümün siyasallığına26 dair 

böyle bir evrensel temelin bulunmasına karşın ölümün gerçekleşme biçimi, ölenin 

kimliği ve ölüm sonrasında bu kimliğin bir anı olarak yeniden kurulma süreci, ölüme 

dair farklı kurguların üretilmesine yol açmıştır. Farklı siyasal birlikler, ölüm üzerine 

farklı kültürel biçimler geliştirmiş, aynı zamanda topluluk kendi içinde bazı 

ölümlerle kendi siyasal kuruluşu arasında daha özel bir ilişki kurmuştur. Bu durum 

topluluğun siyasal bir bütün olarak kuruluşu ve ölüme yönelik olarak gerçekleştirilen 

kurgular arasında karşılıklı bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Çalışma boyunca 

ölümü anlamlandırmaya dair bir kurgu olarak şehitlik ve siyasal birliğin kuruluşu 

ilişkisi üzerinde odaklanılacak olmakla beraber öncelikle şehitle benzerliğine rağmen 

ondan önemli noktalarda ayrılan kurban kavramı üzerinde durulacaktır.  

 

 

                                                           
25Carlo Ginzburg, (2009), Tahta Gözler (Mesafe Üzerine Dokuz Düşünce), Çev. Aysun Şişik, 
İstanbul: Metis Yayınları, s. 79. 
26 Bu çalışmada siyasal antropolojinin, siyasal bağın ancak devletle mümkün olduğu, devletsiz bir 
siyasallığın mümkün olamayacağı üzerinde temellenen klasik temsil kuramına yönelik eleştirisi 
benimsenecek, siyasallık ve toplumsallık eş anlamlı olarak kullanılacaktır. 
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B. Kurban 

Şehitliğin, dost/düşman ayrımını inşa etmesi nedeniyle siyasallaşan bir ölüm 

biçimi olarak tartışılmasına geçilmeden önce üzerinde durulması gereken önemli bir 

nokta kurban kavramıdır. Şehit figürünün ilerleyen bölümlerde, kendi çerçevesini 

aşarak kurban olma durumundan çıkan kurban,27 olarak ele alınacak olması 

nedeniyle, üzerinde durulması gereken ilk kavramın kurban kavramı olması gerektiği 

ortaya çıkar. 

Kurban dar anlamıyla “doğaüstü güçlerle yakınlaşma, onlarla ilişki kurma” 

adına “doğaüstüne sunulan sembolik bir hediyedir”.28 Kurban etme edimi ise “dinsel 

ya da kutsal amaçlarla sembolik bir sununun yok edilmesini içeren verme eylemi” 

olarak tanımlanmaktadır.29 Kurban kelimesinin Arapçadaki kökü olan “krb”nin 

yakınlaşma anlamına gelmesi ve diğer dillerdeki karşılıklarının da benzer anlamlara 

sahip olması, kavramın, kurbanı sunan ile kurbanın sunulduğu doğa üstü güç 

arasında bir bağlantı kurmaya dönük bir ritüel olarak anlaşılması sonucunu 

yaratmıştır.  

Kurbanın toplumsal fonksiyonu üzerine birçok teori geliştirilmiştir. 

Açıklayıcı teorilere göre kurban, doğaüstü varlıklara, onların sevgilerini kazanmak 

üzerine sunulan bir hediyedir. Kefaret teorisinde kurban, gerçekleşmiş olan bir suçun 

kefareti olarak doğaüstüne ödenen bir bedeldir. Sunulan kurbanın hayatından 

vazgeçilmesi kurbanı sunanın kendi hayatını sunmasının yerini tutar. Komünyon 

                                                           
27 Özellikle Girard “günah keçisi” olarak kurban ve şehit arasında böyle bir ilişki kurmaktadır, bkz. 
René Girard (2005), Günah Keçisi, Çev. I. Ergüden, İstanbul: Kanat Yayınları, s 272 vd. 
28 Gürbüz Erginer (2003), “Kurban”, Antropoloji Sözlüğü, Der. Kudret Emiroğlu ve Suavi Aydın. 
Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, s. 507. 
29 Dictionary of Anthropology’den aktaran: Gürbüz Erginer (1997), Kurbanın Kökenleri ve 
Anadolu’da Kanlı Kurban Ritüelleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 18. 
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teorisi, kurbanın kökeninde, tanrının, kurbanı verenler tarafından sembolik olarak 

yenmesini görür. Birlikte yenen yemek ile topluluk bir araya gelir, yenen kurban 

aracılığı ile tanrı ile ilişki kurulur.30 Kutsallaştırma teorisinde kurban bir hile olarak 

ele alınır. Kutsalla doğrudan ilişki kurulmasının tehlike içermesi nedeniyle, profan 

ile kutsal arasındaki ilişki kurban aracılığı ile kurulur ve kutsallığa ulaşılır.31 Büyü 

teorisine göre, kurban ritüelinin amacı, kandaki büyüsel gücü ortaya çıkarmaktır. 

Enerjisinin azaldığı düşünülen tanrıya aktarılan büyüsel güç zaman içinde kurbanı 

veren sunu sahibine geri dönecektir.32 

Kurbana dair geliştirilen teorilerin hepsi, kurbanı sunan tarafın, kurbana dair 

bakış açısını tartışmaya açmadan tekrarlamaktadır. Kurbandan vazgeçen tarafın, 

kurbanı başka bir özneye sunduğuna dair inancı bahsedilen teorilerde sorgulanmadan 

yer almıştır.  Bu nedenle temelde kurbana bakışlarında farklılık taşımayan bu 

yaklaşımların hepsinde kurban, insan ile tanrısal güçler arasındaki bir ilişkidir, 

sunulan kurbanın bu ilişkideki rolü ise bir araç olmaktan ileri gitmemektedir. 

Dar anlamıyla kurban ilişkisi; kurbanı sunan, sunulan kurban ve kurbanın 

sunulduğu güç olmak üzere üç taraf arasında kurulmaktadır. Ancak kurban ilişkisine 

daha geniş bir perspektiften bakılması, ilişkiden kurbanın sunulduğu doğaüstü gücün 

dışlanmasını gerektirmektedir. Böylece kurbanın topluluğun yeniden üretilmesinde 

oynadığı rolün anlaşılmasına yaklaşılmaktadır. Kurban ilişkisi, toplum ile toplumun 

icat ettiği kendisinin aşkın versiyonu arasındaki bir ilişki değildir. Kurban ilişkisi, 

tamamen toplumun içinde başlamakta ve bitmekte, aşkınlığa erişmemektedir. Bu 

                                                           
30 A.g.e., s. 507. 
31 A.g.e., s. 507, Çetin, Özer, (2008), “Kurban İle İlgili İnanç ve Tutumlar,” Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, (Danışman: Prof. Dr. Hayati Hökelekli), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Felsefe Ve Din Bilimleri ABD, Din Psikolojisi Bilim Dalı, Bursa, s. 69. 
32 Özer, a.g.e., s. 72. 



- 28 - 
 

ilişkinin yalnızca iki tarafı vardır: Sunan ve sunu. Kurban ilişkisinin analizinde 

kurbanın verildiği merciin analizden çıkarılması ile kurbana yönelik geniş bir bakış 

açısı yakalanır. Bu bakış açısından, kazanmak adına kaybedilmesi göze alınan her 

şey kurbandır; vazgeçilen ve vazgeçen arasındaki her ilişki de bir kurbansal 

sunudur.33 

Kurbansal ilişkide, kurbanı sunanın bakış açısını tekrarlamayı reddeden 

Girard ilişkiyi analiz eden denklemden tanrısal gücü çıkartmaktadır. Kurbansal 

sunuyu tamamen toplumsal bir edim olarak ele alan Girard’ın görüşleri, bu 

çalışmanın bakış açısının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, Girard’ın kurban 

üzerine görüşleri ayrıntılı olarak ele alınacak ve düşünürün kurban ile şehit arasında 

yaptığı ayrım esas alınarak şehitlik kavramının tartışılmasına geçilecektir. 

Girard’a göre kurban sunumunun anlaşılabilmesi için atılması gereken ilk 

adım, kurban üzerine geliştirilen geleneksel teorilerin temeli olan, tanrısal varlıkla 

ilişki kurma kabulünden vazgeçmek olmalıdır. Kurbansal ilişkide tanrıya ve diğer 

doğaüstü güçlere yer yoktur, kurbansal ilişki insanlar arasında gerçekleşmektedir. 

Kurbana dair tanrısal boyutu devre dışı bırakan Girard için kurban, iç şiddetin 

ürünüdür. Kurban ediminin asıl amacı, topluluk içinde tohumları bulunan kıskançlık 

ve rekabet temelli çatışmaların ortadan kaldırılması ve topluluğun yeniden inşa 

edilmesidir.34 Topluluk, benzerlik ve ortak amaçların öne çıkarılması ile 

oluşturulmuş bir bütünlük olsa da bu birlik değişmez bir bütün değildir. Kültürün 

temelini oluşturan taklit, ortaklıkların kurulmasını sağlarken aynı zamanda iç 

gerginliklerin oluşmasına da yol açar. Topluluk içindeki gerginliklerin birikmesi 

                                                           
33 Başaran, Melih (2005), Kurbansal Sunu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s. 78, 85. 
34 René Girard, (2003) , Kutsal ve Şiddet, Çev. N. Alpay, İstanbul: Kanat Yayınları,  s. 11. 
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zaman içinde topluluğu, birliği tamamen yok edecek bir çatışmanın eşiğine 

getirmektedir. Topluluğun dağılmasına yol açmakla kalmayıp onu oluşturan parçaları 

da yok edebilecek bir çatışma ihtimali bütün toplulukların kuruluşlarından itibaren 

karşı karşıya bulundukları bir tehdittir.35 Böyle bir çatışmanın eşiğine gelindiğinde 

toplum krizi, kurban edimiyle aşar. Topluluğun tamamını yok edebilecek şiddet tek 

bir noktaya, kurbana yöneltilir; kurbanın feda edilmesiyle geri kalan herkes kurtarılır.  

Herkesin herkese karşı girişeceği topluluk içi şiddet ediminin yerine ikame 

edilen kurban sunumu ile topluluk içi çatışmaların önüne geçilir36. Kurban, şiddetin 

ortaya çıkmasını önlemeye yönelik olarak geliştirilmiş toplumsal bir kontrol 

mekanizmasıdır. Şiddetin önüne geçilmesi yine bir şiddet edimi ile mümkün 

olabilmektedir. Engellenmediği takdirde topluluğun bütününü ortadan kaldırabilecek 

bir şiddetin yerine kutsallıkla donatılmış bir şiddet yerleştirilmektedir. 

Girard’a göre kurbansal sunuya tanrısal bir boyut eklenmesi basit bir 

yanılsama değil, kaçınılan şiddete karşı geliştirilmiş aldatıcı bir mekanizmadır. Ritüel 

haline gelen ve kurala bağlanan kurban edimi ile şiddet, intikamı alınmayacak yani 

karşı bir şiddet üretmeyecek şekilde kurbana yöneltilir. Kurbanın dinsel bir gelenek 

haline gelmesi, kutsalla ilişkilendirilmesi ile şiddet kendi içinde iyi ve kötü şiddet 

olarak ikiye ayrılır. Topluluğu yok etme potansiyeline yönelebilecek şiddet kötü 

şiddet olarak kodlanarak yasaklanır. Ancak toplumun kuruluşundan kaynaklanan 

                                                           
35 Girard’ın topluluğa dair bu tasvirinin, Hobbes’un Leviathan’ındaki doğa durumuna benzerliği 
dikkat çekmektedir. Hobbes’a göre doğa durumundaki kısıtlanmamış hareketlilik, tatmin 
edilemeyecek arzuların doğmasına yol açar. Bu durum ise doğa durumundaki insanların sürekli bir 
savaş hali içinde olmalarına yol açmaktadır. Herkesin endişe ve korku içinde yaşadığı doğa 
durumunun son bulması ise siyasal toplumun yani devletin kurulması yoluyla herkesin herkese karşı 
savaşının bitmesi ile gerçekleşir, bkz. Thomas Hobbes (1993) Leviathan, Çev. S. Lim, İstanbul: Yapı 
Kredi Yayınları, s. 94. Girard’da ise topluluğu yıkıma götürebilecek şiddeti önlenmesi devleti kuran 
sözleşme ile değil kurban edimi ile gerçekleşir. 
36 Girard (2003), a.g.e., s. 19. 
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şiddet eğiliminin bir hedefe yönlendirilmesi şarttır. Kurban edimi ile şiddet, intikam 

peşinde koşamayacağı için şiddetin bitiş noktasını teşkil edecek bir hedefe, kurbana 

yöneltilir. Bu şiddet tanrı ile ilişkilendirilerek, kesin kurallara bağlanarak 

kutsallaştırılır ve topluluğun iç çatışma ile yok olma tehlikesine karşı sigorta işlevi 

görür. Girard’a göre topluluk “mimesis”ten türeyen şiddeti bütünüyle yok edemediği 

için kutsallaştırılmış bu şiddet türüne, kötü şiddete karşı iyi şiddeti uygulamaya 

koymaktadır.37  

Topluluğun yeniden kuruluşunun dışına itilme yoluyla ortaya çıkarılan bir 

kurbana yönelen kutsal şiddet, topluluk için arındırıcı bir nitelik taşımaktadır. 

Topluluğu kuran sınırın belirsiz hale geldiği kriz dönemlerinde, topluluğun başkasına 

karşı taşıdığı fark üzerinden kendisini kuramadığı durumda, topluluk “kurban 

bunalımı”na girer. Kurban bunalımında kirletici şiddet ile arındırıcı şiddet arasındaki 

farklar da silinme aşamasına gelir. Kurban bunalımının aşılması ise bir ikame 

kurbanın seçilmesi ve şiddetin kurbana yönlendirilmesi ile mümkündür. Girard’a 

göre topluluğun kuruluşunun başat öğesi, topluluk içi şiddetin hedefsizliğine bir son 

verilip onun tek bir hedefe aktarılmasıdır.38 Kurban bunalımının aşılması, yani 

kolektif şiddetin, belirli bir noktaya yöneltilmesi topluluğun yeniden kuruluşu 

sonucunu doğurur.39 Karşılıklı şiddetin, karşılık yaratmayacak bir yöne doğru 

devşirilerek tek yönlü hale gelmesi ile şiddet birleştirici bir rol oynayarak topluluğu 

                                                           
37 A.g.e., s. 51. 
38 A.g.e., s. 131. 
39 Kurban olarak işaret edilen ve şiddetin akması gereken yön olarak gösterilen hedef daima topluluk 
içindedir. Bu zorunluluk, topluluk dışından birinin kurban edileceği durumlarda, kurban edilecek 
kişinin öncelikle topluluk içine alınmasını zorunlu kılar. Örneğin kurban edilecek savaş esirleri ilk 
önce topluluğun bir üyesi kılınır, evlendirilir, belli sorumluluklara yükümlü kılınır; kişi ancak bu 
sürecin sonunda topluluğun bir parçası olduğu zaman kurban edilebilir, bkz. Marvin Harris (1994), 
Yamyamlar ve Krallar (Kültürlerin Kökenleri), Çev. M. F. Gümüş, Ankara: İmge Kitabevi, s. 159 
(Harris, kurbana karşı takınılan tavırı işaret etmekle beraber, kurban edilen insanların yenilmesini, av 
hayvanlarının yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan protein eksikliğine bağlamaktadır). 
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kurar. Böylece topluluğu oluşturan parçalar birbirlerine karşı olan kıskançlıklarını ve 

düşmanlıklarını askıya alarak ve ortak bir düşman üzerinde oybirliğine vararak yeni 

bir birlik inşa ederler.40 Girard topluluğun kuruluşunu açıklayan kuramında, günah 

keçisi ilan edilerek dışlanan bir azınlığa yönelen birleştirici düşmanlığı temel 

almaktadır; topluluk meşru bir düşmanlık ve düşmana yönelen şiddetin meşruluğu 

üzerinden kurulmaktadır. Schmitt, düşmanı siyasal birliğin dışında ve kendisine 

nefret güdülmeyen bir kamusal düşman olarak ele alırken,41 Girard’da ise düşman 

topluluğun içinde bulunmakta ve her defasında kendisine yöneltilen nefret yüklü bir 

şiddet sonucunda yok edilmek suretiyle topluluğu yeniden kurmaktadır; Scmitt’in 

düşmanı ne kadar “imgesel” ise Girard’ın “günah keçisi” o kadar gerçektir. 

Topluluğun, kendisini diğer topluluklardan ayıran kültürel farklılığını 

kaybetme tehlikesi, topluluğun yok olma ile karşı karşıya gelmesi demektir. Diğer 

topluluklar ile kendi arasında sınır çizemeyen bir topluluğun varlık nedeni ortadan 

kalkmıştır. Topluluğun krize girmesiyle auctoritas ile potestas42 arasındaki ilişki de 

son bulur ve topluluğun yasası da uygulanabilir olmaktan çıkar. Yasanın 

uygulanamaz hale gelmesi şiddet yasağının son bulması demektir; krizin ortaya 

çıkması ile düzen son bulur, şiddet kolektif bir hal alır. Yeni bir düzenin kurulması, 

kolektif şiddetin kurucu bir şiddete dönüşmesi ile mümkündür. Yeni bir sınırın 

çizilmesi, yeni bir farklılığın oluşması şiddeti, kurucu bir şiddet kılacak bir 

düşmanın, yani kurbanın kurgulanması ile mümkündür. Cohen’in vurguladığı gibi 

                                                           
40 A.g.e., s. 139. 
41 Schmitt, a.g.e., s. 49. 
42 Klasik siyaset felsefesi  auctoritas (iktidarın kaynağı) ve potestas (iktidarın kullanımı) arasında 
kesin bir ayrım yapmaktadır.  
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topluluk uç noktada, sınırda kurulur.43 Girard’ın açıklamalarına Cohen’in kuramı 

içerisinden bakıldığında sınırın öte yanında kalanın, topluluğun farkının 

belirlenmesinde referans noktasını oluşturan “öteki”ne düşen rolün “günah keçisi” 

rolü olduğu gözükmektedir. Topluluğun bünyesinde topladığı olumlu özellikleri 

karşısında, kötü, kirli, çirkin nitelikler günah keçisinde toplanır. Günah keçisi 

kavramı Girard’ın analizinin merkezinde yer alır. Kurbansal krizin aşılması için 

üzerinde uzlaşılarak ortadan kaldırılan kurban, bir günah keçisidir. 

Girard’a göre topluluğun kuruluşunu anlatan köken mitlerinin hepsi, bir kriz 

döneminin aşılması adına kolektif şiddetin yöneldiği, fiziksel özellikleri nedeniyle 

diğer herkesten ayrılan ve kabahat işlemekle suçlanan bir günah keçisinin kolektif 

cinayete kurban gitmesini anlatmaktadır.44 Kaosun son bulup kültürün başlaması, 

siyasal birliğin kurulması, masum bir kişinin suçlu ilan edilerek topluluk dışına 

atılması kıyıma maruz kalarak öldürülmesi ile gerçekleşir; başlangıçta siyasal bir 

cinayet vardır. Kurucu cinayeti anlatan mitoslarda suç ilişkisi tersine döndürülür, 

öldürülen kurban canavarlaştırılarak suçlu ilan edilirken, katiller haklı ve kutsal bir 

edim işlemiş kurucular olarak mitosta yer alırlar.45 Mitoslar bu yönleri ile şiddeti 

silme eğilimindedirler.46  

Girard’a göre dinler ve kültürler de, kolektif şiddetin haklı gösterilerek 

gizlenmesi üzerinden yükselirler.47 Ölüme atfedilen anlam, siyasalın kurucusu 

konumundadır. Seçilen bir düşmanın yok edilmesi ile kurulan birlik ve dışarıya karşı 

çizilen sınır ile topluluk kendisini var eder. Topluluğu oluşturan parçalar aynı suçu 
                                                           
43 Anthony P. Cohen (1999), Topluluğun Simgesel Kuruluşu, Çev. M. Küçük, Ankara: Dost 
Kitabevi Yayınları, s. 10. 
44 Girard (2005), a.g.e., s. 69. 
45 A.g.e., s. 98. 
46 A.g.e., s. 102. 
47 A.g.e., s. 131. 
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işlemiş olmanın kurduğu bağlılık ile artık bir bütündürler çünkü hepsi aynı günah 

keçisine düşmandırlar. Suçun inkârı ve edimin haklılaştırılarak güzellenmesi ile 

kıyım, kuruluşun kendisine dönüşür. Topluluğu kuran bir ölüme atfedilen anlamdır. 

Kökene dair geleneksel anlatılar arasında İncil’in diğer tüm anlatılardan farklı 

bir tavır geliştirdiği Girard’ın en önemli tezlerinden biridir. Geleneksel anlatılar 

arasında ilk defa olarak İncil, kurbanın suçlu olduğu ve haklı nedenlerle 

katledildiğine dair açıklamaları reddetmiş ve kurbanın sesi olmuştur.48 İncil, günah 

keçisi ilan edilen kurbanın, “Tanrının kuzusu” olan İsa’nın hikâyesini, İsa’nın bakış 

açısından anlatır. İlk defa olarak İncil, öldürüleni değil, öldüren kalabalığı suçlu ilan 

etmektedir. Bir ölüme yakıştırılan anlam yeniden bir topluluğu inşa edecektir ancak 

bu kez kurucu olan cinayeti işleyen değil, cinayete kurban gidendir. 

İsa son kurban ve ilk şehittir; İsa ile beraber, anlatı kurbanlığını inkâr ederek 

kurban olmaktan çıkıp dönüşen şehidin hikâyesi haline gelmiştir. İsa son kurbandır, 

çünkü kuruluş hikâyesinin kahramanı olarak İsa’nın mirası öldürmek değil, kendini 

feda etmektir. İsa’nın ölümüne olan yaklaşım geleneksel formülü tersine 

çevirmektedir; artık suçlu topluluğun dışına sürülen kurban değil, kurbanı katleden 

kalabalıktır. İsa, kurban edimini dondurmaktadır, çünkü onun intikamının alınması, 

şiddetin bir kısır döngü olarak yeniden ve yeniden ortaya çıkması mümkün değildir. 

Girard’a göre dost ve düşman arasında gerçekleşebilecek bir yer değişimi ile 

kurbanın intikamı alınabilmekte, kurbanın intikamını almak üzere kıyımcı kitle yeni 

bir hedefi kurban ilan ederek şiddeti yeniden üretebilmektedir. Ancak İsa’nın şehit 

haline gelmesi ile bu döngü son bulur.49 Kurban ediminin tekrarı kurban sunma, 

                                                           
48 A.g.e., s. 228. 
49 A.g.e., s. 274. 
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öldürme iken şehitliğin tekrarı ise ölmektir. Dışarıya yönelen bir şiddet olarak 

öldürme ediminin yerini, şiddetin içe yönelmesi almaktadır. Kurban veren ile kurban 

edilen arasındaki ilişki, edimin öznesinin ve nesnesinin birleşmesi ile yeni bir hal 

almıştır. Kurbancını kurban etme edimini kendine yöneltmesi, yok eden ve yok 

edilenin aynı olması kurban ilişkisinde, sunulana düşen rolü de yeni baştan 

kurmaktadır. 

Kurbanın şehide dönüşmesi ile topluluğun kurucu değeri olarak ölümün 

içeriği değişmiştir. Siyasal birliğin inşası için kurbansal ilişki çerçevesinde feda 

edilen “öteki” iken şehitlikte vazgeçilen ile vazgeçen aynı öznedir; kurucu, 

kendinden vazgeçerek siyasal birliği inşa eder. 

 

C. Şehitlik 

Hristiyanlık ile beraber topluluğu inşa eden yeni bir değer olarak şehitlik, 

siyasal kavramlar arasında yerini almıştır. Batı dillerinde şehit anlamına gelen ve ilk 

Hıristiyan şehitlerini tanımlamak içinde kullanılan “martyr” kelimesi Yunancada 

tanık anlamına gelmektedir. Ancak kavram bugünkü içeriğini Hristiyanlık ile 

kazanmıştır. Tanıklığa, acı çekme ve haksız biçimde öldürülme boyutlarının 

eklenmesi ile kavram düşman imgesini inşa edecek biçimde siyasallaşmıştır. 

Girard’a göre şehitliğin siyasal bir kavram haline gelmesi, düşünce tarihinde 

radikal bir dönüşüm oluşturmuştur. Şehitliğin icadı ile kolektif şiddet ilk defa olarak 

şiddete maruz kalanın açısından anlatılmıştır. Girard için şehit, “grup halindeki 

insanların, topluluk birliğini yeniden sağlamak için masum kanı dökme yönündeki 
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korkunç eğilimin(in) tanığıdır.”50 Şehitliğin siyasallaşması ile siyasal birliğin kurucu 

öznesi değişmiş olur, topluluk yine bir ölümün anlamlandırılması üzerinden 

kurulmaktadır, ancak kurucu eylem olarak yüceltilen arındırıcı edim olan öldürmenin 

yerini, haksızlığa uğrayarak öldürülme almıştır. 

1.  Hıristiyanlıkta Ve İslamda Şehitlik 

Şehitlik,  Hıristiyanlığın kurucu kavramlarından biridir. Şehitliğin bu yeni din 

ile anlamında önemli bir dönüşüm geçirdiği konusundaki genel kabulle beraber 

Hıristiyanlıktan önce de kavramın bugünkü içeriğine yakın bir şekilde kavranıp 

kavranmadığı konusundaki tartışmalara bu noktada kısaca değinilebilir. 

Tartışılagelen en önemli örnek Sokrates’in ölümüdür. Sokrates’in ölümünde onu 

şehitliğe yaklaştıran pek çok yan vardır. Sokrates, ilkeleri doğrultusunda kendi 

ölümüne kendisi karar vermiş ve değerleri uğruna kendisini feda etmiştir. Melih 

Başaran’a göre Sokrates’in ölümünün kendi toplumu ve felsefe tarihi tarafından 

kurban ya da şehit olarak ele alınmaması düşündürücüdür.51 Girard’a göre ise 

Sokrates’in ölümünde şehitliğin Hıristiyanlıktaki algılanışına yakın yanlar olmakla 

beraber olay münferit olarak kalmış ve toplumun bütününü etkilememiştir.52 

Sokrates’in ölümüne verilen değer temelli olarak yeni bir siyasal bağın kurulmamış 

olması, bu ölümü şehitlik çerçevesinin dışında bırakmaktadır. G. W. Bowersock için, 

Sokrates, ölümden korkmaması, haksız bir biçimde yargılanmasına rağmen 

ilkelerinden vazgeçmeyişi ve ölümünün polisin gidişatına olumlu bir müdahale 

olarak etkide bulunacağını düşünmesi ile bir şehide benzemektedir. Üstelik 

Hıristiyanlığın ilk döneminde kısa bir süre için de olsa Kilise tarafından Sokrates’ten 

                                                           
50 A.g.e., s. 285. 
51 Başaran, a.g.e., s. 275. 
52 Girard (2005), a.g.e, s. 272. 
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şehit olarak bahsedilmiştir. Ancak Bowersock’a göre tüm bu benzerliklere rağmen 

Sokrates’in şehit olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Sokrates’in içinde 

bulunduğu toplum için şehitlik tamamıyla yabancı bir kavramdır. Sokrates’ten 

bahseden diğer Yunan filozofları da onu bir şehit olarak anmamışlardır.53 

Yunancada basit anlamıyla gözleyen ve hukuki bir terim olarak “tanık” 

anlamında kullanılan “martus” kelimesinin içeriğinin bugün bilinen anlamıyla 

“şehit”e, “bir dava uğruna ölme”ye dönüşmesi süreci ikinci yüzyılın ortalarında 

tamamlanmıştır.54 Hıristiyan düşüncesinin kavrama yaptığı katkılarla şehitlik, 

gayrimeşru bir iktidarın verdiği haksız bir karar sonucunda, işkence görerek 

öldürülmek anlamını kazanmıştır. Hıristiyanlığın bir cemaat haline gelmesinde 

şehitlik, kazandığı bu içerikle kilit bir rol oynamıştır. Hıristiyan şehidin ölümü, ait 

olduğu topluluğu yeniden üretmesi niteliği ile siyasallaşmıştır. Yeni dini benimseyen 

topluluk, Roma’nın haksız kıyımına maruz kalanların ve bu ölümlerin çizdiği keskin 

sınır üzerinden kendilerini tanımlayanların topluluğudur. 

Hıristiyanlıkla karşılaştırıldığında İslam’ın, henüz kendi içinde bölünmeler 

yaşamadığı ilk dönemlerinde benimsenen şehitliğin, topluluğu yeniden kurucu bir rol 

oynamadığı görülmektedir. İslam’ın kısa süre içinde hegemonik bir güç halini alması 

nedeniyle kavram, azınlığın değil egemen gücün bakış açısından yorumlanmıştır. Bu 

nedenle kavramın İslam’ın ilk dönemindeki anlamında Hıristiyanlığın aksine 

haksızlığa uğrama ve acı çekme boyutları yer almamıştır. Kuran’da da şehitlik 

kavramı geçmemekte, “şahit” yalnızca tanık anlamıyla yer almaktadır.55 “Şahit”in 

                                                           
53 G. W. Bowersock (1995), Martyrdom and Rome, Cambridge University Press,  s, 8, 9. 
54 A.g.e., s. 5. 
55W. Björkman (1967), “Şehid”, İslam Ansiklopedisi (Cilt 11), İstanbul: MEB Devlet Kitapları,  
s.389 – 391, s. 389. 



- 37 - 
 

“şehit”e dönüşmesi hadis edebiyatı düzleminde gerçekleşmiştir.56 Bu çerçevesiyle 

şehit, kâfirlere karşı verilen savaşta ölen ve cennetle ödüllendirilecek Müslüman’dır. 

İslami kaynaklarda ise ilk şehitler, Müslüman oldukları için, Mekkeliler tarafından 

öldürülen Yasir ve Sümeyye olarak geçmektedir.57  

Şehitliğin İslam ile beraber geçirdiği bir başka değişiklik ise “matyr”ın 

Arapçada tanık anlamına gelen “şahit” ile karşılanmasından kaynaklanmıştır. 

Kavram, “marytr”a karşılık gelecek biçimde tanık olma, görme anlamına gelen 

“shahid” ile karşılanmıştır; ancak bu kelimenin Arapça’da hem etkin hem edilgen 

anlam taşıması, kavramın iki farklı anlamda kullanılması sonucunu doğurmuştur. 

Dolayısıyla şehit, hem tanıktır hem de tanık olunandır;  gerçek anlamda tanık olma 

vasfına sadece Allah’ın ve meleklerin sahip olabildiği düşünüldüğünde durum daha 

da çetrefilleşmektedir.58 Yaşanan bu karmaşa nedeniyle İslam düşüncesinde şehitlik 

kavramının içinin doldurulmasına yönelik birçok yorum geliştirilmiştir: Şehit 

tanıktır, çünkü ölerek doğrudan cennete gitmiş ve cennete tanık olmuştur; şehit, 

peygamberi reddedenlere karşı tanıktır, ahret günü geldiğinde ise peygamber 

şehitlerin tanığı olacaktır. 

İslam düşüncesi içinde şehitliğin dost/düşman ayrımı üzerinden siyasalı inşa 

edici nitelik kazanması Kerbela Olayı59 sonucunda gerçekleşmiştir. Hüseyin’in ve 

                                                           
56 A.g.m., 390. 
57 Nurettin Turgay (1994), “Şehid”, Şamil İslam Ansiklopedisi, İstanbul: Şamil Yayınları. 
58Bowersock, a.g.e., s. 19. 
59 Yezit yönetimine biat etmediği için önce Medine’yi ardından da Mekke’yi terk etmek zorunda kalan 
Hüseyin, Kufe halkında gelen çağrı üzerine buraya gitmek üzere yola çıkmış, ancak Kufelilerin 
Yezit’in baskısı sonucu bu çağrıdan vazgeçmeleri nedeniyle bir anlamda biat etmek ve ölmek arasında 
bir tercih yapmak durumunda kalmıştır. 680 yılında bugün Irak sınırları içinde yer alan Kerbela’da. 
Hüseyin ve beraberindekiler,  Yezit’in gönderdiği bir ordunun saldırısına uğramış, Hüseyin ve onun 
soyundan gelen erkekler öldürülmüş, kadın ve çocuklar ise tutsak alınmıştır. Hüseyin’in, ağabeyi 
Hasan’ın aksine iktidarla uzlaşmak yerine öleceğini bile bile savaşa karar vermesi, Hüseyin’in geride 
kalan ailesine yaptığı eziyetler, tutsakların susuz bırakılması, Hüseyin’in naaşının parçalanması, Kufe 
halkının verdiği sözden dönmesi gibi ayrıntılarla beraber Kerbela Olayı kolektif hafızada önemli bir 
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yakınlarının öldürülüşünde, Hüseyin’in öldürüleceğini bilmesi, ölenlerin uğradığı 

haksızlık, maruz kaldıkları işkence ile İslam’ın erken döneminde şehitlikte 

gözlenemeyen boyutların ortaya çıkması sonucunda kavram Hıristiyanlıktaki haline 

benzer bir içerik kazanmıştır.  Hüseyin’in çektiği acıların, İsa’nın ıstırabını 

anımsatacak biçimde hikâyeleştirilmesi ve bu konu üzerine zengin bir kültürel 

birikimin oluşması da bu açıdan dikkat çekicidir.60 Şehitlik kurgusu, tıpkı 

Hıristiyanlıkta olduğu gibi yeni siyasallığın kurumsallaşmasının odak noktasını 

oluşturmuştur. Hüseyin’in öldürülmesi, yeni oluşan toplumsal bağın çekirdeğini 

teşkil etmesi61 ve şehitliğin Şiilik mezhebindeki merkezi önemi, İslam düşüncesi 

içinde de siyasallaştığını göstermektedir. Şehitliğe atfedilen değer ayrıca İslam 

içindeki bölünmelerin de eksenini meydana getirecektir. 

 

2. Şehidin Sahip Olduğu Nitelikler 

Kerbela Olayı, İslam ve özellikle Şiilik için bir ilk örnek durumundadır. Bu 

bakımdan tıpkı Girard’ın İsa’nın ölümü üzerinden şehitliği analiz etmesi gibi Ali 

Şeriati de Hüseyin’in öldürülmesi üzerinden şehitliğin kavramsallaştırmıştır. Bu 

                                                                                                                                                                     
yer edinmiştir. Ancak Kerbela Olayı’na yüklenen anlamlar farklılık taşımaktadır; birçok Şii mezhebi 
için Hüseyin bir şehit ve Hüseyin’in öldürüldüğü tarihe denk gelen Muharrem bir yas ayı iken, 
Aleviler açısından Kerbela Olayı, tarihsel bir olay olmaktan çok erdemlilik ve tutarlılık örneği olan 
Hüseyin’i hatırlatan bir arketiptir, bkz. Ayhan Yalçınkaya (1996), Alevilikte Toplumsal Kurumlar 
ve İktidar, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, s. 55, 56. 
60 W. Björkman, a.g.m., s. 389. 
61Hüseyin’in şehitliğinin, Şiilik içinde çok önemli bir yerinin olması, Şiilik içindeki farklı kolların tek 
bir kategori içinde toplanmasına yol açmamalıdır. Şehitliğin bir kurum olarak katılaşması, dost ve 
düşman arasındaki ayrımı da keskinleştirmekte ve düşman imgesinin nefret dolayımıyla kurulmasına 
yol açmaktadır.  Bu açıdan Şiiliğin de tıpkı Sünnilik gibi kör bir düşmanlık üretebileceğini kabul eden 
Ali Şeriati Şiiliği, Ali Şiası ve Safevi Şiası olarak ikiye ayırmakta ve Ali sevgisinden uzaklaşan Safevi 
Şiasının kurumsallaşmış ve otoriterleşmiş yapısıyla bir baskı aracı haline geldiğini ileri sürmektedir, 
bkz. Ali Şeriati (2005), Ali Şiası Safevi Şiası, Çev. F. Artinli, İstanbul: Ekin Yayınları. 
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nedenle şehidin sahip olduğu niteliklerin açıklanmasında Şeriati’nin Şehadet adlı 

eseri temel alınacaktır. 

a. Dost ve Düşman Ayrımının Sınırında Şehit 

Şeriati için de tıpkı Girard’da olduğu gibi, ölüme verilen anlam, siyasalın 

merkezinde yer alır. Ölüm kurucudur, çünkü dost ve düşman ayrımını çizmektedir. 

Ali’nin verdiği savaşta dost ve düşman ayrımı net değildir; düşman halen dosta 

benzemektedir ve onun üzerinden bir farklılık kurgulanamamaktadır.62 Hüseyin’in 

ölümü63 ise dost ve düşman arasında aşılması imkânsız bir farklılık yaratmıştır. 

Şehidin tanıklığı “öteki”ni sanık kılar. Şehidin ölümü, kendisini öldüren 

egemen gücün katil olarak yargılanmasına ve suçluluğunun ilanına yol açar. Seçilmiş 

ölüm bir direniştir. Haksız bir biçimde öldürülmenin sembolik bir değer haline 

gelmesiyle, masumların birleşmesi, suçlu olanların dışlanması yoluyla topluluk inşa 

edilir. Ölümün çizdiği siyasal sınırla dost düşman ilişkisi kesinleşir, cinayetin 

haksızlığını göremeyen herkes artık düşmandır. 

Şehit gerçekleştirdiği eylem ile hali hazırda var olan güçler denkleminin 

sonucunu belirleyici bir etki yaratır. Ölüm, var olan yapıyı değiştirecek siyasal bir 

müdahaledir. Ölüm, var olan eşitsiz yapıya yöneltilen bir itirazdır. Eylem, çatışmanın 

taraflarının niteliklerinin kesin olarak dönüşmesine yol açar; zayıf ile güçlü 

arasındaki gerilim haklı ile haksız arasındaki çatışmaya dönüşür. Gerçekleşen eylem 

ile siyasal belirsizlik sona erer ve topluluğu oluşturan sınırlar yeniden çizilir. 

                                                           
62 Ali Şeriati (1991), Şahadet, Çev. K. Güney, İstanbul: Yedi Gece Kitapları, s. 19. 
63 Şiiliğin birbirinden çok farklı İslami mezheplerden biri olduğu unutulmamalıdır. Şehitliğe yönelik 
bu kurgu da, Şiiliğin belli kolları tarafından benimsenmektedir. Örneğin Hüseyin’i anlam dünyasının 
merkezine oturtan Alevilik içinde herhangi bir şehit figürü yaratılmamış, Hüseyin de şehit olarak 
görülmemiştir, bkz. Yalçınkaya (1996), a.g.e., s. 56.  
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b. Model Olarak Şehit 

Hüseyin, ölüm şekli olarak şehitliği seçerek geride kalanlara nasıl yaşamaları 

ve ölmeleri gerektiğini öğretmiştir. Topluluğun bir parçası olan her üye yeri 

geldiğinde, topluluğun farkını oluşturan sınırı korumak için ölebilmelidir. Aksi 

halde, sınırın belirsizleşmesi topluluğun varlığını ve onun bir parçası olmasını da 

anlamsız kılacaktır.  

Şehitlik sadece kendi anını değil geleceği de inşa etmektedir. Zamanı belli bir 

anda dondurarak siyasal bir tablo kuran şehitlik, bu donmuş tabloyu geleceğe taşıyıp 

sonsuz kılar. Gerçekliğin tek bir biçimde açıklanması mümkündür, o da şehidin 

haklılığı kanıtlanmış açıklamasıdır. Siyasal düzenin restorasyonu da şehitlik 

üzerinden mümkündür. Siyasal düzen bir defa kurulmakla kalınmaz, şehitliğin 

anlamı üzerinden yeniden ve yeniden kurulur. 

Şehitliğin bir sembol haline dönüşmesi ile şehit, topluluğu kuran değerlerin 

bir tezahürü haline gelir. Siyasallaşan ölümün artık hatırlatma ve mesaj verme 

misyonu vardır. Ölümün gerçekleşmesi, birliğin nasıl kurulacağını göstermiştir; 

ölümün anısı ise ölümü ve onun verdiği mesajı ölümsüz kılmakta, birliğin nasıl 

korunacağını hatırlatmaktadır. Şehit ölerek siyasal birliği ilk defa kurmuştur, onun 

hatırlanması ise bu bağı yeniden üretmektedir. Şehidin ölümü kadar onu hatırlamak 

ve sembolleştirmek de siyasaldır. 

Yaşam, eşitsiz karşılaşmalardan, ayrılıklardan ve çatışmalardan ibarettir. Bu 

nedenle yaşam bir direniş haline bürünür. Direnişin ilk örneği ise amacını 

gerçekleştirmek için, var olabilmek için hayatından vazgeçen şehittir. Siyasallaşan 

ölüm, düzenin kurucu değeri olmaya devam ettiği sürece, şehidin eylemi direnişe 
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model olmayı sürdürecektir. Şeriati’ye göre herkes içinde bulunduğu dönemde ve 

mekânda bir mücadele içinde yer almaktadır. Özgürlükten yana olanlar için şehidin 

eylemi, siyasal kurgunun merkezini oluşturmaya devam edecektir. Öyle ki eylemin 

tekrarlanması yani var olmak adına yok olmayı göze almak ve şehidin eylemine 

verilen anlamı yeniden üreterek onu yüceltmek örnek mücadele biçimidir. 

Özgürlükçü olmanın sorumluluğunu taşıyan kişi için “her yer Kerbela’dır, her ay 

Muharrem’dir, her gün Aşura’dır.”64 

c. Seçilmiş Ölüm 

Kişi, kendisini kurban ederse şehit olur. Kurban edilme, kurbanın seçiminin 

sonucunda gerçekleşmez, o bir başkası tarafından kurban edilir. Ancak şehitlik, 

şehidin seçimidir, gönüllü ölümdür. 

İlk Hıristiyan şehitlerinden itibaren, şehidin ölümü seçilmiş ölümdür. Şehit, 

eyleminin sonucunun ölüme varacağını bilir, onun ölümü kendi iradesinin ürünüdür. 

Şeriati’ye göre, Muhammet’in Mekke’den Medine’ye geçişi gizlice gerçekleşmiştir 

çünkü amaçlanan ölmek değil yaşamaktır. Hüseyin ise Kufe yolculuğunu 

gizlememiştir, kendisine yapılan davetten vazgeçildiğini ve yolda öldürüleceğini 

bilmesine rağmen yola çıkmıştır. Çünkü gerçekleşecek olan ölümü, silahsız olan 

topluluğunu örgütleyebilecek tek silahtır.65 Şehit, kendi şehitliğinin bilincindedir. 

Eyleminin karşılığının ölüm olacağının farkındadır. Hüseyin de ölümünün 

sembolleştirileceğini bilmektedir, şehit oluşu bizzat Hüseyin’in kurgusudur.66 

                                                           
64 Şeriati, a.g.e., 106. 
65 A.g.e.,  47. 
66A.g.e.,  50. 
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Şehidin ölümü seçmesi bir yenilginin ürünü değildir. Şehidin fedakârlığı 

tercih edip kendisini kurban etmesi ile geride kalanlar varlıklarını kazanırlar.67 

Ölümün seçilmesinin ardında yatan, şehidi varlığından vazgeçmeye yönelten 

motivasyon kaynağı ise şehidin gerçekleşmesini istediği amaçtır. Bu amaç 

şehitleştirme aşamasında idealize edilir ve yüce bir amaç olarak kutsanarak kurucu 

ilkeye dönüşür. Artık kurucu ilke ve kurucu figür ve de topluluğun kendisi arasında 

hiçbir ayrım bulunmamaktadır. Topluluk, bir ilkeyi simgeleyen tek bir kişide 

bütünleşmiştir. 

6. Şehitliğin İnşası 

Şehitlik, bir din ya da ideolojinin üretilmesinde sosyal düzenin kurulması 

açısından kullanılan en önemli araçlardan biridir.68 Yeni bir siyasal düzenin 

kuruluşunda eski idoller ve ikonlar kutsallıktan arındırılırken, yerlerine yenileri inşa 

edilir. Şehidi diğer kahramanlaştırılanlardan ayıran yanı, onun imha edilen düzen 

karşısında kurulmakta olan yeni yapının haklılığını simgelemesidir; bu yönüyle 

şehitlik iki yönlü bir simgedir. Şehitliğin benimsenmesi ile toplumsal hafızada 

geçmiş yeniden yapılandırılarak mahkûm edilir ve yeni siyasal düzen yüceltilir.69 

Şehitleştirme, yeni düzeni kuran şiddeti haklı kılarken, yeni bir düzenin kurulmasına 

karşı direnen koruyucu şiddeti mahkûm eder. Şehitlik, muhalif olduğu iktidarın, 

gayrimeşru olarak kodlanmasına dayanan bir iktidar talebi içerir. 

                                                           
67 A.g.e., 73. 
68 Mahmoud M. Ayoub (1987), “Martyrdom in Christianity and Islam”, Religious Resurgence: 
Contemporary cases in Islam, Christianity, and Judaism, Ed: R. Tantoun, M. E. Hegland, 
Syracuse University Press,  s. 67. 
69 Melinda Zook (1995), "The Bloody Assizes: Whig Martyrdom and Memory after the Glorious 
Revolution”, Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies, Vol. 27, No. 3 
(Autumn,1995), pp. 373-396, s. 373. 

http://www.muslimreviewonline.net/wiki/index.php?title=Religious_resurgence:_Contemporary_cases_in_Islam%2C_Christianity%2C_and_Judaism
http://www.muslimreviewonline.net/wiki/index.php?title=Religious_resurgence:_Contemporary_cases_in_Islam%2C_Christianity%2C_and_Judaism
http://www.muslimreviewonline.net/wiki/index.php?title=Category:Syracuse_University_Press
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Kuruluşu anımsatan şehit için kutsal bir mekân tahsis edilmesinin diğer bir 

önemli yolu, şehit için anıtsal mekânların düzenlenmesidir. Şehit, diğer ölülerden 

farklı bir mekâna, “şehitlik” olarak çerçevelenmiş bir mezarlığa ve özel cenaze töreni 

ile defnedilir.70 İslam şehitleri, genel uygulamanın aksine yıkanmadan ve giysileri ile 

defnedilirler. Törenin uygulanmasındaki farklılık, şehitliğin, diğer ölümlerden ayrı ve 

özel bir değere sahip olduğu algısını inşa eder. Şehit için diğer ölülerin gömüldüğü 

alandan ayrı bir defin mekânının oluşturulması ile şehit, topluluğun dışında 

konumlandırılır; topluluğun kurucusu, topluluğun içinde değildir.  

Şehidin ölümünün ardından kutsallık kazanan sadece kendisi ve ilkeleri 

değildir. Şehidin ailesinin yanı sıra, doğduğu şehir de onurlandırılır.71 Şehidin, 

öldüğü yere gömülmesi durumunda, doğum mekânı kadar ölüm mekânı da kutsal 

mekân olma özelliği kazanacaktır. Şehidin ailesinin ziyaret edilmesi, şehitliğin 

inşasında kritik bir adımdır.72 Ziyaret veya kabul, ölünün şehit olarak kavranması 

sonucunu doğurur.73 Ölünün şehit ilan edilmesi ile ailenin üzerindeki yas yükü 

devralınır. Ölümün siyasal bir ölüm olarak işaretlenerek ayrıştırılması, ölümün 

ağırlığını ailenin üzerinden alıp toplumun bütününe aktarır; kazandığı yeni anlam ile 

ölüm toplum için ölüm anlamına gelir.74 

                                                           
70 Brown, a.g.e., s. 433. 
71 Ayoub, a.g.m., s. 69. 
72 Hüseyin örneğinde ise ailenin ziyaret edilmek bir yana tutsak alınması, şehitliği inşa eden anlatının 
bir parçası olmuştur. Ölünün yakınlarına gösterilmesi gereken özel davranışların uygulanması 
geleneğinin aksine tam tersine ölenlerin yakınlarının alabildiğince kötü bir muameleye maruz 
kalmaları, Hüseyin’in ölümünü herhangi bir ölümden farklılaştırmıştır. 
73 Chang-tai Hung, (2008),  “The Cult of Red Martyr: Politics of Commemoration in China”, Journal 
of Contemporary History , 43, no. 2, s. 288. 
74 Ayhan Yalçınkaya (2011), “Hafıza Savaşlarından Sahiplenilmiş Şehitliğe: Madımak Katliamı 
Örnek Olayı”, SBF Dergisi, Cilt 66, No. 3, s. 333-394, s. 379. 



- 44 - 
 

Şehidin ölüm yıldönümünün bir doğum günü olarak törenle kutlanması 

Hristiyanlıkta şehit kültünün inşasında kritik bir rol oynamıştır.75 Şehidin ölümün 

topluluğu var eden başlangıç anı olarak kabul edilmesi modern toplumlarda da 

varlığını korur; anma törenleri ile şehitlik yeniden üretilir. 

Şehit, topluluğu kuran ilkenin doğruluğunu kanıtlayan bir tanık olarak inşa 

edilir. Onun tanıklığı kurulmakta olan birliğe haklılık payesi verir. Kendisini 

öldürenler için bir hain olan kişinin, şehide dönüştürülmesiyle dost düşman ilişkisi de 

tersine çevrilmiş, iktidar aynı anda hem yıkıcı hem de yaratıcı bir faaliyet 

gerçekleştirmiştir. İktidar sadece baskıcı ve yok edici değildir; aynı zamanda 

yaratıcıdır. Yeni iktidar, kendisini iktidara taşıyan isyanın öğelerini bir tapım konusu 

haline getirerek kutsalın gücünü de yanına alır. Yeni iktidar, yeni yasalar koymanın 

yanı sıra kutsalın içeriğini ve biçimini de değiştirir; sadece yasalara ve şiddete 

dayanmaz, kutsalın üreteceği rızaya da dayanmayı amaçlar. Şehitliğin inşasında, 

ölümü şehitlik olarak kuran yazılı materyallerin önemli bir etkiye sahip oldukları 

görülmektedir. Şehitlerin biyografilerinin, ölmeden önce yaptıkları son konuşmaların 

yanı sıra onlar için yazılmış methiyelerin yayınlanmaları ile sabık iktidar tarafından 

hain olarak yaftalanan kişiler birer şehide dönüşmüşlerdir.76 Böylece şehitlik, yazılı 

kaynaklar aracılığı ile tarihin nesnel bilgisine dönüşür; tarih artık zamanın akışındaki 

kırılmaları işaret eden şehitlerin tarihidir.77 

Şehitliğin inşasında kurulan yeni şehit figürünün geleneksel şehitlerle 

karşılaştırılması, devreye sokulan bir başka önemli yöntemdir. Öldürülen kişinin, 

işkence görmesi ve katledilmesi somut gerçekliğine, geleneksel şehitle kurulan 

                                                           
75 Ayoub, a.g.m., .s. 67. 
76 Zook, a.g.m., s. 379. 
77 Hung, a.g.m.,  s. 287. 
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benzerlik yoluyla bir boyut daha eklenir: Haklılık. Yeni şehit de tıpkı geleneğin 

şehidi gibi yaşarken şiddetli bir acıya maruz kalmış ve kendisine uygulanan şiddetin 

neticesinde hayatını yitirmiştir. Somut bir biçimde kanıtlanamayacak, göreli bir 

kavram olan haklılığın da eski şehitle kurulan analoji yoluyla yeniye eklenmesi ile 

figürün inşasındaki eksik parça tamamlanır.78 

 

D. Kutsalın Seküler Hali 

Şehitliğin inşa edilmiş olan bir kavram oluşu, inşa faaliyetinin ardındaki 

öznenin sorgulanmasına yol açmıştır. Dini bir kavram olan şehitliğin geleneksel 

versiyonlarında şehidin tanrısal bir amaç uğruna eylemini gerçekleştirdiği kabul 

edilir. Bu nedenle edimin gerçek öznesinin Tanrı olarak anlaşılması önünde bir engel 

yoktur. Ancak şehitlik kavramının, modern dönemde siyasal bir kavram olarak 

kullanılmaya devam edilmesi ve üstelik bunun tamamıyla seküler bir alan içinde 

gerçekleşmesi, şehitliğin kurucu öznesinin kim olduğu sorununu ortaya çıkarmıştır. 

Seküler şehidin tanrısal eylemle ilgisi olmadığına göre şehit dünyevi otorite 

tarafından yaratılmaktadır. Burada soru, dinsel alanın dışında kalma üzerinden 

kendisini şekillendiren dünyevi otoritenin niçin dinsel kavramları yeniden ürettiği 

sorusuna dönüşmektedir. 

Dünyevi otorite, kutsal ve dini otorite arasındaki ilişkinin karmaşıklığından 

kaynaklanan sorunun çözümü N. J. Demerath’a göre öğelerin bu ilişkide birbirlerine 

göre aldıkları konumların üzerine yeniden düşünerek ulaşılabilir. Sekülerleşme ile 

göreli olarak ayrılan öğeler arasında yeni bir ilişkisellik kurulmuştur. Dünyevi 

                                                           
78 Zook, a.g.m., s. 384. 



- 46 - 
 

otorite, kendi üstünlüğünü ve tekliğini ilan ederek, dini otoriteyi siyasal alandan 

dışlamış ve onu sosyal hayatın kişisel ilişkiler temelli çok küçük bir bölümüne 

hapsetmiştir. Siyasal alanda yaşanan bu dünyevileşmeye rağmen din dışı yeni 

kutsallıkların oluşması şaşırtıcı olmamalıdır, çünkü kutsalın oluşabileceği tek alan 

dinsel alan değildir. Bu yüzden de kutsalı, dinin alt kavramlarından biri olarak gören 

bakış açısı terk edilmeli, dinselliğin kutsalın alabileceği çeşitli formlardan yalnızca 

biri olduğunun farkına varılmalıdır.79 

Kutsalı dinin alt kümesi olarak görmeyi reddeden Demerath gibi Balandier de 

tanrısallığı kutsallığın şartı olarak görmemektedir: “Kutsal ile siyasalın iç içe geçişi 

(…) tartışılmaz bir vakadır. Laikleşmiş modern toplumlarda da bu bağ hâlâ görünür 

durumdadır.”80 

Sekülerleşme ile kutsal, yer ve nitelik değiştirerek milli devletin etrafında 

gelişir hale gelmiştir. Kutsal kaybolmamış sadece kılık değiştirmiştir.81 Kuşaklar 

arası aktarımın ancak normlar ve ritüeller aracılığı ile gerçekleştirilebileceği 

düşünülürse, kutsalın toplum olmanın ayrılmaz bir parçası olduğu görülür. Yasayı 

belirleme gücünü ele geçiren modern iktidar kutsalı şekillendirme imtiyazını da elde 

etmiştir. İktidar çatışmalarının mevcut olduğu durumlarda ise farklı kutsallar ortaya 

çıkar. 

 “Modern devlet kuramının bütün önemli kavramları, dünyevileştirilmiş 

ilahiyat kavramlarıdır (…) bu kavramlar ilahiyattan devlet kuramına aktarılmışlardır, 

                                                           
79 N. J.Demerath, , (2000), “Varieties of Sacred Experience: Finding the Sacred in a Secular Grove”, 
Journal for the Scientific Study of Religion, 39 (1), s 1. 
80 Georges Balandier, (2010), Siyasal Antropoloji, Çev. D. Çetinkasap, İstanbul: İş Bankası 
Yayınları, s. 100. 
81 Saime Tuğrul (2010), Ebedi Kutsal Ezeli Kurban, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 199. 
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örneğin her şeye kadir Tanrı, her şeye kadir kanun koyucuya dönüşmüştür.”82 

Sacerdoti’ye göre bu gelişme modern devletin tek egemen olabilmek adına atmak 

zorunda olduğu bir adımdır, çünkü Campagnella’nın belirttiği gibi dini bir yapıyı 

sökebilmenin tek yolu başka bir dinselliğe başvurmaktır. Modern devlet, kutsalı 

örgütleme konusunda tek söz sahibi olmaya çalışmış, geleneksel dine alternatif 

olarak kültler inşa etmiştir. Laik kültlerin merkezi hale getirilmesi ile yeni bir 

toplumsallık inşa edilmiştir: Vatandaş dini.83 

Devletin kutsalın kuruculuğu rolünü üstlenmesi ile şehitlik de dönüşüm 

geçirmiştir; şehidin adı artık vatanseverdir, Tanrı için değil devlet için kendisini feda 

etmektedir.84 Kutsalın sekülerleşmesi ile vatan için ölmek,85 yarı dini özellikler 

kazanmaya başlamıştır. Örneğin bir yurttaşın yurttaşları ve toplumu için ölmesi, 

İsa’nın insanlık için kendini kurban etmesine benzetilir hale gelmiştir. İsa’nın başı 

olduğu Kilisenin mistik bedeninin (corpus misticum) yerini başı hükümdar olan 

devletin mistik bedeni almıştır. Devlet, soyut bir birlik, mistik bir bütünlük olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu mistik beden için ölme, Tanrısal nedenlerle ölme ile denk 

konumdadır.86 

                                                           
82 Carl Schmitt, (2005), Siyasi İlahiyat (Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm), Çev. E. 
Zeybekoğlu, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, s. 41. 
83 Gilberto Sacerdoti, (2007), Kutsal ve Egemenlik, Çev. Z. Yılmaz, s. 94. 
84 Tuğrul, a.g.e., s. 201. 
85 Coğrafyanın “vatan” olarak çerçevelenmesinden önce de siyasal birlik için ölmeye özel bir değer 
verildiği görülmektedir. Örneğin Perikles’in, Peloponnes Savaşı’nda ölenler için düzenlenen törende 
yaptığı konuşma, Antik Yunan’da polis için ölmenin, aşkın bir değer olarak vatan için ölmekten çok, 
içinde var olunan siyasal birlik için fedakârlık yapmak anlamına geldiğine dair önemli ipuçları 
sunmaktadır. Konuşmasının başında Atina demokrasisinin özgünlüğünü anlatan Perikles, Atina için 
sıraladığı övgü dolu sözlerin, ölenler içinde aynen geçerli olduğunu eklemektedir. Çünkü polisi 
korumak adına savaşta hayatını kaybedenler, polisteki her inanın duygularında, düşüncelerinde var 
olmaya, polisle beraber yaşamaya devam edecektir; kısacası ölenler, polise dair olan herkes ve her 
şeyle beraber var olmayı sürdüreceklerdir. Bkz.“Perikles’in Cenaze Töreni Söylevi” (Mete Tunçay 
(1985), Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi 1, Ankara: Teori Yayınları içinde)  
86 Ernst Kantorowicz, (2005), “Ortaçağ Siyasi Düşüncesinde Vatan İçin Ölmek – Pro Patria Mori”, 
Devlet Kuramı, Der. Cemal Bâli Akal, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, s. 124 
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II. Kurucu Geçmiş 

Siyasalın kuruluşuna dair olarak üretilmiş bir kültürel bir kurgu olan şehitlik, 

zamana yönelik bir müdahaleyi yapısında taşımaktadır. Şehitliğin inşası ve hatırlama 

yoluyla yeniden üretilmesi, ancak zamanda geriye doğru yapılacak bir müdahale ile 

gerçekleşebilmektedir. Bu açıdan şehitliği siyasal bir kurgu olarak işlemesini 

mümkün kılan hatırlamanın toplumsal boyutu ve hatırlayan öznenin geçmişle 

kurduğu ilişki üzerinde durulması gereken konular olarak ortaya çıkmaktadır. 

A.Kaynağını Arayan Varlık, Anlamını Hatırlayan Toplum 

Hatırlama, siyasal bağlamda gerçekleşir. Hafıza, toplumsallık içinde 

şekillenir, kişisel niteliklerin ve tercihlerin değil toplumsal koşulların ürünüdür. 

Hafıza kendiliğinden oluşmaz, suni biçimde toplumsal ilişkiler içinde oluşturulur. 

Hafıza kişisel bağlamda işlemez; çünkü geçmiş şimdiki zamanla ilişkili olarak, belli 

amaçlar doğrultusunda toplumsal ortaklık içinde hatırlanır. Kişi, kendi bireysel 

anılarını dahi bir topluluğa üye olması sayesinde edinir ve anımsar. Anımsama, 

kişinin grup üyeliğini pekiştirir.  

Gauchet’ye göre siyasal birlik “anlam borcu” etrafında kurulur. Her toplum 

kendi varoluşunun kaynağını kendi dışında aramakta, varlığını dış bir kaynağı 

referans göstererek anlamlı kılmaktadır. Toplum bütün varlığını kendi dışındaki bu 

kaynağa borçludur.87 Toplumun varlığı ile kaynağı arasında kurgulanan borç ve 

yükümlülük ilişkisi, siyasal bağın kurulmasının temelini oluşturmaktadır. Toplumun 

kendisini dış bir mercie karşı borçlu görmesinin yarattığı yoksunluk içeride toplu 

                                                           
87 Marcel Gauchet, (2000), “Anlam Borcu ve Devletin Kökenleri: İlkellerde Din ve Siyaset”, Çev. O. 
Erözden, Devlet Kuramı, Der. Cemal Bali Akal, Ankara: Dost Kitabevi, s. 33-67. 
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halde yaşamayı ve dışarıya karşı bir bütün olmayı anlamlı kılmaktadır.88  Devletsiz 

topluluklarda varlığın tarihöncesi atalara dayandırılması, topluluğun üyelerini eşit 

kılıp toplumun bölünmemişliğini yeniden üretmekteyken devletli toplumun 

köklerinin dışsallığı, bir eşitlik ilkesi yaratmaktan çok, doğrudan ya dolaylı olarak 

bölünmüşlüğü işaret etmektedir. Toplumsal varlık, farklılaşmış bir siyasal varlığın, 

yani devletin insanlara bir armağanıdır. 

Hatırlananların kişiye değil topluma ait olduğu89 kabul edildiğinde 

kolektiflerin neyi, ne için hatırladıkları sorusu önem kazanır. Her toplum kendisine 

dair bir açıklama getirir ve kendisini olumlar. Her toplum kendisine bir anlam verir; 

ancak verilen bu anlamın ne üzerinden yaratıldığı ve nerede konumlandırıldığı 

toplum biçimlerine göre değişiklik gösterir. İlkel topluluk, kurucusunu tarih dışı bir 

zamanda ve mekânda kurgulamıştır, yaratıcı atalarına her şeyini borçludur, yani bu 

ilişkiyi sürdürmek dışında hiçbir şeyden sorumlu değildir ve aynı zamanda her 

şeyden kolektif olarak sorumludur.  Geleneksel toplum ise kurucusunu tarihin 

başlangıcında inşa eder, ancak tanrı olarak kodlanan bu kurucu tarihin sonunda bir 

yargıç olarak yeniden sahneye çıkacaktır. Modern toplum ise kurucusunu kendi tarihi 

olarak kurgular. O, dünyadaki her şeyin sorumlusudur. İlkel, geçmişi geçmiş olarak 

göremez, çünkü onu şaşırtacak hiçbir bilgi yoktur. O, ânı geçmiş olarak hatırlamayı 

reddederek hatırlar, her hatırlama ataların zamanına yöneliktir. Geleneksel insan, 

geçmişte ilahi dışavurumlar haricinde gerçek olan ve hatırlanmaya değer bir şey 

                                                           
88

 Gauchet, a.g.m., s. 52. 
89 Toplumsal hafıza ilk kez Halbwachs tarafından kavramsallaştırılmıştır. Halbwachs’a göre kişi 
geçmişi hatırlarken yalnız değildir, içinde bulunduğu toplumsal ilişkiler neyin nasıl hatırlandığı 
üzerinde etkili olur, bkz. Maurice Halbwachs (1992), On Collective Memory, Tran. Lewis A. Coser, 
London: University of Chicago Press, s.37 - 40. 
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bulamaz, kutsal zaman asli iken tarihsel zaman talidir. Modern ise tarihinde kendisini 

ve gerçeği bulur, bu nedenle geçmiş bütünüyle hatırlanmaya değer bir zamandır. 

Toplumlar kendi süreklilikleri üzerine düşünmek zorundadırlar.90 Her toplum, 

varoluşunu açıklama ve anlamlandırma yönünde bir zorunluluk duymuştur. İlkel 

toplum için hatırlanması gereken şey topluluğu kuran yasadır ancak döngüsel zaman 

algısına sahip bu toplumlarda geçmişe yönelik bir borç ilişkisi bulunmamaktadır 

çünkü borçlu olunan bir geçmiş zaman yoktur.  Dünya, tarihsel bir zaman ile kutsal 

bir zamanın kesiştiği noktada meydana gelmemiştir. Akmakta olan bir tarihsel zaman 

yoktur, dünya kutsal bir zamanın içinde dönmektedir. Zaman, geçmiş olarak 

adlandırılabilecek bir döneme sahip değildir, geçmiş yine gelecektir ve zaten şimdi 

de buradadır.  Kurucu atalar ya da edilgen kurucu tanrı, dünyayı ve yasayı yaratıp 

bunu topluluğa miras bırakmıştır. Borç, ataların dünyasınadır; ancak bu kutsal odak 

ne geçmişte ne gelecekte ne içeride ne de dışarıdadır, her yerde ve her zamandadır.91 

Borcun ödeneceği bir hesaplaşma günü yoktur; çünkü borçlu borcunu hiç 

aksatmamıştır ve aksatmayacaktır. Borçlu hiçbir zaman suçlu olarak 

kurgulanmamıştır, potansiyel bir suçlu da değildir. İlkel topluluğun zihin dünyasında 

birbirleriyle çatışan ve bu nedenle farklı hatırlamalara maruz kalan zamanlar 

bulunmamaktadır. 

Gauchet’nin bahsettiği mükemmel topluluk olarak atalar diyarı, içinde 

yaşanılan zamanda yer almamışlardır, tarihin bir parçası değillerdir.92 Hayali, 

mitolojik bir zamanda gerçekleşen kuruluş, tarihsel zamanı kesmemektedir. 

“Gerçek” hiçbir zaman burada oturmadığı için, ne bir ilerlemeden ne de bir 

                                                           
90Marc Abéles, (1998), Devletin Antropolojisi, Çev: N. Ökten, İstanbul: Kesit Yayıncılık, s. 150. 
91 Gauchet, a.g.m., s. 55,56. 
92 Gauchet, a.g.m., s. 45. 
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gerilemeden bahsedilebilir. Altın çağ, tarihin belli bir anında ortaya çıkıp sonra da 

kaybolmamıştır. Bu yüzden kaybedilen ve tekrar kazanılması gereken parlak bir 

geçmiş yoktur paganın zihninde. Onun gerçekliği, varlığının kaynağı bu dünyanın 

çok uzağında başka bir zaman türündedir ve daima oradadır; ne silinir ne yok olur ne 

de dünyayı tamamen kucaklar. Bu uzak anlam kaynağı zamanın ve mekânın dışında 

onunla kesişmeden var olmaya devam etmektedir; gerçek zaman akmamakta, 

dönmektedir.93 Dönmekte olan zaman pagana müdahale etmez, pagan bu zamana 

katılır, çünkü aşkınlığın olmadığı bu dünyada anlam, kimsenin onun adına 

konuşamayacağı kadar uzakta ve herkesin ona dâhil olabileceği kadar yakındadır. 94 

Zaman kimsenin onu kesemeyeceği bir düzenle dönmektedir. Hıristiyanlığın 

müdahalesi ise esas olarak bu dönüşe yönelik olmuştur. Hristiyanlığın tanrısı, tarihin 

belli bir anında konuşmuştur, bir kez de tarihin sonunda konuşacaktır. Aradaki 

zamanda derin bir sessizliğe gömülür. Oysa paganın dünyası tabiatüstü güçlerin 

“sonsuz uğultusu” ile doludur.95 

Tek tanrılı dinin ve devletli toplumun şekillenmesi ile96 toplumsal hayatta 

önemli bir değişim yaşanmış, döngüsel zaman algısının yerini alan çizgisel zaman 

                                                           
93 Mircea Eliade (2003), Dinler Tarihine Giriş, Çev. L. Arslan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, s. 373. 
94

 Auge (2010), a.g.e., s.54. 
95 A.g.e., s.269. 
96 İlkel topluluklarda şaman, kutsal güçlerle, herkesin kuramayacağı türden ilişkiler kurabilmektedir, 
ancak bu ayrıcalıklı güç şamana, içinde bulunulan dünyanın anlamlarını belirleme, yasa koyma imkânı 
tanımamaktadır, bkz  Gauchet, a.g.m., s. 62. Devletsiz toplumda kimse tanrılar adına konuşma ve yasa 
ileri sürme hakkına sahip değilken, tanrı adına toplumu düzenleyen kurallar ilan eden tek tanrılı 
dinleri ile toplumdan farklılaşmış ve kurumsallaşmış iktidar olarak devletin birbirleriyle ilişkili olarak 
ortaya çıkışı dikkat çekicidir. Toplumun yasalarını belirleyen aşkın bir anlam kaynağı olarak tanrı ile 
toplum arasındaki uçurumun ve yine toplumla devlet arasındaki kapanmaz mesafenin birbirine 
benzerliği düşündürücüdür.  Enriquez de din ile devlet arasındaki ilişkiyi yorumlarken benzer bir 
yaklaşımı benimsemektedir. İnsanlar ve tanrıların dayanışma içinde oldukları çok tanrılı dinler, 
ayrışmış bir iktidarın oluşması önünde bir engel oluştururlar; iktidarın toplumdan ayrılarak 
kurumsallaşması ancak tanrı ile insan arasında bir hiyerarşinin oluşması ile mümkün olur: “Eğer 
tanrılar yaratıkların üstüne çıkamazsa hiçbir iktidar bunu başaramaz”, bkz. Eugene Enriquez (2004), 
Sürüden Devlete (Toplumsal Bağ Üzerine Psikanalitik Deneme), Çev. N. Tutal, İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, s. 293. 
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algısı, toplumların dünyayı anlamlandırma biçimlerine hâkim olmuştur. Tek tanrının 

tezahür ettiği zaman, artık önceden belirlenmiş bir hat üzerinde ilerlemektedir ve 

geride bırakılan zaman geçmişte kalmaktadır. 97 Gelecekte tekrar karşılaşılamayacak 

bir geçmiş ile şimdiki zaman arasında, aşılması gereken bir mesafe oluşmuştur. 

Böylece geçmiş artık hatırlamanın konusu haline gelmiştir. Örneğin Hıristiyanlığın 

günahkâr insanı, doğduğu andan itibaren tek bir geçmişe borçludur ve kendisini bu 

borca tabi olmakla farklılaştırır.98 Ödemesinin imkânsız olduğu bir borç yükü altında 

hesap anını beklemektedir. Hıristiyanlığın geçmişe dair oluşturduğu toplumsal 

hafıza, bu tek ve belirleyici kutsal geçmişin kontrolündedir. Bu kutsal kesişmenin 

dışında hatırlanabilecek olan her şey, insanın günahkâr olmasıyla maluldür. 

Geleneksel toplum için geçmişin bilgisi ve anısı anlamlıdır; çünkü geçmişte 

olanlar ile kurulan ilişki geleceği belirleyecektir, bugünü değil. Bugünün 

kuruluşunda geçmiş bir yapıtaşı değildir; çünkü bugün zaten kurulmamaktadır. 

Geleneksel toplum, içinde bulunduğu anı olumlamaz, onun gerçekliği yoktur; gerçek 

zaman tarihin sonunda ortaya çıkacaktır. Tanrı buyruğuna uygun olarak hareket eden 

kişi ve toplumlar yargılama günü geldiğinde mutlak gerçekliğe, kutsal mekâna ve 

zamana ulaşacaklardır. Gerçek, kendisini geçmişte bir an olsun göstermiştir; ancak 

ona asıl olarak gelecekte kavuşulacaktır. Zaman ileriye doğru doludizgin akmaktadır, 

ulaşılması istenen hedef geçmişte değil gelecektedir. Geçmişteki kurucu an sabittir 

ve onun zamanı bitmiştir, asıl olan, davranışları ve anlam dünyasını belirleyen 

gelecektir. Kutsal zaman, tarihsel zamanı geçmişte yalnızca bir kez kesintiye 

                                                           
97 Mircea Eliade (1994), a.g.e., s. 106.  
98 Kadir Canatan (2011), “Profetik Dinlerde “Dünya” ve “Beden”in Kontrolü: Karşılaştırmalı Bir 
Yaklaşım”, Demokrasi Platformu, Bahar 2011, Sayı: 26, s. 199 – 222, s.211. 
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uğratmıştır. Kutsal zaman geri geldiğinde ise tarihsel zamanı sonsuza kadar ilga 

edecektir. 

Geleneksel toplumun hafızasını, ilkel toplumunkinden ayıran en önemli fark 

ise toplum ile zaman arasına kurumsallaşmış iktidarın girmesidir. Zaman artık 

bölünen, sınırlandırılan, adlandırılan, kutsal ve profan olarak anlamlandırabilen bir 

nesnedir. Zamanın değerine göre artık hatırlama sadece toplum içinde 

gerçekleşmemektedir, toplum ile geçmişi arasında hatırlamaya yön veren bir kurum 

olarak kurumsal iktidar vardır. Geleneksel devlet ve onunla çatışmalı bir beraberlik 

içinde otoriteyi paylaşan kurumsal din, toplumsal hafızayı görece 

biçimlendirmektedir. Ancak bu müdahalenin alanı ve araçları sınırlıdır. Modern 

devletinin ortaya çıkışıyla beraber egemen güç hafızayı belirleme konusunda da 

kendisine rakip tanımayacak ve belleğin kontrolü adına kendi kutsal geçmişlerini 

örgütleyecektir. 

Modernliğin, kendi kendisini var eden insanı ve toplumu için geçmişin bilgisi 

daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır.99 Varlığı var eden, ilahi yaratılış 

değil, toplumsal çabadır, toplum kendinden menkuldür. Varlık artık hiçbir ilaha borç 

yükü taşımamaktadır. Ancak varlık yine de kendisini, kendisi dışında bir anlam 

odağına dayanarak kurgulamak zorundadır, kendiliğindenliğin de bir gerekçeye 

dayandırılması gerekmektedir. Modern toplum kendisini var edenin yine kendisi 

olduğunun bilincindedir, o halde toplum anlam kaynağı olarak kendisini kurgulamak 

ve yine kendisinden ayırmak zorundadır. Bunu, varlık ile anlam arasında bir mesafe 

                                                           
99 Tam da bu nedenle modernlik “kendisine ait müze tasarısı olmaksızın” düşünülemez, çünkü modern 
ancak geride bıraktığı ama aynı zamanda koruma altında tutması gereken bir geçmişe bakarak kendini 
üretebilmektedir, bkz. Andreas Huyssen, (1999a), Alacakaranlık Anıları, Çev. K. Atakay, İstanbul: 
Metis Yayınları s. 27. 
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açmayı, kendisine dair bir tasavvuru geçmişte kurgulayarak gerçekleştirir. Toplum, 

toplumsal geçmişin ürünüdür, bu geçmiş kutsal geçmiş değildir, tarihsel zamandadır. 

Toplum, tarih içinde bir anda toplumun kendi iradesi ile kurulmuştur. Bu nedenle 

tahsildarvari bir ilahi odak ile toplum arasındaki borç ilişkisi, geçerliliğini yitirmiştir. 

Ancak borç ilişkisi kurulmadan anlam da inşa edilememektedir. Bu nedenle borçlu 

olacağı yeni bir kaynak kurgulamak zorunda olan toplum, geride bıraktığı tek 

özneye, kendisine borçlanmak zorunda kalmıştır. Yasasını kendisi yapan toplum 

kurucu kaynağını da kendi tarihinde icat etmiştir. 

 Modern toplum kendisini bir ulus olarak tahayyül etmiş ve varlığının 

kaynağını yine kendisinde görmüştür. Köken olarak kendisinin dışında bir dayanak 

yaratmak yerine, kendisini kendi içinden kuran ulus toplum önceki toplum 

biçimlerine göre yok olma tehlikesini daha şiddetli biçimde yaşamaktadır çünkü onu 

koruyacak efsanevi/ilahi bir yaratıcısı yoktur. Ulus, yok olma korkusu karşısında 

kendisini var ettiğini tasavvur ettiği geçmişine sığınır. Modern toplumun ritüelleri bu 

nedenle, genellikle anma ile ilişkilidir.100 

Ulus, her ne kadar kendisinden başka bir kutsala göre biçimlenmese de 

ulusun kendisi de bir metafordur. Bir kolektifin kendisini ulus olarak görmesi ile 

geleneksel kutsal kaynak devre dışı bırakılmış, ancak ulus metaforu ile mekân ve 

zaman dışı başka bir model kurgulanmıştır. Ulusun varlığı seküler ancak aşkın bir 

kaynağa, kendi geçmişine bağlanmıştır. Ulus şimdiden ibaret değil; geleceği ve 

özellikle de geçmişiyle var olan bir toplumdur. Ulus vardır, çünkü kutlu ve şanlı ya 

                                                           
100 Nora, a.g.e., s. 225 vd. 
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da acıyla dolu bir geçmiş onu var etmektedir. 101  Ulus varlığını, ne tanrıya ne de bir 

krala borçludur, onu var eden geçmişteki anlamla yüklü varlığıdır. Anlam borcu artık 

ulusu var eden geçmişe ve bu geçmişi hatırlatan anılaradır. Modern otorite, 

“auctoritas”ını geçmişinde yaratmakta, bunun için de öncelikle geçmişini “icat” 

etmektedir.102 Toplumun var oluşu için anlamlı olan, geri dönülüp toplumsallığın 

kurulabileceği her anı, artık potansiyel bir kutsaldır.  

Modernlik için tarihin dışında dönmekte olan kutsal bir zaman yoktur ancak 

tarihsel zaman her an kendisini aşıp anlamla yüklü bir kutsal ana dönüşme 

potansiyeline sahiptir. Tarihsel zaman geçmişte birçok kez bu tip kutsal kırılma 

anları yaratmıştır. Modern toplum, anlamını böylesine kutsal ve kurucu anlara 

borçludur. Bu anları gerçekleştiren toplumsal edimlerdir. O halde benzer bir iradenin 

sonucu olan eylem gelecekte de benzer dönüşümler yaratabilir ve dünyanın daha iyi 

bir dünya olması yolunda bir adım daha atılabilir. Modern dönemde de ilerlemeci 

tarih anlayışı geçerlidir. Ulusun tarihinin başında kurucu olaylar vardır, gelecekte ise 

tanrısal hesaplaşmanın yerini yeni hedefler almıştır. Bu hedef bazen “muasır 

medeniyetler seviyesini” aşmaktır, bazen de 100 milyonluk bir ülkedir. İnsanlık 

tanrıyı ilga etmiştir, ancak kendi edimlerinin ürünü olan kötü, zayıf ve eksik 

özellikleriyle tıpkı bir tanrıymışçasına hesaplaşabilir ve bunları onarabilir. 

Geçmişteki kutsal anlar bugünü belirlemiştir ve bugün her an, geleceğin kutsal olarak 

hatırlayacağı bir ana dönüşebilme potansiyeline sahiptir.   

                                                           
101 Kuşkusuz ki geçmişle kurulan bu süreklilik, hatırlama kadar, belki de ondan daha çok unutmaya 
dayanmaktadır, bkz. Benedict Anderson (1995), Hayali Cemaatler (Milliyetçiliğin Kökenleri ve 
Yayılması), Çev. İ. Savaşır, İstanbul: Metis yayınları, s. 220. 
102 Eric Hobsbawm (2006), “Giriş: Gelenekleri İcat Etmek”, Çev.  M. M. Şahin, Geleneğin İcadı, 
Der. Eric Hobsbawm ve Terence Ranger, İstanbul: Agora Kitaplığı, s. 9.  
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Geçmişi, kuruluşu ve kurucu iktidarı hatırlamak bir borçtur. Toplum, şu anki 

parçalarından ibaret değildir; geçmişi de bir parçası olarak yapısında bulundurur, 

dahası toplum geçmişte oluşturulmuştur. Bu uzak geçmişle kurulan bağ, yakın 

geçmişin unutulması pahasınadır. Geçmişteki bir anın kutsallaştırılarak kurucu 

zaman niteliği ile donatılması için bugün ile geçmişteki o özel an arasındaki zamanın 

önemsizleştirilerek hatırlanmaya değmez hale getirilmesi gerekir. Böylece tarihsel 

zaman kendi içinde hatırlanmaya değer olanlar ve olmayanlar olarak yeniden 

sınıflandırılır.  

Ulus devlet kendisini ve şimdiki zamanını değiştirmek için geçmişi 

değiştirme konusunda sistemli bir çaba içindedir. Toplumun kurucu geçmişinin 

hatırlanması, topluluğun üyesi olmanın ön şartıdır. Ulus kendisine geçmişini 

hatırlayarak tapınır, hatırlamanın bir ittifakı yeniden örgütlediği modern toplumda 

böylesine bir hatırlama kalıbının dışına çıkmak ise isyanın ta kendisidir. Bu sürekli 

oydaşma zorunluluğunu perdeleyecek bir süreklilik vurgusu ise ancak metaforlar 

yardımıyla gerçekleşebilmektedir. Tarih içinde bir anda kurulan bir varlık olarak 

toplum bugün de ilk kurulduğu haliyle vardır. Döngüsel zamandan borç alınan bir 

anlayışla toplum hep vardır, var olmak zorundadır çünkü onu var edecek başka bir 

kurucu mecra yoktur; cennet artık vatandır. 

Ulusu meydana getiren üyeler, binlerce yıl sonrasının mükemmel uygarlığının 

ataları olarak tasavvur edilmez,  üyeler muhteşem özelliklere sahip bir ecdadın 

torunları olmakla övünür. Toplumsal kimliğin sınırlarını, geçmişe dair geliştirilen 
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tavır çizer. “Anımsama geçmişle olan bağlarımıza şekil verir; anımsama 

biçimlerimiz de şimdiki anın içinde bizi tanımlar.”103 

Anı, “biz”i “biz” yapan kurucu zaferin, yenilginin, acının, haksızlığın 

hikâyesidir. Ulus devlet, bir toplum yaratmış, toplumdan da önce bir hikâye 

kurgulamıştır. Artık hatırlanan, tarihsel bir geçmişin parçasıdır. Hatırlanan anı “biz 

kimiz” sorusunun yanıtı olma sebebiyle öğretici ve şekil vericidir. Bir başka ifadeyle 

ulus, “biz kimiz” sorusunun yanıtını tarihte arar, kendisini geçmişten öğrenme 

yolunu izler. Bunu “öğrenmenin”, kurucu gerçeği elde etmenin ve siyasal bir bütün 

olmanın yolu ise hatırlamadır. Ulus, hatırlamanın ürettiği ve hatırlamayla varlığını 

yeniden kurgulayan bir toplumsal formdur; bu nedenle hatırlamak politiktir.  

Her anı, karmaşık bir süreç olarak unutmanın ürünüdür, bu yüzden saf ve 

eksiksiz bir hafızanın var olması mümkün değildir. Anının yitirilmesi olan unutma, 

belleğin kurucu bir bileşenidir.104 Hatırlamak, taşın içinde bir heykel görmekse; 

unutmak, biçimlendiricinin yaratıcı ve eksiltici müdahalesi olarak heykeltıraşın taşa 

vurduğu çekiç darbeleridir. Hatırlananlar kadar unutulanlar da hafızayı oluşturur, 

hatırlamak kadar unutmak da siyasaldır, çünkü siyasal bütün bileşenler kadar 

ayıklananlar üzerinden de kurulur. 

Her hatırlama eksiktir; hatırlamanı gerçekleşmesi ancak algının eksilmesi ile 

mümkündür.105 Geçmişin hatırlanacak bir geçmiş haline gelmesi için hatırlanan an 

ile hatırlama anı arasında bir mesafenin meydana gelmesi gerekmektedir. Mesafenin 

kurulamadığı durumda söz konusu olan, bir hatırlama eylemi değil gözlem olacaktır. 

                                                           
103 Huyssen (1999a), a.g.e., s. 177. 
104 Marc Auge (2000), Unutma Biçimleri, Çev. M. Sert, İstanbul: Om Yayınevi, s. 37. 
105 A.g.e. s. 111. 
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Mesafenin arttığı, görüşün azaldığı durumda hatırlamanın yaratıcı bileşeni olarak 

unutma devreye girer. Unutmanın müdahalesi ile duyumsanan gerçeklikteki parçalar 

eksilir, geriye kalan parçalarla kurulan yeni “gerçeklik” ise hafızayı meydana getirir. 

Bellek, gerçekten beslenerek ve onu eksilterek yaratıcı bir kurgu ile hafızayı inşa 

eder. Toplumsal hafıza da geçmişi konu edinen bir siyasi müdahalenin ürünüdür. 

Geçmiş, bütünüyle hatırlanmaz, daima unutulanlar vardır; üstelik hatırlananlar 

sürekli olarak değişim içindedir çünkü geçmiş, değişen şimdiki zamanın 

mahkûmudur.  

Belleği oluşturan, şimdi ile geçmiş arasındaki mesafedir. Bu mesafe, 

kopukluk, belleği canlı kılar; onu arşivden, bilgi depolama ve çağırma sistemlerinden 

ayırır.106 Tıpkı bilgi depolama ve işleme aygıtı bilgisayar gibi devletin de bir arşivi 

vardır. Arşivde bilginin ilk hali ile şimdiki hali arasında ayrılık yaratacak bir boşluk 

yoktur. Arşiv varsa, hatırlamaya ve unutmaya ihtiyaç yoktur; bilgi, bugüne ilk hali ile 

geri gelir. Oysa belleği yaratan, şimdi ile geçmiş arasındaki mesafeyi aşmanın 

yarattığı değişimdir. Arşivin bilgisi geçmişte üretilmişken, bellek geçmişten çağırdığı 

bir imgeyi şimdiki zamanda kurgular ve yeni bir bilgi üretir. Bu yüzden bellek bir 

bilgi deposu değildir, korunamaz ancak yeniden üretilebilir.  

Belleği tarihten ayıran yanı, yaşananın yeniden ve yeniden kurulmasıdır. 

Unutma, belleğin kurucu öğesi iken tarih ise unutmayı reddeder. Bellek ise tarihin 

aksine nesnel ve bütüncül olma iddiası taşımaz. Unutma, belleği her daim dinamik 

kılar. Her hatırlama bir yeniden üretimdir, geçmiş hiçbir zaman sabit değildir. Tarih 

ise bellekten doğsa da bir bilim olma iddiasını ileri sürebilmek için bellek ile arasına 

mesafe koyar. Tarih disiplini geçmişi ele alırken onu bir bütün olarak ortaya 
                                                           
106 Huyssen (1999a), a.g.e, s. 13. 
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koymaya çabalar. Bir bilim olarak rasyonel ve nesnel olmak ve geçmişin kesin olarak 

bilinebilir yasalarına ulaşma hedefindedir.107 Bellek ise tarih gibi nihai ve tek 

gerçekliğe ulaşmayı amaçlamaz, belleğin konu aldığı geçmiş değişkendir, çoklu 

yapıya sahiptir. Tarih, biteni anlatır, anlattığı olaylara dair bitmişlik algısı yaratır. 

Bellek ise geçmişi hatırlar ve yaşatır. Bellek, geçmişi hikâyeleştirir; çünkü  “geçmiş, 

belleğin içinde yalın bir halde bulunmaz anı haline gelmesi için dile getirilmesi 

gerekir.”108 Devamlılığı, bütünü ve duygusal bağ ancak hikâyeleştirme ile 

kurulabilmektedir. Tarih, bellekten beslense de tümelin bilgisine ulaşmak için 

kendisini bellekten farklılaştırır.109 Ancak öznelliğin sadece bellek anlatılarında 

bulunduğu düşüncesi yanıltıcıdır. Tarihin olguları seçmesi ve derlemesi de, tarih 

bilimi bunu ne kadar inkâr ederse etsin, tarihi öznel kılmaktadır.110 

Unutmanın, hatırlamanın zorunlu unsuru olduğu hatırlandığında ve bugün ile 

geçmiş arasında bir bağın kurulması sırasında bir mesafenin aşılmasının gerekli 

olduğu kabul edildiğinde, hafızayı siyasal kılan bu mesafenin aşılmasına yönelen 

müdahalelerdir. Mesafe unutarak aşılmak zorundadır; sorun, unutmanın varlığında 

değil mesafenin hangi yollarla aşıldığında, unutmanın nasıl gerçekleştiğindedir. 

Geçmişin hatırlanmasında aradaki mesafe kat edilir; geçmiş şimdiye bitiştirilir. 

Şimdi ile geçmiş arasında ilişkiler inşa edilir. Kurulan ilişkide yer bulamayan öğeler 

ise yok sayılır, denklem dışı tutulur (ancak bu öğeler “silinmez”, yeri geldiğinde 

karşı hafıza denklemlerinin parçası haline gelebilirler). Mesafenin aşılmasının yani 

                                                           
107

 E. H. Carr (1987), Tarih Nedir, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 14. 
108 Huyssen (1999a), a.g.e., s. 13. 
109 Enzo Traverso, (2009), Geçmişi Kullanma Kılavuzu (Tarih Bellek Politika), Çev: Işık Ergüden, 
İstanbul: Versus Kitap Yayınları, s. 14. 
110 Carr, a.g.e., s. 17. 
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unutmanın da unutulması ile hafızanın siyasal bir biçimde kuruluşu üzerine perde 

iner: Hatırlanan bir kurgu değil, gerçeğin ta kendisi, “tarih”in kesin bilgisidir. 

Tarih disiplini tarafından ele alınan birçok “önemli olay”ın, gerçekleştikleri 

dönem de tarihin onlara atfettiği öneme sahip olmaması, yaşananlar ile hatırlananlar 

arasındaki mesafeyi göstermektedir; geçmiş sabit kalmamaktadır, çünkü tarih geriye 

dönük olarak yazılmaktadır.111 Tarihin konu edindiği ve aktardığı geçmiş, içinde 

bulunulan zamanın teorik zemini üzerinde örülür ve bugünün siyasal kaygılarının 

izlerini taşır; ancak bu durum olguların önemsizliği sonucunu doğurmak yerine niçin 

kimi olguların tarihten ve hafızadan silindiği sorusunu gündeme getirir.112 Unutulan 

ve hatırlananlarla geçmişin üretimi devam etmektedir; çünkü hatırlama ediminin 

bugünde gerçekleşmesi nedeniyle geçmiş, bugünün politik çatışmalarının etkisinde 

yeniden ve yeniden üretilmektedir. 

Geçmişin hatırlanmasında, biçimlendirici öğenin, unutmanın gücü olduğu ve 

bu gücün sınırlarının yanı sıra geçmişin, unutma karşısında direnme gücünün olup 

olmadığı tartışılabilir. Geçmişte olanlar hatırlanmasalar dahi yok olmazlar, 

kendilerini anımsayıp yeniden üretecek bir belleğin onları çağırmasına kadar örtülü 

kalırlar. Unutmanın etkisi sınırsız değildir çünkü bellek çoğuldur. Anlatının kimler 

tarafından üretildiği ve dolaşıma sokulduğu önemlidir bununla beraber geçmişe dair 

imgeler daima birbirini çağrıştırır; aynı anda birkaç anlatıda birden yaşanılabilir.113 

Farklı odaklardan gerçekleştirilen hatırlamalar, iktidarlar ve direnişler arasındaki 

bellek savaşları var olduğu sürece geçmişin de sınırları değişmekte ve 

                                                           
111 Michel-Rolph Trouillot (1995), Silencing the Past (Power and the Production of History), 
Boston: Beacon Press, s. 15 
112 Öykü Tümer (2010), “İkili Karşıtlıkların Ötesinde Tarih ve Hafıza”, Dipnot, Sayı 3, s: 145-154, s. 
148 
113 Augé (2000), a.g.e. s. 115. 
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çeşitlenmektedir. Toplumsal hafızayı şekillendiren iktidarın gücü ne olursa olsun 

bütüncül bir unutmanın meydana gelmesi imkânsızdır. 

Auge’ye göre anılar, unutma yoluyla meydana gelen bir erozyonun 

ürünüdürler.114 Ancak, sürecin tersine çevrilemediği, kaybedilenin sonsuza kadar yok 

olduğu bir aşınmanın aksine unutulan anılar bellek tarafından çağrılarak yeniden 

hafızanın bir parçası kılınabilir. Bellek unutmakla olduğu kadar yanlış hatırlamakla 

da maluldür.  Hatırlama, hatırlananların eksilmesi ve eksilenlerden arta kalanlar 

arsında yeni ilişkiselliklerin kurulması ile gerçekleştiği için bir muhafaza ediminin 

ötesinde ekleme faaliyetidir. Bu nedenle unutmayla beraber gerçekleşen yaratıcı 

ekleme, belleğin diğer temel bileşeni olarak kabul edilmektedir.115 Geçmiş, hatırlama 

edimi ile eksilirken genişler, bir anlatının parçası haline gelir, iletilir, sunulur ve 

öğretilir. Belleği, güçlü ve toplumsal kılan, tarihsel geçmişten farklı olmasıdır; bellek 

hiçbir koşulda arşivlere sadık olmakla yükümlü değildir, çünkü o hafızada tutmanın 

değil, hatırlamanın ürünüdür. 

Hafızanın unutma ile şekillenmesi ve unutmanın, belleğin kurucu bileşeni 

olması göz önünde bulundurulduğunda toplumsal hafızanın unutulanlar ve 

hatırlananların dolaşımı ile sürekli olarak değişmesi ve yeniden oluşturulmasının 

toplumsala içkin bir süreç olduğu kabul edilebilir. Zamanın ilerleyişi ile toplumsal 

hafızaya yeni olaylar, kahramanlar, felaketler dâhil olacak ve eski öğelerin bazıları 

ise daha az hatırlanır hale gelecektir. Bu noktada kolektif hafızanın tazelenmesi ve 

siyasal birliğin yenilenmesinde bir başka unsurun, devletin denkleme dâhil olması ile 

                                                           
114 A.g.e. s. 59. 
115 Lale Çeviker (2009), “Şiddet ve Toplumsal Hafıza,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
(Danışman: Doç. Dr. Aykut Çelebi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi 
ve Siyaset Bilimi ABD, Siyaset Bilimi, Ankara, s. 5. 
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toplumsal hafıza başka bir boyut kazanır. Devlet, toplum ile geçmişi arasına girer. 

Devletin inşa ettiği ve topluma sunduğu geçmiş anlatısı ile beraber hatırlama ve 

unutma süreci daha da karmaşık bir hal alır. Devletli toplum, geçmişini devlet 

üzerinden hatırlamak durumundadır. 

B. Devlet Ve Bellek  

Hatırlama evrensel bir olgu olsa da evrensel bir kültürel belleğin 

oluşturulması mümkün değildir. Çünkü her topluluk kendine özgü bir kültürel 

belleğe sahiptir. Toplumsal hafıza, topluluğu kuran ve diğer topluluklardan ayıran 

farklar üzerinden şekillenir. Bu yönüyle toplumsal hafıza, siyasal bağı yeniden ve 

yeniden tanımlamakta ve sınırlandırmaktadır. Siyasal bağı üretmenin ve yenilemenin 

önemli bir yolu olması nedeniyle bellek, iktidarın kendisini kurabileceği temel 

alanlardan biri durumundadır.  

Belleğe yönelik olarak uygulanan iki temel siyaset olarak hatırlatma ve 

unutturma öne çıkmaktadır. Ancak her hatırlama kuruluşu itibariyle bir unutma 

üzerine kurulur ve iktidar unutturduğu anının yerine bir yenisini toplumsal hafızaya 

dâhil etmelidir. Çünkü hafıza boş kalamaz, bellek sürekli olarak üretim içindedir ve 

geçmişten bazı anları hatıra haline dönüştür. İktidar belleği silmez, onu ancak 

yeniden kurar. Hafıza hiçbir zaman boş kalmaz, iktidarın müdahalesi sadece 

hatırlananları değiştirir. 

İktidar, kendini yeniden üretebilmek için zaman zaman toplumsal hafızaya 

yönelik yıkıcı bir müdahalede bulunsa da bunu yaratıcı bir müdahale ile desteklemek 

durumundadır. Çünkü hiçbir güç sadece güç oluşu ile kendini var edemez; gücün 

otoriteye dönüşebilmesi için kendisine uygun bir ortamı yaratması şarttır. İktidar 
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şiddet ağırlıklı bir girişimle toplumsal belleğe müdahalede bulunsa da bu girişim 

yapıcı bir şekilde tamamlanmalıdır. 

Geçmişi anlatacak herhangi bir kimse ya da hafıza figürü bırakmamak 

sistemli bir unutturma politikasının yürütüldüğünü gösterir. Böyle bir durumda dahi 

unutturulan bir anının yerini bir başka anı alır. Geçmiş bir şekilde 

anlamlandırılmalıdır. Bir kurguyu yok eden devlet onun yerine yeni bir anlam ağı 

örmek durumundadır, bu dönüşüm devletin müdahalesi olmasa da toplumsalın 

dönüşümü ile kendiliğinden gerçekleşecektir. Devletin katkısı, yeninin yaratımına 

olan müdahalededir. Bellek bir parçasının tamamıyla silinmesi ile değil farklı 

hatırlama şekillerinin eklenmesi ile biçimlendirilir; bellek silinmez doldurulur, 

doldurularak boşaltılır. Vietnam savaşının anısını silmek isteyen ABD, toplumsal bir 

travmaya yol açan Vietnam’ın anısı bastırmak yerine “şan ve şerefle dolu” İkinci 

Dünya Savaşı’nın anısını öne sürmüş ve bu savaştaki zaferini toplumsal belleğin 

savaşa dair başat anısı haline getirmiştir.116 

Huyssen’e göre bellek genellikle iktidarı rasyonelleştirir ve koru altına alır;117 

çünkü geçmişin “şimdi”yi belirlediği kadar “şimdi” de geçmişi belirler. Geçmiş, 

keşfedilemez; “icat edilir”, yeniden yaratılır. Geçmişe dair kurulan ve ortak kılınan 

anlatı ile iktidar meşrulaştırılır; devletin bu noktadaki müdahalesi neyin seçilip neyin 

seçilemeyeceğine dönüktür. Devlet gerçekleşmekte olan unutmaya yön verir, onu 

kendisini yeniden kuracak mecralara akıtır. Geçmişi belirleyebilmesi yoluyla 

                                                           
116 Michael Schudson (2007),”Kolektif Bellekte Çarpıtma Dinamikleri” Çev. B. Kovulmaz, Cogito 
Bellek: Öncesiz, Sonrasız, Sayı 50, 2007, s. 179 – 199, s. 185.  
117 Huyssen (1999a), a.g.e., s. 177. 
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kendisini var edebilmekte olan modern devlet, geçmişe atıf yapmak, bugün ile 

geleneği birbirine eklemlemek zorundadır.118 

Kimi hatıralar ise iktidar tarafından cephe alınsa,  lanetlense de sürekli 

gündemde tutulur. İdeal geçmiş kadar, kara tarih de şimdinin iktidarını besler. 

Bunların dışında kalan bazı “an”lar ise hiç yaşanmamışçasına unutturulmak istenir. 

Seçimin dışında kalan anılar unutmaya terk edilir. Bunların yerini alan anılar 

iktidarın istediği yönde bir hatırlayışın konusu olurlar. 

Geçmişi yorumlamak bugünün siyasal koşulları içinde de bir pozisyon almayı 

gerektirir. Bugün, geçmiş ile bağlantılı olarak kavranır. Geçmişin bugünü etkilediği 

gibi, bugünün koşulları geçmişin nasıl hatırlanacağını belirler. Hatırlama, yani 

geçmişten bir anı çağırma, geçmişi güncel hale getirir. Tıpkı gelecek gibi geçmiş de 

bugüne bağlıdır, bir olanak olarak bugünün bir parçasıdır.119 Geçmiş, bugün için de 

bir anlam taşıdığı için hatırlanır. Belleğin konusu geçmişte gerçekleşenler değil 

bugün hatırlananlardır. Hatırlama ve unutma şimdiki zamanda gerçekleşir. 

Devletin arşivlerini temel kaynak olarak alan ve resmi gözetime tabi olan 

tarihin geçmiş anlatısına karşı toplumsal bellek, devlet dışı toplumsallığın yaratısı bir 

direniş alanı olma potansiyeline sahiptir. Ancak toplumsal bellek aynı zamanda 

devletin de müdahil olduğu bir alandır, modern devlet bütün siyasal alanlar gibi bu 

alanı da topluma terk etmemiş ve egemenliğinin kapsamına katma yolunu izlemiştir. 

Devletin toplumsal belleği fethinde tarihin, bilim olma iddiasını sürdürmesiyle 

                                                           
118 Anderson, bu konuyla ilgili “gülünç” bir örnek olarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan devlet 
bankalarına Sümerbank ve Etibank isimlerinin verilmesini hatırlatmakta ve inşa edilmekte olan ulus 
ile Hitit ve Sümerler arasında kurulmaya çalışılan bağlantıya dikkat çekmektedir, bkz. Anderson, 
a.g.e., s. 26. 
119 Reha Çamuroğlu (1999), Dönüyordu (Bektaşilikte Zaman Kavrayışı), İstanbul: Om Yayınevi, s. 
69. 
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beraber bir mitolojiye dönüşmesinin yanında, modern ritüellerin ve mekânların 

örgütlenmesi izlenen başlıca yollar olmuş ve bellek bu yollarla araçsallaştırılmıştır. 

Toplumun geçmişi olarak “milli tarih” ve tarihi figürler kültleştirilmiş, devlet de 

toplum ile geçmiş arasına girerek bu kültü ayakta tutacak biçimde bir toplumsal 

belleği, neyin nasıl hatırlanacağına ve unutulacağına müdahale ederek, meydana 

getirmiştir. Böylece devlet kendi zamanına uygun bir geçmişi şekillendirip bu 

geçmişi dolaşıma sokmak yoluyla da kendi egemenliğini benimseyen vatandaşlardan 

kurulu bir ulusu meydana getirmiştir. 

Toplumsal hafıza kalıcı değildir, her zaman yeniden kurulmaya tabidir. 

İktidar belleğin şekillendirilmesi ile inşa edildiği içindir ki iktidar mücadeleleri aynı 

zamanda birer bellek savaşıdır. İktidar ilişkisi ve toplumsal yapı değiştikçe bellek 

yeniden örgütlenir, hatırlananlar ve unutulanlar değişikliğe uğrar, bellek yeniden 

örgütlenir. Devrimler sırasında da toplumsal bellekte kopuş yaşanır.120 Siyasal 

yapıdaki keskin dönüşüm, geçmişe bakışta bir kopuşla mümkündür. Eski iktidarın 

“şanlı tarihinin” yeni iktidar tarafından bir “kara tarih” olarak kodlanması ve bu 

dönüşümün toplumsal hafızada dolaşıma girmesi ile yeni iktidar kendisini kurmuş 

olur. 

Geçmiş,  alternatif biçimde okumalara açıktır. Devletin fethetmiş olduğu bir 

alan olmasıyla beraber, muhalif hareketler de toplumsal hafızayı bir politik aygıt 

olarak kullanmakta ve toplumsal hafıza bir direniş alanı olma özelliğini 

korumaktadır. Muhalif kolektiviteler, devletin hâlâ uzanamadığı sözlü kültürler birer 

karşı bellek olarak devlete rağmen kendilerine ait alternatif bir geçmiş kurgusunu 

                                                           
120 Connerton Paul (1999), Toplumlar Nasıl Anımsar, Çev. Alaeddin Şenel, İstanbul, Ayrıntı 
Yayınları, s. 12. 
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üretebilmektedirler. Bellek devletin işgali altındadır, ancak işgale karşı direniş 

sürmektedir, bu nedenle bellek siyasal bir çatışmanın, iktidar mücadelesinin alanıdır. 

Toplum içindeki farklı kolektif bellekler, toplumdaki farklılığın ve çatışmanın 

varlığına işaret eder. Geçmişi farklı hatırlamak bugünü değerlendirmeye ve geleceği 

kurmaya yönelik farklılıkları da beraberinde getirir. Toplum unutmaya meyillidir; 

iktidar bu boşluğu kullanarak çatışma halinde olduğu toplumsal bellek figürlerinin 

yanı sıra eski iktidarın izlerini de silmeye çabalar. Kendisine dair yeni bir köken inşa 

edemeyen ve kurulu kökene olan borç ilişkisini üstlenen iktidar bunun için öncelikle, 

bu eklemlenmeyi kendisinden önce gerçekleştirmiş olan iktidarın izleri silinmeli ve 

yakın geçmiş devre dışı bırakılmalıdır. Ancak bellek kazıma politikası her zaman 

istenilen amacın gerçekleşmesini sağlayamamakta ve unutturma çabaları, bastırılan 

belleğin daha güçlü biçimde dönmesi ile de sonuçlanabilmektedir. “Unutma çabaları, 

kazınmış yazıtı silmekten çok onu daha da okunur hale getirebilir.”121 Yüzyıl 

dönümünün geçmişe dair bir ilgiyi doğurmasının yanı sıra çağımız daha önce 

gerçekleşmemiş bir geçmişe dönme ve geçmişle yeniden hesaplaşma arayışı içine 

girmiş bu da bir “anma törenleri çağı”nın açılmasına yol açmıştır.122 

Ulus devletin zayıflaması ve toplumsal bellek üzerindeki göreli tekelini 

yitirişi ile toplumdaki her kimlik, kendisine ait hikâyelere ve hatıralara sahip 

olduğunun farkına varmış, bunları yeniden hatırlanmaya başlamıştır. Böylece 

çağımız bir anma törenleri çağı haline gelmiştir. Tek bir elden ve yukarıdan 

belirlenen ulusal hafıza yerini toplumsal grupların ve örgütlerin hafızalarına 

                                                           
121 Huyssen, a.g.e., s. 113. 
122 Nora, a.g.e., s. 258. 
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bırakmıştır.123 Bu bakımdan tek bir toplumsal hafızadan bahsetmek yerine 

kolektivitelerin hafızaları ve hafıza savaşları üzerinde durmak günümüzü kavramak 

adına daha anlamlı olacaktır. 

Ulus devletin yanı sıra, insanlığın aydınlık bir geleceğe dair beraberce ve 

emin adımlarla ilerlediği yönündeki ilerlemeci kavrayışın da sekteye uğraması 

“tarihin sonu”nun geldiği ve ütopyalar çağının bittiği yönünde görüşlerin ortaya 

atılmasına neden olmuştur. Ütopyacılığın kesin bir yenilgi aldığını düşünmeyen 

Huyssen’e göre anımsama ve gelecek tasarımı, ütopyanın iki ucudur ve bunlar 

birbirlerinden ayrı düşünülemezler. Anımsama, her zaman ütopyanın kurucu 

parçalarından biridir. Huyssen’e göre ütopya yitirilmemiştir, sadece ağırlık noktası 

gelecek tasarımından bellek kutbuna kaymıştır.124 Ütopyacı söylemde zamansallık 

dönüşmüş, gelecek tasarımı yerini belleğe ve geçmişe bırakmıştır. 

Toplumun neleri nasıl hatırlayacağını belirleyen iktidar, anlatısını törenler ve 

mekânlarla somutlaştırmalı ve görünür kılmalıdır. Çünkü imgelem görüntüden 

beslenir. Bellek, törenlerle yeniden üretilir; geçmişe dair kolektif tasarımın 

sahnelenmesi belleği tazeler. İktidarın kurgusu, toplumun zihnindeki kurguyu etkiler 

ve yeniden kurar. 

 

III. Siyasal Mekân 

Şehitlik geçmişle kurulan siyasal bir bağ olarak ortaya çıkmakta ve ancak 

hatırlama ilişkisi ile üretilebilmektedir. Siyasal anlama yönelik bu üretimde mekân, 

                                                           
123 Nora, a.g.e., s. 234. 
124Huyssen, (1999a), a.g.e., s. 120. 
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hatırlamanın gerçekleştiği ve geçmişin cisimleştiği yer olarak şehitliğin inşasına 

dâhil olmaktadır. Turan Emeksiz’in şehitliğinin mekân üzerinde inşası kadar mekân 

üzerindeki izlerinin silinmesi yoluyla hafızalardan çıkarılışı, mekânın iktidarla ve 

toplumsal hafıza ile ilişkisini tartışmaya açmayı zorunlu kılmaktadır.  

Her toplumda sürekliliğin kendi yapısına içkin olduğu düşüncesi egemendir. 

Bütün toplumlarda, eskiyi hatırlama ihtiyacını giderme ve sonsuzluk hayallerini 

sürdürme çabalarının sonucu olarak hatıraya değer yükleyen ve toplumu geçmişine 

bağlayan mekânlar oluşturulur.125 Hafızayı yeniden üretmek ancak mekânı 

düzenlemekle mümkündür. Çünkü mekânın toplumsallığı ile belleğin üretimi birbiri 

ile örtüşmektedir. Belleğin üretimi, karakteristiği gereği uzamsaldır: “Her bellek 

tekniğinin ilk aracı mekânsallaşmadır.”126 Hafıza belli bir mekânda cisimleştirilir. Bu 

nedenledir ki, mekânın düzenlenmesi, toplumsal hafızaya müdahale etmenin en 

önemli yoludur; ona yapılan müdahale, toplumsal hafıza üzerinde doğrudan etkili 

olur. Bunun alternatifi, söylemsel yolla yapılan müdahaleler, örneğin yeni tarih 

yazımı gibi soyut müdahalelerdense mekâna somut biçimde müdahale edilmesi, 

somut bir sonuç yaratır. Mekânın ortadan kaldırılması sonucunda ise toplumsal 

belleğin bir bölümü de yeniden biçimlenir. Mekâna müdahale etmenin, toplumsal 

belleği fethetmede önemli bir yöntem olması, mekân üzerinde gerçekleştirilen siyasal 

mücadelelere yol açmıştır.  

Topluluğun mekânla kurduğu bu özel ve kurucu ilişki, mekânı toplumsal 

hafızanın da yapısal öğelerinden biri kılar. Hafızanın da bir mekânı vardır. Turan 

Emeksiz Anıtı ve heykelleri gibi üzerinde yaşanmayan, yanlıca tek bir amaçla, 

                                                           
125 Nora, a.g.e., s. 23. 
126 Jan Assman (2001), Kültürel Bellek, Çev: A. Tekin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s. 62. 
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hatırlama amacıyla etrafında toplanılan mekânları anlamak açısından bu aşamada 

“hafıza mekânları” kavramına değinilebilir.  

A. Hafıza Mekânları 

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren toplumsal hafıza ile mekân arasındaki 

ilişki birçok yazarın ilgisini çekmekte ve konu üzerine çok sayıda çalışma 

gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar arasında gerek akademik çevrelerde gerek 

akademi dışında yankı yaratmış olan Hafıza Mekânları yazarı Nora’ya göre içinde 

bulunduğumuz çağın geçmişe duyduğu yoğun ilgi, toplumsal hafızanın özel bir 

süreçten geçmekte oluşuyla ilgilidir. “Ulusun günbatımında” hafıza popüler bir konu 

haline gelmiştir, çünkü hafıza yoktur. Hafıza çok uzun bir zamandır doğal bir ortam 

içinde ortaya çıkmamakta, özel olarak tasarlanmış hafıza mekânlarıyla 

canlanmaktadır.127  

Hafızanın “doğal” halini, düzenlenmemiş, homojen ve emredici bir gücün 

“hatırla” direktifinden azade bir hafıza olarak tasarlayan Nora, bu tür hafızayı tarihle 

ikilik oluşturacak biçimde ele almaktadır. Gerçek hafıza, düzenlemeye tabi 

tutulmamış, sürekliliğe sahip, bütünüyle topluluk tarafından üretilmiş bir hafızadır ve 

mutlaktır. Mutlak hatırlamanın son bulması, unutmanın gerçekleşmesinde ise 

geçmişin eksik bilgisi olarak tarih, hafızanın yerini alır. Her zaman içinde yaşanılan, 

şimdiki zamanın güncelliğiyle yaşatılan hafızanın aksine tarih, geçmiş zamanın 

ancak bir tasavvuru ve artık var olmayanın yeniden kurgulanmasıdır.128 Topluluğun 

kendi hafızasını üretemediği, geçmiş ile şimdi arasında “doğal” hatırlama ile 

aşılamayacak bir mesafenin açılması durumunda hafıza yapay bir biçimde yeniden 
                                                           
127 Nora, a.g.e., s. 17. 
128 A.g.e., s. 19. 
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kurulur. Hafızanın kendiliğinden oluşmadığı ve geçmişin sürekliliğe sahip bilgisinin 

yitirildiği bir dünyada hafızanın yeniden örgütlenmesi “hafıza mekânları”, 

aracılığıyla gerçekleşir.  

“Hafıza mekânları” kaybedilmiş bir geçmişin kalıntılarından hareketle 

topluluk kimliğinin yeniden kurgulandığı “hatırlatıcı figürlerdir”. Artık devam 

etmemekte olan bir geçmişin yeniden tasarlanmasını sağlayan “hafıza mekânları”nın 

yaratılması, kimlik bunalımına getirilmiş bir yanıttır. Geçmişi yeniden hatırlatmak 

üzere kurulmuş ve dondurulmuş bu figürler, topluma artık olmadığı bir halini işaret 

etmek yoluyla ne olduğunu göstermektedir. Geçmişe dair bu izler, yeni bir kimlik 

yaratmamaktadır ancak artık olunmayan şeyin ışığında, ne olunduğunun 

anlaşılmasını sağlamaktadır.129 Buradan anlaşılacağı gibi Nora’nın kullandığı 

anlamda “hafıza mekânı” herhangi bir tarihi mekân ya da tarihsel bir figür değildir. 

Hafıza mekânından farklı olarak tarihi mekân geçmişi hatırlama emri vermez; 

geçmişi güncel tutar ve onun yaşanarak hatırlanmasına aracılık eder. 

Nora, hafızanın doğal halinin karşıtı olarak konumlandırdığı tarihe bağlı 

olarak oluşturulan “hafıza mekân”larının tarihsel olduğunu düşünmektedir. Ulus 

devletin tasavvur ettiği geçmişi desteklemek amacıyla kurgulanan “hafıza mekânları”  

ve ulusun yaşadığı krize paralel olarak ortaya çıkan “anma törenleri çağı” Nora’ya 

göre ancak ulus devletin hafıza üzerindeki denetiminin sona erip toplulukların kendi 

doğal hafızalarını yeniden üretebilir hale gelmeleri ile sona erebilir.130 

 Augé, yer ve yer-olmayanlar arasında yaptığı ayrıma Nora’dan ödünç aldığı 

hafıza mekânını da dâhil ederek mekâna dair üçlü bir tipoloji kurmaktadır: Yer 

                                                           
129 A.g.e., s. 30. 
130 A.g.e., s. 259. 
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(antropolojik yer), hafıza mekânı (hafıza yeri) ve yer-olmayan. Uzamın somut olarak 

işaret edilmiş hali olan antropolojik yer, belli sayıda kişinin bu yer üzerinden 

kendilerini tanıyabildikleri ve tanımlayabilmeleri sebebiyle kimliklendirici, belli 

sayıda kişinin bu yer üzerinden kendi aralarındaki birleştirici bir bağ kurmaları 

anlamında bağıntısal ve bu yerin bir olayın, bir tarihin, eski bir yerin göstergesini 

taşıması nedeniyle tarihseldir.131 Augé, kimlikleyici, ilişkisel ve tarihsel bir uzam 

olarak tanımladığı antropolojik yerin karşısında, kimlikleyici olarak da, ilişkisel 

olarak da, tarihsel olarak da tanımlanamayan bir uzamı, “yer-olmayan” olarak 

tanımlar.132 Yer-olmayan, antropolojik yerin kimlik ve ilişki yaratmasının karşısında 

yalnızlık yaratır. Yer-olmayanlar hiçbir şeyle bütünleşmeye izin vermez; kişi yer-

olmayanlarda kimseyle karşılaşamaz, bir ayraç içine alınmıştır ve burada yalnızca 

diğer kişilerden ayrışık bir birey olarak var olabilir. Yer-olmayanın örnekleri olarak 

sayılabilecek uçakta, otoyolda, havaalanında, bankamatikte, süpermarkette kişi 

toplumsallaşamaz; ancak ve ancak giriş ve çıkışlardaki kontrol noktaları ya da 

kasalarda yolcu, müşteri, kullanıcı olarak tanımlanır ve bir birey olarak içeri alınır.133  

Dünya ile ilişkiye geçilen yer olarak antropolojik yerin aksine yer-olmayan böyle bir 

ilişki ağını dışarıda tutar ve yalnızca birbirleri ile ilişkisiz bireyleri içine alır; “yer 

olmayan, ütopyanın zıttıdır: varolmakta ve hiçbir organik toplumu 

barındırmamaktadır”.134 

Augé’ye göre yer-olmayanlar, tarihin hızlanması, uzamın genişlemesi ve 

anlam kurucu göndergelerin bireyselleşmesi anlamına gelen “üstmodernlik” 

                                                           
131 Marc Augé, (1995), Çağdaş Dünyaların Antropolojisi, Çev. H. Tufan, İstanbul: Kesit Yayıncılık, 
s. 134. 
132 Marc Augé, (1997), Yer-Olmayanlar, Çev. Turhan Ilgaz, İstanbul: Kesit Yayıncılık, s. 85. 
133 A.g.e., s. 119, 120. 
134 A.g.e., s. 120. 
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durumunun bir ürünüdür.135 Augé, yer ve yer-olmayan ikiliğinin dışında, 

üstmodernliğin sonuçlarından olan bir başka “insansız yer”e daha dikkat 

çekmektedir: “hafıza (anı) yerleri (mekânları)”. Hafıza mekânları da tıpkı yer-

olmayanlar gibi, antropolojik yerle bütünleşememekte ve ondan ayrıksı durmaktadır. 

Eski yerlerin çerçevelenip sınıflandırılarak özgül bir yer haline getirilmeleriyle bu 

yerler birer hafıza mekânına dönüşmüştür.136 

Augé, hafıza mekânını tıpkı yer-olmayanlar için yaptığı gibi antropolojik 

yerle olan karşıtlıkları üzerinden tanımlamaktadır: Antropolojik yerin içinde yer 

alınır, kişi bu yerin bir parçasıdır. Hafıza mekânının bir sakini yoktur. İnsansız 

olmasıyla yer-olmayana, anlam üretmesi nedeniyle yer’e yakındır. Ancak hafıza 

mekânındaki kimlik üretimi ile antropolojik mekândaki kimlik üretimi birbirinden 

farklıdır. Antropolojik yerde kişi, yerin tarihinin ve ilişki ağının bir parçasıdır. Hafıza 

mekânında ise kimlik, bir parçası olma durumunun yitirildiği geçmişe dair bir 

imgenin kavranması yoluyla üretilir; imge ile mevcut durum arasındaki farklılık, 

kimliği inşa eder. Kişi, antropolojik yerde kendisi iken hafıza mekânında kendi 

kendisinin seyircisidir. Antropolojik yer bir kesişme alanıdır. Hafıza mekânında ise 

kişilerin kim olduğu belli değildir; kimse kimseyi tanımaz; ilişki tek bir çerçevede 

kurulur. Bu nedenle ilişki içinde olunan yer, geçmişle kurulan bağ üzerinde de 

doğrudan belirleyici olacaktır: “Antropolojik yerin sakini, tarihin içinde yaşar, tarih 

yapmaz”137, oysa hafıza mekânının ziyaretçisi tarihe karışmak için değil tarihe dair 

bir kurguyu beslemek, “tarih yapmak” için o yerdedir. 

                                                           
135 Augé, (1995), a.g.e., s. 135. 
136 Augé, (1997), a.g.e., s. 85. 
137 A.g.e., s. 61. 
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Mekân hakkında yapılmış benzer bir kategorileştirme olarak Connerton’ın 

“mahal” ile “anıtmekân” arasında yaptığı ayrıma bu aşamada kısaca değinilebilir.138 

Connerton için hatırlama eyleminin gerçekleşmesinde bir yerle ilişkili olarak 

gerçekleşmesinde iki farklı durum öne çıkmaktadır. Hatırlamaya belli bir biçim ve 

yön verme adına mekânın düzenlenmesi adına oluşturulan anıt mekânların aksine 

mahal, sadece belirli bir belleğin değil iç içe geçmiş birçok anlam katmanının 

üretildiği bir mekândır. 

Anıt mekânlar kapsamında yer isimleri ve kutsal yolculuklar örnekleri 

üzerinde duran Connerton için anıt mekânı farklı kılan en önemli yan, burada üretilen 

belleğin tek boyutluluğudur. Anıt mekânın üretilmesinin tek bir amacı vardır; bu 

mekân sadece tek bir noktayı temsil eder ve burada sadece tek bir şey 

hatırlanabilir.139 Burada farklı bir çağrışımın oluşması neredeyse imkânsızdır. Bunun 

karşında ev ve sokakla örneklediği mahal Connerton’a göre sadece belirli bir belleğin 

üretilmesi için düzenlenmiş mekânlar değillerdir; örneğin politik karşılaşmanın ve 

çatışmanın mekânı olarak sokakların belirlenmiş bir geçmişi hatırlatması mümkün 

değildir. 

Anıt ve mahal arasındaki farklılık Connerton’a göre esas olarak unutma 

sürecinde oynadıkları rolden kaynaklanmaktadır. Anıtların meydana gelmesindeki 

başat arzu unutma tehlikesinin engellenmesidir, ancak anıtların üretilmesi 

unutkanlığın en önemli nedenlerinden biridir. Çünkü anıtlar, sadece bazı şeylerin 

hatırlanmasına izin verirken, diğerlerinin hatırlanmasının önünde bir set oluşturur; 

                                                           
138 Paul Connerton (2011), Modernite Nasıl Unutturur, Çev. K. Kelebekoğlu, İstanbul: Sel 
Yayıncılık, s. 20. 
139 A.g.e. s. 22. 
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özetle anıt mekân geçmişin hatırlanması kadar onun unutulmasına da yol açar.140 

Oysa içinde yaşanılan, tecrübe edilebilen bir mekân olarak mahal, belli bir belleğin 

taşıyıcısı değil, içinde yaşanılan kültürün ve kültürün belleğinin yaşam alanıdır; 

anıtın aksine mahalde unutma korkusu ve buna karşı geliştirilmiş bir bilincin 

olmayışı hatırlama ve unutmanın doğal bir mecrada seyretmesi sonucunu 

doğurmaktadır.141 

Nora ve Augé’nın “hafıza mekânları” ve bu kavrama benzerliği ile dikkat 

çeken Connerton’ın kullandığı “anıtmekân” kavramı, mekânın üretilmesi ve 

hafızanın oluşma süreçlerini beraber okuma imkânını vermektedir. Çalışmanın 

sonraki kısımlarında da bu ilişkiselliğin varlığı kabul edilecek ve mekân bu düzlemde 

tartışılacaktır. 

B. Anıtsal Mekânlar 

Tıpkı hafıza mekânları gibi anıtsal mekânlar da belli bir irade tarafından, belli 

bir yönde geçmişi hatırlatma amacını taşırlar. Belli bir zihniyetin ve toplumsallığın 

üretimi amacıyla inşa edilmiş olsalar da anıtsal mekânlar da zamanın bir parçası 

olmaları nedeniyle karşılaşmaların ve çatışmaların mekânı olmuştur. 

1. Taşa Kesmiş İktidar: Anıtlar 

Anıt, önemli bir kişi, olgu ya da anın hatırlatılması için inşa edilen kalıcı bir 

yapıttır. Toplumsal hafızanın oluşturulmasında tercih edilen mekânlaştırma 

yöntemlerinden en göze çarpanı anıtlar ve mekâna yönelik anıtsal düzenlemelerdir.  

                                                           
140

 A.g.e., s. 39. 
141

 A.g.e., s. 44,45. 
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Anıt genellikle bir kahramanlığı ya da büyük acıyı anımsatır. Tarihin en eski 

dönemlerinden itibaren anıtsallık yaratan taş yapılar; şef, büyücü, savaşçı gibi gücü 

temsil etmiş ya da ölümlerinin olağandışı bir süreç sonucunda gerçekleşmesi 

nedeniyle gücü yakalamış kişiler anısına dikilmiştir.142 İlk gruptaki kişiler yaşarken 

yaptıkları ile hatırlanır, hafızalardaki yerlerini buna borçludurlar. İkinci gruptakiler 

ise güçlü bir hafıza figürü haline gelmelerini ölümlerine borçludurlar. 

Anıtlar belli bir geçmişin tanığıdır ve onlara değerini veren bu tanıklıktır.143 

Bu tanıklık var olunan an ile anımsanan an arasındaki mesafenin aşılmasını sağlar. 

Anıt, adına dikilenleri ve anıt dikenleri toplumsal belleğe kazır. Ayrıca anıt toplum 

ile anıtın unutulmaz hale getirdiği kişi ya da konular arasında bir bağ kurar. 

Toplumsal hafızaya nakşedilen bu kişi ve konuların hatırlanması anıtın vazgeçilmez 

aracılığı ile gerçekleşir.  

Her topluluğun merkezi bir mekânı varıdır. Her topluluk kendi hikâyesini 

anlatan bir başlangıç noktasına sahiptir.144 Anıtsal mekân, bu geçmişi sembolize eder 

ve anıtsal olma özelliğine sahip olmayan bir yerden keskin çizgilerle ayrılır. Bu 

keskin farklılık, topluluğu diğer topluluklardan ayırarak oluşturan sınırla benzerlik 

taşır. Kişi anıtsal mekâna adımını attığında başka bir anlam dünyası içine girmiş olur. 

Bu yer, topluluğun oluştuğu kökendir. Kişi geçmiş zamana ve köklerin olduğu 

mekâna dönmüş olur. Anıtsal mekânda yapılan buluşma, topluluğu hem kendi içinde 

kendisiyle hem de geçmişi ile birleştirir. 

                                                           
142 Mircea Eliade (2003), Dinler Tarihine Giriş, Çev. L. Arslan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, s 224. 
143 Huyssen (1999a), a.g.e,, s. 237. 
144 S. Hoelscher, D. Alderman (2004), Memory And Place: Geographies Of A Critical Relationship, 
Social & Cultural Geography 5/3: (347–355), s.348. 
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Anıtlar bulundukları alanı tanımlar, bir parçası oldukları kültürü işaret eder ve 

kültürler arası ilişkinin kurulmasında sınır koyucu bir öğe olarak ait oldukları yere ve 

topluma kimlik kazandırır.145 Anıtlar, antikitede parçalı bir yapıyı yansıtırken 

modern anıtlar ulusal bir geçmiş yaratma ve diğer milletlerden ayrılma çabasının 

ürünüdürler. Ulus inşası süreci ile anıtsal mimarinin gelişmesi el ele ilerlemiştir. 

Yeni bir kültürel yapı yeni anıtlarla inşa edilmiştir.146 Geleneksel toplumun 

anıtlarında da var olan sınır çizme özelliğinin özellikle 19 yüzyıl sonlarında öne 

çıkması, anıt yapımını, geçmişi yeniden kurgulamanın ve ulusu diğer uluslardan 

ayırmanın simgesel bir yolu haline getirmiştir. Anıt artık ulusun, diğer uluslardan 

ayrı olan kökenini göstermektedir ve topluluklar arası sınırın sembolüdür. Ulus tam 

da diğer uluslardan farkının en belirgin şekilde ortaya çıktığı bu sınırda oluşmakta ve 

en güçlü biçimde bu sınır üzerinden hatırlanmaktadır. Anıtsallık, kökeni araştırma ve 

sekülerizmin bir sonucu olarak dinin yerine ikame edilebilecek bir kökene duyulan 

arzunun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Huyssen’e göre köken takıntısı, devrim 

sonrası burjuva ulus devletin kendisini meşrulaştırma ihtiyacına yönelik olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Anıtsallık 19. ve 20. yüzyıllardaki milliyetçiliği hatırlattığı için eleştirilere 

konu olmuştur. Hatta anıtsallık tamamıyla faşizm ile ilişkili olmakla suçlanmıştır. 

Ancak anıtsallık aynı zamanda muhalif kitle hareketlerini de anımsatmaktadır. 

Kitleler, devrimci ve önceden tahmin edilemeyen, verili hukuk dışı toplantılarında 

kendilerine meydanları ele geçirmeyi bir hedef olarak koymuştur. Anıtsallığın 

                                                           
145

 Aylin Tekiner (2010), Atatürk Heykelleri (Kült, Estetik, Siyaset), İstanbul: İletişim Yayınları, s. 
17. 
146

 Andreas Huyssen, (1999b), “Monumental Seduction”, Acts of Memory: Cultral Recall in the 
Present Time, Mieke Bal (et.al) (eds.), University Pres of New England, Hannover and London, 
(191-207). 
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gözden düşüşünde,  kitlelerin belirlenemez ve verili hukukun dışında kalan 

eylemlerini hatırlatışı da etkili olmuştur.147 Kitle hareketlerine şüpheyle yaklaşıldığı 

bir dönemde anıtsallığın da gözden düşmesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Huyssen’e göre günümüzde anıtsallık dijitalize olmuştur, artık maddi-somut anıtlara 

ihtiyaç yoktur. Anıtın soyut, imgesel alandaki yeri daha önemli hale gelmiştir.148 

Gerçek anıtların yapılmasına gerek yoktur çünkü kitleler için anıtsallığın imajı yeterli 

olacaktır.  

İktidarın kendi görüntüsünü oluşturma, görüntüsü içinde kendisini inşa etme 

çabasının, toplumsal belleği uzamsallaştırma ihtiyacı ile kesiştiği noktada anıt bu iki 

arayışa da cevap vermektedir. Anıt hem belleği besler, geçmişe dair bir anı çağrıştırır 

hem de bir temsil olarak iktidarın yeniden üretimini gerçekleştirir. 

İktidar anıt sayesinde her yerde hazır ve nazırdır; hem görünürdür, hem de 

gözleyendir. Anıt, iktidarın görünür yüzüdür. Anıt ile iktidar her daim o alanda 

olmayı başarır.149 Anıt iktidarın temsili olması nedeni ile ta kendisidir. İktidar bazen 

sadece kurgusal olarak mevcuttur. Temsil eden ile edilen arasındaki mesafe simgede 

yok olur. Anıt, iktidarın sürekliliği kadar egemenliğin mutlak ve gayri insani oluşunu 

da işaret eder. Anıt, içinde bulunulan andan kopuktur, faklı bir zamana aittir. Anıt 

zamana meydan okur. 

Anıtlar, toplumun kutsal merkezleridir. Anıt, anma için yeni bir alan açar. 

Anıt hem kendisi olma vasfıyla anmayı gerçekleştirir, hem de kendi üzerinden bir 

hatırlama edimine fırsat sağlar. Anıtların önünde fotoğraf çektirmek de yeni bir tür 

                                                           
147 A.g.e., s.205. 
148 A.g.e., s. 205. 
149 Tekiner, a.g.e., s. 30. 
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ayin olarak ortaya çıkmıştır.150 Bu ritüel ile kişi içinde bulunduğu anın dışına çıkar 

ve geçmiş ile buluşur.  

Anıt, bir tören alanı da oluşturur. Törende ise bir sunak görevi görür. Anıta 

saygı sunulur, önünde sessiz ve ölçülü bir biçimde hareket edilir. Beden hareketleri 

faklı bir hal alır, anıtın önünde nasıl davranılacağı kurallar ile kesin bir biçimde 

belirlenmiştir. Törensel bir biçimlendirmeye uğrayan söz ve hareketin aldıkları yeni 

durum saygı duruşlarında uç noktaya ulaşır. Bu ayinsel davranışta, söz ve hareket 

donar, kutsal olana kapı açan anıtın karşısında yer alabilmek ve kutsala açılan ritüel 

zamanına geçebilmek için söz ve harekete son verilir. Ancak bu ritin uygulanması ile 

kutsal mekâna yani tören zamanındaki anıtsal alana dâhil olunabilir. Anıt, tören 

anında tüm davranışları biçimlendiren biricik merkez haline gelir. Onun simgelediği 

anlam dünyasının bir parçası olma bu dünya ile iletişime geçme anıtın tören ile 

kutsanması ile gerçekleşir.  

Anıtın varlığı gibi açılışı ve yıkılışı da bir gösteridir. Açılış gibi yıkım da 

ayinseldir. Bu ayinsellik, ayin olmamakla yani ayinin olması gereken yerde ayinin 

çiğnenmesiyle gerçekleşir. Bir insanın doğumu çeşitli ritüellerle karşılanır ve 

toplumun yeni üyesi toplumsallık içinde alması gereken yere konumlandırılır. 

İnsanın ölümünde de benzer bir ritüel süreç takip edilerek ölü, toplumsal algıda yeni 

bir kategoriye yerleştirilir. Tıpkı insan gibi anıtın da varlığını gerçekten kazanması, 

toplumun anlam dünyasında bir yer edinebilmesi için törenle açılması gerekmektedir. 

Ancak onun insandan farkı onun ölümsüz olmasıdır. Anıt bu nedenle sadece bir kez 

kurucu-tanıtıcı ritüele maruz kalacak ve böylece sonsuzluk kategorisine 

yerleştirilecektir. Anıtın yok edilmesi, onu kuran iktidarın, onu açan ritüelin ve onu 

                                                           
150 Augé (2000), a.g.e. s .43. 
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benimseyen toplumsal algının ve onu dolaşımda tutan toplumsal hafızanın imhası 

demektir. Anıt ancak karşı ritüelle, ritüelin yok edilmesini amaçlayan bir karşı-

ritüelle yok edilebilir. Anıta dokunmanın belli kurallarla sınırlandırılmış olduğu 

durumda yıkım toplumsal hafızada şok bir yıkım doğurur. 

Anıt, biçim itibariyle tepeyi taklit eder; tepenin, alana sahip olan iktidarı 

işaret etmesi gibi yapay ve simgesel tepe de alanın sahibini gösterir. Dikeylik teması 

Huyssen’e göre bütün anıtları faşist kılmaktadır.151 Bu nedenledir ki karşı anıtlarda 

yataylık biçimi tercih edilir. Berlin soykırım anıtındaki yataylık ise doğayı taklit 

etmekte ve anti anıtsal bir değer taşımaktadır. 

Dikeylik teması ve ima ettiği kutsallık ile anıtın, mezarın almış olduğu bir 

form olduğu ileri sürülebilir. “Kutsal kalıntı”ya sahip olmasa da kutsalı işaret eden 

anıt karşısında mezar, içinde barındırdığı kalıntı ile ölümün toplum için ifade ettiği 

anlama dair ipuçları sunmaktadır. 

2. Mezarlıklar 

Ölümün kutsallığı ile donanmış mezarlık, toplumun simgesidir, toplum 

imgesini besleyen bir simge mekândır. Beraberliğin simgesi olarak mezarlık, 

ortaklığı hatırlatır ve uzam üzerinde onun bir kopyasını oluşturarak ortaklığı yeniden 

kurar.  

Ölümün topluluk için oynadığı merkezi rol, hayatını kaybetmiş kişinin ölüm 

sonrası mekânı olan mezarda da kendisini göstermektedir. Gömme edimi152 her 

                                                           
151 Huyssen, (1999b), a.g.e., s. 199. 
152 Defin işleminin yanında en çok bilinen tahnit ve yakma işlemlerinde de bedenin geçireceği doğal 
bozulma, toplumsal bir denetime maruz kalmaktadır. Bu işlemlerde de tıpkı defin işleminde olduğu 
gibi beden topluluk için kutsal olan kaynağa teslim edilmektedir. Mumyalanmış beden tapınağa, tahnit 
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şeyden önce cansız bedenin geçireceği dönüşümleri kontrol altına alıp onu 

“muhafaza” etmeyi amaçlamaktadır.153 Böylece kişi ölmüş olmasına rağmen mekân 

üzerinde “canlı” bir hatıraya sahip olmaktadır.154 Kişinin hatırasının mekâna 

yerleştirilmesi olan mezar, hatıraya uzamda bir yer kazandırmakta ve hatırlatıcı bir 

simge kurmaktadır. 

Yok oluşun reddinin mekân üzerinde ifade edilmiş hali olan mezar, bu 

özelliğiyle aynı zamanda bir anıt olma niteliği taşır. Mezarların hâlihazırda birer anıt 

olma özelliklerine rağmen üzerlerine ya da civarlarına inşa edilen ek yapılarla 

anıtsallık etkisinin güçlendirilmesi, mozole gibi uç noktalara varmıştır. Taş nerdeyse 

tüm kültürlerde kutsal ve dokunulmaz kabul edilmektedir;155 bununla beraber mezara 

asıl kutsallığını veren bir işaret olarak dikilmiş mezar taşı değil beden ve toprak 

arasında kurgulanan ilişkidir. Topraktan gelen bedenin toprağa geri dönüşü bir 

kavuşma niteliği taşır; beden hiçliğe değil özüne dönüşmüştür.156 Hayat döngüsünün 

bütünlüğüne ulaştığı yer olan mezar bu yüzden kutsal, yani dokunulmazdır. Ona 

yapılacak müdahale kozmos, topluluk ve insan arasındaki dengeyi temelden bozmak 

anlamına gelir.157 

                                                                                                                                                                     
edilmiş olan genellikle bir müzeye yerleştirilirken, küller ise topluluğun kutsal saydığı bir yerde 
saklanmakta ya da kutsal sayılan toprağa, nehre, denize vs serpilmektedir. Bkz, Tryjarski, a.g.e., s 
264 vd. 
153 Ginzburg, a.g.e., s.80. 
154 Eliade’ye göre zahmetli bir iş olan defin işlemi, ancak ölümden sonraki yaşama olan inançla 
açıklanabilir; mezar ölümsüzlüğe olan inancın kanıtıdır. Bkz: Mircea Eliade (2007), a.g.e., s. 23. 
155 Mircea Eliade (2003), a.g.e., s. 222.  
156 Levinas, a.g.e., s. 86. 
157 Ortaçağ Avrupa’sı bu konuda bir istisna oluşturmaktadır. Kilisenin teslim aldığı naaşlar kimi 
zaman kemikten yapılan sanat eserlerinin malzemesi olmuş, kimi zaman da kilisenin bahçesinde 
açılan çukurlara gelişi güzel atılmıştır. Ancak her kilisenin, bir azizin mezarının inşa edilmiş olduğu 
inancı hatırlandığı, ölü bedenin bir şekilde azizin kalıntısı aracılığıyla kutsalla ilişki içinde bulunduğu 
görülmektedir. Bu yüzden de 17. yüzyıla kadar Kilisenin bu tür uygulamaları, toplumsal bir 
rahatsızlık yaratmamıştır. Bkz: Philippe Aries, (1991), Batılının Ölüm Karşısında Tavırları, Çev. 
M. Ali Kılıçbay, Ankara: Gece Yayınları, s.18-20.  
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Ölüyü içine alan mekân olarak mezarın biçimi ve konumu, mezarı inşa eden 

iradenin ölüm ve yaşam arasındaki ilişki üzerine geliştirdiği kültürel yaklaşımını 

ortaya koyar. Mezarların yerleşim yerinin içinde olup olmaması, mezarın üstüne inşa 

edilen yapının şekli ve kalıcılığı farklı kültürlerde farklı sonuçlar olarak ortaya çıksa 

da mezarın, mezarlık içinde yer alması yaygın bir kültürel formdur. Kişinin 

topluluğun üyesi olması gibi mezarlar da mezarlıkların bir parçasıdır. Yaşayanların 

bir arada oluşuna benzer şekilde toprak altında beraber yatanların mezarlarından 

oluşan mezarlıklar topluluğun birer izdüşümüdür.158 Mezar, bir zamanlar yaşamış bir 

kişinin anısını inşa ederken, mezarlık topluluğun halen sürmekte olan birliğinin 

simgesidir.159 Mezarlık ile topluluk arasındaki bu simgesel ilişkinin önemi, topluluğa 

ait mezarlığa defnedilememiş olmanın yarattığı kültürel sonuçlardan da 

izlenebilmektedir. Kişinin mezarının, topluluğun mezarlığında yer alamaması 

yakınları için acı vericidir. Bu “ayrılık”, “boş mezar”ların yapılmasının yanı sıra 

mezar nakilleriyle giderilmeye çalışılmaktadır. Pozitif mantık açısından bakıldığında 

hiçbir zorunluluğa dayanmayan mezar naklinin siyasal boyutları, Turan Emeksiz 

örneği üzerinden, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde tartışılacaktır. 

Mezar ve mezarlık ilişkisindeki bir başka aykırılık, tek bir kişi için inşa 

edilmiş anıt mezarlardır. Topluluğun bütünlüğünü ifade eden mezarlığın dışında yer 

alan anıt mezarlar topluluk içi bölünmelerin bir sonu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Genellikle kurucunun, kahramanın, güçlü bir liderin vs yattığı mezarlar, topluluktan 

ayrılarak kurumsallaşmış bir iktidar mekanizmasının varlığını işaret etmektedir. 

Yaşarken topluluktan ayrıksı bir konum elde edenler, ölümlerinden sonrada bu 

                                                           
158 Cohen, a.g.e., s. 93. 
159 Topluluk ile mezarlık arasındaki bu simgesel ilişki o kadar güçlüdür ki simgenin iki tarafı 
birbirinden ayrı düşünülememektedir. Eliade, göç ederken, ölmüş akrabalarının kafataslarını da 
beraberlerinde götüren kabilelerden bahsetmektedir; bkz. Eliade, (2007), a.g.e., s. 22.  
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konumlarına uygun olarak topluluğun diğer ölülerinden ayrı bir mekâna defnedilirler. 

Uluslaşma sürecinde de devlet mezarlıkları, şehitlikler de birden fazla mezarı 

barındırmakla beraber devletli toplumun ve ölümlerine özel bir anlam yüklenmiş 

olanların hatıralarının toplumun geri kalan ölülerinin hatıralarından ayrıştırıldığı 

hafıza mekânları olarak inşa edilmiştir. Bu hafıza mekânlarının inşası ile devletin, 

liderin ve kahramanların topluluktan daha değerli oldukları, mekân üzerinde somut 

bir şekilde ifadesini bulmuştur. 

Mezarın üstünde yer alan mezar taşı, lahit, mozole gibi yapılarla işaretlenmesi 

bu inşa işlemlerini gerçekleştiren kültüre dair birçok önemli ayrıntıyı dışa 

vurmaktadır, ancak bunlar son tahlilde “üstyapı”yı oluştururlar. Tüm bu anıtsal 

biçimler, “altyapı”daki hatırlama ilişkisinin kurduğu temel üzerinde yer almaktadır. 

Mezar, uzamda bir iz bırakır. Mezarın kapanması ile ortaya çıkan yükselti, toprağın 

kazılmasının gerektirdiği teknik bir sonuç değil, mezarı inşa eden iradenin uzamda 

bıraktığı kültürel bir izdir. Mezarın – öyle olma zorunluluğu olmadığı halde – 

topografyada bıraktığı iz, mezara geri dönme ve ölenin simgelediği geçmişi 

hatırlama arzusunun ürünüdür. Bu yüzden mezara ilişkin tek ritüel cenaze töreni 

değildir; geçmişin hatırlanması ilk ritüelin tekrarlanması ve mekâna dönüş ile 

gerçekleşir. 

Mezarlığın, topluluk – ölüm – hatırlama ilişkisinde oynadığı rol, cenaze 

töreni ile sınırlı değildir. Naaşın, mezara defni ile ölüm toplumsal anlamda 

gerçekleşir ve kabullenilir. Bu aşamada kaybedilen kişinin yerini, onun anısı alır. 

Cenaze töreni ile gerçekleşen bu yaratım mezarla somut ve sabit bir görüntü/mekân 

kazanmaktadır. Ancak toplumsal bağın bütününde olduğu gibi ölü ile topluluk 

arasındaki bu ilişki de sabit değildir; hafızanın “korunması” için onun yeniden ve 
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yeniden üretilmesi gerekir. Kişinin ölümsüzlüğü inşa edilmiş ve mekâna kazınmış 

olsa da kişinin anısının “canlı” kalabilmesi için özel bir mekânda ve ritüel bir form 

içinde hatırlanması gerekir. Kaybedilen kişinin yeniden hatırlandığı ve hafızanın 

yeniden üretildiği anma törenleri, hatıranın ilk kez inşa edildiği cenaze ritüelinin 

sembolik bir tekrarıdır. Bu yüzden de anma töreni, ölüyü simgeleyen simgesel mekân 

olan mezarla ilişkili olarak gerçekleşir ve mezar ziyareti olarak somutluk kazanır. 

Ölüm sonrasında gerçekleşen ve kişiyi bir anı haline dönüştüren cenaze 

töreni, mezar inşası ve bir anma töreni olarak mezar ziyaretinden oluşan süreçte, 

hafızayı kuran aşamalar zincirinin herhangi bir kademede kopması, kişinin 

unutulmasına ve gerçek anlamda yitirilmesine neden olur.  

Topluluğun periyodik olarak ölülerini ziyaret etmeye başlaması, kökene 

dönüş yolculuğunu yani hac ziyaretini ortaya çıkarmıştır. Ölülerin evlerini ziyaret, 

topluluk üyelerine, bir topluluğun, ortak bir geçmişin ve paylaşılan bir kimliğin 

parçası olduklarını hatırlatmaktadır. Mezarlar bu yönleriyle sadece ölenleri değil 

yaşayanlar arasındaki ortaklıkları da hatırlatma gücüne de sahiptirler. 

Ölümün gerçekliğini kabul etmek ve ölüyü anmak için işaretlenmiş bir 

mekâna, yani bir mezara ihtiyaç vardır. Ölü, onu simgeleyen bir mekâna dâhil 

edilerek ve bu mekânla temasa geçilerek anılır. Böyle bir ihtiyacın olmadığı bir 

dünyada mezarlıklar için önemli bir alanın ayrılmasına ve hatta ölüler için bir 

mekânın tahsis edilmesine dahi gerek kalmayacağı öne sürülebilir. Ölünün ancak 

kendi hatırasını taşıyan bir mekân üzerinden hatırlanabilmesi şunu göstermektedir: 

Ölü kişinin hatırasının toplumun anlam dünyasında yeni bir kategoriye 

yerleştirilmesi, öncelikle ölünün kalıntısının bir alana hapsedilmesini 
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gerektirmektedir. Mezarın inşa edilemediği durumda ölü bedenin nerede olduğunun 

bilinmemesi ve ölünün sınırlı ve tanımlı bir mekâna yerleştirilememesi toplumsal bir 

travmaya yol açar. Ölünün yeni bir anlam kategorisine yerleştirilmesi ancak onun 

bedenin geçireceği değişimin kontrol altına alınması ile mümkündür. Ölen kişinin 

naaşına ulaşılamaması, cenazenin ritüel bir süreç sonucunda toprağa verilememesi ve 

ölen kişinin mezarının olmayışı kültürel bir kriz yaratır. Cansız bedenin fiziki 

denetim alınamaması aynı zamanda ölen kişinin hatırasının inşa edilip kişinin 

ölümsüz bir hatıraya dönüşmesini engeller. Bu durumda ölümün toplulukta yarattığı 

travmanın aşılamaz. 

Mezarlıklar arasında da kutsala ulaşma açısından farklılık vardır. Siyasal 

birliğin referansı olan ölülerin, kurucuların yattığı topraklar toplumun da merkezidir. 

Şehitlikler de kurucu merkezlerdir. Ölenler ile toplum için ölenler arasında yaratılan 

fark mezarlıklarda da kendini gösterir, toplumun mezarı ile devlet mezarı birbirinden 

ayrılmıştır. Devlet, kendi ölüleri ve toplumun ölüleri arasında mekânsal bir fark 

yaratarak kurduğu bu ayrılık üzerinden kendisini bir kez daha üretir. “Resmi belleğin 

anıtlara ihtiyacı vardır; resmi bellek ölümü ve dehşeti estetikleştirmektedir.”160 

İktidarın dönüşümünde kutsal mekânlar üzerinde önemli bir mücadele 

gerçekleşmiştir. Laikleşme kendisini mekâna yapılan müdahalelerde de göstermiş, 

devlet kontrolü altına aldığı dinin en önemli kutsal mekânlarından biri olan 

mezarlıklara müdahale etmiştir. Dini mezarlıkların yanı sıra laik mezarlıklar inşa 

edilmiş, farklı mezhep ve dinlerden olan kişiler aynı ulusun ferdi olmaları nedeniyle 

bir arada defnedilmişlerdir. Toplumsal bağ artık aynı dine inanmak üzerinden değil 

aynı devlete tabi olmak üzerinden kurulmaktadır. Laik mezarlıklara örnek olarak 

                                                           
160 Auge (2000), a.g.e., s.277. 
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Fransız Devrimi sonrasında oluşturulan Pantheon gösterilebilir. Fransız Devrimi’ne 

düşünceleri ile kaynaklık etmiş birçok önemli düşünür Pantheon’a defnedilmiş, 

ulusun manevi kurucuları madden de bir araya getirilerek ulusun mekânsal bir 

izdüşümü yaratılmıştır. Sonraki aşamalarda oluşturulan laik mezarlıklar arasında 

şehitlikler önemli bir yer tutmaktadır. Ulus için ölerek ulusu var edenler, ölümden 

sonra da bir aradadırlar. Farklı dinlere mensup olmalarına rağmen, vatandaşlık 

bağıyla yeni bir siyasal birliğe dâhil olup ulus adına savaşanlar bir arada 

defnedilmişlerdir.  

Çalışmanın konusu açısından bakıldığında Turan Emeksiz’in mezarı üç ayrı 

mekânda konumlanmış ve farklı siyasallıklar üretmiştir. Ancak toplumsal hafıza 

açısından Emeksiz’in bir mezar yeri daha vardır. Hiçbir zaman oraya gömülmüş 

olmasa da Beyazıt Meydanı’nda vurulduğu nokta, Emeksiz’in kalıntısını taşımakta 

ve onu hatırlatmaktadır. İlerleyen bölümlerde Beyazıt Meydanı’nın 28 Nisan günü ve 

sonrasında yüklendiği anlamı tartışabilmek adına burada meydan kavramı üzerinde 

kısaca durulacaktır. 

 

C. Kavşakta İktidar: Meydan 

Meydan, iktidarın mücadelesinin mekânıdır. İktidarın, meydanı kendi temsili 

için bir sahne olarak kullanması gibi iktidarı hedef alan muhalefet de eylemini 

meydanda gerçekleştirir. Eğer muhalefet direnir ve meydandan ayrılmazsa, 

meydandan hem fiziki hem de simgesel olarak ayrılmak zorunda kalan iktidar olur. 

İktidar, meydana olan hâkimiyetini kaybetmesi ile iktidar olmaktan çıkar. Meydanı 

kontrol eden iktidarı, bu kontrolünden mahrum bırakan muhalefet iktidarı devirir. 
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Çıplak güç ve ideoloji, iktidarı kurar ve yeniden yaratır. Meydana çıkmak, 

meydanı zapt etmek, iki unsuru da hedef alan bir eylemdir. Böylece, gücün tam 

anlamıyla elinde tutamadığı bir kurtarılmış bölge, yeni bir direniş alanı ortaya çıkar. 

Yara almış, sınırsız kapsamını yitirmiş güç ise artık egemen değildir. Simge olarak 

meydanı, muhalefete terk etmek, iktidarı, iktidar olmaktan çıkarır. Bu yüzden 

Taksim, Tahrir, Beyazıt, Kızılay hem iktidarın hem de direnişin ve dönüşümün 

sembolleri olmuştur. 

Meydana çıkmak iktidarın hem baskı aygıtlarını hem de ideolojik aygıtlarını 

karşıya almak ve bunlara aynı tarzda bir cephe açmaktır. Meydan, bir simge olması, 

gösterge olması nedeniyle bir medya, iletişim kanalıdır. Bu simgeyi örgütlemeyi 

başaran iktidar olur. Bu nedenledir ki yeni iktidar merkez olma vasfı taşıyan 

mekânlara müdahale eder ve onu fethetmeye çalışır. Bu işlemin mümkün olamadığı 

durumlarda ise bu mekân unutulmaya terk edilir. Cumhuriyet, imparatorluk 

merkezini fethedemeyeceği için Ankara’yı yeni bir merkez olarak inşa etmiştir. 

İstanbul içinde ise görkemli meydanları dönüştürmek yerine onları ikincil kılmış ve 

kendi kutsal merkezi olarak Taksim’i kurgulamıştır.161 Yeni siyasal bağın kuruluşu 

için yeni bir toplanma mekânı inşa edilmiştir. Anıtla tanımlanmış yeni meydan hem 

kuruluşun hem de devletin simgesidir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, ilk bölümde çizilen kuramsal çerçeve ve 

sunulan kavram setinden yararlanarak Emeksiz’in şehit olarak inşa edilmesi 

değerlendirilecek; şehitlik, kurucu geçmiş, anlam borcu, hafıza mekânı üzerinden ilk 

                                                           
161 Taksim Meydanı üzerine yapılmış bir çalışma için bkz. Serap Aslan (2006), Anıt ve Meydanlarda 
Oran ve Ölçek Kavramları Taksim Cumhuriyet Anıtı İncelemesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Danışman: İ. Kılınçaslan, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 
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bölüme yapılacak göndermelerle Emeksiz’in şehitleştirilmesinin politik yönü 

tartışmaya açılacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

BİR SİMGE OLARAK TURAN EMEKSİZ’İN İNŞASI 
 

I. Turan Emeksiz: Kişi, Olay, Siyasal Bağlam 

Çalışmanın bu kısmında genç bir üniversite öğrencisinin trajik ölümünü, 

toplumun bir araya gelişinin temeli olarak işaret edilmesine götüren süreç öncesine 

değinilecek ve şehitliğin inşası öncesinde yaşanılanlar ele alınacaktır. 

A. Turan Emeksiz’in Hayatı 

Turan Emeksiz, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinin Gündüzbey köyünde 11 Ekim 

1940’ta dünyaya gelmiştir. Babası Ahmet Emeksiz demiryolu işçisi, annesi Zeynep 

Emeksiz ise ev kadınıdır. 

Kanser olan babasını 1958 yılında kaybeden Turan Emeksiz aile bütçesine 

katkıda bulunmak ve harçlığını kazanmak için lise yıllarında kısa süreli olarak geçici 

işlerde çalıştı. Malatya Lisesi’nde okuduğu bu dönemde, tarih dersinden sınıfta 

kalması nedeniyle bir üst sınıfa geçemedi162 ve bu dersinin sınavlarını vermek 

zorunda olduğu bir yılı demiryollarında memur ve fotoğrafçıda çırak olarak çalışarak 

geçirdi163. 

Turan Emeksiz’in Malatya’da geçirdiği ilk gençlik dönemine dair 

hatırlananlar daha çok onun okumaya ve spora duyduğu ilgi üzerinedir. Yakın 

çevresinin verdiği bilgilere göre Emeksiz bu yıllarda zamanın büyük kısmını kitap 

okuyarak ve spor yaparak geçirmekteydi. Harçlığını ve sonraki yıllarda kazandığı 

                                                           
162 Celal Yalvaç ile görüşme, 22.12.2010, Malatya. 
163 Mehmet Emeksiz ile görüşme, 21.12.2010, Malatya. 
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paranın önemli bir kısmını, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları’ndan164 çıkan kitapları 

edinmek için harcayan Emeksiz, kendi kuşağındaki birçok kişi gibi dünya 

klasiklerinin önemli bir kısmını okumuştu165. Emeksiz’in Malatya’daki gençlik 

yıllarında zaman ayırdığı başka bir uğraşı da yüzme idi. Malatya Sümerbank 

Fabrikası Tesisleri içindeki yüzme havuzunda yüzen Emeksiz için bu spor büyük bir 

tutku haline gelmişti. Öyle ki Zeynep Emeksiz oğlunun ölüm haberini aldığı ilk anda 

oğlunun başına yüzerken bir kaza geldiğini ve bu sebeple hayatını kaybettiğini 

sanmıştır. 

Malatya yıllarında tam olarak politik bir bilinçlenme yaşamasa da okuduğu 

kitapların Emeksiz’de topluma karşı bir duyarlılık geliştirdiği söylenebilir. Fakir bir 

ailenin çocuğu olan Emeksiz, o yıllar için çok değerli olan lise diploması ile iyi bir 

işte çalışıp kendi hayatını kazanabilir bir konuma gelmesine rağmen üniversiteye 

gitmeyi istemiştir. Liseyi bitirdikten sonra ilk olarak pilot olma isteği ile başvurduğu 

Harp Okulu sınavlarına girmesine ve sınavlarda başarılı olmasına rağmen, Emeksiz, 

yakınlarının pilotların kazalarda ölüm riskinin yüksek olduğu yönündeki telkiniyle 

Harp Okulu yerine Orman Fakültesi’ne kayıt yaptırmıştır.166 Orman Fakültesi’nde 

okumayı seçmesi bilinçli bir tercihtir. Bu tercihin altında Malatya’da bulunan 

Beydağları’nın, çıkan bir yangınla yanmış olan ormanlarını yeniden oluşturma 

umudu yatmaktadır. Ona göre fakülteden mezun olup orman mühendisi olmak, 

                                                           
164 MEB Yayınları tarafından dünya edebiyatının önemli örneklerinin yanı sıra klasikleşmiş felsefe ve 
bilim eserlerini Türkçeye çevirip yayınlanması, kültürel hayatta önemli bir iz bırakmıştır. Basılan 
eserlerin çok ucuz fiyatlara satılması, hatta kimi zaman ücretsiz olarak dağıtılmalarıyla MEB 
Yayınlarının çok geniş bir kesime ulaşması hedeflenmiş ve bu geniş kesimin “aydınlatılması” 
amaçlanmıştır. 1950’ye kadar yayınlanmış olan 745 klasik eserin büyük çoğunluğunun Batı 
Klasiklerinde oluşması ise kültürel olarak Batıya açılmak adına yapılmış planlı bir çalışma olarak 
görülmektedir, bkz. Arslan Kaynardağ (1983), “Yayın Dünyası”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye 
Ansiklopedisi, Ed. Murat Belge, İstanbul: İletişim Yayınları. 
165 Nihat Emeksiz ile görüşme, 12.02.2011, İstanbul.  
166 Mehmet Emeksiz ile görüşme 21.12.2010 
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hemşerilerinin idealini gerçekleştirmenin ve memleketine yarar sağlamanın bir aracı 

olacaktır.167  

Malatya Lisesi’nin öğretmenlerinin önemli bir kısmının muhalif görüşte 

olduğu düşünülürse Emeksiz’in de bu düşüncelerden etkilendiği kabul edilebilir. 

Emeksiz’in dünya görüşünü etkileyen belki de en önemli etken, doğup büyüdüğü 

şehrin siyasal atmosferidir. Bingöl kökenli olan ve bir süre Malatya’da yaşamış olan 

bir aileden gelen ve İzmir doğumlu olan İsmet İnönü’yü hemşerileri olarak 

benimsemiş Malatya halkı İnönü’ye olan bağlılığını 1950’li yıllarda da sürdürmüştür. 

Malatya’nın, muhalif olma pahasına Demokrat Parti (DP) iktidarı karşısında 

(Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) desteklemeyi sürdüren az sayıdaki şehirden biri 

oluşunda İnönü faktörü etkili olmuştur.168 Kent merkezinde İsmet İnönü’nün 

görkemli bir heykelinin bulunduğu Malatya’da doğup büyümüş olan Emeksiz de 

şehrin politik tercihlerine ters düşmemiştir; Malatya’da olduğu yıllarda İnönü ve 

CHP hayranıdır.  

Emeksiz’in üniversite döneminde politikayla daha aktif bir biçimde 

ilgilendiği söylenebilir. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ni burslu 

olarak kazanan Turan Emeksiz aynı zamanda, İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı 

sırasında Malatya’da kurulan ve Malatyalı gençlere eğitim imkânı sağlamayı 

amaçlayan Okumuşu Yayma ve Okuyanı Çoğaltma Derneği’nden de burs almaktaydı. 

                                                           
167 Nihat Emeksiz ile görüşme, 12.02.2011, İstanbul. 
168 DP’nin Türkiye genelinde birinci olduğu üç genel seçimde de ülke genelinin aksine Malatya’da 
CHP, DP’yi geçerek en çok oy verilen parti olmuş ve dönemin seçim sistemi gereği şehirdeki tüm 
milletvekilliklerini kazanmıştır. 1950, 1954 ve 1957 seçimleri için bkz. 
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_secimler.secim_cevresi_partiler?p_secim_yili=1950
&p_il_kodu=44 (32.05.2012), 
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_secimler.secim_cevresi_partiler?p_secim_yili=1954
&p_il_kodu=44 (23.05.2012), 
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_secimler.secim_cevresi_partiler?p_secim_yili=1957
&p_il_kodu=44 (23.05.2012). 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_secimler.secim_cevresi_partiler?p_secim_yili=1950&p_il_kodu=44
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_secimler.secim_cevresi_partiler?p_secim_yili=1950&p_il_kodu=44
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_secimler.secim_cevresi_partiler?p_secim_yili=1954&p_il_kodu=44
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_secimler.secim_cevresi_partiler?p_secim_yili=1954&p_il_kodu=44
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_secimler.secim_cevresi_partiler?p_secim_yili=1957&p_il_kodu=44
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_secimler.secim_cevresi_partiler?p_secim_yili=1957&p_il_kodu=44
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Derneğin İstanbul’daki yurdunda kalan Emeksiz’in yurttaki arkadaşlarının birçoğu 

sol düşünceye eğilimlidir. Üniversite eğitimi ve İstanbul’daki yaşantısı Emeksiz’i 

toplumcu fikirlerle tanıştırmıştır. Emeksiz’in Milli Türk Talebe Birliği’ne üye olması 

da bu dönemde gerçekleşmiştir. 

Turan Emeksiz, 28 Nisan 1960 günü DP hükümetinin oluşturduğu Tahkikat 

Komisyonu’nu169 protesto amacıyla öğrencilerce düzenlenen protesto eylemi 

sırasında öldürüldüğünde henüz birinci sınıf öğrencisidir. O gün Beyazıt’taki 

üniversite bahçesi içindeki Atatürk ve Gençlik Anıtı önünde toplanan yüzlerce 

öğrencinin arasındadır.  Akşam saatlerinde tüm İstanbul halkını bir şekilde 

etkileyecek olan ve binlerce kişinin de katılacağı eylemin başlangıcında bulunan 

öğrencilerden biridir Emeksiz. Bu tablodan Emeksiz’in düzenlenecek olan mitingden 

bir gece öncesinden haberdar olduğu ve hükümet karşıtı bu eyleme sempati beslediği 

açıkça görülmektedir. Turan Emeksiz’in 28 Nisan sabahı Beyazıt’ta olması, onun 

üniversitede okuduğu kısa süre içinde muhalif kimliğinin güçlendiğini 

göstermektedir.  

Emeksiz’in kısa süren ömrü,  28 Nisan 1960’ta Türkiye’nin o döneme kadarki 

en etkili politik öğrenci eylemi sırasında acı bir şekilde sonlanmıştır.170 Turan 

                                                           
169 CHP’nin seçim dışı yollarla iktidara gelmek için isyan hazırlığında olduğu yönündeki iddiaları 
araştırmak için 18 Nisan 1960’ta DP’nin önergesi doğrultusunda TBMM bünyesinde oluşturulan ve 
geniş yetkilerle donatılan komisyon. Komisyon kurulur kurulmaz ülke genelinde parti kongre ve 
toplantılarının yanı sıra bütün siyasi faaliyetleri yasaklamıştır. 27 Nisan’da çıkan kanunla beraber 
Tahkikat Komisyonu’nun yetkileri olağanüstü biçimde genişletilmiş, CMUK ve diğer kanunlarla 
savcılara, sorgu hakimlerine, sulh hakimlerine ve askeri adli hakimlere tanınan hak ve görevleri 
kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu kanunla, TBMM üyelerinden oluşmuş bir komisyona 
yargılama yetkisi verilmesi, “kuvvetler ayrılığı ilkesi”nin terk edilmekte olduğunun açık bir göstergesi 
olarak yorumlanmıştır, bkz. Cem Eroğul (1970), Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi), Ankara: 
Sevinç Matbaası, s. 173 - 175.  
170 28 Nisan 1960 Eylemi, 27 Nisan’da kabul edilen ve Tahkikat Komisyonu’na geniş yetkiler tanıyan 
kanunu protesto etme amacını taşımaktadır; ancak komisyonun 18 Nisan’da aldığı yasaklama 
kararları, eylemi daha en başından polis tarafından dağıtılması gereken “yasadışı faaliyet” durumuna 
düşürmektedir. 
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Emeksiz’in kısa hayatı yirmi yılı doldurmamıştır ancak ölümü, toplumu çok daha 

uzun bir süre boyunca etkisi altına alacaktır; Turan Emeksiz’in Beyazıt’taki ölümü, 

onun tüm yaşamının önüne geçecektir. Öyle ki bu çalışmada da Emeksiz’in hayatına 

dair aktarılacaklar, kısıtlı bir bilgiye ulaşılabilmesi nedeniyle, çok sınırlı bir yer 

tutarken, çalışmanın büyük kısmı Turan Emeksiz’in hayatını yitirişinin, kolektif 

bellekte bıraktığı iz üzerine olacaktır. 

B. Turan Emeksiz’in Ölümü 

28 Nisan 1960 günü, siyasal iktidarı protesto etmek için Beyazıt Meydanı’nda 

bir araya gelen kitle, Türkiye’nin yakın geçmişinin en önemli siyasal eylemlerinden 

birini gerçekleştirmiştir. Bu olay aynı zamanda gelecek yirmi yıl boyunca ülkenin 

siyasal hayatını belirleyecek olan öğrenci eylemlerinin ilkidir. Kolektif hafızanın, 

toplumsal mücadelenin gerçekleştiği alanlardan biri olduğu düşünülürse, 28 Nisan 

tarihi de bu çatışmanın gerçekleştiği sembol tarihlerden biridir. 28 Nisan Olayları 

üzerine çeşitli yorumlar olmakla beraber bu düşünceler esas olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Türkiye’deki sağ politikanın temsilcilerine göre olaylar darbeye zemin 

hazırlamak ve DP’yi iktidardan düşürmek adına organize ve provoke edilmiş gayrı 

meşru bir eylemdir. Diğer görüşe göre ise 28 Nisan, ülke halkının, tiranlaşma 

eğilimindeki bir iktidara karşı başardığı devrimi başlatan olaydır. İki görüşün de 

üzerinde yükseldiği temel nokta, 28 Nisan’ın olmaması durumunda 27 Mayıs’ın 

gerçekleşmeyeceğidir. 

28 Nisan 1960 günü yaşananlar hakkındaki bilgiler çeşitli ve çelişkilidir. 

Olayların nasıl başladığı, kimler tarafından örgütlendiği, çatışmanın ne zaman ve ne 

şekilde başladığı ve devam ettiği, kaç kişinin ne zaman ve ne şekilde öldüğü uzun 
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yıllar tartışılmıştır ve hâlâ bu tartışmalar zaman zaman da olsa siyasal gündemi 

etkilemektedir. O günkü protestonun hedefi olan siyasal iktidarın, eylemi sert bir 

biçimde bastırma yönünde irade kullandığı, hükümete bağlı durumdaki güvenlik 

birimlerinin protestocu öğrencilere ateş açtığı tartışmaya taraf olan herkes tarafından 

kabul edilmektedir. Tartışma çok küçük gibi görünse de önemli bir ayrıntı üzerinedir: 

Polis hedef gözeterek öğrencilerin üzerine mi yoksa kalabalığı dağıtmak için havaya 

mı ateş açmıştır? Bu tartışmanın üzerinde yoğunlaştığı olay ise 28 Nisan günü öğle 

saatlerinde Beyazıt Meydanı’nda polis tarafından vurularak öldürülen Orman 

Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz’in ölümünün nasıl gerçekleştiğidir. 

Turan Emeksiz’in ölüm biçimi birçok siyasi denklemin en önemli 

elemanlarından bir olagelmiştir. Turan Emeksiz’in ölümüne verilen anlamlara göre 

bu denklemlerin sonucu değişmektedir. Emeksiz’in ölümüne verilebilecek iki değer 

vardır: Bu ölüm kaza eseridir, DP iktidarının bu ölümde sorumluluğu yoktur ya da bu 

ölüm devletin öğrencilere kasti olarak ateş açması sonucu gerçekleşmiştir ve ülke 

tarihinin en acı olaylarından biridir. Bu şekilde karşımıza iki Emeksiz çıkar. İlk 

Emeksiz kazara  - hatta meşru bir hükümeti protesto etmeye yeltendiği için daha çok 

kendi suçu nedeniyle - ölmüş sıradan biridir.171 İkinci Emeksiz ise bir halk 

mücadelesinin en önünde yer almış ve hafızalardan silinmeyecek bir şehittir.172 Bu 

iki değer arasında yapılacak tercih, siyasal denklemin negatif ya da pozitif olarak 

                                                           
171 Bu kurguya bir örnek için 28 Nisan Olayları’ndan hemen sonra İçişleri Bakanlığı tarafından 
yayınlanan tebliğe göz atılabilir: “Hadiseler sırasında on beş polis memuru (…) yaralanmış ve 
hastaneye kaldırılmışlardır. (…) Nümayişçilere gelince, bunlardan Orman Fakültesi’nde talebe olduğu 
anlaşılan Malatya doğumlu Turan Emeksiz ölmüş ve ikisi ağır olmak üzere on altı yaralı tesbit 
edilmiştir. (…) Bu bedbahtların dışında ve bütün tahriklere rağmen muhterem İstanbul halkının (…) 
nizamı destekleyici halini şükranla kaydetmek yerinde olur”, akt: Tekin Erer (t.y.), On Yılın 
Mücadelesi (Türkiye’de Parti Kavgalarının 2. Cildi), İstanbul: Ticaret Postası Matbaası, s. 404. 
172 Emeksiz’e yönelik olarak kurulan bu türden bir imge resmi bir örneği olarak Emeksiz ailesine 
maaş bağlanması için çıkarılan 6.10.1960 tarihli, 95 numaralı kanun metninde Emeksiz’in nasıl 
hatırlandığına bakılabilir: “İstanbul’da Beyazıt meydanında üniversitelilerin yaptığı milli nümayişte, 
atılan bir kurşunla şehit düşen Turan Emeksiz (…)”, bkz. İnkılâp Kanunları (1961), Ege Matbaası. 
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sonuçlanmasını tayin etmektedir. Örneğin DP iktidarının devrilmesi sürecini ifade 

etmesi için kurulan bir denklemde, kazara ölmüş olan Emeksiz değeri, denklemin 

sonucunu olumsuz kılar: DP’ye yapılan müdahale meşru değildir, olaylar kasıtlı 

olarak abartılmış, darbeye ortam hazırlanmıştır. Aynı denklemde devrim şehidi 

Emeksiz’e yer verilirse sonuç pozitif çıkacaktır: DP’ye yapılan müdahale meşrudur 

çünkü hükümet artık halkın hükümeti olmaktan çıkmıştır, meydanlarda kendi 

vatandaşlarına ateş açmakta ve onları öldürmektedir.  

Emeksiz’in polis tarafından öldürüldüğünü kabul eden anlatımları, 

Emeksiz’in bir kaza sonucu öldüğünü benimseyen anlatımlardan ayıran nokta polisin 

tabancasından çıkan kurşunun açısı ve yönüdür.173 Bu anlatımlarda polisin bilinçli 

olarak, önceden verilen emir doğrultusunda, protestocuların üzerine ateş açtığı kabul 

edilir. Polisin tabancasını tutuş açısı üzerine belleklerde oluşan iki görüntü Türkiye 

siyasal hayatında kesin bir sınır çizmiştir. Polisin silahını havaya doğru tuttuğu kabul 

edilirse, DP hükümeti gayrimeşru bir darbe ile devrilmiştir ve haksızlığa uğramıştır. 

Polisin öğrencilerin üzerine nişan alarak ateş ettiği görüntüsü kabul edilirse 27 

Mayıs, kendi vatandaşını infaz eden bir iktidara yönelik haklı bir girişimdir. Olayın 

gerçekte nasıl yaşandığı, bu ayrımın ortaya çıkması bakımından önemli değildir; 

önemli olan olayın belleklerde yerleşmiş halidir. 28 Nisan’ın ve Turan Emeksiz’in 

ölüm biçimine dair hatırlananlar toplum içi parçalı yapının sınırlarını çizer. 

Emeksiz’in ölüm anı toplumsal hafızada iki farklı görünüm kazanmış, 

Emeksiz’in ölümüne dair iki ana başlıkta toplanabilecek farklı hikâyeler ortaya 
                                                           
173 Örneğin dönemin Ana Muhalefet Lideri İnönü’ye göre olaylarda polis tarafından uygulanan 
şiddetin yönü net bir biçimde ortadadır, polis açık bir biçimde hedef gözetmiştir: “Bütün halkın 
şikayetlerine ve infialine bedelsiz ve menfaatsiz tabii bir tercüman olarak gençler, hürriyet ve insan 
hakları mücadelesi yapmışlardır. Tanklar altında ezilmişler ve alınlarından kurşunlar yemişlerdir (…) 
Dünyanın gözü önünde silahsız insanlar, ateşli silahlarla hücuma uğramışlardır”, akt. Erer, a.g.e., s. 
431. 
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çıkmıştır. Bunların ilki, Emeksiz’e verilen kazara ölmüş, sıradan bir insan değerini 

desteklerken ikinci başlıkta toplanan ölüm anı tasvirleri Emeksiz’in bir devrim şehidi 

olarak değerlendirilmesini desteklemektedir. 

Emeksiz’in ölüm anına dair anlatılan, anonimleşerek günümüze kadar gelen 

ve günümüzde de günlük politik tartışmalar için elverişli bir malzeme olma niteliğini 

sürdüren ilk senaryo, Emeksiz’in ölümünde polisin suçunun ve dolayısıyla 

hükümetin sorumluluğunun olmadığı tezini destekler. Bu anlatıma göre 28 Nisan 

günü polis, protestocu kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açmış, öğrencilerin 

üzerine nişan alınarak ateş açılmamıştır. Ancak kurşunlardan biri Beyazıt 

Meydanı’nın ortasında bulunan elektrik direklerinden birinden sekmiş ve Turan 

Emeksiz’e isabet ederek onun ölümüne sebep olmuştur.174 Ölüm anına dair bu 

betimleme kabul edildiğinde ortada bir öldürmenin var olduğundan bahsedilemez, 

olay bir kazadan ibarettir; ölü vardır ama öldüren yoktur. Bu senaryonun kabul 

edilmesi durumunda DP iktidarı kendisine yöneltilen en ciddi suçlamaların birinden 

aklanmaktadır. Emeksiz’i devrim şehidi değil, sırdan bir vakanın mağduru olarak 

gösteren bu kurgunun mantıksal sonucu Yassıada yargılamalarına maruz kalan DP’yi 

mağdur, idam edilen DP yöneticilerini de demokrasi şehidi kılmasıdır. 

                                                           
174 “Kazara ölen Emeksiz” kurgusu esas olarak “seken kurşun” motifini tekrarlar, ancak anlatı, 
kurşunun sektiği yer konusunda çeşitlilik kazanmıştır. Önemli olan nereden sekerse seksin kurşunun 
sekmesidir. Örneğin Erer’e göre kurşun yerden sekmiştir: “Kendilerinin emniyetini ve devletin 
itibarını korumak mecburiyetinde bulunan polisler bu hücumlar karşısında havaya ateş etmekten 
vazgeçmişler, bu defa gençlerin ayaklarına doğru ve mümkün olduğu kadar isabet kaydettirmemek 
gayesiyle gençleri korkutmaya başlamışlardı. Nihayet seken kurşunlardan biri (…) Turan Emeksiz 
ismindeki gence isabet etmiş ve ölümüne sebebiyet vermiştir”, bkz. Erer, a.g.e., s.400. 27 Nisan 1996 
tarihli Aksiyon’da yer alan M. Ali Eren imzalı yazıda ise Emeksiz’in ölümü ile 29 Nisan 1960 günü 
devam eden eylemler sırasında tanktan düşerek ölen Nedim Özpolat’ın ölüm biçimleri adeta 
kolajlanarak hatırlanmaktadır: “28 Nisan 1960’ta polisin silahından çıkan kurşunun tanka 
çarpmasından sonra kendisine isabet etmesi sonucu Turan Emeksiz hayatını kaybetti”, bkz. 
http://aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-1492-34-ilk-ogrenci-olaylarinin-hamisi-chp-idi.html 
(4.01.2012) 

  

http://aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-1492-34-ilk-ogrenci-olaylarinin-hamisi-chp-idi.html
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Elektrik direğinden seken kurşunun Emeksiz’in ölümüne yol açtığı yönündeki 

bu anlatım, 28 Nisan günü Gureba Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu hazırlanan 

raporla desteklenmektedir. Daha sonra bu raporun DP hükümetinin baskısı ile 

hazırlandığı ve Emeksiz’in vücudundaki kurşunun değiştirildiği iddia edilmiş, raporu 

hazırlayan heyet Yassıada’da yargılanmıştır.  Duruşmada suçlamaları reddeden 

sanıklar, mahkeme sonunda beraat etmişlerdir. 

Emeksiz’in ölümünü bir kaza olarak sunan anlatımlar olayı 

sıradanlaştırmalarının yanı sıra ölüme bir başka boyut daha eklerler; bu kurguya göre 

Emeksiz’in ölümü basit bir rastlantı sonucu gerçekleşmiştir. Olayın bu tarzda 

betimlemelerinde Emeksiz’in ne hükümeti protesto edenlerle ne de eylemle ilgisi 

vardır, bu kişi tesadüfen olay yerinden geçmekte iken kendisinden uzak bir yerde 

sıkılmış bir kurşunun sekerek vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. 

Anlatım, Emeksiz’in sadece ölüm sonrası durumunu değil, ölüm öncesi pozisyonunu 

da yeniden tasarlamaktadır. Emeksiz’in ölümünü anlatan hikâyelerin bu 

versiyonunda Emeksiz artık devrim şehidi olmamanın ötesinde protestocu da 

değildir. Yapılan müdahale ile Emeksiz’e adeta taraf değiştirtilmiş, muhalif 

kimliğinden çıkarılmış ve apolitik bir Emeksiz yaratılmıştır. Bunu, anlatımın 

çeşitlenmesi ile Emeksiz’in ölümünün tam anlamıyla trajikomik bir hale sokulduğu 

hallerde daha açık olarak gözlemlemek mümkündür. Anlatımın bu şekline göre 

Emeksiz’in siyasetle ve üniversite muhalefeti ile hiçbir ilgisi yoktur, o sırada 

hamama gitmektedir, yolu Beyazıt Meydanı’ndan geçtiği için o an oradadır ve 

ölümünün hiçbir siyasal anlamı yoktur. 

Emeksiz’i apolitikleştiren bu anlatım ilerleyen zamanda devletin üst düzey 

yöneticileri tarafından da dile getirilmiş, dönemin cumhurbaşkanı Kenan Evren 
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yaptığı bir konuşmayla Emeksiz’in ölümünü basitleştiren söylentiye resmiyet 

kazandırmıştır: 

Orada dediğim gibi sokakta geçerken vurulan kimseler var. (…) Beyazıt 
Meydanı’nın ismini mesela Hürriyet Meydanı diye değiştirmişlerdi. Bir kişi orada 
vuruldu, öldürüldü diye (…) Beyazıt Meydanı’nın isminin Hürriyet Meydanı olarak 
değiştirilmesinin gereği yok.175  

Evren için artık devrim şehidi olmanın ötesinde adının telaffuz edilmesine 

dahi gerek olmayan biridir Emeksiz, o artık “bir kişi”dir: 27 Mayıs ile ilgisi olmayan, 

siyasal açıdan hiçbir önemi olmayan, apolitik bir kişi. 

Emeksiz’in ölüm anını betimleyen karşıt anlatı grubu kendi içinde bazı 

farklılıklar taşısa da temelde Emeksiz’i bir devrim şehidi olarak ve öldürülmesini de 

bir cinayet olarak görme üzerinde birleşir. Bu kategoride toplanan anlatımlara göre 

Emeksiz’in öldürülmesi bir suçu açığa çıkarmıştır. Öldürmenin, suçun ortaya çıktığı 

bu olayda suçlu da aranmalıdır. 176 28 Nisan günü Beyazıt Meydanı’nda gerçekleşen 

bir ölüm, değil öldürme vakasıdır. Bu nedenle anlatımlar daha çok öldüren tarafı 

merkez alarak şekillenir. 

Emeksiz’in polis tarafından vurularak öldürüldüğünü kabul eden anlatımlar 

esas olarak ikiye ayrılır. Bu ayrımı belirleyen ayrıntı ise Emeksiz’in vücuduna isabet 
                                                           
175 Cumhuriyet, 30.08.1988. 
176 Örneğin Tarık Zafer Tunaya, Menderes’in idam edilmesini, Emeksiz’in öldürülmesi bağlamında 
değerlendirmektedir: “Menderes idam edildiği zaman Londra’daydım. Orada gazetede okudum. Çok 
fena oldum. Bir an istememiştim. İhtilal insana bir mantık veriyor, tamamıyla normal mantığa aykırı 
muayyen bir olaydan çıkıyorsunuz. Sadece o gerçeğin bir takım neticelerini çıkartmak lazım geliyor. 
Şimdi tabii bir ara benim elimde Turan Emeksiz’in Akis mecmuasında çıkan bir resmi vardı. Bu, 
morgda taşlar üzerinde yatırılmış, bir gencin çıplak resmiydi, örtülmüş vaziyette filan. Ben ona göre 
karar verirdim kendi kendime. Bugün idamların yanlış olduğunu anlıyorum, idam filan muayyen bir 
tesir yapıyor ama bu hiçbir zaman istikbalde gerçekleşmesini istediğiniz bir tabloyu vücuda getirecek 
kadar büyük değil”, Bedri Baykam (1994),  27 Mayıs İlk Aşkımız, Ankara: Ümit Yayıncılık, s. 302. 
Bu konuda Mümtaz Soysal’ın da Emeksiz ve Menderes’in ölümleri arasında bir bağ kurduğu 
görülmektedir, Soysal 1977 yılında kaleme aldığı yazısında 300 kişinin öldürüldüğü MC Hükümeti ise 
DP İktadırı arasında bir karşılaştırma yapmakta ve bunun için de Emeksiz’i hatırlamaktadır: “Anısını 
alanlarda ve gemilerde yaşattığımız Turan Emeksiz adlı bir genç öldü diye bir başbakan asıldı. Evet, o 
başbakanın  elinde toplum mühendisliğine de toplum kimyasına da yetecek güç vardı ama (…) yok 
olmasına neden olduğu insan hayatı bir tekti”. Mümtaz Soysal (1977), “ Mühendislik, Kimyagerlik ve 
Katillik”, Milliyet,  11.05.1977. 
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eden kurşun sayısıdır.   Emeksiz’in tek bir kurşunun açtığı yara yüzünden mi, yoksa 

çok sayıda kurşunun vücuduna gelmesi nedeniyle mi öldüğü sorusuna verilen 

yanıtlar ortaya iki farklı tablo çıkarır. İlk olarak Emeksiz’in polis tarafından açılan 

ateşte vücuduna isabet eden bir kurşunla öldüğü yönündeki anlatım ele alınacak 

olursa bu anlatım şeklinin kaza sonucu ölüme dayalı anlatımlara benzediği 

görülecektir. Ancak ele alınan anlatımda ölümün, atlı polislerden birinin silahından 

çıkan kurşunla gerçekleştiği anlatılır. Beyazıt Meydanı’ndaki protestocu öğrenciler 

arasında yer alan Emeksiz, at üzerinde olduğu için yukarıdan ateş eden bir polisin 

tabancasından çıkan kurşunun aort damarına gelmesi nedeniyle, hayati bir yara almış 

ve hayatını kaybetmiştir.177 Bu anlatım hükümete bağlı güvenlik güçlerinin hedef 

gözeterek eylemci öğrencilerin üzerine ateş açtığı, birçok öğrencinin ağır şekilde 

yaralandığı ve içlerinden biri olan Emeksiz’in aldığı yara ile ölmüş olduğu şeklinde 

özetlenebilir. Bu anlatım şeklinde olaya ve olay sırasında polisin tavrına önem 

verilir; Emeksiz, anlatımın önemli bir öğesi olmakla beraber vurgulanan nokta 

polisin ve hükümetin yasadışı tutumudur. 

Emeksiz’in ölümünün, vücuduna birden çok sayıda kurşunun isabet etmesi 

sonucu gerçekleştiği yönündeki anlatım ise Emeksiz efsanesinin kurucu öğelerinden 

biri olmuştur. Buna göre Emeksiz, Beyazıt Meydanı’ndaki gösteri sırasında polisin 

açtığı yoğun ateşe maruz kalmış ve yirmiden fazla merminin açtığı yara ile hayatını 

kaybetmiştir. Bu anlatım, Turan Emeksiz’e, eyleme katılan öğrenciler arasında daha 

da özel bir yer açmaktadır. Çünkü Emeksiz eylemciler arasında polisle çatışan bir 

grubun içinde ve en önündedir. O, o gün orada toplanmış binlerce protestocunun biri 

olmanın ötesinde polisle çatışmaya giren, polisin açtığı ateşe tuğla atarak karşılık 

                                                           
177 Nihat Emeksiz ile görüşme, 12.02.2011, İstanbul. 
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veren devrimci bir öğrencidir.178 Tuğlaları atmakta bir an geç kalması nedeniyle 

etrafını saran beş kadar polisin, çok yakın mesafeden nişan alarak defalarca ateş 

etmesi suretiyle infaz edilmiş bir öğrenci görüntüsünü ortaya koyan bu anlatım en 

önde savaşan ve geride kalanlar için ölen bir şehit portresi çizmektedir. Çok sayıda 

kurşunla öldürülen Emeksiz anlatımı 27 Mayıs sonrasında yayınlanan birçok eserde 

ve resmi makamlarca verilen demeçlerde de benimsenmiştir.  Bu nedenle Emeksiz’in 

otopsi raporunda karartma yapıldığı suçlamasıyla, 179 raporda imzası bulunanlar 

Yassıada’da yargılanmış, ancak konunun af kapsamına dâhil edilmesi sonucunda bu 

kişiler serbest bırakılmıştır.180 

Emeksiz’in ölümünün nasıl gerçekleştiği üzerine çeşitli anlatımların 

bulunmasında başlıca sorumluluk dönemin hükümetindedir. Emeksiz’in ölümü, 

hükümetçe de sıradan bir ölüm olarak algılanmamış, bu ölüme karşı farklı bir tavır 

sergilenmiştir. Öncelikle 28 Nisan olaylarının haber yapılmasının yasaklanması 

yoluyla basına uygulanan sansür bizi bu ölümle ilgili ayrıntıların sıcağı sıcağına 

kayda alınmasından mahrum bırakmıştır. Bunun yanı sıra Emeksiz’in ölümü ile ilgili 

kriminal incelemeler yetersizdir. Emeksiz’in elektrik direğinden seken bir kurşunla 

hayatını kaybettiği iddiası, sektiği iddia edilen kurşunun ve kurşunun sektiği direğin 

eşleştirilmesi ile şüpheye yer bırakmadan ispatlanabilecekken böyle bir kanıtlama 

yoluna gidilmemiştir. Ölümün nasıl gerçekleştiğinin karanlıkta kalmasının bir başka 

nedeni ise 29 Nisan’ın ilk saatlerinde ailesine haber verilmeksizin Emeksiz’in 

cenazesinin toprağa verilmesidir. Daha sonra Gureba Hastanesi’nde otopsi yapıldığı 

                                                           
178 Bülent Habora ile görüşme 26.01.2011, İzmir. 
179 Morg müdürü Mehmet Dinçer, patoloji doçenti Talia Bali Aykan ve savcı muavini Cemil Cahit 
Toker’in imzasının bulunduğu raporda Emeksiz’e isabet eden kurşunun sekerek vücuda geldiği 
belirtilmiştir. 
180 Yassıada Zabıtları – III, İstanbul – Ankara Olayları Davası 4 (2008), Haz. Emine Gürsoy 
Naskali, İstanbul: Kitabevi Yayınları, s.3375. 
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ve seken kurşunun vücutta bulunduğu açıklansa da kısa sürede yapılan ve sonucu 

açıklanan bu otopsinin düzenlenmesinde hükümetin etkili olmuş olabileceği akla 

gelmektedir. Emeksiz’in vücuduna kaç kurşun isabet ettiği, kurşunun ya da 

kurşunların hangi açıdan ve ne şekilde vücuda girdiği belirsizdir. Tüm bunların 

yanında silahla yaralanan ve hatta sakat kalan öğrencilerin varlığı elektrik direğinden 

sekerek gelen kurşun iddiasını zayıflatmaktadır.181 

C. Hürriyet Şehidi 

Türkiye kamuoyu, 28 Nisan 1960 günü Beyazıt Meydanı’ndaki öğrenci 

eylemi sırasında polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Turan Emeksiz ismi ile 

ilk kez olay sonrasında İçişleri Bakanlığının yayınladığı bildiriyle tanışmış, ancak 

Tahkikat Komisyonu’nun protesto eylemlerine yönelik yayın yasağı getirmesi, 182  

Emeksiz’in ve ölümünün gündeme getirilmesini engellemiştir. 28 Nisan – 27 Mayıs 

arasındaki yaklaşık bir aylık süre boyunca ölümünün üstü örtülmeye çalışılan bu 

isim, gelecek yirmi beş yıl boyunca toplumsal hafızanın en önemli figürlerinden biri 

olacaktır. 

Her ne kadar sansür nedeniyle ölümü basın tarafından haberleştirilemese de 

Turan Emeksiz’in ölümü üniversite öğrencileri tarafından bilinmektedir. 28 

Nisan’dan sonraki bir ayılık süreç içinde üniversite öğrencileri tarafından 

gerçekleştirilen çeşitli toplantılarda Emeksiz’in ölümü anılmış ve Emeksiz için bir 

anıt yapılması tartışılmıştır.183 Emeksiz’in ölümünün yanı sıra hastanede yatan 

öğrencilerin varlığından haberdar olunması ve 28 Nisan’da birçok öğrencinin ölmüş 

                                                           
181 Olayda yararlanan diğer kişiler Hüseyin Onur, Hüseyin Irmak, Vedat Boy, Cengiz Ballıkaya’dır. 
Hüseyin Onur, vücuduna isabet eden kurşun yüzünden bir bacağını yitirmiştir. Daha sonra Onur, 1961 
Anayasası’nı yapan  Kurucu Meclis’e gençlik temsilcisi olarak davet edilmiştir. 
182 Bkz. Milliyet, 30.04.1960. 
183 Bülent Habora ile görüşme, 26.01.2011, İzmir. 
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olduğu söylentilerinin daha 28 Nisan günü başlamış olması, Emeksiz’in ve 28 Nisan 

Olayları’nın, üniversite çevrelerinde unutulmamasını sağlamıştır. 

27 Mayıs’ın gerçekleşmesi ile oluşan ortamda İstanbul Üniversitesi yönetimi 

28 Nisan Olayları’nı ve eylemi gerçekleştiren öğrencileri açık bir biçimde 

sahiplenmiştir. Bu dönemde İstanbul Üniversitesi yönetimi adına basına demeçler 

veren rektör Sıddık Sami Onar’ın demeçlerinde Emeksiz’in adı geçmemektedir. 

Yapılan konuşmalarda kimliği ve sayıları belirlenemeyen şehit öğrencilerden 

bahsedilmekte ve anonim bir “üniversiteli şehit” imgesi yaratılmaktadır: “Ölen 

arkadaşlarımız (…) bizim için büyük ve unutulmaz bir yaradır. Onları daima 

hürmetle yad edeceğiz. (…) Bu bizim için acı bir hatıra da olsa, üniversitede 

kendilerine telkin edilen hak ve hürriyet fikirlerini benimsemiş olmaları, ileriki 

nesiller için örnek olacaktır.”184 

 28 Nisan Olayları’nda kaç kişinin öldüğü, 28 Nisan gününde henüz olaylar 

bitmemişken tartışılmaya başlamış, bu tartışma İstanbul Üniversitesi bahçesinde 9 

Haziran günü yapılan törene kadar sürmüştür.  28 Nisan Olayları’nda Beyazıt 

Meydanı’nda polisin açtığı ateş sonucu meydana gelen yaralanma olayları öğle 

saatlerinde gerçekleşmiştir. Daha sonra kalabalığın artması nedeniyle polis 

meydandan çekilmiş ve göstericiler de ilk önce Radyoevi’ne daha sonra da valiliğe 

yürümüşlerdir. Öğleden sonra gerçekleşen bu yürüyüşlerde “Beş şehit verdik” yazılı 

pankartlar açılmış ve “Şehitlerimizi İsteriz” şeklinde sloganlar atılmıştır.185  

28 Nisan günü çok sayıda gencin polis tarafından öldürüldüğü yönündeki 

görüş 27 Mayıs sonrasında gerek MBK gerekse İstanbul Üniversitesi yönetimi 

                                                           
184 Cumhuriyet, 31.05.1960. 
185 Bülent Habora ile görüşme 26.01.2011, İzmir. 
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tarafından hararetle savunulmuştur. Ancak ölü sayısının birden fazla olduğu ve bu 

ölümlerin DP iktidarı tarafından halktan gizlendiği yönündeki tahmin 

kanıtlanamamıştır. Ölen protestocuların cesetlerinin DP iktidarı tarafından hayvan 

yemi yapılmak, çimento fabrikasında hammadde olarak kullanılmak, ıssız yerlerdeki 

kuyulara atılmak, Et Balık Kurumu depolarına kaldırılmak yoluyla gizlendiği 

yönünde oluşan söylentiler 27 Mayıs – 9 Haziran arası dönemde MBK üyeleri 

tarafınca da desteklenmiştir.186 Üniversite yönetimi de aynı dönemde radyo ve 

gazetelerde çocuğundan haber alamayanların resmi makamlara başvurmaları 

isteyerek şehitlerin sayısını belirlemeye çalışmıştır.187  

28 Nisan gecesi mezarlıklara kamyonlarla cesetlerin taşındığı yönünde 

ihbarlar bulunmasına rağmen çok sayıda protestocunun öldürülmüş olduğu 

yönündeki yaygın kanaat, somut kanıtlarla desteklenememiştir. Sadece Turan 

Emeksiz’in mezarı ve kimliği tespit edilebilmiş ve bu bilgiler 29 Mayıs günü basında 

yer almıştır.188 Emeksiz’in yanı sıra 29 Nisan günü devam eden gösterilerde 

tırmandığı tankın üstünden düşerek hayatını kaybeden İstanbul Lisesi öğrencisi 

Nedim Özpolat da “Hürriyet Şehidi” olarak kabul edilmiştir. 

28 Nisan olayları sırasında ölenlerin şehit olarak ilan edileceğini ilk olarak 

İstanbul Üniversitesi rektörü Ord. Prof. Sıddık Sami Onar duyurmuştur. 29 Nisan 

günü üniversite bahçesinde toplanan öğrencilere seslenen Onar, “Çocuklarım, 

senatomuz şehit düşenleri, Üniversite Şehitleri addetmiştir”189 diyerek, ölenlerin 

şehitleştirilmelerinde ilk adımı atmıştır. 27 Mayıs’ın gerçekleşmesi ile beraber kendi 

                                                           
186 Cumhuriyet, 4.06.1960. 
187 Cumhuriyet, 3.06.1960. 
188 Milliyet, 29.05.1960. 
189 Cumhuriyet, 4.06.1960. 
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meşruiyet zeminini inşa etme çabasına girişen MBK, çeşitli yollardan 28 Nisan 

Olayları’na atıfta bulunmanın yanı sıra, olaylarda ölenleri şehit olarak ilan ederek 

olaylarla kendi meşruluğu arasında doğrudan bir bağ kurmuştur. 

II. Turan Emeksiz Simgesi 

A. Ulusun Kalbine Defin: Turan Emeksiz’in Cenaze Töreni 

9 Haziran 1960 günü sabah saatlerinde İstanbul’da başlayıp 10 Haziran 

1960’ın akşam saatlerinde Ankara’da son bulan cenaze töreni, Turan Emeksiz’in 

şehitleştirilmesinin önemli basamaklarından biridir. Bu nedenle törenin incelenmesi, 

Emeksiz’in bir şehit olarak nasıl inşa edildiğini anlama adına kayda değer ipuçları 

vermektedir. Gerçekleştirilen görkemli cenaze töreni, Emeksiz’in bir şehit olarak 

kolektif hafızada inşası sürecinde, Emeksiz’in kanunla190 şehit ilan edilmesiyle 

kıyaslanabilecek kadar önemli bir rol oynamıştır. 

1. Gizli Defin 

28 Nisan günü öğle saatlerinde Beyazıt Meydanı’ndaki otobüs durakları 

önünde vurulan Emeksiz, Gureba Hastanesi’ne götürüldüğünde hayatını kaybetmiş 

durumdadır. Hastanenin morguna kaldırılan naaş ise, yeni bir politik mücadelenin 

nesnesi haline gelmiştir. Hastaneden naaşı isteyen iki karşıt kutup vardır; Beyazıt 

Meydanı’ndaki eylem ve ölümle ortaya çıkan toplumsal çatışmanın tarafları bu kez 

de Emeksiz’in cenazesi konusunda karşı karşıya gelmişlerdir. Birçok kişinin 

vurulmuş olduğunun bilinmesine rağmen, protestoya devam etmekte olan öğrenciler, 

vurulanların kaçının öldüğünü bilmemektedir. 27 Mayıs sonrasında ülke gündemine 

                                                           
190 6.10.1960 tarihli, 95 Numaralı, “Turan Emeksiz’in Annesi Zeynep ve Kız Kardeşleri Gülnaz ve 
Solmaz Emeksiz’e Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun”. 
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oturacak olan, ölenlerin sayısı hakkındaki tartışma, hemen 28 Nisan günü ortaya 

çıkmıştır. Beyazıt’tan Aksaray’a oradan tekrar Beyazıt’a yürüyerek eylemlerine 

devam eden öğrenciler arasında “5 Şehit Verdik” şeklinde pankartlar açılmış ve 

“Şehitleri isteriz” sloganı atılmıştır. Ölen öğrencilerin cenazesini isteyen 

protestocuların karşı kutbunda ise siyasal iktidar vardır.  DP hükümeti düzenlenecek 

cenaze töreninin, kalabalığı daha da büyüteceği ve protestoyu daha aktif hale 

getireceği ihtimalinden çekinmektedir. Bu nedenle hükümet, otopsinin adli tıpta 

yapılması gerektiğini öne sürerek hastaneden Emeksiz’in naaşını istemiş ve halkın 

katılacağı bir cenaze töreninin önüne geçmeye çalışmıştır. Hükümetin, savcı ve polis 

aracılığı ile kurduğu baskıya rağmen hastane yönetiminin Emeksiz’in naaşını teslim 

etmemesi ise yeni bir krize yol açmıştır. 191 Krizin sonunda hükümet, naaşı 

hastaneden çıkarmayı başaramasa da naaşın Emeksiz’in ailesine ya da arkadaşlarına 

teslim edilmesinin önüne geçerek halkın katılımına açık bir cenaze törenin 

düzenlenmesini engellemeyi başarmıştır.  

Emeksiz’in cenazesi 29 Nisan sabahı, gizlice Merkezefendi – Mevlanakapı 

Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.  Naaşın hastanede ne zaman alındığı ise 

belirsizdir. Ayrıca defin işlemi sırasında dini bir törenin yapıldığını doğrulayan kesin 

bir belgeye ulaşılamamıştır. 27 Mayıs’ın hemen sonrasında ismi açıklanmayan bir 

Binbaşı, Emeksiz’in 29 Nisan sabahı askeri cenaze töreni ile defnedildiğini 

belirtmiştir.192 İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri Sait Turan’ın Yassıada 

duruşmalarında şahit sıfatıyla mahkemeye anlattıkları da bu bilgiyle uyuşmaktadır: 

(29 Nisan günü) Genelkurmay Başkanına dedim ki efendim dün akşam 
Fahri Özdilek Paşa ile konuştuk vefat eden talebeye bir tören yapmaya müsaade 
edemiyeceklerinden bahsettiler, fakat Fakülteden birkaç kişinin iştirak etmesine 

                                                           
191 Kim, 29 Haziran 1960. 
192 Milliyet, 29 Mayıs 1960. 
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müsaade edilir, dediler, efendim vefat edenlerin cenazesi ne zaman çıkacak. 
Genelkurmay Başkanı dedi ki, vefat eden gömüldü, bu sabah yedi buçukta gömüldü. 
Nereye gömüldüğünü sordum. Merkezefendi’ye gömüldü dedi. Benim derhal 
rengim değişmişti, bunu kendisi anladı, merak etmeyin her türlü dini tören 
yapılmıştır, dedi. Teşekkür ederim dedim. Yalnız dedim ki, çok üzgünüm müsaade 
eder misiniz, gömme töreninde bulunamadım, Fatiha okumak, çelenk koymak için 
mezarını ziyaret edebilir miyiz dedim. Dediler ki, bunu Örfi İdare Kumandanına 
söyleyin, benim vazifem değil. Bendeniz ayrıldım, Allah, Allah dedim (…) ne diye 
bu mezarı ziyaret etmeye müsaade etmiyor, atlatıyor dedim.193 

 

Yapılan bu açıklamalar, ordunun Gureba Hastanesi ile hükümet arasındaki 

krizin arasına girdiğini ve cenazeyi teslim alarak gizlice defnettiğini 

düşündürmektedir. Bu müdahale ile DP’nin beklentilerine uygun bir şekilde, geniş 

katılımlı bir cenaze töreninin önüne geçilmiş, protestoların şiddetlenmesi 

engellenmiştir. Hükümetin bir an önce etkilerini silmek istediği bu ölümün en somut 

izi bu şekilde kısa sürede ortadan kaldırılmıştır. Ordunun yaptığı müdahale ile belki 

Emeksiz’in naaşının ortadan kesin bir biçimde kaybolması engellemiştir; ancak 28 

Nisan’ı ve meydana gelen ölümü unutturmak için çabalayan hükümetin amacına 

uygun olarak Emeksiz’in cenazesi ve töreni görünmez kılınmıştır. Emeksiz’in 

unutturulmasına yönelik ilk adım naaşının haber verilmeden, bilinmeyen bir yere 

gömülmesi ve sonrasında mezar ziyaretinin engellenmesi olmuştur.  

Ölünün törenle gömülmesi, küçük bir ayrıntı gibi gözükmesine rağmen büyük 

bir öneme sahiptir. Tören; ölüyü, onun taşıdığı anlamı, yeni baştan inşa eder. 

Törensiz gömme, ölüyü alması gereken konuma yerleştirmemektir, böyle bir ölü, ne 

diridir ne de ölüdür, belki de hiç yaşamamıştır. Bu nedenle bütün kültürlerde ölü, 

ölümü takiben yapılan bir törenle anılmalı ve hafızadaki yeni konumuna 

yerleştirilmelidir.  

                                                           
193

 Yassıada Zabıtları – III, İstanbul – Ankara Olayları Davası 3 (2008), Haz. Emine Gürsoy 
Naskali, İstanbul: Kitabevi Yayınları, s.913. 
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Cenaze törenine hak ettiği önemi vermek, DP iktidarının çabasını anlamayı 

kolaylaştırır. Hükümet, 28/29 Nisan günü bütün gücü ile olayları sonlandırmaya 

amaçlarken bir yandan da bir törenin olmasını engellemeye çalışmaktadır. İktidar, 

Emeksiz’in ölümünü gizleyip onun cansız bedenini bir şekilde ortadan kaldırmaya 

çabalarken sıradan bir mesele ile uğraşmamıştır, çaba harcanan konu önemli bir 

konudur.  

 İktidar tarafından, Emeksiz’in törensiz bir biçimde toprağa verilmesi için 

verilen çaba, Emeksiz’in bir şehit olarak ortaya çıkmadan unutturulmasını 

hedeflemiştir. Öldürülen öğrencinin bir şehit figürüne dönüşmesinden çekinen 

iktidar, daha bu figür doğmadan onu imha etmeye çalışmıştır. İktidarın bu amacına 

kısmen de olsa ulaştığı söylenebilir, çünkü 27 Mayıs’a kadar geçen sürede Emeksiz 

hakkında haber yapılamamış, anma toplantısı gerçekleşememiştir. Günümüzde dahi 

Emeksiz hakkında yeterli bilgiye ulaşılamamasında, bastırma girişiminin payı önemli 

bir yer tutmaktadır. Emeksiz’in hatırlanmasına yönelik korku tohumları ilk olarak bu 

ara dönemde toplumsal hafızaya ekilmiştir. DP’nin engelleme politikası, gelecekte 

yeniden ortaya çıkacak imha politikasının ilk örneği olarak görülebilir, çünkü bu 

politikanın takipçileri de aynı yöntemleri uygulamışlardır; Emeksiz’i tören yapmadan 

bir başka mezara nakletmişlerdir. 

 

 

2. Cenazenin Anıtkabir’e Defnedilmesi Kararı 

28 Nisan Olayları ve sonrasında pek çok gencin DP iktidarı tarafından 

öldürüldüğü ancak bu ölümlerin halktan gizlendiği yolundaki söylentiler, 27 
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Mayıs’ın gerçekleşmesi ile beraber, ülkenin en önemli tartışma konularından biri 

haline gelmiştir. 28 Nisan’da göstericilere ateş açılması ile başlayan süreçte 

hükümetin birçok protesto gösterisini şiddet kullanarak bastırma yolunu tercih 

etmesi, resmi olarak açıklanandan çok daha fazla insanın ölmüş olduğu yönünde bir 

kanaatin oluşması sonucunu doğurmuştur. Çok sayıda ölü olduğuna dair söylenti ve 

inanışlar, DP iktidarının halk desteğini kaybetmesinde etkili olmuştur. 

DP iktidarına karşı harekete geçen bu muhalif hareketin, hükümet darbesini 

gerçekleştiren subaylar ile doğrudan bağlantısı yoktur. Ancak 27 Mayıs’ın son 

verdiği DP hükümetinin yıpranmasında payı olan öğrenci hareketleri ve hareketlerin 

maruz kaldığı muameleler, yeni iktidar tarafından bir meşruiyet kaynağı olarak 

görülmüş ve 27 Mayıs iktidarı bu kaynaktan beslenmiştir. Kendisini halkın 

kurtarıcısı ve onu hürriyete kavuşturan güç olarak kodlayan 27 Mayıs, hali hazırda 

kurulu bulduğu bir toplumsal ayrışmanın üzerine yerleşmiştir. Öldürenler ve ölenler 

arasındaki bölünmede, öldürenlerden olmamaklığı ile kendisini ölenlerden yana 

konumlandırmıştır.  

28 Nisan ile 27 Mayıs arasında, en azından 28 Nisan açısından, doğrudan bir 

bağlantı yoktur. 28 Nisan, orduyu göreve çağırmamaktadır, kendisi bir özne, taraf 

olarak hükümete karşı çıkmaktadır. Ancak 27 Mayıs sonrasında bizzat yeni iktidarca 

oluşturulan kurguda, 28 Nisan doğrudan 27 Mayıs’a bağlanmış ve onun güdümüne 

sokulmuştur. 28 Nisan artık kendisinin değil, 27 Mayıs’ındır, 28 Nisan ancak 27 

Mayıs ile anlamlıdır ve bu yüzden de onunla hatırlanmalıdır. Oluşan yeni siyasal 

yapıda belirleyici olan 28 Nisan değildir, kendi kendisini tanımlama kudretinden dahi 

yoksundur. Bu yüzden de 28 Nisan’ın ölüleri, 27 Mayıs’ın “Hürriyet Şehitleri”dir. 

Onlar, yeni iktidarı inşa edecek şekilde, iktidar tarafından düzenlenen törenle toprağa 
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verilecek ve tarihe geçeceklerdir. Öyle ki İstanbul Üniversitesi’nin ölen öğrenciler 

için üniversite içinde bir mezar hazırlamasına ve ayrı bir tören yapmasına başlangıçta 

izin verilmesine rağmen kısa bir süre içinde bu karardan vazgeçilmiştir. Sıddık Sami 

Onar tarafından 30 Mayıs’ta verilen demeçte194 ölen öğrencilerin üniversite 

bahçesine defnedileceği belirtilmiştir. Ancak üç gün sonra yine Onar, yaptığı 

açıklamada iktidarın, ölenleri Anıtkabir’e defnetmek konusunda istekli olduğunu ve 

kendilerinin buna engel olmayacaklarını ifade etmiştir.195 Böylece 28 Nisan’ın ve 27 

Mayıs’ın bir parçası olduğunun hafızalara bir törenle kazılması için bütün hazırlıklar 

tamamlanmıştır. 

3. İstanbul’daki Törenler 

27 Mayıs iktidarı, ülke yönetimine el konulan ilk günlerden itibaren “Hürriyet 

Şehitleri” için yapılacak cenaze törenine büyük önem vermiştir. Şehitlerin bulunması 

ve toprağa verilmesi, yapılacak olan anayasa ile beraber gündemin en önemli 

konularından biridir. DP hükümetinin 28 Nisan – 27 Mayıs tarihleri arasında 

uyguladığı şiddet sonucunda kaç kişinin hayatını kaybettiğinin bile belli olmadığı, 

henüz cesetlerin arandığı bir dönemde, düzenlenecek cenaze törenin hazırlıklarına 

başlanmıştır.  

Radyo ve gazetelerden yapılan duyurulara, zaman zaman bazı cesetlere 

ulaşıldığı yönünde haberlerin basında yer almasına rağmen 28/29 Nisan günlerinde 

İstanbul’da çıkan olaylarda hayatını kaybeden iki kişi saptanabilmiştir: Turan 

Emeksiz ve Nedim Özpolat. “Üniversite şehitleri” Emeksiz ve Özpolat için - 

cenazelerin Anıtkabir’e gömülmek üzere Ankara’ya gönderildiği 9 Haziran günü -

                                                           
194 Cumhuriyet, 31 Mayıs 1960. 
195 Cumhuriyet, 3 Haziran 1960. 
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İstanbul’da ayrı bir tören daha düzenlenmiştir. Bu bakımdan gerçekleştirilen tören, 

Atatürk’ün cenaze törenini andırmaktadır. Emeksiz ve Özpolat’ın cenazeleri de, tıpkı 

Atatürk’ün cenazesinde olduğu gibi, Avrupa yakasında yapılan törenden sonra bir 

gemi vasıtası ile Boğazı aşmış, sonrasında ise trenle Ankara’ya gönderilmişlerdir.196 

Bu nedenle 9/10 Haziranda düzenlenen törenin 1938’de düzenlenen töreni örnek 

aldığı ve onun bir tekrarı olduğu söylenebilir. 

Daha önce mezarlarından çıkarılmış olan Emeksiz ve Özpolat’ın naaşları 

Cerrahpaşa Hastanesi’nin morgundan alınarak 09.20’de Beyazıt’a, üniversite 

bahçesine getirilmiş, 10.00’da ise tören başlamıştır. Sırasıyla rektör Sıddık Sami 

Onar ve Milli Savunma Bakanı Fahri Özdilek’in tabutların etrafında toplanan 

kalabalığa yaptıkları konuşmalar, Emeksiz ve Özpolat’tan çok “meçhul şehitler” ile 

ilgilidir. Konuşmacılara göre İstanbul’da çıkan olaylarda ölen gençlerin sayısı iki 

değildir, çok daha fazladır. Rektör, konuşmasında diğer ölülerin naaşlarına 

ulaşıldıkça onların da Anıtkabir’e nakledileceklerini belirtmiştir.197 

Konuşmaların tamamlanmasından sonra önde Özpolat’ınki olmak üzere 

Sultanahmet Camisi’ne doğru yola çıkılmıştır. Tabutlar bir buçuk saatte alınacak yol 

boyunca el ve omuzlar üzerinde taşınmıştır. Tabutların önünde iki genç kadın, 

                                                           
196 Mustafa Kemal’in cenazesi İzmit’e kadar deniz yoluyla götürülüp buradan trenle Ankara’ya 
ulaştırılırken, “Hürriyet Şehitleri”nin cenazelerini Ankara’ya taşıyacak tren Haydarpaşa Garı’ndan 
yola çıkarılmıştır. Atatürk’ün cenaze töreni 19 Kasım 1938’de İstanbul’da başlayıp 21 Kasım 1938’de 
Ankara’da sonlanmıştır. Cenazenin çok daha pratik bir biçimde, deniz kıyısında bulunan Dolmabahçe 
Sarayı’nın rıhtımından bir gemiye nakledilerek Anadolu yakasına geçirilmesi tercih edilmemiş, bunun 
yerine cenaze uzun bir güzergâh boyunca törenledolaştırıldıktan sonra Haliç’ten Sarayburnu’na 
getirilmiş ve burada kendisini İzmit’e taşıyacak olan gemiye ulaştırılmıştır. Bu törenle ilgili daha 
geniş bilgi için bkz. Christopher Wilson (2011), “Anıtkabir’de Ulusal Kimlik ve Belleğin Temsili”, 
Nasıl Hatırlıyoruz? (Türkiye’de Bellek Çalışmaları), Haz. Leyla Neyzi, İstanbul: Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, s. 151 – 186. 
197 Cumhuriyet, 10 Haziran 1960. 
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yürüyüş boyunca, Emeksiz ve Özpolat’ın birer resmini taşımışlardır.198 Ayrıca 

katılımcılar da şehitlerin birer resmini yakalarında taşımışlardır.199 

Tören, törensel olmayandan farkını kesin bir şekilde ortaya koyar. Tören 

alanı, törene dâhil olmayan alandan farklı olmalı ve fark açık bir biçimde 

görünmelidir. Bu nedenle mekân her zaman olduğu halinden farklı bir hale bürünür. 

Katılımcı sıradan bir mekânda değil, bir tören alanında olduğunu fark etmelidir. 

Mekâna dair düzenleme, törenin kurucu unsurudur. 9 Haziran günü İstanbul’da 

düzenlenen törende de mekânın sıradan halinden sıyrılarak bir tören alanı olarak 

kurulması için birçok düzenlemenin gerçekleştirildiği görülmektedir. Cenaze 

kortejinin geçeceği yol boyunca bayraklar yarıya indirilmiş ve töreni işaret etmek 

için büyük bir bayrak açılmıştır. Cenaze için hazırlanmış olan binlerce çelenk ile 

yeşil renkte bir yol görüntüsü yaratılmıştır. Bu yeşil hat, tören alanının, dışarısı ile 

olan sınırını çizmiş ve farkını ortaya koymuştur. Normal şartlarda çıkılmasına izin 

verilmeyen cami şerefelerine insanların çıkmasına izin verilmesi ve binalara afişlerin 

asılması, mekâna yönelik diğer düzenlemelerdir. 

Töreni meydana getiren bir başka unsur, katılımcıların giydikleri tören 

kıyafetleridir. Gündelik giysinin dışında ve genellikle onunla bir karşıtlık yaratan 

özel giysilerin giyilmesi, töreni inşa eden temel öğelerden biridir. 9 Haziran 1960 

günü gerçekleşen cenaze töreninde gündelik giysinin dışına çıkış, sıradan giysiler 

yerine belirli bir anlamı olan ve bedensel hareketleri kısıtlayarak bunlara ciddilik 

katan mesleki kıyafetlerin ve üniformaların tercih edilmesiyle gerçekleşmiştir. 

Korteji oluşturan katılımcıların önemli bir bölümünün mesleki kıyafetleriyle törene 

                                                           
198 Ulus, 10 Haziran 1960. 
199 Cumhuriyet, 10 Haziran 1960. 
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katılmaları sayesinde bu meslek grupları tören alanında görünür kılınmış ve temsil 

edilmiştir. İstanbul Barosu’na bağlı avukatların, hemşirelerin törene mesleki 

kıyafetleri ile katılmalarının yanı sıra izcilerin ve lise öğrencilerinin üniformaları ile 

törene dâhil olmaları, onları da bir grup olarak görünür kılmıştır. 

Cenazelerin Sultanahmet’e getirilişine kadar olan sürede, töreni kurucu 

nitelikte pek çok performans örneği sergilenmiştir. Bu örnekler, töreni olağan bir 

cenaze töreninden farklılaştırmakta ve sıra dışı bir törenin gerçekleşmekte olduğunu 

göstermektedir. Olağan uygulamanın aksine kortejin yürüyüşü sırasında 

İstanbul’daki bütün camilerden verilen sala ile “Hürriyet Şehitleri”nin ölümü bütün 

şehre duyurulmakta ve şehrin tamamı cenaze törenine davet edilmektedir. 

Olağanüstü hali yaratan diğer bir performans örneği ise jetlerin alçaktan uçuşudur. 

Alçaktan uçuşun yarattığı sıcaklık artışı ve yüksek sese bağlı olarak ortaya çıkan 

tedirginlik hissi, törenin acılı havasını perçinlemektedir. 

Kortejin, Sultanahmet Meydanı’na ulaşmasıyla, meydanda devasa bir 

kalabalık toplanmıştır; o kadar ki Orhan Birgit, meydanın tarihinde ikinci kez bu 

denli bir kalabalığı topladığını belirtmiştir.200 Birgit’in işaret ettiği benzerlik, akla 

dini tören için neden bir başka cami değil de Sultanahmet’in tercih edildiğini 

getirmektedir. Beyazıt Meydanı’nda bulunan Beyazıt Camii ya da yine Beyazıt 

yakınındaki Süleymaniye Camii yerine Sultanahmet’in tercih edilmesi, bu camide 

daha büyük bir kalabalık toplama amacının sonucu olabileceği kadar Sultanahmet 

Mitingi’ne bir gönderme yapma isteğinin ürünü de olarak da yorumlanabilir.  

                                                           
200 Ulus, 10 Haziran 1960. Orhan Birgit’in okurlarına Sultanahmet Mitingi’ni hatırlatmaktadır. 1919 
Mayıs’ında İzmir’in işgal edilmesini protesto etmek için düzenlenen miting, özellikle Halide Edip’in 
(Adıvar) toplanan kitleye yaptığı etkileyici konuşma nedeniyle kolektif bellekte kendine yer 
edinmiştir. 
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Tören, ortaklaşa gerçekleştirilen bir eylemdir. Önceden belirlenmiş 

duruşların, hareketlerin ve jestlerin uygulanması aracılığı bedenler arasındaki farklar 

gölgelenir ve farklı bedenler tek bir bedene dönüşür.201 Cenaze namazının kılınacağı 

yer olarak Sultanahmet’in tercih edilmesinin bir başka sonucu, törene katılanların 

beraberce yürüyerek kat edecekleri uzun bir hattın ortaya çıkmasıdır. Kentin 

geleneksel törensel aksının bir parçası olan, Beyazıt ile Sarayburnu arasındaki bu 

uzun yolun202 bir tören atmosferi ile beraberce yürünmesi ile kalabalık, yeni bir 

özdeşlik temelinde örgütlenen bir topluluğa, ortak hüzün etrafında birleşmiş tek bir 

bedene, cenaze kortejine dönüşmüştür.  

Cenaze namazının kılınmasından sonra 13.05’te cenazeler eller üzerinde cami 

bahçesinden çıkarılmış ve askeri bandonun verdiği ti sesini takiben beş dakikalık 

saygı duruşu gerçekleştirilmiştir.203 Böylece törenin yeni bir etabının başladığı ve 

hatta törenin başka bir törene dönüştüğü ilan edilmiştir. Üniversitenin töreni ve onu 

takip eden dini tören sonlanmıştır. Askeri bandonun verdiği işaret ve saygı duruşu ile 

gerçekleştirilen kesintisinin sonunda başlayan, tören askeri törendir. Niteliksel bir 

dönüşüm geçiren ve askerlerin sorumluluğunu aldıkları bu tören bir gün sonra 

Anıtkabir’de gerçekleşecek defin işlemine kadar devam edecektir. 

Top arabasına yerleştirilen cenazeler, askeri bandonun çaldığı Chopin ve 

Mozart’ın cenaze marşları ve öğrencilerin ağlayarak söyledikleri “Olur mu Böyle 

Olurmu/ Kardeş Kardeşi Vurur mu” şeklinde uyarlanmış olan “Plevne Marşı” 

eşliğinde saat 13.55’te Gülhane Parkı’na getirilmiştir. Gülhane Parkı’nda söylenen 

                                                           
201 Connerton (1999), a.g.e., 94. 
202 Neşe Gurallar, (2010), “Bir Cumhuriyet Dönemi Tartışması, Meydan ya da Park? Kamusal 
Mekânın Dönüşümü: Beyazıt Meydanı”, Cumhuriyetin Mekânları Zamanları İnsanları, (der) E. A. 
Ergut, B. İmamoğlu, Ankara: Dipnot Yayınları, s. 53 – 68, s. 54. 
203 Ulus, 10 Haziran 1960. 
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Gençlik Marşı’ndan sonra cenazeler Sarayburnu’na getirilmiş ve burada törenin 

sorumluğu tamamen askerlere geçmiştir. 14.30’da başlayan askeri törende kırmızı-

beyaz miğferli askerler, tabutları top arabasından alarak, cenazeleri Kadıköy’e 

geçirecek olan Çeşme gemisine kadar taşımış, burada tabutları bahriyeliler 

devralmıştır. Böylece, törenin Avrupa yakasında gerçekleşen bölümü son bulmuştur. 

Cenazeleri taşıyacak olan askeri arama kurtarma gemisi “Çeşme” de tören 

için özel olarak hazırlanmış ve olağan halinden farklılaştırılmıştır. Defne dallarıyla 

süslenmiş katafalkların konulduğu Çeşme, artık bir mayın arama gemisi değil bir 

matem gemisidir ve törenin bir parçasıdır. 14.45’te Kadıköy’e doğru hareket eden 

Çeşme, cenaze töreninin Boğaz’da gerçekleşen kısmında yalnız değildir, iki 

hücumbot da Çeşme’nin ardında seyretmektedir. Bütün camilerin sala vererek 

cenazeye katılmaları gibi, yüzlerce gemi de Çeşme’ye refakat ederek Boğaz’daki 

törenin bir parçası olmuşlardır. Boğaz’daki olağan hale son veren bu tablonun önemli 

bir bölümünü de donanma oluşmaktadır. Denizaltıları, korvetleri ve muhripleri ile 

Haydarpaşa açıklarında demirlemiş olan donanma, yaklaşmakta olan cenazeleri 

selamlamış,204 böylece hem mekâna yaptığı dönüştürücü müdahale ile hem de 

sergilediği performans ile törenin kurucu unsurlarından biri olmuştur. 

Cenazeleri, Kadıköy’de, İskele Meydanı’nı dolduran büyük bir kalabalık 

beklemektedir. 15.20’de Kadıköy’e çıkarılan cenazeler top arabalarına yerleştirilmiş 

ve yeni bir kortejin oluşması ile 16.00’da Haydarpaşa Garı’na hareket edilmiştir ve 

cenazeye yine askeri bando eşliğinde söylenen marşlar eşlik etmektedir. Bu sırada, 

polislerden de törene katılmak isteyenler olmuş ancak törene tek bir polisin bile dâhil 

                                                           
204 Ulus, 10 Haziran 1960. 
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olmasına engel olunmuştur.205 Haydarpaşa Garı’na gelindiğinde ise rektör Onar 

kalabalığa hitaben bir kez daha konuşmuş ve gençleri itidale davet etmiştir. 

Cenazeleri Ankara’ya götürecek olan tren de çeşitli değişikliklere maruz 

kalarak törenin içinde yer almıştır. Tıpkı Çeşme gemisi gibi cenazeleri taşıyacak olan 

tren de artık bir araç değil, bir tabuttur ve üstelik bu değişiklik, trenin yeni bir isim 

almasını da beraberinde getirmiştir: “Şehitler Treni”. Rektör, öğretim üyeleri, 

subaylar ve öğrencilerden oluşan dört yüz kişilik kafileyi taşımak için oluşturulan 

özel katar, yani “Şehitler Treni”, çiçeklerle donatılmış ve üzerine kanla yazılan bir 

afiş asılmıştır. Böylece Ankara’ya kadar sürecek yolculuk boyunca trenin taşıdığı 

anlam ve farklılık görünür biçimde sergilenmiştir. Cenazelerin Ankara’ya 

nakledilmesinde uçak yerine trenin tercih edilmesinin nedeni olarak ise törene, trenin 

geçeceği Anadolu şehirlerinin de dahil edilmesi isteğinin etkili olduğu düşünülebilir. 

Böylece Atatürk’ün cenazesinin gemiyle Boğaz’dan geçirilip oradan trenle 

Ankara’ya götürülüşü de yinelenmiştir. 

18.00’da Ankara’ya doğru hareket eden “Şehitler Treni”, ilerlediği güzergâh 

boyunca töreni de beraberinde götürmüştür.206 Şehitlerin kutsallığı trenin bütününü 

kutsal kılmış, tren şehitlerin görünen yüzü, kutsalın tezahür ettiği bir mekân haline 

gelmiştir. Bu nedenle trenin ulaştığı her istasyon kutsalla temas etmiş ve aynı 

zamanda kendisi de bir tören alanı haline gelmiştir. İzmit İstasyonu, “Şehitler 

Treni”nin 20.55’te buraya ulaşması ile bir törene sahne olmuştur. Meşalelerle 

istasyonu dolduran kalabalığın meydana getirdiği bu sahnede istasyon artık cenazeye 

                                                           
205 Bülent Habora ile görüşme, 26 Ocak 2011, İzmir. 
206 Trenin Eskişehir-Polatlı arasında aldığı yol bu durumun istisnasıdır. Kırsal alandan geçerken trene 
ateş açılacağına dair alınan haber nedeniyle, yolculardan pencerelerin önünde durmamaları ve yere 
yatmaları istenmiştir. Ancak trene silahlı bir saldırı düzenlememiş, sadece camlara taş atılmıştır 
(Bülent Habora ile görüşme, 26 Ocak 2011, İzmir). 



- 115 - 
 

ve kutsala ev sahipliği yapan bir alana, katılımcılar da bir ayinin parçasına 

dönüşmüşlerdir. Trenin Adapazarı’nda durduğu sırada trendeki öğrencilerden birine 

bir bayrak veren vatandaşın, bu bayrağın Anıtkabir’e bırakılmasını istemesi207 de 

şehitlere yüklenen anlamı göstermektedir. Seküler kutsalın “hiyerofani”lerinden biri 

olan “Hürriyet Şehit”leri ile buluşmak, onlarla temas etmek, toplumu var eden 

kutsala katılmanın bir yoludur. Örnekler, “Hürriyet Şehitleri” kültünün adım adım 

inşa edilmekte olduğunu göstermektedir. 

 

4. Ankara’daki Törenler 

İstasyonlarda verilen uzun aralar nedeniyle tren, Ankara’ya ancak 10.00’da 

varmıştır. Gazi İstasyonu’nda bando tarafından çalınan “Plevne Marşı” ile karşılanan 

tren de üzerine asılı olan afişler ile istasyonu ve üst geçitleri dolduran topluluğu 

selamlamaktadır: “Ne mutlu şehit olana”, “Aziz şehitlerimiz ruhunuz şad olsun”. 

Trenden ilk olarak Emeksiz, onun ardından da 10.06’da Özpolat’ın cenazesi 

indirilmiş, 10.08’de yapılan saygı töreni ile törenin Ankara ayağı başlamıştır. 

Törenin ikinci gününde de devam eden saygı duruşları, bir bitişi ve yeni bir 

başlangıcı işaret etmektedir. 10.08’de yapılan saygı duruşu ile Ankara için sıradan 

hayat kesintiye uğratılmış, bir müddet yaşanan boşluktan sonra ise “tören zamanı” 

başlatılmıştır. 

10.12’de cenazeler ambulansa nakledilmiş, aralarında Emeksiz ailesinin de 

yer aldığı kırk beş araçlık konvoyla cenaze namazının kılınacağı Cebeci Camisi’ne 

doğru yola çıkılmıştır. Caminin, Ankara’da DP hükümetine karşı protestonun 

                                                           
207 Bülent Habora ile görüşme, 26 Ocak 2011, İzmir. 
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başladığı ilk yer olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne yakınlığı 

nedeniyle dini törenin yapılacağı yer olarak seçilmiş olduğu düşünülebilir. Ayrıca 

kortejin takip edeceği yolun uzun tutulmak istenmesi ve bu tarihlerde Ankara’da 

büyük bir caminin bulunmayışı bu seçimi etkilemiş olabilir. Dikimevi, İçcebeci ve 

Kutlugün Sokağı’ndan geçen konvoy 11.02’de camiye varmış, burada çelik miğferli 

askerler tarafından ambulanstan alınarak yurdun çeşitli yerlerinden getirilen 

toprakların serpildiği katafalka yerleştirilmişlerdir. Kısa bir süre sonra “Ankara 

Şehitleri”nin208 cenazelerinin de camiye ulaştırılmaları ile “Hürriyet Şehitleri”nin 

hepsi bir araya getirilmiştir. 

Cuma namazının ardından beş şehidin cenazeleri Kutlugün sokağının başına 

kadar eller üzerinde taşınmış ve burada top arabalarına yerleştirilmişlerdir. Askeri 

birliklerin 12.00’da, askeri ve mülki erkânın 12.30’da hazır olmaları ile kortej 

yürüyüşe hazır hale gelmiştir. Kortejin en önünde üstü açık ciplerinde karargâh 

subayları bulunmakta onları sırasıyla tören kumandanı, mızraklı süvari birliği ve 

Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Yedek Subay Okulu’na ait dört sancak takip 

etmektedir. Onların ardında ise Harp Okulu birlikleri, üniversite ve basın temsilcileri, 

jandarma ve Harp Okulu bandoları sıralanmıştır. Ayrıca altı imam da kortejin içinde 

bulunmaktadır. 

13.00’da Kara ve Deniz Harp Okulları bandolarının çaldıkları matem marşları 

eşliğinde kortej yürüyüşe başlamıştır. Aynı sırada Anıtkabir ve Cebeci’de 

gerçekleştirilen ve beş dakikada bir yinelenen batarya atışlarının başlamasının yanı 
                                                           
208 27 Mayıs günü ölen Ali İhsan Kalmaz, Ersan Özey ve Sökmen Gültekin. Teğmen Ali İhsan 
Kalmaz, Ankara Postanesi’nin ele geçirilmesi sırasında postaneden açılan ateş sonucunda hayatını 
yitirmiştir. TED Koleji öğrencisi olan on iki yaşındaki Ersan Özey ise, babasının dur ihtarına 
uymaması nedeniyle arabalarına ateş açılması sonucunda yaşamını kaybetmiştir. Harp Okulu 
öğrencisi Sökmen Gültekin’in ölümüne ise kendi silahından çıkan bir kurşun neden olmuştur. 
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sıra bayrakların yarı indirilmesi ile törenin yeni bir aşamaya geçtiği ilan edilmiştir. 

Gündüz gerçekleştirilmesi nedeniyle ışığın düzenlenmesinden yararlanmayan tören, 

İstanbul’daki başlangıcından itibaren kendisini sesteki farklılaşmalar üzerinden 

kurmaktadır. Marşlar, salalar, alçaktan uçan jetlerin gürültüsü, top atışları, gemi 

düdükleri ile tören kendisini sürekli olarak yeniden var etmektedir. 

Kortej, harekete geçtikten kısa bir süre sonra yeniden duraklamıştır. Siyasal 

Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi önüne gelindiğinde verilen ti işaretiyle saygı 

duruşuna geçilmiş ve 29 Nisan protestosunu gerçekleştiren iki fakülte, “Hürriyet” 

mücadelesine yaptıkları katkıdan ötürü selamlanmışlardır. Saygı duruşlarından sonra 

Ziya Gökalp Bulvarı’nı takip ederek Kızılay Meydanı’na yürüyen korteje bandonun 

çaldığı marşlar ve alçaktan uçan jetlerin oluşturduğu yankı eşlik etmektedir. 

İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da mekânı, tören alanına çeviren en çarpıcı 

değişiklik çelenklerin kullanılması ile gerçekleşmiştir. Tören kortejinin takip ettiği 

yol boyunca mekân, geri kalan alanlardan çiçeklerle donanmış olması nedeniyle 

ayrılmaktadır. Bayrakların yarıya indirilmesi ve tören yolunu çevreleyen binaların 

balkonlarının, pencerelerinin ve çatılarının insanlarla dolu oluşu törenin yarattığı bir 

başka görüntüdür ve bu görüntünün kendisi de töreni yeniden şekillendirmektedir. 

Saat 15.00’e doğru Kızılay’a varan ve buradan sonra Harp Okulu 

öğrencilerinin yol boyunca nöbet duruşu aldıkları Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nı 

takip eden kortej 15.25’te Tandoğan’a gelmiş ve 16.00’da Anıtkabir’e varmıştır. 

Anıtkabir’de kortej yeniden şekillenmiş, şehit aileleri önde olmak üzere, askeri 

erkân, malul gaziler, eski muharipler, subaylar, astsubaylar avlunun sağ tarafında; 

muhafız ve tören bölükler ile diğer katılımcılar avlunun sol tarafında kendilerine 
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ayrılan yerlerini almışlardır. Anıtkabir’deki törene katılmaları beklenen Cemal 

Gürsel, İsmet İnönü ve Osman Bölükbaşı’nın ise toplanan kalabalığın sevgi 

gösterisinde bulunmasından çekindikleri için törene katılmadıkları açıklanmıştır.209 

Bu üç lideri törende, oğulları Özdemir Gürsel, Ömer İnönü ve Deniz Bölükbaşı 

temsil etmiştir.210 Dünya Öğrenciler Birliği’ni temsilen törene katılan Malaya 

vatandaşı Kenny K. Haw ise Anıtkabir’deki yerini almıştır.211 

Anıtkabir’deki törenin başlangıcı, İstanbul’dan beri sıkça yinelenen ritüelin, 

bando tarafından verilen işaretin ve saygı duruşunun, bir kez daha tekrarlanması ile 

ilan edilmiştir. Sessizliği İstiklal Marşı takip etmiş ve törenin bir sonraki aşamasına 

geçilmiştir. İstiklal Marşı’ndan sonra şehitler için yapılacak son konuşmalara 

geçilmiştir. Gençlik adına konuşan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencisi 

Feridun Evrensel’in ve Harp Okulu öğrencisi Turgut Hıçkırık’ın konuşmalarını, 

Gürsel adına törene katılan Alpaslan Türkeş’in konuşması takip etmiştir. Türkeş’e 

göre şehitlerin övgüye ihtiyaçları yoktur, “bağrına katılacakları vatan toprakları 

mübarek naaşları ile bir kat daha değer kazanmaktadır.”212 

Türkeş’in konuşmasının bitimi ile törenin son aşaması olan defin işlemine 

geçilmiştir. Katafalklardan alınan tabutlar, muhafız bölüğü erleri ve öğrenciler 

tarafından bayrak direği tarafındaki merdivenlerinden indirilmiş ve Anıtkabir’in 

güney yamacında hazırlanmış olan mezar alanına getirilmiştir. Cenazeler sırayla 

                                                           
209 Gürsel, İnönü ve Bölükbaşı’nın güvenliklerinin sağlanamayacağı için törene katılmamalarının 
istendiği düşünülebilir. 
210 Akşam, 11 Haziran 1960. 
211 Cumhuriyet, 11 Haziran 1960. Törene katılan Haw ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşılamamıştır. 
Yalnızca dönemin gazetelerinden konu ile ilgili olarak şu habere yer verildiği tespit edilebilmiştir: 
“Dünya Gençlik Teşkilatına mensup Malayalı birkaç genç de Orgeneral Cemal Gürsel’le görüşmek 
istemişlerdir. Memleketlerinden hususi surette Milli İnkılâp Hareketini takip etmek üzere gelmiş olan 
bu gençlere Orgeneral Gürsel, iltifatlarda bulunmuş ve gençlikle ilgili bazı düşünce ve temennilerini 
belirtmiştir”, Yeni İstanbul, 12.06.1960. 
212 Ulus, 11 Haziran 1960. 
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toprağa verilmiş, her defini Kara Harp Okulu bölüğünün havaya üç el ateş etmesi 

izlemiştir. Ertuğrul Gazi Türbesi’nden, Aziziye Tabyası’ndan, Çanakkale 

Şehitliği’nden, Dumlupınar’dan, sınır boylarından ve Kıbrıs’tan gelen heyetler 

beraberlerinde getirdikleri toprakları ve bayrakları mezarlara bırakmışlardır. Bu 

ayinsel hareket ile Türkiye’de başlamakta olan yeni dönemin temelinin atılmasına, 

ulusun referans kaynağı olmuş diğer kurucu olaylar da sembolik biçimde dâhil 

olmuşlar ve mezarların simgelediği temelde yer almışlardır.  

Anıtkabir’de toprağa verilen şehitlerin mezarlarına ilk ziyaretler, cenazelerin 

toprağa verilmelerinden kısa bir süre sonra başlamıştır. Törene katılamayan İsmet 

İnönü ve Osman Bölükbaşı “Hürriyet Şehitliği”ni ayrı ayrı ziyaret etmişler ve 

mezarlara birer çiçek bırakmışlardır. Cemal Gürsel ise ertesi gün şehitliği ziyaret 

etmiştir. 

10 Haziran günü Ankara’da düzenlenen cenaze töreni esnasında İzmir’de de 

temsili bir cenaze töreni düzenlenmiştir. 12.30’da Basmane Meydanı’nda toplanan 

kalabalığın, Cumhuriyet Meydanı’na yürümesi ve burada düzenlenen saygı 

duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmuştur. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk 

anıtına yüzlerce çelengin bırakılması, şehrin bütün camilerinde aynı anda sala 

verilmesi ve bayrakların yarıya indirilmesi töreni oluşturan diğer ayinsel 

düzenlemeler olmuştur. İzmir’de gün boyu içkili yerler ve eğlence mekânları kapalı 

tutulmuş akşam ise şehrin en eski camilerinden Hisar Camisi’nde mevlit 

okunmuştur.213 

                                                           
213 Ulus, 11 Haziran 2011. 
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Düzenlenen görkemli törenler bütününün, yoğun bir çaba ile hazırlandığı ve 

gerçekleştirildiği görülmektedir. İstanbul ve Ankara’da iki gün boyunca zaman 

durmuş, devlet ve toplum tüm “önemli” işleri bir kenara bırakarak cenaze törenine 

dâhil olmuşlardır ki bu durum bile düzenlenen törenin kurucu vasfını ortaya 

koymaktadır. Yeni anayasanın hazırlandığı günlerde tören yeni bir toplumsallık 

yaratmıştır. Törene katılan binlerce kişi, öncekilerden farklı olan yeni bir toplumsal 

bağın kuruluşunun parçası olmuştur. Cenaze korteji, “İkinci Cumhuriyet”in,214 yeni 

toplumun cisimleşmiş halidir. Verilen kurbanlarla ortaya çıkan yeni kutsallık, yeni 

bir birlikteliğin temeli olmuştur. Her ritüel gibi “Hürriyet Şehitleri” için düzenlenen 

cenaze töreni de, içeri ile dışarıyı birbirinden ayıran kesin bir sınır çizmiştir. 

Katılımcılar, kutsal bir olayın parçası halindelerken, törene katıl(a)mayan DP’liler 

kutsal olmayan karşıt kutbu oluşturmaktadırlar. Cenaze 28 Nisan’da oluşan 

ayrışmanın tarafları arasındaki ilişkinin tersine döndüğünün ilanıdır: Meydanlardan 

kovulanlar şimdi yine cadde ve meydanlardadır, onları kovanlar ise artık dışarıda 

değil, içeridedirler. 

Cenaze, beş “Hürriyet Şehidi”nin ölümünü toplumun yeni kuruluşu olarak 

işaretlemiştir. 1923’te Kurtuluş Savaşı’nda verilen kurbanların üzerine “Cumhuriyet” 

kurulmuşken, 1960’ta “Hürriyet Savaşı”nda verilen kurbanların yarattığı temel 

üzerine “İkinci Cumhuriyet” kurulmaktadır. Yeni toplumsal bağın temelinde verilen 

kayıpların acısı vardır ve şehitlerin toprağa verilme töreni aslında yeni toplumun 

“temel atma töreni”dir. 
                                                           
214 27 Mayıs özellikle ilk yıllarında hem iktidarı elinde tutan MBK üyeleri hem de basın tarafından 
“İkinci Cumhuriyet” olarak da anılmıştır. Bir örnek olarak Cemal Gürsel’in Kurucu Meclis’i açış 
konuşmasındaki şu sözleri burada aktarılabilir: “Bugün İhtilal Hükümetinin tek gayesi teminatlı bir 
demokratik nizam içerisinde, hakka, adalete, hürriyete, eşitliğe ve fazilete dayanan İkinci Cumhuriyeti 
kurmaktır”, TC Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Birinci Bileşim, 6.01.1961. 27 Mayıs Askeri 
Darbesi, “İkinci Cumhuriyet” ve “27 Mayıs Devrimi” olarak adlandırılmasının yanı sıra daha birçok 
şekilde anılmıştır: Milli İnkılâp Hareketi, Milli Devrim, Seçkin Devrim, Ak Devrim, Kansız İhtilal 
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Cenaze töreni, Emeksiz figürünü inşası açısından kurucu bir rol oynamıştır. 

Emeksiz’in toprağa her verilişi, yeni bir Emeksiz’i inşa etmektedir. DP tarafından 

gizlice gömüldüğünde Emeksiz bir toplum düşmanıdır, 27 Mayıs’ın ülke tarihinin en 

görkemli törenlerinden biriyle toprağa verdiği Emeksiz ise halk kahramanlarından 

biridir. Cenaze, ayrıca Emeksiz’in taşıdığı anlamı geçmişe ve geleceğe dönük olarak 

yeniden kurmuştur: Emeksiz, 28 Nisan’da ölmemiş, şehit düşmüştür ve bundan sonra 

da şehit olarak anılacaktır. Cenaze Emeksiz’i tarihe yeni baştan yerleştirirken, 

toplumun hafızasında ona ayıracağı yeri de belirlemiştir. 

9/10 Haziran 1960’ta düzenlenen törenin bir başka boyutu ise Atatürk’le 

kurulan ilişkidir. Anıtkabir’e defnedilen “Hürriyet Şehitleri” kendilerinden menkul 

bir kutsallık kazanmak yerine ulusun var olan kurucu kutsallığının bir parçası 

olmuşlarıdır. Ancak bu noktada Atatürk’ün de yeniden üretildiği ve tazelendiği 

düşünülebilir. 27 Mayıs’ın Atatürk’ü DP’nin Atatürk’ünün aksine, “devrimci”dir, 

gerektiğinde yıkıcıdır. Onun tezahürü olan “Hürriyet Şehitleri” cenaze töreni ile ait 

oldukları mekâna, varlığın gerçekleşebileceği biricik yere, kökene dönmüşlerdir. 

Cenaze töreni ile toplumun varlığı yeniden üretilmiştir. 

5. Anıtkabir’deki Mezar 

Belleğin üretimi, karakteristiği gereği uzamsaldır. Bu nedenledir ki, mekânın 

düzenlenmesi, toplumsal hafızaya müdahale etmenin en önemli yoludur; ona yapılan 

müdahale, toplumsal hafıza üzerinde doğrudan etkili olur. “Hürriyet Şehitleri”nin, 

Anıtkabir’e defnedilerek toplumsal hafızayı besleyen en önemli mekânın parçası 

haline gelmeleri, onları toplumsal hafızanın kurucu öğelerinden biri kılma 

girişiminin sonucudur. 
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27 Mayıs’ın ilk günlerinde, DP iktidarının son bir ayında çıkan olaylarda 

ölenlerin nereye gömüleceği konusunda farklı eğilimler ortaya çıkmıştır. 27 Mayıs 

sabahı Ankara’da hayatını kaybeden Ali İhsan Kalmaz’ın Cebeci Şehitliği’ne 

defnedileceği duyurulurken,215 Rektör Onar da ölen öğrencileri üniversite bahçesine 

defnetmek istediklerini açıklamıştır. Anıt konusunda gazetelerin açtığı kampanyaları 

onur kırıcı bulan Sıddık Sami Onar cenazelerin nereye gömüleceğine dair yaptığı 

konuşmada üniversiteyi işaret etmektedir. Çok sayıda şehit olduğu kanaatindeki 

Sıddık Sami Onar, şehitlerin üniversite bahçesine defnedilmesinden yanadır: “Devlet 

ve Hükümet Reisi ile temas ederek, onları üniversitemizin bahçesine almak 

hususunda mutabık kaldık. Her biri için ayrı bir plaka koyacağız.”216  

31 Mayıs 1960 günü oluşmuş olan tabloda ölülerin hepsi “Hürriyet Şehidi” 

olarak anılsa da, kendi aralarındaki faklılıkları korumaktadırlar. Subay olan Kalmaz, 

olağan uygulamaya uygun olarak askeri şehitliğe gömülecekken, Emeksiz (ve 

aranmakta olan diğer öğrenciler) olağanüstü bir şekilde üniversite bahçesine 

gömülecektir. Bu tabloda 27 Mayıs ve 28 Nisan birbirinden ayrı, ve bambaşka 

değerler taşıyan iki farklı olaydır; dolayısıyla iki olay tarihe ayrı ayrı geçecek ve iki 

farklı mekânda konumlanacaklarıdır.  

2 Haziran 1960’a gelindiğinde ise ölenler artık beraber değerlendirilmektedir 

ve aynı yere, Anıtkabir’e gömülecektir. Onar tarafından basına açıklanan bu karar, 

Milli Birlik Komitesi’nin isteği üzerine alınmıştır. Şehitlerin Atatürk’ün etrafında 

toplanması yoluyla Anıtkabir’in bir Panteon’a dönüştürülmesi fikri, 28 Nisan’ın 

hatırasının İstanbul Üniversitesi bahçesinde ölümsüzleştirilmesi düşüncesinin önüne 

                                                           
215 Akşam, 1 Haziran 1960. 
216 Cumhuriyet, 31 Mayıs 1960. 
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geçmiştir. Onar açıklamasında, Atatürk’ün de bir hürriyet kahramanı olması 

nedeniyle, bu arzuya karşı çıkmayacaklarını belirtmiştir.217 

İstanbul Üniversitesi rektörü Onar’ın 28 Nisan’ın tarihe bir dönüm noktası 

olarak kaydedilmesi ve bunun somut olarak üniversite içinde yer alacak mezarlarla 

hafızalara işlenmesi arzusu MBK’nin aldığı karara takılmıştır. Üniversite, 

öğrencilerin gerçekleştirdiği direnişi öne çıkararak tarihe kendisini özne olarak 

kaydetmek isterken MBK tarafından alınan kararla 28 Nisan’ın yeni bir anlam, 

aksiyon, aktör olarak inşa edilmesine izin verilmemiştir. Bu kararla 27 Mayıs, 28 

Nisan’a sahip çıkmış, onu Atatürk hattına çekerek şekillendirmiştir. 28 Nisan içeri 

alınarak etkisizleştirilmiştir. 27 Mayıs, 28 Nisan’ı bünyesine katarak onu hem 

sindirmiş hem de ondan beslenmiştir.  

27 Mayıs’ın 28 Nisan’ı görmezden gelmesi, ortada bırakması mümkün 

değildir, var olmak için onu açıklamak zorundadır. 27 Mayıs bu zorunluluğun 

sonucunda 28 Nisan’ı törenle toprağa vermiştir. Ancak 28 Nisan, artık kendisi 

değildir; 27 Mayıs’ın ucuna eklenerek kurucu tarihe gömülen tali bir olaydır: 28/29 

Nisan’ın şehitleri Emeksiz ve Özpolat, Ankara’daki törende ve Anıtkabir’deki 

mezarlıkta kendilerine 27 Mayıs’ın şehitleri Kalmaz ve Özey’den sonra yer 

bulabilmişlerdir.  

28 Nisan’ın biricik şehidi olan Emeksiz yeni iktidarı inşa edecek şekilde, 

iktidarın işaret ettiği yere defnedilmiştir. Anıtkabir’de aldığı yer, ona tarihte verilen 

yeri de belirlemektedir. Onar’ın tarihe tek başına geçirmeyi amaçladığı 28 Nisan’ın 

tek şehidi olan ve Beyazıt’a gömülmesi durumunda bambaşka bir anlam taşıyacak 

                                                           
217 Cumhuriyet, 3 Haziran 1960. 
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olan Emeksiz, MBK’nin Anıtkabir kararı sonucunda tarihe Atatürk ve diğer şehitlerle 

beraber geçmek durumunda kalmıştır.  

“Hürriyet Şehitleri”nin Anıtkabir’e gömülmesi şehitlerin yeni bir anlam 

yüklenmesi sonucunu doğurduğu gibi Atatürk’ün ve Anıtkabir’in anlamını da 

değiştirmiştir. Anıtkabir bahçesinin bir kısmının geri kalan alandan ayrılarak özel bir 

isim alması ve bu alanın mezarlığa dönüşmesi ile Atatürk, Anıtkabir’de ve ulusun 

tarihinde tek başına olma özelliğini yitirmiştir, yanında yeni bir kurucu tarihe yer 

açılmıştır. 27 Mayıs’ın düzenlediği Anıtkabir’in beslediği tarih kurgusunda Atatürk, 

hâlâ başat değerdir ancak artık tek kurucu değildir. Ulus, bağrından yeni kahramanlar 

çıkarabilmekte, kökenine bağlı kalsa da kendini yeniden yaratabilmektedir. 

Bir kurucu iktidar olarak 27 Mayıs, 1908 ve 1923 ile kendi arasında ilişki 

kurmakta, kendisine yakıştırdığı “Hürriyet” ve “İkinci Cumhuriyet” adlandırmaları 

ile bu iktidarlara göndermede bulunmaktadır. 27 Mayıs iktidarı, “Hürriyet 

Şehitleri”ni Anıtkabir’e gömerek bu iktidarları taklit etmiştir. Her iki iktidar da kendi 

şehitlerini yaratmış ve bu şehitlerinin anısını mekânda somutlaştırmıştır: 1908 

iktidarı kendi hürriyet şehitlerini hatırlatmak için Şişli’de Abide-i Hürriyet’i 

dikerken, 1923’ün kurucu iktidarı Kurtuluş Savaşı şehitlerinin anısı için 

Dumlupınar’a Meçhul Asker Anıtı’nı dikmiştir. 27 Mayıs da kendi şehidini ve 

yarattığı şehit üzerinden kendisini inşa etmeyi amaçlamış ancak diğer iki örneğin 

aksine yarattığı şehit için özgün bir mekân kurmamış, var olan mekânın özgünlüğüne 

katılmıştır. 
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B. Edebiyatta Emeksiz 

Geçmişi belirli bir form içinde yeniden cisimleştiren törenler ve geçmişin 

hatırlanmasına dönük çağrışımlar yaratan mekânlar kadar geçmişi bir anlatıya 

dönüştüren edebiyat ürünleri de toplumsal hafızanın şekillenmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Edebiyatın ürettiği simgelerle örülmüş anlam dünyası çoğu zaman, 

yaşanan geçmişin yerini alarak hatırlanan geçmiş halini alır. 

Edebiyatın “sanatsal hakikat”inin, “tarihsel hakikat”in yerini alışında 

edebiyatın, dili kendine özgü biçimde kullanması, dili dönüştürerek 

yoğunlaştırmasının önemli bir rolü vardır; edebiyatın kurduğu bu dil gündelik dilin 

sıradanlığının ötesine geçmekte ve farklı bir düzlem kurmaktadır.218 Buradan 

hareketle, toplumsal hafıza açısından, geçmişin edebi dille ifadesinin, yaşananları 

hatırlanabilir kıldığı ileri sürülebilir. Bu nedenle, edebi dilin, en yoğun ve çarpıcı 

biçimde kullanıldığı tür olan şiirin, toplumsal hafızanın kuruluşunda özgün bir rol 

oynamakta olduğu açıktır. 

Dil, şiir açısından, diğer edebi türlere özel bir konumdadır; öyküleyici 

olmaktan çok duygu yüklü ve uyarıcı bir nitelik taşıyan şiir dili şairin, söze yeni 

anlamlar yüklemesine imkân tanır.219 Şiirin yeni anlamlara açılan ve çağrışımlar 

yaratan dili imgelerle örülmektedir; bir bakıma şiir, imgelerle düşünme sanatıdır.220 

Daha önce yan yana gelmemiş sözcüklerle kurulan imge gerçek dünyanın dışında 

yeni bir gerçekliği yaratmakta ve iletmektedir; şiir gerçekliğin kendisini değil, 

imgesel bir gerçekliği kurmaktadır.221 Toplumsal hafıza açısından ise hayal kurma ve 

                                                           
218 Terry Eagleton (2011), Edebiyat Kuramı, Çev. T. Birkan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s. 16-19. 
219 Emin Özdemir (2000), Eleştirel Okuma, Ankara: Bilgi Yayınları, s. 195. 
220 A.g.e., s.211. 
221 Ahmet Ada (2011), Şiir Dersleri, İstanbul: Artshop, s. 37. 
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hatırlama edimleri arasında yakın ve geçişlere imkân tanıyan bir ilişki olduğu ve bu 

sayede soyut bir düzlemde inşa edilen imgesel gerçekliğin, yaşanan geçmişten daha 

“sahici” olarak kabul edildiği ve onun yerini aldığı görülmektedir. 

Turan Emeksiz’in şehitleştirilerek bir hafıza figürü haline gelmesinde, 

hakkında yazılan şiirlerin önemli bir rolü olmuştur. Turan Emeksiz’in bir şehit, 

olarak tahayyül edilmesi, Emeksiz’in bir şehit olarak hatırlanmasının da zeminin 

hazırlamıştır. Turan Emeksiz’den bahseden şiirler farklı kıstaslara göre kategorilere 

ayrılabilir: 1) Turan Emeksiz’i biricikleştiren, Emeksiz’i diğer “Hürriyet 

Şehitleri”nden ayırıp “Turan Emeksiz” olarak inşa eden ve böylece onun toplumsal 

bellekte önemli bir yeri olmasında etkili olmuş şiirler 2) Adının geçmemesine 

rağmen, “28 Nisan Şehidi”nden bahsederek dolaylı yoldan Emeksiz’i inşa eden 

şiirler 3) Emeksiz’i “Hürriyet Şehitleri”nden biri olarak inşa eden şiirler.222 

1.  “Turan Emeksiz” Olarak Turan Emeksiz 

Kırdılar tazecik dallarımızı 

Kırdılar kitap tutan ellerimizi 

Kanına girdiler çocuklarımızın. 

1960 Nisan 

Nazım Hikmet 

 

Emeksiz’i hatırlatan şairler arasında ilk sırayı Nazım Hikmet’e vermek 

gerekir. Nazım Hikmet, hakkında şiirler yazdığı Emeksiz’in devrim şehidi olarak 

belleklerde yer etmesinde büyük pay sahibi olmuştur.  

                                                           
222 Ele alınacak şiirlerin tam metinleri ekte yer almaktadır. 
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Nazım Hikmet’in, Emeksiz’i andığı ilk şiir 1960 yılında yazılmıştır. “Beyazıt 

Meydanındaki Ölü” isimli şiirde Emeksiz’in adı geçmemekte, şair, “Beyazıt 

Meydanı” ve “Bin dokuz yüz altmış yılı Nisanı”ndan bahsederek anımsattığı 

Emeksiz’i “bir ölü” olarak anmakta ve bu ölünün niteliklerini sıralamaktadır. Nazım 

Hikmet’in Emeksiz’i anlatmak için sıraladığı nitelikler göz önüne alındığında, şairin 

Emeksiz’i sıradan bir ölü olarak görmediği, tersine toplumsal mücadele adına ölmüş 

bir kimse olarak değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Şiirin adında vurgulanmasının yanı 

sıra şiir içinde de sürekli olarak ölüm teması tekrarlanmaktadır. Üstelik bu ölüm 

sıradan bir ölüm değildir, bahsedilen kişi vurularak öldürülmüştür. Bahsedilen kişi 

bir cinayete kurban gitmiştir, bu hayattan kopartılarak büyük bir haksızlığa 

uğratılmıştır ve ölenin taşıdığı bu özellikler gerçekleşen ölüme farklı bir değer 

kazandırmaktadır: “Bir Ölü yatıyor/ Vurdular/ Kurşun yarası/ Kızıl karanfil gibi 

açmış alnında”. Ölen kişi aynı zamanda büyük bir amaç uğruna hayatından 

vazgeçerek fedakârlıkta bulunmuş idealist bir öğrencidir: “Ders kitabı bir elinde/ Bir 

elinde başlamadan biten rüyası”. Ölümün gerçekleştiği yer ise ölüme siyasal bir 

boyut kazandırmaktadır. Çünkü bu ölüm kamusal bir alanda, toplumsal mücadeleye 

sahne olan bir meydanda toplanan kalabalığa yönelmiş bir saldırı sırasında 

gerçekleşmiştir; topluma yönelen bu saldırı toplumun tamamını ilgilendirmektedir: 

“Bir ölü yatıyor (…) İstanbul’da Beyazıt Meydanında”. Emeksiz’e bir şehidin sahip 

olabileceği niteliklerin atfedilmesinde en son ve en önemli halka şiirin sonunda yer 

alır. Beyazıt’taki ölü, gerçekleştirdiği eylemle –ölümüyle- bir toplumsal hareketin 

öncülüğünü yapmıştır. Onun eylemi toplumun tümüne verilen bir mesajdır. Şaire 

göre, bir iktidar mekânı olarak meydanın toplum tarafından zapt edilmesine, iktidarın 

ele geçirilmesine değin Emeksiz’in eyleminin anısı, mücadelenin simgesi olacaktır: 
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“Bir ölü yatacak/ toprağa şıp şıp damlayacak kanı,/ Silâhlı milletim hürriyet 

türküleriyle gelip/ Zaptedene kadar/ Büyük meydanı”.  

Nazım Hikmet’e göre Emeksiz, toplumsal mücadelenin unutulmaması 

gereken bir öncüsüdür. Emeksiz’in 28 Nisan 1960 günü Beyazıt Meydanı’nda 

hükümeti protesto mitingine katılması ve burada hükümetin silahlı güçleri ile 

karşılaşmaktan kaçınmaması, örnek ve yol gösterici bir eylemdir. Emeksiz’in 

meydanda, protesto eylemine katılarak ve can vererek başka bir forma dönüştürdüğü 

devrimci mücadele, onun açtığı yolun takip edilmesi ile başarıya ulaşacaktır. 

Toplumsal hareketin başarıya ulaşması, milletin hürriyete kavuşması ancak 

Emeksiz’in gerçekleştirdiği eylemin toplu halde gerçekleştirilmesiyle, toplumcu 

düşüncenin pratiğe dönüştürülmesiyle mümkün olacaktır. Devrim ancak siyasal 

düşüncenin siyasal eyleme dönüştürülmesinin sonucunda gerçekleşebilir. Bu 

mücadele ise son noktasında sokaklarda ve meydanlarda verilecektir. Meydanları 

dolduran kalabalığın egemen gücün tahakküm etme yeteneğini ortadan kaldırması, 

“meydanları zapt etmesi” ile devrim gerçekleşmiş olacaktır. Nazım Hikmet de 

“tarihte zorun rolü”nü inkâr edilmez görmektedir; devrim silahlı bir mücadelenin 

sonucu olacaktır. Bu yüzden de polisle çatışmaya girmiş ve öldürülmüş olan 

Emeksiz, gelecekte verilecek olan devrimci mücadelenin öncüsü olarak 

görülmektedir. 

İktidarın el değiştireceği ana değin Emeksiz ve Beyazıt Meydanı 

birbirlerinden ayrılmaz bir ikili olarak insanlara devrimci mücadeleyi 

çağrıştıracaklardır: “Bir ölü yatıyor (…) İstanbul’da, Beyazıt Meydanında”. 

Emeksiz, hafızalarda yer almaya devam etmektedir ve mücadele başarıya ulaşıncaya 

kadar da bu yerini koruyacaktır: “Bir ölü yatacak (…) Silahlı milletim hürriyet 
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türküleriyle gelip/ Zaptedene kadar/ Büyük meydanı”. Nazım Hikmet’e göre, 

Beyazıt’ta ölen öğrencinin eylemi görmezden gelinemez ve unutulamaz. Naaşı bir 

başka yere defnedilmiş olsa da anısı hâlâ Beyazıt Meydanı’ndadır. Hayatını umutları 

uğruna feda edip ölüme doğru yol alan bu genç “Gündüzleri güneşte/ Geceleri 

yıldızların altında/ İstanbul’da, Beyazıt meydanında” yatmaya devam etmektedir. 

Toplumsal mücadelede yeni bir dönemi başlatan ve yeni bir eylem tarzının inşasına 

öncülük eden bu gencin anısı geride kalan herkesi mücadeleye çağırmaya devam 

etmektedir; ölümün acısı, eylemin anısını korumaktadır. Gerçekleştirilecek olan 

hareket tarzını “Beyazıt Meydanı’ndaki Ölü” belirlemiştir. Geride kalanlar ölenin 

anısını unutmamalı, onun verdiği mesajı algılamalı ve yolundan yürümelidirler.  

Bahsedilen kişinin ölmesine rağmen meydanda yatmaya devam edecek 

olması ile şair, ölenin ölümsüzlüğüne vurgu yapmaktadır. Gece gündüz meydanı 

bekleyen ölü, toplumun devrimci hafızasını korumaktadır. Nazım Hikmet şiirde aynı 

dizeyi üç kez yineleyerek Emeksiz’in ölümsüzlüğünü belleklere kazımıştır. 

Nazım Hikmet’in bu şiirinde Emeksiz’i “bir ölü” olarak anmasına rağmen 

ona açıkça şehitliğe dair nitelikleri atfettiği görülmektedir. Emeksiz, toplumun birlik 

içinde hareket etmesinden evvel sorumluluk alarak topluma ne yapılması gerektiğini 

gösteren bir yol göstericidir. Onun toplumun belleğinde kazandığı yer toplumsal 

eylemi önceler ve toplumsal birliği inşa eder. Emeksiz’in ölümü hem yeni bir hareket 

tarzının kurucusudur, hem de bu mücadelenin sınırlarını çizdiği için onun daimi 

belirleyicisi ve üreticisidir. Nazım Hikmet’in şiirde kullandığı diğer kavram ve 

temalardan olan öldürülme, yüce amaç uğruna gerçekleştirilen fedakârlık ve 

toplumsal çatışma alanı olarak meydan, şehitlik örgüsünün diğer tamamlayıcı 

unsurları olmuştur. 
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Nazım Hikmet’in Emeksiz’e önemli bir yer verdiği diğer şiiri 1962 yılında 

yazılmış olan “Hürriyet Kavgası” adlı şiirdir. Nazım Hikmet, toplumsal mücadelenin 

henüz hedefine ulaşmadığını, bu hedefe ulaşılması için mücadelenin birlik içinde 

devam ettirilmesi gerektiğini vurguladığı bu şiirinde de Emeksiz’in adını geçirmez 

ancak bu kez Emeksiz’i açıkça şehit olarak nitelendirir. Nazım Hikmet için Emeksiz 

artık “Beyazıtta şehit düşen”dir. 

Nazım Hikmet bu şiirinde de siyasallaşan ölümün, toplum için taşıdığı anlamı 

ele almaktadır. “Beyazıt Meydanındaki Ölü” adlı şiirde kullanılan tema örgüsünün 

bir benzeri bu şiirde de kurulmakta ve “şehit”in devrimci mücadele içindeki yeri ve 

önemi ön plana çıkarılmaktadır. Şehidin ortaya çıkmasının zeminini oluşturan 

toplumsal çatışma en başta şiirin adında kendini gösterir: “Hürriyet Kavgası”. Bu 

çatışma iki karşıt grubun karşı karşıya gelmesinin ürünüdür: “dalga dalga aydınlık 

oldular,/yürüdüler karanlığın üstüne”.  Bir önceki şiirde yer verilmemesine karşın bu 

şiirde toplumsal çatışmanın öteki tarafı da açıkça belirtilir: “bu kavga faşizme karşı, 

bu kavga hürriyet kavgasıdır”. Nazım Hikmet bu şiirinde ölümün acı veren 

anısındansa ölümün kazandığı anlam ve değer üzerinde durur. Emeksiz’in anısı 

devrimci mücadelenin en değerli sembolü haline gelmiştir: Beyazıt Meydanındaki 

Ölü’de “kızıl karanfil gibi açmış” kurşun yarasını alnında taşıyan Emeksiz yarasını 

artık “elinde bir güneş gibi” taşımaktadır. Şiirde ölüm teması daha çok ölenin 

ölümsüzlüğü üzerinden hatırlanır. Mücadelenin başlangıcında ölmüş olan kişi artık 

şehittir ve ölümsüzlük vasfına sahiptir: “Beyazıtta şehit düşen/ silkinip kalktı 

kabrinden”.  

Nazım Hikmet, Emeksiz’in eylemini toplumsal mücadeleye katılanlara örnek 

gösterirken siyasallaşan ölümün “topluluğun sınırı”nı oluşturan simgelerden biri 
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olduğunun farkındadır. Ölüm, birleştirici ve ayırıcı olarak çift yönlü bir etki yaratır. 

Ölümün hatırası mağduru suçludan ayırırken, mağdur olan tarafın örgütlenmesinde 

ana ekseni oluşturur ve birleştirici rol oynar. Emeksiz’in öldürülmesi de ilk önce 

suçlu olan tarafın belirlenmesi sonucunu doğurur: “faşizm”. Emeksiz’in eylemini 

tekrarlayanlar da böylece ortaya çıkar ve bütünleşirler: “hürriyet kavgası” verenler. 

Siyasallaşan ölüm, böylece bir toplumsal ayrışmanın ve çatışmanın kurucusu ve 

yeniden üreticisi haline gelir. Beyazıt Meydanındaki Ölü’de “Ders kitabı bir elinde” 

Beyazıt Meydanı’na gelen Emeksiz’i, Hürriyet Kavgası’nda “Yine kitapları, 

türküleri, bayraklarıyla” gelip “meydanları zapt” edenler takip eder. Emeksiz’in 

eylemini şair, oluşmakta olan bir toplumsal hareketin ilk örneği olarak görmektedir. 

Emeksiz’in ölümü, toplumsal ayrışmanın kurucu unsuru olduğu gibi aynı 

zamanda bu ayrışmanın doğurduğu çatışmanın nasıl yürütüleceğini de belirleyen 

temel ilke konumundadır. Ölüm, geleceğe bir mesaj bırakmıştır; çatışma şehidin 

eyleminin sürekli olarak tekrarlanması ile sürdürülecektir. Emeksiz’in çatışmadaki 

rolü kurucu olmakla sınırlı değildir, o oluşan hareketin ve birliğin simgesidir de. Bu 

simge, mücadelenin başlangıcını olduğu gibi nihai hedefini de işaret eder: “Aydınlık” 

ve “karanlık” arasındaki gerilim, yarasını “elinde bir güneş gibi taşıyıp (…) 

Şahmeran’ın mağarasını” yıkan Emeksiz’in eylemindeki gibi sonlanacaktır. 

Toplumsal mücadeleye katılanların yapmaları gereken Emeksiz’in verdiği mesajı 

doğru algılamak ve uygulamaktır. Mücadelenin başarıya ulaşacağı “O gün” tıpkı 

Emeksiz’in yaptığı gibi karanlığın üzerine yürüyerek,  “hürriyet kavgası” vererek 

“meydanları zapt” etmenin sonucunda gelecektir. Şehit eylemi ile mücadeleyi 

başlatmış ve hedefini belirlemiştir. Alnında kızıl bir karanfil gibi bir yaranın açılması 

ile mücadeleyi başlatmış olan Emeksiz, şimdi yarasını bir güneş gibi taşıyarak 
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devrime, devrimci mücadelenin bugününe yol göstermektedir.  Nazım Hikmet de, bir 

simge olarak sunduğu Emeksiz’i hatırlatarak, devrimci hareketin parçası olanlara 

hürriyetin henüz elde edilmediğini anımsatmakta ve onları eyleme çağırmaktadır. 

Siyasal bilinç, siyasal eylemle tamamlanmalıdır; bir elinde kitap olanlar öbür 

ellerinden bayraklarını bırakmamalıdır: “Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin 

bayraklar./ Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır./ Safları sıklaştırın 

çocuklar”.  

Nazım Hikmet bu şiirinde “şehit” olarak andığı Emeksiz’e şehitliğe dair bir 

başka niteliği daha atfetmektedir: Ölümü göze alma. Şehit, çatışmaya katılmadan 

önce ölme olasılığının yüksek olduğunun bilincindedir; buna rağmen tehlikeyi göze 

alır ve çatışmanın en önünde yer alır, dahası kendi ölümünü bilinçli bir biçimde tayin 

eder. Nazım Hikmetin’ çizdiği Emeksiz’de de bu özellik görülür: Elinde kitabı ile 

meydanları zapt etmek üzere karanlığın üzerine yürüyen Emeksiz, ölümsüzlüğünü 

kazandıktan sonra da yılanlarla ve dolayısıyla ölüm tehlikesi ile dolu olan, 

Şahmeranın mağarasını yıkmak için harekete geçmektedir. 

Nazım Hikmet’in önceki şiirinde olduğu gibi bu şiirinde de yer verdiği bir 

başka tema meydan ve meydanların zapt edilmesidir. İktidarın örgütlendiği bir 

mekân olmanın ötesinde bir iktidar ve otorite simgesi olan meydan, Nazım 

Hikmet’in şiirinde muhalif siyasetin de simgesi haline gelmiştir. Nazım Hikmet 

meydanlara çıkmayı, muhalif siyasal eylem; meydanları ele geçirmeyi de iktidar 

değişikliği -devrim- ile özdeşleştirmektedir. Hâkim siyasetin üretildiği meydan aynı 

zamanda karşı siyasetin yürütülmesi gereken mekândır; iktidarın egemen olduğu 

meydan, hürriyet türkülerinin söylenmesi, bayrakların açılması gereken yerdir. 

Karanlığın mekânı olan meydanlar ancak bu şekilde aydınlığa kavuşturulabilir. 
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Dolayısıyla, Nazım Hikmet’in Emeksiz’e verdiği önem, Nazım Hikmet’in 

benimsediği siyaset tarzı ile Emeksiz’in eylemi arasındaki örtüşmenin bir sonucu 

olarak yorumlanabilir. 

“Beyazıt Meydanındaki Ölü” ve “Hürriyet Kavgası” şiirlerinin beraber ele 

alınması Nazım Hikmet’in Emeksiz’e olan yaklaşımının farklılığını ortaya koyar. 27 

Mayıs iktidarının sahiplendiği ve önce “hürriyet şehidi” ve sonra da “devrim şehidi” 

olarak onurlandırdığı Emeksiz’e Nazım Hikmet farklı bir değer atfetmiştir. 

Toplumsal mücadele içinde yer alanlara, gençliğe ve hatta zamanı geldiğinde silahlı 

eylemle iktidarı devirecek olan halka örnek olarak sunduğu Emeksiz, şair için 27 

Mayıs’ın değil, devam etmekte olan toplumcu mücadelenin ve gerçekleşecek olan 

devrimin şehididir. Görülenler ve söylenenler yanlış yorumlanmamalıdır. Ortada 

gerçekleşmiş bir devrim yoktur, duyulan “çakalların ulumasıdır”. Bu yüzden de 

Emeksiz’in ilk adımını attığı ve yolunu çizdiği “hürriyet kavgası” devam etmelidir. 

Nazım Hikmet’in Emeksiz’ e yer verdiği bir diğer şiiri 1961 yılında yazılan 

“Saman Sarısı” adlı şiirdir. “Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin” 

dizesinin yer aldığı bu uzun şiirinde şair Emeksiz’i şöyle anar: “Abidin’e söylemeli 

de resmini yapsın Beyazıt meydanında şehit düşenin ve Gagarin yoldaşın ve daha 

adını sanını kaşını gözünü bilmediğimiz Titof yoldaşın”. “Beyazıt Meydanındaki 

Ölü”den sonra yazılan bu şiirinde de Nazım Hikmet, Emeksiz’i şehit olarak 

görmektedir. Abidin Dino’nun Emeksiz’in resmini yapmasını arzulayan şair, 

kendisinin şiirlerinde anarak ölümsüzleştirdiği Emeksiz’in bir başka sanat yapıtına da 

konu edilmesini ve hafızalarda unutulmaz bir yer etmesini istemektedir. Nazım 

Hikmet’in Emeksiz’i Gagarin ile beraber anması, onun Emeksiz’e verdiği değerin bir 

başka göstergesidir. Gagarin’in uzaya çıkması ile Emeksiz’in Beyazıt Meydanı’ndaki 
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protesto mitingine katılması arasında paralellik kuran şair için Emeksiz’in eylemi bir 

ilk örnektir ve sonuçları ile yeni bir çığır açmıştır. Nazım Hikmet, 28 Nisan 

Mitingi’ni açıkça dünya tarihine geçecek bir olay olarak değerlendirmektedir. 

Turan Emeksiz’in ölümünün bir toplumsal hafıza figürü haline gelmesinde 

etkisi olmuş bir diğer şair Enver Gökçe’dir. Gökçe’nin 1960 yılında, 28 Nisan 

Olayları’ndan kısa bir süre sonra yazdığı “Turan Emeksiz” adlı şiir, Emeksiz’in 

ardından yakılmış bir ağıt olma özelliği taşıdığı kadar, Emeksiz’in “şehitleşme”sine 

de katkı sağlamıştır.  

“Turan Emeksiz” şiiri, öncelikle bir ağıttır; çünkü genç bir insanın 

öldürülüşünü, ölümün yarattığı dindirilemez acıyı ve bu cinayetin affedilemez 

faillerine duyulan kızgınlığı anlatmaktadır: “28 Nisan’dı/ Yavri/ Hey/ Ham/ Meyveyi/ 

Kopardılar/ Dalından”. Cinayetin yol açtığı duyguların etkileyici bir biçimde ifade 

edilişinin yanı sıra ölümün gerçekleştiği anın tarihe not düşülmesi, Emeksiz’in 

öldürülüşüne yeni bir anlam kazanmaktadır. Şairin “28 Nisan”a yaptığı vurgu, 

zamanı algılamaya yönelik olarak oluşan yeni bir kurguyu işaret etmektedir. 28 

Nisan’da işlenen cinayet ile zaman, geri dönüşü olmayacak biçimde ikiye 

bölünmüştür; 28 Nisan artık bir milattır. Gökçe’nin Emeksiz’in ölümüne atfettiği bu 

değer, şiiri bir ağıt olmanın ötesine taşımaktadır. 

Şiirde, Emeksiz’e bir şehidin taşıyabileceği niteliklerin birçoğu 

yakıştırılmıştır. 28 Nisan günü eylemciler ile hükümetçe görevlendirilen polis 

arasındaki çatışma ve Emeksiz’in ölümü, şiirin ana eksenin oluşturmakta, diğer 

temalar da bu eksen üzerinden anlam kazanmaktadır. Enver Gökçe’ye göre o gün iki 

siyasal grup karşı karşıya gelmiştir. Şair, Emeksiz’in karşısında yer alan grubu net 
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bir biçimde konumlandırır: “Düşman sarmıştı sağı solu”. Emeksiz’in içinde 

bulunduğu grubu oluşturanlar ise düşmanın karşısında birleşerek eyleme geçenlerdir: 

“bir yürüyüş eylediler sabahtan”. Bu iki grubun karşı karşıya gelmeleri ise şiddetli 

bir çatışmanın patlamasına neden olmuştur: “Ilgıt ılgıt kan gider loy loy”. Çatışmanın 

tarafları arasında büyük bir eşitsizlik vardır,  hâkim durumdaki düşman çok kuvvetli 

iken, düşmana karşı harekete geçen muhalif grup güçsüz durumdadır; Emeksiz, zayıf 

durumdaki azınlığın temsilcisidir: “Düşman çok, cephane yoktu (…) Başı daralınca 

Yılmaz’ın/ baktı atacak taşı yoktu”. Emeksiz’i kahramanlaştıran Gökçe, Emeksiz’i 

azınlığın haklı direnişinin öncüsü olarak görmektedir: “Yine düşman elindeydi vatan/ 

Bir oğul çıktı Malatya’dan (…) Haram süt emmemişti anadan”. Gökçe’nin çizdiği 

Emeksiz portresi sahip olduğu ideali, taşıdığı yüce bir amacı gerçekleştirmek uğruna 

mücadele etmektedir, amaç  “yine düşman elinde (olan) vatan”ı kurtarmaktır. 

Şiirdeki Emeksiz, bu mücadelede ölümü göze almıştır: “Ya derdime derman/ Ya 

katlime ferman”. Mücadele etmenin bir biçimi olarak ölüm, onun iradesinin bir 

ürünüdür: “Çıkardı yüreğini kan içinde/ Çarptı kötünün kafasına kafasına”.  

Nazım Hikmet’in şiirlerinde sıklıkla tekrarlanan “meydan”, Enver Gökçe’nin 

şiirinde de karşımıza çıkmaktadır: “Beyazıt derler bir büyük alan”. Gökçe, vatan ile 

meydan arasında bir benzerlik kurmaktadır; vatan düşman elinde iken meydanda da 

düşman sağı solu sarmıştır; düşman hem vatana hem alana hâkimdir. Vatanı 

kurtarmak için harekete geçen muhalif grubun eylemi için seçtiği sahne de bu büyük 

alandır, alan düşmandan alınabilirse vatan da düşmandan kurtarılacaktır. Ülke 

siyasetindeki ayrım, alanda da oluşmakta ve yeniden kurulmaktadır. Dost ve düşman 

arasındaki ayrım meydanda kendini gösterir; bir yanda tankları, atları ve silahları ile 

vuran, kıran egemen güç diğer yanda ise vurulan, ezilen, ölen, mağdur olan ancak 
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iktidarı talep eden grup vardır. İki grup arasındaki gerilimin geri dönülmez bir 

biçimde doruğa varması ile toplumdaki herkes bu çatışmanın taraflarından biri 

olmaya zorlanır. Meydana çıkmanın amacı da budur, gruplar arası ayrım açık seçik 

bir biçimde sergilenir ve yeni bir iktidar ilişkisinin kurulması talep edilir. Bu noktada 

yeni bir güç dengesinin kurulmasında ölümün siyasallaşması, azınlıktaki grubun 

izleyebileceği en etkili yollardan biridir. Enver Gökçe’nin şehitleştirdiği Emeksiz’in 

elinde karşıtını yenebileceği bir silahı yoktur, onun tek silahı ölmek ve egemen gücü 

sorumlu ve suçlu kılmaktır. Emeksiz’in “koparılan ham bir meyveye” dönüşmesi, 

yok olması, onu yok eden gücü de yok edecekken, içinden çıktığı azınlığın 

örgütlenmesini ve varlığını korumasını sağlayacaktır. Ölümün bu şekilde 

siyasallaşması ve toplumun geneline bir çağrıda bulunabilmesi için ise bu ölümün 

kamusal alanda, herkesin dâhil olduğu bir alanda ve ilişkiler ağı içinde ve de 

kamunun tamamını ilgilendirir bir konuyla ilintili olarak gerçekleşmesi gerekir. 

İktidara yönelen itiraz ve yeni bir iktidar kurulması talebi iktidarın simgesi olan 

mekânda dile getirilir. 

Enver Gökçe de Nazım Hikmet gibi Turan Emeksiz’i şehitleştirmektedir. 

Ancak Nazım Hikmet’in vurgusu geleceğe yönelikken Gökçe, geçmişe yönelmekte, 

Emeksiz’in ölümüne neden olan ortam ve bu ölümün nasıl gerçekleştiği üzerinde 

durmaktadır. Nazım Hikmet’in şiirlerinde öne çıkarılan Emeksiz’in ölümsüzlüğü ve 

eyleminin örnek oluşuna Gökçe’nin şiirinde rastlanmamaktadır. Emeksiz’in bir 

kahraman olarak yüceltildiği Gökçe’nin şiirinde, yeni yaşanmış ölümünün 

doğurduğu kızgınlık ve şaşkınlık da hissedilmektedir. Enver Gökçe, Nazım 

Hikmet’in aksine Emeksiz’in bir şehit olarak toplumsal hafızada yer edineceğinin 
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farkında olmasa da yazmış olduğu bu şiir Emeksiz’in sembolleşmesinde önemli bir 

rol oynamıştır. 

Arif Damar, 27 Mayıs’ın ilk günlerinde kaleme aldığı “Bir Ak Karanlıkta” 

adlı şiirinde konu edindiği Turan Emeksiz’i, 27 Mayıs ile beraber DP iktidarının son 

bulması açısından değerlendirmiştir. Emeksiz’in anısını, 27 Mayıs’ın gerçekleşmiş 

olması üzerinden yola çıkarak belleğinde yeniden şekillendiren Damar, şiirinde 

Turan Emeksiz’in adını dokuz kez yinelemesine rağmen diğer Hürriyet Şehitleri’nin 

isimlerine yer vermeyerek Emeksiz’i bu alanda biricikleştirmiştir. Emeksiz’i henüz 

gerçekleşmemiş devrimin şehidi olarak gören Nazım Hikmet’in aksine, Arif Damar 

için Emeksiz, şiirin yazıldığı dönemde henüz gerçekleşmiş olan 27 Mayıs’ın 

şehididir: “27 Mayıs Turan Emeksiz (…) Uyansana Turan Emeksiz”. Damar’a göre 

Emeksiz’in eylemi bir başlangıçtır, yeni bir dönemin, yeni bir siyasetin ilk adımıdır. 

Emeksiz, 27 Mayıs’a giden yolu açmıştır; onun eylemi 27 Mayıs günü gerçekleşen 

türden bir toplumsal dönüşümü amaçlamaktadır. 27 Mayıs, Emeksiz tarafından 

başlatılmış olan mücadelenin başarıya ulaşmasıdır; dolayısıyla Emeksiz, 27 Mayıs’ın 

öncüsüdür: “27 Mayıs Turan Emeksiz/ Sular uyandı Turan Emeksiz”.  

Damar’a göre Emeksiz’in bu dünyaya bıraktığı bir şey vardır: “ses”. 

Emeksiz’in gerçekleştirdiği eylem, yani iktidara başkaldırması ve bu başkaldırı 

sırasında ölmesi, geride kalanların “ses”i olmuştur. Yozlaşmış iktidara, “karanlık”a 

karşı çıkabilmek, itiraz edebilmek, “ses” çıkarabilmek, Emeksiz’in topluma bıraktığı 

mirastır. Şair için Emeksiz, yarattığı etki ve bıraktığı bu mirasla ölümsüzlük 

kazanmıştır. Bırakılan miras, toplumun bugününe ve geleceğine şekil vermektedir: 

“Bıraktılar yeryüzünde/ Seslerini gözlerini/ Turan Emeksiz”. Bu “ses” meşru bir 

sestir çünkü sadece Emeksiz’e ait değildir, aynı zamanda M. Kemal’in de sesidir: 
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“Sesleri yok/ Seslenemezler biri-birlerine/ Mustafa Kemal/ Turan Emeksiz/ Bıraktılar 

yeryüzünde/ Seslerini gözlerini”. Sadece “sesler”in değil aynı zamanda “gözler”in de 

topluma miras bırakılması ise gerçekleşen inşa eyleminin geleceğe yönelik kısmını 

vurgulamaktadır. Emeksiz ve M. Kemal “sesler”ini bıraktıkları toplumun yalnızca 

kurucuları değildir, topluma “gözler”ini de bırakmışlardır, kurucusu oldukları 

toplumsal birliğin aynı zamanda gözeticileri, koruyucuları ve yeniden 

üreticileridirler. Toplumun kurulu sınırları, Mustafa Kemal ve Emeksiz’in 

eylemleriyle çizilmiştir ve bu sınır onların ilkeleri doğrultusunda varlığını 

sürdürecektir. 

Şiirin önemli bir başka boyutunu ise Emeksiz ile Mustafa Kemal arasında 

kurulan bağ oluşturmaktadır. Şiirde 1960’ın kahramanı Emeksiz, 1923’ün kurucu 

iktidarının simgesine, Mustafa Kemal’e denk konumdadır: “Turan Emeksiz (…) 

durur yanında Mustafa Kemal’in”. Emeksiz de tıpkı Mustafa Kemal gibi yeni bir 

toplumsal düzenin kuruluşunu simgelemektedir. Mustafa Kemal, cumhuriyeti 

kurmuş ve onu topluma miras bırakarak ölümsüzleşmiştir. Emeksiz ise “ikinci 

cumhuriyet”in kurucusudur, elbette birinci kuruluşla bağlantılıdır ve uyum içindedir 

ama onun kuruluşu uğrunda hayatını feda etmesi, yepyeni bir siyasal düzeni 

meydana getirmiştir. Türkiye toplumunun biricik “kurucu ata”sı olarak görülen, bu 

sebeple Atatürk soyadı ile onurlandırılan Mustafa Kemal’e ait kurucu olma vasfını 

Emeksiz’e de yakıştıran şair için, kurulan yeni siyasal düzenin kökeninde iki kurtuluş 

mücadelesi, iki kuruluş tarihi ve iki kurucu vardır. 27 Mayıs, cumhuriyetin kurucu 

ilkeleri ile uyuşmakta ancak bunun ötesinde yeni bir kuruluşu gerçekleştirmektedir. 

27 Mayıs iktidarı, tıpkı cumhuriyetin kurucu iktidarı gibi bir kurucu iktidardır. 

Kurulmuş olmayan, kurulu bir düzeni devam ettirmeyen tam tersine kurucu olan bu 
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iktidar artık siyasal düzenin temel referans kaynağıdır. İlk cumhuriyeti yıkmayan, 

onun hemen yanı başında yeni bir düzen kuran bu iktidar bundan böyle tıpkı ilk 

cumhuriyet gibi korunacaktır.  

Şairin Mustafa Kemal’e değinmesindeki amaç Turan Emeksiz’i 

tanımlamaktır. Şiirde Emeksiz, Mustafa Kemal’in yanındadır, çünkü tıpkı onun gibi 

yaşamıyor olmasına rağmen topluma yeni bir siyasal düzeni miras bırakmış olması 

nedeniyle hâlâ yaşamaktadır. Emeksiz, Mustafa Kemal’in hemen yanı başına, ona 

eşdeğer bir konumda yerleştirilmiş böylece o da toplumun yeni kuruluşunun öznesi 

olarak kurgulanmıştır. Şair için Emeksiz ile Mustafa Kemal arasında bir fark yoktur, 

Emeksiz Mustafa Kemaldir, Mustafa Kemal de Emeksiz. Aralarında bir hiyerarşi 

gözetilmemiştir, isimlerinin anılması sırasında birinin adının önde gelmesi 

zorunluluğu yoktur: “Mustafa Kemal/ Turan Emeksiz (…) Turan Emeksiz/ Mustafa 

Kemal”. İki kurucu ilke üst üste binmiştir, parça ve bütün birbirlerini vermektedir. 

Mustafa Kemal artık Turan Emeksiz’i hatırlatacak ve onunla beraber düşünülecektir. 

Cumhuriyetin kurucu ilkelerine, yozlaşmamış köküne dönüş 27 Mayıs ile 

gerçekleşmiştir. Şaire göre artık “Sular uyanmış”, belirsizlik aşılmış ve “karanlık” 

sona ermiştir.   

Turan Emeksiz’e istisnai bir yer veren diğer bir şair Behçet Kemal Çağlar’dır. 

Çağlar, 28 Nisan günü hükümetçe uygulanan şiddet üzerine yoğunlaştığı “Malatyalı 

Şehit Mehmet Turan’ın Anasına Ağıt” isimli şiirinde DP’nin yüzlerce gencin 

ölümüne yol açtığını düşündüğünü belirtse de doğrudan Emeksiz’e seslenmekte ve 

onu biricikleştirmektedir. 28 Nisan günü hükümetin gençlere yönelen şiddetini 

affedilemez bulan Çağlar, şehit mertebesine yükselttiği Emeksiz’i yeniden 

kurgulamadan önce karşı taraf olarak cephe aldığı hükümeti ve polisi 
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tanımlamaktadır. Çağlar için DP hükümeti kendi halkına karşı düşmanca eylemlere 

girişmiş bulunmaktadır: “Oğul çiğner kardeş çiğner kız çiğner/ Canavarın adı demir 

kırattır”. Çağlar’ın karşısına aldığı DP hükümeti gençlere karşı takındığı tavır ile 

artık mutlak “öteki” konumundadır ve bu nedenle şiirde şu sıfatlarla nitelenir: arsız, 

katil, alçak, budala, soysuz. Hükümetin ve protestocu gençlerin karşı karşıya gelmesi 

basit bir çatışma olarak kalmamış ve siyasal dengeleri bozan düzen kurucu bir 

çatışma halini almıştır. Şair, DP hükümeti ile toplumun geri kalanı arasında kesin bir 

sınır çizmiştir; hükümetin çekincesizce işlediği cinayet ve bu ölüm sonrasında 

takındığı umursamaz tavır yeni bir toplumsal sınırın oluşmasına yol açmıştır; 

hükümet ve toplum artık karşı karşıyadır. Emeksiz’i öldürerek ağır bir suç işlemiş ve 

katil durumuna düşmüş olan iktidarın bu suçunun affedilmesi ve cinayetin 

unutulması mümkün değildir: “Bu katili affedeyim diyorum (…) Bu alçağı unutayım 

diyorum (…) Bu soysuzu unutayım diyorum/ Süt damarım sızılıyor Mehmedim”. DP 

hükümeti işlediği cinayeti gizlemeye çalışsa da işlenen suçun izleri silinemeyecektir 

–tam tersine DP’nin bu çabası ölenleri şehitleştirmektedir- ve bu suçun ağırlığı 

iktidarın sonunu getirecektir: “Mezarından doğrulup da boğacak/ Esvabıyla 

gömdüğünüz civanlar”. Sanık sandalyesine oturtulan suçluların, Emeksiz’i öldürmüş 

olmaları nedeniyle almaları gereken ceza konusunda ise şair acımasız ve intikamcı 

bir tutum içindedir: “Namık Gedik didik didik olasın/ Her parçanı bir çalıda bulasın/ 

Çakılasın bir kazığın üstüne/ Korkuluktan beter hödük olasın”. 

28 Nisan günü gerçekleşen mitingin sert bir biçimde bastırılmasında 

sorumlulukları olan Başbakan Menderes’in, İçişleri Bakanı Namık Gedik’in ve polis 

müdürü Zeki Şahin’in ismini anarak karşı olduğu cepheyi net bir biçimde çizen şair, 

kendisini de içinde konumlandırdığı iktidar muhalifi grubu ise 
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belirginleştirmemektedir. Bu toplumsal grubu oluşturan ortak özellik iktidardan yana 

olmamaktır. İktidar ile geri kalanlar arasındaki bölünmeyi yaratan ayrılık ise Turan 

Emeksiz’in öldürülmesidir. Ölüm toplumsal bağın kurulmasında yeni bir dönem 

başlatmıştır. İktidar ile geri kalanlar arasında daha önce olmadığı kadar derin ve artık 

kapanması mümkün olmayan bir uçurum meydana gelmiş, iktidar karşısında ise 

önceden var olmayan bir birliktelik oluşmuştur. Cinayetin sorumlularının 

ötekileşmesi önemli bir aşamadır ve dahası Emeksiz’in ölümünden önce oluşmamış 

bir beraberlik, bu ölümün yasını tutanlar arasında kurulmuştur. Geride kalanlar için 

kendisini feda eden, toplumun yeni bir düzene kavuşması için, “canavar”ın karşısına 

çıkma cesaretini göstererek kendisini kurban eden Emeksiz’in ölümü, siyasal bir 

anlam kazanmış, siyasallaşan bu ölüm üzerinden yeni bir toplumsal bağ inşa 

edilmiştir: “Mehmet derler Malatya’nın kuzusu/ Kurşun onda ciğerimde sızısı”.                    

Çağlar için Emeksiz’in ölümü ile beraber toplumsal çatışma yeni bir boyut 

kazanmıştır, ancak Emeksiz’in ölümünün toplum üzerindeki etkisi bununla sınırlı 

kalmayacaktır. Kurulan yeni toplumsal bağ yeniden üretildikçe Emeksiz de 

hatırlanacaktır, dahası toplumsal bağ Emeksiz’in hatırlanması üzerinden yeniden ve 

yeniden kurulacaktır. Bu yüzden Emeksiz’in misyonu bitmemiştir. Gerçekleştirilen 

eylem hükümetin örtbas etmesine rağmen tarihe geçmiş ve hiçbir zaman 

silinmeyecek izler bırakmıştır;  asla unutulmayacak ve örnek olmaya devam 

edecektir. Emeksiz aynı zamanda bugünün, kurucu geçmişe bağlı olarak inşa 

edilmesinde “yasa”nın hatırlatıcısı olarak da rol oynayacaktır: “Mehmet Mehmet 

ahretten konuş, gel/ Atatürkle şehitlerle tutuş gel”. Şair için Emeksiz artık 

ölümsüzdür; toplumun daima ihtiyacı olacak birliği sağlayacak, toplumsal bağı 

yeniden oluşturacak olan temel ilkeler bundan böyle Emeksiz üzerinden 
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hatırlanacaktır. Damar’ın şiirinde görüldüğü gibi, iki kurucu ilkenin üst üste binmesi 

durumundan farklı olarak Çağlar’ın şiirinde tek bir kurucu ilke ve bu ilkenin 

restorasyonu ile karşılaşılır, çünkü Emeksiz topluma yeni bir mesaj vermemiştir, 

onun sesi Atatürk’ün sesidir. Tıpkı Nazım Hikmet gibi Çağlar da “mezarından 

kalkan şehit” temasına yer verse de Çağlar’ın şehidi, yeni ve geleceğe dönük bir 

mücadeleyi başlatacak bir şehit değildir. Onun şehidi tarihin başında değil, 

sonundadır; Atatürk’e ve önceki şehitler zincirine eklenmiş bir son halkadır. Verilen 

bu son şehit aracılığı ile toplumun bozulmamış kökenine dönülmüş ve toplumsal 

düzen, ilk haliyle yeniden kurulmuştur. 

Behçet Kemal Çağlar’ın bir diğer şiiri olan “Hürriyet Şehitlerine” adlı eser, 

Turan Emeksiz’i özel bir konuma yerleştirmese de 28 Nisan 1960’ı izleyen günlerde 

yazılmış223 olması ve önceki şiirle ilişkili olarak incelenecek olması nedeniyle, bir 

parantez açılarak bu bölümde ele alınacaktır. Şiirde 28 Nisan günü gerçekleşen 

eylem betimlenmekte ve birçok benzetmeden yararlanılarak yüceltilmektedir. Şair 

eyleme katılanları cinsiyet üzerinden sınıflandırmaktadır: “O eski palabıyık dev gibi 

yiğitleri/ Dal gibi bedenlerle imrendiren çocuklar (…) insan haklarının aslanca 

şehitleri” olarak hayatlarını kaybederken şairin “Dudağın ruj görmeden (…) alnında 

kan” diye seslendiği “Hürriyet kızı” ölenler için “göz yaşı dökmektedir”. Şair bu 

şiirde, 28 Nisan günü meydana gelen çatışmayı ve çatışmanın taraflarını daha açık 

bir biçimde ifade etmektedir; bir tarafta öğrencilerin üzerine ateş açan atlı polisler, 

diğer tarafta şairin “yiğitler”, “çocuklar” olarak andığı protestocu öğrenciler vardır: 

“Bir zaptiye atının boynuna atılırken (…) Kulağının dibinde vızlasın kurşun, yürü!”. 

                                                           
223 Şair bu şiiri nedeniyle kovuşturmaya uğramıştır, bkz. 28 Nisan – 27 Mayıs Hürriyet Şiirleri 
Antolojisi (1960), Der. Hasan Latif Sarıyüce, İstanbul, s. 8. 
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Çağlar’ın incelenen önceki şiirinin de ana örgüsünü oluşturan, ölümün siyasallaşması 

ile kurulan dost/düşman ayrımı, bu şiirde de kendisini gösterir. 28 Nisan 1960 günü 

Beyazıt Meydanı’nda meydana gelen bu çatışma kendi anını ve mekânını aşarak 

toplumun bütününü etkisi altına alacak bir ayrışma haline dönüşecektir. Hükümetin 

direktifi ile polisin göstericilere ateş açması ve öğrencilerden birinin hayatını 

kaybetmesi ile beraber toplum bu çatışmanın tarafı olmak zorundadır, bir tarafta 

ölenler diğer tarafta öldürenler vardır. Var olan toplumsal bağ son bulacak ve yerine 

yeni bir ilişki ağı kurulacaktır. Bu yüzden de şair için 28 Nisan günü yaşanan olay, 

ölümün gerçekleştiği andan itibaren artık kendisi olmaktan çıkmıştır, çok daha geniş 

ve keskin bir anlam taşımaktadır: “Yaya bir sürü Hüseyn, atlı bir sürü Yezid;/ 

Hürriyet cihadının Kerbelâsı Bayezit!”. Çağlar, burada Kerbela Olayını 

anımsatmakta, Emeksiz’i siyasal bir şehit olarak kurarken dini motifleri de 

kullanmakta, şehitliği siyasal alanın içinden olduğu kadar dinsel alandan da yola 

çıkarak kurmaktadır. 

Şaire göre yüce bir amaç için, “insan hakları” için gerçekleştirilen bu direniş, 

toplumsal bir çatışma yarattığı kadar, çatışmanın sonucu olarak yeni bir düzen de 

yaratacaktır: “Kanınızdan bu yurdun şafağı sökmektedir/ Mürekkep insan kanı, 

kalem insan gövdesi”. Çatışma, “biz” ve “öteki” ilişkisinin çizilmesi, hatların kesin 

olarak ortaya konulması ve düşmanın işaret edilmesi sonuçlarını doğurduğu kadar 

yeni bir düzenin kurulması için de ilk aşamadır.  

Her düzenin kökeninde kurucu bir şiddet vardır. 28 Nisan direnişi ve 

meydana gelen ölüm; iktidarı toplumun düşmanı olarak işaretlemiş, ona yıkıcı bir 

darbe vurmuş ve bu darbe aynı zamanda yeni düzenin temelini oluşturmuştur: “Vur 

alnına mührünü o alçalmış kopuğun: Mührü Süleyman kadar azizdir o topuğun”. 
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Hilmi Özgen’in 25 Mayıs 1960 günü kaleme aldığı “Buğulu Gezi”, 

şehitleştirme yönünün güçlü olmamasına rağmen Turan Emeksiz’e verdiği özel yer 

nedeniyle bu bölümde incelenmesi gereken bir başka şiirdir. Ülkenin içinde 

bulunduğu durumun kızgınlık ve yer yer çaresizlikle tasvir edildiği şiirde Emeksiz’in 

ölümü, önemli bir dönüm noktası olarak ortaya çıkmaktadır. Şair, İstanbul 

Üniversitesi’ne yönelik olarak düzenlenen baskında ve Emeksiz’in ölümünde 

sorumlulukları olan polisler Zeki Şahin ve Bumin Yamanoğlu’nun isimlerini anarak 

28 Nisan’ı işaret eder ve bu günü tarih içinde özel bir konuma yerleştirir. 

“Gözlerinde özgür günlerin özlemi” ile Beyazıt Meydanı’ndaki protestoya katılan 

Emeksiz’in “bir hain kurşun ile vurulmuş” olması ile bir “kanlı eşik” açılmıştır. 

Meydana gelen kriz şiirin yazıldığı sırada aşılmamıştır. Şair içinden henüz 

çıkılamayan eşik durumunda kendisinin girişeceği hiçbir çabanın anlamlı 

olmayacağını düşünmektedir: “Kime yalvarsak, kimden davacı olsak,/ Yapışsak 

kimin yakasına (…) Kime derdimi açsam,/ Sussam olmuyor, bağırsam duyulmuyor”. 

Ancak diğer yandan üniversitelerde başlamış olan direnişin devam etmesini 

arzulamaktadır: “Sıkın dişlerinizi kardeşler,/ Elbet kazanılacak zafer”.   

Özgen, 1960 Nisanı’nda gerçekleşen olaylar ile 1908 Temmuz’unda yaşanan 

gelişmeler arasında paralellik kurmaktadır. 1908’de de 1960’ta olduğu gibi bir 

özgürlük mücadelesi verilmiştir. Bu paralelliğe rağmen karşısında özgürlük savaşının 

verildiği, direnişin yürütüldüğü iktidar odaklarının tutumları arasında benzerlik 

yoktur. 1908’de yönetim, direnişe karşı şiddete başvurmamış ve iktidarı devretmiştir: 

“Kan akmamış Beyazıt meydanında./ Kızıl padişah sarayından çıkmış, Bayram 

topları yurdumun her yanında…”. Ancak 1960 yılına gelindiğinde iktidarın tavrı 

bambaşkadır, hükümetin polis eliyle uyguladığı şiddetin sonucunda direnişin simgesi 
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olan alanda bu kez kan dökülmüştür: “Beyazıt meydanında Malatyalı Turan (…) 

Sarılmış polis kordoniyle dört yanı,/ Akar ılgıt ılgıt kanı…”. Şair bu ölümle beraber 

siyasal dengenin onarılamaz şekilde hasar gördüğünün farkındadır. İktidar, 

meşruiyetini yitirmiş durumdadır çünkü uygulanan şiddet iktidarın uygulama hakkını 

tekelinde bulundurduğu meşru şiddet değildir; polis, özgürlükten vazgeçmeyen 

idealist öğrencilerin ve öğretim üyelerinin karşısında duran bir “gestapo”dur. 

Emeksiz’in ölümü toplumsal çatışmanın saflarını bütün açıklığı ile ifşa etmiştir. 

27 Mayıs’tan iki gün önce kaleme alınan “Buğulu Gezi”de Emeksiz’in ölümü 

geleceğe yönelik hafıza kurucu bir durak olarak inşa edilmemiştir, Emeksiz’in 

ölümsüzlüğünden bahsedilmemektedir. Ancak bir devrin kapanmak üzere olduğu ve 

yeni düzenin kurulmadığı bu ara dönemin belirsizliği içinde Özgen’in, Emeksiz’in 

ölümünü tarihi bir olay olarak işaretlemesi önemlidir. Şiir, bize 27 Mayıs öncesinde 

de Emeksiz’in ölümünün zihinlerde ayrı bir konuma yerleştirildiğini ve bu ölüme 

siyasal bir anlam yüklendiğini göstermektedir: Emeksiz, 27 Mayıs’ın onu 

sahiplenmesinden önce de şehittir.  

2. “28 Nisan Şehidi” Olarak Turan Emeksiz 

Bu grupta sınıflandırılan şiirlerde Emeksiz’in adı anılmamakta, onun 

kimliğini açıkça işaret edecek nitelemeler (Malatyalı oluşu gibi) kullanılmamaktadır. 

Bu nedenle şiirlerde özel olarak Emeksiz’in mi öne çıkarıldığı yoksa varolduğu 

sanılan çok sayıda şehit üniversitelinin ortak simgesi olarak bir “meçhul şehit”in mi 

kurgulandığı açık değildir. Bu durum, şairlerin şiirlerin yazıldığı sırada, olaya ve 

ölen kişinin kimliğine dair bilgilerinin yetersiz oluşunun sonucu olabileceği gibi, 

aslında ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğuna dair inançlarından ileri 
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gelmiş de olabilir. Her iki ihtimalde de bu şiirleri, bir sonraki başlıkta incelenecek 

olan şiirlerden ayıran önemli bir nokta vardır; bu şiirler 27 Mayıs’ın “Hürriyet 

Şehitleri” için yazılmamışlardır. Ne 29 Nisan günü ölen Nedim Özpolat’tan ne de 27 

Mayıs günü ölenlerden bahsetmekte, sadece ve sadece 28 Nisan gününü ve o gün 

ölen(ler)i ele almaktadırlar. 

28 Nisan 1960 günü Beyazıt Meydanı’nda yaşanan olaylarda Orman 

Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz’in vurulma anına pek çok öğrenci tanıklık etmiş 

ve ölüm haberi CHP’li Malatya milletvekilleri tarafından ailesine verilmiştir.224 

Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve 30 Nisan günü gazetelerde yer alan 

açıklamada olaylarda bir öğrencinin öldüğü ifade edilmiş ve Emeksiz’in adına yer 

verilmiştir.  Ancak DP hükümeti tarafından basına uygulanan sansür nedeniyle 

gazeteler olayı kendi bakış açılarından haberleştirememişlerdir ve bu durum 

Emeksiz’in adının geniş kitlelerce öğrenilmesini engellemiştir. Emeksiz’in naaşının 

cenaze töreni düzenlenmeden toprağa verilmesine ek olarak üniversitede 

düzenlenmesi planlanan anma toplantısının engellenmesi de225  dönemin iktidarının 

Emeksiz’in hatırlanmasını engellemeye dönük kurduğu sistemli baskının bir diğer 

görünümü olarak ortaya çıkmıştır. Kurulan baskının Emeksiz adının kitleselleşmesini 

engellediği ve bu bölümde ele alınacak şairler dâhil birçok kişinin Emeksiz’den 

habersiz oldukları düşünülebilir. Bir diğer ihtimal olarak şairlerin, Emeksiz’in ismini 

bilseler dahi - 28 Nisan günü çok daha fazla kişinin ölmüş olduğu yönünde oluşan 

yaygın kanaatten etkilenerek – ölen çok sayıda öğrenciyi çağrıştıracak soyut bir 

simge olarak “meçhul şehit”i kullanmayı tercih ettikleri düşünülebilir. Ancak şairler 

farkında olsalar da olmasalar da bahsettikleri kişi Emeksiz’dir. 
                                                           
224 Nihat Emeksiz ile görüşme, 12.02.2011, İstanbul. 
225 Bülent Habora ile görüşme, 26.01.2011, İzmir. 
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Cahit Külebi, umutsuzluğun hâkim olduğu “28 Nisan” adlı şiirinin örgüsünü 

zıtlıklar üzerine kurmuştur. Nisanla beraber baharın gelmesine, doğanın 

canlanmasına karşın İstanbul halkı ve üniversite öğrencileri mutsuz ve 

umutsuzdurlar; özgürlüğün karşısında “kılıçlar, sopalar, kara namlular”; “bilim, 

çalışma, inanç”ın karşısında ise “küfürler, tekmeler, kurşunlar var”dır.  

Şaire göre 28 Nisan günü gelinen noktada her türlü beşeri çaba ve değer 

anlamını yitirmiştir, çünkü insanı insan yapan asıl değer olan özgürlük 

kaybedilmiştir: “insan gibi/ Yaşamadıktan sonra neye yarardı (…) sabahlara kadar/ 

Kör ışıklar altında oturup çalışmak./ Neye yarardı bilim, neye yarardı tüze (…) Neye 

yarardı başaklar gibi/ İlkyaz günlerinde hayal kurmak”. Oluşan karanlık tabloya 

yönelik olarak 28 Nisan’da itirazın yükselmesi ve kitlenin harekete geçmesi ile yeni 

bir aşamaya geçilmiştir. Direnişin başladığı anda eylem kendi içinde özgürleşmeyi de 

yaratmıştır: “Özgürlük diye bağırıyorlardı (…) Çınlatıyordu dört yanı türküler, 

naralar (…) Çırpınan çocuk göğüslerinde/ Bütün Türkiye özgürdü şimdi”.  

28 Nisan’da özgürlük talebi ile eyleme geçilmesi, özgür olmak isteyen taraf 

ile özgürlüğü engelleyen tarafı karşı karşıya getirmiş ve böylece toplumsal çatışma 

bütün berraklığı ile kendini ortaya koymuştur: “Bir yanda kılıçlar, sopalar, kara 

namlular/ Bir yanda özgürlük diye (…) Açılmış tertemiz avuçlar var”. Bu durum, 28 

Nisan öncesinde de var olan umutsuz tablonun yansımasından ibaret değildir. Önceki 

durum aşılmıştır, var olan toplumsal sıkıntılar artık bambaşka bir hâl alarak yerini 

siyasal bölünmeye ve çatışmaya bırakmıştır: “Son kurşuna kadar boşalttı 

göğüslerine (…) Özgürlük isteyenler devrildiler”.  
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Şair, şiirinde Emeksiz’i işaret edecek bir ifade kullanmamış ve şehitliğe 

yönelik güçlü göndermeler yapmamıştır. Ancak Külebi’nin 28 Nisan Olayları’nı bir 

şiirinde işlemesi, bu güne özel bir önem vererek onu önceyi ve sonrayı ayıran bir 

dönüm noktası olarak görmesi ve takvimdeki diğer günlerden farklılaştırması, Turan 

Emeksiz’in bir hafıza figürü olarak inşa edilmesine dolaylı yoldan da olsa katkı 

sağlamıştır. Çünkü 28 Nisan direniş ve ölüm demektir ve Emeksiz’in eylemi 28 

Nisan’ı kapsamaktadır; Emeksiz ve 28 Nisan birbirlerinden ibarettirler. 

 “28 Nisan” başlıklı şiirinde Ahmet Kutsi Tecer, 28 Nisan günü olanları 

değerlendirmekten çok o gün ölen kişi üzerine yoğunlaşmakta ve bu ölümü 

anlamlandırmaya çalışmaktadır. Nazım Hikmet, Emeksiz’i gelecekteki devrimin 

şehidi olarak görürken, Tecer’in “Genç şehit”i, binlerce benzeri olan bir şehittir. 

“Genç şehit”, “ırk”ın, “millet”in, “vatan”ın bağrından çıkmış olan çok sayıdaki 

şehitten biridir. Nazım Hikmet için “Beyazıt’ta şehit düşen” devrimin ilk şehidi iken, 

Tecer’in “Genç şehit”i verilen şehitlerin sonuncusudur. 

Tecer de Emeksiz’i ve 28 Nisan’ı konu edinen pek çok şair gibi ölümle 

beraber keskinleşen toplumsal kutuplaşmaya ve çatışmaya eserinde yer vermiştir: 

“Hürriyet uğrunda, en önde bayrak (…) Bütün genç umutlar, bütün bir kuşak,/ 

Zulmün yumruğuna karşı çatıyor”. Çatışmanın konusu ve tarafları hakkında ayrıntılı 

bir betimlemeye girmeyen Tecer daha çok gerçekleşen ölümün niteliği üzerinde 

durmaktadır. Şair için bahsedilen kişi “ölü” değil “şehit”tir: “Gerçekten ölü mü 

toprakta yatan!”. Ölen kişi tarihe mal olarak ölümsüzleşmenin yanı sıra toplumsal 

bağın yeniden kuruluşunda rol alması nedeniyle de unutulmazlık niteliğine sahip 

olmuştur: “Genç Şehit! Milletin Kalbi arkandan/ Hürriyet, hürriyet diye atıyor”. 
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Kurulan yeni toplumsal bağ 28 Nisan’da hayatını kaybeden “genç şehit” üzerinden 

kurulmaktadır, millet artık onun için yas tutan bir millettir. 

Tecer için “genç şehit”in ölümsüzlüğü bakidir, yaşanan bu ölümün hatırası, 

daima hafızalarda yer alacak ve asla unutulmayacaktır. O, artık toplumun tarihinin 

unutulmaz bir parçasıdır. Toplum var oldukça “genç şehit”, o var oldukça da toplum 

var olmaya devam edecektir. Aynı dönemde yazdığı “27 Mayıs” isimli şiirinde 

“Unutma! Bugünü her yıl kutlarsın” diyerek 27 Mayıs’ı bir bayram olarak kodlayan 

şair, 28 Nisan’a ve onun şehidi için de anmayı uygun görmektedir: “Bu gece göklere 

bakan bir anne,/ Yeni bir yıldızı, yörüngesine/ Girerken görecek, kendi kendine/ 

Diyecek: “Yavrumu hatırlatıyor”. Ölümü ile topluma mal olan şehit üzerinden 

kolektif hafızanın tazelenmesi ile toplumsal bağ her daim yeniden üretilecektir. 

28 Nisan 1960 günü yaşanan olayların konu alındığı “Kanlı Perşembe Ağıtı” 

adlı şiirde Lütfi Özkök, Emeksiz’in adını anmamaktadır. 1960 Mayıs ayının son 

günlerinde ve Stockholm’de kaleme alınmasından ötürü şairin olayın ayrıntıları 

hakkında yeterli bilgisinin olmadığı varsayılabilir. Şairin bilgi eksikliğinin bir başka 

sonucu ise birden fazla ölümün yaşandığını varsaymasıdır.  Tüm bunlara rağmen 

olayın gerçekleştiği gün olan Perşembe’nin, mitingin gerçekleştiği Beyazıt’ın ve 

“öldürülen ilk öğrenci”nin şiirde yer alması, okura Emeksiz’i çağrıştırmaktadır.  

Şaire göre 28 Nisan günü yaşanan ölüm, kendi zaman ve mekânının 

sınırlarını aşıp toplumun tamamını sarsan, siyasal bir ölüme dönüşmüştür: “Güpe 

gündüz ortalık karardı/ Genç kanların buğusu göğü sardı”. Ölümü siyasallaştıran, 

toplumda var olan çatışmayı yeni bir hale dönüştürmesidir; toplum birbirine 
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indirgenemez iki karşıt kutba bölünmüştür, artık “gündüz”ün karşısında “karanlık” 

vardır.  

Gerçekleşen ölüm, kendisinden önce var olan ve ölüm anı ile beraber 

işleyemez hale gelen siyasal düzenin bitiş noktasını oluşturmaktadır: “Tarihin akışı 

durdu, hızını almak için”. Tarihin duraklaması, bir bitişi işaret ettiği kadar yeni bir 

başlangıç potansiyelini içinde barındıran belirsizliği de meydana getirmiştir. Şair, 

“en iyiye, en âdile, en arıya” sıçramanın gerçekleşmesi için düşülen eşik aşamasını 

ölüm anı ile başlatmaktadır. 28 Nisan günü gerçekleşen ölüm, “Bu sevginin, bu 

doğrunun, bu umudun/ Bu özgürlüğün düşen ilk cemresi”dir. Özkök, tıpkı Çağlar 

gibi ölümü ödenen bir bedel, yeni düzenin tesisi için verilmiş bir kurban gibi 

görmektedir. Eşik durumun aşılması ile kurulacak olan, geleceğin siyasal düzeninin 

başlangıç noktası da siyasallaşan bu ölümdür: “Her kan damladıkça ortalık ışıdı/ 

Geleceğin tan yeri Beyazıtta ağarırken”. Ölüm, siyasallaşarak bir dönemin sonunu 

getirmiş ve aynı anda yeni bir kuruluşun temelini atmıştır.  

Ölüm şiirde ayrıştırıcı,  ifşa edici ve kurucu olmasının yanı sıra hatırlatıcı 

olması ile de siyasallaşmaktadır. “Sevginin”, “doğrunun”, “umudun” hâkim olduğu 

yeni bir düzenin kurulup “özgürlüğün” elde edildiği aşamada, her şeyin başladığı, 

düzenin köklerinin yeşerdiği an olarak 28 Nisan günü ve gerçekleşen ölüm 

hatırlanmalıdır: “Birden bire bir öğrenci düştü (…) Bu özgürlüğün ilk cemresiydi./ 

İLK CEMREYİ UNUTMAYIN”. Özkök, Tecer’le benzer şekilde ölümün, ölümsüz 

olmasını arzulamaktadır; çünkü kökendeki ölümün ölümsüzlüğü, toplumsal bağın da 

ölümsüzlüğüdür. Toplumun kökeninde yatan ölümün anımsanması, toplumsal bağı 

sürekli olarak yeniden inşa edecek ve düzen kuran bu ölümün anısı da bir düzen 

kurucu olarak işlev görecektir. Bu noktada şair için kökende yatan ölüm ve toplumsal 
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bağ birbirlerinden farklı değildir ve birbirlerini yeniden üretmektedir. Ölen ilk 

öğrencinin hatırlanması aynı zamanda toplumu kuran ilkelerin; sevginin, doğrunun, 

umudun ve özgürlüğün hatırlanması olacaktır. Çünkü yeni toplumu kuracak olan bağ, 

başlangıçtaki ölümün, “ilk cemre”nin kendisinden ibarettir. 

 “Hürriyet Şarkısı”nda Feyzi Halıcı, incelenen diğer şiirlerde kullanılanlara 

benzer bir örgü kurarak siyasal düzeni çatlatan ayrışmayı konu edinmiş ve “ilk 

ölüm”ü tarihe bir dönüm noktası olarak kazımıştır. Şiirde çatışmanın tarafları 

karanlık ve “sonrasız, bir beyaz aydınlık” olarak belirtilmiştir. Taraflar, “aydınlık” 

tarafın “karanlığa” karşı gelmesi ve itiraz etmesinin sonucunda karşılaşmışlardır. 

“Karanlığa karşı” gelme ve ölümü göze alma “aydınlık” tarafın iradesinin ürünüdür. 

Bu yüzden eylem en başından beri siyasidir ve eylemin nihai hali olan ölüm de 

siyasallaşmıştır: “İşte, ilk kurşuna doğrulan göğüs (…) Ölmek karanlığa karşı ne 

sitem!/ Hür gençliğim benim üniversitem”.  

Ölümü siyasallaştıran bir diğer boyut, ölümün, toplum için yeni bir başlangıç 

noktası oluşturmasıdır. Ölüm anı kutsal andır, çünkü o anda taraflar arasındaki 

dengeler değişmiş ve hürriyetin gelişi müjdelenmiştir: “İşte, gök burcunda beyaz 

güvercin;/ Sabah yalazında göğeren muştu”. Ölüm karanlığın aydınlatılması 

yolunda atılmış ilk adımdır. Özkök’ün şiirinde karşımıza “ilk cemre” olarak çıkan 

“ilk şehit öğrenci” Halıcı’nın şiirinde kendisini “ilk çiçek” olarak gösterir: “İşte, ilk 

kurşuna doğrulan göğüs,/ Hürriyete gülümseyen ilk çiçek”. Meşruluğunu yitirerek 

çıplak şiddet haline dönüşmüş iktidar ile ona tepki gösteren kitlenin; “ilk kurşun” ile 

“ilk çiçek”in karşılaşması ile “ilk şehit” verilmiş ve tarihin seyri değişmiş, yeni bir 

dönem açılmıştır: “Hürriyet adına, bayrak adına/ İlk kardeşim burada vurulmuştu”. 

Gerçekleşen ölüm, karanlığın dağılmasının başlangıcı olmuş ve aydınlığa 
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kavuşulmuştur. Ölüm ile gerçekleşen dönüşüm aynı zamanda bir yenilenmedir, 

toplumun kökenine, yozlaşmanın olmadığı “altın çağ”a dönülmüştür: “Bir sonrasız, 

bir beyaz aydınlıkta/ Yaşıyoruz yeniden Atatürk’ü”. 

Faik Üstün, “Özgürlük Alanı” adlı şiirinde, 28 Nisan günü yaşananları ve 

gerçekleşen ölümü, mekâna katılan anlam üzerinden okumaktadır. Ölümün 

gerçekleşmesi ile beraber hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. 28 Nisan, öncesini ve 

sonrasını kesin bir şekilde ayırmaktadır: “Bildiğiniz meydan değil artık burası/ 

Kocamış Beyazıt Meydanı değil”. Mekânı değiştiren ve ona anlam yükleyen, 28 

Nisan günü gerçekleşen protestonun şiddetle bastırılması sırasında bir öğrencinin 

öldürülmesinin anısıdır: “Her taşında pırıl pırıl o nisan hatırası/ Dökülen tertemiz 

kan boşuna değil”. Meydan, ölümü, ölüm ise kuruluşu hatırlatmaktadır, 28 Nisan ile 

beraber toplumun zamana ve mekâna atfettiği anlamda köklü bir değişiklik olmuştur. 

Artık 28 Nisan’ın takvimdeki sıradan bir gün olmaması gibi Beyazıt Meydanı da 

sıradan bir mekân değil, “Özgürlük Alanı”dır. Kutsallaşan Beyazıt Meydanı’nın 

bundan sonra 28 Nisan’sız hatırlanması mümkün değildir. Ölümün siyasallaşması ile 

geçmiş ve mekân yeni anlamlarla donanmıştır. Emeksiz’in ölümü, Beyazıt 

Meydanı’nı yeniden kurmuştur. Beyazıt Meydanı’nı ile kurulacak her temas da 

bundan böyle Emeksiz’i hatırlatacaktır. Emeksiz, Beyazıt Meydanı ve özgürlük 

kavramı üst üste binmiş durumdadır ve bundan sonra ayrı ayrı düşünülmeleri 

mümkün değildir. 

28 Nisan’ı hatırlatması bağlamında kutsal bir mekâna dönüşen Beyazıt 

Meydanı artık ulusun en önemli “hafıza mekânları”ndan biridir. 28 Nisan ve Beyazıt 

Meydanı sadece kendi kutsallıklarını değil, ulusun kökenini ve ulusa ait olan diğer 

kutsal değerleri de çağrıştırmaktadır: “Özgürlüğe açılır bu kutsal şanlı kapı/ Hakka 
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adalete ilme açılır/ Atatürk’e selam verip de girilir bu kapıdan/ Bütün kötülüklere 

karşı bayrak açılır”. 

3. “Hürriyet Şehidi” Olarak Turan Emeksiz 

27 Mayıs’ın gerçekleşmesini izleyen ilk birkaç ayda yayınlanan şiirlerin 

önemli bir bölümünde Turan Emeksiz, istisnai bir konuma sahip değildir. Bu 

şiirlerde Emeksiz, beş “Hürriyet Şehidi”nden biri olarak anılmakta ve diğer şehitlerle 

eşdeğer tutulmaktadır. Bu şiirlerin önemli bir bölümünde, öğrenci hareketlerinin 

başlangıcı olan 28 Nisan yerine hükümet darbesinin gerçekleştiği 27 Mayıs odak 

noktası olarak alınmıştır. Bu bakış açısına göre Emeksiz tek başına özne değildir; 29 

Nisan şehidi Özpolat, 27 Mayıs şehitleri Kalmaz, Özey ve Gültekin ile birliktedir. 

Çünkü bahsedilen şiirlerde 28 Nisan, büyük toplumsal bölünmenin ortaya çıktığı 

tarihi an, kuruluş anı değildir, 27 Mayıs’a doğru giden yolu oluşturan gelişmelerden 

biridir. Bu şiirlerde, 28 Nisan’daki toplumsal çatlama, arka plana düşmüş, 

“hürriyet”in gelişinin gerisinde kalmıştır. 27 Mayıs, 28 Nisan’ı fethetmiş ve 

kendisine eklemiştir. 

Emeksiz, bu başlık altında incelenecek olan şiirlerde kendisi olarak değil, 

“Hürriyet Şehitleri”nden biri olarak yer almıştır, çünkü gerçekleşen değişimin zaten 

bir kahramanı vardır: Atatürk. Bu nedenle Emeksiz’e ve diğer “Hürriyet Şehitleri”ne 

düşen başrol değil figüranlık olmuştur. 28 Nisan ve onun simgesi olan Emeksiz, 27 

Mayıs dolayımıyla Atatürk imgesinin yörüngesine girmiştir. 

28 Nisan’ı ele geçirip etkisizleştiren, 27 Mayıs’ın kendi hikâyesi değil, 27 

Mayıs’ın geri çağırdığı Atatürk miti olmuştur. Atatürk miti yeniden ve daha güçlü 

biçimde yaratılmış ve 28 Nisan’ı silikleştirmiştir. Atatürk miti yeniden inşa edildiği 
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andan itibaren baskındır ve yeni bir köken hikâyesinin oluşmasına izin 

vermemektedir. Bu nedenle Emeksiz, şiirlerin önemli bir kısmında kendisi olarak 

değil “Atatürk’ün evladı” olarak yer almıştır. (Damar’ın şiirinde Emeksiz, Atatürk’le 

beraber olarak anılmasına rağmen kendisi olarak vardır.) 27 Mayıs’ın Atatürk mitini 

güçlü bir biçimde yeniden üretmesiyle 28 Nisan gölgede kalmış, Atatürk’ün 

parlaklığı 28 Nisan’ı etkisi altına almıştır. 

Önceki bölümlerde ele alındığı şekli ile 28 Nisan yeni bir başlangıcı 

simgelemektedir, değeri kendisindedir. O, iktidar ve direniş arasındaki ilişkinin 

özgün bir örneğidir. Oysa 27 Mayıs sonrasında 28 Nisan, iktidara karşı bir direniş 

olarak değil, Atatürk’ün emanetine sahip çıkılması ve onun korunması olarak 

yorumlanmıştır. 27 Mayıs’ın gölgesine giren 28 Nisan’ın anlamının uç noktalara 

varması engellenmiştir ve 28 Nisan, Atatürk kalıbına dökülmüştür. 27 Mayıs’ın 28 

Nisan’ı, iktidara direnişi, toplumu kökten dönüştürecek bir yarılmayı 

çağrıştırmamaktadır; 27 Mayıs’a Atatürk’ün yeniden doğuşuna varan yolun 

duraklarından biridir. 27 Mayıs’ın 28 Nisan’ı, tarihin başlangıcı değildir; çünkü tarih 

Atatürk’te başlamıştır ve Atatürk’le devam edecektir. 28 Nisan’ın yeni bir anlam, 

aksiyon, aktör olarak inşa edilmesine izin verilmemiştir. 27 Mayıs, 28 Nisan’a sahip 

çıkmış, onu Atatürk hattına çekerek şekillendirmiştir. 28 Nisan içeri alınarak 

etkisizleştirilmiştir. 27 Mayıs, 28 Nisan’ı bünyesine katarak onu hem sindirmiş hem 

de ondan beslenmiştir.  

 “Hürriyet Şehitleri”nden biri olan Emeksiz’e, kendine özgü nitelikler 

atfedilmez, o 27 Mayıs’a giden süreçte ölenlerden yalnızca biridir. Sabahattin 

Teoman’ın “Candan Gerekli” isimli şiirinde Emeksiz, kendinde hiçbir değer 

taşımaz; o, tıpkı bir diğer “Hürriyet Şehidi” Ali İhsan Kalmaz gibi Atatürk’ün vücut 
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bulduğu boşluklardan biridir: “Emeksiz’in asfalttaki kanında/ O tüter/ Teğmen 

Kalmaz’ın yüreğindeki deliklerde/ O eser/ Odur Ay – Yıldızı Tanrıya en yakın yerde 

tutan/ En ulu önder”. Yaşanan değişim, yeni bir başlangıç anlamına gelmemektedir. 

Gerçekleşen, ulusun hiç kaybetmediği, hep içinde taşıdığı en üstün değerin, 

Atatürk’ün yeniden etkin hale gelmesi ve “kapkara (…) bir gece”nin son bulmasıdır. 

Eski iktidarın en büyük hatası Atatürk’ü yok saymasıdır: “Bizi onsuz yaşar sanan 

kahpe  (…) Döğün, yan, utan”. Şiirde Emeksiz, Atatürk’ün kendisini gösterdiği 

mecralardan sadece biridir, bunun dışında başka bir anlam taşımamaktadır. Aksinin 

düşünülmesi mümkün değildir çünkü toplumu oluşturan hiçbir parça, Atatürk 

olmadan anlamlı bir varoluşa sahip olamaz: “Hayvan onunla doluyken insan,/ 

Toplum, gözlerinde o yanarken ulus,/ Onunla uyurken uygar”. “Bir Ak 

Karanlıkta”nın şairi Damar’a göre Emeksiz ve Atatürk eşdeğer olup birbirlerinin 

yerine geçebilir konumdayken, Teoman için Emeksiz, ancak Atatürk’le anlam 

kazanabilecek bir boşluktan ibarettir.  

M. Rasim Örnek, “O Ben’im!” adlı şiirinde Emeksiz’i, Teoman’a benzer 

biçimde ele almaktadır. Örnek için de Emeksiz’i Nedim Özpolat ve Ali İhsan 

Kalmaz’dan, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şehitlerinden ayıran özgün bir yanı 

yoktur. Emeksiz ve diğerleri, Atatürk ile anlam kazanan, Atatürk’e ulaşılmasını 

sağlayan onlarca parçadan biridir: “Ben Turan’ım, Nedim’im, İhsan’ım./ Ben 

şehitler, gazilerim/ Ben nice isimsiz Mehmetlerim./ Ben gençliğim, orduyum, milletim 

(…) Ben ATATÜRK’üm/ TÜRKİYEYİM…”. Emeksiz’in, Atatürk’ün yansımalarından 

biri olarak yer aldığı şiirde, parçalardan bütüne ulaşılabilmektedir, tüm parçalar 

Atatürk’ü simgelemektedir. Ancak parçaların çeşitliliği ve fazlalığı nedeniyle bütün, 
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parçayı doğrudan anımsatmamaktadır; Atatürk, Emeksiz’i simgeler bir yapıya sahip 

değildir.  

“Atatürk’üm” adlı şiiri kaleme alan Nabi Üçüncüoğlu da Turan Emeksiz ve 

Ali İhsan Kalmaz’ın eylemlerinin değerlerini, 28 Nisan’a ve 27 Mayıs’a katılmanın 

anlamını, bir arada değerlendirmektedir. Şair birbirinden ayrı bu iki eylemi, bu iki 

ölümü tek bir eylem ve ölüm olarak ele almaktadır: “OLUR MU BÖYLE – OLUR 

MU/ Bu güzelim filiz, bu sevda, bu dal/ Böyle hiçten kırılır mı (…) Benim Turan 

kardeşim, İhsan kardeşim,/ Kan kardeşim”. Üçüncüoğlu için de 28/29 Nisan olayları, 

Atatürk’le ilişkilendirilmeden açıklanamaz, Atatürk bu olaylarda da kendisini 

göstermiştir: “NİSAN YAĞMURLARINA KAN YAĞDI/ COP YARASINDA 

ATATÜRK VARDI”. 

“Hikaye-i Hürriyet” adlı şiirinde Sabih Şendil, Turan Emeksiz’i Nedim 

Özpolat ve Ali İhsan Kalmaz ile beraber anmaktadır. Şaire göre bu üç “kahraman”ın 

ölümleri, toplumu dost ve düşman olarak ikiye ayırmıştır. Bu ölümler yeni bir siyasal 

düzenin oluşturulmasında kurucu olarak rol oynamışlardır: “Ne çare ölümden 

geçerek gider/ Hürriyete giden yol canım, kardeşim”. Siyasallaşan ölüm aynı 

zamanda kutsallaşmıştır: “Adın gönüllerde Turan, kardeşim,/ Su gibi, ekmek gibi 

mübarek”. Bu örneklere rağmen şair, gerçekleşen dönüşümün kaynağı olarak 

“şehitleri” değil Atatürk’ü görmektedir. “Kahraman”lar bu şiirde de Atatürk’e 

referansla inşa edilmekte ve rollerini ulusun kurucusu ile paylaşmaktadırlar: 
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“Mustafa Kemal’in ruhu konuşuyor: Hürriyet uğruna dipçik tutan/ Kalem tutan/ Taş 

savuran/ Elleriniz dert görmesin evlatlarım.”226  

Özker Yaşın’ın “Hürriyet Destanı”nda Emeksiz, Teğmen Kalmaz ile beraber 

anılmaktadır. Yaşın’a göre “Hürriyet Şehitleri”, ulusun “mutluluğu yoluna” 

adanmış “kurban”lardır. Toplumun düzenini sarsan bir iç huzursuzluğa karşı 

çıkılmış, bu karşı çıkış yeni bir düzenin kuruluşunun temelini oluşturmuştur. 

Düzenin yeniden tesis edilmesi, hürriyete yeniden kavuşulması için gerçekleştirilen 

mücadele, gelecek güzel günlere ulaşılması içindir: “Değil mi ki bir kara zincirle/ 

Bağlanıyor memleket,/ Döğüşürüz hürriyet için elbet,/ Hürriyet için ölürüz biz de”. 

Mücadele sırasında gerçekleşen ölüm, “insan gibi yaşama” anlamına gelen hürriyete 

ulaşmak için ödenen bir bedeldir: “Sen şehit üniversiteli,/ Sen öldün ya sen,/ 

Hürriyet ağacı yeşerecek”. Hürriyet, şair için “kutsal” bir değerdir ve onun uğrunda 

hayatından vazgeçen kişi de kutsallaşır: “Kanımla suladım seni/ Genç oğullarımı 

kızlarımı/ Kurban ettim yoluna/ Hürriyet ağacı”.  

Şiirin alıntılanan bölümlerinden, şairin “Hürriyet Şehitleri”ne, özellikle de 

“şehit üniversiteli” olarak da andığı Emeksiz’e özel bir rol atfettiği ve onları 

kutsallaştırdığı düşünülebilir. Ancak Yaşın için de esas olan Atatürk’tür. Emeksiz ve 

Kalmaz, Atatürk’e verilen kurbanlardır; “Hürriyet Şehitleri” evrensel bir değer olan 

hürriyet uğruna ölmeleri kadar ulusun “ata”sı olan Atatürk’e ulaşmaları nedeniyle 

kutsallaşırlar: “Mustafa Kemal der ki:/ Hoşgeldiniz oğullarım/ Toprağıma hoş 

geldiniz/ Kanınızla/ Renk verdiniz bayrağıma”. Evrensel değerlerin en üstünü olan 

hürriyet ile ulusun göklerdeki atası Atatürk birbirinden ayrılamamaktadır. Hürriyet 

                                                           
226 Şair’in resmi kullanım olan Atatürk yerine “sol Kemalizm”in tercihi olan Mustafa Kemal adını 
kullanması anlamlıdır. Şair ayrıca Attilâ İlhan’ın “Duvar”ından etkilenmiş gibi gözükmektedir. 
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ağacını kanları ile sulamak üzere ölümü seçen “Hürriyet Şehitleri” kendilerini 

atalarının yanında bulmuşlardır: “Hoşgeldiniz oğullarım/ Toprağıma hoş geldiniz/ 

Sen Turan Emeksiz/ Sen Teğmen Ali İhsan Kalmaz/ Siz Hürriyet uğruna/ Can veren 

kahramanlar/ Siz Hürriyet Ağacını/ Kanlarıyla sulıyanlar/ Siz Şehit oğullarım/ 

Hoşgeldiniz”. Şair farkında olmasa da oluşan tabloyu özetlemektedir: 27 Mayıs 

öncesinde meydana gelen protestolar, iktidarı karşısına alan ve özgürlük talep eden 

direniş hareketleridir; ancak 27 Mayıs ile beraber bu protestolar kendilerini 27 

Mayıs’a ve devletin kurucu mitine eklemlenmiş olarak bulmuşlardır. 

 

III. Bellek Savaşında Zapt Edilen Alan: Turan Emeksiz’e Adanan 

Mekânlar 

Turan Emeksiz’in şehitleştirilmesinde, edebiyat içinde bir Emeksiz imgesinin 

yaratılması kadar, benzer bir imgenin mekân üzerinde cisimleştirilmesi de etkili 

olmuştur. Emeksiz’i hatırlatacak mekânların düzenlenmesi, figürün toplumsal 

hafızada ayrıcalıklı bir yer edinmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

A. Turan Emeksiz Anıtı 

Emeksiz’in toplumsal hafızaya kazınmasında başvurulan yöntemlerden en 

önemlisi, önceki bölümde aktarıldığı gibi, mekânın, kolektif hafızayı besleyecek 

şekilde yeniden düzenlenmesidir. Mekâna, Emeksiz’i hatırlatacak bir form vermede 

çeşitli yollar izlenmiştir. Bunlardan en önemlilerinden biri, Emeksiz’in yaşamını 

yitirdiği yere bir anıtın dikilerek bu alanın Emeksiz’i hatırlatacak bir hafıza mekânına 

dönüştürülmesi olmuştur. 
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Emeksiz’in vurulduğu yerin bir hafıza mekânı olarak işaretlenmesinde ilk 

adım 28 Nisan’ın ilk yıldönümünde buraya bir bayrak direği dikilmesiyle atılmıştır. 

1961 yılından itibaren bayrak direği merkezli olarak ortaya çıkan bu alan bir tören 

alanına dönüşmüş, bayrak direği önünde saygı duruşunda bulunulması ve buraya 

çelenk konulması bayram ve anma günlerinin bir parçası haline gelmiştir. Ancak 

Emeksiz’in hayatını yitirdiği yerin anıtsal bir mekâna dönüştürülmesini tamamlayan 

anıtın açılması, uzun ve tartışmalı bir sürecin sonunda gerçekleşmiştir. Turan 

Emeksiz Anıtı’nın yapılış sürecinde yaşananlar, anonim “Hürriyet Şehidi” figürünün, 

“Turan Emeksiz”e dönüşmesi sürecini ortaya koymaktadır. 

 

1. Anıt Tartışmaları 

28 Nisan Olayları’nda ölenler için bir anıt yapılması fikri 27 Mayıs’ın ilk 

günlerinde ortaya atılmıştır. Bu fikir öne sürüldüğünde ölenlerin sayısı ve kimlikleri 

hakkındaki bilgiler, henüz kesinliğe ulaşmamıştır. Bu belirsizliğe karşın İstanbul 

Üniversitesi başta olmak üzere, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı, Milli Türk Talebe 

Birliği ve Mimarlar Odası 28 Nisan ve sonrasında şehit düşenler anısına Beyazıt 

Meydanı’nda bir anıt dikilmesi için bir girişim başlatmışlardır.227 Rektör Onar’ın bu 

girişimin duyurulmasından iki gün sonra verdiği demeçte ise üniversitenin, anıtın 

dikilmesi işini tek başına gerçekleştirmek istediği ve anıtın yeri olarak da üniversite 

içinde bir yeri seçeceği açıklanmaktadır.228 Onar ayrıca, anıt inşası için basının açtığı 

bağış kampanyalarına da tepki göstermekte ve anıtın masrafları için üniversitenin 

gerekli bütçeyi ayırdığını duyurmaktadır. Rektörün bir sonraki açıklamasında, anıtın 

                                                           
227 Cumhuriyet, 29.05.1960. 
228 Cumhuriyet, 31.05.1960. 
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üniversite yönetimince yaptırılacağı bir kez daha kesin bir şekilde belirtilmiş, ancak 

bu kez halktan gelecek yardımlar için bir hesap numarası açıldığı da belirtilmiştir.229  

İstanbul Üniversitesi yönetiminin 28 Nisan günü ölenler için bir anıt inşa 

edilmesi konusunda tek karar verici olma rolünü diğer kurum ve kişilerle paylaşmak 

istememesine rağmen, birçok toplumsal aktör anıt yapımı fikrine yoğun ilgi 

göstermiş ve “Hürriyet Anıtı” tartışmalarına katılmıştır. Tartışmalar esas olarak, 

yapılacak anıtın simgelemesi gereken anlam, yerleştirileceği alan ve yapılacak anıt 

sayısı üzerinde gerçekleşmiştir. Anıtın ayrıntılarına dair ortaya konulan faklı görüşler 

aynı zamanda geçmişin hatırlanışına dair farklı kurguların birer görünümünü 

durumundadır.  

Tek bir anıt yerine iki anıt dikilmesi düşüncesi ilk olarak, 27 Mayıs’ın 

gerçekleşmesinden kısa süre sonra TMTF, MTTB ve CHP Gençlik Kolları tarafından 

yayınlanan ortak bildiride savunulmuş; “şehit düşen idealist, devrimci gençlerin 

savundukları davayı sembolize edecek” bir Hürriyet Anıtı’nın hem İstanbul’a hem de 

Ankara dikilmesi önerilmiştir.230 Bildirinin arka planındaki düşünce, İstanbul kadar 

Ankara’da gerçekleşen muhalif eylemlerin de “Hürriyet”e giden yolu açtığı 

yönündedir. Bu kabule bağlı olarak İstanbul’un yanı sıra Ankara’ya da bir anıt 

yapılması yönündeki isteği, 28 Nisan günü Beyazıt Meydanı’nda yaşanan olaylar 

kadar 29 Nisan günü Siyasal Bilgiler Fakültesi ve 5 Mayıs günü Kızılay’da 

yaşananları da birer hafıza figürü olarak kolektif hafızaya yerleştirme arzusunun 

ürünüdür. Ankara’ya yerleştirilecek bir anıt hem Ankara’ya yeni bir anlam 

                                                           
229 Cumhuriyet, 3.06.1960. 
230 Ulus, 31.05.1960. 
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yükleyecek hem de Ankara’da 28 Nisan – 27 Mayıs arasındaki dönemi hatırlatacak 

bir hafıza mekânın kurulmasını sağlayacaktır. 

“Hürriyet Mücadelesi”ni anımsatacak anıtların birden fazla olması gerektiğini 

düşünen bir başka isim İstanbul Üniversitesi rektörü Onar’dır. 27 Mayıs’ın ilk 

günlerinde “üniversiteli şehit” için üniversite bahçesinde bir anıt dikilmesinden yana 

olduğunu açıklayan Onar, beş ay sonra yaptığı açıklamada bahçeye bir anıt 

dikileceğini duyurmuştur ancak bu anıt öğrenciler için değil subaylar içindir.231 

Onar’ın verdiği demece göre, Beyazıt Meydanı’na yerleştirilecek “Hürriyet 

Anıtı”ndan ayrı olarak, 27 Mayıs’a katılan kırk kadar subayın 26 Mayıs gecesi son 

toplantılarını düzenledikleri üniversite bahçesindeki ağaçlıklı alana, bu olayın anısını 

yaşatmak için bir anıt inşa edilmesi planlanmaktadır. Üzerinde, bahsi geçen 

subayların isimlerinin yazılı olacağı ve doğrudan 27 Mayıs’ı hatırlatacak böyle bir 

anıtın, üniversite bahçesine yerleştirilmesi fikrini destekleyen rektör Onar’a göre her 

iki anıtın tamamlanması ile beraber oluşacak uzamsal form yeni bir anlam 

bütünlüğüne sahip olacaktır. Beyazıt Meydanı’na dikilecek olan anıtı bir “deniz”e 

benzeten Onar’a göre subayların 27 Mayıs’tan önce son kez toplandıkları yere 

yapılacak olan diğer anıt, üniversite bahçesindeki Atatürk heykeli ve 28 Nisan’da 

öğrencilerin önünde toplandıkları merkez bina ile beraber “bu denize akan nehrin 

kaynaklarını teşkil edecektir.”232 Onar’ın mekâna yönelik olarak çizdiği bu tablo, 

aynı zamanda Onar’ın yaşanan siyasal dönüşüme dair düşüncelerini ortaya 

koymaktadır. Ordu, üniversite ve toplumsal bağın her daim temel unsuru olan 

Atatürk imgesi, oluşan yeni siyasal düzenin, yani “Hürriyet”in kurucuları ve gerçek 

sahipleridirler. İnşa edilecek iki anıtın tamamlanması ile bu üç kurucu unsurun ve 
                                                           
231 Milliyet, 27.10.1960. 
232 A.g.k. 
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onların bileşimi olan kurulu düzenin simgeleri, mekânda yer tutarak belleklere 

kazınacaktır. 

Üniversite rektörünün anıt inşası yoluyla “inkılâp subay”ını kurucu bir unsur 

olarak kolektif belleğe dâhil etmeye çalışması kadar ilginç bir başka gelişme, Milli 

Birlik Komitesi’nin aynı yöntemle “şehit üniversiteli” figürünü oluşturma girişimidir. 

MBK, Turan Emeksiz’in heykelinin yapılmasına izin verildiği yönünde basında yer 

alan kısa bir haberle, anıtla ilgili tartışmalara dâhil olmuştur.233 Tartışmaya katılan 

diğer aktörlerin aksine, MBK inşa edilecek anıtın simgelemesi gereken anlam 

konusunda net bir tavır almıştır. MBK için kahramanlaştırılacak olan figür bir subay 

değil, öldürülen öğrencidir. MBK, kurulmakta olan yeni siyasal düzenin kaynağını, 

öğrencilere yönelen haksız şiddet üzerinden kurmakta ve bunu öldürülen öğrenciyi 

şehitleştirerek gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Anıt tartışmasına farklı bir açıdan yaklaşan Aziz Nesin ise, ülkenin anıttan 

çok okula ihtiyacı olduğunu belirterek anıt fikrine karşı çıkmakta ve anıta ayrılan 

paranın okul yapımında kullanılmasını teklif etmektedir.234 Yazara göre toplumun, 

geçmişin yâd edileceği ve yüceltileceği bir mekân olarak “taştan anıtlara” değil, 

geleceğin yaratılacağı “canlı anıtlara” yani açılacak yeni okullardan yetişecek 

eğitimli insanlara gereksinimi bulunmaktadır. Okulların yapılması, anıt inşasından 

önemlidir, çünkü “taş anıtlar yıkılabilir, ama anıt-okuldan yetişecek canlı anıtlar 

sürer gider.”235 Aziz Nesin şehit öğrenci kültünün inşasına karşı çıkmamakta ancak 

bu yolda bir anıtın yapılmasını gereksiz bir gösteriş ve boşa gidecek bir yatırım 

olarak görmektedir. 

                                                           
233 Milliyet, 30.06.1960. 
234 Aziz Nesin, “Anıt mı Okul mu?”, Akşam, 27.08.1960. 
235 A.g.m. 
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1960 yılının bu tartışmalı ortamı içinde açılan “Hürriyet Anıtı Proje 

Yarışması”, anıtın inşa edilmesi sürecinin önemli bir adımını oluşturmuştur. 

Başkanlığını rektör Onar’ın yaptığı yarışma jürisi, üyeler Oktay Aslanapa, Hadi 

Bara, Rudolf Belling, Turgut Cansever, Nezih Eldem, Asım Mutlu ve raportör 

Harika Söylemezoğlu’ndan oluşmuştur.236  

Yarışma jürisi imzalı metin, “Hürriyet Anıtı” konusunda ileri sürülen fikirler 

arası farklılıklardan doğan pek çok belirsizliği sona erdirmektedir. Öncelikle anıtın 

neyi ve kimleri hatırlatacağı kesinleştirilmektedir; anıt, 28 Nisan günü “soylu 

davranışlarıyla, kaba kuvvetin, gericiliğin, özçıkarcılığın ateşine göğüs geren 

Hürriyet Şehitleri”nin anısına inşa edilecektir.”237 Ayrıca anıtın tasarlanmasında 28 

Nisan’ı 27 Mayıs’la beraber ele alan ve bu iki olayla işaretlenen dönemi, tarih içinde 

biricikleştiren bir görüşün benimsenmesi de beklenmektedir. Anıt, “Hürriyet 

Devriminin, uzak-yakın geçmişte Milletçe girişilen hürriyet mücadelelerinden 

farklılığını” işaret etmelidir.238 Bunun dışında anıttan istenen, üniversitenin “toplum 

hayatının ve geleceğinin en büyük teminatı olduğunu” gelecek kuşaklara aktarması, 

“eğitici ve uyarıcı” olması ve turistik bir nesne olmak yerine “üniversitelinin ve 

şehirlinin gündelik hayatın içinde bir hız, bir ibret, bir ışık ve bir güç olarak yaşaması 

ve yaşanması”dır.239  

Projede tarif edilen anıt, “hürriyet” kadar üniversitenin de simgesi olacak bir 

anıttır. “Hürriyet Şehidi”ni hatırlatan “Hürriyet Anıtı”nın, üniversitenin de simgesi 

haline gelmesiyle bu üç öğe arasındaki farklar da silinecek; kutsal beden, simge ve 

                                                           
236 Beyazıt Meydanı Hürriyet Anıtı Proje Yarışması Program ve Şartları (1960),İstanbul, s. 11. 
237 A.g.e., s. 2. 
238 A.g.e., s.2. 
239A.g.e., s. 4.  
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mekân birbirlerinin anlamını verebilir hale geleceklerdir. Adeta İstanbul 

Üniversitesi’nin bir uç karakolu olarak planlanan anıt aracılığıyla üniversite kendi 

sınırları dışına çıkmakta, meydanda yer tutmakta ve burada örgütlenen ilişkiler 

ağında rol kazanmaktadır. Hedeflenen anıt ile üniversite, yeni bir alan kazanmayı ve 

yeni bir toplumsallık kurmayı hedeflemektedir. 

Yarışma jürisinin anıtın biçimine dair beklentileri, Beyazıt Meydanı’nın 

mevcut koşulları ile ilişkilidir. Meydanda bulunan üniversite kapısı, eski medrese ve 

Beyazıt Camisi gibi anıtsal yapılar karşısında anıt onlarla rekabet içine girerek büyük 

olmaya zorlanmamalı, aksine çevresi ile denge içinde ve sade bir biçime sahip 

olmalıdır.240 Jürinin biçim konusunda getirdiği bir başka sınır, temsil konusundadır. 

Yarışmaya katılacak projelerden istenen, 19. yüzyıl anıt anlayışı uyarınca olayın 

doğrudan hikâyeleştirilerek temsil edilmesi değil, izleyicide hürriyet kavramı üzerine 

düşünce ve duygu üretimini sağlayacak bir ifade biçimini benimsemeleridir.241 

2. Hürriyet Anıtı’ndan Turan Emeksiz Anıtı’na 

 Anıt üzerine yürütülen tartışmalar boyunca, MBK dışındaki tüm aktörler, 

anonim bir hürriyet şehidi ve onu simgeleyecek bir “Hürriyet Anıtı” fikri üzerinde 

durmuşlardır. Bu sürecin sonucu olarak anıt, Beyazıt Meydanı’na242 yerleştirilmiş ve 

27 Mayıs 1963’te “Hürriyet Anıtı” adıyla açılmıştır. Ancak aradan geçen kısa bir 

zaman içinde anıt, geri dönüşü olmayan bir biçimde “Turan Emeksiz Anıtı” olarak 

                                                           
240 A.g.e., s. 6. 
241 A.g.e., s. 8. 
242 Modern dönemde, Beyazıt Meydanı’na bir anıt inşa edilmesi fikri çeşitli defalar tartışılmış, siyasal 
yapıdaki köklü dönüşümü simgeleyecek bir anıtın Beyazıt’a yerleştirilmesi gündeme getirilmiştir. 
Tanzimat döneminde Beyazıt Meydanı’na, üzerinde Tanzimat Fermanı’nın tüm metninin yazılı 
olacağı bir “Tanzimat Anıtı” dikilmesi düşünülmüş ancak bu plan gerçekleştirilememiştir, bkz. Aylin 
Tekiner, a.g.e., s. 35. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise “Taksim Cumhuriyet Anıtı”na göndermede 
bulunacak şekilde “Beyazıt İnkılâp Anıtı”nın inşa edilmesi fikri ortaya atılmış ancak bu tasarı da 
gerçekleşmemiştir, bkz. Gurallar, a.g.m., s. 57. 
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hatırlanmaya başlayacaktır. İsim ve anlamdaki bu dönüşüm, anıtın Beyazıt 

Meydanı’nda konumlandırıldığı yer ile doğrudan ilgilidir. Eser, Emeksiz’in vurulup 

hayatını kaybettiği noktaya yerleştirilmiştir. 1963’te “Hürriyet Anıtı”nın Beyazıt’taki 

herhangi bir yere değil de Emeksiz’in vurulduğu ve hali hazırda Emeksiz adına 

dikilmiş bayrak direği ile neyi hatırlatacağı kesin olarak belirlenmiş alana 

yerleştirilmesi, artık “Hürriyet Şehidi”nin tamamen “Turan Emeksiz” figürü ile 

özdeşleştirildiğini göstermektedir. Eser, heykel literatürüne de “Turan Emeksiz 

Anıtı” olarak geçmiştir.243 

Soyut bir çalışma olan ve bronzdan yapılmış olan anıt (Resim 1), İstanbul 

Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan heykeltıraş Semahat Acuner’in eseridir.244 

Ülkenin o dönemdeki az sayıdaki kadın heykeltıraşlarından birinin eseri oluşu kadar, 

kamusal alana yerleştirilmiş soyut bir heykel olması da eseri, Türkiye sanat tarihinde 

önemli bir konuma yerleştirmektedir.245 

Eser, biçimi itibariyle yarışma jürisinin programında belirlenen şartlara son 

derece uygundur. Yüksek bir kaidesi bulunmayan, üç metre yüksekliğinde ve iki 

buçuk metre genişliğindeki eser aşırı büyüklükte olmaması ve sade yapısı ile dikkat 

çekmektedir. Göz hizasında olması nedeniyle başın kaldırılarak bakılmasını zorunlu 

kılmayan eser, izleyicisi ile arasında bir mesafe açmak yerine onunla arasındaki 

                                                           
243 Bkz. Hüseyin Gezer, (1984), Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli, Ankara: Türkiye İş Bankası 
Yayınları; Bülent Çınar, (2007), “Açık Alan Heykelinde Plastik Çözümlemelere Etkisi Açısından 
İzleyici-Yapıt İlişkisi”, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, (Danışman: Doç. Fatma Akyürek), 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Ana Sanat Dalı, Heykel 
Programı, İstanbul; Ezgi Bakçay, (2007), “İstanbul’da 1960 Sonrası Gerçekleştrilen Uygulamalar 
Özelinde Plastik Sanatların Kent Mekânıyla İlişkis”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
(Danışman: Doç. Nilüfer Ergin), Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Ana Sanat 
Dalı, İstanbul. 
244 Gezer, a.g.e., s. 221. 
245 MSGSÜ Heykel Bölümü Başkanı Doç. Fatma Akyürek ile görüşme, 30.11.2011, İstanbul.  
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sınırları kaldırmaktadır. İzleyici ile kurulacak hiyerarşik bir ilişkinin reddedilmesinin 

yanı sıra figüratif bir anlatımın da benimsenmediği anıt bu yönleriyle, katı bir mesajı 

vaaz eden 19. yüzyılın tipik devlet anıtlardan ayrılmakta, iktidarın soğuk ve 

ulaşılmaz yüzünü cisimlendirmemektedir.  

Soyut bir çalışma olması sebebi ile anıta çeşitli anlamlar yüklenebilmektedir. 

Çeşitli bakış açılarına göre anıt, sıkılmış ve de en sonunda çatlamış bir yumruk, 

parçalanmış bir filiz vermiş bir tohum olarak 28 Nisan günü meydana gelen tepkiyi 

ve mücadeleyi anlatmaktadır. Bir başka yoruma göre ise heykelin yapımında 

özgürlüğü temsil eden bir çam kozalağından esinlenilmiştir. Ancak son tahlilde eser, 

Acuner’in diğer birçok çalışması gibi soyut bir çalışmadır.246 Sanatçı bu tercihiyle, 

konuyla ilgili belirli bir anlama işaret etmemiş ve yorumu, eserin gözlemleyicisine 

bırakmıştır. 

Bir açık alan heykeli olması sebebiyle anıtın dikildiği yer en az anıt kadar 

önemlidir. Üniversite kapısının tam karşısında olan anıt, meydanın her yerinden 

görülebilecek, dikkat çekici bir konumda yerleştirilmiştir. Beyazıt Meydanı’nda, 

yaya kaldırımı üzerinde bu yer, merkezi bir nokta olma özelliğine sahiptir. Ayrıca 

kaldırımın üstünde olması da buradan geçen yayalar için anıtı daha da çarpıcı 

kılmaktadır. Ancak daha önce de belirtildiği gibi Acuner’in soyut heykelinin 

yerleştirildiği alan, Emeksiz’in vurulduğu nokta olması sebebiyle bir bayrak direği 

ile işaretlenmiş bulunmaktadır. Eserin bulunduğu yerin hatırlattığı bu geçmişin, 

eserin anlamlandırılması üzerinde doğrudan etkili olmuştur. Öyle ki “türbe plastiği 

kullanılmadan tamamen soyut bir yaklaşımla gerçekleştirilmiş olan anıt” ölü kültüne 

                                                           
246 Gezer, a.g.e.,s. 218. 
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dair bir ilişki kurmayı amaçlamasa da247 eserin bulunduğu alanın taşıdığı değer, eseri 

belirlemiş ve anıt 1960’ların sonlarından itibaren “devrim şehidi öğrenci” kültünün 

merkezi mekânı haline dönüşmüştür.  

Anıtın bulunduğu alan, önünde törenlerin düzenlenmesi açısından da elverişli 

bir konuma sahiptir. 28 Nisan anma törenlerinde, 27 Mayıs Anayasa ve Hürriyet 

Bayramı kutlamalarında anıtın önünde düzenlenen törenlerin yanı sıra diğer resmi 

bayramlarda da anıta çelenk bırakılmaktadır. Anıt bayramlar dışında da bir müracaat 

noktası halini almıştır, çeşitli durumlara tepkilerini dile getirmek için birçok insan 

anıta çelenk bırakmıştır. Tüm bunların ötesinde anıtı tam anlamı ile bir buluşma 

noktası haline sokan ise 60’lı ve 70’li yıllarda öğrenci eylemlerinin anıtın önünden 

başlaması olmuştur. Öğrenci eylemlerinin başlangıç noktası durumundaki anıtın 

önünde “devrim yemini” edilen bir kutsal merkez haline gelmesi ile “Hürriyet 

Şehidi” yerini “Devrim Şehidi Turan Emeksiz”e bırakacaktır. 

Anıt, aradan geçen yıllarda yeni anlamlarla da donanmıştır. 6. Filo’ya kaşı 

yürüyüşün ve daha birçok önemli protesto gösterisinin başladığı nokta olarak anıt 

artık, ilk örneği olarak 28 Nisan’ı değil tüm öğrenci hareketlerini de 

anımsatmaktadır. Bunun yanı sıra anıtın anımsattığı tek ölüm Emeksiz’in ölümü 

değildir; çünkü 28 Nisan’dan yaklaşık dokuz sene, 23 Eylül 1969’da sonra bir başka 

muhalif öğrenci, Taylan Özgür de anıtın birkaç metre yanında emniyet güçlerince 

vurularak yaşamını yitirecektir. Simgenin biçimi aynı kalmakla beraber anlamı 

zamanla genişlemiştir. 

 

                                                           
247 Çınar, a.g.e., s. 24. 
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B. Turan Emeksiz Büstleri 

“Başla birlikte boyun ve omuzlardan oluşan kompozisyon” anlamına gelen 

büst,248 heykel sanatı açısından figüratif anlatımın önemli biçimlerinden biridir. 

Kişinin kimliğini dolaysız olarak işaret etmeyi sağlayan büstlerin yapımı, kişinin 

kültleştirilmesinde önemli bir araç durumundadır. 1963 yılında Beyazıt Meydanı’na 

dikilen “Turan Emeksiz Anıtı”nın soyut anlatımı karşısında, yurdun çeşitli yerlerine 

Emeksiz’in beş adet büstünün yerleştirilmesi, Emeksiz’in somut görüntüsünü 

toplumsal imgeleme yerleştirilme amacını taşıyan bir girişimin ürünü olarak 

gözükmektedir. 

Emeksiz için yapılmış büstlerden ilki olan Cağaloğlu’nda bulunan büst, 

birbirlerine kopya derecesinde benzeyen diğer Emeksiz büstlerinden ayrılmaktadır 

(Resim 2). 28 Nisan 1962’de İstanbul valisi Niyazi Akı ve eski MBK üyelerinden 

Haydar Tunçkanat’ın katıldığı bir törenle Cağaloğlu’ndaki MTTB binası önüne 

yerleştirilen büst, Güzel Sanatlar Akademisi’nde hazırlanmıştır.249 Ceket, gömlek ve 

kravat giymiş biçimde gösterilen Emeksiz, eserde oldukça yaşlı bir biçimde 

betimlenmiştir. Beyaz renkte ki büstün kaidesine monte edilmiş sarı üzerine siyah 

yazılı metal levhada eserin açılışı sırasında “28 Nisan 1960” yazmakta iken 

levhadaki yazı daha sonraları “1940-1960” şeklinde değiştirilmiştir. Eseri, büstün 

hemen arkasındaki duvara monte edilmiş büyük bir Atatürk maskı tamamlamaktadır. 

Kenan Yontunç’a ait olan 1928 tarihli eserin kopyası olan mask çeşitli zamanlarda 

sarı ve siyah renge boyanmıştır. Bir bütün halinde düşünüldüğünde Emeksiz’in 

başının hemen üzerinde yükselen Atatürk’ü temsil eden örnek Türk genci olarak 

                                                           
248 Mehmet Yılmaz, (1999), Heykel Sanatı, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, s. 91. 
249 Milliyet, 29.04.1962. 
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gösterildiği düşünülebilir. Büst ve maskın merkezini oluşturduğu kompozisyonu, 

büstün sağında ve solunda yer alan iki bayrak direği tamamlamaktadır. Büst, 

kendisinden çok daha büyük bir alan kaplayan mask altında ezilmektedir; ayrıca 

yerleştirildiği noktanın bahçe içinde kalması nedeni ile yoldan geçenlerin dikkatini 

çekmemektedir. 

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu içinde, Turan Emeksiz’in adının 

verildiği yemekhaneye giden yola (Resim 3), Adana’da yine Turan Emeksiz’in adını 

taşıyan parka (Resim 4), Emeksiz’in öğrencisi olduğu Orman Fakültesi’nin 

bahçesine (Resim 5) ve Malatya’da Atatürk anıtının karşısına (Resim 6) yerleştirilen 

büstler aynı kalıptan üretilmişlerdir.250 Baş ile omuz kısmı arasındaki açı farklılıkları 

haricinde büstler birbirinin aynısıdır. Malatya’daki büst 27 Mayıs 1962’de, Orman 

Fakültesi’ndeki büst ise aynı yıl 1 Kasım’da açılmıştır. Cağaloğlu’ndaki büstün 

açılışına da katılan vali Niyazi Akı’nın yanı sıra rektör Onar da Orman 

Fakültesi’ndeki büstün açılışında hazır bulunmuştur. Orman Fakültesi ve Beyazıt 

Kampusu’na yerleştirilen büstler, Onar’ın gerçekleştiremediği hayalini farklı bir 

biçimde hayata geçirmiştir; 28 Nisan’ın şehidi bir daha ayrılmamak üzere 

üniversitesine dönmüştür. Büstü ile uzamda yer alan Emeksiz buna paralel olarak 

üniversite içinde görünürlük kazanmakta ve toplumsal hafızaya sürekli olarak 

yeniden yerleşmektedir. 

Malatya’daki Emeksiz büstü,  tam karşısında yerleştirildiği Atatürk anıtı ile 

beraber, Cağaloğlu’nda oluşan kompozisyona benzer bir tablo yaratmaktadır. Ulusun 

kurucusu ile onun eylemini yineleyen ve ulusun köklü bir krizden kurtularak yeniden 

                                                           
250 Ali Teoman Germener’den, Fatma Akyürek aracılığı ile alınan bilgiye göre üniversitenin 
Beyazıt’taki bahçesine yerleştirilen büst Semahat Acuner tarafından yapılmıştır. Ancak bu konuda 
herhangi bir kayda ulaşılamamıştır.  
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kurulmasında rol alan örnek Türk genci birbirlerine bakmaktadırlar. Bu iki 

kurucunun taştan simgeleri arasında kalan alan şehrin tören alanıdır. 1978’e kadar 

resmi bayramların yanı sıra 28 Nisan’larda yapılan anma törenleri de iki heykele 

birden çelenk konulması ile başlamıştır. 

1962 yılında birbiri ardına açılan Emeksiz büstleri, Emeksiz figürünün yeni 

bir anlam kazandığını göstermektedir. Emeksiz, büstü yapılan tek “Hürriyet 

Şehidi”dir, 27 Mayıs’ı izleyen günlerde ünlü heykeltıraş Sabiha Bengütaş’ın Teğmen 

Kalmaz’ın bir büstünü ve gerçek boyda bir heykelini yapacağı ve heykelin Harp 

Okulu bahçesine dikileceği yönünde haberler251 basında yer almışsa da ilerleyen 

dönemde bu eserler gerçekleştirilmemiştir. Ortaya çıkan tablo, Emeksiz’in diğer 

“Hürriyet Şehitleri”nden farklılaştığını, onların önüne geçtiğini göstermektedir. 

Büstlerinin dikilmesi ile Emeksiz diğer “Hürriyet Şehitleri”nin arasında “Devrim 

Şehidi” olarak sıyrılmıştır. Bu gelişmenin ardında, sağ çizgide yer alan ve DP’nin 

devamı niteliğinde olan AP’nin giderek güçlenmesinin, iktidarda yarattığı endişenin 

yattığı düşünülebilir. DP’ye karşı oluşmuş ve onu yenmiş azınlığın temsilcisi olan 

Emeksiz bu kez de AP’ye karşı verilmesi muhtemel mücadelenin kurucu öğesi olarak 

kurgulanmaktadır. 

C. İsim Verme Yoluyla Emeksiz’in Ölümsüzleştirilmesi 

Mekâna ad verme, Emeksiz’in bir bellek figürü olarak inşa edilmesinde 

uygulanmış olan önemli bir yöntemdir. Mekânı inşa etmek gibi mekâna ad vermek 

de iktidara özgü bir faaliyettir. Verilen yeni isim zihinlerde mekânı yeniden inşa 

etmektedir. 27 Mayıs’ın etkin olduğu dönem boyunca ve 27 Mayıs’ı anımsatması 

                                                           
251 Akşam, 1.06.1960. 
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amacıyla Emeksiz’in ismi İstanbul, Ankara, Malatya, Adana, Gaziantep, Afyon ve 

Sakarya’da çeşitli mahalle, cadde, sokak ve okullara verilmiştir. Ayrıca Tarsus’taki 

okaliptüs ormanına ve İstanbul şehir hatlarındaki bir vapura da Turan Emeksiz adı 

konmuştur. 

Türkiye’de toplumsal hafızayı şekillendirme amacıyla sıklıkla başvurulan bu 

yöntem, genellikle etkili olamamaktadır.252 Çünkü mekân, verilen yeni ismiyle değil 

önceden taşıdığı ismiyle anılmaya devam etmektedir. Turan Emeksiz örneği ise bu 

konuda istisnalardan birini oluşturmaktadır. Emeksiz’in adının yeni oluşturulmaları 

nedeniyle önceden bir ismi olmayan mekânlara verilmesi, bu mekânların Emeksiz 

ismi ile beraber anılmaları sonucunu doğurmuştur. 

Emeksiz’in adını taşıması nedeniyle onu hatırlatan ve halk tarafından en çok 

bilinen mekân Turan Emeksiz Vapuru’dur. 1961 yılında Glasgow’daki Govan-

Fairfielde tersanesinde üretilen253 ve aynı yılın ekim ayında İstanbul Şehir Hatları 

filosuna katılan vapura “Turan Emeksiz” adı verilmiştir (Resim 7). İstanbul 

Boğazı’nda hizmet vermeleri için aynı dönemde alınan üç vapura da 27 Mayıs ile 

ilgili isimler verilmiştir: “Teğmen Ali İhsan Kalmaz”, “İnkılâp”, “Harbiye”. Turan 

Emeksiz’in adını taşıyan vapur geçirdiği birçok kazaya rağmen 2004 yılına kadar 

hizmet vermeye devam etmiştir. 

22 Haziran 1960’ta Tarsus’ta oluşturulmakta olan bir okaliptüs ormanına,  

Emeksiz’in öldüğü sırada Orman Fakültesi öğrencisi olduğunu hatırlatacak şekilde, 

                                                           
252 Dersim/Tunceli değişikliği bu durumun en önemli örneği durumundadır. Yeni isimler resmi kurum 
ve görevlilerce benimsense de bu yerin sakinleri tarafından kabul görmemektedir. Eski isimlerin 
kullanımındaki süreklilikte etkili olan bir diğer faktör ev içinde kullanılan dil ve yerel ağızdır, bkz. 
Harun Tunçel (2000), “Türkiye’de İsmi Değiştirilen Köyler”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Cilt: 10, Sayı:2, s. 23 – 34, s. 31. 
253 http://www.clydesite.co.uk/clydebuilt/viewship.asp?id=832, 21.12.2011. 

http://www.clydesite.co.uk/clydebuilt/viewship.asp?id=832
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“Turan Emeksiz Ormanı” adı verilmiştir.254 Tarım Bakanlığı’ndan yapılan 

açıklamada, alınan kararla Emeksiz’e olan şükran borcunun ödendiği belirtilmiştir. 

1962-1965 seneleri arasında, arazinin bozulmasını önlemek ve yörenin odun 

ihtiyacını karşılamak amacıyla ağaçlandırma yapılarak meydana getirilen orman255 

bugün de Turan Emeksiz adıyla anılmaktadır. 

Turan Emeksiz’in adı, memleketi olan Malatya’da da bir caddeye ve liseye 

verilmiştir. 1964-65 eğitim yılına kadar Malatya Ortaokulu ile aynı binada eğitim 

veren Malatya Lisesi için yeni bir binanın yapılmasıyla lise, ortaokuldan ayrılmış ve 

26.09.1964’te Turan Emeksiz Lisesi olarak açılmıştır (Resim 8). Aynı dönemde 

lisenin yanından başlayarak yapılan istimlâk sonucu oluşturulan yeni bir caddeye de 

Emeksiz’in adı verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
254 Milliyet, 23 Haziran 1960. 
255 Anonim, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü- Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü- Karabucak 
Orman İşletme Şefliği Turan Emeksiz Okaliptüs Ormanı Amenajman Planı (İlk Plan) (1983), 
Ankara, s.40.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TURAN EMEKSİZ SİMGESİNİN İMHASI 

 

I. 12 Eylül 1980 Darbesi 

27 Mayıs sonrasında Turan Emeksiz, kurulmakta olan siyasal birliğin 

simgelerinden biri olarak “Devrim Şehidi” ilan edilmiştir. Siyasal birliğin 

“düşman”ını tanımlıyor oluşunun yanı sıra iktidarın zamanı, şehitlik üzerinden 

yeniden düzenlemesine olanak tanıyan bu simge, bir başka kuruluş aşaması olan 12 

Eylül döneminde ise imha edilecektir. Bu aşamada Emeksiz simgesinin yok edildiği 

12 Eylül’ü hazırlayan gelişmelere ve 12 Eylül’ün kurucu geçmiş tasavvuruna 

değinilecektir. 

A. Darbenin Arka Planı 

12 Eylül 1980’de ülke yönetimine el koyan askeri darbe, ilk andan itibaren 

gerçekleşme nedeni olarak ülkedeki, iç savaş halini andıran ortamı işaret 

etmiştir.256Darbeyi hazırlayanlara göre devlet organları iç ve dış engellemeler 

nedeniyle işleyemez hale gelmiş buna karşın anayasal kuruluşlar ve siyasal partiler 

bu krizi aşacak çözümleri üretememişlerdir. Can güvenliğinin sağlanamadığı ve 

devletin etkisiz kaldığı kanaatinin oluştuğu böyle bir ortamda TSK kendisini görevli 

sayarak yönetime el koymuş ve amacının “muhtemel bir iç savaşı (…) önlemek, 

devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek” olduğunu açıklamıştır. 

                                                           
256 “MGK 1 Numaralı Bildiri”, akt. Şerafettin Turan, (2002), Türk Devrim Tarihi V (Çağdaşlık 
Yolunda Yeni Türkiye 27 Mayıs 1960 – 1980), Ankara: Bilgi Yayınevi.  
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12 Eylül’ü meşru kılmak adına sunulan bu gerekçeler karşısında, darbenin 

gerçekleşme nedenleri üzerine yapılan analizler ise 12 Eylül’ü esas olarak “24 Ocak 

Kararları” ile ilişkilendirmektedir. Bu yaklaşıma göre darbe, 24 Ocak’ta açıklanan 

ülke tarihinin o güne kadar alınan en geniş kapsamlı ve radikal dönüşümlerinden 

birine yön verecek olan ekonomik programın hayata geçirilmesi için yapılmıştır.257 

Sermaye birikiminin balşıca kaynaklarını değiştirmesi nedeniyle Türkiye’nin 

gelecek on yıllardaki toplumsal yapısı üzerinde tartışılmaz bir etki bırakan 24 Ocak 

Kararları esas olarak, o ana kadar var olan ithal ikameci yapının yerine ihracata 

yönelik kalkınmaya dayanan bir yapının oluşturulmasını amaçlamaktaydı.258 

Program bu doğrultuda, fiyatların tamamıyla serbest bırakılmasını, ücret artışlarının 

ve tarımsal ürünlerin desteklenmesinin sınırlandırılmasını, iç pazarın ithalata 

açılmasını, yerli üreticinin korunmaması buna karşın yabancı sermayenin 

özendirilmesini ve ihracatın desteklenmesini benimsemekteydi.259 Alınan kararların 

uzun dönemde ortaya çıkacak sonuçlarından biri de uzun yıllar Türkiye ekonomisine 

olduğu kadar Türkiye siyasetine de yön vermiş olan sanayileşme arzusundan 

vazgeçilmesi idi.260 

Bu noktada 12 Eylül darbesinin yapılmasının ardında yatan asıl neden olarak 

değerlendirilen 24 Ocak Kararlarının 12 Eylül’le ilişkilendirilmesi ve bu ilişkinin 

siyasal bir düzlemde tartışılabilmesi için “serbestlik” ve “vazgeçme” üzerinde 

durulması önerilebilir. 24 Ocak’ta açıklanan ve ülke ekonomisinin önüne konulan 

                                                           
257 Bu görüşü benimseyen bir örnek için bkz. Hikmet Özdemir, (t.y.), “Siyasal Tarih (1960 – 1980)”, 
Türk Tarihi 3 (Çağdaş Türkiye 1908 – 1980), ed. Sina Akşin, İstanbul: Milliyet Yayınları, 191 – 
261, s. 246. 
258 Mustafa Sönmez, (1985), Türkiye Ekonomisinde Bunalım (Kitap 1), İstanbul: Belge Yayınları, 
s.5. 
259 Yakup Kepenek, (1994), Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Remzi Kitabevi, s.180 – 190. 
260 A.g.e., s. 188. 
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yeni model ekonomik sürecin yönetilmesinde piyasaya tam bir serbestlik tanımakta 

ve sürecin işletilmesini piyasaya bırakmaktadır. Bu sınırsız serbestliğin engelsizliği 

kuşkusuz ki bir yasaklamayı var saymaktadır; piyasa koşulları dışında ve ona karşıt 

olarak ortaya çıkabilecek siyasal taleplerin yasaklanması. 12 Eylül ise tam da bu 

noktada devreye girmektedir; çünkü 24 Ocak Kararlarının “ancak muhalefeti 

olmayan hükümetlerce (…) yürürlüğe konabileceği” en başından beri 

bilinmektedir.261 24 Ocak piyasanın serbestliği modelini ortaya koyarken, 12 Eylül 

getirdiği “siyaset yasağı” ile modeli bir kurala dönüştürmüştür.  

Toplumsal hareketlerin ülke siyasetine yön verdiği, öğrenci hareketlerinin 

güçlenmesinin yanı sıra örgütlü bir işçi sınıfının etkinliğini hissettirdiği 1960’lı ve 

1970’li yıllarda oluşan zengin siyasal yelpaze karşısında 24 Ocak ve sonrasında 

vazgeçilenin sanayileşme arzusundan ibaret olmadığı bu aşamada ortaya 

konulabilecek bir başka önermedir. İşçi örgütlerinin, anayasal yapı içinde güvence 

altına alınmış konumları ve hakları ile ekonomiye olduğu kadar siyasete yön 

verdikleri bir ortamda sanayileşmeden vazgeçmek, üretimden ve üreten işçiden de 

vazgeçmek anlamına gelmektedir. Bu önermeye bir boyut daha atlatılırsa, şöyle bir 

görüş savunulabilir: 12 Eylül’le beraber, siyasal çatışmayı veri olarak kabul eden 

siyasal birliği ise bu çatışmayı denge içinde sürdürebilme zemini olarak tasarlayan 

bir siyaset anlayışından vazgeçilmiştir. Kuşkusuz ki böyle bir gerçekliğin yanı sıra 

tasarımın da Türkiye’nin cumhuriyet deneyimi içindeki varlığı son derece 

tartışmalıdır; ancak 12 Eylül’ün siyasal kurgusundaki fakirliğin sıra dışılığı uç bir 

örnek sunmaktadır. “Milli birlik ve bütünlüğün” önünde engel olduğu varsayılan 

                                                           
261 Sönemez, a.g.e., s. 246. 
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siyasal çatışmaları sonlandırmayı görev olarak kabul eden 12 Eylül darbesi, devlet 

dışındaki tüm siyasal aktörlerden “vazgeçmektedir”. 

Siyasal birliği yeniden tanımlamakta olan 12 Eylül iktidarı bu yolda sadece 

kuvvete başvurmamış, madden yok edilmesi amaçlanan siyasal kurguların 

beslendikleri anlam kaynaklarını da geçersiz kılmaya çabalamıştır. Olağanüstü hal, 

sıkıyönetim, idamlar, işkenceler; geçmişi unutturmaya yönelik uygulamalarla beraber 

işletilmiştir.12 Eylül’ün resmi bayramları yeniden düzenlemesinin, yer isimlerini 

değiştirmenin, hafıza mekânlarını yeniden düzenlemenin yanı sıra daha öncesinde 

hiçbir biçimde var olmayan türde ve güçte bir “Atatürkçülük”ü toplumsal hafızanın 

dolaşımına katması darbenin toplumsal hafızayı biçimlendirmeye özel bir önem 

verdiğini göstermektedir. Yeni iktidar bir yandan unuttururken bir yandan da 

hatırlatmaktadır; ancak düşünülebilecek olanın aksine unutturulmakta olan yakın bir 

geçmişken, hatırlatılan uzak ve kurgusal bir geçmiştir. 

 

B. 12 Eylül’ün Bellek Savaşı 

12 Eylül’ün asıl olarak unutturmak istediği hafızalardan ve yaşantılardan 

çıkarmak istediği, esas olarak devrim ve toplumsal mücadeledir. Sosyalist 

muhalefetin üyeleri 12 Eylül yılları boyunca idam edilmiş, işkencede öldürülmüş, 

çeşitli yollardan sindirilmişken Emeksiz örneğinde hali hazırda ölü olan devrim 

şehidinin payına düşen ise mezarından ve kolektif hafızadan çıkarılmak olmuştur. 

Emeksiz’den kurtularak ulusun hafızası 1960’tan arındırılmıştır. Turan 

Emeksiz unutmaya terk edilmemiştir, silinmiş ve bastırılmıştır. 12 Eylül yönetimleri 

Emeksiz’i unutturarak, hem 1980 öncesi hem de 1980 sonrası uygulanan şiddeti de 
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unutturmak istemiştir. 27 Mayıs, öğrencilere uygulanan şiddeti toplumsal belleğe 

yerleştirirken, 12 Eylül muhatabı olduğu, yenilgiye uğrattığı sol-öğrenci hareketinin 

simgelerini yok etmiş ve onu belleklerden kazıyıp atmıştır. 

12 Eylül askeri yönetiminin ve onun sivil devamcısı ANAP iktidarının 

belleklerden sildikleri bir başka hatıra ise “İkinci Cumhuriyet”tir. 27 Mayıs kendisi 

ile başlayan dönemi İkinci Cumhuriyet olarak adlandırmış, bu adlandırma çok yaygın 

olmasa da özellikle 1960’ların ilk yarısında benimsenmiştir. 12 Eylül ise 27 Mayıs’ı 

silerek geriye tek bir cumhuriyet bırakmıştır. 12 Eylül’ün belleklerde şekillendirdiği 

toplum bir bütündür, çatışmasızdır ve tektir. Bu hayali cemaatin tek bir kökeni 

vardır, o da Kurtuluş Savaşı’dır. 1980 sonrası yeniden düzenlenen kolektif hafızada 

kaostan çıkılan, kuruluşu sağlayan tek bir kurtuluş mücadelesi vardır. Ulus tektir, 

kendi içinde çatışmasız bir bütündür ve bu yüzden sadece tek bir kuruluş tarihi 

vardır: 1923. Hatırlanması gereken sadece bu tarihtir. 12 Eylül’ün düzenin tek bir 

kurucu iktidarı vardır. 27 Mayıs ise yeni bir kurucu iktidar algısı inşa etmeye 

çabalamıştır. 

İki darbenin Anıtkabir’e yönelik yaklaşımları, bir anlamda hazırladıkları 

anayasaların mekândaki izdüşümüdür. 27 Mayıs’ın “çoğulcu”, değişime kapıyı açık 

kapı bırakan yaklaşımı ile 12 Eylül’ün tekçi, değişimi yok sayan, dışlayıcı tavrı 

yaptıkları değişikliklerde de izlenmektedir. 12 Eylül’ün siysal kurgusunda toplumun 

kimlerden oluştuğu, kuruluş zamanı, kurucu ilkesi ve kurucu atası mekân üzerinde 

kesin olarak saptanmıştır. 27 Mayıs’ın bu değişmez kabullere müdahale ettiği 

görülmektedir. Toplum her şeyini Atatürk’e borçlu değildir, o hürriyet kahramanıdır 

ancak biricik değildir, hürriyet kahramanlarından biridir. 27 Mayıs’ın Anıtkabir’ine 

bakıldığında toplumun efsanevi kuruluş hikâyesinin de dışına çıkıldığı 
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görülmektedir. Toplum bir kerede kurulup son halini almamıştır. Toplumsal 

hareketlilik devam etmektedir ve bu nedenle toplum yeni kuruluşlara, dönüşümlere 

açıktır. 27 Mayıs’ın kahramanı, kurucusu, kuruluşu ve toplumu tek ve değişmez 

değildir. 

27 Mayıs için Atatürk yüce bir değeri ifade eden bir simge olsa da ulaşılmaz 

ve dokunulmaz değildir. Atatürk ilk hürriyet kahramanıdır ve 27 Mayıs’ın şehit ilan 

ettiği beş genç de hürriyet kahramanı ve hatta devrim şehidi oldukları içindir ki 

Anıtkabir’de onunla beraber yatmaya hak kazanmışlardır. 12 Eylül dönemi ve 

günümüz toplumu için ise yeni bir kahramanın ortaya çıkması, başka bir Atatürk’ün 

meydana gelmesi mümkün değildir. Çünkü o, efsanevi, erişilmez bir çağa aittir, 

yaşanılan zamanın bir parçası değildir. 12 Eylül için Atatürk dünyevi bir tanrıdır, 

toplumun anlamını ve varlığını borçlu olduğu kaynaktır. 27 Mayıs’ın şekil verdiği 

toplumsal hafızada ise Atatürk Panteon’daki tanrılardan biridir. Bu Panteon’da daima 

yeni kahramanlara yer vardır. 

Atatürk imgesi, sabit bir biçimde konumlandığı yönündeki algının aksine, 

müdahalelerle sürekli olarak değişmektedir. Günümüzdeki Atatürkçülüğün 

benimsediği Atatürk imajının 27 Mayıs’ın kurguladığı Atatürk’ten ziyade 1980 

sonrası yaratılan Atatürk’e yakın olduğu açıktır. Günümüzdeki Atatürkçülük,262 

görünürde 12 Eylül darbesine açıkça cephe alsa da bu dönemde yaratılan Atatürk 

imgesini benimsemiş durumdadır. 27 Mayıs’ın izlerinin silinmesi, bu dönemin 

yarattığı simgelerin de zayıflamasına yol açmıştır. 27 Mayıs’ın Atatürk’e ve kuruluş 

mitosuna olan yaklaşımındansa 12 Eylül tekleştirdiği ve güçlendirdiği Atatürk 

                                                           
262 Atatürkçülüğün somut bir örneği olarak Atatürkçü Düşünce Derneği ve faaliyetleri gösterilebilir.  
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simgesi ve kuruluş mitosu günümüz Atatürkçülüğü tarafından da benimsenmiş 

durumdadır.263 

Merkezileşme siyaseti güden iktidar ulusun sembol mekânını tekilleştirmiş ve 

böylece güçlendirilmiş bir merkez sembolü yaratmıştır. 12 Eylül’ün lideri Evren 

kendini Atatürk’le özleştirip tıpkı onun gibi trenden şapka sallayarak ya da traktör 

üzerinde fotoğraf çektirirken, Anıtkabir de yeni iktidarın projesine uygun olarak 

sadece tek bir siyasetin ve efsanevi kuruluşun sembolü haline getirilmiştir. 12 Eylül 

yarattığı yeni kuruluş kurgusundan beslenirken aynı zamanda bu kurguyu sürekli 

olarak yeniden üretmekte ve güçlendirmektedir. “Atatürkçü” 12 Eylül, kendisinin 

benimsediği ve şekillendirdiği bir tarihi anımsatacak yeni bir Anıtkabir yaratmıştır. 

Emeksiz figürünün kolektif hafızadan çıkarılması süreci, imhadan ibaret 

değildir. Her imha, kendi anlamını inşa eder. Devrim şehidi Emeksiz’in 

unutturulduğu günlerde bir başka ölüm şehitlikle donatılarak hatırlanmaya 

başlamıştır: “Demokrasi Şehidi Menderes”.  Menderes’in İmralı’da gerçekleşen 

törensiz defnine benzer bir şekilde Emeksiz’in Anıtkabir’den çıkarıldığı günlerde, 

Menderes’in mezarının bir demokrasi şehidi olması sebebiyle Anıtkabir’e taşınması 

tartışılmış ancak anlamı, Menderes’e iade-i itibarı aşacak olan bu sembolik hareket 

gerçekleşmemiştir. Ancak 1990’lı yıllarla beraber Menderes, kolektif bellekte 

yeniden inşa edilmiş, bu süreçte mekânsal düzenlemeler yine başrolü oynamıştır. 

İstanbul’da inşa edilen anıt mezarın yanı sıra İzmir’deki havaalanının “Adnan 

                                                           
263 Turgut Özakman’ın 19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsunda adlı eseri bu konuda verilebilecek 
çarpıcı bir örnek olarak gözükmektedir. Özakman’ın romanında M. Kemal, seksen yıl sonra 
“mucizevi” bir biçimde yeniden “Samsun’a çıkar”. Yaşanan coşku ve şaşkınlıktan sonra ise ülke 
tarihindeki önemli siyasi figürler, tek tek “huzura çıkarak” Atatürk’le görüşür ve bir anlamda ona 
hesap verirler.  Roman özellikle bu kısmıyla, Kurtuluş Savaşı mitosunun ve Atatürk imgesinin ülkede 
siyaset yapmanın yegane temeli olarak görülmesinin, “uç” bir örneğini olarak sunmaktadır. Bkz. 
Turgut Özakman (2009), 19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsunda, Ankara: Bilgi Yayınevi. 
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Menderes” olarak adlandırılmasının yanı sıra Cumaovası ilçesinin ismi değiştirilerek 

“Menderes”e dönüştürülmüştür. Devrim Şehidi Turan Emeksiz, Demokrasi Şehidi 

Adnan Menderes’in inşası ile bellek savaşında kesin bir yenilgiye uğramıştır.264 

Siyasal bütünü yeniden tahayyül etme adına 27 Mayıs’ın simgelerinden biri 

olarak inşa edilmiş olan Emeksiz figürü, zaman içinde yeni işlevlerle yüklenmiştir. 

Emeksiz ilk aşamada diğer “Hürriyet Şehitleri”nden farklılaşıp DP-AP çizgisine 

karşı olmanın simgesi olarak yeniden kurgulanmış, 1960 sonlarından itibaren ise 

Türkiye sosyalistlerinin ve öğrenci hareketlerinin sahiplendiği bir simgeye 

dönüşmüştür. Simgenin kazandığı bu anlamlar, devletin Emeksiz figürünün üretilme 

sürecinden desteğini çekmesi ile sonuçlanmıştır.   12 Eylül ile beraber ise simge 

bastırılmış ve toplumsal hafızadan silinmiştir. Emeksiz’in toplumsal hafızadan 

silinmesinde başvurulan yöntemlerden en önemlisi, kolektif belleği besleyecek 

şekilde düzenlenmiş olan mekânı, bu özelliğini yitirecek biçimde yeniden 

yapılandırmak olmuştur.  

1960 ve 1980 dönemlerinde siyasalın yeniden üretiminde bellek politikaları 

önemli bir rol oynamıştır. Toplumsal hareketlerin iktidar için bir meşruiyet kaynağı 

olarak görüldüğü 60’lı yıllarda toplumsal hafızayı besleyecek hafıza figürleri 

oluşturulmuşken, 12 Eylül sürecinde, bellek mekânlarına yapılan müdahaleler ile 

toplumun, toplumsal hareketlerle olan bağının koparılması hedeflenmiştir.  

 Emeksiz simgesinin toplumsal hafızadan çıkarılması 12 Eylül süreciyle 

birlikte gerçekleşmiş olsa da, simgenin yok edilmesine yönelik girişimlerin çok daha 

                                                           
264 Adnan Menderes’in “Demokrasi Şehidi” olarak inşa edilme süreci halen devam etmektedir; tezin 
kapsamı gereği burada bu tartışmaya detaylı biçimde yer verilemeyecektir. 
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önceden başladığı görülmektedir. Çalışmanın bu aşamasında imhaya yönelik bu 

girişimler tartışılacaktır. 

II. İnşadan İmhaya Turan Emeksiz  

Devletçe yaratılan “Turan Emeksiz” simgesi zaman içinde ikinci bir boyut 

kazanmış; kurucu iktidarı ve onun meşruluğunu anımsatan “Hürriyet Şehidi”, 

sosyalizmi ve devrimci mücadeleyi hatırlatan “Devrim Şehidi”ne dönüşmüştür. 

Oluşan durumdan rahatsız olan devlet ise ilk önce bu figürü dondurma girişiminde 

bulunmuş, başarılı olamayınca da onun imhasına başlamıştır. 12 Eylül’ün kesin bir 

dönüşüm başlattığı unutulmamakla beraber Emeksiz figürünü hafızadan çıkarmaya 

yönelik girişimlerin 1960’ların ilk yarısında başladığı görülmektedir. 

A. Emeksiz Figürünü Yok Etmeye Yönelik İlk Girişimler 

27 Mayıs’ın ardından devlet eliyle oluşturulan ve zaman içinde yeniden 

üretilerek güçlendirilen Emeksiz figürü, taraftarlarını olduğu kadar karşıtlarını da 

örgütlemiştir. Emeksiz’in hatırası etrafında birleşenlerin karşı kutbunda, Emeksiz 

üzerinden kurulacak bir toplumsal bağa dâhil olmayı reddedenler vardır. Emeksiz, 

kurulmakta olan yeni siyasal bağı üreten bir bellek figürü olmasının yanı sıra, aynı 

anda muhalefeti de belirlemektedir; muhalif olmak Emeksiz’i hatırlamamak 

istemektir.  

Emeksiz’in şehitleşmesi, yeni bir toplumsal ayrışmayı inşa etmesinin 

yanında, birbirinin karşısında konumlanan iki farklı siyaseti üretmiştir. Bir yanda 

Emeksiz’in bir bellek figürü olarak inşasına devam edilmiş, içeriğine yapılan farklı 

yakıştırmalarla beraber simgenin görünürlüğü ve bilinirliği güçlendirilmiştir. Diğer 

yanda ise Emeksiz figürünün çizdiği sınırın dışında kalan kutup tarafından, figürün 
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imhasına yönelik girişimler başlatılmış, Emeksiz simgesini görünür kılan, onu 

hatırlatan biçimlerin ortadan kaldırılması için çaba harcanmıştır. Hatırlatma ve 

unutturmayı hedefleyen bu iki siyaset, simgenin inşasının başlangıcından itibaren bir 

arada ve mücadele içinde olmuştur. Ancak aralarındaki güç dengesinin zaman içinde 

değişmesi ile imha girişimi, inşa çabasına üstün gelmiştir. 

Emeksiz’in hafızalara kazınması politikasına tepki olarak ortaya çıkan 

Emeksiz’i yok etme girişimi, kendisini ilk olarak Emeksiz’i hatırlatan mekânlara 

yapılan fiziki saldırılarla göstermiştir. Basına yansıyan ilk saldırı 13 Ekim 1961’de 

gerçekleşmiştir.265 28 Nisan’ın ilk yıl dönümünde Emeksiz’in anısını yaşatmak için 

öldüğü noktaya dikilen bayrak direği, saldırıya maruz kalmıştır.266 15 Ekim günü 

yapılacak olan genel seçimler için yürütülen kampanya sırasında Beyazıt 

Meydanı’nda çıkan olaylarda bayrak direğinin de tahrip edilmesi TMTF’nin sert bir 

şekilde karşılık vermesine yol açmıştır. Emeksiz’e yönelik olarak gerçekleşen bu ilk 

imha girişimi tepki ile karşılanmış ve karşıtı olan inşa projesini beslemiştir. Saldırıyı 

protesto için gençlik temsilcilerince gerçekleştirilen saygı duruşunun yanı sıra 

yapılan açıklama da Emeksiz’in yıkılmak istenen konumunu, siyasal bağı besleyen 

ölümsüzlüğünü, yeniden inşa etmektedir: “Bizler, o eşsiz arkadaşımızın hatırasını 

Türkiye durdukça yaşatmaya and içmiş kişileriz. Hangi parti iktidara geçerse geçsin 

onun hatırasına hiçbir zaman el uzatamayacaktır.”267  

Kurulmakta olan yeni toplumsal bağın hayati parçalarından biri olan 

Emeksiz’i hatırlamak, vatandaşlık bağını inşa eden eylemlerden biridir. Emeksiz’in 

                                                           
265 Olayın Menderes’in 17 Eylül 1961’de idam edilmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşmesi dikkat 
çekicidir. 
266 Milliyet, 15.10.1961. 
267TMTF ikinci başkanı Yalçın Gürsel’in demeci, Milliyet, 15.10.1961. 
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hatırasına yapılan saygısızlık ise açık bir biçimde siyasal bağın dışında 

konumlanmak, toplumun düşmanı olmaktır. Emeksiz’in çizdiği sınır kesin bir 

sınırdır, görmezden gelinemez, bu nedenle saflar açık bir biçimde ilan edilmelidir. 

Emeksiz’e yönelen kusurlu hareket tam da bu türden bir savaş ilanıdır. Emeksiz’i 

öldürenler gibi onu unutturmaya çalışanlar da “düşman”dır: “Hâlâ o eski devirlerin 

içlerinde bıraktığı düşmanlık, vatan hainliği hislerinden kutulamayan, bu vasıfları bir 

ideal olarak benimseyen bazı partililere bu ilk ikazımız olsun.”268  

Başlayan yeni dönemde Emeksiz’siz bir toplumsallığın var olması mümkün 

değildir; toplum, Emeksiz üzerine düşünmek ve onu belli bir anlam kategorisine 

yerleştirmek zorundadır. Emeksiz, toplumu bir arada tutan ortak paydalardan, kutsal 

değerlerden biridir ve bu nedenle ulus inşa eden kutsal bir değere, Emeksiz’e 

saygısızlıkta bulunanlar toplumun içinde yer alamaz. Yapılan eylem toplumun 

sürekliliğini sekteye uğratmıştır, toplum bu günahtan arınmalı ve “kutsal” yeniden 

tesis edilmelidir. Kutsala yapılan saygısızlık nedeniyle kaosa girmiş toplumun nasıl 

arınacağı konusunda ise öneri yine TMTF’den gelmiştir: “Bizler, sorumluları bu 

çirkin hareketten dolayı Türk yüksek öğrenim gençliğinden ve Turan’ımızın aziz 

hatırasından özür dilemeye davet ediyoruz.”269 

Emeksiz’e yönelen saldırıdan ötürü sorumlulardan istenen özür gelmemiştir. 

Beklenen bu özrün gelmeyişi, açık bir meydan okumadır. Emeksiz’in hatırasından 

özür dilenmemesi, Emeksiz’in şehitliğinin inkârıdır. İmha hareketi, kendisini bir 

bütün halinde Emeksiz simgesinin dışında, onun kutsallığının reddi üzerinden 

                                                           
268 Milliyet, 15.10.1961. 
269 Milliyet, 15.10.1961. 
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kurmaktadır. Muhalefet, simgenin etki alanının bir parçası olmayı, onun içeriğini 

değiştirmeyi veya boşaltmayı değil, onu tamamen yok etmeyi hedeflemiştir. 

Emeksiz’e yönelik olarak gerçekleşen ve onu hatırlatan mekânın somut bir 

biçimde tahrip edilmesi şeklinde ortaya çıkan bir başka olay 21 Şubat 1963’te 

yaşanmıştır. Bayrak direği olayından yaklaşık bir buçuk yıl sonra meydana gelen bu 

olayda, Emeksiz’in Cağaloğlu’ndaki MTTB binası önünde bulunan büstü, üzerine 

kırmızı boya sürülmek suretiyle tahrip edilmiştir.270 İlkinde olduğu gibi bu saldırı 

sonrasında da saldırganların kimliklerine dair bir bulgu açıklanmamıştır. 

MTTB; devlet başkanı, başbakan, başbakan yardımcıları ve parti liderlerine 

gönderdiği telgrafların yanı sıra yayınladığı bir bildiri ile olayı protesto etmiştir.271 

Bildiri metni, yaşanan saldırıyı basit bir olay olarak ele almamakta, olayın arkasında 

Emeksiz’e karşı harekete geçen organize bir gücün varlığını tespit etmektedir. 

Bildiri, DP iktidarının ilk yıllarında Atatürk heykellerine yönelen saldırıları 

anımsatmakta ve Emeksiz’in büstüne boya sürülmesini bu eylemlerin devamı olarak 

görmektedir. Tıpkı ilk saldırıdan sonra TMTF’nin yaptığı açıklamada olduğu gibi 

MTTB’nin yaptığı bu açıklamada da Emeksiz, toplumun birleştirici ekseni olarak 

kurgulanmakta, bu eksenden uzaklaşanlar ise “düşman” olarak kodlanmaktadır. 

Ancak bu bildiride muhatap olarak alınan taraf “düşman” taraf değil, devlettir. 

Devlete yapılan çağrı bir son ikaz ve hatırlatma niteliği taşımaktadır, öyle ki 

yaşanacak benzer bir olayda herhangi bir merciye başvurulmayacak, gençlik en sert 

tepkiyi kendisi gösterecektir. Bildiri bu yönüyle 28 Nisan’a gönderme yapmaktadır. 

Artık karşıda özür dileyerek kendisini affettirecek ve toplumsal birliğe yeniden dâhil 

                                                           
270 Milliyet, 22.02.1963. 
271 Milliyet, 22.02.1963. 
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olabilecek bir grup yoktur. Karşıdaki grubun “düşman”lığı kesinleşmiştir ve düşman 

büyük bir olasılıkla yakında tekrar saldırıya geçecektir. Bu nedenle kimse Emeksiz’e 

yönelen saldırı girişimlerini görmezden gelmemelidir. 

Emeksiz’e yönelen bu iki saldırı da sahiplenilmemiştir. Bu nedenle 

eylemlerin analizinde, “inşa”yı gerçekleştiren öznelerin yorumları takip edilmiş; 

“imha”, “inşa”nın bakışından anlatılmıştır. Yanlılığın yanıltıcı olabileceği düşünülse 

de verilen iki tepkide de düşman ilan edilen grubun doğru anlaşıldığı görülmektedir. 

Muhalif grup, yeni kurulan toplumsal bağın ve onun simgesi olan Emeksiz’in 

varlığını kabul etmekte ancak var olan bu anlam ilişkisinin içinde olmayı 

reddetmektedir. Reddin sonucu ise simgenin ve dolayısıyla kurulmakta olan 

toplumsal bağın imhasına yönelmektedir. Emeksiz’in bir gösterge olduğu, kendisinin 

yanı sıra kendisinden çok daha büyük bir anlamı anımsattığı, hem “inşa” hem de 

“imha” taraflarınca kabul edilmektedir. Boya sürülerek kirletilen Emeksiz’in 

mermerden büstü değil, Emeksiz’in işaret ettiği yeni kutsallık ve onunla şekillenen 

yeni toplumsallıktır. Emeksiz “inşa” için olduğu kadar “imha” için de kutsaldır. Bu 

kutsal, “inşa” tarafınca temiz tutulmak istenen bir “hayat kaynağı” iken “imha” 

tarafının yıkmak istediği bir puttur. Bu nedenle gerçekleşen eylemler bir açıdan 

kirletici iken diğer açıdan arındırıcıdır. 

Emeksiz’in Cağaloğlu’ndaki büstü 24 Ocak 1966’da bir kez daha saldırıya 

uğramıştır. Hüseyin Semerci adlı şahıs, balta ile vurarak kaidesinden ayırdığı büstü 

yanına alarak kaçmaya çalışırken, olaya şahit olanlar tarafından takip edilmiş ve olay 

yerine sonradan gelen polisler tarafından yakalanmıştır. Emeksiz’i anımsatan 

mekânları tahrip etmeye yönelik bu üçüncü olayda fail yakalanmışsa da saldırganın 

yaptığı açıklama, “imha” politikasının nereden beslendiğini açıklamamaktadır. İmha 
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girişimini besleyen düşünce dünyası yine görünmez ve sessiz kalmaktadır; çünkü 

akli dengesi bozuk saldırgan, polise verdiği ifadede büstü kendisine benzediği için 

alıp evine götürmek istediğini söylemektedir.272 Saldırganın akli dengesinin bozuk 

olup olmadığı konusunda ise kuşkular vardır; gençlik örgütlerince yayınlanan 

bildiriler olayın bir tertip olduğunu iddia ederken, polis de saldırganın tahrik edildiği 

ihtimali üzerinde durmuştur.273 

İmha girişiminin aktörlerinin sessiz kaldığı ilk iki saldırıda olduğu gibi bu 

olayda da saldırının ne anlama geldiğine dair açıklamayı, inşa politikasının 

üreticilerinden olan gençlik örgütleri gerçekleştirmiştir. TMTF, TMGT ve Üsküdar 

Devrim Ocağı yayınladıkları bildirilerle olaya tepki göstermişlerdir.274 Saldırının 

basit bir şekilde gerçekleşmiş sıradan bir suç olduğu konusunda derin kuşkuları olan 

TMGT’nin bildirisi üstü kapalı bir biçimde başbakan Süleyman Demirel’i itham 

etmektedir:  

Bu olay bir tertiptir (…) ve garip bir tesadüf, bu üzücü olay, laik Türkiye 
Cumhuriyeti başbakanlarından hiçbirinin bugüne değin yayınlamadıkları türde bir 
bayram yazısının, Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılması gününe tesadüf 
etmiştir.275  

TMGT’ye göre Emeksiz büstüne yapılan saldırı, kendisinden ibaret değildir. 

Olay, birçok farklı gelişmeyle birlikte değerlendirildiğinde, organize bir gücün, 

toplumu bir arada tutan değerleri yok etmek üzere harekete geçtiği anlaşılmaktadır. 

Emeksiz’e saldırılarak toplumsal bağı inşa eden “kutsal”a saldırılmıştır ve bu saldırı 

göstermektedir ki hedeflenen asıl nokta kurucu ilkesinin imha edilmesi yoluyla var 

olan toplumsallığın ilgasıdır: “Bugün kanı ile suladığı 27 Mayıs Devrimi’nin şehidi 

                                                           
272 Milliyet, 26.01.1966. 
273 Milliyet, 26.01.1966. 
274 MTTB’nin bir bildiri yayınlamaması, bu tarihlerde MTTB’de yaşanan sağa doğru radikal kayışın 
bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 
275 Milliyet, 26.01.1966. 
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Turan Emeksiz’in heykeline uzanan kara ellerin yarın büyük Atatürk’e 

uzanmayacağını kim temin edebilir.”276 “Kara el”lerden bahsedilerek Demirel’e 

yapılan gönderme, TMGT’nin oluşan tabloyu nasıl okuduğunu özetlemektedir; 27 

Mayıs Devrimi’ne tepki olarak gelişen karşı devrim, 1966 yılına gelindiğinde siyasal 

iktidar konumundadır. 27 Mayıs’ın simgesi olan Emeksiz’in büstüne yapılan saldırı 

da, 27 Mayıs’a ve hatta 1923’ün kurucu ilkelerine “düşman”lığın açıkça ilanıdır.  

TMGT’nin bildirisinde “imha” projesinin failinin ifşa edilmesinin yanı sıra 

Emeksiz imgesi de bir kez daha inşa edilmektedir. Bildirinin çizdiği Emeksiz, hem 

“27 Mayıs Devrimi’nin şehidi”dir hem de yeniden başlamakta olan bir mücadelenin, 

gençliğin içinde olduğu ve gelecekte sıcak çatışmaya dönüşmesi muhtemel bir 

mücadelenin ilk şehididir. Bildiriye göre üniversite gençliğinin simgesi olan 

Emeksiz’e yapılan saldırının ve laiklikle çelişen gelişmelerin tekrarlanması 

durumunda “Türk gençliği yeni Turan Emeksizler olma özlemini duymağa” 

başlayacaktır.277 MTTB’nin 1963’te yayınladığı bildiride yaptığı gibi benzer 

koşulların oluşması durumunda 28 Nisan’ın tekrarlanacağını ima eden TMGT 

bildirisi, Emeksiz’i oluşacak yeni toplumsal hareketin de simgesi olarak kurmaktadır. 

MTTB’den farklı olarak TMGT için toplumsal dönüşümün öznesi artık gençlik ile 

sınırlı değildir; “yüksek öğrenim gençliği, işçisi, uyanık ve ilerici basını ile tüm zinde 

kuvvetler”, 28 Nisan’ı tekrarlamaya, yeni birer Turan Emeksiz olmaya 

çağrılmaktadırlar. Artık Turan Emeksiz 28 Nisan’ı da aşmaktadır; o, hükümeti 

protesto için alanlara çıkacak olan “zinde kuvvetler”in de simgesidir. 

                                                           
276 Milliyet, 26.01.1966. 
277 Milliyet, 26.01.1966. 
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Emeksiz’i hatırlatan mekânlara yapılan üç saldırıda da Emeksiz figürünün 

kurulmasında pay sahibi olan gençlik örgütleri, olayları dost-düşman ilişkisi 

üzerinden okumuşlar, saldırıları düzenlemekle beraber kendilerini net bir biçimde 

ortaya koymayan aktörleri önce “düşman” olarak kodlayıp sonra da “düşman”ı 

deşifre etmeye çalışmışlardır. “Düşman”ın tanımlanışındaki faklılıklara göre gençlik 

örgütlerinin bildirilerinde muhatap alıp mesaj verdikleri taraflar da değişmiştir. 

1961’de TMTF henüz ehlileştirilebilir, geri kazanılabilir düşmanın kendisine 

seslenmekteyken 1963’te “düşman”ı kazanmaktan umudunu kesmiş olan MTTB, 

gerekli önlemleri alması için devlete çağrıda bulunmakta ve aksi durumda gençliğin 

harekete geçeceğini bildirmektedir. 1966’ya gelindiğinde ise TMGT hem düşmanla 

hem de düşmanın kontrolüne geçen devletle arasına mesafe koymaktadır. “Türk 

ulusu”nu uyaran, “Türk kamuoyu”nun dikkatini çeken TMGT asıl olarak “zinde 

kuvvetler”e seslenmekte ve yakın gelecekte yürütülmesi muhtemel mücadelede 

beraber hareket etmeye çağırmaktadır. 

1960’ların ilk yarısı boyunca Emeksiz’in anısını silmeye yönelik olarak 

gerçekleşen saldırılar, imha girişimini başarıya ulaştırmaktan çok, inşa girişimini 

beslemiştir. Emeksiz figürünün göründüğü alanları tahrip ederek ortadan kaldırma 

girişimleri, amaçlarına ulaşamadıkları gibi Emeksiz figürünü inşa etmekte olan 

söylem ve ritüellere kendilerini tekrarlama fırsatı sunmuştur. Bu bakımdan Ocak 

1966’da balta ile sökülen Emeksiz büstünün törenle yeniden yerine yerleştirilmesi, 

inşa-imha ilişkisinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Tören, kısa bir süre için de olsa 

sekteye uğrayan figürü yeni baştan ve belki de eskisine göre daha güçlü bir biçimde 

inşa etmiştir. Bu tören, yeniden kurduğu Emeksiz figürünün dokunulmazlığını da 

tesis etmiştir. Bundan sonra 1978 Malatya Olayları’na kadar Emeksiz’i hatırlatan 
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mekânlara yönelik büyük çaplı fiziki bir saldırı düzenlenmeyecektir. Çünkü ulusu 

kuran yapıtaşlarından biri olarak Emeksiz ve onun görünümleri kutsaldır; kutsal olan 

ise daima dokunulmazdır. 1966’da olduğunun aksine 1978’de Emeksiz’in büstü 

törenle yeniden yerini alamadığı zaman ise Emeksiz, bir kutsal olarak yeniden 

üretilemeyecek ve dokunulmazlığını kazanamayacaktır. 

 

B. Adalet Partili Yerel Yönetimlerin İmha Girişimleri 

1966 senesi ile beraber Emeksiz figürünü inşaya ve bunun karşılığında da 

imhaya yönelen politikalar arasında yeni bir denge oluşmuştur. Emeksiz’i hatırlatan 

mekânların tahrip edilmesi denemelerinin başarısız oluşu, figürün güçlü bir şekilde 

kurulmuş olduğunu ve kriz anlarında kendini yeniden üretebildiğini ortaya 

koymuştur. İnşa politikasının bu gücü karşısında ise imha politikası farklı imha 

yöntemlerine yönelmiştir. Bu yöntemlerden en önemlisi, Emeksiz’i hatırlatma 

amacıyla oluşturulmuş mekânların bu özelliklerini yitirecek şekilde yeniden 

düzenlenmesi için, belediye meclislerine AP’li üyelerce verilen önerilerdir. Böylece 

Emeksiz figürünün imhasına yönelik politikaya resmi kurumlar da dâhil olmuştur. 

Emeksiz figürünün devlet eliyle imha edilmesine yönelik olarak ilk girişim 

1966 yılının Ocak ayında gerçekleşmiştir. İstanbul Belediye Meclisi Başkanlığı’na 

AP’li üye Şirzat Ulusoy tarafından verilen önerge ile Beyazıt (Hürriyet) 

Meydanı’nda bulunan Turan Emeksiz Anıtı’nın yerinin değiştirilmesi teklif 

edilmiştir. Ulusoy, “üniversite hadiseleri sırasında Beyazıt’ta vefat eden Turan 

Emeksiz” olarak andığı Emeksiz için dikilmiş olan anıtın, yaya ve araç trafiğini 

aksattığını belirtip anıtın kim tarafından ve kaç para harcanarak yaptırıldığını 
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sormakta ve anıtın bulunduğu yerden kaldırılarak yolun karşı tarafında uygun bir 

yere taşınmasını önermektedir. 

Önerge, 11 Ocak 1966’ta verilmiş, 1 Şubat 1966 günü ise basına yansımıştır. 

Önergenin 1966 Şubat ayı içinde görüşüleceği açıklansa278 da gelen tepkiler üzerine 

önerge belediye meclisi gündemine alınmamıştır. Cağaloğlu’ndaki büste yapılan 

saldırının 26 Ocak’ta basında yer almasının üzerinden birkaç gün geçmeden Emeksiz 

figürüne yönelen, üstelik de devlet eliyle gerçekleşen bu müdahalenin kamuoyuna 

duyurulması, Emeksiz figürünü yeniden üretilmesi için uygun bir ortam 

hazırlamıştır; başarılı olamayan imha girişimi bir kez daha inşa politikasını 

güçlendirmiştir. Tartışmaya dâhil olan CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili 

Sedat Börekoğlu da Emeksiz’in imhasına yönelik her başarısız girişimin, Emeksiz’i 

yeniden ve daha güçlü biçimde üreteceğinin farkındadır ve bu nedenle “müzakere 

gününü heyecanla beklediklerini” açıklamıştır. 

Emeksiz’i inşa etmekte olan söylemin üretilmesinde, öğrenci örgütleri yine 

esas rolü oynamıştır. 27 Mayıs Fikir Kulubü’nün yayınladığı bildiride, Turan 

Emeksiz Anıtı’nın hiçbir güç tarafından kaldırılamayacağını belirtilmekte ve 

Emeksiz, bitmemiş olan ve gelecekte tekrar ortaya çıkacak olan bir mücadelenin 

örnek kahramanı olarak kurulmaktadır. Emeksiz’in gerçekleştirdiği eylem bir 

örnektir ve zamanı gelince bu örnek eylem tekrarlanacaktır: “Bir gün yine… Turan 

Emeksizler ölmeye başlayınca onların kabri muhakkak sizlerin örümcek tutmuş 

kafalarınızın içi olacaktır.”279  

                                                           
278 Milliyet, 1 Şubat 1966. 
279 Milliyet, 2 Şubat 1966. 
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İÜTB için ise Emeksiz, gelecekte gerçekleşecek olan mücadelenin değil, 

kurulu düzenin, yani 27 Mayıs’ın simgesidir. İÜTB başkanı Mehmet Şavata’nın 

belediye başkanına çektiği telgrafta önergenin “nefretle” karşılandığı belirtilmiş ve 

Şirzat Ulusoy’un 27 Mayıs düzenine karşı olduğu belirtilmiştir.280 İÜTB’ye göre 

Emeksiz’e karşı gerçekleştirilecek olumsuz bir hareket sadece Emeksiz’i değil aynı 

zamanda mevcut düzeni inkâr etmektir. Emeksiz’e karşı olmak 27 Mayıs’a karşı 

olmaktır ve kurulu düzenin kurucu ilkesine karşı çıkmak, açıkça topluma düşman 

olmaktır. Düşmana karşı beslenecek duygu ise bellidir; “nefret”. 

Emeksiz için düzenlenmiş mekânların maruz kaldığı saldırılarla ilgili bir 

açıklama yapmamış olan CHP, aynı amaca yönelen ilk resmi girişime İstanbul 

Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Sedat Börekoğlu’nun yaptığı açıklama ile 

karşılık vermiştir. Yapılan açıklamanın ortaya koyduğu üzere CHP, İÜTB ile aynı 

kurguyu benimsemektedir; CHP için de Emeksiz 27 Mayıs’ın simgesi, onun 

“bayraktarı”dır. Emeksiz, simgesi olduğu 27 Mayıs ile aynı değeri taşımaktadır. 

Simge ile simgelenenin üst üste bindiği bu durumda ikisi arasındaki fark da ortadan 

kalkmaktadır; bu yüzden birine verilecek olan değer diğerinden eksik olamaz. 

Emeksiz’in 27 Mayıs’ın simgesi olduğunu hatırlatan CHP’ye göre 27 Mayıs’a ve 

Emeksiz’e eşit derecede saygı duyulmalıdır ve bu saygı “en az kanun icabıdır.”281 

Emeksiz’e verilen anlamı, vatandaş olmanın bir gereği olarak gören CHP için 

toplumsal bağı oluşturan bu değer, üzerine düşünülmesi, sahiplenilmesi ve 

korunması gereken kutsal bir değerdir.  

                                                           
280 Milliyet, 2 Şubat 1966. 
281 Milliyet, 2 Şubat 1966. 
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Basında yer alan tepkilere ek olarak, 4 Şubat 1966 günü gerçekleşen İstanbul 

Belediye Meclisi toplantısında önergelerin yanıtlanmasına geçilmeden önce AP’li bir 

üye de söz alarak Turan Emeksiz Anıtı ile ilgili önergenin geri alınmasını istemiş ve 

bu tarihten sonra da önerge bir daha belediye meclisinin gündemine gelmemiştir. 

Önerge, İstanbul Belediye Meclisi’nin gündemine alınmasa da yaklaşık bir 

buçuk yıl aradan sonra Millet Meclisi’nde görüşülen bir sözlü soruya konu olmuştur. 

CHP İstanbul milletvekili Reşit Ülker tarafından 3 Şubat 1966’da Adalet Bakanı’nın 

sözlü olarak yanıtlaması için verilen soru, 14 Haziran 1967’de gerçekleşen toplantıda 

Adalet Bakanı Hasan Dinçer tarafından yanıtlanmıştır. Meclis başkanlığına verdiği 

soruda Ülker’in de Emeksiz’i 27 Mayıs’ın simgesi olarak ele aldığı görülmektedir; 

Emeksiz’e müdahale etmek, 27 Mayıs’ı değersizleştirmektir. Ülker için Turan 

Emeksiz Anıtı’nın yerinden kaldırılmasını teklif etmek, “anayasa ve hukuk dışı 

davranış ve tutumlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını 

kullanarak yapılan 27 Mayıs Devrimi’ni yersiz, haksız ve gayrimeşru göstermeye” 

kalkmaktır. Ayrıca Ülker’e göre Millet Meclis’ine verilen bu sorunun, yaklaşık bir 

buçuk yıl sonra görüşülmesi de Emeksiz’e ve 27 Mayıs’a verilmesi gereken değer 

konusunda yeterli titizliğin gösterilmediğini ortaya koymaktadır. 

Ülker’in itiraz ettiği bir başka nokta ise Şirzat Ulusoy’un önergesinde 

Emeksiz’i, “üniversite hadiseleri sırasında Beyazıt’ta vefat eden Turan Emeksiz” 

olarak anmasıdır. Emeksiz’in vefat ettiğini söylemek, onun şehitliğini apaçık bir 

biçimde yok saymaktır; çünkü bir şehidi şehit yapan, onu sıradan insanlardan ayıran 

temel nitelik ölümsüzlüktür. Bir şehitten “vefat eden” olarak bahsetmek, onun 

şehitliğini imha etmek ve sahip olduğu istisnai siyasi konumuna son vermektir. 

Emeksiz’in 27 Mayıs’la olan ilişkisi üzerine yoğunlaşan Ülker’in dikkatini çekmese 
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de, Ulusoy’un önergesinde yapılan bir diğer önemli müdahale ise 28 Nisan 

Mitingi’nin “üniversite hadiseleri” olarak tanımlamasıdır. Emeksiz simgesinin en 

önemli kurucularından bir olan 28 Nisan’a yapılan bu değersizleştirici müdahale ile 

Emeksiz’in kendisi de anlamını yitirmekte, “Beyazıt’ta şehit düşen”den, “Beyazıt’ta 

vefat eden”e dönüşmektedir.  

Adalet Bakanı soruyu sözlü olarak yanıtlamış, önergenin belediye meclisinin 

gündemine gelmediğini hatırlatıp İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın ve Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın konuyu inceledikleri ve soruşturmaya gerek görmediklerini 

belirtmiştir. Önergesi görüşülmeyen, bunun yanında Siyasi Partiler Kanunu’na 

muhalefet ettiği yönündeki iddialara rağmen herhangi bir soruşturmaya maruz 

kalmayan Şirzat Ulusoy, önergesi ile Emeksiz’in toplumsal hafızadan çıkarılmasını 

sağlayacak olan iki önemli yöntemi işaret etmiştir: Mekâna ve söyleme müdahale. 

Ulusoy, anıtın yerinden kaldırılmasını teklif ederek Emeksiz’i hatırlatan mekâna 

somut bir müdahalede bulunulmasını ve bu yolla Emeksiz’i yeniden kurgulayacak 

somut bir değişikliği talep etmiştir. Ulusoy’un kullandığı ikinci müdahale tarzı ise 

soyuttur; Emeksiz’i sıradanlaştıran bir söylem kullanarak önemli bir imha 

yönteminin ilk uygulayıcılarından olmuştur. 

Emeksiz’i hatırlatan mekânı, bu özelliğini yitirecek şekilde yeniden 

düzenlemeyi amaçlayan ilk resmi girişimin başarısızlığa uğramasından yaklaşık iki 

yıl sonra Adana’da benzer bir girişimde bulunulmuştur. 1968 Mart’ında Adana 

Belediye Meclisi’nde AP’li üyelerin oyları ile Turan Emeksiz’in büstünün yine kendi 

adını taşıyan parktan alınarak başka bir yere nakledilmesine karar verilmiştir.282 

                                                           
282 Milliyet, 5 Mart 1968. 
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Alınan karar 21 Nisan 1968’de hayata geçirilmiş, büst, kaidesinden sökülerek 

belediyenin ayniyat deposuna kaldırılmıştır. 

Emeksiz’in görünürlüğünü azaltmaya yönelik bu müdahalede de eylemi 

gerçekleştiren aktörler yarı çekingen bir tavır sergilemişlerdir. 1966’da Beyazıt’taki 

anıtın yer değişikliği için “yaya trafiği” gibi bir gerekçenin sunulmasına benzer 

olarak 1968’de Adana’daki değişikliğin gerekçesi olarak büstün fuar alanına girdiği 

öne sürülmüştür.283 AP’li belediye başkanı Ali Sepici’nin büstün, Atatürk Parkı ya da 

fuar alanı içindeki bir başka bahçeye yerleştirileceği yönünde yaptığı açıklama da 

büstün yerinin değiştirilmesinin ardında bir keyfilik olduğunu düşündürmektedir. 

Adana’da da mekâna yapılan müdahalede aktörler, Emeksiz’i doğrudan karşılarına 

alamamışlar ve ikincil gerekçelerle mekâna müdahale etmişlerdir. 

Emeksiz’in büstünün kaldırılmasının gündeme gelmesi ile tıpkı önceki 

saldırılardan ve yer değişikliği girişiminden sonra olduğu gibi tepkiler meydana 

gelmiş, Emeksiz’i imha politikası karşısında yeniden inşa politikasını bulmuştur. 

Ancak Adana’da oluşan tablo, öncekilerden farklıdır; imhaya karşı çıkarak Emeksiz’i 

yeniden üreten inşa ile imha arasında yeni bir denge kurulmuştur. Kurulan dengenin 

öncekilerden değişiktir çünkü imha girişimi amacına ulaşamasa da inşa karşısında 

daha etkin bir konuma yükselmiş ve hatta inşa girişimini bastırmıştır. Adana’daki 

imha girişimini özgün kılan bir diğer yön ise resmi girişimlerin, yasadışı yöntemlerle 

desteklenmesinden kaynaklanmaktadır. 

Adana Belediye Meclisi’nin Emeksiz’in büstünü bulunduğu yerden kaldırma 

kararına karşı ilk tepki Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Öğrenci 

                                                           
283 Milliyet, 22 Nisan 1968. 
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Derneği’nden gelmiştir. Dernek başkanı Kemal Pekman’ın imzasını taşıyan bildiride 

Emeksiz “27 Mayıs ve onun getirdiği anayasa(ya) canı ve kanı ile katkıda bulunan 

hürriyet şehidi” olarak tanımlanmaktadır. Bildiriye göre toplumun yeniden kuruluşu 

sırasında bıraktığı izle kutsallaşan Emeksiz’i unutturmaya çalışan bu edimin failleri, 

doğal olarak, toplumun karşı safındadır; onlar “çıkarcı ve gerici zihniyetlere” sahip 

olanlardır. Bildirinin son cümlesi ise bir şehidin taşıdığı en önemli niteliklerden 

birini, örnek olmayı, Turan Emeksiz’e yakıştırarak onu bir kez daha şehit olarak inşa 

etmektedir. 28 Nisan öncesi bölünme tekrar ortaya çıktığında, üniversite gençliğine 

düşecek olan rol Emeksiz’in eylemini tekrarlamak olacaktır: “Çıkarcı ve gerici 

zihniyetlere daha çok Turan Emeksiz’lerin olduğunu hatırlatmak isteriz.”284 

Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Öğrenci Derneği, önceki imha 

girişimlerinden sonra İstanbul’daki öğrenci örgütlerine benzer bir şekilde 

yayınladıkları bildiriye ek olarak bir yürüyüş düzenleyerek büstün kaldırılmasını 

protesto etmiştir. 6 Mart günü düzenlenen yürüyüş sırasında gerçekleşen olaylar yeni 

bir politik dengenin kurulduğunu göstermektedir. O gün Emeksiz’e yönelik olarak ilk 

defa toplu olarak yıkım hareketine geçilmiş, yürüyüş yapan gruba saldırılmış, 

Emeksiz’in büstüne bırakılan çelenkler ve pankartlar parçalanmıştır. Bu olay ile 

Emeksiz’i hatırlatan izlerin devlet eliyle görünmez yapılması programı ile Emeksiz’i 

hatırlatan nesnelere yapılan fiziki saldırılar birbirlerine eklenmiştir. Önceki 

eylemlerde Emeksiz’i anımsatan mekânlara yönelen şiddet, bu kez doğrudan 

Emeksiz’i hatırlayanlara yönelmiştir. Emeksiz’in devlet eliyle unutturulmasına tepki 

olarak ortaya çıkan, öğrenci derneğinin örgütlediği Emeksiz’i yeniden inşa girişimi, 

şiddet yoluyla önlenmiştir. Hukuk ve hukuk dışı yolların birleştiği bu imha girişimi 

                                                           
284 Milliyet, 5 Mart 1968. 
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karşısında, karşı inşa girişimi başarısız olmuş ve büst 22 Nisan’da yerinden 

kaldırılmıştır. 28 Nisan’ın yıldönümünde büstü kaldırılmış durumda bulunan kaideye 

konulan çelengin de kaldırılması da göstermektedir ki iktidar ve kitle Emeksiz’i 

hatırlatacak görüntülerin ortaya çıkmasına ve Emeksiz’i yaşatacak törenlerin 

yapılmasına karşı kesin olarak karşılardır. 

Emeksiz figürünün imhasına yönelik olarak hem iktidardaki AP’li 

belediyenin kararı hem de sağcı grupların saldırıları ile ortaya konan girişim Emeksiz 

figürüne karşı o güne kadar gerçekleştirilmiş en önemli yıkım hareketidir. Emeksiz’i 

ve Emeksiz’in hatırlattığı diğer anlamları simgeleyen büst ortadan kaldırılmış, 

Emeksiz’i hatırlatacak nesneler yok edilmiş Emeksiz’i anmak için düzenlenen 

törenler engellenmiştir. Emeksiz’in unutturulmasını hedefleyen girişimin başarıya 

ulaştığı noktada duruma bir başka aktörün müdahale etmesiyle ise imha girişimi bir 

kez daha sekteye uğramış, Emeksiz bir kez daha inşa edilmiştir. Adana’daki 6. 

Kolordu komutanının 27 Mayıs’ın yıldönümünde Emeksiz’in büstüne çelenk 

koyulacağını, büstün nerede olduğunu sorması üzerine büst kısa süre içinde 

gerçekleştirilen hazırlıktan sonra 24 Mayıs 1968’de Atatürk Parkı’na yerleştirilmiştir. 

Öğrenci derneğinin yayınladığı bildiri ve düzenlediği yürüyüş ile başarılamayan karşı 

inşa, kolordu komutanın sorusu üzerine gerçekleşmiştir. 27 Mayıs günü düzenlenen 

Hürriyet ve Anayasa Bayramı törenlerine belediye başkanı Ali Sepici dışında hiçbir 

AP’li katılmamıştır.  

AP, 27 Mayıs’ın ve yeniden oluşmakta olan öğrenci hareketinin simgesine 

karşı açıkça cephe almıştır. Çünkü Emeksiz’in eksenini oluşturduğu bir anlam 

dünyasında AP’nin kendisini kendi isteğince tanımlaması mümkün değildir. DP 

mirasını sahiplendiği müddetçe AP bir cinayetin lekesini taşımak ve o leke ile 
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tanımlanmak zorundadır. AP, DP’yi canlandırdığı sürece, karşısında Emeksiz 

üzerinden tanımlanan DP’yi bulacak ve bir suçun faili olarak itham edilecektir. 

DP’nin devamı olduğunu ilan eden bir AP, Emeksiz’in hatırlandığı her 

durumda tıpkı DP gibi “suçlu” olarak kodlanacaktır. AP lideri, başbakan oluşu 

nedeniyle en önde katılmak durumunda olduğu törenlerde Anıtkabir’de “kırat” 

nedeniyle ölmüş olan gençlerin mezarı ile yüzleşecek, AP’liler caddelerde, parklarda, 

okullarda DP’nin sorumlusu olduğu cinayet ile karşılaşacaklardır. Emeksiz ile DP ve 

onun takipçisi olan AP arasındaki her karşılaşmada, “şehit” olan Emeksiz bir suçun 

şahidi ve kurbanıdır; karşılaşmanın karşı kutbunda konumlanmak zorunda olan DP 

ve AP’ye düşen rol ise “mahkûm” rolüdür. 

Beyazıt’ta Emeksiz’in öldürüldüğü noktaya dikilen, yerden fışkırmış dev bir 

kozalağı andıran “Turan Emeksiz Anıtı” o noktada yaşanan toplumsal bir patlamayı 

ve patlama ile oluşan siyasal bir çatlamayı anımsatmakta ve kendisini görenlere 

kaçınılmaz bir soru sormaktadır: Hangi taraftasınız? Ölenden mi, öldürenden mi; 

Emeksiz’den mi, onun katilinden mi? 

Emeksiz’in büstüne çelenk koyarak cinayetin anlamı üzerine düşünmek 

dışında geliştirilebilecek tepkilerin hepsi aynı sonuca varmaktadır: Katil olarak 

damgalananlarla aynı safta yer tutmak. Emeksiz’i hatırlatmak için yurdun çeşitli 

yerlerinde oluşturulan hafıza mekânları ile karşılaşıldığı durumlarda Emeksiz’in yok 

sayılması, görmezden gelinmesi mümkün değildir. Taraf olmak mecburidir. 

AP, Emeksiz’i, onun öldürülmesini hatırlatan, belleği besleyen görüntüleri 

silmeye çalışmıştır çünkü AP, DP’den yana olma tercihini çoktan yapmıştır ve bu 

tercih üzerinden kurulmuştur. Ancak AP, 28 Nisan’da yaşanan ayrışmayı ve burada 
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oluşan yeni toplumsal bağı kabul etmemekte ve kendisine ayrılmış olan sanık 

sandalyesini terk etmek istemektedir.  

Emeksiz, görünür olduğu sürece AP’nin sanıklığı hiçbir zaman son 

bulmayacak, tanık Emeksiz, AP’yi sanık olarak işaretleyecektir. AP’nin aldığı 

yüksek oy oranı bu lekeyi silememektedir çünkü ilişki, mevcut düzeni kuran 

olağanüstü hal şartlarında şekillenmiştir. Bu toplumsal bağ ve Emeksiz birbirlerinden 

ayrı olarak düşünülemez durumdadırlar. O halde bu bağın hükmünden kurtulmak için 

yaşamaya devam eden, apaçık ortada olan Emeksiz’in ortadan kaldırılması 

gerekmektedir. 

Emeksiz’in var olduğu durumda Emeksiz’in çizdiği sınır vardır ve AP bu 

sınırın dışındadır, düşmandır; iktidarda olması dahi bu ilişkiyi değiştirememektedir. 

Kuruluş ilkesine düşman olarak kodlanmak istemeyen AP, Emeksiz simgesinin 

gücünü kabul etmekte ve ona karşı toptan bir mücadeleye girişmektedir: İmha 

hareketi. 

AP kendisini sanık kılan şehidin şahitliğinin inkâr edilemeyeceğinin 

bilincindedir. Bu nedenle AP denklemin içinde kalıp Emeksiz’i yeniden yorumlamak 

yerine, denklemi parçalayıp yok etmeye çalışmıştır. Henüz çok genç ve güçlü bir 

simge olan Emeksiz figürünün gözden düşürülemeyeceğinin farkında olan AP, 

simgeyi silikleştirmeye, anlamsızlaştırmaya değil onu yok etmeye yönelmiştir. 
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III. İmhanın Zaferi 

A. Malatya’daki Turan Emeksiz Büstünün Parçalanması 

17 Nisan 1978’de Malatya Belediye başkanı Hamit Fendoğlu’nun, kendisine 

gönderilen bombalı bir paketin patlaması sonucunda, üç akrabasıyla birlikte hayatını 

kaybetmesi üzerine çıkan olaylar, Emeksiz figürünün yok edilmesi politikasında 

önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Meydana gelen olaylarda Turan Emeksiz 

Caddesi’ndeki birçok işyeri ve evin yakılmasının yanı sıra Emeksiz’in büstünün 

parçalanması Emeksiz’in kentteki izlerinin silinmesinde önemli adımlar olmuştur. 

17 Nisan akşamı belediye başkanının evinde patlayan bomba, Malatya’da 18 

Nisan akşamına kadar kontrol altına alınamayan çeşitli şiddet olaylarının 

yaşanmasına yol açmıştır.285 Çevre köylerden ve ilçelerden gelenlerle büyüyen 

kalabalık, şehir merkezinde toplanmış, Alevilere ait olarak bilinen ev ve işyerlerini 

yağmalamış ve kundaklamıştır. Saldırıların yöneldiği önemli bir hedef de Turan 

Emeksiz Caddesi’dir. “Komünistlere ölüm”, “Kahrolsun komünizm”, “Katil Ecevit”, 

“Müslüman Türkiye”, “Dan dan Hamido’ya286 intikam” gibi sloganlar eşliğinde 

Turan Emeksiz Caddesi’nde ilerleyen grup caddedeki onlarca evi ateşe vermiştir. 

18 Nisan günü kent merkezinde toplanan kalabalık, CHP, TÖB-DER, TÜM-

DER, Tütüncüler Derneği binalarını, Gayret, Görüş, Ekspress, Beydağı, Güneş adlı 

yerel gazetelerin matbaalarının yanı sıra birçok tekel ve gazete bayisini de ateşe verip 

                                                           
285 18 Nisan günü öğle saatlerinde evlerinin önünden kaçırılan 14-15 yaşlarındaki üç lise öğrencisi 
önce işkence görmüş sonra öldürülmüşlerdir. Alevi olan üç genci öldürenlerin kim olduğu 
bulunamamıştır. Aynı gün çıkan olaylarda bir üniversite öğrencisi de nereden geldiği belli olmayan bir 
kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmiştir, bkz. H. Nedim Şahhüseyinoğlu, 
(2005), Yakın Tarihimizde Kitlesel Katliamlar (Malatya – K.Maraş – Çorum – Sivas 
Katliamları), Ankara: Paragraf Yayınevi, s 48. 
286 Hamit Fendoğlu’nun lakabı. 
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yıkmıştır. Kalabalığın tahrip ettiği bir başka mekân ise Mücelli Mezarlığı olmuştur. 

Turan Emeksiz’in babası Ahmet Emeksiz’in Mücelli Mezarlığında bulunan kabri de 

kontrolden çıkmış kalabalığın öfkesine hedef olmuş, mezarın “Gündüzbeyli Ahmet 

Emeksiz” yazılı taşı parçalanmıştır.287 

18 Nisan günü meydana gelen olaylarda, Emeksiz’in izlerini yok etmeye 

yönelik olarak girişilen en önemli eylem, Emeksiz’in büstünün parçalanması 

olmuştur. Hamit Fendoğlu’nun evinin yüz metre yakınında bulunan büst, sokağa 

çıkma yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan kalabalık tarafından 

parçalanmıştır.288 “Sol” olarak bilinen her şeye saldırılan günde Emeksiz büstü de 

korunamamış ve saldırılardan payını almıştır. Yapılan saldırıda büst, baş kısmının 

altından kırılmış, kaide ile büstün boyun kısmı bir süre daha meydandaki yerini 

korumuştur. Büstün kırılan baş kısmı şehrin içinden geçen küçük Derme Çayı’na 

atılmıştır.289 Olayların sonlanmasından sonra sudan çıkarılan büst, valiliğin deposuna 

kaldırılmış ve bir daha ortaya çıkarılmamıştır. Kaide ise bir süre daha yerinde 

kaldıktan sonra belediye tarafından yapılan çevre düzenlemesi sırasında yerinden 

kaldırılmıştır (Resim 9).  

Suikast sonucunda harekete geçen saldırgan kitlenin eylemleri ile Emeksiz’in 

izleri, doğduğu ve büyüdüğü kent olan Malatya’dan büyük ölçüde silinmiştir: Kentin 

tören alanındaki büst parçalanmış, Turan Emeksiz Caddesi’nin içinden geçtiği ve çok 

sayıda Alevinin yaşadığı mahalle büyük ölçüde tahrip edilmiş, Turan Emeksiz’in 

babasının mezar taşı, üzerinde “Emeksiz” yazdığı için parçalanmıştır. Mekândaki bu 

tahribat ile Malatya’nın “Emeksizleştirilme”sinde önemli bir adım atılmıştır. 

                                                           
287 Mehmet Emeksiz ile görüşme 21.12.2010, Malatya. 
288 Cumhuriyet, 20 Nisan 1978. 
289 Raşit Kısacık ile görüşme, 22.12.2010, Malatya. 
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Malatya’da 1978’de gerçekleşen saldırılarda yok edilmek istenen artık 27 

Mayıs’ın hatırası olan “Hürriyet Şehidi Turan Emeksiz” değil, sosyalist muhalefeti 

çağrıştıran “Devrim Şehidi Turan Emeksiz”dir. Emeksiz’i hatırlatan mekânların 

tahrip edildiği Malatya artık şehidin doğduğu yer olması sebebiyle “kutsal belde” 

değildir. Malatya Emeksiz’in izlerinden arındırılarak aynı zamanda kutsaldan da 

arındırılmıştır. 

B. Turan Emeksiz’in Adının Cadde Ve Okul Tabelalarından 

Silinmesi 

Turan Emeksiz simgesinin yok edilmesinde izlenen bir diğer önemli yol, 

Emeksiz’in isminin verildiği birçok cadde, sokak ve okul isminin değiştirilmesidir. 

Malatya, Afyon ve Sakarya’da verilen isimler 1980 sonrasında değiştirilmiştir. 

Çalışmanın bu kısmında Malatya’da yaşanan isim değişikliklerine odaklanılacaktır. 

Turan Emeksiz’in adı 1963 yılında Malatya’nın merkezinden geçecek şekilde 

oluşturulan yeni bir caddeye verilmiştir. Kentin büyük bir kesimini kesmekte olan 

cadde aradan geçen zamanda önemli bir yerleşim alanı haline gelmiş ve kentin sosyal 

hayatında merkezi bir rol oynamaya başlamıştır. 

Oldukça uzun bir cadde olan Turan Emeksiz Caddesi’nin bir kısmının 

ayrılarak, ayrılan kısmına başka bir adın verilmesi sıklıkla belediye meclisinin 

gündemine gelmiştir. Malatya Lisesi’nden Yetişenler Cemiyeti ve Malatya Yüksek 

Öğrenim Derneği tarafından verilen dilekçede Turan Emeksiz Caddesi’nin aşağı 

kısmına 1969 Aralık ayında öldürülen üniversite öğrencisi Battal Mehetoğlu’nun 

isminin verilmesi talep edilmiştir. 8 Ekim 1970’te görüşülen öneri “Battal Mehetoğlu 

ismi verilmesi istenilen caddeye daha evvelce devrim şehidi Turan Emeksiz’in” 



- 202 - 
 

isminin verilmiş olması nedeniyle kabul edilmemiş; ancak üyeler Lütfi Kaleli, Hasan 

Altuntaş ve Hüseyin Tanış alınan bu kararın aleyhinde oy kullanmışlardır. Belediye 

meclisi aldığı bu kararla Emeksiz’i bir “devrim şehidi” olarak kurup bunu tutanaklara 

geçirmiş ama İstanbul’da öldürülen bir başka Malatyalı üniversite öğrencisinin 

şehitleştirmesini desteklememiştir. 

Turan Emeksiz Caddesi’nin bir kısmına başka bir isim verilmesine dair bir 

başka öneri 1 Şubat 1971’de belediye meclisinde görüşülmüştür. Muhtarlar Cemiyeti 

başkanı H. Ömer Hanlıoğlu’nun verdiği dilekçede, caddenin aşağı kısmına Atatürk 

Caddesi adının verilmesi yönündeki talebinin görüşüldüğü toplantıda caddenin 

isminin değiştirilmemesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Turan Emeksiz Caddesi’nin ikiye bölünüp bir parçasına başka bir ismin 

verilmesi önerisi, 1974 yılında gerçekleşmiştir. Turan Emeksiz Caddesi’nde 

oturmakta olan Ömer Genç’in dilekçesi üzerine gündeme alınan değişiklik oy birliği 

ile kabul edilmiş ve caddenin bir kısmına Turgut Temelli adının verilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. Böylece Turan Emeksiz Caddesi’nin açılmasını sağlayan, 

1970 ve 1971’de önerilen değişikliklere rağmen caddenin bölünerek isminin 

değiştirilmesini reddeden belediyenin de başkanlığını yapan Turgut Temelli’nin adı, 

Emeksiz’i hatırlatan caddenin bir kısmına verilmiştir. 

Turan Emeksiz adının caddeden bütünüyle kaldırılması Malatya Belediye 

Meclisi’nin 24 Haziran 1985’te oy çokluğu ile aldığı kararla gerçekleşmiştir. 

TBMM’nin kuruluşunun 65. Yıl dönümü olması nedeniyle oluşturulan kutlama 

komitesinin kentteki bir caddeye veya meydana “Milli Egemenlik” adının 

verilmesini istemesi üzerine konuyu görüşen belediye meclisi Turan Emeksiz 
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Caddesi’nin bu değişiklik için en uygun yer olduğuna karar vermiş ve caddenin adını 

Milli Egemenlik Caddesi olarak değiştirmiştir. Ancak yapılan bu değişikliğe rağmen 

caddenin adının halk arasında hâlâ “Emeksiz” olarak anıldığı, toplu taşıma araçları 

üzerinde bulunan durak isimlerinde de Milli Egemenlik Caddesi yerine “Emeksiz”in 

yazılı olduğu gözlemlenmektedir. 

Emeksiz’in izlerinin Malatya’dan tamamen silinmesine yönelik bir diğer 

girişim Turan Emeksiz Lisesi’nin adının değiştirilmesi olmuştur. 26 Eylül 1964’te, 

yeni açılmış olan Turan Emeksiz Caddesi üzerinde inşa edilen yeni binasında eğitime 

başlayan Turan Emeksiz Lisesi’nin adı 1984-1985 öğretim yılının başında Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından Malatya Lisesi olarak değiştirilmiştir. 

C. Turan Emeksiz Anıtı’nın Yerinden Kaldırılması 

1966 Ocak ayında İstanbul Belediye Meclisi üyesi Şirzat Ulusoy’un teklif 

ettiği değişiklik, 21 Nisan 1985 tarihinde gerçekleşmiş ve Turan Emeksiz Anıtı 

yerinden kaldırılarak caddenin karşısına taşınmıştır. Bu değişiklikle heykel, anıtsallık 

özelliğini yitirmiştir. Emeksiz’in vurulduğu noktadan kaldırılan ve caddenin 

karşısında, yoldan geçenlerin dikkatini çekmeyecek bir noktaya yerleştirilen heykel 

artık ne Emeksiz’i ne 28 Nisan Olayları’nı, ne de Beyazıt Meydanı’nda toplanan 

öğrencileri anımsatmaktadır (Resim 10). 

Açık alan heykeli katı ve hareketsiz bir biçim olamadığı gibi ancak uzam ile 

kurduğu ilişki içinde bir anlam kazanmaktadır.290 Turan Emeksiz’in öldürüldüğü 

noktaya dikilmesi nedeniyle, Emeksiz’in ölümüne şahitlik etmekte ve bu ölümü 

hatırlatmakta olan anıt, ait olduğu yerden kaldırılması ile kimliğini yitirmiştir. Anıtın 

                                                           
290 Yılmaz, a.g.e., s. 23. 
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bulunduğu yer önemlidir; çünkü Emeksiz’i Emeksiz kılan eylemi, onun ölümünü, 

ölümsüz kılmaktadır. Emeksiz’in vurulduğu nokta, anıtı oluşturan kompozisyonun 

önemli bir parçasıdır. 

Anıtın yerden yaklaşık iki metre yükseklikteki bir taraçaya yerleştirilmesi, 

1985’teki değişikliğin anıtın anlamına verdiği bir başka zarar olmuştur. Değişiklik, 

heykelin fark edilmesini ve bütününü görülmesini engellemektedir. Resim, fotoğraf, 

sinema gibi diğer görsel sanatlarla karşılaştırıldığında heykel-izleyici arasındaki 

özgürlüğe daha elverişli bir nitelik taşır. Heykelin bir hacme sahip oluşu, seyircinin 

bakış yönünü ve açısını anlamın yorumlanması açısından önemli kılar. Heykelin üç 

boyutlu oluşu nedeniyle seyirci eser istediği açıdan yaklaşmakta özgürdür. 1985 

yılındaki değişiklikle anıtın boy seviyesinin üstüne çıkarılması sonucunda eser ile 

seyirci arasında eşitliğe dayalı olarak kurulan ilişki bozulmuştur. Kaldırım 

kenarındaki toprak taraça üzerindeki yeni konumunda anıtın etrafında özgürce 

dolaşılamamakta, “arkası” görülememektedir. Eser, yeni yerinde meydandaki 

insanlarla aynı uzamı paylaşmamakta ve onlarla ilişkiye geçememektedir. 

Anıtın yeni konumu, onun kutsal dokusunu da zedelemiştir. Önceki yerinin 

aksine anıt eğimli ve dar bir toprak alan olan yeni yerinde “tavaf edilememekte” ve 

bir “hac mekânı” olma niteliğini yitirmektedir. Önünde, çelenk bırakılacak bir alanın 

bulunmayışı, anıtın bir törene ev sahipliği yapmasını da fiziki açıdan imkânsız 

kılmaktadır.  

Yerinin değiştirilmesinden sonra anıt, merkez olma, meydanı tanımlama, 

buluşma noktası ve başvuru merkezi olma özelliklerini de yitirmiştir. Anıtın yerinin 

değiştirilmesi ile Emeksiz kültü hayati bir darbe almıştır. 
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D. Anıtkabir’den Ve Hafızadan Sürgün 

 

“Bir kral, IV. Amenhôtep, bir vuruşta bütün 
tanrıları bir kenara itip onların yerine bir tek 
tanrıyı (…) koyma görevini üstlendi (…) Kral 
(…) tanrısal birlik için, bütün öteki tanrıların 
adlarının anıtlardan silinmesini, tasvirlerinin yok 
edilmesini buyurdu (eski tanrıları) anımsatacak 
her şeyin yok edilmesi için mezarın kutsallığı 
bile bozuldu (…) bütün tanrı adları kazınarak 
silindi.”291 

 

Mezar ve anıt kavramlarından türetilen bir ismin verildiği Anıtkabir, 

toplumsal hafızada ettiği yerle orantılı olarak, Türkiye’nin en büyük mezarı ve 

Cumhuriyet döneminin en önemli anıtsal yapısıdır. 

Kültürel belleğin üretildiği bir simge mekân olan Anıtkabir, her simgede 

olduğu gibi, karmaşık bir anlam zenginliğine sahiptir. Anıtkabir farklı kişiler ve 

toplumsal gruplar için farklı şeyler ifade eder. Ancak simgenin toplumun tümünü 

etkisi altına alan ortak bir simge olduğu tartışılamaz. Anıtkabir, toplumsal hafızanın 

en önemli parçalarından biri olan Atatürk imgesinin mekân üzerindeki en çarpıcı 

yansımasıdır.  

Ulusun kurtuluşunu ve kuruluşunu anımsatan bayramlarda, ulusun sembolik 

olarak bir araya geldiği ve borçlu olduğu kurucu geçmişine şükranını sunduğu yer 

kurucunun ebedi istirahat mekânı olan Anıtkabir’dir. Kurucu savaşı gerçekleştiren, 

toplumun varlığının kaynağını oluşturan, içinde yaşanılan tarihi başlatan kurucu ata 

                                                           
291 James G. Frazer, (1991), Altın Dal (Dinin ve Folklorun Kökleri) I, Ç. M. H. Doğan, İstanbul: 
Payel Yayınevi, s303. 
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olarak toplumsal hafızada inşa edilmiş Atatürk imgesine paralel olarak Anıtkabir, 

Türkiye’nin simgesel merkezidir.  

 Ulusun varlığını borçlu olduğu kurucunun bulunduğu yer Anıtkabir, 

Çankaya’dan da önce gelen bir merkezidir ulus için. Çankaya günlük siyasi 

çalkalanmaları ve belirsizlikleri ile kurulu iktidarı çağrıştırırken Anıtkabir, kurucu 

iktidarın, kurucu atanın yaşadığı dönemi, kazanılan büyük zaferi ve yaşanılan “altın 

çağ”ı hatırlatır.  

Kolektif hafıza hiçbir biçimde toplumsal değişimden bağımsız değildir. 

Kolektif hafızanın geçirdiği değişim, siyasal iktidarın yönlendirmesi ve müdahaleleri 

ile gerçekleştiği kadar toplumun unutmaya olan ihtiyacının da bir sonucudur. Bu iki 

etkenin birbirine denk düştüğü durumlarda toplumsal hafıza sessiz bir şekilde sanki 

hiç değişmiyormuşçasına dönüşür. Görünürde bu değişim fark edilmeyebilir ve her 

şey yerli yerindeymiş gibi algılanabilir. Böyle bir algının doğmasında toplumsal 

hafızayı yeniden üreten araçların biçimlerinin değişikliğe uğramaması etkili olabilir. 

Bu araçların şeklen değil de içerik olarak değişikliğe uğratılması toplumsal hafızanın 

hiç değişmeden aynı kalıyormuş gibi görünerek bir yandan da köklü değişimler 

geçirmesine aracılık eder. 

Görsel algı belleği oluşturan en güçlü algıdır. Kişi gördüğüne inanır, 

görünürde farklılığın olmaması, gerçekte de farklılığın olmadığı izlenimini yaratır. 

Anıtkabir’i ziyaret eden, belgesellerde görüntülerini izleyenler için Anıtkabir 

görkemli ve etkileyici yapısı ile kalıcılık ve değişmezlik etkisi uyandırmaktadır. 

Anıtkabir, içinde Atatürk’ün yattığı görkemli bir anıt mezar, ulusun ve devletinin 

gücünün yanı sıra gelişmişliğinin değişmez bir sembolüdür. Hakkında eleştiri 
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yapmanın pek mümkün olmadığı ve kendisine yönelen hakaretler için yaptırım 

uygulayan bir kanunun bulunduğu Atatürk’ün mezarı da tıpkı onun imgesi gibi 

dokunulmaz ve mutlak olarak algılanır.  

Kolektif belleği tazeleyen merkezi bir mekân olan Anıtkabir’in 

dokunulamazlığı, kutsallığını oluşturan unsurların başında gelmektedir. Ulusun 

kalıcılığını, devletin ise mutlaklığını simgeleyen yapı, hiçbir müdahaleye uğramamış, 

hiçbir tartışmaya ve çatışmaya konu olmamış kutsal bir mekân olarak kolektif 

hafızada yer almaktadır. Anıtkabir’in simgelediği ulusun son yarım yüzyıllık 

tarihinin hiç de durgun akmadığı düşünülürse Anıtkabir’in durumunun toplumdan 

pek de farklı olmadığı görülmektedir. Yapıldığı günden itibaren tek bir taşı bile 

yerinden kımıldamamış gibi duran, her yıl aynı törenlerin yapıldığı, defterine aynı 

yazıların yazıldığı Anıtkabir’in güçlü imgesi, kolektif hafızada, yaşananlardan çok 

farklı bir gerçeklik kurmaktadır. Gözler önünde olan ve hafızalarda yer eden 

Anıtkabir ile geçmişin - Türkiye’nin en sert toplumsal çatışmalarına otuz beş yıl 

tanıklık etmiş - Anıtkabir’i birbirinden oldukça farklıdır. 

Mekânın, toplumsal belleği fethetmede önemli bir araç olması, mekân 

üzerinden gerçekleştirilen siyasal mücadelelere yol açmıştır. Anıtkabir’e ve 

Anıtkabir üzerinden toplumsal hafızaya yöneltilen en şiddetli siyasi müdahale 1988 

yılının Ağustos ayında gerçekleştirilmiş ve Anıtkabir’de bulunan on dört mezardan 

on ikisi buradan çıkarılmıştır. 

Bu eyleminin dayandığı hukuki düzenleme 6.11.1981 tarihli “Devlet 

Mezarlığı Hakkında Kanun”dur. Kanunun ikinci fıkrası şöyledir: “Türk milletinin, 

bir armağan olarak yalnız büyük kurtarıcısı için tesis ettiği Anıtkabir’de Atatürk ve 
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ayrıca en yakın silah ve mesai arkadaşı İsmet İnönü’nün kabirleri muhafaza edilir. 

Anıtkabir alanı içine başkaca hiçbir kimse defnedilemez.” 

Kanun hemen uygulanmamış, kanunun öngörmüş olduğu Devlet 

Mezarlığı’nın yapımının bitmesi beklenmiştir. 24 Ağustos 1988 günü, önceden 

basına haber verilmeksizin, Anıtkabir’deki Hürriyet Şehitleri’nin ve 21 Mayıs 

Şehitleri’nin mezarları açılmıştır. Mezardan çıkarılan kemikler belediyenin temizlik 

işçilerince torbalara doldurularak Cebeci Şehitliği’ne nakledilmiştir. Yalnızca Ersan 

Özey’in ailesi, Özey’in Cebeci Şehitliği’ne gömülmesine izin vermeyerek cenazeyi 

teslim almıştır. Geri kalan on kişinin mezarları halen Cebeci Şehitliği B-4 numaralı 

parselde bulunmaktadır. Cemal Gürsel’in Anıtkabir’deki mezarı ise 27 Ağustos 

1988’de açılmış, çıkarılan kalıntılar yine belediyenin çöp toplayıcıları tarafından 

torbaya konulduktan sonra Gülhane Hastanesi’ne götürülmüştür. 30 Ağustos’a kadar 

burada bekletilen Gürsel’in cenazesi 30 Ağustos günü törenle açılan Devlet 

Mezarlığı’na defnedilmiştir. 

10 Haziran 1960’ta ülke tarihinin kaydettiği en önemli törenlerden biri ile 

Anıtkabir’e defnedilmiş Emeksiz ve diğer Hürriyet Şehitlerinin naaşları, 1988 yılına 

gelindiğinde değersizleştirici bir biçimde Anıtkabir’den çıkarılmıştır. 1960’taki 

cenaze töreninin, Emeksiz figürünün kuruluşunda oynadığı role paralel olarak, 

1988’deki törensiz nakil de Emeksiz figürünün imhasında merkezi bir yere sahiptir. 

1988’deki nakil, ritüelin tersine çevrildiği bir karşı törendir. 1960’ta binlerce 

katılımcının bulunduğu törenin aksine, cenazelerin tabi kaldığı 1988’deki işlem, 

basından ve de toplumdan gizlenmiştir. Tüm devlet erkânının katılımının yanında üst 

düzey subaylarca tertip edilen 1960 töreninin karşısında, 1988’de mezarların 

boşaltılması işlemini rütbesiz erler gerçekleştirmiştir. Töreni kuran en önemli 
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unsurlardan biri olan, günlük kıyafetlerden ayrıksı tören kıyafetleri 1960’ta özellikle 

ordu mensuplarının kıyafetlerinde seçilmekte iken, 1988’deki karşı tören, temizlik 

işçisi kıyafetinin gündelikliği üzerinden kendisini kurmaktadır. Ritüelin ciddi ve 

önceden belirlenmiş davranışlarının ve beden hareketlerinin aksine 1988’de 

karşılaşılan, ritüeli çözen bir hareket olarak, Cemal Gürsel’in naaşının kalıntılarını 

kucaklayarak götüren temizlik işçisinin gayrı ciddi davranışıdır. Ritüel sürecinin 

tersine çevrildiği 1988 “karşı töreni”, önceden hazırlanmış ve özenle uygulamaya 

konulmuş bir gösteri olarak, Emeksiz figürünün imhasında önemli bir rol oynamıştır. 

30 Ağustos 1988’de Turan Emeksiz’in cenazesi yirmi sekiz yıl aradan sonra 

yeniden Cebeci’ye dönmüştür; ancak bu sefer görkemli bir törenle ve binlerce kişinin 

katılımıyla ulusun simgesel merkezine değil, bir askeri şehitliğe doğru yol 

almaktadır. Anıtkabir’deki hürriyet şehidi, Cebeci Şehitliği’nde “sıradan bir şehit” 

olarak yatmaktadır (Resim 11). Mezarı, “Güneydoğu Şehitleri” arasındadır ve hiçbir 

ayırıcı niteliğe sahip değildir. Üstelik mezar taşına ismi ve memleketi Malatya’nın 

dışında hiçbir şey yazılmamış, diğer mezarlarda bulunan doğum ve ölüm tarihlerine 

bile yer verilmemiştir292. Emeksiz’i yeni mezarına nakledenler, “28 Nisan 1960” 

yazısını mezarlığın dışında bırakmışlar, içi boşaltılmış bir Emeksiz’i şehitliğe kabul 

etmişlerdir. Cebeci Şehitliği’nde yatan Emeksiz, onu o yapan bütün ayrıntılardan 

koparılarak kimliksiz bir hale sokulmuştur; o artık “Turan Emeksiz” değildir. 

12 Eylül ara döneminin hukuki zemini hazırladığı, ANAP hükümetinin ise 

uygulamaya koyduğu bu girişim, bir anlamda 27 Mayıs’ı hafızalardan silmeye 

yöneliktir. Anıtkabir’deki mezarların kazılması aslında 27 Mayıs’ın mezarının 

                                                           
292 Aralık 2010’da yapılan görüşmede Cebeci Şehitliği yetkilileri, Emeksiz’in doğum ve ölüm tarihine 
ilişkin kesin bilgilere ulaşılamaması(!) nedeniyle bu bilgilerin mezar taşına yazılamadığını 
belirtmişlerdir.  
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kazılmasıdır. Mezarlar, Anıtkabir’den, ulusun en kutsal mekânından çıkarılırken, 27 

Mayıs üzerindeki kutsallık dokusu da ortadan kaldırılmıştır.  

Anıtkabir’den çıkarılanların hatıraları artık siyasal birliğin üretilmesinde 

herhangi bir rol oynamamaktadır. Anıtkabir’de, mezarların nakliyle oluşan boşluk, 

toplumsal hafızada da bir gediğin açılmasına yol açmıştır. Ancak siyasetin boşluk 

kabul etmeyeceği yönündeki amiyane bilgi, Anıtkabir’de kendisini bir kez daha 

kanıtlamış bulunmaktadır. Unutma yerini bir başka hatırlamaya bırakırken, 

Anıtkabir’deki on iki mezarın yerini, çiçekler ve çimlerin düzenlenmesinin yanı sıra 

kırmızı ve beyaz taşların da kullanılmasıyla hazırlanan büyük boy bir Türkiye 

haritası almıştır (Resim 12). 1960’lı yılların izlerinin silindiği Anıtkabir, eskiden 

1960’lı yılları hatırlattığı bölümü de dahil olmak üzere tek bir tarihi anımsatmaktadır. 

Anıt, geçmişten bugünkü topluma kalan mirastır. Onu ortadan kaldırılması ile 

belleğin bir kısmı da silinmiş olur.293 Artık 27 Mayıs’ı Anıtkabir simgesi üzerinden 

hatırlamak mümkün değildir. Anıtkabir’deki fiziki yerin kaybı, belleklerde de paralel 

bir kaybı doğurmuştur. Mekânın korunamadığı durumda bellek de korunamamıştır. 

Anıtkabir’deki mezarların nakledilmesi, iki askeri darbenin salt darbe 

olmalarına bakılarak aynı ve bir tutulamayacaklarını da göstermektedir. Öğrenci 

hareketlerinin yarattığı dalgalanmada kendisine yol açan 27 Mayıs Darbesi, ölen 

öğrencinin mezarını Anıtkabir’e taşıyıp öğrencilerin protestosunu, kolektif hafızanın 

öne çıkan bir anısı haline dönüştürmüştür. Öğrenci eylemlerini bastırmak üzere yola 

koyulmuş 12 Eylül Darbesi ise öğrencinin mezarını Anıtkabir’den kaldırıp toplumsal 

bir hareketin anısını hafızalardan kazımıştır. 27 Mayıs üniversite eylemleri ile kendi 

                                                           
293 M. Roth Leland 2006), Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Çev. E. Akça, İstanbul: 
Kabalcı Yayınevi, s. 194. 
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arasında bir bağ kurma suretiyle meşruiyet arayışına girerken294 12 Eylül kurduğu 

siyasal düzeni üniversite, öğrenci, gençlik ve devrimcilik karşıtlığı üzerinden 

meşrulaştırmayı tercih etmiştir. 12 Eylül, karşı çıktığı bütün bu kavramların izlerine 

27 Mayıs’ın simgelerinde rastlamış ve bu simgeleri yok etme çabasına girişmiştir. 

12 Eylül sadece 27 Mayıs’ı silmemiştir, 27 Mayıs’ın sahiplendiği ve bir 

anlamda ele geçirdiği 28 Nisan’ı da belleklerden silmiştir. Elde kesin kaynakların 

olmamasına rağmen295 şu iddia ortaya atılabilir: Mezarların naklinde tek bir ismin, 

Turan Emeksiz’in önemi büyük olmuştur. Mezarları taşınan diğer on bir kişinin 

dokuzu subay ve askerdir, ikisi ise kazara ölen yaşları küçük gençlerdir. Bu figürler 

bir dereceye kadar izin verilebilir, katlanılabilir düşünceleri ve hatıraları 

çağrıştırmaktadır. Ancak Turan Emeksiz’in hatırlattıkları açıktır: O, Türkiye’de 

ölümü devlete bağlanan ve bizzat devlet tarafından siyasal şehit ilan edilerek 

toplumsal hafızaya kazınan ilk öğrencidir. O, toplumsal bir hareketle bir hükümetin 

protesto edilebileceğini ve hatta devrilebileceğini anımsatmaktadır. O, 60 ve 70’ler 

boyunca süren öğrenci hareketlerinin ilk simgesidir. Bu yönleri ile 12 Eylül için 

Emeksiz figürü -ve onun hatırlattığı 28 Nisan- geleceğin önünde duran bir engeldir. 

12 Eylül’e göre 27 Mayıs’ın asıl suçu 28 Nisan’ı sahiplenmesi ve zaman zaman 

kendini “devrim” olarak adlandırmasıdır.  

Devlet Mezarlığı Kanunu’nda İnönü’nün sadece Atatürk’ün silah ve mesai 

arkadaşı olarak tanımlanması hafızaya yöneltilen bir başka müdahaledir. 

Cumhurbaşkanı, başbakan, muhalefet lideri İnönü’nün sadece Kurtuluş Savaşı’na 

                                                           
294 Burada MBK içindeki görüş ayrılıkları ve çatışmalar ihmal edilmiştir. Bahsedilen konularda lider 
kadrosu hemfikir değildir. Darbeden birkaç ay sonra üniversite hocalarının görevlerinden alınması bu 
konuda önemli bir örnektir. 
295 Evren’in 30 Ağustos 1988’de isim vermeyerek Turan Emeksiz’den bahsetmesi ve onun hakkında 
yaptığı küçültücü konuşma bu iddiayı desteklemektedir, Bkz Cumhuriyet, 31.08.1988. 
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yaptığı katkı hatırlanmaktadır, diğer İnönü’lere kanunda ve belleklerde yer yoktur. 

Kanunun bir başka müdahalesi ise İnönü’yü Atatürk’ün en yakın arkadaşı olarak 

göstermesidir. Gerek Atatürk’ün gerekse İnönü’nün zaman zaman yaptıkları 

konuşmalara bakılarak bu cümleye itiraz edilebilir, ancak bu ifade artık kanun 

gücüyle belleklerde korunmaktadır. Ayrıca Kurtuluş Savaşı’ndaki rolleri ile bu iki 

ismin biricikleştirilmesi, 12 Eylül’ün kurucu iktidarı nasıl kurguladığına dair de 

ipuçları sunmaktadır: Zafer ve kuruluş bir kahramanın ve onun bir yardımcısının 

eseridir. 

Topluluğun sınırda oluştuğu kabul edilirse, Anıtkabir de Atatürk’ün Kurtuluş 

Savaşı sonucunda kurduğu toplumu simgeler. 27 Mayıs’ın topluma yönelik bu 

algıları on dört “kahramanın” mezarının bulunduğu Anıtkabir’den okunabilir. 12 

Eylül ise toplumun sınırına, ortak değeri olarak sadece Atatürk’ü yerleştirmiştir. 12 

Eylül’ün daha önce olmadığı kadar güçlü bir Atatürk imajı ve Kurtuluş Savaşı 

mitosunu kolektif hafızaya yerleştirmiştir. Görünen odur ki Anıtkabir’deki ölü 

bedenlerin varlıkları ve yoklukları toplumsal hafızayı derinden etkilemektedir. 

Anıtkabir’deki mezarların izini sürmek bilgi ve iktidar arasındaki ilişki 

açısından ilginç örneklere ulaşılması sonucunu doğurmaktadır. 1966’da ölen Gürsel 

için yapının içinde bir mezar yapılması düşünülmüş ancak yetkililer yapıda yeni bir 

mezar için uygun bir yerin olmadığını açıklamışlardır. Bu konuda Gürsel’in 

gömülmesini asıl olarak talep eden Genelkurmay’ın Anıtkabir’in mimarisi 

konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Çünkü 1973’te ölen İnönü 

için yapının içinde, Atatürk’ün mozolesinin tam karşısında bir mezar yeri 
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hazırlanmıştır296. 2002 yılına gelindiğinde Anıtkabir hakkında şaşırtıcı bir bilgi daha 

ortaya çıkmıştır. Mozolenin altındaki boş bölüm Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak 

düzenlenmiş ve ziyarete açılmıştır. Açıkça görülmektedir ki bu kısımda birçok mezar 

odası bulunmaktadır. Ancak bu bilgi yıllarca saklanmış ve mezar odaları hiçbir 

zaman yapılış amaçları doğrultusunda kullanılmamıştır.  Bugün her odada Kurtuluş 

Savaşı ile ilgili farklı konulara dair resimler ve objeler sergilenmektedir. 1981 yılında 

çıkan Devlet Mezarlığı Kanunu’nda Anıtkabir’e hiçbir cenazenin 

defnedilemeyeceğinin belirtilmesinden yıllar sonra Anıtkabir’in başka definleri 

öngören biçimde tasarlandığı bilgisi ortaya çıkmıştır. Anıtkabir’in mimarisi en baştan 

beri bir Panteon’a dönüşmeye elverişlidir.297 

Günümüzde Anıtkabir’i ziyaret edenler ile etmeyenlerin hafızaları arasında da 

farklılıklar vardır. Anıtkabir’e giden biri için İsmet İnönü’nün kabrinin Anıtkabir’de 

oluşu unutulmaz bir bilgidir. Ancak Anıtkabir’i görmemiş kimselerin İnönü’nün 

Anıtkabir’de yatıyor olduğundan genellikle haberi yoktur. Çünkü gündelik hayatta 

Anıtkabir ile ilgili olarak karşılaşılan bilgilerde İnönü’ye yer verilmez. En basitinden 

Anıtkabir, Atatürk’ün kabridir, Atatürk’ün ve İnönü’nün ortak kabri değildir. 

Anıtkabir Türkiye’nin mekânsal bir izdüşümü olarak düşünülebilir. 

Anıtkabir’i toplumu simgeleyen ve toplumsal hafızayı besleyen bir mekân olarak ele 

aldığımızda 1988 öncesinde Anıtkabir’in bize çok daha fazla şey hatırlattığını ve 

genel olarak da toplumun çok daha zengin bir hafızaya sahip olduğunu görebiliriz. 

Anıtkabir bugün toplumu sadece kurucu savaş ve kuruluş dönemi etrafında 
                                                           
296 Gürsel’in Anıtkabir yamacındaki mezarına nazaran İnönü’nün bir mezar odasına nakledilmiş 
olması, yanı alanda daha kalıcı bir yer tutmuş olması, onun mezarının Anıtkabir’den 
çıkarılamamasında etkili olmuş olabilir. 
297 Chrıstopher Samuel Wılson, Rememberıng And Forgettıng In The Funerary Archıtecture Of 
Mustafa Kemal Atatürk: The Constructıon And Maıntenance Of Natıonal Memory, (2007), 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, (Danışman: G. A. Sargın), ODTÜ Mimarlık Bölümü, Ankara, s 184. 
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birleştirmektedir. Oysa bir zamanlar Anıtkabir topluluğun üyelerini devrim, hürriyet 

ve toplumsal değişim etrafında da bir araya getirmekteydi. Mekânın toplumsal hafıza 

üzerindeki etkisi öylesine derindir ki mezarların Anıtkabir’den çıkarılması ile 27 

Mayıs ile 29 Ekim arasındaki, İkinci Cumhuriyet ile Birinci Cumhuriyet arasındaki 

bağ koparılmış 27 Mayıs köksüz ve temelsiz kalmıştır. O kadar ki bugün 27 Mayıs’ın 

toplumsal hafızada önemli bir yeri yoktur olsa olsa kötü bir darbe olarak 

hatırlanmaktadır, İkinci Cumhuriyet denildiğinde ise akla Türkiye liberalizminin 

ünlü isimleri gelmektedir.298 Bu noktada Cemal Gürsel’in mezarının nakli sırasında 

oğlu Özdemir Gürsel’in söylediği şu söz anlamlıdır: “27 Mayıs yapıldı mı?”299 

Toplumsal belleğin inşasında önemli bir paya sahip olan Anıtkabir’in, 

barındırdığı mezarların sayısı açısından fakirleşmesi, içerdiği anlam zenginliğini de 

zayıflatmıştır. Buna rağmen daha dar bir anlamı ifade eden yeni Anıtkabir daha güçlü 

bir imge haline gelmiştir. Merkezileşmenin kaçınılmaz bir özelliği olarak tekleşme, 

sayı açısından azalmayı ancak güç açısından artışı doğurur. Ülke siyasetindeki 

tekleşmeye paralel olarak Anıtkabir bir kahramanlar mezarlığı olma özelliğini 

yitirmiş ancak kurucunun evi olma niteliği ile eskisinden çok daha güçlü bir simge 

haline gelmiştir. 

1988’deki nakil işlemi ile Anıtkabir tanıksız kalmış, mekânın kendisi de 

yakın geçmişin bir tanığı olmaktan çıkarılmıştır. 28 Nisan Olayları’nın tanığı 

Emeksiz’in anısının yer almadığı bir Anıtkabir’de Emeksiz’i, öğrenci eylemlerini, 

                                                           
298 Günümüzde “İkinci Cumhuriyet”le özdeşleşen popüler bir örnek olarak Mehmet Altan akla gelen 
ilk isimlerdendir, bkz. Mehmet Altan (1992) “İkinci Cumhuriyet Nedir, Ne Değildir?”, Türkiye 
Günlüğü, Güz 1992, Sayı 20. 
299 Halka ve Olaylara Tercüman, 28.08.1988. 
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devrimci mücadeleyi hatırlatacak hiçbir belirti bulunmamaktadır. Emeksiz’in bir 

zamanlar Anıtkabir’de yatmış olduğuna dair tek bir iz bile yoktur. 
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SONUÇ 

1960 yılında gerçekleşen kitlesel bir siyasal eylem sırasında polisin açtığı ateş 

sonucunda yaşamını yitiren Turan Emeksiz’in şehitleştirilmesi, siyasal birliğin 

tanımlanmasında önemli bir değişimin yaşanmasını beraberinde getirmiştir. Devlet 

tarafından ilk önce “Hürriyet Şehitleri”nden biri olarak kabul edilen sonrasında ise 

“Devrim Şehidi Turan Emeksiz” olarak tanımlanan Emeksiz, siyasal bir simge haline 

gelmiştir. Bu çalışma, Emeksiz’in şehit olarak ilan edilmesiyle, siyasal bağın yeniden 

tanımlandığını savunmaktadır. Emeksiz’in ölümü nedeniyle duyulan acı, onun 

ölümüne yol açtığı düşünülenlerden kesin bir biçimde hesap sorulması talebi ve 

Emeksiz’in fedakârca ölümünün “iyi” bir toplumsal yaşamın başlangıcı olduğu 

yönündeki inanç, yeni bir ortaklığı meydana getirmiştir. 

 Öne sürülen bu sav açısından bazı kavramların ilk bölümde tartışılması ve 

çalışma boyunca kat edilmesi bir zorunluluk ortaya çıkmıştır. İlk bölümde öncelikle 

ölümün siyasallığı ele alınmıştır. Ölümün, herhangi bir biyolojik olay olarak 

görülemeyeceği, tam tersine kişilerin bir araya gelmelerine yol açan toplumsal bir 

olay olarak görülmesi gerektiğinin öne sürüldüğü bu kısımda, ölümü topluluğun 

siyasal bir bütün olarak kuruluşunu sekteye uğratan ve bu nedenle de yine toplumsal 

pratiklerle aşılması gereken bir kriz olarak işaret eden antropoloji literatürü temel 

alınmıştır. Emeksiz’in ölümü çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bu açıdan 

incelenmiş, genç bir üniversite öğrencisinin ölümünün hangi süreçler sonucunda 

toplumun bütününü ilgilendirir hale geldiği üzerine düşünülmüştür.  

Siyasal bağın yeninden üretilmesinde telafi edilmesi gereken bir kayıp olarak 

ortaya çıkan ölümün toplumsallığı bu yönüyle evrensel sayılabilirse de farklı 
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kültürlerin ölüme karşı farklı tepkiler geliştirdikleri gözden kaçırılmamalıdır. 

Çalışma kapsamında ölümü temel alan iki kültürel kurgu olan kurban ve şehitliğe 

karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Topluluğun kendi içinde başlayan ve biten, 

topluluğun iç geriliminin bir ürünü olan kurbanla karşılaştırıldığında şehitliğin, en 

başından bir “düşman” imgesine dayandığı ve geleceğe dair umudu olduğu kadar 

geçmişe dair olarak da belleği ürettiği görülmektedir. Ölümün şehitlik olarak 

tanımlanmasıyla beraber, ölümden sorumlu olanlar “düşman” olarak kodlanırlar; bu 

düşman karşısında “intikam” için bir araya gelenler ise yeni bir siyasal bedeni 

oluşturacaklardır. Bu yeni beden için ölümün gerçekleştiği an zamanın başı olacak, 

topluluk daima o zamana atıfla kendini yeniden kuracak aynı zamanda “intikam” 

zamanı da tarihin sonu, cennetin gerçekleşeceği an olarak görecektir. Bu açıdan 

Emeksiz’in şehit olarak ilan edilmesinin ardından, şehitlik kavrayışını bir bütün 

olarak hayata geçirmesi ilgi çekicidir. Onun bir şehit olarak kabul edilmesiyle, 

ölümün gerçekleştiği an siyasal iktidarın meşruiyetini yitirdiği bir dönüm noktası 

olarak görülmüş, ölümden sorumlu tutulanlar “toplum düşmanı” olarak kodlanarak 

toplumun dışına itilmiş, “düşmanın” cezalandırılmasıyla da yeni bir dönem 

açılmıştır. 

Emeksiz’in hiç unutulmayacak ve toplumsal varlığın kaynağı olarak 

görülerek daima borçlu kalınacak bir şehit olarak görülmesinin yanı sıra üretilen bu 

simgenin unutulmuş bir simge olması, konuyu toplumsal hafıza literatürü içinden de 

tartışmaya açmayı gerekli kılmaktadır. Geçmişin bir anlam kaynağı, hatırlamanın 

siyasal bağlılığı tazeleyen toplumsal bir edim olduğu kabul edildiğinde Emeksiz’in 

şehit olarak hatırlanmasının siyasal bağın kuruluşundaki önemi ortaya çıkmaktadır. 
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Bu nedenle unutma da bu süreci tersine çevirecek ve Emeksiz’in hatırlanması kadar 

unutulması da siyasal bir anlam üretecektir. 

Toplumsal hafızanın üretilmesi sürecinde mekânın ayrıcalıklı bir rol oynadığı 

görülmektedir. Varlığın mekânsız olarak düşünülemeyeceği gibi toplumsal olan da 

ancak mekân üzerinde hayata geçebilmektedir. Bu açıdan iktidarın kurulması ve 

dolaşımı açısından mekânın düzenlenmesi kritik bir önem taşımaktadır. Uzam içinde 

çerçevelenen, belirli bir anlamı üretecek şekilde sınırlandırılan mekân, tabiatıyla 

toplumsaldır ve aynı zamanda hatırlatıcıdır. Mekânın hatırlatıcılığı bağlamında 

anıtlar ve mezarlar, mekânın siyasal olanı simgelemesi ve farklı olanları karşılaştırıcı 

özelliği bağlamında ise meydanlar önemli mekânsal düzenlemeler olarak 

görünmektedir. Emeksiz örneğinde, özellikle şehitliğin edebiyat içinden inşasında, 

meydana yapılan vurgu dikkat çekicidir. Emeksiz’in şehitleşmesiyle Beyazıt 

Meydanı, dost ile düşmanın karşılaştığı, siyasal bağı kuran “kan”ın döküldüğü alan 

olarak hatırlanmaya başlayacaktır.  

İlk bölümde çizilen kuramsal çerçeveye dayalı olarak Emeksiz figürü 

incelendiğinde karşılaşılan ilk sonuç, siyasal olan ile kutsal olan arasındaki iç içe 

geçmişliktir. 27 Mayıs darbesinin gerçekleşmesinden sonraki ilk günlerde, geçici 

anayasa gibi “önemli” konularda dahi henüz karar alınmamışken, yeni iktidar DP’nin 

son günlerinde hayatını yitiren kişileri şehit ilan etmiş ve görkemli bir cenaze töreni 

ile Anıtkabir’e defnetmeye karar vermiştir. Ölümün kutsallaştırılarak şehitlik olarak 

kodlanması örnekte de görüldüğü gibi kurulu bir yapının yansıması olarak değil, 

yapının bizzat kendisi olarak ortaya çıkmıştır. Yeni iktidar için kutsallaştırmaya 

yönelik bu hamle var olan bir gücün meşrulaştırılması değil, iktidarın kutsallık 

içinden üretilmesi anlamına gelmektedir. 
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Emeksiz’in ölümünü izleyen süreç,  ölümün toplumsal olarak 

anlamlandırılması ve bu yolda düzenlenen cenaze törenlerinin ve hazırlanan 

mezarların siyasallığı üzerine dikkat çekici örnekler sunmaktadır. Emeksiz’in 

ölümünün anlamlandırılması farklı siyasal bağlar üretmektedir: Beyazıt Meydanı’nda 

öldürülen, tören yapılmadan ve gizlice kimsenin bilmediği bir yere gömülen 

Emeksiz, kurulu düzeni yıkmaya çalışan bir “toplum düşmanı”dır ve henüz adsızdır. 

“Hürriyet Şehidi” ilan edilen, İstanbul ve Ankara’da binlerce kişinin yanı sıra 

devletin en üst kademedeki üyelerinin de katıldığı cenaze törenleriyle Anıtkabir’e 

defnedilen Emeksiz ise siyasal varlığı mümkün kılan kurucudur. Yine gizlice ve yine 

törensiz bir biçimde Anıtkabir’den çıkarılarak askeri şehitliğe defnedilen Emeksiz 

adını kaybetmekte ve siyasal bağın kurucu öğelerinden biri olma vasfını da 

yitirmektedir. 

Emeksiz, yaklaşık otuz yıl boyunca Türkiye’nin siyasal odaklarından biri 

konumundadır; etrafında toplanılan ya da dışlanan bir odak. Emeksiz’in de aralarında 

olduğu “Hürriyet Şehitleri”nin ölümleri, 27 Mayıs’ın ilk günlerinde büyük bir 

toplanmanın merkezidir; ordu, üniversite, devlet kurumları, DP muhalifi olan her 

kesim, cenaze töreni örneğinde de görüldüğü gibi, “Hürriyet Şehitleri” etrafında 

toplanmaktadır. Bu birleşme, DP iktidarının destekçilerini dışta bırakmakta ve 

siyasal bir beden olarak ortaya çıkmaktadır. Emeksiz’in ölümünün diğer ölümlere 

nazaran daha özel bir anlam kazanması ve daha çok hatırlanması ise AP karşıtı bir 

siyasal figür olarak inşa edilmesiyle başlamıştır. Diğer Hürriyet Şehitleri’nin aksine 

ölümünde doğrudan DP’nin sorumluluğunun bulunması nedeniyle Emeksiz 

ayrıklaşmış ve “Devrim Şehidi” hüviyetini kazanmıştır. Anıtkabir’de diğer şehitlerle 

beraber yatan Emeksiz’in onlardan ayrılması da yine mekânsal düzenleme ile 
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gerçekleşmiştir. Emeksiz için yapılan anıt ve büstlerin yanı sıra, isminin pek çok 

mekâna verilişi Emeksiz’i özel bir hafıza figürü haline getirmiştir: O artık “27 Mayıs 

Devrimi”nin “Devrim Şehidi”dir; ve DP’yi hatırlatarak toplumu AP’ye karşı 

uyarmaktadır. 

Emeksiz’in hatırlattıklarındaki dönüşüm, onu hatırlatan mekânlarda bir araya 

gelenlerin birlikteliklerinin yapılarındaki değişimle gerçekleşmiştir. 1960’ların ikinci 

yarısıyla beraber güçlenen sosyalist hareketler ve özellikle öğrenci birliklerinin 

eylemler öncesinde ya da sonunda Turan Emeksiz Anıtı’nda toplanmalarıyla 

Emeksiz figürü yeni bir içerik kazanmıştır. Emeksiz’i 27 Mayıs’ın değil, 

gerçekleşecek sosyalist bir devrimin “Devrim Şehidi” olarak gören bu yeni 

toplumsallıkla, mekân, figür ve siyasal bağ yeni anlamlar kazanmıştır. Örnekte de 

görüldüğü gibi bu anlamın oluşması esas olarak yine tören üzerinden ve mekân 

dolayımıyla gerçekleşmiştir. 

Oluşan bu tablo oldukça karmaşıktır. Kurucu temelde yer alan, hatta 

kurucuların gömülü olduğu “kutsal topraklarda” yatan bir kişi artık kuruluş 

felsefesini çürüten bir anlamı da işaret etmektedir; Anıtkabir’de bir “komünist” 

yatmakta, devlet erkanınca ulusal bayramlarda ziyaret edilmekte, bunun yanı sıra 

yurdun dört bir yanındaki mekânlar topluma bir “devrimci”yi ve dolayısıyla 

“devrim”i hatırlatmaktadır. Bu aşamada devlet, çözümü törensel pratiklerden 

çekilmekte bulmuştur. Siyasallık bir kez daha törenlerle ve mekânın 

deneyimlenmesiyle üretilmiş, törenlerin tersine döndürülmesi ve mekânların tahrip 

edilmesiyle bu figür ortak hafızanın dışına atılmıştır. 
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Dinsel bir kavram olan şehitliğin kazandığı yeni boyutlar ve çağrıştırdığı 

anlamlar, devlet için “ciddi” bir mesele halini almıştır. 12 Eylül 1980’de gerçekleşen 

askeri darbe bir yandan toplumsal muhalefetin bütününe yönelik bir şiddet 

uygularken diğer yandan da “geçmişle hesaplaşma” içine girme zorunluluğu 

hissetmiştir. Emeksiz’i hatırlamanın ürettiği siyasallıktan duyulan rahatsızlık, siyasal 

bağı yeniden tanımlama aşamasında, Emeksiz’in toplumsal hafıza dışına itilmesi 

yönünde sistemli bir çaba içine girilmesini beraberinde getirmiştir. Emeksiz’in 

ürettiği anlamdan ve Emeksiz etrafında oluşan toplumsallıklardan kesin bir biçimde 

kurtulma isteği 12 Eylül iktidarlarını Emeksiz’in imhasına yöneltmiş ve Emeksiz 

unutturularak bir hafıza figürü olma vasfına son verilmiştir. Örnekte görülen, siyasal 

bağın üretilmesinin geçmiş üzerinden kurgulandığı ve bu kurgunun mekânda ve 

törensel edimler aracılığıyla cisimleştirildiğidir. Emeksiz’i hatırlatan mekânların yok 

edilmesi, Emeksiz anmalarının düzenlenmesini imkânsız hale getirmiş, törenin 

düzenlenemeyişi ise geçmişin hatırlanamayışına yol açmıştır. 

Bir hafıza figürü olarak Emeksiz’e vurulan hayati darbe, mezarının 

Anıtkabir’den çıkarılışıdır. Mezarın dokunulmazlığının ihlalinin yarattığı sarsıntı, 

ölümün anlamını hiçe indirgemiş, ölümün yarattığı bir anlam olmadığı için 

hatırlanacak bir geçmiş de kalmamıştır. 1960 sonrasında yeni siyasal bağların kurucu 

öğelerinden biri olan Emeksiz figürü, Emeksiz’in mezarına ve heykellerine vurulan 

kazma ve balyoz darbeleriyle yok olmuştur. Bu aşamadan sonra Emeksiz’i 

hatırlamak değil, tam tersine onu unutmak yeni siyasallığın kurucu olmuştur. 

Çalışma sonuç olarak, şehitliğin ortaya çıkışı ile siyasal bağın kurgulanması 

arasındaki ilişkinin rastlantısal olmadığını, şehitlik ile kurucu iktidarlar arasında 

organik bir bağın kurulu olduğunu savunmaktadır. Kutsal olan, toplumsal olan ve 
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siyasal olan olarak ayrı kategoriler kurmanın bu sürecin anlaşılması önünde bir engel 

olarak gören bu tez, Turan Emeksiz’in bir şehit olarak hatırlanmasını ve sonrasında 

unutularak toplumsal hafızanın dışında kalışını toplumun siyasal olarak kuruluşunun 

aşamaları olarak ele almıştır. 
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II. ŞİİRLER 

 1 BEYAZIT MEYDANINDAKİ ÖLÜ300 

Bir ölü yatıyor 

 On dokuz yaşında bir delikanlı 

 Gündüzleri güneşte 

 Geceleri yıldızların altında 

 İstanbulda, Beyazıt meydanında. 

 

Bir ölü yatıyor 

 Ders kitabı bir elinde, 

 Bir elinde başlamadan biten rüyası 

 Bin dokuz yüz altmış yılı Nisanında, 

 İstanbulda, Beyazıt Meydanında. 

Bir ölü yatıyor 

 Vurdular 

 Kurşun yarası 

 Kızıl karanfil gibi açmış alnında 

 İstanbulda, Beyazıt Meydanında. 

Bir ölü yatacak 

 Toprağa şıp şıp damlayacak kanı, 

 Silâhlı milletim hürriyet türküleriyle gelip 

  Zaptedene kadar 

   Büyük meydanı. 

Nazım Hikmet 

                                                           
300 Nazım Hikmet, (1975), “Beyazıt Meydanındaki Ölü”, Nazım Hikmet ve Seçme Şiirleri, (der. 
Asım Bezirci), İstanbul: a yayınları, s. 609. 
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2 HÜRRİYET KAVGASI301 

 

Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler, 

dalga dalga aydınlık oldular, 

yürüdüler karanlığın üstüne. 

Meydanları zaptettiler yine. 

 

 Beyazıtta şehit düşen 

 silkinip kalktı kabrinden, 

 ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını 

 yıktı Şahmeranın mağarasını. 

 

Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. 

Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. 

Safları sıklaştırın çocuklar, 

bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır. 

 

Nazım Hikmet 

 

 

 

 

 

 
                                                           
301 Nazım Hikmet, (1975), “Beyazıt Meydanındaki Ölü”, Nazım Hikmet ve Seçme Şiirleri, (der. 
Asım Bezirci), İstanbul: a yayınları, s. 639. 
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3 SAMAN SARISI302 

 

Vera Tulyakova’ya derin saygılarımla 

 

(…) 

on dokuz yaşım Beyazıt meydanından geçiyor çıkıyor 

 Kızıl Meydana 

Konkorda iniyor Abidine rastlıyorum da meydanlardan  

konuşuyoruz  

eveli gün Gagarin en büyük meydanı dolaşıp döndü 

 Titof da dolaşıp dönecek hem de on yedi buçuk kere 

 dolanacak ama daha bundan haberim yok 

meydanlarla yapılardan konuşuyoruz Abidinle tavan arasındaki otel odamda 

(…) 

Abidine söylemeli de resmini yapsın Beyazıt Meydanında 

 şehit düşenin ve Gagarin yoldaşın ve daha adını sanını 

 kaşını gözünü bilmediğimiz Titof yoldaşın ve ondan 

sonrakilerin ve tavan arasında yatan genç kadının 

Kübadan döndüm bu sabah 

Küba meydanında altı milyon kişi akı karası sarısı 

 melezi ışıklı bir çekirdek dikiyor çekirdeklerin 

 çekirdeğini güle oynıya 

sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin 

işin kolayına kaçmadan ama 

gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin 
                                                           
302 Nazım Hikmet, (1975), “Beyazıt Meydanındaki Ölü”, Nazım Hikmet ve Seçme Şiirleri, (der. 
Asım Bezirci), İstanbul: a yayınları, s. 610. 
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 resmini değil 

ne de ak örtüde elmaların 

ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan 

 kırmızı balığınkini 

sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin 

(…) 

 

Nazım Hikmet  

 

4 TURAN EMEKSİZ303 

 

Bir yürüyüş eylediler sabahtan 

Ilgıt ılgıt kan gider loy loy! 

Dayan dizlerim dayan! 

Ağla gözlerim ağla! 

Namlu puşt olmuş, at ayağı puşt 

Yine düşman elindeydi vatan 

 

Bir oğul çıktı Malatya’dan: 

Anası Yılmaz çağırırdı 

Haram süt emmemişti anadan. 

Ve Beyazıt derler bir büyük alan 

 

Düşman sarmıştı sağı solu 

Düşman çok, cephane yoktu. 

                                                           
303 Enver Gökçe, (1977), Dost Dost İlle Kavga ve Rubailer, İstanbul: Yücel yayınları, s. 86. 
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Yetişmemişti daha Cemal Paşa kolu 

Amandı el aman! 

 

Tank paletleriydi alanda dönen 

Kusan namlulardı, kalleş ölümcül 

Ve vuran ve kıran ve haykıran 

Malatyalı şöyle baktı bir 

Ana baba günüydü herhal 

Her yönde toz duman! 

 

Vay anam vay! 

Bu belalı başınan 

Kime ne diyem 

Nerelere gidem 

Ya derdime derman 

Ya katlime ferman! 

 

Başı daralınca Yılmaz’ın 

Baktı atacak taşı yoktu 

Baktı eli durmuş, ayağı durmuştu 

Vurulmuştu. 

Çıkardı yüreğini kan içinde 

Çarptı kötünün kafasına 

Hay bu nasıl devran? 

 

28 
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Nisandı 

Yavri 

Hey! 

Ham 

Meyveyi  

Kopardılar 

Dalından. 

Enver Gökçe 

 

5 BİR AK KARANLIKTA304 

 

Bir ak karanlıkta 

Malatya’lı Turan Emeksiz 

 

Gece 3 ü geçti Turan Emeksiz 

27 Mayıs Turan Emeksiz 

Sular uyandı Turan Emeksiz 

Uyansana Turan Emeksiz 

 

Turan Emeksiz 

Turan Emeksiz 

 

Bir ak karanlıkta 

Durur yanında Mustafa Kemal’in 

Ölüler biri-birini görmez 

                                                           
304 Yeni Çağ Türküleri (28 Nisan – 27 Mayıs Şiirleri) (1960), İstanbul: Varlık Yayınları, s. 83. 
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Sesleri yok 

Seslenemezler biri-birlerine 

 

Mustafa Kemal 

Turan emeksiz 

 

Bıraktılar yeryüzünde 

Seslerini gözlerini 

Turan emeksiz 

Mustafa Kemal 

Arif Damar 

 

6 MALATYALI ŞEHİT MEHMET TURAN’IN ANASINA AĞIT305 

 

Bu ne arsız ne yılışık surattır 

Menderes mi onu ezen Fırattır 

Oğul çiğner kardeş çiğner kız çiğner 

Canavarın adı demir kırattır 

 

 Canım seni arzuluyor Mehmedim 

 Gel koyunlar kuzuluyor Mehmedim 

 Bu katili affedeyim diyorum 

 Süt damarım sızılıyor Mehmedim 

 

Namık Gedik didik didik olasın 
                                                           
305 28 Nisan – 27 Mayıs Hürriyet Şiirleri Antolojisi, (1960) der. Hasan Latif Sarıyüce, İstanbul, s. 
10. 
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Her parçanı bir çalıda bulasın 

Çakılasın bir kazığın üstüne 

Korkuluktan beter hödük olasın 

 

Canım seni arzuluyor Mehmedim 

Gel koyunlar kuzuluyor Mehmedim 

Bu alçağı unutayım diyorum 

Süt damarım sızılıyor Mehmedim 

 

Yürü Mehmet kanda yüzen gemi bu 

Yürü Mehmet şehitliğin demi bu 

Zeki derler budalanın birisi 

Şahin mi ki leş kargası ne mi bu 

 

Canım seni arzuluyor Mehmedim 

Gel koyunlar kuzuluyor Mehmedim 

Bu soysuzu unutayım diyorum 

Süt damarım sızılıyor Mehmedim 

 

Mehmet derler Malatyanın kuzusu 

Kurşun onda ciğerimde sızısı 

Atatürk’üm Atatürk’üm nerdesin 

Böyle miydi alnımızın yazısı 

 

Canım seni arzuluyor Mehmedim 

Gel koyunlar kuzuluyor Mehmedim 
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Atatürk’e bağışlarken ben seni 

Süt damarım sızılıyor Mehmedim 

 

Bir meydanda yüz kişiye kıyanlar 

Arslan ini size kalmaz çıyanlar 

Mezarından doğrulup ta boğacak 

Esvabıyla gömdüğünüz civanlar 

 

Canım seni arzuluyor Mehmedim 

Gel koyunlar kuzuluyor Mehmedim 

Benden emmiyenler bile öz oğlum 

Süt damarım sızılıyor Mehmedim 

 

 

Mehmet Mehmet ahretten konuş gel 

Atatürkle şehitlerle tutuş gel 

Bir tek umut sende kaldı amanın 

Türk ordusu, Türk ordusu yetiş gel 

 

Canım seni arzuluyor Mehmedim 

Gel koyunlar kuzuluyor Mehmedim 

Mezarını arıyorum her yerde 

Süt damarım sızılıyor Mehmedim 

Behçet Kemal Çağlar 
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7 HÜRRİYET ŞEHİTLERİNE306 

 

Ey insan haklarının aslanca şehitleri! 

O eski palabıyık dev gibi yiğitleri 

Dal gibi bedenlerle imrendiren çocuklar! 

Ey toprağın koynuna güvey giren çocuklar! 

Hürriyet kızı size göz yaşı dökmektedir; 

Kanınızdan bu yurdun şafağı sökmektedir.  

Mürekkep insan kanı, kalem insan gövdesi: 

Beyazıt meydanına “Hürriyet Kasidesi” 

Kızım, bitanem, gülüm, Hürriyet olsun adın; 

Kardeş katillerinin alnını damgaladın 

Siyah iskarpinin sivri topuğuyla sen! 

Bir zaptiye atının boynuna atılırken. 

Vur alnına mührünü o alçalmış kopuğun: 

Mührü Süleyman kadar azizdir o topuğun. 

Vur o temiz topuğu o çamurlu alna vur!... 

Yere dökülse bile, kan olur başa vurur: 

Ecel şerbeti değil, hürriyet şarabı bu. 

Deli’nin oyuk oyuk meydanı dolu dolu, 

İç o kutsal şaraptan, iç iç iç de hadi sız;  

Yirminci baharına yeni  basmış güzel kız, 

Dudağın ruj görmeden, ko, alnında kan olsun; 

Saçının her teline bir yezit kurban olsun; 

Yaya bir sürü Hüseyn, atlı bir sürü Yezid; 

                                                           
306 28 Nisan – 27 Mayıs Hürriyet Şiirleri Antolojisi, (1960) der. Hasan Latif Sarıyüce, İstanbul, s. 8. 
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Hürriyet cihadının Kerbelâsı Bayezit! 

Sen ey bu badireden sağ çıkan yiğit çocuk! 

Allaha, hürriyete, Atatürk’e yolculuk.. 

Yılma ki düzlük yakın, sonu yokuşun, yürü! 

Ayakta gömülmekten farksız duruşun; yürü! 

Kulağının dibinde vızlasın kurşun, yürü! 

Önünü görmek için elbette gözün feri, 

İleri, biraz daha, biraz daha ileri!.. 

 

Behçet Kemal Çağlar 

 

8 BUĞULU GEZİ307 

 

Gayrı ne etsem dostlar, 

Nerelere gitsem. 

Almış başımı dolaşıyorum, 

Urfa – Mardın Diyarbakır  

Haykır dağlara haykır… 

 

Beyazıt meydanında Harbiye Nezareti 

Paşalar girer, Paşalar çıkar. 

Hareket ordusu İstanbul’a yürümüş, Yıl 1908, aylardan temmuz 

 

Toplar kışlaları yıkar… 

Ama Harbiye Nezaretine el değmemiş, 

                                                           
307 Yeni Çağ Türküleri (28 Nisan – 27 Mayıs Şiirleri) (1960), İstanbul: Varlık Yayınları, s. 84. 
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Kan akmamış Beyazıt meydanında. 

Kızıl padişah sarayından çıkmış, 

Bayram topları yurdumun her yanında… 

Aradan 52 yıl geçmiş, 

Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Demokrasi, 

Hay olmaz olası… 

Emniyet Âmiri bir BuminYaman, 

Amanın dostlar aman, 

Bir de Zeki Şahin, 

Gözlerinde alev alev kin, 

Bir gestapo heykeli gibi durur. 

Marş söyleyen öğrencilere kızıp 

Aksaçlı Rektörü başından vurur… 

Beyazıt meydanında Malatyalı Turan, 

Gözlerinde Özgür günlerin özlemi, 

Amanın dostlar aman… 

Bir hain kurşunla vurulmuş 

Sarılmış polis kordoniyle dört yanı, 

Akar ılgıt ılgıt kanı… 

 

Ankara’nın karanlık bir gecesi, 

Çankaya köşkünde sofra kurulmuş, 

Başkan, başbakan ve Namık Gedik 

Önlerinde meze tabakları didik didik, 

Afiyetle rakılarını içerler… 

Gece yarısına doğru, 
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Asayiş raporlarına göz atıp, 

Yurtta sulh, partide sadakat… 

Tatlı bir sarhoşlukla kendilerinden geçerler… 

 

Ertesi sabah tedirgin bir uyanış. 

Cebeci yollarında kordon geçilmez. 

Genç başları duman sarmış, 

Anadan, yardan geçilir, 

Özgürlükten geçilmez… 

 

Fakülte duvarlarında kurşun yarası, 

Camlar delik deşik… 

Sıkın dişlerinizi kardeşler, 

Elbet kazanılacak zafer, 

Aşılacak bu kanlı eşik… 

 

Ankara radyosu yalan dolan, 

Amanın dostlar aman… 

Zehir saçar yurdumun temiz havasına, 

Kime yalvarsak, kimden dâvacı olsak, 

 Yapışsak kimin yakasına… 

  

(…) 

 Gayri ne etsem dostlar, 

 Nerelere gitsem. 

Almış başımı dolaşıyorum, 
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Urfa – Mardin – Diyarbakır 

Ankara – Eskişehir – Bursa 

Kime derdimi açsam, 

Sussam olmuyor, bağırsam duyulmuyor, 

Haykır dağlara haykır. 

 

Bursa 25.5.1960 

Hilmi Özgen 

 

 

 9 28 NİSAN308 

 

Gökyüzü öyle mavi, 

Minareler öyle inceydi, öyle aktı. 

Anne gibiydi ilkyaz güneşi 

Neredeyse insanları okşıyacaktı. 

 

Anne gibiydi, ılıktı, ılımandı 

Saçları uçurmıya hazır rüzgâr. 

Delikanlılar andızlara benziyordu, 

Bahar laleleri gibiydi kızlar. 

 

Kıpırdamaktaydı tohumlar toprakta, 

Çimenler yeşermekte, çağlalar büyümekteydi yavaş yavaş 

Erguvan kokuları geliyordu Boğazdan 
                                                           
308 28 Nisan – 27 Mayıs Hürriyet Şiirleri Antolojisi (1960) der. Hasan Latif Sarıyüce, İstanbul, s. 
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Vapur düdükleri, deniz yosunlarıyla sarmaş dolaş. 

 

Öyleydi ama ne güneş okşar, 

Ne rüzgar uçururdu saçları. 

Siren sesleri deliceydi, umutsuzdu, 

Umutsuzdu kent, umutsuzdu çocuklar. 

 

Bir şey düğümlenmişti gırtlaklarında 

Nisan yağmuru gibi kirpiklerinde damlalar vardı. 

Yaşamak güzeldi ama insan gibi 

Yaşamadıktan sonra neye yarardı. 

 

Neye yarardı sabahlara kadar 

Kör ışıklar altında oturup çalışmak. 

Neye yarardı bilim, neye yaradı tüze, 

Neye yarardı eşit olmadıktan sonra aşk. 

 

Neye yarardı başaklar gibi 

İlkyaz günlerinde hayal kurmak. 

Neye yarardı umut, neye yarardı sevi 

Neye yarardı sabahlara kadar çalışmak. 

 

Özgürlük diye bağırıyorlardı 

Minareler, kümbetler titriyordu damar damar 

Gırtlaklardaki düğüm çözülüyordu 

Çınlatıyordu dört yanı türküler, nâralar. 
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Çınlatıyordu İstanbulu duman duman 

Dalgalr gibi, dağlar gibi 

Çırpınan çocuk göğüslerinde 

Bütün Türkiye özgürdü şimdi. 

 

Birden güneş kayboldu korkusundan, 

Aldı başını gitti rüzgâr, 

Gelmez oldu erguvan kokuları, 

Birden öbür yana savuldular ağaçlar. 

 

Karaydı motor sesleri, gölgeler kapkara 

Birden dolup taştı meydanlar? 

Kılıçlar uzundular, sopalar uzun, 

Namlular genişti, karaydı kuyular kadar. 

 

Ah kader, beklenmedik yolcu! 

Sen hep ters zamanda gelirsin. 

Umut isteriz, özgürlük isteriz yüz yıldan beri 

Geçer karşıya dikilirsin. 

 

Ah kader beklenmeden gelirsin 

Bir yanda kılıçlar, sopalar, kara namlular 

Bir yanda özgürlük diye, onur diye 

Açılmış tertemiz avuçlar var. 
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Bir yanda bilim, çalışma, inanç 

Türküsü söyleyen dudaklar var. 

Bir yanda kahpelik, kalleşlik 

Küfürler, tekmeler, kurşunlar var. 

 

Durdu iki yana, bir an durdu, 

Hayvanlar bile gitmedi üstlerine. 

Birden kara gölgeler uludu 

Son kurşuna kadar boşalttı göğüslerine. 

 

Yaşamaya son kuşuna kadar! 

Son kurşuna kadar bilime. 

Tüzeye son kurşuna kadar! 

Son kurşuna kadar en güzele, en iyiye. 

 

Bayrak gibi saçları darmadağın 

Kız mı, erkek mi belli değiller, 

Kanrevan içinde, ter içinde 

Özgürlük istiyenler devrildiler. 

 

Sonra her şey sustu, meydan sustu 

Sustu özgürlük diye inleyenler. 

Minareler, güvercinler, lâmbalar ağladı bütün gece 

Beyazıt meydanında gördü gidenler. 

Cahit Külebi 
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10 28 NİSAN309 

 

Küçücük bir yara, o saf alnında, 

Yüzünü toprağa dönmüş, yatıyor. 

Irkının güneşi asil kanında 

Parlayan bir yiğit, sönmüş, batıyor. 

 

Hürriyet uğrunda, en önde bayrak, 

Meydandan meydana doğru koşarak, 

Bütün genç umutlar, bütün bir kuşak, 

Zulmün yumruğuna karşı çatıyor. 

 

Gerçekten ölü mü toprakta yatan! 

Böyle binlercesi dolu bu vatan. 

Genç şehit! Milletin kalbi arkandan 

Hürriyet, hürriyet diye atıyor. 

 

Bu gece göklere bakan bir anne, 

Yeni bir yıldızı, yörüngesine 

Girerken görecek, kendi kendine 

Diyecek: “Yavrumu hatırlatıyor.” 

 

Ahmet Kutsi Tecer 
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11 27 MAYIS310 

 

Bazı gğn havayı kaplar bulutlar, 

Alçalır, alçalır sema, çatlarsın. 

Ya yağsın bir yağmur diye umutlar, 

Ya rüzgâr dağıtsın diye patlarsın. 

 

Ömrümüz işte o bulutlu gündü, 

Gündüzün üzüntü, gece üzüntü, 

Yatağa girersin o zalim örtü, 

Uyanır, gündüz de onu sırtlarsın. 

 

Nihayet hürriyet ışığı vurdu, 

Kara bulutların akını durdu, 

İnsan haklarının ardında ordu, 

Artık nefes alır ve rahatlarsın. 

 

Bu sabah milletim, neşeyle uyan, 

Bir gerçek olmuştur geceki rüyan, 

Ey şimdi sevinçten gülen, ağlayan, 

Unutma! Bugünü her yıl kutlarsın. 

 

Ahmet Kutsi Tecer  
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12 KANLI PERŞEMBE AĞITI311 

Kardeşim Hasan’a 

 

Güpe gündüz ortalık karardı 

Genç kanların buğusu göğü boyadı 

Tarihin akışı durdu, hızını almak için 

Ortaçağdan, en iyiye, en âdile, en arıya 

 

Birden bire bir öğrenci düştü 

Arkasından diğeri 

Her kan damladıkça ortalık ışıdı 

Geleceğin tan yeri Beyazıtta ağarırken 

 

Bu sevginin, bu doğrunun, bu umudun 

Bu özgürlüğün ilk cemresiydi. 

 

İLK CEMRE’Yİ UNUTMAYIN 

Stockholm Mayıs 1960 

Lütfi Özkök 
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13 HÜRRİYET ŞARKISI312 

 

İşte, adımlarla büyüyen zaman; 

 İşte, dudaklarda en güzel gerçek. 

İşte, ilk kurşuna açılan göğüs, 

Hürriyete gülümseyen ilk çiçek. 

 

İşte, gök-burcunda beyaz güvercin; 

Sabah yalazında göğeren muştu. 

Hürriyet adına, bayrak adına 

İlk kardeşim burada vurulmuştu. 

 

Sığmaz göğüslere bu içden gurur, 

Ölmek karanlığa karşı ne sitem! 

Şavkı alev alev nabzımda vurur 

Hür gençliğim benim, Üniversitem… 

 

İşte, ilk rüzgârda en güzel sancak, 

İşte, destan destan çoğalan türkü. 

Bir sonrasız, bir beyaz aydınlıkta 

Yaşıyoruz yeniden Atatürk’ü. 

 

Hürriyetin doyumsuz aynasında 

Sen kahraman Ordu, sen güçlü aydın. 

                                                           
312 28 Nisan – 27 Mayıs Hürriyet Şiirleri Antolojisi (1960), der. Hasan Latif Sarıyüce, İstanbul, s. 
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Bir büyük zaferin mutluluğunda 

Burcu burcu vatanıma günaydın. 

 

Hürriyet hürriyet diye söyleriz, 

Hürriyetsiz yaşamayı neyleriz? 

 

Feyzi Halıcı 

 

14 ÖZGÜRLÜK ALANI313 

 

Bildiğimiz meydan değil artık burası 

Kocamış Beyazıt Meydanı deği 

Her taşında pırıl pırıl o nisan hâtırası 

Dökülen tertemiz kan boşuna değil 

 

Özgürlüğe açılır bu kutsal şanlı kapı 

Hakka adalete ilme açılır 

Atatürk’e selam verip de girilir bu kapıdan 

Bütün  kötülüklere karşı bayrak açılır 

 

E. Faik Üstün 
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15 CANDAN GEREKLİ314 

 

Hiç biri geçmemiştir uluların 

Böylesine kirli, böylesine uzun bir geceden. 

Hâlâ elimiz, yüzümüz kapkara, 

Hâlâ acı bir kan geçer yüreğimizden; 

 

Düşman kurşunu delip geçerken göğüsleri 

Bir candır alıp götürdüğü tenden. 

Ama kardeş bilinen bir kahpe elden 

Can değil, ölümle giden, hey… 

Candan öte, candan üstün, 

Candan gerekli bir şey. 

 

Hayvan onunla doluyken insan, 

Toplum, gözlerinde o yanarken ulus, 

Onunla uyurken uygar. 

 

Yerde sürüklenen öğretmen yarasında 

O parlar. 

Işığı söndürülmüş genç kız gözlerinden 

O bakar 

Emeksiz’in asfalttaki kanında 

O tüter. 

Teğmen Kalmaz’ın yüreğindeki deliklerde 
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O eser. 

 

Odur Ay-Yıldızı Tanrıya en yakın yerde tutan 

En ulu önbder. 

 

Bizi onsuz yaşar sanan kahpe 

Leşin toprakla savruldukça 

Döğün, yan, utan. 

 

Sabahattin Teoman 

 

16 O BEN’İM!315 

 

Başımın üstünde kara bulutlar 

Dağlar misâli yürekler, 

Acun gibi göğüsler sessiz 

Ya bu eller benim mi dersiniz. 

Hani avuçlarımdaki esenlik 

Hani özgürlük dudaklarımda 

Ben kimim, neredeyim 

Ne oldu bana böyle, ne oldu bana. 

Sen Türkiyem yurdum 

Sen ellerimle kurduğum, 

Çocuklarım çocuklarım 
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Bu alçak hırsı durdurun. 

İşte açılıyor göklerim. 

Boşanıyor ışık bentleri 

Karşımda namlılar, namlılar 

Kara bir kuyu gibi. 

Satılık ayaklar 

Ucuz vicdanlar meydanlarda 

Zalim parmaklar tetikte 

Ateş saçıyor, ölüm kusuyor 

Hürriyete… 

Ben İstanbulda Beyazıttayım çocuklarım 

Ön safta eller üzerindeyim 

Ben Ankara’da Kızılay’da 

Ben İzmirde Konak meydanındayım. 

Ben yanınızdayım çocuklarım 

Ben bütün vatandayım. 

Anlımdan vurulup  

Kalbimden vurulup düşüyorum. 

Düştüğüm yerden bir Bayrak gibi 

Tekrar doğruluyorum. 

Dağ başını duman almış çocuklarım 

Mermiler saplanıyor göğsüme 

Gövdem al Bayrak misâli 

Yürüyorum, yürüyorum Özgürlüğe… 

 

(…) 
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Ben Turan’ım, Nedim’im, İhsan’ım. 

Ben şehitler, gazilerim 

Ben nice isimsiz Mehmetlerim. 

Ben gençliğim, orduyum, milletim 

Ben Kezbanım, Ayşeyim 

Ben Ardahan, Edirneyim. 

Ben Dadaşım, Zeybeğim. 

Ben Arıburnunda, Çanakkaledeyim. 

Ben ondokuz Mayısta Samsunda 

Ben Sakarya’da, İnönünde, Afyonda 

Ben Ankara’da, Anıt kabirdeyim 

Ben ATATÜRK’üm 

TÜRKİYEYİM… 

 

M. Rasim Örnek  

 

17 ATATÜRKÜM316 

 

GELİNCİKLE PAPATYANIN KARDEŞLİĞİ 

İYİLİKLER ÜSTÜNE 

Gece, öyle büyüsün ki, öyle sağır ki 

Ortamızda karanlıkların anası 

Meydan meydan dolu ve boş 

Cop yarası-kurşun yarasında gelincik 

Kuru ekmeği, kara akşama katmak 
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Böyle olur ve hoş. 

 

ATATÜRK’ÜM – BENİM CANIMIN İÇİ 

MAVİ GÖZLERİNDEN ÖPERİM 

Mayıs ayında – kasımlarda 

Seni özlerim, özlerim 

Benim canımın içi, şanım 

Sana kurban olsun canım. 

 

NİSAN YAĞMURLARINA KAN YAĞDI 

COP YARASINDA ATATÜRK VARDI 

Gelincikle papatyanın kardeşliği 

Beyazıt’tan Kızılay’a kadardı. 

 

İNSAN BİR YAŞAR – BİN ÖLÜR 

Benim canımın içi, atan damarım 

Yüreğin ortasındaki yürek 

Anadolu, o kadar güzel ki bu bahar 

Benim Turhan kardeşim, İhsan Kardeşim, 

GÜLMEN GEREK. 

 

BEYAZIT MEYDANI – HAS MEYDAN 

HÜRRİYET MEYDANININ EŞİ 

Tohum delicesine sevdi toprağını 

Salkım, salkım, arzu dolu – genç 

ACI, ACININ KARDEŞİ. 
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OLUR MU BÖYLE – OLUR MU 

Bu güzelim filiz, bu sevda, bu dal 

Böyle hiçten kırılır mı, çirkin 

Düşüncelerimiz, iyiliklere gebe 

Hür sabahlarda güzellik 

Benim Turhan kardeşim, İhsan kardeşim, kan kardeşim, beş bayrak – milyon 

Gelincikler, papatyalar sel sel 

Çağladık geldik 

 

ATATÜRK’ÜM – BENİM CANIMIN İÇİ 

MAVİ GÖZLERİNDEN ÖPERİM 

Mayıs aylarında – kasımlarda 

Seni özlerim, özlerim 

BENİM CANIMIN İÇİ – ŞANIM 

SANA KURBAN OLSUN CANIM. 

 

Nabi Üçüncüoğlu 

 

18 HİKÂYE-İ HÜRRİYET317 

 

(…) 

Tıpkı taze yeşil ince bir dalda, 

Hürriyet kokan bir bahar sabahı, 

Bir karanfil açar gibi konca, 
                                                           
317 28 Nisan – 27 Mayıs Hürriyet Şiirleri Antolojisi (1960), der. Hasan Latif Sarıyüce, İstanbul, s. 
26. 
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Göğsünde al güller açan kahraman. 

Gelincik dudaklarında yiğitçesine, 

Hürriyet sesleri yükselen kızlar. 

“Ölelim yaşamak için” diyerek, 

Körpecik yaşında can veren Nedim. 

“Bugün için doğdum” diyen teğmenim. 

Ne çare ölümden geçerek gider, 

Hürriyete giden yollara sarp mı sarp, 

Hürriyete giden yollar çetin kardeşim. 

Varsın kapıları tutsun zalimler, 

Yılmadan, korkmadan döğüşmek gerek, 

Can nedir ki Hürriyet yaşasın! 

Adın gönüllerde Turan, kardeşim 

Su gibi, ekmek gibi mübarek. 

Düşman bile olamaz böyle kalleş ve zalim, 

İnsan nasıl eli varır kardeşine kurşun sıkar. 

Hürriyetten korkanlarda yürek ne gezer, 

Gelinlik kızkardeşine tekme atar oyyy! 

Oğluna ateş açar… 

Ne çare ölümden geçerek gider, 

Hürriyete giden yol canım, kardeşim 

 

Havada kan kokusu, barut kokusu, 

Alabildiğine Hürriyet uğultusu, 

Ve zalimlerin midye kadar kalmış yüreklerinde 

Dünyalar dolusu korku. 
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Düşman mağlup olur ergeç sonunda, 

Öcününüz konmaz alınır, 

İhsan, Turan, Nedim, 

Ve daha adlarını bilmediklerim. 

Hürriyet geldi ya bu memlekete, 

Ölsem de gülerek ölürüm. 

Bağırabilirim avaz-avaz, korkmadan, 

Hürüm! Hür oğlu hürüm! 

 

Şimdi zafer şarkıları söylüyoruz, 

Göğsümüzü gere gere gece gündüz. 

O sizin kuşlar kadar hafif ruhlarınız, 

Gökyüzünden bizi seyrediyor beyaz-beyaz. 

Hürriyet bayramı var memlekette, 

Dört yan baştan aşağı türkü. 

Mustafa Kemal’in ruhu konuşuyor: 

Hürriyet uğruna dipçik tutan 

Kalem tutan 

Taş savuran 

Ellerininiz dert görmesin evlâtlarım. 

 

Yıl 1960 aylardan Mayıs, 

Duvardaki takvimde 27 yazılı. 

Eskisinden daha zinde, ataktayız. 

Beraber bayram ediyor güvercini, kartalı. 



268 
 

Davullar Hürriyet! diye vuruyor, 

Hürriyet! diye ötüyor kurtlar kuşlar. 

 

Sabih Şendil 

 

 

19 HÜRRİYET DESTANI318 

 

(…) 

Mustafa Kemal Ağlıyordu 

(…) 

Sizler Cumhuriyeti emanet ettiklerim 

Gençler, Türk gençleri 

Kinle sıkılmış yumruklarınız 

Vücudlarınızda cop yaraları. 

 

Mustafa Kemal bakıyordu 

Bir kırılasıca kol 

Sürüklüyordu Üniversite Rektörünü, gençler eziliyordu 

Bir savaş meydanı gibi 

Anıtın önü 

 

Mustafa Kemal bakıyordu 

Neye dönmüş yurdumun hali 

Neler etmişler ulusuma… 

                                                           
318 Yeni Çağ Türküleri (28 Nisan – 27 Mayıs Şiirleri) (1960), İstanbul: Varlık Yayınları, s. 56. 
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Yıllar önce 19 Mayısta 

Samsun’a vardığım gün gibi, 

Ah bir inebilseydim göklerden, 

Bir bakabilseydim toprağa. 

 

Mustafa Kemal ağlıyordu. 

 

Gençlik And İçti 

 Atam n’olur öyle bakma, 

Silahımız yok ama 

İmanımız var yüreğimizde. 

Yürüyeceğiz 

Gösterdiğin kutsal izde. 

 

Atam n’olur öyle bakma, 

Silahımız yok ama 

Biliriz savaşmasını biz de. 

Değil mi ki hürriyetimiz 

Alınmış elimizden, 

Değil mi ki kara zincirle 

Bağlanıyor memleket, 

Döğüşürüz hürriyet için elbet, 

Hürriyet için ölürüz biz de. 

 

Hürriyet Yolunda 

Vuruldun mu kardeşim  
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Anlında kan mı var 

Kan mı var göğsünde? 

 

Kaderinmiş ölmek 

Yirmi iki yaşında 

Üniversite önünde. 

Kaderinmiş neyleyim 

Açıldı gömleğinde 

Kıpkırmızı bir çiçek. 

 

Sen şehit üniversiteli, 

Sen öldün ya sen, 

Hürriyet ağacı yeşerecek… 

 

Hürriyet Ağacı 

Kanımla suladım seni 

Genç oğullarımı kızlarımı 

Kurban ettim yoluna  

Hürriyet ağacı. 

 

Boy ver, yüksel, uza, 

Sar yurdumun göklerini 

Şu korkunç kuraklıktan 

Kurtar beni. 

 

Yüzyıllardan yüzyıllara 
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Senin’çin savaşımız. 

Senin’çin ırmaklar gibi 

Akmış kanımız. 

 

Senin’çin ölmüşüz 

Büyüyesin diye. 

Gölgene gömsünler beni 

Hürriyet ağacı. 

 

Hürriyet Celladına 

Gel bakalım satılmış adam, 

Ölüm çıksa da silahından 

Copunla dövsen 

Atınla çiğnesen beni, 

 

Cipinle ezsen, 

Ben 

Yine O’nu çağıracağım, 

Haykıracağım O kutsal kelimeyi: 

“Hürriyet.” 

 

Gel bakalım satılmış adam, 

Vur copunu, bas kurşunu, 

Göğsüm açık karşındayım 

Silahsızım karşındayım 

Koyun gibi değil ama 
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İnsan gibi karşındayım, 

Karşındayım. 

 

Sen Hürriyet nedir bilir misin? 

Bilir misin Yeryüzünde 

İnsan gibi yaşamayı, 

Koyun gibi güdülmekten 

Yitirmişsin insanlığı. 

(…) 

 

Hürriyet Şehidi Der ki: 

İşte öldüm Hürriyet için 

Unutmayınız beni. 

Oysa ne kadar gencim. 

Bıyıklarım yeni terlemişti, 

Umutlarım vardı ışıl ışıl 

Sevdiğim bir kız vardı. 

 

Anacığım vardı ak saçlı 

Okulu bitirmemi bekliyen, 

Ağabeyim vardı, kardeşim vardı, 

İşte öldüm Hürriyet için 

Hepsi geride kaldı. 

 

Artık gelmeyeceğim sınıfıma 

İstiklâl Marşını söyliyemiyeceğim 
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Fakülte arkadaşlarım 

Sizi göremeyeceğim. 

 

Evet “Hürriyet” için öldüm, 

Mutluluğunuz için öldüm sizin 

Ulusumun mutluluğu yoluna 

Üniversite bahçesinde 

Bakıp Ata’nın anıtına 

Kahrolmıyalım diye öldüm 

 

Mustafa Kemal Der ki: 

Hoşgeldiniz oğullarım 

Toprağıma hoş geldiniz 

Kanınızla 

Renk verdiniz bayrağıma 

Artık umutla bakıyorum yarına 

(…) 

 

Hoş geldiniz oğullarım 

Toprağıma hoş geldiniz 

Sen Turan Emeksiz 

Sen Teğmen Ali İhsan Kalmaz 

Siz Hürriyet uğruna 

Can veren kahramanlar 

Siz Hürriyet ağacını 

Kanlarıyla sulıyanlar 
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Siz şehit oğullarım 

Hoş geldiniz. 

(…) 

Özker Yaşın 
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ÖZET 

Şehitliğin siyasallaşması, dost/düşman ayrımına dayalı ve tarih üzerine 

ilerlemeci bir perspektife bağlı olarak siyasal birliği yeniden kurar. Kaybedilen 

şehidin bedeninde kendi bütünlüğünün simgesini gören toplum, şehidin ölümünün 

inkârı üzerinden kendi sonsuzluğunu mutlaklaştırır. 

Toplumsal hafıza hiçbir biçimde kalıcı değildir; dinamiktir ve sürekli olarak 

yenilenir. Bu yüzden geçmişin bilgisinin tekrarından ziyade, daima yeniden inşa 

edilmesinden söz edilebilir. Her toplum kendi varoluşunun sürekliliği üzerine 

düşünmek zorundadır. Bu nedenle bütün toplumsal formlarda, eskiyi hatırlama 

ihtiyacını giderme ve sonsuzluk hayallerini sürdürme çabalarının sonucu olarak 

toplumu geçmişine bağlayan hafıza figürleri oluşturulur. Hafızayı yeniden üretmek 

ise ancak mekânı hafızayı besleyecek şekilde inşa etmekle mümkündür. Toplumsal 

hafızaya müdahale etmenin en önemli yolu olarak mekânsal düzenlenme ortaya 

çıkmaktadır. 

Türkiye’nin yakın tarihinin en etkili toplumsal hareketlerinden biri olmasının 

yanı sıra 60’lı yıllarla beraber ülke siyasetine damga vuran öğrenci eylemlerinin ilki 

olarak değerlendirilebilecek olan 28 Nisan Olayları’nda yaşamını yitiren Turan 

Emeksiz, 27 Mayıs’ı izleyen dönemde devlet tarafından “şehit” ilan edilmiş ve 

sistematik bir biçimde topluma hatırlatılmıştır. Yasal düzenlemelerle “Hürriyet 

Şehidi” ilan edilen Emeksiz’in naaşının Anıtkabir’e defnedilmesi, yurdun çeşitli 

yerlerine heykellerinin yerleştirilmesi, isminin çeşitli mekânlara verilmesi ile 

Emeksiz toplumsal hafızanın önemli bir parçası haline gelmiştir. 70’li yıllarda 

Emeksiz’in giderek sosyalist muhalefetin bir simgesi haline gelmesiyle devlet ilk 
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önce Emeksiz’in hatırlatma pratiklerinden çekilmiş; 12 Eylül’ün başlattığı süreçte ise 

siyasal iktidar, muhalif toplumsal hareketleri anımsatan bu figürün imha edilmesine 

yönelik bir çaba içine girmiştir.  

Bir hafıza savaşı olarak Turan Emeksiz’in şehitliğinin inşası ve imhası süreci, 

hatırlama ve unutmanın siyasal birlik üzerindeki kurucu etkisini göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Turan Emeksiz, şehitlik, toplumsal hafıza, seküler 

kutsallık. 
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ABSTRACT 

Politicization of martyrdom, re-establish political unity depending on a 

perpective based upon friend/enemy distinction and historical progress. Community 

who see the icon of it’s integrity in the body of martyrs, absolutizes its own eternity 

through the denial of the death of the  martyr. 

Collective memory is not permanent in any way, is dynamic and constantly 

renewed. Therefore, rather than the recurrence of past knowledge, it may be 

mentioned that collective memory always been rebuilt. Every society has to think 

about the continuity of their existence. Thus, at all social forms as a result of effort to 

compensate the need of remember and to maintain imagination of eternity that is 

created the memory figures which connect the society to its history. Reproducing the 

memory is only possible by building spaces of memory. Spatial arrangement is the 

most important way to intervene the social memory. 

Turan Emeksiz, who died in April 28 Incidents which is not only one of the 

most influential social movements of recent history of Turkey but also the first 

example of student actions that mark the politics of the country in the early sixties, 

has been announced "martyr” by the state in the period following the May 27. By 

burying his body in Anıtkabir and putting his statues to various parts of the country, 

Emeksiz who was declared “Liberty Martyr” with legal regulations, became an 

important part of social memory. In the 70s, Emeksiz increasingly became a symbol 

of the socialist opposition. For this reason, first the goverment stopped reminding 

him and after September 12, political power spent effort for destruction his figure 

which reminds opposite social movements. 
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Turan Emeksiz’s martydom’s construction and destruction process as a 

memory war, shows that remembering and forgetting have a founder effect over 

political unity. 

Keywords: Turan Emeksiz, martyrdom, collective memory, secular sanctity.  

  

 

 

 

 

 


