
151

Yunan !stan lı ç!zer So-
loúp’un Ege’n!n her !k! ya-
kasında da büyük !lg!yle 
karşılanan graf!k romanı 
Ayval!’y! el!n!ze alıp ters-
ten karıştırmaya başlar-
sanız b!r a!le albümünün 
hemen önces!nde “Lozan 
Antlaşması” başlıklı b!r 
not göreceks!n!z. B!r İs-
v!çre kent!nde alınan bu 
kararların en tartışmalısı 
Yunan ve Türk Halkları-
nın Mübadeles!ne İl!şk!n 
Sözleşme ve Protokol’dür. 
İmzalanması, “Beş yüz b!n 
Müslümanın Yunan Krallı-
ğı topraklarındak! (özell!k-
le G!r!t ve Makedonya’dak!) 
evler!n! ve yaklaşık b!r bu-
çuk m!lyon Hır!st!yanın, 
yan! Elen’!n, esk! Osmanlı 

topraklarını derhal ve ebed!yen terk edecekler! anlamına gel!yordu.”
O yıllardak! toplam dünya nüfusunu d!kkate alırsak, bugün dün-

ya üzer!nde zorla yer!nden ed!lenler!n sayısıyla kıyaslandığında, akıl 
almaz b!r rakam. Uluslararası hukukun attığı bu düğümü resm! tar!h 
kördüğüm hal!ne get!r!rken, edeb!yat çözmeye gayret ed!yor. Bu gayre-
t!n son hamleler!nden b!r!, Soloúp’un İstos Yayınları tarafından basılan 
graf!k romanı Ayval!: Dört Yazar, Üç Kuşak, İk! Yaka, B!r Ayvalık. Ayval!, 
ç!zer!n M!d!ll! adasına sayısız seyahat!nden doğmuş b!r h!kâye. Aslında 
b!r h!kâye demek doğru değ!l; !ç!ne dehşet!n, vahşet!n, katl!amların ve 
merhamet!n sığdığı b!rden çok h!kâye. Soloúp Ayval!’y! Ayvalık doğum-
lu Fot!s Kontoğlu’nun Ayval!: Memleket!m; İl!as Venez!s’!n Selam Sana, 
Küçük Asya ve Numero 31328: Amele Taburu1 k!taplarını; Agap! Vene-
z!-Mol!vyat!’n!n anlatısını ve G!r!t doğumlu Ahmet Yorulmaz’ın Savaşın 
Çocukları2 romanındak! h!kâyeler! esas alarak ç!zm!ş ve yazmış. Ama 
arka planda, Bruce Clarke’tan Fer!de Ç!çekoğlu’na, Osmanlı dönem!nde 
Ayvalık’a da!r en ayrıntılı monograf!y! yazan doktor Şer!f Mağmum!’den 

1 (İstanbul: Belge Yayınları, 2015), 264 s., ISBN-13: 9789753446648.
2 2. baskı (İstanbul: Belge Kitabevi, 2002), 135 s., ISBN-13: 9789753441360.
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Kost!s Kefalak!s’e dev b!r küll!yat mevcut. Bu süre zarfında topladığı dö-
neme a!t fotoğraflar, belgeler de cabası. Zaten At!na’dak! Benak! Müze-
s!’nde bütün bunlardan müteşekk!l b!r serg! de hazırlamış. Belk! serg!y! 
bu kıyıya taşımak da nas!p olur.

Kökler! İzm!r’e uzanan Soloúp, Maral D!nk’!n Agos’ta kend!s!yle yap-
tığı söyleş!de a!le h!kâyes!n! şöyle anlatıyor:

Dedem Angelos, Bayındır doğumlu. Küçükken hep duyardım, “Bay!nd!-
r!” derlerd! Yunancada. Annes!n! ve babasını küçük yaşta kaybett!ğ! !ç!n, 
onu b!r tütün tüccarı olan zeng!n İzm!rl! amcası evlatlık ed!nm!ş. Sava-
şın zorlu yıllarında okumak !ç!n Berl!n’e g!tm!ş. Büyükannem Mar!a da 
İzm!r’de doğmuş, babası Fransız dem!ryollarında terz! olarak çalışıyor-
muş. K!tapta gördüğünüz fotoğraflar, büyükannem Mar!a’nın 1919’da 
Berl!n’e, dedeme gönderd!ğ! aşk mektuplarından. Bu yüzden yangından 
zarar görmem!ş, günümüze ulaşab!lm!şler. Büyükannem de İzm!r kor-
donunda, yangın, den!z ve s!lahlar arasındak! cehennemde kalan b!nler-
ce !nsan arasındaymış. Çares!zl!k !ç!nde, tecavüzden kaçmak ve !nt!har 
etmek !ç!n den!ze atlamış. Fakat sonuç olarak, ölü bedenler arasından 
yüzmüş ve b!r Amer!kan gem!s! tarafından kurtarılmış. Küçüklüğümde, 
başından geçenler! ayrıntılı b!r şek!lde anlatırdı bana.3

Karşı kıyıda yaşayanların büyük kısmı esk! memleketler! Küçük As-
ya’dan, nam-ı d!ğer Anadolu’dan benzer h!kâyelerle sürülmüş. Devlet-
ler!n ve zeng!nler!n çıkarları çatıştıkça !k! halk b!rb!r!ne zulümde yarışır 
olmuş.

Ayval!, Soloup’un memleket arama serüven!nde G!r!t’ten sonra 
M!d!ll!’de karar kılışını anlatan “Zeybeb!ko” h!kâyes!yle açılıyor. Ç!zer 
m!lyonlarca !nsanın öldüğü savaşların ardından masa başına oturan 
erkekler!n esaslarını bel!rled!ğ! modern ulus devletler!n “modernl!kle-
r!n!” askıya aldığı m!ll! kutlamalardan b!r!n!n ortasına düşer. Üstel!k o 
esnada adada tat!l yapan b!r Türk a!leye rast gel!r, r!caları üzer!ne arka 
planda kılıç kalkan benzer! b!r m!zansenle hatıra fotoğraflarını çeker. 
M!d!ll!’de askerl!k yaptığı yıllarda karşı kıyıya bakıp aklından geçenler! 
şöyle anlatır: “Bölüğüm ressam Teof!los’un köyündeyd!. Her gün karşı-
da doğunun dağlarını görürdüm. Bunların Türk!ye’n!n dağları olduğu-
nu düşündüğümde karşımda tehd!tkâr b!r şek!lde koskocaman yükse-
lerek ben! yemeye hazır dururlardı. Sonra bunları Küçük Asya olarak, 
Herakle!tos’un, dedeler!m!n dağları olduğunu düşündüğümde hemen 
ufalıp b!rer Akden!z tepes!ne, ver!ml! tarlalara ve konuksever sah!llere 
dönüşürlerd!.” Böylece Kontoğlu’nun k!tabını alıp Ayvalık’a doğru yola 
koyulur.

Ayval!’n!n Kontoğlu’na dayanan “Prelüd” bölümü, Ayvalık’ın !lk 
çağlarından, b!r papazın sadrazamla dostluğu sayes!nde elde ett!ğ! 

3 Maral Dink, “İki memleketli grafik roman ‘Ayvali-Ayvalık’, Ege’nin iki yakasını 
buluşturuyor”, Agos, 15 Ocak 2016,
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/14027/iki-memleketli-grafik-roman-ayvali-ayvalik-
egenin-iki-yakasini-bulusturuyor.
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!mt!yazların hükmünü sürdüğü döneme uzanıyor. Ardından gelen “Füg” 
Ayvalıklı İl!as Venez!s’!n mübadeleden önce, sağ kurtulmanın neredey-
se !mkânsız olduğu amele taburlarıyla Anadolu’nun !çler!ndek! çalışma 
kamplarına yollanmaktan kurtulmak !ç!n a!les!yle b!rl!kte verd!ğ! mü-
cadeley! anlatıyor. İl!as Venez!s’!n bu h!kâyey! anlattığı Numero 31328: 
Amele Taburu uzun yıllar yasaklı kaldıktan sonra geçen yıl Türkçede de 
yayımlanmıştı. “Agap!-Zehra”, aynı h!kâyey! İl!as Venez!s’!n kız kardeş! 
Agap! Mol!vyat!s’!n gözünden anlatıyor. Ağabey!n! kurtarmak !ç!n ça-
balayan Agap!’ye yardım eden, kend! a!les! karşı tarafın askerler! tara-
fından öldürülmüş b!r Türk subayı. Agap!, tıpatıp subayın öldürülen kız 
kardeş! Zehra’ya benzed!ğ! !ç!n subay onun acı çekmes!ne dayanamıyor. 
B!r sonrak! bölüm “Hasanak!s”le M!d!ll!’den çıkıp G!r!t’e g!d!yoruz. B!r 
zamanlar ahenk !ç!nde yaşanan ama m!ll!yetç!l!k dalgası vurunca ce-
henneme dönen adaya. Ahmet Yorulmaz’ın, G!r!tl! Hasan’ın köyünden 
sürülüşünü, babası öldürüldükten sonra mübadeleye kadar y!rm! altı yıl 
yaşadığı Hanya’dak! hayatını anlatan romanına dayanan bölüm aslında 
barış umuduna da!r. Sonuncu bölüm “Köroğlu” ç!zer!n Ayvalık seyaha-
t!nde öncek! h!kâyeler!n !zler!n! arayışını anlatıyor. Cunda’da gezerken 
karşılaşıp ahbap olduğu, kend!s! g!b! Lozan’ın torunlarından Mehmet’le 
muhabbet! “B!z!mk!ler-S!z!nk!ler” !k!l!ğ!n!n sınırlarında gez!n!yor. Bu 
sınırları aşıp karşı tarafın acısını tanımak yen! b!r tar!h!n başlangıcı 
belk! de.

Ayval! esk! fotoğraflarla sona er!yor. W. G. Sebald b!r söyleş!de esk! 
fotoğraflar !ç!n şöyle der: “Esk! fotoğraflarda nostalj! h!ss!nden çok, 
büsbütün g!zeml! olan b!r şey var, âdeta kaybolmak !ç!n tasarlanmışlar, 
sank! tavan arasında ya da sandıkta y!t!p g!den b!r albümdeler, kazara 
gün ışığına çıkıp karşınıza çıkacak g!b!ler.” Bu fotoğraflarda da Sebald’ın 
sözünü ett!ğ! g!zem yerl! yer!nde, ancak bu fotoğraflar karşımıza b!r ta-
leple çıkıyor. Ayval!’de Soloúp bu talebe cevaben resm! tar!h!n pusunu, 
pasını savarak sözü gerçek kahramanlara ver!yor. Ayval! b!r yanıyla da 
“yardımcı b!r k!tap”. Bugün memleket!ndek! savaştan ve açlıktan kaça-
rak k!mseye görünmeden Ayvalık’la M!d!ll! arasındak! yolu canları pa-
hasına last!k botla alan mültec!ler!n trajed!s!n! anlamak !ç!n de başvu-
rulab!lecek b!r kaynak.

Soloúp, Ayvali: Dört Yazar, Üç Kuşak, İki Yaka Ayvalık, çev. Hasan Özgür Tuna 
(İstanbul: İstos Yayıncılık, 2016), 448 s., ISBN-13: 9786054640416.


