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BAŞLARKEN...

EK, ekdergi ya da açılımıyla Eleştirel 
Kültür! yayın hayatına 2011 yılında 

BirGün gazetesinin eki olarak başladı. 
Yani kısaltmada olduğu gibi, bir ekti. Ga-
zetenin en zor zamanlarında hazırladığı-
mız ilk sayı büyük bir ilgiyle karşılandı. 
Modern sanattan edebiyata, oradan po-
püler kültüre dinamik bir içeriğe sahipti. 
Hatta her sayısında iki sayfa çizgiroman 
bile yayınlandı.  Maalesef mali nedenler 
EK’i ancak dört sayı çıkarmamıza izin 
verdi. 

EK 2017 yılında bir yayınevi bün-
yesinde tekrar kâğıda döndü. İlk sayının 
kapak konusu Gezi sonrasında yükselişe 
geçen yeni dergi furyasıydı. Kapakları 
genelde birbirine benzeyen ve melanko-
lik bir dile sahip olan bu dergilerin artışı, 
yüksek okur sayılarına ulaşması ve yazar 

kadroları gerçekten ilgi çekiciydi ve eleş-
tirel bir gözle incelenmeyi hak ediyordu. 
“Kaybetmenin Cazibesi” adını taşıyan 
kapak dosyamız bu alandaki ilk eleştirel 
çalışmalardan oldu ve halen referans ve-
rilen bir kaynağa dönüştü. 

İkinci sayımız ise gündemde daha 
çok meyve-sebzeli, Nasrettin Hocalı be-
lediye heykelleri üzerinden tartılan Kiç 
(Kitsch) kavramına odaklandı. EK ilk iki 
sayısı ve cesaretiyle nitelikli okurlardan 
karşılık bulmakta zorlanmadı; okunup 
tartışıldı. Elbette okur desteğine ve ilgiye 
karşın, özellikle dağıtımdaki sorunlarla 
da uğraşmak –hatta boğuşmak– gereki-
yordu. Bu sorunlar, görüyoruz ki, aradan 
geçen zamana rağmen, hâlâ Türkiye’nin 
kitap-dergi yayıncılığının başlıca mesele-
si olmayı sürdürüyor. 

Üçüncü sayımız da Türkçedeki 
en kapsamlı dosyalardan biriydi. Ama 
maalesef “Yeniden Romantizm” kapak 
konulu bu sayı, bizden kaynaklanmayan 
sorunlardan ötürü, matbaa aşamasın-
da kaldı. Kâğıt hayali hep canlı kalmak 
üzere, EK bu aşamada ekdergi.com ad-
resinde e-dergi formatına geçmeye ka-
rar verdi. Gerek arşivde birikenler, gerek 
yeni yazılar sayesinde ekdergi.com site-
si yüz binlerce okura ulaşmayı başardı. 
Çeşitliliği ve eleştirel cesaretiyle ülkenin 
en önemli sitelerinden biri haline geldi. 
“Romantizm”, “Ruskin”, “Nazizm ve Sa-
nat” gibi alanındaki en zengin dosyaları 
okurlarıyla paylaştı. EK ayrıca felsefeden 
sosyal antropolojiye, edebiyattan güncel 
sanata birbirinden farklı alanlardaki on-
larca Türkçe altyazılı videosuyla bir arşiv 
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değeri taşımaya başladı. Bir taraftan da 
edebiyat dünyası için  EK-Litera düzenli 
şiir ve öykü yayınlayan önemli bir mec-
raya dönüştü.

Sözün kısası, EK Almanak işte bu 
sürecin ürünü. Bu ürün hem bir sonuç, 
hem bir başlangıç... Böyle bir almanak 
yayınlamaktaki başlıca niyetimiz ekder-
gi.com’daki nitelikli yazı ve dosyaları 
yeni yazılarla zenginleştirerek belli peri-
yotlarda kâğıtla buluşturmak. EK Alma-
nak yola şimdilik altı aylık aralıklarla çı-
kıyor. İlerleyen dönemde, ülkenin kasveti 
dağılıp eleştirinin ve kültürün önemi an-
laşılmaya başladığında çabamızın daha 
isabetle değerlendirileceğini biliyor; bu 
başlangıçla bugünlerden geleceğe selam 
gönderiyoruz.

Geniş repertuarımızdan ortaya çı-
kan bu ilk seçkide klasik ve çağdaş re-
simden Amerikan ve Avrupa sinemasına, 
karikatürden modernizmin estetiğine, 
Nazilerin sanat politikalarından Soğuk 
Savaş dönemi Fransız entelektüel dünya-
sına, Yunan tragedyalarından Türk ede-
biyatına uzanan, altısı çeviri, on biri telif 
olmak üzere, toplam on yedi yazı ve iki 
söyleşi bir araya geliyor. Türkiye’nin bu 
çeşitlilik ve zenginlikte bir entelektüel 
mecraya sahip olmayışının hem zorluğu 
hem de iddiasıyla yola çıkıyor; “Eleştiri, 
tam da şimdi!” diyoruz.

Eleştirel Kültür! ekibi adına 
Hasan Aksakal
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KARGAŞANIN
ÖLÇÜSÜ:
DÜRER’İN 
EZİLEN 
KÖYLÜLER 
ANITI

AMIR DJALALI

ÇEVİRİ: ONUR CİVELEK

Yenilgiye uğrayan asi köylülerin anısı-
na bir zafer anıtı dikilmek istenseydi, 
muhtemelen şu talimatnameye uygun 
araç gereçler kullanılırdı: Bir fit (0,3 m) 
yüksekliğinde ve yirmi fit (6 m) uzun-
luğundaki dörtgen taş bir levha üzeri-
ne on fit (3 m) genişliğinde ve 4 fit (1,2 
m) yüksekliğindeki dörtgen taş bir bloğu 
yerleştirin. Oluşan çıkıntının dört köşe-
si üzerine çalışmaktan yorgun düşmüş 
inekler, koyunlar, domuzlar vb. yerleşti-
rin. Taş bloğun dört köşesine ise tereyağı, 
yumurta, soğan, ot ya da her ne istiyorsa-
nız onunla dolu dört sepet yerleştirin. Bu 
taş bloğun ortasına uzunluğu yedi fit (2,1 
m) ve yüksekliği bir fit (0,3 m) olan ikinci 
bir taş blok yerleştirin. Bu ikinci bloğun 
tepesine yüksekliği dört fit (1,2 m), alt 
kısmının genişliği altı buçuk fit (1,95 m) 
ve üst kısmının genişliği dört fit (1,2 m) 
olan dayanıklı bir sandık yerleştirin. Ar-

dından sandığın tepesine baş aşağı duran 
bir kazan yerleştirin.
Kazanın ağız çapı dört buçuk fit (1,35 m), 
taban çapı üç fit (0,9 m) olmalı. Kazanın 
üzerinde yüksekliği yarım fit (0,15 m), ta-
ban çapı iki buçuk fit (0,75 m) olan bir pey-
nir kâsesi yükselmeli. Bu kâsenin üzerini 
ağız kısmından çıkıntı yapacak kalın bir 
plakayla kaplayın. Plakanın üzerine yük-
sekliği üç fit (0,9 m) olan ve taban çapı bir 
buçuk fit (0,45 m), üst çapı sadece bir fit 
(0,3 m) olan bir yağ fıçısı yerleştirin. Ağız 
kısmı bu ölçekten çıkıntı yapmalı. Yağ fıçı-
sının tepesine yüksekliği iki buçuk fit (0,75 
m) olan, bel kısmındaki çapı bir fit (0,3 m), 
üst kısmındaki çapı yarım fit (0,15 m) ve 
tabandaki çapı yarım fitten daha geniş olan 
iyi biçimlendirilmiş bir süt güğümü yerleş-
tirin. Bu güğümün içerisine tepede kollara 
ayrılarak çatallanan ve yüksekliği beş bu-
çuk fite (1,65 m) ulaşan dört adet ince dal 
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koyun; böylece ince dallar yarım fit (0,15 m) 
kadar çıkıntı yapacak, sonra da üzerlerine 
köylülerin avadanlığı –çapa, yaba, harman 
döveni vb – asılacak. Dalların üstünde bir 
tavuk sepeti, onun tepesinde ise üzerinde 
sırtından bıçaklanmış dertli bir köylünün 
oturduğu bir yağ tulumu olmalı.

Albrecht Dürer,
Unterweisung der Messung 
(Ölçüm Üzerine Bilimsel 
İnceleme), 15251

Dürer’in 1525 Alman Köylü Savaşının zafe-
rini abideleştiren anıt için sunduğu tasarım 
çözümü, Emil Kaufmann’ın Jean-Jacques 
Lequeu’nun bazı tasarımlarına atıf yapar-
ken kullandığı “asgari seviyeden konuşan 
mimari (architecture parlante)” tanımlama-
sının erken bir öngörüsü olarak görülebilir.2 
Dürer’in anıtı gerçekten konuşmaktadır, 
fakat dediği şeyin ne olabileceğini anlamak 
güçtür. Bu tasarımda kullanılan biçimler 
üst perdeden göndermede bulunmaktadır, 
ama nedir bunların anlamı? Dürer’in anıtı 
kendini her daim yoruma açık bir bilmece 
olarak sunmuştur. Bazıları onu köylü yaşa-
mının sefaletini itibarsızlaştırma girişimi, 
alaycı bir faaliyet olarak görmüştür. Diğer-
leri ise onun biçimlerinde köylülerin dava-
sına tutkulu bir destek bulmuştur.3

1. Bu makaledeki alıntı Albrecht Dürer, The Painter’s Manual (New York: Abraris Books, 1977) kitabındandır.

2. Emil Kaufmann, “Three Revolutionary Architects: Boullée, Ledoux, and Lequeu”, Transactions of the American 

Philosophical Society 42, no. 3 (1952), s. 556. Kaufmann burada Lequeu’nun Monument mémorial dressé en l’honneur 

de plusieurs cit.ens, sur la place de l’Arsenal and his Ordre symbolique’ine referans yapmaktadır.

3. Anıt üzerine yapılan çeşitli yorumları gözden geçirmek için, bkz. Stephen Greenblatt, “Murdering Peasants: 

Status, Genre, and the Representation of Rebellion”, Representations 1 (1983); ve Dominique Colas, Civil Society 

and Fanaticism: Conjoined Histories (Stanford: Stanford University Press, 1997), s. 166-77.

Dürer’in gerçekten ne demek istemiş 
olabileceğini keşfetmek için bu tasarım üze-
rine başka bir yorum yapmakla, hatta daha 
kusursuz bir yorum yapmakla ilgilenmiyo-
ruz; elbette ikonografik referanslarımızı ve 
yorum araçlarımızı her zaman rafine ede-
biliriz, ancak bu çaba anıtın barındırdığı 
çelişkileri ve tutarsızlıkları vurgulamaktan 
öteye gitmeyecektir. Oysa bu tutarsızlıklar 
ve çelişkiler yine de verimlidir. Tasarımın 
sergilediği gerilim, anıtın işlevselliğini tem-
sili karakterinin ötesine taşıyarak ortaya 
yeni bir şey çıkartmaya teşnedir. Kendimi-

Albrecht Dürer  (1471–1528)


