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Sevgili Kolejliler,

İnsanlık tarihinde, kahramanlık hikâyeleri sembolik bir değer taşır. İnsanlığın bireysel ve toplumsal gelişimin-
deki mücadelesine Sisifos ve Prometheus’tan daha iyi örnek olabilir mi? ‘Tanrılar’ Sisifos’a yararsız ve umutsuz 
bir çaba içinde olma cezası vermişler. Sisifos, sonsuza kadar bir kayayı, düşeceğini bile bile, tekrar tekrar 
yukarı taşımaktaymış. Tanrılar Sisifos’un tüm ümidini elinden alarak ona kötülük yapmak isterlerken bu ceza, 
aksine Sisifos’u bir kahramana dönüştürmüştür. Sisifos kaderiyle yüzleşmiş, kimseye boyun eğmeden, tek 
başına bir mücadeleye girişmiştir. Bu durum, insanlığın her şeye rağmen mücadele gücünü yitirmeyeceğinin 
en kuvvetli izleğidir. Birey, mücadelesiyle kahraman olur. Sisifos’un cezayı kabullenişi de yenilgi değil bireysel 
bir duruş olarak yorumlanmış, Sisifos efsanesi varoluşçuluğun temelini atarak başkaldırma eylemine dönüş-
müştür. Başkaldıran, kendi varlığının değerini de ortaya koymuştur. Bu eylem bireyin yalnızca kendisini değil, 
başkalarını da kabul edip onaylamasının önünü açmış, Sisifos’un bilinçli mücadelesini insanlığı dayanışmasına 
ve hümanizme ulaştırmıştır.

İnsan yaşama devam etmekle hayata meydan okumakta, ölüme rağmen yaşamı anlamlı kılma çabasıyla 
bireysel varlığını sürdürmektedir. Mücadele, yaşamın kendisidir ve insan varlığını kutsallaştırır. Anlamsızlığı 
anlam arayışına dönüştüren insan, yaşamı anlamlandırma çabası içinde en uç noktada sanata ulaşır. Birey 
kendini var etme çabasıyla sanatı ortaya koyar.

İnsanın mücadelesinde bu yaratım çabasının hedefini belirleyen bir başka mitoloji kahramanı Prometheus’tur. 
Tanrılardan ateşi çalarak insanlığın hizmetine sunan Prometheus’a tanrılar tarafından bir kartalın, her gün, 
geceleri yenilenen, karaciğerini yemesi cezası verilmiştir. Prometheus’un tanrılardan çaldığı ateş, uygarlığın 
bir simgesi olmuş, insanlığın uygarlık yolundaki gelişiminin başlangıcı sayılmıştır. İnsanlık her türlü baskıya, 
tanrısal güce direnerek kendi uygarlığını yaratacak, aynı zamanda özgürlük mücadelesini verecektir. 

Uygarlığın öncüsü bu büyük kahramanların mücadelesi, günümüz insanına örnek olacak tılsımlı bir güç 
barındırmaktadır. Çağdaş uygarlığa ulaşma yolunda başlatılan eylemin hiçbir koşulda kesilmeden birbirini 
tamamlayarak ilerlemesi Can Yücel’in “Prometos Bir Hırsız” şiirine yansır:

“Mustafa Kemal’den önce ilk

Kemalist’ti kendisi,

Belki de ilk siroz

Prometos”

Bir toplumun yükselmesi, çağdaş uygarlığa ulaşması için o toplumu oluşturan bireyler, kendi varlığına duy-
duğu saygıyla mücadele etmeli, kendini, varoluşunu yaptığı işler ve ürünlerle ortaya koymalıdır. TED Ankara 
Koleji’nin bireyi toplumun temeli sayan ve eğitiminde bireyin varlığını, gelişimini önemseyen eğitim anlayışı 
ile bütün bir yıl süren çalışmalarımızı bir araya getirdik, “Kalem İzleri”nin 16. sayısını oluşturduk. 

Yedincisini gerçekleştirdiğimiz Genç Eleştirmenler Sempozyumu, 6. TED Münazara Günleri, Adnan Binyazar, 
Serdar Koç, Ataol Behramoğlu ve Aras Onur söyleşileri, ilköğretimle beraber yaptığımız “Elim Sende” Projesi 
çerçevesinde “Hayvanlar Şehri” filminin incelenmesi, okulumuz mezunu Oğuz Atay’ın anısına gerçekleştirdi-
ğimiz ve sürekli kılmak istediğimiz 1. Oğuz Atay Öykü Yarışması Kalem İzleri’ne yansıdı. Derslerimizde yürüt-
tüğümüz eleştirel okumalarla incelediğimiz yazınsal metinlere yönelik makaleler, yaratıcı yazılar dergimizde 
yerini alırken, Görsel Sanatlar Zümresinin öğrencileriyle yaptıkları resimler sanata yönelmiş ilk adımlar olarak 
yazılarımızı anlamlandırdı, dergimize görsel bir çekicilik kazandırdı. İçinde yaşadığımız koşulların tüm zor-
luklarına rağmen bireysel varlığımızı ve çağdaş uygarlık yolundaki küçük adımlarımızı, Sisifos ve Prometheus 
esintileriyle gerçekleştirdik. Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık yolundan ayrılmadık.

Hepinize sonsuz sevgi ve saygılarımla…

AYŞE YILDIZ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRE BAŞKANI
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TED Ankara Koleji olarak Genç Liseli Eleştirmenler 
Sempozyumunun yedincisini, bu kez hem dil yelpa-
zesini hem de katılımcı okul sayısını genişleterek ger-
çekleştirdik.

“Evrensel bir etkinliğe evrilmesi” amacıyla İngilizcenin 
yanı sıra Fransızca ve Almanca çalışma grupları da ilk 
kez yer aldığı Uluslararası 7. Genç Liseli Eleştirmenler 
Sempozyumu, bu yıl otuz beş okuldan yedi yüzden 
fazla katılımcıya ev sahipliği yaptı.  Sempozyumda 13 
farklı topluluktan oluşan oturumlarda İngilizce roman 
topluluğu, “Khaled Hosseini”İn “A Thousand Splendid 
Suns”, İngilizce grafik roman topluluğu,  Alan Moore 
ve David Llyod’un “V for Vendetta”, İngilizce şiir top-
luluğu Sujata Bhatt’ın “A different History”, “The One 
Who Goes Away”, “How Far East İs İt Still East, “Search 
For My Tongue”, İngilizce edebiyattan sinema uyar-
lama topluluğu, Betty Mahmoody’nin “Not Without 
My Doughter”, Fransızca roman topluluğu Albert 
Camus’nün “L’etranger” ve Almanca roman topluluğu 
Wolfgeng Herrndorf’un “Tschick in Einfacher Sprache 

çalışmaları ile yer aldılar. İngilizce, Fransızca ve Alman-
ca oturumlarında toplam altı yapıt, özgün dillerinden 
okunarak bu dillerde gerçekleştirilen tartışmalarla de-
ğerlendirildi.

Türkçe gerçekleştirilen oturumlarda Karşılaştırmalı 
Edebiyat topluluğu, Guliver’in Gezileri ve Bir Dinozo-
run Gezileri adlı yapıtları incelendi. Şiir topluluğu, İkin-
ci Yeni şiirlerini, roman topluluğu, Adalet Ağaoğlu’nun 
Ölmeye Yatmak, öykü topluluğu Oğuz Atay’ın Korku-
yu Beklerken,  sinema uyarlaması topluluğu, Victor 
Hugo’nun Sefiller’inde insanlık trajedisinin söze ve 
yedinci sanata izdüşümleri de karşılaştırmalı olarak 
değerlendirdi. Sempozyumda Sartre’ın “Akıl Çağı” adlı 
yapıtı, yaratıcı drama topluluğunun etkinlikleri ile ya-
şantıya dönüştürüldü.. 

Oturumlarda ortaya çıkarılan tüm makalelerin ve öğ-
renci kazanımlarını aktaran yazıların yer aldığı ve In-
ternet üzerinden yayımlanmak üzere, bir sempozyum 
dergisi hazırlandı.

DÜŞLERİMİZ DİLDEN DİLE: 
Uluslararası 7. Liseli Genç Eleştirmenler 
Sempozyumunu Dört Dilli Olarak Tamamladık

IŞIL ÇIRAKOĞLU / LGES KOORDİNATÖRÜ   
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Tam günlük çalışma gruplarıyla iki gün süren sempoz-
yumda öğrencileri, yalnızca edebî eleştirileriyle değil, 
aynı zamanda organizasyonel ve idari alanlarda da 
deneyim kazanacakları çalışmalar yürüttü. Katılımcı 
okulların daveti, katılım onayları ve katılımcı bilgileri 
ve katılımcı kurum ve öğrenciler arasındaki sağlıklı bil-
gi ve iletişim akışının sağlanması için koordinasyonda 
yer alan gönüllü öğrenciler destek verdiler. Bununla 
birlikte sempozyum süreci, bu öğrencilere iletişim ve 
sorun çözme becerilerini geliştirme yolunda deneyim 
olanağı sundu.

“Kültürlerarasılık, Göç, Yabancılaşma ve Aidiyet” iz-
leğinin benimsendiği bu yılki sempozyum, katılımcı 

demokrasinin içselleştirilmesi, akran etkileşiminin 
kuvvetlendirilmesi ve nitelikli ortak çalışmaların zen-
ginleştirilmesi açısından da bir deneyim oldu. Bu 
yolculuk, güçlü duruşu, fiziksel güce yeğleyen; duy-
gudaşlık odaklı çalışmalarda var olmayı ve var etmeyi 
amaçlayan, üreterek özgüvenini tazeleyen, yaban-
cılaşmaya karşı bir önlem olarak yazınsal yöntemleri 
benimseyen nesillerin gelişimine katkı sağladı.

Taşıdığımız heyecanı gün günden artırarak arşınla-
dığımız bu yolda, liseli eleştirmenlerin katlanan coş-
kularını da deneyimlerimize birleştirerek yaratım ve 
etkileşim gücümüzü geliştireceğiz.
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Okurken en çok etkilendiğiniz Türk ve Dünya Edebi-
yatı yapıtları nelerdir? 
Okumaya Shakespeare’in Romeo ve Juliet’iyle başla-
dım. Kitabı okumadan önce filmini izlemiştim. Film, 
Diyarbakır’ın bir yazlık sinemasında on yedi gece gös-
terilmiş, ben de on yedi gece, bir inşaat aralığından 
filmi izlemiştim. Olaylardan, özellikle kitapta geçen 
sözlerden öylesine etkilenmiştim ki, yürürken, bir iş 
yaparken belleğimde kalanları mırıldanmaya başla-
mıştım. Arkadaşlarım, bendeki bu alışılmadık değiş-
meyi aklımı kaçırdığıma yormuşlardı.  

Yoğun okumaya klasiklerle başladığımdan, cıvık aşk 
öykülerinin anlatıldığı piyasa romanları ilgi alanıma 
girmedi. Klasikler arasında Cervantes’in “Don Quijo-
te”, Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”, Tolstoy’un “Savaş 
ve Barış”, Ernest Hemigway’in “Yaşlı Adam ve Deniz”, 
Albert Camus’nün “Yabancı” adlı yapıtlarını elimden 
düşürmez olmuştum. Şu yaşlarımda bile, kitaplığımda 
kitap ararken elim hep onlara uzanır. Öyle bir tutkuy-
la bağlanmıştım ki klasiklere, yıllardır, “Don Quijote”yi 
çantama koymadan uzun yolculuklara çıkmıyorum. 

Klasiklerin yarattığı alışkanlıkla, çağımızın iyi kitap-
ları da gözümden kaçmıyor. Fernando Pessoa’dan 
“Huzursuzluğun Kitabı”, Gabrial García Márquez’den 
“Yüzyıllık Yalnızlık”, “Anlatmak İçin Yaşamak”, Haruki 
Murakami’nin “1Q84”, Carlos Fuantes’ten “Terra Nost-
ra”, Mario Vargas Llosa’dan “Hınzır Kız” son okudukla-
rım arasında ilgimi çekmiştir.

Türk edebiyatı Nâzım Hikmet’ten Cemal Süreya’ya 
şair; Halit Ziya Uşaklıgil’den Yaşar Kemal’e romancı; 

Sait Faik’ten Leyla Erbil’e öykücü; Nurullah Ataç’tan 
Nermi Uygur’a deneme yazarı yetiştirdi. 

Beş kişi söz konusu olsa Halit Ziya Uşaklıgil, Nâzım 
Hikmet, Sait Faik, Nurullah Ataç, Yaşar Kemal adlarını 
öne çıkarırım... 

Bu soru bağlamında, okuma kültürünün temelinin 
okulda atıldığını vurgulamalıyım. Öğrenci, öğretmen 
aracılığıyla iyi kitaplarla tanışır. Öğrenci, okuyarak 
öğrenir yazmayı. TED Ankara Koleji’ni ziyaretlerimde 
okumaya yazmaya hevesli öğrencilerle karşılaştım. 
Yazmayı, kitaplarım üzerine tez hazırlayacak düzeyde 
başarılı öğrencilerle tanıştım. Bugünün öğrencilerinin 
yarının yazarı olması, çok okumalarına bağlı. Öğrenci-
lere, yazmaya başlarken, Mario Vargas Llosa’nın “Genç 
Bir Romancıya Mektuplar” adlı kitabını okumalarını 
öneriyorum.   

Türk Edebiyatı’nın günümüzdeki durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Gelişim sürecinde çağdaş edebiyatımızın zengin 
bir anlatı geleneğinden beslendiğini görüyoruz. Bu 
edebiyatın temeli, 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut’un, 
Arapçayla Farsçanın etkisi altında can çekişen Türk 
dilinin söylem varlıklarını bir araya getirerek oluştur-
duğu Divan-ü Lugat’it-Türk adlı üç ciltlik sözlüğüyle 
atılmıştır. 13. yüzyılda Yunus Emre’nin şiirleri, 15-16. 
yüzyıllarda yazıya geçirilen Dede Korkut Oğuzname-
leri, Kaşgarlı’nın attığı temelin verimleridir.

17. yüzyılın büyük gezi yazarı Evliya Çelebi ise bir anla-
tı anıtıdır. Kıraç topraklarda gelişen deyiş geleneğimiz 

SİNA ŞEN – İPEK DENGİZ 11-D

Adnan Binyazar ile 
Romanları Üzerine Bir Söyleşi
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olmasaydı, bugün, Karacaoğlan, Nâzım Hikmet, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi, Cemal Süreya gibi söy-
lemi lirik şairlerden söz edilemezdi. Yüzyıllar boyunca 
Doğu’ya,  yüzünü Batı’ya dönünce Batı’ya öykünen bir 
edebiyattan ulusal nitelikli bir edebiyat yaratmak mu-
cizedir. O etkiyle iyi ürünler de verilmemiş değildir. Ne 
var ki, onlar, bir türlü, içinde var oldukları baskılardan 
kurtulup bağımsızlığa erememiştir. 
     
Böyle bir aşamadan geçilmesine karşın, günümüzde 
Batı’nın piyasa malı romanlarını, öykülerini çağrıştıran 
eserler yazılması üzücü. Ama genç kuşaklar arasında, 
Batı’yı da gözden kaçırmadan geleneksel anlatı dün-
yamızın dil dünyasından beslenerek yazanlar da var. 
Her çağda, “kötü”nün alıcısı çoktur; hâlâ, Avrupa’larda, 
Amerika’larda cirit atarak onlar gibi yazmayı sanat sa-
nan yazarlarla karşılaşılıyor.   

Anılarınızı kitaplara aktarmanın en zorlayıcı yanı 
neydi?
Romanlarda, öykülerde, denemelerde; yaşananların, 
özellikle de anıların etkisinden söz edilebilir. Bu kaçı-
nılmaz.  Victor Hugo, Dostoyevski, Tolstoy, James Joy-
ce, Yaşar Kemal. Hangi yazar, yaşadıklarının dışına çık-
mıştır?  Onlar, yazmakla kalmamış, kendi yaşamlarının 
yanında toplumun yaşamını da irdeleyerek çağlarına 
ayna tutmuşlardır. Ancak, yaşananlar yazıya dökülüp 
dilin malı olduğunda, o, yazarın yaratıcı dünyasında 
yeni bir yaşanmışlığa dönüşür. Dostoyevski’den Ja-
mes Joyce’a, Fuantes’e çağlarının tanığı olan yazarlar, 
kurgu yoluyla gerçeği yansıttıkları için insanlık katında 
değer bulmuşlardır. Antakya’da bir beşinci sınıf öğren-
cisi, şu sorusuyla beni ödüllendirmişti: “Siz, gerçekle 
kurguyu nasıl birbiriyle böylesine kaynaştırıyorsunuz 
romanlarınızı okurken elimden bırakamıyorum.” 

Picasso’nun resimlerine bakın; adamın, adam biçimi-
ni bozarak gerçeği yansıtıyor. Mario Vargas Llosa’nın 
“Genç Bir Romancıya Mektuplar” adlı kitabında aktar-
dığım şu görüşüyle bizi aydınlatıyor:  

“Kurmaca eserlerin betimledikleri yaşam asla onu ha-
yal eden, yazan, okuyan ve öven kişilerin gerçekten 
yaşadıklarıyla aynı değildir, tam tersi, gerçekte yaşaya-
madıklarını yapay yoldan yaratmak zorunda kaldıkları 
bir kurmacadır; bu yüzden feragat ederek diğer ya-
şamlarını, yani düşler ve kurmacalarla dolu yaşamla-
rını dolaylı ve öznel bir biçimde yaşamakla yetinirler.”

Eserlerinizi yazarken herhangi bir akımdan etkilen-
diniz mi, bir yazardan esinlendiniz mi?
Başka bir sanatçıya öykünen en başta yanlış bir yol 
seçmiş olur. Yaşadığını ya da tasarladığını yansıttığı 

için ona sanatçı denmiştir. Çağımızda şu akım bu akı-
ma göre değil, sanatçı, yaratıcılığını sanatsal kıldığıyla 
değerlendiriliyor. Yazarın; gerçekçi, gerçeküstücü, co-
şumcu (romantik) ya da simgeci olmasından çok yap-
tığına önem veriliyor.       

Çok yazar okuyarak onlardan beslenmişimdir. Bu do-
ğaldır. Başka bir yazara öykünüp onun gibi olmaya ça-
lışmak ise, en başta bu amacı güdeni kişiliğinden eder.  
   
Sizin için yeri en ayrı olan eseriniz hangisidir?
Yazar olarak böyle bir seçimde bulunmak kolay değil. 
Okur ilgisiyle değerlendirirsem, 19. basımı birkaç ay 
önce yapılan ilk romanım Masalını Yitiren Dev’in, oku-
nurlukta yazarını onurlandıracak bir değere vardığını 
söyleyebilirim.  Sanatsal değeri açısından bir seçmede 
bulunmam istenirse “Ölümün Gölgesi Yok”u öne çıka-
rırım.   

Günümüzde elektronik kitap ve gazete gibi eserler 
dijitalleşiyor, yaygınlaşıyor. Bunun hakkında dü-
şünceleriniz nelerdir? Pozitif bakıyor musunuz?
“Verba volant, scripta manent! /Söz uçar, yazı kalır!” 
sözünün üzerinden bin yıllar geçti. Nice bilginler, 
söz yaratıcıları günümüze yazı yoluyla ulaştı. İnsanın, 
kendini tekniğe tutsak edip yazıdan kopacağını dü-
şünemiyorum. Bana kalırsa, moda gibi, birçok aygıtın 
zamanla değerini yitireceğine inanıyorum. Giderek 
robotların sarmalında özgürlüğünü yitirecek olan in-
sanın, tekniğe karşı bir iç savaşa girerek kendini kur-
tarma yolları arayacağına inanıyorum. 

Romanlar dışında en çok hoşlandığınız edebiyat 
türleri hangileridir?
Şiirden romana tür ayırt etmem. Binbir Gece Masal-
ları, Don Quijote, Robinson Crusoe değerinde olma-
yan serüven kitapları ilk gençlik yıllarımda bile ilgimi 
çekmedi. Silahlarla, işkencelerle, insanı küçültücü 
yönleriyle rol kesmeye elverişli polisiye türünden de 
hoşlanmıyorum. Montaigne türü denemeleri, düşün-
ce kitaplarını ise hep elimin altında tutarım. Nisan 
ayını Berlin’de geçirdim. Yanıma aldığım kitapların 
adını verirsem ne tür kitaplardan hoşlandığım anlaşı-
lır: Shakespeare’den Soneler, Cemal Süreya’dan Sevda 
Şiirleri, Cervantes’ten Don Quijote, Stefan Zweig’dan 
İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar, Kendi Hayatını 
Yazan Üç Yazar (Casanova, Stendhal, Tolstoy), Şeytan-
la Savaş (Hölderlin, Kleist, Nietzsche), Balzac, Rotter-
damlı Erasmus, Montaigne, Dino Buzzati’den Colomb-
re, Tanrı’yı Gören Köpek, Emin Özdemir’den Göğüne 
Sığmayan Bulut.
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Baskıya ve karanlığa karşı ayakta duran, her dönemde 
toplumun sesi olmaya çalışan bir şair Ataol Behramoğ-
lu. “Şair sadece hayal kurup şiir yazan adam değildir. 
Şair her şeyle alakadar olmalıdır.” diyen edebiyatımızın 
eylemci şairi Behramoğlu, yalnız şiirleriyle değil çeviri-
leri, edebiyat üzerine yazıları, dergi çalışmalarıyla da 
önemli yer edinmiş kısacası hayatını edebiyata ada-
mıştır. Ataol Behramoğlu ile 17 Mayıs 2017 tarihinde 
okulumuzda gerçekleştirdiğimiz söyleşide şairimiz 
bizlerin edebiyata ve şiire dair sorularını yanıtladı.

Sizce bir şiiri kayda değer yapan şairin düşüncesi 
midir yoksa okuyucuların düşünceleri midir?

Öyle akımlar var ki okur merkezlidir. Yani deniyor ki 
esasında bir sanat eserinin değerini okurun, izleyici-
nin ilgisidir belirleyen. Bu bence aşırı bir yorum çünkü 
geçici durumlar olur, modalar olur; çok değerli olma-
yan bir şeyi de okur tutabilir, çok değerli bir şey de ilgi 
görmeyebilir. Bence ölçü devamlı ilgidir, çünkü moda-
lar gelir geçer, ona rağmen eğer o yapıt varoluşunu 
sürdürüyorsa demek ki güçlü bir yapıt diye düşünü-
rüm. Homeros; binlerce yıl geçmiş, Yunus Emre; bin yıl 
geçmiş, varoluşlarını sürdürüyorlar demek ki bir değer 
taşıyorlar.

Pablo Neruda’nın bir sözü var: “Şiir onu yazana de-
ğil, ona ihtiyacı olana aittir.” Sizce şiir yazıldıktan 
sonar şair ile arasındaki ilişkisi değişir mi?

Tabii şiir onu yazana değil okura ait, kesinlikle. Bunu 
şairlerin de sanatçıların da yazarların da iyi algılaması 
lazım. Ben zaten onu artık çoktandır yaşıyorum. Şiir-
lerimle ilgili öyle sözler geliyor ki sizin şiirinizdeki şu 
dize… Allah Allah diyorsun, yani, nerelere gitmiş bir 
dize nasıl bir yolculuklardan geçerek bir yerlere ulaş-
mış. Dolayısıyla bu yargıya katılıyorum. Okura aittir, 
okur içindir, şiir okurunundur. Şair de o okurlardan 
biridir. Ben kendi şiirlerimi, yani sevdiğim şiirlerimi, o 
şiirin okuru olarak okuyorum, bazen diyorum ki nasıl 
böyle yazmışım Allah’tan böyle yazmışım, yahu iyi ki 
yazmışım, ne güzel falan gibi böyle bir şükrettiğim 
oluyor. John Steinbeck’in bir romanı vardır, “Bilinme-
yen bir Tanrı’ya” diye ben de bilinmeyen bir Tanrı’ya di-
yorum ki Allah senden razı olsun iyi ki yazdırdın diyo-
rum bazen, ama okurdur, esas olan okurdur… Küçük 
bir örnek vereyim buna; geçen yılki kitap fuarlarından 
birinde bir genç kız geldi, kitabı açmış, şurayı imzala-
yın, dedi. Baktım ki “Unuttum Nasıldı Annemin Yüzü” 
adlı şiirim. İmzalarken kitaba bakarak daha imzalama-
dan, anneniz inşallah hayattadır dedim, baktım hiç 
ses yok. Şöyle bir başımı kaldırdım, gözlerinden yaşlar 

Ataol Behramoğlu ile  
Söyleşi

YAĞMUR KÖKDEN - ATADAN EGEMEN CANKURTARAN - ECE YÜCEL 10-R
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akan bir yüzle karşılaştım. Kitabı verdim, kucaklaştık 
ve gitti. Yani şimdi bu şiir kime ait arkadaşlar? Bu şiir 
bana da ait, ona da ait, o şiire ihtiyacı olan herkese 
ait. “Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var”ı ben 
yazdığım zaman 1977 falandı, yani iyi bir şiirim çıktı, 
böyle oturdum yazdım, denk geldi ama ne okur ne de 
ben çok üstünde durmadık. 10 yıl sonra, 10 yıl sonraki 
kuşaklar, yani 1980’li yılların kuşakları, o şiiri giderek 
daha çok, daha çok sahiplendi. Özellikle bu sosyal 
medya, “Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var” 
benden daha ünlü oldu yani. O şiir aldı başını gitti. 
Okur yaptı bunu, bunu yapan okur. Bu müthiş bir şey, 
bu bambaşka bir şey. Pablo Neruda haklıdır.

Bir şiir yazarken ilhamın bu süreçteki etkisi nedir?

Esin olayı şu arkadaşlar, esin tabi bir anda gelir ama 
birikim sonucunda gelir. Durup dururken gelmez. 
Hem belli süreçlerde çalışmak lazım. İçinizde şiirle, 
edebiyatla herhangi bir başka meseleyle uğraşan 
varsa mesela bir çalgı aleti çalıyorsanız her gün, çok 
yorgun olduğunuz zamanda bile beş dakika ne olursa 
olsun çalın yani neyse o çaldığınız. Parmakların alış-
kanlığı kaybolmasın. Yabancı dil öğreniyorsanız, iki 
cümle de olsa, ya da çeviri yapıyorsanız, muhakkak 
iki cümle çevirin. Mesela çok yorgunsun beş sayfa 
yapamayacaksın ama o sıcaklık kaybolmasın. Şiir de 
öyledir. Bak bunu ben son zamanlarda maalesef yapa-
mıyorum ama çok uzun zaman yakın zamanlara kadar 
yani özellikle sabahları, erken sabahlarda kalkıp not-
lar alırdım, onlardan şiirler çıkardı falan. Esin öyle ge-
lir, durup dururken gelmez. Bir de birikim meselesidir 
bu. Örneğin yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. 
Akdeniz girmiş hayatıma, Sait Faik okuyorum o sıralar-
da aşığım falan. “Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey 
Var” biraz böyle gelir, durup dururken de gelmez. Esin 
dediğimiz şeyde biraz öyledir.

Sizce imgelerle düşünmek daha mı zor, yoksa daha 
mı çok emek istiyor?

İmge, imajın karşılığı olarak durmuş, yani hayal. Me-
taforla karıştırılıyor, mecazla karıştırılıyor. Mecaz, daha 
çok kuvvetli bir benzetmedir. İmge daha bütünsel 
daha başka bir şeydir. Hayalle gerçeğin buluştuğu, 
okudukça üstünde durdukça çoğalan bir şey. Bir im-
geyi çözmeye kalktığımızda yani bu imge nedir, ne-
reye dayanıyor pek çok şey söylersiniz. Yani bir örnek 

vereyim mesela Cemal Süreyya çok tipik bir örnektir 
“Gülün Tam Ortasında Ağlıyorum” diye bir şiir mese-
la. Gülün tam ortasında nasıl ağlanır? Gül, bir şeyin 
ortası, ağlamak bunları yan yana getirdiğin zaman 
burada acı bir aşk öyküsü vardır. Bunu çoğaltabilirsin 
yani. Ya da benim bir şiirimde olduğu gibi ki bunu 
TED okullarında örnek olarak veriyorum sık sık “Seni 
düşündüğüm zaman içimde bir çocuk bahçesinin 
kapıları açılıyor”. Ne demektir birçok şey geliyor, bir 
sevinç patlaması yaşıyorsunuz, çocukları da çok sevi-
yorsunuz çünkü çocuk saflık demek. Bütün bunlar bir 
imge demektir yani sadece kendi başına bir benzet-
me değil söz konusu olan. İmge bir benzetmenin çok 
üstünde, bir kavramlar, sezgiler, hayaller bütünüdür. 
“İnsan kendisinin rüyasıdır” son şiirlerimden biridir. 
“Geçerken bir uçtan bir uca, insan kendisinin rüyası-
dır.” oturup bir kitap yazabilirsin, ne demek yani ve o 
şiir şöyle biter “Sonunda her şey sanki eşitlendi, geriye 
şiirler kalacak belki, rüyanın gerçekliğine tanıklık ede-
cek.”  Rüyanın gerçekliği yani yaşadığımız bir rüyanın, 
hayat dediğimiz bir rüyanın gerçek bir şey olduğuna 
da başka bir rüya tanıklık ediyor. Hadi buyurun baka-
lım, bunu üzerinde düşünüm konuşun yani. Ama her 
dakikada insan böyle düşünmez, durmadan da imge-
lerle düşünmez. Kavramlarla düşünür insan genel ola-
rak, ama zaman zaman o kavramlardan çıkan bir imge 
sizi şiire doğru götürür. 

Sevdiğimiz şairlerden etkilenmeden nasıl özgür ola-
biliriz?

Etkilenmek. Kimi şairler var, bazılarından da duydum. 
Diyor ki “Nazım Hikmet’ten etkilenmemek için onu hiç 
okumadım”. Böyle şairler gördüm ben, amatörlerden 
de gördüm. Efendim kimseden etkilenmemek için 
kimseyi okumuyorlarmış. Böyle bir saçmalık olur mu? 
O zaman sen doğdun, hiç kimseyle konuşmadan ken-
di kendine konuş bakalım. Seni atayım ben bir ormana 
sen orada konuş, hayvanlar gibi ses çıkarırsın, orada 
da onları taklit edersin. Her şey başka bir şeyden do-
ğar, böyle bir şey yok. Yani etkileneceksin ama gücün 
varsa o etkileri yoğurarak başka bir yere gidersin. Her 
şey birbirinin içinden doğar, hayatın sırrı bu. Newton 
durup dururken bunu yapmadı, Aristoteles felsefesi 
olmasa ya da fiziği olmasa Newton da olmaz. Newton 
olmazsa Galileo ya da Newton olmasa bilmem başka 
biri olmaz. Yani bu işler böyledir. Einstein durup durur-
ken gökten düşmedi. 
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Varlığını ve sanatsal duyarlılığını borçlu olduğu diken-
li yolları, gül bahçeleri, dağ gibi yürekleri olmalı insa-
nın hayatında; varıyla yoğuyla inandığı, kendi davası 
yaptığı, zamanı geldiğindeyse dünyasının tozlu rafla-
rına kaldırdığı… “Dil, imgeler, şiir…” diyor hekim, şair, 
öğretmen Serdar Koç ve başlıyor benliğimizin derin-
liklerindeki tohumları birer birer yeşertmeye. Türk Dili 
ve Edebiyatı Öğretmenimiz Ümit Dönmez’in davetiyle 
bizlerle buluşan şair, başlıyor sanatın derinliklerinde 
bizleri dolaştırmaya.

Önce şiirden bahsediliyor, “Şiir dili kullanma şekli, ka-
vak yelleri ile deli kızın nişanı, şiir şiirin okulu ve her 
şair kendi devriminin neferi, ordusu.” Ardından söz 
sırası, konuğumuz Serdar Koç’a geliyor; derinden 
konuşuyor bu sefer Sayın Koç. Bugüne kadar çoğu-
muzun sözlük anlamını bilmediği belki de merak bile 
etmediği oysaki günümüzde en çok ihtiyacımız olan 
dilden bahsediyor; öyle ki çıt çıkmıyor yalnızca söz-
cükler geziniyor salonda. Önemini vurguluyor çeşitli 
makalelerden alıntılarla, dilin. Serdar Koç’a göre okulu 
yoktur şiirin, çünkü bütün okullardan mezundur şiir. 
Hayvanlar âlemini ele alıyor, balinaların bile bir dilleri 
olduğundan söz ediyor.  O an anlıyorum ki hayvanlar 
arasında da bir iletişim var. Hatta öyle bir iletişim ki bu; 

notalar dansa kaldırıyor şarkıları yürekleri kıpır kıpır 
seyrederken geçip giden hayatları. Hayvanlar arasın-
da bile dilin varlığının gerçekliğinden söz edilebilir-
ken, mümkün mü şimdi öylece dil deyip geçebilmek?

Ardından “Şair olmak…” diyor Serdar Koç, şair olabil-
mekten söz ediyor bizlere. Bir öykü ile şair olmanın 
özünü, şairin yüreğinin gücünü anlatıyor. Öyküde, şair 
olmak isteyen bir öğrencinin üstadına bu dileğini ilet-
mesiyle üstadın önerisini anlatıyor bizlere. İlk adımın 
bin şiir ezberlemek olduğunu söylüyor bilge kişi; ayla-
rını almasına rağmen pes etmeden bu işe gönül verip 
her bir şiiri ezberleyen öğrenci, zorluklara boyun eğ-
meden tamamlıyor bu süreci. İkinci adım da ise unut 
ezberlediğin tüm şiirleri diyor bilge kişi; unut ki kendi 
şiirini yazabilesin...

Öyküyü, şairin birkaç şiiri izliyor; piyano ve fagot eş-
liğinde okunuyor şiirleri, “Bir Tam Üç Bölü Dört” diyor 
şair. O an yüreğime bir el dokunuyor, birleştiriyor ben-
liğimin kopuk parçalarını, fakat kullandığı malzeme 
her şeye değer; evet emin ol sevgili okur, imgeler her 
şeye değer. Çünkü imge nedir bilir misin? Şiirin ruhu-
dur imge, yüreğidir ve insanlığın asla kapanmayan en 
derin yarasıdır, imge.

Serdar Koç ile Söyleşi
Bir Söyleşinin Düşündürdükleri

ŞEVVAL DOĞA KUL  11-M
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Şiirler üst üste okunuyor ve anlamlı soru yöneltiliyor 
şaire: “Şiirleriniz için ilhamı nereden alıyorsunuz?” An-
lıyorsun ki bazen bazı cevaplar her şeye bedeldir, bile-
mezsin. Sonra gün gelir, belleğin tıklatır kapını; işte o 
zaman anlarsın o bazı yanıtların dipsiz kuyularını. Bu 
da öyle bir yanıt işte, öyle derinden, öylesine yürek-
ten. “Bazen yürürken aklıma geliyor bazı şeyler, bazen 
bir bankta otururken.” Belli ki esin tıklatabiliyor kapıyı 
ansızın. Mesela simit atarken Kadıköy vapurunda mar-
tılara, aşkın ıstırabından kıvranırken gecenin yalnız 
karanlığında. Bazen öyle objeler görüyor ki bu gözler 
ne rüzgârlar esiyor insanın benliğinde ve alıyorsun ka-
lemi eline.

Şair, söyleşisine bazı şairlerin ve yazarların hayatla-
rından söz ederek devam ediyor. Hayatları trajik bir 
şekilde sona ermeseydi bazı genç yazarların; gelecek-
lerinde onları nelerin beklediğini, edebiyat dünyasına 
verebilecekleri hediyelerden; üretebilecekleri, yeni 
yazarlara ilham kaynağı olabilecek apıtlardan bahse-
diyor; şairin geçiciliği, şiirin kalıcılığını vurguluyor. O 
an “Bir ihtimal daha vardı, öldü.” demelerim aklıma ge-

liyor, sonra ihtimaller yeniden canlanıyor. Kendi aile-
sinin edebiyata atılmasındaki rolünü belirtiyor Serdar 
Koç, babasının öğretmen olmasının sağladığı; okul 
kütüphanesine ulaşma fırsatının ufuklarını nasıl ge-
nişlettiğini, şansın insanın yaşamındaki önemini dile 
getiriyor.

Yaşam, bireyin sahip olduğu anlardan oluşuyor; iyisiy-
le ve kötüsüyle. Benim de en güzel anım şiir, 17 yıllık 
yaşantım içerisinde. Düzyazı okumuyor değilim, ama 
şiire ve şiirine âşık bir genç olarak sürdürüyorum var-
lığımı sadece. Kısacası şiiri düzyazıya yeğleyenlerden; 
şiiri kendi gerçekliğinin içine yerleştirenlerdenim. 
Kelebeğin Rüyası adlı filmden ve diğer kültürlerden 
öykülerle söyleşiyi sürdüren şair de, şiir dilini düz yazı 
diline tercih edenlerden olduğunu belirtiyor; nedeni-
ni ise şiir dilinin canlılığı ve sonsuzluğunun düz yazı 
dilinde tam yeterli olmayışıyla açıklıyor.

Konuşmasını sonlandırmadan önce, “Sizin için imge 
nedir?” sorusu yöneltiliyor Serdar Koç’a. Şiirin ruhu ve 
yüreği olan imgelerin şiire kattığı derinlik, güç ve duy-
gudan söz etmeye başlıyor şair bu sorunun ardından. 
“Şiir, imge yoluyla düşünmektir.” diyor, “İmge ruhtur, 
yürektir imge.” Bana kalırsa da, derindir imge, içinde 
okyanusları barındıran; ama gün gelince bir gözyaşı-
na tav olandır imge. Herkes nasıl kalbinin ekmeğini 
yiyorsa şu fani dünyada, imge de öyledir işte. Gece-
nin ruhundan, kadının şarabından, gerçeğin özünden, 
Arnavut kaldırımlı çıkmaz dar sokaktan, yanıp sönen 
sokak lambasının umudundan alır gücünü. O güç de 
öyle bir güç ki; kendi denizinde boğulanı bile susatı-
yor, muhtaç bırakıyor bir yudum suyuna, tek damla 
aşka. Bizlere de teşekkür etmek düşüyor şaire ve şiire.
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Doğallığıyla, içtenlik ve samimiyetiyle belki de en 

önemlisi yol gösterici kimliğinin derinlerine yerleştir-

diği TED Ankara Koleji’ndeki anıları ile; benim de en 

‘özel an’larımın konuklarından birisi Aras Onur.

Bir söyleşi lise konferans salonunda, Aras Onur kol-

tukta, yürekler ayakta, tüm öğretmenlerin mezun et-

tikleri öğrenciyi salonda görmelerinden ötürü oluşan 

gözlerindeki gurur, damla damla düşmekte zemine 

adeta. Bana kalırsa öğretmenliğin beraberinde ge-

tirdiği egodan ayrılmış mutluluklar var bu gururun 

ardında; öylesine saf, öylesine korunaksız. Aras Onur 

da Kolej’deki anılarını anlatarak başlıyor konuşmasına, 

öğretmenlerimizin içindeki o katkısız ruh hallerini du-

yumsayarak bir tarafta. 

Öğrencilik yıllarındaki anılarından söz ederken kur-

duğu öyle tümceler var ki Aras Onur’un; kalbim “Ben 

kefilim!” diye bağırıyor derinlerden. O dönemlerde 

TEDEVRİM gazetesinde başlayan yazma serüveniyle, 

Kolej’in kendisine katkıları ve yaşattıkları için teşekkür-

lerini dile getiriyor ardından. “Herkesin deneyimi ken-

dine tabi ki ama ben TED’den ilk ayrıldığımda sudan 

çıkmış balığa döndüm. Buradan çıkıp bir şeyler yap-

maya çalıştığım zaman hayatın aslında bu yuva kadar 

güllük gülistanlık olmadığını anladım. En önemlisi her 

şeyi istediğimiz gibi eleştirip, istediğimiz gibi konuşa-

madığımızı; aslında doğrunun da bu yalnızca bana ait 

olmadığını fark ettim. Hayatın tek bir penceresi yok, 

bu maraton çok pencereli. O nedenle karşı taraftan 

baktığınızda çok başka şeyler görünebiliyor. Belki de 

Aras Onur ile Söyleşi
ŞEVVAL DOĞA KUL  11-M

TED Ankara Koleji Mezunları İzleme ve Mezunlarla İletişim Komitesi adına 
Edebiyat Öğretmenimiz Ümit Dönmez’in çağrılısı olarak okulumuza gelen 
Şair Aras Onur’la Söyleşi’nin Ardından
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anlaşılması gereken birilerinin aslında sizin bilmediği-

niz şeyleri bildiğinizi de varsaymanızdır.” diyor. İyi ki de 

diyor; yürekler kıpırdanmaya başlıyor, sözler suskun. 

Zaten bu derinliğin üzerine pek de bir şey demeye ge-

rek kalmıyor.

Anılar sahneden iniyor, perde kapanıyor; sıraysa ede-

biyatla şiirin valsine geliyor, ve sönüyor ışıklar, ar-

dından aşkın dansı başlıyor. O kadar garip ki hayat; 

bir düzenin içine doğuyoruz sonrasında ya yeni bir 

dünya inşa ediyor ya da o düzenin içine sokulmaya 

çalışıyoruz. Dikkat edilmesi gereken ise yeni düzenin 

tuğlalarını bir bir koyarken nereye temel attığımızı da 

unutmamak. İşte bu yüzden seçtiğini yazmayı dile 

getiriyor Aras Onur; insanların hayatına sözcükler ile 

dokunmayı.

İlk şiir kitabını yayımladığında lisede olan Aras Onur; 

şiire olan sevgisinin aşka dönüşmesinde edebiyat öğ-

retmeninin ve okulunun ve içinde bulunduğu kültürel 

ortamın etkisini ve önemini dile getiriyor. O an anlıyo-

rum ne kadar güzel bir yuvaya, okula sahip olduğu-

mu. Çünkü bana kalırsa insanın dönüp de her koşulda; 

yaşadıkları ve yaşattıklarıyla, doğrusuyla yanlışıyla ne 

olursa olsun her koşulda kabul edilebileceği bir yu-

vaya sahip olduğunu bilmesi kadar güven veren bir 

duygu yok yeryüzünde; bu duygu uzunca bir süre de 

kapımızı yoklamayacağa benziyor.

“Şair, kendi şiirini sesli okumamalı.” diye ekleyen Aras 

Onur; ‘şiirle var olma’ düşüncesine pek de katılmadı-

ğını, fakat şiirin de hayatının büyük bir kısmını etkisi 

altına aldığını belirterek şiire âşık olduğunu kanıtlıyor 

bir kere daha, tüm salonun huzurunda. Çünkü Aras 

Onur’a göre her duygunun istediği tek şey var biz-

den; farkında olabilmek, farkına varabilmek. “Şu anda 

ben o kadar kızgınım, sinirliyim…” diyebilmeli insan; 

o duyguyu tanıyıp da bir yerlere kondurabiliyorsa in-

san, kendi kendine o duygu sizin benliğinizi ele geçir-

mek için savaş vermekten vazgeçiyor; artık kızgınlıkla, 

kıskançlıkla hareket etmiyorsunuz. Aslında böylece 

de kendi uçurumlarınıza bakıyor, çukurlarınızı tanı-

maya başlıyorsunuz. Şiir, tiyatro, roman yazarken her 

birinin altını kurcaladığı farklı bir duygu var ve yazar, 

-şair kendisini öyle ifade etmeyi tercih ediyor- bu açı-

dan bakıldığındaysa şiir üzerine konuşabilmek daha 

anlamlı hale geliyor. Çünkü var olan kişi değil aslında; 

duygular, duygularımız. Bu duyguları içimizde biriktir-

memeye başlayınca, tortu bırakamıyor; kendimizden 

etrafa bir şeyler dökmek istiyoruz. Bu bağlamdaysa 

edebiyat var olmak demek, Aras Onur için varoluşsal 

savaşın ötesinde kendini ifade edebilmek.

“Elbet zordur şiir okumadan şiir yazabilmek; çünkü 

şiir kendi kendini büyüten, kendi kendini yoğuran ve 

pişiren bir yazınsal alan. Kendi çukurlarınızı kendi şi-

iriniz içinde bulamazsak eğer, başkasının çukurlarına 

tercüman olmanız pek de olağan değil. O duyguları 

içselleştirip ortaya çıkarabilmek için; o yollardan geç-

miş olmak gerekir.” diyerek yavaştan kapanışa doğru 

geçiyor şair Aras Onur.

Benim söyleşiden kendime kattığımsa; insan kendi 

içine ne kadar yolculuk ediyorsa; o kadar özgürleşiyor 

hayatta. Karamsar durumlarda koşacağım şiirlerin şa-

iri, yüreğinin sıcaklığını kendi yüreğimde hissettiğim 

girift şair. Teşekkürler Aras Onur, teşekkürler.
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SILA DİLAN İBİŞ 12-G
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Bu kentte sorular yasaklanmıştır 
böyle diyorlar fısıldarcasına ve ürkek 
ve diyorlar ki gidip anlatılsın bir kez 
çare düşünsün tarih denilen bilici 

Gidip anlatılsın beklenen yolculara 
aşklar küllenmeden ve beynimizi 
büsbütün kemirmeden veba 
yetişsin durmadan yolu gözlenen 

Bu kentin sorusunu yanıtla ey 
yanılmaz olan 
kahret ya da ışıklandır ve de ki: 
-Siz ki yangın yıllarından geliyorsunuz 
umuda bağlanmak umutsuzluktur 
ancak 

Ve sen ey bilici, de ki: 
-Bu masal çok anlatıldı önceleri 
çocuklar da susturuldu her defa 
karartıldı evlerin bütün ışıkları 

-Ve direnmeyi bilmiyorsanız 
kül olun savrulun dağlara taşlara 
belki hayat yeniden fışkıracaktır o 
zaman 
bu kentin ışıksız varoşlarından 

Bir sfenksten söz ediliyor durmadan 
yakınmış kahredilmesi

KÜL OLAN 
Ahmet Telli 
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Şiir Eleştirisi / Beril Şahin  11-K

İnsanların tarih boyunca baskı altında olduğu ve ade-
ta toplum ve birey benliklerinin ortadan kaldırıldığı 
dönemler olmuştur. Bir toplumun yakılıp yok olmanın 
eşiğine geldiği anlarda dahi küllerinden yeniden doğ-
ması fikri destanlara konu olacak nitelikte cesaret iste-
yen eylemlere zemin hazırlamaktadır. Ahmet Telli’nin 
“Kül Olan” adlı şiirinde sinmiş hatta susturulmuş bir 
topluluğun yeniden doğma ve başkaldırması fikri 
“Başlık”, “Uzam” “dil ve söylem” ve “kişiler” üzerinden 
anlatılmakta olup bu alanlarda şiirsel tekniğin kulla-
nımı görülmektedir. Bu bağlamda şiir “umutsuzluk” ve 
yeniden cesaretlenme” kesitleri çerçevesinde incele-
nebilmektedir. 

“Kül olan” ifadesi şiirin kurgusu ve yapısı hakkında 
önemli bilgiler vermektedir. Kül olmak bir varlığın 
veya nesnenin kullanılamaz hale gelmiş olması anla-
mındadır. Birinci anlamsal kesitte yıkılmanın ve hatta 
yok olmanın eşiğine gelmiş bir kentin kül oluşu anla-
tılırken ikinci anlamsal kesitte “küllerinden doğmak”a 
çağrışım yapılarak anlatıcı kişinin “Bu Kent”e karşı tu-
tumu dile getirilmektedir.

Birinci anlamsal kesitte, bir “kent” uzamında anlatıcı-
nın gözlemci olarak “onlar” diye ifade edilen kişilerin 
koşullarını anlattığı görülmektedir. Bu sebeple “onlar” 
diye seslenilen topluluk ile anlatıcı arasında bir uzak-
lık olduğu ve onların duygu durumlarına yalnız bir 
gözlemci olduğu anlaşılabilmektedir. Ayrıca, “kent” 
uzamının seçilmesi teknik açıdan değerlendirildiğin-
de medeniyet ve gelişmişliği çağrıştırmakta iken şiirin 
ikinci kesitinde bu uzamın bir çatışma içine sokuldu-
ğu görülmektedir. 

“Bu kentte sorular yasaklanmıştır”  ifadesi ile başlayan 
kesitte  “soruların yasaklanmış” olması esenliksiz ve 
sorgulama hakkından yoksun bırakılmış bir toplulu-
ğu dile getirmektedir. Bu gerçeğin dahi kent sakinle-
ri (“onlar”) tarafından “ürkekçe” söyleniyor olması bir 
otoriteye veya baskı unsuruna karşı gelmekten du-
yulan korkuyu dile getirmektedir.  Ne var ki, “tarih de-
nen bilici ”den bir çare istiyor olmaları bu susmuşluk 
halinden rahatsız oldukları vurgusunu yapmaktadır. 
Bu bağlamda dil ve söylem açısından incelendiğinde 

edilgenlik sağlayan “-l,-n” eklerinin şiir boyunca çok 
sık kullanımı, kentin içinde bulunduğu koşulların, biri 
tarafından dayatılan ve onları zorlayan bir durumda 
olduğu anlaşılmaktadır. Kent uzamına ait kişilerin 
“beklenen” yolculara dahi bu olumsuz koşulları an-
latması ve kurtarılmaları umudu ilk kesitteki umut-
suzluk ve cesaret olgusuna katkıda bulunmaktadır; 
çünkü anlatma ve dertlerinden yakınma cesaretinden 
yoksun olan grubun bu isteklerinin “başkaları” tara-
fından karşılanmasını tercih etmeleri edilgen “-l,-n” 
ekinin kullanımıyla tekrar desteklenmektedir. Devam 
eden dizede “aşklarının küllenmesi” imgesi ile insanı 
insan yapan en önemli duygulardan birinin üstünün 
küllenerek yok edilmesinden duyulan korku dile ge-
tirilmekte ve “beyinleri kemiren veba” imgesi ile bu 
eylemi gerçekleştirenlerin kent insanlarını büsbütün 
düşünmekten, sorgulamaktan alıkoyacağı endişesi 
paralellik göstermektedir. “Kül olmak” ve “kemirmek” 
sözcüklerinin her ikisinin de birleştirmesi nerdeyse 
imkânsız olan küçük parçalara ayırma işlemi oluşu bu 
bağlamda değerlendirilebilmektir.  “Onlar”ın bu esen-
liksiz koşullardan bir an önce kurtulma istekleri ve 
fakat bu yolda yapabilirliklerinin sınırlı oluşu “yetişsin 
durmadan yolu gözlenen” dizesinde görülmektedir; 
çünkü kendileri yola çıkmak yerine yoldan gelecek 
başka birinin onlara yetişmesi düşüncesi eylem yete-
neğinin ve cesaretin olmayışını göstermektedir. Ayrı-
ca, “yol ve yolcu” sözcüklerinin seçimi ile bu ortamdan 
büsbütün uzaklaşma veya yeni bir hayata adım atma 
isteğinin varlığı görülebilmektedir. Birinci kesitin son 
dörtlüğünde kesitin ana vurgusu olan  “umutsuzluk” 
olgusu sert bir üslupla tekrar ortaya çıkmaktadır: “Bu 
kentin sorusunu yanıtla ey yenilmez olan”. Bu dize ve 
devamında yenilmez olarak görülen bir otoritenin 
kentin sorusunu, umutlanmanın faydasız olduğunu 
ve silemeyecekleri olumsuz bir geçmişlerinin olduğu 
cevabı ile “ışıklandırması” kentin baştan beri sorma-
ya çalıştıkları sorunun bu içinden çıkılmaz sorundan 
tekrar bir umudun yeşerebilir olup olmadığıdır.  “Ya-
nılmaz” vurgusu ve “ey”  sözcüğünün kullanılması bu 
kişi veya otoritenin yüce ve saygı duyulan olduğunu 
desteklemektedir. Ne var ki, “yangın yıllarından gelen” 
ve kaçınılmaz bir sonla baş başa olan bu topluluk için 

“Kül Olan” Şiirlerine İki Farklı Bakış
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SARP TULGA - YUSUF ÇOL 9-D
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REŞAT UMUT TUNÇAY - GÖKHAN YILMAZ 10-V
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hala bir hayat umudunun olduğu yani yanılmaz ola-
nın yanılmış olduğu, ikinci kesite anlamsal geçişte or-
tam hazırlamakta ve ipucu görevi görmektedir.

“Ve” ifadesi ile başlayan ikinci kesit umutsuzluğun için-
den tekrar yeşerebilmesi öngörülen “kentin” anlatıcı 
tarafından cesaretlendirilmesi ile bağdaştırılmaktadır. 
Bu bağlamda biçimsel bir özellik olarak “ve” bağlacı-
nın dörtlük başlarına konulması atılacak olan adım-
ların öncesi ve sonrasının sonsuz oluşu bu nedenle 
sarf edilecek çabanın oldukça büyük olduğu çağrışı-
mı yapılmaktadır. Ve ifadesi ile yapılacaklar listesinin 
hiç bitmeyen bir özelliği olduğu savunulabilmektedir. 
Birinci kesitin düşüncesinin bir çürütmesi olarak su-
nulan ikinci kesit “yanılmaz olan”a karşılık “bilici”nin 
koyulması ile oluşturulmuştur. “Ey”  nidası ile seslenen 
“bilici”nin de en az “yenilmez” kadar sözü dinlenen 
olduğu izlenimi yaratılmaktadır.  Şiir boyunca da rast-
lanan fakat ikinci dizede sıklaştığı görülen “De ki” ifa-
desi tanrısal bir üslup oluşturmakla beraber uzun bir 
başkaldırı ve benliğini yeniden var etme çabasında 
cesaretlendirme amacıyla kullanılmış destansı özelli-
ğin bir ürünüdür.  Öyle ki, bir destanı yüreklendiren 
“bilici” önceki kesitin düşünce sistemini “masal” olarak 
nitelendirmektedir. Bu bağlamda şair, bir kutupluluk 
üzerinden “bilici”nin düşünce sistemini yüceltmek-
tedir. “Masal” imgesinin seçilmesi masalın genellikle 
çocukları uyutmak için kullanıldığı çağrışımını yap-
makta ve bu çağrışım “çocuklar da susturuldu” dizesi 
ile desteklenmektedir. Bu sebeple masal ifadesi şii-
rin genel yargısı açısından büyük önem taşımaktadır 
çünkü uyuyan, sinmiş, bastırılmış bir kentin yeniden 
uyanma çabası anlatılmaktadır. İlerleyen dizede ço-
cuk benzetmesinden sonra “ev” imgesinin paralelliği 
göze çarpmaktadır. Evler aile kurumunun yaşam alanı 
olarak görülmekte, aile ise toplumun en küçük fakat 
onu en iyi yansıtan birimi olarak nitelendirilebilmek-
tedir.  Bu sebeple “ışıkları karartılan” evler tabanından 
geneline aydınlanmaktan, bilgiden ve haklarından 
büsbütün yoksun bırakılan toplum çağrışımını güç-
lendirmektedir. Anlatıcının çok açık bir şekilde bu 
durumdan kurtulmanın çağrısını yaptığı ilerleyen 
dörtlükte ise direnmeyen ve başkaldırmayanların kül 
olacağı fakat kendi kendini kurtaracak olanların ise 
adeta küllerinden doğacağına dair inancı ve cesaret-
lendirmesi görülebilmektedir.  Bu bağlamda “onlar” 

diye seslenip bir mesafe koyduğu bu insanlara ikinci 
kesitte “siz” diyerek seslenmesi geçmiş olması ve “-l,-n” 
eklerinin kullanılmaması anlatıcı ile insanlar arasında-
ki uzaklığın ortadan kalktığı ve bu bağımsızlık savaşı-
nın başkalarının yetişmesi ile değil bizzat kendi istek 
ve azimleriyle gerçekleşeceği vurgusu yapılmaktadır. 
Bu fikir “savrulun dağlara taşlara” ifadesi ile desteklen-
mektedir ve “kent” ile “dağ, taş” çatışması yaratılmak-
tadır. Bu çatışma ile insanın doğasında başkaldırma 
ve zulme karşı gelmenin yattığı vurgusu yapılmakta 
ve kişilerin cesaretlenmek için öz benliklerine, hatta 
ilkel güdülerine dönerek eylem için güç alabilecekleri 
inancı sunulmaktadır.

Bunun gerçekleştirilmesi halinde kül olmuş kentten 
yeniden “hayatın fışkıracağı”, “varoş” olarak nitelen-
miş, en gelişmemiş ortamdan dahi ihtiyaç duydukları 
“ışık”  ve umudun yeşereceği inancı sunulmakta ve bu 
bağlamda anlatıcının bu süreçte izlenecek adımları 
belirttiği görülmektedir. Bilinçli olarak tek başına bıra-
kılmış ikilik ise bahsedilen bağımsızlık davasını netleş-
tirmektedir. “Sfenks” ifadesi ile eski “Mısır Firavunlarına 
“ bir çağrışım yapılmaktadır çünkü genellikle “Faşizm”  
ile de eşleştirilen Firavun ’un insanlar üzerinde baskı 
kurduğu, onları köleleştirdiği görüşüne değinilmekte-
dir. Bu göndermenin ardından sfenksin “kahredilmesi 
yakın” olarak nitelendirilmesi ile anlatıcının seslendi-
ği kesime inancının tam oluşu ve başarının, özgür-
lüğün yakın olduğu düşüncesi dile getirilmektedir. 
“Kahredilmesi” ifadesinde tekrar edilgenlik karşımıza 
çıkmaktadır fakat bu sefer eylemi gerçekleştirenin bi-
rinci kesitin zıttı olacak şekilde  “kent” olması dikkati 
çekmektedir.

Görüldüğü üzere, toplumların veya kişilerin zaman 
zaman baskı altında kaldığı ve söz söyleme hakkının 
dahi olmadığı durumlar olmaktadır. Bu dönemde içi-
ne kapanan, umutsuzlaşan ve yardımı ancak bir baş-
kasından bekleyen insan, sinmişliği tercih etmektedir. 
Ne var ki, kişinin ihtiyaç duyduğu kuvvet benliği, ilkel 
“ben” inde mevcuttur. Şiirde kişilerin içinden çıkıla-
maz durumlarda süreç içindeki çeşitli duygu durum-
ları içinde bulunuşu fakat kendine dönerek cesaret 
ile zorlukları aşabileceği fikri şiirsel teknik, dil anlatım, 
başlık, kişiler gibi alanlarda incelenmektedir.
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Toplumlar, var oluşlarından bu güne kadar hem top-
lumsal hem de fiziksel birçok sorun ile karşılaşmış-
lardır. Sahip olunan sorunlar, ileri görüşlü, mantığı ve 
çözüme odaklı düşünme becerisi yüksek liderler veya 
halkın gözünden kurtarıcılar ile çözüme kavuşturul-
muştur. Ahmet Telli’nin “Kül Olan” şiirinde de toplum-
sal problemler ve problemlerin doğurduğu ortamda 
bir kurtarıcıya duyulan ihtiyaç işlenmiştir. Toplumsal 
problemler bütün olarak “veba” ve “sfenks” anahtar 
sözcükleriyle, kurtarıcı ise “bilici” kavramına yüklenen 
anlamla aktarılmıştır. Verilen şiir metni 6 anlatımsal 
kesit ve 3 anlamsal kesitle oluşturulmuştur. Birinci an-
lamsal kesitte, toplumun problemleri ve problemlerin 
geçmişte de yaşandığı anlatılırken, ikinci anlamsal ke-
sitte bu problemlere karşı yanlış strateji ve tutum ser-
gileyen lider görünümlü  otorite sahipleri anlatılmıştır. 
Üçüncü kesit ise bir kurtarıcıya, aydına, lidere duyulan 
ihtiyacı aktarmıştır. 

Toplumların sahip olduğu bugünkü sorunsallar, ta-
rihlerinde daha önceden de yaşanmıştır ve bu durum 
“veba” anahtar sözcüğüyle birinci kesiti oluşturmuştur. 
“bu kentte sorular yasaklanmıştır” dizesiyle toplumda-
ki sorgulama, araştırma ve öğrenme duygularının kö-
reltildiği açıklanmıştır. “yasaklanmıştır” sözcüğündeki 
ek-eylemle yaratılan keskinlik ifadesi bu belirlemenin 
üst otoritelerce yapıldığını göstermektedir. Halk bu 
sorunun farkındadır, fakat herhangi bir tepki vereme-
miştir, çünkü korkmuş, ürkek, çekingendir ve kesinlik-
le yönetim tarafından yapılan belirlemelere müdahale 
etmede söz sahibi değildir: “böyle diyorlar fısıldarcası-
na ve ürkek”. “büsbütün kemirmeden veba” dizesiyle 
de veba hastalığı hem gerçek anlamı hem de mecaz 
anlamı ile kullanılmıştır. Veba, bazı dönemlerde sıkça 
rastlanan, çözülmesi güç, dermansız bir hastalıktır. 
Gündemde var olan problemler de “veba” simgesi ile 
anlatılmış, problemlerin sadece fiziksel veya biyolojik 
değil aynı zamanda toplumsal olduğuna vurgu ya-
pılmıştır: “beynimizi kemirmeden”. Ayrıca problemler 
tarihsel süreç niteliği de taşımaktadır, çünkü memle-
ket geçmişinde de bu tür problemlerle karşı karşıya 
gelmiştir: “ve de ki: siz ki yangın yıllarından geliyor-
sunuz”. Bu dizedeki “yangın” sözcüğü problemli olan 
tarihin temsil edilmesi için kullanılan bir simgedir. “Bu 
masal çok anlatıldı önceleri, çocuklar da susturuldu 
her defa, karartıldı evlerin bütün ışıkları” dizeleriyle de 
geçmişteki toplumun eğitimsiz, aydın kesim ile ilişki-
sinin zayıf olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda, tarihsel 
süreçte, bu problemlerden kaynaklanan birçok ölüm 
de gerçekleşmiştir. Ne acıdır ki, çocukların ses çıkar-

maması, eğlenip gülmemesi yalnızca bir ölüm sessizli-
ğini anlatmıştır. “evlerin ışıklarının yanmaması” da aynı 
şekilde birçok evin ve o evde yaşayan bireylerin hayat 
ışıklarının sönmesi anlamı taşımaktadır. Tüm bunla-
rın anlatımı da “de ki” seslenişiyle verilmiştir. Bununla 
birlikte, evlerin ışıklarının karartılması, halkın cahil ve 
eğitimsiz kaldığını da göstermiştir. 

Toplumda birçok problem boy gösterirken bu prob-
lemlerin daha da genişleyip çözülmeyecek hale gel-
mesine neden olan otorite sahipleri “sfenks” simgesiy-
le ikinci anlamsal kesiti oluştrmuştur. “ve direnmeyi 
bilmiyorsanız, kül olun savrulun dağlara taşlara” dize-
siyle uygulanmaya çalışılan yanlış çarelere, yanlış stra-
tejilere vurgu yapılmıştır ve bu tutum toplumu daha 
da kötüye taşır. “bir sfenksten söz ediliyor durmadan 
yakınmış kahredilmesi” dizesi de güçlü gibi görünen 
ama gerçek çözümü bulabilemeden uzak, çaresiz li-
derleri anlatmıştır. Lider olmayıp da kendini öyle sa-
nan otorite sahipleri bir “heykel” gibidirler. Her ne ka-
dar güçlü gözükseler de aslında gerçek değildirler ve 
toplum da artık bu durumu fark ederek kahretmiştir, 
isyan etmiştir, dayanamayacak hale gelmiştir. 

Kötü gidişe “dur” diyecek, dibe vuruştan toplumu alıp 
çıkaracak bir kurtarıcıya, aydına arayış vardır ve “bilici” 
hitabıyla bu durum üçüncü anlamsal kesiti oluştur-
muştur. Halk, geçmişte yaşanan tarihi olaylardan ders 
çıkarılması gerektiğini ve bu dersi de tarihi bilen bir 
aydın tarafından verileceğini düşünmüştür: “çare dü-
şünsün tarih denilen bilici”. Toplum, onu kurtaracak 
bir kurtarıcıya muhtaçtır ve bu durumun farkındadır. 
“bu kentin sorusunu yanıtla ey bilici kahret ya da ışık-
landır” dizesindeki sesleniş sözü “ey”, bu farkındalığın 
şiirdeki işaretidir.  Bir aydın tarafından bilinçlendiril-
mek ve cahillikten kurtarılmak beklentisinin olduğu 
şiirde,  umuda sadece körü körüne bağlanmanın yan-
lışlığı, bu amaç için hiçbir şey yapmamanın, çabala-
mamanın yanlışlığı da verilmiştir: “umuda bağlanmak 
umutsuzluktur”. Direnmeyi, mücadele etmeyi bilme-
yenler yok olmalıdırlar ki böyle bir kararsızlıktan, yok 
oluştan yeni bir hayat yükselmeli, var olmalıdır. 

Çaresiz, dermansız ve çözümden bir hayli uzak top-
lumlar “kül olmuş” haldedirler. Şiirin başlığı konuyla ve 
genel iletiyle ilişkilidir. İlgi çekici ve güçlüdür. Kül olan, 
ayrılan, düzeni bozulan toplumları bu durumdan kur-
taracak güç küllerinden doğacak olan  özlerindeki di-
reniş gücüdür. 

Şiir Eleştirisi / Ece Cicioğlu  11-P
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Ferit Edgü’nün “Hakkâri’de Bir Mevsim” adlı yapıtında 
Hakkâri ilinin Piran ilçesine düşen odak figürün yapıt 
boyunca kendini bulma mücadelesi, bu uzamı içsel-
leştirme çabası anlatılmaktadır. Odak figürün eski ya-
şamından tamamen farklı bir uzama geçişiyle yeni bir 
kişilik arayışı içine girdiği görülmektedir. Buna bağlı 
olarak bir sürgün sonucu geldiği anlaşılan bu kentte 
toplumun acı gerçekliğini, kanı donmuş, cahil kalmış, 
yaşama tutunamayan, herkesin unuttuğu, karlar al-
tına itilmiş insanlara umut olma amacı edindiği fark 
edilmektedir. Fakat yapıt sonunda her ne kadar ora-
daki insanları anlayabilmeyi başarsa, onlarla ortak bir 
düşüş dışında bir dile sahip olabilse de yabancılığını 
üstünden atamadığı ve “Ben bir yabanım sonuçta” 
diyerek ümitsizlik ve karamsarlığı benimseyerek bu 
uzamı terk ettiği görülmektedir. Kurguda okurun ya-
pıtı içselleştirebilmesi, daha iyi özümseyip okuma ey-
lemine dâhil olması için pek çok biçemsel özellikten 
ve anlatım özelliğinden yararlanılmıştır. Bu sayede 
odak figürün iç dünyası, düşünceleri, gerçeği, düşleri, 
düşüşleri, yapıtta verilmek istenen mesaj daha belir-
ginleşmektedir. 

“Hak”; hukuk, adalet, elde edilmesi gereken, insana 
ait olan; “hakikat”, tüm sıfatlardan arınmış öz, gerçek-
lik demektir. “Kar” ise esenliksiz, kapalı, soğuk havayı 
ifade etmektedir. “Kâr” ise bir iş sonunda bir çıkara, 
faydaya ulaşmak anlamındadır. Ferit Edgü’nün başlık 
olarak bu kelimeleri seçerek Hakkâri uzamını yarat-
ması, yazarın kendi gerçekliği ile dış gerçekliği har-
manladığını göstermektedir. Aynı zamanda hak ve kar 
(kâr) sözcüklerinin anlamlarını kaybetmeden bir araya 
gelip iyelik eki olan –i sesini de sonuna alması odak 
figürün, kişi olarak yaşadığı süreç içinde toplumdaki 
yozlaşmışlığı, korkunçluğu, soğukluğu keşfederek 
kendini bulmasını anlatmaktadır. “Piran” köyünün se-
çimi ile de “viran” kelimesine çağrışım yapılmaktadır. 

Yeni uzam, asırlar boyu orada insanların yaşaması-
na rağmen hiçbir şekilde uygarlığın ulaşamadığı, 
yıkık dökük bir yer olarak kurgulanmıştır. Odak figür 
Hakkâri kentine gelişiyle beraber tüm eski, geri döne-
meyeceği yaşantısına sırtını dönmeye çalışmaktadır. 
Bu uzama gelişiyle kendine yeni bir gerçeklik yarat-
maya çalışan, tutunacak bir dal arayan figür, düşler 
içinde Hakkâri uzamına en zıt özellikleri, denizi, gü-
neşi, sıcaklığı öne çıkarmış, yalnız kaldığı her an “eski 
beni”ni unutmaması için sık sık bunları düşünmüştür. 
Bu bağlamda kurguda ‘’deniz’’ sözü, yapıt boyunca bir 
laytmotif olarak okurun karşısına çıkarılmaktadır. Ya-
pıtın ilk bölümünde de etnoloğun bir sözüne yer ve-
rilmektedir: “Düş, gerçeğin ta kendisidir, hatta bazen 
gerçekten daha da gerçek.” Bu söz de figürün içinde 
bulunduğu duygu durumunu desteklemekte ve okur 
için merak unsuru olmaktadır.

Yapıtta montaj tekniğine yer verildiği, halk şiirlerinden 
ve bir hattatın hayatından yararlanıldığı, ansiklopedik 
bir bilgi alıntısı yapıldığı görülmektedir. Odak figür de 
tıpkı alınan bu metinler gibi bu uzama bir anlamda 
yapıştırılmıştır. Bir anda, beklenmedik şekilde bırakıl-
mış ve kurgunun çözümlenmesi gereken sorunsalı 
konumuna yükseltilmiştir. Halk şiirlerinde de sürekli 
öğretmenin yaşamından izler olması, gemi kazası ve 
düş ögelerinin eklenmesi aslında odak figürün yazmış 
olduğu şiirlerin sanki bir başkası tarafından yazılmış 
olduğu izlenimi yaratılmaktadır. Hattat ise bir kurucu-
dur; köyde ahırdan yeni bir sınıf kuran, yeni bir bakış 
açısını benimseten öğretmen gibidir; fakat bir evi yok-
tur, eksiktir. Tıpkı odak figürün de bir yanının,  kişiliği-
nin uzak, denize yakın diyarlarda olması gibi. 

Bir insan, gerçek ve düş arasında yanılsama yaşıyor, 
sanrılar görüyor ise bu durum o insanın yaşamında 
bir eksiklik olduğu ve bu eksikliği tamamlama çabası 
içinde olduğuna inanılır. Odak figür de bu çaresizlik 

“Hakkâri’de Bir Mevsim”de 
Uzam Ögesinin Odak Figürün 

Varoluş Sürecine Olan Etkisi 
Gerçekten Bile Daha Gerçek Bir Düş

Makale / Nehir Öztürk  12-İ
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içinde yaratılan pek çok yardımcı figüre tutunmaya 
çalışmakta, ona yabancı gözle bakan insanları kendi-
ne göre yorumlama gereği duymakta böylece yalnız-
lığını gidermeye çalıştığı görülmektedir. “Öğretmen” 
dillerini anlamadığı insanlar içinde bir yabancıdır.  Pek 
çok figürün öğretmeni ziyaret etmesi, ona büyük sı-
fatlar yüklemesi, aralarına alması onun bu yalnızlığını 
gidermemektedir. Odak figür bu duruma kendince bir 
çözüm bulmuştur. Yalnızlıktan kurtulmak için gerçek 
kişilere kendi kurgusal dünyasından bakmakta, on-
larla farklı bir iletişim dili geliştirmektedir. Öğretmen 
ancak bu sayede “diğerleri” ile iletişim kurabilmekte, 
onları bilgeleştirerek kendisi ile konuşacak seviyeye 
getirmektedir. 

Yapıtın önemli figürlerinden olan Halit, yapıt boyun-
ca çatışma yaşayan bir diğer kişidir. Halit de tıpkı öğ-
retmen gibi orada yabancıdır. Halit’in kendi kendine 
konuşması, dertleşmesi, bulduğu her insanla sohbet 
etmeye çalışarak onlardan medet umması, en temel 
insani ihtiyacını gidermeye çalışma çabasıdır. Bu du-
rum onun bu uzamda insanlığını unutmak istemediği-
nin göstergesidir.  Anlatıcı figür, bir yandan diyalog ve 
monologlarla ortaya koyduğu aidiyetsizliğine sıkı sıkı 
tutunmakta, bir yandan da böyle bir uzama düşebile-

ceğini kabullenerek “Hadi yavrum, güzelim kalk” di-
yerek kendini eyleme zorlamaktadır. Bu durum onun 
kişiliğinin farklı yönlerini yansıtmakta bir araç olarak 
kullanılmaktadır. O, ne kadar ölümlerle burun buruna 
olsa da sürekli dilekçeler yazarak kendi varlığını belli 
etmektedir. Odak figür, Tevrat’tan ve Nuh Peygam-
berden alıntılar yaparak kendine kurallar koymakta, 
yollar çizmekte, toparlayıcı ve ilerleyici bir tavır ortaya 
koymaktadır. Bu yönleriyle “öğretmen”in, bulunduğu 
uzamdaki insanların sınırlı yaşantısı için yol gösterici 
bir görevi yerine getirdiği söylenebilir. 

Kullanılan biçimsel özellikler, yapıta dinamizm katmış-
tır, okura daha canlı bir olay örgüsü, kurgu sunmuş-
tur. Bu seçim, odak figürün yeni uzamı keşfederken 
aslında “yeni ben”i keşif sürecini okura gösterme ola-
nağı sağlamıştır. Buna ek olarak yaşamsal gerçeklikten 
koparak düş ile göreceli bir gerçeklik kuran ve bunun 
üzerine çalışan öğretmen figürünün ayakta durma 
süreci gözler önüne serilmiştir.  Yapıt sonunda burayı 
içselleştirmiş, buraya “kentim” demeyi başarmış, ama 
bu insanlara umut ışığı yakmayı başaramamış bir figür 
vardır okur karşısında. Yine de bu uzam onun için bir 
milat yeridir, kendini buluşunun başlangıcıdır.
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Alttaki odada yaşıyor hapis,
Çekindiğim düşünce.
Zorladığı kapıda sürgü bir kopsa
İşim bitik, bilirim.

Nasıl yarım kalmaz herhangi bir sevincim
Sustuğunu sandığım sırada başlarsa,
Haykırmaya derinden
Alttaki.

Ben onu oraya keyfimden kilitlemedim
Güç bela kandırdım da girdi
Ya sinsi bir gülüş ya yaltakçı bir bakış:
-Vakti değil şimdi

Olacak, ilerde, istediğin,
Sonra.
Anladı, aldatılmış, şimdi,
Öfkeden deli gibi orda.

Kimsenin görmediği o karanlık yerde
Ondan önce niceleri yattı.
Yalvardı yakardı, derken öldü çoğu,
Pek azı dayandı, bir gün ışığa çıktı.

Ben aslında hiç de cellat değilim,
İster miyim can versin yaşama özlemi hapis
Ama böyle yapmasam
Benden önce sizin töreleriniz…

TÖRE

Behçet Necatigil 
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Töre, toplulukta şekillenmiş ve benimsenmiş alışkan-
lıkların, davranış ve kuralların, yaşam biçimlerinin 
tümünü kapsamaktadır.  Töre, toplumları biçimlen-
dirmiş,  insanları kendi çerçeveleri içinde düşünmeye 
zorlamıştır. Behçet Necatigil de “Töre” adlı şiirinde tö-
renin geçmişin toplumsal yapısını ve günümüz insa-
nını da içine alan kısıtlayıcı rolüne değinmiş,  insanın 
düşünceyle ilişkisini dünden bugüne uzanan süreçte 
sorgulamıştır. Şair şiirde;  törelerin, dogmaların acıma-
sızlığına uğrayan, doğal biçimde ortaya konamayan, 
gerçeğe dönüştürülemeyen, her şeye karşın bir gün 
yaşama geçirilmek üzere korumaya alınmış idealleri 
konu etmektedir. Korumaya alınması yönünden bakı-
lırsa şiir, umutlu bir duygu da içermektedir. Şiir, içeriği 
yönünden değerlendirildiğinde, ilk üç bent yaşama 
dair genel yaklaşımlardan oluşmakta, diğer üç bent 
de umut içermektedir. Böyle bakınca şiir iki kesitten 
oluşmaktadır.

Altı bentten oluşan şiirin tamamı, dizeleri eşit uzun-
lukta olmasa da dörtlüklerden meydana gelmekte-
dir. Yine şiirin tamamında töre olgusu kişilik özelliği 
kazandırılarak ve somutlanarak irdelenmiştir. Şiir bo-
yunca kullanılan; hapis, kapı, sürgü, susmak, haykır-
mak, öfke, ölüm, cellat sözcükleri anahtar sözcükler 
olarak belirginleşmektedir. Bu sözcükler, şiirin anlam-
sal derinliğini oluşturmakta, ortaya konması sakıncalı 
düşünceleri ve düşünen insanın yaşadığı güçlükleri 
simgelemektedir.   

Şiirde insanın içinde bulunduğu gitgeller, “şiir ben”i 
tarafından ortaya konmuş;  ben şiir kişisi, düşünceleri-
ni, seslenilen taraf olarak belirlenen “siz”e yöneltmek-
tedir. Şiir boyunca ben, yaşadıklarını, deneyimlerini, 
gözlemlerini seslendiği senlerden oluşan “siz” cephe-
sine duyurmaya çalışmaktadır. Şiirden anlaşılmaktadır 
ki anlatılanları, ben kişisi siz’le ortak kaderi yaşamak-
tadır. Şair bu şiirinde bensiz ilişkisiyle tüm insan top-
lumlarının içinde kıvrandıkları baskılanmışlık sorunsa-
lını dillendirmektedir. 

İlk kesiti içine alan ilk dörtlükte, baskılanan düşünce-
ler, “Alttaki odada yaşıyor hapis,” dizesinde somutlan-
maktadır. “Hapis, sürgülü kapı, kapının zorlanması” 
gibi sözcükler ve söz grupları, düşüncenin şimdilik 
bekletilen bir güç olduğunu göstermektedir. Anlatıcı 
ben kişisi, buna bağlı olarak zapt edilen düşüncenin 
hapsedildiği kapının sürgüsünü zorladığını  duyur-
maktadır. Bunu duyururken de  sürgünün kopması 

durumunda yaşanacaklardan çekinmektedir. Bu kor-
kuyu ben kişisi, “İşim bitik, bilirim.” dizesiyle belirgin-
leştirmektedir.  Toplumun kalıplaşmış düşüncelerinin 
birey üstünde kurduğu baskı ve bu baskının bireyde 
yarattığı sıkıntı dayanılmayacak bir raddeye gelmiştir 
ki şiir beni kendi içinde daimi bir savaş yaşamaktadır.

Şiirin ikinci bendinde anlatıcı şiir kişisi, benliği ile üst 
beni arasında sıkışmıştır. Hem baskıladığı düşüncele-
rinin özgürleşmesini, özgürleştiremediği durumda se-
vincinin yarım kalacağını ifade etmekte hem de altta 
bir yerlerde onu saklı tutmaktadır. “Nasıl yarım kalmaz 
herhangi bir sevincim / Sustuğunu sandığım sırada 
başlarsa, / Haykırmaya derinden /

Alttaki.” Bu bentte de şiir kişisi, düşünceleri, idealleri ile 
başına gelecek sakıncalı durumların, toplumun değer 
yargılarının arasına sıkışmışlığını yansıtmaktadır.  Şiir 
kişisi, benliğinden gelen düşüncelerini üst benliğinin 
taşıdığı sorumluluk yüzünden derine gömmüştür. Ay-
rıca   ‘haykırma’ eylemiyle de alt bilincindeki doğallığı 
ortaya koymaktadır. 

Şiirin üçüncü bendinde anlatılanlar ikinci bendin de-
vamı niteliğindedir. “Ben onu oraya keyfimden kilit-
lemedim” dizesi ben kişisinin düşünen yanına vurgu 
yapmakta, düşünceyi baskılama nedenini gerekçelen-
dirmektedir. Çünkü doğal olarak sahip olduğu özgür 
düşüncelerini ben kişisi, “Güç bela kandırdım da girdi” 
dizesinde dile getirdiği gibi etkisizleştirmiştir. Bunla-
rı ortaya koyabileceği, özgür davranabileceği zaman 
ona göre henüz gelmemiştir. “Vakti değil şimdi” dizesi 
onun uygun zaman ve koşullar beklediğini göster-
mektedir. Somutlanan ve kişilik özelliği verilen düşün-
celer, “Ya sinsi bir gülüş ya yaltakçı bir bakış” dizesinde 
ben kişisinin, benliği ve üst beni arasında yaşadığı git-
gelleri yansıtmaktadır.   

Şiirin ikinci kesitinin başlangıcı olan dördüncü bent, 
kilitli düşüncelerin bir zaman sonra gerçeğe dönüşe-
ceği umudunu içermektedir.  “Olacak, ilerde, istediğin, 
/ Sonra.” dizeleri, sonrası için kilit altında tutulan dü-
şüncelere vaat niteliği taşımaktadır. Bendin üçüncü 
ve dördüncü dizeleri “şimdi”nin aldatılmışlığını yan-
sıtmakta, o nedenle de baskılanan düşüncelerin  öf-
kesini neden-sonuç bağı içinde ortaya koymaktadır.  
“Anladı, aldatılmış, şimdi, / Öfkeden deli gibi orda” di-
zelerinde ilk olarak hapiste tutulan düşüncelerin yeri 
işaret edilmektedir. 

Şiir Eleştirisi / Doğa Çelikkan  11-I
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Şiirin beşinci bendinde, daha önceki bentlerde baskı-
lanan yönüyle somutluk kazandırılan düşüncenin var 
oluş sürecine yer verilmiştir.  “Kimsenin görmediği o 
karanlık yerde / Ondan önce niceleri yattı.” dizelerin-
de, niceleri sözcüğü bu süreci yansıtır. İçeride saklı tu-
tulan düşünceler; kendini gerçekleştireceği, gerçeğe 
dönüşeceği koşullara ulaşmak için yalvarıp yakarmak-
tadır. Gereken koşullara ulaşmak mümkün olmadığı 
için çoğu düşünce yok olmuştur. Buna karşın, gün ışı-
ğına çıkanlar da bulunmaktadır. Burada şair, şiir beni 
aracılığıyla insanın toplumsal yaşamda var oluşuyla 
eşit sayılan düşünmenin zorluğuna değinmektedir. 
İnsanın yaşamda varlığını kanıtlayan düşünmek eyle-
minin, kolay olmadığı gerçeği bu bentte bütün açıklı-
ğıyla yer almıştır. 

Son bentte de şiir beninin düşüncelerini açıkça ifade 
edemeyişinin nedenleri yer almaktadır.  Şair bu ge-
rekçeyi töre ile açıklamaktadır. Eğer şiir beni, düşün-
celerini kısıtlamamış olsa bunu törelerin mutlaka ya-
pacağından emindir. “Ama böyle yapmasam / Benden 
önce sizin töreleriniz…” dizeleri bunu kanıtlamaktadır. 
Yoksa içinde saklı tuttuğu ve baskıladığı düşünceleri 
yok saymak onları öldürmek gibi bir yaklaşım içinde 
değildir. Şiir beninin düşünceleri toprağın altında bü-
yümeye çalışan zayıf ama istekli ağaç kökleridir. An-
cak ve ancak yeterli ortamı bulabildiklerinde uzayıp 
toprağı aşarak, bir ağaç olma yolunda ilerleyecekler-
dir. Toplumdaki oturmuş düzenler yeni düşünceleri 
baltalamaya meyilli olsalar da toplumların gelişiminin 
tek yolu yeni ve cesaretli düşüncelerdir. Yani, toplum-
daki bireyler farklı düşünceleri baltalayarak, onların 
büyümesini engellemektense, yeşermeleri için uy-
gun ortamı sağlamaya uğraşmalıdır. Şiirin son dizesi, 
eksiltilidir. Bu, şairin okuyucunun şiiri kendi zihinsel 
sürecinde  tamamlamasını istemesinden kaynaklan-
maktadır.

Az sayıda sözcük kullanarak oluşturulmuş “Töre” adlı 
şiirde Behçet Necatigil, kişilik özelliği kazandırdığı dü-
şüncenin, baskılanarak korunduğu; düşünceyi öldür-
mek yerine zamanı gelince var olabilmesi umuduyla 
baskılandığı; düşüncenin töre gibi, gücüyle topluma 
yön veren toplumsal olgular yoluyla ortaya konama-
dığı gerçeğini ortaya koymuştur. 
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Kütlünün ve Pamuğun Oğulları

Edebi eserlerde figürler, olay örgüsü yaratma-
nın yanı sıra çeşitli etkileşim veya çatışmalarla 
ana iletiyi ve bu iletinin sunumunu etkileyen 
başka görevler edinebilir. Tarihi süreçte aynı 
noktadaki farklı sorunsalları yansıtan Orhan 
Kemal’in “Eskici ve Oğulları” ve Yaşar Kemal’in 
“Ortadirek” adlı yapıtlarında yazarlarca yara-
tılan figürler, çeşitli uzamlarda çeşitli görevler 
edinmişler ve bu, okurun toplumdaki aile yapı-
sını ve tabakalaşmayı algılamasında etkili ol-
muştur. “Eskici ve Oğulları”nda kurgu, değişim 
çerçevesi içerisinde hayata tutunma ve kuşak 
çatışmalarına odaklanırken Ortadirek’te ya-
şam mücadelesi temelinde köy insanının iç ve 
dış çatışmaları, köylülerin yaşadıkları güçlükle-
rin altı çizilerek ilerlemektedir. Bununla birlikte 
iki yapıtta da figürlerin yaşadıkları çatışma-
ların temelinde “hayatta kalma” çabası ağır 
basmakta, bunun için figürlerin yaşadıkları 
çatışmaların nedenlerini yansıtabilmek ama-
cıyla, geriye dönüş, iç ve dış monolog, kutup-
luluk ve laytmotif teknikleri kullanılmaktadır.  

Orhan Kemal’in “Eskici ve Oğulları” adlı yapıtında, olay 
örgüsü durum odaklı “Ortadirek”e göre daha fazla gö-
rünür alana çıkarılmış ve bu bağlamda iki kurgudaki 
figür rolleri farklılaşmıştır. Orhan Kemal’in “Eskici”si, 
“Ali”si, “Mehmet”i onlara atanan farklı yaşam görüş-
leriyle olay örgüsünün ilerlemesini sağlayan çatış-
maların kurgulanmasında rol oynamış, karakterlerin 
iç dünyası hakkında da bilgi veren bu çatışmaların 
oluşturulmasında monologlardan yararlanılmıştır. 
“Ortadirek”te ise Yaşar Kemal, durum betimlemelerine 
daha fazla yer vermiş ve figürleri de kurguya bu bağla-
ma göre dâhil etmiştir. Ortadirek‘te, Eskici ve Oğulla-
rı’ndakinin aksine karakter, okura baştan tanıtılmamış, 
gelişen ve değişen durumlarda yavaş yavaş kurguya 
dâhil edilmiştir. “Meryemce” ve “Uzunca Ali” gibi ka-
rakterlerden ise çatışma yaratmanın yanı sıra, var olan 
çatışmalar üzerinden iletinin okura iletilmesi için de 
faydalanılmıştır. Bu çatışmalar Ortadirek’te kutupluluk 

tekniğini ön plana çıkarmış, kurgu Meryemce’nin “öl-
sün o koca köpek, ölsün de gebersin” dediği durum-
lardaki gibi keskin kutuplar üzerinden ilerletilmiştir.

Orhan Kemal’in “Eskici”si yaşama karşı, kaybettikle-
rinden dolayı hissettiği hem duygusal hem de fiziksel 
eksiklikler ile odağa alınmıştır. Eskici, kendine ve inan-
dıklarına göre oluşturduğu kalıplara, çevresindeki her 
şeyin uymasını isteyen, ancak kendisine ve çevresine 
uymayı reddeden bir karakterdir. Yapıtta yeni kuşağın 
temsilcisi olan “Ali” ise değişime açık ve hevesli yapı-
sıyla öne çıkarılmıştır. Aynı dünyaya farklı zamanlarda 
gelen bu baba-oğul, birbirlerine en başta hayat gö-
rüşleri ile zıt düşmektedir. Aile içinde çeşitli sorunlara 
yol açan bu zıtlık, kurguda kuşak çatışması yaratmak-
tadır. “Alisi”ni çok seven “Eskici” yine de Ali’nin önerdi-
ği değişimleri benimsemeyi reddetmektedir. Böylece 
kurguda toplumsal değişim sürecinin sosyolojik dü-
zendeki etkileri yansıtılmaktadır. Bu toplumsal değişi-
mi inceleyebilmek için geriye dönüş tekniğine başvu-
ran Orhan Kemal, bu geriye dönüşlerle gözler önüne 
sermeye çalıştığı kuşak çatışmasını da beslemektedir. 
“(…) Yazının çıplağıyla evleneceğine, mallı mülklü bir 
kahpe dölü de o bulaydı” sözlerinden anlaşılabileceği 
üzere geleneksel kalıplardan vazgeçmeyen Eskici’nin 
ve “…öyle babanın (…) şimdi yine dinden imandan 
çıkacağım” diye isyan eden küçük oğul Ali’nin arasın-
da yer alan Mehmet, her iki tarafa da yakın durmaya 
çalışan “ara kuşak“ rolünü üstlenerek değişim sürecini 
ayna tutmaktadır. Sonuç olarak “Eskici ve Oğulları”nın  
“Eskicisi” ile oğulları “Ali” ve “Mehmet”in baba-oğul 
ilişkisi, toplumun ve tarihin değişimine ayak uydura-
mamanın küçük bir örneğidir. 

Ortadirek’te ise “Meryemce” karakteri yaşlanmış, gör-
müş geçirmiş bir anne görevini üstlenirken, oğul fi-
gürü olarak karşımıza çıkan “Ali”, sadece yaşama değil, 
annesinin inadına karşı da mücadele vermek zorun-
da bırakılmıştır. Köy uzamında yaşamak adına onlara 
sunulmuş bir olanak olan doğaya sıkı sıkıya tutunan 
bu ana oğulun, mücadele ettikleri dertler zamanla 
farklılaşmış, öncelikleri yön değiştiren bu ana-oğul 
arasında zıtlıklar böylelikle ortaya çıkmıştır. Yaşlılığın 
ve yararlı olamayışının çaresizliğiyle Meryemce  “ba-
ğırmaya, sövmeye” başlayan , “ne dediği anlaşılmadan 
deliye dönen” ve “ Ali’yi korkutan tavırlarıyla zamanla 
sorun kaynağı haline gelmeye başlamıştır. Buna kar-
şın, Ali’nin izlediği tatlı dilli ve saygılı olma tutumu; 

“Ortadirek” ile “Eskici ve Oğulları”nda 
Figür Yaratma Tercihleri 

Makale / Selin Ülger  11-K
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“güzel anam” ifadesinin geçmediği tümce kurmama 
yöntemi, Ali’ye sürekli kendini baskılanan, alttan al-
mak zorunda kalan bir insan olduğu düşüncesini 
aşılamış ve Ali de zaman zaman öfke patlamaları ya-
şayarak annesine karşı sarf etmemesi gereken sözler 
söyleyebilmiştir. Ali’nin ilgisini bir şekilde üzerinde 
tutmak isteyen Meryemce’yi çok üzen ve sinirlendiren 
bu tutum, anne-oğul çatışmalarını güçlendirmiştir.  
Ali, annesinin yol boyunca çıkardığı sorunlarla müca-
dele etmesi yüzünden geride kalmakta ve köylünün 
kendisine olan güvenini boşa çıkaracağını düşün-
mektedir. Ayrıca iki çocuğunun, eşinin ve annesinin 
aç kalmasını istemediğinden, bir an önce Çukur’a ula-
şıp Bakkal Adil Efendi’ye borcunu ödeme telaşındadır. 
Bununla birlikte Meryemce yürüyememekte, ailesinin 
geride kalmasına neden olduğunu içten içe bilmekte 
ve kendisine de öfkelenmektedir. Anne-oğulun üze-
rindeki bu baskı, dışa vurulduğunda bir çatışmaya 
dönüşse de içten içe Ali de Meryemce de birbirlerine 
karşı yansıttıkları kadar diş bilememektedir. Bu du-
rumu yazar, karakterlerin iç dünyalarını bir ayna gibi 
göstermek amacıyla iç monologlarla yansıtmaktadır. 
Ayrıca yazar dış monologlarla, yarattığı karakterlerin, 
yaşam kavgası söz konusu olunca en yakınlarına bile 
ne kadar yıkıcı olabileceklerini aktarırken iç monolog-
larla onların saf, iyi niyetlerine ışık tutmaktadır. 

Farklı uzam ve karakterlere, farklı kurgusal önceliklere 
sahip ve farklı tekniklere başvurmuş iki yapıtta da or-
tak ana izlek yaşam mücadelesi olarak belirlenmiştir. 
Farklı kuşakların ve farklı yaşamların kesişim noktası 
olan bu izlek, “Eskici ve Oğulları”nda da Ortadirek’te 
de pamuk kavramı üzerinde birleşmiştir. “Kütlüye 
gitmek”, Eskici’nin değişime son çırpınışı ve oğulla-
rının hayata son yön verme çabası olarak işlenmiş, 
farklı kuşak ve görüşlerdeki baba ve oğulları müca-
deleye davet etmiştir. Ortadirek’te ise yolu gözlenen 
“döngele”yle başlayan pamuk yolculuğu, yaşamları 
birbirinden ayrılmış anne ve oğulların ortak dayanak 
noktası haline gelmiştir. Bu bağlamda pamuk ya da 
kütlü, adına ne denirse densin yaşama savaşı, ebe-
veyn ve çocuk ilişkilerindeki tüm farklılıkları törpüle-
mekte başarılı olmuştur.

İnsanlar; kuşakları, yaşam görüşleri ve savaşımları fark 
etmeksizin yaşam mücadelesi için bir araya gelirler. 
”Eskici ve Oğulları”nda kuşaklarla ve tarihsel değişim 
süreciyle ayrılan Eskici ve Ali çatışmalı ilişkileriyle olay 
örgüsünün ilerlemesinde görev almıştır. ”Ortadirek”in 
Meryemce’si ve Ali’si ise farklı savaşlarını ekmek mü-
cadelesinde birleştirmek zorunda kalmış bir anne ve 
oğuldur. Gerek kuşakları, gerekse yaşam görüşleri ile 
birbirinden ayrılan figürler Orhan Kemal’in kütlüsün-
de, Yaşar Kemal’in pamuğunda ve yaşam savaşında 
bir araya gelmiş, tek olmuştur. 
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İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da
Göğe bakalım

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım
İnecek var deriz otobüs durur ineriz
Bu karanlık böyle iyi aferin Tanrıya
Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum
Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun
Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben 
uyumam
Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda
Beni bırak göğe bakalım

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım
Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum
Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi 
Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor
Seni aldım bu sunturlu yere getirdim
Sayısız penceren vardı bir bir kapattım
Bana dönesin diye bir bir kapattım
Şimdi otobüs gelir biner gideriz
Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç
Bir ellerin bir ellerim yeter belleyelim yetsin
Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat
Durma kendini hatırlat 
Durma göğe bakalım 

GÖĞE 
BAKMA 
DURAĞI 
Turgut Uyar
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Özgürlük; sınırsızlıkların aşkıyla donatılmış bazen mi-
nik bir umuttur yalnızca,  ellerini tutabildiğinde gö-
türür uçsuz bucaksız duygular kentine. Dört duvarın 
ötesindedir özgürlük, aynı aşk gibi. İkinci Yeni şairle-
rinden Turgut Uyar”ın “Göğe Bakma Durağı” adlı şiirin-
de de umutla beslenen aşk ve özgürlük kavramlarının 
birbirlerine tutunurcasına dansları geniş bir hayal 
gücü çevresinde aktarılmıştır. 

İlk kesitteki umut kokusu “göğe bakalım” sözünden 
yükselirken “ikimiz birden sevinebiliriz” sözüyle bera-
ber şiir kişisinin güzel anlara inanışı simgelenmekte-
dir. Çoğu ilişkideki gibi tek bir kişi mutlu kalıp diğeri 
mutsuz olmak zorunda değildir; şiir kişisi diğer figürle 
beraber mutluluğu yakalayabileceğine inanmaktadır. 
“Kaçamak ışıklar”, şiir kişisiyle sevdiği kişinin arasın-
daki tereddütlü, fakat istekli umutlarını simgeliyor 
olabilir fakat şiir kişisine göre o ışıkların tüm evreni 
aydınlatmasına ya zaman yoktur ya cesaret; bunun 
için “göğe bakalım” der şiir kişisi, böylelikle kendileri-
ni bulmak için her şeyi boşvermeleri gerektiğini iddia 
eder. Öte yandan  “şeker kamışı”, “bebe dişleri, “güneş” 
ve “yaban otları” günlük hayattan kesitler olarak sayı-
labileceği gibi bir iki tanesi derinde daha farklı anları 
simgeleyebilir. Örneğin “şeker kamışı, gerçekte çiçek 
açtıktan üç ay sonra tam da yeni olgunlaşmış ve gü-
zelleşmişken en dibinden kesilir. Şiirdeki “Al kurtar” 
ifadesinde saklı olan teslimiyet şiir kişisini etkisi altına 
almıştır, şiir kişisinin “ellerinin arayışı” seslendiği kişi-
nin merhametine teslim olma isteğindendir, “Bu evler” 
olarak yabancılaştırılıp atlanan mekânlar aslında dört 
duvardan ibarettir, oysa şiir kişisinin değerleri sınırla-
rın ötesindedir,  ona göre asıl önemi olan birlikte olup 
duvarları yıkabilmek, ayrılmadan evvel gökteki son-
suzluğa ulaşabilmektir. 

“Falanca durak”, her yaşamda olduğu gibi seçenekle-
rin sunduğu herhangi bir durağı simgelemektedir, şiir 
kişisinin önemini vurguladığı ise hangi durak olduğu 
değil, sevdiğiyle beraber şartını içeren derin düşün-
celere dalmadan bulunduğu o anı yaşayabilmektir. 
“İnecek var” diyerek şiir kişisinin hayattaki seçenekle-
rin kendilerine ait olduğu vurgusunu görürken aynı 
zamanda seçilen durakta inip olacakları da kendileri-
nin göğüsleyeceği anlaşılmaktadır. Karanlıkta herkes 
uyuyorken -hırsızlar, polisler, açlar- şiir kişisi ve “sen” 
kişisi bir yana görüntüsü çizilmektedir. Dolayısıyla şiir 
kişisi “karanlığın derinliğinde” herkes uyuyorken sev-
diği kişiyle beraber olmak istemektedir. Şiir kişisine 
göre sınırlar ve dört duvar anlatıldığı üzere onların işi 

değildir, çünkü onlar sınırların ötesinde ve boş sokak-
ların gölgesinde kendilerini oldukça özgür hissetmek-
tedirler. 

“Senin bu ellerinde ne var” diyerek ilk kesitteki “kor-
kak ellerimi tut” bölümüne gönderme yapan şiir kişisi, 
huzurlu ve heyecanlı hislerini dile getirmektedir. “Tut-
tukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum” dizelerinde 
belirtilen bölümde şiir kişisinin sevdiğinden duygusal 
güç alarak yenilendiğini, beklediği sevgi ve merhame-
ti gördüğünü göstermektedir. Şiir kişisinin sevdiği in-
sanın, şiir kişisinin yalnızlığını kendi elleriyle yok ettiği 
açıklanmaktadır. Şiir kişisinin sevdiğinin gözlerini eski 
zamanlara benzetmesi, herkesin dilinde olan eski za-
man aşklarına gönderme olabilir, çünkü aşkların daha 
gerçek olduğu, eskilerin atılmayıp yamandığı, daha 
sadık ve umudun daha taze olduğu dönemlerde bazı 
duyguların daha gerçek olduğuna inanılmaktadır. 
“Yalnız ağaçlar” olarak anlatılan ise yıkılmayan ve göl-
gesine sığınılan, yalnız, fakat bir o kadar da etrafına 
çok yararlı olup sevilen kişiye benzetilmektedir. Son 
kesitteki “Suyum ısınsın diye bekliyorum ısınıyor” bö-
lümü, sona gittikçe yaklaşıldığını belirtmekte, sonun 
geçtiği bu görkemli yani “sunturlu” yerde bir sonuca 
ulaşılması hedeflenmektedir. Şiir kişisi son kesitte 
sevdiği kişinin sadece kendisine ait olmasını istedi-
ğini belirtmekte, diğer tüm seçenekleri kapattığını 
açıklamaktadır. “Dönmeyeceğimiz bir yer beğen” diye 
sonsuzluğa yapılan çağrı, mutlu olabileceklerine dair 
inancının da imzası niteliği taşımaktadır. “Bir ellerim 
bir ellerin” diye yalnızca ikisinin varlığının dünyaları-
na yeteceğini belirten şiir kişisi hiç dönmeyecekleri 
bir yere giderken sevdiği kişi olduğu sürece yerin bir 
önemi olmadığını “sen seç,” sözüyle vurgulamaktadır. 
“Durma kendini hatırlat” tekrarlamasıyla karşı taraftan 
da aynı ilgiyi beklediğini hissettirmek istenmiştir.

Başlığa her bir fırsatta gönderme yapılırken, “göğe ba-
kalım” sözünün tekrarı her seferinde asıl amacı unut-
turmama isteyişini belirtmektedir. Tekrar tekrar aynı 
köşeye dikkat çekilmesi asıl amacı beraber sonsuzluğa 
ulaşmak olan şiir kişisinin kararlılığını göstermektedir.

Turgut Uyar’ın “Göğe Bakma Durağı” adlı şiirinde aşkın 
sınırların ötesinde bir duygu oluşu ve çizgilerin ancak 
konuşulmaya değmeyecek duvarlar olduğu fikri vur-
gulanmaktadır. Duvarların yıkılması gerektiği ve aşk 
izleğiyle yol izleğinin birleştirilmesiyle oluşturulan 
özgürlük kavramı şiir genelinde vurgulanan bir fikir 
niteliği taşımaktadır.

“Göğe Bakma Durağı” Şiirlerine İki Farklı Bakış

Şiir Eleştirisi / İpek Temizer  11-M
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İnsanların sözlüğe gerek duymadan da anlamını çok 
iyi bildiği pişmanlık duygusuna aşinayızdır. Çünkü in-
san hata yapan, hata yaptıkça da öğrenen bir varlık-
tır. Ancak insanın peşini bir türlü bırakmak bilmeyen 
keşkeler, geri dönüşler yapmaya, yeni sayfalar açma-
ya yöneltir çoğu insanı. Turgut Uyar’ın Göğe Bakma 
Durağı adlı şiirinde de anlatıcı şiir kişisinin geçmişte 
yaşadığı yarım kalmış ilişkiye dönme isteği pişmanlık-
larıyla harmanlanan umutları aracılığıyla anlatılmıştır. 
Üç bentten oluşan şiirde bentler kendi içinde kesit-
lenmiş; ayrı geçirilen şimdiki zamanın anlamsızlığı, 
geleceğe dair temiz hayaller ve bu hayallerin önünü 
kapayan geçmişte yapılan hatalar üç bentte de bir 
arada işlenmiştir.

Şiir kişisi, şiirin ilk kesitinde, seslendiği sen kişisini 
göğe bakmaya davet etmektedir. Bakılması istenen 
gök, şiir boyunca simgeleştirilerek iki şiir kişisinin 
yaşaması umulan gelecek günleri simgelemektedir. 
Çünkü “gök” sözcüğü anlamsal bakımdan, el değme-
mişliği, kirlenmemişliği çağrıştırmaktadır. O nedenle 
şiir, gerek adı gerekse soyutlamalar bağlamında “gök” 
sözcüğüyle ilişkilendirilmiştir. İlk bendin ilk dizesinde 
yer alan “İkimiz birden sevinebiliriz” düşüncesi, için-
de olasılık barındırmakla birlikte dizenin devamında 
“göğe bakalım” sözü bu olasılığın gerçeğe dönüşmesi 
için çağrı niteliği taşımaktadır. “Göğe bakalım” istek 
kipi her bendin ilk ve son dizelerindeki tekrarlarla çer-
çevelenerek ulaşılması beklenen ideal olarak ortaya 
konmuştur. Şiir kişisi, geçmişte yaşanan ve bozulan 
ilişkinin yerine el değmemiş, yepyeni bir beraberlik 
arzulamış; yaşanacak yeni başlangıcı ve hayatı “göğe 
bakmak” olarak adlandırmıştır. Ayrıca mutluluğun 
kaynağı ikisinin beraberliğinde aranmış, ayrı geçirilen 
zamanların çarçur edildiği “Şu kaçamak ışıklardan şu 
şeker kamışlarından / bebe dişlerinden güneşlerden 
yaban otlarından” dizeleriyle dile getirilmiştir. Şiir 
beni, bu durumdan kurtulmanın gerekliliğini vurgula-
yarak kurtarıcısı olarak gördüğü söz söylenen şiir kişi-
sine “Şu gözlerimi al kurtar” dizesiyle seslenmiştir. Sev-

diği ile beraber olmayınca bütünlüğünü kaybeden şiir 
kişisinin korkulu arayışı, “kurtar, tut, al” gibi emir görü-
nümlü yargılardaki umutlu bekleyişte görülmektedir.

Şiirin ikinci bendi “Falanca durağa şimdi geliriz göğe 
bakalım” dizesiyle başlamakta, “falanca durak” özgün 
kullanımı, adı konmamış, beklenen, özlenen geleceği 
simgelerken şiir kişisi burada da ısrarla isteyen ko-
numdadır. Aynı zamanda bu istek, şiir beninin birlik-
telik dışındaki bütün eylem ve durumları umursamaz 
biçimde yansıtmaktadır. Bunu söylerken gerçeğin 
dışına çıkmış, hayalleriyle baş başadır. Bu hayallerde 
sadece beraberlik temel alınmış; yer, zaman ve diğer 
insanlar yok sayılmıştır. “Yaparız, deriz” eylemleriyle 
yaşanacak olası hayatın görüntüleri çizilirken “otobüs”, 
şiirin önemli bir anahtar sözcüğü olarak hayatı simge-
lemiştir. Şiir kişisi bu süreçte sevdiğinden ayrı olmanın 
zorluklarını çektiği için sevdiğiyle beraber olabilmek 
için diğer yolcuları, durakları önemsememiştir. “Her-
kes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam” di-
zesiyle hayatı kaçırmama üzerine bir değerlendirme-
ye giden anlatıcı, ayrılığı zaten tecrübe ettiğinden geri 
kalan vakitleri değerlendirme gayreti içindedir. “Nasıl 
olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda” dizesiy-
le de toplumsal yapının normal zamanda yapılması-
na olanak tanımayan tutum ve davranışlara sarhoş 
olmak gibi bir mazeret oluşturulmuştur. İkinci bendin 
“Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun” dizesinde, kar-
şıtlık ilişkisi içeren tüm yaşam unsurlarının uyumasına 
karşılık şiir beni sen kişisini uyutmayacaktır. Burada 
da yaşamı kaçırmama gayreti görülmekte, yaşanacak 
güzel zamanlar yine göğe bakma eylemiyle simge-
lenmektedir.  Şiir kişisi kentin karmaşasından ve kaos 
barındıran bu toplumsal yapıdan ayrılarak yepyeni bir 
uzamda var olma isteğini bendin sonundaki “Beni bı-
rak göğe bakalım” dizesiyle tekrar belirginleştirmiştir. 

En son bentte ise anlatıcının karşısındakine duyduğu 
sevgisinden aldığı güç simgeleştirilerek anlatıcı ko-
numdaki şiir kişisinin hatalarından kaynaklı pişmanlık 

Şiir Eleştirisi / İrem Alp 11-I
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odağa alınmıştır. “Senin bu ellerinde ne var bilmiyo-
rum göğe bakalım” dizesinde şiir kişisinin sevgilisinin 
ellerinde adını koyamadığı bir güç olduğu söylenerek 
“el” bir simge olarak kullanılmıştır. Anlatıcı sevgilisinin 
ellerini tuttukça güçlenmekte, kendini çoğalmış his-
setmektedir. Bu çoğalmış, iyileştirilmiş hali “Tuttukça 
güçleniyorum kalabalık oluyorum” dizesiyle ortaya 
konmaktadır. Ayrıca şiir kişisi olası hayatı eski ilişkisini 
temel alarak hayal etmektedir. “Bu senin eski zaman 
gözlerin yalnız ağaçlar gibi”  dizesinde ortaya ko-
nan bu durumda eski yaşanmışlıkları adeta bir ağaç 
gibi sulanarak yeniden yaşanır hale getirme umudu 
vardır. İkinci bentteki durağı umursamaz anlatıcı şii-
rin sonlarına doğru ise adresi “dönmeyeceğimiz yer” 
olarak belirginleştirilmiştir. Varış noktasına doğru 
harekete geçmeyi öne çıkarmak adına sevgiliyi uyarı 
niteliğinde “durma, durma” yinelemesi vardır; söz söy-
leyen ilkinde anlatamadığını, ikinci tekrarında mutlak 
duyurma isteği içindedir.

Turgut Uyar “Göğe Bakma Durağı” adlı şiirinde, ara 
verdiği ilişkine pişmanlık duyduğu için yeniden dön-
mek isteyen şiir kişisi aracılığıyla insanın var oluşunda 
yaşanabilecek durumlara dikkat çekmiştir. Yaşamın 
ileriye doğru uzanan bir süreç olduğu gerçeğinden 
hareketle, pişmanlığın bu süreçte yaşanabilecek do-
ğal bir durum olduğu, “göğe bakma durağı, otobüs, 
kalabalık olmak” gibi sembolik ifadelerle işlenmiştir. 
Şair, bunu gökyüzünün el değmemiş sonsuzluğu ile 
buluşturarak ortaya koymuş, seçenekler aarasında 
ikilem yaşayan insanların yanlış seçimlerini ve bunun 
sonucunda yaşanan pişmanlıkları “Göğe Bakma Dura-
ğı” adlı şiir yoluyla ortaya koymuştur. 
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Birazdan okuyacağınız hikâye bir aşk hikâyesi değil.

Birazdan okuyacağınız hikâye bir başarı hikâyesi değil.

Birazdan okuyacağınız hikâye bir kahramanlık 
hikâyesi değil.

Birazdan okuyacağınız hikâye salt bir yenilginin 
hikâyesi. 

Şimdiden söylüyorum. Değerli vaktinizi burada harca-
mayın. Televizyonda mutlaka daha iyi bir şeyler vardır. 
Gidin ve hayatınızı anlamlı kılın. Yabancı bir dil öğre-
nin. Yoga kursuna yazılın. Bir takım sporuna başlayın. 
Kendinize çeki düzen verin. 

Büyümeniz ve olgunlaşmanız çoktan sona erdi. Genç-
leşmek şöyle dursun, çoktan çürümeye başladınız 
bile. 

Birazdan okuyacağınız hikâye hayatına kaybederek 
başlamış, silik bir adamın gerçek hikâyesidir.

Çocukluğunu yalnız ve gri bir kentte geçirmiş, içine 
kapanık bir adam getirin gözünüzün önüne. Yeşil bo-
yalı 9 katlı apartmanının 7 numaralı dairesindeki yeni-
den badana gerektiren duvarların arasında tek başına 
oyunlar oynarken hayal edin onu. Çocuğun dökülen 
süt dişlerinin yerine yamuk yumuk çıkan kalıcı dişleri-
ni ve yağlı saçlarını getirin gözünüzün önüne. Tırnak-
larının arasındaki kirleri düşünün. Bu çocuk dişlerini 
hiçbir zaman fırçalamıyor.

Bu adamla hiçbir zaman, hiçbir şekilde tanışmak iste-
mezsiniz.

Gökyüzünün hangi renge boyandığı önemli değil bu 
çocuk için. Yaşıtları gibi ne astronot olma hayalleri var 
ne de haylazlık yapma lüksü. Daha iki yaşında abi ol-
manın sorumluluğu yükleniyor omuzlarına. Onun tek 
isteği ise oyuncak arabasının kırık tekerleğini tamir 
edebilmek. Ama hiç edemiyor. Sanırım bu yüzden ha-
yatı boyunca hiç tam manasıyla mutlu olamıyor. 

Melankoli için ortam koşulları çok müsait.

Hayatta ilk öğrendiği şeyin ayrılığın ölüme kafa tu-
tabilen tek soru işareti olduğunu düşünün. Ve bunu 
daha sekiz yaşında annesinin ölümüyle öğrendiğini… 

Önce kelime vardı diye başlıyor Yohanna’ya göre İncil. 
Kelimeden önce de yalnızlık vardı der Oğuz Atay. Bu 
çocuk için yalnızlık ezeli ve ebedi oldu.

Zaman çocuğu beklemiyor. Zamanın adaletli kısmı da 
bu. Herkes için eşit akıyor. Kimseyi beklemiyor.

Çocuk büyüyor, liseyi bitiriyor ve büyükşehirlerebüyü-
kadamolmahayaliilegöçenler kervanına katılıyor. 

Şimdi İstanbul’u hayal edin. Sonra da bu adamı o ce-
hennemin içinde… 

Bunu lütfen son uyarım olarak kabul edin. 

Adamın, yavaş yavaş o koca kentin, o koca sokaklarını 
dolduran bir figüran haline geldiğini düşünün. Hiçbi-
rinizin yanından geçerken farkına varmadığı milyon-
larca hayaletten biri oluyor. Adam sizin arabalarınızı 
kullanıyor, sizin yemeklerinizi servis ediyor, sizin bu-
laşıklarınızı yıkıyor, sizin kıyafetlerinizi ütülüyor, sizin 
evlerinizi temizliyor, sizin faturalarınızı yatırıyor, sizin 
telefonlarınızı bağlıyor, sizin çöpünüzü çıkarıyor ve 
hiçbirinizin onun kim olduğu hakkında en ufak bir 
fikri bile yok. Adamın yavaş yavaş hayatınızdaki bir fi-
gürana dönüştüğünü hayal edin. Onu görüyorsunuz 
ama bunun farkında değilsiniz. 

Zamanla kimsenin onu gerçekten dinlemediğini, 
onun da bunun farkına vardığını ve bu yüzden ko-
nuşmaktan vazgeçtiğini düşünün. Adam artık ger-
çekten gerekmedikçe gecekondusundan dışarı adım 
atmamaya, televizyonda doğru dürüst çeken bir iki 
kanaldan ve yatağının üstündeki akıtan damdan baş-
ka bir yere uzun süre bakamamaya ve nefes almaktan 
bıkmaya başlıyor. Mutlu olmaktan çoktan vazgeçmiş. 
Aradığı tek şey ise huzur. Ve huzura giden yol mutlak 
eylemsizlikten geçiyor. 

Topluma karışamama hissi onu içten içe adeta çürütü-
yor. Şehir sinsi sinsi adamın ruhunu kemiriyor.

Yalnızlıktan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey tama-
men yok oluş.

Adamın, gecekondusunda dört tarafı rutubetli duvar-
larla çevrili bir kara parçasının tel divanının üstünde 
saç, sakal büyüttüğünü düşünün. 

Adamın kendi yaşamında raydan çıkabilecek şeyleri 
düşündüğünü hayal edin. Bir trafik kazası, kanser, biri-
sine benzetilip kaçırılma, tren rayları altında kalma… 
Daha sonra yaşamının beklemekle geçtiğini düşünün. 
Trafik kazasını beklemekle, kanseri beklemekle, ka-
çırılmayı beklemekle, rayların altında kalmayı bekle-
mekle…

Bir Figüranın Aşırı Acıklı Hikâyesi
Oğuz Atay Öykü Yarışması Birinciliği / Alp Demiralp 12-Y
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Yalnızlığın pasını atabilmek için iç ses derler, biri ya 
da birileriyle konuşmaya başladığını düşünün. Bu iç 
sesin, adamın içine sığamayıp, geçip karşısına oturdu-
ğunu düşünün.

Deli (sıfat): Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş 
olan. (Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü.)

Gerçek bir arkadaşı bile olmayan bu adam için üzül-
dünüz mü? Dürüst olun.

Hikâye biter bitmez onu unutacaksınız. Size söz veri-
yorum.

İçindeki sesin, bir kadının vücuduna bürünerek ada-
mın karşısına oturduğunu düşünün. Kadın öyle gü-
zel ki adam cümle kurabilmek için zincirleme trafik 
kazalarını düşünmek zorunda kalıyor. Ölü doğan be-
bekleri, Afrika’nın aç çocuklarını, annesini düşünmek 
zorunda kalıyor. Zavallı adamın kendi yarattığı kadına 
ilk görüşte âşık olduğunu düşünün. İsmi lazım değil, 
çok gerekliyse adamın göğüs kafesinin altındaki bir 
şey diyelim, haddinden fazla yükselmiş bir uçurtma 
gibi çırpındığını hayal edin. Adam aşkı ilk defa tadıyor.

Bir insan; kendi kafasından yarattığı, tamamen hayal 
ürünü olan başka birine âşık olabilir mi?

Oluyor işte. 

Birine ihtiyaç duymak ve karşılığında ihtiyaç duyul-
mak istemek.

Yaşamaya devam edebilmek için adamın birisinin 
hayatında vazgeçilmez olmaya ihtiyacı vardı. Ona ba-
ğımlı birine ihtiyacı vardı.

Hayatta kalabilmek için. Karşılıklı bağımlılık.

Adamın, hayatını artık kadına göre şekillendirdiğini 
düşünün. Tek amacının bir şeyler yapmaktan çıktığını 
ve kadın için bir şeyler yapmak olduğunu düşünün. 
Bunun beklediği ölümü geciktirdiğini hayal edin. Ha-
yatınızdaki figüranlığına sadece kadın için katlanıyor. 
Sizin arabalarınızı kadın için kullanıyor, sizin yemekle-
rinizi kadın için servis ediyor, sizin bulaşıklarınızı kadın 
için yıkıyor, sizin kıyafetlerinizi kadın için ütülüyor, si-
zin evlerinizi kadın için temizliyor, sizin faturalarınızı 
kadın için yatırıyor, sizin telefonlarınızı kadın için bağ-
lıyor, sizin çöpünüzü kadın için çıkarıyor.

Ve siz hala hiçbir şeyin farkında bile değilsiniz.

Ve birden kadının adamı terk ettiğini düşünün. Annesi 
gibi.

Birden yok olduğunu düşünün. 

Böyle bir şey mümkün mü? Adamın kadını, içi, ruhu, 
kılı, tüyü gerçekten de çekip gidebilir mi?

Ayrılıklar gerçekten de ölüme kafa tutabilen tek soru 
işaretleri.

Yalnızlık (isim): Yalnız olma durumu, kimsesizlik. (Türk 
Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü.)

Adamın kadını İstanbul derler, yaşadığı cehennemin 
içinde yana döne aradığını düşünün. Bütün kafelere, 
bütün restoranlara, bütün kıraathanelere, bütün mey-
hanelere, bütün kitapçılara, bütün otoparklara, bütün 
hastanelere, bütün morglara, bütün mezarlıklara, bü-
tün harabelere, bütün gecekondulara bakıyor. Ne iz 
bulabiliyor ne de bir haber. Adam kendi içini, kendi 
ruhunu hep başka yerlerde arıyor. 

Evine döndüğünde yine o imkânsız incelikteki çığlığı 
duyduğunu düşünün. Sessizliğin çığlığını.

Ayrıca bakınız: Kürkçü dükkânı.

İşte o anda anlıyor meseleyi. Sevilebilmek için hayatı-
nı riske atması gerekiyor. Kurtarılabilmek için ölümün 
kıyısına kadar gelmek gerekiyor. 

Adamı boynundaki iple birlikte hayal edin. Kadını 
bekliyor, bekliyor, bekliyor... Aynı trafik kazasını, kan-
seri, kaçırılmayı, rayların altında kalmayı beklediği gibi 
kadını da bekliyor.

Kurtarılabilmek için ölümün kıyısına kadar gelmek ge-
rekiyor. Gerçekten.

Adamın ayağını savurduğunu ve ayakları altındaki is-
kemleyi devirdiğini düşünün. Boynundaki ip adamın 
boğarken, ayaklarının haddinden fazla yükselmiş bir 
uçurtma gibi çırpındığını hayal edin. 

Ruhun tahliyesine son 3, 2, 1…

Tam bu sırada adam düğümü yanlış attığı için ipin 
koptuğunu, adamın tutunacak bir dalının kalmadığı-
nı, tutunamadığını düşünün. Yerde acı, pişmanlık ve 
gözyaşı derler, bir selin içinde elini boynuna götürdü-
ğünü, orada hayatının geri kalanı boyunca taşıyacağı 
gerdanlığı izi ilk defa yokladığını hayal edin.

Kaybetmenin mükafatı. 

Sizi uyarmıştım.

Hayattaki en kolay şeyi, ölmeyi bile beceremediğini 
düşünün. 

Tanrı bile onu evine kabul etmek istemiyor. Kibarca 
geri çeviriyor.

Bu adamı cennette ya da cehennemde göremeyecek-
siniz.
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Toprak katı ve soğuk. Henüz bir hafta bile geç-
medi üstünden ama karıncalar, örümcekler 
yurt bellemişler senin olanı. Bu soğuklar,  şubat 
ayazları, ellerimi paramparça eder hep ancak 
bu sefer yalnız ellerim değil parçalanan. Öyle 
bir soğuk ki insanın kanını donduruyor. Topra-
ğın sertleşmiş, odunsulaşmış yüzeyinde ufacık 
deliklerden içeri girip çıkan böcekleri izliyo-
rum. Küçüklüğümden beri bunlardan ne kadar 
korktuğumu bilirsin ama bu kez sana dokun-
mamı, seni hissetmemi sağlayacaklarmış gibi 
geliyor bana. Etrafımda, kurumuş otların için-
de vızıldayan, zıplayan ve önceleri uzaktan bile 
izlemekten rahatsız olacağım rengârenk on-
larcası… Eğilip kuru, sapsarı toprağa dokunu-
yorum, dudaklarımda seni hissediyorum. An-
cak artık her şey çok farklı, ben çok farklıyım. İlk 
kez doğa sonsuz bir uyum içinde sanki. Her yer 
sessiz, insanın içini üşüten beyaz gökyüzü yas-
ta. Beni en iyi sen anlardın. Sana geldim yeni-
den ve seninle kalacağım soğuk iliklerime işle-
yene dek. Yüzünde o sıcacık gülümsemen, çakır 
gözlerinle beni yine dinleyeceğini biliyorum.”

İnanılması güç! Ya da bunun adı düpedüz deneyim-
sizlik. O güne kadar rüzgâr çığlıklarının ayırdına hiç 
varmamıştım. Kış güneşi bu kadar yakıcı gelmemişti 
ve de işlememişti yüreğime minareden yayılan sesler. 
Hayat bir yabancının sunduğu o şeker kadar karşı ko-
nulamaz gözükürdü bana daha önceleri. Avuçlarım 
bilgisizlik ve hırslarla doluydu. Anlayamamıştım… 
Uykusuz bir gecenin bitiminde alelacele evden fır-
layıp çıkmış, durakta beklerken karşılamıştık sokak 
lambaları altında ürkek ürkek göz kırpan güneşi. So-
kaklar henüz uyanmamış, tek tük geçişiyordu araba-
lar. Üzerimde yine kalın kabanım ve elimde bir küçük 
sırt çantası, tir tir titriyordum. Soğuğu sen de hiç sev-
mezsin bilirim. Belki de sana en çok benzeyen yanım 
da bu benim. Neyse ki dolmuş fazla bekletmedi bizi 
dışarıda, kapı açılır açılmaz attık kendimizi içeri. Adı-
nı daha önce hiç duymadığım bir otobüse kalmıştı 
umudumuz. Aceleydi, yetişmemiz gerekiyordu. Neye 
yetişeceğimizi bilmiyordum. Gelecektim ve her şey o 
hiç kaçırmadığın dizilerdeki gibi olacaktı. Sen başrol-
deydin ve bunlar heyecanı artırmak için uydurulmuş 

bir senaryodan başka bir şey değildi. Uzun bir bekle-
yişten sonra keskin mazot kokusu, mekanik homur-
tular ve ‘kimse kalmasın!’ seslerini geride bıraktık ve 
o hiç bitmeyen sefer başladı. Otobüs, daha önce bin-
diklerime hiç benzemeyen türdendi. Bebekler çığlık 
çığlığa ağlıyor, insanlar dar oturaklara vücutlarını yer-
leştirebilmek için koltuğun sağında solunda gördük-
leri her düğmeye basıyor, her kolu çekiştiriyorlardı. Yol 
boyunca duruş kalkışımız bir türlü sona ermedi, her 
seferinde fabrikalara ya da atölyelere giden insanlar 
gruplar halinde inip biniyorlardı. Yorulmuştum sesler-
den ve görüntülerden.  Ne yaparsın işte? Çocuktum. 
Bilmiyordum…                         

Güneş tepemize dikilirken annem birden çalan telefo-
nun cılız sesiyle irkildi. Bizi bekliyorlardı… “Baya yak-
laşmıştık aslında” dedi üzgün bir tonda. Onun, saati 
hesaplayıp durmasından ve koltuğun üstünde sağa 
sola sürekli kaykılarak nerede olduğumuzu anlama 
çabalarından kaygıya kapılmıştım. Sordum: “Varın-
ca babam bizi karşılayacak, birlikte gideceğiz, değil 
mi? Onu görebileceğim, konuşabileceğim, değil mi?” 
Daha önceleri beni telaşlandırmamak için geçiştiri-
verdiği soruları, bu kez “Her şeye hazırlıklı olmak la-
zım!” diyerek cevaplamıştı. Birden birbirimizin gözleri 
içinde takılı kaldık ve yanaklarımız ıslanmaya başladı. 
Böyle zamanlarda gözleriyle anlaşırdı insan. Ağlamak 
bir çaresizlik miydi yoksa güçsüzlük müydü bilmiyo-
rum ama sen hiç ağlamazdın. Belki de bu yüzden ‘sa-
bır taşı’ derlerdi sana. Benim için sen fazlasıydın; çakır 
gözlümdün, yüreği yamalımdın. Sınırlı hayat deneyi-
mimden olsa gerek, senin yaşadıkların bana inanıl-
ması zor gelirdi. O zamanlar fazla anlayamazdım seni; 
sanırdım ki bunlar hep hikâyelerde olurdu ve bizim 
başımıza asla kötü şeyler gelmezdi.

Otomatik kapının açılmasıyla içeri giren soğuğu yü-
zümde hissetmesem sona geldiğimizi fark edemeye-
cektim. O an gözüme takılan bir kare şimdilerde hep 
aklımda. Evin önünde koca bir kadın kalabalığı ve sıra 
sıra arabalar… Bizi yengem karşıladı. O an kimsenin 
beni gördüğü yoktu, herkesin heyecanla beklediği 
kişi ben değildim bu kez. Pek de haksız sayılmazlardı: 
Çocuktum, anlamıyordum… Islak gözleri, pul pul kı-
zarmış yüzünde şimdiye kadar hiç rastlamadığım bir 
ifade ile anneme sımsıkı sarıldı. Ben ne yapacağımı şa-
şırmıştım. O manzarayla karşılaşana kadar, gelip seni 
göreceğim, filmlerdeki gibi her şeyi değiştireceğim 
umudunu taşıyordum. Etrafta olup bitenlere anlam 
veremiyordum. Donup kalmıştım ve bir sürü ses ve 

Ayazdı
Oğuz Atay Öykü Yarışması Üçüncülüğü / Beril Şahin  11-K
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renk telaş içinde savrularak beni çevreliyordu. Bir du-
raksamanın ardından ağlamam gerektiğini fark ettim. 
Bu ağlama isteği bir yas işareti değil de, daha çok,   so-
kağın ortasında kaybolmuş ve korkulu gözlerle anne-
sini arayan bir çocuğun çığlığıydı. Çok düşünmüştüm 
bunları: ölüm neydi, sana bir şey olursa insanlara ‘onu 
kaybettim’ nasıl denirdi, nasıl ağlamak gerekirdi? An-
cak olanlar ve oluş biçimi düşüncelerimin ötesindey-
di. Özlemle haykırarak o merdivenden çıkamamak, 
‘Ak’ım benim’ deyişini duyamamak… Gerçek olamaz-
dı. İşte bu yüzden ağlamam gerekiyordu. Hep böyle 
olmaz mıydı? Hüngür hüngür, haykırışlar içinde… 
Öyle değildi. Çevremdeki herkes bunu yapıyordu 
ama benim hislerim hayatımda hiç yaşamadığım ve 
karşısında ne tepki vereceğimi bilmediğim türdendi. 
Gözyaşı dökmek bu kez işe yaramayacaktı. Annesini 
kaybeden çocuğa kimse yardım etmeyecekti ve o ar-
tık büyümeyi, evin yolunu bulmayı öğrenmek zorun-
daydı. Büyüdüm. Anlıyordum…

Evin kapısı önündeki ayakkabı denizini gördüğümde 
hayatımda ilk kez bir yerden kaçmayı bu kadar çok is-
temiştim. Yalnızca seni görmek, sana sarılmak istiyor-
dum. Sonraları öğrendim ki seni götürmeden önce 
bizi çok beklemişlerdi ama köy âdeti işte. Bekletme-
mek gerekirmiş, yoksa pek günah olurmuş.  Anneme 
dönerek, geç kalmış olsak bile seni son kez görmek 
istediğimi söyledim. Dudaklarındaki belli belirsiz ha-
reket bir sese dönüşemedi. Birilerinden izin bekler 
gibiydi. Yengem, köyde cenazeye yalnız erkeklerin 
katıldığını, bunun uygun olmayacağını söylese de, 
kararlılığımı belli etmiş olmalıyım ki kimse daha faz-
la itiraz etmedi. Daha önceden gelmeliydim, önceki 
haftalar, önceki yıllarda daha sık gelmeliydim. Bütün 
bunlar gelmediklerim, söyleyemediklerim yüzünden 
olmamış mıydı zaten? Bir pişmanlığa daha izin vere-
mezdim. ‘Kadın kısmı pek dayanıksız olur, olduk olma-
dık yerde ayılıp bayılırlar, cenazede kargaşa çıkarırlar 
maazallah!’ Bu sözler otobüste karşılaştığım, giyim ku-
şam ve konuşmalarıyla garipsediğim adamları hatır-
lattı bana. Ne var ki bana hep, fikrini savunmayı, seni 
eksilten düzene başkaldırmayı öğretmişlerdi. Ben de 
öyle yaptım, önüme kim çıkarsa çıksın umursamadan 
koşmaya başladım. Zavallı annem yokuşu tırmandır-
maya çalıştığım umudun yuvarlanarak geri geleceğini 
bile bile peşimden gelmek için bir an bile düşünme-
mişti. Kim bilir, belki onun da canına tak etmişti. Kırış 
kırış yüzlerindeki sakallarından cehalet akan adamlar 
elinde şekillenmiş adetler seni görmeme asla engel 
olamazdı. Ayrıca onlar hiç mi acı çekmemişlerdi? El-
bette çekmişlerdi. Yine de cevapları aynı: ‘Kadınmışız, 
eksik etekmişiz, aman erimize, ailemize laf getirirmi-
şiz.’

Sana gelen yolu işte o gün öğrendim. Hızlı adımlarla 
yürürken yine en çok hissettiğim şey dayanılmaz bir 
soğuktu.  Hâlbuki bu iyiymiş. ‘Çok nasipliymişsin de 
kar, yağmur olmayan bir günde kavuşmuşsun yatacı-
ğına.’ Kısa bir süre sonra, büyük bir yokuşun bitiminde 

bozkır toprağın üzerindeki beyaz taşları seçebiliyor-
dum. Koşar adım tırmanıyordum yolu; yalnız, yalnız 
seni duyar gibiydim. Sesine yaklaştıkça gözlerim bu-
lanıklaşıyor karşımdaki her görüntü uçuşan renklere 
dönüşüyordu. İçimde, o koca adamlara ve onların 
beni seni görmekten alıkoyan katı geleneklerine karşı 
kontrol edilemez bir öfke vardı. Son çalıyı döner dön-
mez tanıdık bir kucak sarmaladı beni. Gözlerimdeki 
yaşları tutmak isterken her şeyin daha da içinden çı-
kılamaz hale geldiğini fark ettim. Kafamı bir anlığına 
yukarı kaldıracak oldum ama bu kez bilerek ve iste-
yerek anlamayı reddediyordum, tekrar çocuk olmaya 
çalışıyordum. Nasıl olmuştu da tahmin etmişti gele-
ceğimi? ‘Etrafında tehlike oluşturabilecek her şeyi he-
saplayarak adımını atmak zorundasın’ der bana hep. 
Tehlikeyi sezmiş olmalıydı. O ana kadar onun sana bu 
kadar benzediğini hiç fark etmemiştim. Gözleri dolu, 
sesi boğuktu. İçimdeki öfke birden yok oluverdi ve sa-
dece çaresizliğimi hissettim, sıkıca sarıldım ona. Tıpkı 
benim seni görmediğim gibi o da beni hiç görmemişti 
böyle. Gizli ağlardım ben hep, neden bilmem. Baba-
mın dudaklarını büzüp umutsuzca kafasını sağa sola 
çevirmesi en anlamlı cevaptı benim için. Yüzündeki 
acıyı görmemle birlikte başkaldıran duygularım yok 
olmuştu birden. Hayat öğrettikleri gibi değildi. İnsan 
yaşadığı kadar vardı ve yaşamak yüzünün her çizgisin-
de hayatı biriktirmekti. Öğretilen hayatları, insanları 
tanımıştım ben hep fakat o gün ilk kez yaşadığımı his-
setmiştim, saç telimden parmak uçlarıma kadar nefes 
alıyordum. Belki de bir bildikleri vardı sözü dinlenen 
o sakallıların, belki de kendi analarını gömmüşlerdi o 
kara toprağa. Yüzlerindeki derin çizgiler çok şey söylü-
yordu artık bana.  Büyümüştüm. Anlıyordum…

İşte şimdi buradayım, yanındayım. Toprağını öpmekle 
teselli bulmaya, ruhunu yanımda hissetmeye çalışıyo-
rum. Soğuk artık bir şey ifade etmiyor bana. Rüzgârın, 
ayazın, toprağın ta kendisiyim şimdi. Benimleyken çok 
şey öğrettin bana, gidişinle daha çok. Gittin ve hayatın 
kitapların o güzel kokulu sayfalarından ibaret olmadı-
ğını, yaşamın kendi kitabının buruşmuş yapraklarında 
iki satır arasında debelenirken yazıldığını gösterdin. 
Çok büyüdüm senin yokluğunda. Bir tek sensizliği 
öğretmedin bana.  Hep güçlü olduğunu hissettirdin. 
Öyle çok inandım ki buna sen bile yorgun düştüğün-
de benim sözlerimden güç aldın “Sen neleri görmüş-
sün, neleri atlatmışsın, bunu da atlatırsın babaannem.” 
Atlatamadın. Atlatamadım…
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Çoban, ağılın kapısını açmaya geliyordu, arka-
sında turuncu güneş ve açık yeşil dağlar, tepe-
ler.

Ağıla yaklaştıkça üstünden dökülen paçav-
ralar daha da belli oluyordu. Zaten bütün 
yevmiyesini şehirden gelen sigara paket-
lerine harcayan yirmi iki yaşındaki genç, 
altmış iki yaşındaki ağadan bile daha yaş-
lı gözükmeyi beceriyordu. Şehirlilere göre 
her insan bünyesine iyi gelecek temiz köy 
havası ve doğallık, ona pek yaramamıştı.

“Yav gene geldi yav, gene geldi işe yaramaz. Şu aptal-
lar gene arkasından dere tepe düz gidecek, zaten kış 
ot mot yok anlamıyor mu bunlar!”

“Sus efendi sus, sus.”

Alacalı Koyun, bu uyarı üzerine yüzünü ekşitti, dibin-
deki kuru süpürgeotlarını ayaklarıyla ezdi ve Yüce 
Adam’ın beyaz koyunları okşamasına baktı. Yüzünü 
çevirdi, tavrını bu kadar kesin ortaya koyacaktı. Onun 
gibi yerli koyunları zor kandırırdı bu adam. 

Şimdi bütün beyazlar soğuk toprakta, bitmeyen otları 
arıyorlardı ama Alacalı ve birkaç tane daha yaşlı, taş-
ların daha az olduğu göl kenarında divanlarına baş-
lamışlardı. Rus resimleri kadar soğuk bu ortam, aç ko-
yunların içine korku salacak konuları tartışmak için en 
uygun yerdi. Kışın açık mavi buz ve yeni açan karde-
lenler, yazın iğrenç kokan bataklık, sazlıklar ve ağus-
tos böceği sesleriyle dolu göl ve çevresinden daha ra-
hatsız edici bir ortam bulunamazdı. Burası dünyadaki 
bütün kırlara inat, çiçek açmaz, kelebek, arı ne demek 
bilmezdi; varsa yoksa rüzgâr, yağmur, kar, kış. İşte bu 
kar kış günlerinden birinde oturumun başkanı Sakallı, 
günün en önemli sorununu ortaya koymuştu.

“Bakın bu kış ot ne kadar az! Amma hepimiz biliyoruz 
kimin yaptığını değil mi sevgili kardeşlerim? O iman-
sız, terbiyesiz Siyah yaptı, bizi kandırdı, aldatıldık! 
Kardeşimiz dediniz ona, bakın şimdi komşu köyün 
ağıllarında saman yiyordur! Yüce ve kudretli liderimi-
zi dinlesek bunlar başımıza gelir miydi, ha? Tabi ki de 
hayır. O bizim bu dış gücün oyununa gelmemize izin 
verir miydi sanıyorsunuz, aptal yerine konmamıza? 
Lakin merak etmeyin, ben o sürüdeki dostlarımdan 
onu bize göndermelerini istedim, ne biçim besin kıtlı-
ğıymış o da görsün!”

“Yalnız efendim, Ağa’nın da parmağı var bu işte derler.”

Bu sefer başka bir yerden, cırtlak kelimesinin bile tarif 
edemeyeceği bir ses yükseldi;

“Kimmiş o terbiyesizler, ahlaksızlar, ayrımcılar, düzeni 
bozmaya çalışan yoldan çıkmışlar? O Ağa’dır bu göl-
lerin, ağaçların sahibi, o bizim namusumuzu korur, 
özgürlüğümüzle övünür. Bakın başka sürülerin haline, 
ne kadar başıboş dişi varsa toplanmış, açık açık ge-
zerler, hiç olur mu öyle iş? Bizim Ağa’mız tam bir halk 
adamıdır, halk adamı.”

Alacalı sesini yükseltse Koyun Yasa’sının altıncı mad-
desine göre ağıl altına gireceğini biliyordu ve renginin 
bu durumda onu sadece daha da kötü etkileyeceği-
nin de farkındaydı, o yüzden geviş getirme rolüne 
devam etti. Ama onun suskunluğu herkesin dikkatini 
çekmekten geri kalmadı ve Sakallı, herkesin ona hak 
vereceğini bile bile;

“Seni hiç böyle sus pus oturur görmezdik Alacalı, ha-
yırdır? Yoksa sen Siyah’ı destekler, kardeşliğimizi sa-
vunmaz mısın? Hâlbuki biz, siz renklilere ne kadar iyi 
davranmışızdır.”

“Yok, Efendim, hiç öyle iş olur mu?”

“Ben de öyle düşünmüştüm zaten ve bugünü son-
landıralım artık, akşam kavalına az kaldı. Şöyledir ki, 
ben bir kez daha o dostumla konuşacağım, neden kaç 
gündür Siyah’ı göndermedi diye. Sonuçta onlardan 
daha çok koyunuz, hem göl de bizim, yaptırımlarımı-
za dayanamazlar. Sabrımız tükeniyor artık, özellikle de 
Çoban’ın. Ben derim ki, bir hafta daha verelim. Bir de, 
şu ot dağıtımındaki paylar küçülecek gibi gözüküyor, 
tabi ben ve siz dışında, ama eğer bir koyun, elma falan 
takas etmeye kalkarsa biraz artırabiliriz. Sonuçta her 
şey karşılıklı! Haydi, dağılın, on dakikaya kalmaz geri 
dönüş başlar.”

Bu sözlerden sonra, kırmızı yazmalı Boncuk en önde, 
hepsi teker teker kıraç ovalara yöneldiler. Başka ko-
yunlar hâlâ otluyordu daha doğrusu ot yerine geçe-
cek yabani bitkiler arıyorlardı. Ne var ki bugün dün 
de olduğu ve her yıl olacağı gibi, şansları pek yaver 
gitmedi. Bir kez daha o kadar tepe çıkıp toynakları-
na yüklenmişlerdi ve boş ağızlarla geri döneceklerdi. 
Alacalı, arka iki ayağını sürüyerek gölün karşı kenarına 
geçti ve geçmesiyle birlikte, genç ve bembeyaz kuzu-
lar ona doğru telaşla koştular.

“Amca, amca yan köylerden kaçak koyunlar bizim 
ağıla girmeye çalışıyorlar, orada hiç yiyecek kalmamış 
hem de kurtlar onların köye inmiş, parçalanmadık şey 
bırakmıyorlarmış. Kapıda bağrışa çağrışa bekliyorlar, 
bizimle kalmak için dileniyorlar vallahi.”

Ağıl
Özgür Pencere Öykü Yarışması Birinciliği / Derin Kutlay  9-G
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Alacalı, “Her kış oluyor zaten, bu ne telaş” dercesine 
başını salladı, ancak minikler arkasından geliyor rahat 
vermiyordu. Ve eğer ağıla gidip baksaydı, bunun her 
kıştan çok daha farklı bir akım olacağını görecekti.

Sürüleri her gün gelen yabancı ve safkan olmayan, 
cahil başka bir koyun ırkıyla yaşıyordu artık. Ağa’nın 
mutluluğuna diyecek yoktu, sonuçta sürüsü günbe-
gün artıyordu hem de cebinden bir kuruşu bile çıkma-
dan, ancak bu duyguyu her koyun paylaşmıyordu. Sa-
kallı ve arkadaşlarının “Onlar bizim kardeşlerimiz, gün 
gelecek onlar da bizimle samanlarını paylaşacak” söz-
lerini dinlemekten sıkılmıştı çoğunluk. Aynı zamanda 
yeni gelenler, yerlilere benzemiyordu. Beyaz olmama-
larının yanı sıra, doymak nedir bilmeyen, temizlikten 
haberi olmayan, düzgün yazamayan, konuşamayan 
dünyayı hâlâ yuvarlak zanneden bir topluluktu. Ay-
rıca sürekli yavruları oluyordu, ağılın nüfusu katla-
narak artarken artık koyun başına bir tutam ot anca 
düşüyordu. Tabi bu kıtlıktan bazı koyunların haberi 
yoktu, daha doğrusu vardı ama onlar her nasılsa geri 
kalanlar açlıktan ölürken günde dört öğün yiyorlardı. 
O oturum başkanı yok mu o oturum başkanı, o elma 
bile yerdi tatlı olarak. Bütün bu zenginlik ve ziyafetin 
nereden geldiği de ayrı bir tartışma konusuydu. Her 
ne kadar kuzular Sakallı’nın ot sakladığını, hatta tica-
ret yaptığını ve bunları fahiş fiyatlarla sattığını söylese 
de kimse ne onları dinliyor ne de dediklerine önem 
veriyordu. Şu an dürüstlük pek de önemli bir meziyet 
değildi. Eğer bir koyun, herkesi yalanlarına inandırabi-
liyorsa ve iyi bir tüccarsa, pek böyle erdemlere bakıl-
mıyordu. Sonuçta yüzyıl değişmişti ve böyle özellikler, 
ancak filmlerde veya saçma sapan kitaplarda işe ya-
rardı.

Bir Şubat sabahıydı ki, yerlerinde duramayan kuzular, 
Alacalı’nın canına tak etti. Sürekli Sakallı’nın “gizli ot 
deposu”nu göstermek için dibinde hopluyorlardı. Bu 
zırvalıklardan bıkmıştı ama ne yapsındı, küçük beyaz 
ve yumuşacık tüy yumaklarına evet demek zorunda 
kalmıştı. Küçük ama hızlı ve aceleci adımlarla bu cin-
göz yeni kuşağın sıçrayışlarını takip etti. Onu, Çoban’ın 
yattığı kulübenin az gerisindeki bir çalılığa götürdüler. 

Alacalı, gördükleriyle pek hayret içinde kalmamıştı, 
zaten o yaşlı koyunun ne kadar kokuşmuş ve sahtekâr 
olduğunu biliyordu. Evet, ama bunları halka kim an-
latacaktı ki, kimse zaten zor aldıkları bir tutam ottan 
olmak istemezdi. 

Tabi bu, yani bu yasalara aykırı keşfin bütün ağılda 
duyulması, insanları ve yapacaklarını tanımada ne-
redeyse bir uzman olmuş Alacalı’nın elinde olan bir 
şey değildi, sonuçta kimse bu kadar küçük çocukların 
ağzını tutamazdı. Bir örümcek ağı gibi yayıldı bu gizli 
operasyonun haberi ağıla. Hiçbir bilinçli koyun mut-
lu olmamıştı Alacalı’nın bu ihanetini duyduklarında. 
Onlara göre bu kadar iyi bir lider bulmak günümüzün 
koşullarında imkânsızdı ve bu ihanet, en kötü şekilde 
cezalandırılmalıydı. Zaten Sakallı harekete geçmeden, 
kraldan çok kralcı sürü, o Şubat gecesi, onlardan daha 
fazla şey görmüş olanın üzerine çullandılar.

Ve koyunların etçil hatta vahşi hayvanlar olabileceğini 
o zaman öğrendi insanlık.

O sabah, Çoban, ağılın kapısını açmaya geliyordu, ar-
kasında turuncu güneş ve açık yeşil dağlar, tepeler…

BERFİN ERİŞ - YAĞMUR ECE AKIN 10-G
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Elma bir sabah, ince derisinin üzerine vurup 
ta içlerinde hissettiği güneş ışınlarıyla uyan-
dığında, kendini konuşabilir halde bulmuştu. 

Elmalar konuşamazdı normalde; görürlerdi, duyarlardı 
ama konuşamazlardı. Kendi içlerinde bile. Nitekim net 
sayısını bilmemesine rağmen, birkaç ay olduğundan 
emin olduğu kısacık hayatını konuşmayarak geçirdi-
ğinden, konuşabildiğini anlamakta güçlük çekmişti.

İlk önce, her zamanki gibi bir gün zannetmişti bunu 
da. Güneş ışınlarıyla, lacivert brandaların üstünde 
uyandığı ve satılmayı beklediği bir gün. Bütün elma-
ların, hayatlarının ilk haftaları hariç, bütün günleri 
böyle geçerdi zaten. Satın alınmayı beklemekle. Di-
ğer bütün meyve veya sebzeler gibi bütün elmalar da 
insanlar tarafından satın alınır ve yemeklere katılırdı. 
Sonuç olarak hayatları, her türlü bir insanın midesin-
de sonlanırdı. Ancak onlar, yani o ve kardeşleri, kırmızı 
soyuna mensup olmanın gafletine uğrarlardı. Üç elma 
soyu vardı zaten; sarı, yeşil ve kırmızı. Kırmızı olan soy, 
aralarında en dikkat çekici olanıydı. Kendi mensup ol-
duğu soyun neden insanların ilgisini çektiğini de bir 
sinekten öğrenmişti, sürekli bakkalın tezgâhına mu-
sallat olan, görmüş geçirmiş bir sinekten. 

Bu makus kader denilen şeydi.

Bir elmaysanız, özgürlüğünüz olamazdı zaten. 

Ancak o, en başından beri diğer kardeşlerinden farklı 
olduğunu biliyordu. 

Kardeşleri ve türdaşları, bu kaderi sorgulamadan ka-
bul ediyorlardı. O, etmek istemiyordu. Kader denen 
şeye inanmıyor ve tüm bunları yaşamak zorunda ol-
duğunu bir türlü kabullenemiyordu. Birgün bir şeyle-
rin değişebileceğine inanıyor, bu düşünceye tutuna-
rak yaşıyordu.

Absürtlüğün olduğu bir yerde, kaderin varlığından 
söz edilemezdi.

İki yanındaki kardeşleri tarafından sıkıştırıldığında, 
düşünmeyi keserek durduğu yerde hafifçe kıpırdandı. 
Adını hatırlamadığı sineğin vızıltısını duyuşu da tam o 
zamanlara rastlıyordu. “Ayyy,” diye bağırdı sinek, ince 
kanatlarının çıkarttığı vızıltılar eşliğinde üstlerinde 
uçarken. “Sizden havaya tuhaf bir korku yayılıyor!” Si-
neğin sözlerine istemsizce bir yanıt çıkınca ağzından, 
konuşabildiğini anlamıştı elma. “Kader korkusu bu de-
diğin!” Sinek, hemen karşısındaki tahta kutulardan bi-
risinin üstüne konup ona şaşkın şaşkın bakmaya baş-
ladığında, o da kendi kendine şaşırmakla meşgul idi. 

“Açıkça, Elma kardeş,” dedi sinek. Zaten pörtlek olan 
gözleri bir de mazlum mazlum bakınca tuhaf oluyor-
du. “Bu kadar senelik Benjamin’im, konuşabilen bir 

elmayı ilk kez görüyorum. Ayrıca söylediğinden hiç-
bir şey anlamasam da, kardeşlerinin şu anda buraya 
doğru yaklaşmakta olan kadından korktuklarını anla-
yabiliyorum.”

Elmalar böyleydi işte, böyle olmak zorundaydı, başka 
şansları yoktu. Diğer türdaşları ve kardeşlerinin hayat-
ta kalmak için insanoğlundan korkmak gerektiğine 
inandığını biliyordu ama o hiçbir şeyden korkmuyor-
du. Sinek Ben’in bahsettiği kadını elma da gördü. Ken-
dilerine doğru yönelmekteydi. Ne yapıp edip kadının 
eline düşmekten kurtulmalıyım, gibisinden bir düşün-
ce geçti aklından. Belki bu yolla üzerinde yaşamaya 
mahkûm edildiği lacivert brandadan da kurtulabilirdi. 

Kadın yaklaştı, yaklaştı ve yaklaştı. En sonunda elma 
reyonunun önünde durduğunda, Kırmızı Elma derin 
bir nefes alarak kendini olacaklara hazırlamıştı. Kadı-
nın eli, hemen üstlerinde yer aldığını bildiği kancaya 
doğru uzandığında, ortamdaki yükselen gerilim ve 
endişenin o da farkına varabilmişti. Zaten artık bede-
ninin büyük bir kısmı her iki taraftan başka elma be-
denlerine temas ediyordu. 

Diğerlerinin olmayan ağızlarından çıkan vaveylaları 
duyabiliyordu.

Göz ucuyla, kadının üstlerindeki kancadan aldığı po-
şeti açtığını, açık olan poşeti tek eline geçirip araların-
dan birkaç şanslıyı seçmeye hazırlandığını gördü. O 
an aklına, hiç beklenilmeyen bir anda düşen yıldırım 
gibi bir fikir düştü. Olmayan dudaklarıyla bir tebes-
süm ederek Sinek Ben’e baktı. “Buldum,” demeye çalı-
şır gibiydi. “Buradan kurtulmanın bir yolunu buldum!” 
Ben anlamış mıydı bilmiyordu. O anlasa da almasa da 
planının işe yarayacağından emindi.

Bu kez de kadının eli, yaklaştı, yaklaştı ve yaklaştı. 
Elma, bu süreç sırasında olmayan gözlerini kıstı. Kadı-
nın ürkütücü, büyük eli kendisine doğru uzandığında, 
derin bir nefes alarak bütün gücünü topladı ve o el 
hemen yanındaki kardeşine uzandığında, gövdesini 
olabilecek en büyük güçle diğer yanındaki kardeşine 
bastırdı. Kusurlu, eziklerle dolu derisi ve biçimsiz göv-
desinin her bir kıvrımını şimdi rahatlıkla hissedebildiği 
kardeşi, kendisinin korkmakta olduğunu düşünebilir-
di. Bu ihtimalin farkına varınca, olmayan tebessümü 
genişledi. Az önce ölümü olacak büyük ve nasırlı bir el 
tarafından sarılıp usulca yerinden edilmiş diğer yanın-
daki kardeşi artık yoktu. Saniyeler öncesinde kapladı-
ğı yeri şimdi, soğuk hava kabarcıkları doldurmuştu.

Elma bir yanında, saliseler önce dış bir kuvvet tarafın-
dan oluşturulmuş boşluğu hissediyordu. Diğer tarafı 
ise halen gövdesine kopması zor bir kuvvetle baskı 
yapan eciş bücüş gövdeden salınan selimsi ter dam-
lalarıyla yıkanıyordu. Kalıcı olmadığını bildiği bir endi-
şenin köklerini çekirdeklerinin dibine doğru uzattığını 

Kırmızı Elma
Özgür Pencere Öykü Yarışması İkinciliği / İpek Aybar 10-T
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hissetti. Sonrası, kendinden başkalarının ne yapacağı-
nı bilmeden sağdan sola sallanıp duran terli ve parlak 
kırmızı gövdeleri, havaya yayılan korkunun ağır koku-
su, tereddütlü ve titrek hareketlerle hangisinin sonu-
nu getireceğini seçmeye çalışan, kırışıklıklarla dolu bir 
elin kararsız hareketleri. 

O kararsız hareketlerin boşluğundan faydalanıp, hafif-
çe yukarı doğru kalkmış olan elin kenarındaki rahatça 
sığabileceği alana bıraktı kendini. Sonra, beklediğin-
den daha hızlı bir şekilde buluştu sert, taş zeminle ya-
rısı ıslak yarısı üşüyen gövdesi. Düşüş biraz acıtmıştı 
ancak o anki fiziksel acısı seçiminin bir sonucu olarak 
gayet doğaldı, umursamadı. Korkusunu ter damlaları 
aracılığıyla birebir tecrübe ettiği kardeşin onu bırak-
mayacağını düşünmüştü bir an, elleri olsaydı. Temiz 
havayı soluyabilecek olmanın verdiği tarifsiz rahatla-
ma hissiyle derin bir nefes aldı. Bu kez ciğerlerini tı-
kayan, yoğun ve ağır korku kokusunun aksine daha 
hafif olan tuhaf bir kokuydu. Küçük bir kıpırdanmayla 
çevirdi vücudunu. Bir anda burun buruna geldiği, bir 
çift sivri topuklu kadın ayakkabısıydı. Aynı açıdan vu-
ran ışıkla, vücutlarındaki bütün suyu terler içinde kıv-
ranarak boşaltan dikkat çekici elmaların kimi kusurlu 
olan gövdeleri kadar parlak.

Bu benzetmeyi yaptığında, halen o tuhaf kokuyu so-
lur haldeyken duydu, ince kanatların cılız vızıltısını. 
Bu kargaşa içinde nasıl algılarının bu kadar kuvvetli 
olduğuna da en az konuşabiliyor oluşu kadar hayret 
etmişti. Sineğin vızlamaları daha yakından gelmeye 
başladı. Ben’in küstah ve alay yüklü sesi bir çeşit tebrik 
geveledi. Elma dinlemedi. Bir ton boş lafı dinlemekle 
beynini meşgul etmek, gereksizdi. Her zaman birileri-
nin genel olarak neden bahsettiğini bildiği halde pür 
dikkat dinlemediğinde yaptığı gibi, kuru bir teşekkür-
le başından atmaya çalıştı. İşe yaramadı. “Aferin Elma,” 
diye ekledi, Ben. Bir yığın gereksiz lafa gerek olmadan 
söylemeye çalıştığını söyleyebilirdi. Anlamsız şeyleri 
uzatmak saçmaydı sonuçta. “Beni şaşırttın yine. Bi-
raz bekle. Madem bu kadar kurtulmak istiyorsun, bir 
arkadaşımı getireceğim buraya.” Elma sineği ani bir 
gövde hareketiyle onayladı. Ardından Sinek Ben gitti, 
kanatlarının vızıltısı duyulmaz oldu.

Çok geçmeden sivri topuklu ayakkabıların zeminde 
bıraktığı ürpertici tıkırtı da kayboldu. Kadın da gitti. 
Alacağını almıştı, niye kalsındı ki? Elma oradan, boylu 
boyunca uzanmakta olduğu yerden izledi diğerlerini, 
alttan. Kardeşlerin her zamanki kısa yasın ardından 
mutlak sessizliğe boyun eğişini ve lacivert brandanın 
yukarı kalkık uçlarıyla rulo halindeki naylon poşet-
lerin açık bırakılmış uçlarının belirsizce kıpırdayışını 
izledi. Neticede neredeyse her gün yaşanan bu olay 
fazlasıyla tabii ve rutindi. Her gün gerçekleşeceğini 
bildiğiniz bu gibi bir şeyden her gün aynı miktarda, 
aksatmadan korkmak gereksiz, saçma ve aptalcaydı. 
Mecbur oldukları bir rutinden neden bu denli korkar-
lardı ki? 

Ne kadar olduğunu kestiremediği bir süre boyunca 
derin sükuta boyun eğdi. Alışılmadık ve yabancı ayak 
sesleri duyuluncaya kadar tabi. Bir insana ait olsa bu 
denli temiz havayı soluyamazdı. Bulanık havayı so-
lumak zorunda olmak, olmayan burnu ve ciğerlerini 
yakardı. Bir yabancının adım sesleri arasından kulağı-
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na alışıldık vızıltı da çalındı. Göremedi. Göremiyordu 
ancak Ben ve şu sözünü ettiği “kurtarıcı” arkadaşının 
arkasında bir yerlerde olduğunu sezinliyordu. “Sana 
bahsettiğim İnsana Benzeyen Elma bu işte,” diyen, 
Ben’in her zamanki alaycı sesini idrak edebildi. “O da 
bir elma neticede Benjamin,” dedi yabancı. “Ve ben in-
sana benzeyen bir tarafını göremiyorum.”

Adımlar ve vızıltı birbirine yine karıştı. İki ses de artık 
o kadar yakınındaydı ki, ayırt edilemez iki gürültüden 
ibaretlerdi sadece. “Korkma,” dedi Ben. Korkmuyorum 
ki, diyemedi çünkü gerek yoktu. “Şimdi birazcık ıslak 
bir yolculuğa çıkacaksın.” Sonra, güçlü ve kavrayışı 
yüksek bir şeyle kaplandığını hissetti ince derisinin. 
Yerden havalandı. Hareketlenince yola koyulduklarını 
anladı. Arka planda hala o güçsüz vızıltıyı duyabili-
yordu. İnce vızıltı harfleri, sonra da ayırt etmekte zor-
landığı kelimeleri biçimlendirdi. Genelde Benjamin’in 
saçma nutuklarını önemsemezdi. Bir şey bilmediği 
halde çok şey biliyormuş gibi konuşmak, Ben’in işiydi. 
Kendini taşıdığı zannettiği arkadaşının da öyle olma-
dığını umdu.

İnce ve hassas derisine temas eden yakıcı bir sıvı vardı. 
O sıvının ter olmadığını biliyordu. Ter gibi ıslak, yapış 
yapış ve yakıcıydı ama terin yarattığı o tuhaf yoğun-
luk yoktu. Tükürük olabileceğini düşündü. Belli ki si-
neğin sözde kurtarıcı arkadaşı, onu ağzında taşıyordu. 
Nedenini bilmiyordu. Doğrusu bilmesi için bir neden 
de yoktu. Bir neden olması da anlamsız olurdu, zira 
her şeyin bir nedeni olmak zorunda değildi. Sorgu-
lamayı bıraktı. Derisinde tükürüğün sebep olduğu 
yanma haricinde bir dalgalanma hissetti. Rüzgârdan 
kaynaklanıyor olabilirdi pek tabii. Sonra, nedensizce 
aklına Ben’in dinlediği nadir sözlerinden biri kondu. 
Elmaların ölümüne sebep olanın, öğütmeye ve parça-
lamaya yarayan, insanların ağzındaki tükürük adlı bir 
sıvı olduğunu söylemişti Ben. Cildini yakmaya itinayla 
devam eden tükürüğün olması geç okunan bir idam 
kararı gibi olduğunu düşündü. Ben’den öğrendiği bu 
terimi burada kullanmak belki de doğru değildi. 

Ansızın, Ben’e adının nereden geldiğini sormak isteği-
ni duydu. Belki de hep merak etmişti, sadece yeni yeni 
farkına varıyordu. Göğün uçsuz bucaksız maviliğiyle 
kucaklaşana kadar, yere indiğini fark etmemişti bile. 
Bir süre durdu. Göğün mavi olduğunu bile az önce 
öğrenmişti. Düşüncelerini duyuyormuş gibi Ben ve 
sözde “kurtarıcı” arkadaşı konuşmadılar. İki çift gözü 
üzerinde hissetti ama umursamadı. Tepesinde parla-
yan güneşin ışınları derisine ilk kez doğrudan temas 
ediyordu. Belki ilk zamanlarında daha önce tecrübe 
etmişti bu hissi. Hatırlayamıyordu. Hatırlamaya uğraş-
madı da. Gayretini bunun için sarf etmesi saçma ve 
anlamsızdı. Nitekim yorgun, üşümüş ve sıkılmıştı. Bir 
çaba sarf edemezdi istese de.

Ufak, yorucu olmayan bir hareketle gövdesini hafif-
çe çevirdiğinde, daha önce görmediği şu “arkadaş” 
ile karşılaştı. Sıcacık bir ifadeyle dolu açık kahverengi 
gözler, doğrudan kendisine bakıyordu. O an, mahke-
me heyetinin önünde yargılanmakta olan bir sanık 
gibi hissetti, her an ölecekmiş gibi bakılan. Ben’in iti-
nayla, hiç durmadan çırpılmaya devam eden kanatları 

sanki her bir vızlamasının arasına umutsuzluğu sıkış-
tırılmış gibiydi. “Benjamin,” dedi. Anlamsız bulduğu 
ama hakikaten merak ettiği soruyu sormaya yeltendi. 
O anda alakasızdı belki ama önemsizdi.

Uzaklardan, küçük bir insan yavrusunun sesi duyul-
masa belki de çoktan sormuştu. “Fındık, ne yapıyor-
sun oğlum orada?” Ardından üzerine dönen endişeli 
ve bir o kadar da umutsuz bakışlar, küçük adımlarla 
ezilen çimen sesleri ve sonu işaret edercesine durmak 
bilmeyen vızıltılar.

Tekrar havalanmadan hemen önce, son anda gördü 
bir elmanın korkulu rüyası olan o eli. Sonra da insan 
yavrusunun kara delikleriyle burun buruna geldi.

Onca insanın ortasında bir meydanda giyotine 
mahkûm edilmiş bir suçlunun psikolojisine sahipti 
tam o an, hayata veda edişini görmeye çok fazla ki-
şinin gelmesini ummaktan başka bir şey yapamayan.

Bir suçlunun aksine, elma sakindi. Çünkü bazen yapa-
cak bir şey yoktu. Ölüm kadar doğal bir şey olmadığı 
gibi.

Anlık esen rüzgar, insanların hınç dolu bakışları, acı-
masız, sert bir yüz, ve ölüm sessizliğine inat sürüp gi-
den bir sinek vızıltısı. Bir de, bu karşı konulmaz sükuta 
karşı gelircesine aradan fırlayan absürt, manasız ve 
gereksiz bir fısıltı.

“Kaçınılmaz son.”

BELİZ DOĞUKAYA 10-K
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Beklenmesi gerekenleri beklemeden, gök bo-
yanmadan, ağaçlar yeşermeden, geç kal-
ma ya da hiç kalamama endişesiyle uyandı 
ve bütün sıradanlığıyla onu bekleyen güne 
hazırlandı. Gömleğinin düğmelerini tek tek 
iliklerken aklında yitip gitme korkusuyla kur-
duğu üstü tozlanmış hayalleri, kalbinde kü-
çük bir çocuğun heyecanı vardı. Kapalı per-
delerin ardından, çok uzaklardan gelen kuş 
seslerini, bulduğu her boşluktan girip yolunu 
aydınlatmaya çalışan ışık huzmelerini takip 
ederek kapıya yöneldi. Hiç yaşanılmamış ka-
dar düzenli evine, unuttuklarını hatırlama-
ya çalışırmış gibi bir kez daha göz gezdirdi. 
Kapıyı çekti ve anahtarı tam üç kez çevirdi.

Diğer bütün sabahlarda olduğu gibi muhteşem uyu-
muyla aydınlanmaya başlayan gökyüzünün altına çık-
madan bir ya da iki komşuya selam vermiş, apartma-
nın önünde doyumsuzca kahvaltı bekleyen kedinin ve 
yaşamının bütün yükünü incecik dallarına paylaştır-
mış, ağırlaşmış yapraklarıyla eğilmiş ve toprağa dön-
müş aksöğüt ağacının yanından geçerek ilerlemişti. 
Bir elinde sertçe kavradığı deri çantası, diğer elinde 
takmakta karar kıldığı ancak aceleyle takmadan çıktığı 
kravatı, gideceği yerin heyecanı, bunca yıl biriktirdiği 
anıları ve biriktireceklerinin merakı vardı. İki kez sola, 
bir kez sağa ve sonra bir kez daha sola döndükten 
sonra adımlarını hızlandırdı. Gün iyice aydınlanmış, 
bazı kepenkler kaldırılmış, bazı evlerin küçük çocuğu 
ekmek almaya gönderilmek üzere uyandırılmıştı. Her 
adımıyla artan heyecanı, artık çok da uzak olmayan 
tren istasyonundan yükselen senfoniye karışmış, her-
hangi bir vedaya ya da kavuşmaya eşlik etmeye baş-
lamıştı. İstasyona yaklaşan ve yaklaştıkça düdüğünü 
iki kez çalan trenlerden biri ya da bir sonraki olabilirdi 
onun beklediği. İstasyonun kapısında durmadan ba-
samakları çıktı, biletini aldı, trenini beklemek üzere 
platformdaki bankların birine oturdu. Gitmek üze-
re kalkan veya gelmek üzere duran trenlerin metal 
raylarda titreşerek çıkardığı seslerle, önünden kendi 
hayatlarına yetişmek için aceleyle geçen insanların 
yükselip alçalan, değişen ancak kendini umarsızca 
tekrarlayan melodisini dinledi. Neyi beklediğini çok iyi 
bilerek ancak onu bekleyenlerin bilinmezliğinden çe-
kinerek oturdu, kalktı, biraz dolandı ve tekrar oturdu. 
Elinden hiç bırakmadığı deri çantasını ağır ve dikkatli 
hareketlerle açtı, buruşmuş, yıpranmış hatta yırtılmış 
kâğıtların arasından eski bir defter çıkardı. Kocaman 
bir dünyanın küçük düzeninde, çocuksu hevesleriy-
le büyüttüğü hayallerinden ve “belki sonra”larından 

oluşturduğu, üflenince uçacak benliği var olsun diye 
yazdığı bu defterde son bir sayfa kalmıştı. Beklenen 
trenin düdüğü ikinci kez çalmaya başladığında bir 
kalem aramaktan vazgeçti, kalktı ve titreşimlere yetiş-
mek için aceleyle ilerledi.

Tren, sevdikleriyle vedalaşan insanların hüzünlü söz-
leri, gideceği yerin umuduyla aydınlanan insanların 
hayalleri ve biletçinin yolculara hitap eden tek düze 
sesiyle harekete geçti. Önündeki insanlar ilk kompar-
tımandaki bir koltuğa veya ikincisine bir akarsunun 
ayrılan kolları gibi otururken o, yolculukta oturacağı 
yere karar veremeden ilerledi. 

- Pardon bayım, geçebilir miyim? , arkasında merakla 
zıplayan küçük kız yüzünde samimi bir gülümsemeyle 
sormuştu. 

Gülümsemesine karşılık vererek başını okşadığı kızın 
geçmesine müsaade etti. Kız küçük adımlarıyla biraz 
etrafı izleyerek, biraz koşarak nereye gitmesi gerekti-
ğinden emin adımlarla öndeki kompartımana girdi. 
Bir tren yolculuğunda izlenmesi gerekenler, buhar 
çıkararak, kıvrılarak ilerleyen makinenin hızına yenik 
düşmeye başlayıp da bulanık manzarada oyalanmaya 
değer bir şey kalmadığında, bilinmezliği kabullenerek 
küçük kızın oturduğu kompartımana yöneldi. Küçük 
kızın annesi ve babası olduğunu tahmin ettiği çifte 
kibarca burada kısa bir süreliğin oturmasının sorun 
olup olmayacağını sorduktan ve gözlerini hiçbir şey 
kaçırmamak için kocaman açarak sorular soran küçük 
kıza gülümsedikten sonra oturdu. Küçük kız gözlerini 
camdan ayırıp ona trenle ilgili sorular sormaya baş-
ladığında, birkaç kez sormasına rağmen ısrarla adını 
unuttuğu adamın aslında bir öğretmen olduğunu an-
cak bu zamana kadar çeşitli yerlerde farklı görevlerde 
çalıştığını, futbola bayıldığını ancak bu senenin puan 
durumundan memnun olmadığını, asıl mesleğini yap-
mak için yolda olduğunu ve bu seferin son taşınmaları 
olacağını umduğunu öğrenmişti. Kızın bütün soruları-
nı cevapladıktan sonra deri ceketini aldı, teşekkür etti, 
trenin dar koridoruna çıktı.

Trenin bir istasyonda durması ve birkaç insanın ricası 
üzerine yoldan çekilmek üzere boş bulduğu kompar-
tımanların birisine girdi ve oturdu. Karşısında oturan 
ve hüzünlü gözlerle yıllardır aradıklarını orada bula-
caklarmış ya da bulunacaklarmış gibi gözlerini bir an 
ayırmadan dışarıyı izleyen yaşlı çift ona aldırmamıştı. 
Sebebini bilmediği hüzünlerine ortak olmak için ve 
biraz da sessizliği sevdiği için ağzını açmamıştı ancak 
aklında oluşturduğu senaryoları destekleyecek soru 
işaretleri vardı. Belki yaşamın onlara sunduğu tek ev-
latları hastalanmış, bir kış daha göremeyecek, bir yağ-
murda daha ıslanamayacak, bir çocuğun başını daha 
okşayamayacaktı. Belki de yolculuklarının amacı ka-
dim bir dosta son bir söz daha vermek, son bir görevi 
yerine getirmekti. Tren hareket etmeye başladığında 
ve oturacağı yeri seçmek için çıkacağı koridor boşal-
dığında ayağa kalkıp ölümden başka bir şeye yora-
madığı sessiz kompartımanı terk etmeden önce yaşlı 

Gereken
Özgür Pencere Öykü Yarışması Jüri Özel Ödülü / Selin Ülger 11-K



KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Haziran 201758

GAYE NASERA GENEL - HELİN HİNDİSTAN 10-T



59KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Haziran 2017

çifte dönüp bilmediklerini anlayabilirmiş gibi burukça 
gülümsedi.

Tren son istasyona yaklaşırken ve o hala kendi yerini 
bulmanın peşindeyken gözü koridorda dolanıp duran 
genç bir adama takıldı. Özenle taranmış saçları, dik-
katle iliklenmiş ütülü gömleği ve bir elinde ceketiyle 
boş bulduğu ilk kompartımana girdi, bir bacağını di-
ğerinin üzerine attı, sahipsiz bulduğu alelade bir ga-
zeteyi okumaya başladı. Birkaç kez, gecikmiş olacak ki, 
gazetesini kapatıp saatini kontrol etti. Ağır adımlarla 
koridorda ilerleyip kompartımana girmeye karar ver-
diğinde de, genç adam usulünce, ne eksik ne de fazla 
bir selam vererek gazetesine geri döndü. Deri çanta-
sını koltuğa yasladı ve karşısındaki adamın saatini üç 
kez daha kontrol ettiği kısa bir süre kadar oturdu. 

- Geç kaldınız sanırım. Bugünlerde bu yolculukların 
saatleri değişkenlik gösterebiliyor, çeşitli aksaklıklar-
dan dolayı. , diyerek onun yaşlarında, onun gibi giyi-
nen, onun gibi etrafı izleyen bu genç adamın hayatına 
duyduğu meraka yenik düştü.

Olması gereken her şeyi fazlasıyla sağlayan bu ada-
mın onun ilgisini nasıl yakaladığını, bu adamda kimi, 
neyi gördüğünü, bu adamın neyi nasıl gördüğünü öğ-
renmek istedi.

- Hayır, bayım, geç kalmadım. Aksine tam da bu sa-
atte burada olursam doğru saatte doğru yerde ola-
bilirim. Her sabah bu trene biner, yapılması gerekeni 
yapar ve yine bu trenin bu kompartımanında bana 
tahsil edilmiş daireme dönerim. Peki ya siz? Hangi gö-
revinizi tamamlamak üzere seyahattesiniz?

- Yerine getirmekten çok görevimi bulma peşinde-
yim. Ancak net olmak gerekirse bir şeyler aradığım 
söylenebilir. Söylesenize, her gününüz sizden bekle-
nenle mi geçiyor?

- Aslında kendimi övmekten pek hoşlanmam ancak 
evet. Bugün de çalıştığım şirket için büyük önem taşı-
yan bir görüşme yapmak için gidiyorum. Bu işi alabi-
lirsem patronumun memnun olacağı kesin. Belki bir 
terfi bile alırım.

Genç adama iyi günler dileyip yerinden kalktı. Kori-
dorda herhangi bir yere yöneldiğinde trenin düdüğü 
ötmeye, metal raylar titremeye ve dışarıdaki yaşam 
netleşmeye başladı. Genç adamı düşündükçe, ada-
mın nefes almadan yaşadığını fark etti ve monotonluk 
içinde kaybolmaya mahkûm edilmiş yaşamı için hü-
zünlendi. Ona tahsil edilen sorumluluk ve ödülleriyle 
girdiği çıkmazlıktan korktu. Trenin düdüğü ikinci kez 
öterken hala ayakta, oturması gereken yerin arayışı 
içindeydi. Aynı rota üstünde farklı yerlere gitmek iste-
yen onca yaşamın arasında defterinde kalan son sayfa 
kadar yalnız ve kimsesizdi. Kapının açılışıyla içeri giren 
rüzgârı, ayrılıkları ve kavuşmaları, titreşimleri takip etti 
ve hiç de ona ait olmayan bir istasyonda çoktan geç 
kalmış olduklarını yakalamak için hızlı adımlarla indi. 
Öğle vakti güneşinin yakıcı aydınlığını serbest bırak-
mış bulutsuz gökyüzünün altında, nedenini sorgula-
maktan, bir kalıp uydurmaktan sıkıldığı hareketleriyle, 
neyi, nasılı bilmeden ilerlerken, umutlu aileyi, hüzünlü 

çifti, genç adamı düşündü. Tek bir rayın kaç farklı yere 
gidebileceğini sorguladı, o yerlerin hiç birine ait ol-
mamanın yalnızlığını yaşadı. Ciğerlerinin aldığı kadar 
derin bir nefes aldı. Başka yerlere varmak için trenlere 
binen ve inen insanları yararak yürürken cesur olmak 
istedi, ama korktu. Yıllarca bir defterin sayfalarına hap-
settiği tozlanmış hayallerini serbest bırakacak kadar 
güçlü olmak, ait olmak, ait olunmak, var olmak ve her 
şey bittiğinde onu bekleyen karşı konulmaz hiçliğe 
rağmen elinden geldiğince farklı yok olmak istiyordu. 
Her sabah yanından geçtiği, sulak alanlar dışında ye-
tişmeyen ancak yaşamak için nedensizce onun evinin 
önünü seçen aksöğüt ağacının toprağa döndüğü gibi 
kendine dönmek, bulduğu özü yaşanmışlıklarla çev-
relemek istiyordu. Her sabah kahvaltısını aynı saatte 
aynı iştahla isteyen kedi gibi doyumsuz bir bekleyiş 
içinde olmaktan ise korkmuyordu. Tren istasyonun-
dan çıkarken bu defa duraksadı. Bekledi. Ne yeni baş-
langıçların umuduyla yanıp tutuşan baba, ne meraklı 
küçük kız, ne hüzünlü, zamandan yorulmuş çift, ne 
genç adam, ne de asla yazılmamak ve bitirilmemek 
üzere kapatılmış defterin son boş sayfasını saklayan 
deri çanta trenden inmişti ve tren, vardığı son istas-
yondan gittikçe silikleşen bir düdük sesiyle geri dö-
nerken o, derin bir nefes verdi.

DOĞA KALELİ  9-I
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Kirazlar henüz olmuş. Sisli bir sabah. Te-
kirdağ sessiz. Erdinç Bey güne gözlerini sü-
kunet içinde açtı. Sanki zaten hiç uyuma-
mış gibi yatağının içinde dümdüz uzanıyor, 
birbirlerine kenetlediği elleri göğsünün 
üzerinde, tavanı izliyordu. Düşünüyordu. 

O günün kendini diğer günlerden ayıran bir tarafı var-
dı. Hani insanın yaşadığının bir o kadar farkında oldu-
ğu, her bir düşüncesinin zihninden adeta öykü yazar 
gibi bir özenle çıktığı günlerden biriydi bu. O gün Er-
dinç Bey, daha önce hiç olmadığı kadar, hayat denen 
bu hikâyenin başrolünde olduğunun farkındaydı. 

Hazırlanmak için yatağından doğruldu. Başucundaki 
cam sürahisine uzandı, bardağına biraz su doldurdu. 
Sabah alması için emektar yardımcısı Nurten Hanım 
tarafından hazırlanan bir avuç dolusu ilacı birer ikişer 
yuttu. Hepsini yuttuktan sonra günlere ayrılmış ilaç 
kutusuna baktı, iç çekti. İnsan, hayat tarafından kalbi-
ne yeterince sert darbeler almışsa, hiçbir ilaç bu ya-
raları iyileştirmeye yaramıyordu. Yaramamıştı. Hiçbir 
zaman aksatmadığı tıraşını olmak için banyoya gitti. 
Aynada kendine baktı. Saçları artık bembeyaz olmuş, 
bir zamanlar keskin keskin bakan gözleri şimdi düşen 
kaşlarının altında mahzunlaşmışlardı. Tıraş olurken 
gözleri bir anda kapının eşiğine kaydı. Torunu küçük-
ken tam burada durup hiç sesini çıkarmadan onun 
tıraş oluşunu izler ve izlerken müthiş bir hayret duyar-
dı. Bunu hatırlayan Erdinç Bey gülümsedi ve yüzünü 
kuruladı. 

Üstünü giyinip, hızlı bir kahvaltı etti. O çok sevdiği si-
yah zeytinlerinden tam yirmi üç tane yedi. Kahvaltısı-
nı ettikten sonra evin içinde biraz dolaştı. Duvarlara, 
mobilyalara, çerçevelerdeki siyah beyaz fotoğraflara, 
güzel eşi Sevgi’nin küllenmiş hatırası sandalyesine 
ve salon penceresinden görülen deniz manzarasına 
baktı. Artık hazırdı. Dün gece boyadığı kahverengi 
deri ayakkabılarını ayağına geçirdi. İçeriye doğru bir 
“Allahaısmarladık” dedi ve dışarıya çıkmak için kapıyı 
açtı. Bulutlu havanın beyazlığı, Erdinç Bey’in yaşlılık-
tan griye çalmaya başlayan gözlerini kamaştırdı. Elle-
riyle ceplerini yokladı. Tam anahtarını almak için geri 
dönecekken, durdu. Dışarı çıktı ve kapıyı çekti. O gün 
hayatında ilk kez evinin anahtarlarını yanına almadı. 
Ne de olsa biliyordu. 

Nereye gideceğini bilmiyordu, büyük bir dinginlik 
içinde çarşıya doğru yürümeye başladı. Dalgın bir hal-
de etrafını izleyerek dükkanların arasından geçtikten 
sonra, eski camiinin oradan sola saptı. Burası daimi 
müşterisi olduğu kasabının yoluydu. Kasaba girince 
sıcak bir selamla karşılandı ve kendini bir sevinç için-
de hissetti. İnsanın tamamen yabancı olduğu insanlar 
tarafından tanınması ne kadar da önemli idi  aslında. 
Yaşlı bir adam için bir selam ne kadar da kuvvet verici 
bir şeydi. Neden kasaba girdiğini oraya varana kadar 
hiç düşünmemişti. Aslında Nurten Hanım bir siparişte 
de bulunmamıştı. Orada amaçsızca duramayacağını 
fark edip kısa bir sohbete tuttu oradakileri. Onu tanı-
yanların iyi bildiği, boş ver anlamına gelen ağır bir el 
sallama hareketiyle, oraya öylesine uğradığını söyle-
yerek kendini dışarı attı. 

Sokağın karşısında günlük alışverişlerinde ikinci dura-
ğı olan eczanesi duruyordu. İlerlemiş yaşına rağmen 
genç bir delikanlının kendine olan güveni ve enerjisi 
ile elleri ceplerinde, bomboş sokakta ilerledi. Normal 
bir zamanda burada tonlarca ilaç almakla uğraşır, 
hepsinin kullanımını dikkatlice portföy çantasından 
çıkardığı ajandasına yazardı. Yıllar ile sayıları da artan 
bu ilaçlar ona huzursuzluk verirdi. Sağlıksız olmanın 
verdiği hüznün yanında, ölüme yaklaştığını ona ha-
tırlatan bir huzursuzluk demekti aldığı her bir ilaç. Er-
dinç Bey’in kimi zamanları olurdu, yaşam sonsuzmuş-
çasına planlar yapar ve asla gitmeyecek gibi kuvvetli 
bir neşeyle dolardı. Fakat bazı zamanlar da olurdu ki, 
omuzlarından ölümün dayanılmaz gerçekliğini hiç 
atamaz, ne olacak diye düşünürdü. “Bundan sonra ne 
olacak?” Güzel günleriyle teselli bulmaya çalışsa da 
dolduğu korku onu bazen başkaları tarafından sebebi 
yokmuş gibi görünen bir asabiyete sürüklerdi. Erdinç 
Bey, eczanenin önünde kendini bu düşünceler içinde 
kaybolmuş dururken bulunca, hemen yönünü değiş-
tirdi. Biliyordu, ama henüz günün erken saatleriydi. 

Düşüncelerin yoğunluğu uzun bir yürüyüş ile birleşe-
rek Erdinç Bey’in vücuduna yorgunluk getirmişti. Bir 
çay, son bir çay içmek için evinden de çok sevdiği or-
duevine gitmekte karar kıldı, sahil yoluna doğru yol 
aldı. Yolda çöplerin yanında eşelenmekte olan kedileri 
görünce, ceketinin cebinde tuttuğu az miktardaki ma-
malardan biraz aldı, önlerine koydu. Yavaşça çömeldi 
ve tüyleri kirden soluklaşmış beyaz kediyi sevdi. Tek 
bir kedisi olmuştu hayatta. O huysuz ama tatlı kedi 

Dört Kilo Çipura
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sadece Erdinç Bey’in kendisini sevmesine müsaade 
eder, bir tek ona yanaşırdı. Birkaç yıl önce veda etti-
ği kedisini düşününce gözleri doldu, sonra cebindeki 
tüm mamaları kedinin önüne koyup yürümeye de-
vam etti. 

Orduevinde ağaçların altında dizilmiş yüzlerce ortan-
canın arkasındaki deniz manzarasına karşı otururken 
içtiği ılık çaydan sonra cüzi rakamlardaki hesabını 
ödemek için cüzdanını çıkarıyordu ki, duraksadı. Cüz-
danının içinde duran aile bireylerinin fotoğrafları es-
kimişlerdi. Torunlar artık çocuk değildi. Rahmetli eşi 
Sevgi’nin hâlâ güzelliğini koruyan ama yılların getir-
diği çizgilerden kaçamamış tatlı yüzünü hatırladı ve 
sonra oğlunu düşündü. Neydi bu kadar erken gidişle-
rinin nedeni? Sanki bunları bilmiyormuş gibi hayretle 
doldu ve parayı çıkardıktan sonra cüzdanını şaşkınlık 
içinde kapatarak ona ayrılmış kamelyadan kalktı. 

Uğramak istediği son yer, sahildeki balıkçılardı ama 
oraya gitmeden önce Vali Konağı caddesine gitmek 
için bir arzu duydu. Bunu planlamamıştı; çünkü veda 
etmek istemiyordu. Erdinç Bey istemişti ki o her za-
manki gibi sabah evinden çıkmış ve arkasına bakma-
dan yoluna devam etmiş olsun. Böylece zor olmaya-
caktı. Böylece her günkü gibi olacaktı o gün de. 

Vali Konağı Caddesi’nin yokuşundan çıktı. Kar beyaz 
tahta evin önünde durdu. Ellerini arkada birleştirdi. 
Karşısında tüm ihtişamıyla “Kenez Apartmanı” duru-
yordu. Bu apartmanı sanki ilk kez görüyormuş gibi 
yabancı gözlerle izledi. Öylece durmuş, dikkat çekici 
herhangi bir özelliği olmayan bir eve bakıyordu. Dı-
şarıdan eve bakıyordu zannedilse de Erdinç Kenez 
aslında kendi tarihine bakıyordu. Bu evde doğmuştu 
1928 yılında. Sevgi Hanım’la bu caddede ilk tartışma-
larını etmiş, oğlunu ilk kez kucağına burada almıştı. 
Oğlu, deniz aşkını babası sayesinde bu evin önünden 
suya girip çıkmayı öğrenerek kazanmıştı. Erdinç Bey 
hem babasını hem de oğlunu buradan yollamıştı son 
yolculuklarına. Kimler bu apartmanın kömürlüğünde 
saklanmış, kimler bu mermer merdivenleri inip çık-
mıştı kim bilir hangi heyecanlarla. Kendisi hakkında 
düşünmeyi planlarken kendini mazide kaybediveren 
Erdinç Bey, bir anda içine girdiği dünyadan kendini 
ayırdı ve gözyaşlarına hâkim olamadı. Zannedilecekti 
ki acılardı onu ağlatan. Oysa anıları geride bırakırken 
onun aklında tek bir şey kalmıştı, ne kadar yalnız ol-
duğu düşüncesi. Kalbinde derin bir boşluk hissetti. 
Orada durup bunları daha çok düşünebilirdi ama bili-
yordu, o gün hiçbir şeye vakit kalmamış gibiydi.

Az ötede olan deniz kıyısına gitmek için Vali Konağı 
Caddesi’ni duraksamış düşünceler ve sıkışmış hisler-
le terk etti Erdinç Bey. Güneş alçalmaya başlamıştı, 
gökyüzünde mavinin içine dikkatlice sızmakta olan 

turuncu rengi hâkimdi. Sahil yoluna gelen Erdinç Bey 

bütün ciddiyetiyle ilerleyerek balıkçıların tezgâhlarına 

ulaştı. Orada yüzünü bir gülümseme kapladı. Her za-

man yaptığı gibi ilk üç beş tezgâha fiyat sordu, sonra 

da en uçtakine gitti. Kendinden emin bir tavırla dört 

kilo çupra istedi. Akşam bunları eve götürüp bir kade-

hini bile bitiremediği rakısı eşliğinde yemek ne güzel 

olurdu! Parayı uzatıp içi balık dolu siyah poşeti aldı. 

Heyecanlandı. Erdinç Bey orada bir çocuk gibi heye-

canlandı, çünkü artık sonuna gelmişti. Yapmak istedi-

ği son şey buydu. Tezgâhların yakınındaki banklardan 

birinin tam ortasına ağır ağır oturdu. Deniz dalgalıydı. 

Burnuna ruhuna can katan o tuzlu yosun kokusu ge-

liyordu. Bir taraftan da kucağında tuttuğu poşetten 

burnuna dolan balık kokuları nasıl bir huzur veriyordu 

ona... En sevdiği yemeğini almış, eve dönmeye hazır 

gibiydi. Yalnızlık. Evet son kez kendi evinin önündey-

ken bunu fark etmişti. Düşünmeye devam etti bu sefer 

oturduğu yerden. Terk edilmek gibi bir yalnızlık değil-

di bu. Çocukken sahip olduğu huzuru getirdi hatırına. 

Etrafında onu kollayanların sayısının ne çok olduğu o 

yılları. Erdinç Bey denize karşı oturmuş düşünürken 

şunu fark etti. Çocukluktan sonra birer birer azalma-

ya başlar insanlar. Önce varlığı bilinen ancak yakında 

olmayanlar göç ederler. Sonra onları aile dostları, ya-

kınlar, akrabalar takip eder. Sona yaklaşırken, bu yaşa 

varırken de, dostlar eksilir insanın yanından. İnsanı 

ayakta tutan duvarlar eriyip giderken insan bir başı-

na kalır. İnsan yaşlandıkça yalnızlaşır. Tanıdık yüzler, 

dayanacak omuzlar azalırsa insan nasıl yalnızlaşmaz? 

İnsan nasıl tek başına hissetmez? Bunları eve gidip 

Sevgi Hanım’a anlatmak, ona açıklamak isterdi ama 

biliyordu, artık çok geçti.

Erdinç Bey kucağındaki poşeti yanına koydu. Düşün-

dü. Neydi o oğlunun yılar önce ona okuduğu şiir? 

“Hâlâ tuzlu akar kanım/İstiridyelerin kestiği yerden.” 

Gülümsedi. Zamanı gelmişti. Gideceğini bilerek uyan-

mıştı o sabah. Denizle karşı karşıya, birkaç yüz metre 

geride evi, yanında dört kilo çuprası, ileriye bakıyordu. 

Derin bir nefes aldı, “Haydi bakalım.” dedi. Oğlunun di-

linden düşürmediği o şiirin dizeleri, dilinden sessizce 

döküldü: “Neydi o deli gibi gidişimiz/Bembeyaz kö-

püklerle, açıklara!” Ufuklarda özlemini duyduklarını 

bulmayı umuyordu. Esen rüzgârla havalanan martı-

lara eşlik eden gözlerini, bir kuşun hafifliğiyle yumdu 

Erdinç Bey.
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Arabanın kapısı inen kişinin arkasından ağırlığınca 

kapandı. Köpek havlıyor dedi bir ses. Kim dedi? Üst 

kattaki karayollarından emekli Emrullah Bey. Yalan. 

Köpekler havlıyor diye diretti aynı ses. Kaçalım Müj-

gan. Müjgan kim? Saçmalama köpek bahçede bağlı. 

Müjgan’ı nasıl hatırlamazsın? Müjgan’ı nasıl hatırla-

mam? Allah senin belanı versin. Allah benim belamı 

versin. Köpek havlıyor. Saçmalama köpek bahçede 

bağlı. Olsun biz yine de kaçalım Müjgan. Araba bir al-

bayı yol kenarına bıraktı. Kim bıraktı? Bırakmak değil 

de terk etmek gibi sanki. Kim terk etti o zaman? Alt 

kattaki iki çocuk annesi okuma yazmayı yeni öğren-

miş Emine Hanım mı? Bilmiyor. Müjgan da bir şeyi 

bilsin dişimi kıracağım dedi ses. Biraz reçel ye dedi 

Müjgan. Ben Müjgan’dan korkuyorum. Neden korku-

yorum? Hayır korkmuyorum. Ben buraya Müjgan’ı ko-

rumak için gönderildim. Kim gönderdi? Genel Kurmay 

Başkanı. Kimden koruyacakmışsın? Köpekten. Köpek 

falan havladığı yok. Hem o bahçede bağlı. Kaçalım 

Müjgan. Sadece sen, ben ve albay. Yol kenarında atarız 

Albayı. Müjgan reçel taşıyor. Ne reçeli olduğunu seçe-

miyorum. Bir sürü tabak var. Kaç tane tabak var? Mavi 

tane. 2, 4, 9, kırmızı, 3, mavi. Ne? Giydiğim ceket dar 

geliyor albayım. Geçelim bunları dedi albay. Emreder-

siniz albayım. Kuş vurmaya gidiyoruz, hazırlan. Fakat 

nasıl olur? Ne nasıl olur? Yangın var albayım görmü-

yor musunuz? Nerede? İçim yanıyor Müjgan, içimde 

yangınlar çıkıyor. Bulutlar bana halimi sordular, reçel 

gibi dedim. Ne reçeli olduğunu seçemiyorum. Bir sürü 

tabak var. Karayollarından emekli Emrullah Bey’in bu-

lutları mı? Hayır. Evet. Yani bilmiyorum. Müjgan da bir 

şeyi bilse dişimi kıracağım. Köpek havlıyor Müjgan. 

Duymuyor musun? Saçmalama köpek bahçede bağlı. 

Havlıyor işte Müjgan. Elimi tut. Hala vakit varken ka-

çalım. Nereye kaçacağız? Ne yiyip ne içeceğiz? Bunları 

hiç düşündün mü? Herkesi kendin gibi sanma huyun-

dan kurtul. Hayalperestliğinden kurtul. Büyü artık. 

Kendine çeki düzen ver. Düzgün bir işe gir. Para kazan. 

Aradığınız Müjgan’a şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha 

sonra tekrar deneyiniz.

Yorganı üstünden attı. Önce ışığı yakarım, sonra terlik-

leri bulurum. Yalın ayak gezmek üşütür adamı. Sonra 

odadan çıkarım. Işığı söndürmem, karanlığı fazla sev-

mem. 

Küçük hesaplar. 

Mutfağa kadar yürürüm. Sonra dolaptan bardak çı-

karır, su doldurur, içerim. Hayır. Önce mutfak tezgahı-

nın üstündeki küçük sarı ışığı yakabilmek için altında 

sallanan ipi çeker, sonra bardağı alırım. Sürahide su 

var mıydı hatırlamıyorum. Eğer yoksa başka bir plana 

daha ihtiyacım olacak. Bu sefer önce sürahi ile birlik-

te damacananın yanına gider, önce onu doldururum. 

Yere su dökmemeye dikkat ederim. Suyu nihayet iç-

tikten sonra, sarı ışığı yine aynı şekilde ipi çekerek 

söndürür, geri yatağa dönerim. Odadaki ışık hala açık 

olduğundan koridorda yürümekte pek zorlanmam. 

Küçük hesaplar.

Delirmemek için yapacağı şeyleri bir bir zihninde can-

landırırdı. Yaşayacağı her şeyi bu yöntemle önceden 

kurguladığı için hayata karşı pek bir ilgisi kalmamıştı. 

Şimdiki zamanı ya geleceği planlayarak ya da geçmişi 

kafasında tekrar bir temsil gibi canlandırarak geçiri-

yordu. 

Zaman dilimleri arasındaki bu sıkışmışlık hali onun la-

neti olmuştu. Zaman onun ayağına bağlı bir pranga 

haline gelmişti. İşte bu yüzden hiçbir zaman unuta-

madı Müjgan’ı. Müjgan’sa onu çoktan puslu bir Anka-

ra ikliminde bırakıp gitmişti.

Yokluğun cehennemin öbür adıdır.

Oysa evliliklerinin ilk aylarında albay da yoktu, alt 

kattaki Emine Hanım da üst kattaki Emrullah Bey de. 

Sadece Selim, televizyon, buzdolabı, çamaşır maki-

nesi, bulaşık makinesi, perdeler, tabak çanak, şifon-

yer, gardırop ve son olarak Müjgan vardı. Masallarda 

hikâyenin sonuna denk düşen mutluluk, evliliklerinde 

baş tarafta tercih edilmişti. Selim, Müjgan’ı çok sevi-

Müjgan
Özgür Pencere Öykü Yarışması Özel Ödülü / Alp Demiralp  12-Y
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yordu fakat belli etmeyi pek beceremiyordu. Belki de 

sevmek zor geliyordu. Alışmamıştı. Sıradan, soğuk, 

anne, baba, çocuk ve televizyondan oluşan bir ailede 

yetişmişti. Sevginin ne demek olduğunu hiçbir Ana 

Britannica, hiçbir sözlük, hiçbir roman, hiçbir şiir, hiç-
bir film, hiçbir erkek, hiçbir kadın, hiçbir çocuk, hiçbir 
okul, hiçbir hastane, hiçbir şey öğretememişti. Sever-
ken yorulması bundandı. Her an Müjgan’ı düşünmesi 
gereken yerde, ister istemez araya başka düşünceler 
sokuyordu. Boşluklar oluşuyordu. Zamanla içinde 
boğulduğu boşluklar… Bu boşlukları içleri boş başka 
sözlerle doldurmaya çalıştı. Her an güzel sözler bulup 
söylemek istedi, Müjgan’ın gözlerindeki hiçbir dalga-
lanmayı kaçırmamak istedi, saçlarının bütün tellerini 
ayrı ayrı sevmek istedi, her öpücüğü ilk seferki gibi tat-
mak istedi… Sonunda yoruldu, çok yoruldu. 

Ve sonra Müjgan gitti albayım. Bir yerde bir cümleye 
“ve” ile başlandığında çok daha etkili olduğunu oku-
muştum. Ve Müjgan gitti. Ve ben pamuk şekerin pa-
muktan yapılmadığını öğrendiğim günü hatırladım. 
Ve bir kat, beş kat, on kat daha arttı sevgim. Ve o öyle 
bir gitti ki kepenk kapattı esnaf, haber bültenleri eko-
nomik krizden başka konu bulamaz oldu. Ve en kötü-
sü de ne biliyor musun? Olan yine işçiye oldu, gidişi en 
çok işçinin canını yaktı. İşçi yine aç. Ülkenin dış borçları 
iyice kabardı ve tabi ki işsizlik had safhada. Ortalık üni-
versite mezunu kaynıyor. Gazetelerin bütün ekonomi 
sayfaları, bütün tartışma programları ondan bahseder 
oldu. Ülkece bekliyoruz dönüşünü anlayacağın. Bir gi-
dişiyle nelere sebep oldu! Ah bir de gelse neler olurdu 
kim bilir…

Öyle bir zamanda gel ki, vazgeçmek mümkün olma-
sın. 

Unutamadım albayım. Bırakamadım. Anlatmak, pay-
laşmak iyi gelir diye düşündüm. Grup terapilerine ka-
tıldım. İki ve buçuk ay klinikte yattım. Aşırı derecede 
Müjgan bağımlılığı varmış bende. Kalp yoluyla aldığım 
için, vücuda büyük zararı dokunuyormuş. Önceleri bir 
kereden bir şey olmaz dedim, bir iki kere denerim, be-
ğenmezsem bırakırım dedim. Olmadı albayım. Önce 
aklımı, sonra kalbimi, nihayetinde de bütün hücreleri-
mi ele geçirdi. Yolda görenler acıyan gözlerle baktılar 
bana. “Yazık bu çocuğa” dediler. Yardıma ihtiyacım var 
albayım. Unutmak istiyorum. Unutmak mümkün de-
ğilse bile en azından hatırlamamak… 

Müjgan gittikten sonra günlük rutinine sanki kutsal 

bir ibadetmişçesine bağlı kalırdı. Sabahları saatlerimiz 
07.30’u gösterdiğinde yataktan kalkar, çoraplarını ve 
terliklerini giyer, mutfağa geçip çayı koyar, buzdola-
bından peynir zeytin ve reçel çıkarır, kahvaltıda reçel 
yemeyi çok sever daha sonra balığını besler ve evden 
tam 09.00’da çıkardı. İş yerine metroyla gider, met-
royla dönerdi. Yine bir ibadet titizliğiyle sofrasını ku-
rar ve akşam yemeğini de yedikten sonra üst kattaki 
Emrullah Bey’i ya da alt kattaki Emine Hanım’ı ziyaret 
eder ve 22.30 gibi uyurdu. Genelde rüya görmezdi. Bu 
düzen onun aklının meşgul kalmasını, zamanı unut-
masını, Müjgan’ı hatırlamak için en ufak bir boşluk bile 
yaratamamasını sağlayacak şekilde oluşturulmuş bir 
hapishaneydi. 

Kafesin biri kuş aramaya çıktı.

Derhal gazeteye ilan veriniz albayım:

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI ÜZERİNE;

Merhum Serap Hanımın ve muhasebe-i hususiye me-
murlarından merhum Turgut Beyin oğulları, mahalle-
mizin sakinlerinden, eşsiz dost, vefalı arkadaş, müşfik 
kardeş, kötü aşık, mümtaz insan, hayırsız evlat,

SELİM YILMAZ

Elim bir kazayı müteakip derhal vefat etmiştir. Kederli 
arkadaşlarına baş sağlığı dileriz.

Not: Vasiyeti üzerine cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı’na 
defnedilecektir. Merasime gelmek isteyenler, isteyip 
de gelemeyenler, istemeyip de zorla getirilenler için 
yanlarında siyah güneş gözlüğü bulundurmak mec-
buridir.

Öyle bir rüzigâr ki, kendi gitti, ismi bile kalmadı 
yadigâr.

Müjgan olmadan yaşayamıyorum albayım. Dünya çok 
geliyor.

Düzenine hep sadık kaldı. Ta ki 17 Ekim akşamı üst 
katta oturan kara yollarından emekli Emrullah Beye 
vermek üzere bir kitabı ararken Müjgan’ın fotoğrafı-
na rastlayana kadar. Hapishanesinin duvarları yıkıldı, 
halk sokaklara döküldü, iç savaş çıktı, kıtlık başladı, 
veba salgını her yere yayıldı, ambulanslar yetişmedi, 
evlatları ölen ana babaların feryatları arş-ı alayı titretti. 

Selim sonun yakın olduğunu hissetti. 

Ruhuna el fatiha.
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İnsanoğlunun varlığını sorgulayış süreci ol-
dukça sancılı geçmiştir. Bazıları bu sürecin içi-
ne kendini dâhil etmez iken bazıları ise çeşitli 
yollardan bu sürecin içinde kaybolmuştur. Bu 
kayboluş ya arayarak ya bekleyerek ya da di-
renerek gerçekleşir. Evren, bir harita; yaşam ise 
bir pusula kabul edilirse bu pusulanın yönlerini 
belirlemek benliğe kalmıştır. Benlik ya önceden 
belirlenmiş kurallara sadık kalacak ya da kendi 
yolunu kendi çabalarıyla oluşturacaktır. Samu-
el Beckett, “Godot’yu Beklerken” adlı yapıtında 
Vladimir ve Estragon figürlerinin üzerinden 
bekleme sürecindeki eylemsizlikleri, nedensiz-
likleri ve yaşamı sorgulayış biçimlerinin edil-
genliğini ele alırken, Herman Melville tarafın-
dan yazılmış “Kâtip Bartleby” pasif direnişin bir 
simgesi haline gelmiştir. Yazar, bu figür aracılı-
ğıyla, hayata, baskıya ve kurallara karşı direne-
rek özgürlüğün sınırlarını tekrar tanımlamıştır. 
Her iki yapıtta da benlik ve yaşamın keşfedilme-
si esastır; fakat yapıtlar karşılaştırıldıklarında 
farklı sonuçlara ulaşılabileceği görülmektedir.

Her iki yapıttaki karakterler, simgesellik ve neden-
sellik bağlamında birbirlerinden ayrı karakterlerdir. 
“Godot’u Beklerken” adlı yapıtta incelenmesi gereken 
karakterler Vladimir ve Estragon’dur. Vladimir ve Estra-
gon; çaresiz, giyimleri eski püskü ve tükenmiş bir bi-
çimde yaşayan bir ikilidir. Bu ikilinin bütünleşerek bir 
insanı temsil ettiği düşünülebilir. Bu insan, Vladimir’in 
“süper ego”su ile yani düşünsel, düşçü, akıllı, sağdu-
yulu, onurlu ve hatırlatıcı tarafı ile; Estragon’un “id”i 
yani duygusal, sezgisel, içgüdüsel, fiziksel ihtiyaç-
larını düşünen tarafından oluşmaktadır. Figürlerin 
dış görünüşlerine bakıldığında Vladimir’in şapkası, 
Estragon’un ise çizmeleri dikkat çeker. Vladimir’in 
şapkasının aklı, düşünmeyi sorgulamayı; Estragon’un 
çizmelerinin ise fiziksel ihtiyaçları temsil ettiği düşü-

nülebilir. Her iki karakterin de hayattan beklentileri 
farklıdır. Estragon’un tek isteği uyku, para ve yemek-
tir. Vladimir ise kalmak ve Godot’yu beklemek ister. 
Vladimir’in şapkasının onu rahatsız etmesi düşünce-
lerinin yoğunluğunu ve düşünsel boyutta acı çektiği-
ni; Estragon’un çizmelerinin onu rahatsız etmesi ise 
onun fiziksel bir anlamda acı çektiğini, daha yüzeysel 
olduğunu işaret eder. Estragon’un aslında bir yaşama 
amacı yoktur. Hatta bekleyişinin verdiği acıdan bitmiş, 
tükenmiş intihar etmek istemektedir; ama Vladimir’e 
bağlı olduğu, ondan ayrılamadığı için de bir türlü “gi-
demez”. Diğer yapıt olan “Kâtip Bartleby” de ise ana 
figür Wall Street’teki bir hukuk bürosunda çalışan az 
rastlanır kişilikteki bir karakterdir. Bu karakterde in-
celenmesi gereken konu bu karakterin geçirdiği de-
ğişimdir. İlk başlarda işini son derece kusursuz – bir 
makine soğukluğunda da olsa yapan Kâtip Bartleby 
günün birinde çalışmayı tamamen bırakarak bir anda 
kendi ile çevresi arasında bir duvar örer. Bu duvar onu 
tutsak eder ve işe yaramayan, direnişle dolu bir süre-
ce sürükler. Kâtib’in yaşam amacına bakacak olursak, 
bunun ölümü beklemekten ibaret olduğunu görürüz. 
Çünkü ördüğü duvarın tuğlaları hayatın hiçliği ve ya-
şam amacının bulunamaması ile inşa edilmiştir. Soru-
nun cevabının bekleyiş olması da kökleri sağlamlaş-
tırmış ve hiç yıkılmamak üzere edilgenleştirmiştir. Ne 
kadar sorgulasa da hayatın amacını bulamamış ve bu 
belirsizlikte artık hiçbir şey yapmamayı tercih etmiş-
tir. Yapıtta göz önünde bulundurulması gereken bir 
diğer figür ise anlatıcı, yani avukattır. Katib’in direni-
şine karşı koymaya çalıştığı bazı zamanlarda ise ona 
ayak uydurmaya çalışan benliği, duvarları yıkmaya 
yetmeyecektir. Ya yeteri kadar güçlü değildir ya da ha-
yata bakış açısı şu ana kadar incelenen karakterlerin 
tamamından farklı olmasından kaynaklanır. Avukatın 
hayata karşı duruşu “Evvela: Gençliğimden bu yana, 
hayatı kolay tarafından yaşamanın, en iyi yaşama biçi-
mi olduğuna körü körüne inanmış bir adamım. Bu ne-
denle çok hareketli ve heyecanlı, hatta zaman zaman 
çalkantılı olduğu söylenen bir meslekten olsam da 

“Godot’yu Beklerken” ve 
“Kâtip Bartleby”de  
Varoluşun Simgesel Temsili  

Makale / Özlem Karahasanoğlu  11-C
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huzurumu bozacak türden şeyler başıma hiç gelme-
di… Hırs falan bilmeyen, asla bir jürinin karşısında ko-
nuşmayan ya da herhangi bir biçimde halkın takdirini 
kazanmayan avukatlardanım; kuytu ve sakin köşeme 
çekilip zenginlerin hisse senetleri, ipotekleri ve tapu 
senetleri arasında rahat rahat çalışıyorum. (Melville, 
2014: 6-7)” sözlerinden anlaşılmaktadır. Avukat, ken-
dini sorgulama tehlikesinden korumakta ve kendine 
acı vereceğinden emin olduğu için bu sınıra girme-
meyi tercih etmektedir. Fakat Kâtip Bartleby, Vladimir 
ve Estragon bu sınırların içinde yer alan tutsak figür-
lerdir. Bu tutsaklık, onları özgürleştirecek olan arayış 
ve varoluş amaçlarını aratırken özgürlüklerini hiç geri 
vermeyecek şekilde ellerinden almaktadır.  

Uzam ve zaman bakımından iki yapıt karşılaştırılınca 
şu sonuçlara ulaşılabilir. Öncelikle bu ögeler yapıtı 
anlama, çözümleme ve simgeleri açıklamada önemli 
araçlardır ve bu iki yapıtta da bu ögelerde pek bir de-
ğişikliğe rastlanmaz. Aslında bu durağanlık da okuru 
yapıtta asıl verilmek istenen fikre yaklaştırır. Godot’yu 
Beklerken’de uzam ve zaman açısından hiçbir şeyin 
değişmediği, bu ögelerin edilgen bir konumda oldu-
ğu göze çarpar. Figürler zamanın geçtiğini güneşten 
anlarlar ve “ağaç” onların eylemsiz yaşamını temsil 
eder. Çünkü “ağaç” onları tek bir uzama bağlar. Go-
dot, ağacın oraya gelecektir. Aynı zamanda zaman 
ve mekânın değişmesi de onlara bir şey ifade etmez; 
çünkü varoluş sancıları ve arayış sıkıntıları çeken bir 
insanın zaman ve mekân değişikliği onun bekleyişini 
değiştirmeyecektir. “Kâtip Bartleby”de ise zaman 19. 
yüzyıl olarak tanımlanır. Yer ise New York Wall Stre-
et’teki bir hukuk bürosudur. Birinci yapıtta doğanın 
içinde ve belirsiz bir uzam varken, ikinci yapıtta daha 
modernize edilmiş, çalışma, evrak ve iş temalı bir 
uzam seçilmiştir. Fakat bu uzam yine figür için değiş-
meyen bir uzamdır. Etrafındaki insanlar uzam değiştir-
se de, günler geçip gitse de bu onu etkilemeyecek ve 
yerinden kıpırdatamayacaktır. Çünkü Kâtip, pusulanın 
içinde boğulmuştur. Tek amacı ölümü beklemek ve 
kurtulmaktır. Bu yüzden mekân değişikliği önemini 
yitirse de o bulunduğu yerden kımıldamaz. Fakat ya-
pıtın sonunda figür hapishaneye gönderilir ve burada 
hayatını kaybeder. Bu da acının mekân değişikliğinin 
sonucu etkilemeyeceğinin bir işareti olarak yorumla-
nabilir. 

İnsan, yaşama tutunabilmek için yaşama amacını 
bulmaya çalışır. Bu sorgulama içinde sırf bir yaşama 
amacı olsun diye daha varlığından bile emin olma-
dığı bir varlığı beklemeye başlar. Bu bekleyiş bir süre 
sonra tekrarlardan oluşur ve bu tekrar insanı tutsak 
bırakan bir boşluğa düşürür. Bir süre sonra sıradanlı-

ğı kabullenmiş bireylerin bu bekleyiş süresindeki acı-
sını bir kurtuluş ile şenlendirmek, bazı zamanlar bir 
hayal, bazı zamanlar bir yanılsama, bazı zamanlar ise 
ölümden ibarettir. Godot; Vladimir ve Estragon için bir 
kurtuluştur. Yaşam amacıdır. Onların bekleyiş sürecin-
de çektikleri acıları dindirecek odur. Yapıtta bu, dini 
semboller ile Tanrı olarak düşünülse de her birey için 
farklı bir şeyi çağrıştırabilir. Kimi için Tanrı kimi için de 
bir hiçliktir. Onlara  “Var olduklarını hissettirecektir.”  ( 
Beckett, 81 ) İki figürün amaçlarına odaklanıldığında 
Vladimir kalmak, Godot’yu beklemek istediği fark edi-
lirken; Estragon’un hep gitmek istediği görülür. Fakat 
bu varoluş ve yaşama amaçlarını aradıkları süreçte 
edilgen olmak değil, acıdan kurtulmak istemektir. Vla-
damir, Estragon’un gitmesine izin vermez ve edilgen 
bekleyişe devam edilir. “Gidelim, gidemeyiz, Godot’yu 
bekliyoruz.” ( Beckett, 80 ) diyaloğunun sürekli tekrar-
lanması onların eylemsizliklerine yenilmiş olduklarını 
gösterir. “Kâtip Bartleby” ise herhangi bir varlığı bek-
lemez. Onun kurtuluşu, yaşamaktan kurtulmaktır. 
Yabancılaşmanın, yalnızlaşmanın ve sessizleşmenin 
ışığında bir gün hiçbir şey yapmamayı “tercih etmeye” 
başlar. Sessizliği aslında derin bir sessizliktir, insanı dü-
şünmeye çağıran bir sessizlik. Hem çevresine hem de 
kendine olan sorumluluklarını yerine getiremeyince 
de kendi içine kapanmaya başlar.

Yaşam, insanoğluna ve tüm varlıklara sunulmuş bir se-
çimdir. Bunu nasıl şekillendireceğimize karar vermek 
de kişiye kalmıştır. Acı hissedilmek ister ve insanın 
bunu nasıl hissedeceği yine kendisine bağlıdır. Her iki 
yapıt da varoluş felsefesinde “kımıldamayan” bir ey-
lem sürdürmekte ve değişikliği reddetmektedir.
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Yaşamın boşluğunu anlamlandırma çabası 
içindeki birey kimi zaman kendini anlamsızlı-
ğa, hiçliğe sürüklenmiş olarak bulur. Postmo-
dern yazarlar yapıtlarında bu anlam ve an-
lamsızlığı yüzey yapıdaki kurgunun ötesinde 
yer alan alt metinlerle kurmayı seçerler. Samu-
el Beckett’ın “Godot’yu Beklerken” ve Herman 
Melville’in “Kâtip Bartleby” adlı yapıtları farklı 
olaylar ve figürlerle varoluş düşüncesini işleyen 
yapıtlardır. Varoluş sorunsalı bu iki yapıtta ey-
lemsizlik ve intihar izlekleriyle somutlanmıştır.

Her iki yapıtta da figürlerin yaşamı bir boşluk içindedir. 
Vladimir ve Estragon, Godot’yu bekleyerek bu boşluğu 
doldurmaya çalışır. Aslında onun gelmeyeceğini bil-
melerine rağmen bekleyiş içinde olmaları hayatlarını 
daha anlamlı kılmaktadır. Bu bekleyiş, yegâne yaşam 
amaçlarıdır. Yaşamdaki acılarının Godot’nun gelişiyle 
birlikte son bulacağını düşünürler ve bu da onların 
umut kaynağı olur. Ancak bu arayış ve bekleyişte fi-
gürler pasif kişiler olarak kurgulanmıştır. Godot’ya 
ulaşmak için beklemeye son verip, başka bir eyleme 
geçmezler; çünkü asıl amaçları ona ulaşmak değil; 
onu beklerken yaşamlarına anlam katmaktır. Bu pasif 
bekleyişe benzer olarak Kâtip Bartleby’nin yaptıkları 
daha doğrusu “yapmamayı tercih ettikleri” (Kâtip Bart-
leby s. 14) de onun yaşamdaki pasif duruşunun gös-
tergesidir. Geçmişteki işi dolayısıyla yaşamdaki çeşitli 
dramlarla iç içe olan Kâtip, yaşamın çok acılı bir süreç 
olduğunu görür ve bu süreçte hiçbir şey yapmamayı 
seçer. Öyle ki başta sadece yazı yazarken -bu hiçbir 
şekilde benliğini koymadan yaptığı bir iştir.- “sessizce, 
solgunca, durgunca yazıyordu” (Kâtip Bartleby s. 11), 
sonraları bundan da vazgeçerek tamamen eylemsiz-
liğe bürünür. Kâtip’in Vladimir ve Estragon gibi bir 
beklenti içinde olup olmadığı net bir biçimde ifade 
edilmez ancak bazı zamanlar derin düşünceler için-
de kendi iç dünyasında boğulmakta olduğu anlaşılır. 
Onun için yazmanın ya da postaneye gitmenin hiçbir 
anlamı yoktur, gündelik hayatının zorunlu işlerinden 
kendini soyutlayarak asıl anlama ulaşmak ister. Her iki 
yazarın da alt mesajları bu pasif bekleyiş ve duruşta-

dır. Bu bağlamda alt mesajı alımlama konusunda ya-
zarlar okurdan fazladan bir çaba istemektedirler. Her 
iki yapıtta da figürlerin yapıp ettikleri, yapmadıkları, 
konuşmaları, tavır ve jestleri, uzam içindeki konumları 
çoğu zaman simgeseldir, alt ileti taşımaktadırlar.

Yapıtlarda, zaman ve uzam da benzer şekilde kullanıl-
mıştır. “Godot’yu Beklerken”de yapıt boyunca sahne 
dekoru değişmemekte, sadece tek bir ağacın bulun-
duğu sahne, sadeliğiyle uzamın önemsizliğini vur-
gulamaktadır. Arayış içinde olan figürler için uzamın 
önemi yoktur; çünkü arayış figürlerin içindedir, onunla 
her yere giderler ve uzam değişimi bu arayışlarını son-
landırmaz. Buna ek olarak figürlerin zaman düzlemi 
içinde belirsiz bir döngü içinde oldukları görülmekte-
dir. Her güne umutla başlayan figürler, günün sonun-
da Godot’nun o gün de gelmeyeceğini öğrenirler ama 
geçen zamanı hatırlamaksızın bekleyişlerini sürdürür-
ler. “Güneş yükseliyor sanki. İmkânsız. Belki de şafak 
söküyor.” (Godot’yu Beklerken, s. 112) Zamandaki bu 
belirsizlik yaşamlarındaki belirsizlikleri de vurgular. Bir 
şey hatırlamadıkları için daima sis içinde ilerliyormuş 
gibilerdir. Öte yandan Kâtip Bartleby yapıtın son bölü-
müne kadar yazıhaneden çıkmaz. Hayat içinde sıkış-
mıştır; ancak bu, onun tercihidir. Yazıhanede kendini 
diğerlerinden soyutladığı odacığı, onun yalnızlığını 
pekiştirme işlevi görmektedir. Paravanın arkasından 
bütün gün çıkmadığı için kimseyle iletişime geçme-
mekte, kendi dünyasında yaşamaktadır. Duvarlar, 
Kâtip Bartleby’nin duygularını, düşüncelerini, kimli-
ğini dış dünyadan uzak tutmaktadır. Yapıtın sonunda 
öldüğü yer, yüksek duvarlarla kaplı bir hapishane av-
lusudur; fakat onun için hapishaneye girmenin de bir 
önemi yoktur. Bunu diğer insanlar gibi dramatik bul-
mamaktadır. Yapıttaki bir diğer figür olan anlatıcı ve 
Kâtip Bartleby her günü aynı olan bir döngü içindedir-
ler. Kurgunun başında anlatıcının her günü belirli bir 
düzen, sıradanlık ve monotonlukla geçerken, Bartleby 
onun yaşamındaki tekdüzeliğe bilinmezlik ve merak 
getirir. Bunun sonucunda onunla ilgili daha fazla şey 
öğrenmek ister. Aslında anlatıcı da Kâtip gibi pasiftir, 
onu istememesine karşın bu konuda yeterince etkili 
olamaz en sonunda kendisi oradan ayrılır. 

“Godot’yu Beklerken ve Kâtip 
Bartleby”de  Eylemsizlik İzleği  

Makale / Ece Tiryaki  11-C
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Yapıtlarda intihar izleği de birbirine benzer şekilde 
kullanılmıştır. Godot’yu Beklerken’de, Vladimir ve 
Estragon sıklıkla intihar etmek üzerine düşünürler. 
“Kendimizi asmaya ne dersin?” (Godot’yu Beklerken 
s. 20) sözünde olduğu gibi Godot’yu yalnızca Vladi-
mir ile birlikte olmak için bekleyen, hayata dair bir 
amacı ve umudu olmayan Estragon, yapıt boyunca 
sayısız kez intihar etmeyi teklif eder. Ancak bu teklif 
yaşamı anlamlandırma çabası, arayış içindeki Vladimir 
için bir seçenek değildir, onun amacı ve beklentileri 
vardır: “Yarın asarız kendimizi. ( Bir an ) Godot gel-
mezse.” (Godot’yu Beklerken s. 124) Yapıtın sonunda 
artık bekleyişinden bıkkın, yorgun olan Vladimir pes 
etmek, vazgeçmek ister ama Godot’nun gelebilecek 
olması fikri onu durdurur, acı veren umudunu canlı 
tutar. Bartleby ise sürdürdüğü “pasif direnişine” (Kâtip 

Bartleby s. 16) uygun olarak ölümü için eyleme dökül-
müş bir intihara başvurmaz. Yememeyi tercih etmesi 
pasif tutumuyla uyumlu olarak, onu yaşadığı acılar-
dan ve hayatın boşluğundan kurtarmaya yetecektir. 
Yaşamamayı tercih ederek, en sonunda anne karnın-
daki bir bebek gibi hayata başladığı şekilde son verir.

Godot’yu Beklerken ve Kâtip Bartleby, yazıldıkları dö-
nem farklılıklarına rağmen eylemsizlik izleği, zamanın 
döngüsü ve tekdüzeliği, uzamın figürler için önemsiz-
liği ve intihar izleği noktalarında kesişirler. Her iki yapıt 
da kısır döngüye sıkışmış bireyi sorgularken yaşamın 
durağan ve tekdüze oluşuna dikkat çekerek anlam 
arayışı içindeki bireyin çaresizliğini ortaya koymuşlar-
dır.

SERA ERDEN - DURU NAZ HAN - EGE ERGÜL 10-G
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Şapka ve Çizme

Döngüsel zaman kavramı içinde tekrarlar-

dan, tamamlanmaya çalışılan sorumluluk-

larımızdan oluşan hayatımızdaki rutin, bizi 

bilinmeyen varoluşsal sorunlara sokar. Sa-

muel Beckett’in “Godot’yu Beklerken” adlı 

yapıtında kısıtlı bir uzam ve döngüsel tek-

rarlardan oluşan zaman kavramından dola-

yı karakterlerin üzerinde bıraktığı izler seçi-

lebilir durumdadır ve onları sonu gelmeyen 

amaçsız bir varoluşsal arayış içine sokmuştur.

Yazar, yapıt figürlerinin kişiliklerine dair açıklayıcı 

anlatımdan sakınmış, onların belirgin karakteristik 

özellikleri hakkında okura bilgi vemekten kaçınmıştır. 

Vladimir her ne kadar Estragon figürüne göre sorgula-

maya, başka figürlerin dediklerini anlamaya çalışsa da 

sembolik olarak şapka çıkarıp takma davranışı ve bu 

davranışının döngüsel zaman içinde sürekli tekrarlan-

ması onun da varoluşsal bakımdan arayış içerisinde 

olduğunu göstermektedir. Hâlbuki Estragon insanla-

rın fiziksel yönünü temsil etmektedir. Olmayan hafıza-

sına rağmen sürekli dövüldüğünü hatırlaması, tekrar 

tekrar kısıtlı uzam içerisinde ne yaptıklarını unutması 

ve tekrarların bir sembolik ifadesi olan ağaçta kendi-

ni asmak istemesi, kaybomuş olan hafızası ve yinele-

melerden oluşan zaman kavramını ondaki varoluşsal 

izleri simgelemektedir. “Vladimir: Ağaca bak diyorum 

sana. Estragon: Dün de orada değil miydi? Vladimir: 

Elbette oradaydı. Hatırlıyor musun? Neredeyse asa-

caktık kendimizi. Ama sen istemedin. Unuttun mu? 

Estragon: Hayal görmüşsün. Vladimir: Unutmuş ola-

mazsın. Estragon: Ben böyleyim. Ya çabuk unuturum 

ya da hiç unutmam.” (Godot’yu Beklerken. 77-78)

Vladimir, Estragon’dan, Lucky’den ve Pozzo’dan iste-

diği cevapları alamadığı için Godot’yu beklemeye de-

vam etse de umutsuzluğa sürüklenmiştir. Estragon’un 

hiçbir şeyi hatırlamaması ve sadece fiziksel ihtiyaçları-

na önem vermesi, Vladimir’in kendini sorgulamasına 

ve destek alacağı kimsesi olmadığı için gördüğü ger-

çeklikleri bile inkar etmesine sebep olur. Estragon’un 

bu özelliği de aslında bölgesel uzam algısının başka 

bir göstergesidir. “Vladimir: Peki dün akşam neredey-

dik sence? Estragon: Nerden bileyim? Başka kom-

partmanda. Boşluktan yana eksiğimiz yok. Vladimir: 

(Kendisinden emin) İyi. Dün akşam burada değildik. 

Öyleyse ne yaptık dün akşam. Estragon: Ne mi yaptık? 

Vladimir: Hatırlamaya çalış.” (Godot’yu Beklerken. 85)

Yaşam, fark etmeye başlayanlar için monoton tekrar-

lardan oluşan, sorumluluklarımızı ve görevlerimiz ye-

rine getirme çabası içinde kendi benliğimizi ve amacı-

mızı yitirmemize neden olan bir döngüden ibarettir. 

“Godot’yu Beklerken” adlı yapıtta insan hayatının eleş-

tirisi, yazıldığı dönemden dolayı, Vladimir ve Estragon 

üzerinden var olmayan uzam ve zaman özellikleri üze-

rinden anlatılmıştır. 

“Godot’yu Beklerken”de 
Uzam ve Zaman Özelliklerinin 
Kurgudaki Yeri  

Makale / Derya Şimşek  11-A
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Çiçeklerin akşamlarını
Akşamların çiçekleri
Aydınlatır.

Çiçeklerin adlarını
Birbirlerine benzemezlikleri
Adlandırır.

Biri alır bir güneşi
Öbürüne yıldız sunar,
Biri öbürünü yağmurlandırır.

Bir başkası bir güzelliği
Akıl almaz çalımıyla
Karanlıklandırır.

Bir düğünü aklandırır biri,
Biri bir yalanı silerken
Biri bir ölümü anılandırır.

Biri bekler sabahları,
Biri gündüz diye çıldırır
Bir başkası aydınlığı akşamlandırır.

Biri bağlar-bahçeler içinde nazlı,
Biri kendi kendini doğurur bayırlarda,
Biri kayalıkları ayaklandırır.

Pencereden bakar biri,
Biri el sürdürmez kimseye,
Biri kendini ağaçlandırır.

Tırmanır biri el ermez dikliklere.
Biri yerlere yaslar yüzünü
Topraklandırır.

Biri ordusunu yayar birdenbire
Tarlalara, öbek öbek,
Kanlandırır.

Biri şarkılarla gözleri besler,
Yeşillikleri ve sevgilileri
Umutlandırır.

Çiçekler hep bekler gibidir,
Oysa hiç beklemezler; 
Biri arılandırır, biri kuşlandırır.

Biri rüzgârlandırır gönülleri,
Biri kızdırır soğumuş külleri.
Biri de kendini kucaklandırır.

Biri tek başına yürür yazgısında,
Biri sepetlerde demet demet
Ününü kaldırımlandırır.

Biri vazolandırır kendini salonlarda,
Biri kurur bir kitabın içinde,
Biri de kafes arkasında saksılandırır.

Çiçekler bir şölen yaşamda,
Renklerin en büyük orkestrası.
Dursuz-duraksız çalar her insanda
Sevinci, aldanıyı, ölümü ve yası.

Çiçek 
Senfonisi 

Özdemir Asaf
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İnsanların birçoğu hayatlarını, kendilerini büyük bir 
toplumun dikkat çekmeyen, küçük ve önemsiz parça-
ları olduğuna gönülden inanarak geçirirler. Bunun tek 
nedeni sahip oldukları bakış açısıdır. Oysa caddelere 
yukarıdan bakan birinin gördüğü şey, kendi dünya-
larının sınırında koşturan binlerce baştır. Bu başlar ki 
hepsi kendi ihtirasları, sevinçleri ve nefretleri ile do-
ludur ve bizim insanlık dediğimiz hepsi kendine has 
kişiliklere sahip bu başlardır. Özdemir Asaf, “Çiçek 
Senfonisi” şiirinde insanlığa ve bizi insan yapan özel-
liklerimize yukarıdan bir bakış açısı getirerek insanlığı 
bir çiçek topluluğuna benzetmiş; şiirini çiçeklerin kişi-
leştirilmesi, simgeleştirilmesi üzerine oturtmuştur. Bu 
bağlamda şiir, çiçeklerin kişileştirildiği ve kişilik özel-
liklerinin betimlendiği tek bir kesitten oluşmaktadır.

Şiirin simgesel bir anlatıma sahip olduğu  “çiçeklerin 
adlarını / birbirine benzemezlikleri / adlandırır” dizele-
rinde fark edilmektedir. Şiirin genelinde de şair çiçek-
lere farklı adlar vermekte ve bu farklılığı benzemezlik-
lerine atfetmektedir. Gerçek hayatta farklı tür adlarına 
sahip değişik görünüşlerde çiçekler olduğu aşikârdır, 
bu nedenle sadece bu dizelere bakarak bir kişileştir-
me yapıldığı kesin olarak söylenemese de bunu takip 
eden üçlükte çiçekler arasındaki etkileşim “Biri alır bir 
güneşi / Öbürüne yıldız sunar / Biri öbürünü yağmur-
landırır”  dizeleriyle dile getirilmiştir ki bu etkileşim 
çiçeklerin şiirde simgesel anlamlarıyla da kullanılmış 
olabileceği izlenimini güçlendirmektedir. 

Soyut ve mecazi bir dil kullanılan şiirde sezdirilen duy-
gu, çiçeklerin birbirilerinin hayatlarını etkilemesidir. 
Bu dizelerde dikkat çeken bir diğer unsur da “yıldız ve 
güneş” gibi sözcüklerin kullanılmasına bağlı olarak çi-
çeklerin davranışlarının yüceltilmesidir.

Şiirin ilerleyen kısımlarında bu simgesel anlatım be-
lirginleşmektedir. Çiçeklerin betimlemelerinde kulla-
nılan “yalanı silmek, beklemek, çıldırmak, nazlı olmak, 
ayaklandırmak, pencereden bakmak, el sürdürmek, 

yüzünü yaslamak, ordusunu yaymak, kana bulamak, 
şarkı söylemek, umutlandırmak, yazgısına yürümek” 
sözleri var olan simgesel anlatım örnekleridir. Şiir ki-
şisi, bu simgesel anlatım yardımıyla da çiçeklere kişilik 
katmaya devam eder. On beşinci üçlükte çiçeklerin 
bazılarının kendini salonlarda vazolandırması, bazıla-
rının da kitapların içinde kuruması imgeleri ile bilin-
dik insan tiplemelerine göndermeler yapılmaktadır. 
Çiçeklerin kişileştirilmesiyle şair tek bir çiçek figürü 
yaratmaktan kaçınmakta, bunun yerine her çiçeğe 
farklı bir özellik yüklemeyi hedeflemektedir. Bunun 
için şiirin genelinde sıkça “biri” sözcüğünün tekrarına 
yer verilmiştir. “biri şarkılarla gözleri besler / tırmanır 
biri el ermez dikliklere / biri tek başına yürür yazgısına” 
dizelerinde bir çiçek duyguların adamıyken, biri ina-
nılmaz başarılara imza atar ve biri hayatıyla tek başına 
yüzleşmeyi tercih eder. Bu betimlemeler her çiçeğin 
farklı bir şekilde kişileştirildiğinin de kanıtıdırlar. Dize-
lerde örtük anlam olarak aynı zamanda farklı kimlik ve 
kişilik özelliklerine sahip insanların da varlığına vurgu 
yapılmaktadır. 

Şiirin son bölümünde şiir kişisinin kendi düşüncelerini 
açıkça ifade ettiği ve şiirin anlam evrenini kuşatıcı ve 
yansıtıcı bir dörtlüğe yer verilmiştir: “Çiçekler bir şölen 
yaşamda / Renklerin en büyük orkestrası.../ Dursuz-
duraksız çalar her insanda / Sevinci, aldanıyı, ölümü 
ve yası.” Bu dizelerde şiir kişisi insanların kişiliklerini 
sonsuz bir renk yelpazesine benzeterek herkesin bu 
renkler orkestrasında bir renge sahip olduğunu ve bu 
renklerin birleşimi ile oluşan yelpazenin insanlığın bü-
tününü oluşturduğunu ve bunun her insanın içinde 
bulunduğunu ifade etmek istemiştir.

“Çiçek Senfonisi” insanların hep bir ağızdan söylediği 
bir korodur. Bu koronun sesleri ancak birlikte değer 
kazanır ve her bir ses bu koroyu daha da zengin kılar. 
Her biri ayrı ayrı birer değer olduğu için her bir ses as-
lında bu koronun ta kendisidir.

Şiir Eleştirisi / Kubilay Aytek 12-U
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yerinden kaldırmasalar
tedirgin etmeseler
armonikle ezbere polkalar çalan
alsace’li kör kadını
türkülerin başladığı bittiği yerdeki kız
raspail bulvarı’ndan
yine gelip yine geçen her akşam
yalnız
tedirgin etmeseler
armonik çalan bir kadını
ışıklar yola çıkınca herhangi bir akşam
beni alıp duvarların arkasına götürmeseler
seni alıp götürmeseler

zuider-zee körfezi’nin mastor bulutları
bir bir hatırında
hep böyle cam yeşili gökler boyar durur
sabahtan akşamlaradek
hollanda’lı bir ressam
orfevre rıhtımı’nda
demek
bir türkünün kıyısından çocuklar geçer
ellerini tertemiz bir yağmurda yıkamış
yalınayak macera gözlü çocuklar geçer
gülmüş gülmüş
ağlamış ağlamış

ben hızlı yıldızları deniz boylarında gördüm
ateşten oyulmuş çizgileri vardı
gözbebeklerinde
yıldız rüzgârları geçtiler
poyraz rüzgârları geçtiler

üşüdüm
büyük büyük üşüdüm
deniz fenerleri
akşamın içinden öksüz bakarlardı
palermo ve calabria sahillerinde
güvertede serseri ve mahzun gemiciler
ve gemicilerin gözbebeklerinde
bilmediğim
görmediğim
duymadığım
bir melankoli vardı
palermo ve calabria sahillerinde
deniz fenerleri
akşamın içinden öksüz bakarlardı
ben örsün kerpetenin şairi
istanbul limanından marsilya limanına kadar
kurşun döker gibi döktüm
mısra mısra
bütün namuskâr
bütün insancıl şiirleri

bulvarlarla rüzgâr
luxembourg bahçesi’nde rüzgâr
çoluk çocuk son yaprakları savuruyor
şimdi yerin altında
bir başka dünyanın nabzı gibi vuruyor
maden işçilerinin otomatik çekiçleri
ve köstebek yavrusu metrolar
armonik sesi utangaç

uzaktan
kaldırımlarda paris manzaraları
gökyüzünde bir çabuk
bir açık
bir hızlı mavilik

bir hızlı bulutlar
kırmızı kuşlarla süslenmiş yün eldivenlerin
gökyüzü kaldırımlar sen ve paris şehri
sen ve paris şehri sevgilim
ve her biri bir başka türlü çığrışan
yol-cu-luk-lar

ubangi-
şari’-
de
el değmemiş yıldızların altındaki
şehirsiz ve radyosuz dört duvarın
el değmemiş namuslu gözlerinde
ve yabani sarmaşıkları
misli görülmemiş hayranlıklar içinde
yabani yabani aydınlatan
beş alevlik ateşimiz
sonra bir adam
uğultulu ormanı
küstah çakal seslerini
ve bizzat çakalları
omuzlarına almış
yağlı simsiyah bir adam
yağlı ve kıvırcık
simsiyah sakalları

ben adam
başka adam
yürük adam
yıkmış sokaklara boylu boyunca gençliğini
ümitlerini güvercinler gibi uçurmuş
binlerce defa kaybetmiş ümitlerini
gemilerin kayboldukları yerde kaybetmiş
hain şiirlerde hain türkülerde kaybetmiş
binlerce defa yeniden bulmuş
ümitlerini
sonra fecir çığlıklarının saçlarından tutmuş
deniz gider o gider
bulut gider o gider
ben adam
başka adam
yürük adam

BAŞKA ADAM 
Attila İlhan
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Hayatta yaşanan olumsuzluklar, insanı bulunduğu or-
tamdan uzaklaşmaya ve kaçmaya zorlar. Attila İlhan’ın 
“Başka Adam” adlı şiiri de hayatında olumsuz bir sü-
reç atlatmış şiir kişisinin kaçış süresince farklı hayatları 
gözlemleyişini ve duygu durumunu yansıtmaktadır.

Şiirde şiir kişisinin söz ettiği farklı uzam ve karakterler 
göze çarpmaktadır. Şiirde armonik çalan Alsace’lı kör 
bir kadın ve her gün Orfevre Rıhtımı’nda cam yeşili 
gökler boyayan bir ressamdan söz edilmektedir. Bu 
kişiler, büyük şehir yaşantısında sıkça rastlanan sokak 
sanatçılarını temsil etmektedir. Bunun ardından sözü 
geçen çocuklar, ellerini tertemiz yağmurda yıkamaları 
ile toplumdaki gençlerin saflığını temsil etmiş, macera 
gözlü olmaları ise bu gençlerin gözü pekliğini belirt-
miştir. Bu çocukların bir türkünün yanından geçme-
leri, türkülerin bir toplumun hüznü veya mutluluğu 
gibi duygularını belirtmeleri göz önünde bulunduru-
lursa, bu gençlerin toplumun hem hüzünlerinin hem 
de coşkularının kaynağı olduğunu göstermektedir. 
Şiirde dikkat çeken gözlemlerden bir tanesi de Lu-
xemburg’daki çocuklar ile madenciler arasında yapı-
lan karşılaştırmadır. Luxemburg bahçesinde çocuklar 
yaprakları savurarak oynarken aynı anda madenci-
lerin yerin altına zorluk içinde çalıştığını belirten şiir 
kişisi, aynı şehirde yaşayan insanların çok farklı yaşam 
koşulları yürüttüklerini okuyucuya aktarmıştır. Bu şe-
hirlerdeki çeşitli yaşam tarzlarını, köstebek yavrusu 
olarak betimlenen metrolara da değinerek vurgula-
mıştır. Metroların binlerce farklı maddi ve manevi du-
rumdaki insanların bir arada sırt sırta durduğu ortam-
lar olması, aynı şehirde yaşayan farklı bireyler mesajını 
desteklemiştir. Şiir kişisinin pek çok farklı yerde bu-
lunmuş olması, Paris sokakları ve Raspail Bulvarı’ndan 
bahsederken Luxemburg’daki bir bahçeye de değin-
mesi, şiirine Hollanda’nın Zuiderzee körfezinin yanın-
da İtalya’nın Calabria ve Palermo sahilleri, Fransa’nın 
Marsilya Limanı, İstanbul Limanı ve Orfevre Rıhtımı’na 

da yer vermesi ile görülebilir. Bu uzamlar aynı zaman-
da şiir kişisinin Avrupa’yı gezmekte ve şehirlerini göz-
lemlemekte olduğunu göstermektedir. Şiir kişisi, şiir 
boyunca tespitleri ile farklı uzam ve yaşam tarzlarını 
karşılaştırmıştır.

Eserde anlatıcı kişinin kendi duygu durumu hakkında 
da pek çok noktaya değindiği de görülebilir. Bu kişinin 
bulunduğu ortamlara karşı hissettiği aidiyetsizlik pek 
çok kez üstü kapalı bir biçimde vurgulanmıştır. Bunun 
en bariz örneği şiir boyunca deniz ve denizcilik ile ilgili 
terimlerin kullanılmasıdır. Şiirde sözü geçen mahzun 
ve melankolik gemiciler anlatıcının kendisini temsil 
etmekte, aynı zamanda bir gezgin olması nedeniyle 
bir yere ait olmadığını vurgulamaktadır. Bu aidiyetsiz-
lik, deniz fenerlerinin öksüz olarak tanımlanmasından 
anlaşılabilir. Özgürlüğü ve bağımsızlığı temsil eden 
denizcilik aynı zamanda yıldız ve poyraz rüzgârlarının 
sözünün geçmesi ve “ben” kişisinin kayan yıldızları de-
niz kenarında izlemesi ile de vurgulanmıştır. Bu kesitte 
bahsedilen üşüme hissi, yalnızlığı ve şiir kişisinin hem 
kendisini hem de kalbini ısıtacak birisinin bulunma-
masına işaret etmektedir. 

Deniz betimlemelerine ek olarak şiirde bir kızdan 
bahsedilmektedir. Başta “türkülerin başladığı ve bit-
tiği yerdeki kız” olarak tanımlanan “sen” kişisinin ön-
ceden her akşam Raspail Bulvarı’ndan geçtiği ancak 
artık bir nedenden dolayı geçmediği belirtilmiştir. Şiir 
kişisinin kızın tekrar oradan geçmesini istediği “yine 
gelip yine geçsen” dizesiyle, kızın isteyerek değil zorla 
götürüldüğü ise “seni alıp götürmeseler” dizesiyle be-
lirtilmiştir. Şiirde ardından “sen” kişisine sevgili olarak 
seslenilmiş ve bu kişi ile şiir kişisinin Paris’te oldukla-
rı söylenmiştir. Bu kişinin yokluğundan etkilenen şiir 
kişisi ardından kendisini de eleştirmiştir. Şiirin son 
kesitinde “simsiyah kıvırcık sakallı, yağlı, simsiyah” bir 
adamdan bahseden şiir kişisi bu adamın uğultulu bir 
ormanı, küstah çakal seslerini ve bu çakalları omuzla-

Şiir Eleştirisi / İremsu Taşkın 11-D

Başka Adam 
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rına aldığını söylemiştir. Bu “adam” aslında şiir kişisi-
nin kendisi olup uğultulu orman yaşadığı sıkıntıları 
ve çakallar onun hakkında kötü konuşan olumsuz 
insanları temsil etmektedir. Bütün bu acıyı omuzla-
rında taşıyarak hayatını sürdüren şiir kişisi, kendisinin 
pek çok kez ümidini yitirdiğini ancak her seferinde de 
yeniden bulduğunu söylemiştir. Şiir kişisi aynı zaman-
da kendisini “şehirsiz ve radyosuz dört duvar” olarak 
tanımlamış ve içine kapanık olduğunu, bir yere ait 
olmadığını, dış dünyadan habersiz olduğunu belirt-
miştir. Şiirin başlığının “Başka Adam” olması da “ben” 
kişisinin yabancılaşmasını vurgulamaktadır. Son bö-
lümde de kendisine “başka adam, yürük adam” diye 
seslenen şiir kişisi aidiyetsizliğini ve sürekli bulundu-
ğu yeri değiştirdiğini ve gezdiğini tekrar dile getirerek 
şiirini sonlandırmıştır. 

Sade ve açık bir dil ile yazılan şiir, mesajlarını saklı 
bir şekilde okuyucuya ilettiği için anlaşılması zordur. 
Şiirde “gülmüş gülmüş”, “ağlamış ağlamış” ve “büyük 
büyük” ikilemeleri kullanılmış ve bu ikilemeler şiirin 
daha etkili olması sağlanmıştır. Genelde geniş zaman 
ve geçmiş zaman kipleri kullanılarak yazılan şiirde 
geçen “geçsen”, “etmeseler”, “götürmeseler” sözcük-
lerinde kullanılan istek kipleri şiir kişisinin karşı ko-
yamayacağı bir durum ile karşı karşıya bulunduğunu 
göstermektedir. Şiirde “son yapraklar” ve kızın giydiği 
“yün eldivenler” şiirin zamanının sonbahar olduğunu 
göstermektedir. Bu mevsim, hüzün ve keder göster-
gesi olarak bilinmektedir. Bu dil ve yapı özellikleri, şiir 
kişisinin bıkkın ve yorgun tonunu ön plana çıkarmış-
tır.

Attila İlhan’ın “Başka Adam” adlı şiirinde şiir kişisi yal-
nızlığını ve yabancılığını şiir boyunca belirtmiş ve ait 
olabileceği bir yer arama sürecindeki izlenimlerini or-
taya koymuştur.
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Tarihinin büyük bir kısmı boyunca göçebe bir 
hayat süren Türkler için mevsimsel göç ve yol-
culuk hayati öneme sahiptir. Göçler sırasın-
da verilen hayat mücadelesi Türk tarihine ve 
edebiyatına yansımıştır. Bu hayat mücadelesi 
sırasında yaşananlar ise kişinin ve toplumun 
oluşumu ve gelişiminde son derece önemli bir 
yere sahip olmakla birlikte, yol ve yolculuk ile 
ayrılmaz kavramlar haline gelmiş doğa da top-
lum davranışı ve birey üzerinde de gözden kaç-
maz bir etkendir. Yaşar Kemal’in “Ortadirek” 
adlı yapıtında ise 1950’lerde Türk köylüsünün 
mevsimsel göç yolculuğu sırasında yaşadıkları, 
yaşam mücadelesi, figürlerin iç ve dış çatışma-
sı ve doğal unsurlar üzerinden laytmotif ve iç 
monolog gibi anlatım teknikleri ile işlenmiştir.

Doğa ögesi, mevsimsel göç yolculuğu üzerinde okura 
aktarılmıştır. Öyle ki yolculuğun seyrini ve köyün ka-
derini belirleyecek olan, hatta yolculuğun kendisine 
sebep olan doğanın kendisidir. Eser, döngelenin öne-
minin anlatılmasıyla başlar. Döngele, hem köylüleri 
hem de odak figürlerden Koca Halil’i son derece ilgi-
lendiren bir nesnedir. “Her biri sepet büyüklüğünde 
döngelelerin” gelişini haber verecek olan Koca Halil’in 
hadi demesiyle, tüm köyün yılın en önemli ve haya-
ti yolculuğu olan Çukurova’ya inişi döngele başlat-
maktadır. Doğa, köylünün hayatını değiştirebilecek 
öneme sahiptir. Yolculuğun sebebi de yine doğanın 
sunduklarından yararlanabilmek, Çukurova’da pamu-
ğu toplayıp satmak ve gelir elde etmektir. Yolculuğu 
başlatan da sonlandıran da doğal unsurlar olarak oku-
yucunun karşısına çıkar. Köyün yaşamı, yolu ve yolcu-
luğu doğaya bağlıdır.

Doğa ögesi, yolculuğu başlatmak ve sonlandırmakla 
kalmamakta, yolculuk sürecindeki karakter gelişimini, 
köylünün karşılaştığı zorlukları, umutları, duygu deği-
şimlerini etkilemektedir. Sıkça lafı geçen “Süleymanlı 
Yokuşu” sadece yolculuktaki fiziksel yokuşları değil 
karakterlerin önündeki engelleri de temsil etmekte-
dir. “Beş günlük yol iki günde alınır ama Süleymanlı 
yokuşu çıkılmaz.” , “Şimdiye nasıl çıkmışlardı bunu.” 
sözleriyle nitelendirilen yokuş aslında kurgunun iske-
leti olan yolculuk, göç unsurlarının zor taraflarını ve 
acılarını da temsil etmektedir. Buna ek olarak yolcu-
luk sırasında umutlarını korumalarına veyahut zaman 
zaman kaybetmelerine sebep olan yegâne şey de 
yağmur, dağ ve toprak gibi doğal unsurlardır. Top-
rak, Meryemce’nin ölüm korkusunu tetiklerken dağ 
da çiçekten ve böcekten teselli bulmasını sağlamak-
tadır. Doğa ile bu kadar iç içe bir toplum için yol ve 
yolculuk ögeleri doğa ögesi ile birlikte kurgulanmıştır. 

Yine Meryemce’nin “Ölüsünü götürmüşlerdi ola?” iç 
monoloğunda yolculuğun kendisini ölüm konusun-
da evhamlandırdığı görülmektedir. Yolculuk Ali gibi 
Meryemce’nin de umudunda dalgalanmalara neden 
olmaktadır. “Ölme çukura inene kadar. Sen ölürsen 
ben de ölürüm.” diyen Meryemce figürünün işlenişin-
de yolculuk motifi baş etkendir. 

Koca Halil karakteri üzerinde de yolculuğun şiddetli 
etkisi göze çarpmaktadır. Koca Halil, hayatı boyunca 
döngelenin gelişini haber verip de köylünün göçünü 
başlatan figürdür. Yolculuğun başlatılması bu yaşlı ka-
rakteri derinden etkilemiş ve yolculuğun gelişiminde 
de önemli rol oynamıştır. “Halim yok, şuradan şura-
ya gidecek halim yok.” diyen Koca Halil, yol boyunca 
kavgalarını da aslında yaşlılığının farkında olmasının 
verdiği öfke ile yapmıştır. Bunun yanı sıra Koca Halil’in 
ikiyüzlülüğü de yolculuk sırasında ön plana çıkmıştır.

İşine gelmeyince muhtardan nefret ederek ondan yüz 
çeviren Koca Halil, sonraki gün ona muhtaç şekilde 
geri dönebilmektedir. Yol koşullarına göre Koca Halil, 
yaşının getirdiği deneyimden yararlanarak koşullara 
uyum sağlamayı başarmıştır. Yolun getirdiği zorluk-
lar ve yolculukta gelişen koşullar karakterlerin çok 
boyutluluğunun işlenmesinde son derece önemli bir 
araç olmuştur. Yol, figürlerin kişiliklerini adeta sınar ve 
anlaşılır ki, Ali gibi idealize edilen bir karakter dahi bu 
sınavı geçemez. Sonuç olarak yol ve yolculuk unsur-
ları, bir köyün benliğinden güçlüdür ve kişilerin asıl 
yüzleri, yolculukta ortaya çıkar.

Yolculuk unsuru ile işlenen sadece fiziksel bir yolcu-
luk değildir, yapıtta aynı zamanda ülkenin de içinde 
bulunduğu zorlu koşullara da bir gönderme vardır. Bu 
anlamda “at” figürü son derecede önemli bir rol oyna-
maktadır. At, Koca Halil ve Meryemce’nin azılı kavga-
larının sebebi olmuştur. Yolculukta kolaylık sağlaması 
gereken hayvan, yükten başka bir şey olmamıştır as-
lında. At, dönemin siyasi ve politik durumunu temsil 
etmesi yönüyle de önemli bir konuma sahiptir. Dö-
nemin demokrat partisinin lafı olan “Demirgırası” adı 
altında birçok kez anılmaktadır. Köylü bu kavramdan 
haberdar dahi olmadığından, muhtarın sözlerinin he-
men hemen hepsinde geçen “demirgırası”dan ölümü-
ne korkmaktadır. Bu noktada at, demokrat partinin, 
demokrasinin köydeki temsilcisi niteliğinde olabilir. 
Nitekim at yolculuk boyunca daha da hastalanmış ve 
aciz duruma düşmüştür. Meryemce’nin “Haberin ol-
sun atımız ölüyor.” sözü de romanın ilerleyen bölüm-
lerinde demokrasi ve adalet anlayışının çöküşünün 
ve sömürü düzeyinin çok üst noktalara çıkışının bir 
simgesi niteliğindedir. Meryemce ve Koca Halil gibi 
Ali’nin ailesi de ata muhtaçlardır. “Ölme atım bunca 
yüke dayanamazsın ama ölme.” dense de at, yarı yola 

“Ortadirek”te Yol ve Yolculuk 
Ögelerinin İşlevi
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85KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Haziran 2017

EKİN DORA BIÇAKCI-ZEYNEP AKKERMAN-PINAR ÇELEBİOĞLU 10-P



KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Haziran 201786

gelindiğinde ölmüştür. Nitekim muhtar, halkın ceha-
letinden yararlanarak emeğini kurgunun ilerleyen 
bölümlerinde daha da sömürmüştür. Köylüyü çuku-
ra geç indiren muhtar, kurgu boyunca kendini köyde 
hükümetin yansıması olarak konumlandırmış ve köy-
lüyü bezdirmiştir. At, devlet adı kullanılarak köylünün 
sömürülüşünü, demokrasinin ve adaletin çöküşünü 
simgelemektedir. 

Yol boyunca köylünün tavrındaki değişim de yapıtın 
dikkat çeken noktalarından biridir. Köylüler, Ali’nin 
yüzüne coşkulu sloganlar savururken iş muhtarın 
karşısına çıkmak olunca, umutsuzluğa ve korkaklığa 
kapılmaktadır. Yolculuk koşullarına göre, köylünün de 
muhtara karşı tavırları değişim göstermektedir. Köy 
toplumunun ideolojisinin incelenmesinde yol kavra-
mı büyük rol oynamaktadır.

Yolculuk sırasınca, romanda kadının toplumdaki yeri 
de göze çarpan unsurlardandır. Yapıtta Elif ve Mer-
yemce öne çıkarılan kadın figürlerdir. Elif, her ne kadar 
yorulsa bile her seferinde aileyi toparlayan kadın ola-
rak anlatılırken, erkeğin yardımcısı olarak konumlan-
dırılmıştır. Meryemce ise torunlarına köyün kültürel 
değerlerini aktaran figür olarak öne çıkmaktadır.

Eserde figürlerin derinliğinin ve çok boyutluluğunun 
işlenmesi için birçok anlatım tekniğine yer verilse de 
öne çıkan teknikler laytmotif ve iç monolog teknikleri-
dir. Laytmotif tekniği ile yolculuk sırasında olabilecek-
lerin ipuçları verilmiştir. Bu anlamda döngele, Halil’in 
bunamışlığının bir yansıması şeklinde kurgunun ba-
şında gösterilirken sıkça bahsi geçen “Süleymanlı yo-
kuşu” da, köylünün ilerleyen zamanlarda karışılacağı 
zorlukları simgelemektedir. İç monolog anlatım tekni-
ği, yolculuğun zorluklarından kaynaklanan karakter-

lerin iç çatışmalarının ve duygusal dalgalanmalarının 
işlenmesinde kullanılmıştır. “ Şu Süleymanlı yokuşu 
da… hiç aklıma gelmediydi… vay… çıkılır mı” şeklin-
de geçen karakterlerin iç konuşmaları umutsuzlukları-
nı ve çaresizliklerini yansıtmak için kullanılmıştır. Aynı 
zamanda iç monolog ile beraber Meryemce’nin endi-
şeleri de aktarılır. “Yoksa burada gurbet elde mi koyar-
lardı fıkaranın cesedini?” sözlerinde görülen ruhsal ve 
duygusal değişimler iç monolog tekniği kullanılarak 
aktarılmıştır.

Yapıtta yolun getirdiği zorluklar ile beraber Uzun 
Ali’nin kişiliğinde görülen değişim özellikle dikkat 
çekmektedir. İlk bölümlerde ahlakı, dik başlılığı ve 
gücü ile idealize edilen Ali, yolun getirdiği perişan-
lık ve yorgunluğa karşı koymanın tek yolunu Delice 
Bekir’in karısının hayalini kurmakta bulmuştur. Bu 
ahlaki durumdaki değişiminin yanı sıra, Ali’nin karar-
lılığındaki ani dalgalanmalarda yolculuğun ve yolun 
etkisi görülmektedir. “Ali sırtındakini indirdi, derin bir 
nefes aldı, kemikleri çatırdadı.” cümlelerinde belirle-
nen Ali’nin bitkinliği, derinden gelen ani bir hırs şek-
linde baş göstermekte, sanki yola yeni çıkmışçasına 
yeni sahip olduğu kararlılığı yansıtmaktadır. Yol,  bu 
yönüyle Ali’nin kararlılığını sınamakta ve kişiliğini test 
etmektedir.

“Ortadirek”te yolculuk hem fiziksel hem simgesel bo-
yutlarda ele alınmıştır. Yolculuk teması, köylülerin tüm 
hayatının simgeleşmiş halidir. Figürlerin gelişimleri-
nin incelenmesinde de kritik bir rol oynayan yolculuk 
ve yol unsurları aracılığıyla Ali, Elif, Meryemce, muhtar 
Koca Halil ayrıntılı olarak işlenebilmiştir. Bu karakterle-
rin umutları ve umutsuzlukları, kararlılık ve kararsızlık-
ları bu yol sürecinde değişiklik göstermiştir.

BERKAY MURAT - GÜLCE TUNCEL 10-T
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Umuda Yolculuk

Geçimini tarımdan sağlayan toplumlarda, 
mevsimlik göç kavramı büyük önem taşı-
makta olup bireylerin yaşam mücadelesinin 
temelinde gelir kaynağına ulaşma umudu 
yatmaktadır. Bu sebeple kırsal uzamlarda 
kişilerin hayat düzenleri ‘yol ve yolculuk’ ile 
şekillenmektedir. Yaşar Kemal’in “Ortadirek” 
adlı yapıtı, yaşantılarını devam ettirebilmek 
için pamuğa inmek zorunda olan köylü hal-
kın yol ve yolculuk sürecinde yaşadıkları ve 
bu bağlamda yerli halkın düşünce yapısının 
sunulması şeklinde kurgulanmıştır. Kurgu-
daki yolculuk kavramı, yaşam mücadele-
si, doğa unsurları, inanç, sömürü düzeni ve 
yaşlılık izlekleri üzerinden anlatılmaktadır.

Yapıtın giriş cümlesi olan ve çukurda pamuğun aç-
tığını gösteren “döngele” büyük önem taşımaktadır. 
Kurgunun şekillendirilmesi sürecinde henüz yapıtın 
girişinde bir laytmotif olarak sunulması, figürlerin ya-
şamları ve yolculuk kavramı açısından değerlendirile-
bilmektedir. Döngelenin gelişi bir tarım toplumu olan 
köylü halk için bir sene daha gelir elde etme, açlıktan 
kurtulma, borçları ödeme umudunu simgelemekte-
dir. Yol kavramı, bu noktada ortaya çıkmaktadır. Uzun 
ve zorlu mevsimlik göçün başlangıcının umudu ile 
beraber, döngelenin gelişi birçok sonun da başlan-
gıcının habercisidir. Yapıttaki sorunlar, yaşlılık izleği 
ile ortaya çıkmakta ve “Meryemce” ile “Koca Halil” fi-
gürlerinin çatışması ile aktarılmaktadır. Her ne kadar 
köyün kurtuluşu olsa da mevsimlik göç, yaşlılar için 
büyük bir engel oluşturmaktadır ve birçok sonu bera-
berinde getirmektedir. Yapıtta göç olgusu iki figürün 
üzerinden kutupluk tekniği kullanılarak anlatılmıştır. 
Kurgunun temeline oturtulan “at”, iki figürün çatışma-
sında büyük rol oynamaktadır. Öyle ki, at, tarım toplu-
munun, göç için en büyük aracı, zenginliğin, ailesine 
bakabilen bir erkek olmanın simgesidir. Bütün köyde 
az sayıda at olması sebebiyle, atı olan Ali figürünün 
iki yaşlının çatışmasının ortasında kaldığı görülmek-
tedir. Yaşlılar için, yolculukta at çok değerlidir, çünkü 
her geçen yıl, dizleri tutmayan figürler bir sene daha 
çukura inmek zorundadırlar. Bu bağlamda, köydeki 
birlik olma ve topluluk halinde hareket etme duru-
munun yolculuk süresinde de karşımıza çıkmaktadır. 
“Cötdelek” hikâyesinde anlatılan durum köyün yola 

çıktığında hep beraber çıktığını, dönerken ise beraber 
döndüğünü göstermektedir. Öyle ki hırsızlar, insan 
olmayan köye girmemektedir. Bu sebeple Meryemce 
ve Koca Halil figürlerinin ata binmek için çatışmaları-
nın altında yaşam mücadelesi vardır. Köyde kalmak 
onlar için bir çözüm değildir. Döngele betimlemeleri 
iki yaşlının yaşamına çok yakından bir gözlem imkânı 
sunmaktadır. Gençken çok güçlü olan bu iki yaşlının 
kendilerini birilerine bağlı hissetmeleri gururlarını 
incitmekte fakat bu çıkmaza çare bulamamaktadır-
lar. Kurgudaki kutupluluğun fazla oluşu, bu yaşama 
içgüdüsünün verdiği savaşma arzusundan kaynakla-
maktadır. Kurguda atın ölmesi de yolculuk sürecinin 
at olmadan ne kadar da zorlu olabileceğini göstererek 
bu çatışmanın sebebini kanıtlar niteliğindedir. “Sen 
bilirsin güzel atları, geberesice hayrı yok. Ölme çuku-
ra kadar…”(Ortadirek, 61) sözünde de görüldüğü gibi 
yol ve yolculuğa bu kadar bağımlı olunan bir yaşam 
düzeninde at büyük önem taşımaktadır. 

Yapıtta yolculuk kurgusunda öne çıkan izleklerden 
biri de “doğa” ve figürlerin doğa ile kurdukları yakın 
ilişkidir. Doğa, köylü için hem bir engel hem bir da-
yanak, hem de kutsallaşmış bir olgudur. Hayatını top-
rakta geçirmiş bu insanlar için toprağı koklayabilmek, 
dinleyebilmek, gelecek olan yağmuru bile öncede 
sezebilmek bir ihtiyaçtır. Çünkü yaşamlarını adeta 
ona borçludurlar. Bu nedenledir ki, yapıt özellikle 
Meryemce figürünün ağzından aktarılan doğa betim-
lemeleriyle oluşturulmuştur. Yapıtın “döngele” ile baş-
laması, yaşamanın en önemli kaynağının toprak oldu-
ğunu göstermektedir. Ne var ki bu doğa onlara engel 
de olmaktadır: “Beş günlük yol iki günde alınır, amma 
Süleymanlı yokuşu çıkılmaz.” Yol boyunca karşılaşılan 
tüm zorluklar doğadan kaynaklanmaktadır. Ali ve ai-
lesinin pamuğa geç kalışı, Meryemce’nin ormanda 
yalnız kaldığında yaşadıkları ve atın ölümü kurguda 
bu amaçla konulmuş olaydır. Doğayla bu derece bü-
tünleşmiş insanların başları sıkıştığında, sığındıkları 
yerlerden biri de doğadır. Ayakları yara olan Ali, çare-
sini doğada bulmakta, köye yetişmenin umudunu bir 
yağmurda aramaktadır. Bu anlamda yolculuk süresin-
ce doğa kurguda önemli bir işlev görmektedir.

Fakir bir köyün mevsimlik göç yolculuğunun zorlukla-
rının yansıtıldığı yapıtta figürlerin yola devam etmesi 
için güç aldıkları bazı unsurlar bulunmaktadır. İnanç 
izleği bu anlamda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ki-
şilerin umut ve umutsuzluk çatışması, yapıtın kurgu-
sunda ana unsurlardan biridir. Köylü için köye inip bir 
yıl daha karnını doyurabilme umudu yanında, pamuk 
toplamaya yetişememenin vereceği maddi sıkıntılar, 
yapıtta sıklıkla dile getirilmektedir. İşleri kadere kalmış 

“Ortadirek”te Yol ve Yolculuk” 
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köylüler, mücadelenin devamı için zor koşullarda yola 
devam etme isteğini göstermişlerdir. Ali figürü, Bakkal 
Adil Efendi’ye borcunu ödemek, ailesini güzel yaşat-
mak; üzerinde sorumluluğunu taşıdığı koca bir köyü 
kurtarmak umuduyla Delice Bekir’in karısıyla ilgili 
düşlerine tutunarak yola devam etmektedir. Meryem-
ce figürü ise efsaneler ve destanlardan destek almak-
tadır. Bunun yanında Müslümanlığın ne olduğundan 
habersiz bu kişilerin Allah’la kurduğu çıkar ilişkisi de 
sorgulanmaktadır. Öyle ki Ali figürü sıklıkla kılmadığı 
namazı, Allah onu yaşadığı olumsuz durumdan kur-
tarsın diye kılmakta, ormanda kaybolan Meryemce, 
ancak korkup başı sıkışınca tek tük bildiği duaları sıra-
lamaktadır. Bunun yanında figürlerin batıl inançları da 
kurguda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Yolun ortasın-
da ”Ziyaret cevizi” altında konaklaması, batıl inançla-
rın sunulması sebebiyle oluşmuştur. Eşkıya ve cinlerin 
olduğuna inanılan cevizin altında kötü bir iş yaparak 
onları kızdırmak köylülerin korkularından biridir. Te-
mel ihtiyaçları karşılamanın ardından derin düşünme 
imkânı olmayan figürler, cahil bir bakış açısının da 
etkisiyle çaresizliklerinin sonlanmasını kendilerinde 
veya somut bir çözümde aramaktansa olağanüstü 
varlıklarda aramaktadırlar.

Köy uzamındaki sömürü düzenin kırılması veya de-
vam ettirilmesinde de kişilerin yola ve yolculuğa 
duydukları zorunluluk öne çıkmaktadır. Bu bağlamda 
yapıtta Muhtar figürünün işlevi önem taşımaktadır. 
Köylü, yıllarca kendini aldığı rüşvetlerle az pamuklu 
bir tarlaya götüren muhtarın yaptıklarından farkın-
dadır ve bu köyde muhtara karşı oluşumların başla-
masına neden olur. Oysaki köylünün ona karşı çıkacak 
cesareti yalnızca sözde olup uygulamaya geçecek de-
recede değildir. Bunun sebebi yaşamlarını sürdürmek 
için yolculuğun önemli oluşudur. Her sene köylüye 
tarla bulan muhtarın onları aç bırakmakla tehdit et-
mesi, yolculuğu muhtarın istediği gibi yönetmesine 
neden olmaktadır. Köylüler bu şekilde sömürülmeye 
devam etmektedir. Köylüsünü iyi tanıyan muhtar on-
lara nasıl yaklaşacağını bildiği için, köylüleri istediği 
gibi yönetebilmektedir. Boğazını temizleyerek, beden 
dilini kullanarak, anlaşılmaz sözcükler, uzun tümceler 
kullanarak, köylünün kutsalına ve özeline dil uzatarak, 
yerine göre eşeğine binip güç gösterisi yaparak köylü 
üzerinde baskı kurmaktadır.

Yapıtın yolculuk kurgusu ile bağdaşan en önemli öge-
lerinden biri de Koca Halil’in iç çatışmasıdır. Döngele-
nin gelişini her yıl haber veren Koca Halil, bu yıl dön-
geleyi haber vermek ve vermemek arasında kalmıştır. 
Çünkü bir at olmadan çukura inebileceği inancını ta-
şımamaktadır. Bu bağlamda Koca Halil’in kendini kur-
tarma arzusunun yanında, köyüne karşı duyduğu 
sorumluluk da görülebilmektedir. Köye haber verdik-
ten sonra ise Koca Halil için yeni sorun at bulmaktır. 
Nabza göre şerbeti vermeyi iyi bilen Koca Halil, Ali’ye 
karşı yaşlılığını ve hasta oluşunu yol boyunca bir silah 
olarak kullanmaktadır. Bu sebeple yaşlılar için yolcu-
luğun bu denli zorlu oluşu onların gururlarını hiçe 
sayacak hale getirebilmektedir. Ne var ki Koca Halil’in 
karşısında en az onun kadar güçlü olan Meryemce fi-
gürü de yapıtın kurgusunda önemli bir işlev görmek-
tedir. Meryemce ise analığını, süt hakkını ve İbrahim’in 

hatırasını kullanarak Ali üzerinde baskı kurmaktadır. 
Kurgunun odağında olan çukura inip inememe, Koca 
Halil ve Meryemce figürlerinin yok olmak ile olmamak 
arasındaki çaresiz savaşlarını gözler önüne sermekte-
dir. Meryemce figürünün iç monoloğu yaşlılıkta duy-
duğu üzüntünün bir göstergesi olarak görülebilmek-
tedir. Dolayısıyla koca bir köyün yolculukta karşılaştığı 
zorluklar ve her şeye rağmen yaşama tutunma istek-
leri aktarılmaktadır.

Kurgunun iskeletini oluşturan yolculuk, kırsal kesim-
de insanların hayata tutunma çabaları ve bu süreçte 
yaşadıkları umut ve umutsuzluk izlekleri ile yapılan-
dırılmıştır. Bu süreçte kurgu, kişilerin doğaya olan 
bağımlılık, aç kalma tehdidi, sömürü ve tüm zorluk-
lar karşısında Allah’a ve doğaya inanç ile zenginleşti-
rilmiştir. Yapıtın, köylülerin pamuğa ulaşabilmesiyle 
sonlanması bu alamda olumlu bir bakış açısı taşımak-
la beraber yaşanan zorluklara çözüm bulamaması, 
içinden çıkamadıkları bu döngünün bir sene daha 
tekrarlanabileceğinin habercisidir, fakat ne de olsa 
her yürüyüş bir umut, her yolculuk bir başlangıçtır. 
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Ben ölürsem akşamüstü ölürüm  
Şehre simsiyah bir kar yağar  
Yollar kalbimle örtülür  
Parmaklarımın arasından   
Gecenin geldiğini görürüm 

Ben ölürsem akşamüstü ölürüm  
Çocuklar sinemaya gider  
Yüzümü bir çiçeğe gömüp  
Ağlamak gibi isterim  
Derinden bir tren geçer 

Ben ölürsem akşamüstü ölürüm  
Alıp başımı gitmek isterim  
Bir akşam bir kente girerim  
Kayısı ağaçları arasından  
Gidip denize bakarım  
Bir tiyatro seyrederim 

Ben ölürsem akşamüstü ölürüm  
Uzaktan bir bulut geçer  
Karanlık bir çocukluk bulutu  
Gerçeküstücü bir ressam  
Dünyayı değiştirmeye başlar  
Kuş sesleri, haykırışlar  
Denizin ve kırların  
Rengi birbirine karışır 

Sana bir şiir getiririm  
Sözler rüyamdan fışkırır  
Dünya bölümlere ayrılır  
Birinde bir pazar sabahı  
Birinde bir gökyüzü  
Birinde sararmış yapraklar  
Birinde bir adam  
Her şeye yeniden başlar

BEN 
ÖLÜRSEM 
AKŞAMÜSTÜ 
ÖLÜRÜM Ataol Behramoğlu
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Karşılaşılan sıkıntılar, çözümü olamayacakmış gibi 
algılanarak kişinin karamsar bir ruh haline girmesi-
ne ve onunla yüzleşememesine sebep olabilir. Bu 
bunalım durumunda hayaller ve umutlar, tekrar ha-
yata tutunabilmeyi mümkün kılmaktadırlar. Ataol 
Behramoğlu’nun “Ben Ölürsem Akşamüstü Ölürüm” 
adlı şiirinde de kötümser, ne yapacağını bilemeyen 
ve yolunu kaybetmiş şiir kişisinin hayattaki umut ve-
rici unsurlarla birlikte yaşama bağlanma süreci an-
latılmaktadır. Şiir kişisinin, şiir boyunca gerçekleşen 
duygu durumu ve düşünceleri imgeler ve tekrarlarla 
okura aktarılmaktadır. Şiir, şiir beninin bunalım hali ve 
umudu bularak bu durumdan çıkma çabasını göste-
ren iki kesitten oluşmaktadır.

Şiirin ilk dört bölümü birinci kesiti oluşturmaktadır. 
İlk kesitte temel olarak şiir kişisinin bunalımlı duygu 
durumu aktarılmaktadır. “Ben ölürsem akşamüstü 
ölürüm” dizesinin her bölümde nakarat niteliğinde 
tekrar edilmesi, bu ruh halini ortaya koymaktadır ve 
kendisinin bu ruh halini kabullendiğini göstermek-
tedir. Şiir boyunca “ölüm” üzerinde durulmakta ve bu 
durum “akşam” kavramı ile bağdaştırılmaktadır. Her 
bölümün nakarat niteliğindeki bu dizeyle başlaması 
şiir kişisinin karşılaştığı soruna bir çözüm bulamadı-
ğı için sorunla yüzleşmeden kaçmayı seçtiğini gös-
termektedir. Şiir kişisi, kendisini çevreden tamamen 
izole etmiştir. Hayatla tek bağını ürkek bir şekilde 
parmaklarının arasından etrafa bakarak kurmaktadır. 
Bu şekilde bağlantı kurduğunda da kendisinin ölüm 
ile bağdaştırdığı geceyi görmektedir. Bu depresif ruh 
haliyle, kendi yarattığı kafesten tek çıkışı ölüm olarak 
gördüğü anlaşılmaktadır.

Devam eden dizelerde, şiir kişisi kendi bulunduğu du-
ruma kafa yormak yerine kendini hayata bağlayacak 
unsurları düşünmeye başlamıştır. Bunun ilk izleri de 

çocuklardan bahsetmesiyle gözlenmektedir. Çocuk-
ların sinemaya gitmesi gibi gündelik hayattan bir du-
rumu hatırlayarak çocukların masumiyetini ve hayata 
bağlılığını kendisine hatırlatmaya çalışmaktadır. Şiir 
kişisi, yarattığı ölüm senaryosunda çocukların hayat-
larına devam edeceğini kendisine hatırlatarak mutlu 
olmanın yollarını aramaktadır. “Yüzümü bir çiçeğe 
gömüp” dizesiyle de kendisine mutluluk veren bir du-
rum aramaktadır. “Derinden bir tren geçer” imgesiyle 
ise kendi düşüncelerinde kaybolarak hızla geçen bir 
hayatı hatırladığı anlaşılabilir.

Şiir kişisi huzur bulabilmek için doğaya sığınma ar-
zusundadır. “Kar, çiçek, kayısı ağaçları, gökyüzü ve 
deniz” umudu ifade eden kavramlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kendisini tamamen izole etmek yerine 
çevreyi gözlemleyerek yaşamın güzel yanları görme-
ye çalışmaktadır. “Alıp başımı gitmek isterim” dizesiyle 
şiir kişisinin yaşamın olumsuzluklarından kaçma iste-
ği aktarılmıştır. Günün sonu olan bu zaman kendisine 
huzur vermektedir ki denize bakmak ve kayısı ağaçları 
arasında bulunmak için bu zamanı seçmiştir. Tiyatro 
seyretmek istemesi şiir kişisinin entelektüel kişiliğine 
dair ipucu niteliğindedir.

Şiirin dördüncü bölümünde, şiir kişisi bulunduğu sa-
kin ortamın da etkisiyle  “karanlık” olarak tarif ettiği 
çocukluk zamanlarına dönüş yapmaktadır. Çocukluk 
anıları bulutlar gibi üstünden geçer ve onları uzaktan 
izlemek dışında bir şey yapamaz. Bu kesitte yer alan 
“dünyayı değiştirmeye başlar” dizesiyle uyum sağla-
yamamanın verdiği bir değişim düşüncesi ve isteği 
ortaya konulmuştur. Bu düşüncelerin arasında bulun-
duğu ortamdan da kopmamaya ve günün sevdiği bu 
zamanını, sevdiği bir ortamda geçirdiği için çevresine 
kulak vererek tadını çıkarmaya çalışmaktadır. Çocuk-
luk bulutu geçmeye devam ettikçe şiir kişisi düşünce-

Şiir Eleştirisi / Elif Ezgi İnan  11-E

Çaresizlikte Umut Arayışı
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leri arasında bir süre sonra kaybolur ve şiirde “denizin 
ve kırların rengi birdenbire karışır” dizeleriyle tekrar 
doğal ögelere yer verilir. Karanlık bir geçmişin üzerine 
bu doğal ögelere yer verilmesi doğanın umut olarak 
karşımıza çıktığını tekrar kanıtlamaktadır. 

Şiirin ikinci kesitinde şiir kişisi kendisine veya çevre-
ye odaklanmak yerine “sen” kişisi ile ilgilenmektedir. 
Şiirde aşamalı olarak şiir kişisinin ruh hali değişmek-
te ve şiir kişisi bunalımlı halinden uzaklaşmaktadır. 
Diğer kesitten farklı olarak bu kesitte yalnız olmayan 
şiir kişisi, düşüncelere dalarak hayatını gözden geçir-
mek ve geçmişiyle yüzleşmek gibi bir çaba içerisin-
de de değildir. Bu kesitte “ben ölürsem akşamüstü 
ölürüm” dizesi tekrarlanmamıştır. Bölünmüş duygu 
durumları içerisinde “Pazar sabahı” huzur ve yeniden 
başlamayı; “gökyüzü” umudu, “sararmış yapraklar” da 
bunalımlı hali temsil etmektedir. Bahsettiği bölünmüş 
dünyadaki huzurlu ve karamsar kısımların herhangi 
birisinde var olan “bir adamın” her şeye yeniden baş-
ladığı anlatılmaktadır. Şiirin sonlarına doğru yaşanan 
karakter gelişimi dolayısıyla bu hayata bağlanma ve 
değişim arzusunda olan adamın şiir kişisinin kendisi 
olduğu varsayılabilir.

“Ben Ölürsem Akşamüstü Ölürüm” adlı şiirde, ölüm 
ve hayat arasında kalan, yalnız birinin duygu durumu 
ortaya konmuştur. Şiirde “kent”, “akşam” gibi doğal 
unsurlar dışında zaman ve uzam ögeleri net olarak 
verilmemektedir. Bu belirsizlikle şiir kişisinin düşünce-
lerinde kaybolarak kendisi için zaman ve uzamın öne-
mini yitirdiği düşünülebilir. Şiirin bütünü göz önünde 
bulundurulduğunda şiir beninin şiir boyunca gelişim 
göstererek hayata tutunma yönünde bir çaba sergile-
diği söylenebilir.
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İnsanların bir kısmı farklılıkların zenginlik ol-
duğuna ve toplumu güzelleştirdiğine inan-
maktadır. Çünkü farklılıkların olmadığı yer-
de tekdüzelik başlar. Yevgeni Zamyatin’in 
“Biz” adlı distopyasındaki toplum düzeninde 
ise bu tekdüzelik bir olumsuzluk olarak de-
ğil, aksine mükemmelliği sağlayan bir araç 
olarak görülmüştür. Yapıttaki Tek Devlet, 
insanların tektipleştirilmesi temeline da-
yandırılmıştır. Bu tektipleştirme ise numara, 
üniforma ve saat tableti başta olmak üzere 
birçok araç ve düzenleme ile sağlanmaktadır.

Tek Devlet’teki insanlar, isim yerine harf ve rakamlar-
dan oluşan “numara”lara sahiptir; I-330 ve D-503 gibi. 
Bu numaralandırma sisteminin amaçlarından birinin 
bireyselliği yok etmek olduğu söylenebilir. Çünkü kişi-
lerin kendilerine has ve bir anlam içeren isimlerinin ol-
maması; o kişilerin var olma amaçlarının birey olmak 
değil de, toplumun ayrılmaz ama yeri doldurulabilir bir 
parçası olma düşüncesini desteklemektedir. Tek Dev-
let’teki insanlar birey değil, “numara”lardır. Toplum-
dan ayrı olarak düşünüldüklerinde bir anlamları yok-
tur. Numaralandırılma sistemi insanların bu düşünce 
tarzını benimsemelerini sağlayarak toplumun devlet 
tarafından kontrol altında tutulmasını kolaylaştırması 
yönüyle kurgu için önemlidir. Numaralar herhangi bir 
anlam içermemesine rağmen D-503’e birtakım çağrı-
şımlar yapabilmektedirler; O-90’ın tıpkı numarası gibi 
yuvarlak hatlara, I-330’un ise ince ve sivri hatlara sahip 
olması gibi. Bu çağrışımlar, Tek Devlet’in tek tipleş-
tirme çabalarına rağmen insan doğasının farklılıkları 
sezme eğilimi olduğunu göstermekte ve D-503’ün in-
sani yönünü okura yansıtmaktadır.

Tek tipleştirmenin sağlanabilmesi için insanların sa-
dece adlarının değil, dış görünüşlerinin de mümkün 
olduğunca benzer olması gerekmektedir. Bu sebeple 
Tek Devlet’teki numaraların saçları yoktur ve hepsi 
sürekli olarak açık mavi ünifler giymektedirler. Bu sa-
yede insanların bir farklılığı daha ellerinden alınmış, 
kendini ifade etme yollarından biri olan kıyafet seçi-
mi ortadan kaldırılmıştır. Bu düzenleme, numaraların 
kendini ve başkalarını diğerlerinden farklı görmelerini 
engellemektedir. Böylece her türlü sınıf ayrımı ve kıs-
kançlık gibi olumsuz duyguların mümkün olduğunca 
azaltılması amaçlanmıştır. Fakat bu düzenleme,  Tek 
Devlet’e karşı olan I-330 tarafından bireyselliği yok 

etme ve özgürlüğü kısıtlama yönüyle ele alınmaktadır. 
Bu durum I-330’un sarı ipek elbise giyerek D-503’ün 
karşısına çıkması ile okura yansıtılmıştır. I-330’un bu 
davranışından, onun kıyafeti ve renkleri kendini öz-
gürce ifade etmek için bir araç olarak gördüğü anla-
şılmaktadır; çünkü I-330 üniformaları sevmemekte ve 
D-503 ile yalnız kaldığında onun dikkatini çekebilmek 
için sarı elbise giymektedir.

Tek Devlet’te numaralar ve üniformalardan daha kı-
sıtlayıcı olan bir başka öğe ise “Saat Tableti”dir. Yapı-
tın başlarında D-503, tablete olan hayranlığını dile 
getirmektedir. D-503, her numaranın günün hangi 
saatinde ne yapacağını gösteren bu tablete hayran-
dır çünkü bu sayede insanların takip edebileceği bir 
program olmakta, hiçbir numara gününü istediği 
gibi planlayamamaktadır. Özgürlüğü kısıtlama ola-
rak görülebilen bu düzenleme, Tek Devlet tarafından 
mükemmelliği sağlayan ve herkesin yararına olan bir 
araç olarak kabul görmüştür. Yapılması gereken bütün 
işler zamanında yapıldığı gibi, numaralar da o gün ne 
yapacaklarını düşünmek zorunda kalmamaktadırlar. 
Fakat Saat Tableti de mükemmel değildir; günün iki 
saati serbest zaman olarak ayrılmıştır. Çoğu numara 
bu serbest saatlerde toplu yürüyüşe katılmasına veya 
masasında oturup çalışmasına rağmen, bu “Kişisel 
Saat”ler bir kusur olarak görülmektedir. D-503 gü-
nün her saniyesinin planlandığı bir düzenin hayalini 
kurmaktadır; çünkü ona göre günde iki saatlik özgür-
lük demek, mükemmelliğin ve mutlak düzenin sağ-
lanmamış olması demektir. Yapıtta Saat Tableti hem 
Tek Devlet’teki toplumsal düzeni anlatmak, hem de 
D-503’ün bu toplumsal düzene olan bakış açısını oku-
ra yansıtmakta araç olarak kullanılmıştır.

“Biz” adlı yapıtta, Tek Devlet’in benimsemiş olduğu 
ve diğer insanlara da benimsetmek için uğraştığı mü-
kemmeliyetçi ve adeta bir makine gibi durmadan iş-
leyen bir toplumsal düzen görülmektedir. Bu düzenin 
sağlanmasında rol oynayan ögelerin başında gelen 
“numara, ünif ve saat tableti” birbirini tamamlar nite-
liktedirler; çünkü bu ögelerin her biri bireysellik ve öz-
gürlüğü kısıtlamakta ve yerine tek tipleştirmeyi, mut-
lak düzeni getirmektedir. Bu yönleriyle “numara, ünif 
ve saat tableti” unsurları yapıttaki düzenin sağlanması 
ve okura yansıtılması görevini görmektedirler. Zamya-
tin, distopik bir yaklaşımla ele aldığı bu yapıtında kur-
guladığı bu düzenin insanı ne kadar tektipleştirdiğini, 
sisteme esir ettiğini gözler önüne sermiş, kurguda 
övülenin aksine birey olabilmeyi, özgürlüğü, değerleri 
ile insan kalabilmeyi yüceltmek istemiştir.

“Biz”de Ünif, Saat Tableti ve 
Numaraların Kurgudaki İşlevi

Makale / Hazal Karakuş 12-G
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Proletkült, yani proletarya kültürü anlamına 
gelen işçi sınıfı kültürü, Rusya’da çıkan ve top-
lumun kültürünün işçiler tarafından oluştu-
rulması gerektiğini savunan düşünce sistemi-
dir. Yevgeni Zamyatin’in “Biz” adlı yapıtında 
komünist veya sosyalist düzen yerine bu dü-
şünce sisteminin parodisinin yapıldığı ve bu 
düşünce sisteminin özelliklerinin yapıt içinde 
ciddi bir şekilde eleştirildiği görülmektedir. 
Zamyatin, makinelerin insanlara hükmetti-
ği, insanların birey özelliklerinin yok sayılarak 
tektipleştirildiği, değerlerin ve sanatların hiçe 
sayıldığı bu düzende asla mutluluğun ya-
kalanamayacağını dile getirmek istemiştir. 

Eserde konu alınan düzende her bir birey, bir isim ye-

rine numaraya sahiptir. Özgün hitap şekilleri yerine 

barkod tanımlama yöntemlerine benzer bir şekilde 

damgalanan kişilerin adlandırılmaları, bireysel benli-

ğin ortadan kaldırılarak tektipleştirilmiş ve insandan 

öte bir makinenin -Tek Devlet’in- dişlilerini andıran bir 

toplumun oluşturulmasının hedeflendiğini gösterir. 

Bu numaraların seçim hakları ve özgürlükleri, yapıtta 

kısıtlanmış bir şekilde verilmiştir. İnsanların araların-

daki farklılıkların yok sayılması ve kaldırılmaya çalışıl-

ması sonucu, dolaylı yoldan sınıf farkı da kaldırmıştır. 

Bu da toplumda burjuvazi, işçi veya yönetici gibi sı-

nıflar arasındaki farklılıkların engellenmesini savunan 

Proletkült düşüncesi ile uyuşmaktadır. Bunun örnek-

leri olarak da numaraların kendi işlerini kendileri seç-

memeleri, becerileri doğrultusunda Tek Devlet’e en 

iyi şekilde hizmet edebilecekleri alanda görevlendiril-

meleri ve hayatlarını proletaryan kültüre uyumlu bir 

şekilde devletlerini yüceltmeye ve geliştirmeye ada-

maları gösterilebilir.

Kurulan “Tek Devlet” düzeninde hayal gücü ve yara-

tıcılık kavramları içeren eylemler baskı ve otorite ile 

kontrol altına alınmış, matematiksel ve mantıksal fa-

aliyetlerin hâkim ve baskın olduğu bir sistem yer al-

mıştır. Kısıtlanmış dans, müzik ve yazım çalışmaları da 

sınırları belirlenmiş bir sitem ile gerçekleştirilebilmek-

tedir. Dansa sadece törenlerde izin verildiği ve bunun 

da belirli kurallar ve şartlar altında gerçekleştiği, mü-

ziğin sadece matematiksel algoritmalara dayanarak 

besteler üreten bir makine tarafından üretildiği ve şiir 

ile makalelerin yalnız Tek Devlet’i yücelttikleri durum-

da yaratılabileceği görülmektedir. Sanatın geleneksel 

anlamda burjuvazi sınıfına özgü değil de işçi sınıfının 

değerlerine özgü üretilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Buna göre sanat, aslında yeteneğe ve ilhama dayalı 

değil, eğitime ve toplumsal düzene bağlı bir hal al-

mıştır. Buradan Proletkült yaşantısında sanatın top-

lum içerisinde özgürce ve istenildiği gibi var olmadığı 

sonucuna ulaşılabilir.

Özgür ve eleştirel düşünceyi onaylamayan, duygula-

rı baskılayan ve totaliter bir rejim izleyen Tek Devlet 

otoritesi, sistemin işleyişini bozabilecek her ihtimali 

ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Numaralarla 

adlandırılan insanların günleri, saatler ile ayrılmıştır. 

Hayatları onlar için önceden tasarlanmış, Tek Devlet’in 

çıkarları uğruna adeta köleleştirilmiş, kuralların ve 

zorunlu çalışmanın tabletlerine bağlanmışlardır. Sah-

te ve yapay kontrol hissiyatları ise sentetik seçimler 

ve göstermelik oylamalar ile sağlanmıştır. Muhalefet 

adına oy verenlerin infaz edilmesinin dahi farkındalık 

getirmemesi ise gözlerinin ne denli kalıcı bir biçimde 

boyandığını göstermektedir.

Yevgeni Zamyatin, Proletkült akımını, distopik bir kur-

gu eşliğinde Tek Devlet düzeni üzerinden ve gerçek-

leşen esenliksiz yaşamlardan yararlanılarak sunmuş 

ancak eleştirmiştir. Bu yargıya da eserdeki sanat, bi-

reysellik ve özgürlük anlayışının işleniş biçiminden ve 

var olan yapının proletaryan kültür ile bağdaşmasın-

dan varılabilmektedir.

“Biz”de Proletkült Parodisi 
Makale / Can Kınık 12-G
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EFE ERGİNCAN - BUSE AKAR - ECE ERKAN 11-Z
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müçteba kulunuz / iki iki daha dört
kalem odasında yalnız efendim
efendim adamcağız / iki iki daha dört
çok kalem tüketmiş mürekkep yalamış
eski muhasebeci / iki iki daha dört
şekerci hamdi bey böyle söylemiş

şekerci hamdi bey kim / elde var iki
asıl bana sorun bana efendim
hesabı şaşmazdı / elde var iki
üstelik namuslu adamdı gayet
şeytana mı uydu / elde var iki
bunun bir sebebi olmalı elbet

müçteba kulunuz / dört sene beş ay
ikinci koğuşta yalnız efendim
ihtilâs dediler / dört sene beş ay
rezil rüsvay oldu düştü dillere
tövbe tövbe rabbim / dört sene beş ay
mahpuslarda çürüdü gitti fukara

MÜÇTEBA 
KULUNUZ 
Attila İlhan
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Hayat, nefes almayı sürdürmek için edilen bir kavgadır 
aslında. Sisteme ve bu sistemin uzantılarına, ağlarına 
karşı verilen bir savaştır. Bu savaşta kimse eşit değildir; 
kimileri sistem içinde yalnız basit bir işçi, emekçi, ki-
mileri sistemin bekçisi,  kimileri ise sistemin asıl taşla-
rıdır. Attila İLHAN’ın ‘‘Müçteba Kulunuz’’ adlı şiiri, sözü 
edilen bu savaşta, bir anlamda yaşam mücadelesinde 
çok da başarılı olamayan, yolundan saptırılan ancak 
“namus”undan ödün vermeyen bir ‘‘Beyaz Yakalı’’nın 
hikâyesini anlatmaktadır.

Şiir genel hatlarıyla, hapse düşmüş bir emekli mu-
hasebeciyi anlatmaktadır. Şiir, üç anlatımsal ve üç 
anlamsal kesitten oluşmaktadır. Şiirde anlatıcı ve şiir 
kişisi birbirinden farklıdır. Şiir kişisi emekli bir muhase-
becidir ancak bu kişi basit görünen hayat kavgasında 
sisteme yenik düşmüş ve yolundan saptırılmıştır.

Şiirin ilk anlamsal kesiti aynı zamanda ilk anlatımsal 
kesitidir. Şiirin bu yönü göz önüne alındığında metnin 
üç parçaya bölündüğü söylenebilir. İlk bölümde “iki 
iki daha dört” dizesi sürekli tekrarlanmaktadır ve bir 
motiftir. Bu motifin iki anlamı vardır. Bunlardan birin-
cisi, sistem kurallarının net olması ve kesin işlemesidir. 
Yani, sistemin parçaları bir bıçak gibi keskindir ve suç 
işleyen anında cezalandırılır. Hayat kavgasının bir ku-
ralı vardır ve buna uymayan cezalandırılır. İkinci anlam 
olarak ise bu ifadenin “basitliği” olarak değerlendirile-
bilir. Yani, iki ile ikinin toplamının dört etmesi herkes 
tarafından bilinen bir yargıdır. Bu benzeşme ile hayat 
arasında bir bağ kurulabilir. Hayat dışarıdan oldukça 
kolay, basit görünmektedir ancak yaşamın zorlukları 
ancak içine girince anlaşılır. Ayrıca şiir kişisinin bir mu-
hasebeci olması ve bu çok basit hesabı karıştırması, işi 
yaşamak olan insanlığın dahi hayat hesabını tuttura-
mayabileceğinin de kanıtı olarak değerlendirilebilir. 

İlk anlatımsal kesitin ikinci dizesinde geçen “kalem 
odasında yalnız efendim” cümlesindeki “efendim” ke-
limesi bir “kul-efendi” olgusu yaratarak işçi sınıfının 

yaşamda pek destekçisi olmadığına dikkat çekmiştir. 
Dördüncü dizede geçen “çok kalem tüketmiş mü-
rekkep yalamış” ifadesi şiir kişisinin eğitimli olduğu-
na dikkat çeker; ancak bu eğitimli kişi için kullanılan 
“adamcağız” sözcüğü sözü edilen kişinin de tüm do-
nanımına rağmen “sistemin altında ezilen bir zavallı” 
olduğu sonucunu ortaya çıkarabilir. Eğitim, sistemin 
güçlü çarklarından, bu öğütülmeden bireyi koruya-
mamıştır.  

İkinci anlatımsal kesitte başka bir anlam evrenine ve 
yaşam karşısında “Müçteba” ile aynı konumda olan 
“Hamdi Bey”e geçilir. Bu kesitte tekrar edilen “elde var 
iki” motifi ilk kesitte sözü edilen insanların çokluğuna 
bir göndermedir. Bu kesitteki Hamdi Bey de sözü edi-
len sistemin bir parçası olmakla birlikte kendiyle aynı 
gerçeği yaşayan “muhasebeci Müçteba”nın hesabı 
şaşırmasına çok şaşmakta, hayret etmektedir. “Üstelik 
namuslu adamdı gayet, şeytana mı uydu” dizelerinde-
ki “namus” ve “şeytan” sözcüklerinin kullanımı sistemin 
içinde çürüyen ve yozlaşan insanlara, sitemin insanları 
yozlaştıran bu gücüne bir eleştiri niteliği taşımaktadır.  
“Şeytan” burada aslında sistemin ta kendisidir ve mu-
hasebeciye hayat hesabını şaştıran da  yine sistemdir. 

Üçüncü anlatımsal kesit aynı zamanda üçüncü an-
lamsal kesittir. Bu bölümde sürekli tekrar eden “dört 
sene beş ay” sözü bir motiftir. “dört sene beş ay” okura 
“hapishane” uzamını çağrıştırır.  Bu uzam aslında iki 
anlam örüntüsü içinde değerlendirilebilir. Her şeyden 
önce insanın yaşamda kendine çizdiği sınırlar ve bu 
sınırların içinde devam ettirilmeye çalışılan bir ya-
şam vardır. Bu noktada insanın kendi hapishanesini 
kendisinin yarattığı söylenebilir. Hayatın başlı başına 
bir mücadele olduğu düşünülürse insanın kendisine 
sınırlar çizmesi bu durumu daha da kötüleştirmekte-
dir. İkinci olarak ise bu hapis bir cezadır, yalnızlıktır, 
ezilmişliktir. “İkinci koğuşta yalnız efendim” dizesi şiir 
kişisinin yaşamda yalnız olduğunu sezdirmektedir, bu 
kişinin destekçisi yoktur. “Mahpuslarda çürüdü gitti 

Şiir Eleştirisi / Ataberk Tozar 11- L

Beyaz Yakadaki Mürekkep İzleri



101KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Haziran 2017

fukara” dizesi ise ilk anlamsal kesitte kurulan zavallıcık 
imgesini destekler niteliktedir. 

Şiirin bu kesitinde açık olan Müçteba isimli şiir kişi-
sinin gerçek anlamda mahkûm olmasıdır. Görünen 
bu halde Müçteba, yaşamındaki yanlış sapmalardan 
dolayı mahkûm edilmiş, dört sene beş ay hüküm giy-
miş, anlatıcının deyişine göre rezil “rüsvay” olmuştur. 
Bu noktada anlatıcı, Müçteba’ya aslında bir suçlu, bir 
hükümlü gibi davranmaz çünkü Müçteba bilerek ve 
isteyerek, bilinçli, bir tutumla suça yönelmemiştir. O, 
yaşamın karşısında bir anlamda günah keçisi olarak 
hayatın yükünü sırtlanmış bir yaşam mahkûmudur. Bu 
kesitin görünen anlamından yola çıkarak Müçteba’nın 
yaşamın adaletsizliği karşısında yenik düşmüş bir 
mahkûm konumunda olması boşa değildir. 

Şiirin anlatıcısı her kesitin ikinci dizesinde “efendim” 
diye başlamakta ayrıca ilk ve son kesitte “kulunuz” 
ifadesi tekrar etmekte, böylelikle şiir boyunca sezdi-
rilen “efendi-kul” olma hali ve sistemin insanı bu iki 
hale göre konumlandırması vurgulanmaktadır. Şiir 
sanki “efendi”ye verilen bir rapordur. Şiirde bir anlam-
da kurduğu sistemi kontrol eden bir “efendi” imgesi 
yatmaktadır.     

 Attila İlhan’ın “Müçteba Kulunuz” adlı şiiri hayat hesa-
bını tutturamayan bir muhasebeciyi konu edinmekte, 
sistem içinde “efendi-kul” halinde olmanın türlü halle-
ri belirtilmekte ve şiirin kurgusundaki bu ironi ile ya-
şamın zorluğuna, sistemin bireyi nasıl öğütebildiğine 
dikkat çekilmektedir. Attila İlhan, gerek kullandığı dili, 
gerekse yarattığı imgeler ile hayat kavgasında yolun-
dan saptırılmış bir “Beyaz Yakalı”yı okura aktarmış, sis-
temi ismi “seçilmiş kişi” anlamına gelen “Müçteba”nın 
yaşamı aracılığıyla değerlendirmiştir. Bu noktada “se-
çilmiş kişi”nin kim olduğu ve ne için seçildiği de okura 
şiir aracılığıyla açılan eleştiri kapılarından biri olarak 
görülebilir.

NAZ ERDEMİR-ÖGE ACAR 9-V
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Absürt tiyatronun önemli örneklerinden olan 
Samuel Beckett’in kaleme aldığı “Godot’yu 
Beklerken” adlı yapıt, yazıldığı II. Dünya Sa-
vaşı Dönemi’nde insanların varlıklarını an-
lamlandırma sorununu, bir benliğin farklı 
katmanları olan Estragon ve Vladimir figürle-
riyle odaklayarak, onların yapıt boyunca sü-
ren bekleyişi üzerinden yansıtmıştır. Yapıtın 
odak figürleri olan Estragon ve Vladimir’in 
varlıklarını anlamlandırma çabası sade-
ce “eylemsiz bir bekleyiş” olarak kalmıştır.

Ana sorunsalın temelinde üç figürden söz edilebilmek-
tedir. Bunlar odak figürler Estragon, Vladimir ve yapı-
tın kurgusunda somut olarak hiç gözükmese de varlı-
ğını ikilinin diyaloglarında sıkça gösteren Godot’dur. 
Kurguda Godot, iki odak figür için “beklenen”dir. Est-
ragon ve Vladimir’in bekleyişi onlar için umut, mutlu-
luk, yaşıyor olmalarının anlamı ve acılı hayatlarından 
kurtuluş yoludur. Beckett, aslında Vladimir ve Estra-
gon figürleri ile bir benliğin iki katmanını somutlaştı-
rarak aktarmıştır. Bu somutlaştırmada Estragon ‘’id’’dir, 
insanoğlunun en ilkel ve içgüdüleriyle yaşayan halidir. 
Diğer taraftan Vladimir ise süper egoyu temsil etmek-
tedir; toplumun evrimleştirdiği, düşünen, sorgulayan, 
düşünsel ve duygusal açıdan gelişmiş bir figürdür. 
Bu iki figürden yaşamı anlamlandırma çabası içinde 
olan ve bilinç açısından daha gelişmiş olan figürün 
Vladimir olduğu görülmektedir. Vladimir için Godot 
kurtuluş demektir. İçinde bulundukları anlamsızlıktan 
ve beklemekten kurtulup varlıklarını anlamlandıra-
bilecekleri noktadır. Bu bekleyişte Vladimir’e zaman 
zaman engel olan Estragon’dur, yani süperego, id’in 
izin verdiği kadar arayışını sürdürebilmektedir. Yapıt 
boyunca iki zıt figür, tıpkı tek bireyin farklı yönü gibi, 
birbirlerinden hiç ayrılamazlar ve bu beraberlikleri 
bekleyişlerini eylemsiz kılar.

Bu eylemsiz bekleyişte Godot’nun görevi onlara umut 
vermek ve yaşamlarını devam ettirme nedeni olmak-
tır. Godot’nun varlığı ve gelecek olması tek umutları 
olan iki figür, çaresizce Godot’yu beklemektedir. Est-
ragon ile Vladimir Godot’yu hayatlarının merkezine 
almış durumdadır: ‘’Bekleyip görelim bakalım ne diye-
cek bize?/Kim?/Godot.’’ Beckett, syf 21 

İki ana figür için Godot onların yaşamlarını anlamlan-
dırma arayışını noktalayacak etmen olarak anlatılmış-
tır. Ancak yapıt boyunca Godot hiçbir zaman gelme-
yecek, dolayısıyla Estragon ve Vladimir’in bekleyişi 
eylemsiz kalmaya devam edecek ve iki figür aradıkları 

tatmin edici anlama ulaşamayacaklardır. Hâlbuki di-
ğer taraftan incelendiğinde de Godot’nun gelmesi, 
onların tüm amacını gerçekleştirecek ve Estragon ve 
Vladimir’in yaşamlarını devam ettirebilecekleri tek se-
bebin sonuçlanacağı anlamına gelmektedir. Estragon 
ve Vladimir’in durumu Schopenhauer’ın kirpi ikilemi-
ni çağrıştırmaktadır. Odak figürler, Godot gelirse ha-
yatlarını anlamlandırmayı başaracaklar ancak hayatta 
kalmaları için tek gerekçelerini yitirecekler, Godot gel-
mezse anlamlandırma arayışında başarısız olacaklar 
ancak hayata tutunma gerekçelerini koruyacaklardır.  

Estragon ve Vladimir hayatlarının tüm anlamını 
Godot’ya indirgemişlerdir. Godot onlar için kendi 
deyimleriyle ‘’yarına başlamak için bir neden’’dir. Est-
ragon ve Vladimir’in varoluşunu anlamlandıracak tek 
unsurun Godot olması iki ana figürün uğraşsızca bek-
lemesine neden olmuştur. Yapıt boyunca çokça tekrar 
eden ‘’Gidemeyiz. / Neden? / Godot’yu bekliyoruz.’’ 
diyaloğu, hayatlarındaki tek işleri Godot’yu beklemek 
olan iki figürün, Godot’nun gelmemesi üzerine yapa-
cakları tek şeyin, sadece “daha çok beklemek” olduğu-
nun vurgusudur. Estragon ve Vladimir bulundukları 
yerden ayrılamazlar çünkü Godot onlara geleceğini 
söyleyerek çaresiz odak figürleri bulundukları yere 
kilitlemiştir. Ayrıca Estragon ve Vladimir’in başka bir 
yere gitmesi, peşinde oldukları anlamlandırma çaba-
sını bırakacakları anlamına gelmektedir. Bunun için 
iki figür sadece bekleyerek eylemsizliği seçmişlerdir. 
Yapıt boyunca süren ve sonlanamayan bu bekleyiş, 
Estragon ve Vladimir’in varoluşlarını kavrama konu-
sundaki eylemsizlikleridir.

Yapıtta uzam sadece tek ağaçlı bir yol kenarından iba-
rettir. Asıl arayış ve bekleyiş içinde olan Vladimir sade-
ce ağacın durumunu ve gökyüzünü gözlemleyerek 
zamanı izlemektedir. Bekleyişte geçen süre onun için 
anlamsız ve sıkıcıdır. Beklediği şeyin, Godot’nun, he-
men gelmesini istemektedir. Yapıtta uzam ve zaman 
küçük değişiklikler gösterir ancak tam anlamıyla sabit 
kalan tek şey Estragon ve Vladimir’in eylemsizlikleri-
dir. Bu süreçte can sıkıntısını önlemek ve birbirlerinin 
varlıklarından şüphe duymamak için, anlamlı olma 
çabası gözetmeden konuşmaktır. Godot’nun gelme-
mesi, onların sadece konuşarak kendi varlıklarının bi-
lincinde olmasını sağlamıştır.

Estragon ve Vladimir’in, hayatı anlamlandırma ögesi-
ni tek bir kavrama indirgemeleri, onları eylemsiz bir 
bekleyişe itmiştir. Varoluş sorgulaması içindeki odak 
figürler ve onların sorgulamasına cevap getirebilecek 
Godot imgesi, sonu olmayan, döngüsel bir kurguda, 
insanoğlunun zamansız varlığını sorgulamasının bir 
örneği olmuştur.

“Godot’yu Beklerken”de 
Arayış ve Eylemsizlik Üzerine 

Makale / Ali Uzunköprü  11-C 
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Direniş sözcüğü yaşama, var olma, bir şe-
yin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu 
olgusu, mevcudiyet anlamlarında kullanıl-
maktadır. Yaşama karşı ya da yaşam uğruna 
direnmek. Varoluşçuluğun incelediği bu kav-
ramlar birçok esere konu olmuş, direnmenin 
şekilleri, yaşamın amacı, oluş birçok yazar 
tarafından ele alınmıştır. Bu yapıtlardan biri, 
“olma” niteliğini taşıyan, Melville’in kaleme 
aldığı “Kâtip Bartleby”dir. Yapıt, yaşama karşı 
gösterilen bir pasif direnişin öyküsü olmakla 
beraber, hayatın anlamsızlığının eylemsiz-
lik şeklinde dışa vuruluşunu ele almaktadır.

“Azimli bir insanı pasif direniş kadar çileden çıkaran bir 

şey yoktur. Direnilen kişi acımasız değilse, direnen ki-

şinin pasifliğinin de bir zararı dokunmuyorsa, o zaman 

direnilen kişi, iyi günündeyse, sağduyusuyla çözeme-

diği şeylerin üstesinden hayal gücünü şefkatle kulla-

narak gelmeye çalışacaktır.” (Melville, s. 27)  Varoluşçu-

lukta, mevcudiyet uğruna verilen savaş gözetilir, birey 

kişisel doğasına karşı, yaşamı adına verdiği savaşla yü-

celir. “Kâtip Bartleby” adlı öyküde  “yapmamayı tercih 

eden”  bir kâtibin hayatın getirilerine, amaçsızlığına 

direnişi, bir “Wall Street” ofisinin duvarına bakmaktan 

geçmektedir. Kâtip günlerce oturur, bir duvara bakar,  

yerinden kalkmamayı, gitmemeyi ya da başka bir şey 

yapmamayı “tercih eder”. Harekete geçmesi uğruna 

vaat edilen yemek, para gibi yaşama dair kaynaklar 

onu etkilememekte ve ofisin duvarına bakmaya de-

vam etmektedir. Kâtibin eylemsizliği, anlamsızlığın 

verdiği sancının yansıması olarak aktarılmaktadır. 

Eylemsizlik, yaşamın getirilerine karşı Kâtip’in baş-

kaldırısıdır. Kendisini intihara kadar sürükleyen bu 

yapmama süreci, onun varoluşun anlamsızlığına, ya-

şamdaki konumuna, bilinmezliklere karşı verdiği bir 

savaştır. Fiziki eylemsizliğinin altında yatan bu güçlü 

direniş, yapıtın yazıldığı dönemdeki çalışma şartları-

nın, maddi şartların bir “wall street” ofisinde incelen-

mesiyle günlük rutinin hayatın anlamsızlığına katkı-

sını da gözler önüne sermektedir. “Ah, mutluluk ışığı 

sever, biz de dünyayı şen sanırız, ama sefalet kendini 

vakurca saklar, biz de sefalet yok sanırız.” (Melville, s. 

60)  Bu bağlamda bir adressiz mektup sorumlusu ol-

ması, bununla beraber bir hukuk bürosunda rutin, 

katkısız bir iş yapıyor olması, Kâtip’in yaşamın sıradan-

lığı ve amaçsızlığına olan inancını güçlendiren ögeler-

dir.

Kâtip’in hapishaneye götürülmesine sessiz kalması, 

hiçbir koşulda direnmemesi de yaşama, kanuna ve 

amaçsızlığa karşı bir direniş, bir yakarıştır. Uzam deği-

şikliğinin Kâtip’in hayatına bir etkisi, bir baskısı kalma-

mıştır. Hapishanedeki bakımı için işvereninin çabaları 

da onu intiharın eşiğinden geri döndürememiştir. 

İçinde bulunduğu boşluk, tükenmişlik her koşulda ha-

yatının odak noktası olmuştur. 

Yaşamın getirdiklerinin veya getiremediklerinin yarat-

tığı hiçliğin, insanı sürüklediği amaçsızlık, varoluşun 

sebepsizliğinin yarattığı sancı, hayatının hiçliğini fiziki 

bir eylemsizliğe çeviren Kâtip figürü üzerinden yansı-

tılmıştır. Kâtip’in edimsizliği, hayata karşı bir başkaldı-

rış, kendini soyutladığı yaşama bir eleştiri niteliğinde 

olup kurguda yaratılan ironiyle varoluşun, mevcudi-

yetin zayıf ve boş temelini yansıtmaktadır. 

“Kâtip Bartleby”, mevcudiyetin özden önce geldiği 

olgusuna bir başka eleştiri örneği olmuştur. Diğer ör-

neklerde olduğu gibi.

“Doğaya başkaldırmak kendi kendimize başkaldır-

makla birdi. Başını duvarlara vurmaktır. O zaman tu-

“Kâtip Bartleby”de 
Pasif Direniş Olgusu 

Makale / İlkyaz Sarımehmetoğlu 11-A       
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tarlı olan biricik başkaldırı intihardır.” (Camus, Başkal-

dıran İnsan)

“Biliyorum. Bana tutku verecek herhangi bir şeye ya 

da kimseye artık rastlamayacağımı biliyorum. Birini 

sevmeye kalkışmak, önemli bir işe girişmek gibidir, 

bilirsin. Enerji, kendini veriş, körlük ister. Hatta başlan-

gıçta bir uçurumun üzerinden sıçramanın gerektiği 

bir an vardır. Düşünmeye kalkarsa atlayamaz insan. 

Bundan böyle artık bu gerekli sıçrayışı yapamayacağı-

mı biliyorum.” (Sartre, Bulantı)

“Kaldı ki, “Değerleri biz yaratıyoruz,” demek de, “Haya-

tın önsel bir anlamı yoktur,” demektir. Siz yaşamazdan 

önce hayat bir şey değildir; ona bir anlam kazandır-

mak ancak size vergidir. Onu anlamlı kılan sizsiniz. 

Doğrusunu isterseniz, değer denilen şey de seçtiğiniz 

bu anlamdan başka bir şey değildir.” (Sartre, Varoluş-

çuluk)

“Bize hiçbir şey yapılmadı, yalnızca tam bir hiçliğin içi-

ne koyulduk, çünkü bilindiği gibi dünyada hiçbir şey 

insan ruhunu hiçlik kadar baskı altına alamaz.” (Zweig, 

Satranç, s, 50)

SELİN SAYDAM 11-A
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bu ağır soluklu adamlar işçi olacaklar
dudakları yanık kötü cıgaralardan
avuçlarının dibi delinmiş
ayakları yere heybetle basıyor
birileri gümüşhâne’den
birileri şirân’dan
bu adamlar hilâfsız toprak adamları
işçi olacaklar

nemli şayak giyimleri tüte tüte 
getirecekler sabahı
çarşının en yağlı en sıcak çorbasına 
ekmek doğrayacaklar

bandula’lı ismail’in kahvesine uğrayacaklar
ve bir gocuk gibi alıp sırtlarına yağmurlu 
gökyüzünü
tütün dumanı dökerek
erkek burunlarından
şeker fabrikası’na varacaklar
az buçuk efkârlı
tedirgin biraz
ama mağrur ve kararlı

hey allahım
nasıl dağlara vurup geliyor fabrikanın gürültüsü

Fabrika

Attila İlhan
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Proleter mücadele 20. yüzyılın önemli dönüştürücü 
hareketi olmuştur. Bu mücadele toplumların yaşam 
biçimlerini etkilediği gibi sanatın yönünü ve duruşu-
nu da etkilemiştir. Proletkült’e yani işçi sınıfı kültürüne 
inanan toplumcu sanatçılar eserlerinde bu ideolojiyi 
yansıtmışlarıdır. Sanatın; bir fikri, bir duruşu besleme-
si, ona yardım etmesi gerektiğini düşünen sanatçılar 
bu düşüncelerini hayata geçirecek, kitleleri heyecan-
landırıp ortak bir ideal etrafında bir araya getirecek 
eserler meydana getirmişlerdir. Atilla İlhan’ın “Fabrika” 
şiirinde de, bu çabayı ve yaklaşımı görmek mümkün-
dür. Şiir kişisi bir şeker fabrikasına girmekte ve sabaha 
kadar çalışacak olan işçileri izlemekte ve gözlemlerini 
aktarmaktadır. Şiirdeki figürler fabrika işçileridir ve şiir 
yoğunluklu olarak bu işçilerin şiir kişisi tarafından be-
timlenmesinden oluşmaktadır. Bu betimlemeleri fab-
rika işçilerinin dış görünüşlerinin ve kişilik özellikleri-
nin betimlenmesi olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Şiirde fabrika işçilerinin dış görünüşlerinin ve nere-
den geldiklerinin tasvirleri okura çok önemli ipuçları 
sağlamaktadır. “dudakları yanık kötü cıgaralardan / 
avuçlarının dibi delinmiş / birileri gümüşhane’den / 
şayak giyimleri / çarşının en yağlı çorbasına ekmek 
doğrayacaklar / erkek burunlarından” dizeleri işçilerin 
dış görünüşü, böylelikle de maddi durumları ve içinde 
yaşadıkları hayat koşulları hakkında okuru bilgilendir-
mektedir. İyi sigara dahi alamayan bu işçilerin mad-
di durumu oldukça kötüdür. İşçiler farklı ilçelerden 
gelmelerine rağmen içerisinde bulundukları maddi 
ve fiziksel zorluklarla dolu hayatlarıyla, bu hayatların 
yarattığı güçlüklerin bir sonucu olan benzer yaşam 
koşullarıyla şiir kişisi tarafından bir bütün olarak ele 
alınmıştır ve figürleştirilmiştir.

Şiir kişisi tarafından sık sık öne çıkarılan bir diğer 
betimleme türü ise ruhsal betimlemedir. İşçilerin ki-
şiliklerinin ve ruh hallerinin betimlemeleridir. Bu be-
timlemeler düşmanca hayat koşullarına karşı işçilerin 
izlediği tutumu yansıtmaktadır. “ağır soluklu adamlar 
/ ayakları yere heybetle basıyor / hilafsız toprak adam-
ları” dizelerden işçilerin kolay olmayan hayatlarına 

adeta güreş tuttuğu, bütün zorluklara rağmen kendi 
ayakları üzerinde sağlamca durabildiği için namuslu 
ve heybetli olduğu anlatılmaktadır. Bunların yanı sıra 
şiirde fabrika işçilerinin ruh halini belirten “efkârlı, 
tedirgin, mağrur, kararlı” sözcüklerine yer verilmiştir. 
İşçiler, geçim sıkıntıları yüzünden, belki de evlerine 
ekmek götürme kaygısı ile efkârlı ve tedirgindir. An-
cak yine de her şeye rağmen kendi ayakları üzerinde 
durmaktan dolayı gururlu ve hayata karşı hep böyle 
dimdik durmaya kararlıdırlar. 

İşçi sınıfı kültürünü toplumcu bir bakış açısı ile yan-
sıtan ve kitlelere hitap eden şiirin dili bu nedenlerle 
yalın bir dildir. Ancak şiirde nadir de olsa imgelere 
yer verilmiştir. İşçilerin rutine binmiş dolayısıyla her 
gün tekrar eden eylemleri anlatılırken şiir kişisinin li-
rik, coşumcu biçemi/üslubu ortaya çıkmış ve anlamı 
imgelerle çoğaltmıştır. “bir gocuk gibi alıp sırtlarına 
yağmurlu gökyüzünü” imgesinde, muhtemelen açık 
havada çalışan işçilerin hava şartlarından başka ken-
dilerini korumak için güvenebileceği bir şey olmadığı 
sezdirilmek istenmiştir. Buna ek olarak bu dizeden, 
işçilerin Yunan mitolojisindeki Atlas’a benzetiliyor ol-
duğu ve bu bağlamda büyük bir yükü, devasa bir gök-
yüzünü sırtlanmış oldukları, dahası bunu sıradan bir 
gocukmuş gibi kolayca yükleniyor oldukları anlamı da 
çıkarılabilir.

Şiir kişisi, kol gücüyle iş yapan, alınteri ile kazanç elde 
eden ve zorlu yaşam koşullarında namusu ile çalışarak 
ayakta kalmaya çalışan işçileri heybetli olarak yücelt-
mekte ve bu sıradan işçilerin yaşam mücadelelerini, 
şiirde gerek betimlemeler ile gerekse lirik benzetme-
lerle ile övmektedir. Başlıkta ise tüm bu işçilerin aynı 
çatı altında birlikte bir mücadele verdiği sezdirilmek-
tedir. “Fabrika” sözcüğü, hem üretime, hem birlikte 
aynı amaç etrafında bir arada olmaya işaret etmek-
tedir. Son dizelerde, “hey allahım” diye seslenip, son 
bir kez daha bu işçilerin yaptığı işi övmüş, fabrikadan 
çıkan sesin gürültüsüne dikkat çekerek işçilerin eme-
ğini son bir kez daha takdir etmiştir. 

Fabrika

Şiir Eleştirisi / Kubilay Aytek  12-U
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John Steinbeck’in “Gazap Üzümleri” adlı yapı-
tında, 1930’lu yıllarda Amerika’da kapitalizmin 
güçlenmesi ve makineleşmenin yaygınlaşma-
sıyla ortaya çıkan çiftçi ve işçi sınıfın işsiz kal-
masına ve ekonomik olarak çökmesine sebep 
olan ve “Büyük Buhran” olarak adlandırılan 
dönem işlenmiştir. Bu dönem, işsiz kalan ve 
iş umuduyla diğer birçok çiftçi aile gibi yola 
çıkan Joad ailesinin Kaliforniya’ya olan zor-
lu ve tehlikeli yolculukları süresince bireyler-
de yaşanan değişimler ve oluşan yeni ilişkiler 
üzerinden işlenmiştir. Bu durumu okurların 
zihninde daha etkileyici ve daha gerçekçi bir 
şekilde canlandırmak isteyen Steinbeck, ya-
pıtta pek çok anlatım tekniği kullanmıştır. 

Yapıt, farklı bakış açılarını yansıtan bir kurgu ile yazıl-
mıştır. Romanın bir kesiti Joad ailesinin yolculuk sü-
resince yaşadıklarına odaklanırken, diğer kesiti daha 
geniş bir bakış açısı ile “Büyük Buhran”ı odak nokta-
sına almakta ve bu dönemin tüm mağdurlarının ge-
nel panoramasını yansıtmaktadır. Bu sebeple yapıtın 
büyük çoğunluğu anlatma ve gösterme tekniğinden 
oluşmaktadır: “Evlerinden, memleketlerinden konu-
şuyorlardı alçak sesle. Yel değirmeninin altında buz 
gibi soğuk bir mağara vardı.(…) Başlarından geçen fe-
laketleri anlatırlardı:(…) Gelecekten konuşurlardı:(…)
Otoyolda göçmenlerin arabaları böcekler gibi ilerli-
yor, dapdar beton miller göz alabildiğine uzanıyor.”( 
Steinbeck, 244-246) 

Anlatıcı, “Büyük Buhran” dönemini yansıtırken anlat-
ma tekniğini kullanmayı tercih ederken Joad ailesini 
ve yol mücadelesini yansıttığı kurgunun iskelet bö-
lümlerinde gösterme tekniğini kullanmıştır. Bu sayede 
Steinbeck, Joad ailesinin arasındaki bağın ve desteğin 
yalnızca aileden gelmediğini, engellerin ve zorlukla-
rın onları birleştirdiğini aktarmak istemiştir. Kurguda 
66. Otoyol uzamı, birçok mağdur insanın yaşamının 
odak noktası olan, topraklarından zorla atılmış çiftçi 
ve işçi ailelerini birbirine bağlanmış yaşamlarını etki-
leyen, acılarına çaresizliklerine umutlarına, umutsuz-
luklarına ortak olan bir araç olarak simgeleştirilmiştir. 

“Millet dinliyordu. Yüzleri sakindi, sessizdi. Hikâye an-
latanlar dikkati hikâyelerine toplarken bir ritim tuttu-
ruyor, koca koca kelimeler seçiyorlardı. Çünkü anlat-
tıkları hikâye de büyük bir hikâyeydi. Dinleyenler de 
onların aracılığıyla büyümüş gibi oluyorlardı.” (Stein-
beck, s. 398) Ortak bir amaca doğru çıkılmış bu göç 
serüveninde ortaya konan birlik ve beraberlik olgusu 
geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır.  Anlatıcı, Büyük 
Buhran’a neden olan sömürü düzeninin oluşum süre-
cini göç olgusu üzerinden aktarmıştır. Bu göç, sömürü 
düzeninin en büyük tutanağı olarak belgelenmiştir.

Umut, yapıt boyunca “Büyük Buhran” döneminde 
mağdur bireylerin bir araya gelmesini sağlamıştır. 
Evlerinden ve topraklarından zorla sürülmüş bu bi-
reylerin Kaliforniya’da gördükleri muamele ve “Oki” 
damgası ile anılmaları, ardından umutla bir araya 
gelmeleri ve zorluklara birlikte göğüs germeleri akta-
rılmıştır: “Koca otoyolları dolduruyordu taşınıp duran 
insanlar. (…) Yollarda göçmenler çoğalınca Batı’yı bir 
panik sardı. Mülk sahibi insanlar malları için korkar ol-
dular. Ömürlerinde aç kalmamış insanlar, açların göz-
lerine baktılar. Hiçbir şeyi çok fazla istememiş insan-
lar, göçmenlerin gözlerinde isteğin alevini gördüler” 
(Steinbeck, s. 346-347) Bu sayede göçün aslında bu 
ailelerin hayatlarını dağıtmış olsa da binlerce aileyi de 
bir araya getirdiği ve kapitalizmin üstüne kurulduğu 
adaletsiz ve eşitliksiz sistem eleştirilmiştir. Bireyleri in-
sanca yaşamaktan alıkoyduğu gösterilmiştir. 

Yapıttaki bu ikili bakış açısının yanı sıra anlatıcı, ro-
manda sıkça semboller ve metaforlar kullanarak da 
göçün etkilerini ve insanların o dönemde yaşadıkları 
durumu dolaylı yoldan aktarmıştır. Örneğin, yapıtın 
ilk bölümlerinde karşımıza çıkan “canavar” metaforu, 
kapitalizmin kölesi olmuş ve dünyadaki ekonominin 
büyük çoğunluğunu yöneten üst sınıfı ve bu sistem 
uğruna çalışan herkesi içine almıştır. Bu sayede, göçün 
ana sebebi daha açıklayıcı ve detaylı bir şekilde ortaya 
konmuştur: “Banka denilen canavara habire kâr ge-
rekli. Bekleyemez ölür. Olmaz… Vergiler bir yandan 
işliyor. Canavar büyümeyi kesti mi, hemen ölür. Aynı 
boyda yaşayıp gidemez.” (Steinbeck, 41) Aynı şekilde 
anlatıcı önceki bölümlerde, evini sırtında taşıyan bir 
kaplumbağa üzerinden tüm yükünü yanına almış ve 
o coğrafyanın zorlu yollarında seyahat eden bir bi-
reyin yaşayabileceklerini ve göğüs germesi gereken 

“Gazap Üzümleri”nde Anlatım 
Tekniklerinin Kurgudaki İşlevi 
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zorlukları ve tehlikeleri aktarmıştır. Bu sayede, Joad 
ailesinin Kaliforniya’ya yolculukları sırasında yaşaya-
cakları sıkıntılara bir gönderme yapılarak göçün tehli-
keli olduğu işlenmiştir: “Şoför, kaplumbağayı görünce 
direksiyonu ona çarpabilecek şekilde kırdı. Ön tekeri 
kabuğun kenarını yonttu, kaplumbağayı topaç gibi 
fırlattı, hayvan madeni para gibi havada döndü, sonra 
yolun kenarından aşağıya yuvarlandı. (…) Yaşlı, şakacı 
gözleri ileriye bakarken gaga gibi ağzı biraz açıktı. Sarı 
tırnakları tozlarda kaya kaya yürüdü.” (Steinbeck, s. 21) 
Araba çarpmasına rağmen az sıyrıklarla bunu atlatan 
ve bütünlüğünü koruyan kaplumbağa, yolda yaşadık-
ları sıkıntılara ve Kaliforniya’da gördükleri muameleye 
rağmen hiçbir zaman birliğini bozmayan “Okiler”i sim-
gelemektedir. Yapıtta göç ögesi aktarılırken kullanılan 
bir diğer sembol ise 66. Otoyoldur. Bu yol, 1930’ların 
Amerika’sında, Amerika’nın ana yolu olarak geçen ve 
iş için batıya göç eden tüm kapitalizm mağdurları-
nın bir şekilde geçtiği yoldur. Bu sebeple yapıtta zor-
luklara ve engellere rağmen insanların hiçbir zaman 
kaybetmediği umudu sembolize etmiştir: “66, kaçan 

insanların yoludur. (…) İki yüz elli bin insan, bir yolun 
üstünde. Elli bin eski püskü araba. Yaralı, buhar tüttü-
ren arabalar. Yolun kenarında terk edilmiş enkazlar. 
Ne olmuş onlara? İçindekiler nerede? Yaya mı gitmiş-
ler? Neredeler? Nereden geliyor bu cesaretleri?” (Ste-
inbeck, s. 144-149) Kaliforniya’ya ulaşana kadar 66. 
Otoyolu takip eden aileler de bu sayede yolculukları 
süresince umutlarını kaybetmemiş ve göçün zorlu et-
kilerine rağmen yılmamışlardır. 

“Gazap Üzümleri” adlı yapıtta Amerika’da 20. yüzyılın 
ortalarından etkisini gösteren kapitalizmin işçi ve çift-
çi sınıfına etkileri işlenmiştir. Bu etkilerden en büyüğü 
olan göç olgusu ve göçün kapitalizm ile birlikte mağ-
dur olan halka etkisi kurgunun temelini oluşturmak-
tadır. Bu sebeple, Steinbeck göç olgusunu ve insanlar 
üzerine etkilerini anlatmak için anlatma, gösterme, 
kutupluluk, simge ve motif tekniklerini kullanarak 
yapıtta iki farklı bakış açısı oluşturmuştur. Bu sayede, 
“Buhran Dönemi”de yaşananları okurda empati duy-
gusu oluşturarak bu sistemin olumsuz etkilerini aktar-
mayı amaçlamıştır.

BATUĞ SEYHAN - EFE KARABACAK 9-İ
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Hayat tüm yaşayan canlılar için zaman za-
man zor olabilmektedir. Bu durum genellik-
le içinde bulundukları ortam ya da sistemin 
düzensizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu 
yüzden bir hayatta kalma mücadelesi ortaya 
çıkmakta ve peşinden birlik beraberlik olgu-
sunu da sürüklemektedir. Çünkü tek başına 
ayakta durmaktansa yardım alarak ayakta 
durmak hayattaki zorlukları daha aşılabilir 
hale getirmektedir. John Steinbeck’in 1930’lu 
yıllarda ortaya çıkan Büyük Buhran’ın etki-
lerini bir Oklahamalı çiftçi ailesi üzerinden 
anlattığı “Gazap Üzümleri” adlı romanın-
da da bir hayat mücadelesi ele alınmıştır. Bu 
mücadele sırasında oluşan birlik beraberlik 
bağı toplumun o dönemdeki koşullarından 
ve Joad ailesi fertleri üzerinden sunulmuştur.

Yapıtta kapitalizm sonucu ortaya çıkan göç hareketi 
temel izlekler arasında yer almıştır. Bu göç hareketi 
parayı elinde tutanların çıkarlarına göre değişen sis-
temden kaynaklanmaktadır. Kapitalizmin etkisiyle 
bankalar ve zengin sınıf kar elde ederek güçlerine güç 
katarken çiftçi ve işçi sınıfları tüm yaşam alanlarını terk 
edip göç etmeye zorlanmışlardır: “… iki buçuk sente 
çalışmaya başlayacaksınız.” (Steinbeck, 413) Makine-
leşmenin artmasıyla insanlar iş imkânları için yarışa 
girmiş ve zorlu bir hayatta kalma mücadelesine baş-
lamışlardı: “Yeterince paramız yoktu.” (Steinbeck, 249) 
Herkes kendi menfaatini düşünmüş ve toplum içinde-
ki birlik ortamı bu sebeple yok olmaya başlamıştır. Ya-
pıtta devlet kampları gibi konumlarda yardımlaşmalar 
devam etse de sistemin başındakileri bunları engel-
lemek için sorunlar çıkarmıştır. Yapıtta sisteme karşı 
meydana gelen isyan hareketi ise toplumda yine de 
birlikteliklerin devam ettiğinin göstergesi olmuştur: 
“… Baskı ezilenleri daha da güçlendiremeye ve onları 
bir araya getirmeye yarar yalnızca.” (Steinbeck, 247) 
Ancak bir araya gelen halk, yeni bir sistemin yarata-
mamış ve kurulan birliktelik yine dağılmıştır.

Yapıtta hayatlarını devam ettirmeye çalışan Joad ai-
lesinin fertlerinden biri olan Anne Joad figürünün 

de önemli bir rolü vardır. Başlarda Anne figürü  er-
kek egemenliği olan bir toplumda yaşamanın etkisi 
ile ailede tam olarak bir lider konumunda olmamış 
ve ailenin erkek fertlerinin gölgesi altında kalmıştır. 
Tom’un hapisten çıkmasıyla aynı zamana denk gelen 
göç etme kararı Anne’nin ailesine daha da bağlanma-
sına sebep olmuştur. Büyükbaba’nın ölmesi ve göç sı-
rasında yaşanan zorluklarla birlikte Anne’nin koruma 
içgüdüsü baskınlaşmıştır. Ancak kurgunun sonunda 
ailesinin birliğini korumak için lider konumuna geç-
miştir: “Anne onun önüne geçti, ben gitmiyorum. Ne 
demek gitmiyorum? Gitmek zorundasın. Aileye senin 
bakman gerek. Bu isyan Baba’yı şaşırtmıştı.” (Stein-
beck,175) Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Anne için 
her zaman ailesinin birliğini korumak ön planda ol-
muştur: “Bu dünyada neyimiz kaldı ki? Aileden baş-
ka hiçbir şey… Ve siz aileyi parçalamak istiyorsunuz.” 
(Steinbeck, 240) Anne figürü sadece ailesindeki birliği 
korumakla kalmayarak toplumsal birliktelik örnekleri 
de göstermiştir. Sistemin insanları birbirine düşürme 
çabalarına rağmen yol boyunca karşılaştığı insanlarla 
da bir bütün halinde ve yardımlaşarak hareket etme-
nin öncüsü olmuştur. Wilson ailesi ile yardımlaşmaları 
ve yolculuğa birlikte devam etmeleri bunun önemli 
örneklerinden biri olmuştur. Böylece annenin birliği 
sağlama rolü pekiştirilmiştir.

Tom Joad da ailedeki birlik ve beraberliği sağlayan 
önemli bir figür konumundadır. Tom Joad, yapıtın baş-
larında umursamaz asi bir genç olarak yansıtılır. Ancak 
hapis yattıktan sonra karakter yapısı değişimler gös-
termiş ve genç yaşta olgunlaşmak zorunda kalmış ve 
bu deneyimden sonra ailesinin önemini daha iyi fark 
etmiştir: “Paranızı almayacağım… Ben başımın çaresi-
ne bakarım.” (Steinbeck, 224) Göçün başında tek so-
rumluluğu arabayı kontrol etmekken, Büyükbaba’nın 
ölümünden sonra ise annesinin de desteğiyle ailenin 
iplerini elinde tutan kilit isim olmaya başlamıştır. Dev-
let kampına yerleşmeleriyle birlikte sadece kendisinin 
iş bulması da ailede ondan büyük fertler olmasına 
rağmen aile reisi olmasına olanak sağlamıştır. Aile-
nin gelir kaynağı olması ile de ailenin birliğini elinde 
tutmuştur. Ayrıca Tom toplumdaki hayat mücadelesi 
sebebiyle ortaya çıkan parçalanmaya da tepki vermiş-
tir. Bu adaletsiz ortama ve sisteme tepki vermiştir ama 
bu durum onun başını belaya sokmuştur: “…sonunda 
darbeler adamın kafasını buldu.” (Steinbeck, 408) Ai-

“Gazap Üzümleri”nde 
Birlik ve Beraberlik Olguları 

Makale / Pelin Terzi 10-B
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lesinin birliğinin bozulmaması içinse ailesini terk et-
miştir. Bu olaylar da Tom’un ailenin birliği için önemini 
göstermiştir.

Rose of Sharon, aile içindekinden çok toplumdaki bir-
liği gösteren bir figür olarak kurgulanmıştır. Göçün 
başında hayatı tozpembe gören Rose of Sharon gö-
çün gitgide zorlaşan koşulları sonucunda hamileliğin 
de etkisiyle daha da huysuzlaşmıştır. Connie’nin onu 
terk etmesi ile daha da bencilleşen Rose of Sharon 
yine de hep ailesinin yanında bulunmuştur. Sürek-
li şikâyet eden bir hale dönüşmüştür: “Gerektiği gibi 
beslenemiyorum. Süt içemiyorum.” (Steinbeck, 258) 
Çıkardığı sorunlara rağmen fazla belirgin olmasa da 
ailesine destek vermiştir. Daha sonra da bebeğinin ölü 
doğmasıyla tamamen çökmüştür: “Daha çok çocuğun 
olur elimizden geleni yaptık.” (Steinbeck, 474) Rose of 
Sharon’ın birlik ve beraberliği en çok gösterdiği an ise 

yapıtın sonunda bulunan yaşlı adama yardım ettiği 

an olmuştur. Bu aslında yaşanan tüm çıkar savaşlarına 

rağmen tüm insanların birlikte ve kardeş olduğu me-

sajını derinlemesine vermiştir. Böylece Rose of Sharon 

yapıttaki en önemli toplumsal birlik kavramının sem-

bolü olmuştur. 

John Steinbeck’in büyük göçü konu alan “Gazap 

Üzümleri” isimli yapıtı bir mücadelenin içinde, her-

kesin kendi çıkarlarını düşündüğü bir ortamda varlı-

ğı korunmaya çalışılan bir beraberlik olgusunu konu 

edinmiştir. Kapitalizmin sebep olduğu zorlu koşullar-

da insanlar yine de sisteme karşı kenetlenmeye de-

vam ederler; çünkü ancak bu şekilde hayatta kalabile-

ceklerinin bilincindedirler.

ZEYNEP ÖZKAYA - ECE DOĞAN 11-R
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Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da gider
Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında 
Yanlış adresteydik, kimsesizdik belki
Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar 
Biz mi yalnızdık, durmadan yağmur yağardı 
Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken 

Gidersen kim sular fesleğenleri 
Kuşlar nereye sığınır akşam olunca 

Sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu 
Sustuğun yerde bir şeyler kırılıyor 
Bekleyiş diyorum caddelere, dalıp gidiyorsun 
Adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına 
Öpüştüğümüz her yer adınla anılıyor 
Bir de seni ekliyorum susuşlarıma 

Selamsız saygısız yürüyelim sokakları 
Belki bizimle ışıklanır bütün varoşlar 
Geriye mapushaneler kalır, paslı soğuklar 
Adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız 
Yüreğimize alırız onları, ısıtırız 
Gardiyan olamayız kendi ömrümüze her 
akşam 

Gidersen kar yağar avuçlarıma 
Bir ceylan sessizliği olur burada aşklar 

Fiyakalı ışıklar yanıyor reklam panolarında 
Durmadan çoğalıyor faili meçhul cinayetler 
Ve ölü kuşlar satılıyor bütün çiçekçilerde 
Menekşeler nergisler yerine kuş ölüleri 
Bir su sesi bir fesleğen kokusu şimdi uzak 
Yangınları anımsatıyor genç ölülere artık 

Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman 
Sis ve intihar çöküyor bütün birahanelere 
Bu kentin künyesi bellidir artık ve susuşun 
İsyan olur milyon kere, hiç bilmez miyim 
Sokul yanıma sen, ellerin sımsıcak kalsın 
Devriyeler basıyor karartılmış evleri yine 
Gidersen yıkılır bu kent kuşlar da ölür 
Bir tufan olurum sustuğun her yerde.

GİDERSEN 
YIKILIR 
BU KENT
Ahmet Telli
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Ayrılık, kişi için istenmeyen, yarattığı yalnızlıkla birlikte 
acıya neden olan bir durumdur. Ayrılıkla birlikte orta-
ya çıkan aşk acısı ise kişinin duyduğu özleme ve ken-
dini çaresiz hissetmesine neden olur. Ahmet Telli’nin 
“Gidersen Yıkılır Bu Kent” adlı şiirinde de şiir kişisinin 
sevdiği kişiyle yaşadığı ayrılığın onda yarattığı çare-
sizlik ele alınmıştır. Şiir kişisinin, seslenilen kişiye duy-
duğu özlemin onda yarattığı duygu durumu, “kent” 
betimlemesi üzerinden okura yansıtılmış. Şiir kişisinin 
olumsuz ruh hali, bozulan kent portresiyle anlatılmış-
tır. Şiir, şiir kişisinin ayrılığa bağlı olarak değişen duygu 
durumu ve çevreyi algılayışı açısından iki anlamsal ke-
sitten oluşmaktadır. İlk kesitte ayrılığın yarattığı mut-
suzlukla çevrenin olumsuz özellikleri ilişkilendirilmiş, 
ikinci anlamsal kesitte ise sevgilinin gelişiyle birlikte 
değişen esenlikli hava dile getirilmiştir.

Ahmet Telli’nin bu şiirinde ayrılığın yarattığı en baskın 
duygu çaresizliktir. Şiirde tekrarlanan “gidersen yıkılır 
bu kent” ifadesi de bunun bir göstergesidir ve “kent” 
şiir kişisinin dünyasını simgelemektedir. Bu nedenle 
şiirin bütününde kent uzamına ait ögeler, şiir kişisinin 
duygularının ifade edilmesi için kullanılmıştır. Aşkla 
birlikte var olan bu kentin yıkılması ayrılıkla gerçek-
leşmiş, böylece şiir kişisi yaşamdan soyutlanmıştır. 
Seslenilen kişinin gidişiyle şiir kişisinin “bir nehir gibi” 
sessizleşeceği, kuşlar gibi çaresizlikle akşamları sığına-
cak bir yer bulamayacağı dile getirilmiştir. Şiirin özne-
sinin çaresizliğinin bu şekilde somutlaştırılarak ifade 
edilmesi, onun sevgilinin gitmemesi için gösterdiği 
ikna çabasını göstermektedir. Aynı zamanda “sen” ki-
şisinin gitmesiyle fesleğenleri sulayacak birinin olma-
ması yaşamın duracağını, güzelliklerin sona ereceğini 
ifade etmektedir. Şiirde yer alan “Gidersen kar yağar 
avuçlarıma / Bir ceylan sessizliği olur burada aşklar” 
dizelerinde şiir kişisinin sevgilisinin yokluğunun ne-
den olduğu sessizlik yani yalnızlık, kış mevsimiyle iliş-
kilendirilmiş, varlığının yarattığı sıcaklığın sevgilinin 
gitmesiyle yok olacağı belirtilmiştir. Bu söylemde dik-

kat çeken şey, şiirin bütününde ayrılığın etkilerinin kişi 
üzerinden değil, kentte meydana geleceği düşünülen 
olumsuzluklar üzerinden dile getirmesidir. Şiir kişisi 
sevgilinin yokluğunun bu denli büyük bir etkiye sahip 
olduğunu düşünmektedir.

Şiirde sıklıkla tekrarlanan “kuş” sözcüğü şiir kişisinin 
duygu durumunun bir simgesidir. Şiirin başında “sen” 
kişisinin gidişi kuşların da gidişiyle ilişkilendirilerek şiir 
kişisinin yaşama sevincini yitireceğini göstermektedir. 
Şiirin sonunda “kuşların ölmesi” dizesi ayrılığın, kişiyi 
yaşamdan koparacak bir etkiye sahip olduğunu; ayrı-
lık ile birlikte değişen dünyada artık çiçekçilerin çiçek 
yerine “ölü kuş” satması, sevginin yerini yok oluşun, 
üzüntünün ve umutsuzluğun alacağını ifade etmek-
tedir. Şiirde sevgilinin yokluğu “sessizlik” ile ilişkilendi-
rilerek verilmiş, şiir kişisinin bu sessizliğe olan tepkisi 
ise karşıtlık oluşturacak biçimde ”kırılma”, “tufan” gibi 
gürültülü ifadelerle dile getirilmiştir. Şair, “sustuğun 
yerde bir şeyler kırılıyor” dizesiyle şiir kişisinin rahat-
sız olduğu ve sevgilinin yokluğunu gösteren sessizli-
ğe olan tavrı vurgulanmış, son dizede “tufan olurum 
sustuğun yerde” sözüyle sevgilinin yokluğunun onda 
yaratacağı yok edici etki belirtilmiştir. Şiir kişisinin sev-
gilisinin yokluğunun yarattığı duygu durumundan 
arınmak için anılara sığındığı görülmektedir. “Öpüştü-
ğümüz her yer adınla anılıyor / bir de seni ekliyorum 
susuşlarıma” dizeleriyle geçirdikleri zamandan, sahip 
olduğu anılardan güç aldığını vurgulayan şiir kişisi, 
duyduğu özlemi uzamla ilişkilendirmiştir. Yokluğu-
nun etkisiyle çevreyi algılama biçimi değişen şiir kişisi, 
anılarında yer alan yerleri sevgilinin adıyla güzelleştir-
mektedir.

Dördüncü anlatımsal kesitte özlem ve üzüntünün 
umuda dönüştüğü görülmektedir. Bu değişen bakış 
açısı şiirin ikinci anlamsal kesitini oluşturmaktadır. 
“Selamsız saygısız yürüyelim sokakları / Belki bizimle 
ışıklanır bütün varoşlar” dizeleriyle şiir kişisinin kavu-

Şiir Eleştirisi / Iraz Doğanay 11-O

Ölü Kuşlar Kenti
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şacaklarına dair umudu “belki” sözcüğüyle anlatılarak 
bir olasılığa bağlanmıştır. Kesinlik taşımamakla birlik-
te bir umut taşıyan bu beklenti, aynı zamanda yaşamı 
güzelleştiren ve beraberinde mutluluğu getirmekte-
dir. Şiir kişisinin “her akşam kendi ömrüne gardiyan ol-
mamak” imgesiyle yansıttığı beklentisi, ayrılığın yarat-
tığı yalnızlığın tutsağı olmaktan kurtulmak ve hayatı 
diledikleri gibi yaşamaktır.

Şiir kişisi için “sen” kişisine çaresizliğini, özlemini ve 
üzüntüsünü anlatmanın bir diğer yolu da onun ol-
madığı, aşklarının var olmadığı bir dünyayı betimle-
mekten geçmektedir. Birlikte olmadıkları, şiir kişisinin 
yalnızlıkla sınandığı zamanlarda kendi bakış açısından 
uzamı algılayan şiir kişisi, çiçeklerin yerini ölü kuşların 
aldığını ve havanın hep “yağmurlu” olduğunu düşün-
mektedir. Şiir kişisinin sevgilinin yokluğuyla birlikte 
“cinayetlerin çoğalacağını”, “sisin ve intiharların bira-
hanelere egemen olacağını” belirtmesi, kendi yaşa-
mının yanı sıra dünyanın da sevgisiz ve aşksız olama-
yacağını, bunun kötülüğe ve karanlığa yol açacağını 
düşündüğünü göstermektedir. 

Son anlatımsal kesitte “Devriyeler basıyor karartıl-
mış evleri yine” dizesiyle hayatın sevgisizlikle birlikte 
karanlığa gömüleceğini ve kötülüğün de artacağına 
dikkati çekmiştir. “Susuşun isyan olur milyon kere, hiç 
bilmez miyim” dizesinde de görüldüğü gibi şiir kişisi-
nin bu duruma karşı bir isyan içerisine girdiği görül-
müştür.

Ahmet Telli’nin “Gidersen Yıkılır Bu Kent” adlı şiirin-
de, ayrılığın bireyde yarattığı duygu durumu, “kent” 
betimlemesiyle dile getirilmiştir. Şiirin başlığında da 
görüldüğü gibi kentin yıkılması, sevgilinin gitmesi 
koşuluna bağlanmış, bu ayrılığın bir kentin yok olu-
şu gibi büyük bir etkiye sahip olacağı vurgulanmıştır. 
Ayrılığın yarattığı çaresizliği yaşayan şiir kişisinin umu-
du ise özlemiyle karanlığa gömüldüğü “sen” kişisini 
geri kazanmak, aşkı ve sevgiyi kaybederek yalnızlığa 
mahkûm olmamaktır.  Toplumun içinde bulunduğu 
siyasi ve toplumsal koşulların olumsuzluğu ve baskı 
ortamı da dile getirilmiştir. Bu durum susuş ve isyan 
etmek karşıtlığıyla da belirgin kılınmıştır.

EKİN DORA BIÇAKÇI - PINAR NAZ ÇELEBİOĞLU - ZEYNEP AKKERMAN 10-P
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yolumdan çekil yavrum
bağlasalar duramam
demir asa demir çarık dedim
neyleyim!
yolculuk dedim
ağaçlara tünedi yine akşam kargalarla bir
rüzgar kendini yerden yere vuruyor
kırık dökük yıldızlar belirli uzaktan
telsiz mevceleri ardım sıra koşturuyor
anamdan yolcu doğmuşum
yedi dağın yolları kalbimden geçer
salkım salkım mısralar gelir içimden
dudaklarımda yağmur damlaları
alır beni yollar beni alır gider

anamdan yolcu doğmuşum
nehirlerle birlikte denizlere kavuştum

akşam dedim
şu koca dünya dedim
ağlasam dedim
yola bir düşüldü mü ömür boyunca gidilir
ekmeğin ve şarabın peşinden
turnaların peşinden
büyük şehirler büyük aşklar
çığlık çığlığa terkedilir
ben
çocuklar gibi sevdim devler gibi ıstırap çektim
damarlarımda dünyanın bütün rüzgarları
harblere açlıklara yalnızlığıma rağmen
anamdan yolcu doğmuşum
neyleyim
gurbet dedim
vatan dedim
hürriyet dedim. 

ŞAHANE 
SERSERİ 

Attila İlhan
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İnsanın geçmişte yaşadıkları ve gelecekte yaşamak 
zorunda olduğu şeyler, kişiyi bir taraftan umut, bir 
taraftan da hasret barındıran amansız bir yolculuğa 
sürükleyebilir. Attila İlhan’ın “Şahane Serseri” adlı şi-
irinde, bir insanın yaşamak zorunda kaldığı göçebe 
hayat, bu yolculuğun barındırdığı umut, özgürlük ara-
yışı, sevgi üzerinden okura aktarılmıştır.

Şiir kişisinin “ben” olması ve küçük aşkları haricinde 
şiirde belirgin başka karakterin yer almaması, benin 
bu yolculuğunda çoğunlukla yalnız olduğunu göster-
mektedir. Şiirin tek bir zaman veya uzam içermeyişi, 
bu yolculuğun hep devam etmesi gerektiğine ve gün-
lük yaşamın her anının konu alındığına işarettir.

Şiir, son üç dize olan “gurbet, vatan, hürriyet” şeklin-
de üç farklı anlamsal kesitten oluşmakta ve anlatıcı 
öznenin yolculuğu bu üç kesitin neden ve sonuçları 
üzerinden yansıtılmaktadır. Gurbet, hayatta umduğu-
nu bulamamış insanlara yeni bir umut sağlayan bir fır-
sattır. Anlatıcı özne de “Ekmeğin ve şarabın peşinden” 
dizesinde evine ekmek getirebilmenin yani umudun 
peşinden gitmektedir. Ayrıca şiir kişisi bu yolculuğuna 
devam etmek zorundadır. Öyle ki “Bağlasalar dura-
mam” dizesinde de bu düşünce desteklenmiş, rüzgâr 
kendini yerden yere de vursa, yıldızlar kırılıp dökülse 
de şiir kişisi yoldan dönemeyeceği belirtmiştir.

Şiirin bir diğer anlamsal kesiti olan hürriyet arayışı, şiir-
de yan izlek olarak kullanılmış ve bu yolculuğun bir di-
ğer nedeni olmuştur. İlk dizedeki “Yolumdan çekil yav-
rum” ifadesinde, şiir kişisinin önünde onu durdurmak 
isteyen birileri olduğu vurgulanmış, “Telsiz mevceleri 
aradım sana koşturuyor” dizesinde ise bu kişinin telsiz 
konuşmaları yaptığı, yani bir polis olabileceği sezdiril-
miştir. Bu durum da şiir kişisinin neden bu yolculuğa 
çıkıp, gurbete ekmek bulmaya, özgürlüğünü sağla-
maya gittiği açıklamaktadır. Anlatıcı özne geçmişte 
veya günümüzde yaptığı şeylerden ötürü bir suçlu 
konumundadır ve bu yüzden polisten kaçmakta, de-
vamlı yeni bir hayata yelken açmaktadır. Bu durum 
aynı zamanda neden hiç duramayacağını ve yolculu-
ğa devam etmesi gerektiğini de açıklar niteliktedir. 

Anlatıcı özne, şiirin üçüncü anlamsal kesiti olan va-
tan hasretini açıkça ifade etmese de ”Rüzgar ağaçlar 
ve akşam” gibi ifadelerin betimlenmesi, ait olduğu 
yer olan vatanına olan hasretini açığa çıkarmaktadır. 

“Çocuklar gibi sevdim, devler gibi ıstırap çektim” dize-
si de şiir kişisinin vatanını sevmesine rağmen burada 
çok zorluk çektiğine, bu yüzden bu yolculuğa çıktığı-
na işaret etmektedir. Vatanını çok sevmesine karşın, 
özgürlüğünü başka yerlerde arayışı ise onun tarihte 
bolca örneği olan düşünce suçlularından biri olabile-
ceğini akıllara getirmektedir. “Alır beni yollar, beni alır 
gider” dizesi de bu yolculuğa kendi isteğiyle çıkmadı-
ğına, zorunluluktan dolayı vatanından ayrıldığına iliş-
kin bir diğer örnektir.  “Yedi dağın yolları kalbimden 
geçer, salkım salkım mısralar gelir içimden” ifadelerin-
de de anlatıcı özne vatanın hep kalbinde olduğunu, 
öyle ki onun için şiirler yazmak istediğini belirtmekte-
dir. “Anadan yolcu doğmuşum” ve “Neyleyeyim” ifade-
lerinin tekrarı ise şiir kişisinin çaresizliğini okuyucuyla 
buluşturmaktadır. 

Başlıkta kullanılan “serseri” sözcüğü hiçkimse ve hiçbir 
şeye bağlı kalmayan, kendi kafasına göre yaşayan bi-
risini temsil ederken, “şahane” ise bu kişinin serseriler 
arasında en iyi ve en niteliklilerden olduğunu, serseri 
olsa bile şahane olduğunu anlatmaktadır. Başlık, şiir-
le ilişkilendirildiğinde ise daha kolay anlamlandırıla-
bilmektedir. Şiir kişisi hayatında vatanı ve özgürlüğü 
hariç hiçbir şeye bağlı kalmaz ve bu da onu şahane 
kılan özelliktir.  Normalde iyi bir vatandaşı niteleyen 
bu terimler ise anlatıcı özne yolculuğuna durmaksızın 
devam eden bir suçlu olduğundan şahane serseri sıfa-
tına dönüşmüştür. Anlatıcı özne, her şeye rağmen bu 
yolculuğunda bazı güzelliklerle de karşılaşmaktadır. 
“Nehirlerle birlikte denizlere ulaştım” dizesinde nehire 
kapılan ben sonunda daha büyük ve daha görkemli 
olan denizlere ulaşmakta, nehirdeki yolculuğunda ise 
yeni aşklar yaşamaktadır. “Büyük şehirler büyük aşk-
lar” ifadesi de bunu destekler niteliktedir.

İnsanlar yaşadıkları ve yaşattıkları doğrultusunda bir 
hayat yaşarlar. Kimileri bu hayatta küçük bir odada 
kalmaya mahkûm iken, kimileri gözlerden uzak kal-
mak, yaşamla ölüm arasında bir yolcu olmak zorunda-
dır. Attila İlhan’ın “Şahane Serseri” adlı şiirinde de şiir 
kişisi bir göçmen kuş olan ve şiirinde yer alan turnalar 
gibi hep yolculuk yapmakta, özgürlüğü için vatanın-
dan uzak kalmak zorunda bırakılmaya razı olmaktadır. 
Bu şiirde de bir insanın özgürlüğüne kavuşmak için, 
çok sevdiği vatanından uzaklaşıp göçebe bir hayata 
mahkûm oluşu ve yaşadığı duygular anlatılmıştır.

Şiir Eleştirisi / Sina Şen  11-D

Şahane Serseri 
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Ölüm anı, kişinin kendini ve yaşamını sorgu-
lama, gözden geçirme sürecidir. Başka bir ha-
yata gözlerini açacağını düşünen ve bu yönde 
huzurlu olduğunu düşünenler olsa da ölüm 
bilinmeze gidiş olarak düşünüldüğünde her 
birey için korkutucu bir hal alır. Kişi yaptıkları-
nı, yapamadıklarını veya arkasında bıraktıkla-
rını düşünür. Bunların tümü, ya kişilerin hasta 
yataklarında ya hiç umulmadık bir anda ya 
da günlerce bu düşünceye kendini alıştırma 
çabalarından sonra gerçekleşir. İnsanoğlu 
için ölüm de tıpkı doğum gibi kaçınılmaz bir 
gerçektir. Bu gerçeklik, çağlar boyu yazınsal 
yapıtlarda ele alınmıştır. Albert Camus’nün 
kurmaca bir gerçeklik içerisinde oluşturduğu 
“Yabancı” adlı yapıtında da bu olgu ele alın-
mıştır. Camus, “Ölüm, insanı yaşama karşı 
başkaldırmaya götüren önemli bir olgudur.” 
der. Onun bu düşünceleri okurun zihin ev-
reninde varoluşçuluk felsefesini sorgulatır.

Yapıtta konu, odak figür Meursault, aracılığıyla orta-

ya konur. Bay Meursault adıyla anlatılan odak figürün 

ilk adından bahsedilmemektedir. Hayatta tek varlığı 

annesidir. Kurgu, Bay Meursault’a gelen bir telgraf ile 

başlar. Bu bölüm, ölüm olgusunun işlenmeye başla-

yışıdır ve ilk cümlesi ile dikkat çeker: “Bugün annem 

öldü”. “Bugün annem öldü. Belki de dün, bilmiyorum. 

Huzurevi’nden bir telgraf aldım. ‘Anneniz öldü. Cena-

zesi yarın kaldırılacak. Saygılar’ diyordu. Bundan pek 

bir şey anlaşılmıyor. Belki de dün ölmüştür” (Camus, 

s. 11). Figürün kayıtsızlığı, umursamazlığı, ölümü bir 

olağanlık, sıradanlık olarak görüşü gözler önüne se-

rilir. Beklenen, umulduk tepkileri vermemiş, okurca 

‘saçma’ bulunmaya itilmiştir. Toplumun fikirlerine, 

duygu ve düşünceleriyle olan zıtlığı ‘ölüm’ kavramın-

da da aynı karşıtlıktadır. Düşündüklerini, hissettik-

lerini etrafını saran insanlara da aktarmaktan kaçın-

mayan odak figür, sonrasında tepki ile karşılanır. Bay 

Meursault’a katılan, ona hak veren sadece bakımevi-

nin müdürüdür: “Neticede, o burada hayatından daha 

memnundu. Ben, ‘Evet, Müdür Bey’ dedim. O, ‘Hem 

biliyor musunuz, arkadaşları da vardı burada, kendi 

yaşında kimseler. Anneniz onlarla eskilere ait şeyler 

hakkında konuşmak imkânı buluyordu. Siz gençsiniz, 

sizinle canı sıkılırdı’ diye ekledi (Camus, s. 12-13). Odak 

figürle aynı fikirleri benimseyen sadece bakımevi mü-

dürü olarak gözükse de, Meursault bunu umursama-

mış, ölümüne doğru giden adımlarda hep kendisini 

savunmuştur.  Odak figürün asıl kendi adına ölümü 

sorgulayışı ve reddedişi sahil uzamında gerçekleşir. 

Meursault’ın hayatı o andan öncesi ve sonrası olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır: “Tetik oynadı, kabzanın cilalı 

yüzü elime değdi, işte her şey o an, o hem sert, hem 

sağır edici gürültünün içinde başladı. Teri de güneşi 

de silkeledim. Günün dengesini bozduğumu, üzerin-

de mutlu anlar geçirdiğim kumsalın olağanüstü ses-

“Yabancı”da Ölüme Bir 
Başkaldırı Olarak Yaşam 
“Ölüm, yaşamı sorgulamaya yönelten ve bu sorgulamadan anlamsızlığın tra-
jik bilincini ortaya çıkararak insanı yaşama karşı başkaldırmaya götüren bir 
olgudur.”

Makale / Bilgesu Sever 11-N
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sizliğini mahvettiğimi anladım. O zaman, hareketsiz 

vücuda dört el ateş ettim. Kurşunlar birbiri peşi sıra bu 

vücuda gömüldü. Felaketin kapısına vurduğum dört 

sert darbeydi sanki bunlar ” (Camus, 57-58).

Bay Meursault, bilinçli olarak seçmiştir tüm bunları. 

Nedensizce, güneşin sıcaklığından etkilenerek gös-

terdiği ‘saçma’ davranış sonunu belirlemiştir. Yaban-

cılık çektiği toplumda, o toplumun değer yargılarına 

göre yargılanır ve hayatının ikinci bölümü başlar. Bu 

bölüm, onu rahatsız eden güneş ile başlar, çatışma 

ve kendiyle yüzleşeceği karanlık hücrede son bulur. 

Bunların yanı sıra, bu bölüm bütününde çoğunlukla 

betimlemelere yer verilmiştir. Odak figürün yaşadı-

ğı iç çatışmalar ise bir monolog halinde verilirken, 

okura yaşadığı tüm sebebi açıklanamayan durumlar 

hissettirilir. Bay Meursault, felaketini kurgunun ilerle-

yen bölümlerinde “şimdiki hayatımın bitişi ve başka 

bir hayatın başlayışı” olarak nitelendirir. Hatta ha-

yatla ilgili tanımlamasını “öyle bir hayat olsun ki onu 

yaşarken bunu hatırlayabileyim.” diyerek yapar. Fakat 

özgür adam düşüncelerinin git gide “dört duvar ara-

sına sıkışmış özgürlerin düşünceleri”ne dönüştüğünü 

görüp hissettikçe ilk kez yanılsamalar yaşar. Bu duygu-

lar, odak figürün ‘ötekileştirilmiş’ olmasından doğan 

duygularıdır. Toplumun yabancısı, hayatın yabancısı, 

‘ölüm’ düşüncesinin yabancısıdır.

Bay Meursault, annesinin ölümüyle başlayan süreç-

te, adam öldürmesinden değil, duygusuzluğundan, 

farklılığından, sıra dışılığından dolayı yargılanır. Sav-

cı, sanki kazanması gereken bir savaştaymışçasına 

bir kazanma arzusu içindedir ve bu arzu, odak figürü 

kendini savunmak düşüncesinden çok kabullenişlere 

sürükler. Söyleyecek pek fazla sözü olmayan Meursa-

ult, sadece mahkeme sürecini değerlendiren şeyler 

söyler. “Sanki sandalyesinde otururken bile insanın 

kendinden bahsedilişini işitmesi daima ilgi çeken bir 

şey oluyor. Savcının da, avukatımın da yaptıkları sa-

vunmalar sorasında diyebilirim ki, benden, işlediğim 

cinayetten fazla konuşuldu” (Camus, s. 90). Odak figür, 

bu yargılamanın saçmalığından dolayı savunmasını 

yazması gereken bölüme bile önem vermemiş. Ken-

disinden çok, annesinden bahsedilir tüm süreçte. 

“Annemin ölümünden beri olup biten olayları kısaca 

anlattı. Duygusuzluğumu, annemin yaşını bilmeyişi-

mi, ertesi gün bir kadınla denize girip sinemaya gidi-

şimi, Fernandel’i seyredişimi ve nihayet Marie’yle eve 

dönüşümü hatırlattı” (Camus, s. 91). Odak figürün tüm 

bu süreçteki sessizliği ve suskunluğu idamıyla son bu-

lur. 

Kabullenişler, acılar, yalnızlık, “ötekilerden” uzaklaşma 

isteği... Hepsi biter ve odak figür idam kararı ile baş 

başa bırakılır. Ölüme olan yakınlığı korkuyu hissettirir-

ken, Bay Meursault içindeki çatışmalarla boğuşmakta 

ve bahsedilen kararı sorgulamaktadır. Hep bahsettiği 

gibi bir başka hayata mı başlayacaktır yoksa sadece 

son mu bulacaktır “saçma”! hayatı? Figürün aldırma-

yışları devam ettiği gibi anlam arayışları da o ölçüde 

devam etmektedir: “O anda ve gecenin sona ereceği o 

saatte, düdükler öttü. Bunlar benim artık hiç aldırma-

dığım başka bir dünyaya doğru yola çıktığımı haber 

veriyorlardı. Çok uzun zamandan beri ilk kez annemi 

düşündüm. Bir ömrün sonunda niçin yeni baştan ‘ni-

şanlandığını’, niçin yeniden başlama oyununu oynadı-

ğını anlar gibi oldum” (Camus, s. 109-110).  Meursault, 

aradığı anlamları, kaybettiği dayanaklarını bulur; fakat 

dünyaya yüklediği “saçma” algısı değişmez. “Her şeyin 

tamam olması ve kendimi daha az yalnız hissedebil-

mem için idam günümde çok seyirci bulunmasından 

ve bunların beni hınç dolu haykırışlarla karşılamala-

rından başka isteyecek bir şeyim kalmamıştı” (Camus, 

109-110). Meursault, bir hayatın son çırpınışlarını ya-

şadıktan sonra, kabullenmiş bir dinginlikle yeni dün-

yasına hazırlar kendini. Onun için yirmi veya otuz yıl 

bir şey fark ettirmez, ölüm her an, her zaman sadece 

ölümdür.

Albert Camus’un, ‘Yabancı’ adlı yapıtı okura yaşamı, 

varoluşu, sorgulatan bir yapıttır. En geniş sorgulamayı 

da odak figürün toplumla yaşadığı çatışmada “ölüm” 

izleğinin etkisiyle yaptırır. Öncelikle ölüme saçma 

tanımı yakıştırılır, ardından o ana değer biçilir fakat 

en sonunda başkaldırışlarla yaşama anlam kazandı-

rılabileceği ortaya konur. Ölümün trajik anlamsızlığı 

Camus’ye göre sadece başkaldırışlarla gizlenebilir.
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İnsanın varlığı benliğinden önce gelir. Yani, 
insan önce var olur daha sonra tutum ve dav-
ranışları ile kendini yaratır, benliğini bulmaya 
çalışır. Bu benliğini bulma sürecinde birey, be-
nimsemediği davranışları ile toplumdaki yerini 
belirler. İnsanların bu davranışları ile toplumda 
ortak bir paydada düzen içerisinde yaşamala-
rı toplumsal değerler ile sağlanır. Toplumsal 
değerler her ne kadar düzen oluştursa da ki-
şinin benliğini ortaya koymasını zorlaştırır. 
Toplumun insana öğrettiği değer yargılarını 
yaşamlarına mal etmeyen bireyler, o toplum 
tarafından dışlanır. Albert Camus’nün “Ya-
bancı” adlı yapıtında, odak figür Meursault, 
yaşayış ve davranışları ile toplum değerlerine 
“aykırı” bir figür olarak kurgulanmıştır. Ona 
göre ölümlü bir yaşam absürt yani anlamsız, 
saçmadır. Yani ölüm ve yaşam birbirleriyle 
açıklanamayacak olan iki şeydir. Bu geleneğe 
göre yaşayan insanlar da saçma bir durum 
içinde bulunmaktalar. Yapıtta odak figür Bay 
Meursault, toplumun beklentilerinin dışında 
tutumlar sergilemesi gerekçesiyle yargılanmış-
tır. Bu yargılanış onun yaşamın anlamsızlığı-
nı trajik bir biçimde kabullenmiş olmasından 
kaynaklanır. Bu durum yaşamın en net gerçeği 
olan ölümle bağlantılıdır. Yapıtta ölüm teması 
odak figürün toplumla yaşadığı çatışmada ve 
varoluşun sorgulanmasında önemli rol oynar.

Yapıt, odak figürün annesinin ölümünün öğrenme-
siyle başlar. Bay Mersault annesinin öldüğüne dair bir 
haber alır ama ölümüne duygusal bir netlikle tepki 
vermez.  “Bugün annem öldü. Belki dün, bilmiyorum” 
(Camus, s. 12-13) Çünkü onun için yaşamın olmadı-
ğı gibi ölümün de bir anlamı yoktur. Bu düşünceleri 
annesini sevmemesinden kaynaklanmaz. İnsan kar-
maşık bir varlıktır ve acısını en fazla yansıtan birey, en 
fazla acı çeken birey demek değildir. Toplumun değer 
yargılarına göre hareket etmeyi insana dayatmak, in-

sanın bireyselliğine zarar verir. Mersault’a göre insan 
zaten ölecektir. Onun bu düşünceleri yaşam gerçeğini 
tamamen kavramış olmasından kaynaklanır. Ölen kişi 
annesi ya da bir başkası olsa onun için fark etmeye-
cektir. Meursault, bu ölümlere özel bir anlam yükle-
meyi reddetmekte ve nesnel yaklaşmaktadır. Yapıtta 
bu tutum iç monolog tekniği ile odak figürün duygu 
dünyası yansıtılarak verilir. Mersault aslında yaşama 
karşı çok bilinçlidir ve bu bilinçlilik sebebiyle ölümün 
yaşanması ona çok farklı bir durummuş gibi gelmez. 
Odak figürün bakış açısı ve varoluşun sorgulanmasın-
da ölüm izleği bir başkası olan annesi üzerinden orta-
ya konur.

Ölüm izleğinin görüldüğü diğer bir durum ise ken-
disinin sebep olduğu bir Arap’ın ölümüdür. Mersault 
oturduğu apartmanda iletişim kurduğu figürlerden 
biri olan Raymond yüzünden böyle bir durumla kar-
şı karşıya kalır. Raymond, odak figürü arkadaşı olarak 
görür ancak odak figür için bu durum fark etmemek-
tedir. Raymond, “arkadaş”ına güvenerek ona eski 
kız arkadaşıyla pek de esenlikli olmayan geçmişini 
anlatır ve intikam isteğinden bahseder. Bu süreçte 
Mersault’u aracı olarak kullandığı durumlar olur. Bun-
lardan bir tanesi kadına yazdığı mektuptur. Meursault, 
bu mektubu yazarken başına gelme ihtimali olan hiç-
bir şeyi düşünmez. Tıpkı yaşantısındaki diğer şeyler 
gibi. Raymond’a nedensiz olarak sadece talep ettiği 
için yaptığı bu ‘iyilikler’ onun Araplarla dolaylı bir şekil-
de gerginlik yaşamasına sebep olur: “Tetik oynadı. (…) 
Felaketin kapısına vurduğum dört, sert darbeydi (…)” 
(Camus, s. 57-58) sözlerinden anlaşıldığı gibi insan ne-
densizce davrandığı zaman sonuçları da sebepsiz kal-
maktadır. Odak figürün bu duruma verecek bir cevabı 
yoktur ve duruma karşı kayıtsız kalır. Odak figür, mah-
kemede yargılanması sırasında öldürme sebebini -ta-
mamen samimi olarak- havanın ‘sıcak’ olmasına bağla-
maktadır. Cinayet öncesi, sırası ve sonrasında  “Güneş 
yüzümü yakmaya başlıyordu (…)” (Camus, 57-58) 
şeklinde sürekli olarak sıcaklık kavramını betimlemesi 
onun aslında gerçekten nedensiz yere Arap’ı öldürdü-
ğünü ortaya koymaktadır. Mersault öldürdüğü kişinin 

“Yabancı”da Varoluş Sorunsalı 
“Ölüme rağmen yaşamak, hayatı tüm gerçekliğiyle duyumsamaktır.”

Makale / Melisa Güneşoğlu 11-N
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ölümünden dolayı hiçbir pişmanlık 
duymadığını dile getirmiştir. Bunun 
temel sebebi benliğinde toplumla 
uyuşmayan bir değer yargısına sahip 
olmasıdır. Meursault, birey olarak ya-
şamın anlamsızlığının farkındadır bu 
sebeple insanların ölüme yüklediği 
anlamı yüklemez. 

Odak figür Mersault, işlemiş olduğu 
cinayet sonrası uzun bir yargılama 
sürecine girer. Bu süreçte insanın 
her durumda mevcut yeni duruma 
alışabileceğini ifade eder. Onun için 
hapis, bir süre sonra evi gibi olmuş-
tur. Başta en çok zorlandığı durum 
sigarasının elinden alınmasıdır. Ha-
pishanenin tek cezasının alışkanlık-
larından vazgeçmek zorunda bırak-
ması olduğunu düşünür ancak bu 
durum yeni duruma geçiştir ve ona 
da alışılabilir. Aslında her duruma 
uyum sağlayan yapısı, toplum dü-
zenine göre ve toplum dışı olan her 
şeye uyum sağlamasına sebep oldu-
ğu için ortaya içinden çıkamayaca-
ğı karmaşık durumlar çıkarır. Ölüm 
izleği kendi idamına verilen karara 
olan yaklaşımında görülür. Mahke-
me boyunca pişman olmadığını dile 
getirir ve bu yargıçları hayrete düşü-
rür. Meursault’ın bu inancı, geçmişin 
vicdan azabı, geleceğin ise beklenti 
içermesi gerçeğini kabullenmesin-
den kaynaklanır. Aslında hayatında 
yaptığı hiçbir şey için pişmanlık duy-
madığını samimi olarak anlatmak 
ister ancak bu durum toplumsal ve 
hukuksal yargılara göre kabul edil-
mezdir. Hukuk, sebep arar ancak bi-
reyin nedensiz yere gerçekleştirdiği 
eylemin kabul edilebilir bir sebebi 
yoktur. Mahkeme boyunca, annesi-
nin ölümünün ve sonrasında yaptığı 
davranışların doğruluğu yargılanır. 
Odak figür bu durumdan oldukça 
rahatsız olur çünkü toplumun de-
ğerleri onun bireysel duruşunu yar-
gılamaktadır. Bu nedenle Meursault 
toplumsal geleneği, bakış açısını yar-

gılamaya başlar. Annesinin yaşından, 

öldüğü zamandan haberdar olma-

ması, cenazeyi çay kahve içerek bek-

lemesi, hemen sonrasında kız arka-

daşıyla eğlenmesi mahkemede idam 

kararının verilmesine sebep olunca 

odak figür hem kendisiyle hem top-

lumla çatışır. Ona göre kaderi neden-

sizce yaptığı şeylerle belirlenemez. 

İnsan her zaman bir şansı daha hak 

eder, diye düşünmeye başlar. İçinde 

olduğu durumun ciddiyetini ancak 

anlar ama yine de kendini sakinleş-

tirmeyi başararak eski dengesine 

döner. Son günlerinde bile tanrıta-

nımaz düşüncelerinden vazgeçmez. 

Peder onu ikna etmeye çalışır an-

cak her seferinde daha da sinirlenir. 

İdamına bir gün kala tek isteği onu 

haykırışlarla karşılayacak bir halktır. 

Ölüme olan bakış açısını ancak ken-

di başına geldiğinde sorgular ama 

yine de düşünce ve inançlarında bir 

değişiklik olmaz. Meursault, sonun-

da ölüm bile olsa asla toplumun 

geleneksel düşünce biçimini kabul 

etmeyi düşünmemekte ve düşünce 

biçiminin doğruluğuna inanmaya 

devam etmektedir. 

İnsan öleceğini bilerek yaşar ancak 

hayat yaşamaya değerdir. Bu anlayışı, 

zaman ve bilinçle anlayarak hayatın 

‘saçmalığı’ kabullenilir. Bu noktada 

hayatın saçmalığı ölüm kavramının 

varlığıyla kendini gösterir. İnsan ha-

yat anlamsız olmasına rağmen ona 

değer verir ve anlam yüklemeye çalı-

şır. Bu anlamsızlığın sebebi sonunda 

ölüm olmasıdır. Ölümün kabullenilişi 

hayatın anlamsızlığının kabullenilişi-

dir. Yapıtta ölüm izleği bunun anla-

şılması üzerine kurulmuştur. Camus, 

odak figürüne kurgu sonunda da 

aynı duruşu sergiletmekle varoluş 

sorunsalına bakış açısını olumlat-

maktadır.



KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Haziran 2017130

SUDE ÖZKARA-EZGİ COŞKUNER-ÖYKÜ ÇAVDAR 9-L



131KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Haziran 2017

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği

İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa
Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya

Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gire-
ceksin
Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi 
dinleneceksin

İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına

İnsan balıklama dalmalı içine hayatın
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına

Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar
Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak 
arzusuyla yanmalısın
Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bardak su içmenin 
mutluluğunu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle 
dolmalısın

Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün 
benliğinle
Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı
Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına
Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, 
bütün evrene karışırcasına    
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir 
armağandır
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana

Ataol Behramoğlu

Hani erken inerdi karanlık,
Hani yağmur yağardı inceden
Hani okuldan, işten dönerken
Işıklar yanardı evlerde
Eskidendi, çok eskiden.

Hani ay herkese gülümserken,
Mevsimler kimseyi dinlemezken...
Hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken,
Eskidendi, çok eskiden.

Hani hepimiz arkadaşken,
Hani oyunlar tükenmemişken,
Henüz kimse bize ihanet etmemiş,
Biz kimseyi aldatmamışken,
Eskidendi, çok eskiden.

Hani şarkılar bizi bu kadar incitmezken,
Hani körkütük sarhoş gençliğimizden,
Daha biz hiç kimseye küsmemiş,
Daha kimse ölmemişken,
Eskidendi, çok eskiden.

Şimdi ay usul, yıldızlar eski
Hatıralar gökyüzü gibi gitmiyor
Geçen geçti,
Geçen geçti,
Geceyi söndür kalbim
Geceler de gençlik gibi eskidendi
Şimdi uykusuzluk vakti.

Murathan Mungan

ESKİDENDİ, 
ÇOK ESKİDEN 
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  Zaman... Yeri gelince her şeyin ilacı, yeri gelince güzel 
günleri geride bıraktıran şey... Kötü bir şey yaşandığı 
vakit “Zamanla düzelir.” der insanlar, çünkü bu öyle 
bir kavramdır ki bu, acımasız olmasına karşılık bizi bü-
yütür ve olgunlaştırır. Zamana dur diyemezsiniz, dur-
maz; şimdiye dek ne kimseyi “dur” deyince dinlemiştir, 
ne de dinleyecektir. Murathan Mungan’ın  “Eskidendi, 
Çok Eskiden” şiiri, zamanla bir olup insanı olgunlaştı-
ran acılarla büyüyen şiir kişisinin duygu ve düşünce 
dünyasına odaklanır. Şiir, anlamsal kesitlere ayrılmış 
olup bu doğrultuda incelenecektir. 

Şiire melankoli duygusu hâkimdir. Bunun yanı sıra şiir 
kişisi hüzünlü ve zamanın elinden aldıklarına karşı 
sitemkar bir duygu durumu içerisindedir. Yıllar geç-
tikçe insanın masumiyetini nasıl kaybettiğini tek tek 
işleyen dizelerde geçmişe karşı arayış ve özlem vardır. 
Şiir boyunca geçmişi yad eden şiir kişisinin kullandığı 
eylemlerde kip “-di”li geçmiş zaman kipidir. Bu seçim 
şiir kişisinin yaşadığı hasret ve kedere yapılan vurgu-
yu güçlendirmektedir. Şiir boyunca tekrarlanan “hani” 
sözcüğü, şiir kişisinin seslendiği kişinin zihninde gö-
rüntüyü daha rahat canlandırma, hayalini kurmasını 
kolaylaştırma işlevi görür. Şiirde açıkça seslenilen biri 
olmasa da 1. çoğul şahsın kullanılmasından bir birlik-
telik olduğu anlaşılabilir. “Hani şarkılar bizi bu kadar 
incitmezken/ Hani körkütük sarhoşken gençliğimiz-
den/ Daha biz kimseye küsmemiş” dizeleri buna bir 
örnektir. Neredeyse her kıtanın sonunda “eskidendi, 
çok eskiden” kelimelerinin tekrarlanması ve başlığın 
da bu kelimeler olması, bu güzel zamanların geçmişte 
kalmış olmasına yapılan bir başka vurgudur. Bu dize-
lerde şiir kişisi, masumiyet ve çocuksuluğun zamanla 
ellerinden alındığının farkındadır.

Birinci yapısal kesite bakıldığında, “hani” kelimelerinin 
kullanımlarıyla oluşturan imgeler, hayatın telaşı içinde 
kaybolan şeylerden bahsetmektedir. “Hani erken iner-
di karanlık / Hani yağmur yağardı inceden / Hani okul-
dan, işten dönerken / Işıklar yanardı evlerde. Eskiden-

di, çok eskiden.” Karanlığın erken inmesi, yağmurun 
inceden yağması, eve dönerken ışıkların yanması gibi 
detaylar, ancak bir çocuğun dikkat edeceği detaylar-
dır. Bu bağlamda dizeleri, insanlar büyüdükçe onları 
saran telaş ve acele nedeni ile küçük detayların fark 
edilmemeye başlanabileceği şeklinde yorumlamak 
mümkündür. Çocuklukta fark edilen detayların artık 
fark edilmemesi yaşın büyümesine bir işaret olabilir. 
Diğer şeyler gibi eskide kalan bu detaylar üzerinden 
şiir kişisinin geçmişe olan özlem duygusu bu yapısal 
kesitte ilk olarak açığa çıkar. Şiirde belirli bir uzam 
verilmese de bu kesitte ışıklardan  söz edilmesi, oku-
yucuya uzamın genel görüntüsu hakkında bir ipucu 
verir.

 “Hani ay herkese gülümserken” dizesiyle başlayan 
ikinci yapısal kesitte ayın herkese gülümsemesi imge-
si yine çocukluğa bir gönderme olabilir. Çocuklukta 
okutulan masallarda ışık ve güven vermesi ile kişileş-
tirdiğimiz dünyanın uydusu sadece ay değil, “ay dede” 
olarak geçmektedir. Burada da ayın herkese gülümse-
mesinin, masallarda aya verilen ay dede yakıştırma-
sına bir gönderme olduğu söylenebilir. İkinci dizede 
“mevsimler kimseyi dinlemezken” diyerek şiir kişisi 
tarafından yapılan sitem, zamana ve zamanın hiçbir 
şeye bakmadan ilerlemesi, durmamasından kaynak-
lanır. Bu yapısal kesitte de birincide de olduğu gibi 
çocukluğa duyulan hasret ön plana çıkar. Şiir kişisine 
göre çocuklar zamanı bilmediklerinden ne bu konuda 
kaygılanır, ne de zamanın acımasızlığının bilinci ile ya-
şamaktadırlar.

Şiirin üçüncü yapısal kesitinde ilk iki yapısal kesite 
göre daha farklı bir ruh haline giren şiir kişisi, ilk iki 
kıtada bahsetmediği “masumiyet” kavramını bu di-
zelerde ele alır. Yaşamın zorla yaşattığı, zamanla ge-
len birtakım tecrübelerden gelen melankoli hali şiir 
kişisinin kelimelerine bir nevi hayal kırıklığı olarak 
yansımıştır. “Hani hepimiz arkadaşken / Hani oyunlar 
tükenmemişken / Henüz kimse bize ihanet etmemiş 

Şiir Eleştirisi / Işıl Ezman  11-M

Eskidendi, Çok Eskiden 
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/ Biz kimseyi aldatmamışken / Eskidendi, çok eskiden” 
dizelerinde çocukluk, şiir kişisine göre aynı zamanda 
saflıktır. Art niyetin olmadığı bu dönemden uzaklaşıl-
dıkça çıkar üzerinden dönmeye başlayan ilişkilerde 
masumiyet kaybolmuştur. Ancak masumiyetini kay-
beden sadece ilişkiler değil, aynı zamanda aldatılma-
yı ve aldatmayı öğrenen bireylerdir. Şiir kişisine göre 
çocukken varlıklarından bile haberdar olunmayan bu 
kavramlar, yine zaman ile yaşamın bir parçası haline 
gelmiştir. 

Yine bir başka zaman tarafından getirilen “ayrılık” izle-
ği, dördüncü kıtada bahsedilen ana izleklerden biridir. 
“Daha biz kimseye küsmemiş / Daha kimse ölmemiş-
ken” dizelerinde, küsmek ya da ölüm gibi nedenlerle 
gerçekleşen bu ayrılıklardan geriye ancak geçmişteki 
anıların kalmasına bir gönderme yapıyor olabilir. Aynı 
şekilde “kör kütük sarhoş olma” eylemi de anılarda, 
gençlikte kalan kaygısız ve sorumluluktan uzak za-
manlara bir göndermedir. Şiir kişisi ve hitap edilenleri 
incitmesi için bu bireyler ve şarkılar arasında bağ ku-
rulabilecek ortak bir nokta olması gerektiği düşünü-
lebilir. Bu bağ, şarkılarda bahsedilen acı durumların 
kişiler tarafından tecrübe edilmiş olması olabilir. 

Beşinci yapısal izleğe geçildiğinde, şiir kişisinin ön-
ceden kendi belirttiklerine göndermeler de yaparak 
şimdi yaşadığı zaman ile geçmişi kıyasladığı görü-
lebilir. Geçmişin güzelliği ve romantizmi, bu dizede 
şimdiki zamanın anlatılması ile daha belirgin hale 
gelmektedir. “Şimdi ay usul, yıldızlar eski” dizeleri, şiir 
kişisinin ikinci kıtada verdiği “hani ay herkese gülüm-
serken” ifadesinin karşıtı şeklindedir. Zaman geçmiş, 
çocukluk geride kalmıştır. Bu nedenle de şiir kişisine 
göre çocuklukta yaşadığı şeyler artık yaşanamaz şey-
ler olmuştur. Ay, çocukluğunda olduğu gibi sevecen 
ve güven verici bir şekilde gülümsememekte, usulca 
durmaktadır. Genelde karanlık geceleri aydınlatmaları 
ve yön bulunmasına yardım etmeleri özelliği ile pozi-
tif bir sembol olarak kullanılan yıldızlar, bu dizede ne-

gatif çağrışımlar yapabilecek bir sıfat olan “eski” söz-
cüğü ile kullanılmıştır. Bu durum, şiir kişisinin içinde 
bulunduğu kötücül yaklaşımın bir uzantısı olarak yo-
rumlanabilir. “Hatıralar gökyüzü gibi gitmiyor üzerim-
den.” dizesinde hatıraların gökyüzüne benzetilmesi, 
şiir kişisi her şeyden öte, geçmişinde ne kadar tutsak 
kaldığının bir başka işaretidir. Zaman ile gidenlerin, 
hayatlarından geçenlerin çoktan gitmiş olmalarına 
rağmen bıraktıkları birtakım izler olduğu “Geçen geç-
ti” sözcüklerinin iki defa kullanımı ile vurgulanır. Şiir 
kişisi ilk defa “geceyi  söndür kalbim” diyerek dört kıta 
sonrasında kalbine hitap etmiştir. Geceyi söndürme 
nedeni, onun da gençlik gibi eskiden kalma olmasıdır. 
Şiir kişisi kalbine geceyi söndürmesini söylerken as-
lında aynı zamanda gençliğinin de söndüğünü ifade 
etmektedir. Son dize olan “şimdi uykusuzluk vakti” di-
zesinden iki anlam çıkarılabilir. Öncelikle gecenin sön-
dürülmesi, gündüzün doğuşunu birlikte getirmekte, 
gündüzün doğuşu işe işi ve telaşa sebep olmaktadır. 
Bunca iş içinde şiir kişisi, dinlenmeye ve kendine vakit 
ayıramayacağı gerçeğini “uykusuzluk” olarak tanım-
lamakta olabilir. Bunun yan sıra pek çok insan, hayat-
larındaki pişmanlıkların ve olayların gece yatmadan 
önce akıllarına geldiğini belirtmektedir. Şiir kişisi de 
bu şekilde, aklına gelen pişmanlık ve anıları düşün-
mekten çekeceği uykusuzluk olabilir.

“Eskidendi, Çok Eskiden” şiiri, hayatın acımasızlığı ne-
deni ile geçmişin güzelliği ve masumiyetine hasret ka-
lan şiir kişisinin, melankolik bir ruh hali içinde zamana 
karşı sitem etmesidir. Zaman geçtikçe azalan masu-
miyeti zamanın şiir kişisine göre hain darbelerinden 
korumak kişinin kendi ellerinden olmasına rağmen, 
acılar ile büyümenin kaçınılmaz olduğu da Murathan 
Mungan tarafından ortaya konmaktadır.
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oralarda bir garip çakıl söyler
deniz çobanları etmiş sürülerini açıklara sürmüştür
midyelerin gözbebeğinde orospu maviler
bağımsız batılarda yeşil zaman kalyonları
unutulmaz ve yeşil ve görünmüştür
kanrevan içinde
yalab yalab
eski deniz halkını duyarsın
dinlesen
sanki liman meyhanelerinde
kıvırcık deniz halkını
ispanyolca şarkılar italyanca şarap
ve allahmış gibi küfürler yaratırsın
20’inci meridyen derecesine kadar 15’inci meridyen derecesinden
beynelmilel küfürler yaratırsın
bizzat
ve mizana direğinden
sen küfürlerin allahı çağıltıların bilmediklerimin
sen kayıp hazinelerin allahı
arkana bakmayacak rüzgâra tükürmeyeceksin
siyah yelkenler çekilmedikçe amiralin kalem direklerine
namuslu esintiler kıvılcımlandırmayacak
korsan gözlerini
yağmur çiğnemeye alışmadıkça
tütün çiğnemeye

akdeniz’i unutmadım
alevlere girdim ben iştahla ağladım
yaratmanın
yaratılmanın hazzı titrerdi gökyüzünde
ve dualar büyük yelkenler gibi açılırdı
sonra bakardın üç hilal birden vardı
hayreddin şarkılarını çaylaklar gibi kollarından uçurmuş
rüzgâr boyu çıplak ayaklarıyla cezayirli kaptanın leventleri
mesina boğazı’nı septe boğazı’nı ve bütün boğazları tutmuş
çevirip gemi kervanlarını
lâ-ilâhe-il-allah
çevirip yakardı
amma şehrayinler derdin unutulmayacak
yıldızlar burç burç ve deniz fenerleri berzah berzah
sonra tutar annibal’la birlikte roma’ya giderdin
fenikeliler alfabe taşırlardı cam taşırlardı daha eskilerden
ejderhalar üfler deniz canavarları peydahlanırdı
cenevizli bir forsa hayaleti rodos kalesinde
ayak bileklerinde zincir
sırtında kamçı
ve lâtince şarkılar boşanır
antonius’un gemilerinden

sen umulmaz unutulmaz tahammülfersa ve derin
bir muço kadar bir tayfanın bıyıkları kadar hergele

büyümüş
rüzgâr gülüne ve bilmem kaç cihete sığmaz olmuş mutlak
birkaç asırlık korsan kaderin
kollarına ve namütenahi göğüslerine dövülmüş
yeşil ve benek benek
meleksima deniz kızları kaypak yunuslar

demek
sen bu dünyadan çocukların anladığını anlıyorsun
zaman ihtiyarlıyor ya sen hâlâ çocuksun
sen eski deniz mezarlığı korsanların ve leventlerin
sen hayreddin şarkılarının mezarlığı
muktedir dalgalarınla sen büyük okyanus’sun
plankton canlılarının yıldızca kalabalığı
vatosların deniz nilüferlerinin
sen allahsın saltanatında ne allahlar taşıyorsun
akıntılara hükmetmiş efendi kaptanları
yıldız poyraz’da dolaşır gün batısı’nda dolaşır bazıları
bir kaptan joy vardı ki buz denizlerine gömmüştük
bir andersen vardı bir kaptan kid vardı ki
elbirliğiyle top gibi kahkahalar patlatıp
bir devler şenliğinde
savrula savrula ölmüştük

sonra kuşadası’ndaki sürmene’deki dalyanlar
hatırlanmayacak kadar eski ve güzel olmak
bütün yıldızları unutup kutup yıldızı’nı bir görüşte tanımak
sonra sakalları tuzlanmış balıkçı italyanlar
ve sonra cehennem gibi taraz taraz
tilkinin bakır tükürdüğü bir limana
karakurum çölleriymiş gibi kupkuru inip de gemiden
bir şarab seli hâlinde dönmenin yezitliği
hey gözünü sevdiğimin
cenub kutbu’na doğru uzandığımız zamanlar
terra del fuego’dan
yâni ateş arazisi’nden

ESKİ DENİZ 
HALKI

Attila İlhan
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Tutku, yaşamda insanın kişiliğini, yaşantısını ve hayata 
bakışını etkileyen bir olgudur. Kimi insan tutkuyu mü-
zikte, sanatta bulur; kimileri doğada, denizde. Attila İl-
han da “Eski Deniz Halkı” adlı şiirinde deniz tutkusunu 
şiir kişisinin bakış açısından, gözlemler, duygular ve 
anılardan yararlanarak okura aktarmakta, bu tutku-
nun kişinin yaşamını nasıl etkilediğini gözler önüne 
sermektedir. Şiir, beş anlamasa kesitten oluşmaktadır.

Şiirin başlığı olan “Eski Deniz Halkı” şiir kişisinin de 
içinde bulunduğu gelmiş geçmiş bütün denizcileri, 
deniz tutkunlarını sembolize etmektedir. Yaşantıları-
nın denizde geçmesi nedeniyle bu grup, deniz halkı 
olarak nitelendirilmektedir. Başlık, deniz tutkunları-
nın, karadaki halkın aksine yaşam alanı olarak deniz-
leri seçmelerini vurgularken, tutkunun yaşam şeklini 
nasıl etkilediğini de gözler önüne sermektedir. Bu 
grubun “eski” olarak nitelendirilmesi ise artık denizler-
de olmayışlarından ötürüdür. Şiir kişisi ve daha önce 
yaşamış deniz tutkunlarını kapsayan bu ifade, denize, 
tutkuya olan özlemi de yansıtır niteliktedir.

Şiirin başında Stevenson’un bir korsan şarkısının 
anımsatılması şiirde deniz yaşamının anlatılacağını 
hissettirmekte, bu deniz yaşantısındaki atmosferin 
okur tarafından daha etkili bir şekilde anlaşılmasını da 
sağlamaktadır. Bu dörtlüğün ardından birinci ve ikinci 
kısımlarda denizdeki yaşam hem bir sesleniş hem de 
hikâye tarzında okura aktarılmaktadır. 

Deniz çobanları ve sürüleri; denizcileri ve gemilerini 
sembolize etmektedir. Bu ifadede kara yaşamından 
terimlerin kullanılması kurguda bir tezat oluşturarak 
denizdeki yaşam tarzını vurgulamaktadır. Şiir kişisi za-
man kalyonlarından bahsederek yeni yerler keşfetme 
tutkusunu ve zamanda dolaşan gemileri yani geçmiş-
ten günümüze kadar yaşamış deniz tutkunlarının de-
nize olan bağlılıklarını okura yansıtmaktadır. 

Beş anlamsal kesitten oluşan şiirin birinci kesitinde 
“kıvırcık deniz meyhaneleri” gibi betimlemelerde 
mercanlar meyhaneye benzetilerek denizdeki yapıla-
rın denizciler için bir yaşam ortamını ifade ettiği vur-
gulanmaktadır. “İspanyolca şarkılar, İtalyanca şarap” 

dizesi de deniz halkının birçok farklı milletten oluş-
tuğunu gözler önüne sermektedir. Farklı milletlerden 
insanlar deniz tutkusuyla ortak bir paydada deniz hal-
kını oluşturmaktadır.

Şiirin ikinci kısmında da şiir kişisi denizcilerin yaşamı-
nı okura aktarmaya devam etmektedir. Bu bölümde 
kayıp hazineler, korsan gözler ve çağıltı gibi uyumlu 
sözcüklerin birlikte kullanımı denizdeki yaşam tarzına 
işaret etmektedir. Şiir kişisi “arkana bakmayacaksın” 
diyerek denize olan tutku nedeniyle bir daha karaya 
dönülmeyeceğini, yeni yerlere yelken açılacağını vur-
gulamaktadır. “Yağmur çiğnemeye alışmadıkça” dizesi 
ise bu yaşam tarzında karşılaşılabilecek zorlu durum-
ları gözler önüne sermektedir.

Üçüncü ve dördüncü kesitlerde şiir kişisi kendi göz-
lemlerini, anılarını, tarihteki olaylara ve kişilere de atıf-
larda bulunarak anlatmakta, denize olan hayranlığını 
aktarmaktadır. Osmanlı tarihinin ünlü denizcilerinden 
Barbaros Hayreddin Paşa, Kartacalı kumandan Anni-
bal, Romalı komutan Antonius gibi büyük denizcilere 
atıfta bulunarak şiir kişisi, denizin büyük olaylara şa-
hitlik ettiğini vurgulamaktadır. Mesina ve Septa Bo-
ğazları gibi önemli yerlerden bahsedilmesi de yine 
denizlerde yaşanılmış büyük olaylara ve yeni yerler 
keşfetme tutkusuna işaret eder niteliktedir. Bu kesit-
te deniz canavarlarına değinilmesi denizin mitolojik 
canlıların zamanına da şahit olduğu, deniz yaşamının 
çok önceki zamanlardan beri süregeldiği aktarılırken, 
Fenikeliler’in alfabe taşıması da eskilerden beri devam 
eden denizcilik faaliyetlerini vurgular niteliktedir.

Dördüncü anlamsal kesitte şiir kişisi sen unutulmaz 
ve derin sözleriyle denize seslenerek deniz tutkusu-
nun hiç unutulmayacağını ve deniz için derin duy-
gular beslediğini okura aktarmaktadır. Seslenişe “sen 
Allah’sın” diyerek devam edilmesi, denizin ilahlaştırı-
larak şiir kişisi için bir su kütlesinden daha fazla şey 
ifade ettiği vurgulanmaktadır. “Zaman ihtiyarlıyor ya 
sen hala çocuksun” dizesinde de eski deniz halkı ihti-
yarlıyor olsa da yerine geçecek denizcilerin bu tutku-
yu devam ettireceği, deniz aşkının hep genç kalacağı 

Şiir Eleştirisi / Cemre Kılıçarslan  11-D

Eski Deniz Halkı 
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duygusu okura aktarılmaktadır. Denizin leventlerin 
mezarı oluşu da denizin büyük ve kutsal oluşuna işa-
ret etmektedir.

Bu kesitin devamında denizin ev sahipliği yaptığı de-
nizkızları Meleksima Sultan’a benzetilerek, denizkız-
larının denizlerdeki sultanlar oldukları vurgulanmak-
tadır. Kaptan Joy, Andersen, Salih ve Burak Reis gibi 
önemli denizcilere bir kez daha atıfta bulunularak 
eski deniz halkı ve yaşantıları okura aktarılmaktadır. 
Forsa hayaleti, ölmüştük ve gömmüştük gibi geçmiş 
zaman kullanılmış ve ölümü çağrıştıran kalıpların kul-
lanımı da şiir kişisinin anılarını ve geçmiş deniz halkını 
anlattığı hissini vurgular niteliktedir.

Şiirin son anlamsal kesitinde, şiir kişisi artık denizler-
den uzak olmanın verdiği hüznü ve denize olan öz-
lemini aktarmaktadır. Denizin hatırlanmayacak kadar 
eski ve güzel olduğunu söyleyerek şiir kişisi denizde-
ki yaşamının geçmişte kaldığını ancak anılarının ve 
tutkusunun hep güzel kalacağını vurgulamaktadır. 
Sakalları tuzlanmış balıkçıların betimlemesi denizde 
geçirilen zamanın uzunluğuna işaret ederken, kutup 
yıldızını bir görüşte tanımak her şey unutulsa da de-
nizcilere ait yol göstericinin, deniz tutkusunun her 
zaman var olacağını vurgular niteliktedir. Karaya dön-
müş olan şiir kişisinin karayı cehennem ve çöle ben-
zetmesi deniz tutkanları için yaşamın denizde oldu-
ğunu vurgularken, denizde geçirilen onca zamandan 
sonra karaya inmenin hüznünü “yezitlik” ifadesiyle de 
güçlendirerek okura yansıtmaktadır. Son dizede Ateş 
Arazisi’ne atıfta bulunarak anılarını anımsayan şiir ki-
şisi en uç noktalarda, özgür hissettiği, denizde olduğu 
zamanı gözler önüne sererek kuru topraklarda olma-
nın verdiği tatminsizliği okura aktarmaktadır.

Attila İlhan “Eski Deniz Halkı” adlı şiirinde betimleme-
ler ve göndermeler aracılığıyla deniz tutkusunu ve bu 
tutkunun kişinin duygu durumunu ve yaşam tarzını 
nasıl etkilediğini şiir kişisinin bakış açısıyla okura yan-
sıtmaktadır.

NAGME BAYRAKTAR - BUSE ETÇİOĞLU 10-K
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İnsanlar modern çağın bitmeyen koşuşturmasına 
kendini kaptırdığından beri, birer beton yığını olan 
şehirlerde hayatını sürdürebilme içgüdüsüyle doğal 
benliklerinden uzaklaşmış, kendilerine yapmacık bi-
rer kişilik oluşturmuşlardır. Haldun Taner, “Sancho’nun 
Sabah Yürüyüşü” adlı öyküsünde bu ‘maskeli balo’yu 
evcil köpek Sancho’nun saf bakış açısından betimler, 
köpeğin düşünce dünyasını kullanarak modern çağın 
siyasi, toplumsal ve davranışsal eleştirisini yapar. Ya-
pıtta, sahibiyle Çankaya’da sabah yürüyüşüne çıkan 
Sancho’nun karşılaştığı köpekler ve sahipleri hakkın-
daki izlenimleriyle Çankaya sosyetesinin ayrıntılı port-
resi çizilir.

Taner, öyküsünde insanları toplum üzerine düşün-
meye, yaşantılarını sorgulamaya teşvik eder ve bunu 
yaparken ”yabancılaştırma” tekniğini kullanır. Bu tek-
nikte kurgu dışarıdan izlenebildiği için bu durum oku-
run değer yargıları ve inançlarının sarsılmasına neden 
olur. Öyküde bu etki, bir köpeğin bakış açısından 
verilerek çıkar ilişkilerine dayalı toplumsal hayat ve 
insanların ikiyüzlülüğüne dikkat çekilmiştir. Okurun 
gündelik hayatta karşılaştıkları sıradan olay ve kişilere 
Sancho’nun gözüyle bakmaları özeleştiri yapabilme-
lerini kolaylaştırır, aynı zamanda eleştirilen davranışla-
rın bir köpek tarafından dahi yanlış bulunması insan-
ların içinde bulunduğu aciz durumu vurgular. Sancho, 
öncelikle insanlar arasındaki çıkar ilişkileri hakkındaki 
görüşünü belirtir. Yürüyüşün başlarında karşılaştıkları 
bir milletvekiliyle Hülya’nın babasının yaptığı konuş-
ma sırasında sahibinin yalnızca maddi çıkarları için 
bu adamla iletişime girdiğinden bahseder. Sancho, 
ikili ilişkilerdeki üstü kapalı “çıkar” gerçeğini öne çıka-
rırken aynı zamanda durumdan duyduğu rahatsızlığı 
hırlayarak ve tedirgin bir şekilde adamların ayakları 
altında dolaşarak gösterir.  Bir köpeğin bu durumun 
farkında olması ve bundan rahatsızlık duyması eleşti-
riyi daha çarpıcı kılar. “Hülya’nın babasının bir şey söy-
lediği yoktu. Adamın sözleri arasında bir delik bulup 
Hülya’nın döviz işini açmak için pusuda bekler bir hali 
vardı.” Sancho’nun, insan ilişkilerinde gözlemlediği bir 
başka nokta ise, aşkın ve sevginin sahteliği ve yapma-
cıklığıdır. Gittikleri bir davette yemek masasının al-
tında Hülya’nın babasının sadakatsizliğine şahit olan 
Sancho, karşısında oturan kadının ayak bileğini okşa-
maya yeltenen sahibinin elini ısırarak tepkisini ortaya 
koyar. Aynı şekilde eve her döndüklerinde rutin olarak 
birbirini öpen karıkocanın göstermelik sevgileri köpe-
ğin bakış açışından yorumlanmaya, yani “havlamaya” 

dahi değer bulunmaz. Sancho, evliliklerin monoton-
laşmış yapmacıklığından bunalmıştır. “Geldi kocasını 
öptü. Adam her sokaktan gelişte bunu adet edinmiş-
lerdi. Güya böyle sevgileri perçinlenmiş oluyordu.”

Sancho, yalnız insanlar hakkında değil, yürüyüşü sıra-
sında karşılaştığı türdaşları hakkındaki izlenimlerini de 
aktarır. Analoji yoluyla bu köpeklere toplumdaki farklı 
tiplemelerin özellikleri yüklenmiştir. Bu köpeklerden 
bir tanesi, toplumdaki yüksek statülerini kaybetmiş ve 
bu duruma ayak uydurmakta zorluk çeken insanları 
temsil eden Altes’tir. Londra’da özel kliniklerde bakımı 
yapılan Pakistan tazısının Ankara’da sokak köpekleriy-
le aynı şartlarda tedavi görmesi onu çok üzmekte, bu 
durum onu hastalığından daha çok rahatsızlık etmek-
tedir. Üst sınıfların, alt sınıflarla aynı muameleyi gör-
meyi gururlarına yedirememesiyle Altes üzerinden 
alay edilir, bu davranışın anlamsızlığına dikkat çekilir. 
“Altes’i hastalıktan çok bu durum üzmüş gibi idi. Akla 
bak akla. İyi ol da nerde olursan ol baba.” 

Bir başka köpek ise, siyasetçilerin samimiyetsizliğine 
ve tavırlarının sahteliğine vurgu yapmak için kullanılır. 
Kastor, nezaketi ailesinden değil, “sonradan” kitaptan 
öğrenen vekiller gibidir. Aşırı derecedeki kibarlığı, 
heyecanlanınca ortadan kaybolur ve yerini annesi-
nin çoban köpeğinin saldırgan tavırlarına bırakır. Bü-
tün bu olumsuzluklarına rağmen, bu köpekleri sever 
Sancho. Dayanamadığı iki tür köpek ise av ve polis 
köpekleridir. Çıkarları söz konusu olunca karşıların-
dakine hiç acımayan polis köpekleri, ‘jurnalci’ olarak 
tanımlanırlar Sancho tarafından. Polis köpekleri üze-
rinden başkalarının hayatlarıyla oynayarak yetkililere 
yaranmaya çalışan kimseler eleştirilmiştir. “Kurbanları-
nı efendilerinin ayağına atıp, susta duran; ihsan bekle-
yen bu çanak yalayıcı, bu jurnalci, bu siftinik yaratıklar 
onca köpeklik tarihinin yüzkarası idiler.”

Sancho, insanların tersine köpeklerin sahiplerine ben-
zemediğini, insanlar ve köpeklerin zamanla farklılaş-
tığını belirtir. İnsanlar, akılcı düşünce uğruna özlerin-
den ve doğallıklarından uzaklaşmış, modern hayatın 
çıkmazlarıyla yapmacıklaşmış, hem kendine hem de 
topluma yabancılaşmıştır. Bu durum beraberinde yoz-
laşmış bir toplum da getirmiştir. Yazar, saflığını ve do-
ğallığını koruyan Sancho gibi bir köpeğin gözünden 
günümüz insanının sahtekârlığını, samimiyetsizliğini 
aktararak insanların içine düştüğü durumu göreme-
mesinin trajedisini ifade etmiştir.

“Sancho’nun Sabah 
Yürüyüşü”nde Alegorik Anlatım 

Makale / Selin Saydam 11-A
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dumanlı dağın çobanı garip yıldız 
yağmurlar yağmasına yağıyor 
rüzgârlar esmesine esiyor 
ben ölmüşüm sen ölmüşsün kime ne 
kimsecikler derdimizi bilmiyor 

kemah pazarında sıra sıra testiler 
jandarmalar anacığım evimizi bastılar 
al kanlarım bulaştı kelepçenin demirine 
üstelik on sekiz ay ceza kestiler 
ya ben neyleyim neyleyim 
dumanlı dağın çobanı garip yıldız 
şimdi ben burda yalnızım sen orda yalnız 
kuş değilim lodos poyraz uçamam 
demirlerin gölgesi yüreğimi karartır 
ecel şerbetini yirmisinde içemem 
ben ölmeylen kahpe dünya yıkılır 

feranenin kapısında demir parmaklık 
hey gidi bulutlar! hey kemah yolları! 
ayağımda zincir kolumda zincir 
bu meret mapusluk bu ince hastalık 
bilir miyim nedendir nedendir nedendir 

dumanlı dağın çobanı garip yıldız 
ciğerim parçalanır dağlarda akşam oldu mu 
garibim zincirlerim boynuma ağır gelir 
anacığım ağlamaya durdu mu 
kör talih bu kimi gider kimi kalır 
ben ölmeylen kahpe dünya yıkılır

Uzun Hava 
Attila İlhan
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Şiir Eleştirisi / Defne Kuzucu 11-N

İnsanın ve insanlığın bütünlüğünün bir parçası olan 
toplumsal düzen, kendi içinde yıllar boyu kazananlar 
ve kaybedenler belirlemiş, hayatları buna göre şekil-
lendirmiştir. Toplumsal düzen, yaşamı mahpusta unu-
tularak geçirenlerin, kaliteli koşullarda yaşayanlarla; 
sefalet ile boğuşanların iç içe olduğu sınırlardır. De-
mir parmaklıklar ardında sönen hayatlar, genç yaşta 
hüküm giymiş küçük bedenler ve mahpusun karanlı-
ğında solup unutulan yüzler ve sesler ise bu düzenin 
kaybedenleridir. Anadolu insanı da bu yönüyle bu 
mücadelede kaybedendir.  Hukuka karşı verilen mü-
cadelenin yenik tarafıdır bu yaşamlar. Attila İlhan’ın 
“uzun hava” adlı şiiri de bu mücadelenin kaybedeni 
Anadolu insanının sitemini ele alan bir metindir. Şiir 
kişisinin içinde bulunduğu umutsuzluk ve unutul-
muşluk durumlarının ağırlığı altında kalması ve kişinin 
mahkûmiyet karşısındaki çaresizlik hali, bu sitemin 
nedenidir.

Üç anlamsal kesitten oluşan şiirin birinci anlamsal ke-
sitinde, şiir kişisinin duygu durumunda, içinde bulun-
duğu unutulmuşluk ve değersizlik durumlarının öne 
çıktığı söylenebilir. “dumanlı dağın çobanı garip yıldız” 
dizesi ile sözlerine başlayan şiir kişisinin bu söz grubu 
ile bahtı kara olanın tek umuduna seslendiği yorumu 
çıkarılabilir. Unutulmuşluk, doğa unsurlarının insana 
yol göstericiliği “garip yıldız” imgesiyle verilir. Hayatın 
her şeye rağmen devam ettiği, eksilen veya kaybedi-
len insanlara karşın akışından ödün vermediği ve bu 
durumun da kişilerin unutulmaya yüz tutulmasına ne-
den olduğu yine şiirin birinci anlamsal kesitinde gö-
rülmektedir. “yağmurlar yağmasına yağıyor / rüzgârlar 
esmesine esiyor / ben ölmüşüm sen ölmüşsün kime 
ne / kimsecikler derdimizi bilmiyor” Mahkûmiyet yolu 
ve bir düzenin var oluşu “kemah pazarında sıra sıra 
testiler / jandarmalar anacığım evimizi bastılar” dize-
lerinde gözlemlenmektedir. Bu durum, bir Doğu şeh-
ri olan Kemah’ta yaşanan olay üzerinden aktarılır. “al 
kanlarım bulaştı kelepçenin demirine / üstelik on se-
kiz ay ceza kestiler / ya ben neyleyim neyleyim neyle-
yim” teslimiyetin ağırlığı ve mahkûm oluşun keskinliği 
karşısında şiir kişisinin yaşının küçük oluşu ve durum 
karşısındaki çaresizlik hali de bu kesitte görülebilmek-
tedir. 

“Dumanlı dağın çobanı garip yıldız” dizesi ile şiir kişisi, 
ikinci anlamsal kesitte yine mahkûmiyetin ağırlığını 
dile getirmektedir. İçinde bulunduğu duruma deği-
nen şiir kişisinin zorluklara kolay kolay dayanamaması 
ve bu durumun neden olduğu yalnızlık, “şimdi ben 
burada yalnızım sen orda yalnız / kuş değilim lodos 
poyraz uçamam” dizelerinde görülmektedir. Demir 
parmaklıklar ardında kalarak, mahpus gibi kararan ve 

bu kadar genç bir yaşta ölümü kabullenemeyen şiir ki-
şisi “demirlerin gölgesi yüreğimi karartır / ecel şerbeti-
ni yirmisinde içemem” dizelerinde bu duygu durumu-
nu ifade eder. Şiirin bu anlamsal kesitinde şiir kişisinin 
ölmesi durumunda bu kahpe dünyanın normale dö-
nerek yıkılması ve mahkûmların ölmesi ile dünyanın 
temizlenip temizlenmeyeceği sorgulanmaktadır. “ben 
ölmeylen kahpe dünya yıkılır”  dizesinde dünya kahpe 
olarak nitelendirilmiş ve insanın yaşamında gün gör-
mediği de sezdirilmiştir. İkinci anlamsal kesitte eski-
ye, mahpustan önceki özgür zamana duyulan özlem 
duygusu da hissettirilmektedir. “feranenin kapısında 
demir parlaklık / hey gidi bulutlar! hey kemah yolları” 
dizelerinde şiir kişisinin tutsaklık ve özgürlükten uzak 
olma durumu “zincirler” aracılığıyla yansıtılmaktadır. 
Mahkûmiyet durumuna anlam yükleyemeyen şiir ki-
şisinin isyankâr tavrı ve bu devasız hastalığa duyduğu 
kin, şiirin ikinci anlamsal kesitinde yer almaktadır. “bu 
meret mahpusluk bu ince hastalık / bilir miyim neden-
dir nedendir nedendir” Şiir kişisinin sorduğu sorularla 
çaresizlik duygusunun da vurgulandığı görülmekte-
dir.

Şiirin üçüncü ve son anlamsal kesitinde “dumanlı da-
ğın çobanı garip yıldız” dizesiyle şiir kişisinin içinde 
bulunduğu umutsuzluk durumunun ortaya kondu-
ğu görülmektedir. Yine mahkûmiyetin şiir kişisinin 
üzerinde yarattığı ağırlık ve dayanamama durumu, 
“ciğerim parçalanır dağlarda akşam oldu mu / gari-
bim zincirlerim boynuma ağır gelir” dizelerinde hisse-
dilmektedir. Mahkûmların arkasından gözyaşı döken 
annelerin çaresiz hali ve bu teslimiyeti kaldıramıyor 
oluşu, şiir kişisinin “anacığım ağlamaya durdu mu” 
sözlerinden anlaşılabilmektedir. Bu düzende yaşamın 
yalnızca talihe ve şansa bağlı olduğu, kazananların ve 
kaybedenlerin bu şekilde belirlendiği üçüncü anlam-
sal kesitte dile getirilmektedir. Sözlerini, tekrarladığı 
“ben ölmeylen kahpe dünya yıkılır” dizesi ile bitiren 
şiir kişisi düzenin anlamsızlığını yinelemektedir.

 Güneşin yüzünü, yaşamın sevincini, özgürlüğün 
baharı göstermediği mahpusta, mahkûmlar için za-
manı durduran uzun havalar ve söylenen türküler, 
çoğu zaman dertlerini dile getirmekte bir aracı olmuş-
tur. Şiirin başlığı “uzun hava”, Anadolu’ya ait kültürel 
unsurları barındırdığı gibi şiir kişisinin mahpustaki 
isyanını ve sisteme olan sitemini dile getirdiği bir 
araç olarak kullanılmıştır. Genç vücutların karanlığa 
mahkum olarak unutulması, düzendeki kaybedenlere 
mahsus bir olaydır. Bu düzen ise yıllar boyu kaybeden-
leri ve kazananları ile birlikte bir çark edasıyla dönme-
ye devam edecektir.

Uzun Hava
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Gerçek, insanların yaşamlarına, etraflarında gelişen 
olaylara göre şekillenir ve ortaya farklı gerçeklikler 
çıkar. Böylece tek bir gerçeğin olmadığı bu dünyada, 
insanlar kendi gördükleri gerçekler ile algı sınırlarını 
çizer, kendi dünyalarını oluşturur, kesişerek başka-
larının yaşamlarına dâhil olurlar. Sınırlar kimi zaman 
oluşturdukları dünyayı hızla değiştirir. Bu durum yal-
nız insanlar için değil evrenin tüm canlıları için geçer-
lidir. Haldun Taner “Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu” adlı 
öyküsünde farklı gerçeklik algılarını farklı bakış açıları 
üzerinden ortaya koymuştur. Öyküde bir atın gerçek-
lik algısının yanılsaması, olaylar zincirinin başlangıcı 
olarak alınmış, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan in-
sanların yaşamlarını nasıl etkilediği gösterilmiştir.

Öyküde, fotoğrafçılık sanatından yola çıkılarak at re-
tinasının özelliği ile ortaya koyduğu bakış açısının 
gerçeklik yanılsaması oluşturduğu yaklaşımından ha-
reket edilmiştir. “Bir Amerikalı fotoğrafçı, makinesinin 
objektifini çıkarıp yerine bir at gözü takmak suretiyle, 
çeşitli resimler çekmiş. Bu resimlerden anlıyoruz ki, 
eşya ve insanlar, at retinasına, gerçekte olduğundan 
yarım misli daha iri aksediyorlarmış.” (Taner, 7) Öykü-
nün başında Alman bilginin, atların her şeyi olduğun-
dan daha büyük görmesinin atların eski zamanlardan 
itibaren insanlara hizmet etmesine sebep olması yö-
nündeki çıkarımına yer verilmiştir. Anlatıcı, bu Alman 
bilginin düşüncesinden yola çıkarak atların gerçeği 
algılamadaki farklılıklarını öykü figürü Kalender’in bir 
proleter atı olmasına bağlamıştır. Bunu yaparken mi-
zahi bir anlatıma da başvurmuştur. Bu ironik anlatım-
da toplumun sınıflı yapısına eleştirel bir yaklaşım söz 
konusudur. Atlardaki alt sınıfların gerçeği farklı şekil-
de algılamalarını, bulunduklarını sınıfla ilgili olmasını 
esas neden alarak, kendi açısından akla getirdiği ihti-
malleri bir insan beyninde düşünce fırtınası yaratırca-
sına, seçenekler oluşturarak Kalender’in kişnemesine 
gerekçe olarak farklı nedenler öne sürmüştür. “Kalen-
der kendi hayalini bu aynada gördü. Tabii, bu hayali 
gerçekte olduğundan – yahut bizim gördüğümüz-
den- daha büyük olarak gördü. Ve KİŞNEDİ. Burada iki 
ihtimal akla gelebilir.” (Taner, 8) 

Olasılıkları detaylandırırken su birikintisi ile aynadaki 
yansıma arasındaki optik farkı, Kalender’in kendini 
aynada gördüğündeki tepkisinin nedenlerinden biri 

olduğunu açıklamış, bilimsel bir gerçeği kendi dü-
şünce dili ile harmanlamış ve bilimsel bir gerçeğin, 
Kalender’in algıladığı gerçeğin önüne geçtiğini ifa-
de etmiştir. Kalender kendi açışından doğru olarak 
kabul ettiği gerçeğin aslında göründüğünden farklı 
olduğunu fark etmesi, gerçeklik algısında bir değişi-
me yol açarak onda şok etkisi yaratmıştır. Gerçeğin 
bir bakış açısı tarafından değişmesinin olayların farklı 
şekilde gelişmesine, bu olayların nedenlerinin bireyler 
tarafından farklı algılanmasına yetecek güce sahip ol-
duğunu kanıtlamıştır. Kalender’in sınıflı yapıyı alt üst 
etmesiyle yeryüzündeki her şeyin akla gelmeyecek 
biçimde birbiriyle ilişkili olduğu gerçeği ortaya çıkarıl-
mıştır. Bu yolla insanın yapay bir biçimde oluşturduğu 
sınıflı yapıyla alay edilmekte, sınıflı yapıdaki bireylerin 
değişimi bir atın ürkmesiyle değişmiştir.

Anlatıcı, farklı bireylerin hayatlarına yer verirken birey-
lerin düşüncelerinin, bakış açılarının, olay zincirindeki 
yerlerinin önemine ayrı ayrı değinmiş ve bireylerin 
ve yaşamların birbirleriyle olan bağlantılarını ortaya 
koymuştur. Yaratılan olay zincirinde aynı veya yakın 
zaman çizgisinde doğrudan veya dolaylı olarak yer 
alan insanların yaşantılarının birbirlerine bağlı olduğu 
fark ettirilmiştir. Kalender’in gerçek nedeni tam ola-
rak bilinmeyen ürkmesiyle oluşan kaza, İstanbul’da 
yaşayan Artin Margusyan’ın ihaleye yetişememesine 
neden olmuş ve Margusyan’ı ciddi bir ekonomik kri-
ze sokmuştur. Diğer yanda Margusan’ın yetişemediği 
alışveriş, Brezilya üzerinden Almanya’ya kadar uzanan 
bir ticari ilişki üzerinde etkili olmuştur. Bir tarafın ifla-
sına neden olan şey başka birbirini zenginleşmesiyle 
neden olmuştur. Tüm olaylar bir zincirin sonsuzluğa 
uzanan halkalar gibi neden-sonuç ilişkisiyle birbirine 
bağlıdır. Bu ilke bireyleri de birbirine bağlayan temel 
kuram oluşturarak bireyin dünyayı algılama biçimiyle 
değerlendirilir.

Şişhane’deki yağmurdan Almanya’daki fırtınaya neden 
olan olaylar, akışı mizahi bir tavırla, farklı perspektifler 
aracılığıyla bireyler üzerindeki değişik etkilerinin göz-
lenmesi biçiminde kurgulanmıştır. “Şişhane’ye Yağ-
mur Yağıyordu” adlı öyküde, Almanya’dan Brezilya’ya 
tüm ülkelerin ve Hristiyan, Müslüman, Yahudi tüm 
insanların ortak bir dünyada etkileşim içinde olduğu 
gerçeği ortaya konmuştur.

“Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu”da 
Farklı Bakış Açılarının Bireyler 
Üzerindeki Etkisi 

Makale / Güneş Sayğı  10-A
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SELİN SEYHAN - ÖZGE GÖNÜL 10-O

YARATICI YAZILAR
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9-M sınıfı öğrencileri bu yıl Türk Dili ve Edebiyatı dersi 
kapsamında eleştirel okuma ve değerlendirme bece-
rilerini geliştirmek amacı ile okudukları “Buzlar Çözül-
meden” adlı yapıtla ilgili “ahlâk, toplumsal değer yargı-
ları, birey- toplum ilişkileri, mücadele, adalet, çevrenin 
birey üzerindeki etkisi...” gibi pek çok başlık altında sı-
nıf içi sözlü değerlendirmeler yaptılar. Sonrasında bu 
değerlendirmelerini yazıya aktardılar.  Yapıttan yola 
çıkarak yapılan değerlendirmeleri günümüz şartları-
na ve yaşam biçimlerine de uyarlayan öğrencilerimiz 
edebiyat ve yaşam arasında güçlü bir bağ kurdular. 

9-M

MÜCADELE
Cevat Fehmi Başkut’un yazmış olduğu “Buzlar Çözül-
meden” adlı tiyatro eserinde çok sayıda kavram işlen-
miştir. Adaletsizlik, ahlaksızlık ve karmaşa bunlardan 
birkaçıdır. Ancak yapıtın her sahnesinde karakterlerin 
davranışlarıyla karşımıza etkili bir şekilde çıkan ve vur-
gulanan kavram mücadeledir. 

Yapıt tımarhaneden kaçan odak figürün bir köye gele-
rek kendini kaymakam olarak tanıtmasını ve “Cesaret 
biraz delilik ister.” sözünden hareketle deli diye nite-
lendirebileceğimiz bir anlayışla köyün çarpık düzenini 
düzeltmeye çalışmasını anlatır. Kaymakam dış etken-
lerle; eşraf kesimiyle, karaborsacılarla mücadelesinin 
yanında kendi iç dünyası ile mücadele halindedir. Kay-
makam delilik hali ile gerçek yaşamda var etmeye ça-
lıştığı kişiliği ve kimliği arasında çelişki yaşamakta ve 
bu anlamda da bir mücadele süreci içine girmektedir. 
“Buzlar Çözülmeden” bize insanların haklı veya haksız 
her durumda belli bir mücadele içinde olduğunu dile 
getiren bir eser olarak değerlendirilebilir.  

MARAL IŞIL ŞİMŞEK 9- M  

NASIL BİR ADALET?  
Cevat Fehmi Başkut tarafından kaleme alınan “Buzlar 
Çözülmeden” bir tiyatro oyunudur. Üç perdeden olu-
şan bu yapıt komedi içeriğine sahip gibi görünse de 
okuru gülerken ağlamaklı bir duruma düşürür. Okuru 
düşünmeye, sorgulamaya ve eleştirmeye sevk eder. 
Okur; kitapta kara mizah tekniğiyle anlatılmaya çalışıl-
mış toplumsal sorunları, olguları kendi hayatıyla bağ-
daştırır, yaşam ve edebiyat arasında bağ kurar.  

Eserde bahsi geçen köyde, halk yoksulluktan dolayı 
perişanlık içinde sürünen cahil bir insan topluluğudur. 
Bu zavallı, kurtarıcıya muhtaç halkın yaşam kalitesini, 
standartlarını yükseltmek için piramidin başındaki-
leri yani esnafı, halkı devlet adına yönetenleri hizaya 
sokmak gerekir. Bu durumda da olay örgüsüne ana 
karakter diyebileceğimiz bir kimse dâhil olur: Kayma-
kam. Kaymakamın görevi buzlar çözülünceye kadar-
dır. Süresi bitene kadar halka ışık tutacak, insanların 
beklediği mucize gerçek olacaktır. 

Deli Kaymakam’ın yönetimi eline alması ile belirli bir 
düzen içerisinde devam eden zorbalık, karaborsacılık, 
rüşvet gibi şeyler ortadan kalkar. Esnaf, kaymakama 
yemek davetleri verir, ikramlarda bulunur. Bunun al-
tında yatan örtük anlam ise eşrafın rüşvet denilen 
haksız bir yolla kendi çıkarını korumak istemesidir. Bu 
konumu yüksek seviyede olan insanların yanlış yolda, 
kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dair bir 
ipucu izlektir.  

Kaymakam, hem baştaki çıkarcı, kurnaz insanlarla 
hem de halkın bilinçsizliği ile mücadele eder. Burada 
halkın cahilliği, Hatice adlı figür üzerinden yansıtılır. 
Hatice, geçim sıkıntısı yaşayan bir kadındır. Sıkıntısı-
na hiçbir çözüm bulamayınca kasabanın köprüsünü 
patlatır. Hatice böylelikle suçsuz iken suçlu durumuna 
düşmüştür. Aslında Hatice sorununu medenice, sahip 
olduğu hakları ile çözmeye çalışabilirdi. Böylece ken-
dini ve çocuklarını şimdiki durumundan daha kötü 
hale sokmazdı. Kurguda Hatice’nin yani köyde ha-
yatlarını devam ettirmeye çalışan insanların; cahilliği, 
bilinçsizliği bu olaylarla vurgulanmıştır. Diğer yandan, 
halkı bu kadar yoksul ve çaresiz hale düşürenler, yine 
gücü elinde bulunduran insanlardan başkaları de-
ğildir.  Karaborsacılar, ellerinde bulunan yiyecekleri, 
gazı, kömürü ederinden fazlaya, halkın karşılayama-
yacağı paraya satmaktadır. Ne yazık ki, halk gerçekten 
bu malları hayatlarını devam ettirebilmek için almak 
zorundadır. Bir avuç düzenbaz insanın kendilerini sö-
mürmelerini görürler ama seslerini çıkaramazlar.

YAREN BİÇER 9-M

Kavramlarla 
Buzlar Çözülmeden 

REŞAT UMUT TUNÇAY - GÖKHAN YILMAZ 10-V
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DÜNDEN BUGÜNE 
Ülkemizin kırsal kesiminde 
varlık gösteren bir sorunu 
olan ağalık düzenine işaret 
eden bir yapıt olan “Buzlar 
Çözülmeden”, sözü edilen 
sisteme eleştiriler getirmekle 
birlikte günümüz Türkiye’si-
ne de kimi noktalardan işaret 
etmektedir. Yapıtta akıl has-
tanesinden kaçarak bir köye 
gelen ve kendini tesadüfen 
“Kaymakam” olarak bulan ve 
bu kimliğe göre bir müca-
deleye giren odak figür “Deli 
Kaymakam”ın ağalık siste-
mine karşı verdiği mücadele 
anlatılmaktadır. Kurguda yeni 
kaymakamın akıl hastası ola-
rak belirlenmesi tartışmaya 
değer bir noktadır. Yeni kay-
makamın kaybedecek bir şeyi 
yoktur, bundan dolayı verdiği 
mücadelede de çok cesurdur. 
Yeni kaymakam korkulardan 

uzaktır.  Kasabalının yanındadır, eşrafa, ağalara karşı-
dır.  Ancak vakti sınırlıdır, yapılacak iş çoktur. Çünkü 
buzlar çözüldükten sonra gerçek kaymakam gelecek 
ve belki de “Deli Kaymakam”ın halk yararına yaptığı 
her şey yarım kalacaktır.  

Kaymakam, yıllardır halk üzerinde baskı kurmuş olan 
ve çıkarcılardan çıkar sağlayarak köylüye eziyet eden 
eşkıyaya dersini vererek asıl adaletin hukukla sağla-
nacağını göstermiştir. Kentlerde ise eşkıyanın yerini 
mafya ve çeteler almıştır. Bu gruplar tehdit, baskı ve 
şiddet kullanarak aldıkları paralar karşılığında büyük 
patronların emirlerini yerine getirip bir anlamda halka 
zulmetmekte ve adaleti yok saymaktadırlar. İnsanla-
ra korku salarak kanunsuzca kendi sözde adaletlerini 
sağladıklarını iddia etmektedirler.  Ancak hukuk, eşkı-
yalığın üstündedir ve hep olacaktır. Hukukun üstünlü-
ğü tektir, tarafsızdır, herkes içindir. 

Ağalık düzeni şekil değiştirerek tüm çevremizi sar-
mış mıdır? Acaba karşımıza modern sömürü sistemi 
olarak mı çıkmaktadır? Kurtuluşumuz yoksa bir akıl 
hastasının ortaya çıkmasına mı bağlıdır? Aksine çö-
züm, küçük menfaatlerimizi düşünmekte değil; kararlı 
adımlarla halkın bilinçlendirilmesinde ve gerçek ada-
letin sağlanmasında mıdır? Adalet her şeyden üstün 
tutularak bu kötü gidişatın kökü kazınılabilir mi? As-
lında cevap bizlerin vicdanında gizlidir. Bu kötü gidi-
şe birlik olarak dur denmelidir. Her birimiz birer “Deli 
Kaymakam” olmalı ve vicdanımızı dinleyerek adaleti 
sağlamalıyız. 

ÖGEDAY DEMİRAY 9-M

AKLIN VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ 
Adalet, hak ve hukuka uygunluk, hak ve hukuku gö-
zetmek ve yerine getirmek, doğruluk anlamına gel-
mektedir. Toplumsal adalet ve adaletsizlik arasındaki 

fark, Cevat Fehmi Başkut’un “Buzlar Çözülmeden” adlı 
yapıtındaki sorunsallardan biridir. Yapıtta kurgu 27 
Mayıs Darbesi sonrasında; yoksulluğun, mücadelenin 
ve en önemlisi toplumsal adaletsizliğin hâkim olduğu 
bir kasabaya giden, yolların kış nedeniyle kapalı ol-
ması sonucunda bölgeye gelen deli bir kaymakamın 
yaptığı yenilikler üzerine oturtulmaktadır.

Kaymakam kasabayı düzene sokmak ve daha yaşana-
bilir bir ortam yaratmak için birçok değişiklik yapar. İlk 
iş olarak toplumda adaleti sağlamayı amaçlar. Bunun 
için bölgedeki karaborsacılara, ağalara, eşrafa, halkı 
sömürenlere son vermek ve böylece mevcut düzenin 
dışına çıkmak ister.

Deli Kaymakam, Hacı Murat ve Sarı Mahmut Ağa gibi 
halkı sömüren, para ve mal sahibi oldukları için gücü 
elinde bulunduran, kendilerini köylülerden üstün tu-
tan ağaları cezalandırır. Sarı Mahmut Ağa’nın toprak-
larının bir kısmına el koyarak, köylülere verir. Kayma-
kam sosyal adaleti sağlayabilmek için kanunları hiçe 
sayarak kendi “adil” düzenini yaratmaya çalışır.  

Kaymakam “akıllı” insanların kurduğu alışılagelmiş 
düzenin dışına çıkarak buzlar çözülene kadar elinden 
geldiği kadarıyla adil bir ortam yaratır. Bu sayede için-
de bulunulan sistemin ne kadar yanlış olduğunu da 
kanıtlar. Bölgede başta sosyal adaletsizlik olmak üzere 
birçok konuda önemli adımlar atar. Bir “deli” olarak di-
ğer “akıllı” insanların kuramadığı adil düzeni kurar.

TOMRİS İSRA YAVUZ 9-M

SÖMÜRÜ SANATI  
Günümüzde insanlık çok hızlı biçimde gelişiyor ve 
zenginler daha zenginleşiyor, fakirlerse daha fakirleşi-
yor. Bu karmaşa ortamı ortaya kini, kıskançlığı, açlığı 
ve adaletsizlikle gayelerine ulaşan insanları doğuru-
yor. Kamuoyunda bu konuda konuşulsa da, bu kötü 
gidişi durdurmak için önlemler alınsa da bazı insan-
lara hak yiyerek ve suç işleyerek çıkar sağlamak daha 
kolay geldiği için insanlar bu yola başvuruyor. Bunun 
sonucunda adaletsizlik gitgide büyüyor. Bu düzeni ele 
alan yapıtlarından biri de “Buzlar Çözülmeden”dir.

Eserde ele alınan temel izlekler adaletsizlik ve ahlaki 
yozlaşma olarak düşünülebilir. Yapıtta Sarı Mahmut 
Ağa ve Hacı Murat Ağa haksızlığı ve sadece kendisini 
düşünen, halka zulmedip kendileri bolluk içinde ya-
şayan bencil insanlara örnektirler. İnsanlık ne yazık ki 
gitgide yok oluyor ve insanların birbirine yardım et-
mesi gereken zamanlarda herkes ayrı bir kurnazlık ve 
çıkar beklentisi içine giriyor. En kötüsü ise bunu görüp 
izin vermektir, rüşvet karşılığı susmaktır veya onların 
oyunlarına ortak olmaktır. Bu dünyayı değiştirecek ve 
daha düzgün hâle sokacak insanlar “Buzlar Çözülme-
den” yapıtındaki deli kaymakam gibi insanlardır. Deli 
olduğu için hiçbir şeyden korkmayan ve geri çekilme-
yen bu kaymakam, yozlaşmış düzenin sonunu getir-
meye çalışır. 

Adaletsizliğin gün geçtikçe artmasına rağmen bu 
kötü gidişi engellemeye, barışçıl ve adaletli bir dünya 
oluşturmaya çalışan insanların varlığı da ümit veriyor.

ALPER TARIK BELEN 9-M 

MELİSHAN SARAYLI - 
MELİS TUFANOĞLU - 

DOĞA KAZAZOĞLU 10-F 
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İDİL BASTURK - EDA BAGDATLI - ECE HAŞEMOĞLU 10-P
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CEMRE KILIÇARSLAN (MERCEK) 11-D

Ben bir kuşum,

                             Yorulmuşum.

Uzaklara gitmişim, kaybolmuşum

Rüzgara dokunup

Bulutlarla savrulmuşum

Ben bir kuşum,

                              Yüksekten korkmuşum

Sürüden ayrı uçup

Bir yıldıza konmuşum,

Biraz dinlenip uçmuşum

Ay’a aşık olmuşum

Yalnızlıkta süzülüp

Kalabalığa karışmışım,

Kalbim Ay’da, ruhum bulutlarda

Devam etmişim kanat çırpmaya

Ben bir kuşum,

                              Yorulmuşum…

BİR KUŞUN 
OTOBİYOGRAFİSİ

TUNA ÖZTEKİN-PINAR YALÇINDURAN 10-M
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CEMRE KILIÇARSLAN (MERCEK) 11-D

Öyle bir zamanda vurur 

Özlem beni

Yanındayken, kar soğukta 

Mesela

Öyle bir zamanda dokunur

Gözlerin bana

Beklemekten yorulduğumda 

Mesela

Öyle bir zamanda acıtır

Suskunluğun

Duvar misali duruşun

Mesela

Ve yine

Öyle bir zamanda 

Saracak mutluluğu

Doyasıya sevmenin

Öyle bir zaman gelecek ki 

Mesela

Öyle bir zaman da 

Gelecek…

ÖYLE BİR ZAMAN 

ECE HAŞEMOĞLU-ZEYNEP ÇEÇEN- YASEMİN AKATA  10-P
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CEMRE KILIÇARSLAN (MERCEK) 11-D

YALNIZ ŞİİR 

Tanımıyorum seni, yalnız;

Yalnız gözlerin dokunan gözlerime

Bir de müzik ruhunda çalan,

karanlık.

Tanımıyorum seni

Bilmiyorum mesela sevdalarını, acılarını

Yalnız, yabancı ruhun dokunan yalnızlığıma 

uzaktan.

Ve

Sen de tanımıyorsun beni, yalnız;

Yalnız bir çocuk gördüğün, kaybolmuş

Bulamadığın, aramadığın.

Tanımıyorsun dedim ya,

Bilmiyorsun mesela neden yazıyorum

Yalnız duruyorsun öylece, 

dinlemeden gözlerimi.

Nedendir o zaman 

Yıllardır tanıyormuşçasına 

Güvenmek,

Gözlerim kapalı, özlemek ellerini ellerimde

Bilmiyorum.

Bildiğim yalnız

Tanımadığım bizi

Yabancı hayallerde

Bir şarkıyı ilk kez dinler gibi...

Yalnızlığa aşık olmak nedir bilir misiniz?

Yalnızlıktan korkup,

Yalnızlığın peşinizi bırakmadığı

Zamanla alışıp benimsediğiniz

Bu tutkuyu

Bilir misiniz?

Yalnız notalarla arkadaşlık kurmak nedir bilir 
misiniz?

Yalnız olmadığınızı hissettiren 

Ama 

Her dinleyişte biraz daha yalnızlaştıran

Yalnız âşıklarını tanır mısınız hissetseniz

Ellerinin yıpranmışlıklarını

Romantik çığlıklarını

Ve

Yalnızlığınızı tanır mısınız?

Kalbinizde hissettiğinizde o boşluğu

Şiirler dokunmaya başladığında ruhunuza

Ve

ışıklar kapandığında 

yalnız mısınız yalnızlığınızda?



157KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Haziran 2017

DORUKHAN TANRIVERDİ - BORA GÖKBAYIR 11-Ş



KALEM İZLERİ / Kültür, Edebiyat Dergisi / Haziran 2017158

ALP DEMİRALP 12-Y

Annesini çocuk yaşta yitirmiş, 
Bu yüzden kendisini her şeyi bilmek zorunda hisseden 
Fakir ve telaşlı bir işçinin 
Nasırlı elleri gibi hayatımız.
Yıkılmış hayallerimizin 
Harabeleri arasında,
Ayağımızda prangalarla geziyoruz.
Kargalar bile ürkmüyor ayak seslerimizden.
Göğümüz,
Başımızın üstünde daire çizen 
Akbabalardan ibaret.
Yazları sıcak ve kurak,
Kışları soğuk ve kar yağışlı kalplerimizin iklimi.
Serseri tilkiler kovalıyoruz
Zihnimizin düz ovasında.
Sonra bir el silah sesi, 
Uçurtmamızı vuruyorlar, daha tam yükselmemişken.
Hastanelerin soğuk ve kokulu koridorları 
Evimiz oluyor 
Gece ve gündüz ayrımını yapamıyoruz sonra.
Şehirlerarası otobüslerde dağıtılan 
Kurumuş kekler kadar istikrarlı kararlarımız.
Ömrümüz,
Yapılması gereken şeyin bilincinde olup, 
Yapmadığımız zamanların himayesi altında eriyor.
Yağmurlu havalarda dışarı çıkıyoruz, 
Hali hazırda ıslanmış bir şekilde.
Gözlerimiz,
Güzel bir yabancıyla gizli bir buluşma ayarlıyor.
Tereddüt etmeden, 
Kaçak adımlarla uzaklaşmaya başlıyoruz 
Kendimizden.
Terk edilmiş, 
Eski model arabaların, 
Zaman tarafından indirilen lastikleri gibi,
Yavaşça,
Usul usul 
Kapanıyor gözlerimiz.
Işığı reddediyoruz.
Kör bakıyoruz.
Her şeye.

KÖRELME

DUYGU TÖRE 11-Y
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İnsanın toprakla ilişkisi insanoğlunun var 
olmaya başladığı andan bu yana süregel-
miştir. İnsan, yaşamını sürdürebilmek için 
toprağa bağımlıdır ve etkinliklerinin nere-
deyse tümünü toprağa dayalı gerçekleştirir. 
Bu bağlamda toprak, ayağımızı sağlam şe-
kilde basabildiğimiz yerdir. Yeryüzüne can-
lılık katar, bitkilere hayat verir. Hayvanlar ve 
insanlar da bu topraktan beslenir. Yani, insan 
için yaşam kaynağını topraktan alır; karnını 
doyurduğu gibi eşyalarını da topraktan ya-
par.  Bu nedenle toprak insanoğlunun haya-
tında paha biçilemez bir önem taşımaktadır.

Sanat da topraktan doğmuştur desek yanlış olmaz. 
Doğada var olmaya çalışan insan, gereksinimlerini 
doğadan karşılamak için nesnelere yönelmiş, eline 
geçen araçlara biçim vermeye çalışmıştır. Topraktan 
yapılan kap kaçaklar bu konuya verilebilecek en so-
mut örneklerdir. Topraktan yapılan duvarlar, evler, 
damlar, barınaklar, insanın yaşamını kolaylaştıran en 
temel gereksinimlerdendir.  

Anadolu coğrafyası, neredeyse dünyadaki tüm toprak 
çeşitlerini barındırmaktadır.  Bolca organik madde içe-
ren orman topraklarından tutun, yalnızca otsu bitki-
lerle çalıların yetiştiği bozkır topraklarına kadar bütün 
çeşitliliğe sahibiz. Peki, biz bu hazinenin ne kadarının 
farkındayız? Koruyabiliyor muyuz bu eşsiz hazineyi? 
Ne yazık ki hayır.Topraklarımız hızla eriyor, yele sele 
vererek hızlı bir yaşam sürerken kaybediyoruz toprak-
larımızı.

Ülkemizde toprak kayıplarının en önemli sebebi eroz-
yondur. Erozyonla her yıl 500 milyon ton vatan top-
rağımızı kaybetmekteyiz. Bununla da 25 cm’lik toprak 
kalınlığı varsayımı ile yılda 150.000 hektarlık bir toprak 
alanının kaybedildiği kuramsal olarak ortaya çıkmak-
tadır.

Topraklarımız her türlü erozyon nedeniyle kayıp git-
mekte, kayıplar gün geçtikçe artmakta bu da ekolo-
jik yaşama büyük zarar vermektedir. Son zamanlar-
da toprak kayıplarının sıklıkla yaşandığı ülkemizde 
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal 
Varlıkları Koruma Vakfı  (TEMA); sürdürülebilir yaşam 
ilkesiyle doğal varlıkların korunmasında; ülkenin ve 
dünyanın geleceğinde söz sahibi olan topraktan ge-
len hayatı korumayı amaç edinmiştir.

Erozyonla ilgili olumsuz tablonun tek çözümü, çıplak 
arazilerin en kısa sürede ağaçlandırılmasıdır. Eroz-
yonla mücadelenin ilk akla gelen çözümüdür ağaç 
yetiştirmek.   Ağaç dikimi etkinlikleriyle toprak yitimi 
en aza indirgenecektir. Bu bilincin okullarda oluşturul-
ması, öğrencilerde farkındalık yaratılması gerekmek-
tedir. Bizler de bilinçli birer vatandaş olarak ülkemize, 
vatanımıza, toprağımıza sahip çıkmalı ve erozyona 
karşı verilen bu savaşıma azimle destek olmalıyız. 

Unutmayalım ki içinde bulunduğumuz topraklara her 
bir noktasından bereket fışkıran bu memlekete sahip 
çıkmazsak, derin bir tahribat sonucu çölleşmeyle kar-
şı karşıya kalacağız. Buna dur deme fırsatı hala bizim 
elimizde… Geç olmadan erozyona bir son verelim ve 
Aşık Veysel’in, “Benim sâdık yârim kara topraktır” dedi-
ği gibi bu toprakları sadık yar olarak görelim. 

Biz; TED TEMA Kulübü olarak, bütün genç arkadaşla-
rımıza, yeşili bol, toprağı zengin ve bereketli, esenlikli 
bir yaşam diliyoruz.

Toprakla Hayat Bulmak
Tema Kulübü / Beyza Çekinel  11-I 
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Gözlerimiz… Dış dünyaya açılan penceremiz. Eğer 
göremeseydiniz kendinizi nasıl hissederdiniz hiç dü-
şündünüz mü? Doğal güzellikleri ve sevdiklerinizi 
görememek nasıl bir şey olurdu? Engelli dostlarımız 
ile aramızda hiçbir fark olmadığı, farkları bizim ya-
rattığımız hiç aklınıza geldi mi? Bizler bir filmi, diziyi, 
tiyatroyu doyasıya izlerken, görme engelli kimselerin 
bu sanat ürünlerini yalnızca işitme yolu ile takip ede-
biliyorlar. Sinemanın bir sahnesinde yer alan sessizliği 
anlamlandırmakta zorlanıyorlar. Kendinizi bu kimsele-
rin yerine koydunuz mu hiç? 

İşte bütün bu sorulara cevap verebilen bir dernek var: 
“Sesli Betimleme Derneği”. Çalışmalarını görme en-
gellilerin sosyal ve kültürel hayatın etkin bir parçası 
olabilmeleri için sürdüren Sesli Betimleme Derneği 
engelleri kaldırıyor, insanca, eşitlikçi bir yaşamın kapı-
larını aralıyor.  

Sesli Betimleme Derneği (SE-BE-DER), modern ve çağ-
daş yaşamın ancak teknoloji, bilişim ve bilginin en-
gel tanımadan ulaşılabileceği bir dünya ile mümkün 
olduğunu dernek politikası olarak kabul eden, “eşit-
likçi” bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüren “Engelsiz 
İletişim” anlayışı ile varlık gösteren “SEBEDER”, çağdaş 
devletlerin uygun tekniklerle bilgiyi ulaşılabilir kılma-
ları gerektiğine inanmaktadır. Dernek, engellilerin en 
büyük sorununun, kendilerine uygun biçimde hazır-
lanmış bilgiye erişmek olduğuna vurgu yapmakta, 
çalışmalarını bu ana ilke etrafında şekillendirmektedir.

SEBEDER’in çalışmaları ilk olarak 2006 yılında, Boğazi-
çi Üniversitesi İletişim Fakültesi Mithat Alan Film Mer-
kez’inde gönüllü öğrenciler tarafından başlatılmıştır. 
Küçük bir grup tarafından özveri ile sürdürülen bu 
proje, 2010 yılında Sesli Betimleme Derneği adı altın-
da kurumsallaşmıştır.

SEBEDER, gerek kurumsallaşmadan önceki öğrenci 
merkezli çalışmalarında ve gerekse sonraki süreçte 
kurum kimliği altında gelişen profesyonel çalışma-

larında görme engelli kimselerin yazılı ve görsel her 
türlü materyal ve ürüne erişimin önemser. Bunun için 
“sesli ve yazılı betimleme” tekniğini kullanmış, “işaret 
dili” kullanımını yaygınlaştırmış ve görme ve işitme 
engelli kimselerin yazılı ve görsel tüm ürünlere ulaşı-
mını engelsiz bir hale getirmeye çalışmıştır.

Bir görüntüyü, görseli objektif ve oldukça ayrıntılı bir 
şekilde betimleme esasına dayalı olan seslendirmeye 
“sesli betimleme” adı verilmektedir. Sesli betimle ya-
pan kişinin öncelikli hedefi görseli olduğu gibi, tüm 
ayrıntıları ile betimleyebilmek, görüntüyü zihinlerde 
resmedebilmektir. Sesli betimlemeci seslendirme sı-
rasında görüntünün kendisinde uyandırdığı duygula-
rı dile getirmemeli, nesnel betimleme yapmalıdır. Bu 
dikkatin sebebi sesli betimlemenin amacının filmin iz-
leyenlerde uyandırdığı duyguları dile getirmek değil, 
görme engellilerin filmi dinlerken kaçırdıkları görün-
tülerin resmini onların zihinlerine yerleştirebilmektir. 
Sesli betimlemede amaç filmi, görseli anlatmak, özet-
lemek değil, görme engelinden dolayı kaçırılan sah-
neleri zihinlerde canlandırabilmektir

Çalışmalarına ilk olarak kısa film betimlemesi yapa-
rak başlayan dernek, ilerleyen süreçte uzun metrajlı 
sinema filmlerinin ve TV dizilerinin de betimlemesini 
yapmış, böylelikle hedef kitlenin erişilebilirlik düzeyini 
artırmıştır. Dernek resmi internet adresleri olan http://
sebeder.org sitesi yoluyla sesli kütüphane üyeliği sis-
temini geliştirmiş ve üyelerine talepte bulunmaları 
halinde, her ay en fazla üç adet olmak üzere sesli be-
timlemeli film ulaştırmayı başarmıştır. 

SEBEDER, 2015 Ocak ayı itibariyle 250 filmi betimlen-
miş ve sesli kütüphane arşivine kazandırmıştır. Birçok 
sivil toplum örgütünün, belediyelerin ve üniversitele-
rin ilgili kürsülerinden destek gören SEBEDER, 2011 yı-
lında Ankara Anteres Alışveriş Merkezi’nin katkılarıyla 
sesli betimlenmiş olan “Kayıp Balık Nemo” adlı animas-
yonu beyaz perdede izleyicilere sunmuştur. Bunun 
ardında 2012 yılında yönetmenliğini Zülfi Livaneli’nin 
yaptığı “Veda” ve 2013 yılında “Buz Devri” adlı animas-
yonu betimleyerek bu filmlerin de beyaz perdede yer 
almalarını sağlamıştır, böylelikle hedeflenen toplum 
genelinde konu ile ilgili bir farkındalık kazandırabilme 
amacına ulaşabilmiştir. 

Çalışmalarını yalnızca film ve sinema dalıyla sınırlı 
tutmayan SEBEDER,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Özürlüler 
Müdürlüğü’nün (İSÖM), İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Şehir Tiyatroları ve Çocuk Tiyatroları’yla ortaklaşa 
proje yürütmektedir. Proje çerçevesinde Türkiye’de ilk 

Karanlığın Aydınlanması 
Sesli Betimleme Derneği / Zeynep Hazal Yeniler  11-L 
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defa ‘’Biri, Hiçbiri ya da Hepsi’’ isimli tiyatro oyununu 
Aralık 2010’da engellilere yönelik sesli betimleme tek-
niğiyle izleyicisine ulaştırmıştır.

Bazı kurum ve kuruluşlar derneğin çalışmalarına des-
tek vermiş ve kanallarında yayınlanan dizileri, internet 
sitelerinde eş zamanlı olarak hem sesli betimlemeli 
hali ile hem de işaret dili anlatımıyla yayınlamaya baş-
lamıştır.

Fiziksel farklılıkların bilgiye ulaşımı zorlaştırması-
na izin vermemeyi, bu yoldaki engelleri aşabilmeyi 
kendine amaç edinen SEBEDER sözünü ettiğimiz bu 
çalışmaları aracılığı ile kısa süre içerisinde kendisini 
geliştirerek adını kitlelere duyurmuştur. Gönüllü be-
timleme yapmak isteyen herkese kapısını açık tutan 
dernek, internet sitesinde betimleme denemeleri için 
kişilere fırsat vermiştir. Sesli betimleme yaparak gör-
me engelliler için bir pencere aralamak isteyen herkes 
için “http:/ sebeder.org” adresinden ulaşabileceğiniz 
görselleri betimlemek bu işin ilk adımıdır. Dernek say-
fasında aynı zamanda bu konu ile ilgili pek çok bilgi 
bulunmakla birlikte, gönüllü betimleme yapmak iste-
yen kişiler için iletişim bilgileri de yer almaktadır.

Karanlık bir dünya aydınlanamaz diye bir şey yoktur. 
Önemli olan o ışığı nasıl yakacağını bilmektir. 

Sesli betimleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın 
Çiğdem Banu Yeşil Irmak ve Sayın Olgun Yılmaz ile rö-
portaj yaptık:

• Sesli betimlemeyi gönüllü olarak yapmak isteyen 
kişilere herhangi bir eğitim veriyor musunuz

Tabi ki, sesli betimleme zaten eğitimsiz olmuyor. Ki-
şinin iyi bir betimleme yapabilmesi için üç aylık bir 
eğitim sürecimiz var. Bu konuda profesyonel olsa bile 
kişi bu eğitimi geçmeden herhangi bir eseri kendisine 
betimletemiyoruz. 

• Pek bu eğitim için nereye başvurmamız gerekiyor?

Derneğimize başvurmanız gerekmekte. Derneğimizin 
internet sitesinden iletişim bilgilerimizi bulup bize 
başvurduğunuzda biz bir ön eleme yapıyoruz. Bu ön 
elemede kişinin betimlemesi için kendisine bir görsel 
veriyoruz. Ondan sonra eğitim alacak kişinin perfor-
mansına göre evet eğitim alabilir diyoruz.

• Konuşmanızda derneğini-
zin çalışmalarının Boğaziçi 
Üniversitesi’nde okuyan öğrenci-
ler tarafından başlatıldığını söy-
lediniz. Bu öğrencilerin ilk yaptığı 
çalışmalarda herhangi bir teknik 
aksaklık bulunuyor muydu?

Sesli betimleme sürekli gelişen bir 
alan. Sesli betimleme yöntemi ile 
hazırlanan ilk filmleri bugün izle-
diğimizde betimlemelerin aslında 
ne kadar yetersiz olduğunu fark 
ediyoruz. İlk betimlenen filmler ile 
şimdikiler karşılaştırıldığında arada 

gerçekten büyük bir fark var. Bu durum bir atletin çok 
koşarak olimpiyatlara hazırlanmasıyla benzerdir. Sesli 
betimleme yaptıkça kaleminizin güçlenmesi, betimle-
melerin daha iyi olmasını sağlar.

• Sesli betimlemenin uygulanacağı filmlerin yapım 
aşamaları nelerdir?

Bu işlem sırf metin yazarı ile kalmıyor. Seslendirmen-
den çıkıyor, seslendirmeden sonra montajlanma aşa-
masının ardından kontrolcüye gidiyor. Kontrolcülerin 
görme engelli olması tercih ediliyor. Kontrolcü ses 
ayarlarına, konunun bütünlüğüne ve kendi beyninde 
algıladığı noktaya bakıyor, bir noktada eksiklik oldu-
ğunu düşünüyorsa metin yazarına tekrar başvurarak 
bir şeyler ilave edilip edilemeyeceği kararlaştırılıyor. 
Bunun sonunda onaylanıyor.

•  Peki,  senaryo metininden de yaralanmak müm-
kün mü metin yazarken

Senaryo bize çok fazla yol göstermiyor. Senaryo dilin-
de daha fazla “yapar, eder, konuşur, gider...” şeklinde 
bir özetleme dili hâkim. Biz o dili asla kullanmıyoruz. 
Biz var olanı görüyoruz, objektifiz, hiçbir zaman yoru-
ma dayalı bir şekilde betimleme yapmıyoruz. Örneğin, 
filmdeki karakterin kısa kollu giymesi ve üşümemesi 
ancak etrafta bulunan turuncu yapraklar mevsimin 
sonbahar olduğunun çıkarımını yapmamızda yardım-
cı oluyor. Biz filmde bir dış sesiz ve dış ses bir karakter 
hakkında güzel veya yakışıklı gibi sıfatları kullanmaz. 
Karakter alımlı olabilir, dikkat çekici olabilir, farklı 
olan bir yanı anlatılır daha çok. Yani karakteri anlatır-
ken önemli olan, kişinin kaşının gözünün duruşudur, 
mimiklerinin anlatımıdır. Bizim filmde anlattıklarımız 
karakterin gözlerinin söyledikleridir. Biz bir yakıştırma 
yapmayız veya filmin devamı hakkında ipucu verme-
yiz, sahneyi olduğu gibi aktarırız. Başka bir deyişle 
gören bir göz olarak kişisel beğenilerimizi dayatmaya 
çalışmayız, desek daha doğru olur. 

• Görme engelli olmak işinizde herhangi bir soruna 
neden oluyor mu?

Şöyle ki, engelli insanlar için her şey erişilebilir olursa 
böyle bir sıkıntı çekilmiyor.
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7. Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu Yaratıcı Dra-
ma atölyesinde Jean- Paul Sartre’in “Akıl Çağı” adlı ya-
pıtını yaratıcı drama yöntemiyle öğretmen/eğitmen-
lerimiz Buket Şafak Ciğeroğlu ve Mustafa Değirmen 
ile işledik. Yazınsal tür olarak romanı yaratıcı dramayla 
işlemenin en büyük katkısı atölyedeki herkesin, her 
grubun olayları sahnede farklı bir biçimde ‘yeniden 
yaratması’ oldu. Bir yapıt sahnelenirken, bir ‘yeniden 
yaratım’ evresinden geçer ve de Sartre gibi felsefi 
önermelerle, ve dolayısıyla bir tartışma, diyalektik 
içinde yapıtını kuran bir yazarı yine benzer diyalektik 
yaklaşımla işlemek; yani sahnelemek ve bu sahnelerin 
üzerine bütün atölyenin tartışması oradaki insanların 
kitabı tek tek okumalarından çok, doksan kişi, doksan 
kez okumalarına yakın bir etki bıraktı. Böylece birey-
sel okumalarda hep önlenmeye çalışılan sonuçluluk 
ve tek taraflılık, yerini çok yönlülüğe ve romanı meta-
laştıran türde bir sonuçluluktan öte romanın bize asıl 
vermek istediği bir üst tartışmaya, özgürlük tartışma-
sına bıraktı. Katılımcılar, karakterleri incelemekten öte 
onları hem fotoğraf karesi tekniği, hem de kısa doğaç-
lamalarla canlandırdıkları için süreci kendi içlerinde 
deneyimlediler; bu da o karakteri sevip sevmemenin 
dışında karakterlere bir yakınlık kurmalarını sağladı. 
Aslında böylesine etik ve ahlaki düzlemden beslenen 
bu yapıt, katılımcılara kendi doğru ve yanlışlarını göz-
den geçirme/oluşturma şansı tanıdı. Nasıl bir insan 
sıcak bir odadan dışarı çıkınca soğuğu daha keskin 

hissederse, katılımcılar da rollerinden çıktıkları zaman 
çoğu zaman dönüp bakmadıkları, fark etmedikleri ki-
şiliklerini daha yakından tanımış, içselleştirmiş oldular.

Jean-Paul Sartre’ı diğer varoluşçulardan ayıran özelliği 
karakterlerinin iç çatışmaları üzerinden kendi varlıkla-
rını kanıtlamaya çalışmasıdır. Sartre, bu noktada belki 
de edebi anlatım ve öykücülükten de ödün vererek 
daha doğrusu buna ikincil bir önem göstererek ka-
rakterleri bulundukları uzamdan, yaşamdan ve kendi 
doğrularından uzaklaştırır. Camus’nün karakterlerine 
baktığınızda o karakterlerden birini kahvaltıda bira 
içerek toplumsal ahlakın ve geleneklerin reddini ab-
sürt ve alaylı bir şekilde ortaya koyabildiğini görürsü-
nüz. Oysa Sartre’da karakterler -aynı Sartre’ın dış dün-
yaya yabancılaştığı gibi- bulunduğu uzama o denli 
uzaktırlar ki Sartre aynı toplum ahlakı reddini, aynı 
bir türlü olumlanamayan varlığı kahvaltıda yumurta 
yiyen bir adamın o yumurtaya olmaması gereken bir 
şey gibi bakmasıyla anlatmayı yeğler. Bu nihai yalnızlı-
ğın temelinde Aristoteles’in İkililik ilkesi temelinde ku-
rulmuş karakter yapıları bulunur. İç çatışma aslında bir 
seçim yapmak üzerine değildir: Sartre için iyilik ya da 
kötülük, topluma ifade ettiği anlamdan uzaktır. Bu iç 
çatışma karakterlerin kendi varlıklarını kanıtlama sü-
recidir. Bu da kendilerinin tek olası özgürlük arayışıdır.

Sartre ömrü boyunca felsefi metinler, romanlar ve 
öyküler haricinde oyunlar da kaleme almıştır. Yazdığı 
bu oyunlarda, az önce bahsettiğim konuları daha net, 
daha vurucu anlatmayı amaçlar. Okuru sembolik, gös-
tergebilimsel ve keskin bir düşünce zincirine sokan 
Sartre’ı, yaratıcı dramayla işlemek, okurun bu zincire 
kolaylıkla girebilmesine olanak tanımıştır.

Jean- Paul Sartre’nin “Akıl Çağı” adlı yapıtında odak 
figür Mathieu’nun Marcelle adlı sevgilisinin hamile 
kalması üzerine çocuğu aldırma konusu; varoluşçu-
luk, özgürlük ve yabancılaşma temaları üzerinden an-
latılmıştır. Yapıtta odak figür Mathieu, özgür, erdemli, 
kendi kararlarlarıyla ve kendi doğrularıyla, kendisinin 
dışına çıkmayan 35 yaşında bir karakterdir. Kendini 

“Eğer varlığımı kendi egemenliğim altına alamazsam, yaşamak çok anlamsız bir şey olur...”

Özgürlüğün İzinde Bir Varoluşçu: 
Sartre

Yaratıcı Drama Etkinliği / Oğuz Karaaslan - Eda Baykara 10-P / 
Selen Beyaz 10-G
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hayatına ve düşüncelerine zincirleyen ve bu sebepten 
dolayı hayatının zindan olduğunu düşünebilecek ka-
dar özgür bir insandır. Özgürlükle karakter çatışmala-
rının, birleşmelerinin ve hiçbir şekilde yenilenmeyişle-
rinin net göstergesidir. 

Mathiue, değişkenliğe karşı olan, hayatı kendisi baş-
ka sürüklemesin diye harekete geçmeyen bu yüzden 
kendi özgürlük düşüncesinde harekete geçen ve bir 
insanla bağ kurmaktan uzak duran bir insandır. Ha-
yatta bir şey olmanın değil de istediği gibi yaşamanın 
peşindedir. Hayatını istediği gibi yaşadığı için olmasını 
istemediği olaylar karşısında kendi içinde bir çatışma 
yaşar. Normalde evlilik kendi seçimi olsa mutlu ola-
caktır; ama Marcelle hamile kaldığı için evlenmek gibi 
bir ihtimalin ortaya çıkması onu mutsuz etmektedir. 
Kendi içinde çıkış yolları arar.  Mathiue bebeği aldır-
mak için iki kişi bulur. Odak figür hayatını yaşamak 
istediği gibi yaşayamamasının ardından oluşan du-
rumlar sonucunda iç çatışmalarını derin bir boyutta 
yaşamaktadır. Bazen insan istediği gibi değil de yaşa-
ması gereken neyse hayatta onu yaşamaktadır.

Yapıtta yan figürlerden Boris, yabancılaşma temasını 
yansıtan önemli karakterlerden biridir. Boris yirmili 
yaşlarda olmasına rağmen tazeliğinin bitmek üzere 
olduğunu düşünen ve hayatında aşka yer vermesini 
düşünen bir karakterdir. Boris Lola’yı hayatına alarak 
hayatını yaşayacağını düşünmektedir. Boris odak figür 
Mathieu’nun öğrencisidir. Lola ile bir ilişkisi olmasına 
rağmen bu ilişkiyi sorgulamaktadır, çünkü Lola hem 
40’lı yaşlarda hem de onun için önemli olan özgürlük 
anlayışının tersine düşünmektedir. Boris için Mathi-
eu çok önemlidir çünkü özgürlüğünü sonuna kadar 
yaşayan biri olduğunu düşünmektedir ancak Lola’ya 
göre Mathieu bu konunun dışında kalan birdir. An-
cak Boris’e göre Lola’nın böyle düşünmesinin nedeni 
kendisinin şu anki haliyle özgür olduğunu sanmasıdır. 
“Lola özgür olamazdı, çünkü kendi kendisinin sahibi 
değildi, kurbandı o ve başka türlü olabilme şansı da 
yoktu. Lola’nın aksine Boris için özgürlük kimseye 
bağlı yaşamamaktan geçerdi ki Mathieu’ya olan bu 

hayranlığın nedeni de buydu” (Sartre, 87) Lola’nın 
özgürlük anlayışı ise çok farklıdır. Onun için işlerin ve 
geleceğinin belli olmaması özgürlük demektir, planlı 
olmanın uzaktan yakından özgürlükle ilişkisi yoktur. 
“Bazen ikimizden hangimizin daha özgür olduğunu 
düşünüyorum… Aylık geliri belli, alacağı emekli aylığı 
belli, her şeyi önceden kararlı, tam bir küçük memur… 
Benimse dünya yüzünde üç beş paçavramdan başka 
bir şeyim yok.” (Sartre,.48) Lola ve Boris figürleriyle 
yapıtta özgürlük kavramı farklı yanlarıyla ortaya kon-
muştur. Düzene tutunmaya çalışan bireylerin toplum-
sal yapı içinde varoluşları özgürlük anlayışıyla oluştu-
rulan durumlarla belirlenmiştir.

Jean-Paul Sartre’nin Akıl Çağı adlı romanında görüş 
farklılığının ortaya çıkardığı yabancılaşma, varoluşçu-
luk ve özgürlük anlayışı temaları yapıt boyunca ağır 
basmıştır. Odak figür, bu temaları en çok yansıtan 
karakter olarak düşünülse de yan figürler de bu kav-
ramları yansıtmaktadırlar. Lola’nın özgürlük anlayışı ve 
Boris’in yabancılaşması, Marcelle’in hamile kalışı kar-
şısında aile ve evlilik kavramlarını sorgulayışı yapıtta 
varoluşçuluğun ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır.

Edebiyat ve yaratıcı drama atölyesinde karakterlerin 
kendileriyle yüzleştiği bir yapıtı sahnede aynaların 
çeşitli sayıda ve pozisyonda kullanımıyla, fotoğraf 
kareleriyle ve doğaçlamalarla canlandırarak işledik. 
Önceleri salt kitap sayfalarında varolan karakterler, 
katılımcıların role girmesiyle gözümüzde canlandılar. 
Karakterlerin üzerinden başlayan fikir alışverişi daha 
sonra yapıtın ana izleğine; özgürlüğe yöneldi. Katılım-
cılar yapıtı parça parça sahnede, farklı yaklaşımlar ve 
bakış açılarıyla gördükçe Akıl Çağı içinde var olan gizli, 
soyut anlam belirginlik kazandı. Sartre’ın da amaçla-
dığı gibi sahne, bizler için bu yapıtın can bulduğu yer 
oldu ve eleştirel bir gözle varoluşçuluğu zihinlerimiz-
de yapılandırdık. 
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Yaratıcılık, sorgulama, eleştirel yaklaşım becerileri, 
öğrenmeyi öğrenme. Tüm bu kazanımlar öğrenim ya-
şamımız boyunca belki de bizleri zenginleştirecek en 
önemli kazanımlar. Bu kazanımların bir sanat dalı olan 
edebiyata yansımaları ise farklı edebi eleştiri teknikle-
rine dair algılama ve kullanma becerileri, çeşitli sanat 
dallarının duyguyu karşı tarafa aktarmadaki araçları-
nın imkânlarını görebilme, özellikle de öğrencilerin 
yaşam boyu edebiyattan ve dille ilgili çalışmalardan 
zevk almalarını sağlamaktır. Bizler de bu kazanımları 
amaç edinerek 11-UB sınıfı öğrencilerimizle Türk Ede-
biyatı dersi kapsamında çeşitli çalışmalar yaptık. UB 
müfredatımızda yer alan yapıt incelemeleriyle birleş-
tirdiğimiz bu çalışmaları CAS projesi kapsamında oku-
lumuz İlkokul 4.sınıf seviyesindeki öğrencilerimizle de 
paylaşmak istedik ve projemiz bu şekilde filizlendi. Bu 
projeyi nasıl yapabiliriz diye düşündüğümüzde ani-
masyon bir film üzerinden aktarmanın etkili olacağını 

düşündük. Filmin dönemi, figürleri, içeriğiyle ilgili öğ-
rencilerimize genel kültür edindirmek, bu kazanımları 
onların temiz, saf dünyalarına aktarabilmek ve K12 
bütünlüğü kapsamında tüm 4.sınıf öğrencileriyle 11-
UB öğrencilerimizi bir araya getirmek heyecan vericiy-
di. UB öğrencilerimizin yaratıcılıklarını küçük kardeş-
lerine aktarmaları, küçüklerin ise dev düşünceleriyle 
projeyi şekillendirmesi bir elele’lik sağladı ve proje-
mizin adı “Elim Sende” oldu.  Dört haftalık planlanan 
çalışmada bir yapıtı oluşturan figürleri, uzamı, zama-
nı, toplumsal yapıyı, olay örgüsünü ve izlekleri ilkokul 
öğrencilerimizin düzeylerine göre sırayla çeşitli drama 
etkinlikleriyle aktardık.

Projemiz için seçtiğimiz film ise evrenselliğiyle dikkat 
çeken “Zootropolis” (Hayvanlar Şehri) oldu. Bu filmi 
seçmemizin sebebi, farklılıklara karşı hoşgörüsüzlük 
gibi ciddi bir sorunu akıllıca, dengeli ve duygusal bir 
biçimde ve hatta ilham veren bir yaklaşımla inceleyen 
bir film olmasıydı. On yaş grubuna uygun eğlenceli 
bir animasyon olması, zengin görselliklerle dolu, he-
yecanlı bir dedektif hikâyesine sahip, komik mi komik 
bir animasyon sunması, önyargının ahlaki ve sosyo-
politik zararı hakkında yerinde bir alegori yaratması 
da filmin seçilmesinde etkiliydi. Ayrıca bu filmin onu 
izleyecek çocukların onlara benzemeyen veya aynı 
kültüre sahip olmayan insanlar hakkında daha açık fi-
kirli olabilmelerinin yolunu açacağına inandık. Filmde 
özellikle figürler üzerinden verilen mesajlar tüm insa-
ni değerleri kapsayacak biçimde de önemli ve etkile-
yiciydi.  Birincisini gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel-
leşmesini planladığımız “Elim Sende” adlı projemizde 
hep beraber yeni dünyalara açılma dileğiyle diyerek 
yazımızı filmdeki sevimli kahraman Tavşan Judy’nin 
sözleriyle bitirelim. “ Deneyin, dünyayı daha iyi bir yer 
haline getirmeye çalışın.”

Lise ve İlkokul Elele                         
Elim Sende / Cas Projesi / Şule Kaynar
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