


Sempozyumda TİYATRO oturumunda Melih Cevdet ANDAY’ın ‘’Mikadonun Çöpleri”(Evrensel Yayınları),
ŞİİR oturumunda (II. Yeni Şiirinde Yabancılaşma) Edip CANSEVER’in ‘’Sonrası Kalır’’ (YKY)

İlhan BERK’in ‘’Bir Yeryüzü Tanığı’’(YKY) Turgut UYAR’ın “Büyük Saat’’ (YKY),
ÖYKÜ oturumunda Oğuz ATAY’ın ‘’Korkuyu Beklerken’’ (İletişim Yayınları),

ROMAN oturumunda Adalet AĞAOĞLU’nun “Ölmeye Yatmak” (Everensel Yayınları),
YARATICI DRAMA oturumunda Jean Paul SARTE’ın ‘’Akıl Çağı’’ (Can Yayınları),

EDEBİYATTAN SİNEMAYA UYARLAMA oturumunda Victor Hugo’dan “Sefiller” (İletişim Yayınları),
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT oturumunda Jonathan SWIFT’in “Gulliver’in Gezileri” (İş Bankası Yayınları) ve 

Mina URGAN’ın “Bir Dinazorun Anıları” (YKY),
İNGİLİZCE ROMAN oturumunda Khaled HOSSEINI’in “A Thousand Splendid Suns” (Bloomsburry Publishing) 
İNGİLİZCE EDEBİYATTAN SİNEMAYA UYARLAMA oturumunda Betty MAHMOODY’nin “Not Without My 

Daughter” (Macmillan Publishing), 
İNGİLİZCE GRAPHIC NOVEL oturumunda Alan MOORE’un ve David Llyod’un ‘’V for Vendetta”(DC Comics) 

İNGİLİZCE ŞİİR oturumunda Sujata BHATT’ın ‘’A Different History’’, ‘’The One Who Goes Away’’
‘’How Far East Is It Still East’’ ‘’Search For My Tongue’’,

ALMANCA ROMAN Wolfgeng HERRNDORF’un ‘’Tschick In Einfacher Sprache’’ (Spaß am Lesen Verlag),FRAN-
SIZCA ROMAN oturumunda Albert CAMUS’un ‘’L’etranger’’ (Folio)

Ted Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi

VII. Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu
Yapıtları

EDİTÖRDEN



EDİTÖRDEN Rehber Öğretmen:
Emine TAŞ
Hatice ERSOY

“Yetişen zekaları, kitaplarla beslemeyen milletler hüsrana mahkumdur.”
-Georges Duhamel

Aynı olmamak için yaratılmış insanlardan bir avucunu bu sempozyumda toplayabilen ortak ve te-
mel değer, düşünceyi, insanın en başat özelliği olarak kabul etme; eleştiriyi, uygarlaşma yolunda iler-
lemek için bir alışkanlık haline getirme kararlılığıdır. Bu doğrultuda düşünceleri damıtmak ve zen-
ginleştirmek içinse kitaplar, kapısı vurulması şart olan kaynaklardır. Kitap alışkanlığının ve eleştirel 
düşünmenin yokluğunun getirisi, 21. Yüzyıl’ı da saran üstünkörücülük ile bakış açısı ve anlayıştaki 
kısırlıktan başkası değildir. Bu eksiklik, beraberinde sosyal adaletsizliği doğurarak çağın gerçeklikle-
rinden biri olan topluma yabancılaşmanın, daha derin bir şekilde kök salmasına ve bireyin yalnızlıkla 
boğuşurken bir bunalım çıkmazına sürüklenmesine de sebep olur. Az gelişmiş toplumları, uygarlık 
yolculuğu yerine geçmişin çoraklıklarına sabitleyen bu olguya, ancak düşünen insan karşı koyabi-
lir. Tekdüzelikten uzak, farklı yetenek ve birikimlerin bir arada var olabildiği gelişkin toplumlara 
geçiş, özgür düşünen, okuyan, sorgulayan ve eleştirebilen bireylerin çoğalmasıyla gerçekleşecektir.



Bu düşünceler üzerine kurulu altı sempozyumu geride bıraktıktan sonra, VII. Liseli Genç 
Eleştirmenler Sempozyumu ile sizlerle tekrar bir araya gelmenin gururunu ve heyecanını 
TED Ankara Koleji olarak taşımaktayız. Tiyatro, roman, şiir, öykü, sinema, karşılaştırmalı 
edebiyat gibi edebiyat dallarının Türkçe eserler üzerinden tartışıldığı gruplarımıza, bu yıl 
İngilizce, Fransızca ve Almanca edebiyat sanatları da dahil olmuştur. Diller yoluyla taşınan 
özgün düşünce, gelenek ve kültürlerin yoğurduğu edebiyatlar, dil ayrımlarına rağmen, in-
sanı ortak bir paydada birleştirebilme gücüne sahiptir. Farklı dil ve edebiyat gelenekleri ile 
düşünce sistemlerinden beslenmiş arkadaşlarımızın katılımı ile uluslararası bir kimlik ka-
zanan sempozyumumuz, daha zengin ve üretken bir düşünce ortamı oluşturmaya adaydır.

VII. Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nun gerçekleştirilmesinde emeği geçen, yıl 
boyunca bu etkinliğin verimliliği için sürekli çalışan  öğretmen ve öğrencilerimize, aynı 
zamanda dergimizin basımını mümkün kılan tüm arkadaşlarımıza ve değerli öğretmenleri-
mize buradan en içten teşekkürlerimizi sunmaktayız.

KATKI VE DESTEKLERİNDEN DOLAYI SEMA AYAZ’A SONSUZ TEŞEKKÜRLER...

BASIN YAYIN

Tan Elçin  Doruk Benli
Kerem Oktay   Emre Çakal
Derin Kutlay  Yavuz Dal 
Hüsnü Mert Uygun Arda Çetinkayış

TASARIM
Hüsnü Mert Uygun





Genç Liseli Eleştirmenler Sempozyumunun’nun bel kemiği ya da gizli özneleri olan bizler, okulun açıldığı 
günden kapandığı güne kadar, canımızı dişimize takarak çalıştık ve sempozyumun en iyi şekilde sürmesini 
amaçladık.  Kendimizi, bir ağacın yerin altından, kendini belli etmeden yaşatan kökleri gibi gölgelerin ardında 
sakladık; katılımcı öğrencilerle ilgilenmek, onların düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri bir ortam yarat-
mak için sürekli farklı kimliklere bürünerek kendimizi farklı yönlerimizle sınadık ve gözle görünür bir farkın-
dalık, kendini tanıma serüveni yaşadık. 
Organizasyonda olmak, okulun ilk gününden başlayarak her teneffüs Işıl Hoca’ya  yapılacak işleri sormak, 
onun peşinden yürümek, gece gündüz, hafta sonu demeden katılımcı sayısını, öğretmen, öğrenci adlarını sü-
rekli yeniden işlediğimiz listeler oluşturmak, bir günde üç yüz elli kart¸ yedi yüzden fazla çanta hazırlamak, 
ortamı olabilecek en iyi biçimde, hak gözeterek yansıtabilecek, açılış ve kapanış filmi yaratmak yapabilmek, 
sayısız fotoğraf çekmek, otuz beş okulun kaç kişi ile katıldığını, nereden nasıl geldiğini, nerede kaldıklarını ve 
okul sorumlularını ezberleyebilmek, sallanan yaka kartları ile oradan oraya koşturmak, günde yedi kilomet-
re yürüyebilmek, Sema Abla’ya bir günde kaç kez gidilebileceğini hesaplamak, her oturuma defalarca girip, 
eksik bir şey olup olmadığını sormak, kuru pasta tabaklarını korumak ve öğretmenlere ikramda ve saygıda 
kusur etmemek için yarışmak, öğle yemeğinde ve oturum aralarında elde zil ile Adile Naşit edası ile koşmak, 
topuklu ayakkabıdan ayağı yara olan arkadaşı market arabasıyla revire götürmek demekti. Bu koşuşturmanın 
içinde oturumların yapıldığı dersliklerden her zaman her koşulda, sınırsız yiyecek içecek alabilmek, yaptığı-
mız işin içinde belki de tek lüksümüzdü. Selin’in Türk Telekom Selin, Tuna’nın Tuna Kemal olmasının mila-
dıydı sempozyum.  Bunlar herkesin görebildiği somut gerçeklerdi; ancak sempozyum bize daha çok soyut, 
deneyimlenmeden anlaşılamayacak birçok yaşam gerçeğini gösterdi. Bu nedenle yukarıda saydıklarımızdan 
daha önemlisi, yedi yıldır süren Genç Liseli Eleştirmenler Sempozyumu’nun bu yıl bir parçası olmak, bunu 
keyifle, heyecanla ve aynı zamanda da mutluluk verici bir ortamda gerçekleştirmekti. Bu süreç bize kendimize, 
başkalarına dair birçok farkındalık katması açısından da oldukça önemliydi.  Bizler bu süreçte, yeni insanlar 
tanıyarak arkadaşlığı ve dostluğu deneyimledik, oturumlara katılıp yeni ve düşünceler edindik ve insanlarla 
kolay iletişim kurmayı öğrendik. Bu anlamda sempozyum yorgunluktan çok kazanım ve eğlence ile özdeşleşti 
bizim için.

Organizasyon
Işıl Çırakoğlu



Organizasyon
Işıl Çırakoğlu

Bizler, soyutluk üzerine kurduğumuz kendince somut düzenin ürünleriydik, tekdüzelikten ırak, düşünsel 
ve eleştirel yetileri geliştirmeye yönelen ortamlar ve birbirinin kopyası olmayan eşsiz, güzel ruhlar için 
daha nicelerine” diyebilecek bir düşünsel olgunluğa eriştik. Bu ortamı kısa süreliğine de olsa oluşturma, 
bunca güzel düşünceyi buluşturma imkânını kurgulayan takımın bir üyesi olmanın verdiği onuru duy-
duk. Sadece iki gün için değil, bir ömür bu paylaşımcı, demokratik, kendine ve başkasına saygı üzerine 
kurulu düzeni sürdürme tutkusunu derinden hissettik. Biz bunları ve buraya yazmakla bitmeyecek daha 
birçok şeyi yaparken mükemmel insanlarla bir takım halinde hareket ettik. İşin en önemli kısmıysa buy-
du aslında. O mükemmel insanlar birden bin oldular, farklılığı ve özgünlüğü temsil ederek; sorgulayarak, 
düşünerek, yorumlayarak, tartışarak, sunarak, göstererek, birbirinden güzel eleştiriler yazdılar, yaratıcı 
canlandırmalarda bulundular, derinlere indiler ve yeni bakış açılarını el birliğiyle oluşturup geliştirdiler.  
Bizler tüm bu aşamaların birer canlı tanığı olma şansını da yakalayabildik. Sahneye konmaya hazırlanı-
lan bir tiyatro oyununa hazırlanır gibi rolleri dağıtarak başladığımız, replikleri belleğe kazıyarak bir gün 
bile aksatmadığımız provalarımızı akışa döktüğümüz; en son oyunumuzu kostüm, dekor ve makyajlarla 
tamamlayarak sahnede açtığımız perdeleri alkışlar eşliğinde kapatmaya hazırlanırken alnımızdan sildi-
ğimiz her damla terin bir amaç uğruna olduğunu; ne olursa olsun buna değer sonuçlar elde edeceğimizi 
en başından beri biliyorduk. Şu an bildiğimiz ve hissettiğimiz tüm bu duygu ve beklentilerin dönütünü, 
haklı çıkmanın sevincini ve onurunu taşırken açık bir şekilde görüyor, gösteriyoruz. Fark ettik ki so-
nuçlanmasının huzuru ve gurunu yaşadığımız bu zor ve keyifli süreçten geriye kalan sadece gülümseten 
hatıralar değilmiş. Biz şimdi geleceğe umutla bakmamız gerektiğinden eminiz.  Neden mi? Çünkü eşsiz, 
özgür, farklı düşünce ve görüşleri etkili ve sağlıklı bir şekilde paylaşabilen, ifade yeteneğini geliştirme 
eğiliminde olan, güçlü ve kendinden emin bireyleri bir çatı altında toplamak bize, önü kesilemez bir 
gelişim ve üretkenliği geleceğimize vaat edebileceğimizi gösterdi.  En doğal halleri ile bizlere tecrübele-
rini ileten Organizasyon grubuna, başta da organizasyonda büyük emeği olan yönetici asistanımız Sema 
Ayaz Aslan’a bu sempozyumu sorunsuz bir biçimde yürüttükleri için en içten teşekkürlerimizi iletiyor, 
adsız kahramanların adlarını belirterek sözlerimize bir sonraki sempozyuma kadar bir virgül koyuyoruz. 
Önümüzdeki yıl gelişerek, üreterek, güçlenerek görüşmek dileğiyle…

Alara GÜMÜŞ, Alaz SARIDUMAN, Alp Kaan KOÇ, Anıl ÖZBAYRAM, Ayşe Irmak EROĞLU, Boran 
BARUT, Barkın KENET, Başak TAHMAZ, Özce Begüm CEYLAN, Kasım Berk ADSAN, Beyza AÇIK-
GÖZ, Çağla Umay ASLAN, Dicle ÖZER, Dilara ÇİLTEPE, Doruk SAYGI, Doruk YİĞİTBAŞOĞLU, Ece 
APİKOĞLU, Ece BUHARALI, Ece OKÇABOLLU, Efe ÇETİNKAYA, Emre YALÇIN, Esra DÜNDAR, 
Neşe Gülay ALTINTAŞ, Güney Ali ÜNAL, Helin YATAN, Irmak ÇALIK, İlayda İLASLAN, Kaan ŞAM-
GUL, Peren KAPLAN, Selin GÜNGÖR, Selin AĞIRBAŞ, Selin ÜLGER, Sena BAYAZIT, Simay Deniz 
BASAN, Tuna GÖL, Tuna ÖZTEKİN



1) ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ
Danışman Öğretmen: Tutku Yücel
2) ALPASLAN ALİCAN BİLİM VE SANAT MERKEZİ
Danışman Öğretmen:Mehmet Parmaksız ve Yasemin Çayır Çevik
3) AYRANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Danışman Öğretmen:Ebru Özsoy
4) BAHTİYAR VAHABZADE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Danışman Öğretmen: Özlem Türköz
5) BİLKENT ERZURUM LABORATUVAR LİSESİ PASCH OKULU
Danışman Öğretmen: Yasemin Kus
6) BİLKENT LİSESİ
Danışman Öğretmenler: Hale Aydoğuş, Didem Barut
7) CUMHURİYET EĞİTİM VAKFI ÖZEL HAMDULLAH EMİN PAŞA ANADOLU 
LİSESİ
Danışman Öğretmenler: Sevcan Pehlivan.Ayşegül Akın
8) ÇANKAYA LİSESİ
Danışman Öğretmenler: F. NİLBERK TRAK
9) ERÜNAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Danışman Öğretmenler: Nilgün ŞAHİN AKTAŞ
10) KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ
Danışman Öğretmenler: Evren Baştuğ, Eda Atlay, Pinar Tunç Süslü, Didem Çolak
11) ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ
Danışman Öğretmenler: Bihter Yavuzdoğan Diker, Gül Gülen Işıkman, Nazan Özmacun, 
Serhat Acar
12) ÖZEL AKHİSAR KOLEJİ
Danışman Öğretmenler: Özge Oğuz, İlknur Tercan, Ali osman orak, Faik Özden
13) ÖZEL ANKARA MAYA ANADOLU LİSESİ
Danışman Öğretmenler: Özlem Yılmaz, Ceyhun Çiftçi
14) ÖZEL ARTI BİLGİ ANADOLU FEN LİSESİ
Danışman Öğretmenler: İdil Kefeli, Naşide Acar
15) ÖZEL IŞIKKENT ANADOLU LİSESİ
Danışman Öğretmenler: Özgür Bayam
16) ÖZEL JALE TEZER FEN LİSESİ
Danışman Öğretmenler: Osman Şentürk
17) ÖZEL MELTEM AYHAN ANADOLU LİSESİ
Danışman Öğretmenler:Taylan Yıldırım
18) ÖZEL PROFESYONEL İLGİM ANADOLU LİSESİ
Danışman Öğretmenler:Necmiye Mimtaş
19) ÖZEL TAKEV LİSESİ
Danışman Öğretmenler: Duygu Durgut
20) SAMSUN ROTARY KULÜBÜ BİLİM SANAT MERKEZİ
Danışman Öğretmenler: İdil Kefeli, Banu İlhan Emecan
21) TED ATAKENT KOLEJİ
Danışman Öğretmenler: Rahmetullah Koç, Didem Akpınar, Demet Savaş 

Katılan Okullar 
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22) TED BURSA KOLEJİ
Danışman Öğretmenler:Mehtap Kasap
23) TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Danışman Öğretmenler: Evren Kurt, Anıl Özkan, Gülay Sadıkoğlu, Kağan Uzuner
24) TED HATAY KOLEJİ
Danışman Öğretmenler: Mesrure Açar
25) TED İSTANBUL KOLEJİ
Danışman Öğretmenler: Zeynep Gülek, Necmiye Alıcıer
26) TED KARABÜK KOLEJİ
Danışman Öğretmenler:Erhan Aydın, Esra Aynagöz
27) TED MERSİN KOLEJİ
Danışman Öğretmenler: Tuğba Ustalargülmez
28) TED POLATLI KOLEJİ
Danışman Öğretmenler: Sibel AZRAH, Köksel Genç
29) TED SAMSUN KOLEJİ
Danışman Öğretmenler: Deniz Kaya
30) TED ZONGULDAK KOLEJİ
Danışman Öğretmenler: Aydan Özkara, Aytül Çolak
31) TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Danışman Öğretmenler: İnci Keçik, Serdar Tuskan, Uğur Temiz
32) UĞUR OKULLARI
Danışman Öğretmenler: Gülcan Atalar
33) YAVUZ SULTAN SELİM LİSESİ
Danışman Öğretmenler: Elif Gündüz
34) YENİKENT İLKSAN ANADOLU LİSESİ
Danışman Öğretmenler: İsmail Emre Yılmaz
35) ZAFER TEMEL LİSESİ
Danışman Öğretmenler: Özlem Keskin 



AÇILIŞ





Sayın Genel Müdürümüz, 

Değerli öğretmenlerimiz ve Sevgili Arkadaşlar,
Bu sene yedincisini düzenlediğimiz  “Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu”na hepiniz 
hoş geldiniz. Ben Ece Okçabollu, ben de Emre Yalçın bu seneki sempozyumun düzenlen-
mesinden sorumlu öğrenciler olarak, bu çatı altında sizlerle yeniden buluşmanın heyecanı-
nı ve mutluluğunu yaşıyoruz, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz.

Bundan yedi yıl önce, edebiyat öğretmenimiz Işıl Çırakoğlu’nun önderliğinde başlayan 
sempozyumumuzun gelenekselleşmesi,beş yıl boyunca Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenle-
rimizin, geçen yıl İngilizce, bu yıl da Almanca ve Fransızca öğretmenlerimizin katkılarıyla 
ve yoğun emekleriyle güçlenmesi, her yıl artan katılımcı öğrencilerle zenginleşmesi,belki 
de en önemlisi; biz gençler tarafından bu kadar sahiplenilmesi bize umut aşılıyor.

Geleceğin temsilcisi olan biz gençlerin, içinden geçtiğimiz bu dönemde en çok gereksinim 
duyduğu da bu olsa gerek. Ülkemizin yarınlarına ilişkin, umut besleyebilmek.  Başarabildi-
ğimizi, üretebildiğimizi, birlikte hareket edebildiğimizdeki gücümüzü görmekle yeşerttiği-
miz umut. Kuşkusuz bu konuda, bu salonda bulunan herkesin varlığı anlamlı ve değerli. İlk 
günden bugüne bizlere desteğini eksik etmeyen tüm okul temsilcilerine teşekkür ediyoruz.
Bizler burada, okuduğumuz yapıtlar üzerinde düşünmeyi, bilgi sahibi olmadan düşünce 
sahibi olmamayı, sesimizi yükseltmeden düşüncelerimizin gücüyle haklı olabilmeyi, görü-
nüşümüzle değil, düşüncelerimizle ayrıcalıklı olabilmeyi ve emek vererek üretebilmenin 
gururunu deneyimlemeye çalışıyoruz. 

AÇILIŞ
Koordinatör
Öğrencilerimiz
Ece Okçabollu
Emre Yalçın



Düşüncelerimizin süslü dil, dilin yetkin örnekleri ise okuduğumuz, her biri bir yaşam 
deneyiminden süzülmüş yapıtlar… Edebiyatın bu yanından aldığımız güçle edindiğimiz 
kazanımları, her yıl biraz daha sağlamlaştırmak, ülkemizde fark yaratacak güçte öğrenciler 
ve bireyler olabilmek en büyük amacımız. İnsan olma yolunda şimdi adım attığımız ye-
dinci basamak, yeni deneyim ve kazanımlarla dolu, uluslararası bir boyut kazanmış şekilde 
bizi bekliyor. Umarız, bu iki günü dolu dolu, verimli bir biçimde geçiririz. 

Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nun sağlam temellere dayalı olmasının en önemli 
nedeni , belirttiğimiz gibi bizim gibi düşünen, başka okullardan büyük bir heyecan ile gelen 
arkadaşlarımızın destek ve dostlukları ve biz gençleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan 
idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz. Bu nedenle öncelikle bizlere TED Ankara Koleji’nde 
böyle bir sansı tanıyan, bize inanan ve bugün bizi kırmadan buraya gelen ve onurlandıran 
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü Sayın Sevinç Atabay’a teşekkür ederiz. 
Her sene sempozyumun sona erdiği günden başlayarak bize yeni düşünceler sunan, bizden 
atılım ve yenilik bekleyen, kendisinin deyimi ile bize balık vermek yerine, neyle ve nasıl 
tutacağımızı öğreten, peşinden bitmeyen isteklerimiz ile koştuğumuz ve bize her seferinde 
olumlu bir yüz ifadesiyle “ne yaptınız çocuklar” diye soran okul müdürümüz Sayın Aydın 
Ünal’ı sahneye davet ediyoruz.



 
 Saygıdeğer Konuklarımız, Değerli  Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Genç Eleştir-
menler,

 Okulumuzun ev sahipliği ve öncülüğünde bu yıl yedincisini düzenlediğimiz “Genç 
Eleştirmenler Sempozyumu”nu büyük bir onurla açarken, sempozyumumuza anlam ve de-
ğer katan siz değerli katılımcılarımızı, konuklarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, hepinize 
en içten duygularımla teşekkür ediyorum.

Çok Değerli Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler;

Devletimizin ve okulumuzun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: “Ulusal bilincin          
ayakta kalabilmesi, uyanık bulunabilmesi için ‘ dil ve tarih’ uğrunda çalışmak zorundayız.”

“Bizim ulusalcılığımızın esası, dil birliğimizin korunmasıyla olanaklı olacaktır. Türkçe, bü-
tün Türkiye’ye egemen olmalıdır. Dil, bir ulusun en değerli varlığıdır.”
Sevgili Gençler,

Çağımız; bilgi ve teknoloji çağıdır, sözünü her yerde duymaktayız. Yaşadığımız günlerde bu 
kavramlara k          odlama yani programlama terimi de eklenmiştir. Bunlar, çağımızın yad-
sınamaz gerçekleridir. Çağımız insanı; gerçek gelişme ve uygarlaşma için yaşadığımız çağı 
keşke şiir ve öykünün, tiyatronun, yazınsal eleştiri,  anı ve güncenin, yani edebiyatın çağı da 
yapabilseydi. 
Sizlerin de bildiği gibi edebiyat, bir bilim dalı olduğu kadar, insanı geliştiren bir sanat dalıdır.

Değerli Konuklar,
Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca 4000 dolayında kitap okumuş. Kitap sevgisini ise 

AÇILIŞ
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 Eğer gelişmiş bir toplum olmak istiyorsak bu konuda ulus olarak yeniden, yeniden 
düşünmeliyiz!..
Değerli konuklarımız, Sevgili Genç Eleştirmenler;

Okulumuzda yapılmakta olan bu etkinlik, ülkemiz açısından belki bir damla; ancak damla-
lar bir araya gelerek büyük denizleri oluşturmuşlardır; bu nedenle buradaki çalışmalarınız 
çok önemli ve gerekli genç damlalardır.
İki gün sürecek olan” Genç Eleştirmenler Sempozyumu”nda, öğrencilerimizin edebiyat 
derslerinde elde ettikleri kültürel birikimi, paylaşmalarını sağlamak; edebiyat metinlerini 
hangi bakımlardan değerlendireceklerini belirlemek; anlamak, yorumlamak ve değer-
lendirmek becerilerinin adı olan eleştirel bakış açılarını kazanmak; edebiyat eğitiminde 
farkındalık oluşturarak, söyleneni ve yazılanı anlamaya yönelik değerlendirme anlayışını 
içselleştirmek ve demokratik bir yaşam biçimi oluşturmak, önemli kazanımlarımız olacak-
tır. 
Hepinizin değerli katılımlarıyla yaşama geçirilen sempozyumun, yararlı olacağına daha gü-
zel örnekler için esin yaratacağına inanıyor; Bu çalışmalarda emeği geçen tüm öğretmen-
lerimize, değerli konuklarımıza teşekkür ediyor ve ürettikleri değerli çalışmalarla bizleri 
gelecekle ilgili umutlandıran sevgili öğrencilerimizi kutluyorum!..



 Değerli konuklar, Uluslararası VII.Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyomuna hoş 
geldiniz.
2011 yılında 21 okuldan 250 katılımcı ve büyük bir heyecanla başlattığımız Liseli Genç 
Eleştirmenler Sempozyumu’na, 2017’de 35 okuldan 700 katılımcıyla ve aynı heyecanla 
devam ediyoruz. Bugünkü çalışmalarımız, Türk edebiyatının yanı sıra İngiliz, Alman ve 
Fransız edebiyatlarının yapıtlarıyla dört dilde 13 oturumla gerçekleşecek.

“Edebiyat olan her yerde umut vardır.” diyor Camus. Biz de bu yıl, “yabancılaşma” temasını, 
farklı kültürlerdeki edebiyat yapıtları üzerinden inceleyerek ‘insan’a ulaşmayı hedefledik. 
Birey olarak taşıdığımız sorumluluğun bizi insan’a ulaşma noktasında bütünleştireceğini 
düşündük.

Zaman içinde bireyin kendisine, içinde yaşadığı topluma, doğaya karşı yabancılaşması, 
insanın dünyadan kopuşunun, dünya ile anlamlı ve özlemlerine uygun bir ilişki kuramayı-
şının sonucudur. Bu sonuç insanı başkaldırıya sürüklemiş ve insan ancak çevresiyle daya-
nışmaya girerek yalnızlıktan ve yabancılaşmadan kurtulmuştur.

İçinde bulunduğu topluma yabancılaşan bireyin; yaşamı anlamlandırma çabasındaki çare-
sizliği, kabullenişi, acısı, isyanı kısacası insanın doğasına ait yaşadığı tüm duyguları sanat 
yapıtlarıyla ortaya konmaktadır. Sanat bir boyun eğiş olduğu kadar bir isyan, bir mücadele, 
bir var oluş biçimidir. Sanatçı bu dünyadan hareketle, bu dünyaya başkaldırarak sanatsal 
bir üretimde bulunur. 
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Nietzsche, “Gerçeğin elinden ölmemizi önleyecek bir şey varsa, o da sanattır.” der. Sanat-
çının yaşamdan aldıklarını dönüştürerek yansıttığı noktada başlayan yazın sanatı okuruna 
ulaştığında zamanı aşıp sonsuzluğa evrilmektedir.

Teknoloji kullanımının bütün zamanımızı aldığı çağımızda “kitap okuma” bireyin kendi-
siyle, doğayla, toplumla çatışmalarını sorgulayarak varlığını anlamlı kılmasını sağlamakta-
dır. Bu değeri korumak ve sürdürmek çaba gerektirir. Siz, biz hepimiz bu çabayı bir şölene 
dönüştürerek yedi yıldır sürdürüyoruz. Bu dayanışma bizi her yıl daha ileri götürmektedir.
 Bugün, Türkçe İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinde okuduğumuz yapıtları tartışarak 
değerlendireceğiz. Bu farklı kültürlerin, farklı dillerin bizi bütünleştirdiği, dayanışmamızı 
güçlendirdiği, evrenselleştirerek insan olmanın gerçek farkındalığına ulaştırdığı edebiyat 
dünyasında yeni düşlerle beslenerek farklı farklı dünyalara yol alacağız. 

Bu yolculuk bizi insanın ulaşacağı en son noktaya, kendimize doğru bir adım daha yaklaş-
tıracaktır. Camus’nün dediği gibi “İnsan kendinde başlayıp kendinde biter, ötesi yoktur.” 
Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nda iki gün sürecek olan oturumlarda yapılan eleş-
tirel okumaların ve tartışmaların amacına ulaşması, hep birlikte oluşturduğumuz büyülü 
gücün farkındalığına varılması dileği ile hepinizi şimdiden kutluyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.



Türk Dili ve Edebiyatı





YARATIC
I D

RAMA Rehber Öğretmen
Buket Şafak Ciğeroğlu
Mustafa Değirmen

VII. Liseli Eleştirmenler Sempozyumu katılımcılarıyla birlikte açılış töreni ardından “Yaratıcı Drama” atölyeleri-
ni gerçekleştirdik. TED Zonguldak, Özel Bilkent Lisesi, ODTÜ Koleji, Maya Koleji, Jale Tezer Okulları, Burdur 
Bilsem Koleji, Zafer Koleji, Akhisar Koleji ve TED Ankara Koleji olmak üzere dokuz okuldan katılan birçok öğ-
renci, eğitmenlerimiz Buket Şafak Ciğeroğlu ve Mustafa Değirmen ile Jean Paul Sartre’in Akıl Çağı adlı yapıtını 
yaratıcı drama yöntemiyle işledik.

Yaratıcı Drama atölyesinde birbirimizi tanıma ve kaynaşma amacıyla küçük oyunlar oynadık. Eğitmen yönerge-
siyle müzik çaldığı zaman yürümeye başladık ve müzik durduğunda etrafımızda yer alan, diğer okullardan gelen 
arkadaşlarla tanışıp konuştuk. Tanıştığımız kişiye hangi okuldan geldiğini ve hangi şehirden olduğunu sorduk. 
Birkaç aşama ardından, soruları arttırarak yakınımızda bulunan ve göz göze geldiğimiz arkadaşlarımıza en son 
hangi tiyatroya gittiğini sorduk. Süreç içinde romanla ilgili yaptığımız drama çalışmaları; karakterleri daha iyi 
anlayıp, onların iç dünyalarına girmemizi sağladı. 



Rehber Öğretmen
Buket Şafak Ciğeroğlu
Mustafa Değirmen

Jean Paul Sartre’in Akıl Çağı adlı yapıtında odak figür ve yan figürlerin duygu durumlarını bilinç koridoru 
tekniğiyle değerlendirdik. Katılımcılar karşılıklı yol oluşturmuş ve figürlerin role girerek yolun ortasından 
geçişlerini duygu durumlarına göre yorumlamışlardır. Bilinç koridorunda karakterlerin fiziksel özelliklerin-
den çok içlerinde yaşadıkları duygu durumları aktarılmıştır. Karakter canlandırmasında Mathieu, özgürlüğü 
kısıtlanmış ve etrafındaki baskıcı şeylerden bıkmış bir birey olarak gösterilir. Bu yüzden elini cebine sokup 
yürüyen çok olmuştur. Yapıtta Marcelle, üzerinde baskı hissettiği ve hamile olduğu için yaptığımız bilinç 
koridorunda bebeğini korurmuşçasına yürüyen arkadaşlarımız oldu. Danielle burnu havada,  hafif ukala bir 
kişiliğe sahip olduğu için arkadaşlarımız; parası olduğunun bilincinde ve her şeyi yapabileceğini düşünen bir 
birey canlandırmışlardır. 

Bilinç koridoru sonrasında beş arkadaşımız bize pandomima gösterileriyle yapıtta kapana kısılmış olan ve 
özgürlüğü ortadan kaldırılmış figürleri canlandırmışlardır. Daha sonra eğitmenlerimiz bize romandan alın-
tıların yazdığı küçük kâğıtlar dağıttılar ve o alıntıların geçtiği bölümü fotoğraf karesi olarak canlandırmamızı 
istediler. Beş gruba ayrılarak yabancılaşma, özgürlük, toplum tarafından dışlanma, kendini sorgulama ve 
yargılama kavramları üzerinde durduk. Yapıtı eğlenceli, sıkılmadan, saygı çerçevesi içerisinde düşünceleri-
mizi paylaşarak inceledik. Son çalışmamız da ise tekrar gruplar oluşturarak alıntılardan yola çıkarak canlan-
dırmalar hazırladık. Yaratıcı Drama atölyesinde herkesin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir 
ortam yaratıldı. 

AKIL ÇAĞI’NDAN ve YARATICI DRAMADAN YANSIMALAR…

“Özgürlük, farklılaşma, iyimserlik gibi birçok kavrama değinilse de benim ilgimi çeken konu, “Akıl Çağı” na 
erişmek. Akıl Çağı, kendinin farkına varmak.” Gözde Çolakoğlu

İstediğimiz yabancılaşarak ölmek midir? Umut ederek yaşamak mıdır?
Ben sıfırı tüketmişim… En sevdiğim söz… Dilay Kervan

Özgürlük insanın kendi kendini bulması ve hep hayalini kurduğu yaşantı ile benliğini tanımasıdır. Yaratıcı 
drama grubu olarak okuyup üzerinde canlandırmalar yaptığımız Akıl Çağı kitabı ve bu kitabın özgür ruhlu 
karakterleri ile özgürlüğün sorumluluklar dahilinde kısıtlandığına ve bu kısıtlamanın insan üzerinde çaresizlik, 
karamsarlık gibi etkiler yarattığına tanık olduk. Özgürlüğü ve sorumlulukları arasında sıkışmış Mathieu Dela-
rue bir karakterden çok bir haykırış ve Sartre’ın içinde yaşadığı tüm duygu hallerinin temsiliydi fikrimce.
 Tuğba Nur Çelik



Akıl Çağı adlı kitapta bizlere sunduğu bir avuç karakterle hayatın akışını anlık kararların belirlediğini gösteriyor Sart-
re. “Özgür seçim”ler insanın hayatını oluşturuyor. Ece Atlılar

Yapıtta karakterlerin düşünce dünyası beni çok etkiledi. Jean Paul Sartre’ın Özgürlük Yolları serisinin 2. ve 3. Kitabını 
da en kısa zamanda okuyacağım.

Mathieu özgürlük arayışında bir karakterdir ancak kendi içinde bir çelişki içindedir. 

Herkesin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir ortamda bulunmak çok güzeldi. İrem Nur Erol

Belki de özgürlük dediğimiz kavram, herkesçe farklı yorumlanan bireyin kendini ona zor gelen yüklerden kurtarması-
dır. 

Drama atölyesinin en sevdiğim yanı her yıl yeni dostlar edinmek. Gerçekten insanın ölmeden yapması gerekenler ara-
sında yaratıcı dramaya katılması gerekiyor bence. İpek Gürzer

Yapıtta yalnızlık ve çaresizlik duygularının iyi yansıtıldığını düşünüyorum.

CANLANDIRMALAR VE YAPILAN YORUMLAR

1.GRUP:
 “İşte ona asıl böyle anlarda bağlanıyordu; küçük ve dayanıksız varlığının, ıstırap veren, acıtan bir gücün, yani 
güzelliğin karşısında duyduğu yakıcı, sürükleyici, ama çirkinleştiren, küçük düşüren tutkunun pençesinde kıv-
randığını fark ettiği anlarda.” (Sarte, 91)

Sahnede önde üç kişi ellerini havaya kaldırmış biçimde dizlerinin üzerinde duruyordu. Bir kişi eli başında endişeli 
bir şekilde dururken bir diğeri ona doğru eğilmişti. Arkadaki kişiler, ellerini yerdeki kişiye doğru uzatarak baskıyı 
simgelemektedir. Soldaki kişi, ellerini bağlamıştı. Sahnedekiler topluca bir arada Mathieu’nun iç benliğini yansıt-
maya çalışmaktadır. Soyut olan şeyler somutlaştırılmıştır. Mathieu’nun Ivich hakkındaki görüşleri, ondan kopama-
dığını ve ona olan bağlılığı anlatılmıştır. 

2.GRUP: 
“Başkalarının elindeyim ve öyle küçük düşürücü, alçaltıcı bir şey ki! Kocaman, gri bir duvara yapışıp kalmış 
beyaz bir kağıt gibi hissediyorum kendimi. İnsanı böyle düşünmeye zorluyorlar.” (Sartre, 86)

Sahnede Mathieu’yu tutanlar vardır ve bu mevcut sistemin onu bağlı tuttuğunun bir göstergesidir. Fakat Mathieu, 
onu tutan bu kişilerden kaçmak istemektedir. Karşısına çıkan engeller yüzünden özgürlüğüne kavuşamamaktadır. 



Ivich’in etrafında dert ve sıkıntıları canlandıran kişiler vardır ve kendini aynada görmek istememektedir. Beyaz gi-
yinmiş olan kişi, aralarında yabancılaşmış kişidir. Ana karakterin aynaya tamamen ulaşarak en özgür haline gelecek 
oluşu simgeleniyor olabilir.

3.GRUP:  “Iviç her şeyi unutuyordu, kendi kendinden kaçıyor, sonra kendini de unutuyordu, yemeyi unutuyor-
du, uyumayı unutuyordu. Günün birinde nefes almayı unutuverecekti ve o zaman, her şey bitecekti.” (Sartre, 78) 

Sahnenin sol kısmında, aynaların önünde bir kişi çömelmiş bir biçimde pişman ve düşünceli bir halde başını tut-
maktadır. Aynaların arasında da, düşünen ve uyuyan ikişer kişi çömelmiş biçimde durmaktadır. Her karede farklı 
tablo canlandırılarak Mathieu’nun yaşadığı pişmanlık duygusu anlatılmış, farklı ruh halleri simgelenmiştir. Orta-
daki kısım Mathieu’nun yorgun ve üzgün olduğu kısım, etrafında canlandırılmış halleri ise onun sevgiye muhtaç ve 
umutsuz halleridir.

4.GRUP:  “Eğer varlığımı kendi egemenliğim altına alamazsam, yaşamak çok anlamsız bir şey olur…” (Sartre, 
23) 

Sahnenin ortasında bir kişi başını öne eğmiş şekilde durmaktadır. Biri kız, biri erkek olmak üzere iki kişi tarafından 
boynundaki kravattan çekilmektedir. Bir kişi, başını önüne eğmiş kişinin önünde eğilmektedir. Sahnedeki diğer 
kişiler, uzaktan başını önüne eğmiş kişiye doğru bakmaktadır, olaylara kayıtsızdır. Figürün akıl çağına girmeye 
başlayıp esir düştüğü an ortaya konmuştur. Soldaki sorumluluklarının altında ezilen Mathieu iken sağdaki kötü 

ve bağımsızlığına düşkün, özgürlüğünü kaybetmiş 
Mathieu’yu simgelemektedir.

5. GRUP: 
“Evet, öyleydi, budalaca bir çabayla gelişmeye, 
çiçeklenmeye çalışan bu beden ana olmak için 
yaratılmıştır. Ama erkeklerin düşüncesi başkaydı. 
O ihtiyar kadına gidecekti.” (Sartre, 102)
Katılımcılardan on iki kişi, bir insanın gelişim ev-
resini ve hayat döngüsünü anlatmıştır. Bir insanın 
hayat döngüsü, doğup büyüyüp gelişmesi ve erginlik 
dönemi ortaya koymuştur. Aynanın iki yüzü vardır. 
Birinde ölümü birinde yaşamı anlatılmaktadır..



JEAN PAUL SARTRE – AKIL ÇAĞI
 Özgürlük, kişinin üzerindeki tüm bağlardan kurtulması ve hep hayalini kurduğu yaşantı ile benliğini tanı-
masıdır. Yaşantısının farkında olarak bir kişiye ve olaya bağlı kalmadan hareket etmesidir.  Sorumluluklar ve içinde 
bulunulan durum özgürlük kavramıyla çatışabilir. Jean Paul Sartre’nin “Akıl Çağı” adlı yapıtında da odak figür Mat-
hieu üzerinden bireylerin sahip olduğu sorumlulukların kişinin kendi özgürlüğüyle olan çatışması figürlerin içinde 
bulunduğu çaresizlik ve karamsarlık gibi duygularla yansıtılmıştır. Özgürlüğü ve sorumlulukları arasında sıkışmış 
Mathieu Delarue bir karakterden çok bir haykırış ve Sartre’nin sahip olduğu tüm duygu hallerinin temsilidir. 
 “Varoluş özden önce geliyor.” diyen Sartre, insan varoluşunun bir amaç taşımadığını, bu nedenle eylem-
lerinde özgür olduğunu ve bu özgürlüğünde zamanla mahkum olduğunu düşünmektedir. Akıl Çağı’nın “özgür” 
karakteri Mathieu dış dünyasında değişkenliğe yer vermeyen, kendi özgürlük anlayışına göre hareket eden ve çev-
resindeki insanlarla bağ kurmaktan kaçınan dış dünyanın esiri olarak karşımıza çıkar. “Hiç kimse bana benden 
söz etmiyor, ben kendim, bazen kendimi bulmakta zorluk çekiyorum. Şimdi söyle bana! Sence bir uca bağlanmalı 
mıyım?” (Sartre, 171) ‘Bağlanmalı mıyım?’ ifadesiyle sıkışıp kaldığı, dış otoritenin kendisini sınırlayacağını varoluş 
içerisinde bu otoritenin anlamsızlığını ortaya koymak-
tadır.
 Romanın ana karakteri Mathieu şimdiye kadar 
hep bir özgürlük arzusu ya da daha doğrusu bir öz-
gürlük ilüzyonu ile yaşamış bir felsefe öğretmenidir. 
İşi gibi felsefi bir hayat sürmekte, kendi felsefesi adı-
na oluşturduğu özgürlük kavramını her şeyin, hatta 
kendinin bile üzerinde tutmaktadır. Kendini çoğu 
insandan uzak gören Mathieu evlenmek, çocuk sa-
hibi olmak veya yerleşmek gibi “klişelerden” kendini 
arındırmıştır. Bu haliyle kendince özgür ve mutlu bir 
yaşantı sürmektedir. Ancak Mathieu yaşlanmaya başla-
mıştır ve artık bir genç olmadığını kabul etmiştir. De-
ğişen dünyasında geleceği hakkında umutlu olabilecek 
kadar genç ancak bu umudun tükenmekte olduuğunu 
bilecek kadar yaşlıdır. Odak figürün Eski arkadaşla-
rından uzaklaşması da bunun önemli bir göstergesidir. 
Kendini, kendi geçmişi bile olsa, asla bir yere bağlamak 
istemeyen Mathiue Brunet veya Picard gibi eski dost-
ları daha az görmekte, Boris veya Ivich gibi daha genç 
kişiliklerle zaman geçirmektedir. Kendi özgürlüğüne 
kafayı o kadar takmıştır ki hiçbir şeye bağlanamayacak haldedir, bu da onu bir nevi özgürlüğünden mahrum bırakır. 
İspanya’ya gitmek veya komünist partiye katılmak ister ancak bu bir bağlanma olacağından bunu yapamaz. Uzun 
süredir Marcelle ile birlikte olmakta, düzenli olarak haftada dört gece onun evine gitmektedir. Ona tamamen bağlan-
mıştır ve kadının sorumluluğunu üzerinde hissetmektedir hatta bir koca gibi ona mektuplar yazmaktadır. Tekrar asla 
özgürlüğüne leke sürmeyeceği için bu ilişkiyi bir sonuca bağlayamaz,  isim koyamaz veya evlenemez.
 



Marcelle’in hamile olduğunu öğrenmesi Mathieu’yu derinden sarsan haberdir. Çünkü yeni bir yaşam oluşması, 
baba olması ve bir çocuk yaratmış olması Mathieu’nun arafını yıkmakta, bütün kapıları o seçemeden kapat-
makta ve yeni yollar yaratmaktadır. Mathieu’nun kontrolü dışında gerçekleşen bu değişim onu zor bir durumda 
bırakmakta, inançlarını sorgulatmakta ve ona aslında zamanın aktığını göstermektedir. Mathieu’nun aslında 
çocuğu istememe sebebi baba olmak istememesi veya özgürlüğünü kaybetmesi değildir. Felsefi sorgulamalarla 
yaşayan Mathieu’nun inançlarının yıkılmasıdır. Bunu göze alamayan Mathieu felsefesini kaybetmemek için can 
havliyle çırpınacak ve bu bebeğin “varlığını ortadan kaldırmaya” çalışacaktır.
 Yapıtta yan figürlerden Brunet, öte yandan bir partiye bağlanmış ve görünürde özgürlüğünü kaybetmiş 
olsa da bunu kendi seçimi ve özgür isteği sonucu yapmıştır. O zamanın aktığını ve sonun geldiğini kabullenmiş, 
kendisi de bunun bir parçası olmuştur. Kendi isteğiyle bağlandığı, bir bütünün parçası olduğu ve bir bütün ola-
rak özgür olduğunu kabullenmiştir. Bu bir nevi Mathieu’nun sahip olamayacağı bir kendiyle barışıklıktır. Belki 
dışarıdan bakıldığında özgürlüğünden ödün veriyor olsa da Brunet aslında içinde Mathieu’nun hiçbir zaman 
olamayacağı kadar özgür ve huzurludur. Bunu da Mathieu’yu partiye davet ederken açıkça belirtmektedir. Bru-
net ve Mathieu’nun bu konuşmalarında Mathieu da aslında Brunet’ye katılmakta, partinin ona özgürlük sağlaya-
cağını bilmektedir. Buna rağmen teklifi geri çevirmesi, bize onun özgürlüğünü kaybetmekten değil, değişmekten 
ve zamandan korktuğunu gösterir. 
İnsanlar sorumluluklarını unutup bir anlık hevese kendilerini kaptırabilirler. Yapıtta da bu algı Mathieu ve Ivıch 
ilişkisi üzerinden işlenmiştir. Ivıch etrafından bağımsız ve kayıtsız, kendi halinde genç ve güzel bir kızdır. Mat-
hieu ile hafif bir flört durumu içerisindedir ancak Mathieu’nun hayatı gibi bu ilişkileri de oldukça durağandır. 
Odak figür için Ivıch ile olmak bir özgürlük iken Marcelle ile birlikte olmak bir zorunluluktur. Özgürlüğünü için 
yaşayan Mathieu’nun hayatında zorunluluğa yer yoktur.
  “Onunla birlikteyken kendim için utanç duymazsam, bu defa da onun hesabına utanıyorum. Aile denilen 
şey bu işte, yaşamın boyunca ilişkini kesemezsin; çiçek hastalığı gibi küçücükken bir tutuldun mu ölünceye ka-
dar izlerini suratında taşırsın.” (Sartre,159) Bu ifadeyle küçüklükten beri aile yaşantısının ve evliliğinin kendi 
özgürlüğüne balta vuran olgular olduğunu yansıtmıştır. 
 Jean Paul Sartre’nin “Akıl Çağı” adlı yapıtında oluşturulan figürler üzerinden hayatın akışını anlık seçim-
lerin belirlediğinin üstünde durmuştur. Özgür seçimler insanın hayatını oluşturmaktadır ve bu nedenle insan 
hayatında pişmanlığa yer yoktur. Sorumluluklarının bilincinde olan kişiler özgür seçimlerden uzaktadırlar. 
İnsan mutluluğunun özgürlüğüne bağlı olduğunu düşünse de özgürlük kavramı insan yaşamı için tek başına 
yeterli değildir. İnsan varlığını kendi egemenliği altına almazsa yaşamak çok anlamsızlaşır. Akıl Çağı adlı yapıtta 
özgürlük, varoluşçuluk kavramları figürler üzerinden işlenerek toplumsal düzen içindeki sorumlulukları bağla-
mında değerlendirilmiştir. 
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Rehber Öğretmen
Şule Kaynar 
Özge Çilli
Semih Diri

“Ne tabiatı, ne insanları, ne de olup bitenleri hiç sevmemiştim kendimi bile, yaptıklarımı 
bile...”
“Korkuyu Beklerken”, Makale Örnekleri:
 1. Babama Mektup isimli öyküde aile içi yabancılaşmanın baba ve oğul figürleri üzerin-
den değerlendirilmesi;

Aile içi iletişim aile ilişkilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bireyler arasındaki kişilik farklı-
lıkları ve muhtemel bir iletişim bozukluğu bu aile içi yabancılaşmaya sebebiyet verebilir.Oğuz 
Atay yabancılaşma temasını işlediği öykü kitabı “Korkuyu Beklerken”’de farklı bakış açıları ve 
uzamları kullanılmıştır. “Babama Mektup” öyküsünde de baba ve oğul figürleri üzerinden ya-
bancılaşmanın aile boyutu okucuya aktarılmıştır.
Öyküdeki aile içi yabancılaşma olgusunu incelerken ilk olarak baba ve oğul figürleri arasındaki 
bu yabancılaşmanın nedenlerine bakmamız gerekir. Bu nedenleri bazı ana kavramlara bağlı 
olarak açıklayacak olursak, bunlardan ilki şüphesiz figürlerin sahip olduğu karakter özellikle-
ri olacaktır. Eserde oğul figürü her ne kadar babasında eleştirdiği özelliklere sahip olmaktan 
kaçınma çabası gösterse de aslında varoluşunu bağladığı bu zıtlık, ironik olarak onu babasına 
benzeten bir olgu olarak karşımıza çıkmıştır. “Biz –annemle ben- sana itiraz ederdik; fakat ben 
farkına varmadan senin orta yola fırsat vermeyen bu acımasız sınıflamalarını benimsemişim 
babacığım.” (s, 177) Öykünün genelinde oğul figürüne babası tarafından yapılan baskı ona nef-
ret duymasına neden olmuştur. Öte yandan bir aile ferdi olmasından dolayı koşulsuz bir sevgi 
de beslemiştir. Bu nedenle kendi içerisinde mantık ve duygu çatışması yaşamaktadır. Babasının 
duvara “dıvar” demesiyle kendisi dalga geçerken başkaları aynısını yaptığında onu savunması 
bu duruma kanıt gösterilebilir. 



Öyküde geçen yabancılaşma ve kopukluğun etkileri oğul figürünün yaşamında da görülmektedir. 
Bu durum da onun babasıyla bir iç hesaplaşmaya girmesine sebebiyet vermiştir. Oğul, babasından 
gördüğü baskı sonucunda, hayatı boyunca yapmak istediği birçok şeyi yapamamış bazense tam tersi 
babasına tepki olarak onun sevmediği, yapmasını istemediği şeylere yönelmiştir. “Sen klasik türk 
müziğinin ‘goy goyculuk’ olarak niteledin; batı müziğine tepkini de sadece, ‘kapat şunu’ biçiminde 
gösterdiğin için ben, her ikisini de sevmeyi görev saydım kendime.” (s, 176) Baba, oğlunun hayatını 
şekillendirmiş ve oğul babanın istediklerini yapmaya zorlanmıştır. Babası yüzünden kendi mesleğini 
bile seçememiştir. Yazmak istediği ansiklopediyi de yazamamıştır. “Göreceksin babacığım, şu tek 
başıma yazacağım ansiklopediye bir başlayabilsem her şey düzelecek.” (s, 178) Tüm bu baskı ve 
kopukluk hayatındaki olumsuzluklar konusunda babasını suçlamasına neden olurken aynı zamanda 
ona duyduğu manevi sevgi ve saygıyı da yitirmemiştir. “Mektubuma burada son verirken hürmet-
lerle ellerinden öperim.” (s, 184) Ne yazık ki bu sevgi onların yabancılaşmasını engelleyememiştir.

Bir sonuca ulaşmamız gerekirse Oğuz Atay’ın “Babama Mektup” isimli öyküsünde yabancılaşma 
teması aile içerisinde işlenmiştir. Baba ve oğul figürleri kullanılan öyküde oğlu babasına hem nefret 
hem de sevgi duymuştur. Bu arada kalmışlık durumu onu kimlik arayışına sürüklemiş ve babasıyla 
yaşadığı iletişim sorunlarının hissettirdiği yalnuzlık aile içerisinde yabancılaşmasına neden olmuş-
tur.  

“Ben yoktum hatta ben yokum olmadım diyecek bir yerdeyim.”
        -Oğuz Atay 

 2. Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” adlı öyküsünde eylemsizlik/edimsizlik izleklerinin odak 
figür üzerindeki etkisi;

Toplumda kendine yer bulamayan insan, olaylar karşısında tepkisiz kalmaya sürüklenir. Oğuz 
Atay’ın “Korkuyu Beklerken” adlı hikayesinde de bireyin yabancılaşmasından doğan eylemsizli-
ği işlenmiştir. Bir zarf ile gelen korku ele alınmıştır. Bilinmeyenden kaynaklanan korku nedeniyle, 
isteksizlik ve amaçsızlığa kapılan odak figür, kendi ördüğü duvarlar arasında tıkılı kalmış; kendini 
tepkisizliğin arkasına saklamıştır.

Odak figür topluma olan isyanını şehirden 
uzak, taşrada yaşayarak göstermiştir. Bu 
mesafeyle hem somut hem soyut anlamda 
kendini toplumdan dışlamış, toplum ger-
çeklerinden uzaklaştırmıştır. Bu davranış 
biçimleriyle figür topluma karşı eylemsiz 
kalmayı tercih etmiştir. “Ben de üç dört 
yıl önce, dört ay önce acılaştım, huysuz-
laştım, hiçbir şeyi beğenmez oldum; (...), 
insanları sevemeyeceğimi anlayınca uzak-
lara gittim, kimse beni bulamasın diye.” 
(s, 83)Toplumla arasına duvar ören karak-
ter sorumluluk almaktan kaçmakta, bir amaç bulmak uğruna başladığı her işi yarım bırakmaktadır. 
Odak figür anlık heveslerle başladığı her işte, bir süre sonra boşluğa düşerek sonuca varamamakta-
dır. Anlık heveslerine hapsolan anlatıcı, büyük çaplı duyguları yaşayamamaktadır, nitekim banka-
dan ikramiye kazandığında duygularını dışarı nasıl vuracağını bilememekte, kısır döngü içerisine 
girmektedir. “Beyefendi, bankadan hesabınıza büyük ikramiye çıktı. Efendim? Sevinmeliyim, 
beklemediğim bir olay bu. Gülümsemeye çalıştım (...) galiba.” (s, 72) Bu tepkisizlik ve dışa vurama-
ma yabancılaşmanın doğurduğu sonuçlardır.Karakterin yaşadığı iç çalışmalar ve içinde bulunduğu 
sonsuz



eylemsizlik kaçınılmaz bir şekilde korkuyu da beraberinde getirmiştir. Öykünün başlarında odak figürün 
eline geçen mektup, korkularının asıl sebebi gibi görünse de, aslında yüzleşemediği korkularıyla doldurduğu 
bir kutu gibidir. “Bütün gün kılımı kıpırdatmadım. Akşama doğru biraz bahçeye çıktım. Bir sandalyenin 
üzerinde kitap okumaya çalıştım.” (s, 61) Hayattaki en büyük çatışmalarını korkularıyla yaşayan bu adam, 
kendini toplumdan soyutlaştırmıştır. Günlük yaşamın gerekliliklerine bile engel olan korkuları, onu umut-
suzca yabancılaşma ve eylemsizliğe sürüklemiştir.

Sonuç olarak kendisini toplumdan soyutlamış odak figürün yabancılaşmasından doğan eylemsizliği öyküde, 
yansıtılan özellikleri ve tavırları ile vurgulanmıştır. Bu eylemsizlik durumu özellikle figürün topluma karşı 
sergilediği duruşu ve iletişimsizliği; yaptığı şeyleri eksik bulmasından ortaya çıkan amaçsızlığı, huzursuzluğu 
ve korkusu üzerinden işlenmiştir.

“Hayalimde daha önce çok insan öldürmüş olduğum için bu son ölümler beni fazla sarsmadı”
           -Oğuz Atay 
 3. Oğuz Atay’ın “Unutulan”, “Beyaz Mantolu Adam” ve “Demiryolu Hikayecileri” öyküleri
 üzerinden toplumun bireyleri yabancılaştırmadaki rolü ve etkisi

 Yabancılaşma toplumda yer edinememiş insanların yaşadıkları çevreden, zamandan uzaklaşma-
sı ya da uzaklaştırılması olarak tanımlanır. Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” adlı yapıtında “Unutulan” 
, “Beyaz Mantolu Adam” ve “Demiryolu Hikayecikleri” öyküleri üzerinden farklı bireylerin toplumdan 
yabancılaşmaları gözlenmektedir. Bu öykülerde yabancılaşma izleği; geçmişe yabancılaşma ve toplumun 
sınıflandırılmasına karşı yabancılaşma olarak işlenmiştir.
 Günümüz toplumlarındaki “modernlik” kavramı, insanı yoğun bir tempo ve adeta bir karma-
şa içerisine sürükler. Bu toplum, her bireye farklı ve kesin sınırlarla belirlenmiş roller verir. Rollerin 
yoğunluğu ve hızla akışı, bireyi sahip olduğu insani değer ve duygulardan uzaklaştırarak onun kendine 
ve topluma yabancılaşma sürecine giden yolu hazırlar. “Unutulan” öyküsünde de anlatıcı kadın, modern 
hayatın bunaltıcı yaşamında ilk olarak geçmişine yabancılaşmıştır. Bu yabancılaşma; “Yıllardır bu toz-
lu, örümcekli karanlığa çıkmamıştı.” (s, 27) anlatımında göze çarpmaktadır. Anlatıcının bakmaya vakit 
bulamadığı duygularını ve iç hesaplaşmaları eskimiş, tozlarla kaplanmıştır.



 Bu yabancılaşmanın sebebi modern hayatın anlatıcıya verdiği görevlerdir. Hikayedeki bu görevler; “Son-
ra...bir türlü olmadı işte...çıkaramadım: gelenler, gidenler, geçim sıkıntısı, yemek, bulaşık, evin temizliği, 
“onun” bakımı(...) babamla annemin ölümü, bir şeyler yapma telaşı, önümde yapılması gereken işlerin yı-
ğılması.”(s,31) şeklinde sıralanmaktadır. Kendisine verilen sorumlulukların baş döndürücü karmaşası içinde 
kaybolan anlatıcı kadın, geçmişine ve bir bakımdan da kendine yabancılaşmıştır. Geçmişi de aslında onun iç 
dünyasının yansımasıdır.
“Beyaz Mantolu Adam” adlı öyküde baş karakter toplumda bir kalıba sokulamadığı için dışlanmış, yalnızlaş-
maya itilmiştir. İçinde bulunduğu “kalabalık” ona etiketler yapıştırarak onu sınırlandırmaya ve sınıflamaya 
çalışmıştır. Karşılaştıkları “tuhaf ” adam hakkında hiçbir şey bilmeyen insanların “bu herif İngiliz”(s, 17), 
“sapık herif ” (s, 25) , “sarası var”(s, 24) , “cüzzamlı olasın... tımarhaneden kaçmış olmasın”(s, 23) demeleri 
de bunu destekler. Olduğu zannedilen kişiliklerde sürüklenmek, beyaz mantolu adamı içsel yabancılaşma-
ya doğru itmiştir. Kendimi “kalabalık”’tan soyutlayarak ve konuşmayarak tepkisini tepkisizlikte göstermiş, 
topluma bu şekilde başkaldırmıştır. Sessizliğinin, tepkisizliğinin; çıkar amacı güdenlerin iştahını kabartması-
nı; manken olarak kullanılmasında satış yaptırılmasındında görülmektedir. Paraları sayarken “İşimize yaradı 
değil mi?” diyerek gülen patron bunu kanıtlamaktadır. Ona yapılan hiçbir şeye sözlü tepki göstermeyen beyaz 
mantolu adam toplumdan soyutlanmanın kaçışını intiharda bulmuştur. “Ölüm” onun son başkaldırısınır. 

 Bireylerin kişisel farklılıkları ve gelir fark-
lılıkları toplum içinde sınıflandırmalara yol açar. 
Bu bağlamda “Demiryolu Hikayecileri” öyküsünde 
savaş yıllarının yarattığı yokluk dolayısıyla insan-
ların gelir düzeyine göre sınıflandırıldığı ve sınıflar 
arasında bir uçurum oluştuğu görülür. Bu uçurum 
farklı vagon türleriyle yansıtılmıştır. Üst sınıf yol-
cular yemekli vagona erişimleri olduğu için ayran-
cı, sucuk ekmekçi, ya da diğer seyyar satıcılardan 
yiyecek almamışlardır.  Onun yerine hikayelere ilgi 
göstermişlerdir. Bu yolcular maddi açıdan iyi du-
rumda oldukları için hikaye almaya yetecek parayı 
rahatlıkla bulabilmektedirler. Yolcuların hikayeleri 
satın almasına dair bir sıkıntı çekmediği şu alıntı-
da da görülebilir. ”Allah’tan aldıkları malı doğru dürüst incelemeden, üstelik iki misli para vererek kapışan 
yataklı vagon yolcuları vardı.” (s,188) Üst sınıftaki yolcular hikayelere iki misli para verecek durumda iken 
alt sınıftaki yolcuların sanata para harcamaktansa temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandıkları görül-
mektedir. Bu yolcular sanata ilgi göstermektense sucuk ekmek ve ayran satıcılarından yiyecek almayı tercih 
etmektedir. Bu durum toplumdaki sınıflar arası uçurumun bir kanıtı niteliğindedir. Hikayedeki sosyal farkı 
yahudi karakteri ile de okuyucuya aktarılmıştır. Gittikçe hastalığı artan yahudi karakterin ölümünün nedeni 
ekonomik yetersizlik olarak öne çıkmıştır. “Onu tedavi ettirecek paramız yoktu. Demiryolu hastanesi de ka-
bul etmiyordu.” (s, 190) alt sınıftaki insanlar, onları ölümle yüz yüze getirebilecek bir durumla karşı karşıya 
olmalarına rağmen sağlık hizmeti görememektedir. Dolayısıyla karakterlerin maddi sıkıntılarının hayatlarına 
mal olduğu söylenebilir. Bu durum bireyler arasındaki sınıf ve gelir farkının ciddiyetini okura yansıtmaktadır. 
Bütün bu etkenlerin bir araya gelmesi sanatçıların topluma yabancılaşması anlamına gelir. Yazıldığı dönem-
de sanatçılar toplumun gözünde önemli bir konuma sahip değildir. Bu durum istasyon şefinin sanatçılara 
“memur hikayeciler” demesiyle okuyucuya yansıtılır. Anlatıcının, sanatçıların hor görülmesine olan isyanı ve 
sanatçının toplumdaki belirsiz kimliğine olan tepkisi “aslında ben memur ya da esnaf olarak nitelendirilmek 
istemiyordum. Biz sanatçıydık.” şeklinde anlatılmıştır. Toplum hayatında kendilerine yer edinemeyen sanatçı-
lar topluma, kendilerine ve sanatlarına yabancılaşmışlardır. 

 Yukarıda görüldüğü üzere; kitabın genel konusu olan yabancılaşma, “Unutulan” öyküsünde geçmiş ve 
duygulara karşı yabancılaşma olarak işlenmişken “Beyaz Mantolu Adam” ve “Demiryolu Hikayecileri” öykü-
lerinde bireyin toplumdan soyutlanması olarak değerlendirilmiştir. Genelde eserlerinde toplum kurallarıyla 
çalışan aydınların iç dünyasını işleyen Oğuz Atay, bu eserinde de yalnızlık, isyan, iletişimsizik, hayatın anlam-
sızlığı, yabancılaşma ve toplum eleştirisi gibi izlekleri ele almıştır.



 
 İZLENİMLER

 Tuğçe & Rana & Batu & Boran: Sempozyuma gelen öğrencilerin karşılanması ve hazırlıklar çok güzeldi. 
Ama tartışma salonlarında daha çok aktivite olabilirdi. Genel olarak çok başarılıydı. 
(TED Atakent Koleji)
 Duru & Tuana: İlk defa bir sempozyuma katıldık ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler. 
Küçük şehirlerden gelen öğrenciler için çok faydalı bir organizasyon. İnsanların bilgilerini ortaya koymasıyla çok 
güzel bir süreç oldu.
(Profesyonel İlgim Koleji)
 Ulaş: Sempozyum hakkında samimi ve saygı çerçevesinde bir tartışma ortamı.
(TED Polatlı Koleji)
 Çok keyifliydi. Oğuz Atay’ı bize tekrar anlama fırsatı verdiğiniz için teşekkürler TED.
(ENKA)
 Okulunuz ve ortam güzel. İnsanların fikirlerini paylaştığı bir platform olması güzel.
(Maya Koleji)
 Etkinliğin pek çok okul arasında olması bizi kaynaştırdı.
 Farklı okullardan bir sürü insanın bir arada olması çok hoştu.
 Sempozyumun süresi daha uzun olabilirdi, böylece hikayeler daha derinlikli tartışılabilirdi. (Örn. Üç 
gün)
 Öyküleri derinlemesine tartışmak ve simgeler bulmak güzeldi ama aralar azdı. Etkinlikler arttırılabilir.
(Maya Koleji)
 Bu sempozyum; okuduğum öykülerle ilgili fark etmediğim detayları görmemi sağlayarak kitabı daha çok 
sevmemi sağladı.
 Farklı bakış açılarıyla, belki de daha önce hiç aklımıza gelmeyen yorumlarla güzel bir kitabı tartışmak, 
eleştirmek, yeni insanlarla tanışmak paha biçilemezdi. 
 Bir sürü farklı görüş ile aynı odada bulunup kavga etmeden bir tartışma yürütebilmiş olmayı başaranları 
görmek beni çok mutlu etti. Kitabı daha çok sevmemi sağladı açıkçası.
 Herkesin aynı kitabı okuyup farklı sonuçlar çıkarması, farklı görüşlerin saygı çerçevesinde dinlendiği, 
fark edilmeyen noktaların ortaya çıktığı aktif bir sempozyum oldu.
 Bir kitap üzerinde farklı yerlerden gelmiş insanların tartışması oldukça hoş ve unutulmaz bir deneyimdi. 
Bir kaynaktan ne kadar farklı bakış açılarına sahip olunabileceğini gördük. Çok güzel bir deneyimdi.
 Benim için güzel bir tecrübeydi. Geçirdiğim saatlerden keyif alarak katılım sağladım.
 Eğlenceli bir etkinlikti ama bazı oturumlarda daha fazla etkinlik yapılabilirdi.
 Çok yararlı bir etkinlikti. Edebiyat derslerimde de işime yarayacağına inanıyorum.
 Oldukça eğlenceli, öğretici ve güzel bir ortamdı. İnsanlar, okul olağanüstü güzellik ve büyüklükteydi. 
Özendiğimi itiraf etmek zorundayım.
 Güzel.
 Genel başkan gerçekten çok donanımlıydı ve güzel bir etkinlik süreci yönetti.
 Yemekler ve ikramlar olağanüstüydü. Yemek başkanına ve yemekleri yapanlara saygılar. 
 Çok hoş bir etkinlik, seneye de gelmek isterim. Hoş.
 Konferans organizasyonu çok iyi. Öykü oturumu başkanı Ali çok harika, kitap yorumlama gücüne bayıl-
dım.
 Kitap yorumlamanın ne kadar kolay olabileceğini ve sadece farklı bakış açılarının neler yaratabileceğini 
anlamamı sağladı.
 Sempozyum farklı fikirdeki insanlarla tanışmama ve onlarla fikir alışverişinde bulunmama olanak 
sağladı. Katıldığıma gayet memnunum.
 Bu sempozyuma katılma amacım Türk Edebiyatı ile daha ilgili olabilmemdi 
ve amacıma ulaştım. Oturum süreleri kısaydı ancak ortamın enerjisi bu eksikliği 
kapattı diyebilirim. Teşekkürler!!! 
 Bu sene ilk defa katılıyorum. Güzel bir organizasyona ev sahipliği yapılmış. 
Gelen insanlar ve çevremizde bulunanlar bilgili, kültürlü bireylerdi. Öykü grubunu 
çok beğendim. Diğer senelerde fırsatım olursa başka alanlarda faaliyet göstermek 
isterim.
 Bir sanat eseri güzellik veya aynı düşünceyi algılama kaygısı gütmez. Her-
kesin bir çıkardığı duygu ve düşünce vardır. Katıldığım bu sempozyumda farklı 
çıkarımlar ve düşüncelerle bir araya geldim. Her ne kadar farklı algılar da 
olsa bu bütünlüğü hissetmek çok güzel bir deneyimdi.



ROMAN
Rehber Öğretmen
Müge Atacan
Levent Toprak

Roman Grubu Neler Yaptı, Nasıl Hazırlandı?

Edebiyat Sempozyumu’nun “Roman” oturumunda farklı okullardan gelen misafirlerimizle röportaj yaptık. 
Bu röportajlarda sorduğumuz sorularla misafirlerimizin okulumuz, sempozyum ve grubumuz hakkındaki 
görüşlerini bunun yanı sıra da beklentilerini öğrenmiş olduk.
Röportajların sentezlenmesi sonucu öğrencilerin ortak düşüncelerinin şunlar olduğunu gördük: Bu düşün-
celer ise şu şekildeydi: “Okula gelmeden önce daha soğuk bir ortam bekliyorduk. Ama beklediğimiz gibi 
olmadı. Aksine sıcak ve cana yakın insanlarla tanıştık. Ortam, arkadaş edinebileceğimiz güzel bir atmosfere 
sahipti. Zaman geçtikçe etkinliğin daha da eğlenceli bir hal aldığını da fark ettik.”

Sempozyuma gelmeden önce beklentileriniz nelerdi, sempozyum hakkında neler düşünüyorsunuz?
Beliz İlhan: Kitap hakkında daha detaylı bilgi öğrenmek ve kitabı daha iyi yorumlamayı öğrenmeyi planlı-
yordum ve planladığım gibi de oldu, çok detaylı yorum yapıldı sempozyumda ve bu bana birçok şey kattı.
Ali Mert Bakırtaş: Daha resmi ve soğuk bir ortam düşünmüştüm fakat grup başkanımız ve görevli öğrenci-
ler sayesinde çok eğlenceli iki gün geçirdim.
Ege Akınbingöl: Beklentim kitap hakkında bilgiler edinmek ve nasıl yorumlanabileceğini öğrenmekti, öğ-
rendim ve çok eğlendim.
Arzu Hayat: Tam anlamıyla kitap çözümlemesi nasıl yapılır öğrenmek, farklı görüşleri tartışmak güzeldi.
Alper Gül: Roman çözümlemesinde gelişmek, öğretici yorumlar çok yararlıydı. Seminer gibi daha resmi bir 
oturum düşünüyordum, aksine ortamın rahat olması çok güzeldi
Aylin Nazlı Kalkan: Daha soğuk bir ortam beklerken eğlendiğimiz ve kitapla ilgili birçok şeyi tartıştığımız 
bir ortamla karşılaştık.

Ortam hakkında neler düşünüyorsunuz?
Mustafa Soyhan: Herkes bize karşı çok güler yüzle yaklaştı. Ortam disiplinsiz olmamakla beraber eğlenceliy-
di.
Ege Akınbingöl: İnsanlar çok cana yakındı, herkes bana iyi davrandı.
Arzu Hayat: Beklediğimiz kadar soğuk ve geren bir ortam yoktu ve bunun sebebi öğrencilerin bize olan sıcak 
tavırlarıydı.
Alper Gül: Sağlam düşünce yapısına sahip insanlarla sohbet etmek çok keyif vericiydi.
Aylin Nazlı Kalkan: Grup başkanımızın cana yakın biri olması zevkli zaman geçirmemize yardımcı oldu 
(Teşekkürler Yağmur)
Ali Mert Bakırtaş: Hoş ve verimli zaman geçirmek çok güzel bir deneyimdi.

Kitap hakkında ne düşünüyorsunuz?
Mustafa Soyhan:  Seriye devam etmek istiyorum. Beni gerçekten etkileyen anlamlı ve dönemini güzel yansı-
tan bir kitaptı.
Beliz İlhan: Kitap seçimi çok güzeldi. Cumhuriyet döneminin özellikleriyle ve zihniyetiyle ilgili birçok bilgi 
edindim.
Arzu Hayat: Serinin diğer iki kitabını da merak etmeye ve, hayata karşı bakışı açımı sorgulamaya başladım.
Alper Gül: Yapıt Cumhuriyet yıllarındaki kimlik arayışını ele almakta ve toplumsal kaygıları göz önüne ser-
mekte.
Ali Mert Bakırtaş: Kitabın konu açısından beni etkiledi o yüzden kitabın serisine devam etmek istiyorum.
Okuyan gençler olarak, okuma oranı bu kadar az olan bir ülkede yaşamak size nasıl hissettiriyor?
Diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük kalan okuma oranı bana omuzlarımda büyük bir yük varmış 
gibi hissettiriyor. Çünkü okumayan insanlara okumanın zevkini tattırmak ve okumayı olanların bir alışkanlı-
ğı haline getirmek okuyan insanlar olarak bize düşüyor.



Rehber Öğretmen
Müge Atacan
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Roman grubu olarak bu iki günlük süreçten verim alabildiniz mi?
Evet, alabildik roman grubu olarak yapıttaki temalara, Aysel’in yabancılaşmasına ve Avrupaileşme konularına 
odaklandık. Gelenekselleşme ve modernizmin çatışmasını ele aldık. Bu çatışmanın karakterler üzerindeki 
etkilerini de işledik. Bu tartışmalar sonucunda cumhuriyetin ilanı ile yetişen yeni neslin karşılaştığı zorlukları 
ve dönemin özelliklerini detaylıca görmüş olduk ve grupta fikirlerin paylaşılması ile ufkumuzu genişlettik.

Kitabı okuduktan sonra yazar hakkındaki düşünceleriniz ne oldu?
Postmodernizmin başarılı adlarından biri olan Adalet Ağaoğlu iç konuşmaları en iyi şekilde aktaran yazarla-
rımızdan biridir. Yazarın hayatı incelendiğinde birçok farklı görüş savunmuş olması ve bu görüşleri karakter-
lere başarılı bir şekilde yaymış olması kaleminin güçlülüğünü ortaya koyar. Ancak Oğuz Atay’ın “Tutunama-
yanlar” kitabındaki Selim ile Adalet Ağaoğlu’nun ‘‘Ölmeye Yatmak’’ kitabındaki Aysel karakterinin benzerliği 
Samuel Beckett’ın ise “Molloy “, “Malone Ölüyor” ve üçlemesindeki son eseri olan “Adlandırılmayan” kitapları 
arasındaki metinler arası benzerlik inkâr edilemez bir esinlenme örneğidir.

Kitapta işlenen dönem ile şu an yaşadığımız dönemi karşılaştırabildiniz mi?
Kitapta “Atatürkçülük” düşüncesi ve aydın olma hali belli bir kalıp içerisinde ve dogmatik olarak toplumun 
dikkatine sunuluyor. Buna göre belli bir düşünceyi desteklemiyorsanız aydın değildiniz. Günümüzde de 
Türkiye’de inanç ve düşünce yapısı bizim sorgulamamızı engeller biçimde çalışıyor. Biz de empoze edilen bu 
dogma düşünce yapısı çerçevesi dışına çıktığımızda toplum tarafından tepki görüyoruz. Kitapta günümüzle 
en çok bağdaştırdığım dönem özelliği buydu.

Sizce yapıtta Engin karakteri olmasaydı kitabın akışı nasıl değiştirdi?
Engin başkarakter olan Aysel’in öğrencisidir. Diğer öğrencilerinden farklı olan bu karakter ile Aysel arasın-
daki birliktelik Aysel’in kendini sorgulamasına ve bunun sonucunda kendini bulmasına olanak sağlamıştır. 
Aysel için Engin bir başkaldırının, hayata karşı isyanın sembolüdür. Bu karakter sayesinde kadınlığının 
farkındalığına erişen Aysel’in ölüme yatışının arkasındaki sebeplerden biri Engin’dir. Eğer bu karakter yapıtta 
yer almasaydı Aysel monoton hayatına devam eder ve kendi benliğinin farkına varamazdı.



Yazar, karakterleri neden geriye dönük bir şekilde anlatmıştır?
Karakterleri okurda daha iyi tanıtmak için onları geçmişleriyle anlatmıştır. 

Eğer sempozyum için bu kitabın okunması zorunlu olmasaydı yine de kitabı okur ve okunmasını tavsiye 
eder miydiniz?
Kitabın her okurda adeta bir Aysel yaratması sorgulayıcılığı bulaştırma çabası, kitabın sonunda tahmin edile-
bilir olmasına rağmen okuyucuları meraka sürüklemektedir. Tam da bu nedenlerden dolayı Türk edebiyatına 
mal olmuştur. Dolayısıyla etkileyici olan bu kitabın okunmasını tavsiye ederim.

Sempozyumda kitap eleştirisinin size neler kattığını düşünüyorsunuz? 
Biz okurlar farklı düşünceler ve farklı yorumlarla yazarın düşüncelerini rahatlıkla açığa çıkarıyoruz. Kitap yo-
ruma açık olduğundan yazarın da kitapta bahsettiği Aysel adlı karakterin düşüncelerini kendi içinde oluşan 
sorumluluklarını rahatlıkla anlayabildik. Böyle bir ortamda farklı düşünceler bizleri mutlu etti.



Oturum Sonunda Ortaya Konan Makale Yazısı
Ölmeye Yatmak / Adalet Ağaoğlu

Toplumdan kopma ve yabancılaşma, her medeni bireyin başa çıkması gereken bir problemdir, 
özellikle içinde bulunduğu kültüre uymakta zorluk çeken bireyler yabancılaşmaktan kurtulamaz. 
Yabancılaşma tanım olarak bireyin kendi düşünsel ve algısal çemberiyle, toplumsal normların 
kendisine dayattığı çemberin paralellik ve uyum göstermemesidir. Adalet Ağaoğlu’nun ‘Ölmeye 
Yatmak’ adlı yapıtında odak figür Aysel’in yaşadığı kültürden kopması ile yabancılaşmayla başa 
çıkmak zorunda kalışı kurgunun ana iskeletini oluşturmaktadır. Yazar, Aysel karakteri ile bu dü-
şüncesini, hem döneminin özelliklerini hem de bulunduğu hayat içerisindeki dayatmaları okura 
başarıyla aktarmıştır. Kullandığı diğer karakterler ile medenileşmenin, cinsiyetçiliğin, yoksulluğun 
ve bireyselliğin toplumun, özellikle de kadın üzerindeki etkisini de gözler önüne sermiştir.

Yaptın başında, Aysel karakteri “ölmeye yatmış” ve hayatının genelini gözden geçirmeye başla-
mıştır. Aysel bu gözden geçirişi için karanlık bir otel odasını seçmiş, tıpkı bir annenin rahmindeki 
gibi çırılçıplak ve cenin pozisyonunda yatağa uzanmıştır. Bu anne rahmine benzeyiş hem yeniden 
doğuşu hem de mezar gibi karanlık olan odadaki arayışın sonucunda bir kayboluş ve unutuluşu 
simgelenmektedir. 

Karakterinin parçalarını birleştirmeye çalışan Aysel ölmeye yattığı sırada geçmişinden parçala-
rı aklında yeniden yaşatarak hem kimliğine hem de olmak istediği kişiliğe ulaşmaya çalışmıştır.  
Aysel, geçmişte kendisine dayatılmış olan sorumluluk ve düşünceleri, anılarından yola çıkarak 
sorgulamaktadır. Aynı zamanda dayatılmış kimliğini kendi benliğinden ayıklamaya çalışmakta-
dır. Bu ayıklama süresince toplumun düşünce biçimlerini de irdelemiştir. Toplumun bu düşünce 
biçimleri Aysel’i bir kadın olmak ile bir aydın olmak arasındaki ikileme sürüklemiştir. Bu süreçte 
kendi kadın benliğini bastıran Aysel, bir süre sonra rafa kaldırdığı bu karakterinin ortaya çıktığını 
hissetmeye başlamıştır. Aysel’in aydın sınıfına yükselmek için Ömer’le evlenmesi ve buna ek olarak 
sonrasında kendisini hem bir kadın hem de bir insan gibi hissettiren Engin ile birlikte olması bu 
ikileminin en büyük göstergelerinden biridir.



Yapıtta, o dönemde yaşayan diğer aydınlar da Aysel gibi kendilerini farklı biçimlerde ve konularda sorgula-
maktadır. Bu anlamda Ali karakterinin köyden şehre gelmesi onu şehir ile köy arasındaki derin uçurumu sor-
gulamaya yöneltmiştir. Bu sorgulama esnasında Ali farklı düşünceleri analiz etme fırsatı bulmuştur. Aysel’in 
abisi İlhan, onu ülkücü bir düşünceye sokmak isterken Ali okuduğu şiirlerle Avrupaileşme hareketlerini de 
yakından tanımıştır. Bu düşünce karmaşası içinde kendini solcu grubun içerisinde bulmuştur.

Yapıtta gördüğümüz Aydın figürü, dönemin üst düzey kesimini temsil etmektedir. Aydın’ın Avrupai düşünce-
leri Aysel’in kadın erkek arasındaki ilişkiye bakış açısını geliştirmiştir. Aynı zamanda yazar kitapta Aydın ile 
Batılılaşmayı simgelemiştir. 

Yapıtta karşımıza hem Aysel’in kocası hem de kendini bilime adayan bir karakter olarak çıkan Ömer, Aysel 
için bir aydın olma simgesidir. Bunun göstergesi olarak  Aysel, Ömer ile evlenmeyi bir vazife olarak görmüş-
tür. Aysel’in kadın-aydın ikileminde yalnız bıraktığı için Aysel boşlukta kalmıştır. Kadın-aydın ikilemine 
cevap ararken Engin ile karşılaşmıştır. Engin,  Aysel için bir cevap, bir model ve yeni nesli anlamak için bir 
sebep olmuştur. Saat onarıcısı olan Rıza’nın oğlu olan Engin, Aysel’e gençlik pınarı olmuştur. Aysel’in Engin 
ile yaşadığı ilişkiyi ‘İnsan olmanın bazı küçük anları’ olarak adlandırmıştır. Engin ile yaşadığı ilişki, ölmeye 
yattığı süre boyunca en büyük sorgulamalarındandır. Engin yeni nesli temsil etmektedir. Aysel hiç tanıma-
dığı bu nesli içinde tohumlarını bulundurduğu için anlamak zorundadır. Zira Engin’den hamile olduğundan 
şüphelenmektedir. Zaten ölmeye yatmaktan vazgeçmesinin en büyük nedenlerinen biri hamile olduğunu 
düşünmesidir.
Aysel’in ölmeye yatmasının sebeplerinden biri de sekiz aylıkken ölü doğurduğu kızından sonra bir daha 
çocuk sahibi olamayacağını öğrenmesidir. Bunun verdiği sıkıntı ve aynı zamanda karakterinin parçalanması 
Aysel’i derin bir psikolojik çöküntüye itmiştir. Zaten doğduğundan beri evinde unutulmuş bir eşya parçası 
gibi büyümesi öğrenim hayatında düşüncelerinin rahatça açıklayamaması onun ruhunda derin yaralar açmış-
tır. Tüm bu nedenlerle Aysel artık daha fazla yaşamayı kaldıramayıp intihar etmeyi düşünmüştür.
Yapıtta Aysel’in ruhsal yaraları ailesiyle başlamıştır. Özellikle abisi İlhan’ın ülkücü tutumları ve kısıtlamaya 
yönelmesi onun ruhunda ilk darbelerini vurmuştur. Daha sonra babasının onu zorla evlendirmeye çalışması, 
babasının Aysel’i dövmesi, annesinin okuyamamışlığının acısını ondan çıkartması, kardeşinin doğmasının 
ona sorumluluk olarak yüklenmesi ve ailesinin erkek çocuğun kutsallığına inanması ona kendini kanıtlama 
ihtiyacı hissettirmiştir. 



Aysel kendini ailesine ve topluma kanıtlama ihtiyacı yüzünden okumaya adamıştır ve hayatını okumakla öz-
deşleşmiştir. Hayatında okumayı o kadar benimsemiştir ki okumuşluğunu her yerde yansıtmaya çalışmıştır. 
Eğer Aysel’den okumuşluğu elinden alınırsa yok olacağına inanmıştır. Her fırsatta okumuşluğunu ve aydın-
lığını vurgulayarak diğer insanlardan üstün olduğunu vurgulamıştır. Bunun sebebi o dönemdeki toplumda 
erkeklerin kutsal sayılıp üstün görülmeleri nedeniyle kendisinin de üstün olduğunu kanıtlama çabasındadır. 

Aysel’in kendini kanıtlama çabasının bir başka bir nedeni de “Yüce Atamız”ın ilkelerinin yanlış yorumlanma-
sı ve modernleşmenin Batılılaşma olarak Aysel ve diğer aydınlara yansıtılmasıdır. Atamızın eğitim anlayışı 
vatanı geliştirmek ve eğitim düzeyini uluslararası bir boyuta yükseltmektir. Ama o dönemin eğitimcileri bu 
eğitim sistemini tamamen Batıya ulaşmak olarak algılamıştır. Buna kanıt olarak Dündar öğretmenin eğitim 
anlayışında okumayan ve Batıyı benimsemeyen hain olarak adlandırmıştır. Kendi kardeşini bile bu düşünce-
nin dışında tutmamıştır. Atamızın yerli üretim, yerli eğitim ve yerli düşünce anlayışından çıkılıp farklı mil-
letlere hayran olmakla beraber artık yabancı üretim, yabancı eğitim ve yabancı düşünceye önem verilmiştir. 
Bu fikir yapılarının değişmesine sebep olan şey Atamız’ın ölmesi ve devlet adamlarının hareketlerinin yanlış 
anlaşılmasıdır.

Adalet Ağaoğlu’nun “Dar Zamanlar Üçlemesi”nin birinci kitabı olan “Ölmeye Yatmak” adlı yapıtı ile Yüce 
Atamız’ın ebediyete intikal edişinden sonra yetiştirilmeye çalışılan aydın nesli konu almıştır. Ağaoğlu, yapıtta 
dönemini oldukça tarafsız bir şekilde yansıtmaya çalışmıştır. Adalet Ağaoğlu yapıtında bir milletin 1938’den 
1970’lere uzanan modernleşme hikâyesini gözler önüne sermiştir. Kimi zaman yanlış, kimi zaman doğru 
düşünce ve davranış yapısını yansıtan bu dönemde Aysel’in ruhsal bozukluğu dönemi anlatmaya yetmiştir. 

Adalet Ağaoğlu’nun sözüyle bitirmek gerekirse ‘ Her şey için hep erken... Sonuç: Geç kalmak.’



EDEBİYAT SİN
EMA Rehber Öğretmen

Sevgi Balcı 
Küçükyavuz

SİNEMA OTURUMU 
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI VE SEMPOZYUM GÜNLERİNDE SİNEMA TOPLULUĞU NELER YAPTI?

Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi bünyesinde oluşturulan TED Sinema Topluluğu olarak 21 Kasım 2016’da ilk 
toplantımızı büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Ardından da düzenli olarak belirli aralıklarla toplantılar yap-
tık. Toplantılarımızda, önce Victor Hugo’nun Sefiller adlı romanını ayrıntılı inceleyerek değerlendirdik. Toplu-
luk Rehber öğretmenimiz Sevgi Balcı Küçükyavuz ve Topluluk başkanımız Ece Kılınç bize sinema eleştirisinin 
nasıl yapıldığını anlattılar yapıt üzerine tartıştık. Sempozyum günleri yaklaşmaya başlayınca Sinema Toplulu-
ğu olarak dekorasyon için hazırlıklar yapmaya başladık. Günün anısını oluşturmak ve misafirlere hediye etmek 
adına “Sefiller” yapıtının temalarını inceleyen ayraçlar hazırladık. Cep Sineması’nı temamıza uygun olarak 
süsleyebilmek için farklı fikirlerle çalıştık ve sinema ikonlu tematik broşlar edindik. Büyük uğraşlar sonunda 
Cep Sineması’nı diğer okullardan gelen arkadaşlarımızı ağırlamak ve oturumlar için hazır hale getirmiş olduk. 

14 Nisan 2017 Cuma günü, Edebiyat Sempozyum’unun ilk gününün sabahında Sinema Oturumu grubu 
olarak Cep Sineması’nda son kontrolleri yaptıktan sonra Lise Binası’na geçtik ve Çok Amaçlı Salon’da yapılan, 
Sempozyum kapsamında tüm toplulukların ve gelen okullarında da katıldığı Açılış Seromonisi’ne katıldık. 
Okul Müdürümüz Aydın Ünal ve Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı Ayşe Yıldız’ın açılış konuşmalarının 
ardından oturuma geçtik. Önce misafir 
arkadaşlarımızla tanışmak, kaynaşmak 
adına bir tanışma etkinliği gerçekleştirdik. 
I. ve II. Oturumlarda Victor Hugo’nun 
Sefiller adlı romanının 1998 yapımı 
uyarlama filmini okulumuzun sinema 
salonunda tam bir sinema ortamı içinde 
keyifle izledik. 

III. Oturumda kaynaşmış bir grup olarak 
keyifle söyleşilerimize başladık. Romanın 
ve Sinema uyarlamasının odak noktası 
“özgürlük” konusuydu. Tartışma boyunca  
roman ve film uyarlamasını “özgürlük”,  
“insanlık” , “sefillik” , “ötekileşme” , “suç” ve “adalet” izlekleri üzerinden karşılaştırdık. Cumartesi sabahı 
havanın da güzel olması nedeniyle, ilk oturumumuzu hem de sempozyumun ilk gününü değerlendirmek 
amacıyla, açık havada çeşitli etkinliklerle gerçekleştirdik. Misafirlerimizden okulumuz, topluluğumuz ve 
sempozyum çalışmalarımız yönünden olumlu dönütler aldık. 

Diğer II. , III. ve IV. Oturumlarda da yapıt ve sinema uyarlamasını uzam-dekor, zaman, figür-oyuncu ve gö-
rüntü-efekt-müzik konuları yönünden ayrıntılı olarak tartışarak değerlendirdik. Kapanışta da her yıl olduğu 
gibi gelenekselleştirdiğimiz şekilde seneye çalışacağımız yapıtı ve sinema uyarlamasını belirledik.

TED Sinema Topluluğu olarak 11 kişilik çekirdek bir ekiple bütünlük içinde sergilediğimiz tüm çalışmala-
rımızın sonuçlarını güzel bir şekilde aldık. Misafirlerimizi memnuniyetle I. Uluslararası - VII. Liseli Genç 
Eleştirmenler Sempozyumu’ndan uğurladık.
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SİNEMA OTURUMU
Makale 1: Ekmek Olmadan Özgürlük, Özgürlük Olmadan Ekmek Düşünülemez

Özgürlük, insanın hayatının anlamlı olabilmesi için sahip olunması gereken bir olgudur. Onun yokluğu 
durumunda ne birey ne de toplum tam potansiyelinde ve sağlıklı bir biçimde işleyebilir, bundan dolayı 
şartlar içerisinde toplum bireyleri mücadele etmeye başlar. Victor Hugo’nun Sefiller adlı romanında da 16. 
ve 17. yüzyıl Fransa’sı içerisinde sosyo-ekonomik olarak alt bir tabakada hayatına başlayan Jean Valjean 
karakterinin yaşamı üzerinden Fransız halkının özgürlük ve insan hakları için olan mücadelesinin yanı 
sıra aynı zamanda özgürlüğün yokluğunun bir bireyin ruhsal ve sosyal yaşantısında oluşturacağı etkiler 
aktarılmıştır. 1998 yılında beyaz perdeye aktarılmış bu romanın, sinema uyarlamasında Marius’un önderli-
ğinde halkın krala karşı ayaklanması ve kendilerini temsil edecekleri “cumhuriyet” oluşturması için gerekli 
sebepler ve verdikleri mücadelenin yanı sıra karnını doyurmaya çalışırken elinden hayatı alınmış bir insan 
olan Valjean’in de insanlarla olan ilişkileri üzerinden çarptırıldığı cezanın adaletsizliği ve etkileri gözler 
önüne serilmektedir.

Yapıt ve sinema uyarlamasında, 
gençliğinde işlediği ufak bir suç 
sonucu 19 yıl boyunca kürek ce-
zası çeken Jean Valjean bir karak-
ter olarak incelendiğinde, fiziksel 
özgürlüğünün elinden alınmasının 
yalnızca somut değil, aynı zamanda 
onun düşünsel ve ruhsal dünya-
sında yani karakterinde çok derin 
izler bıraktığı görülür. Bunun en 
önemli sebebi, Victor Hugo’nun da 
romanında eleştirdiği hukuk sistemi 
yüzünden artık “sarı pasaportlu bir 
suçlu” , toplumun dışında kalmış, 
ötekileştirilmiş bir kişi haline gel-
miş olmasıdır. Her ne kadar diğer insanlar gibi yaşamayı denese bile kendisine kucak açan piskoposun 
bile gümüş çatal bıçak takımını ve şamdanlarını çalacak kadar ruhuna nefret, korku, bencillik ve kötülük 
işlenmiş bir birey haline gelmesine şüphesiz hayatının ilk yıllarında tanıklık ettiği sefaletin yanı sıra fiziksel 
özgürlüğünün ondan alınması sonucu yalnız kalması da sebep olmuştur. Bu kadar zarar görmüş bir insanı 
yeniden umut etmeye ve iyiliğe yönlendirmeyi ise piskopos, bu dışlanmış bireye yeniden hakları ve kişiliği 
olan, içinde güzellik için bir potansiyel barındıran bir kişi olarak davranarak başarabilmiştir. Kısacası, bir 
insanı somut olarak kısıtlamak aynı zamanda ona toplum tarafından belirli bir gözle bakılmasını ve aynı 
zamanda onun da kendi kimliğini kendisine yakıştırılan negatif bakış açısı gölgesinde algılamasını sağlar 
ve bu durum tersine çevirerek izleri silmenin tek yolu da ona değer verip yeniden ahlak kavramıyla tanış-
tırarak kendi benliğine farklı bir pencereden bakmasını sağlamaktır, ancak her ne kadar bu değişim ve etki 
kitapta okuyucuya piskoposun ve Jean Valjean’in düşünsel yaşamının betimlemeleri yoluyla aktarılmış olsa 
da filmde bu fikirlere gerek değişime sebep olan piskoposun kimliği ve hayat felsefesi ile ilgili yeterli bilgi 
verilmemesi gerekse de Valjean’in düşüncelerinin aktarılmaması nedeniyle yeterince yer verilmemiştir.

Aynı zamanda bu sinema uyarlamasında fiziksel özgürlüğün kısıtlanmasının ruhsal yaşantıya olan baskı-
sının yanı sıra bir tehdit ve düşünsel bir baskının da insanın kendisinin ve çevresindeki insanların fiziksel 
özgürlüğüne oluşturacağı tehdit de gözler önüne serilmiştir. Jean Valjean Paris’e Cosette ile taşındıktan 
sonra bile onun suç ve kötülük ile olan geçmişini gözler önüne serebilecek polis Javert’ten gizlenmiş ve 
bunun uğruna da on yıl boyunca Cosette’in yetiştiği manastırdan çıkmayarak o küçük dünyada kendine 
görünürde özgür, ama aslında kısıtlayıcı bir hayat kurmuştur. Bu hayatın ve gizlenmek için olan isteği 
yalnızca kendisinin üzerinde ve her davranışında bir baskı olarak kalmamış aynı zamanda Cosette’in Mari-
us ile olan aşkını yaşamaması için olan “koruyucu baba” kimliğine bürünmesine dolayısıyla da Cosette ve 
Marius’un gizli buluşmalar ile birbirlerini tanımasına sebep olmuştur.



Fiziksel özgürlüğün yalnızca hukuk nedeniyle değil, aynı zamanda da eski kimliğine ve kürek cezasın-
daki sefil ortama dönüş anlamına gelen “Jean Valjean” kimliğinin ortaya çıkması riskiyle de kısıtlandı-
ğı gözlemlenebilir. Tıpkı romanda da olduğu gibi sinema uyarlamasında da bu durumu Jean Valjean’in Ja-
vert adını duyduğu zaman verdiği tepkilerin yanı sıra kızı ile kendisi için kurduğu hayat ve Cosette ile 
Marius’un aşkını kısıtlaması ve ‘’babadan çok gardiyan’’ durumuna düşmesi sayesinde anlamak mümkündür. 

Yapıtta aynı zamanda özgürlük konusu işlenirken toplum bireylerinin ruhsal özgürlüğü de aktarılmış ve önem-
li bir nokta olarak yer edinmiştir. Özgürlük kavramı ele alındığında öne çıkan önemli kavramlardan biri olan 
ruhsal özgürlük, yapıtta duygu özgürlüğü ve inanç özgürlüğü olarak karşımıza çıkar. Bu sayede Fransa halkının 
o dönemde elde etmeye çalıştığı özgürlük her açıdan aktarılmıştır. Örneğin, yapıtın sonlarına doğru, hayatı 
boyunca ilk defa merhamet ile karşılaşan polis memuru Javert Jean Valjean’ın onu öldürmemesi ve kaçmasına 
izin vermesinin ardından ruhsal özgürlük elde etmiştir. Yani, yıllardır mutlak monarşinin ve katı sistemin ge-
tirdiği değiştirilmez, eğrilmez düşünceleri ve duyguları ilk defa eğrilmiş, hayatı boyunca tatmadığı bir duygu 
olan merhamet ve yanında acımanın etkisiyle Javert’i kendini öldürmeye itmiştir. Bu durum halkın ruhsal 
özgürlüğünün, monarşinin gerek siyasi gerek de dini baskısı sebebiyle bulunmadığını gözler önüne sermekte 
ve halkın siyasi, ekonomik, düşünsel, fiziki ve ruhsal anlamda özgürlük için ayaklanmasına sebep olmakta-
dır. Ancak yapıtın aksine Sefiller’in filmi Les Miserables’da, Javert’in iç çatışması ve tanımadığı ruhsal özgür-
lük ile verdiği mücadele betimlemelerin yapıttaki gibi efektif ve detaylı olmayışından kaynaklanarak yeterli 
bir biçimde aktarılmamakta ve Javert’in intihar sebebi hakkında izleyici de bir soru işareti oluşturmaktadır. 

Makale 2: Toplumun Sefilliği

Bir toplumda sefaleti ortaya çıkaran ve özgürlüğü kısıtlayan hukuki, siyasi ve sosyal bozuklukların varlığı, o 
toplumdaki yaşam kalitesiyle beraber insana verilen değerin de düşmesine neden olur. Victor Hugo’nun Se-
filler eserinin bir uyarlaması olan 1998 yapımı filmde de toplumsal sorunların eleştirisi yapılırken bu bozuk-
luklar sosyal, siyasal ve hukuki başlıklar altında incelenmiştir. Bu kavramların ve eksikliklerinin toplumdaki 
etkileri yapıtlardaki önemli figürler olan Jean Valjean, Fantine ve Marius üzerinden anlatılırken, o dönemin 
şartlarında yaşananlar da betimlenmiştir.



Victor Hugo’nun Sefiller romanı, toplumsal bozuklukların doğurduğu birçok 
sorunsal ile harmanlanan çileli hayatları konu almaktadır. Bunlar, Hugo’nun 
bağlandığı felsefi romantizmin merceğinde okuyucuya aktarılmaktadır. Jean 
Valjean, çürümeye yüz tutan toplumun suça ittiği bir insan olarak, bu çileli ha-
yatlara kurban giden birçok insanla karşılaşmıştır. Bunlardan biri olan Fantine 
figürü karakteri bakımından fazlasıyla iyi olsa da toplumun ve sosyal bakış açı-
sının getirdiği şartlar nedeniyle bir fahişe olarak okuyucunun karşısına çıkmak-
tadır. Yapıtta fazlasıyla çaresiz bir kadın figürü olarak yansıtılan Fantine aslında 
kızına daha iyi bir hayat sunmak için toplumda düşük denilebilecek bir seviye-
ye gelmiştir. Gerek kızının babasıyla evlilik yapmaması gerekse kızının huzur 
halini devam ettirmek için yapmak zorunda kaldığı tutumlarla toplumda fazla-
sıyla alçaktır ve insanların çekinmeden fahişe diyebilecek kadar acımasızlaştığı 
toplumda ötekileştirilen bir karakterdir. Böylece, “sefalet” ve onun doğurduğu 
“ötekileşme” kavramları okura bu figür üzerinden anlatılmaktadır. Ek olarak 
dönemin getirdiği yanlış anlaşılma ve aktarma durumları yapıtta “din” kavramı 
üzerinden belirtilmektedir. Piskopos figürünün mesleği gereği edindiği yüksek 
mertebeyi reddedip halkın kendisiyle empati yapıp onlar gibi mütevazı bir hayat 
yaşaması esasında hem dinin yobazlaşmasına getirilen bir eleştiri olmuş hem 
de olması gerekeni öğütlemiştir. Ayrıca dinin esasının ”merhamet” ve “umut” 
kavramlarına dayandığı da bu karakter seçimiyle okuyucuya aktarılmıştır.

Yapıtlarda bir diğer toplumsal bozukluk olarak siyasi ve hukuki sorunlar ön 
plana çıkmaktadır. Rönesans ve Reform hareketleri ile güçlenen burjuva-
zi, 18. yüzyılda ellerinde tuttukları ekonomik zenginliği siyasi otoriteye dö-
nüştürmek istemiş, bunun üstünde toplumun var olan düzene baş kaldırısı 
olan Fransız Devrimi gerçekleşmiştir. Milliyetçilik akımının yaygınlaşması 
ile eş zamanlı olarak gerçekleşen Devrim sürecinde halk sefalet ile boğuşur-
ken zenginlik içinde yaşayan siyasetçilere kafa tutmuş, var olan düzeni bo-
zup özgürlüğün yayılmasını sağlamaya çalışmıştır. Victor Hugo da eserinde 
bu ayaklanmayı Marius figürü üzerinden eleştirmiştir. Siyasi bozukluklara 
üstü kapalı bir şekilde değinen Hugo, Marius’un çevresini örgütleyip eşitliği 
devlete kabul ettirmeye çalışmasını aktarmıştır. Hatta, Marius karakteri üze-
rinden olması gereken ve süre gelen düzen karşılaştırılmıştır. Bu siyasi bo-
zukluklar, hukuki problemlere yol açmış, toplumda anarşi, kaos ve huzursuz-
luk varlık göstermiştir. Jean Valjean’ın bir somun ekmek çalması yüzünden 
19 yıl boyunca kürek cezasına mahkum edilmesi, daha sonra da toplum ta-
rafından dışlanması hukuki bozukluklarım en güzel örneklerindendir. Bu 
problemlerin sonucunda adalet terazisi bozulmuş, insanlar kendi adaletle-
rini sağlamak amacıyla hukuku ihlal etmişlerdir. Mahkemelerde yanlış in-
sanlar tutuklanmış, çoğu insanın hayatı bu yüzden mahvolmuştur. Aynı zamanda bu bozukluklara da 
bir başkaldırı olan 1789 Fransız Devrimi üzerinden yapıtta siyasal ve hukuki bozukluklar aktarılmıştır.

Sonuç olarak Sefiller eseri kitap ve film bazında beraber incelendiklerinde, toplumun sefaletinin ne-
denin toplumsal bozukluklara bağlandığı görülür. İnsanın içindeki iyi-kötü çatışmasının topluma 
nasıl yansıdığı anlatılırken dönemin sistemine de ağır eleştiriler yapılmaktadır. Hukuki ve siya-
sal bozukluklar birbirlerini tetiklerken sosyal düzenin de bozulmasına yol açmakta oldu-
ğu görülür. Bu zincirleme bozukluklara yapılan eleştiriler ve birey-toplum ilişkisinin öne-
mi eserin odak figürleri ve uzamın ayrıntılı betimlemeleri üzerinden anlatılmıştır.



ŞİİR
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Zamanın yine su gibi akıp gittiğini, bu sene büyük emekler vererek katılım sağladığımız VII. Liseli Genç 
Eleştirmenler Sempozyumu’nun sona ermesiyle bir kez daha anladık. Her sene çok güzel anılara ev 
sahipliği yapan “Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu” için Şiir Topluluğu olarak Ekim 2016 itibariyle 
öğretmenlerimiz Aslı Koç ve Emine Gültekin rehberliğinde çalşmalara başladık ve nisan ayına kadar ge-
çireceğimiz sürecin planını yaptık.  Bu doğrultuda her hafta çarşamba günü öğle teneffüslerimizde Turgut 
Uyar’ın, Edip Cansever’in ve İlhan Berk’in şiirlerini okumak ve bir eleştirmen gözüyle değerlendirmek 
için bir araya geldik. Bu süreçte tüm toplantılarımızda çok keyifli ve verimli zaman geçirdik. Bütün top-
lantılarımız boyunca çoğumuzun IB HL edebiyat öğrencileri olması şiirlerin içerik ve dil-anlatım özel-
liklerine yetkin bir şekilde yaklaşmamız konusunda katkı sağladı.  Her ne kadar aynı okulun öğrencileri 
olsak da bu toplantılar ve çalışmalar birbirlerimizle kaynaşmamız ve entellektüel bakış açılarımızı paylaş-
mamız için bu büyük bir fırsat oluşturmuş oldu.  Daha sonra belirlenen program doğrultusunda her hafta 
üç kişi seçtikleri şiirlerini bizlere sundu ve topluluk olarak bu şiirileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlen-
dirdik.
 
Verimli bu sürecin sonunda Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nun Şiir Topluluğu olarak diğer okul-
lardan gelen arkadaşlarımızla birlikte bu serüvene devam etmeye hazırdık. Maratonumuzun ikinci bölü-
müne 14.04.2017 Cuma günü itibariyle başladık. İlk etapta ev sahibi okulun öğrencileri olarak bize verilen 
sınıfları incelediğimiz II. Yeni şiirinin temasına uygun şekilde süsledik ve ertesi sabah başka okullardan 
gelecek arkadaşlarımızı heyecanla



Rehber Öğretmen
Aslı Koç
Emine Gültekin

beklemeye başladık. Topluluk olarak ilk oturuma insanların birbirlerini tanımadan anlayamayacakları anla-
yışından yola çıkarak bir isim oyunu oynayarak başladık ve devamında da birkaç cümleyle kendimizde sevip 
sevmediğimiz özelliklerimizden bahsettik. Bu sayede hem sosyal yönümüzü geliştirip yeni dostluklar kurduk 
hem de birbirimize önyargıyla yaklaşma hatasını yapmaktan uzak durduk.

 

İkinci oturumda arkadaşlarımız ‘Elfin İYİGÜN’ ve ‘Gülin YURTER’  liderliğinde seçtiğimiz şiirleri birlikte 
anlatmaya daha doğru bir ifade ile II. Yeni şairlerinin istediği gibi “duymaya” ve eleştirmeye başladık. Konuş-
tukça birbirimizin görüşlerinin şiirin aynı dizesi olsa dahi farklı olabildiğini keşfettik ve bu bizi çok mutlu 
etti. Çünkü farklılıklarımızın bir kez daha bizim için zenginlik olduğunu hatırladık. Birbirimizle zenginleştik.  
Gün boyunca birçok arkadaşımızın bizlere anlattığı, “duyurduğu” şiirleri incelemeye ve eleştirmeye devam 
ettik. Şiirleri değerlendirirken şiir kişisinin yaşadıklarını en içten duygularımızla hissettik; kah güldük kah 
hüzünlendik. Daha sonra ilk günümüzü sabahtan akşama kadar zihnimizde ve duygularımızda oluşan izle-
nimleri paylaşarak tamamladık.

İkinci gün bizim için daha da güzel başladı. Topluluğumuzun sempozyum bildirisinde yer alacak makale-
sinin odak noktasını, II. Yeni şiir evrenini ve yabancılaşma izleğini yetkin bir şekilde yansıttığı için Turgut 
Uyar’ın “Tel Cambazının Tel Üstündeki Durumunu Anlatır Şiirdir” adlı şiire olarak oluşturduk ve topluluk 
olarak çalışarak bu şiirle ilgili bir eleştiri yazısı düzenledik. 

 
Sonuç olarak kimilerimizin ilk kez kimilerimizin de ikinci kez katıldığı bu sempozyum sürecini çok güzel 
anılar, kazanımlar ve yeni dostluklar edinerek geride bıraktık.
Şiir topluluğunda bize rehber olan ve destekleyen öğretmenlerimiz Aslı KOÇ ve Emine GÜLTEKİN’e  teşek-
kür ediyor ve sempozyumla ilgili öğrenci görüşlerini aşağıda sunmadan önce üç şairimizden dizeler paylaş-
mak istiyoruz:
“Sana içimi döksem beraber toplar mıyız”
İlhan BERK
“İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım”
Turgut UYAR
“Bir renk değildir mavi huydur bende ve benim yetinmezliğimdir”
Edip CANSEVER



TEL CAMBAZININ TEL ÜSTÜNDEKİ DURUMUNU ANLATIR ŞİİRDİR
Sizin alınız al inandım 
Morunuz mor inandım 
Tanrınız büyük âmenna 
Şiiriniz adamakıllı şiir 
Dumanı da caba 
Ama sizin adınız ne 
Benim dengemi bozmayınız

Bütün ağaçlarla uyumuşum 
Kalabalık ha olmuş ha olmamış 
Sokaklarda yitirmiş cebimde bulmuşum 
Ama ağaçlar şöyleymiş 
Ama sokaklar böyleymiş 
Ama sizin adınız ne 
Benim dengemi bozmayınız

Aşkım da değişebilir gerçeklerim de 
Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı 
Yangelmişim dizboyu sulara 
Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum 
Hiçbirinizle döğüşemem 
Siz ne derseniz deyiniz 
Benim bir gizli bildiğim var 
Sizin alınız al inandım 
Sizin morunuz mor inandım 
Ben tam dünyaya göre 
Ben tam kendime göre 
Ama sizin adınız ne 
Benim dengemi bozmayınız
Turgut Uyar

SİZİN ADINIZ NE?

 Yabancılaşmak; insanın kendini bulunduğu çevreye ait hissedememesi, toplum uzamından soyutla-
nıp kendi ruhuna dönmesidir. Toplum yargılarını benimsemeyen, kendi düşüncelerini oluşturmuş, ideolojileri 
toplumla çakışmış, herhangi bir sürü psikolojisine ‘aykırı’ bireyler topluma göre yabancılaşmaya mahkumdur-
lar. İnsan yalnızlığı içinde bir taraftan diğerine eserek kendi benliğini, toplumdaki yerini aramaya başlar. Turgut 
Uyar’ın üç yapısal kesitten oluşan “Tel Cambazının Tel Üstündeki Durumunu Anlatır Şiirdir”  adlı eserinde de bu 
kavramlara ayna tutulmaktadır. Şiir iki anlamsal kesitten oluşmakta, şiir kişisi ve “siz” öznesiyle seslenilen toplum 
karşıt özellikleriyle farklı bakış açılarını ifade etmekte ve bir karşıtlığı okura yansıtmaktadır.

 İlk anlamsal kesitte, şiir kişisi toplumun dayattığı yargıları, ‘doğruları’ kabullenmiş gibi görünse de toplu-
ma olan yabancılığının farkındadır. Toplumu kendinden uzaklaştıran, buna rağmen kendine ve topluma olan say-
gısından ödün vermeyen şiir kişisinin toplumla hiçbir ortak noktası olmadığı ve düşüncelerinin çakıştığı renkler 
kadar basit bir konuda bile yabancılık çektiği “Sizin alınız al inandım/ Morunuz mor inandım” dizelerinde dikkati 
çekmektedir. Şiirde seslenilen kişiyi oluşturan grubun düşüncelerinin değişmezliği bu deyim aracılığıyla ifade 
edilmiştir. Şiir kişisinin bu durumu değiştiremeyeceğine olan inancı onun giderek toplumdan uzaklaşmasına ve 
yabancılaşmasına neden olmuştur. Şiir kişisini seslendiği gruptan farklılaştıran diğer bir özelliği de toplumun ya-
pıtaşlarından biri olan din olgusudur. Şiirin öznesi, din gibi bireysel bakış açısı içeren bir kavramı dahi toplumun 
dayattığı düşüncelerle kabul etmek durumundadır. “Tanrınız büyük amenna” dizesiyle de şiir kişisinin kabullenişi 
ifade edilmektedir ve ‘amenna’ sözcüğü zorunlu bir kabullenişi okura hissettirmektedir.



Yabancılaşan bireyin doğaya kaçışı ve kendini bulunduğu toplumdan daha çok doğa öğelerine yakın hissetmesi 
yazınsal metinlerde sıklıkla görülen bir izlektir.  Bu şiirde de şiir kişisi; yabancılaşması yani toplumdan soyutlan-
ması sonucu kendini doğayla özdeşleştirmiştir. “Bütün ağaçlarla uyuşmuşum” dizesiyle de şiir kişisi bulunduğu 
beşeri yaşamdan sıyrılıp kendine doğada bir yer edinmiştir. Bunun yanında, yabancılaşmanın çektirdiği acılara 
rağmen şiir kişisine has bir umursamazlık gözlemlenmektedir. Yabancılaşmanın ona yaşattığı acı o kadar yoğun-
dur ki kazandığı bağışıklık onu umursamaz kılmaktadır. “Aşkım da değişebilir gerçeklerimde / Pırıl pırıl dalgalı bir 
denize karşı / Yan gelmişim dizboyu sulara / Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum / Hiçbirinizle döğüşemem / Siz ne 
derseniz deyiniz” dizelerinde şiir kişisinin bulunduğu toplumla olan çatışmasını bir başkaldırı boyutuna taşımadı-
ğı, farklılığı kabul ederek yaşamayı tercih ettiği görülmektedir. Yani şiir kişisi yanlış olarak nitelendirdiği topluma 
ait olma, onlar tarafından kabul görme çabasına girmemiş, yabancı olmayı kabul etmiştir. Şiir kişisi kendi yabancı-
laşmasını benimsemekte, başkalarının fikirlerine göre hayatını şekillendirmemektedir.

İkinci anlamsal kesitte, şiir kişisinin seslendiği ve “siz” olarak hitap ettiği bir toplum vardır. Bu adılla ifade edişi-
nin nedeni öznenin kendini toplumdan ayrı ve toplumun gerçeklerine yabancı bulmasıdır. Bu farklılıktan dolayı 
kendini ötekileştiren öznenin duygularında “ben” ve “siz” ayrımı vurgulanmış, şair bu kesin çizgiyi iki adılın şiir 
boyunca yinelenmesiyle okura yansıtmıştır. Seslenilen kişi olarak şiirde yer alan toplum, alışılagelmiş düşünceleri 
sorgulaman kabul eden, kalıpların dışına çıkmayan bir özelliğe sahiptir. Şiir kişisinin yalnızlaşmasına neden olan 
bu özellikler şiirde şiir kişisinin seslenişi biçiminde yer almaktadır. “Siz ne derseniz deyiniz/ benim bir gizli bildi-
ğim var” dizesinde görüldüğü üzere şiir kişisi toplumu değiştiremeyeceğinin farkındadır, ancak kendisine dayatı-
lanları da asla kabul etmemektedir. “ şiiriniz de şiir/ dumanı da caba” dizesinde “şiir” sözcüğü toplumun duygula-
rını ifade etmekte, bu duyguların dışa vurulmaması “dumanlı” olarak betimlenmesinden anlaşılmaktadır. Şiir kişisi 
ise şiirin bütününden de anlaşıldığı üzere duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade eden bir kişidir. Bu da aradaki 
karşıtlığın bir başka örneği olarak şiirde yer almaktadır. Şiir kişisi bu karşıtlığı kabullenmiş, topluma dahil olmaya-
rak yaşamını sürdürmeyi bir cambazın “denge”si olarak görmüştür.  “Benim dengemi bozmayınız.” dizesinde şiir 
kişisinin “siz”den bir isteği olarak yer alan bu durum şiir kişisinin “yabancı” olmayı kabuledişinin de bir ifadesidir. 

   Şiirin başlığında yer alan “tel cambazı” şiirin öznesidir. “Tel” ise bulunduğu toplum yapısını ifade etmek-
tedir. Cambaz, tel üstünde durmakta zorlansa dahi telin inceliğini, yürümeye zor yapısını değiştirmeden üzerinde 
durmaya çalışır. Şiirin bütününe de bakıldığında da şiir kişisinin toplumun aksayan yönlerini gördüğü, ancak de-
ğiştirmeye çalışmadığı görülmektedir.Bu nedenle kendisi o topluma yabancı, toplumdan olmayan, herkesin yapa-
madığını yapan bir “cambaz”dır. Şiir kişisi çoğunluğun bir parçası olmayı reddetmiş ve kendi başına ’bir’ olmuştur. 
Toplumda yabancı olmak fazlasıyla zor olsa da kabullendikten sonra yalnızlık onun hayatının bir gerçeği olmuştur. 



İZLENİMLERİMİZ:

 Daha önce şiir okuma alışkanlığı çok olmayan biri olarak bir merakla katıldığım bütün oturumlarda 
şiiri öğrendim ve sevdim. 

Sude KINIK 
 TED İstanbul Koleji 

 Şiir sadece uyağı, redifi ile oluşmaz aslında, duyguyu yansıtır aslen ve biz hiçbir zaman edebiyat ders-
lerinde şiiri ders olarak görmedik. Şiir bizim için insani duyguların en güzel şekilde aktarılma biçimidir. 

Tuğçe TEKER 
İlknur SAHİLOĞULLARI 
                         TED Hatay Koleji 

 “Sen ki kalabalıklarsın aralarından geçtiğim/ sürgünü ben adanın senin…” ( İlhan BERK) Evde, 
okulda, dışarda okuduğum şiirleri burada altmıştan fazla farklı kişiyle değerlendirince bütün şiirlere farklı 
anlamlar yüklemeye başladım. Farklı bakış açıları kazandıran, sosyalleşebileceğimiz, özgüvenimizi konuştu-
rabileceğimiz harika bir ortam. Teşekkürler.
Aysun Beyza ŞAHİN 
 Uğur Okulları

 Yaşadığımı hissediyorum. Şiirlerle nefes alıyorum. İnsanlar öylesine zengin ruhlu ki edebiyat her 
birimize nakış nakış işlenmiş. Bu oturumda bulunduğum için asla pişmanlık duymayacağım. Çiçek kokulu 
sayfalar, şair kokulu arkadaşlar iyi ki varsınız.

Armağan AKICI 
 TED Mersin Koleji 

 Beş yıl boyunca arkadaşlık yaptığım insanlarla yakalayamadığım samimiyeti ve sohbet ortamına ya-
rım saatte bu gurupla yakaladım. 

Ata ŞENPOLAT
 Uğur Okulları 

 Şiir kelimeleri değil imgeleri yansıtır. 

 Esen ALKAYA



 Bence her şey oldukça kaliteliydi ve herkes emek vermişti.
Zehra AYTAR

 Bir gün içinde şiirler hakkında bir sürü güzel fikirler ortaya attık ve gerçekten yeni bilgiler edindik. 
Ayrıca herkesin sıcakkanlı ve samimi olmasıyla kısa sürede kaynaştık. İyi ki buradayım. 

Ecem YÜCEL
 TED Ankara Koleji
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Rehber Öğretmen
Sevgi Çağlar
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Sevgi Çağlar

MİKADO’YU ARARKEN
Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz 
Uluslararası Genç Liseli Eleştir-
menler Sempozyumunda Tiyatro 
Grubu olarak Melih Cevdet An-
day’ın Mikado’nun Çöpleri adlı 
oyununu inceledik. Yapıtta ‘yaban-
cılaşma’ kavramı öne çıkmıştır. Bu 
kavramın öne çıkmasının neden-
lerini, toplumun dayattığı kadın ve 
erkek figürlerin rollerini, kuralların 
bireylere olan etkilerini inceledik ve 
tartıştık. Yapıtı incelerken, insan-
ların birbirleri arasında çelişkilerin 
olabileceği kadar, kendi içlerinde de çelişkiler yaşayabileceğini gözlemledik. Yaşamı, toplumu, 
kadın-erkek ilişkilerini ve iki figürün cinselliğe bakış açılarını ele aldık. Bu incelemeler ve 
değerlendirmeler sonucunda, iki figür arasında düşünce açısından büyük farklar ve anlayışlar 
süregelmekte olduğunu gördük. Kadın figür, güçlü görünmeye çalışırken aslında korunmaya 
muhtaç bir figürdür.  Kadın figürlerin, fedakârlıklarının altında, bencil duyguları öne çıkmakta 
ve her koşulda özgür ve güçlü olmak için her zaman, bir erkeğe sığınma ihtiyaçları olmaktadır. 
Erkek ise kadın figüre karşı yardımsever olmasına rağmen, sanki ilgisizmiş gibi görünmeyi 
tercih eden, sevgiye muhtaç olduğu halde güçlü olmaya çalışan bir figürdür. Kendi benliklerini 
böylesine gizlemeleri ise bireyin kendisine ‘’yabancılaşma’’ duygusunu fark etmemizi daha da 
etkili kılmıştır. Erkeğe yüklenmiş olan daima güçlü ve katı olma durumu, erkek figürün, ken-
disini baskılamasıyla sonuçlanmakta, ancak diyaloglar ile kendisini açığa çıkarmakta ve bunun 
sebebi, toplumdaki kalıplaşmış yapıdan kaynaklanmaktadır. Toplumun bireylere dayattığı 
kuralların, bireyleri çıkmaza itişini bu iki figür üzerinden yazar etkili bir biçimde ele almıştır. 

SEMPOZYUM YOLCULUĞUMUZ 

Oyunun incelenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, her birimiz 
yapıtta ele alınan farklı konular hakkında birer makale yazdık. 
Makaleleri bitirdikten sonra farklı gruplara ayrıldık. Bir grup, 
oyunda geçen etkili kısımları belirlerken, sunum için gereken 
dekorlar ve afiş için ayrı gruplar oluşturduk. Tiyatro oyunculu-
ğu konusunda yetenekli arkadaşımız ise oyundan oynanacak bir 
bölümü seçip sahnelemek için çalışmalara başladı.  Düzenli ara-
lıklarla toplantılar yaparak yapıtı derinlemesine inceleyip tartışır-
ken, afişlerin tasarımını ve sınıflarda yer alacak önemli alıntıları 
belirlerken, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Sevgi Çağlar’ın 
rehberliğinde makalelerimizi tamamladık ve tüm hazırlıklarımızı 
bitirdik. Görsel tasarımları ve dekor olarak neler kullanabilece-
ğimizi kararlaştırdık. Yapıtla ilgili araştırmalarımızın tamamını 
sonlandırdık. Görsel çalışmalarla birlikte yapıt, hepimizde hangi 
izlekleri çağrıştırmış bunları da süsleme boyutunda somutlaştır-
mış olduk.



Rehber Öğretmen
Sevgi Çağlar
Rehber Öğretmen
Sevgi Çağlar KONUK ELEŞTİRMENLERİMİZ 

Sempozyumumuzu gerçekleştirdiğimiz süreçte, gelen konuk okullarla birlikte yapıt hakkında ortaklaşa 
değerlendirmeler yaptık ve farklı öğrencilerin farklı bakış açılarından yararlandık. Etkinliğimize katılan 
konuk okul öğrencilerin, sempozyumla ilgili görüşlerini ve değerlendirmelerini, etkinlik ortamında pay-
laştık.

TED Hatay Koleji’nden Fahri Öksüz: Genel olarak güzel ve günümüzün şartlarını anlatan bir yapıt. Her-
kesin bu yapıtı okumasını öneriyorum. Kadın-erkek yabancılaşmasını yazar, etkili bir biçimde ele almış-
tır. Sınıf ortamı çok iyiydi, herkes çok sıcakkanlıydı. TED Ankara Koleji öğrencileri çok misafirperverdi. 
Konuşmalarda farklı insanların bakış açılarını öğrenip kendi düşüncelerimle bu düşünceleri sentezledim. 
Yeni şeyler öğrendim, yeni şeyler öğrettim.

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi’nden Arda Demirel: Yapıttan derin, farklı düşünceler çıkartılabilir. Toplu-
mun dayatmacı yanı üzerinde konuşuldu ve toplumun insan psikolojisine olan olumsuz etkileri dikkatimi 
çekti. Uzun süredir böyle kaliteli bir sohbet gerçekleştirmemiştim. İnsanlar, yapıt hakkında görüş ve dü-
şüncelerini belirtti. Herkes yapıtla ilgili farklı bakış açılarını dile getirdi, bu da iletişim açısından çok etkili 
bir ortam oluşturdu.
TED Eskişehir Koleji’nden Aylin Işıklar ve Sanem Nil Şahin: Mikado’nun Çöpleri’nde yazar tarafından 
görünür kılınan kadın ve bebek figürlerin var olmadığını düşünüyoruz. Erkek figür, alkolün de etkisiy-
le kadın ve çocuk figürünü düş dünyasında kendisi oluşturmuştur. Bunun nedenlerinden biri de kadın 
figürün umut ve yaşama sevinci olarak görüp, intihar etmemek için kendisiyle yaşadığı iç çatışmanın bir 
sonucudur. Bizler bu farklı görüşümüzü ortaya koyarak yapıta farklı bir boyut kazandırdık. Bu nedenle 
paylaşımlar çok derin ve etkileyiciydi.
Adapazarı Enka Okullarından Asya Nur Sunmaz: Mikado’nun Çöpleri’nde yer alan toplumsal eleştiriler, 
psikolojik çözümlemeler ve figürlerin geçmiş yaşantıları her şeyi yeniden sorgulamamı sağladı. Farklı ba-
kış açılarının dile getirildiği ve herkesin de bunu saygıyla karşıladığı bu ortamların toplum için çok yararlı 
olacağını düşünüyorum, bu tür etkinliklerin sürekliliğini önemsiyorum ve destekliyorum.
Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi’nden Ezgi Nur Dalkılıç: Yapıtı okurken endişeliydim çünkü 
ilk defa tiyatro içerikli bir yapıt okuyacaktım. Okumaya başladıktan sonra, sadece iki figür olması beni 
şaşırttı ve bu nedenle yapıt daha çok ilgimi çekti. Bir insanın kendisiyle nasıl çelişebileceğini gösteren ya-
zar, ilgi çekici ve ufuk açıcıydı. Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok 
teşekkür ederim.
TED Mersin Koleji’nden Ceren Karakaş:  Yapıtı okurken kendinizi Sherlock Holmes gibi hissediyorsu-
nuz, çünkü yazar figürler üzerinden gizem olgusunu baskın bir şekilde öne çıkartıyor. Her yapıt hepimiz 
için ayrı bir dünya demek aslında, bu nedenle bu tür etkinlikler hem bizleri kitaplarla buluşturuyor hem de 
Türkiye’nin her yerinden buluştuğumuz arkadaşlarımızla farklı bakış açılarının zenginliğini de yaşıyoruz. 



OYUN İÇİNDE OYUN
Her toplum kendi içinde farklı yapılanmalara sahiptir. Bu yapılanmaları bireyin rolleri belirler. Toplum, bi-
reylerin kendilerine verilen rollere uygun olarak davranmasını ve görevlerini yerine getirmesini bekler. Melih 
Cevdet Anday’ın yazmış olduğu ‘Mikado’nun Çöpleri’ adlı tiyatro oyununda yazar, kadın ve erkek figüre 
‘dayatılan’ rolleri ele almıştır.
Oyun kişileri bir Erkek ve bir de Kadın’dır. Figürlerin isimlerinin verilmeyip “Kadın” ve “Erkek” olarak 
okuyucuya sunulması, iki figürün de yaşamda temsil ettikleri grupların rollerini belirler. Kadın ile Erkek 
karakterlerin temsil ettikleri düşünce ve davranışlar, sergiledikleri tutumlar, birbirlerine karşıttır. Figürlerin 
somutlaştırdıkları birbirlerine zıt olan bu iki yaşam görüşü, aynı zamanda figürlerin içinde de çelişkiler oluş-
turmaktadır. 
Kadın figürün öncelikli rolü kadın ve anne olmasıdır. Çocuksu ruhu, duygusallığı, sevgiye ve mutluluğa inan-
ması, aynı zamanda toplum etiğine ve yazılı kurallara bağlılığı da temsil eder. Yapıtın başında Kadın figür, 
neden sokakta kaldığını açıklamak, bilmediği birinin evine girmeye razı oluşunu mazur ve haklı göstermek, 
hissettiği ‘aşağılatıcı’ durumdan kurtulup kendini erkeğin gözünde bir yerlere koymak için açıklama yapmak, 
konuşmak ister. Kadın figür toplumun dayattığı kuralların etkisiyle iyi ve doğru görünme kaygısıyla hep bu 
açıklamalar içindedir. Genel anlamıyla Kadın figürün yansıttığı özellikler, uysal, zayıf, hassastır, fakat doğa 
ile bağdaşan dişi yanı, doğadan aldığı güçle onu ayakta tutar ve dayanıklılığını sağlar. Oysa ataerkil toplum 
düzeninde Kadın, daima hırpalanır ve sömürülür. Bu yüzden Kadına, Erkek ile bütünleşip güçlenmesi ve 
onunla var olması ‘dayatılır’.  “Erkek: Kadınlar, erkekten geçinmeye alıştıkları için kaçıyorlar çalışmaktan.” 
Kadınlar bu duruma getirilerek erkeklere muhtaç hale düşürülmekte ve bir süre sonra bu duruma kadınlar 
dahil tüm toplum alışmaktadır. Artık olması gereken de bu durummuş gibi roller bireylere dayatılır. Bir er-
keğe ya da bir güce muhtaç olmayı temelde reddeden Kadın ise bulunduğu toplumda bir Erkeğe sığınmadan, 
birey olarak kabul edilmek, saygı görmek istemekte ve bunun için de çabalamaktadır. Bunları yapması için 
toplumun değer yargılarına uyması, bu değerleri yaşatması gerekmektedir, çünkü toplum, Kadını kendisi gibi 
olmak istedikçe bunu kabul etmek istemez. Toplum, dayattığı rollerle Kadın figürleri istedikleri kalıba dahil 
etmek ister. Kadın, toplum kurallarını, kendisini saygın bir düzeye getirsin diye düşünerek yaşatır, çünkü bu 
düzen bozulursa zayıf olarak kabul edilen Kadın figürler, daha da zayıf görünümlü ve toplumda var olamayan 
figürlere dönüşürler.



Yapıtta bir diğer önemli figür de Erkek figürdür. 
Günümüzde var olmuş erkek rolünü taşıyan bu figür, 
düşünceyi, sağduyuyu temsil etmektedir. Bu figür 
tüm kurallara karşı gelmekte, bağımsızlığın peşinde 
koşmaktadır. Başkaldırışıyla varlığını belli etmeye 
çalışırken dik başlı, sağlam, iradeli, güçlü ve katı gibi 
kavramları somutlaştırmaktadır. Ataerkil toplum 
düzeni Kadın’ı alçalttıkça Erkeği yüceltir. Bu sebeple 
Erkeğin toplumda birey olarak kendini kabul ettir-
mek, var olmak için başkasıyla bütünleşmesine ge-
rek yoktur. Toplum onu, olduğu gibi kabul eder. Öz 
saygısından, kişiliğinden, iradesinden ve en önemlisi 
de özgürlüğünden ödün vermek zorunda değildir ve 
ödün vermeyi kesin olarak reddetmektedir. Kadın 
figürün tersine Erkek figür, kadını sevmekten ve ona 
bağlanmaktan kaçar, bu durumu da zayıflık olarak 
algılar. “Erkek: Sevmek mi? (Şaşkın) Alışık değilim. 
(...) İstemiyorum. Kimseyi sevdiğim de yok.”   Bağlan-
maya ihtiyacı olmadığı gibi bağlandıkça güçsüzleşti-
ğini düşünür.  Erkek figür, birini sevmeden ve birine 
bağlanmadan yaşamanın kendisini güçlendirdiğine 
inanır. Başkaldırışıyla var olmaya çalışan Erkek, toplu-
mun tüm yasalarını, törelerini, kurallarını hiçe sayar, 
reddeder veya eleştirir. Kurallara uymak ve kuralları 
yaşatmak Kadın figür ile bağdaştığından Erkek figür, 
karşıt düşüncesini ortaya koyarak gücünü bu doğrul-
tuda da kanıtlamaya çalışır. 
Erkek ve Kadın figürlerin somut hale getirmiş olduk-
ları bu değerler, birbirleriyle çatışmaktadır. Birbirleri-
ne karşıt olmanın yanı sıra kendi içlerinde de çelişkiye 
sahiptirler. Kadın’ın Erkeğe bağlanmak istemesinin 
asıl sebebi ise ilişkide fedakârlık yapmak için değil, bencil duygular taşıdığı içindir. Kadın figür, Erkekle olan 
ilişkisine bir alış-veriş gözüyle bakar. Fedakârlık yaptığı her şeyi almayı bekleyerek Erkeğe bir şeyler verir. 
Bu tutum, Kadının ilişkilerdeki samimiyetsizliğini de öne çıkarır. Kadın figürün sahip olduğu bir diğer çeliş-
ki ise toplumun ve toplum kurallarının Kadını güçsüzleştirmesine rağmen, bu kurallara tüm olumsuzluklara 
Kadın figürün sahip çıkması ve onları yaşatmak istemesidir. 
Kadın, doğa ile bağdaşmasından gelen gücünü, ölüm düşüncesiyle yok etmek ister. Kendini yok ettiğinde, 
varlığını ispatlayacağını düşünür. Erkek figür ise kendini toplumda saydırmak ve saygın görünmek için bir 
güç harcar. Sağlam duruşlu, katı, acımasız olan Erkek, toplumda kabul görmek için kişiliğinden ödün ver-
mek durumunda kalır. Başkalarının onu görmesi için kendini görmezden gelebilir. Erkek figürün sahip ol-
duğu bir diğer çelişki de; genel olarak insanlara karşı nefret ve kötülük duyguları taşır ve insanları sürekli 
eleştirir, insanları sevmez, fakat sevmediği insanlar tarafından kabul görmek uğruna da kendi benliğini 
unuttuğu durumlar olur. Var olmaya çalışırken yok olmayı yaşayan bir figüre dönüşür.
Kadın ve Erkek toplumun yapılanmasının oluşmasında önemli kimliklerdir. Bu kimlikler kendi 
istekleri dışında toplumun dayattığı rollerle farklı kimliklere bürünüp kendilerine yabancıla-
şabilirler. Birey bu farkındalığı yaşasa bile toplumsal kurallar hepsinin üstündedir. Figürler 
hem bireysel yalnızlığını, hem de toplumsal yalnızlığını yaşamaya itilir. ‘Mikado’nun 
Çöpleri’ isimli tiyatro oyununda yer alan Kadın ve Erkek figürlerine dayatılan ve on-
ların simgeledikleri roller aslında günümüzde bize sunulan ve bizden beklenmek- te olan 
rollerin bir yansıması gibidir. 

SEVAN ANLITAN 11/O 82453
TİYATRO GRUBU / MİKADO’NUN ÇÖPLERİ



KARŞILAŞTIRMALI 

EDEBİYAT

Rehber Öğretmen
Fatma Uğur

Bu yılki sempozyum yolculuğumuza tartışacağımız yapıtların seçimiyle başladık. Karşı-
laştırmalı edebiyat kategorisi ilk kez açılmış olduğundan diğer grupların aksine önceki 
senelerden örnek almamız mümkün değildi. Bu yapıt sadece İngiliz Edebiyatı’nın değil aynı 
zamanda dünya edebiyatının da başyapıtlarından olduğundan, fakat ne yazık ki genelde 
“çocuk kitabı” olarak algılandığından ve öyle yansıtıldığından, eseri bu kılıftan çıkartıp 
edebi, siyasal, sosyal ve tarihsel bağlamda incelememiz gerektiği konusunda fikir birliğine 
vardık. Aramızda romanı daha önceden orijinal haliyle okumuş olanlar da bulunduğundan 
verimli bir tartışma ortamı hazırlayabileceğimizi düşündük. Böylece ilk eserimizi belirlemiş 
olduk. İkinci eserimizin bizden bir yazar olmasını istedik. Önceki yapıt İngiliz kültürünün 
bir ürünü ikinci yapıtı da İngiliz Edebiyatı duayeni olarak bilinen Mina Urgan’ın kendi 
yaşamını anlattığı Bir Dinozorun Anıları olarak seçtik. 
 Öncelikle hepimiz yapıtları okumaya başladık. Dünya edebiyatında tanınırlığının 
daha fazla; içeriğinin daha boyutlu olması sebebiyle Gulliver’ın Seyahatlerine daha çok 
yoğunlaştık. Hazırlık sürecine de onunla başladık. 
Yapıtı eleştirel okuyabilmek ve daha sonra dönüp 
bakabilmek için hepimiz bir bölümün olay örgüsünü 
çıkardık. Romanın arka planına hakim olabilmek için 
kaynak taraması yaptık, makaleler topladık. Ardın-
dan yapıtta; eğitimin, satirik yaklaşımın, sembollerin, 
yozlaşmanın nasıl sunulduğuna dair kendimiz maka-
leler yazdık. Tartışmalarımız sırasında da bu konular 
üzerinde durduk. İlk yapıtı tamamladıktan sonra 
aynı konuların nasıl ele alındığını bu defa iki yapı-
tı karşılaştırarak tartıştık. Bir Dinozorun Anıları’nı 
yapıtını daha eleştirel bir gözle okuyabilmek amacıyla 
Mina Urgan’ın Bir Dinozorun Gezileri isimli yapıtını 
da okuduk, çünkü yazarın, anılarını “Bir Dinazorun 
Gezileri“ adlı yapıtında sözünü ettiği kişilerden topla-
dığını düşünerek bu yapıtı da okumanın gerekliliğine 
inandık.Nitekim gezi kitabında anı kitabına pek çok 
göndermede bulunduğunu fark ettik. Sempozyum 
günündeki tartışmalara da zemin hazırlayabilmek için 
çıkış noktamız olan soruları not ettik, herkes aklına 
gelen soruları yazdı. Hazırlık süreci boyunca her hafta 
veya iki haftada bir toplanıp yapıtları tartıştık. Gulliver’ın Seyahatlerini her bir ülkeye ya-
pılan seyahatlere göre bölüm bölüm incelerken Bir Dinozorun Anılarını yazarın hayatının 
değişik bölümlerini anlattığı (çocukluk, gençlik, yaşlılık, tanıdıkları, siyasal yaşamı) kesitler 
halinde inceleyip tartıştık; yazarın yer verdiği kişiler hakkında bilgi edindik. Gulliver’ın 
seyahatlerinde düşsel yolculuklar aracılığıyla Bir Dinozorun Anıları’nda ise somut olaylar 
aracılığıyla zihinsel bir yolculuğun aktarıldığını gördük. Sınıfımızı bu yolculukların sembo-
lü olabilecek nesnelerle donattık.

A
fiş Fotoğrafı



Rehber Öğretmen
Fatma Uğur  İçe Yapılan Yolculuklar: Gulliver’ın Seyahatleri & Bir Dinozorun Anıları

 Yaşam, topladığımız anıların bileşiminden oluşan gizemini içinde taşıyan bir yolculuktur. Ya-
şadığımız her anı yolculuğumuzu zenginleştirdiği gibi çıktığımız her yolculuk da anılarımızı çoğaltır. 
Jonathan Swift’in “Gulliver’ın Seyahatleri” ve Mina Urgan’ın “Bir Dinozorun Anıları” adlı yapıtlarında 
da çıkılan her yolculukla içinde bilinmezlik içeren anılar edinen, anıları biriktirdikçe kendisini ve insanı 
daha çok çözümleyen, yani insan doğasına yolculuk yapan kişilerin öyküleri konu edilmektedir. “Gulli-
ver’ın Seyahatleri”, alegorik bir eser olup odak figür Gulliver’ın yaptığı düşsel yolculuklar yoluyla insan 
doğasını irdelerken “Bir Dinozorun Anıları” somut olayları merkezine alarak insana dair gözlemlerde 
bulunmaktadır.

 Gulliver’ın ve Urgan’ın ayrıldıkları en temel nokta; Gulliver’ın gittiği her ülke, yaşadığı her 
deneyimle hem kişiliği hem insanlara bakış açısı değişirken Urgan’ın eser boyunca büyük bir değişime 
uğramamış olmasıdır. Gulliver özellikle çıktığı son yolculuktan sonra insanlıktan birdenbire soğurken, 
Urgan dostlarının olumlu veya olumsuz yöndeki değişimlerini yalnızca uzaktan izlemiştir. Bu farklı-
lık yapıtların türlerinden, dolayısıyla yazarların yaşama karşı tutumlarından kaynaklanmaktadır. “Bir 
Dinozorun Anıları” bire bir gerçek bir yaşantıdır; Mina Urgan her ne kadar zaman zaman okuyucuya 
seslenip yaşama ilişkin önerilerde bulunsa da kişilerde radikal bir algı değişimi yaratmayı hedeflememiş, 
anlatısında içtenlikli bir biçem kullanmıştır. Bunun yanında Jonathan Swift insana dair bozuklukları an-
lattığı satirik romanında okuyucuda bırakacağı etkiyi arttırmak için fantastik ögelerden yararlanmış; ya-
pıtın başında insanları ve ülkesini seven Gulliver’i yapıtın sonunda hem kendi ülkesinden hem de eşine, 
çocuklarına dokunamayacak kadar insanlardan soğumuş olarak betimler. Bu bağlamda Urgan, Swift’e 
göre çok daha iyimserdir. Mina Urgan “Bir Dinozorun Anıları”nda bu iyimserliğin sebebini cumhuri-
yetin ilk yıllarında tanıklık ettiği inanılmaz hızdaki gelişme, aydınlanma gayreti olarak göstermektedir. 
Bütün güçlüklere rağmen sıfırdan sosyalist bir devletin kurulabileceğini, ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı gibi 
toplumsal bozuklukların en aza indirilebileceğini, yalnızca kısa bir dönem için dahi olsa görmüş olan 
Mina Urgan, sonraları tekrar su yüzüne çıkan sorunsalların da üstesinden gelinebileceğini, müref-
feh bir ülkenin bir hayalden ibaret olmaması gerektiğini savunmaktadır. Öte yandan “Gulliver’ın 
Gezileri”nin fantastik figürü Gulliver, o sıralarda ülkesi yükselen bir güç olduğu halde hiçbir 
zaman sosyal bir devlet yönetiminde yaşamadığı için mevcut aksaklıkları kanıksar görün-
mektedir.  Yapıtta Gulliver üç yolculuğunu -özellikleri çok farklı olmakla birlikte- insan 
toplumlarına yaptıktan sonra en son yolculuğunu atlar ülkesine yapmış; yazar böy-
lece bu tür bozuklukların insanın kurduğu her toplumda istisnasız bulunduğunu, 
bunlara ancak insan dışındaki canlılarda rastlanamayabileceğini vurgulamıştır.



İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Koordinatör:Emine Efecioğlu





GRAPHIC
 NOVEL Rehber Öğretmen

Gülseren Kalafat

GRAPHIC NOVEL
V for Vendetta
When societies morph into populist and racist communities, they harm individuals rather than 
communities. The piece “V for Vendetta” is a perfect example of how extreme fascism and rising 
populism may lead to more personal alienation and differentiation in individuals. The writers 
convey this alienation through gender expression, political ideologies and the character, Evey.

In the piece, the gender norms are a constant clash against the people who do not confirm and 
accept the differences. Homosexuals do not fit the societal norms under the rule of a fascist 
party and are isolated from the society and sent concentration camps, “In 1992, after the take-
over, they started rounding up the gays” (pg.159). All the LGBT+ individuals wanted were to 
be accepted as a part of the society. Gender’s role in this society is more than just homopho-
bic discrimination. Women are also constantly objectified. These results in alienation in most 
female characters of ‘V for Vendetta’. V is 
seen struggling with the same issue; V is not 
dominantly feminine or masculine, instead, 
that is an idea. This concept is represented 
and concepts do not have genders. Ultimately, 
the society depicted in “V For Vendetta” does 
not accept characters who do not meet their 
expectations and end up isolating them and 
sending them away.

“Anarchism is founded on the idea that since 
few men are wise enough to rule themselves 
even fewer are wise enough to rule the ot-
hers.” Anarchy is the ideology that defends 
a stateless order and rejects higher anarchy. 
In this graphic novel, the main character V 
is portrayed as an anarchist who uses violen-
ce as a tool to create a revolution and take 
down the fascist and corrupt government. Even V’s symbol - upside down - resembles ‘Anarchy’ 
symbol. V inspired some people to draw V signs all over the country as he injected the ideology 
of anarchy. However, those who believe in anarchy are the few people who can admit humanity’s 
faults and of course with honesty comes alienation and separation from the society. Anarchism 
is what drives V further from a society and that is not on reliant but also addicted to a govern-
ment that is full of lies, corruption and totalitarian fascism.

One of the characters that feels disaffected and alienated is Evey. One September morning in 
1993, the Norsefire government takes Evey’s father away from her. This effect unsurprisingly has 
a gigantic impact on Evey. Her father has been gone and this has left a void inside her that she 
can never fill no matter how much she has tried to. The first time we witness Evey depending on 
a faux father 
figure is her interaction with V. When Evey has felt desperate and
 lonely, V has also been there for her.



Rehber Öğretmen
Gülseren Kalafat One of the characters that feels disaffected and 

alienated is Evey. One September morning in 
1993, the Norsefire government takes Evey’s 
father away from her. This effect unsurprising-
ly has a gigantic impact on Evey. Her father 
has been gone and this has left a void inside 
her that she can never fill no matter how 
much she has tried to. The first time we wit-
ness Evey depending on a faux father figure 
is her interaction with V. When Evey has felt 
desperate and lonely, V has also been there 
for her. Then V has spent some time in V’s 
fake prison. The time she has spent there has 
deeply changed her and made her a stronger 
woman. However, strength does not bring 
her individuality and lack of dependency. V 

even tells her, “You were already in a prison! You’ve been in a prison all your life.” V can see that Evey’s 
searching for a father figure only drew her further apart from her environment and alienated her. Even 
when V is gone Evey finds Gordon in an effort to replace the figure of a strong male in her life. Even 
when she has become a strong woman, the loss of her father has created a deep yearning for a strong 
male in his life that has never gone away.

Conclusively, ‘V for Vendetta’ not only conveys alienation but also shows a great example of how even 
in today’s conditions rising populism and xenophobia may lead to a world that is as horribly distasteful 
as in this graphic novel.

Written by the Graphic Novel Group and Ahmet Remzi Yıldırım
Edited by Gülseren Kalafat

ESSAY



GRAPHIC NOVEL
V for Vendetta

EXPERIENCES

“I think that this group is awesome and we have had a total student domination in class which  I liked most. 
There weren’t any cons in this group. I liked everything. I am looking forward to the next year symposium. 
But the bus was very cramped and it was the only thing that made me uncomfortable.”

Deniz Atasoyu, Samsun Science and Art Center

 “I really liked this atmosphere. I loved Kahoot activity most. Responsible students were helpful and caring. 
Thanks for everything. Peace out!” 

Ecem Türkmen, Private Akhisar College

“The time that I spent here was amazing. We discussed, laughed  and most importantly socialized. On Satur-
day, we played Kahoot and it was the best one! Thanks for everything.”

İlayda Çağlayan, Private Akhisar College

“My overall impression about this occasion is really good. There hasn’t been anything that I didn’t like. It was 
educational and fun at the same time. I would like to come again next year.”

Emre Batu, Türk Telekom Sosyal Sciences High School



“This committee was well prepared and kind. I really liked everything. Presentations were a bit boring but 
they were useful and full of interaction. But especially the quiz show was my favourite.”

Namık Berke Demir, TED Zonguldak College

“We started preparing for the symposium in the early of November and I can actually say that we had a lot of 
fun whilst brainstorming for decorative ideas or choosing the activities that we want to use in the symposium. 
On our first meetings, we all met and got to know each other better with some activities. As we improved our 
team synergy and apparently read the book, we could feel our team spirit.”

Yaşar Arın Işık, TED Ankara College



NOVEL
Rehber Öğretmen
İrem Gökalp

Aliens of the Society

  In literature alienation is often present in uncivilized nations or conveys an undesired, 
estranged character. In the novel “Thousand Splendid Suns”, the theme alienation is often seen in 
characters, among family members and in the nation of Afghanistan as whole. The theme of aliena-
tion in the book is expressed through symbols like burqa and the general mood and environment. 

  In the novel, the burqa and  kolba are crucial 
symbols used in the novel in order to convey the alie-
nation of women. The burqa and the kolba provide 
them with a false sense of comfort by isolating them 
from the rest of the crowd and giving them privacy. 
However, the burqa is at the same time the culprit for 
Afghan women’s symbolic imprisonment. The burqa 
alienates them from the society and prevents them 
from widening their mind set. Mariam and Nana are 
devoid of basic rights and are isolated because of the 
setting they live in, the Kolba. They only know the 
other regions of Afghanistan as what Jalil tells them. 
Nana alienates Mariam, calling her “harami” and 
“mugwort”, further contributing to the theme. Jalil’s 
family is also alienated from Afghanistan’s harsh rea-
lities because of their comfortable life style. Another 
example is Aziza whose only fault is being a female 
which stimulates Rasheed’s violence and brutality 
against Laila. In a society where women are treated 
inequally,Taliban’s laws made the situation even worse and alienated women from the society, crea-
ting an obstacle on the route of civilization. Another theme regarding alienation in the novel is the 
alienation of women. The rules imposed by the Taliban distort the virtues of religion to their own 
benefit. Excluded from social life, women’s roles in society are highly limited. In the name of Islam, 
for instance, they are forced to have a “mahrem” when they leave their houses. 
 
Secondly, Afghanistan has been alienated from other parts of the world culturally and socially. 
Firstly, with the arrival of Taliban, receiving and producing any sort of media like books or movies 
were prohibited. The inability to access media, which are great platforms to convey a variety of 
opinions from all around the world, freely; causes Afghan peoples’ mindset to be extremely limited. 
Furthermore, the lack of education for women and its religion-oriented curriculum content, causes 
the country to inevitably fall behind in the aspect of positive sciences. This results in the country to 
be further alienated from the western culture and its technological advancements. Aforementioned 
points demonstrate  the seclusion of the Afghani nation from the more developed civilizations, em-
phasizing the theme alienation in the novel.



Rehber Öğretmen
İrem Gökalp Thirdly, in the novel, women are alienated by men. First of all, Jalil alienated Mariam because she was 

an illegimate child. He didn’t accept taking care of Mariam in his house. And Mariam’s brothers built 
them a kolba outside of Herat. When her mother Nana committed suicide, Mariam was taken to Jalil’s 
house. However, she was locked in a small room by her step mothers. So, she was isolated in that house, 
too. After she was forced to marry Rasheed by her stepmothers and her father, Rasheed took her to 
Kabul. At the beginning of their marriage Rasheed was polite to his wife. However, after several miscar-
riages, his behavior changed. Then Laila showed up.

Rasheed made a plan to marry Laila. As she was pregnant she had to accept the marriage. Although 
Rasheed was expecting a baby boy, Laila gave birth to a baby girl. Initially, Mariam and Laila were not 
pleased to live under the same roof since they had the same husband. When Laila gave birth. Even 
though Rasheed was nice to his son Zalmai, he didn’t pay any attention to the other members of the 
family. This caused Mariam and Laila to become closer. Briefly, the alienation of women in the society 
was reflected both to the Afghan family life and to the readers.

 To sum up after the discussi-
ons we had about the book “ Thousand 
Splendid Suns” we came to the conc-
lusion that alienation has a major role 
both in this novel and the life we lead. 
We, people on this planet, have the same 
problems and doubts wherever we live or 
whoever we are. To have better conditi-
ons in life we need to work together and 
solve these issues. “Aliens of the Society” 
are members of the societies and their 
soles need to be rescued.  

EXPERIENCES:
 I have had the best two days of my life in TED Ankara College. I have experienced things I have 
never experienced before. I would love to come again because all of my new friends made me feel so 
happy. 
– Zeynep Yılmaz / TED Karabük Koleji
This symposium gave us information about alienation. How women are treated and isolated by men. 
Our hosts, Ted Ankara College students, were very kind to us. I really enjoyed everything. The games 
and presentations were great. I hope we will come here next year.
 –İlnur Kolçal / TED Zonguldak Koleji
For me being in this symposium has been a great opportunity to make new friends and offered me the 
chance to learn more about a great bestseller of Khalled Hosseini. 
– Beyza Çetin / TED Karabük Koleji

ESSAY



NOVEL AND M
OVIE Rehber Öğretmen

Benan Topçuoğlu

ABOUT THE NOVEL AND THE WRITER
 Betty Mahmoody born on June 9, 1945 in Alma, Michigan, is an American author and public spea-
ker best known for her book, Not Without My Daughter, which was subsequently made into a film of 
the same name. She is the President and co-founder of One World: For Children, an organization that 
promotes understanding between cultures and strives to offer security and protection to children of 
bi-cultural marriages. 
In her book, she wanted to share her struggles and estrangement in Iran during her problematic mar-
riage with an Iranian man and a little daughter as an American woman. Therefore, this year we, as a 
group of English Literature lovers, chose to dive into Betty’s world to empathize and understand the 
difficult experiences she had been through.
 Participating in the “7th Young Critics Symposium” was a great opportunity for us. We all had very 
special and enthusiastic moments, apart from meeting new people and making friends, the symposi-
um was a great chance to get socialized as well as thinking and analysing a literary piece and its movie. 
Under the leadership of our teacher Benan TOPÇUOĞLU, we had a very fruitful and practical prepa-
ration process. 
Before the big day came, we first chose our piece and started reading, then our group meetings began 
about the content of our sessions and the decoration of our class. During preparations, we preferred to 
assign some groups with some tasks, which made it extremely organised and practical. 



Rehber Öğretmen
Benan Topçuoğlu The preparation and decoration stages were both tiring and entertaining. We prepared posters about the film 

and the book, picked some quotes from the movie and hung up some pictures about them on the classroom 
walls. We cut a chador shaped cardboard and hung it on the wall which we thought would reflect the book 
and movie’s atmosphere.
On the first day of the symposium, we played some warm up games which resulted in big laughters. The ga-
mes like “Name Chain” and “2 Facts 1 Lie”, helped us get to know each other way easier in a fun way. During 
the following sessions we analysed the book and the movie of “Not Without My Daughter” through the pre-

sentation filled with videos, photos and various trailers of the mo-
vie, which our chairs had prepared, by interactively discussing the 
themes, setting, characters, and social and historical background 
of the book, through questions for elicitation.

On the second day, we brainstormed on the content of the article 
that we would write. We also asked the participants’ comments about the book, movie and symposium gene-
rally while taking photos of the activities. During the rest of the day, we acted out some striking scenes from 
the movie and did fun activities. 

IMPRESSIONS:

I liked “Not Without My Daughter”, both the book and the movie. However, I think the book was better than 
the movie, because the book was more riveting and the movie was dull. For example, the last thirty minutes 
of the movie was all about car ride. Some participants couldn’t get the chance to participate. Yet, meeting with 
new people and listening to the story from other points of view were enjoyable.
İrem ÖZDEMİR TED Ankara College

We are honored to participate in this symposium. The symposium was way bet-
ter than we had expected. Even when we got lost in the school campus as people coming from a small school, 
the organization team helped us find our way. 
Batuhan ÖZTÜRK, Efe ÖNDER ,Yağız KARATAN METU College

The book is relatively more detailed than the film. I was shocked when I learned that Moody did not let Betty 
and Mahtob return to the USA. Meeting new people was great. We had a lot of fun during the“7th Young 
Critics Symposium”.
Kerem TÜTÜNCÜ TED Ankara College



         What would one feel if he had to leave his friends, family, job and culture back in his homeland and move 
to a totally different country for the rest of his life?  The story “Not Without my Daughter”, the real life account of 
Betty Mahmoody, pivots on a sinister manipulation by Iranian-American Sayed, better known as Moody, convin-
cing his wife to travel with him and his daughter, Mahtob, for a vacation in Iran and promising to go back home to 
Michigan two weeks later.  The book follows Betty’s struggles together with her experiences as Moody reveals his 
intention was always for them to stay in Iran and holds them 
captive. Estrangement and the difficulties of an American 
woman are reflected along the story “Not Without My Dau-
ghter”.
 
 Betty faces estrangement because of cultural shock 
she goes through. The clothes, especially the ones that women 
wear are contrasting the modern clothes worn in the US, the 
chadors and rosaries seem very conservative and primitive 
to Betty. “‘When you go out on the street, you will have to 
wear long sleeves and scarves, and dark socks’ But he had said 
nothing about a long, oppressive coat in the midst of hellish 
summer heat.” says Betty, and this is an example of how ridi-
culous she thinks this dress code is. Furthermore, the family 
structure in Iran has an hierarchical order unlike the nuclear 
families in the US. The elder, experienced family members, 
are dominant over the others, especially men are naturally ac-
cepted as the only authority, which leads to male dominance 
in family structure and society and is expressed in the story as 
Ellen says, “Just sit there and let him say anything he wants to 
about you, and don’t say anything bad. Just be nice to him. It 
doesn’t matter what he says.”. The inequality between men and 
women can even be observed while they are sitting at the sof-
ras. Women and men sit separately while eating in Iran, but 
in the US, everybody sits together while eating. The way they 
eat and the low hygiene of the house are the other shocking 
elements for Betty, who feels extremely alienated and estran-
ged in Iran.

 After the revolution in 1979, a strict and suppressive 
Islamic regime started, which made Betty a natural stranger as an American woman and wife in her bi-cultural 
marriage. By this, many Iranians in the US went back to their countries. With this regime, even though one is 
not a Muslim, he should behave accordingly to the rules of strict and conservative Islamic rules. Because of male 
dominance in Iran, if a woman gets married to an Iranian man, she automatically becomes an Iranian citizen. The 
women who are not happy with staying in Iran were held captive, exposed to male violence as shown in a scene 
and they could not leave the country without their husbands’ permission. This is defined and accepted as a primi-
tive behaviour by Betty who had not experienced this type of family structure beforehand. 

  Strict religious practices became another main factor  which made her feel excluded as many other fore-
igners coming to Iran from the anti-Muslim countries.  Misunderstanding of Islam in those years in Iran made 
the citizens of the country extremely prejudiced  especially against female outcomers. “I showed it to Moody, and 
other members of the family,” she says many times. This misuse of religion alienates



Betty from the Iranian society. Telephones cannot be used by women and physical violence women exposed to are 
not considered as immoral. In one part of the book, Betty reveals this saying “This is how they really are... It is all pri-
mitive.” All this  negativity, reflected in the novel, did not only affect Betty but also many other anti-Muslim women. 

 “Not Without My Daughter” is a hegemonic description of Iran and Islam which came out at a crucial time 
and influenced the view of many people. Betty and her daughter Mahtob are forced to stay in Iran, and are forced 
to follow and apply the rules of a culture, religion and society that they do not belong to. This makes it easy for the 
reader to understand the estrangement and alienation Betty and Mahtob experience. 

Prepared by Movie and Novel Group 
Edited by Benan TOPÇUOĞLU
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POETRY WORKSHOP

  
The Seventh Annual Young Critics’ Symposium which was held at TED ANKARA COLLEGE 
FOUNDATION HIGH SCHOOL was an example of total success. The symposium offered ever-
yone an environment to make new friends from different schools and even different regions of our 
country. This gathering allowed us to widen our spectrum of perspective about literature and it 
especially led us to understand and interpret a collection of Sujata Bhatt’s poems related to estran-
gement.

Preparation

As the poem group we met from time 
to time to prepare for the Young Cri-
tics’ Symposium during our academic 
year, but at times we faced difficulties 
in being present at the meetings  due 
to us being involved in other activities. 
Although this was a challenge for us, we 
managed to be ready for the symposi-
um, thanks to our passion for poetry!
As the poems were distributed to us, 
we started our journey to reach our 
final destination; the symposium day. 
Everybody collaborated eagerly as a 
team. When one of us got lost there was 
always one to give a hand. 
As we all had completed our tasks, it was time for us to decorate our class which led us to have gre-
at fun. In other words, it allowed us to ditch our classes at school . Honestly speaking, our group 
had the best decoration among other classes with the ideas and help of our beloved artist, Melis 
Gürdal…By the way; the comments for the decor were hilarious!
Ice Breakers:
Our coordinators Yankı AYHAN and Melis GÜRDAL planned great activities to eradicate the 
feeling of ‘’estrangement’’ and ‘’shyness’’ among the people who participated in the symposium. 
There were no problems about getting to know each other because the atmosphere created by our 
coordinators were so friendly and everyone became friends.

 We didn’t only learn each others’ names but also characteristics, favorite foods, hobbies 
and even our spirit animals. By the end of the first 30 minutes everyone was so connected to each 
other… We sang songs, fearlessly expressed our opinions and ideas.
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Discussions:

 The discussions were so beneficial and interactive. All of the participants enriched themselves with 
great experiences and benefitted from new ideas, new thoughts about culture, identity, assimilation, alie-
nation etc…

As we discussed more and more about the poems of Sujata BHATT, we understood what it meant to be 
an individual or a society to be assimilated and to be estranged… As the young critics , we exchanged our 
comments successfully. 

We also can’t ignore the part of our English Literature teacher Derya ORAL who gave us the opportunity 
to enlarge our world of literature.  Last but not least,  special thanks for the  delicious cupcakes she made 
which was the core point, the climax of this symposium!

Final Remarks:

 We would like to thank our Turkish and English Language and Literature Departments, our teac-
hers and our school for giving us the opportunity to think critically, reflect our ideas and  how to unders-
tand and to be beneficial for both our environment and ourselves…



Reflections From Our Participants:

“The people I met and the fun sessions of discussions were so impressive that I want to go back in time and 
re-experience everything’’ 
– Türkü NAZ- TED Zonguldak Koleji

‘’ This was my first experience in a  symposiums and I really think that I am into it and I must participate in 
this kind of events if they are all well organized and fun like this.’
’- Ayşenur ALYANAK- Türk Telekom Sosyal Bilgiler Lisesi

“I have achieved my expectations with the opportunities allowing me to reflect my thoughts and learning other 
people’s ideas. It was great to be with these amazing people and getting to know the ideas of  the poems with 
their hidden ideas behind them.’’
 – Ecenaz ERTUNÇ- Özel Bilkent Lisesi

“ It went better than I would have ever imagined. We did ice breaking games to warm up, and get used to each 
other. There were many perspectives on the poems we discussed, each of us having a word to say. In short, it 
was great fun for me.’’ 
-Türkü Su MARASALI- TED Polatlı Koleji

“On the first day of the symposium I was overwhelmed with shyness but overcame it with happiness. I learned 
many
things about the poet and different cultures.’’ 
– Beril KORKMAZ- TED Ankara Koleji



“I felt excited since it was my first time participating in this kind of an organization. It was really fun to 
be with all these   beautiful people’’ 
– Umay TATAR- Türk Telekom Sosyal Bilgiler Lisesi

  “We worked as a group. We were all together and one. I experienced the greatest symposium ever.’’                                     
Nihan KARAEFE- TED Ankara Koleji

“I had lots of fun and I loved my new friends. I really learned lots of new things about Sujata BHATT 
and her poems too’’ 
– Feyza ALTAŞ- TED Ankara Koleji

“I have been in other symposiums and forums but this one, even on its very  first day, felt different. The 
committee was all blended. The moderators and presentators did a great job. Communication and share 
of information was awesome.’’ 
-Beyza ADIBAY- Adapazarı ENKA Koleji 



SUJATA BHATT
 
 

Sujata Bhatt was born in India to a traditional Gujarati Brahmin family. She lived the-
re until she was twelve, when her family emigrated to the United States. Her writing 
is shaped by her childhood experiences in India which she remembers with great 
fondness. Most of her poems explores the issues of identity, language and culture, 
specifically the loss of identity, the importance of language, the inner conflicts she 
has, the feelings of guilt and desperateness and longing for her country.

This year in the Young Critics’ Symposium, we deeply dived into the world of poetry 
with her poems ‘How Far East is still East?’, ‘The One Who Goes Away’, ‘A Different 

History’ and ‘Search For My Tongue’. What these four poems have in common is the theme “estrangement” which 
she is suffering from.
The poem ‘Search For My Tongue’ is about personal and cultural identity. It is interesting that the poem also conta-
ins some Gujariti script which is her mother tongue. It describes her feelings after moving to another country and 
how the new language she has picked has taken over her mother tongue. She reminisces her mother tongue and 
when she sleeps or dreams in her own language, she remembers her “mother tongue” again. This leads to the conc-
lusion that she won’t give up on her own roots.
Then in the poem ‘The One Who Goes Away’ Sujata Bhatt describes her strong desire that she has to turn back to 
India, which she can’t . This gives the idea that the reason for her poetry might be the remorse that comes within 
being away from her home country as a choice. The poet also points out that she will carry her own culture within 
her as long as she could. 
The poem ‘A Different History’ starts with the appreciating the values of the Indian culture within everything being 
sacred. She continues with reflecting her thoughts about the power of language and how it can be used as a tool to 
oppress people with the striking metaphor “scythe”  This stanza alludes to the British Colonialism.





ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI





DEUTSCHER ROMAN Rehber Öğretmen
Dilek Temur
Sema Dönmez

Inhaltliche
Ein Buchkritik: Tschick von Wolfgang Herrndorf (Einfacher Sprache)
Zusammen fassung:

Tschick ist ein Roman in der Jugendliteratur, der von Wolfgang Herrndorf geschrieben wurde, bevor 
er Krebs bekam und Selbstmord begann. Es beschreibt das Abenteuer von zwei vierzehn-jährigen 
Kindern, Tschick und Maik. Dieser Aufsatz beschreibt die Figuren, Handlung,  die Themen und 
Symbolen des Buches.

Das Buch, „Tschick“ hat 2 Hauptfiguren: Tschick (Andrej Tschichatschow) und Maik Klingenberg. 
Tschick kommt aus Russland und wohnt mit seinen Eltern und seinem Bruder in einem Hochhaus. 
Er ist asi, klug, mutig, freimütig und entfremdet von der Klasse.  Maik wohnt in Berlin, in einem tol-
len Haus mit Garten und einem Pool. Er wird vernachlässigt von seiner Familie. Er hat keine Freun-
de außer Tschick. Das Buch hat noch Nebenfiguren: Maiks Mutter und Vater, Tatjana und Isa. Maiks 
Mutter ist eine Alkoholikerin und sie kümmert sich nicht wirklich um Maik. Der Vater von Maik, 
was jedoch nicht klar in dem Buch ist, geht fremd und betrügt Maiks Mutter. Er ist sehr aggressiv 
und scheuert Maik oft. Tatjana ist das Mädchen, in dem Maik verknallt ist und Isa ist das Mädchen, 
das Maik und Tschick trifft.

Ein neuer Schüler namens Tschick, der früher in Russland lebte, kommt in die Klasse von Maik. 
Tschick sprach “langsam” und trug “dreckige” Klamotten. Maik findet ihn ungewöhnlich. Tatjana, 
ist das schönste Mädchen in der Klasse. Sie lädt die ganze Klasse zu ihrer Geburtstag-Party ein. Nur 
Maik und Tschick sind nicht eingeladen. Maik ist sehr traurig, weil er ein schönes Geschenk für 
Tatjana vorbereitet hat ( eine Zeichnung von Beyonce). Später wird Maiks Mutter in eine Entzugskli-
nik gebracht. Und  sein Vater dagegen, verlässt Maik mit Mona, eine “Mitarbeiterin von ihm”. Er gibt 
Maik 200 € Taschengeld. Am nächsten Morgen kommt Tschick mit einem Auto, ein Lada zu Maik. 
Zuerst denkt Maik, dass Tschick verrückt ist, aber dann gibt er auf und hüpft ins Auto rein. Zuerst 
fahren sie zu Tatjanas Geburtstag-Party mit Maiks Zeichnung. Maik übergibt das Geburtstagsges-
chenk an Tatjana. Tatjana liebt die Zeichnung. Maik und Tschick bleiben eine Weile auf der Party 
und fahren dann mit dem Lada weiter auf der Autobahn. Am nächsten Tag entspannen sie sich den 
ganzen Tag und dann entscheiden sich zu Walachei zu gehen. Auf der Abenteuerreise nach Walac-
hei, lernt Maik zu fahren. Als sie in einer Backerei ankommen sind, sieht sie ein Polizist die Autos 
kontrolliert. Sie tauschen Ladas Kennzeichen mit einem von einem
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anderen Auto um .  Sie gehen zu einem Supermarkt in einem Dorf und kaufen etwas. Danach geht Tschick 
zu Lada  und Maik pinkelt. Als er pisst, nähert sich ein Polizist  an Tschick, der jetzt in der Lada ist. Als 
Maik den Vorfall sieht, packt er das Fahrrad des Polizisten und fängt an zu radeln. Tschick schafft es auch 
von dem Polizisten wegzukommen. Maik geht in den Wald. In der Nacht, wenn Maik besorgt ist, kommt 
Tschick mit dem Lada, der übrigens ein neues Nummernschild hat. Als sie kein Benzin mehr hatten, hilft 
ihnen ein Mädchen namens Isa. Dann fahren sie an dem See, wo Sie Spaß haben. Sie trinken Bier, rauchen, 
und schwimmen im Wasser. Später finden sie Tschick im Wald. Er hatte sein Bein weh getan. Maik und 
Isa bringen ihn zu einem Arzt. Isa sagt, dass sie gerne rauchlassen würde. Sie möchte von Maik noch 30 € 
ausleihen. Auf dem Weg ins Krankenhaus machen sie einen Unfall. Darüber ärgert sich sein Vater sehr. Als 
Maik heilt und in sein Haus zurückkehrt, wird davon ausgegangen, dass Tschick ins Heim kommt. Im La-
ufe der Zeit beginnen Maik und Tschick mit der Schule und Maiks Vater beginnt mit Mona zu leben. Am 
Ende bekommt Maik einen Brief von Isa, mit 30 € drin und einem Notiz.

Bezug auf die Entfremdung:
Das Buch Tschick fasst viele Themen. Einer der wichtigsten Themen ist „Entfremdung“. Das Buch enthält 
Ereignisse, die auf die Entfremdung von Maik von seinen Freunden, seiner Schule und seiner Familie 
hinweisen. Maik ist sehr depressiert, weil seine Eltern sich nie um ihn kümmern. Er hatte keine Freunde, 
bevor Tschick kam. Mit dem Lada erreichen sie die Flucht von Einsamkeit und von ihren Familienproble-
men. Dies wird durch die Art seiner Reaktion, im Auto bewiesen: „Die Farben leuchtender. Die Geräusche 
waren wie Musik. Die Sonne ging auf.“ (Tshick, s. 27). Das Entfremdungsthema wird auch durch Maik 
dargestellt. Er weiß die Kultur von Deutschland  nicht viel. Es kann von der Art, wie er handelt, und die 
Beschreibungen seiner Kleidung gesehen werden. So, wird die Entfremdung von der Kultur und Gesellsc-
haft durch Tschick vorgeführt. Das Buch enthält andere Themen, z.B. Optimismus. Egal wie schlimm die 
Dinge enden, Maik und Tschick schaffen es, positiv zu bleiben. 

Am ersten Tag des Symposiums haben wir die Symbole und Themen zusammengefasst. Während diese 
Themen gesprochen wurden, wurde auch noch einige Themen wie Freundschaft, Sexualität, Liebe, Außen-
seiter, Alter und Tod gesprochen. Das Buch wurde nach diesen Themen kritisiert und diskutiert. 

Am zweiten Tag wurde das Buch nach einigen Kategorien wie Road Novel, Coming of Age Filme dis-
kutiert. Wir haben unter diesen Titeln verschiedene Argumente gesammelt.  Am Anfang haben wir 
den Werk mit Road Novel verbunden. Die Gründe dafür sind, dass es eine große Reise, in der 
lebenswichtige Erfahrungen gab. Sie haben auch gezeigt, dass sie gegen die Werte der Gesel-
lschaft waren. Als letztes war die Wichtigkeit des Musiks bemerkbar. Desweiteren ist der 
Weg ein Symbol für die Veränderung von Tschick und Maik. Zum Beispiel, Maik war ein 
Langweiliger und feigerer Typ, aber nach der Reise ist er ein cooler,  berühmter und  
mutiger Typ geworden . 
 



Für ‘Coming of Age’ haben wir den Werk im folgenden Kontext diskutiert. Weil sie viel über das Leben wäh-
rend des Abenteurs gelernt haben, und die Themen Liebe (zwischen Isa, Tatjana und Maik), Freundschaft 
(zwischen Maik, Tshick und Isa), Unsichtbarkeit benutzt wurden, ist dieses Werk als Coming of Age passend. 

Gesellschafts- Satire wurde auch im Werk umfasst. Man kann folgende Gründe dafür nennen: Maik und 
Tschick kritisieren die Gesellschaftsstruktur (obwohl sie da drinnen sein wollen), ihre Familienverhältnisse. 
Sie rebellieren gegen die Erwartungen der Eltern – Rauchen, Alkohol und fahren ohne Aufsicht. Außerdem 
kritisiert das Buch die soziale Seperation zwischen den Schülern. Die Reise von Maik und Tschick wird von 
dieser Seperation abgesetzt und der ganze Werk ist eine Entfremdung davon. Weiterhin, kritisiert Wolfgang 
Herrndorf die Ausschließung der Immigranten in Deutschland. 

Als letztes haben wir unsere persönliche Meinung zu diesem Werk ausgetauscht. Wir haben die Wichtigkeit 
des Freundschafts gelernt. Außerdem konnten wir die Vielseitigkeit des Themas ‚Fremdsein’ in der Gesellsc-
haft näher unter die Lupe nehmen. Weiterhin haben wir uns mit dem Heranwachsen beschäftigt.





FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI





ROMAN FRANÇAIS Rehber Öğretmen
Buket Karabulut

La mère de Meursault vient de mourir. Le jeune homme se rend aux funérailles mais se sent étran-
gement insensible à la cérémonie qui s’organise tout autour de lui.
Quelques jours plus tard, alors qu’il passe le week-end end chez des amis, Meursault tue un jeune 
Arabe. Le  soleil et la chaleur l’ont rendu “étranger” à ses faits et gestes et il a commis ce meurtre 
presque sans se rendre compte de ce qu’il faisait.
Ce n’est pas l’avis du procureur qui plaide pour le 
Ministère public lors du procès de Meursault.
Le magistrat réclame la peine capitale...

 “L’Étranger” porte bien son titre. Meursault est 
étranger à tout. Il ne se sent pas très concerné 
par le décès de sa mère. Il ne regrette pas d’avoir 
tué un homme. Ces deux événements drama-
tiques sont, selon lui, des choses qui arrivent, 
voilà tout.
Meursault ne parle pas beaucoup et réagit 
encore moins. Il est étranger à sa propre vie et, 
plus tard, à son procès et à la sentence qui y est 
prononcée. Ce jeune homme nous  donne l’impression de vivre dans l’instant présent uniquement,  
le passé ne l’intéresse pas, l’avenir encore moins. 
Ainsi, sa vieille mère placée en maison de retraite (un “asile”, comme on l’appelle dans ce roman) ne 
l’intéresse pas du tout …
Même chose avec sa petite amie, Marie. Meursault aime la fréquenter et la trouve belle, mais il lui 
dit plusieurs fois qu’il ne l’aime pas. Lorsque Meursault se retrouve en prison pour le meurtre du 
jeune Arabe, sa relation avec Marie se termine… 
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Cet homme totalement indifférent est mené à sa perte par ce que l’on pourrait qualifier de 
manque de réaction face à la vie courante. S’il tue le jeune Arabe, c’est, au départ, un peu à cause 
de sa relation avec son voisin de palier, Raymond. Ce type propose à Meursault de devenir son 
copain. 
Meursault accepte  et se retrouve au milieu d’un drame. En plus, n’oublions pas son hypersen-
sibilité aux éléments extérieurs… Trop de soleil, trop de chaleur, trop de luminosité et ça y est : 
Meursault se sent fatigué et ne sait plus trop ce qu’il fait. Il est alors dépassé par le grand cirque 
de la vie qui est mis en scène autour de lui, devient totalement “étranger” au reste de l’humanité. 
Meursault est en réalité vite dérangé par tout ce qui est excessif. C’est certainement cela qui le 
pousse à aimer voir les autres vivre (il s’assied sur son balcon et observe les passants) alors qu’il 
ne vit pas réellement lui-même. 

Meursault refuse de vivre. Etre humain passif et désœuvré.

Camus parvient à mettre en scène la déchéance de Meursault d’une façon passionnante. Peut-êt-
re les premières phrases du roman y sont-elles pour quelque chose : “ 
« Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. »…



ÖĞRETMEN SU
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ŞULE KAYNAR

 Öğrencilerimizin yaşam boyu edebiyat ve dil ile ilgili çalışmalardan zevk almalarına küçük bir kat-
kı da amaçlayan bu çalışma sonucunda öğrenciler tarafından hiçbir yapıtın boşluğa doğmadığı, akan neh-
re sonradan eklendiği,  bütün yapıtların kendilerinden önceki yapıtlarla yapılmış bir konuşmanın izini 
taşıdığı da görülmüş, her metnin kendinden önceki metinlere şapka çıkardığını, sonra da kaldığı yerden de-
vam ettiğini görmek, öğrencilerimizi heyecanlandırmıştır. Bu nedenle de bu çalışmanın adına, Edip Can-
sever’in şiirinden esinlenilerek ‘Karanfil Elden Ele’ konulmuştur. Çalışmanın sonucunda öğrencileri-
miz hem metinlerin içeriğini hem de metinler arası yolculuğun “yeniyi” ürettiğini kavramışlardır. 
Ayrıca UB programının asıl kazanım hedeflerinden yaratıcılık, sorgulama, eleştirel yaklaşım becerile-
ri,  özellikle önemsediğimiz öğrenmeyi öğrenme yöntemini inceledikleri örneklerle anlamışlardır.

TED ANKARA KOLEJİ
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ÖZGÜR BAYAM

<<Şiir Kapısının Altın Anahtarları: 
İMGE VE METAFOR>>

 <<Şairlerin dış dünyayı algılayış ve yan-
sıtışları kimi zaman akılcı ya da mantık-
sal bir düzen içerisinde olmaz. Onlar, dış 
dünyaya akıl gözüyle değil duygu gözüyle 
bakarlar.>>
Emin Özdemir
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<<Şiir Kapısının Altın Anahtarları: 
İMGE VE METAFOR>>
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IŞI
KKENT EĞİT

İM
 KAMPÜSÜ

Emir Özdemir’in deyişiyle şairlerin dış dünyayı algılayış ve yansıtışları kimi zaman akılcı 
ya da mantıksal bir düzen içerisinde olmaz. Onlar, dış dünyaya akıl gözüyle değil duygu 
gözüyle bakarlar. Biz de  öğrencilerimize şiirin yalnızca güzel söz söylemekten, uyaktan, 
ölçüden ibaret bir tür olmadığını, bunun çok ötesinde  zengin bir çağrışım, algılayış ve ifa-
de ediş biçimi olduğunu sezdirmek için yola çıktık. Sunumun özünü de bu amaçla dersle-
rimizde yaptığımız “imge ve metafor” odaklı çalışmalar oluşturdu.



ÖĞRETMENLERLE RÖPORTAJ

Öğretmenlerimizle Yaptığımız Kısa Bir Soru-Cevap
Eğer Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’na öğrenci olarak katılabilseydiniz hangi grupta bulun-
mayı tercih ederdiniz?

• Öğrenci olsaydım şiir bölümüne girerdim. Neden mi? Şiiri çok seviyorum, özellikle yalnızken çok 
okurum, özellikle de sesli! (Ayrancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Ebru Özsoy)

• Eğer öğrenci olsaydım Yaratıcı Drama’da olurdum, hareketli bir oturum. (Çankaya Lisesi-Nilbert 
Trak)

• Ben olsam Yaratıcı Drama’ya katılırdım, adı üstünde yaratıcı standartların dışına çıkmak ve her-
kesin baktığı yerden bakmamak hoşuma giderdi. Bu oturumun “Bilinç Koridoru” adlı etkinliği özellikle 
ilgimi çekti. (Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi-Uğur Temiz)

• Ben her oturuma girmek isterdim, meraklıyım yani (gülüyor). Roman grubunu merak ediyorum 
ve girmek istiyorum, ona henüz giremedim. (Bilkent Lisesi-Didem Barut)

• Kesinlikle yabancı dil bölümlerine girerdim. Özellikle de Fransızca – yapıtları çok önemli, hem 
de ana dilinde okumaları çok hoşuma gitti. İngilizce şiir de olabilir aslında. (Özel Hamdullah Emin Paşa 
Koleji-  Ayşegül Akın)

• Oğuz Atay hayranıyım, onun öykülerini incelemek isterdim. (Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji 
-Sevcan Pehlivan) 

 



 Şu anki toplumda edebiyatın yerinin sorgulandığı hatta çok yer etmediği bilinmekte. Bize 
edebiyatın size göre önemini anlatır mısınız? 

• Hayat edebiyatsız çekilmez! Kurmaca gerçekliğe kaçmadığınız halde bu dünyayı çekemezsiniz, 
edebiyat varsa hayat vardır. (Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji -Ayşegül Akın)

• Nazim Hikmet’in de dediği gibi matematik, müzik ve fizik, hepsi insanlar şiir okusun, anlasın 
diye gereklidir. Önce söz vardı, önce edebiyat vardı. (Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji -Sevcan 
Pehlivan) 

• Edebiyatla uğraşan, onu seven insan, dünyayı ve insanı da sever. Bu sebeple, günümüzdeki 
toplumsal sorunların ve kutuplaşmanın azalması için edebiyatın yadsınamaz bir önemi vardır. (Çan-
kaya Lisesi-Nilbert Trak)

• Ayrıca edebiyat sadece kurgu değildir, o hayatın her alanındadır. Hayatı edebiyatla yorumla-
yın. (Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi-Uğur Temiz) 

• İnsanlar edebiyatla iç içe oldukça, kitapla girdikleri dünyada başka bir insanla kesişme nok-
talarını fark eder,  başkalarına karşı saygı duymayı ve onları dinlemeyi öğrenir. (Ayrancı Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi- Ebru Özsoy)

  



 
 İnsanın başına gelen değildir önemli olan, başına gelenlere karşı ne yaptığıdır. 

Mikadonun Çöpleri, Melih Cevdet Anday

 
 ...Beni anlamıyorlardı zararı yok. Zaten beni daha kimler 

anlamadı. 

Korkuyu Beklerken, Oğuz Atay

 
 Yalnızlığı yaşayan insanların, kendi içlerinde başlayıp biten 

eğlenceleri vardır. 

Korkuyu Beklerken, Oğuz Atay

 
 Yalnızlığımın yalnız bana zararı dokundu.

Korkuyu Beklerken, Oğuz Atay



 
 Acaba hiç kendim olmuş muydum? Hiç kendimiz olduk 

mu? Görevlerin birlikte götürülmediği bir yerim oldu mu hiç? 

Ölmeye Yatmak, Adalet Ağaoğlu

 
 Her şeyde haklı ve doğru olabilmek için her şeyin haklı ve doğru olması gerek. 

Ölmeye Yatmak, Adalet Ağaoğlu

 
 Brunet, “Dostluk, birbiri hakkında hüküm vermek demek 

değildir, dostluk inanmak demektir,“derdi.

Akıl Çağı, Jean-Paul Sartre

 
 Hiçbir makinaya, hiçbir elektronik cihaza karşı değilim.
 Yeter ki, onlar insanları değil, insanlar onları kullanabilsin.

Bir Dinozorun Anıları, Mina Urgan

 
 Ben tarafsız değilim. Açık seçik taraf tutuyorum. Yobazlığa 

karşıyım, ırkçılığa karşıyım, gericiliğe karşıyım. İnsanların sö-

mürülmesine ve savaşa karşıyım. Sosyalizmden, sevgiden, kar-

deşlikten, aydınlıktan yanayım.

Bir Dinozorun Anıları, Mina Urgan





EY İNSAN ZAMAN 
SENSİN...




