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Çağımızın gereği olan insan modelini, bilgiyi etkin olarak kullanan 
ve eleştirel düşünen bireyler oluşturmaktadır. Bu nedenle; bilgiyi 
yorumlama, analiz etme ve bir amaç doğrultusunda yargıda 
bulunmanın öncelendiği eleştirel okuma,  günümüz insanının 
ulaşması gereken hedeflerden biridir. Hiçbir düşünceyi 
sorgulamayan, her bilgiyi körü körüne kabul eden insanların 
oluşturduğu bir toplumun varlığını geleceğe  taşıyamayacağını 
unutmamalıyız. Voltaire’in dediği gibi “yabani uluslar dışındaki her 
ülke kitaplar tarafından yönetilmektedir.” Bu nedenle sevgili 
öğrenciler, dünyayı yöneten kalem, mürekkep ve kağıtla dost 
olmalı; okuduğumuz her yapıtın bizi düşünsel anlamda 
yüceltmesine imkan vermeliyiz.

Bu amaç doğrultusunda Okulumuzda gerçekleştirilen 
sempozyumun “liseli eleştirmenleri” olarak sizlerin de  yapıtlara 
yaklaşımlarınızı, arkadaşlarınızla paylaşmanın mutluluğunu, 
okuduklarınıza hakim olmanın doyumunu yaşamanızı, bu iki 
günlük süreci en verimli şekilde geçirmenizi diliyorum.
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Sedef Eryurt
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Genel Müdürü
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Fatma Sever
Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı

Edebiyat okurda estetik bir haz yaratmayı amaçlayan dilsel 
bir sanat alanı ve bu alanda yaratılmış yapıtların tümüdür. 
Edebiyat yapıtları bir yaratı ürünüdür, bir “yaratıcı özne” 

tarafından oluşturulur. Bir yapıt tamamlanıp okura 
ulaştığında ise ortaya çıkan metnin okur tarafından 

anlamlandırılması, değerlendirilmesi süreci başlar. Eleştiri 
bir varlık, söylem ya da ürünün olumlu ve olumsuz 

yönlerini irdeleyip değerini ortaya çıkarma, bir yargıya 
ulaşma çabası ve yetisidir.Edebiyat eleştirisi, edebiyat 

yapıtlarına veya yazarların şairlerin yaratıcılıklarına ilişkin 
belli bir yargıda bulunmak ve açıklama yapmak amacıyla 

gerçekleştirilen özenli okuma ve incelemelerdir. Eleştirmen 
de her şeyden önce bir okurdur; dikkatli ve araştırmacı bir 

okur, tıpkı sizler gibi; “ Genç Eleştirmenler”. 

 “Her insan kendi beyninin heykeltıraşıdır.”  diyor Kajal. 
Niçin? Çünkü beyniniz neyle uğraşıyorsanız ona göre 

şekilleniyor. Beyni geliştiren en önemli etken de bilimsel ve 
sanatsal uğraşlardır. Bu nedenle bu iki gün boyunca 

beyninizin şekillenmesinde özgün kıvrımlar oluşacağından 
eminim. 

.

Dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz sempozyumun 
geldiği noktada hepinizin emekleri var. Bizlerden ilk 
günden beri emeğinizi esirgemediğiniz, bizlere güç 

kattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Amacımız 
yıllardır aynı: Okuma kültürü gelişmiş, okuduklarını 
aklın, bireysel ve toplumsal kimliğinin süzgecinden 
geçirebilen düşünen duyarlı gençler yetiştirmek. Bu 

amacın etrafında birleşen her bir okulu saygı ve 
sevgiyle esenlik dileklerimle selamlıyorum.
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Kendilerini yalnızca ana dilinde değil, İngilizce, Almanca, 
Fransızca ve İspanyolca ifade etmek durumunda kalan 
ülkemizin genç beyinleri, ana dilini iyi bilmenin anlamını da 
tam da bu zenginlik aracılığıyla deneyimleyip 
içselleştirebiliyorlar. Nerdeyse her ders vurguladığımız bu 
gerçek; ana dilinin önemi, bambaşka, dolambaçlı bir yoldan 
unutulmayacak bir bilgiye evrilerek zihinlere kalıcı olarak 
yerleşebiliyor. Dil ve edebiyat öğretiminin amaçları ile ilgili 
sayısız kazanım, amaç, kapsam maddesi yazılabilir, bu 
yazılanlar ideale de yaklaşabilir. Bu maddeleri ülkemizin her 

tarafında uygulamaya geçirmeye çalışan, çeşitli 
olanaksızlıklarla, yoksunluklarla, bazen varsıllığın 
içinden doğan öğrenmeye, okumaya kapalılığa ya da 
küresel bağlamda okuma kültürünün geldiği noktaya 
karşı saygıyı hak eden bir mücadele veren dil ve 
edebiyat öğretmenlerinin olduğu da su götürmez bir 
gerçek. Bununla birlikte, tüm kazanımların gerçek 
anlamda içselleştirilebilmesi için onlara geniş katılımlı 
etkinlikler sunmanın eğitimde önemi tartışılamaz. Bu 
etkinliklerin gerçekleşmesinde her yaştan, her meslek 
grubundan sayısız insanın, sayısız eğitimcinin emeği, 
alın teri var, bu kişilerin her biri ayrı ayrı büyük bir 
teşekkürü hak ediyor. Emeğin değerini bulduğu, 
ülkemizi bekleyecek güzel günleri emanet edeceğimiz 
aydınlık zihinlerin yeşereceği etkinliklerde yeniden 
buluşmak dileğiyle…   
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Görünüşte birbirine benzer varlıklardan bir insan 
yaratmak, yontmak, biçimlendirmek değil mi biz 
öğretmenlerin, anne babaların temel ödevi, uğraşı? 
Gençlerde hakkın,  söz hakkının, sözün hakkını 
vermenin, başkalarının hakkını gözetmenin bilincini 
görmek, ucu bucağı olmayan bu uğraşın içinde zaman 
zaman kaybolup anlamsızlığa teslim olan bizlere 
yeniden ayağa kalkma arzusunu aşılıyor. Öğretmenlik 
bir iş değil, bir gönül meselesi, bir yaşam biçimi. Bunun 
her zaman farkında olan bizlerin tüm emeklerini, 
yorgunluklarını silip atan, bizleri sürekli dinç ve genç 
tutan da bu: Gençlerde yeşertmek istediğimiz değerleri 
birer kazanım olarak görmek. Onların zihinlerinde ilk 
fırsatta atılmayı bekleyen yükler yaratmaktan çok, 
onlara yaşamda tüm donanımlarıyla ayakta kalabilme 
yetisi kazandırmak ya da bunun kazandırılmasında pay 
sahibi olmak.   İletişimi bir konu olmaktan çok iki gün 
boyunca her dakika yaşayarak öğrenen sayısız 
öğrencinin bu çabası takdire de bu etkinliğin 
düzenlenmesi amacıyla verilen emeklere de değer. Alçak 
sesle de haklı çıkılabileceğini, az sözcükle de etkili 
konuşulabileceğini, bedenin ses kadar güçlü bir ifade 
aracı olabileceğini, başkalarını dinleyerek birikimi 
yansıtan, verimli bir tartışma yürütülebileceğini her an 
sayısız örnekle görebilecekleri sayısız yaşantı sunuyor 
sempozyum öğrencilerimize. 

Işıl Çırakoğlu
Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu Koordinatörü
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Edebiyat, insanı farklı ufukalarda farklı esintilerle karşılaştıran bir 
dost gibidir. Bazen bulutların arasında tüm evreni kahkahalarınızla 
yankılatarak uçar gidersiniz bazen ise gözyaşlarınız ırmak olur 
denizlere dökülür. Her defasında yeni bir dost yeni bir dünya... 
Hatta belki de kendi ruhunuzdan bir iz bile bulabilirsiniz. 
Dünyanın başka bir bölgesinde, kendinizinkine benzer bir ruhun 
yaşadığını bilmek yalnızlığınzı azaltabilir. Okunur mu şiirler, 
romanlar ve daha nice eserler ? Edebiyat eser ile gözleriniz arasında 
bir köprü oluşturmaz , etkilenen bölge direkt olarak kalbiniz ve 
ruhunuzdur. Bembeyaz dünyaya getiridiğiniz ruhunuz ; şiirlerin 
mavisiyle , romanların kırmızısıyla, tiyatroların morlarıyla 
rengarenk bir varlık kazanır. Liseli Genç Eleştirmnler 
Sempozyumu, edebiyata ve onun getirilerine merak salmış beyaz 
ruhların renklemesine olanak sağlayabilen bir platform olmuştur. 
Bir öğrenci olarak deneyimlediğim bu etkinlik ileride bana renkli 
bir deneyim olarak geri dönecektir. Sizlerinde bu fikir ve edebiyat 
şölenine şahit olabilmeniz adına bu süreci kaleme aldık. Keyifli 
okumalar.
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Ekin Pekşen & Duru Kanımtürk
Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu Dergi Editörleri
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İlk romanı Romantik Korku 2002, ikinci romanı Rüya Günlüğü 
2003, üçüncü romanı Boş Zaman 2004, ilk öykü kitabı Bir Yaz 
Gecesi Kâbusu 2005 yılında ve dördüncü romanı Apartman 
Boşluğu 2008 yılında Oğlak Yayınları'ndan çıktı.

Beşinci romanı Karanlık Oda 2010 yılında İletişim Yayınları 
tarafından yayımlandı. 2011 yılında Apartman Boşluğu, Boş Zaman 
ve Rüya Günlüğü İletişim Yayınları tarafından yeniden yayımlandı. 
Yeni ve eski öykülerden oluşan öykü kitabı Ben Tek Siz Hepiniz 
2011'de İletişim'den çıktı.

Apartman Boşluğu, 2009 yılında Arnavutçaya, 2010 yılında 
Arapçaya, 2011 yılında Bulgarcaya ve İngilizceye çevrildi.

Çeşitli dergi ve gazetelerde edebiyat, sinema, popüler kültür 
konulu yazıları yayımlandı.
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HAKAN BIÇAKÇI ATÖLYESİ 
Hakan Bıçakçı imzalı "Doğa Tarihi" adlı yapıt okulumuz ulusal 
program öğrencileri tarafından Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde 
okunmuştur



Öğretmenlerimiz, bizim dünyamıza en iyi hitap eden, okumaktan 
mutluluk duyduğumuz bir yazar adı istediklerinde aklımıza ilk 
gelen kişiydi Sayın Yekta Kopan oldu. Hepimiz biliriz. Dünyaya 
gözümüzü açtığımız an renkler, kokular, sesler belleğimize 
yerleşmeye başlar. Biz bilinçli olarak ya da bazen hiç fark etmeden 

o seslerin, kokuların, renklerin mayasıyla yoğruluveririz.
Duyularımızın fırça izleri, asıl evimiz olan kişiliğimizi
biçimlendirir ve tüm duygularımızı besler. İşte belki bizlerin
zihinlerinde ilk uyanan ışığın Yekta Kopan olmasının nedeni
budur: İlgiyle izlediğimiz çizgi filmlerden, filmlerden ruhumuza
uzanan o sesi tanımamız, yakınımız kadar benimsemiş olmamız.
Görsel sanatlardan romana uzanan çizgiyi izlememizin altında da
o güçlü ses yatar.  Üslubuyla, musiki ve edebi yönüyle hepimize
örnek olup, bugün biz genç eleştirmenlerle birlikle olduğu için
çok teşekkür ediyoruz.
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Organizasyon grubu 
öğrencilerimiz tarafından 
karşılanan yazarımız isteyen 
öğrencilerin kitaplarını imzaladı.

YEKTA KOPAN 
Okulumuz öğrencilerince düzenlenen anket sonucu ödüle layık 
görülen yazarımız, kapanış sırasında okumanın önemi ve seslendirme 
kariyeri üzerine bir söyleşi de bulundu.
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Genç Eleştirmenlerin Gözünden Şiir Grubu 

9. Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nu Türkiye’nin

birçok yerinden, farklı okullardan gelen öğrencilerin
katılımıyla gerçekleştirdik. Gelen öğrenciler sempozyumdan

çok memnun kaldıklarını ve çok güzel zaman geçirdiklerini
belirttiler. Çoğu kişi komitelerdeki ortamın arkadaş çevrelerini

genişletmek için çok uygun olduğunu dile getirdi ve
kendilerinin samimi ve sıcakkanlı bir şekilde karşılandıklarını

ifade etti. Ayrıca pek çok öğrenci daha önceden edebiyata ve
şiire karşı olan ön yargılarını kırdıklarını söyledi. Komitemizce
eleştirel bakış açılarıyla tartışılan Birhan Keskin imzalı şiirler

iki gün boyunca oturumlarımızı süsledi. Bunun dışında

Şiir Grubu �1

Birhan Keskin 

Kim Bağışlayacak 
Beni 

ŞİİR GRUBU 
Şule Kaynar - Özge Ayık
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sınıf süslemelerinin tartışmalar süresince ele alınan şiirlerin 
duygularının öğrencilere geçme aşamasında oldukça etkili 

olduğu birçok kişi tarafından belirtildi. Bununla beraber özgür 
düşünce ortamından etkilendiklerini söyleyen birkaç öğrenci, bu 

ortamın ve herkesin kendi düşüncelerini rahatlıkla dile 
getirebilmesinin medeni bir topluma evrilme yolunda önemli 

bir adım olduğunu ifade ettiler. Tek şiir üzerinden yapılan farklı 
yorumlar farklı insanların çok çeşitli bakış açılarına sahip 
olduğu gerçeğini bir kez daha gösterdi. Tartışmalar boyunca 

ortaya çıkan çeşitli düşünceler şiirler üzerinden çıkarılan 
izlekler ve imgelere yeni anlamlar yüklenmesini sağladı ve 

şiirler hakkındaki görüşleri zenginleştirdi. Ortaya atılan şiirsel 
yorumlar katılımda bulunan genç eleştirmenlerin düşünce 

dünyalarını ve edebiyata olan eleştirel bakış açılarını 
geliştirmede en temel nokta oldu. Sempozyum 

gerçekleştirilmeden önce ekibimiz aylarca yoğun ve düzenli bir 
çalışma temposu tutturdu. Her hafta belirli günlerde 

Sempozyum grupları çalışmaları süresince kendi temaları 
doğrultusunda  toplanarak tartışmalar yaptılar. Bu süre zarfında 
incelenebilecek şiirler ve bu şiirlerin önemli noktaları hakkında 

öğretmenlerin görüşleri alındı ve öğrenciler kendi aralarında 
görev dağılımı yaptılar. Farklı yaş gruplarını bir araya getiren 

toplantılarda komitelerde  görevli öğrenciler sorumluluklarına 
odaklanarak hummalı bir hazırlık süreciyle çalışmalarını 

yürüttüler. Diğer okullardan gelen öğrencileri en iyi şekilde 
ağırlayabilmek, misafir öğrenciler için en iyi  

Şiir Grubu �2

Komite 
Öğretmenlerimiz 

Komite Öğrenci 
Başkanlarımız 
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koşulları sağlayabilmek adına sürekli çalışan görevli öğrenciler 

bu süreçte sosyal ilişkilerini geliştirme fırsatını elde ettiler. 
Başarıyla gerçekleştirilip herkesin güzel hatıralarla ayrıldığı 
TED Ankara Koleji 9. Liseli Genç  Eleştirmenler sempozyumu 
katılım oranı yüksek, aktif, her öğrencinin düşüncelerini 

paylaşmasını esas alan ve Türkiye’nin dört bir yanından 
gençleri bir araya getirebilme hedefine ulaşan bir etkinlik 

olmuştur. Bu etkinlikten çeşitli kazanımlar elde etme fırsatına 
nail olmuş bizler gelecek yıllarda da öğrencilerin eğitim 

hayatına renk katmaya devam etme umuduyla sempozyum 
çalışmalarımızı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütmeye 
devam edeceğiz.  

ZAMAN/BİRHAN KESKİN 

İnsan en çok yalnızken kaybolur, arada kalmışlığın getirdiği 
çaresizlik bireyi olumsuz duygular içinde sürükler ve aklı ile 
duyguları arasında çelişmesine neden olur.  Birhan Keskin’in 

‘Zaman’ adlı şiirinde de şiir kişisinin zaman engeline bağlı
yalnızlık duygusunun yarattığı arada kalmışlık ve beraberinde 

getirdiği çaresizlik ifade edilmektedir. Şiir kişisinin yaşamakta 
olduğu bu duygu durumu da imgeler, sözcük seçiminde kişi 
zamirleri ve tercih ettiği noktalama işaretleri üzerinden 
aktarılmıştır. Şiir kişisi ben, sevgilisinden ayrı olmanın 
üzüntüsünü ve acısını yaşamaktadır. ‘’Şimdi, bir de buradan 

baktım sana senden kaçırdığım kedere 
boğulduğum anlara.’’ dizelerinde de acısını 
ve sevdiğinden ayrı olmasını geçmişteki 
acılarıyla bütünleştirerek aynı kederi
tekrardan yaşamaktadır. Bu dizelerden sonra 
şiirde, üç nokta kullanması tercih edilerek 
uzun zamandır arada kalmışlığın getirdiği 
yalnızlığın bitmemiş ve zaman zaman devam 
etmekte olduğu yansıtılmıştır. Şiir kişisi, bu 
zamana kadar sevdiğinin iç dünyasına 
giremeyişinden kaynaklanan sitemini ‘’Beni 
içine al artık/ Seni mutsuz kılan duyguyu/
Kırmak istiyorum.’’ dizeleriyle sen kişisine 

Şiir Grubu �3

Zaman 

Şimdi, bir de buradan baktım sana 
senden kaçırdığım 

kedere boğduğum anlara. 
... 

Beni içine al artık 
seni mutsuz kılan duyguyu 

kırmak istiyorum. 
... 

Bir yerden aşağı,  
çok aşağı düştüm 

zaman:  
solgun ve gri bir koridordu 

orada çok üşüdüm.  

Birhan KESKİN 

ŞİİR ELEŞTİRİLERİ
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seslenerek ifade etmektedir. Bu dizelerde şiir kişisinin 
geçmişi ve bugünü arasındaki arada kalmışlık izleği ve sen 

kişisinin mutsuzluğunu kırmak istediğini belirtmektedir. 
Şiirde bu dizelerden sonra da üç nokta kullanılması tercih 

edilerek, bu zamana kadar şiir kişisinin yaşadığı 
çaresizliğin günden güne artarak devam ettiğinin altı 

çizilmiştir.Zaman ‘’solgun ve gri bir koridordu orada çok 
üşüdüm’’ imgeleriyle tanımlanarak yalnızlık ve arada 
kalmışlık izleklerinin getirdiği çaresizlik ön plana 

çıkarılmaktadır. Şiirdeki gri koridor imgesindeki ‘gri’ sıfatı 
siyah ile beyaz arasında solgun bir renk olmakla birlikte 

arada kalmışlık izleğini de destekler niteliktedir.  Koridor 
‘Geçmeye yarayan dar ve uzun aralık.’ anlamına gelerek 

şiirde de sen kişisi ve ben kişisi arasındaki bağlantıyı da 
öne sürmektedir. Şiirde ‘‘üşüdüm’’ fiilinin tercih edilmesi de 

bu bağlantının şiir kişisine hissettirdiği çaresizlik ve 
yalnızlık izleklerinin vurgulanması, olumsuz duygularında 

özellikle altınının çizildiği ‘acı’ duygusunu dile 
getirmektedir. Şiirde ‘zaman’ başlığı değerlendirilen 
zamandan çok kaçırılan, elde edilemeyen insanı üzen, 

çaresiz bırakan zamanı temsil eder. Geç kalmışlık duygusu 
şiir kişisinde, yalnızlığın ve acının gri koridorlarında onu 

çaresiz ve umutsuz bırakır. 

Gidiş/Birhan Keskin 

Karşılık bulamayan sevgi ve birliktelik isteği, bireyin iç 
dünyasında çatışma yaratır ve bu çatışma ise bireyin 

yaşamında 
sıkışmışlık duygusu yaratır. Birhan Keskin’in “Kim 

Bağışlayacak Beni” adlı yapıtında yer alan “Gidiş” 
şiirinde, şiir kişisinin duyduğu karşılıksız sevginin 

sonucunda yaşadığı çatışmalara ve bu çatışmaların 
bireyin iç dünyasında yarattığı yalnızlık, arada 

kalmışlığa yer verilir. Bu yalnızlık duygusu bireyin 
geçmişinden anılarından beslenen umudu ve şimdiki 
zamanın yarattığı umutsuzluk olmak üzere iki 

anlatımsal kesitte ele alınmıştır. Bu anlatım da eylem 
türlerinin kullanımı, imgeler ve söz sanatlarıyla 

Şiir Grubu �4

Gidiş 

Senin gözlerin benim gerçeğim 
(sendeki telaşa onlarla inandım)  
bakmıyor bana,benden uzakta. 

Aramızdaki mesafede gerilen 
bir teli inletiyorum seninle 
sesi ben duyuyorum tek, 
birşey duyduğu yok kimsenin 
benden başka. 

Bir hülyanın hatırasında 
kasıp kavuruyorum kendimi 
diyorlar ki, hayat yalandır, 
aşk da. 

Nasıl inanırım,o;  
olmak istemiş de olmamış 
bir yarım nefes gibi şuramda. 

Sana dokunamayacak kadar 
ürkek kalmış olduğum bu mesafeden 
dön/erken sen 
önce ayaklarının gerçekliğine inandır 
beni, 
inanmak istesem de 
senin gidişin yalandır bende.  

Birhan KESKİN 
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aktarılmıştır. Şiirin birinci 
anlamsal kesitinde şiir kişisinin 

içinde bulunduğu duygu durumu 
ayrılığın sona ermesine dair 

duyulan umut ve bu umudun yol 
açtığı arada kalmışlık hissi ile 

aktarılmaktadır. Bu umut 
olgusunun yol açtığı arada 
kalmışlık ve kabullenememe 

duygusu üçüncü anlatımsal 
kesitteki “Nasıl inanırım, o olmak 

istemiş de olmamış bir yarım nefes 
gibi şuramda” ifadesindeki ‘nasıl 

inanırım’ haykırışıyla 
anlatılmaktadır. Şiir kişisi bu anlatımsal kesitte sen kişisiyle arasındaki ilişkinin düzeleceğine dair 

umut ve onun geri dönmeyeceğini kabullenmesiyle oluşan umutsuzluk sonucu ortaya çıkan 
çatışmadan dolayı yoğun bir duygu karmaşası yaşamaktadır. “Bir yarım nefes gibi şuramda.” 

dizesinde de nefesin yarım kalması imgesi, şiir kişisinin içinde bulunduğu kargaşayı, ayrılık sonrası 
eksiklik duygusunu vermektedir. Bununla birlikte birinci anlatımsal kesitin ilk dizesindeki “Senin 
gözlerin benim gerçeğimdir.” ifadesindeki ‘gerçek’ kelimesiyle şiir kişisinin var oluşunu sağlayan 

umudun sen kişisine duyulan aşk ve inançtan kaynaklandığı da aktarılmaktadır. ‘Hülyanın hatırasında 
kasıp kavuruyorum kendimi’ imgesinde şiir kişisinin sen kişisiyle ilgili anıları veya hayallerini 

sembolize etmektedir ve şiirin bu anlatımsal kesitinde söz konusu olan umudun, geçmişin 
hatırlanmasından doğan mutluluktan kaynaklandığı dile getirilir. ‘Kasıp kavurmak’ eylemiyle ise 

ayrılıktan duyduğu acı ve üzüntü aktarılır. Şiir kişisinin sen kişisiyle arasındaki ilişkiye olan isteğinin 
şart/istek kipi ile belirtilmesinin yanında, varsayımlarda bulunduğu geniş zaman kipi umut 

durumunun şiir kişisi için yalnızca o 
istekte kalmayıp hayal sayılabilecek 
varsayımlar ile kendisini gösterir. 

Şiirin ikinci anlamsal kesitinde şiir 
kişisinin sen kişisine hislerinin 

karşılıksız oluşundan ve şimdiki 
zamanın gerçekliklerinden doğan 

umutsuzluk verilmiştir. Birinci 
anlatımsal kesitin üçüncü dizesinde 

yer alan “Bakmıyor bana benden 
uzakta” dizesinde ile bu umutsuzluk 

durumunu yaratan uzak olma ve 
ayrılık durumu aktarılmıştır.  Şiir 
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kişisi ile sen kişinin “göz”lerinin arasındaki uzaklığı fiziksel bir mesafenin ötesinde manevi bir 
uzaklık olduğunun da gösterir niteliktedir. İkinci anlatımsal kesitte yer alan “Aramızdaki mesafede 

gerilen bir teli inletiyorum seninle” benzetmesi ile aralarındaki bağı somutlaştırırken sesi tek onun 
duyuşu ile aralarında gerginleşen ilişkilerinin yalnız şiir kişisinin özlemiyle sonuçlandığını da 

gösterir. Üçüncü anlatımsal kesitte 
“diyorlar ki, hayat yalandır aşk da” 

dizelerinde şiir kişisinin yaşadığı yoğun 
karşılıksız duygular karşısında toplumun 
verdiği tepkiler belirtilmiş ve şiir kişisi ile 

toplum arasında yaşanan çatışma da 
yansıtılmıştır. Toplumun bireye dayattığı 
“Aşk ve hayat yalandır.” olgusu bireyin 
kendi yaşadığı deneyimlerle örtüşmezken 

iç dünyasında umutsuzluğa ve 
huzursuzluğa sebebiyet vermektedir. Şiir 

kişisi ile sen kişisi arasında yaşanan 
ayrılıkla beraber zaman geçtikçe şimdiki 

zamandaki birey topluma daha fazla kulak 
vermeye başlamış ve bu da bireyin iç dünyasında karmaşaya neden olmuştur. Dördüncü anlatımsal 
kesitin, “Sana dokunamayacak kadar ürkek kalmış olduğum bu mesafeden”dizeleriyle açık ve sade 

bir dille şiir kişisi ile sen kişisinin arasındaki mesafenin ne kadar açılmış olduğu belirtilmiştir. Şiir 
kişisinin ürkek oluşu çekingenlik anlamına gelirken, bu çekingenlik ilişkileri için umutsuzluk 

yaratmaktadır. Son anlatımsal kesitte yer alan “İnanmak istesem de senin gidişin yalandır bende” 
dizelerinde şiir kişisinin şiir genelinde yer alan uzak olma durumunu ilk defa “gidiş” olarak 

kabullenmesi ve buna inanmak istemesi ile umutsuzluk olgusu tekrar vurgulanmıştır. Sen kişisi ile 
arasındaki mesafeyi “gidiş” olarak nitelendirirken, aynı zamanda bu gidişin yalan olduğunu 

belirtmesi bireyin iç dünyasında ve inkar ve kabullenme olarak yaşadığı içsel çatışmanın 
göstergesidir. Şiir kişisi tam bu dizelerde sen kişisinin gidişini kabul eder ancak bu ona çok acı 
verdiğiiçin kabullenişin zorluğunu dile getirir.  

Tüm şiire hakim olan konuşamama duygusu, şiirin 
başlığı olan “gidiş” sözcüğü ile vurgulanmıştır. 
“Gelmek” yakın olmak, kavuşmak “gitmek” ise 
uzaklaşmak, ayrı düşmek anlamıyla şiir kişisinin 

sevgiliden ayrı kalmasının onda yarattığı acıyı ve 
çaresizliği belirtmiştir.Umut gelmeyi ve umutsuzluk 

ise gitmeyi temsil edişi ile çaresizliğin bireyin iç 
dünyasında  yarattığı yalnızlık, acı ve hüzün 

duygularını aktarır. 

Şiir Grubu �6



10/11 MAYIS,2019

KAHRAMANIN YOLCULUĞU  

Hikayeler gerçek, hayal ve duygunun yoğrulduğu, insanı farklı 

dünyalara götüren canlı metinlerdir. Hikâye anlatıcılığı ise  

gerçek veya tasarlanmış olayların bir kişi tarafından 

anlatılmasıdır. Ancak bu anlatım bir sanattır ve bu sanat  

insanlık tarihi ile başlar. “Hikaye Anlatıcılığı” eğitimin en eski 

biçimidir.İnsanlara, dünyanın oluşumu, hayat ve yaşamdan 

sonrası hakkında cevaplar vererek eski insan topluluklarını 

birbirine bağlamıştır. Hikayeler insanı tanımlar, şekil verir, 

kontrol eder ve insanı insan yapar. 
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Kaf Dağının Önü adlı  yapıtının merkezine üst kurmacayı 

yerleştiren Murathan Mungan bilinç akışı, iç monolog, geriye 

dönüş gibi tekniklerle birlikte gerçek ile kurmacanın sınırlarını 

zorlamış hikaye anlatıcılarının geçmişte bilmeden kullandıkları 

bu teknikler aracılığıyla geleneği yaşatmaya çalışmıştır.  

Murathan Mungan’ın hikaye yerine masal kelimesini tercih 

ettiği yapıt “ Suret Masalı” , “ Gece Masalı”, “Kağıttan 

Kaplanlar Masalı”  bölümlerinden oluşmaktadır. . Bu tercihle 

yazar anlatı geleneğine de değinmiştir. Bunun yanında yapıtın 

adı da dikkat çeken önemli noktalardan biridir. Masallarda 

kullanılan  “Kaf dağının ardı” tabiri hayale, olağanüstülüğe 

geçişi ifade eden bir sınırdır. Yazar “Kaf Dağının Önü” diyerek 

hem gerçeklikle hem de kurmacayla olan bağını koparmayan 

büyülü gerçekliğe okuru hazırlarken gerçek ile kurmacanın 

sınırlarını zorlamakta ve gelenekten yaralanmaktadır.  

Hikayalerde masallarda hep bir kahraman vardır ve bu 

kahraman amacına ulaşmak için zorlu yolculuklardan ve 

sınavlardan geçmektedir.  Kaf Dağının Önü adlı yapıtta 

kurgulanan karakterlerde de kendi bireysel yaşamlarının içinde 

içsel çatışmaların bol olduğu bir kurgu görülmektedir ve bu 

karakterler yaşadıkları zorlu mücadele karşısında gelenekteki 

kahramanlara benzemektedirler.  
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Yapıtta; “Suret Masalı “ adlı ilk hikayede 

“Yazmak istedim bir aralar. Yaşadıklarımı 

yazmak. Hiçbir şey yaşamamış olanlar 

yazıyordu. Çağına tanıklık etme sevdasında olan 

kenar kıyı gözlemcileri tutmuşlardı köşe 

başlarını. Ha, bie de yaşadıklarının dahi farkında 

olmayanlar yazıyordu. Bunlar yalnızca olayların 

şehvetini duyarak yaşayanlardı. Böyle bir 

ortamda yazsam ne olurdu? Ayrıca bir sürü 

yazınsal kaygı da yüklenmem gerekecekti. 

Sözcükler yaşadığım gizi çözmüyordu. 

Yoğunluğumu sözcüklere dökemiyordum.” (s.34)  bireyin içmonologlarıyla yaşadığı ikilem ve onun 

yolculuğu verilmektedir.   

“Kağıttan Kaplanlar” adlı hikayede de yakın arkadaş olan aynı zamanda da birbirine rakip olan iki 

yazarın anlatıldığı kurmaca metinle bir 

yazarın ölümüyle ve onun yarım bıraktığı 
kitabı diğer arkadaşın tamamlanmasının 

istendiği dolayısıyla yazma serüveninin 

işlendiği üst kurmaca metin paralel bir 

şekilde okuyucuya aktarılmaktadır.  “Bir 

yazar olarak başkalarını giyinmek, 

karakterler yaratmak, onların içine 

girerek ya da onları içimize alarak 

konuşmak, konuşturmak işimizdi bizim. 

Ayrıca bir başkasının üslubunu, yazısını 

giyinmek; dünyasına ve bakışına 

yerleşmek, oradan söz almak 

ürkütücüydü. Söz konusu kişi çok yakınımız bile olsa. Her yazar sonunda kendi Ötekisi’yle yaşar, 

ama bu kez bir başkasının Öteki’si olmanın tehdidiyle karşı karşıyaydım.” (Mungan, 129)  Ayrıca bu 

öykünün içinde yazmaya başladığı “Kin Payı” adlı romanının yazılma serüveninden de 

bahsetmektedir ve böylece yazar anlatıcı ile kahramanı ayırmak imkansızlaşmaktadır. Burada da iç 

monologların yoğun olarak yaşandığı yalnızlık ve imkansızlıkla baş etmeye çalışan  bir kahraman 

yaratılmıştır.  Aynı imkansızlık ve yalnızlık  “Gece Masalı” adlı hikayede de belirgin bir şekilde 

görülmektedir. Bara gelip yalnızlığıyla yüzleşen oradaki figürleri anlatan ve çıkarken “Piyaniste ateş 
ediniz.” (Mungan,92) ifadesiyle konusunu bildiği romanın adını da  bulan kahraman ile de aynı üst 

kurmaca oluşturulmaktadır.  Yine Gece Masalı adlı hikayede bireylerin gerçek dünyadan kopuşlarının, 
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geçmişe dair sorgularının, parçalanmış anılarının, siyasi düşüncelerinin şekillendirdiği iç monologlar 

aracılığıyla kahramanın iç dünyası okuyucuya verilmektedir. “Babası: Kapıdan girdiğinde girişteki 

küçük tabureye oturur, ayakkabısının tekinin bağlarını çözmek için eğildiğinde (yüzü görünmezdi) 

ansızın sorardı: altı kere yedi. Apışıp 

kalırdım. Gafil avlanmıştım. Babam beni 

hep avlardı. Yedi kere sekiz. Bir av ve 

orman olarak düşünürdüm yaşadığımız evi. 

Sekiz kere dokuz. Babam kapıdan girince 

orman aralanırdı. Dokuz kere dokuz. Salona 

geçerdi. Tam oturacakken koltuğa sorardı: 

güzellik mi çirkinlik mi? Gülerdim (…) 

Dövmezdi. Hiç dövmedi beni. Usul usul 

öldürdü. Deliler gibi çalışırdım. Hep onun 

için çalıştım. Bir gün, bir tek gün, yalnızca 

bir tek gün takdir etsin beni.” (Mungan, 90) 

Yer ve karakter betimlerinin pek tercih edilmediği Kaf Dağının Önü adlı eserde sözlü kültür  

geleneğinde olduğu gibi yer ve zaman belirgin bir biçimde gösterilmemiştir.  Doğu kültüründen 

beslenmeyi asla ihmal etmeyen Murathan Mungan her hikayesinde gelenek ve kültür bağını etkili bir 

şekilde kullanırken masalın, hikaye anlatıcılığının, örf ve adetlerin yelpazesinin renklerinden 

yararlanmıştır. Nitekim eserlerinin doğup büyüdüğü kültürel zenginlikten beslendiği ve eserlerini bu 

zenginlikle  harmanlandığı  bunun somut izlerinden 

biridir. 

Her yapıt bir kahramanın yolculuğuna açılan kapıdır. 

Bu kapı kahramanların zorlu mücadelelerini, hatta 

baş edebildikleri ya da edemedikleri durumları 

okuyucuya aktarır hikayeler de böyledir “Hikâye 

anlatıcısı, yaşanılan, yaşanabilir veya yaşanılacak 

olan olay veya olayları anlatır. Bu açıdan hikâye 

anlatımı, insanın yaşamış olduklarından derlediği, 
kimi zaman hoşça vakit geçirmeye, çoğu zaman da 

gerçek dünyaya ilişkin ortaya çıkan bir iletişim 

aracıdır. İnsanın “öteki” ile uyum içinde olmasının bir sonucu olan bu iletişim türü, tümel ve soyut bir 

evrensellikten ziyade daha çok “yaşamsal deneyim”i ihtiva eder.” (Sütçü 35) Murathan Munganı’ın 

anlatımı da bireyin içinde bulunduğu durumları okuyucuya aktarırken üst kurmaca ile birlikte Hikaye 

Anlatıcılığını paralel bir şekilde yürütmüştür.   
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DENEYİM YAZILARIMIZ  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Gelmeden önce daha çok okuduğumuz kitap hakkında konuşacağımız bir etkinlik 

hayal etmiştim. Günün sonunda anlatacağımız hikayeyi kendimiz yazmaya çalışmamız 

hoşuma gitti. İkinci günün, anlatıcılar biz olacağımız için, daha hareketli ve eğlenceli 

bir gün olacağını düşünüyorum. Genele bakıldığında güzel bir gündü. Hepinize çok 
teşekkürler... 

Hazan Öykü Kaya  

Hikaye anlatıcılığı hakkında farklı düşüncelere sahiptim. Dün bu düşüncelerin 

birleşmesiyle oluşan farklı etkinlikler yaptık. Bu etkinlikler esnasında farklı öğretiler 

öğrenip bunları somut nesnelerle bağdaştırdık. Benim için unutulmaz ve eğlenceli 

dakikalardı. Emeği geçen herkese bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederim. 

Cansu Tacim 

Bilfen Çayyolu Liseleri 

Başlangıçta ve şuan çok eğlendim başta biraz utanmıştım ama sonra herkese çok ısındım . 

Çünkü herkes aynı amaçlarla buralara gelmişti. Çok verimli vakit geçirdiğimizi 

düşünüyorum. 

Sevgilerle... 

Yiğit Onur YILMAZ 
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Kitabın anlaşılması zor olmasından dolayı biraz endişeliydim fakat yaptığımız 

etkinlikler zamanın hızlı ve benim açımdan güzel geçmesini sağladı bir dahaki 

sempozyuma da gelmek istiyorum. 

Gözde Sosan 

Özel Mavi Dünya Anadolu Lisesi 

Hikaye anlatıcılığı ve masal anlatımına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmamı sağlayan güzel 

etkinlikler yaptık. Kitap anlaşılması zor olsa da yaptığımız etkinliklerle kitabı daha iyi 

anlama fırsatı buldum. Güzel ve verimli bir ortam vardı, oturumdaki herkese çok teşekkür 

ederim.  

Dilay Kervan  

TED Karabük Koleji 

Hikaye anlatıcılığı komitesi gerçekten fark yarattı. Zihinsel olduğu kadar fiziksel de 

faaliyet gösterdik. Hem eğlenceli hem de düşündürücü etkinliklerde bulunmamız  

hikaye anlatıcılığının son derece etkili bir oluşum olduğunu gösterdi. Tüm bunların 

sonucunda hepimiz için yararlı bir aktivite olduğuna inanıyorum. Sempozyuma 
katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Buradan iyi dileklerimle ayrılıyorum.  

İrem Köycü 

TED Eskişehir Koleji 

Okuduğumuz kitap biraz sıkıcı bir kitaptı açıkçası ve o yüzden bu sempozyum çok sıkıcı 

geçer diye düşünüyordum ama sağ olsunlar öğretmenlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız 

gayet güzelleştirdiler sempozyumu ben keyif aldığımı düşünüyorum emeği geçen herkese 

teşekkür ederim. 

Ege Paşalı 

TED Denizli Koleji 
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Tanışma 

Katılımcıların ısınma etkinlikleri, müzikle birlikte karışık 
yürüyerek müzik kesildiğinde en yakınındaki kişilerle tanışmasıyla 
başladı. Minik çaplı tanışma etkinliği sonrası katılımcılar çember 
oldular ve grubumuz tarafından hazırlanan dans gösterisini 
izlediler. İlk başta beğenilen dans gösterisi daha sonra istenilen 
biçimde izlendi. Özgürlüğün her biçiminin kısıtlanmasının 
anlatıldığı eserin havasına girip dans gösterisini nefret dolu 
bakışlarla izlediler. Bakışlarının yanı sıra tele ekran arkasından 
izlemeleriyle dansçılar üzerinde stres yaratan katılımcılarımız 
böylelikle dansçılarımızın hareketleri üzerinde kontrol sahibi 
oldular. Bu etkinlikle katılımcılarımız nefretin insanı manipüle 
etmedeki etkisini birinci elden deneyimlemiş oldular. Ayrıca 
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katılımcıların bakışları dansçıların yapmamları gereken bir davranış 
yapıyorlarmış gibi hissetmelerine ve danslarını kısıtlamalarına neden 
oldu.

Fotoğraf kareleri 

Eğitimcimizin ilk önce bizi 6 gruba ayırmasıyla başlayan 
etkinliğimiz her gruba 60 sayfa verip üzerine konuşulmasıyla 
başladı. Her grup ilk önce kitabın geneli üzerine tartışarak kitap 
hakkındaki farklı bakış açılarını paylaştılar. Sonrasında her grup 
kendi sayfa aralığındaki olayları ya da ideolojileri bir fotoğraf 
karesinden nasıl yansıtabileceklerini tartıştılar.

İlk grup yapıttaki iki dakika nefret olgusunu canlandırdılar. 
Grubun her üyesi bütün bedenlerinde Emmanuel Goldstein'a 
olan nefretini hissederek ve bu nefreti dışarıya yansıtarak 
eserdeki nefret olgusunu vurguladılar. İnsanların biriktirdiği 
nefreti tek bir anda dışarı atmasıyla oluşan kaosu sahnelediler.

   İkinci grup yapıttaki bomba sahnesini resmettiler. Bombadan 
yaralananların umutsuzluğunu ve arkadaki Büyük Birader'in 
kayıtsızlığını yansıtan ikinci grup, eserdeki devlet ve gerçekleri 
çarpıtma olgularını gösterdiler.
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Öğretmenlerimiz 

Komite Öğrenci 
Başkanımız 
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Sahneyi üçe bölerek kullanan üçüncü grup, ilk karesinde 
Winston ile Julia’nın tanışması ve birbirlerine not vermelerini, 
ikinci karesinde Büyük Birader'in otoritesini, üçüncü karesinde ise 
Winston’ın fare korkusunu resmettiler. İlk karede birbirlerine 
açılma cesaretini göstermelerini ve bunu yaparak 
başkaldırmalarını, ikinci karede Büyük Birader'in otoritesine 
halkın boyun eğmesini, üçüncüsünde ise devletin nasıl insanları 
korkuları üzerinden manipüle etmesini belirttiler.

Dördüncü grup Winston ile Julia’nın yakalanma sahnesini 
imgelediler. Düşünce polisinin sert ve suçlayan bakışlarının vurgulandığı sahnede Winston ve Julia’nın 
gelecekleri için endişeli ve korku dolu anlarını gösterdiler.

Beşinci grup Winston ve Julia'nın iki farklı görünüşüne atıfta bulundular. Her iki karakterin de sistemin 
istediği ve kendi başkaldıran benliklerini sembolize ederken aynı zamanda düşünce polisinin baskılarını da 
bu kişilikler üzerindeki etkisini vurguladılar.

Altıncı grup ise devletin baskılarını ve kısıtlamlarını bir karakterin iplerle bağlanması üzerinden 
işledi. Sisteme karşı çıkmaya çalışan karakterin bir sürü iplerle bileğinden bağlanmasıyla yapıttaki Winston 
ile Julia’nın içlerinde hissettiklerini yansıttılar.

Her grup her fotoğraf karesinden sonra resmedilenlerin çağrıştırdıklarını yazıp diğer gruplarla paylaştı. 
Böylelikle her grubun farklı bakış açılarıyla yorumlanan fotoğraf kareleri resmeden grubun tasarladığı 
açıdan farklı hale gelmiş oldu.

Isınma Etkinlikleri 

Canlandırma öncesinde yapmış olunan yapıt alanında 
ısınma çalışmaları süresince, katılımcılar ilk olarak bir bireyin bir 
topluluğu nasıl etkilediği konusunda tartıştılar. Daha sonra yaratıcı 
drama çalışması yapılan konferans salonu alanı içerisine girecek 
olan ilk kişiye karşı büyük bir tepki yaratmak için o kişi içeriye 
girdiğinde herkesin yere yığılmasına karar verildi. Bu çalışma 
yapıldıktan sonra içeriye giren kişiye karşı herkesin birlik olup 
ölmeyi canlandırmasının ardından alınan fikirlere göre, çoğu kişi 
bu oyunun onları gerdiğini, birisi yüzünden bu duruma düşmenin 
onları rahatsız ettiğini, gözlemlenmenin ve her an kontrol 
edilmenin bir toplumun hareketlerini büyük oranda etkilediğini belirttiler. Daha sonra incelenen roman 
1984’te değerlendirilen baskıcılık, otorite, her an kontrol edilme, kısıtlanma gibi olguların aslında günümüz 
toplum yönetiminde de gözlemlendiği tartışıldı. 
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 Katil kim oyunu 

Salonun ortasında herkesin belirli aralıklarla dağılıp 
gözlerini kapamasıyla, eğitmenler ilk olarak katilleri kimsenin 
göremeyeceği şekilde seçmesiyle başladı. Oyun, katillerin 
seçilmesinin ardından yavaşça salon içerisinde birbirinin 
gözlerine bakarak yürüyen katılımcıların, katillerin göz göze 
geldiği kişilere göz kırpıp öldürmesiyle devam etti. Öldürülen 
kişilerin çığlık atıp sahneye geçmesi ile ilerleyen süreçte, 
ortama gergin bir hava hakim olmaktaydı. Oyunun bitmesinin 
ardından katılımcılar tarafından alınan fikirlere göre, süreç boyunca birbirlerine bakmaları gerekmesi fakat 
birbirlerine bakarlarsa ölme riskleri olması onlarda çekingenlik hissi oluşturdu. Arkaplanda gerilim 
müziğinin olması onlarda gerginlik ve endişe hissinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu duyguların günümüz 
hayatına ve 1984 adlı yapıta uyarlanacak olursa, bir birey olarak kalabalık bir topluluk içerisinde kimseye 
güvenememek o bireyde güven probleminin yanında gerginlik ve dolayısıyla yabancılaşmanın ortaya 
çıkmasına sebep olduğu söylenebilir.

Canlandırmalar 

Birinci grup sıkı yönetim altında olan toplumun istenilen gibi yönetilmesinin amaçlandığı sırada 
yazılı belge tutmak gibi bu düzene aykırı harekette bulunan kişilerin tutuklanıp toplumun devletin istediği 
hale getirilmesi sürecini değerlendirmiştir. Yazılı belge tutulmasının yasak olmasının nedeni haberlerin ve 
tarihin Büyük Birader'in istediği şekilde yazılıp değiştirebilmesinden kaynaklanır. Yazılı belgenin 

bulunması bu değişimin sakıncalı bir hareket olması ve 
güvenilirliğinin yitirilmesine neden olur, bu yüzden de Büyük 
Birader'in istediğine karşı gelen bireyler yargılanmaktadır.

İkinci grup yaptığı canlandırmada devletin insanların 
düşüncelerini nasıl bu kadar çabuk değiştirebildiğini, toplumun 
aynı gün içerisinde birbiriyle çatışan haberlere nasıl 
inanabileceğini değerlendirdi. 

Üçüncü grup yaptığı canlandırmada Winston adlı ana 
karakterin sadece bir düşüncesini özgür bir şekilde belirtmesinden 

dolayı sahneyi ikiye ayırarak yargılanmasını iki farklı şekilde değerlendirmiştir. Birinde 1984’teki katı 
sistemle yönetilen toplumda düşünce polisleri onu işkence yöntemiyle cezalandırmaktayken, birinde 
Winston’un yargılanması sırasında medeni bir şekilde düşünceyi belirtmenin sadece para cezasıyla 
çözülebileceğini belirttiler.
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Dördüncü grup Büyük Birader'in toplumu kendi istediği gibi düşünmesi için zorlamasını 
değerlendirmiştir. 2+2=4 gibi basit ve kesin bir bilginin devlet tarafından 2+2=5 şeklinde bütün toplumum 
inanmaya zorlanması dördüncü grup tarafından sahnelendi.

Beşinci grup yaptığı canlandırmada Büyük Birader'in 
yönettiği devlette toplumun en ufak bir duygu barındırmasının 
yasak olduğunu, toplumda rastlanan duyguyu barındırma gibi 
düşünce suçlarının hemen cezalandırılmasını değerlendirdi. 
Duygu barındırmanın, insanlar arasında duygusal bağ 
kurmanın, düşünmenin, hayal etmenin insanları isyana ve 
haklarını aramaya itecek olgular olması nedeniyle Büyük 
Birader tarafından yasaklanan ve cezası çok ağır olan suçlar 
olduğu görülmüştür. 

Altıncı grup yaptığı canlandırmada geçmişin şimdiye uyarlanması izleğini halkın gözü önünde üç 
gazinin ilk kahraman, sonra da hain ilan edilmesiyle aktarmıştır. Halkın zaten yalan olan gerçekliğin 
değiştirilmesini sorgulamadan kabul etmesini değerlendirmişlerdir.

BİLGİSİZLİK KUVVETTİR 

Düşünceler, insanı insan yapan en temel duygulardan biridir. Düşünceler insanın kimliğini, davranışlarını, 
hayatını belirler.  İnsan duygularından ve düşüncelerinden arındırıldığında, benliğinden koparak adeta bir 
robota dönüşür. Bir toplum düşüncelerinden soyutlandığında ise tektipleştirme kavramı ortaya çıkar. 
Tektipleştirilmiş bir toplum kolay yönetilir, kandırılır ve manipüle edilir. Düşünceler, farkına varışı ve 
farkına varış başkaldırıya sebep olur, başkaldırı ise toplum, devlet ve yönetimde sorunları. Herkesin aynı 
düşündüğü bir toplumda, dışlanma korkusunun etkisi ile, insan farklı bir düşünceye sahip olmaya korkar. 
Böylelikle, devletin hayalini kurduğu tektipleştirilmiş toplum yaratılmış olur. Bu tektipleştirme sorunsalı, 
George Orwell’in “1984” adlı distopik yapıtında, düşüncelerin kısıtlanması devlet baskısı üzerinden, 
tarihin silinmesi, yeni sözlük, düşünce polisleri ve tele ekran kavramları aracılığıyla işlenmiştir.

Tarih bir toplumun özünü belirten, geçmiş ve geleceğini etkileyen bir kavramdır. Yapıtta tarihin 
silinmesi ve tarihe eklemeler yapılması, toplumu kontrol altında tutmakla birlikte, toplumu düşüncelerini 
reddetmeye iten bir kavramdır. Tek bir gerçeklik vardır o da devletin yarattığı gerçekliktir. Devlet, 
geçmişinin nasıl olmasını isterse o şekilde kayıtlara geçirir. Tarihi olaylar ve gerçekliğin yerini, devletin 
arzuladığı yalan tarih almıştır. Devlet çıkarları için sanal bir tarih oluşturur ve toplumu buna inanmaya 
zorlar. Toplum ise bu anlatılan yalan tarihe, körü körüne inanmak zorundadır “Eğer Partinin söylediği 
yalanları herkes onaylıyor, tüm kayıtlar

aynı masalı anlatıyorsa, o halde, yalan tarihe geçiyor ve gerçek oluyordu. "Geçmişi denetleyen," diyordu 
Parti sloganı, "geleceği de denetler; şu anı denetleyen, geçmişi de denetler.”” (Orwell, 29). Devlet açık bir 
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biçimde toplumu kandırmaktadır. Sloganlarda “denetler” kelimesi, yaptıkları düzmeceyi belirtse bile 
toplum başka bir gerçeklik yokmuşçasına devletin kurguladığı 
tarihe inanmak zorundadırlar. Devlet, tarihin gerçekliği ile 
oynayarak ve bu yeni gerçekliğe toplumu inanma 
zorunluluğunda bırakarak, toplumun düşüncelerini 
kısıtlamaktadır.

Kelimeler, insanın kendini belirtmek ve ifade etmek için 
kullandığı en temel olgudur. Eserde kelimelere sınırlandırılma 
getirilmesi, düşüncelerin kısıtlanması amacıyla yapılmış bir 
kalkışmadır. Özgür düşünceye sahip olunmaması amacıyla 
kelimeler limitlendirilmiştir. Yeni bir dil, “Yenikonuştan” adı altında oluşturulmaktadır “"Sözlüğe en son 
biçimini veriyoruz; kimsenin ondan başkasını konuşmayacağı zaman alacağı biçimi…Sizler, görevimizin 
yeni sözcükler bulup çıkarmak olduğunu düşünüyorsunuz, ama ilgisi yok! Bizler sözcükleri parçalıyoruz, 
her gün yüzlerce-sini… On birinci baskı 2050 yılından önce modası geçecek bir tek sözcük 
içermeyecek.”” (Orwell, 41). Kelimeler olmazsa, düşünceler de olmaz, kelimeleri yok etmek beraberinde 
de düşünceleri yok etmenin en kolay yoludur. Devlet adeta toplumun ağzını kapamaktadır, bireyin kendini 
ifade edebileceği şekilde kullanacak bir kelime haznesi olmadığı zaman belirtebilecek karşıt bir görüşü 

kalmayacaktır ve bu şekilde olası bir başkaldırı önlenecek ve 
devlete olan bağımlığı artacaktır. 

Korku, manipülasyonu kolaylaştıran ve insanı 
düşüncelerinden uzaklaştırabilen bir kavramdır. Yapıtta korku 
kavramı, düşünce polisleri üzerinden işlenmiştir. Düşünce 
polisleri, toplumun arasında gizlenmekte, Büyük Birader ve onun 
inanışlarına ters düşen bir görüş ile karşılaştıklarında ise ters 
görüşe sahip bireyi toplumdan silmektedir. Toplumdan silinen 
insanın varlığı da toplum tarafından reddedilmektedir, toplum o 
kişi hiç yaşamamışçasına hareket etme zorunluluğunda 

bırakılmaktadır “İnsanlar geceleri ortadan kayboluverir-lerdi, o kadar. Adları sicillerden silinir, o güne dek 
tüm yaptıkları kayıtlardan silinir, bir zamanlar var oldukları yadsınır ve sonra unutulurdu. Böyle ortadan 
kaldırılanlara, yok edilenlere genellikle buharlaştı denirdi.” (Orwell, 18). Düşünce Polisleri beraberinde 
ihbar kavramını ortaya çıkarır. Aile ve sevgi olgusu bir kenara atılır, aile içinde bile ihbarlar söz konusudur 
“Otuz yaşının üstünde olanlar için, kendi öz çocuklarından korkmak olağan bir durum haline gelmişti. Bu 
korku yersiz değildi; çünkü Times gazetesinde, sürekli, 'çocuk kahraman' diye anılan, küçük alçakların, 
duydukları birkaç kuşkulu söz üzerine anne ve babalarını Düşünce Polisine ihbar ettiği haberleri yer 
almaktaydı.” (Orwell, 22). Düşünceler, Düşünce Polisi ve ihbarlarlar aracılığıyla kısıtlanır.

Düşünce ve davranış kontrolünü sağlayan en büyük etmenlerden biri tele ekrandır. Dış parti 
üyeleri aralıksızın tele ekran tarafından izlenmektedir. Sürekli izlenmeleri, kendilerini ifade edememeleri 
anlamına gelir. Tele ekranın tespit edebildiği suçlar, başlıca yüz ve düşünce suçudur. Büyük Birader’e 
sevgiyle bakılmaması ya da Goldstein’a nefretle bakılmaması yüz suçu anlamına gelmektedir. Tele ekran 
düşünce kontrolünden sorumlu olmakla birlikte, belirli düşüncelerin aşılanmasında da görev alır. 
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“GÜLE  OYNAYA  CAHİL KALIN! ” 

Günümüzde internet ve sosyal medya sayesinde daha küçük bir 
yer haline gelen dünyamız, her sınıftan insanı bir araya getirme 
şansını bireye sunmuştur. Farklı coğrafyalardaki bireylerin 
internet ağları sayesinde yakınlaşması her bireyin sadece bir 
ülke değil aynı zamanda bir dünya vatandaşı olmasına, bu da 
globalleşmeye neden olmuştur. Globalleşmenin başlıca 
sorunlarında biri,  bireylerin tek tipleşmesi ve en sonunda 
kişisel zevk ve beğenilerine yabancılaşması ve temelinde tek 
bir rol model ideasına bağlanıp topluluktaki her kişiyle, aynı 
kişi olmaya başlamasıdır. Tahsin Yücel tarafından kaleme 
alınan Kumru ile Kumru romanında insanın tek tipleşmesi ve 
kurgudaki Kumru figürünün çağdaş kültüre ait olan nesne 
bağımlılığı problemi de dile getirilmiştir. 
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“İstanbul’un da böyle, duvarlarında, kapılarında tüm yazıları 
okuyorsun ama içinde yolunu bulamıyorsun!” 

Tahsin Yücel, Anadolu’nun kırsal bir alanında doğup büyüyen ve 
çocuk yaşında evlendirilmiş olan Kumru isimli bir kadının 
İstanbul gibi bir büyük şehirle olan mücadelesini, içinden 
geçmek zorunda kaldığı alışma ve değişim sürecini, 
markalaşmayı, göç olgusunun nedenlerini ve de sonuçlarını ele 
almıştır. Odak figürün yaşamak zorunda kaldığı göç, onu kendi 
örf ve adetlerinden kopartarak zamanın şartlarına ayak 
uydurmaya ve tüketim toplumunun bir parçası olmaya mecbur 
bırakmıştır. Bu durum karşısında bilinçsiz ve savunmasız kalan 
Kumru, büyük şehirde yaşamanın gerektirdiklerini ilk başta 
kavrayamasa da zamanla mücadele etmeyi bırakmıştır ve 
‘özgürleşmiştir’. Elde ettiğini düşündüğü bu özgürlük onu 
geride bıraktığı ailesinden de kopartarak markaların, yeni 
kıyafetlerin ve normalde ihtiyaç duymayacağı eşyaların 
ortasında bırakmıştır. 

 “ Yaşamın tekdüzeliğinin ağırlığı…”  

Yapıtın odak figürlerinden Kumru yoksul bir köyde, kişisel bir 
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isme bile sahip olmadan dünyaya gelmiş, toplumun kendi 
içinde kurmuş olduğu düzen ile beraber görücü usulü ve 
başlık parası ile evlendirilerek İstanbul’a, tanımadığı 
bilmediği bir şehre gelin gitmiştir. Kırılgan, içe dönük 
ama bir o kadar da akıllı, tutkulu ve amacına ulaşmak 
için dur durak bilmeksizin çalışan biridir. Görücü usulü 
ile kendisinden yaşça büyük olan ve İstanbul’da kapıcılık 
yapan Pehlivan’la evlendirilir. Her ne kadar ilk başta 
Pehlivan’ı sevmese de zaman geçtikçe onu sevmeye 

başlar ve Hakan ve Sultan adında iki çocukları olur. İstanbul’a taşındıklarında hayatı sadece evinden 
ve Kumru’ya köyünü hatırlatan bahçelerindeki nar ağaçlarından ibaret olsa da evlere gündeliğe 
gitmeye başlamasıyla Kumru’nun yaşamı ve yaşama bakışı değişmeye başlar. Kumru’ya iş yaşamı ile 
beraber gelen değişim, evdeki yaşantıyı, Kumru ve Pehlivan’ın ilişkisini etkilemekle beraber aynı 
zamanda farklı iki geçmiş ve sosyal çevreye ait insanın, Kumru ve Tuna Hanım’ın da farklılıklarıyla 
birbirlerini sınırlı derecede kabul etmesine ve bu bağlamda hem ekonomik hem de sosyal saygınlık 
açısından daha yüksek olan Tuna Hanım’ın Kumru’yu değiştirmesine de neden olmuştur. 

İstanbul’a taşındığı ilk zamanlarda modern hayata 
alışamayan, teknolojiyi kullanamayan ve eşyaların 
sağladığı rahatlığın farkında olmayan Kumru, 
gündeliğe gittiği Tuna Hanım’ın evinde 
buzdolabıyla tanışmasıyla, tüm yaşamı bir değişim 
içine girmiştir. Kendisi de aynı modelden bir 
buzdolabı edinebilmek için yorulmadan çalışır 
fakat buzdolabını aldığında hayal kırıklığına uğrar. 
Hayalken çok güzel olan buzdolabı, sahip 
olunduğunda kendisini o kadar da iyi hissettirmez. 
Ayrıca şimdi buzdolabının içini doldurabilmek için 
daha fazla çalışması gerekmektedir. Buzdolabının 
alınması, beraberinde metalaşmış bir yaşamı da 
getirir. Sadece buzdolabı ile yetinmeyen Kumru, bulaşık ve çamaşır makinesi, televizyon gibi diğer 
eşyaları da ister. Öyle ki buzdolabını gördüğünde şaşıran Kumru, kent yaşantısının beraberinde 
getirdiği modernleşme ve metalaşma nedeniyle araba kullanmayı bile öğrenir. Kumru’nun yaşadığı 
değişim ve beraberinde gelen öze yabancılaşma hali de aynı şehirde, bambaşka hayatlar süren 
insanları gözler önüne serer. Kumru hayatında süpermarket görmemişken, Tuna Hanım’ın günlük 
market alışverişini rutinin parçasıymış gibi normalleştirmesi, sadece çevresel ve ekonomik sebeplerle 
açıklanabilir. Ancak aynı zamanda Tuna Hanım’ın araba kullanması ve karı-koca alkol tüketmeleri de 
Kumru’yu etkilemiştir. Daha kapalı, geleneksel ve erkek egemen bir toplumda yetişmiş Kumru, iş 
yaşamına atılmakla ve para kazanmaya başlamakla, birey olarak kendini güçlü varsaymaya başlamış 
ve çok sevdiği, saygı duyduğu Tuna Hanım’ı da taklit etmiştir. 

Yaşamak zorunda kaldığı göç, Kumru’yu kendi örf ve adetlerinden kopartarak zamanın şartlarına 
ayak uydurmaya ve tüketim toplumunun bir parçası olmaya mecbur bırakmıştır. Bu durum karşısında 
bilinçsiz ve savunmasız kalan Kumru, büyük şehirde yaşamanın gerektirdiklerini ilk başta 
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kavrayamasa da zamanla mücadele etmeyi 
bırakmış ve ‘özgürleşmiştir’. Elde ettiğini 
düşündüğü bu özgürlük onu geride bıraktığı 
ailesinden de kopartarak markaların, yeni 
kıyafetlerin ve normalde ihtiyaç duymayacağı 
eşyaların ortasında bırakmıştır. Şehirde 
sürdürdüğü yaşamla birlikte zevkleri ve 
ihtiyaçları da değişen Kumru, nefsini tatmin 
etmek için içinde bulunduğu tüketim 
toplumuna ayak uydurmuş ve köydeki 
yaşantısında bilmediği, eksikliğini 
hissetmediği teknolojik eşyaların, kıyafetlerin 
ve markaların arasında bulmuştur. Kumru’da 
yaşanan bütün bu değişimler ve gelişmeler 
‘modernleşme’ ve ‘şehirleşme’ kavramlarının süregelişinde büyük rol oynamıştır. “En güzel 
buzdolabını aldın ama evinde televizyon yok! Televizyondan reklamları izlemezsen, bu dünyada 
neyin ne olduğunu bilemezsin?” gibi cümleleri duydukça, içine girdiği süreç, gözüne doğal gelmeye 
başlar ve kent yaşamında süregelen döngüyü göremez. Zaman geçtikçe kır yaşamından gelen bir insan 
ile kentte yaşayan bir insan arasındaki kültür farkı kapanmıştır.Kumru’nun yeniçağ toplumuna ayak 
uydurmasını sağlayacak durum, buzdolabı tutkusuyla başlamıştır. Vestigos tutkusu sayesinde 
komşularıyla olan toplu sohbetlerde sessiz kalmak yerine, konuşacak bir konusu olmuştur. Komşular 
tarafından Kumru’nun sohbet etmeye başlaması, olumlu bir değişim olarak karşılanmış ve odak 
figürün yaşadığı uzama alışmasını ve çevreye ayak uydurmasını kolaylaştırmıştır. Kumru figürünün 
bu tutkusu günden güne artmıştır. Vestigos buzdolabına sahip olmakla Kumru, onlardan biri olarak 
kabul göreceği düşüncesine inanmıştır. Yazar Kumru’nun bu tutumuyla, kent yaşamındaki 
dayatmaların, aslında birbirine benzeyen yaşamlar doğurduğuna dikkat çekmiştir. Yazar insanların 
nesneleri hayatlarının merkezleri haline getirmelerini ve nesnelere büyük bir tutkuyla bağlanıp birçok 
şeyden mahrum kalmalarını, tüketim toplumlarının en büyük sorunlarından biri olarak görüp 
metalaşmanın birey üzerindeki etkilerinin göz ardı edilemez bir durum olduğunu dile getirmiştir.  Her 
ne kadar Kumru’nun sahip olduğu her eşya, ilk başta büyük bir heyecanla ve coşkuyla karşılansa da 
zaman geçtikçe evindeki her şey Kumru figürü için sıradanlaşmaya başlar ve Kumru’nun nesneye 
karşı duyduğu tüm heyecanı yok olur. Nesnelere yüklenen bu büyük anlamlar, Kumru’nun sadece 
yaşam şeklini değil, hareketlerini, düşüncelerini, duygularını kısacası psikolojisini de olumsuz yönde 
etkiler. Eve getirilen her yeni eşya, Kumru’nun yaşamını sınırlayan bir duvar daha örer ve beraberinde 
tutsaklığı da getirir çünkü yazar metalaşan insanın, zamanla düşüncelerini ve duygularını kaybedeceği 
gerçeğini belirtir. Metaya dönüşen yüzler, bireyin kendi elleri ile yarattığı maddelerin bir uzantısı 
haline gelerek bireyi insan olmaktan çıkarır ve para, araba, televizyon, buzdolabı ve apartman gibi 
ruhu ve sıcaklığı olmayan nesnelere dönüştürür. Kumru figürü bu sınırları aşıp başkalaşırken, kendi 
sınırlarından hiçbir zaman çıkmayan eşi Pehlivan, özellikle Kumru ile olan evliliği öncesi, 
birbirlerinden apayrı ve bilinçsiz yaşayan toplulukların fertlerine çok anlamlı birer örnektir. Bilal 
Dayı’nın: “Ulan, Haydar, sabahtan akşama kadar müdür koltuğuna oturup gelene geçene hava atarsın 
ama daha İstanbul’u görmemişsin…” tümcesi bunu örnekler. Evde, aile arasındaki kopukluklar, 
bireyleri kendi istekleri ve görüşleri doğrultusunda yetişmek zorunda bırakmıştır. Bu durum bireyi, 
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ilgisi doğrultusunda tutkulara sahip olmaya 
itmiştir.Modernleşmenin sunduğu metalaşma ile 
yazar insanın kendi yok oluşunu hazırladığını 
belirtir. Kumru’nun hayatında eşya edinmesiyle 
başlayan metalaşma, onu zamanla bir boşluğa 
sürükler. Yaşadığı bu boşluğu ve mutsuzluğu 
gidermeye çalışırken, kocasının ölümünün de 
tüm bunların üstüne gelmesiyle Kumru, yaşadığı 
mutsuzluk duygusuna daha fazla dayanamaz ve 
kızı Sultan’ı da alıp arabasına biner ve kent 
yaşamında kaybolana kadar arabayı sürer. 
Romanın kesin bir sonu yoktur. Tahsin Yücel, 
metalaşmaya başlayan insanın yaşamının 

belirsizliklerle ve esenliksiz durumlarla dolu oluşuna değinir. Önce kendi çevresindeki insanların 
sevgisini, daha sonra kocasını ve en sonunda kendi mutluluğunu yitiren Kumru, kendi sonunu da 
belirsizliğe sürüklemiştir.Tahsin Yücel’in “Kumru ile Kumru” adlı yapıtı, modernleşme sürecinde 
gelişen değişim ve yoz kültür, benlik ve yaşayışları konu alır. Yapıt geleneksel ya da çağdaş olarak 
nitelendirilemeyecek iki yaşam tarzı arasında sıkışmış yaşamları, Kumru figürü temelli anlatırken, bir 
yan tema olarak da aynı yüzyılın ve çevrenin, farklı hayatlarını da ele alır ve bu bağlamda şehirlerde 
yaşanan olumsuz yöndeki değişimleri de ortaya koyar. Yapıt, kendisine ve çevresine farkındalık 
geliştirmemiş, bir birey olarak kendini tam anlamıyla yetiştirememiş ve ayakları yere basmayan 
insanların yozlaşmasını da anlatır. Yazar bu yapıdaki bireylerin sistem içinde savrulmaya çok uygun 
olduğuna da dikkat çekmiştir. Sınırları keskinleştirilmiş ve birbirlerine yabancılaşmış toplumların 
beraber yaşayabilecekken, birbirlerine zarar verdiklerini ve her iki tarafın da kendilerine, gerçeklerine 
ve yaşantılarına yabancı kaldıklarını belirtmiştir.  

DENEYİM YAZILARIMIZ 
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•SILA YELİZ AKSOY
TED  ESKİŞEHİR KOLEJİ 

Herkes çok samimi ve cana yakındı. Çok da eğlenceli 
zaman geçirdim ama kitap seçeneklerinin daha da çok 

olmasını  isterim.  (Kafka, Coelho, Vasconceles vb.) 

•SILA GÜNBAL
ODTÜ DENİZLİ KOLEJİ 

Güzel ve eğlenceli bir etkinlikti. Kitap seçimi de oldukça iyiydi. 
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• YAREN  ZÜMRE DEMİR
ÖZEL  BAHÇELİEVLER GÖKKUŞAĞI KOLEJİ  

İlk edebiyat sempozyumum olmasına rağmen herkesin sıcakkanlı tutumu sayesinde 
çabucak etrafa uyum sağladım. Grup içinde hem okuduğumuz kitabı tartışmak hem 

de  tartışırken oyunlar oynamak çok eğlenceliydi. Roman grubunun  kalabalık 
olması romanla ilgili tartışmaları daha renkli ve  farklı hale getirdi. Geldiğim ilk 

andan itibaren herkes güler yüzlüydü ve ihtiyacımız olan her şeyde bize çok yardım 
ettiler. Çok güzel iki gün geçirdim, gelecekteki sempozyumlara katılmak istiyorum. 

•ZELİHA SEVİNÇ YASEMİN
KARAKAYA BİLSEM KOLEJİ

Üçüncü sempozyum deneyimim olmasına rağmen en keyiflisinin bu olduğunu 
düşünüyorum. Diğer katılımcılar gayet ilgiliydi, tanıştığım insanlar da oldukça 

samimiydi. Bu etkinlik beni daha önce kitabını okumadığım bir yazarla tanıştırdı. 
Bir dahaki sempozyumda görüşmek üzere... 

•ILGIN SELEN BAYHAN
TED DİYARBAKIR KOLEJİ 

Sadece iki günün bana bu kadar deneyim kazandıracağını düşünemezdim. Tanıştığım 
ne kadar insan varsa hepsi sıcakkanlı, sevgi doluydu. İlk sempozyum deneyimim 

olmasına rağmen hiç yabancılık çekmedim özellikle de bunun için herkese teşekkür 
ederim. Herkesi gerçekten çok özleyeceğim. 

•KIVANÇ MADİOĞLU
TED İZMİR KOLEJİ

Her zamanki gibi yine lise düzeyindeki sempozyumların en kaliteli katılımcılarının 
bu grupta olduğunu düşünüyorum. Seçilen yapıtın daha da derinlikli olmasını 
isterdim.  Önümüzdeki yıl felesefi derinliği olan  bir kitap seçilmesi dileğiyle... 
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Ana İzlekler ve Holly Golightly 

Truman Capote tarafından yazılan “Tiffany`de Bir 
Kahvaltı” kısa roman/uzun öykümsü eseri, 1961 yılında 

sinemaya uyarlanmış ve yayınlandığı dönemde de büyük 
ilgiyle karşılanmış yazınsal bir yapıttır. II. Dünya Savaşı 
Amerika’sında geçen bu yapıt, dönem koşullarını 

yansıtmada oldukça başarılı olmuş ve o dönem 
insanlarındaki lüks düşkünlüğü, toplumsal bozukluklar, 

sınıflı toplum yapısı gibi ana izlekleri Holly odak figürü ve 
anlatıcı figür Holly’nin ifade ettiği şekliyle ‘Fred’ üzerinden 

usta bir şekilde yansıtmıştır. 

Yapıta ve uyarlamanın ortak noktalarına bakıldığında, 

Holly odak figürü ve Holly’nin dönemin popüler oyuncusu 
Audrey Hepburn tarafından canlandırılan karakteri 
aracılığıyla yansıtılan ilk ana izlek dönem toplumunun lüks 
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Truman Capote 

Tiffany'de Bir 
Kahvaltı 

EDEBİYATTAN SİNEMAYA 
UYARLAMA GRUBU 

Zühal Balaoğlu-Sevgi Küçükyavuz
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düşkünlüğü ve Amerika’nın içinde bulunduğu yoksulluğa 
rağmen bir kesim insanın paraya düşkünlüğüdür. Holly 

kendisi çok yoksul bir ailede büyümüş, büyüme evresinde 
sıkıntılar çekmiştir ve bu sıkıntılardan kaçışı da kendini 

ailesinden uzaklaşarak özgürlüğünü aramakta bulmuştur. 
Daha çocuk yaşta annesi tarafından zenginlik için terk 

edilmiş, kardeşlerine annelik yapmak zorunda kalmıştır. Bu 
durum da onu bu sefil bir hayat yaşamaktan kurtarıp rahat 
ve lüks bir yaşama sahip olma arzusuyla doldurmuş ve onu 

evden kaçmaya itmiştir. Kaçan Holly ise bu rahatlığı başta 
hırsızlıkta bulurken sonrasında para kaynağı olarak 

erkekleri görmüş ve görünüşüyle onları etkilemeye 
çalışmıştır. Holly bu bakımdan hem annesiyle hem de kendi 

hareketleriyle 1940 insanlarının yaşamında nasıl bir lüks 
düşkünlüğü içinde olduğunu göstermiştir çünkü annesi onu 

ve ailedeki diğer herkesi para için terk etmiş, para uğruna 
her şeyinden, ailesinden geçmiştir. Kendisi ise para için 

hiçbir genç kızın olmak istemeyeceği pozisyonlara düşmüş, 
kendini para için “orta yaşta adamları sevmeye” 
alıştırmıştır. İçinde taşıdığı lüks düşkünlüğünün kendi 

hayatını şekillendirmesine izin vermiş ve para ve güzel bir 
yaşam için kendinden birçok ödün vermiştir. Bu sayede de 

Capote hem Holly hem de onun geçmişinde önemli bir payı 
olan annesi üzerinden ana bir izlek olan dönem toplumunun 

lüks düşkünlüğünü yansıtmıştır. 
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Komite 
Öğretmenlerimiz 

"İnanmıştım. O kadar 
olanaksız şeyler  
anlatmıştı ki,  
bunların uydurulması 
mümkün olamazdı, 
hepsi gerçekti işte." 

-Truman Capote

Komite Öğrenci 
Başkanlarımız
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Holly aracılığıyla hem yapıt hem uyarlamada 
yansıtılmakta çok başarılı olunan bir başka 

izlek ise dönemin toplumsal bozukluklarıdır. 
Dönemde yaşanan alkol düşkünlüğü, hırsızlık 

gibi birçok toplumsal bozukluk vardır. Yapıtın 
geçtiği zaman savaş dönemi olduğu için hayat 

bir karmaşık içindedir ve herkes büyük bir 
kıtlık içindedir. Halk bir yana ihtişamlı 
hayatlarına devam eden zengin kısım bile 

zorluklar çekmektedir çünkü halk da para 
olmayınca eşya da yoktur ve parası olan kesim 

bile parayı verecek eşyayı bulmakta zorlanır. 
Öyle ki Holly yapıtta kardeşi Fred için yer fıstığı toplamaya çalışan Holly tüm gün gezmesine 

rağmen bir kutu yer fıstığı bile toplayamaz. Aynı zaman da bu kıtlık sonucu halk hırsızlığa da 
yönelmiştir: Yapıtta her ne kadar toplumun alt tabakalarından birini hırsızlık yaparken görmesek 

de Holly ve Fred`in hiçbir önemi ve olayı yokmuş gibi hırsızlık yapması ve kimsenin bunu fark 
etmemesi aslında artık dönem toplumunun bunu kanıksayışını ve savaş sebebiyle suç eğilimlerinin 

çok arttığını yansıtmaktadır. Aynı zaman da her ne kadar bu anlatılanlarla doğrudan uyarlamada 
karşılaşılmasa da yapıtın kendisinde Joe Bell`in barı önemli bir uzamdır. Savaş dönemi olduğu 
için toplum bir bunalım içindedir ve bu bunalımdan uzaklaşmak isteyen kesim eğer parası da varsa 

soluğu barlarda ihtişamlı partilerde almaktadır. Onlara göre alkol sorunları yok etmese de bir 
süreliğine unutturmaktadır ki bu 

da onların için yeterlidir çünkü 
herkes artık dönem bunalımından 

daralmış ve bir rahatlama 
aramaktadır ki Holly de bunların 

başını çekenlerdendir. Sonuç 
olarak, hem yapıtta hem de 
uyarlamada Holly ana figürü 

toplumsal bozukluk ana izleğinin 
yansıtılmasında önemli bir rol 

oynamıştır.Son olarak, Holly 
figürü aracılığıyla yansıtılan ana 

izlek ise sınıflı toplum yapısı ve 
bireylerin bu sınıflar arasında 

geçiş yapma arzusudur. Holly figürü toplumda kendini olduğundan çok olmak istediği kişiyi ve 
yaşadığından çok yaşamak istediği hayatı yansıtmaktadır. Holly kendisi üst bir kesimden 

gelmemektedir ama üst kesime ve onların eşyalarına mücevherlerine, yaşam tarzlarına büyük ilgi 
duymaktadır ki bu yüzden de bu yaşamı elde etmek için her şeyini feda etmeye hazırdır. Bunalım 
yaşayan Amerika toplumu yapıtta da uyarlamada da yansıtıldığı gibi oldukça sınıflı bir yapıdadır. 

Bir taraf kıtlıkla savaşıp askere gidip sefaleti iliklerine kadar hissederken diğer kesim etrafta hiçbir 
şey yokmuş gibi partiler düzenlemekte aradıkları her şeyi elde edemeseler de birçok şeye para 
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savurmaktadırlar. Alkole; parıltılı, 
gösterişli takılara ve kadınlara kalan 

servetlerini harcamaktadırlar. Bu 
bakımdan Amerika çok sınıflı ve kopuk 

bir hayat yaşamaktadırlar ki Holly de bu 
ayırımın farkında bir karakterdir. Zeki bir 

kadın olan Holly eskiden dibine kadar 
yaşadığı o sefalete geri dönmek 
istememekte ve bu sınıf geçişi için de 

elindeki her olanağı kullanmaktadır. 
Kendi vücudunu, güzelliğini, zarafetini 

paralı erkekleri etkilemek için 
kullanmakta böylece o çok özendiği lüks hayatı elde etmektedir. Bütün bu olaylar, Holly`nin 

geçmişi ve onun karakter özellikleri sayesinde Capote savaş dönemindeki Amerika`nın sınıflı 
yapısını Holly odak figürü üzerinden çok başarılı bir şekilde anlatmıştır. 

Sonuç olarak, İkinci Dünya Savaşı Amerikası`ndaki yapıyı kendine konu edinen New Orleansli 
yazar Truman Capote, yapıtta önemli ana izlekler üzerinde durmuştur. Bu ana izlekler lüks 

düşkünlüğü, toplumsal bozukluklar ve sınıflı toplum yapısı iken bu izleklerin yansıtılmasında 
Holly ana figürü gerek davranışlarıyla gerek hareketleriyle gerekse karakter özellikleriyle çok 
önemli bir rol oynamaktadır. Audrey Hepburn`un oyunculuğu ile tamamlanıp gerçek karakterini 

bulan Holly karakteri gerek izleklerin yansıtılmasında gerekse yapıtta önemli bir yer tutmaktadır.  

DENEYİM YAZILARIMIZ 
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“Tiffany’de bir Kahvaltı” kitabında filmini izleyip kitabını okuduktan sonra 
karşılaştırma yaparak tartıştık. Kitabın kısa olmasına rağmen, filminde konudan çok 
fazla saptığının farkına vardık. Herkesin kitaptan çıkardığı fikir farklıydı ve bu fikirleri 
paylaşmanın bize kitapla ilgili çok farklı bir bakış açısı kattığını ve onu daha derinden 
anlamamızı sağladı. Bununla birlikte kitapta bir şeyin yokluğunu nasıl kapatabilir diye 
kendimizi sorguluyoruz. Bunun yanında bir insanın ömrü, bir kelebeğin ömrü kadar 
olduğunu ve hayatın tadı hem acı, hem tatlı olarak zaman zaman tadarak devam 
etmemiz gerekli olduğunu söylüyor. Bize benzetmeler yaparak hayatın tadını, ölümü, acı 
gibi olaylar yumuşatarak anlatmaya çalışıyor. Bize derinlerimizde hangi olayların 
yattığını da anlatıyor. 

Şevvalnur Karakaya, Selen Erbek, Cemile Altınpınar / Özel Işıkkent Eğitim Kurumu  
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Oturumlar güzel geçti. Aralarda bir sonraki oturumu merakla bekledim. Oturumların 
keyifli geçme sebebi bence kitabın ve filmin tartışılabilecek çok yanı olması. 

Konuşmalar daha akıcı bir şekilde ilerleyebilirdi. Herkes birbirinin fikrini dinleyip 
yorum yaptı. Bir kitabın nasıl incelendiğini öğrendim. Daha farklı görüşler duymak 

benim fikirlerimin de şekillenmesine yardımcı oldu ve gerçekten çok şey kattı. 
Zeynep Demirayak/ Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Lisesi 

Burada bulunmak çok keyifliydi. Kitaplarla yapılan bu tarz etkinlikler edebi 
yönümüzü geliştirmekle kalmayıp burada yaptığımız konuşmalarla özgüven 

anlamında da katkıda bulunuyor ve biz daha farklı yolculuklara götürüp birçok 
yönde bize katkı sağlıyor. 

Işıl Özden ŞAHİN / Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi

Normalde izlediğim bir filmi veya okuduğum bir kitabı arkadaşlarımla tartışırız ama 
bu Sempozyumda gerçekten çok farklı bakış açıları gördüm. Bir müzisyen olarak 
filmdeki müziklerin karakter üzerinden yorumlanması beni çok etkiledi. Bundan 

sonra okuyacağım kitaplara veya izleyeceğim filmlere daha etkin düşüncelerle 
yaklaşırım. Eleştiri ve düşünme yeteneklerimin geliştiğini düşünüyorum. Herkese 

çok teşekkürler. 
Selenay Mutluer / Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları 

Organizasyon çok güzeldi. Bize yardımcı olan tüm görevli arkadaşlar da çok iyiydi ve 
hepsi çok iyi hazırlanmıştı. Burası özgüven kazanmak için çok iyi bir yer. Genel olarak 
her şey benim çok hoşuma gitti. Keyifli iki gün geçirdik. Keşke biraz daha fazla tanışma 

etkinliği olsaydı. Bunun dışında çok eğlenceli bir organizasyondu. 
Duana Kıyık / TED Eskişehir Koleji
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Kişi sayısının çokluğundan dolayı kendi açımdan çok verimli geçtiğini düşünmesem de 
farklı bakış açılarına ait fikirleri dinlemek filme ve kitaba farklı yönlerden bakmama 

yardımcı oldu. 
Ada Balcı / TED İzmir Koleji 

Buradaki ortam beni daha da çok kitap okumaya teşvik etti. Artık daha fazla kitap-
film karşılaştırması yapacağım. Eğitimde sadece test çözmek yoktur, hayat zaten bir 
eğitim- öğretimdir. İş hayatında insanlarla iletişime geçmek, fikir alışverişi yapmak 

gerekiyor. Bu açıdan beni inanılmaz derecede geliştirdi. Kitap hakkında beyin 
fırtınası yaptık. Düşünmeye sevk eden, güzel bir organizasyondu. Başta başkanımız 
Bora olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Seneye görüşmek üzere. 

Cem Göksu / TED Konya Koleji 

 Öncelikle Sempozyum boyunca bize yardımcı olan oturum başkanı ve diğer organizatörlere 
teşekkür etmek istiyorum. Bu iki günü en iyi şekilde geçirebilmemiz için ellerinden geleni 
yaptılar ancak yine de kişi sayısının fazlalığından dolayı çok fazla kaynaşılamadı ve yapılan 
yorumlar çok fazla tekrarlandı. 

Zeynep Köseoğlu / TED İzmir Koleji

Belki de yüzlerce kez kitabı okusam da göremeyeceğim noktaları fark ettim. Çok sonradan
görünen bir kitap ve filmin aslında çok farklı dünyalara açıldığını gördüm. Burada 

tanıdığım insanları unutabileceğimi zannetmiyorum. 
Şerife Sivritepe / TED Karabük Koleji
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BİR ECZANENİN ANLATTIKLARI… 

Haldun Taner Müzesi’nden Renkli Bir Yaşam Tablosu 

Zamanın doğal akışıyla birlikte toplumsal yaşama doğrudan etki 
eden gelişmelere ve değişimlere ayak uydurmakta zorlanarak 
geçmişlerine ve yaşamlarının merkezine koydukları uğraşılarına 
sıkı sıkıya tutunanlar; yenilikler karşısında farklı tepkiler 
verebilirler. Öyle ki, insanların içine sürüklendikleri yeni bir 
yaşam modelinin oluşmakta olduğu bu süreç boyunca kimisi 
öngörülü davranıp bu değişimden kaçışının olmadığını düşünerek 
direnç göstermekten vazgeçerken, kimisi tutunduğu  değer ve 
varlıkları kaybedeceği endişesiyle yeni düzene uyum sağlama 
konusunda ciddi sıkıntılar yaşar. Üstelik yeni olanı 
kabullenemeyen bu insanlar için zaman ilerledikçe, değişen 

Tiyatro Grubu �1

Haldun Taner 
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ekonomik koşullarla daha fazla mücadele edemeyeceklerini 
anladıkları ve hatta yakın çevrelerindeki insanların da bir bir karşı 
safa geçtiklerini gördükleri günlerin gelme olasılığı da çok yüksektir. 
Bu durumda, manevî değerlerine güçlü bir biçimde bağlı olan 

bireyin; arkasında durduğu görüşlerini ve tutkuyla bağlandığı 
işlerini, çevresine kabul ettirmesi de gittikçe zorlaşır. 

Haldun Taner’in kaleme aldığı ve İstanbul Boğaziçi’nde yer alan 
“Fazilet Eczanesi”nde yaşananları aktardığı oyunda da durmadan 
değişen dünyadaki gelişmelerle beraber evrilen algılar üzerinden, 
kendi küçük dünyalarında yaşamlarını devam ettirmeye çalışan 
insanların kimi zaman çevreleriyle kimi zaman kendileri ile 
çatışmaları, yalnızlıkları, çıkmazları ve mücadeleleri 
anlatılmaktadır. 1950’li yılların gelişmekte olan Türkiyesi’nde, 
Avrupaî yöntemlerle gerçekleştirilen fabrikasyon ilaçların hâkim 
olduğu Batılı tarzda “yeni” eczanelerle kendi çapında bir savaş 
başlatan odak figür Sadettin Bey, Fazilet Eczanesi’nde, eskiden bu 
yana bildiği en iyi iş olarak, mahalledeki her hastanın durumuna 
uygun ilacı yapan ve yıllardır geçimini bu eczaneden sağlayan 
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“eski” usul bir eczacıdır. Basit şekliyle söylemek gerekirse 
yapıtta, Sadettin Bey’in hayatına dokunduğu ve kendi 
hayatının da onların etrafında döndüğü kişilerle, ailesiyle 
ve dostlarıyla olan ilişkileri konu alınmaktadır. Kurgusal 
zamanın 1950’li yıllar olduğu, uzamın ise Boğaziçi sahilleri 
çevresi ve bu sahilin, zengin tüccarların almak için can 
attığı güzel bir köşesinde konuşlanmış olan Fazilet 
Eczanesi’nin olduğu oyunda izleyiciler; ana akışa 
yerleştirilmiş Sadettin Bey’le birlikte öz oğlu Ünal’ın ve 
ikinci eşi Naciye’nin de hayatlarını da takip ederler. 

Yapıtta oluşturulan bu üç ayrı olay dizisi, dönemindeki pek 
çok oyununun aksine gerçek yaşam hızında akar. Şöyle ki oyun üç perdeden oluşur ve bu perdelerin her 
biri, birbiri ardına gelen üç günü (28-29-30 Ağustos) temsil eder. Seyirci her bir perdede, eczanenin ayrı bir 
gününe açılan pencereden izlerken oyunu, bir yandan da bu eczaneye gelen yirmi yedi kişi hakkında da 
bilgi sahibi olur.I. perdesi “giriş”, II. perdeyi “gelişme” ve III. perdesi ise “sonuç” olarak 
değerlendirilebilecek oyunun I. perdesinde; Sadettin Bey’in bir yandan hemen yakınına açılmış ve Avrupaî 
ilaçlar satan rakip eczanelere karşı direnişi yanında bir yandan da Tahsin Bey gibi onun eczanesine göz 
koymuş varsıl ve güçlü bir adamdan eczanesini kurtarma mücadelesi anlatılmaktadır. Ne ki, eczane hem 
yasal olarak hem de fiziksel olarak daha fazla dayanamayacaktır ve oyunun sonunda Sadettin Bey, çıkan 
yangın sonucunda eczanesiyle vedalaşacaktır. II. perdede ise Naciye Hanım’ın hiçbir zaman erişemediği 
gençlik hayallerinin peşinden gitmek istemesine ek bir akış olarak, oyunun genç kuşağını temsil eden iki 
kişi olan Ünal ve Melda’nın ilişkisi aktarılır ve olaylar dallanıp budaklanır. Oyunun son perdesi ise Sadettin 
Bey’in eczanesiyle birlikte yıkılan hayallerinin, mahallelinin dayanışmasıyla yeniden canlandığının 
anlatımıdır; çünkü bugüne kadar ilaçlarını hazırladığı arkadaşları el birliğiyle Sadettin Bey’e yeni bir eczane 
açacaktır. Oyun tam bu noktada, işlerin yavaş yavaş yoluna girdiği düşüncesiyle son bulur.

Yaşanan toplumsal ve ekonomik geçiş döneminin yansıtıldığı ve “eski ile yeni değerler” dizgelerinin yan 
yana ve tüm çelişkileriyle birlikte verildiği Fazilet Eczanesi’nde, adeta bir insan laboratuvarı 
oluşturulmuştur. Yapıtın kurgusal eksenine yerleştirilmiş olan eczane, aslında eski düzeni temsil etmekte 
olan bir semboldür. Çünkü oyunda yanıp küle dönen, dört duvar arasındaki eczacılık hevesi değildir: “eski 
düzen”in zaman karşısındaki kaçınılmaz yenilgisidir ve oyundaki bu yok oluş net bir biçimde; Fazilet 
Eczanesi gibi eski yapıların, yerini apartman dairelerine, banka şubelerine, sevgi, dostluk, dayanışma gibi 
duygulardan nasibini almamış, gözünü para bürümüş “yeni düzen” insanlarının çıkar savaşı verdiği modern 
ofislere dönüşeceğini simgelemektedir. 

Yapıtta öne çıkan izleklerin başında, değişim olgusuyla birlikte öne çıkan “eski-yeni çatışması” 
gelmektedir. Yapıtta Sadettin Bey'in  işini severek, insanlara değer vererek, duyguları ve olayları beraber 
yaşayarak, sorunlara göğüs gererek ortaya koyduğu ve kendi kültürünün, geçmişinin, inançlarının etkisi ile 
oluşturduğu güçlü ve adeta kendinden bir parça hâline gelmiş yaşam bağları; onun yeni ideolojilerle 
uyuşmasını zorlaştırmaktadır. Öz oğlu bile, yenilik makasının karşısına çıkan "eski” bağını, hayatı boyunca 
arkasında durarak yaşatan öz babasının mücadelesini görmezden gelerek kestirip atmıştır. Sadettin Bey 
gerçeklerin ve sürdürdüğü eczacılık anlayışını bekleyen sonun aslında gayet farkında bir karakterdir. Bütün 
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tepkisi ve tedirginliği de bu kaçınılmaz sonu 
bekleyiştendir. 

Oyunda Sadettin Bey karşılaştığı sorunlarla kimseden 
yardım almadan, kimseye söylemeden yüzleşmeye 
çalışmıştır. Kimseden "alamadığı" yardımların onu 
sürüklediği “yalnızlık”, yapıt boyunca sezinlenen bir 
duygudur.  Sadettin Bey’in bunca kişinin arasındaki 
yalnızlığı, sadece onu değil üzerine hayatını kurduğu 
fikirlerini de kara bir anlaşılmazlığa götürmüştür. 
Aklının arkasında plak gibi dönüp duran bu düşünceler 
Sadettin Bey’i, fikirlerini yeni ile çok ayrı yerlere koyarak öz oğluna bile geçirememesine sebep olmuştur. 
Anlaşılacağı üzere Sadettin’in sabit fikirleri ve "turist gözünde antika" görülen eczanesi, onun ailesi ile 
arasına girmiştir. 

Sınıflı bir toplumsal yapı içerisinde gücü elinde bulunduran 
zengin bireyler karşısında ezilmekte olan orta direğin içinde 
bulunduğu yoksulluk da incelenmesi gereken bir durum 
gerçekliğidir ve Fazilet Eczanesi sakinlerine de yansımıştır. 
Örneğin eserin ilk perdesinde Leman ve Naciye arasında 
geçen sohbetlerde eczanenin durumunun çok da iyi olmadığı 
gözler önüne serilmiştir. Taner, bu durumu “Leman: 
Günaydın, ne var ne yok Naciye Hanımcığım? İşler nasıl?/ 
Naciye: Bildiğiniz gibi, kesat.” (Taner, 18) cümleleriyle 
okuyucuya aktarmıştır. Bunun yanında yine ilk perdede 
Sadettin ve Tahsin arasında geçen diyaloglarda Sadettin’in 

işlerinin çok da işlek olmadığı ve eczaneden çıkması için önce 
işlerini yoluna koyması gerektiği görülür. Taner, bu durumu Sadettin’in “Ben üç ay sonra çıkayım dedim, 
beğenmediniz.” ve “Para döktüm laboratuvar yaptım. Borca girdim. Çık diyorsunuz şimdi. Çadır mı 
kurayım?” (Taner, 39-40) cümleleri ile örneklendirir. Sadettin’in bu sözüne karşı Refet gibi diğer birçok 
eczane sakini Sadettin Bey’e ve Fazilet Eczanesi’ne sahip çıkmıştır. Örneklerde de görüldüğü gibi, ne kadar 
Eczane’de ekonomik sıkıntılar hakim olsa da insan ilişkileri açısından incelendiğinde Sadettin Bey ve 
mahalle sakinlerinin birbirlerine tutundukları görülür.Sanayileşme de Taner’in eserinde işlediği bir başka 
unsurdur. Türkiye Sanayi Devrimi’yle çok geç tanışmış, savaşın getirdiği sosyo-ekonomik sorunlar 
nedeniyle sanayileşme hamlelerine 1950’li yıllarda başlayabilmiştir. Dolayısıyla bu sanayileşmeyi 
destekleyen bir grup ve eski alışkanlıklarına bağlı kalan bir başka kutup doğmuştur. Taner bu kutuplaşmayı 
Sadettin Bey’in diğer eczacılarla olan ilişkileri üzerinden değerlendirmiştir. Hâlâ eczanesinde kendi 
elleriyle kişiye özel ilaç hazırlayan Sadettin Bey ve “Batılı” ilaçları benimseyen diğer eczacıların zıtlıkları 
eserde gözler önüne serilmiştir. Sadettin Bey ve Leman arasında geçen konuşmalarda Sadettin Bey’in bu 
sanayileşme karşısında duruşu görülür. “Leman: Kurdeşen gibi kırmızı bir şeyler döküyorum şimdi./
Sadettin: Salisilat miktarı ağır geldi demek karaciğere. Yarın başka bir tertip yapayım.” (Taner, 23) 
sözleriyle Sadettin Bey’in, hepsinde aynı dozda madde içeren ilaçların satımına karşı olduğu tekrardan 
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vurgulanmıştır. Çünkü makinelerle yapılan ilaçlarda kimin 
ne kadar hangi maddeye  ihtiyaç duyduğu 
önemsenmemektedir ve Sadettin Bey mahalle sakinlerinin 
daha iyi olması için bu tür detaylara önem vermektedir. 
Bunun yanı sıra Sadettin Bey’in diğer eczaneler ve 
sanayileşme hakkındaki düşünceleri de “Sadettin: Burası 
klinik eczanedir, hakiki eczane Sadun Bey oğlum, ilaç 
deposu değil.” (Taner, 30) cümleleriyle belirtilir. Avrupa 
merakı ve Batı’ya duyulan özenme; Ünal karakteri 
üzerinden okuyucuya aktarılır. Ünal’ın “Ünal: Ben Roma’yı 

heykel için istiyorum.” (Taner, 18) cümlesiyle Ünal’ın 
hayalleri hakkında bilgiye sahip olurken daha sonrasında bu isteğinin babasıyla arasındaki ilişkiyi nasıl 
etkilediği ikinci perdede görülür. Bunun yanı sıra eserde Melda karakteriyle de gençlerin Batı’ya özenmesi 
durumu okuyucuya yansıtılır. İkinci perdede Melda’nın sıklıkla İngilizce konuşması “Melda: I don’t believe 
it.” (Taner, 50) ve bu konuşmanın sadece gösteriş amaçla gerçekleşmesi batılılaşmanın nasıl yanlış 
anlaşıldığını gözler önüne serer. Eser, bu örneklerle incelendiğinde kültürel değişimlerle birlikte insan 
ilişkilerinin de Batılılaşmaya özendiğini göstermektedir.Yapıtta iletişim kopukluğu ve dönemin ekonomik 
koşullarının farklılığıyla doğan algı değişiminin yol açtığı “kuşak çatışması” da yapıtta belirli odak figürler 
üzerinden anlatılmıştır.  Sadettin ve Ünal arasındaki kuşak çatışmasını en önemli sebebi, bu baba-oğulun 
hayata bakış açılarının farklı olmasından kaynaklanan iletişim kopukluğudur. Sadettin kendi yaşadığı 
dönemde seçimlerini kendi özgür iradesiyle yapmasına izin verilmediği ve babasının sözünden çıkamadığı 
için ailesini ona karşı uyguladığı tavırların aynısını oğlu Ünal’a da uygulamaya çalışmaktadır ancak kendi 
çocukluğuyla Ünal’ın çocukluğunun yaşadıkları dönemlerdeki toplumun ahlaken ve kültürel olarak 
geçirdiği değişimi fark edememiş ve etmek istememiş bu yüzden de oğluyla arası açılmıştır. Yapıtta 
aralarındaki iletişim kopukluğunun somut bir şekilde belli olan bir başka figür ise Tahsin ve Melda’dır. 
Melda, babasının diğer insanlara olan kaba ve çirkin tavırlarından sıkılmış, babasının yaptığı işten nefret 
eden ve babasını hareketleri yüzünden mahallelinin de kendisini babası gibi kibirli ve acımasız 
zannetmesinden üzüntü duyan biridir. Melda’nın tek amacı bu sıkıcı mahalleden ve konuşmak bile 
istemediği babasından kurtulmaktır. Bu yüzden Amerika’da bir okula burs kazanmaya çalışmaktadır. 
Tahsin ise şu hayatta belki de değer verdiği tek kişi olan kızı Melda’nın yanından ayrılmasını 
istememektedir. Ancak Melda ve babası arasındaki bu derin uçurum, Tahsin’in kızını istemediği bir adamla 
görücü usulüyle evlendirmesiyle kapanamaz bir hâle gelmiştir.  Sonuç olarak, Haldun Taner’in büyük bir 
titizlikle yirmi yedi kişinin sıradan yaşamını renkli betimlemelerin olduğu bir tabloya dönüştürdüğü  
“Fazilet Eczanesi” adlı oyununda Sadettin Bey'in hayatı tomurcuk açıp solmuş ve bir kitabın iki kapağının 
arasına sessizce gömülmüştür. Yapıtın sonunda “Mahalleli bensiz ne yapar?” sözünün sahibi, "dert savan"  
Sadettin Bey'in ölümünün ardından Naciye mahalleden ayrılmış, Miralay toprak olmuş, Leman Hanım'a 
sonunda doğru ilaçla çare bulunmuş, mahalleye bir sessizlik ve sıradanlık çökmüştür. Oyunun başını ve 
sonunu izleyiciye tiratlarıyla aktaran Yusuf ’tan alınan bilgilere göre ise, küçük insanlar yine dev 
sorunlarıyla uğraşmaya devam etmişlerdir. Yusuf ’un sözleri, yapıtın ana iletisini de vurgular niteliktedir: 
Sadettin Bey gibiler değişime değil, değişimin insan ilişkilerini olumsuz yönde etkilemesine karşıdır.
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Bu sempozyumun bana katkılarının yüksek olduğuna inanıyorum.  Günlük 
hayatımda çok heyecanlı bi insanım. İnsan içine çıkmada ve insanlarla 

iletişim kurmakta çok iyi değilimdir.  Ancak burada, tanıştığım insanlar ve 
gerçekleştirilen tartışmalarda, bu özelliğimi yenmeye başladığımı gördüm. 

Buraya geldiğim için çok ama çok mutluyum, iyi ki gelmişim.

               Çiğdem Pala, SAMSUN ÖZEL BİLGİ OKULLARI

- TED Ankara, Eskişehir TED’e göre fiziksel koşulları anlamında çok büyük ve 
kapsamlı bir ortam, burada olmak çok farklı hissettiriyor. Kalabalık olunca ele 

aldığımız oyunla ilgili başka fikirler ortaya çıktı ve  güzel bir eleştiri ortamı 
oluştu.                                    

Selin Toprak, TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

- TED Ankara, Eskişehir TED’e göre fiziksel koşulları anlamında çok 
büyük ve kapsamlı bir ortam, burada olmak çok farklı hissettiriyor. 

Kalabalık olunca ele aldığımız oyunla ilgili başka fikirler ortaya çıktı ve  
güzel bir eleştiri ortamı oluştu.                                    

Selin Toprak, TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

- Bu benim ilk gelişim ve gerçekten çok güzel karşılandım. Kesinlikle Bir daha 
gelmeyi düşünüyorum. İki gün çabuk bittiği için biraz üzgünüm.  Umarım bir 

kez daha gelebilirim.

 Dilara, TED KONYA
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Romanlarda Hayat İzleri 

Charlotte Bronte’nin “Jane Eyre” ve Reşat Nuri Güntekin’in 
“Çalıkuşu” adlı yapıtları iki farklı kültürün yazarları tarafından 
dünya edebiyatına armağan edilmiş öncü kadın figürlerin 
öykülerini içerir. Bu eserler öncelikli olarak dönem gerçekliği 
üzerinden kadının toplumdaki konumunu bu bağlamda kadın 
erkek ilişkilerini ele alır. Ayrıca romanlar, yansıtılan karakter 
özellikleri açısından iyi ve kötünün ne olduğunu, insani olmanın 
sınırlarını yansıtmaları gibi yönlerden önemlidir. Romanlarda bu 
temaların yanı sıra varsıllık-yoksulluk, sınıflı yapı, kent-köy 
çatışmaları; din olgusu ve dönemlerin  eğitim sistemine ilişkin 
toplumsal gerçekler de yer almaktadır. 

Chartotte Bronte 
 
 
 
 
Jane Eyre 
 
 
 
 
 
Reşat Nuri Güntekin 
 
 
 
 
 
Çalışkuşu 

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT GRUBU 
FATMA UĞUR-GİZEM ATALA 
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Milli Edebiyat Dönemi, Türk halkının kurtuluş ve bağımsızlık 
mücadelesi verdiği, vatan toprağının her karışının korunabilmesi 
için başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 
ulusumuzun tüm fertlerinin canları pahasına savaştığı bir zaman 
diliminde yaşananları kapsar. Zaferin tam anlamıyla zafer 
olabilmesi için askeri ve siyasi üstünlüklerin yanında eğitim, sanat 
ve bilimde de ilerleme sağlanması gerektiğini çok iyi bilen Atatürk 
bu sebeple Anadolu’nun kalkınabilmesi için pek çok devrime imza 
atmıştır. Çalıkuşu’nun odak figürü Feride bu noktada bu 

devrimlerin arkasının gelebilmesini sağlayan, Anadolu’daki 
cehaletle savaşan; azimli, çalışkan, cesur ve fedakâr Türk 
kadınını ve Türk gençlerini temsil eder niteliktedir. Feride; kadın 
cinsinden kocasına ve büyüklere itaatin, elinden her işin 
gelmesinin, kocasını taşıyabilecek yetenekte olmasının 
beklendiği bir toplumda, bir anne ve bir babanın eksikliğiyle 
büyümesinin de etkisiyle birey varlığını kanıtlamak, kendini 
bulmak ve kendini gerçekleştirebilmek gibi amaçlarla 
Anadolu’ya uzanan zorlu bir yolculuğa çıkmıştır. İdeallerini 
gerçekleştirerek gözü pekliği, kararlılığı ve kendisini sonsuz 
adadığı öğretmenlik mesleğiyle Anadolu’ya sevgi, şefkat ve umut 
götürmüştür. “Ben, muallimliği açlıktan ölmemek için kabul 

Komite Öğretmenlerimiz 
Komite Öğrenci 
Başkanımız 

Komite Öğretmenlerimiz 

Komite Öğrenci 
Başkanımız 
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etmiştim. Hesabım doğru çıkmadı. Bu 
meslek, bir gün açlıktan öldürebilir.” 
(Güntekin, 315) “Bana kuvvetimi ve 
sevgimi harcayacak bir iş olsun da ne 
olursa olsun.” (Güntekin, 426) 

İki romanda da ömrü boyunca 
namuslu, sadık, becerikli, itaatkâr bir 
kız evlat ya da eş olması yönünde 
baskı altına alınan İngiliz kadının 
kaderi; 1911’den cumhuriyetin 
ilanına uzanan dönemde Osmanlı 
Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne 
geçiş sürecindeki, kadınla ortak 
kaderde ve paydada buluşur. Victoria 
Dönemi kadınının kaderi, onu sahip 

olunan bir maldan ayırmayan eşinin politik ya da parasal çıkarları yönünde alacağı kararlara bağlı 
olmuştur. Jane Eyre, eğitimini tamamlamasının ardından mürebbiyelik mesleğini yaparak kendi başına 
var olabileceğini kanıtlarcasına Thornfield Malikanesi’ne doğru bir yolculuğa çıkarak toplum tarafından 
kadına biçilmiş rolleri ve bir erkeğin eşyası konumunda yaşamayı reddetmiştir. "Bir kadın, geleneklerin 
kendisi için yeterli saydığı şeylerden daha fazlasını yapmak, öğrenmek isterse onu kınamak, alaya almak 
düşüncesizliktir. " (Bronte, 135) Kadının yapabileceği mesleklerin sınırlandırıldığı, romanın yazarı 
Charlotte Bronte’nin cinsiyetini gizlemek durumunda kaldığı bir toplumda Jane mürebbiyelikten 
öğretmenliğe terfi etmiş, mesleğini icra ederken öğrencilerine bilgisini ve sevgisini aktararak çalışma 
hakkını elde etmek için savaş vermiştir. Feride gibi idealize bir figür olarak yaratılmış Jane, inançları ve 
ilkelerinden ödün vermemiş, güçlü bir kadın olarak “olma yolculuğu”nda emin adımlarla ilerlemiştir. 
"Bütün dünya senden nefret etse ve hepsi yalancı olduğuna inansa bile eğer senin vicdanın rahatsa başını 
dik tutmalısın." (Bronte, 48) 

Feride ve Jane “iyi” olarak nitelendirilebilecek bütün karakter özelliklerini üzerle rinde toplayan iki 
figürdür. Gerek kadın olmanın getirdiği şefkat, sabır, sonsuz sevgi gibi duyguları gerekse dürüstlük, 
sorumluluk, vicdan, onur ve cesaret gibi erdemler, onların ruhlarını yüceltmiştir. “Şimdi ise gerçek 
dünyanın çok geniş olduğunu anımsıyordum gene. Bu genişliğin içine atılmak, hayatın tehlikeleri 
arasında yaşamanın gerçek bilgisini aramak cesaretini gösteren kimseleri, çeşitli korkular, umutlar, 
serüvenler, heyecanlar bekliyordu.” (Bronte, 121) Feride’nin Munise’ye, Jane’in Adele sahip çıkması 
onlardaki ruh yüceliğinin somut karşılıklarıdır. Ayrıca “Çalıkuşu”nda yaşamını insanların mutluluğuna 
adamış, yardımseverliği ve iyi kalpliliğiyle ön planda olan Doktor Hayrullah, Feride’nin sırdaşı ve dert 
ortağı olmuş Müjgan, Feride’yle yakından ilgilenmiş Hacı Kalfa; “Jane Eyre”da ise Jane’in çocukluğuna 
dair hatırladığı sayılı iyi anılarda büyük rolü olan Bessie, yatılı okulda Jane’e iyi bir arkadaş olan Helen ve 
kaybettiği ailesinin yerini dolduramayan halasının ve kuzenlerinin ona veremediği sevgiyi veren Mrs. 
Temple yapıtlardaki diğer iyi figürlerden bazılarıdır. Odak figürlerin iyi insanlarla karşılaşmaları, kötü 
figürlerden gördükleri çeşitli işkencelerin ve çektikleri acıların karşısında pes etmemelerinde, en çok 
zorlandıkları anlarda dahi umutlarını kaybetmemelerinde etkili olmuştur. “Kapalı bir mahzende sızan bir 
ışık parçası, yıkık bir duvarın taşları arasında açmış cılız bir çiçek, her şeye rağmen bir varlık, bir 
tesellidir.” (Güntekin, 129) 

Yapıtlarda toplumsal yapıdaki tabakalaşma ve toplumun belirgin sınıflara ayrılması da roman 
figürlerinin eylemleri ve yaşadıkları yoluyla işlenmiştir. İngiltere’nin malikanelerinde ya da İstanbul’un 
konaklarında halka göre çok daha lüks ve geniş olanaklarla yaşam süren aristokrat kesim yani üst sınıf; 
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taşrada, kırsal kesimde yaşayan insanlardan 
çok uzak kalmıştır. Alt sınıfların Müslümanlık 
ya da Hristiyanlık gibi ilahi dinlere sıkı sıkıya 
bağlı oldukları ve insanı iyi kılan erdemlerin 
bu şekilde kazanılabileceğine inandıkları; bu 
kesime karşılık varlığını para ve güçten alan 
zengin kesimin tutucu olmadığı; sahip 
oldukları para ve statüyle asil kılındıkları, 
asaleti koruyucu bir kalkan gibi kullandıkları 
görülmektedir. Zeyniler Köyü’nde Feride’nin 
makyaj yapması, başı açık gezmesi olumlu 
karşılanmazken Feride’nin Çanakkale’de gittiği 
konakta statülü kadına görkemli bir davet 
verilmektedir. Jane’in eğitim gördüğü okulda 
ise Hristiyanlık eğitimi verilirken sadeliği ve 

azla yetinmeyi öğretmek adı altında öğrenciler neredeyse aç bırakılırken okulun finansörünün ailesinin 
oldukça abartılı giyim tarzları iki sınıf arasındaki uçurumu kanıtlamaktadır. 

Bunlara ek olarak dönemin Osmanlısının durumuyla bağlantılı olarak İstanbul’da pek çok azınlık okulu 
açıldığı, bu okulların yanı sıra eğitim kalitesi yüksek ve fiziksel şartların iyi olduğu kolejlerin de 
bulunduğu görülebilmektedir. Halbuki Anadolu’da durum İstanbul’dan çok farklıdır. Öğretmenlerin 
mesleklerini icra etmek istemedikleri şartları yetersiz ve olanakları oldukça kısıtlı köy okullarında 
öğrenciler eğitim adına bir şey görmemektedirler. Benzer şekilde Victoria Dönemi İngiltere’sinde kentte 
yaşayan varlıklı kesim mürebbiyelerle çocuklarının özel eğitim almalarını sağlarken taşrada doğru 
düzgün bir okul binası bile bulunmadığı kurguya yansıyan gerçekler yoluyla anlaşılmaktadır. 

Kısaca, “Çalıkuşu” ve “Jane Eyre”, yazarlarının dönemin toplumsal yapısıyla ilgili gözlemlerini 
aktardıkları ve toplumun yaralarına 
dokundukları yapıtlardır. Bu yapıtların 
zamansız ya da bütün zamanlara 
uzanacak olmaları ise bu yaraların hala 
kanamakta olduğunun bir göstergesidir. 
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DENEYİMLERİMİZ 

TED Adana Koleji / Zehra ÜNAL, Azra GÖK 

TED Adana Koleji öğrencileri olarak katıldığımız 9. Liseli Genç Eleştirmenler 
Sempozyumu’nda ‘’Karşılaştırmalı Edebiyat Komitesi’’nde zamansız ya da tüm 

zamanları içinde bulunduran kitaplar olarak adlandırdığımız Çalıkuşu ve Jane Eyre 
adlı yapıtları çeşitli açılardan değerlendirmek, tartışmak, farklı bakış açıları görmek 
tarif edilemeyecek kadar güzel bir deneyimdi. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kitapların her zaman yolumuzu aydınlatan 

meşaleler olması dileğiyle

TED Karabük Koleji / Asya Naz YALÇIN 

Bu sene dokuzuncusu gerçekleştirilen Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’nun tüm 
katılımcılar için çok eğlenceli ve verimli geçtiğine inanıyorum. Bu sempozyum bana 
çeşitli konular üzerinde farklı bakış açıları kazandırdı ve değerli kişiler tanımamı 

sağladı. Bu organizasyonun bir parçası olduğum için çok mutluyum. 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları / Selen ÖZEN 

TED Ankara Kolejinde gerçekleştirilen Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu 
felsefesiyle birçok gencin ufkunu açabilecek bir etkinlik. Gerek seçilen eserler gerekse 
sınıf dekorları akranlarımızın hayal dünyasının ve eleştirel yaklaşımlarının harika bir 
sentezinin sonucu. Komite başkanı ve katılımcılar kitapları her yönüyle incelemiş, 

özümsemişler; bunun sonucunda katıldığım oturumlar iki kitap inceleme ekseninden 
öteye geçmiş ve gerçek bir edebi bilgi alışverişine dönüşmüştür. Bu organizasyon için 
başta komite başkanımıza daha sonra da organizasyonda emeği geçen öğrenci ve 
öğretmenlere ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ve şahsım adına teşekkür ederim
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ÖYKÜ ATÖLYESİ 

Öykü atölyesinin çalışanları olan bizler sene içerisinde haftada 
bir kez olmak üzere Mustafa Değirmen ve Sezen Eylül Doğru 
rehberliğinde toplanarak Ferit EDGÜ’nün  “Bir Gemide”  adlı 
öykü kitabında yer alan öykülerini inceledik. Öykü inceleme 
çalışmalarımızı figürler, uzam, zaman ve izlekler üzerinden 
gerçekleştirmeye çalıştık. Sempozyum günü geldiğinde ise 
katılımcı okullardan gelen arkadaşlarımızla birleştikten sonra 
atölyelerimize geçtik.  

Ferit Edgü 

Bir Gemide 

ÖYKÜ GRUBU 
Mustafa Değirmen-Sezen Eylül Doğru
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Atölye içerisinde tanışmak ve birbirimize ısınmak adına 
zemine çizdiğimiz gemi resminin içine yerleştirilen 
sandalyelere arkadaşlarımızla birlikte oturduk. Her 
arkadaşımızdan sen kimsin ve neden bu gemidesin sorularını 
yanıtlamalarını istedik. Etkinliğimiz, yapıtımızın 
çatışmalarından doğan ana izleklerinden “iletişimsizliği”, her 
arkadaşımızın katıldığı bir canlandırmayla gerçekleştirdik. 

Canlandırmada biri anlatan, biri engelleyen biri de dinleyen 
grubu olmak üzere eşit sayıda 3 gruba ayrıldık.  Engel grubunun 
çabasıyla eğlendiğimiz canlandırmada iletişimsizlik durumunu 
yaşama fırsatı bulduk. Sonraki oturumlarda inceleyeceğimiz beş 
öyküyü oluşturduğumuz gruplara birer öykü vermek üzere 
dağıttık ve verilen öyküyü her açıdan inceledik. Grup içerisinde 
seçtiğimiz bir sözcü aracılığıyla incelemelerimizi gruba aktararak 
fikir alışverişinde bulunduk. Yapıttaki öykülere eleştirel bir 
yaklaşımla gündelik yaşamın kuşatılmışlığı ile çevrelenmiş, 
varoluşsal farkındalıktan uzak yığınlar; özgürlük, farkındalık, 
seçim ve sorumluluk bağdaşıklığında “kendilik bilinci” boyutuna 
ulaşan bireyler arasındaki çatışmanın  doğurduğu  iletişimsizliği, 

Komite 
Öğretmenlerimiz

Komite Öğrenci 
Başkanlarımız 
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yalnızlığı, ötekileşmeyi ve çaresizliği farklı 
bakış açılarıyla ortaya koyduk. Yoğun, 
eğlenceli ve kazanımı yüksek bir çalışmayla 
süreci tamamladık.  

FERİT EDGÜ’ NÜN 

BİR GEMİDE ÜZERİNE 
MAKALE 

Yapıtın ilk öyküsü “Kaza” da Farklı yaşam 
algılarının yarattığı yalnızlık duygusu, eşeler 
arası çatışma şeklinde izlekleşmiştir. Odak 

figür Muhtar Güde , özgürlüğünü ifade edebileceği bir yaşam arzusu taşımaktadır. Tanık olduğu bir 
cenaze töreninde empati yoluyla kendini ölen kişinin yerine koyup yaşamsal bir farkındalığa ulaşır, 
kaçınılmaz son olan ölüme doğru giderken 
varoluşunu gerçekleştirmek adına yaşam 
denilen rastlantıyı iyi değerlendirmek 
gerektiği düşüncesini kazanır.  “ O tabutun 
içindeki sen olabilirdin şu anda. Eğer değilsen 
bu bir rastlantıdır. Öyleyse bu rastlantıdan 
yararlanmasını bil. Borçlarını düşünme. 
Karının dırdırından tasalanma. Yaşamana 
bak.”  ( Edgü, 10) Buna karşın yaşadığı kazayı 
ve psikolojisini eşine bir türlü anlatamaz 
bunun sebebi ise eşinin, Muhtar Güde’nin 
özgür seçimlerine müdahele  ederek kendine 
ve çocuklarına dönük bir yaşam sergilemesi 
ve bununla kocasını baskı altına almaya 
çalışmasıdır. “Ben san uçağa binme demedim 
mi?.. Ne zorun var beni dul, çocuklarını yetim bırakmaya? Kendinden başkasını düşünmez misin sen?” 
(Edgü,17)  Öyküdeki varoluş çatışması, kadının, kendine ve çocuklarına dönük yapısıyla ve ben merkezci 
oluşuyla ilgilidir. Kadının, bir eş olarak kazanın hemen sonrasında hastaneye gider gitmez eşini anlamak 
yerine kendini ve çocuklarını öncelemesi bir çatışma yaratmıştır. Bu durum karşısında Muhtar Güde, 
eşine, kendini ifade edememiştir. Farklı yaşam algılarının yarattığı çatışma, Muhtar’ı yalnızlığa 
sürüklemiştir.  
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“Kentin Üzerinde Dayanılmaz Bir Koku” adlı 
öyküde de yalnızlık ve iletişimsizlik izlekleri 
öne çıkmıştır. Modern insanın yalnızlığı ve 
çevreyle kopan iletişiminin  öyküsüdür. 
Toplumsal duyarsızlığı, kokuşmuşluğu ve 
yozlaşmışlığı belirten kötü “koku”, odak 
figürün  yaşamını dayanılmaz kılan, alt üst 
eden bir metafordur. Odak figür kendisi gibi 
duyarlı insanlarla iletişime geçip bu kötü 
kokuyu giderme amacı taşımaktadır Bu 
nedenle bir arayış içerisinde bulanan öykü 
kişisi bu kokuyu hiç kimsenin duymadığı 
fikrine kapılır. Hiç kimsenin bu kötü kokuyu 
fark etmemesi ya da algılayıp da ortama 
uyum sağlayıp duyarsız hale gelmesi başka bir ifadeyle toplumu var eden değerleri hiçe sayan insanların 
tepkisizliği öykü kişisinde  insanların yığınlaştığı, alışkanlıkların çevrelediği düzene boyun eğdikleri 
sonucuna götürür. Bu durum duyarsızlıkları ile ötekileşmiş bir toplumda yaşayan öykü kişisini rahatsız 
etmekle kalmaz, alışkanlıklara dönüşen yaşamları reddeder ve arayış içerisine girer. “Yığın halindeki 
insanların” varoluşsal seçimlerindeki yanlışlıklar koku olarak simgelenirken “dayanılmaz” sıfatı da 
ötekileşmek kavramıyla ilişkilendirilmiştir. Öykü kişisinin arayışı sonucunda kokunun bozulmamışlığı 
temsil eden bir çocuk tarafından fark edilmesi geleceğe dair umudu korumuştur.  

Yapıta adını veren  “Bir Gemide” adlı öyküde öykü kişisinde umutsuzluk ve karamsarlık dikkat 
çekmektedir. Gemi, öykü kişisinin varlığını ve varoluşunu sorguladığı dünyanın ta kendisidir. 
Sorumluluk bilincinden uzak, farkındalığa ulaşamamış geminin diğer yaşayanlarına varoluşsal bilince 
sahip bir birey olarak tepkilidir. Farkındalığa ulaşmış ve ulaşmamış insanların çatışması olarak 
kurgulanan öyküde  farkındalığını kazanmış olarak  gemide yaşayanlardan ayrılan öykü kişisi gemideki 
yozlaşmışlık ve tekdüzelük çemberine hapsolmuş, gündelik yaşamın kuşatılmışlığına uğramış  yığınların 
karşısında  kendini yalnız hisseder. “Yemekten sonra her akşam yaptığım gibi güverteye çıkmıştım.” 
(Edgü, 29) Bu yığınların nereye, nasıl ve niçin gittiklerinden habersiz olmaları, bir sürü olarak 
yönlendirilmeleri öykü kişisinde karamsarlık ve umutsuzluk yaratmıştır. “Bunu belki herkes biliyor ama 
yüreklilik gösterip kimse kimseye açıklayamıyordu. (Edgü, 31 ) Sorgulamadan ve sorumluluk almaktan 
uzak, özgür seçimlerini yapamamış bu insanlara öfkesini dile getiren öykü kişisi intikam hırsıyla geminin 
batmasını arzulayarak cezalandırmak, ötekileşmiş bireyleri varoluşlarıyla yüzleştirmek ve onların 
varoluşlarındaki asıl güce ulaşmalarını sağlamak  istemiştir. “Açıkça söyleyeyim ki o günü, kasırganın 
patlayışını ve bu geminin batışını bir an önce yaşamak isterdim. Yalnızca kaygısızca, sorumsuzca, 
yemeğini yiyen, yatıp uyuyan bunca yolcunun bunca tayfanın KAPTAN BABAMIZ NERDE? NİÇİN 
KURTARMIYOR GEMİMİZİ? İMDAT! DİYE BAĞRIŞLARINI DUYMAK İÇİN.” (Edgü, 32) Bu şekilde bu 
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insanlar başkalarına bağımlılıktan kurtulacak ve kendi bilinçleriyle hareket ederek varoluşlarını 
gerçekleştirecektir. 

Öykü kişisi sahip olduğu sorumluluk 
bilinciyle sorgulanması gereken her şeyin bir 
dayanışma içerisinde olmakla, birlikte 
gerçekleştirilecek bir başkaldırıyla mümkün 
olabileceğini düşünmektedir. Bu insanı 
iletişimsizlikten ve yalnızlıktan kurtaracaktır.  

“Dönüş”  adlı öyküde ise gidişler ve dönüşler 
şeklinde yolculuğa çıkan öykü kişisi 
arayışının sürekliliğinde kendine dönüş 
çabası ve bu çabadaki olanaksızlıkları dile 
getirir. Aynı zamanda anlam arayışına giren 
öykü kişileri yaşam karşısındaki aykırılıkları 
ve farkındalığı ile yaşama tutunmaya çabalarına rağmen gerçekleştiremedikleri oranında 
ötekileşmişlerdir. Öykü kişilerinin yaşamın saçma oluşuna başkaldırması ve bu saçmalığın bir parçası 
haline gelip yok olmak istememeleri dikkat çekmektedir. Olan ve olmak istenen çatışmasının 
somutlanmış formu olan dönüşler ve gidişler,  öykü kişisinin yaşamın gerçeklikleri karşısında varlığını 
sorgulamasına, varoluş çabasına, yaşamın saçmalığı karşısında güçsüzlüğüne ve çaresizliğine  işaret 
eder.  

Dünyanın, Ulusal Park / Halk Bahçesi olarak simgelendiği son öykümüz  Seksek’ te toplumsal 
ötekileşmişlik karşısında düşünsel başkaldırı içerisinde bulunan anlatıcı bunu eyleme dökerek 
varoluşunu ortaya koymuştur. Ötekileşmek  karşısında, sessiz, vurdumduymaz ve edilgin olan insanların 
yaşamlarını gözlemlerken “ Hiç kimse gerçeği söylemiyor.” diyerek başkaldırısının sebebini de 
belirginleştirmiştir. Anlatıcı, uzam ( Ulusal Park / Halk Bahçesi ) içerisindeyken geçmişte izlediği sessiz 
bir film üzerinden varoluşsal bir çatışmaya ( askerlerin yemeği için hazırlanan etin kokuşmuşluğu - 
kokuşmamışlığı üzerine ) yer verir. Bu varoluşsal çatışma karşıt düşüncelere sahip; itaat etmesi gereken 
askerler ile emreden pozisyonundaki kumandan arasında yaşanan tartışmayla somutlanmıştır. 
Komutanların etin kokuşmuşluğu olmadığına dair söylemleri, gündelik yaşama hükmeden  ve onu 
şekillendiren otorite baskısına işaret ederken askerlerin başkaldırıları varoluşsal bilinci, farkındalığı 
yansıtmıştır. Kokuşmuş et de ötekileşmiş insana bir gönderme olarak kurgudaki yerini almıştır. Filmin 
sessiz olması da yığınların sessiz kalışlarına ve boyun eğişlerine ironik bir gönderme niteliğindedir. 
Yaşamın anlamsızlığı karşısında dünyaya yabancılaşan anlatıcı, bu dünyanın bir parçası olmadığını adsız 
nesneler yoluyla söyleme dönüştürmüştür. Bu aynı zamanda anlatıcının kimliksizliğine işaret 
etmektedir. Dünya olarak yansıtılmaya çalışılan parkta bulunan insanların sessiz kalarak ötekileşmiş 
yapılarıyla sürdürdükleri varlıkları karşısında konumlanan anlatıcı bu uzamı bir CEHENNEM olarak 
sıfatlandırır. Bahçe dediği dünya cehenneminden ve varoluşunu kısıtlayan yaşam kıskacından kurtulmak 
için,  dayanacak gücü kalmayan anlatıcı çareyi kaçmakta bulur ve ant içerek kaçar.  

“Sonra fırladım çıkmak için tümüyle çıkmak için 

 içinde bulunduğum çemberden 

 bu bahçeden  ve kendimden 

ve kendimdenkurtulmak için bahçenin  

kapılarından birini aramaya başladım 

…Bacaklarımda on sekiz yaşımda  

bile duymadığım bir güç, fırladım. ( Seksek, 74 ) 
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DENEYİM YAZILARIMIZ 

Ben bu sempozyumda yorumlama yeteneğimi geliştirdiğimi aynı zamanda 
kalabalıklar önünde  kendimi, kitabı anlatabilme yeteneğimi geliştirdiğimi 
düşünüyorum. Benim gibi, amaçlar uğruna buraya gelenlerle tanışmak ve 

onların fikirlerini duymak, kendi fikirlerimle birleştirerek sorgulayıcı bir his 
uyandırdı.

( Fatma Zehra Öztürk, Samsun Bilgi Koleji) 

Bu sempozyumda konumuz gereği iletişimsizlikten ve varoluş probleminden 
konuştuk. Burada yalnız olmadığımı fark ettim ve çok eğlendim. Arkadaşlarım 

sayesinde tartışma yeteneğimi, kendimi ifade etmeyi  ve yorum gücümü 
geliştirdiğimi düşünüyorum. 

( Dilara Ulukul, TED Kuzey  Kıbrıs Koleji) 

Bu sempozyuma arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin tavsiyesi üzerine geldim. 
Açıkçası sınıfa girdiğim anda gerilmeme rağmen zaman geçtikçe gerginliğim 

herkesin samimi olmasıyla azaldı. Buradan neler öğrendiğime gelirsek  söylemek 
isterim ki çok mutluyum. En başta çok da ilgi alanıma girmeyen öykü türüne ait bir 
kitap okudum ve bu bana bir oda dolusu insanın belli ilgi ve bilgi birikimiyle çok 

farklı düşüncelere sahip olabildiğini öğretti. Gerilmeden utanmadan veya 
korkmadan düşüncelerimi ifade etmem gerektiğini öğretti. Son olarak bana böyle 

güzel şeyler kattığı için emeği geçen herkese teşekkür ederim.
( Dilara Sazaklı, Özel Artı Bilgi Anadolu Lisesi )  
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How does Blake view God as presented in Songs of 

Innocence and Songs of Experience? How do these views 

differ from and complement one another? 

Since the existence of humanity and all living beings on Earth, 

the nature of the living have always been regarded in two 

different concepts: Innocence and experience. The coexistence 

of these two elements were not taken into account, more 

specifically in the 16th century. In the Songs of Innocence and 

Songs of Experience written by William Blake, a Romantic 

period English poet born into a merchant family in London on 

November 28, 1757, the figure of God is presented in the 
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creation of both his poetries and imagination which is also seen to 

reflect onto the nature of his inner visions he’s had from his early 

childhood experiences. In the book of Songs of Innocence and of 

Experience, There are several poems written by Blake that are 

all illustrated to emphasize the concept of God and the two 

contrary states of the human soul while viewing the different 

aspects of creation that not only involves innocence but 

corruption as well.  

In the book Songs of Innocence and of Experience, 

William Blake portrays the two contrary sides of humanity 

through the usage of symbolisation of the figures from the 

poems “Infant Joy, Infant Sorrow, The Lamb, The Tyger and 

the Two Chimney Sweepers”. These poems all question the 

innocent and evil side of life and existence, and what kind of a 

God would create such creatures that are both naive and 

corrupted at the same time. In the poems “Infant Joy” and 

“Infant Sorrow”, the ultimate joy and sorrow of the birth of a 
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baby is conveyed respectively. While the poem is seen to start with short sentence structures and 

dashes that are put at the end of the sentences “I have no name, I am but two days old—“, it can be 

comprehended that the feeling of excitement toward the infant’s birth is indicated while emphasizing 

on God’s mercy and the sympathy he possesses to have created such a purely born being from 

nonexistence, away from the dangers and ugly sides of the world. The repetition of the words “Sweet 

Joy” also indicates the already chosen path of the infant’s life and God’s choice to decide the purpose 

of the living being as well as bestowing a name upon it. On the other hand, contrasting to the poem 

“Infant Joy”, the poem “Infant Sorrow” is without no doubt represented in a darker sense that 

completely changes the idea of the birth of joy along the infant’s life. From the long sentences to the 

specific choices of word, “My mother groand! My father wept. Into the dangerous world I leapt.”, the 

structure of the poem already points out to the 

sorrow of an infant being born this time. Unlike 

“Infant Joy” which had a simple structure and a 

cheerful tone, “Infant Sorrow” has a more complex 

structure which also implies on negative feelings 

toward the infant’s birth. The specific words “Wept, 

helpless, struggling, dangerous world” give the 

readers a view of the pitiful situation the newborn 

infant is in, being born into such a hazardous world 

without any protection and having anyone to depend 

on. This highly reflects the cruel and strictness of the 

creator God’s side, while the readers can’t help but question whether this act of God was made in 

order to maintain the natural selection of life and prove that without the existence of despair and 

conflict in a world, the meaning of hope and peace doesn’t mean anything and have any meaning. 

This point of view introduces a whole new perspective toward existence and the birth of living beings. 

In the “The Lamb” and “The Tyger”, the described figures are yet again the opposite sides of the 

natural existence. The Lamb is one of the poems where God is seen as a benevolent figure. The poem 

starts with the child asking the lamb “who made thee”. In the first half of the poem, the answer is a 

caring, profound higher element, God who gave the lamb a woolly bright, soft clothing and created 

streams and meads to live on. Blake admires livelihood, growth and birth in his depictions of the 

lamb. The giver of all the life to everything is God, and the praises the creator of the lamb. With a 

religious context, the lamb can be interpreted as the universe, as the light, sky, vegetation and living 

creatures. This lamb’s creation story matches the Bible’s story, where in the Book of Genesis it is 

presented that Creation was completed in six days. The depictions of the lamb and the story of God is, 

when read carefully, is childish and shallow. In summary, “The Lamb” is written from a child’s 

viewpoint and therefore the portrayal of God is thought with a child’s innocence, therefore, it is why 
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God is seen as a favourable figure. On the other hand, “The Tyger” offers a different perspective. The 

contrast between the lamb and the tiger is “good and bad”, and prey and predator in nature. While the 

question in The Lamb was about the creator of the lamb, here the question is whether God is the one 

who created this violent beast. Because, if the creator of the pure, innocent lamb and the evil, wicked 

tiger is the same, what does it say about the ethical, moral compass of the holy figure? In “The 

Tyger”, the tyger is described as a fiery, violent character who is the darker side of the lamb. Where 

the readers read of lamb’s innocent appearance, of the bright white woolly clothes, in “The Tyger”, 

they are given the tyger’s “the fire of thy eye”, “fearful eye” and the corrupted “sinews of thy heart”. 

Also, as the child in “The Lamb” is naive and looks at the world through a veil of innocence, the 

speaker in “The Tyger” is experienced about the true nature of the world, and knows of the terror and 

death happening. Throughout the lines 17 and 19, Blake imagines God as a being who enjoys evil in 

the habitat of innocents. God is presented as a sadistic figure who sees the lamb just as an object for 

villains like the tyger to hunt, as a prey. The Industrial Revolution happening had an effect on Blake’s 

religious views. With the second half of the poem, the tyger is seen more like an industrial beast, like 

a machine more than a natural formation, an animal. When forging the tyger, God uses metal, 

unnatural, mechanic instruments like “the 

hammer”, “the chain” and “the anvil”.  The fact 

that now it is known tyger is a machine, could 

evil and innocence coexist together? While 

representing innocent as natural and evil as 

unnatural, Blake ensures that the two 

contradictory concepts are to coexist, because 

the degree of benevolence couldn’t be known 

without malice and the degree of malice 

wouldn’t be evident without benevolence. In 

both Chimney Sweepers, the justice and 

injustice of God is questioned. The poems are 

from the angle of two child chimney sweepers. The poems focus on social injustice where child 

workers are forced to work when rich adults only sit around and punish them for not working. The 

main idea revolves around God’s questionable perception of what’s right and what’s wrong. The 

church is the authority who justifies child labour in the period when the poem takes place. The 

children are conditioned to the belief that God wants them to work and they will go to Heaven if they 

obey the church’s and the masters’ rules. In the fifth verse, the Angel assures Tom that “If he was a 

good boy, he would have God as his father”. Blake, in both poems criticizes using God as a device for 

forced labour and slowly transforms to even denying the religion. In the other Chimney Sweeper 

poem, finding comfort in God deteriorates into finding comfort in death. Instead of being positive that 
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his oppression will result in Heaven after death, the 

chimney sweeper in this poem acknowledges his 

discrimination, for he is “a little black thing among the 

snow”. His parents also pray to god, to find happiness in 

their misery, after they sold their kid to slavery. This 

generates a problem, is God righteous enough that he 

allows child labour when children want to die to escape 

from being slaves. The image of salvation is earned by 

means of painful phases; slavery in Songs of Innocence 

and death in Songs of Experience. Blake’s question, who God is if he lets violence rule the world is 

explained in the poems by criticizing the Church’s harmful doctrines. 

In the book, Songs of Innocence and Songs of Experience William Blake has presented the both 

potential sides of innocence and corruption with the symbolization of the figures that are set forth in 

the poems while introducing the concept of God and the role he has in the creation of Earth’s and the 

living beings’ existence as well as the purpose of their lives. Blake has presented the possible 

coexistence of necessary evil and beneficence that help the readers comprehend the true meaning of 

life and the purpose of its existence. These elements that are illustrated in the poems “Infant Joy”, 

“Infant Sorrow”, “The Lamb”, “The Tyger” and “The [two] Chimney Sweeper”s, give a clear insight 

about the process of the loss of innocence of the figures throughout the poems and the experience 

that’s gained through losses, sufferings and sacrifices in the path of becoming a proper and an 

independent individual. 

Lara ŞENER, 10/Ş 

İnci AKCASU, 10/D 
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George Orwell- Animal Farm 

“Animal Farm’’ which was written by George Orwell in 1945, is an 
allegorical novel that mocks tyrannical dictatorships, which are 
seen numerous times in the history by using pigs and it is heavily  
satirizing the communist government of Joseph Stalin and the 
events that led to his government. He did this real life 
comparison with farm animals which all represent Soviet Union’s 
formers. Frankly the novel tells the story about a socialist leader 
becoming a dictator and how the public is affected by him. The 
plot takes place in a farm and human characters are represented 
by farm animals. All from the beginning until the end, Orwell 
criticized the cruel power of the leaders and the totalitarian 
dictatorship. He published “Animal Farm” after the declaration of 
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the Second World War. As a result of being one of the participants of 
Spanish Civil War, he was opposed to communism and 
totalitarianism. 

Animal Farm is actually determined to enlighten the formation 
of a society. Every animal in the novel was actually a symbol that 
they referred to a specific place, person or community. For 
instance the pig Napoleon symbolized Stalin and the horse 
Mollie symbolized the aristocracy who fled abroad after the 
revolution. The characteristics of the figures in the book were 
chosen very successfully in order to match them with the 
concepts which they symbolize. In addition to that, when 
“socialist” Stalin became the leader, he started to forget the 
purpose of his rank and he started to act so selfish. He fired and 
blamed Trotsky just to become the “sole” leader just like a 
dictator. He was successful at lying about the things that he 
wanted to change by using manipulation and terror as his 
weapon, as Napoleon in the book. 
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On the other hand, the main idea of the revolution against the ruling system was not easily applicable to 
real life and some serious conflicts started to happen. A boar named “Old Major” gathered all animals in 
the farm and gave a speech after seeing a dream, on how the mankind is the utmost enemy for the animals 
and that the animals should start a rebel against Mr. Jones who is the owner of the farm, to achieve a farm 
where all animals are equal. He taught the animals a song called “The Beasts of England” which reminded 
animals of unity and the hatred against the mankind. This philosophy is then called “Animalism”. Old 
Major died soon after his speech and Snowball and Napoleon, the two most significant figures in the 
novel started to follow Old Major’s ideals. 

At the very beginning, Snowball and Napoleon had some attempts to apply the ideology of Animalism in 
the farm with the help of the wise words of Old Major. Under the commandment of the two pigs, farm 
animals start an uprising against Mr. Jones and ultimately become successful. However after a while things 
started to change. Actions, habits and activities that are attributed to humans which reminded the 
tyranny existed before towards them such as sleeping in bed, drinking alcohol started to be experienced 
by Napoleon. Although these are strictly 
prohibited by the Seven Commandments. 

Soon, the rivalry between Napoleon and 
Snowball and the excessive ambition to gain 
power develops with the idea to build a 
windmill. Napoleon was strictly against 
building the windmill. After the serious 
fight between Napoleon and Snowball, the 
dogs that are raised under poor living 
conditions by Napoleon chase Snowball out 
of the farm.

When Snowball was kicked out of farm, 
Napoleon convinced the farm animals that

Snowball was a traitor and started building the windmill. Napoleon uses the windmill as a distraction 
point for animals to hide the truth that pigs were misusing their power against them, with the help of 
Squealer, who manipulates animals by providing false information. 

Actually, Orwell emphasized the conflict between a dictatorship and democracy by using Napoleon and 
Snowball. Through Snowball, readers can understand the consequences of the rebellion which is 
expulsion. Snowball was committed to his own keynote which is “Animalism” so he was not afraid of 
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talking his mind and standing up for the unfair events. On 
the other hand, Napoleon was becoming a vicious leader 
who is using Squealer for his propaganda to manipulate the 
other animals in the farm. He is also being protected by his 
dog gang that horrified the other animals to speak up or 
take action. Animals even stop to think that they are 
making changes on the commandments and except them as 
if they were the original ones from the Old Major. In 
addition to that, Napoleon started to act like a dictator. He 
started executing animals, whom he considered as traitors 
and further continued to deceive animals with the help of 

Squealer’s propaganda. He also changed the Seven Commandments and acted as if they were unchanged.

At this point, we can easily say that corruption is a major theme that is included in the novel. The great 
power held by Napoleon ultimately abused in order to serve for pigs and their benefits. Napoleon was 
absolutely hungry for more power and authority in the farm and was very conceited. While he was 
changing the system for his idealistic aims, the system which 
is ruled by Animalism also changed and corrupted. Equality 
amongst animals was no longer existed at the end of the 
book. All Seven Commandments are violated, even one of 
the most important quotes from the novel “Four legs good, 
two legs bad!” is ignored by Napoleon. As the governing 
system changed each day, the mechanisms to support the 
idea of Animalism also changed at the same time. The sheep 
did not repeat “Four legs good, two legs bad! And instead 
“Four legs good, two legs better!” is repeated. The Seven 
Commandments are changed for the benefit of the pigs. 
Pigs are placed in a higher social status, by the means of wealth, comfort and education and other animals 
are abused in order to produce food and serve for pigs. 

 Especially, Napoleon as he wanted all the power for himself, transformed into the only thing that the 
animals considered as their enemy, a human being. He started to change became the “new Jones" day by 
day. They resembled each other about ruling the animals in the farm. Both Jones and Napoleon averted 
the animals from relishing their lives and forced them to do all of the though jobs. They both isolated 
themselves from the animals and enjoyed an upraised status. They also enjoyed the sumptuousness of not 
doing the hard work while they made the rest of the animals work without a break for days. They are so 
privileged to stay in the luxurious farmhouse, sleep in beds with "sheets" on and indulge in alcohol while 
the other animals were starving to death and suffering from fatigue. 
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Despite these, the most upfront similarity between Jones and Napoleon is them being self-centered.  
They ignored that animals in the farm had feelings for the purpose of their own benefits. They made the 
animals fear from them in order to establish a regime based on their wealth and good.

As a result animals became their own enemies without realizing the Seven Commandments are changed 
for the benefit of the pigs. In addition, there were no longer equality between animals. Pigs are placed in a 
higher social status, by the means of wealth, comfort and education and other animals are abused in order 
to produce food and serve for pigs. Corruption and its consequences are the major part of the main ideas 
that the author tried to convey in his novel, by ranking the animals according to their social status. 
Napoleon was abusing his absolute power and the claim that has been searched by animals started to 
disappear.

To sum up, the profound lesson of the novel is to emphasize the fall of the authority into the luxurious 
lifestyle. Also, the novel strongly accentuate the utopian government would never exist due to the 
corrupted mindsets of the ones who desire the absolute power. Moreover, Animal Farm is not only a novel 
but also a representative for the political issues that the world is coming across with.

NOVEL GROUP 
�5



10/11 MAYIS,2019
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 Hazan Tekin ( Metu High School) 

Oturumlar bence keyif verici ve oynan oyunların bizi birbirimize 
yakınlaştırması çok güzel. 

  Selin Taşkın ( GÜV Anatolian High School) 

Komitemdeki öğrenciler çok arkadaş canlısı ve oldukça detaylı sorular 
hazırlanmış. 

   Duru Aytaç ( Ted  Zonguldak  Koleji ) 

Benim ilk katılımımdı ve çok heyecanlıydım ama oyunlar sayesinde 
rahatladım. Oturumlarımızda geçen konuşmalar benim için çok değerliydi. 

   Ahmet Özdemir (Özal Bilkent Lisesi ) 

Çok beğendim ve böyle güzel bir şekilde devam etmesini umuyorum. 
Teşekkürler. 
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TWO SIDES OF THE COIN: BATMAN AND JOKER 

Do we need certain people to be us? Even without these certain 

people around us can we be ourselves? Humans are made to be 

social creatures, which means they need to communicate and 

gain experiences. These experiences shape the personality of 

every human being. There are experiences, which are more 

meaningful than those with an unimportant person. These 

experiences make us more connected to those who we consider 

significant in our lives and makes them irreplaceable. 

Throughout different interpretations of Batman, Joker has been 

a figure of great importance and shaped many aspects of his 

personality. However, in the graphic novel “Death of the 
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Family” the process of Batman overcoming his obsession with 

Joker is described. Batman wants to let go of this never-ending 

cycle whereas Joker wants to destroy Batman’s family to keep this 

cycle going.  

Batman and The Joker are two sides of a coin who are 

completing each other. Even the birth of the label of Joker is 

caused by Batman himself. He accidentally caused Joker - who 

was going by the name Red Hood back then - to fall into 

chemical waste during their very first fight a which led him to 

become the notorious Joker. Thus, it can be said that Joker’s 

anger and feeling of revenge towards Batman is the reason why 

he is strongly connected to him. However, considering his 

marvelous fights with Joker is the reason why Batman has 

become a superhero. Therefore, it is obvious that Batman is 

Batman because of The Joker, which is Batman’s side of the 

bond between them. The Joker is the only villain whose 

intentions weren’t figured out by Batman. Even though he is 

the greatest detective in the world, Joker’s identity is still a 

mystery to Batman which is brightly portrayed in the graphic 
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novel “Death of the Family”. This situation creates a 

bit of obsession of Joker in Batman’s mind which 

causes him to re-analyze past things such as contents 

of the laughter gas over and over again. They both 

constantly seek new ways of outwitting each other 

which ironically imposes how they are really in need 

of one another.  

Considering Batman being just a human, he is 

seeking ways to end this obsession by having new 

people to focus on and care about, which is the Bat 

family. He has met these people during his missions and won them one by one. He deeply cares about 

each one of them and does not want them to get hurt. That is why even though he calls them family, 

he is disconnected from the family because of his obsession towards Joker. He prefers going on to 

missions alone because he believes this would protect his family and hides the truth which is Joker 

getting into the Bat cave, occasionally due to the same reason. However, this state of disconnection 

eventually brings him to the edge of losing his family. This attitude causes his family to be caught by 

The Joker. He ends up trapped in the Batcave 

with his family and even though he is able to 

save them unharmed, he loses their trust. 

Even though he wants to move on and have a 

family, his situation with joker prevents him 

from doing so. 

Joker is the one who is still trying to keep the 

bond between them. To make this happen he 

knew that he has to destroy the Bat Family, 

the real barrier between him and Batman. He 

is aware of the fact that Batman has become 

more emotional than he used to be and started humanizing himself. After this character change of 

Batman, Joker slowly and painfully realizes that he is not the same vengeance machine anymore, 

which is why in the “Death of the Family” the main target of Joker is Bruce Wayne’s family not 

Batman himself. Joker is aware of his obsession and is need of Batman to keep his insane personality 

going. He believes if Batman continues to move on like this and stops being his arch nemesis then 

there is the possibility of Batman might stop him for good rather than just putting him inside Arkham. 

Thus, their mutual relationship may come to an end forever. In order to prevent this, Joker focuses on 

the weaknesses of Batman and sacrifices everything to make him suffer and eventually change his 
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new perspective. Joker poisoning Alfred, who is a 

second father to Batman, may be given as an 

example.  

Throughout the novel, there are parts that shows 

the reader that Joker and Batman are connected 

in an abnormal way. These parts are connected in 

the end as a big confrontation which has led both 

of them into choosing sides. This confrontation 

ends in Batman doing the difficult thing and 

leaving Joker forever while choosing his Family 

over him. This means that the connection 

between them are over at all.  Both of their habits are going to change from now on and they will not 

be the same person they were before. Therefore, Batman’s new personality depends on  his family 

rather than his arc nemesis. This proves that personalities are being shaped upon certain people 

around us. 

TREASURE HUNT 
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CUENTO  

LA BELLA DURMIENTE 

En español, el tema de nuestro simposium de este año es un 

cuento llamado “La Bella Durmiente”. Han sido elegidos 12 

estudiantes de décimo y undécimo grado de nuestro colegio y 

dos estudiantes de grado décimo del Colegio TED Antalya.  
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      Los talleres a desarollar son los siguientes: 

1.Contenido del cuento.

2.Análisis de los personajes del cuento y visionado
del cuento y tertulia. 

3.Reflejo del contenido y desarrollo del cuento en
nuestra vida actual. 

4.Comparación con otros cuentos clásicos.

5.Cierre y resumen de todos los talleres.
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1ª Sesión 

En la primera sesión, analizamos los temas en el 
cuento «La Bella Durmiente» de los Hermanos 
Grimm por presentaciones. Obtuvimos nuevas 
habilidades de comunicación y también tuvimos la 
oportunidad de explorar «La Bella Durmiente» más 
a través de la mente. En primer lugar, analizamos el 
cuento en términos del sexismo, la posición de la 
mujer en la Edad Media y cuánto sufrieron. 
Aprendimos que ha cambiado considerablemente la 
posición social de mujeres; sin embargo, creemos 

que es obligatorio que mejoremos su situación aún 
más y pongamos fin al sexismo. Además, aprendimos que en todos los tipos de literatura existe el tema “el bien 
contra el mal” y que los aspectos de los personajes afectan el flujo y el final de los cuentos de hadas. Otra cosa 
que notamos es el por qué la representación del amor era idealista y como esta no puede existir en nuestro 
siglo. También hemos hablado sobre las razones de ese fenómeno y la influencia del arte y la iglesia sobre la 
gente de la Edad Media. En otras presentaciones vimos que el tema de la familia es un aspecto muy importante 
en el cuento, el destino de la princesa no se puede cambiar y el miedo narrado en el cuento puede afectar las 
vidas de todos. 

2ª Sesión 

En la segunda sesión, dramatizamos el cuento al 
convertirlo en una obra. Aparte de leer, todos nosotros 
vivimos el cuento y sentimos cómo los personajes 
vivían. Aunque no era realmente profesional, nosotros 
pudimos comparar los cuentos y obras de teatro como 
géneros literarios. Pensamos que «La Bruja» fue 
interpretada con mucho éxito por la actriz y que 
«Aurora» fue interpretada de una manera muy diferente 
a la de una princesa típica de la Edad Media. Para ser 
honesto, toda la obra fue diferente de «La Bella 
Durmiente» que conocemos, debido al hecho de que los 
actores son de una época más moderna que del medievo. 

3ª Sesión 

Cuando comparamos los dos trabajos, desarrollamos muchas cosas en nosotros mismos, aprendimos mucha 
información. Una de las cosas más importantes que aprendimos primero fue la percepción de las mujeres en la 
Edad Media. En ese momento, aprendimos cómo se manejaban las mujeres y se dibujaba la misma imagen de 
mujer en todas las obras. Entendimos que los eventos en el momento de las historias fueron muy influyentes en 
la psicología de las personas y en las historias, al comparar los eventos y el período. Al mismo tiempo, 
comprendemos mejor cómo comparar y comparar las dos obras. 
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4ª Sesión 

En la cuarta sesión, hemos explorado los efectos 
actuales de los cuentos de hadas. En primer lugar, 
evaluamos las reflexiones de los cuentos sobre las 
industrias de cine, teatro, moda y pintura de hoy. 
Luego discutimos el papel de los cuentos de hadas 
en la infancia y si la tecnología progresiva y la 
diversión cambiante destruirán los cuentos. 
También hablamos sobre el cambio del lugar de 
las mujeres en la sociedad y el estilo de vida desde 
la Edad Media hasta el presente, tal como lo 
entendió La Bella Durmiente. Finalmente, 

presentamos cómo los elementos literarios del 
pasado alimentan la literatura actual. 

A través de estos diversos temas, hemos visto cómo están interconectados el pasado y el futuro. Hemos llegado 
a la conclusión de que la narración de cuentos de hadas ha traído varios elementos de la cultura europea y 
mundial hasta el día de hoy. También hemos aprendido que el estilo de vida moderno y tecnológico de hoy está 
libre de problemas como la desigualdad de 
género y las malas condiciones de vida. Aunque 
se piensa que los cuentos se han olvidado, 
hemos demostrado que aún son parte de la 
literatura y de la infancia al moverse a diferentes 
plataformas. Al extraer todo esto de los detalles 
de nuestro cuento de hadas, hemos fortalecido 
nuestras habilidades de crítica e interpretación, y 
hemos traído un nuevo aliento a una historia 
conocida por todos. 

SESİóN DE ESPAÑOLA �4
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Deneyimlerimiz 

SESİóN DE  ESPAÑOL �5

EXPERIENCIA DE EL SIMPOSIUM DE ESPAÑOL 

De antemano queremos daros las gracias por habernos invitado a 
vivir y compartir esta experiencia. Compartiendo nuestras ideas y 

dando nuestras opiniones hemos pasado un simposio muy 
productivo y dinámico. Hemos compartido y discutido nuestros 
pensamientos en un ambiente muy profesional. También hemos 

tenido la oportunidad de usar nuestra segunda lengua extranjera en 
este simposio y esta oportunidad nos ha permitido darnos cuenta de 

la importancia que tiene el poder usar la lengua española como 
herramienta de comunicación. Hemos aprendido muchas cosas con 
este grupo divirtiéndonos y hemos hecho nuevos amigos en dos días. 

Muchas gracias al colegio TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lise por 
esta oportunidad. 

Espero que podamos vernos para el año que viene. 

Muchas gracias de nuevo.  

   İlay Gelgeç/ Ted Antalya Koleji 
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Huis Clos et la question des autres :  

“Tous ces regards qui me mangent … Ha, vous n’êtes que deux ? Je 
vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors, c’est ça l’enfer. Je 
n’aurais jamais cru … Vous vous rappelez : le soufre, le bûcher, le 
gril .. Ah ! Quelle plaisanterie. Pas de besoin de gril : l’enfer c’est les 
autres” 

Huis Clos 

Jean – Paul SARTRE  

L’existentialisme est une forme de philosophie morale. Le fondateur 
de ce genre est Jean-Paul Sartre. Il dit que l’homme est libre et est 
condamné de liberté. Donc les hommes sont responsables pour leurs 
actes. Ils ne choisissent pas leur mauvaise foi, ils préfèrent la liberté.  

SESSİON FRANÇAISE �1

Jean-Paul Sarte 

Huis Clos 

SESSION FRANÇAISE 
Buket KARABULUT
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Dans l’œuvre Huis clos, les personnages se reflètent à travers l’idée 
de Sartre en faisant des actions. C’est à cause de leurs actes nuisibles 
qu’ils se retrouvent en enfer et qu’ils souffrent. Ils font connaissance 
de l’enfer pour démontrer que l’enfer, c’est les autres.  

Les personnages ne peuvent pas s’échapper, ils sont obligés de se 
regarder à cause du manque d’objets. Par exemple, ils n’ont pas de 
brosse à dents, pas de miroir, pas de fenêtre, pas d’objets fragiles. 
Sartre ne permet aux personnages de devenir narcissistes. À cause de 
leur narcissisme, ils sont perplexes parce qu’ils n’ont pas de matériel 
de torture comme le feu. La représentation typique de l’enfer n’est 
pas réelle. L’enfer n’est pas un endroit connu par tout le monde, 
comme les personnages. Sartre met les personnages sous 
surveillance en créant une atmosphère lugubre, close et hostile. Ils se 
reflètent avec la puissance du regard. Ils ne peuvent pas fermer leurs 
paupières et ils n’ont pas besoin de sommeil. Ils n’ont pas la 
possibilité de se cacher donc ils sont condamnés à devenir des 
bourreaux.  

Garcin est journaliste activiste et c’est un personnage agressif. Il ne 
respecte pas les femmes. Il veut le silence car il pense que les 
bourreaux sont les deux autres femmes. Il est peureux, il a peur de 
son vrai personnage. Quand les portes s’ouvrent, il ne sort pas car il 
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a besoin du regard des autres. Il reste dans la pièce de 
l’enfer pour persuader Inès qu’il n’est pas un lâche.  

Inès est intelligente. Elle est la première personne qui 
réalise que c’est eux-mêmes les bourreaux. Elle 
propose d’être le miroir de chacun. C’est à partir de 
cette réflexion que la torture mentale commence.  

Estelle est une femme coquette et a un caractère 
narcissique. Elle a besoin d’un mois pour exister et 
elle essaie de séduire Garcin mais en vain. C’est la 
dernière personne qui réalise qu’ils sont morts.  

La morale de cette œuvre, c’est le regard des autres 
qui limite et qui restreint la liberté des autres.  

Si l’humain accepte de vivre à travers le regard des 
autres, il est condamné à ÊTRE PRISONNIER de l’absolu.  

10/Y 121659 Simla Su BAYRAK  
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DENEYİMLERİMİZ 

SESSİON FRANÇAISE �4

İstanbul Küçük Prens Fransız Lisesi’nden katıldığım, TED Ankara Koleji’nde 
dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumun’da 

edindiğim tecrübeleri sizlere aktarmak isterim.

Öncelikle, TED Ankara Koleji’ne, bizleri sempozyuma dahil ettikleri ve  misafirperver 
tutumları için çok teşekkür ederiz.

Sempozyuma, okulumuzdan altı öğrenci ve gözetmen öğretmenimiz Sayın Lale Akkaya 
ile katıldık.

Ekibimiz adına fikirlerimi belirtmem gerekirse, her birimizin bu iki günlük sürede, 
Fransızca Tiyatro Komitesi ile oldukça verimli ve eğlenceli zamanlar geçirdiğini 

vurgulamak isterim. Yeni arkadaşlar edinerek, Ata’mızın evi olan bu güzel şehirde çok 
güzel vakit geçirerek hem Fransızca seviyemizi geliştirdik hem de düşünsel birikimimizi 

derinleştirdik.

Bu güzel iki günü deneyimlememizde emeği geçen, komitedeki etkinlikleri 
gerçekleştirmemizi sağlayan Buket Karabulut’a, bizim buraya gelmemizi mümkün kılan 

Lale Akkaya’ya ve organizasyonda görev olan tüm öğretmen ve öğrencilere 
teşekkürlerimizi sunarız.

Seneye görüşmek üzere!

11/A  339  Ege GİRAY

 SAJEV Vakfı Özel Küçük Prens Lisesi

V



FAUST 
Johann Wolfgang von Goethe 
Als ein Sturm und Drang Vertreter, konzentierte sich Goethe 
auf die Freiheit des Geistes und persönliche Themen bei der 
Erschaffung des Faustes.  Die  Haupthemen der Handlung 
sind die Suche nach dem Sinn des Lebens und die 
Zweifelung über sich selbst und der Glaube. Der Hauptfigur 
Faust ist von der Wissenschaft enttäuscht , da sie ihm keine 
tieferen Erkenntnisse über die Fragen des Lebens bietet. Er 
leidet darunter, dass die Wissenschaft nicht auf 
herkömmliche Weise erfahrbar ist und formuliert seinen 
Wunsch, in die Natur hinauszugehen und dort nach 
Erkenntnis zu suchen. Als ihm der Teufel erscheint, lässt er 
sich auf einen Pakt mit ihm ein. Der Teufel verspricht, dass 
er alles für Faust 24 Jahre lang bieten wird. Jedoch muss 
Faust seine Seele dem Teufel verkaufen. Faust lehnt alles 
vom Gott ab.  Am Anfang glaubt er, dass Geld und 
Kentnissse ihm Glück bringen werden und dass er den Sinn 
des Lebens entdecken wird.  
Als deutsche Literaturgruppe haben wir uns mit diesem 
Wandel beschäftigt, den Faust erlebte. Die Geschichte von 
Faust beginnt in einem kleinen deutschen Dorf. Als er ein 



kleines Kind war, beschlossen seine Eltern ihn zu seinem 
Onkel zu schicken, der bereit ist, für seine Ausbildung zu 
bezahlen. Dort versucht Faust aufgrund seiner intensiven 
Neugier, das Beste aus seiner Ausbildung herauszuholen, 
und wird schließlich Doktor der Medizin. Neben seiner 
Ausbildung versucht er, Alchemie zu betreiben und Gold 
herzustellen. Dabei isoliert er sich aber auch von der 
Gesellschaft, zu der er einst gehörte. In Ermangelung eines 
anständigen sozialen Kreises beschließt Faust, einen 

Schritt weiter zu gehen: Die Kenntnisse der Erde reichen 
ihm nicht aus, und er muss die Hilfe einer 
außergewöhnlichen Kraft, des Teufels, in Anspruch nehmen 
.  

Der Teufel gibt ihm die Wahl, einen Pakt zu unterzeichnen, 
der mehrere wesentliche Regeln enthält, Regeln, die er 
nicht brechen darf; er darf nicht heiraten, er darf nicht in die 
Kirche gehen oder an die Worte des Pastors glauben, er 
darf keine Freunde finden. Faust, der nach Erkenntnis 
hungert, willigt ein, den Pakt zu unterzeichnen. Er wird dann 
mit einem persönlichen 



  

Diener, Mephisto, beauftragt, der Faust mit allem versorgt, 
was er will. Faust, der sicher ist, dass er mit den 
Annehmlichkeiten, die Mephisto ihm bietet,, zufrieden zu 
sein. Er scheint zunächst glücklich zu sein, jedoch die 
glücklichen Zeiten dauern nicht lange. Die materialistischen 
Ressourcen reichen nicht aus, um eine Person zufrieden zu 
stellen, aber eine Person hat auch spirituelle Bedürfnisse. 
Dieses Erkenntnis kommt Faust in den Sinn, als er das 
Gefühl der Liebe zu einer Frau namens Margaret empfindet, 
die gegen die Bedingungen des Pakts verstößt, zu dessen 
Einhaltung er einst bereit war. 

 
Nach einer 2-tägigen fruchtbaren Diskussion als Gruppe für 
Deutsche Literatur und Roman sind wir zu dem Schluss 
gekommen, dass Reichtum nicht das Konzept ist, das das 
Leben lebenswert macht. Deshalb sollte man kein 
Versprechen bezüglich materialistischer Konzepte geben, 



  

da Sie alle irgendwann verschwinden und das Individium mit 
seinen Gefühlen und Gedanken verlassen. 
  Seray Mavituna 11E / Aras Ünsal 11K 
 

Mit der Zusammenarbeit der Religionsabteilung 
haben wir zusätzlich das Werk aus der Sicht der religiösen 
Aspekte analysiert. Die religiösen Botschaften und die 
Philosophie macht “Faust” von Goethe sehr wichtig . Das 
Buch urteilt die Regeln vom Christentum. Wir können 
einfach sehen, dass Faust bzw. Goethe sich selbst über das 
Thema Religion sehr viele Fragen stellen. Goethe war nicht 
sicher mit dem Einfluss der Religion auf die Gesellschaft 
und er war auch nicht sicher über das Leben nach dem Tod. 
Mit Hilfe des Buches hat er uns seinen Zweifel über die 
Religion gezeigt. “Wer weiss schon, ob es ein Leben nach 
dem Tod gibt.“ 
       
                  Buse Ergün, İpek Sinan 11C 
 
 
 
 
TED Kayseri 
Cansu : Ich habe vieles gelernt und fühle mich 
selbstbewusster. 
 
Melike: Vor der Sitzung war ich sehr aufgeregt aber es hat 
Spaß gemacht. Ich fand unsere Gruppe und die Aktivitäten 
toll. Danke, dass die Gruppe mich toleriert (wegen  
Luftballons) hat.  
 
Sıla Bahar: Auch ich war vorher sehr nervös, aber jetzt bin 
ich zufrieden. Wir haben gespielt und Deutsch gesprochen! 
Alles war schön. 
 
Erdal: Ich viel Deutsch gesprochen und finde Deutsch 
super! 
 
Melih: Alles war gut, besonders über etwas zu diskutieren! 
 
Levent: Mephisto lass uns!!! Wenn ich Deutsch spreche , 
kann ich zeigen, dass ich Deutsch kann. 
 
TED Antalya :  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deniz: Die Organisation war sehr gut! Danke für alles, wir 
hatten viel Spaß. 
 
Buse: Alle waren sehr freundlich, ich habe viele 
Erfahrungen gesammelt. Es war eine super Organisation! 
 
 



  

Hänsel und Gretel              
 
 

 
 
                                  
Ein Märchenvergleich: Hȁnsel und Gretel von Brüder Grimm 
                                     Zusammenfassung: 
 
 
 
Inhalt  
In dem Mȁrchen "Hänsel und Gretel" werden zwei Kinder von Ihrem Vater und  ihrer 
Stiefmutter im Wald ausgesetzt, da es für die ganze Familie kein Essen gab. Nachdem sie 
alleine im Wald zurückgelassen wurden, bekamen  sie Hunger und brauchten einen 
Aufenthaltsort. Sie finden ein Haus aus Süßigkeiten, und es faszinierte sie.  Die Hexe lädt sie 
in das Haus ein und sie akzeptieren es ohne einen einzigen Zweifel. nachdem sie gegessen 
hatten, öffneten sie die Tür. Das Zimmer war mit teuren Juwelen, gold etc. gefüllt. Als Sie dort 
eintraten, fesselte die Hexe Hänsel und steckte ihn in einen Käfig. Sie sagte Gretel, sie solle 
kochen und Hänsel weich machen. Hänsel war sehr schlau und er aß nicht das Essen, das 
Gretel ihm gab und begrub es.Nach einigen Tagen erkannte die Hexe, dass er nicht an 
Gewicht zunahm und wollte Hansel nun essen, wie er dann ist. Sie sagte Gretel, Sie solle das 
Feuer anzünden, aber sie sagte, sie sei nicht groß genug, um den Ofen zu erreichen,  als die 
Hexe den Kopf in den  Ofen steckte, schupste  Gretel sie hinein. Danach rettete  Gretel ihren 
Bruder Hänsel.  
 
 



  

                                                
 
 
Moral:  
Das  Märchen vermittelt  wichtige Botschaften, wie Hoffnung und Familie  dass man, egal mit 
was man es zu tun hat, wenn man jemanden hat, der für dich da ist, alles schaffen  kann. Die 
Schlussfolgerung ist, wie schwer oder auch bedrohlich eine Situation auch sein mag, niemals  
die Hoffnung aufgeben und  sein Schicksal nicht in Händen anderer Menschen zu 
überlassen. Man sollte  nicht den Glauben an sich verlieren. 
Ablauf : 1. Tag  
Am ersten Tag des Symposiums präsentierten wir eine Powerpoint-Präsentation über die 
Brüder Grimm und anschließend ein Quiz über die Brüder Grimm. Dann erstellten wir ein 
Luftballon –Spiel und stellten uns gegenseitig Fragen zum Märchen Hansel und Gretel. 
Danach haben wir die Merkmale vom Märchen in Gruppenarbeiten mit einem Claster 
gesammelt. Es wurden verschiedene Merkmale herrausgefunden.Mit den Texten,  haben wir 
ein Vergleich gemacht. Danach haben wir eine Szene aus dem Märchen ausgesucht ein 
Dialog dazu geschrieben und ein Rollenspiel vorbereitet.  
 

 
 
                                         
 



  

 
 

                                               
 
Ablauf: 2. Tag 
Am zweiten Tag des Symposiums haben wir über den Film Hȁnsel                       
und Gretel gesprochen. Aber vorher haben wir Spiele gespielt, um uns aufzuwärmen und uns 
auf die anderen Aufgaben vorzubereiten. Danach haben wir Filmbilder in die richtige 
Reihenfolge gebracht. Man hat in der Gruppe die Unterschiede zwischen den Film und Text 
ausgesucht. Wir wählten einige Themen aus dem Film und Märchen und wir haben darüber 
diskutiert. Zum Schluss wurden die Wichtigkeiten des Märchens für die Kultur besprochen 
und festgestellt. 
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